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Sýning á íslenskr
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nú yfir
í Garðabæ.
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Þar er skyggns í Hönnvaldra
t inn í
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stendur til 14.
október. | WWW.H til næsta bæjar og
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Er vagninn rafm
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Elín Viðarsdóttir
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Fallegt einbýlishús við Sefgarða á

Vegna
mikillar sölu
vantar eignir
á skrá!

mikið endurnýjuð 3ja - 4ra herbergja falleg
risíbúð með 5 kvistum.
Skiptist í 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð og
geymslu/vinnuaðstöðu á rislofti.
Þónokkrir duldir fermetrar undir súðinni.
63,5 fm Áhvílandi 16,5 Verð 22,9 m

audur@fasteignasalan.is

Save the Children á Íslandi
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Þingholt fasteignasala kynnir:
Sefgarðar 16. Einstaklega
fallegt og vel með farið
einbýlishús við þessa rólegu
Frístunda
götu á Seltjarnarnesi.
Húsiðrafge
er
ymar
teiknað af Kjartani Sveinssyni.
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ignin er á einni hæð og er
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þar af er tvöfaldur bílskúr 46
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Hún segir þörfina nan Vigdís B
Birgisdóttir
býr
til að skapa
fallega muni til falleg gler- og mósaík
listaverk.
vera drifkraf
t verkanna.
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Seltjarnarnesi.
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dóttur sinnar, stundum leitar hún til
myndlistakonunnar
bjargar Þórðardó
ttur til að útfæra Aðalirnar. Svo sest
myndí réttar stærðir,hún niður og sker glerið
slípar það til
saman með
og lóðar
tini
búta og límir eða klippir niður flísaþá niður og
fúgar á milli.
„Það er erfiðast
á
ákveðin spenna að skera glerið og
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sem
fylgir
þ
það eða br
því: Brot
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BLÍÐA Í GARÐINUM
Vigdís nýtur
þess að
gera umhverfi
sitt fallegt
með list sinni.

Græddu á gulli
á Grand Hótel
Staðgreiðum
allt gull,
Upplýsingar og tímapantanir,
silfur, demanta
og vönduð úr. Sverrir s. 661-7000 • sverrir@kaupumgull.is

Í dag frá kl 11:00 til 19:00
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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Framseljum vald til Frakka
Frakkar fara fram á að mega synja fólki um vegabréfsáritanir hingað til lands, sem væri framsal á valdi til
töku stjórnvaldsákvarðana. Þeir sjá um áritanir fyrir Ísland í þrettán ríkjum. Frumvarp liggur fyrir Alþingi.
UTANRÍKISMÁL Frakkar hafa farið

Crossfit á ferðinni
Annie Mist og félagar
fluttu inn gám með
fullkomna Crossfit-aðstöðu.
popp 22

Í minningu Laufeyjar
Jónas Björgvinsson og
hljómsveitin Ummhmm
styrkja Krabbameinsfélagið.
tímamót 12

fram á það við íslensk stjórnvöld
að fá að synja fólki um vegabréfsáritanir, en þeir annast áritunarmál
fyrir Íslands hönd í þrettán löndum.
Með því að samþykkja þetta framselja íslensk stjórnvöld vald til töku
stjórnvaldsákvörðunar til Frakklands. Frumvarp um þessar breytingar liggur nú fyrir Alþingi.
Í núgildandi útlendingalögum
koma öll vafamál um vegabréfsáritanir til Útlendingastofnunar, sem
tekur endanlega ákvörðun í málum.
Þannig má gera samninga við önnur
ríki á Schengen-svæðinu um vegabréfsáritanir, en þau ríki mega ekki
synja umsóknum um áritanir.

„Þeir [Frakkar] hafa nú sett fram
þá kröfu að niðurstöður þeirra verði
ekki kæranlegar eða áfrýjanlegar, heldur endanlegar. Að öðrum
kosti vilji þeir ekki sinna þessu. Þá
eigum við ekki annarra kosta völ
en að gangast undir þetta,“ segir
Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra. Hann segir málið hafa staðið
svolítið í fólki í ráðuneytinu.
„Ef fólk fær ekki þessa þjónustu
hjá sendiráðum og ræðismönnum í
ríkjum þar sem Ísland hefur enga
þá þarf það að ferðast um langan
veg og fara til annarra landa til að
fá vegabréfsáritun. Svo þetta er
skásti kosturinn í stöðunni.“ Frakkar sjá einnig um fyrirsvar fyrir hin

Í mörgum þessara
landa er ekki um aðra
fyrirsvarskosti að ræða en af
hálfu Frakklands.
ÖGMUNDUR JÓNASSON
INNANRÍKISRÁÐHERRA

Norðurlöndin í ýmsum ríkjum, og
segir Ögmundur þau ætla að verða
við kröfum Frakka.
Frakkar annast áritunarmál fyrir
hönd Íslands í þrettán löndum: Armeníu, Brúnei, Dóminíska lýðveldinu,
Fidjieyjum, Georgíu, Hvíta-Rússlandi, Kambódíu, Katar, Líbanon,

Makedóníu, Máritíus, Papúa og
Úsbekistan. „Í mörgum þessara
landa er ekki um aðra fyrirsvarskosti að ræða en af hálfu Frakklands og er það því metið óhjákvæmilegt að fallast á kröfu Frakka
um heimild til að synja um vegabréfsáritun,“ segir í greinargerð
með frumvarpinu.
Þar kemur einnig fram að lögin
séu hugsuð sem undantekning sem
beita megi þegar sérstaklega standi
á. Áfram er gert ráð fyrir því að
meginreglan verði sú að Útlendingastofnun fái þær umsóknir til
afgreiðslu sem vafi leikur á um eða
til stendur að synja.
- þeb

Nýr flóamarkaður á netinu:

Margir vilja
skipta á fötum
Níu tær inn á HM
Strákarnir okkar unnu
14 marka sigur í fyrri
umspilsleiknum á móti
Hollandi.
sport 18
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NOKKUÐ BJART Í dag verður
hægviðri víðast hvar en hvassara
NV-til og við A-ströndina. Bjartviðri
víðast hvar en stöku síðdegisskúr SV-til. Hiti 5 til 17 stig, svalast
A-lands.
VEÐUR 4

KAPPREIÐAR Hátt í fimmta hundruð manns voru skráðir til leiks í hjólreiðakeppni á Reykjanesi í gær. Í
mótinu hjóluðu keppendur 40 kílómetra eða 60 kílómetra. Allir luku keppni við Bláa lónið.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
Frumvarp um veiðigjöld verður ekki á dagskrá Alþingis í dag:

Ekkert samkomulag um þinglok
ALÞINGI Veiðigjöldin verða ekki

•
•
•
•

Teppahreinsun
Steinteppaþrif
Parkethreinsun
Bónvinna

www.iss.is

steinninn. Björn Valur Gíslason, þingflokksformaður Vinstri
grænna, sagði í gærkvöld að
engir fundir hefðu verið haldnir
um fiskveiðimálin um helgina.
„Enn sem komið er eru engir
fundir fyrirhugaðir og ekkert
samkomulag um þinglok.“
Ragnheiður Elín Árnadóttir,
þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, segir stöðuna í raun
óbreytta. Fundað verði fram á
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á dagskrá Alþingis í dag og ekkert samkomulag liggur fyrir um
þinglok. Óformleg samtöl hafa
átt sér stað um helgina, en ekkert samkomulag lá fyrir í gærkvöld. Dagskrá Alþingis í dag
réðist ekki fyrr en í gærkvöld og
næstu dagar eru í óvissu.
Frumvarp sjávarútvegsráðherra um veiðigjöld og stjórn
fiskveiða er helsti ásteytingar-
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sumar ef stjórnarmeirihlutinn
gefur ekkert eftir. „Fyrir okkur
er þetta kýrskýrt: Við fórnum
ekki þjóðarhagsmunum fyrir
samninga um þinglok. Þá komum
við bara aftur eftir forsetakosningar,“ segir Ragnheiður Elín.
Kosið verður til forseta 30.
júní, en hefð er fyrir því að
Alþingi ljúki störfum vel fyrir
forsetakosningar.
- kóp

TÍSKA Rúmur mánuður er síðan
Myriam Marti stofnaði síðuna
Fataskipti.is og notendurnir eru
orðnir fleiri en fimm hundruð. Á
síðunni koma saman seljendur,
kaupendur og svo þeir sem vilja
hafa fataskipti.
Fjölmargir landsmenn
keppast við að
tæma fataskápa
um helgar og
selja í Kolaportinu en Myriam
lýsir síðun n i
sem eins konar
flóamarkaði á
netinu. „Þetta MYRIAM MARTI
er í raun það
sama nema án alls þess sem fylgir
því að halda flóamarkað og fara
í Kolaportið. Fólk getur sett bara
eina flík á síðuna eða tuttugu. Svo
ef það sér eitthvað sem því líkar til
sölu á síðunni er hægt að bjóða viðkomandi að skipta.“
Það er ókeypis að skrá sig á síðuna sem er aðgengileg og einföld í
notkun. „Notendur hafa verið duglegir að hafa samband og benda á
það sem betur má fara svo síðan er
í stöðugri þróun sem er skemmtilegt.“
- áp / sjá síðu 22

SPURNING DAGSINS

Þingmaður Sjálfstæðisflokks fer fram á rannsókn vegna SpKef:

Köstuðust út úr bílnum:

Ráðherra segir málið fáránlegt

Þyrlan sótti
þrjá slasaða

EFNAHAGSMÁL Steingrímur J. Sig-

Gunnar Víking, er borgin að
höggva ykkur í herðar niður?
„Já, það er verið að vega mann og
annan með niðurskurði.“
Gunnar Víking Ólafsson er formaður víkingafélagsins Einherja. Félagsmenn eru ósáttir
við Reykjavíkurborg sem styrkir þá ekki.

Ellefu ára í fangelsi í Barein:

Hótað með
loftbyssum við
handtöku
BAREIN Ali Hasan, ellefu ára

gamall drengur í Barein, situr í
gæsluvarðhaldi fyrir að stofna
til ólöglegrar samkomu, að
mati yfirvalda. CNN
fréttastofan
greinir frá
þessu á vef
sínum.
Lögmaður fjölskyldu
barnsins
FRELSIÐ ALI Ungur
segir Ali
drengur í Barein sendir aðeins hafa
skýr skilaboð með
verið að leik
þessu skilti.
með tveimur vinum sínum þegar lögreglan
stöðvaði hann. Lögreglumennirnir hótuðu að skjóta hann
með loftbyssum ef hann myndi
hlaupa í burtu.
Mannréttindasamtök sem sérhæfa sig í málum Barein segja
fjölda barna fangelsuð. Ali er
yngsti fanginn í Barein.
- bþh

Gögn kannski gerð opinber:

Lögfræðingur
skoðar tillögu
SVEITARSTJÓRNARMÁL Lögfræðing-

ur Orkuveitu Reykjavíkur hefur
til umsagnar tillögu Kjartans
Magnússonar borgarfulltrúa
um að gera opinber gögn um
fjárfestingar Orkuveitunnar í
gagnaveitu.
„Í ljósi fyrri samþykktar og
þess að gagnaveita er rekin
á samkeppnismarkaði, vísaði stjórn tillögu Kjartans til
umsagnar lögfræðings OR.
Verður sú umsögn lögð fyrir
næsta fund stjórnar ásamt tillögu Kjartans,“ segir í tilkynningu Orkuveitunnar.
- óká
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fússon, efnahags- og viðskiptaráðherra, segir það ómaklegt og
fáránlegt hjá þingmönnum Sjálfstæðisflokksins að kenna ríkisstjórninni um óvænt útgjöld
vegna yfirtökunnar á SpKef.
Ríkið hafi fengið þar vanda í
fangið sem skapaðist vegna þess
hvernig sparisjóðnum var stýrt.
Frá þessu var greint í kvöldfréttum Stöðvar 2 í gærkvöld.
Niðurstaða úrskurðarnefndar
sem fjallaði um ágreining milli
ríkisins og Landsbankans um
verðmæti eigna SpKef var að

ríkið þyrfti að
greiða Landsbankanum
19 milljarða
króna með
þeim innistæðum sem bankinn tók yfir við
sameininguna.
Guðlaugur
Þ ór Þ órðar- STEINGRÍMUR J.
son, þingmað- SIGFÚSSON
ur Sjálfstæðisflokks, vill rannsókn á aðkomu
fjármálaráðuneytisins að SpKef í
tíð Steingríms.

„Ríkið kemur að málinu þegar
allt er búið og gert og kemur að
starfsemi sparisjóðsins þegar
engu verður um hið liðna breytt.
Þess vegna er það feiknalega
ósanngjarnt og ómaklegt að
koma með ásakanir af því tagi
sem í reynd láta að því liggja að
ábyrgðin á þessum ósköpum sé
hjá ríkinu, sem fær þetta í fangið, en ekki hjá þeim sem stýrðu
sparisjóðnum,“ sagði Steingrímur í viðtalinu við Stöð 2.
Í haust kemur út skýrsla þar
sem ítarlega verður fjallað um
lánveitingar SpKef.
- þþ

SLYS Þrjú ungmenni slösuðust
þegar bíll þeirra fór út af veginum
og valt á Útnesi á Snæfellsnesi í
gærkvöld. Tvö þeirra köstuðust út
úr bílnum við slysið og flutti þyrla
Landhelgisgæslunnar þremenningana á slysadeild Landspítalans
í Fossvogi.
Að sögn læknis á vakt slysadeildar meiddust ungmennin öll
en ekkert þeirra með lífshættulega áverka. Þau voru enn til
skoðunar í gærkvöld en voru sögð
sæmilega hress miðað við það
sem á undan var gengið.
- sv

Ganga landshorna á
milli í annað skipti
Sex konur á besta aldri ætla að ganga frá Hornströndum að Hornsvík á suðausturhorninu. Gangan er um það bil 650 kílómetrar og tekur rúman mánuð.

KRÆKLINGUR Varað er við að borða
krækling úr Eyjafirði og Hvalfirði.

FÓLK Sex vaskar konur undirbúa

Vara við neyslu á kræklingi:

nú göngu þvert yfir landið í annað
sinn. Lagt verður af stað frá Hornvík á Vestfjörðum á miðvikudag og
endað í Hornsvík á suðausturhorni
landsins um miðjan júlí. Áætlað
er að gengnir verði um það bil 650
kílómetrar.
„Við erum sex konur á besta
aldri í gönguhóp og búnar að
ganga saman í átta ár,“ segir
Kristín Jóna Hilmarsdóttir göngugarpur. „Fyrir fjórum árum fórum
við fjórar úr hópnum til Afríku
og gengum á Kilimanjaro. Okkur
fannst það svo mögnuð upplifun að
við ákváðum að fara í stóra göngu
annað hvert ár.“
Fyrir tveimur árum gengu þær
alla leið frá Reykjanestá að Fonti
á Langanesi. Þær munu því mynda
kross yfir landið að göngunni lokinni.
Kristín Jóna segir ferðina vel
undirbúna. „Þegar við fórum að
skipuleggja næstu göngu komumst við að því að þessi leið sem
við förum nú hefur aldrei verið
farin, að okkur vitandi. Við höfum
alla gönguleiðina merkta í GPStæki og vitum nákvæmlega hvar
við gistum og hvað við göngum á
hverjum degi.“
Þær hafa fengið góða styrki til
ferðarinnar. 66° norður styrkir
þær um fatakaup og bílaleigan
Geysir útvegaði þeim stórt tjald
sem þær geta allar gist í.
Allar eru þær í góðu líkamlegu
formi og hafa gengið nánast allt
sem hægt er að ganga. „Við erum
með tjald sem við gistum í yfirleitt en það eru skálar á leiðinni
sem við fáum að gista í. Það taka
okkur allir þvílíkt vel og við erum
alls staðar velkomnar.“
„Andlega hliðin er stór þáttur,“
segir Kristín Jóna. „Maður er með

Eitrið getur
valdið lömun

MEÐ ALLT Á BAKINU Þær Anna Lára, Emilía, Guðrún, Kristín Jóna og Margrét ætla að
ganga saman yfir landið þvert með allan farangur á bakinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

...við tökum þetta á
léttleikanum og erum
bara nógu kærulausar.
KRISTÍN JÓNA HILMARSDÓTTIR
GÖNGUGARPUR

sömu manneskjurnar með sér
öllum stundum. En við tökum
þetta á léttleikanum og erum
bara nógu kærulausar.“
„Við eigum allar tvö til þrjú
börn og sumar barnabörn og
að ferðin hefði aldrei orðið að
möguleika stæðu eiginmenn þeirra
ekki við bakið á þeim. „Þeir koma
náttúrulega og hitta okkur og
hafa allir verkefni. Þeir þurfa að
koma upp á hálendi með vistir og
grillkjöt, vonandi. Maður verður
að hafa fullt af gulrótum í svona
ferð.“
Spurð hvort búið sé að skipuleggja næstu ferð segir hún svo

Mynda kross yfir Ísland
Gangan er rúmlega 650 kílómetrar.
Lagt er af stað á miðvikudag frá
Hornvík á Hornströndum og endað
í Hornsvík við Klifjatind
um miðjan júlí.

NEYTENDUR Matvælastofnun varar
við neyslu á kræklingi sem safnað er í Hvalfirði og Eyjafirði.
Sjósýni þaðan benda til þess að
þörungaeitur megi finna í kræklingi þaðan.
Greiningin leiddi í ljós að PSP
eitur var yfir mörkum í Eyjafirði en það getur valdið lömun.
DSP eitur, sem valdið getur uppköstum og niðurgangi, mældist í
Hvalfirði.
Kræklings úr Breiðafirði er þó
í lagi að neyta því sjósýni þaðan
benda til þess að engin hætta sé á
þörungaeitri í krækling þaðan.
- bþh

Í rannsókn á Akureyri:

Tilkynnt um
nauðgun í húsi
LÖGREGLUMÁL Kona tilkynnti

ekki vera. „Nei, næsta ferð verður
örugglega ákveðin í þessari ferð,“
segir Kristín Jóna að lokum.
birgirh@frettabladid.is

nauðgun til lögreglu á Sauðárkróki um helgina. Aðfaranótt
laugardags hringdi konan til
lögreglu og sagði að vinkonu
sinni hefði verið nauðgað í
heimahúsi í bænum.
Þegar búið var að taka
skýrslu af fórnarlambinu fór
lögreglan heim til meints geranda
til að yfirheyra hann. Maðurinn
var sofandi þegar lögreglu bar
að garði, en var hann vakinn og
skýrsla tekin af honum. Konan og
karlinn, sem eru bæði um tvítugt,
höfðu hist í samkvæmi fyrr um
kvöldið. Málið er í rannsókn hjá
lögreglunni á Akureyri.
- sv

Utanríkisráðherra Bretlands segir ástandið í Sýrlandi líkjast Bosníustríðinu:

Útiloka ekki hernaðaríhlutun
LONDON, AP William Hague, utanríkisráðherra
Bretlands, sagðist ekki geta útilokað hernaðaríhlutun í Sýrlandi. Hann sagði jafnframt að
ástandið þar væri farið að líkjast því sem var í
Bosníu á níunda áratugnum.
Hague sagði tíma alþjóðlegrar sendinefndar
Kofi Annan vera að renna út. Sendinefndin reynir
að semja um vopnahlé í Sýrlandi.
Stjórnvöld í Sýrlandi hófu árásir á ný í Homs
í gær. Árásirnar gerir stjórnarherinn til þess að
ná yfirráðum á svæði sem andspyrnuhreyfingin
hefur lagt undir sig.
Forsvarsmenn andspyrnuhreyfingarinnar
telja að 38 manns hafi fallið í sprengjuárásum
stjórnarhersins á borgina um helgina. Þá féllu
sex manns í árásum á bæinn Qusair í gær, nærri
landamærunum við Líbanon, og þrír til viðbótar í
bænum Talbiseh.
„Vígamennirnir komu til Qusair í tugum,“ sagði
Abu al-Hoda, andspyrnumaður í Qusair. Hann
segir konur og börn hafa falið sig í kjöllurum fjölbýlishúsa í nokkra daga, of hrædd til að fara út.
Stjórnarherinn hefur sent liðsauka á fjallasvæðin og heldur áfram sprengjuárásum sínum

VOPNAÐIR VÍGAMENN Stjórnvöld í Sýrlandi eru staðráðin í að
berja niður alla andstöðu. Þessi mynd er skjáskot af myndbandi sem andspyrnumaður setti á YouTube-vefinn.

á hundruð andspyrnumanna sem hafa komið sér
upp búðum í fjöllunum. Gríðarlegir bardagar hafa
staðið þar yfir dögum saman.
- bþh

Þráir þú dýpri svefn?
Heilsurúm í sérﬂokki

DÝNUR OG KODDAR

Tilboðsdagar í júní!

12
m á na ða
vax t a l a u s
lán*
* 3,5% lántökugjald

%
2af0
sláttur

Nú er bjart
Öllum rúmum fylgir

DayDream

EINA DÝNAN OG KODDINN
SEM VIÐURKENND ERU
AF NASA OG VOTTUÐ AF
GEIMFERÐASTOFNUNINNI

®

svefngríma

Tempur® Cloud
heilsurúm 180 x 200 cm

TILBOÐ Kr. 375.840,Verð áður 469.800,-

Upplifðu þægindi, upplifðu stuðning, upplifðu TEMPUR®
Þegur þú sefur á TEMPUR heilsudýnu, hvílast hryggur og liðir í sinni náttúrulegu stöðu. Vaknaðu upp endurnærð(ur) og tilbúin(n) í átök dagsins.

Stillanlegt og
þægilegt!

19.900
20%
afsláttur

með 20%
afsl.

Felix svefnsóﬁ
TEMPUR Comfort heilsukoddinn er
einstaklega mjúkur og þægilegur,
með nýju extra mjúku TEMPUR efni.

www.betrabak.is
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TILBOÐ Kr. 368.900,Verð áður 461.125,Breidd: 209 cm Dýpt: 95 cm
Pokagormadýna: 140x200 cm

betrabak@betrabak.is
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Bandaríkjadalur

129,43

130,05

Sterlingspund

199,63

200,61

Evra

161,17

162,07

Dönsk króna

21,683

21,809

Norsk króna

21,189

21,313

Sænsk króna

17,931

18,037

Japanskt jen

1,6318

1,6414

SDR

195,43

196,59

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
223,42
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Fyrri umferð frönsku þingkosninganna fór fram í gær:

Norðmenn og innflytjendur:

Stuðningsmenn Hollande í meirihluta

Jákvæðari viðhorf en 2010

FRAKKLAND Allt stefnir í að Sósí-

alistaflokkur Francois Hollande,
forseti Frakklands, og bandamenn
hans í franska þinginu fái meirihluta þingsæta í frönsku þingkosningunum. Fyrri umferð þeirra
fór fram í gær og er því spáð að
vinstri flokkar fái á bilinu 289 til
368 þingsæti af 577.
Samkvæmt útgönguspám hlutu
Sósíalistar um 35% atkvæða sem
er svipað fylgi og hægri flokkurinn UMP hlaut. Öfgahægriflokkur
Marine Le Pen hlaut næstum 14%
atkvæða sem er langt umfram þau
4% sem flokkurinn hlaut í þing-

kosningunum 2007. Þá hlutu Græningjar um 5% atkvæða en þeir
standa með Sósíalistum í þinginu.
Niðurstaða kosninganna er talin
hafa mikið að segja um hve miklu
Hollande, sem tók við embætti í
maí, tekst að áorka í starfi. Alls 46
milljónir Frakka voru á kjörskrá
en kjörsókn í kosningunum virðist
hafa verið mun lakari en í forsetakosningunum í síðasta mánuði, eða
í kringum 60%. Endanleg úrslit
kosninganna verða ekki ljós fyrr
en um næstu helgi þegar seinni
umferð kosninganna fer fram.

PARÍS Í GÆR Stuðningsmenn Sósíal-

ista voru ánægðir með útgönguspár
fjölmiðla sem benda til þess að vinstri
flokkar muni ná meirihluta á franska
þinginu.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NOREGUR Norðmenn eru jákvæðari

gagnvart innflytjendum en þeir
voru árið 2010.
Ný könnun sýnir að 46 prósent séu mótfallin því að fleiri
innflytjendur komi til landsins,
samanborið við 53 prósent fyrir
tveimur árum.
Rúmur þriðjungur taldi norskum
gildum stafa ógn af innflytjendum. Það hlutfall var 10 prósentum
hærra fyrir tveimur árum. Þá
sögðust 40 prósent tortryggja fólk
sem væri íslamstrúar, 11 prósentum færri en 2010.
- þeb

- mþl

Spánverjum boðið allt að
100 milljarða evra neyðarlán
BOÐSFERÐ GAGNRÝND Þrír embættis-

menn á vegum borgarinnar þáðu boðsferð WOW til Parísar.

Borgarráðsfulltrúar vilja svör:

Vilja skýringu á
boðsferð WOW
REYKJAVÍK Fulltrúar Vinstri
grænna og Sjálfstæðisflokks í
borgarráði hafa óskað eftir áliti
innri endurskoðanda á boðsferð
flugfélagsins WOW Air með hliðsjón af siðareglum og góðum
starfsháttum kjörinna fulltrúa og
embættismanna borgarinnar.
Fyrirspurnin var lögð fram á
borgarráðsfundi fyrir helgi í ljósi
fréttaflutnings um að Einar Örn
Benediktsson, formaður menningar- og ferðamálaráðs borgarinnar, og tveir embættismenn
sviðsins hafi þegið boðsferð
WOW Air til Parísar í síðustu
viku. Þá er óskað eftir greinargerð frá borginni um ástæður og
aðdraganda ferðalagsins.
- sv

BJÖRGUN
Kona brotnaði í Helgafelli
Þyrla Landhelgisgæslunnar aðstoðaði
við að bjarga konu sem handleggsbrotnaði í fjallgöngu á Helgafelli í
Hafnarfirði í gær. Konan átti erfitt
með að komast niður af fjallinu og
þurftu björgunarmenn því að sækja
hana. Flogið var með konuna til
aðhlynningar á Landspítalanum.

Skemmtibátur í vanda
Björgunarsveitarmenn frá Ársæli
fylgdu í gær skemmtibáti til hafnar
vegna vélarbilunar. Um borð voru þrír
menn.

Spænsk stjórnvöld hafa beðið ESB um fjárhagsaðstoð sem gæti numið allt að 100 milljörðum evra, jafngildi
um 16 þúsund milljarða íslenskra króna. Fjármunirnir verða notaðir til að styrkja eiginfjárstöðu spænskra
banka sem eru margir hverjir með mjög veik eignasöfn. Djúp kreppa á Spáni hefði áhrif á Íslandi.
MADRÍD, AP Ástandið í efnahagslífi Spánar mun
versna á árinu þrátt fyrir að ríki Evrópusambandsins (ESB) muni veita landinu allt að 100
milljarða evra lánapakka til að það geti komið
bönkum í vanda til hjálpar. Þetta sagði Mariano Rajoy, forsætisráðherra Spánar, í gær en
ríkið bað formlega um fjárhagsaðstoð frá ESB
á laugardag.
Í máli Rajoy kom fram að þrátt fyrir björgunarpakkann, sem gæti numið jafngildi 16
þúsunda milljarða íslenskra króna, mundi
atvinnuástandið í landinu versna á næstunni
en um fjórði hver Spánverji á vinnumarkaði
er atvinnulaus. Þá bætti hann við að hagkerfið
mundi að öllum líkindum skreppa saman um
1,7 prósent á árinu en sagðist þó vonast eftir að
ástandið mundi hægt og rólega batna þegar viðkvæmir bankar landsins yrðu orðnir sterkari.
Spánn varð á laugardag fjórða og langstærsta ríki evrusvæðisins til að biðja ESB um
fjárhagsaðstoð. Þá er Spánn fjórða stærsta hagkerfi evrusvæðisins á eftir Þýskalandi, Frakklandi og Ítalíu.
Spænsk stjórnvöld hafa ekki gefið upp hve
miklum fjármunum þau munu sækjast eftir
en í yfirlýsingu frá fjármálaráðherrum ríkja
evrusvæðisins frá því á laugardag kom fram að
Spáni stæðu til boða allt að 100 milljarðar evra.
Fjármunirnir verða notaðir til að styrkja eiginfjárstöðu spænskra banka sem hafa margir
hverjir tapað miklum fjármunum á fasteignalánum sem þeir veittu áður en fasteignabólan
á Spáni sprakk árið 2008. Þá óttast margir að
niðursveiflan á Spáni muni enn veikja eignasöfn bankanna þar sem atvinnulausir Spánverjar muni ekki geta greitt af húsnæðislánum
sínum.
Efnahagserfiðleikar Spánar eru að þessu
leyti nokkuð frábrugðnir vandræðum Grikkja
þar sem gríðarleg skuldasöfnun hins opinbera
hefur átt mestan þátt í að valda kreppu þar í
landi.

MADRÍD Í GÆR Mariano Rajoy, forsætisráðherra Spánar, ávarpaði fjölmiðla í gær en tilkynnt var um fjárhagsað-

stoðina á laugardag. Sagði hann neyðarlánið góð tíðindi fyrir evruna, ESB og Spán.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Tæpur fimmtungur útflutnings til Suður Evrópu

magnusl@frettabladid.is

Íslensk fyrirtæki, þá helst í sjávarútvegi, versla
nokkuð við fyrirtæki í hinum suðlægari löndum
Evrópu þar sem efnahagserfiðleikarnir á evrusvæðinu hafa verið mestir. Alvarleg niðursveifla á Spáni
hefði því nokkur áhrif á íslensk útflutningsfyrirtæki.
Í fréttabréfi frá Júpíter, rekstrarfélagi sjóða í eigu
MP banka, frá 23. maí síðastliðnum kom fram að
heildarútflutningur Íslands til Spánar, Portúgals,
Grikklands og Ítalíu nam um 52 milljörðum króna
árið 2011 sem eru um 8,5 prósent af heildarútflutningi frá Íslandi.
Þá kom fram í fréttabréfinu að myndi útflutningur til þessara landa dragast saman um fjórðung

á þessu ári myndi það klippa um þriðjung af
væntum hagvexti á Íslandi á þessu ári sem verður
samkvæmt spá Hagstofunnar 2,5 prósent. Ólíklegt
má þó telja að ekki finnist kaupandi að hluta
þessara vara hið minnsta en skyndilegt hrun á
eftirspurn frá þessum löndum kæmi þó án vafa við
íslensk sjávarútvegsfyrirtæki. Þá má reikna með því
að djúp kreppa í þessum löndum hefði ruðningsáhrif á önnur lönd á evrusvæðinu sem eru mörg
hver í hópi mikilvægustu viðskiptaþjóða Íslands.
Komið hefur fram í fréttum að íslensk stjórnvöld
vinni nú að viðbragðsáætlun komi til þess að djúp
kreppa skelli á á evrusvæðinu.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Alicante

Snjólaug
Ólafsdóttir
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veðurfréttamaður

Klæjar þig og svíður
á milli tánna?

15%

afsláttu
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Gildir í ve
rslunum
Gildir í jún Lyfju.
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RÓLEGT OG BJART
Hægur vindur
og nokkuð bjart
næstu daga. Stöku
skúrir SV-til í dag
og á morgun en
V- og A- til á miðvikudag. Hiti á leið
upp á við A-lands á
morgun.
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Á MORGUN OG
MIÐVIKUDAG
Hæg breytileg átt
hvassara syðst.
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7
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með fótsvepp!

10

3

6

– drepur
fótsveppinn,
þarf aðeins að bera á einu sinni
Þá gætir
þú verið
Lamisil Once 1% húðlausn inniheldur 10 mg af terbínafíni (sem hýdróklóríð). Lamisil Once er einskammta meðferð við fótsvepp (tinea pedis). Ekki má nota Lamisil Once ef til
staðar er ofnæmi fyrir terbínafíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins. Lamisil Once er eingöngu ætlað til útvortis notkunar. Lyfið er eingöngu ætlað til húðmeðferðar á
fótum. Lamisil Once á ekki að nota á meðgöngu nema brýna nauðsyn beri til. Konur með barn á brjósti eiga ekki að nota Lamisil Once. Börn og unglingar undir 18 ára aldri
eiga ekki að nota lyfið þar sem reynslu skortir af slíkri notkun. Lyfið á einungis að bera á einu sinni. Best er að bera Lamisil Once á húðina eftir sturtu eða bað. Lyfið verður að
bera á báða fætur, jafnvel þótt einkenni sjáist einungis á öðrum fæti. Þetta tryggir eyðingu sveppsins. Hann getur leynst víðar á fótum þótt ekki sjáist nein merki um hann.
Lamisil Once er mild lausn og ertir sjaldnast húðina. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lesið vandlega leiðbeiningarnar sem fylgja hverri pakkningu. Markaðsleyfishafi:
Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.
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FIMMTUDAGUR
Fremur hægur vindur
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30°

Basel

24°

Berlín

22°

Billund

18°

Frankfurt

20°

Friedrichshafen

20°

Gautaborg

18°

Kaupmannahöfn

18°

Las Palmas

25°

London

14°

Mallorca

29°

New York

24°

Orlando

32°

Ósló

20°

París

20°

San Francisco

25°

Stokkhólmur

17°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Einar Davíðsson einar.davidsson@365.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR
SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is
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ALLAR KASTSTANGIR Á „TAX FREE“ VERÐI Í SPORTBÚÐINNI
VIKUNA 8. TIL 15. JÚNÍ
FRÁBÆRT ÚRVAL AF VEIÐISTÖNGUM FRÁ
RON THOMPSON, DAM, OKUMA OG SAVAGE GEAR

TAX FREE tilboð sýnir verð eins og enginn virðisaukaskattur
væri. Að sjálfsögðu borgum við virðisaukaskatt til ríkissjóðs

BEITAN Í VEIÐIFERÐINA

ORMAR OG MAKRÍLL

KRÓKHÁLSI 4 - 110 REYKJAVÍK - SÍMI 517 8050
sOHLÒLQQLUEËQXP
MÁN. TIL FÖS.- 9 TIL 18 /// LAU. - 10 TIL 16
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KJÖRKASSINN

Telur þú mikil tækifæri felast í
vinnslu olíu á Drekasvæðinu?
Já

79,5%

Nei

20,5%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Átt þú þér uppáhaldslið á EM í
knattspyrnu?
Segðu þína skoðun á visir.is

Missti stjórn á bílnum í ösku:

Skaflar af ösku
skapa hættu
SAMGÖNGUR Mikil aska safnaðist

saman á vegum víða á Suðurlandi
um helgina og skapaði töluverða
hættu. Lögreglan á Hvolsvelli
beinir því til ökumanna að fara
með gát og hægja verulega á ef
þeir koma auga á eitthvað brúnt á
veginum.
Stöð 2 greindi frá því í gær að
ökumaður hefði misst stjórn á
bíl sínum þegar hann ók í öskuskafl á veginum skammt vestan
við Gígjukvísl á laugardagskvöld.
Hann líkti reynslunni við að
lenda í snjóskafli og skemmdist
bíllinn mikið. Vegagerðin hefur
að undanförnu sett upp merkingar og rutt ösku þar sem hún hefur
safnast saman.
- sv

VETTVANGURINN Lögreglumenn lokuðu

svæðið af.

Hóf skotárás í samkvæmi:

Myrti þrjá og
flúði vettvang
BANDARÍKIN Þrír féllu í skotárás í

Auburn í Alabama í Bandaríkjunum á laugardag. Þrír til viðbótar
særðust í árásinni.
Lögreglan leitaði í gærkvöldi
hins 22 ára gamla Desmonte
Leonard sem talinn er hafa
hleypt af byssu í slagsmálum sem
brutust út í teiti. Fórnarlömbin
eru karlar á tvítugsaldri.
Lögreglan segist vita hvað
manninum gekk til en vill ekki
gefa út hver ástæðan fyrir árásinni sé. „Sem samfélag verðum
við að fara að virða mannslíf á
ný,“ sagði Tommy Dawson yfirlögregluþjónn í Auburn.
- bþh

Ný viðhorfskönnun Eurobarometer um Ísland og Evrópumál gerð opinber:

Háskólinn í Reykjavík:

Tæpur helmingur vel upplýstur

Aldrei fleiri
umsóknir í HR

EVRÓPUMÁL Innan við helmingur
Íslendinga, um 44 prósent, telur
sig vel upplýstan um Evrópumál, að því er fram kemur í nýrri
könnun Eurobarometer sem var
kynnt á málstefnu Evrópustofu og
Háskólans á Akureyri á föstudag.
Þetta er talsverð aukning frá
síðustu könnun, sem gerð var árið
2010, en þá taldi um þriðjungur sig
vel upplýstan um málaflokkinn.
Þetta er þó ekki lágt hlutfall
miðað við ESB-ríki, en aðeins
Finnland og Lúxemborg státuðu
af hærra hlutfalli.
Íslenskir svarendur voru hins

54%

íslenskra svarenda segjast
nota samfélagsvefi daglega.

KÖNNUN EUROBAROMETER

vegar almennt á því að þeir væru
betur upplýstir en aðrir landsmenn. Alls töldu 74 prósent að
Íslendingar væru almennt illa upplýstir um Evrópumál.
Sitthvað fleira kemur í ljós í

könnuninni, þar á meðal að Íslendingar standa öðrum Evrópubúum
framar í notkun samfélagvefja.
Rúm 54 prósent segjast nota samfélagsvefi daglega eða allt að því,
en aðeins 21 prósent notar aldrei
slíka vefi.
Lettar koma næstir, en 38 prósent nota samfélagsvefi daglega og
37 prósent Dana. Meðaltal í ríkjum
ESB er 20 prósent.
Þá fannst svarendum almennt
of lítil umfjöllun um ESB í fréttamiðlum hérlendis. Alls telja 42 prósent umfjöllun í sjónvarpi of litla
en 9 prósent of mikla.
- þj

Magntollur á sykur
það eina sem virkar
Guðmundur Löve, framkvæmdastjóri SÍBS, segir að skattleggja þurfi óhollustuna burt eins og nágrannalöndin hafi gert. Leiðbeiningaskiltum um hóflegt
magn komið fyrir við nammibari Krónunnar. Nammibarnum lokað hjá Víði.
NEYTENDUR „Magntollar á sykur

er það eina sem virkar til þess
að stýra neyslunni þannig að hún
minnki. Með magntolli skattleggur maður magnið af óhollustunni í
vörunni. Virðisaukaskattur hvetur bara til kaupa á stærri einingu
þar sem hún er hlutfallslega ódýrari en lítil eining.“
Þetta segir Guðmundur Löve,
framkvæmdastjóri SÍBS, sem í
leiðara í nýjasta tölublaði samtakanna bendir á að um leið og virðisaukaskattur á matvælum var
lækkaður á Íslandi árið 2007 hafi
verið felld niður vörugjöld af matvælum öðrum en sykri, sykurvörum og súkkulaðivörum. Við þessa
aðgerð hafi virðisaukaskattur á
gosdrykkjum lækkað úr 24,5 prósentum í 7 prósent og vörugjöld
verið afnumin af þeim en hafi
verið hækkuð á ný 2009.
„Þótt Íslendingar séu opinberlega feitasta Norðurlandaþjóðin
höfum við enn ekki tekið það skref
að skattleggja óhollustuna sjálfa,
eins og nágrannalöndin hafa gert,“
segir Guðmundur.
Hann getur þess að í Danmörku
hafi til dæmis svokallaður súkkulaðiskattur verið lagður á í allmörg
ár. „Hann var upphaflega bara á
sælgæti, gosdrykki og ís en nú á
að útvíkka hann þannig að hann
leggist almennt á viðbættan sykur.
Danir eru að útvíkka þetta vegna
þess að þeir telja að árangur af
skattlagningunni hafi verið góður.“
Guðmundur vitnar í grein eftir
lækna sem birtist í New England
Journal of Medicine 2009. „Samkvæmt könnun sem þeir gerðu
drógu þeir þá ályktun að sérstakur
skattur á óhollar matvörur myndi

MENNTAMÁL Aldrei áður hafa

jafnmargir sótt um skólavist í
Háskólanum í Reykjavík og fyrir
næstu haustönn. Alls bárust skólanum 2.100 umsóknir.
Samkvæmt upplýsingum
Háskólans í Reykjavík er þetta
aukning um 22 prósent frá síðasta hausti og 44 prósenta aukning frá haustinu þar á undan. Forráðamenn skólans rekja þennan
vöxt til „vaxandi áhuga á þeim
námsleiðum sem háskólinn býður
upp á í tækni, viðskiptum og
lögum“.
- þj

STOKKHÓLMUR Ekki mun óvenjulegt að
menn komi sér upp risastórum tjöldum
undir kannabisræktun í Svíþjóð.

Breyttar venjur í Svíþjóð:

Landinn víkur
fyrir kannabis

HÓFLEGT MAGN Leiðbeiningaskiltum um hóflegt magn sælgætis fyrir ákveðna

aldurshópa hefur verið komið upp við nammibari Krónunnar.

Þótt Íslendingar séu
opinberlega feitasta
Norðurlandaþjóðin höfum við
enn ekki tekið það skref að
skattleggja óhollustuna sjálfa.
GUÐMUNDUR LÖVE
FRAMKVÆMDASTJÓRI SÍBS

draga úr neyslu þeirra um 10 prósent. Mat læknanna var að neyslustýring með sköttum virkaði betur
en fræðsla.“
Vegna umræðunnar um of mikið
sælgætisát íslenskra barna hafa
verið sett upp skilti til leiðbeiningar um hóflegt magn af sælgæti fyrir ákveðna aldurshópa við
nammibari í þremur verslunum
Krónunnar. Skilti verða komin upp
í öllum verslunum nú í vikunni, að

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

sögn Kristins Skúlasonar rekstrarstjóra. „Við ákváðum að sýna þetta
frumkvæði og gerðum þetta í samvinnu við næringarfræðing hjá
Matís. Við munum sjá af sölutölum
hvort þetta hefur áhrif.“
Kristinn segir að hvorki hafi
komið til tals að hætta að bjóða
helmingsafslátt á nammibarnum á
föstudögum og laugardögum né að
fjarlægja sælgæti frá afgreiðslukössunum. „Leiðbeiningaskiltin eru
fyrsta skrefið,“ tekur hann fram.
Setja á upp leiðbeiningaskilti við
nammibari í verslunum Hagkaups.
Í verslunum Víðis hefur nammibarnum verið lokað. „Þetta var gert
að ósk viðskiptavina auk þess sem
við ætlum að leggja meiri áherslu
á hollar vörur í verslunum okkar,“
segir Matthías Eiríksson kaupmaður.
ibs@frettabladid.is

SVÍÞJÓÐ Kannabisræktun í Svíþjóð
fer vaxandi og lögreglan telur að
neytendur þurfi varla að flytja inn
maríjúana. Samtímis hefur heimabrugg minnkað verulega.
Á fréttavefnum metro.se er haft
eftir fíkniefnalögreglu í Stokkhólmi að fyrir fáum árum hafi
hún oftast verið að finna nokkrar
plöntur í skápum eða slíku. Nú sé
ekki óvenjulegt að menn slái upp
ræktunartjöldum með hundruðum
plantna.
Í upphafi síðasta áratugar samsvaraði heimabruggið um þremur
prósentum af áfengisneyslunni
í Svíþjóð. Nú samsvarar það um
einu prósenti af neyslunni.
- ibs

Hugað að öryggi neytenda:

Kveikjarar eru
orðnir öruggari
NEYTENDUR Hættulegum kveikjur-

um hefur snarfækkað á markaði
í kjölfar átaks á vegum samevrópska verkefnisins PROSAFE, að
því er fram kemur á vef Neytendastofu. Neytendastofa hefur tekið
þátt í verkefninu frá árinu 2010.
Niðurstöður eftirlits síðari hluta
síðasta árs sýna að öryggi kveikjara er mun betra en fyrir tveimur árum. Um átta prósent höfðu
hættulega annmarka, samanborið
við 35 prósent árið 2009. Prófuð
var 31 tegund kveikjara.
- óká

Icelandair flýgur á milli Akureyrar og Keflavíkur fjórum sinnum í viku í allt sumar:

ENNEMM / SIA / NM46407
ENNEM

tvær nýjar bragðtegundir!

NÝ
BRAGÐTEGUN
- SÍTRÓNA O D
G
KARRÍ
NÝ
BRAGÐTEGUN
- BÉARNAISE D

Búist við mikilli aðsókn í flug
FERÐAÞJÓNUSTA Gert er ráð fyrir

því að um 2.500 ferðamenn muni í
sumar nýta sér flugleið Icelandair
á milli Akureyrar og Keflavíkur.
Flugfélagið hóf flug á milli bæjanna í síðustu viku og verður flogið fjórum sinnum í viku út sumarið. Um er að ræða tilraunaverkefni
Icelandair til að auðvelda Norðanmönnum að komast til útlanda sem
og að bregðast við auknum vinsældum Norðurlands hjá erlendum
ferðamönnum.
Björgólfur Jóhannsson, forstjóri
Icelandair Group, býst við því að
verkefnið reynist vel.
„Þetta lítur þokkalega vel út. Í
raun erum við að bjóða upp á aukna
þjónustu og sjáum til hvort fólk nýti
sér það,“ segir hann. „Þetta er tilraun og við munum framkvæma
próf á ferðunum bráðlega til að
meta stöðuna.“
Stjórnarfundur Icelandair Group

FLOGIÐ BEINT TIL OG FRÁ AKUREYRI Búist er við því að erlendir ferðamenn muni

nýta sér flugleiðina töluvert.

fundaði á Akureyri í síðustu viku
og kom fram í máli Björgólfs þar
að eftir góða reynslu á síðasta vetri
hafi nú komið í ljós á vormánuðum
að mjög mikill áhugi er erlendis á
ferðum sem samanstanda af dvöl í
Reykjavík og á Akureyri og dagsferð að Mývatni í leit að norðurljós-

um. Má gera ráð fyrir að margfalt
fleiri muni njóta þessara ferða á
næsta vetri en á þeim síðasta.
Gert er ráð fyrir að um 80 prósent farþeganna verði erlendir ferðamenn. Búist er við því að
Danir, Bretar, Svíar og Þjóðverjar
verði fjölmennastir í hópnum. - sv

ÓDÝRASTA
HVEITIÐ
Í BÓNUS

98 kr.
1 kg

Á ÞRIÐJA HUNDRAÐ EURO SHOPPER VÖRUTEGUNDIR Í BOÐI
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VEISTU SVARIÐ?

Heilsuátak á vegum HB Granda á Vopnafirði hafði óvænt áhrif á bæjarlífið:

Borgarbörn fá frekar ofnæmi:

Sala óhollustu hrundi eftir átak

Umhverfið orsakar ofnæmi

HEILSA Neysla Vopnfirðinga á gos-

1. Hvers konar líffæri var grætt í
Andemariam Beyene fyrir ári?

2. Hvar verður leikritið Karma fyrir
fugla sýnt næsta vetur?

3. Með hvaða félagsliði leikur Aron
Pálmarsson handbolta?
SVÖR:

drykkjum og sælgæti hefur dregist saman um tugi prósenta síðan í
apríl, en sala á ávöxtum og grænmeti hefur aukist mikið á sama
tíma. Heilsuátak á vegum sjávarútvegsfyrirtækisins HB Granda á
staðnum er talið sennileg ástæða
þessa.
Stjórnendur HB Granda ákváðu
fyrr á þessu ári að bjóða öllu starfsfólki félagsins upp á heilsufarsskoðun því að kostnaðarlausu. Margir hafa þegar nýtt sér þetta tilboð
og á Vopnafirði hafa flestir starfsmannanna nú þegar farið í skoðun á

FRÁ VOPNAFIRÐI Heilsuátak starfsfólks

HB Granda sést líka í auknum áhuga á
útivist.
MYND/HBGRANDI

heilsugæslustöð HSA á staðnum og
fengið niðurstöður mælinga.
Þá fékk félagið Sonju Sif Jóhanns-

dóttur, forvarnafulltrúa hjá TM, til
að halda fyrirlestra um heilsufar,
hreyfingu og mataræði.
Samkvæmt upplýsingum Árna S.
Róbertssonar, kaupmanns á Vopnafirði, dróst sælgætissala í versluninni saman um rúm 26% í aprílmánuði og sala á gosdrykkjum um 21%,
en það var fyrsti heili mánuður
heilsuátaksins. Sala á ávöxtum og
grænmeti jókst hins vegar um 17%
og sala á ávaxtasöfum um 12% á
sama tíma, að því er kemur fram á
síðu fyrirtækisins. Töluvert dró úr
sölu á tóbaki á sama tíma, að sögn
Árna.
- shá

BANDARÍKIN Niðurstöður nýrrar
rannsóknar sýna að börn sem búa
í þéttbýli fá frekar ofnæmi en
börn í dreifbýli. Rannsóknin er sú
fyrsta í Bandaríkjunum sem kortleggur ofnæmi barna landfræðilega.
Sérstaklega benda niðurstöðurnar til þess að börn sem búa í
stórum borgum þrói frekar með
sér hnetu- og skelfiskofnæmi
en jafnaldrar þeirra í dreifbýli.
„Þetta þýðir að umhverfi hefur
áhrif á ónæmiskerfi barna,“ segir
stjórnandi rannsóknarinnar. - bþh

1. GERVIBARKI 2. ÞJÓÐLEIKHÚSINU
3. THW KIEL

Slitastjórn vill rifta kaupum á eigin skuldabréfum
Slitastjórn Kaupþings hefur sent út tugi riftunartilkynninga vegna kaupa bankans á eigin skuldabréfum rétt
fyrir fall hans. Byggja á skoðun Grant Thornton. Landsbankinn og Glitnir hafa höfðað tugi slíkra mála.
VIÐSKIPTI Slitastjórn Kaupþings

14,5 TONNA TRUKKUR Ingi Stefán Ólafsson við nýja trukkinn sem með öllum
búnaði kostar um 31 milljón króna.
MYND/LANDFLUTNINGAR-SAMSKIP

Grænn trukkur í flutningum:

Blandar metangasi við olíuna
UMHVERFISMÁL Tekinn hefur

verið í notkun nýr flutningabíll
sem gengur bæði fyrir dísilolíu
og metangasi. Hann keyrir milli
Reykjavíkur og Akureyrar og
er fyrsti „græni“ trukkurinn í
flota Landflutninga, að því er
fram kemur í tilkynningu Landflutninga-Samskipa.
Bíllinn er af gerðinni MAN
TGX 26.480. Með því að nota
bæði gas og olíu er mengun
bílsins sögð í lágmarki um leið
og notaður sé innlendur orkugjafi í bland. „Vélin, sem er sex
strokka, notar alltaf dísilolíu en
hlutfall metans getur mest orðið
um 50 prósent af heildar orkuþörfinni.“ Reynist bíllinn vel
áformar fyrirtækið að fjárfesta
í fleiri slíkum bílum.
- óká

Í fundargerð kröfuhafafundar
slitastjórnar sem fór fram í deshefur sent út tugi riftunartilkynninga í tengslum við endurkaup
ember 2011 kom fram að hún hafi
Kaupþings á eigin skuldabréfum
lagt á það áherslu í störfum sínum
frá því á árinu 2008. Kaupin áttu sér
að rannsaka ráðstafanir sem áttu
sér stað í bankanum
stað síðustu sex mánuðina
síðustu mánuðina fyrir
áður en Kaupþing féll og
sum þeirra áttu sér stað
frestdag, einkum með tilmjög nálægt falli bankliti til þess möguleika að
ans, samkvæmt Feldísi
höfða riftunarmál. EndÞað verða
Óskarsdóttur, sem situr í
urskoðunarfyrirtækið
slitastjórn hans. Riftunar- einhver af
Grant Thornton í Bretlandi hafði þá unnið að
frestur Kaupþings rennur þessum málrannsókninni í nokkra
ekki út fyrr en í lok júní
mánuði og byggði sú
og því hefur slitastjórnin um þingfest,
út þennan mánuð til að ef ekki nást
skoðun á vinnu frá Pricehöfða mál ef ekki semst
waterhouseCoopers og
sættir,
núna
í
starfsmönnum Kaupum niðurstöðu.
þings. Í fundargerð Í kynningu sem slita- júní.
stjórn Kaupþings hélt á
inni kom einnig fram að
FELDÍS
kröfuhafafundi þann 31.
slitastjórnin hefði „að
ÓSKARSDÓTTIR
maí kom fram að „slitamestu lokið skýrslutökSITUR Í SLITASTJÓRN
stjórn hefur á síðustu
um af fyrrverandi starfsKAUPÞINGS
mánuðum sent út allmargmönnum og yfirmönnum
Kaupþings“.
ar riftunartilkynningar í
tengslum við endurkaup
Slitastjór n Glitnis
Kaupþings á eigin skuldabréfum frá
þingfesti um 20 riftunarmál gegn
því á árinu 2008“.
ýmsum innlendum og erlendum
Feldís segir að um tugi mála sé
aðilum 24. maí síðastliðinn. Í þeim
að ræða. Aðspurð vildi hún þó ekki
vill hún endurheimta um 20 milljsegja hvert umfang endurkaupanna
arða króna. Landsbankinn var
einnig búinn að koma tugum riftvar né gegn hverjum málin beinast.
„Ég vil ekki tjá mig frekar um þetta
unarmála í gang áður en að málsen kemur fram í kynningunni að svo
höfðunarfrestur hans til þess rann
stöddu. Það verða einhver af þessum
út í apríl. Flest þeirra voru einnig
málum þingfest, ef ekki nást sættir,
vegna skuldabréfa.
núna í júní.“
thordur@frettabladid.is

SLITASTJÓRN Feldís Óskarsdóttir vildi ekki segja hvert umfang endurkaupanna á
skuldabréfunum var né gegn hverjum málin beinast.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Samkomulag hefur náðst við 51 af 67
Í kynningunni kemur einnig fram að slitastjórn Kaupþings hafi náð samkomulagi í 51 af 67 málum sem varða niðurfellingu á persónulegum ábyrgðum til hlutafjárkaupa. Slitastjórnin ákvað á sínum tíma að rifta ákvörðun
stjórnar Kaupþings frá 25. september 2008 sem heimilaði Hreiðari Má Sigurðssyni, þáverandi forstjóra bankans, að fella niður persónulegar ábyrgðir
starfsmannanna. Þann 10. maí 2012 staðfesti Hæstiréttur að um ólögmæta
ráðstöfun hefði verið að ræða þegar hann gerði fyrrum starfsmanni bankans
að greiða slitastjórninni 6,6 milljónir króna vegna lána til hlutabréfakaupa.
Talið er að málið hafi fordæmisgildi gagnvart öðrum sambærilegum málum.
Tæpri viku síðar var Sigurði Einarssyni, fyrrum stjórnarformanni Kaupþings, gert að greiða þrotabúi bankans 550 milljónir króna, eða tíu prósent
af 5,5 milljarða króna láni sem hann hafði tekið til að kaupa hlutabréf í
bankanum.

www.volkswagen.is

Volkswagen Caddy

Góður
vinnufélagi
Caddy er áreiðanlegur, sparneytinn og þægilegur
í allri umgengni. Lipur vinnuþjarkur með frábæra
aksturseiginleika og ríkulegan staðalbúnað.
Hann er fáanlegur með bensín-, dísil- og metanvélum frá framleiðanda.

Caddy* kostar aðeins frá
*Miðað við Caddy TSI bensín, 86 hestöfl, beinskiptur.
Aukahlutir á mynd, álfelgur og þokuljós.

Til afgreiðslu strax

2.990.000 kr.
( kr. 2.382.470 án vsk)

Fæst einnig
fjórhjóladrifinn

Atvinnubílar
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Áhugi á lestri skiptir sköpum:

Það má líka lesa
á sumrin

B

örn lesa ekki bara minna en þau gerðu áður heldur eru
þau síður fær um að tileinka sér innihald og merkingu
þess sem þau lesa, þ.e. lesskilningi þeirra er ábótavant.
Þessi þróun hefur átt sér stað undanfarna áratugi en
svo virðist sem vitundarvakning hafi orðið á undangengnum misserum um alvarleika málsins.
Brynhildur Þórarinsdóttir rithöfundur og dósent við Háskólann
á Akureyri ritar grein um lestur í nýútkomið Tímarit Máls og
menningar. Þar dregur hún saman niðurstöður rannsókna á lestrarkunnáttu íslenskra barna sem sýna að þau lesa sífellt minna
utan skólans, lesskilningi þeirra
SKOÐUN
hrakar, strákar lesa minna en
stelpur, íslensk börn lesa síður
Steinnunn
bækur sér til ánægju en börn
Stefánsdóttir
í þeim löndum sem við berum
steinunn@frettabladid.is
okkur saman við og þau lesa
minna en börn gera að meðaltali
í Evrópu.
Ekki þarf að fjölyrða um mikilvægi þess að hafa lestur vel á valdi sínu. Vægi þess hefur síst
minnkað í því upplýsingasamfélagi sem við lifum í. Brynhildur
bendir í grein sinni á þau beinu tengsl sem eru milli lesskilnings
og þess að hafa áhuga og ánægju af lestri bóka. „Ef bæta á lesskilning íslenskra barna og þar með námsárangur þarf að efla
lestraráhuga þeirra og lestrargleði,“ segir Brynhildur.
Í samfélagi þar sem endalausir afþreyingarmöguleikar eru í
boði þarf að taka lestur barna allt öðrum og markvissari tökum
en þurfti þegar lestrarfærni var lykill að því að geta sótt sér
afþreyingu. Sem fyrr læra flest börn lestrartæknina innan
veggja skólans. Formlegt nám þeirra byggir sömuleiðis að stórum
hluta á því að hafa lestur og lesskilning á valdi sínu.
Það blasir hins vegar við að það heyrir fyrst og fremst til friðar
foreldra að hvetja börn sín til meiri lestrar. Foreldrar verða að
lesa reglulega fyrir börn sín frá því að þau eru kornabörn, halda
því áfram þó að börnin hafi náð tökum á lestrartækninni en
hvetja þau meðfram markvisst til að lesa sjálf. Þeir verða að
tala um bækur við börnin og síðast en ekki síst vera þeim lesandi
fyrirmyndir.
Fyrir rúmri viku birtist hér í blaðinu grein Birgittu Elínar
Hassel og Mörtu Hlínar Magnadóttur, Ekki lesa ekki neitt. Þar
benda þær á rannsóknir sem sýna fram á að börn tapa verulega niður lestrarfærni ef sumarleyfið líður án þess að lestur sé
þjálfaður – eða án þess að litið sé í bók. Þær hvetja í grein sinni
foreldra til að gera lestur að sameiginlegri tómstundaiðju fjölskyldunnar yfir sumarið.
Hér er tekið undir þessa hvatningu. Börnin eru komin í kærkomið frí frá taktföstum skóladögum og –vikum. Þótt útivist og
hreyfing sé vitanlega í fyrsta sæti nú yfir björtustu og hlýjustu
mánuðina þá koma líka rigningardagar og hryssingsleg kvöld
sem bjóða upp á að taka sér bók í hönd, gefa sig lestrinum á vald
og eiga í framhaldinu góðar samverustundir þar sem spjallað er
um það sem lesið hefur verið eða það krufið til mergjar.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Snúrustaurar

Söguskýringin

Sannleikurinn

Ismafjöld

Mörgum finnst skjóta skökku við
að lopapeysur séu prjónaðar í Kína
og seldar hér á landi sem íslenskar.
Verður að telja það eðlilega umkvörtun og sjálfsagt að taka fram hvar
peysur eru prjónaðar. Einn þeirra
sem lét til sín taka í umræðunni
var Ásmundur Einar Daðason,
þingmaður Framsóknarflokksins.
Í samtali við Fréttablaðið sagði
hann íslensku lopapeysuna
vera auglýsingamerki okkar
Íslendinga. „Þetta er íslensk
hönnun, framleidd á Íslandi með
aldagamla íslenska sögu og
gerð af íslenskum konum
til bæja og sveita.“

Á heimasíðu Handprjónasambands
Íslands má fræðast um íslensku
lopapeysuna og ber upplýsingum þar
ekki alveg saman við orð þingmannsins. Þar kemur fram að áhöld eru
um hvort peysan sé íslensk, sænsk
eða grænlensk, þó líklega sé hún nú
íslensk. Hins vegar er ljóst að
hún kom ekki fram fyrr en
á sjötta áratug síðustu
aldar og á sér því áratuga,
ekki alda, sögu.

Jón Gnarr og Besti flokkurinn gerðu
mikið úr því að þar á bæ væru ekki
stunduð hefðbundin stjórnmál. Þess
vegna var áhugavert að lesa viðtal
við borgastjórann í laugardagsblaði
Fréttablaðsins. Þar segist hann verða
meiri og meiri sósíalisti, við séum
leiksoppar kapítalismans, hann
aðhyllist líbertarían sósíalisma
öðru nafni anarkisma. Líklega
eru mörg ár síðan íslenskur
stjórnmálamaður talaði um
jafn marga isma í einu viðtali.

HALLDÓR

Fordómar fjúka
ef þeim er sleppt
Fordómar

ÞÓR HF

Héðinn
Unnsteinsson

Krókhálsi 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 461-1070
www.thor.is

kolbeinn@frettabladid.is

sérfræðingur í
stefnumótun
og alþjóðlegur
ráðgjafi í
geðheilbrigðismálum

Þ

riðjudaginn 5. júní skrifaði ung kona,
Guðrún Runólfsdóttir, grein í þetta
blað undir yfirskriftinni „látum fordómana fjúka“. Mig langar að þakka Guðrúnu fyrir að halda umræðunni um fordóma og mismunun gagnvart þeim sem
greinast með geðraskanir opinni. Sá sem
þetta skrifar veit að það þarf áræði og
kjark til þess að tjá sig um eigið geð.
Umræðan um geðheilbrigðismál á
Íslandi hefur, eins og umræða um marga
aðra málaflokka, verið tvípóla. Við erum
öll sammála um það að það búi allir við
misgóða geðheilsu. Það var á þeim nótum
að geðheilsuna ættum við sameiginlega, sem verkefnið Geðrækt var sett á
laggirnar fyrir 12 árum síðan. Það að
við gætum öll ræktað og eflt okkar geðheilsu, hversu mikið sem við ættum af
henni.
Afurðum verkefnisins s.s. geðorðunum 10 var beint til allra. Eitt af markmiðunum var að draga úr fordómum og
sameina landsmenn um forskeytið „geð“
hvað svo sem fylgdi í kjölfar þess.
Það er nú svo að þrátt fyrir alla

umræðuna um geðheilbrigðsmál síðustu
áratugina þá er það upplifun mín, sem
endurspeglast að hluta í rannsókn Jóns
Gunnars Bernburgs og Sigrúnar Ólafsdóttur um fordóma gegn fólki með geðraskanir, að fordómar séu enn miklir þó
mismununin sé ekki sýnileg. Fordómarnir liggja í djúpinu en oftast er allt kyrrt á
yfirborðinu.
Fordómar eru eins og innri forskrift
sem lifir innan hverrar mannveru eins
og kalkípappír sem áþreifanlegt birtingarform mismununar endurspeglast í
gegnum. Birtast í orði og athöfn.
Það að lifa óklofinni tilveru og tala
opinskátt um geðheilbrigðismál og eigin
reynslu krefst styrks. Um leið og ég
þakka Guðrúnu aftur fyrir einlægni
hennar og áeggjan um breytingar hvet
ég hana til að halda áfram. Jafnframt
vil ég hvetja þann u.þ.b. fjórðung landsmanna sem glímir við geðraskanir að
gera slíkt hið sama. En gleyma því ekki
að á sama tíma á sá fjórðungur geðheilsuna sameiginlega með öllum landsmönnum og um hana eigum við að sameinast.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Atli Fannar Bjarkason (dægurmál) atlifannar@frettabladid.is
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir, ritstjórnarfulltrúi, sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ: Elín Albertsdóttir elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is
ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is
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Latte og annað pjatt
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

U

mræða um sjávarútvegsmál
hér á landi beinist alltaf
fyrr eða síðar að kaffidrykkju
og búsetuháttum sem tengdir
eru tilteknu borgarhverfi. Það
er athyglisvert. Ýmsum kann
að þykja það til marks um ósiði
í umræðuháttum hér á landi og
enn eitt dæmið um það hvílíkir
asnar Íslendingar séu (með
hinni óhjákvæmilegu tilvitnun
í Steinar Sigurjónsson um að
Íslendingar séu hænsn) – en ég
er ekki viss um að málið sé svo
einfalt.
Málið er aldrei einfalt. Málið:
orðin sem við notum til að tala
saman – og sundur.

Sameiningartákn
„Þegar kaffið kemur inn / kætist
okkar sinni. /Undarlegan yl ég
finn / orna sálu minni,“ orti Þormóður Ísfeld Pálsson um kaffið.
Blessað kaffið: það er sjálfur
þjóðardrykkurinn. Það fylgir
okkur frá morgni til kvölds.
Það vekur okkur á morgnana og
hjálpar okkur að horfast í augu
við amstur komandi dags. Það
yljar okkur á köldum stundum.
Það róar okkur þegar við erum
í uppnámi. Það hressir okkur
þegar við erum dáðlaus.
Ekkert er hversdagslegra
en kaffi; enginn drykkur jafn
nátengdur dagsins önn í lífi
venjulegs Íslendings. Þetta er

drykkur stundarinnar milli
stríða. Kaffið er okkar friðarpípa. „Ætlarðu ekki að kíkja
bráðum í kaffi?“ segjum við
hvert við annað þegar okkur
langar að friðmælast eða tengja
aftur rofin bönd; við ræðum
málin yfir kaffibolla. Slík
unaðssæla fylgir áhrifunum
að það er óhugsandi að vera í
vondu skapi að drekka kaffi.
Kaffið er sameiningartákn
íslensku þjóðarinnar – það færir
okkur saman. Þetta er drykkur
samræðu og sáttar, þar fylgir
vinátta vellíðan.
Hvernig viltu hafa kaffið? Það
segir sína sögu um manninn:
fólk sem fær sér mjólk í kaffið
vill mýkja bragðið, er makráðara og skrautgjarnara en þau
hin sem drekka kaffið svart
og sykurlaust – umbúðalaust –
stælalaust. Fólk sem drekkur
uppáhelling – helst kaffi með
þessu gamla moldarbragði sem
við kennum við Braga (guð
skáldskapar) vill ekkert pjatt
og hugsar fyrst og fremst um
notagildi matar og drykkjar,
að þetta virki eins og það á að
virka – og hver segir að þetta
þurfi að vera eitthvað bragðgott líka? – og svo eru sumir
sem hafa sterkar skoðanir á því
hvernig uppáhellingurinn fari
fram, allt frá hitastigi vatnsins til þess hvernig kúrfan á
kaffinu í trektinni skuli vera.
Kaffið talar. Að kaffibollanum drukknum er saga þín skráð
handa þeim sem lesa kann. Þar
eru ferðalög, giftingar, fjallgöngur, barnalán og dauðsföll
– gæfa og ólán. Það er engin
hégómaiðja að drekka kaffi með
annarri manneskju. Maður er

að samneyta henni, deila með
henni líðandi og komandi stundum – lífi sínu.

Sundrungartákn
Ásökunin er þessi: þú vilt ekki
drekka með mér kaffi; vilt bara
drekka þitt útlenska kaffi með
heiti sem ég fatta ekki. Þú býrð
til eitthvað ókunnuglegt úr því
kunnuglegasta af öllu. Er hægt
að hugsa sér meiri uppskafningshátt? Café latte er eintómt
pjatt. Það er tákn um yfirborðs-

AF NETINU

„Bara” Árni Johnsen
saddur og latur af því að drekka
það en ekki hress og æstur í að
fara að djöflast.
Nei nei. Þetta er í raun og veru
alþýðlegt mjólkurkaffi drukkið
úr glasi, eins og maður man eftir
í sveitinni þar sem kexi var dýft
ofan í það. Kaffi sem hefur verið
umvafið orðum. Bærinn er skrýtinn, hann er fullur af orðum.
Við brosum yfir mynstrinu sem
gert hefur verið á mjólkurfroðuna og súpum svo varlega á og
finnum þykka og mjúka froðuna

Ekkert er hversdagslegra en kaffi; enginn
drykkur jafn nátengdur dagsins önn í lífi
venjulegs Íslendings. Þetta er drykkur
stundarinnar milli stríða. Kaffið er okkar friðarpípa.
„Ætlarðu ekki að kíkja bráðum í kaffi?“ segjum við hvert
við annað þegar okkur langar að friðmælast eða tengja
aftur rofin bönd; við ræðum málin yfir kaffibolla.
mennsku og merkilegheit. Það
er drykkur þess sem leitar út
en ekki inn, leitar að sjálfsmynd
sinni í evrópskri menningu í
stað þess að finna hana inni í
sér, í stuðlum og höfuðstöfum,
pelastikki og bragðvondu
kaffi. Það er drykkur þess sem
yfirgaf. Þess sem segir: ég er
kominn lengra en þú, drekk
öðruvísi kaffi en þú; það heitir
útlensku nafni sem þú skilur
ekki og það er mjög fínt. Caffé
latte er drykkur froðusnakksins, enda einkum mjólkurfroða
og ekkert inntak; það er drykkur letingjans, maður verður

gæla við varirnar og síðan dökkt
og bragðmikið kaffibragðið sem
leynist þar undir. Við finnum að
Reykjavík er alls konar, stundum meira að segja borg; hér eru
núðlustaðir og skóbúðir, snyrtifræðingar, rapparar og gangandi
vegfarendur. Og letingjar. Og
fólk sem talar með handasveiflum, fólk með alls konar göngulag, alls konar fólk sem fæddist á
alls konar stöðum en á hér heima;
alls konar litir og – auðvitað –
alls konar orð. Því að útlönd hafa
alltaf verið á Íslandi og íslensk
menning sem er ekki um leið
útlensk menning – hún deyr.

Ekki eru miklar kröfur gerðar til
sumra íslenskra þingmanna. Þeim
leyfist að opinbera fávisku sína,
fordóma, vanþekkingu og ranghugmyndir, auk þess sem fyllilega
er leyfilegt að móðga heilar
þjóðir með einhverjum rugluðum
heilaspuna.
Og það þykir ekki taka því að
minnast á það, hvorki í fjölmiðlum
né af öðrum þingmönnum þegar
boðið er upp á svona bull á Alþingi
Íslendinga:
„Þýskaland og Frakkland eru
þrælabandalög nútímans....”
Ég veit að nú munu ýmsir segja:
„Æi, þetta var nú bara hann Árni
Johnsen. Þú veist hvernig hann er.”
Já, reyndar veít ég hvernig Árni
Johnsen er.
Er það gild afsökun fyrir því að
þingmaður fari með ruddalegt rugl
eins og þetta? Hefur þessi maður
enga sómatilfinningu?
blog.eyjan.is/illugi
Illugi Jökulsson

Vilja lyfta og brenna
Börn í dag kunna lítið af leikjum
og vilja bara æfa einsog fullorðna
fólkið, þau vilja fá að „lyfta“ og
„brenna“, þetta hef ég lært af
biturri reynslu í gegnum starf mitt
með börnum og unglingum. Sú
staðreynd að börn segi tæpitungulaust að þau hafi „borðað óhollt í
gær en það sé í lagi þar sem þau
brenndu svo miklu“ er sorgleg.
Börn, sama á hvaða aldri þau eru
eiga ekki að kunna þessi hugtök
og hvað þá kunna að tengja þau
inn í sitt daglega líf, þarna er
komið vandamál sem er alfarið
okkur að kenna.
pressan.is/pressupennar
Fannar Karvel

TIL LEIGU
FRÁBÆR STAÐSETNING

MIÐSVÆÐIS Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU!

Frábærlega staðsett atvinnuhúsnæði í Breiddinni Kópavogi.
500 – 1800 m2 rými við Skemmuveg 2, neðri hæð, þar sem áður var lagnadeild BYKO.
Húsnæðið hentar vel fyrir lager eða verslun.
Áhugasamir haﬁ samband við Stein Jóhannsson í síma 842-4909 eða í tölvupóstfangið steinnj@smaragardur.is.

Smáragarður, Bíldshöfða 20, 110 Reykjavík, sími 585 2900, www.smaragardur.is
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LAURIE
53 HUGH
„Að fá að þykjast vera eitthvað sem ég er alls ekki er bæði frelsandi og spennandi.“
leikari á afmæli í dag.

timamot@frettabladid.is

Merkisatburðir 11. júní
1535 Greifastríðinu í Danmörku lýkur með sigri Kristjáns 3. í orrustunni við Øksnebjerg.
1870 Bruggverksmiðjan Amstel er stofnuð í Hollandi.
1910 Gasstöð Reykjavíkur tekur til starfa og starfar til 1955.
1911 Melavöllurinn í Reykjavík vígður.
1957 Handknattleikssamband Íslands er stofnað.
1975 Lög um fóstureyðingar við sérstakar aðstæður taka gildi á
Íslandi.
1982 Orrustan um Stanley, lokaorrusta Falklandseyjastríðsins,
hefst.
1987 Margaret Thatcher verður fyrsti breski forsætisráðherrann
sem sigrar í þrennum kosningum í röð í 160 ár.
1994 Sveitarfélögum á Íslandi fækkar um 18 er 25 sveitarfélög
sameinast í 7 ný.
2004 Ronald Reagan, fyrrverandi Bandaríkjaforseti, er borinn til
grafar.

AFMÆLISBÖRN

ROBYN

GENE WILDER

tónlistarkona er
33 ára í dag.

leikari er 79 ára
í dag.

JOEY SANTIAGO

bassaleikari
Pixies er 47 ára
í dag.

JOSHUA JACKSON

leikari er 34 ára
í dag.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

ELÍN JÓNA JÓHANNSDÓTTIR
Boðahlein 8, Garðabæ,

sem lést sunnudaginn 3. júní, verður
jarðsungin frá Vídalínskirkju
mánudaginn 11. júní kl. 13.00.
Símon Þór Waagfjörð
Kristín Sigríður Vogfjörð
Jónína Waagfjörð
Gunnar S. Sigurðsson
Jóhanna Waagfjörð
Páll K. Pálsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

MAGNÚS JÓNSSON
fyrrverandi skólastjóri,

lést miðvikudaginn 6. júní sl. Útförin fer fram
frá Árbæjarkirkju þriðjudaginn 12. júní
kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hans er
bent á Minningarsjóð Grundar, s.: 530 6100.

ÞETTA GERÐIST: 11. JÚNÍ 1979

John Wayne deyr úr magakrabba
Leikarinn ástsæli John Wayne lést af völdum
magakrabba þann 11. júní 1979 á UCLA Medical
Center í Los Angeles. Hann hafði krafist þess
að áletrunin „Feo, Fuerte y Formal“ eða „Ljótur,
sterkur og vandur að virðingu sinni“, yrði grafin
á legstein sinn, en við því urðu afkomendur
hans ekki. Gröfin í Pacific View Memorial Park
kirkjugarðinum var ómerkt í tuttugu ár en
skartar nú legsteini með tilvitnun í frægt
Playboy-viðtal við Wayne.

John Wayne hét í raun Marion Robert Morrison og fæddist í Winterset í Iowa-ríki þann 26.
maí 1907. Hann sló fyrst í gegn sem leikari í
myndinni Stagecoach, sem John Ford leikstýrði
árið 1939. Eftir það varð ekkert lát á vinsældum
hans og lék hann alls í 142 kvikmyndum á
ferlinum, aðallega vestrum. Meðal frægustu
mynda hans eru Rio Grande og True Grit sem
fyrir skemmstu var endurgerð með Jeff Bridges í
hlutverkinu sem Wayne gerði ódauðlegt.

JÓNAS BJÖRGVINSSON OG HLJÓMSVEITIN UMMHMM: GEFA ÚT STYRKTARLAG

Tileinkað öllum þeim sem
hafa glímt við krabbamein
„Ég hafði Laufeyju vinkonu mína í
huga allan tímann meðan ég samdi
þetta lag og þennan texta,“ segir
tónlistarmaðurinn Jónas Björgvinsson sem, ásamt hljómsveitinni
Ummhmm, hefur sent frá sér lagið
Laufin lifa. Lagið tileinkar höfundurinn minningu Laufeyjar Ingibjartsdóttur, vinkonu sinnar sem hann
tengdist einnig fjölskylduböndum,
sem lést af völdum krabbameins í
maí á síðasta ári. „Auk þess að tileinka minningu Laufeyjar lagið tileinka ég það einnig vinum, kunningjum og ættingjum sem barist hafa
við þennan erfiða sjúkdóm. Ég þekki
margra sem hafa glímt við krabbamein,“ segir Jónas.
Laufey lætur eftir sig tvíburadrengi og voru haldnir styrktartónleikar fyrir þá í fyrrahaust, en faðir
þeirra er einnig látinn. Lagið verður aðeins gefið út á rafrænu formi
á vefsvæðinu Tónlist.is. Það kostar
349 krónur og mun öll innkoma af
netsölu lagsins skiptast jafnt á milli
Krabbameinsfélagsins og styrktarsjóðs drengjanna í heilt ár. Allir sem
að laginu koma, tónlistarmenn, hljóðver og Tónlist.is, gefa vinnu sína.
Jónas stofnaði h ljómsveiti na
Ummhmm árið 1998 utan um tónlist sína og gaf hún út plötuna Haust
sama ár. „Það var söngkonan Þórunn
Pálína Jónsdóttir sem kom með hugmyndina að þessu nafni á hljómsveitina þegar það vantaði eitthvað í flýti.
Þetta nafn fer stundum í taugarnar
á útvarpsfólki sem veit ekki hvernig
á að bera það fram,“ segir Jónas og

UMMHMM Frá vinstri: Birgir Baldursson, Unnur Birna Björnsdóttir, Þórður Högnason, Jónas
Björgvinsson, Eðvarð Lárusson, Þórunn Pálína Jónsdóttir. Á myndina vantar Eirík Rafn Stefánsson.

hlær. „Sveitin hefur verið í nokkuð
góðri pásu lengi en það er alltaf eitthvað á döfinni og hefur lengi staðið
til að gera eitthvað meira. Einmitt
núna er ný plata á teikniborðinu og
hugsanlegt að þetta nýja lag, Laufin
lifa, verði kveikjan að frekari vinnu
við hana.“

Auk Jónasar og söngkonunnar Þórunnar Pálínu Jónsdóttur skipa hljómsveitina Ummhmm þau Eðvarð Lárusson á gítar, Þórður Högnason á
kontrabassa, Birgir Baldursson á
trommur, Unnur Birna Björnsdóttir
á fiðlu og Eiríkur Rafn Stefánsson á
trompet.
kjartan@frettabladid.is

Sigrún Jónsdóttir
Gyða Magnúsdóttir
Ársæll Jónsson
Jón Magnússon
barnabörn og barnabarnabörn.

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

LAURI OLAVI HENTTINEN
Urðarstekk 4, Reykjavík,

sem andaðist 25. maí, verður jarðsunginn frá
Garðakirkju, Álftanesi, miðvikudaginn
13. júní kl. 13.00.
Auður Gísladóttir Henttinen
Guðrún Hannele Henttinen
Hans Vihtori Henttinen
Ívar Esa Henttinen
Egill Kalevi Karlsson
Gréta Liisa Karlsdóttir
Elín Eva Karlsdóttir
Íris Saara Henttinen
Karlsdóttir
Viktor Hugi Henttinen
og barnabarnabörn.

EVRÓPUMÓTIÐ Það er fleira hægt að

gera en að lesa bækur á Borgarbókasafninu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

EM á bókasafninu

Karl Alvarsson
Ingunn Alda Sigurðardóttir
Irma Gná Henttinen
Auður Ilona Henttinen
Styrmir Eero Henttinen
Hekla Toini Henttinen

DJASSTÓNLEIKARÖÐ Sigurður Flosason kemur fram með kvartett sínum og sænska gítarleikarans

Hans Olding.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Flosason-Olding kvartett á KEX
Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

Flosason-Olding, kvartett sænska gítarleikarans Hans Olding og íslenska
saxófónleikarans Sigurðar Flosasonar
kemur fram á næstu tónleikum djasstónleikaraðarinnar á KEX Hostel, Skúlatúni 28, annað kvöld, þriðjudaginn
12. júní klukkan 21.
Auk þeirra Hans Olding og Sig-

urðar Flosasonar skipa hljómsveitina
íslenski kontrabassaleikarinn Þorgrímur Jónsson og sænski trommuleikarinn Erik Qvick. Kvartettinn mun
flytja valda djassstandarda, meðal
annars eftir Benny Golson, Dizzy
Gillespie og Bud Powell. Sem fyrr er
aðgangur ókeypis,

Leikir sem fram fara á Evrópumótinu í knattspyrnu í Póllandi
og Úkraínu þessar vikurnar eru
sýndir í hágæðum í Kamesinu á 5.
hæð Borgarbókasafns, Tryggvagötu 15.
Daglegar útsendingar eru á
leikjunum á opnunartíma safnsins. Einnig er heitt te á könnunni, tónlist þátttökuþjóðanna í
útstillingu á 1. hæð og bækur um
þátttökuþjóðirnar og fótbolta á
5. hæð.
Aðgangur er að sjálfsögðu
ókeypis eins og ávallt á Borgarbókasafnið.

ÍSLENSK HÖNNUN
Sýning á íslenskri vöruhönnun stendur nú yfir í Hönnunarsafni Íslands í Garðabæ. Þar er skyggnst inn í
hugarheim valdra hönnuða en á sýningunni eru um
50 verk. Sýningin ber heitið Saga til næsta bæjar og
stendur til 14. október. | WWW.HONNUNARSAFN.IS
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Er vagninn rafmagnslaus ?

BÝR TIL FALLEGA MUNI
ÚR GLERI OG FLÍSUM
Í GLERINU Listakonan Vigdís Birgisdóttir býr til falleg gler- og mósaíklistaverk.
Hún segir þörfina til að skapa fallega muni vera drifkraft verkanna.

V
Frístunda rafgeymar í miklu úrvali

Bíldshöfði 12 · 110 Rvk · 5771515 · skorri.is

igdís Birgisdóttir hefur í áratugi
prjónað, saumað og heklað og
skapað þannig fallega handunna
muni. Í dag býr hún til falleg glerlistaverk og límir mósaíkmyndir úr flísum á
borð, stóla og aðra muni.
„Mér fannst orðið erfitt að prjóna og
ég fékk verki í hendur og axlir af því og
ákvað að reyna eitthvað nýtt. Þegar ég
sá að boðið var upp á námskeið í glerlist
í Gerðubergi fyrir eldri borgara sló ég til
og skráði mig. Það var svo skemmtilegt
að ég gat varla beðið eftir næsta tíma.
Þetta var fyrir níu árum og ég fer þangað
einu sinni í viku enn þann dag í dag,“
segir Vigdís.
Fullbúin vinnustofa er á heimili
hennar þar sem hún vinnur flest sín

verk. Áður en byrjað er að skera myndirnar þarf að hanna þær og teikna upp.
Hugmyndirnar að myndunum koma frá
henni sjálfri en stundum leitar hún til
dóttur sinnar, myndlistakonunnar Aðalbjargar Þórðardóttur til að útfæra myndirnar. Svo sest hún niður og sker glerið
í réttar stærðir, slípar það til og lóðar
saman með tini eða klippir niður flísabúta og límir þá niður og fúgar á milli.
„Það er erfiðast að skera glerið og oft
ákveðin spenna sem fylgir því: Brotnar
það eða brotnar það ekki?“ segir Vigdís
glaðbeitt.
Í gegnum tíðina hefur hún gefið
vinum og fjölskyldu gjafir sem hún býr
til sjálf og eiga allflest þeirra húsgagn
með mósaíkverki á eða glerlistaverk

BLÍÐA Í GARÐINUM
Vigdís nýtur þess að
gera umhverfi sitt fallegt
með list sinni.

MÓSAÍK GRAFFITI
Fagurlega skreytt
skjólgirðing með flísum
og gleri.
■ FRAMHALD Á SÍÐU 2

Sofðu vel - heilsunnar vegna
VORTILBOÐ Á ÖLLUM STILLANLEGUM HEILSURÚMUM
MIKIÐ ÚRVAL AF
SVEFNSÓFUM

a
ánað
12 m lausar
vaxta slur*
greið

Gerið gæða- og
verðsamanburð
Með okkar bestu
heilsudýnu.
Verð frá kr. 339.900 á hjónarúmi.

Listhúsinu Laugardal, 581 2233 · Baldursnesi 6, Akureyri, 461 1150 · Opið virka daga kl. 10.00 - 18.00 · laugardaga 12.00 - 16.00

*3,5% lántökugjald

FÓLK| HEIMILI

ÚTSALA
HAFIN!
Skipholti 29b • S. 551 0770

FALLEGT ÚTI
Nú er rétti tíminn til að þrífa
stéttina og pallinn. Hægt er að
lífga upp á umhverfið með stórum leirpottum og setja falleg
blóm í þá. Á myndinni eru leirpottar frá versluninni Pottery
Barn í Bandaríkjunum. Nýlega
opnaðist möguleiki á að panta
beint frá versluninni til Íslands.
Sjá www.potterybarn.com.

FALLEGIR FULGAR
Fallegar kríur prýða
stofugluggana hjá
Vigdísi. Lítill kollur getur
breyst í fagurt listaverk.

LISTRÆN
AMMA
„Það er erfiðast að
skera glerið og oft
ákveðin spenna
sem fylgir því:
Brotnar það eða
brotnar það ekki?“

Ryðfríir neysluvatnshitarar, hitöld (element),
hitastillar, hitastýringar, rafhitarar til húshitunar
og ﬂest annað til rafhitunar.
Við hjá Rafhitun erum sérfræðingar í öllu sem við
kemur rafhitun. Við bjóðum einungis úrvals tæki
sem hafa sannað sig með áralangri reynslu.

Rafhitarar fyrir heita potta
íslensk
framleiðsla
í 20 ár

■ FRAMHALD AF FORSÍÐU

FJÖLL OG FIRNINDI Fallegar landslagsmyndir
sem hleypa ljósinu í gegnum sig .

GOTT Í

hangandi í glugganum hjá
sér. „Ég hef til dæmis gert
landslagsmyndir, blómamynstur, engla og fleira. Upp á
síðkasti hef ég unnið að fuglamyndum.
Í raun og veru snýst þetta um að búa
til eitthvað fallegt og það er alveg sama
úr hverju það er, hvort það er prjónað,
heklað, saumað eða unnið úr gleri og
flísum eða öðru. Svo er gaman að breyta
til og prufa eitthvað nýtt.“

KRUMMINN
Á SKJÁNUM
Hér flýgur krumminn
glerfínn.

BARNAAFMÆLIÐ

SUMAR Á SVALIRNAR

Mikið úrval af skemmtilegum
kökum í afmælið

Lítið pláss þarf ekki að standa í vegi fyrir sumrinu. Handlagni og útsjónarsemi
er allt sem þarf til að skapa lítinn ævintýragarð á svölunum eða veröndinni.
Bjóðum
einnig upp á
eggjalausar
tertur

Tangled, Cars, Hello Kitty, Spiderman,
Barbie, Svampur Sveinsson og margt fleira.
Kynntu þér úrvalið á www.okkarbakari.is
og á facebook.com/okkarbakarí
Okkar bakarí | Iðnbúð 2 | 210 Garðabær | Sími: 565 8070

S

æmilega stór blómapottur eða
bakki á svalahandriðið er einfaldasta leiðin til að fá sumarið upp
á svalirnar ef enginn er garðbletturinn.
Í netheimum er þó að finna aragrúa
hugmynda að öðruvísi og sniðugum
svalagörðum sem með smá fyrirhöfn
gefa svölunum ævintýralegan blæ.
Á síðunni www.lifeonthebalcony.com
eru margar skemmtilegar hugmyndir.
Þar er meðal annars hægt að finna leiðbeiningar að „lóðréttum garði“ úr vörubretti sem tekur lítið pláss á svölunum.
Annarri hlið brettisins er einfaldlega
lokað með plastdúk áður en það er fyllt
af mold. Rétt er að pússa yfir fjalirnar
með sandpappír til að fá ekki flísar. Þá
er blómunum plantað í rifurnar og byrjað neðst og svo skal vökva vel. Mælt

er með því að láta brettið liggja fyrstu
dagana svo plönturnar nái að róta sig
áður en það er reist upp við vegg.

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Á SVALIRNAR Sniðugur garður úr vörubretti.
MYND/STEPH LAWRENCE

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Bergur
Steingrímsson

Sveinn
Eyland

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Júlíus
Jóhannsson

Haraldur
Ómarsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 6751

Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 823 2600

sölufulltrúi
sími 845 8286

*

Við erum Landmark

Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Fjórir löggiltir fasteignasalar. Áralöng reynsla.

Auður Kristinsd.

Elín Viðarsdóttir

Sölufulltrúi

Lögg. fasteignasali

Opið hús miðvikudaginn 13. júní kl. 17:00 - 17:30
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Fallegt einbýlishús við Sefgarða á Seltjarnarnesi.

Vegna
mikillar sölu
vantar eignir
á skrá!

mikið endurnýjuð 3ja - 4ra herbergja falleg risíbúð með 5 kvistum.
Skiptist í 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð og geymslu/vinnuaðstöðu á rislofti.
Þónokkrir duldir fermetrar undir súðinni.
63,5 fm Áhvílandi 16,5 Verð 22,9 m

audur@fasteignasalan.is

Save the Children á Íslandi

Fallegt hús eftir Kjartan Sveinsson
Þingholt fasteignasala kynnir:
Sefgarðar 16. Einstaklega
fallegt og vel með farið
einbýlishús við þessa rólegu
götu á Seltjarnarnesi. Húsið er
teiknað af Kjartani Sveinssyni.

E

ignin er á einni hæð og er
samtals 193 fm að stærð og
þar af er tvöfaldur bílskúr 46
fm. Húsinu hefur alla tíð verið vel
við haldið og allur frágangur er til
fyrirmyndar, búið að skipta m.a. um
gler, gólfefni, innréttingar, yfirfara

þak og fleira. Húsið stendur á 716
fm eignarlóð. Á húsinu er einstaklega fallegt þakskyggni sem gerir
húsið enn fallegra.
Nánari lýsing eignarinnar er sem
hér segir: Forstofa er flísalögð, þar
er góður skápur. Inn af forstofu er
gestasnyrting. Úr forstofu er komið
inn í flísalagt alrými. Stofa og eldhús eru í opnu rými. Í eldhúsi er falleg, sérsmíðuð innrétting en inn af
eldhúsi er þvottahús og þaðan er útgengt út í garð og að bílskúr. Sér
svefnherbergisálma með fjórum
svefnherbergjum en eitt þeirra gæti

verið tvo herbergi. Baðherbergið er
flísalagt í topp og er þar bæði baðkar og sturtuklefi.
Útgengt er út í garð frá holi og
er þar steyptur pallur, lóðin er mjög
stór og falleg og er afgirt með háu
grindverki. Bílskúrinn er tvöfaldur
með hita, rafmagni og í mjög góðu
ástandi. Ekkert áhvílandi.
Þetta er eign sem alltaf hefur
verið vel við haldið og lítur einstaklega vel út.
Allar uppýsingar gefur Sigurður
í síma 512 3606 eða 616 8880 einnig
á tölvupósti sos@tingholt.is.

Finndu okkur
á Facebook
Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Andri
Sigurðsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Anna Svala
Árnadóttir

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi og
lögg. leigumiðlari

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

sölufulltrúi

skjalagerð

OP

Vesturhús - efri sérhæð.
Mjög falleg og vel skipulögð efri sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt bílskúr með stórglæsilegu útsýni við
Vesturhús í Grafarvogi. Laus til afhendingar.
V 46,9 m. Andri 690 3111

Hávegur - einbýli á einni hæð.
Mikið endurnýjað 136 fm einbýlishús á einni hæð
ásamt 61,2 fm bílskúr við Háveg í Kópavogi. Gróinn
og fallegur garður í mikilli rækt.
V 46,9 m. Andri 690 3111

OP

Dalsel Góð og vönduð 98 fm íbúð á fyrstu hæð ásamt
stæði í bílskýli við Dalsel í Seljahverﬁnu.
V 20,9 m. Ruth 659 2512

IÐ
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Bauganes 4 - OPIÐ HÚS.
Sérlega vel skipulögð og hönnuð, tæplega 200 fm,
efri sérhæð í Skerjaﬁrðinum. Þrjú herbergi, tvær
stofur og stórt sjónvarpshol. Parket á gólfum. Stórar
yﬁrbyggðar suðursvalir. Mikil lofthæð í stofum
gefur íbúðinni skemmtilegan svip. Verð 46,5 m.
Opið hús í dag frá kl. 17:30 - 18:00.
Finnbogi 895 1098

Tunguvegur - raðhús.
Vel skipulagt um 130 fm raðhús á þremur hæðum.
Endurnýjað, hús nýlega viðgert o.ﬂ. Möguleiki á 4-5
svefnherb. Góður sólpallur í suður í sérgarði.
V. 29,0 m. Gústaf 895 7205

Stíﬂusel - 4ra herb.
Góð 115 fm íbúð á jarðhæð með góðum sólpalli við
Stíﬂusel. Þrjú rúmgóð svefnherbergi og stór stofa.
V. 18,9 m. Ruth 659 2512

Blikaás - Hafnarfjörður
Fín 3ja herbergja 85,7 fm íbúð á 2.hæð í litlu
fjölbýli. Sérinngangur. Útsýni. Parket og ﬂísar á
gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Ekkert áhvílandi.
Verð 21,5 millj. Gústaf 895 7205

Sóltún - 3ja herb
Fín 81,1 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með
hellulagðri verönd og skjólgirðingu í nýlegu fjölbýli
á besta stað. Parket og ﬂísar á gólfum. Ekkert
áhvílandi. Verð 24,5 millj. Gústaf 895 7205

Faxatún - Garðabæ
Mikið endurnýjað 164,4 fm einbýlishús á einni
hæð. Fjögur svefnherbergi. Parket og ﬂísar á
gólfum. Glæsilegur garður í góðri rækt. Bílskúr.
Ekkert áhvílandi. Verð 44,9 millj. Gústaf 895 7205

HÚ

S

Hringbraut 119 - OPIÐ HÚS.
Mjög 3ja herbergja íbúð á ﬁmmtu hæð í ﬁmm
hæða lyftuhúsi við Hringbraut í Reykjavík ásamt
íbúðarherbergi sem býður upp á góðar leigutekjur.
Eigninni fylgir stæði í bílageymslu. Íbúðin snýr í
suðvestur. V 23,7 m. Opið hús í dag frá kl 17:30
-18:00. Anna s. 664-6901
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SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.

Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

GLÆSILEG SKRIFSTOFUBYGGING
Vegna ﬂutnings höfuðstöðva Ístaks hf. að Bugðuﬂjóti 19, Tungumelum í Mosfellsbæ er þessi glæsilega skrifstofubygging til leigu eða sölu.
Sjálf skrifstofubyggingin er 2.809,0 fm að stærð, þrjár hæðir og kjallari auk
1.051 fm bílakjallara. Fasteignin skiptist í móttöku, afstúkaðar skrifstofur og opin
vinnurými, fundarsali, fyrirlestrarsal, tæknirými, skjalageymslur, eldhús með
matsal o.ﬂ.
Möguleiki er að leigja eignina út í hlutum skv. nánara samkomulagi.
Húsið er byggt árið 2003 og er samstarfsverkefni á milli dönsku arkitektastofunnar KHR arkitektar og Arkís arkitekta. Byggingin er hönnuð sem opin, gegnsæ og
gagnvirk bygging sem hvetur til samskipta fólks. Dagsbirta og árstíðirnar endurspeglast innanhúss í stórum gluggaﬂötum. Byggingin er vel staðsett miðsvæðis í
Reykjavík og í góðum tengslum við Laugardalinn.
Eignin getur verið laus til afnota ﬂjótlega.

ENGJATEIGUR 7

TIL LEIGU EÐA SÖLU
SÉRBÝLI

Mávanes- Garðabæ
Glæsilegt einbýlishús á sunnanverðu Arnarnesi. Vandað og vel skipulagt 312,0 fm. einbýlishús
á tveimur hæðum á frábærum stað á sunnanverðu Arnarnesinu. Húsið er mjög fallegt „funkis“
hús með kopar þakkanti og gólfsíðum gluggum að hluta. Útsýni til sjávar er á milli húsa, úr
stofum. Samliggjandi bjartar stofur. Borðstofa með útgangi á verönd. Eldhús með innréttingum
úr aski. Sex svefnherbergi. Tvö baðherbergi auk gestasalernis. Aðalbaðherbergi hússins er nýlega endurnýjað. Húsið er nýlega málað að utan. Stór, ræktuð og skjólsæl lóð með veröndum
og stéttum. Hiti er í innkeyrslu og göngustígum við húsið. Tvöfaldur bílskúr. Tilboð óskast

Bláskógar.
Vandað og þó nokkuð endurnýjað um 290,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum bílskúr á fallegum útsýnisstað. Í húsinu eru tvær íbúðir og er sér inngangur í hvora
fyrir sig. Aðalíbúðin skiptist m.a. í samliggjandi stofur með arni, rúmgott eldhús,nýendurnýjað baðherbergi og 4 herbergi. Ræktuð lóð með skjólgóðri verönd. Hiti í innkeyrslu.
Þakkantur, gluggar og hús að utan eru nýlega máluð. Verð 69,0 millj.

Miðhús
Fallegt 210,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 32,0 fm. bílskúr. Rúmgóð og
björt stofa. Fallegt eldhús með góðri borðaðstöðu. Sjónvarpsstofa. Fjögur svefnherbergi.
Útgengi á svalir til suðurs úr hjónaherbergi og einu barnaherbergi. Lóð hönnuð af Stanislas
Bohic. Hellulagt upphitað bílaplan. Verð 52,9 millj.

4 - 6 HERB.

Melgerði
Klettás– Garðabæ
Mjög vandað og vel skipulagt 180,0 fm. tvílyft raðhús með 22,2 fm. innbyggðum bílskúr
á skjólgóðum útsýnisstað í Ásahverﬁnu. Vandaðar hvítar sprautulakkaðar innréttingar og
fataskápar eru í húsinu. Á teikningum eru 5 svefnherbergi , en í dag eru 3 svefnherbergi og
stofurými á efri hæð stórt og opið. Aukin lofthæð á efri hæð og innfelld lýsing í loftum. Suðursvalir út at stofum. Stór verönd með skjólveggjum. Hiti í innkeyrslu og stétt. Verð 54,9 millj.

Glæsilegt einbýlishús á frábærum stað með glæsilegri afgirtri og gróinni lóð með miklum
hellulögðum veröndum. Nýlega endurnýjað eldhús. Bjartar og rúmgóðar stofur. Sólskáli.
Tvö svefnherbergi (þrjú á teikningu ). Flísalagðar svalir út af hjónaherbergi. Húsið hefur
verið mikið endurnýjað á sl. árum m.a. er nýr marmarasalli á húsinu að utan og nýleg
skífa á þaki. Fallegt lítið hús á baklóð. Verð 47,0 millj.

Ásakór-Kópavogi. 5 herbergja íbúð með bílskúr.
Glæsileg 154,7 fm. 5 herbergja íbúð á efstu hæð auk bílskúrs með 8,4 fm. geymslu innaf.
Tvennar svalir eru á íbúðinni til suðurs og austurs og fallegt útsýni. Rúmgóð stofa, eldhús
opið við stofu og 4 rúmgóð herbergi. Stutt í skóla, sundlaug og verslanir. Verð 39,9 millj.

Máshólar.

Þingasel
Glæsilegt 363,9 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið hefur
verið mikið endurnýjað á sl. árum m.a. er búið að skipta um öll gólfefni, innréttingar, innihurðir, bæði baðherbergi o.ﬂ. Stórt opið rými sem í eru samliggjandi stofur með útsýni að
Esjunni. Stórt eldhús með eyju og góðri borðaðstöðu. Sjónvarpsstofa inn af holi. Mjög stórt
hjónaherbergi með miklum fataskápum og innréttingum. 3 barnaherbergi. Innaf tvöföldum
bílskúr eru góðar geymslur og rými sem nýtt hefur verið undir líkamsrækt. Stór lóð með
skjólgóðum veröndum. Verð 67,0 millj.

Fallegt, vel skipulagt og afar vel viðhaldið 242,9 fm. einbýlishús á þremur pöllum með 57,8
fm. 2ja herbergja aukaíbúð á jarðhæð. Aðalíbúðin skiptist m.a. í rúmgott hol með útgangi
á verönd til suðurs, fjögur herbergi, eldhús með þvottaherbergi/búri innaf, samliggjandi
rúmgóðar stofur með útgangi á ﬂísalagðar svalir og ﬂísalagt baðherbergi. Fallegt útsýni úr
stofum út á sundin, að Esju og víðar. Nýlega hellulagðri innkeyrslu og stéttum. Garðhús á
lóðinni með rafmagni og köldu vatni. Tilboð óskast.

Fjölnisvegur- efri sérhæð
Góð 4ra herbergja 109,3 fm. efri sérhæð auk riss í tvíbýlishúsi á þessum eftirsótta stað.
Aukin lofthæð er á hæðinni og útsýnis nýtur frá íbúðinni. Hæðin skiptist í samliggjandi
opnar stofur, eldhús, tvö herbergi, ﬂísalagt baðherbergi og þvottaaðstöðu. Í risi lítið rúmi
(geymsla). Svalir út af stigapalli. Verð 37,5 millj.

GARÐABÆR
Vel staðsett 310 fm. einbýlishús
með innbyggðum 36 fm. bílskúr
alveg niður við lækinn. Eign sem
þarfnast nokkurra endurbóta.
Nánari upplýsingar veitir
Guðmundur Th. Jónsson
lögg. fasteignasali.

Dverghamrar.
Fallegt 182,1 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 46,1 fm. bílskúr. Húsið hefur nánast
allt verið tekið í gegn á síðustu árum að innan sem utan. Opið eldhús með nýrri innréttingu
og vönduðum tækjum. Sjónvarpshol. Stofa og borðstofa með uppteknu lofti og útgengi í
nýja um 16 fm. ﬂísalagða sólstofu með gólfhita. Þrjú svefnherbergi. Bílskúr með millilofti að
hluta. Lóð er í góðri rækt með viðarpöllum og steyptri upphitaðri aðkomu.

Straumsalir-Kópavogi. 5 herbergja með 4 svefnherbergjum
Mjög falleg 129,8 fm. 5 herbergja íbúð á 3. hæð í 5 íbúða húsi. Fjögur svefnherbergi. Björt stofa
og borðstofa með útgangi á um 12 fm. svalir til suðvesturs. Opið eldhús með fallegum innréttingum úr mahony. Frá íbúðinni nýtur stórkostlegs útsýnis að Reykjanesi, til Snæfellsjökuls og
víðar. Stutt í skóla, sundlaug og íþróttasvæði. Hús nýlega málað að utan. Verð 39,5 millj.

Gullsmári –
Kópavogi. 4ra
herbergja íbúð.

Dalsbyggð – Garðabæ
Fallegt, vel skipulagt og vel staðsett 217,7 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum tvöföldum bílskúr. Bjartar og rúmgóðar stofur með útgangi á svalir til suðurs.
Eldhús með eikarinnréttingum. Fjögur herbergi. Möguleiki er á aukaíbúð á jarðhæð Húsið
var málað að utan árið 2011 og skipt þá um þakkant. Hiti í innkeyrslu, sem er hellulögð.
Stutt í barnaskóla og framhaldsskóla. Húsið stendur á mjög góðum stað við opið svæði á
1.034 fm. lóð. Verð 62,9 millj.

Unnarbraut - Seltjarnarnesi
320,2 fm. heil húseign með tveimur íbúðum á sunnanverðu Seltjarnarnesi. Eignin skiptist í
160,0 fm. 5 herbergja efri sérhæð ásamt 37,8 fm. geymslu á jarðhæð og 39,0 fm. bílskúr. Á
neðri hæð er 83,3 fm. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi. Frá efri hæð er frábært útsýni til
suðurs og vesturs. Vel staðsett eign sem býður upp á mikla möguleika. Verð 67,0 millj.

Falleg og vel skipulögð
94,4 fm. íbúð á 5.
hæð að meðtalinni sér
geymslu í kjallara. Rúmgóð stofa með útgangi
á svalir til suðausturs.
Þrjú svefnherbergi.
Sjónvarpshol. Eldhús
með sprautulökkuðum
og mahogny innréttingum. Baðherbergi
með þvottaaðstöðu.
Sameign til fyrirmyndar.
Stutt í þjónustumiðstöð
eldri borgara. Verð
26,9 millj.

Glæsilegt 57,6 fm. vel
staðsett heilsárshús
í landi Indriðastaða,
Skorradal. Húsið er
byggt árið 2004 og
stendur á 3.853,0 fm.
leigulóð með miklum
náttúrulegum gróðri.
Viðarverönd í kringum
bústaðinn. Frábært útsýni
til Snæfellsjökuls og
niður að Skorradalsvatni.
Bátaskýli fylgir niður við
vatn. Verð 19,8 millj.

Heilsárshús
í Skorradal

EINBÝLISHÚSALÓÐIR
Í GARÐABÆ
Lóðirnar nr. 11, 13 og 15 við Rjúpnahæð í
Garðabæ eru til sölu.
Lóðirnar eru frá 782,0 upp í 858 fm. og
geta selst saman eða í sitthvoru lagi.
Byggingarhæfar strax, með greiddum
gatnagerðargjöldum.
Verðtilboð.
ATVINNUHÚSNÆÐI

Furugrund-Kópavogi. 4ra – 5 herbergja.
Góð 102,0 fm. íbúð á 2. hæð að meðtöldu 15,3 fm. aukaherbergi í kjallara. Stofa
með útgangi á suðursvalir. Eldhús með borðkrók og glugga til austurs. Þrjú herbergi. Eign á góðum stað, stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Verð 24,8 millj.

Hjallabrekka - Kópavogi. 3ja herb. íbúð með
sérinngangi
Mikið endurnýjuð og vel staðsett 110 fm. íbúð á 2. hæð, íbúð 0202. Rúmgóð
stofa og borðstofa. Eldhús með nýrri sprautulakkaðri innréttingu og góðum
borðkrók. Þvottaaðstaða innan íbúðar. Hiti í gólfum að hluta. Sér bílastæði og sér
útigeymsla. Verð 24,9 millj.

Hverﬁsgata.
Vel staðsett 359,5 fm. atvinnuhúsnæði á jarðhæð og í kjallara. Eignin er vel sjáanleg og hefur gott auglýsingagildi. Stórir gluggar og góð aðkoma.Á hæðinni eru rúmgóður sýningarsalur, 2 skrifstofur, aðstaða fyrir starfsfólk
og snyrting. Góð lofthæð í kjallara.

Línakur – Garðabæ. 4ra herbergja

Bjarkarás – Garðabæ. Efri sérhæð.

Falleg 133,6 fm. 4ra herbergja íbúð á 3. hæð með góðu útsýni til suðurs í góðu
fjölbýli Akrahverﬁnu í Garðabæ. Úr stofu er útgengi á suðursvalir með góðu
útsýni. Opið eldhús. 3 rúmgóð herbergi með skápum. Þvottaherbergi innan
íbúðar. Stutt í skóla og leikskóla. Verð 35,9 millj.

Falleg 145,0 fm. íbúð á efri hæð með sér inngangi í nýlegu og vönduðu litlu
fjölbýli. Sér stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Stórar
svalir til suðvesturs út af stofu með útsýni til sjávar. Opið eldhús við stofu með
eikarinnréttingum. 2 herbergi. Geymsla innaf þvottaherbergi. Íbúðin er laus til
afhendingar við kaupsamning. Verð 47,9 millj.

Viðarhöfði- iðnaðarhúsnæði
360 fm iðnaðarhúsnæði með tveimur góðum innkeyrsludyrum við Viðarhöfða. Húsnæðið er með mikilli
lofthæð og ofanbirtu og er í raun tvær einingar, en opið á milli þeirra.. Allt klætt að innan með stáli. Góð lýsing.
Malbikuð lóð. Laust til afhendingar strax. Tilboð óskast.

Hallveigarstígur. Hæð og ris.
110,5 fm. hæð og ris í góðu steinhúsi í hjarta miðborgarinnar. Á hæðinni eru
forstofa, eldhús, samliggjandi rúmgóðar stofur, 1 herbergi og baðherbergi. Í risi
eru 3 rúmgóð herbergi. Nýlega var skipt um gler og glugga í suðurhlið hússins.
Sameiginleg hellulögð baklóð. Verð 34,9 millj.

EIGNIR ÓSKAST

Vesturvallagata.
Vel skipulögð og vel staðsett 77,4 fm. íbúð í góðu steinhúsi. Björt stofa með
útgangi á ﬂísalagðar svalir til suðurs. Falleg ar uppgerðar eldri innréttingar í
eldhúsi. Tvö góð herbergi. Sér geymsla í kjallara. Laus til afhendingar strax. Verð
22,9 millj.

250-300 FM SNYRTILEGT LAGER- OG SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
ÓSKAST TIL KAUPS Í LINDUM, SMÁRUM, DALVEGI OG VOGUM EÐA
NÁGRENNI
STRIKIÐ 2-10 SJÁLANDI- GARÐABÆ
3JA HERBERGJA ÍBÚÐ ÓSKAST
MEÐ YFIRBYGGÐUM SUÐURSVÖLUM OG STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

Strandvegur- Sjálandi Garðabæ. Glæsileg 4ra herbergja íbúð
Mjög falleg og vönduð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð með mikilli lofthæð í
vönduðu litlu álklæddu fjölbýlishúsi. Stórar stofur með 4,5 metra lofthæð og gólfsíðum gluggum. Flísalagðar svalir. Opið eldhús við stofu með eyju. Þrjú rúmgóð
herbergi, öll með fataskápum. Sér stæði í bílageymslu. Verð 36,9 millj.

Heiðargerði.
Góð 77,7 fm. íbúð á jarðhæð í tvíbýlishúsi með góðum garði á rólegum og
barnvænum stað. Nýleg ljós innrétting í eldhúsi. Tvö herbergi. Parketlögð stofa.
Aðkoma góð og garður í rækt. Verð 18,6 millj.

Lundur-Kópavog.
3ja herbergja 98,6 fm. íbúð
á 2. hæð (gengið inn á
götuhæð) með sér verönd
til suðurs og sér stæði í
bílageymslu auk 7,1 fm sér
geymslu í kjallara. Íbúðin
skiptist í forstofu, sjónvarpshol, baðherbergi með
sturtu og baðkari, hjónaherbergi með fataherbergi
innaf, barnaherbergi, stofur,
eldhús og þvottaherbergi.
Íbúðin skilast fullfrágengin
án gólfefna, en votrými
verða ﬂísalögð. Gólfhiti.
Verð 34,0 millj.

Sléttahraun-Hafnarﬁrði. 4ra herbergja með bílskúr
105,2 fm. íbúð á 3. hæð auk 21,8 bílskúrs við Sléttahraun. Rúmgóð forstofa. Stofa
með útgengi á suðursvalir. Eldhús með nýlegri innréttingu, Þvottaherbergi innan
íbúðar. 3 svefnherbergi. Verð 20,8 millj.

3JA HERB.

2JA HERB.
Njálsgata.
Falleg og björt 69,7 fm. íbúð á 1. hæð
á þessum eftirsótta stað í miðbænum.
Íbúðin var nánast öll tekin í gegn að innan
árið 2004. Nýtt rafmagn sett í á sama
tíma. Hátt til lofts og góð lýsing. Stór
bakgarður með mikla möguleika. Nýlegt
gler í gluggum. Verð 19,9 millj.

Brekkubyggð –Garðabæ. 3ja herbergja íbúð með
sérinngangi.
92,0 fm íbúð með sérinngangi og glæsilegu útsýni á góðum og grónum stað í
Garðabæ. Stór sér lóð fylgir íbúðinni. Íbúðin skiptist í forstofu, þvottaherbergi
innaf forstofu, hol, 2 svefnherbergi, rúmgóða stofu, eldhús og ﬂísalagt baðherbergi. Útsýni út á sjóinn, að Snæfellsjökli, yﬁr borgina og víðar. Verð 23,9 millj.

MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
ÓSKUM EFTIR UM 1.000 FM. LAGERHÚSNÆÐI MEÐ GÓÐRI
LOFTHÆÐ AUK UM 300 FM. VERSLUNARÝMIS. VÖRUMÓTTAKA MEÐ
AÐKOMU OG AÐSTAÐA FYRIR GÁMA SKILYRÐI.
100 FM ATVINNUHÚSNÆÐI ÓSKAST Á JARÐHÆÐ
MEÐ SÉRINNGANGI Í HLÍÐUM, HOLTUM, MIÐBÆ EÐA VESTURBÆ
VANTAR Í EFTIRFARANDI PÓSTNÚMERUM
101 - ÓSKUM EFTIR 2JA,3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐUM
101 - ÓSKUM EFTIR EINBÝLISHÚSUM OG SÉRHÆÐUM
105 - ÓSKUM EFTIR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐUM
105 - ÓSKUM EFTIR SÉRHÆÐUM
107 - ÓSKUM EFTIR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐUM
107 - ÓSKUM EFTIR EINBÝLISHÚSUM OG SÉRHÆÐUM
210 - ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA
Grettisgata
Falleg 40,7 fm. íbúð á 2. hæð ásamt 31,0 fm. sér
geymslu með gluggum í kjallara í miðbænum. Eldhús og baðherbergi endunýjað fyrir nokkrum árum.
Nýlegar svalir til suðurs úr svefnherbergi. Rúmgóð
og björt stofa. Óeinangrað risloft með glugga er yﬁr
allri íbúðinni. Stór baklóð í séreign. Verð 16,9 millj.

Bárugata

Nýbýlavegur –Kópavogi.

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.

2ja herb. íbúð með sérinngangi ásamt íbúðarherbergi og sér geymslu á jarðhæð. 20,9 fm. bílskúr.
Birt stærð 98,3 fm. Góðar svalir til suðurs. Nýlegar
innréttingar í eldhúsi. Nýlegt parket á gólfum.
Verð 22,9 millj.

50 ára og eldri

Strikið - útsýnisíbúð á efstu hæð.

Stóragerði 9 - neðri sérhæð
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Reynimelur 58 - glæsileg endurnýjuð íbúð

S

HÚ

OP

IÐ

Glæsileg 2ja herbergja útsýnisíbúð á efstu
hæð í glæsilegu lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri.
Vandaðar eikarinnréttingar og sérvalin eik
á gólfum. Yﬁrbyggðar svalir til vesturs með
glæsilegu útsýni m.a. á Snæfellsjökul, Álftanes
og víðar. Mjög góð sameign og auðvelt
aðgengi. Hátt til lofts í hluta íbúðarinnar og
innbyggð lýsing. V. 29,9 m. 1626

S

HÚ

Sléttuvegur - glæsilegt útsýni

Mjög góð 69 fm 2ja herbergja íbúð á 5. hæð
(efstu) við Sléttuveg í Reykjavík. Íbúðin er
ætluð fyrir eldri borgara. Glæsilegt útsýni er
úr íbúðinni. Mikil sameign, s.s. fundarsalir,
líkamsræktaraðstaða, sturta, sauna og heitur
pottur. Húsvörður er í húsinu. V. 23,9 m. 1611
Neðri sérhæð við Stóragerði ásamt bílskúr. Þrjú svefnherbergi. Tvær stofur. Hæðin er 136,4 fm að stærð og
bílskúr 28,1 fm. Samtals 164,5 fm. Íbúðin er að mestu
í upprunalegu ástandi. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG)
FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 34,5 m. 1633

Stóragerði 26 - nánast penthouse

IÐ
OP

S

HÚ

Einbýli
Glæsileg 59,5 fm íbúð í kjallara á mjög góðu húsi
á einstökum stað í Vesturbænum. Sérinngangur er
íbúðina sem er mikið endurnýjuð m.a. Innréttingar,
raﬂagnir, gólfefni, dren, skolplagnir og ﬂ. Gólfhiti.
Mjög björt og góð íbúð. Innangengt í mjög góða
sameign. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL.
17:30 - 18:00 V. 19,9 m. 1643

Fensalir 10 - stór verönd

OP

Sérstök og sérstæð íbúð í fjölbýli - nánast “penthouse”.
Um er að ræða 190,2 fm íbúð á efstu hæð með einstöku
útsýni til allra átta. Þrennar svalir. Íbúðinni fylgja tveir
samliggjandi bílskúrar. Íbúðin er teiknuð og skráð sem
tvær íbúðir en var breytt í upphaﬁ af byggingaraðila
hússins í eina og stóra íbúð. Möguleiki er á að breyta
íbúðinni í tvær sjálfstæðar einingar. OPIÐ HÚS Í DAG
(MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 19:00 V. 38,0 m. 1615

Viðarás 95 - fallegt tengihús

PIÐ

IÐ

Lindarbraut 31 - Seltjarnarnes

S
HÚ

Einlyft velbyggt 129,6 fm einbýlishús ásamt
36 fm bílskúr, samtals 165,6 fm. Húsið
stendur á 1.000 fm lóð sem er með verönd,
hekki, grasﬂöt o.ﬂ. Húsið skiptis í forstofu,
hol, rúmgott eldhús, tvær stofur, svefngang,
baðherbergi, hjónaherbergi og rúmgott svefnherbergi. V. 54,7 m. 1462

2ja herbergja 58,2 fm að stærð með stórri afgirtri
timburverönd til suðvesturs. Parket og ﬂísar, góðar
innréttingar, mjög góð staðsetning. Í góðri sameign er sérgeymsla íbúðarinnar ásamt sameiginlegri hjóla og vagnageymslu. Laus strax. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 12:30 - 13:00
V. 16,5 m. 1630

S

HÚ

Seljugerði - góð staðsetning

Fallegt tveggja íbúðar 296 fm einbýli með
aukaíbúð og tvöföldum bílskúr í rótgrónu
hverﬁ. Laust ﬂjótlega. Endurnýjað að hluta.
Fallegur og gróinn garður. V. 67,0 m. 1627

Melhagi 9 - risíbúð

O

OP

IÐ

S

HÚ

Þrymsalir - vandað einbýli

Einstaklega fallegt og vandað einbýlishús við
Þrymsali í Kópavogi á góðum útsýnisstað.
Húsið sem er á tveimur hæðum er skráð um
330 fm en þar af er innbyggður bílskúr 31
fm. Innréttingar og tæki eru mjög vönduð.
Halógen lýsing er í loftum. Lagt fyrir FunkBus
rafkerﬁ. Hiti er í gólfum. Fallegir pallar eru við
húsið. Vönduð og góð eign. V. 77 m. 1218

Parhús
Fallegt og vel staðsett, samtals 142,5 fm tengihús á einni hæð
með bílskúr og sólríkum suðurgarði með timburverönd og
heitum potti. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL.
17:00 - 18:00 V. 39,9 m. 1625

Mávahlíð 39 - falleg risíbúð

PIÐ

S

3ja herbergja falleg íbúð í risi í 3-býlishúsi við Melhaga.
Íbúðin skiptist þannig: stofa, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi og hol. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL
17:30 - 18:00 V. 21,2 m. 1638

HÚ

Hólmatún 22a Álftanesi - vandað raðhús

O

OP

IÐ

S

HÚ

Hrísrimi 22 - glæsilegt parhús

Glæsilegt og einstaklega vandað 185 fm
parhús á tveimur hæðum við Hrísrima í
Reykjavík. Falleg lóð með timburverönd baka
til og stóru steyptu bílaplani að framanverðu.
Aukin lofthæð er á efri hæð að hluta og stórar
suður svalir frá hjónaherbergi. Gott og vandað
fjölskylduhús þar sem stutt er í skóla og alla
helstu þjónustu. V. 48 m. 1552

Raðhús

Tungubakki - endaraðhús

Falleg 4ra herbergja 68 fm risíbúð á góðum stað. Íbúðin
skiptist í forstofuherbergi, hol, tvö svefnherbergi, geymslu,
eldhús, baðherbergi og stofu.Geymsluloft. Sameiginlegt þvottaherbergi í kjallara. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL.
17:30 - 18:00 V. 18,5 m. 1632

Mjög gott og vandað endaraðhús á einni hæð. Húsið
er 132,5 fm og skiptist í forstofu, hol, stofu og eldhús,
baðherbergi, þrjú herbergi og bílskúr. Hátt til lofts og
gott útsýni. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL.
17:00 - 17:30 V. 34,9 m. 1295

Fallegt mjög vel skipulagt endaraðhús á pöllum
á mjög góðum útsýnisstað í bökkunum steinsnar frá mikilli þjónustu í Mjóddinni. Húsið er
200,2 fm að stærð með innbyggðum bílskúr.
Góðar innréttingar. Suðursvalir. 3-4 svefnherbergi, góðar stofur. Suðurgarður. Einstaklega
gott útsýni yﬁr borgina. V. 39,8 m. 1436

Hæðir

Barmahlíð 22 - sérinngangur

Falleg 111,6 fm íbúð á annarri hæð í fjórbýlishúsi. Íbúðin hefur sérinngang og skiptist í
forstofu með stigagangi, hol, eldhús, stofu,
borðstofu með góðum svölum (unnt að
hafa samliggjandi), úr svefnherbergisgangi er
gengið inn í baðherbergi, hjóna- og barnaherbergi. V. 33,5 m. 1600

Háaleitisbraut 71 - glæsilegt raðhús

3ja herbergja

Berjarimi - sérverönd

Falleg og vel umgengin 3ja herbergja
endaíbúð á jarðhæð með sér timburverönd
til vesturs við Berjarima. Góðar innréttingar.
Fallegt baðherbergi. Stæði í bílageymslu.
V. 21,9 m. 1553

Hamraborg - 3ja herb. með
glæsilegu útsýni

Falleg 3ja herbergja 70 fm íbúð auk geymslu
í kjallara. Íbúðin er á 6.hæð í lyftuhúsi með
glæsilegu útsýni. Sameiginlegt þvottaherbergi
á hæðinni. Baðherbergi er nýlega endurnýjað.
Innangengt er í bílageymslu og er stutt í verslanir og þjónustu. Falleg eign. V. 17,9 m. 1604

2ja herbergja

Glæsilegt og mikið endurnýjað, vel skipulagt 182,2 fm
raðhús á einni hæð með bílskúr. Þrjú svefnherbergi, baðherbergi og gestasnyrting. Verönd til suðurs og góður garður.
Endurnýjað eldhús, baðherbergi, gestasnyrting, innihurðir,
rafmagn og ﬂ. Verið er að endurnýja þak hússins.
V. 53,0 m. 1612

Tjarnargata - Falleg íbúð

Grenimelur 35 - björt og góð hæð

Mjög björt og góð 3ja herbergja 97 fm hæð
við Grenimel í vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin
er á 1. hæð í fallegu húsi með suður svalir.
Snyrtileg og góð hæð í vesturbænum sem
getur verið laus mjög ﬂjótlega. V. 29 m. 1616

Norðurbakki - útsýnisíbúð

Glæsileg fullbúin 105,3 fm 3ja herbergja íbúð
á 3. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílgeymslu.
Húsið stendur fremst á Norðurbakkanum í
Hafnarﬁrði með óskert útsýni á sjóndeildarhringinn. Tvennar svalir eru á íbúðinni.
V. 34 m. 1602

Reykás 49 - mikið áhvílandi - falleg íbúð
MIKIÐ ÁHVÍLANDI - NÁNAST YFIRTAKA - Mjög
falleg og vel umgengin 2ja herbergja íbúð
á 2. hæð við Reykás. Tvennar svalir. Mikið
áhvílandi. Gott útsýni. Samkvæmt skráningu
er íbúðin 66 fm en að auki er sérgeymsla
íbúðarinnar í kjallara óskráð. Áhvílandi lán frá
Arion banka ca 16,5 millj. V. 17,3 m. 1596

Sumarbústaður - Þingvellir
Mjög góð og töluvert endurnýjuð 115,7 fm eign í fallegu húsi
við Tjarnargötu í Reykjavík. Falleg lóð er við húsið. Íbúðin er
sérstaklega björt. V. 44 m. 1641

Kirkjusandur - glæsilegt útsýni

Stigahlíð - glæsileg sérhæð

Glæsileg mikið endurnýjuð 131,2 fm efri
sérhæð ásamt 27 fm bílskúr sem er innréttaður sem stúdíóíbúð á mjög góðum stað
í Hlíðunum. Húsið er STENI klætt að hluta.
Yﬁrfarið þak. Endurnýjað eldhús, baðherbergi,
gólfefni, innihurðir og ﬂ. Mjög snyrtileg sameign í kjallara. V. 44,0 m. 1617

Kvisthagi - neðri sérhæð

Falleg og mikið endurnýjuð 124 fm neðri
sérhæð á þessum eftirsótta stað í Vesturbænum. Hæðin skiptist í anddyri, hol, eldhús,
stofu, borðstofu, barnaherbergi, hjónaherbergi
og baðherbergi. Geymslur er í kjallara. Húsið
er mjög fallegt og hefur verið skipt um allt
gler íbúðinni og pósta í gluggum. Einnig var
skipt um opnanleg fög. V. 39,0 m. 1614

Glæsilegur sumarbústaður með fallegu útsýni yﬁr
Þingvallavatn. Um er að ræða vandað timburhús, byggt
árið 2003 og er grunnﬂötur hússins skráður 83 m² en í
heild er gólfﬂötur hússins um 110 m². Umhverﬁs húsið á
þrjár hliðar er um 120 m² timburverönd með vönduðum
skjólveggjum og handriðum. Lóðin er skógi vaxin, þ.e.
bæði af staðbundnu kjarri og háum trjágróðri og fellur
húsið vel að landinu og gróðrinum og teygir sig í átt að óviðjafnalegu útsýni út á vatnið og fjallahringnum umhverﬁs Þingvallavatn. Eign í sérﬂokki á einum eftirsóttasta stað á landinu.
V. 49,9 m. 1639

Hafnargata 13 - Stykkishólmur

Vesturtún 32 – Álftanesi

S

4ra-6 herbergja

Hvassaleiti - með bílskúr

4ra herbergja 127.2 fm íbúð á 4.hæð (efstu)
ásamt 21,6 fm bílskúr. Húsið er að sjá í ágætu
standi. Þrjú svefnherbergi og stofa með suðvestursvölum. Fallegt útsýni. Snyrtileg sameign. Ágæt sameign. Sérþvottahús í sameign.
Laus strax. V. 29,5 m. 1619

Flúðasel - fallegt útsýni

Flúðasel 40 er 4ra herbergja 103,7 fm íbúð
á 2.hæð í fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin er þrjú svefnherbergi, stofa, eldhús
og baðherbergi. Íbúðin þarfnast lagfæringa.
Fallegt útsýni af suðaustursvölum. Sérgeymsla
í kjallara og góður garður ofan á bílskýlinu.
Laus strax. V. 19,5 m. 1620

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja 103,7 fm íbúð á 3. hæð
í lyftuhúsi á frábærum stað með Snæfellsjökul beint af
augum út um borðstofugluggann. Húsvörður. Stæði í bílageymslu. Stór sameiginlegur garður fyrir Kirkjusand 1-5 með
púttvelli og grillaðstöðu. V. 38,5 m. 1636

OP

Fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús við höfnina í
Stykkishólmi. Húsið er úr timbri og byggt árið 1906. Það
er 109,8 fm. að stærð. Húsið er kallað Knudsens-húsið og
var byggt af Lárusi Knudsen, athafnamanni í Stykkishólmi.
Glæsilegt útsýni er yﬁr Breiðafjörð, Breiðafjarðareyjar og
höfnina sjálfa. V. 29,8 m. 1584

Heiðarhjalli 45 - glæsileg efri sérhæð

IÐ

HÚ

Fallegt og vel staðsett 123 fm endaraðhús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr í Bessastaðahrepp. Húsið er í botnlangagötu við opið svæði rétt við skólann og sundlaugina.
Skjólsæll garður með timburverönd og hellulögð bílastæði.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00
V. 35,9 m.1417

Atvinnuhúsnæði
Auðbrekka - þarfnast endurbóta.

Glæsileg efri sérhæð í tvíbýlishúsi með frábæru útsýni
til austurs, suðurs og vesturs. Hæðin er 145,7 fm, sérgeymsla er 8,3 fm og innbyggður bílskúr er 25,8 fm,
samtals 179,8 fm. Sér inngangur. Allar innréttingar eru
hannaðar af Tryggva Tryggvasyni arkitekt og eru sérsmíðaðar úr spónlagðri eik eða hvítsprautaðar. V. 47,9 m. 1606

Hólmgarður - endurnýjuð efri hæð

Sérhæft atvinnu/skrifstofuhúsnæði á mjög góðum útsýnisstað, samt. 398,8 fm. Húsnæðið
þarfnast talsverðra endurbóta. Húsnæðið er skráð sem sérhæfð bygging með stórum samkomusal í miðju húsnæðinu þar sem hátt er til lofts og ca 10 skrifstofuherbergjum. Hluti er í rishæð.
Stórt og gott húsnæði. V. 19,9 m. 1608

Hafnarbraut - atvinnuhúsnæði. - vinnustofa.

Smyrilshólar - laus strax

Falleg 4ra herbergja lítið niðurgraﬁn íbúð í
kjallara í ágætu fjölbýlishúsi á mjög góðum
stað í Hólum. Endurnýjað eldhús, parket og ﬂ.
Góður möguleiki að leigja eitt herbergi með
sérinngangi á gangi en má auðveldlega sameina íbúð. Laus strax. V. 19,9 m. 1637

Falleg og mikið endurnýjuð ﬁmm herbergja 128,5 fm íbúð,
önnur hæð og ris með sérinngangi. Á jarðhæð er forstofa. Á
hæðinni er hol, stórt eldhús, stofa, borðstofa og baðherbergi. Á rishæð er gangur, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. V. 34,5 m. 7163

Hafnarbraut 11 er skráð 98,7 fm vinnustofa á jarðhæð í góðu húsi sem byggt var 1988 og stendur
rétt ofan við höfnina í Kópavogi. Húsnæðið er einn salur með máluðu gólﬁ og hátt er til lofts,
salernisaðstaða og ein stór skrifstofa í enda þar sem gengið er út á svalir til suðvesturs. Góð staðsetning, laust strax. V. 10,9 m. 1448

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
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

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

Laxalind - Einbýli - Kóp.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt ca 300 fm. einbýli. Vandað og gott
hús á tveimum hæðum. Húsið er fullbúið og innréttað á vandaðan
máta. Allt fyrsta ﬂokks. Fjögur góð svefnherbergi. Tvöfaldur bílskúr.
Glæsileg lóð, góð staðsetning. Verð 74.8 millj.

Skógarás - Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu stórglæsilegt tvílyft einbýli með innbyggðum bílskúr samtals 302 fm. 5 stór herbergi, tvö baðherbergi,
glæsilegt eldhús og rúmgóðar stofur og borðstofur. Hátt til lofts.
Halogenlýsing. Sérsmíðaðar innréttingar. Vönduð tæki. Parket,
nátturuﬂísar á gólfum. Frábær staðsetning og útsýni. Eign í sérﬂokki. Verð 79 millj.

Hellubraut - Einbýli - Hf.
Hafnarfjörður - Einstök staðsetning. Hraunhamar kynnir í einkasölu
tvílyft einbýli m/ bílskúr samtals 240 fermetrar. Húsið stendur á
einstökum stað v/ Hellubraut 9 með miklu útsýni yﬁr höfnina og
víðar. Í göngufæri við miðbæinn, skóla oﬂ. Verðtilboð. Uppl. gefur
Helgi Jón sölustj. í síma 893-2233.

Þrastarhöfði - Einbýli - Mosfellsbær
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt 237,6 fermetra einbýli
á einni hæð með innbyggðum bílskúr á frábærum stað við Þrastarhöfða 40 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í forstofu,snyrtingu, hol,
stofu, borðstofu, eldhús, gang, þrjú barnaherbergi, hjónaherbergi,
fataherbergi, baðherbergi. þvottahús og bílskúr. Skipti á minni eign
koma til greina. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Verð 72,4 millj

Erluás - Einbýli m. aukaíbúð - Hf..
Nýkomið glæsilegt tvílyft nýlegt einbýli með stórum bílskúr og
aukaíbúð samtals ca 300 fm. Fullbúið hús. Vandaðar innréttingar.
Góð staðsetning. Útsýni. Verð 72 millj. (Verðtilboð)

Háaberg - Hf.
Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum um 230 fm með bílskúr. Vel
staðsett á frábærum útsýnisstað í Setbergslandi í Hafnarﬁrði.
Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, sólstofu, borðstofu,
eldhús og stofu, bílskúr og herbergi inn af. Á neðri hæð er anddyri,
gangur, tvö (þrjú) herbergi, hjónaherbergi með fataherbergi inn
af, baðherbergi, geymsla og þvottahús. Glæsilegar innréttingar og
gólfefni. Skipti möguleg. Verð 58 millj.

Álfaskeið - Hf. - Einbýli
Nýkomið sérl. fallegt einbýli á þessum frábæra stað miðsvæðis.
Húsið er 182 fm. auk bílskúrs 32 fm. samtals 214 fm. Hús í mjög
góðu standi, mikið endurnýjað. góð svefnherb. Frábær staðsetning og útsýni í næsta nágrenni við skóla, tjörnina og ﬂ.
Verð 49,8 millj.

Erluhraun - Einbýli - Hf.
Sérlega fallegt vel staðsett einbýli m/ bílskúr 180 fm. Nýtt vandað
eldhús. Gott skipurlag. Glæsil. ræktaður garður. Laust ﬂjótlega.
Verð 45,9 millj.

Fjóluhvammur - Einb/ Tvíb. - Hf.
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt tvílyft einbýli með stórum
bílskúr og auka íbúð samtals ca. 350 fm. Mjög góð 2ja til 3ja herb.
íbúð á neðri hæð. Frábær staðsetning og útsýni. Fallegur garður.
Verð 59 millj.

Lindarberg - parhús - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir: Sérlega fallegt tvílyft parhús
með innbyggðum bílskúr samtals 250 fm. Ræktaður garður, útsýni.
Frábær staðsetning innst í botnlanga (jaðarlóð) í Setbergslandinu.
Suður svalir. Verð 45,6 millj.

Vesturvangur - Einbýli - Hf.
Gott einbýli á einni hæð samtals um 193 fm. á frábærum
útsýnisstað í hraunjaðrinum við Vesturvang númer 9 í norðurbæ
Hafnarfjarðar. Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi, forstofuherbergi, hol, stofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol, tvö herbergi,
baðherbergi, hjónaherbergi, þvottahús, bílskúr og geymslu.
Einstök staðsetning. Verð 49.9 millj

Stuðlaberg - Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt, rúmgott vandað einbýli á
einni hæð með innbyggðum bílskúr samtals 235 fm. Arinn í stofu.
4 svefnherbergi. Stofa, borðstofa oﬂ. Suður garður. Róleg og góð
staðsetning í barnvænu hverﬁ. Verð 49 millj.

Öldugata - Einbýli - Hf. við Hamarinn
Nýkomið í einkasölu virðulegt, fallegt tvílyft einbýli (steypt/timbur)
á þessum vinsæla og skjólgóða stað við Hamarinn Hfj. Húsið er
samtals 260 fm. Stutt í skóla, Lækinn oﬂ. Einstök staðsetning.
Verðtilboð.

Arnarhraun - Sérhæð - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög fallega efri hæð ásamt bílskúr samtals um 191,1 fermetrar vel staðsett á glæsilegum útsýnisstað við Arnarhraun 41 í Hafnarﬁrði. Eignin skiptist í forstofu,
stigapall, hol, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi og
tvö herbergi. Í risi eru tvö herbergi, alrými og geymslu. Glæsilegt
útsýni, einstök staðsetning.
Verð 39,5. millj

Burknavellir - 4ra herbergja - Hf.
Mjög falleg fjögurra herbergja 104,5 fermetra íbúð á fjórðu hæð
í góðu LYFTUHÚSI. SÉRINNGANGUR af svölum og stæði í BÍLAGEYMSLU. Eignin skiptist i forstofu,hol,tvö barnaherbergi,hjónaherbergi,baðherbergi,stofu,eldhús,þvottahús. Fallegar innréttinngar
og gólfefni. Verð 24,5 millj

Kríuás - 4ra herbergja - Hf.
Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu mjög fallega og
bjarta (gluggar á þrjá vegu) 109,9 fermetra 4ra herbergja endaíbúð
á efstu hæð með sérinngangi af svölum. Frábært útsýni út á
Reykjanes, Faxaﬂóann, Hafnarfjörð og víðar.Tvennar svalir. Parket
og ﬂísar á gólfum. Björt og falleg eign. Verð 27,9 millj.

Víðivangur - 3ja herbergja - Hf.
Nýkommin sérlega skemmtileg 87 fm. 3ja - 4ra herbergja íbúð á
3ju hæð í mjög góðu vel staðsettu fjölbýli í norðurbænum. Nýlega
endurnýjað baðherbergi, gott skipurlag.
Verð 20,2 millj.

Álftahólar - 3ja herb. - 111 Rvk. Laus strax
Mjög góð 87,8 fm 3ja herb. íbúð í klæddu fjölbýli. Eignin skiptist
í forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, yﬁrbyggðar svalir, herb.,
hjónaherb., baðherb., geymslu, sameiginl. þvottah.
Verð 17,9 millj.

Brekkuás - 3ja herbergja - Hf.
Sérlega falleg endaíbúð á annarri hæð á fallegum útsýnisstað í
áslandshverﬁnu í Hafnarﬁrði. Íbúðin er 106 fm auk staðis í bílageymslu, tvö svefnherb. björt stofa og borðstofa, tvennar svalir.
Gott aðgengi. Fallegar eikarinnréttingar. V. 27,9 millj.

Skipalón 26- 4ra herbergja - Hf. LÚXUS ÍBÚÐ
Nýkomin í einkasölu glæsileg ca. 170 fm. endaíbúð á 2. hæð í
þessu vandaða lyftuhúsi, auk stæði í bílahúsi. Tvö góð herbergi
auk hjónasvíta með baðherbergi og fataherbergi innaf. Parket og
vandaðar innréttingar. Tvennar svalir. Frábært útsýni.
Verð 40,5 millj.

Norðurbakki 13 - Hf - Útsýnisíbúðir
Glæsilegar útsýnisíbúðir við sjávarsíðunna Hafnarﬁrði. Fullbúnar
með gólfefnum. Vel staðsettar með góðu aðgengi. Allur frágangur
vandaður. Tvennar svalir með stærri íbúðunum. 3ja herb. frá 112
fm. til 142,3 fm. Frábært útsýni yﬁr höfnina og bæinn. Tvö baðherb.
í stærri íbúðunum. Góð fjárfesting. Hlynur s.698-2603,
Hilmar s. 892-9694. Þorbjörn Helgi s. 896-0058
Verð kr. 25. millj - 38,5 millj.

Dimmuhvarf 11- Kópavogur
Til sölu 1.415 fermetra eignarlóð (hornlóð) við Dimmuhvarf 11 í
Kópavogi. Leyﬁlegt að byggja einbýli, hesthús og eða vinnustofu.
Frábær staðsetning og útsýni í grónuhverﬁ Verð 17,5 millj.
Helgi Jón gefur upplýsingar í síma 893-2233

Engjaþing - Sérhæð - Kóp.
Falleg sérhæð í fjórbýlishúsi vel staðsett í þingahverﬁnu í Kópavogi, íbúðin er þriggja herbergja og er með sérlega rúmgóðum
bílskúr. Íbúðin er 103 fm og bílskúrinn er 49,1 fm. Skipting eignarinnar: Forstofa, hol, 2 svefnherbergi, stofa, borðstofa, eldhús,
þvottahús, baðherbergi, verönd, svalir og bilskúr. Gólefni eru
eikarparket og ﬂísar Verð 33,7 millj.

Kórsalir - 4ra herbergja - Kóp.
Hraunhamar kynnir sérlega smekklega 4ja herbergja íbúð á þriðju
hæð í góðu lyftu húsi, glæsilegt útsýni til suðurs. Íbúðin er 130 fm
auk stæðis í lokaðri bílageymslu. Gólfefni eru ﬂísar og parket.
Þetta er sérlega smekkleg íbúð sem vert er að skoða. Laus strax,
ekkert áhvílandi. Verð 32.7 millj.
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Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Básbryggja 51 - 110 Rvk

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Verð: Tilboð

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Rjúpnahæð 11. 13 og 15 - 210 Gbæ

Opið
Opið
hús
hús

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Bjarni Tómas
Sölufulltrúi
895 9120

Lundur 86-92 – 200 Kóp

Verð: 12,2 – 12,7m

Opið
hús

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Verð: 29,5 -44m

Opið
hús

Herb:65-6Stærð: 334,2 fm
Herb.

Herb: lóða:
5-6 800 – 850 fm
Stærð

Herb:3-4
5-6 Stærð: 100,1-144 fm
Herb.

Opið hús mánudag 11. júní kl 17.30 -18.00

Einbýlishúsalóðir í Garðabæ, Þrjár byggingahæfar – miðsvæðis.

Bókið skoðun í gsm: 699-4610

Eign í sérflokki! Stórglæsileg og afar vönduð 273fm „penthouse“ íbúð
ásamt 61 fm bílskúr í fallegu lyftuhúsi á besta stað í Bryggjuhverfinu í
Grafarvogi. Allt efnisval er glæsilegt og samrýmt, stofur eru bjartar og
með óviðjafnanlegu útsýni út á sjó. Eldhús er vel útbúið, hjónaálma er
með sér baðherbergi og fataherbergi.

Byggingaréttur þriggja lóða undir einbýlishús með greiddu
gatnagerðagjaldi fyrir 240 fm hús miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu í
hinu eftirsóknarverða sveitarfélagi, Garðabæ. Lóðirnar eru í suðurhalla
ofan götu og er gert ráð fyrir að byggt sé hús á einni og hálfri hæð.
Lóðirnar eru innst í botnlangagötu og er vel víðsýnt frá lóðunum.

Vandaðar og bjartar 3ja-6 herb. íbúðir í nýbyggingu. Stæði í
bílageymslu fylgir öllum íbúðum.Þetta er vafalítið ein allra glæsilegasta
staðsetning íbúðarbyggðar á höfuðborgarsvæðinu. Lundur 86-92 eru
þrjú 4ra-6 hæða fjölbýlishús með samtals 52 íbúðum. Nú þegar er
töluvert af íbúðum seldar.

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Árni, lgfs. gsm: 893 4416

Uppl. Sigga Rut, gsm: 699 4610

Víðihvammur 32 – 200 Kóp

Birkigrund 35 – 200 Kóp

Verð: 23,9m

Opið
Opið
hús
hús

Móabarð 37 - 220 Hfj

Verð: 59,6m

Verð: 59,0m

Opið
Opið
hús
hús

Opið
hús

Herb:35-6Stærð: 79,2 fm
Herb.

Herb: 5-6 Stærð: 206 fm
Einbýlishús

Herb:85-6Stærð: 273,7 fm
Herb.

Opið hús mánudag 11. júní kl 18.30 -19.00

Hringið og bókið skoðun!

OPIÐ HÚS mánudag 11. júní kl. 17:30 -18:00

Mjög falleg, hæð með sérinngangi og frábæru útsýni í Þrýbílishúsi á
þessum eftirsótta stað í suðurhlíðum Kópavogs. Íbúðin er á 1.hæð
(aðalhæð). Rúmgóð stofa. Eldhúsinnrétting endurnýjuð með glæsilegri
gaseldavél og tvöföldum gasofni. Nýlega var farið í framkvæmdir á
garði og fyrir framan hús. Lóðin er stór, tæpir 800 fm að stærð.

Fallegt og sérstaklega vel við haldið einbýlishús á einum besta stað
Kópavogsmegin í Fossvoginum. Húsið er í enda götunnar og er
göngustígur á milli þess og nýja hverfisins í Lundi. Stofa og borðstofa
eru samliggjandi. Eldhúsið er með vandaðri eikarinnréttingu og
fallegum björtum eldhúskrók. 5-6 svefnherbergi. Fallegt hús á
frábærum stað. Uppl. Óskar, gsm: 893 2499

Fallegt og vel viðhaldið einbýlishús með rúmgóðri 2ja herb. séríbúð í
kjallara og nýlegum 39,4 fm bílskúr með 3,1 m hárri sjálfv. rafm.hurð.
Eignin er með stóra hellulagða verönd, svalir út frá stofu og fallegt
útsýni til suðurs. Fjögur herb., tvö baðherb., sjónvarpshol,stofa,
borðstofa og eldhús með búri á efri hæð.

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Fjarðargata 19 - 220 Hfj

Kórsalir 1 – 201 Kóp

Verð: 29,9m

Verð: 27,9m

Opið
hús

Herb. 3

D
L

E
S

Stærð: 111,6 fm

Herb. 4

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Unnarbraut 28 B – 170 Seltj

Verð: 26,9m

Skipalón 26 - 220 Hfj

Verð: 36,0m

Opið
hús

Stærð: 110 fm

Herb. 3

Stærð: 81 fm

Herb. 4

Stærð: 130 fm + bílakj.

OPIÐ HÚS mánud. 11. jún kl. 17:30 -18:00

OPIÐ HÚS mánud. 11. Júní kl. 18:30 -19:00

Pantið tíma í skoðun s: 893 4416

Stórglæsileg lúxusíbúð á efstu hæð í nýle
nýlegu
fallegu lyftuhúsi í hjarta Hafnarfjarðar
Hafnarfjarðar. Mikil
Eigninni fylgir stæði í
lofthæð og frábært útsýni. Eigninn
þjónusta er í
lokaðari bílageymslu. Öll þjónu
heilsugæsla, apotek og fl.
göngufæri svo sem heilsug

Falleg 4ra herb íbúð á 4. hæð í lyftublokk.
Eldhús með borðkróki, innrétting úr
kirsuberjaviði. Parket á stofum, eldhúsi og
herbergi. Flísar á baði og þvottaherbergi.
Sérgeymsla í kjallara ásamt stæði í bílgeymslu.

Falleg, mikið endurnýjuð, 81 fm 3ja herbergja
íbúð á fyrstu hæð. Endurnýjað eldhús með
viðarinnréttingu og góðum tækjum, flísar á gólfi,
borðkrókur. Parket á stofu og suðursvalir. Mjög
góð eign á eftirsóttum stað

Skemmtileg topp-íbúð á efstu hæð í vönduðu
lyftu-húsi fyrir 50 ára. Vandaðar innréttingar og
parket eru úr eik. Tvö baðherbergi. Tvöfaldur
AEG-ísskápur og uppþvottavél fylgir. Innréttingar
eru eins og best gerist. Bílastæði í bílakjallara.

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Óskar, gsm: 893 2499

Uppl. Óskar, gsm: 893 2499

Uppl. Árni, lgfs. gsm: 893 4416

Eiríksgata 35 - 101 Rvk

Verð: 16,3m

Opið
hús

Herb. 2

Rjúpufell 5 - 111 Rvk

Verð: 36,9m

Opið
hús

Stærð: 50 fm

Verð: 38,5m

Opið
hús

Verð: 17,5m

Opið
hús

Herb. 3

Herb. 2

OPIÐ HÚS þriðjudag 12. júní kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudag 11. júni kl. 17:30 -18:00

OPIÐ HÚS mánudag 11. júni kl. 18:30-19:00

Skemmtileg 2ja herb. íbúð á 2. hæð miðsvæðis í
Rvk. Sameiginl. svalir í vestur. Endurnýjað
rafmagn og flestir gluggar nýlegir. Verið að
lagfæra tröppur upp að húsinu. Tvær
útigeymslur og geymsla í sameiginl. þvottahúsi.

Glæsilegt mikið endurnýjað rúml. 200 fm raðhús
með kjallara og bílskúr. Efri hæð er 124,2 fm,
kjallari rúml. 60 fm óskráður með sérinngangi
auk bílskúrs 23,1 fm sem stendur sér.
Timburverönd og gróin garður við jaðarbyggð.

Gullfalleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð með
stæði í bílageymslu á 3. hæð í lyftuhúsi heldri
borgara á frábærum stað með Snæfellsjökul
beint af augum út um borðstofugluggann.
Rúmgóðar yfirbyggðar svalir. Húsvörður.

YFIRTAKA + SÖLUKOSTNAÐUR. Mikið
endurnýjuð tveggja herbergja íbúð á 4. hæð í
góðu fjölbýli miðsvæðis í Reykjavík. Eldhús með
nýlegri hvítri háglans innréttingu og endurnýjað
baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél.

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Verð: Tilboð

Stærð: 207 fm

Fellsmúli 2 - 108 Rvk

OPIÐ HÚS mánudag 11. júní kl. 19:00-19:30

Sólvallaland - Mosfellsbær

Herb. 6

Kirkjusandur 1 - 105 Rvk

Norðurbakki 5a - 109 Rvk

Reiðvað 5 – 110 Rvk

Verð: 29,9m

Verð: 32,5m

Stærð: 224,1 fm

Rekstur til sölu! - Reykjavík

Verð: Tilboð

Opið
hús

Rek
hárgre stur
iðslus
tofu
til sölu
!

Stærð: 16.600 fm

Herb. 3

Lóð í Mosfellsbæ!

Bókið skoðun!

Opið hús mánudag 11. Júní kl. 17:30 – 18:00

Rekstur hárgreiðslustofu til sölu!

Uppl. Edda, gsm: 660 0700

Uppl. Þóra, gsm: 822 2225

Uppl. Sigurður, gsm: 898 6106

Til sölu falleg og mikið gróin 16.600 fm lóð við
Reykjaveg í Mosfellsbæ. Mikið útsýni er frá
lóðinni. Óskað er eftir tilboðum.

Uppl. Edda, gsm: 660 0700

Stærð: 113,4 fm

Glæsileg 3ja herbergja 113,4fm íbúð með
tveimur svölum á annarri hæð á þessum fallega
stað á Norðurbakkanum í Hafnarfirði. Íbúðin er
búin vönduðum tækjum frá Electrolux og
hágæða innréttingum frá Designa.

Herb. 4

Stærð: 121,8 fm

Einstaklega falleg og vel skipulögð íbúð á
jarðhæð með sérinngangi og hellulagðri verönd,
frábært útsýni í Heiðmörk og Bláfjöll, örstutt er
út í náttúruna með fallegum gönguleiðum.
Íbúðinni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu.

6-9 stólar
Til sölu er rekstur á flottri hárgreiðslustofu
miðsvæðis í Reykjavík. Stofa sem hefur verið
allmörg ár í góðum rekstri, 6-9 stólar ásamt
góðri aðstöðu í glæsilegu leiguhúsnæði. Gott
tækifæri fyrir áhugasaman aðila.

Ingólfur
Gissurarson
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali.

Bárður
Tryggvason
s: 896-5221
sölustjóri

Heiðar Friðjónsson
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali.

Ellert
Róbertsson
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur
Davíðsson
Löggiltur
fasteignasali.

Sigþór
Bragason
s: 899-9787
Lögg.fast.Sali.

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð

Opið virka daga frá kl. 9-17

Jón Rafn
Valdimarsson
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
skrifstofustjóri.

Þórarinn
Friðriksson
Sölum.
Sími:844-6353

www.Valholl.is

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Falleg mikið endurnýjuð risíbúð við Nökkvavog

Keilufell - Gott verð.

Opið hús í dag mánudag 11-júní að Nökkvavogi 36, frá kl 18:00 til 19:00(Arnar og Hrefna)

OP

IÐ

Hörðukór - falleg útsýnisíbúð. Lítil
útborgun.

S
HÚ

Falleg 4ra herb. risíbúð við Nökkvavog í Reykjavík. Eignin er skráð 65,4 fm, en gólﬂötur eignarinnar er um 80 fm. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, sjónvarpsherb. og stofu. Suður svalir úr
stofu. Þvottarhús í kjallara. Verð 21,9 milj, allar frekari uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Mjög gott sérlega vel staðsett einbýli ca. 180 fm. með
bílskúr, á tveimur hæðum, fjögur svefnherbergi. Fallegur
garður, hiti í stéttum. Frábær staðsettning í göngufæri
við Elliðárdalinn. V. 35,9 m. Mögul. að taka minni
eign upp í kaupverð. Nánari uppl. Ellert 893-4477 eða
ellert@valholl.is
Fagrabrekka - stór bílskúr.

Falleg 3ja herb. við Fensali
Opið hús í dag mánudag 11. júní að Fensölum 8, frá 17:00 til 17:30 (íbúð 2-01)

Nýkomin í einkasölu nýleg rúmgóð 126 fm 4ra herb. íb.
á 6.hæð í lyftuhúsi, ásamt st. í bílgeymslu (innangengt).
Góðar eikarinnréttingar, parket, þvottaherb. í íb., stórar
suðvestur svalir, fallegt útsýni á Elliðárvatn, Heiðmörk
og Bláfjöll. Áhvílandi Íbúðalánasj. ca 26 m. (grb.115 þ.pr.
mán) Gott verð 28,5 m. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222.
Góð 4ra herb. með bílsk. við Stóragerði.

S

PIÐ

4ra til 5 herb.

HÚ

O

Gott mjög vel staðsett 112 fm einbýli á einni hæð ásamt
70 fm. bílskúr. Húsið er vel við haldið með fallegum
garði. V. 39,5m. Nánari uppl. Ellert 893-4477
Selvogsbraut -Þorlákshöfn - mögul skipti.

Höfum tekið í sölu fallega 3ja herb. 107,8 fm íbúð við Fensali í Kópavogi. Rúmgott eldhús
með góðum borðkrók, tvö stór herbergi. Baðherbergi með ﬂísum, baðkari og sturtu. Stofa
með útgengi út á suður svalir. Fallegt fjölbýli á frábærum stað í Kópavogi. Verð 26,5 milj.
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Um 120 fm 4ra herb. góð endaíbúð á þriðju hæð, með
bílskúr við Stóragerði í Reykjavík. Íbúðin er töluvert
endurnýjuð og ástand húsins er gott. Sameign til
fyrirmyndar. Verð 26,4 milj, möguleg skipti á sérbýli í
Reykjavík. Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

Sumarhús - Öndverðarnes 170099, Þrastarskógi

Vesturberg - endaíbúð - gott verð. laus

Opið hús laugardaginn 16. júní á milli kl. 13-16. Fáið sent leiðarkort hjá
Sigþóri í s: 899-9787

OP

IÐ

ÓSKA EFTIR
Vantar 2ja eða 3ja herbergja íbúð í Gullsmára í
húsum fyrir aldraða. Nánari
uppl. Ellert 893-4477
Vantar nokkrar litlar íbúðir
fyrir öﬂugna fjárfestir um
staðgreiðslur yrði að ræða,
íbúðir meiga vera ósamþykktar. Nánari uppl.
Ellert 893-4477
Vantar sumarbústað fyrir
austan fjall sem er til í að
taka íbúð upp í kaupverð.
Nánari uppl.
Ellert 893-4477
Vantar einbýli eða raðhús
m/ aukaíbúð svæði 101112. eða 200 Kópavogur,
verð verð 45-60 millj. Um
bein kaup er að ræða,
Uppl Sigþór S: 899 9787
Falleg íbúð á fráb. stað við Skólavörðustíg.

Mjög gott vel við haldið 112,1 fm. raðhús ásamt 33 fm
bílskúr samtals 145,1 fm. Þrjú svefnherberbergi, fallegur
gaður. Parket og ﬂísar á ﬂestum gólfum. V. 23,5m.
Mögul. skipti á íbúð í Reykjavík. Nánari uppl. Ellert
893-4477

S
HÚ

Kópavogsbraut Sérhæð mikið endurnýjuð
Mjög góð vel skipulögð 101,6 fm íbúð á efstu hæð,
parket og ﬂísar á gólfum. þvottahús í íbúð. Íbúð er laus.
V.18,9 m. Mögul. að fá á góðum kjörum. Nánari uppl.
Ellert 893-4477

Endurbyggður 63 fm bústaður á tæplega 4000 fm eignarlandi umvaﬁnn fallegu kjarri. Heitt
og kalt vatn. Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti, baðherbergi með sturtu. Eldhús m. fallegri
innréttingu og stór og opin stofa. Útgengt frá stofu á yﬁr 100 fm pall umhverﬁs bústað. 9
fm útigeymsla V. 16,5 millj.

PIÐ

S
HÚ

O

Skúlagata 40. 60 ára
og eldri. Útsýnisíbúð á
8.hæð m.bílskýli
Opið hús að Skúlagötu 40, íbúð 08-04 í
dag mánudag 11.júní frá kl 20:00 til 20:30
Í einkasölu falleg 100 fm, 3ja herb. íbúð
á 8.hæð, ásamt stæði í bílskýli í lyftuhúsi
fyrir 60 ára og eldri. Frábært útsýni.
Parket. Svalir með svalalokun. Eiguleg
eign á frábærum stað. Verð 29 millj.
Uppl. veitir Ingólfur í 896-5221.
OPIÐ HÚS Í KVÖLD MÁNUDAG 11/6.
KL. 20 - 20,30 ÍBÚÐ 08-04.

Stærri eignir

Langalína - Sjáland, Garðabær

Sumarhús

Glæsileg hæð með sérinngangi og bílskúr. Þrjú svefnherbergi, ný endurnýjað baðherbergi. Stórar og bjartar
stofur. Fallegt endurnýjað eldhús. Falleg og mikið
endurnýjuð eign á frábærum stað. V 34,9 uppl.Sigþór
s: 899 9787

Nýbyggingar
Frábært 2ja hæða parhús á útsýnisstað í
Kópavogi

Þóroddsstaðir - Frábært verð !

Falleg 119 fm eign m. sjávarútsýni og í vönduðu fjölbýli
byggðu af Þ.G. Verk. Eignin er á þriðju og efstu hæð.
Þrjú svefnherbergi en eitt þeirra breytt í TV herbergi.
Tvennar svalir, ein frá eldhúsi önnur frá svefnherb. V. 38
millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
Kristnibraut - Fábært útsýni

Raðhús með bílsk. í Grafarholti

Logaland - gott velskipul.raðhús neðan götu.

Fannafold einbýli á einni hæð

Fallegt einbýli á einni hæð, fjögur svefnherbergi
og rúmgóðar stofur, endurnýjað baðherbergi. Stór
verönd og fallegur garður með miklum trjágróðri. Góð
staðsetning í lokaðri botnlangagötu. Verð.49.9 m uppl.
Sigþór s: 899 9787.

80 fm sumarhús í góðu ástandi. Eignin er norðan
Svínavatns og í 10 mínútna ökufæri við Laugarvatn. Tvö
rúmgóð svefnherbergi. Tvær stórar stofur ásamt eldhúsi.
Pallur fyrir framan og til hliðar v. hús. 7400 fm lóð.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
Sumarhús Laugarvatni

Höfum tekið í sölu 250 fm tveggja hæða parhús á
mögnuðum útsýnisstað við Aﬂakór í Kópavogi. Neðri
hæð skiptist í 28,1fm bílskúr, geymslu, þvottahús, tvö
herb. baðherb. Efri hæð skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, tvö herbergi, sjónvarpsherb. ásamt baðherb. Verð
57milj tilbúið undir tréverk en 63,5 milj fullbúið. Allar
frekari uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.
Nýkomið í einkasölu 210 fm raðh. m. bílskúr gengt
húsinu á mjög góðum, eftirsóttum stað í Fossvogi. 4
svefnherb., endurnýjað bað, gott skipulag, stór sólríkur
sólpallur bakatil, mikil veðursæld. Verð 52,5 m. Uppl.
veitir Ingólfur 896-5222

Um er að ræða fallega 91,9 fm íbúð með 2-svefnherbergjum og rúmgóðum stofum, á skemmtilegum stað
ofarlegavið Skólavörðustíg. Búið er að endurnýja húsið
mikið og er það í góðu ásigkomulagi. Verð 27,5 milj.
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Höfum tekið í sölu 142,6 fm raðhús á einni hæð með
sérstæðum bílsk. við Maríubaug í Grafarholti. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. 3-svefnherbergi, rúmgóð
stofa, ﬂísar á gólfum, gólfhiti. Sérstæður 27,3 fm bílskúr.
Verð 42,9 milj. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356
Hléskógar Einbýlishús - Vel viðhaldið.

300 fm einbýli á tveimur hæðum 6 svefnherbergi. Stór
tvískipt stofa ásamt sólstofu. Auðveldlega mætti útbúa
aukaíbúð á jarðhæð. Bílskúr er tæplega 40 fm að stærð.
Stór garður. V. 64,8 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

6-7.herbergja
Veghús - glæsileg 211 fm íbúð á góðu verði.

Í einkasölu falleg alls 211 fm íbúð á 2 hæðum með um
25 fm innb.bílskúr á fallegum útsýnisstað. Suðvestur
svalir. 5 svefnherb. 2 baðherb. Massift parket. Góð
sameign. Stutt í skóla, íþróttaaðstöðu, sundlaug,
skíðalyftu, Egilshöll, Spöngina og ﬂ. Frábær kostur fyrir
stóra fjölskyldu á góðu verði. Verð 37,5 millj. uppl. veitir
Ingólfur í 896-5222

131 fm falleg íbúð á 2. hæð með stæði í bílgeymslu.
Fallegt eikarparket á gólﬁ Þrjú rúmgóð svefnherbergi
með fataskápum. Stór stofa og eldhús m. fallegri
innréttingu. V. 35 millj. 12,3 millj. króna lán frá Arion
m. 4,15% vöxtum getur fylgt eigninni. Uppl. Jón Rafn
S: 695-5520

3ja herb.

Fallegt sumarhús í landi Snorrastaða Laugarvatni.
Eignin er staðsett á bakka Stekkár. Húsið stendur á 5000
fm eignarlandi og er m. vatni ásamt rafmagni. Stofa
og eldhús eru í opnu rými ásamt borðkrók. Gamall og
mikill trjágróður. Verð 9,9 millj. Uppl. Sigþór S:899-9787

Suðurhólar - falleg endaíb. Sérinngangur.
Útsýni.

Sumarhús Kóngsvegi - Eignarland

Nýkomin í einkasölu velskipulögð 91 fm 3ja herb.
endaíbúð á 3.hæð í litlu fjölb. Örstutt í skóla, sund,
verslun, þjónustu og Elliðárdalinn. Sérinngangur. Góðar
suðvestur svalir. Rúmgott bað m. glugga+þvottaaðst.
Verð 18,5 m. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Gott sumarhús á 5.250 fm eignarlandi við Kóngsveg
í Grímsnesi. Auka c.a 6 fm. geymlu / gestahúss.Stórir
sólpallar og mikill trjágróður. Einstök staðsetning í enda
á götu. ca. 40 mín akstur frá Reykjavík.Verð 11.5 m uppl.
Sigþór S: 899 9787

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

Við erum við símann

569 7000
Óskar R. Harðarson Jason Guðmundsson Ragna S. Óskarsdóttir Halldór Ingi Andrésson Þröstur Þórhallsson
hdl. og löggiltur
hdl. og löggiltur
MBA og löggiltur
löggiltur
löggiltur
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
Sími: 661 2100
Sími: 892 3342
Sími: 897 4210
Sími: 897 0634

Guðrún Pétursdóttir Margrét Kjartansdóttir Ólafur Finnbogason Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
ritari
skjalagerð
sölufulltrúi
Sími: 899 1178
Sími: 822 2307

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson Jórunn Skúladóttir Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 893 1485
Sími: 845 8958
Sími: 697 9300

leitar að ...
Óska eftir öllum stærðum
og gerðum sumarhúsa
í sölumeðferð!

109 Reykjavík

201 Kópavogur

Akrasel

Kórsalir

Glæsilegt einbýli

Glæsileg 4ra herbergja íbúð

Mikið endurnýjað

Stórar stofur

Stór sólpallur - fallegur garður

Þvottahús innan íbúðar

Vönduð eign!

Mikið útsýni

Nánari upplýsingar veitir

Stæði í bílageymslu

Heimir H. Eðvarðsson, sölufulltrúi
heimir@miklaborg.is sími: 893 1485
Verð:

108 Reykjavík

108 Reykjavík

64,5 millj.

Verð:

112 Reykjavík

32,7 millj.

116 Reykjavík

Fákafen - lagerhúsnæði

Fákafen - verslunarhúsnæði Básbryggja

Hvammur, lögbýli

Til leigu lagerhúsnæði í þessu húsi

Til leigu um 670 fm á götuhæð

3ja herbergja íbúð

Glæsilegt lögbýli 6 hektarar

Stærðir frá um 350-800 fm

Áberandi staður og miklir verslunargluggar

1.hæð, 97,2 fm

Eignarland að sjó

Góð lofthæð og snyrtilegt húsnæði

Frábær aðkoma og næg bílastæði

Stæði í bílageymslu

Tvö hús

Hagstætt leiguverð

Húsnæðið er laust strax

Einstakt útsýni

Hagstætt leiguverð

TIL LEIGU

TIL LEIGU

Verð:

25,4 millj.

Verð:

113 Reykjavík

Grundarás

3ja herbergja, 93 fm í lyftuhúsi

Fjölskylduvænt raðhús

Gott skipulag

Sérstæður, tvöfaldur bílskúr

20 milljónir áhvílandi með góðum vöxtum

4 svefnherbergi

Sér inngangur af svölum

Mikil veðursæld

Síðumúla 13 108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

110 Reykjavík

Kristnibraut

Verð:

Kíktu við á

23,5 millj.

79,0 millj.

Verð:

49,5 millj.

www.miklaborg.is
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569 7000

801 Selfoss

801 Selfoss

101 Reykjavík

Hallkelshólar

Austurbyggð - Laugarás

Laugavegur

Glæsilegt 131,1 fm heilsárshús

167 m2 einbýli í byggingu

Öðruvísi miðbæjaríbúð!

Gestahús 24,5 fm

Algjörlega einstakt umhverﬁ á bökkum Hvítár

3ja herbergja í lyftuhúsi

10.000 fm leigulóð

Getur hentað sem heilsárs- eða sumarhús

Bakgarður, heitur pottur

ca. 150 fm sólpallur, heitur pottur

Innra skipulag býður uppá mikla möguleika

Vandaðar innréttingar

Glæsilegar innréttingar

Verð:

38,4 millj.

Lán getur fylgt

Verð:

24,9 millj.

… 2ja-3ja herbergja íbúð í
Breiðholti eða kópavogi með
áhvílandi lánum til yﬁrtöku.
Verðbil: 10 - 16 millj.
Fermetrar: 50 – 90
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson í
síma 8991178

Verð:

34,9 millj.
… 50- 70 m², 2-3ja herbergja
íbúðum á svæðum 101-108
Helst mikið áhvílandi.
Verðbil: 13 - 17 millj.
Fermetrar: 50 – 70
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson í
síma 6612100

104 Reykjavík

111 Reykjavík

111 Reykjavík

Sæviðarsund

Dúfnahólar

Stelkshólar

Nútímalegt og glæsilegt raðhús

Falleg 3ja herbergja

Falleg 2ja herbergja

Allt á einni hæð

Rúmgóður bílskúr 26,1 fm

Stærð 65,5

Stórir gluggar

3. hæð með glæsilegu útsýni

Rúmgóð og björt

Fallegur garður

… 4ra herbergja. íbúð með
þremur svefnherbergjum Sem
mest yﬁrtaka lána. Hverﬁ 105, 108
auk 101, 107 og 210.
Verðbil: 20 - 30 millj.
Fermetrar: 100 – 200

Fallegt útsýni

- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson
í síma 8974210

Bílskúr

Verð:

57,0 millj.

Verð:

19,9 millj.

Verð:

15,7 millj.
… rúmgóðu einbýlishúsi í
Mosfellsbæ
Verðhugmynd 45-65 milljónir.
Verðbil: 45 - 65 millj.
Fermetrar: 200 – 400
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson í
síma 8991178

101 Reykjavík

641 Húsavík

200 Kópavogur

Óðinsgata

Hólmvað, Búseturéttur

Álfhólsvegur - Einbýli

Mjög sjarmerandi 3ja herb.

Glæsileg 3ja herbergja íbúð
Sérinngangur
Þvottahús innan íbúðar
Stæði í bílageymslu
Búseturéttur

Fallegt tvílyft einbýlishús
Gott viðhald, frábært útsýni
Tvöfaldur góður bílskúr
4 svefnherb, alls um 250 fm
Laus ﬂjótlega

68,2 fm íbúð á annarri hæð
Björt og opin
Í þrílyftu húsi með sérinngangi
Hátt til lofts, háir gluggar

Verð:

25,9 millj.

4,5 millj.

Verð:

… einbýli í Garðabæ
ca 150-200fm
Má þarfnast viðhalds.
Verðbil: 40 - 50 millj.
Fermetrar: 150 – 250
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir í
síma 8458958
Verð:

55,7 millj.
… 4-5 herbergja íbúð eða
hæð í Linda, Sala og jafnvel
Kórahverﬁ fyrir ákveðinn
kaupanda
Sér inngangur kostur. Sterkar
greiðslur í boði fyrir réttu eignina.
Verðbil: 25 - 36 millj.
Fermetrar: 110 - 140

105 Reykjavík

Hamrahlíð
Góð eign Hlíðunum
Stærð 95,8 fm
3ja herbergja

100%
KA ÍLS
YFIRTA

Frábær staðsetning
Verð:

25,9 millj.

801 Selfoss

311 Borgarnes

Kerhraun

Flókagata

Glæsilegt 114,6 fm heilsársh. ásamt 14 fm gesth.
6.280 fm eignarlóð
Um 200 fm sólpallur, heitur pottur
Hitaveita, Glæsilegar innréttingar
Útsýni

Fallegt 42,4 fm sumarhús

Verð:

ca. 60 fm sólpallur

síma 8991178

… 3ja herbergja íbúð, ca. 100
fm, þarf að vera með stórum
stofum.

3.480 fm leigulóð
Glæsilegt útsýni

34,8 millj.

- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson í

Verð:

12,6 millj.

Verðhugmynd ca 30m.
Verðbil: 25 - 32 millj.
Fermetrar: 90 – 120
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir í
síma 8458958

801 Selfoss

170 Seltjarnarnes

301 Akranes

Efstasund, Hraunborgum

Hrísabrekka

64 fm, 2ja herbergja m/sérinngangi

Fallegt 59,2 fm sumarhús

Glæsilegt sumarhús

Rúmgóð stofa og svefnherbergi

Skjólsæll staður með ræktaðri lóð

Heildarstærð 100 fm

Hitaveita og rafmagn

3 svefnherbergi

Miðbraut

… sérbýli með 4 svefnherbergjum helst í Reykási,
Rauðási, Næfurási eða
Viðarási
Verðbil: 40 - 50 millj.
Fermetrar: 150 – 250
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson í
síma 6612100

Frábær staðsetning
Góð fyrsta eign

Eignarlóð

Stutt í sund og aðra þjónustu
Verð:

15,7 millj.

Verð:

14,9 millj.

Einstaklega vandað

Verð:

22,8millj.

Skráðu þína leit á

www
w
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www.miklaborg.is

Til sölu heil
húseign við
Laugaveg 139 í
Reykjavík

leitar að ...

101 Reykjavík
... 3-4ra herbergja íbúð, helst
með góðum áhvílandi lánum

Kjörið tækifæri fyrir fjárfesta

7 íbúðir – fjórar ca. 65 fm tveggja herbergja
íbúðir, ein ca. 140 fm 4 fjögurra herbergja og

Skilyrði að íbúðin sé á góðu verði.
Verðbil: 13 - 20 millj.
Fermetrar: 65 – 110

tvær ca. 40 fm. stúdíóíbúðir í kjallara.

- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson

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

Skeljanes
Sjarmerandi 3ja herbergja
Í fallegu reisulegu timburhúsi

Eignin hefur öll verið nýlega endurnýjuð á

Eftirsóttur staður

vandaðan máta bæði að innan sem utan.

Góð bílastæði

Nánari upplýsingar veitir

í síma 8974210

101 Reykjavík

Verð:

29,9 millj.

Verð:

22,5 millj.

… 3ja - 4ra herbergja íbúð
í Kópavogi gegn yﬁrtöku
lána+sölulaunum.
Verðbil: 17 - 25 millj.
Fermetrar: 70 – 130
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir í
síma 8458958

108 Reykjavík

… hæð í Hlíðunum eða
miðsvæðis í Reykjavík, væri
kostur ef einstaklings íbúð
fylgdi eigninni.
Verðbil: 30 - 45 millj.
Fermetrar: 120 – 170

104 Reykjavík

110 Reykjavík

Safamýri

Langholtsvegur

Víkurás

190 fm efri sérhæð með bílskúr

2ja - 3ja herbergja á 2. hæð

Snyrtileg 2ja herbergja íbúð

Innst í botnlanga

Góðar suðursvalir

Nýlega búið að yﬁrfara húsið að utan

Glæsilegur garður

Sérinngangur

Frábær fyrstu kaup

Möguleiki á aukaíbúð

Laus strax!
Verð:

- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir í

45,0 millj.

Verð:

18,1 millj.

Verð:

13,9 millj.

síma 8458958

… einbýli með aukaíbúð að
stærð 70-90 fm í Seljum,
Bökkum- eða Árbæ.
Verðbil: 50 - 55 millj.
Fermetrar: 200 – 270
105 Reykjavík

- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir í
síma 8458958

Staðgreiðsla
Verðbil: 40 - 60 millj.
Fermetrar: 200 – 250

108 Reykjavík

Bólstaðarhlíð

Vogaland - Fossvogur

2ja herbergja, 54 fm á 2. hæð

Sérhæð 90,8 fm
Bjartar stofur
Fallegt útsýni
Þvottahús innan íbúðar

Fallegt 339,2 fm einbýli
3 stofur, 5 svefnherbergi og ﬂ.
Glæsileg lóð og garður
Hagstætt yﬁrtakanlegt lán frá lífeyrissj 46 m

Mikið endurnýjuð
… fyrir 4ra manna fjölskyldu
einbýlishúsi í Garðabæ.

116 Reykjavík

Jörfagrund

Gott skipulag
Laus strax
Verð:

16,5 millj.

Verð:

19,5 millj.

Verð:

70,0 millj.

- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson í
síma 6612100

… fyrir verktaka nýbyggingu
í smíðum eða íbúð sem
þarfnast viðhalds
Sterkar greiðslur, afhendingartími
samkomulag.
Verðbil: 10 - 30 millj.
Fermetrar: 50 – 140

Bíldsfell

- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson í

54,4 fm sumarhús

síma 8991178

801 Selfoss

Álftahólar

Hörðuvallabraut
Vaðnesi

4ra herbergja auk 30 fm bílskúr

Óskráð milliloft ca. 35 fm

Glæsileg 94,8 fm heilsárshús

Kjarri vaxin lóð 1,5 ha

6.670 fm eignarlóð

Glæsilegt útsýni

Hitaveita, pallar, útsýni

Skipti möguleg

Verð:

16,9 millj.

111 Reykjavík

801 Selfoss

Húsið er á byggingarstigi

22,3 millj áhvílandi, greiðslubyrði 90 þ. p/mán
Stutt í skóla og þjónustu
Lyftublokk

Verð:

24,8 millj.

Verð:

24,9 millj.

… fyrir ákveðinn kaupanda,
3-4ra herbergja íbúð í
Norðlingaholti eða Hvörfum,
Kórum, Sölum eða Lindum í
Kópavogi
Kostur ef áhvílandi lán geta fylgt.
Verðbil: 20 - 30 millj.
Fermetrar: 90 – 120
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson í
síma 8991178

w.miklaborg.is

801 Selfoss

311 Borgarnes

201 Kópavogur

Stangarholtsbraut

Neðstiás

Dalvegur

Sumarhús inn á golfvallarsvæði

Glæsilegt 130,5 fm heilsárshús

Stærð 228,1

Stærð 80,7 fm ásamt óbyggðu 24,9 fm gesthúsi

Ca. 250 fm verönd

2 hæðir

Hitaveita og fallegt útsýni

Kjarri vaxin 8.300 fm leigulóð

Góðar innkeyrsludyr

Húsið er á byggingarstigi

Alno-innrétting, granit borðplötur, Arinn
Verð:

22,9 millj.

Glæsilegt útsýni

Verð:

30,0 millj.

Leiguverð 250 þús.
:

TIL LEIGU

MIKLABORG

569 7000

OPIÐ HÚS
Mánudag 11. júní

18:00 - 18:30

Laufengi 27
112 Reykjavík

210 Garðabær

Urðarás Garðabær

111 Reykjavík

Hraunberg

Gullfalleg 83 fm íbúð
Lítið fjölbýli -Gott hverﬁ

Fallegt tvílyft einbýlishús

Fallegt 273 fm einbýlishús

Eign sem kemur á óvart

Eftirsóttur staður, fallegt útsýni

Tvær auka íbúðir í bílskúr

Eign með mikla möguleika
Sér 4ra herb íbúð

Gott áhvílandi lán

Nánari upplýsingar veitir

Sjö svefnherbergi, þrjú baðherbergi
Verð:

71,7 millj.

Halldór Ingi Andrésson, lögg. fasteignas
halldor@miklaborg.is sími: 897 4210

21,5 millj.

Verð:

58,5 millj.

Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudag 12. júní

18:30 - 19:00

Geithamrar 4
112 Reykjavík

111 Reykjavík

Heiðnaberg

103 Reykjavík

Hvassaleiti

Góð 5 herbergja íbúð með bílskúr
Efri hæð í lítilli blokk

Glæsilegt 187 m² einbýli

Frábær staðsetning

Sér inngangur

2 hæðir, bílskúr

48 fm einstaklingsíbúð

Örstutt í skóla og leikskóla

Innst í botnlanga

Stórkostlegt útsýni

Nánari upplýsingar veitir

Fallegur garður
Góður timburpallur

Verð:

40,9 millj.

Fyrir 63 ára og eldri

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

29,9 millj.

Verð:

Þjónustuhús

18,3 millj.

Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudag 12. júní

17:30 - 18:00

Mávahlíð 38
105 Reykjavík

113 Reykjavík

Marteinslaug

108 Reykjavík

Mosgerði

Hugguleg efri hæð
4ra herbergja

Björt íbúð á efstu hæð
Snyrtilegt fjölbýli með lyftu
Stæði í opinni bílageymslu

Mikil yﬁrtaka

Sjarmerandi 41 fm 2ja herb. risíbúð

Laus við kaupsamning!

Mikið undir súð og því mun stærri gólfﬂötur
Áhvílandi 8,5 millj frá ILS

Nánari upplýsingar veitir

Lítil útborgun
Verð:

28,9millj.

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

29,9 millj.

Verð:

12,5 millj.

Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudag 12. júní

17:30 - 18:00

Kvisthagi 17
105 Reykjavík

225 Álftanes

Birkiholt

Sér garður
Falleg 94 fm 3ja herbergja

Sér inngangur

Endaíbúð á efstu hæð

Frábær staðsetning

Stutt í sund, skóla og leikskóla

Verð:

Nánari upplýsingar veitir

22,9 millj.

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

200 Kópavogur

Vesturvör

Falleg 97 fm 4ra herb

29,9 millj.

Verð:

Vel staðsett iðnaðarbil
Hvert bil er 140 fm að grunnﬂeti
Seljast 3 saman eða stök
Gott afgirt port á baklóð
Býður upp á mikla möguleika
Verð frá:

17,9 millj.

OPIÐ HÚS
Mánudag 11. júní

17:30 - 18:00

Skaftahlíð 29
105 Reykjavík

101 Reykjavík

Tryggvagata

Rúmgóð 4ra herbergja kjallaraíbúð

110 Reykjavík

Tangarhöfði

Frábær staðsetning í lokaðri götu
Endurnýjuð 93 fm 4ra herbergja íbúð

Iðnaðarbil

Sérinngangur og fallegur garður

Miðsvæðis í Rekjavík

Stærð 99,2

Sólpallur og sér stæði

Góð innkeyrsluhurð

Nánari upplýsingar veitir

Verð:

29,5 millj.

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

Gott aðgengi
Verð:

22,9 millj.

Verð:

15,2 millj.

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fast.sali.

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Grétar Haraldsson hrl.
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

stakfell.is

Fax 535 1009

Laugarásvegur - 104 Rvík.

Sogavegur

Eitt glæsilegasta einbýlishús landsins, 422 fm, á frábærum stað miðsvæðis í borginni. Húsið er á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr. Stórar stofur, aukin lofthæð, vandaðar klassískar innréttingar. Fallegur
gróinn garður, verönd með heitum potti. Fallegt útsýni yfir Laugardalinn. Einstök eign.

Virðulegt 581 fm. einbýlishús á stórri skógi vaxinni lóð með skemmtilegri aðkomu miðsvæðis í borginni.
Einstök eign sem býður upp á mikla möguleika. Hægt væri að skipta húsinu upp í nokkrar íbúðir.
Nánari uppl. á skrifst.

Höfum kaupanda að rað- eða
parhúsi í Ásahverfinu í Garðabæ

S

PIÐ

PIÐ

HÚ

O

Leitum að einbýlishúsi í Garðabæ í skiptum fyrir 4ra herb íbúð
í Sjálandi

Höfum ákveðinn kaupanda
að 150-200 fm hæð, par-,
rað- eða einbýlishúsi í 101

S

S

HÚ

O

Höfum kaupanda að parraðhúsi eða einbýli í Fossvogi
og Garðabæ.

PIÐ

HÚ

O

Kórsalir 5 - 203 Kóp

Reynihvammur 41- 200 Kóp

Suðurgata 41- 220 Hfj.

Rauðagerði - 108 R.

Frjóakur - 210 Garðabæ

130 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð með stæði í
bílageymslu. Íbúðin skiptist í hol, 3. svefnh.,
bað, þvottah., stofu og eldhús. Laus strax,
sölumenn sýna. Verð 32.7 millj. Opið hús
í dag mánudag frá 17:30-18:00.

93 fermetra íbúð á jarðhæð í tvíbýli á besta
stað í Kópavogi. Flott, vel uppgerð íbúð.
Nálægt allri þjónustu. Verð 22 millj.
Opið hús í dag mánudag frá 17:30-18:00.

285 fm gott og virðulegt einbýlishús á
tveimur hæðum auk kjallara. Húsið er staðsett á besta stað í gamla bænum.
Verð 49.7 millj.
Opið hús í dag mánudag frá 18:15-18:45.

344,7 fm. tvílyft auk 38,7 fm. bílskúrs miðsvæðis í Rvk. Tvær góðar íbúðir eru í húsinu
í dag, en auðvelt er að breyta húsinu aftur.
Verð kr. 86.000.000.

Glæsilegt 270,4 fm. einbýlishús á einni hæð,
þar af 39 fm. bílskúr. Gott skipulag og vandaðar innréttingar. Góð staðsetning. Nánari
uppl. á skrifst.

S

PIÐ

HÚ

O

Lundarbrekka- 200 Kóp

Þórðarsveigur- 112 Rvk

Glaðheimar- 104 Rvk

Vesturás - 110 Rvk

Stuðlasel

4ja herbergja endaíbúð við Lundarbrekku
í Kópavogi. Íbúðin er skráð 92,7 fm og
sérgeymslan 13.9 fm alls 106.6 fm.
Verð 22.5 millj.

105 fm 3ja herbergja íbúð á efstu hæð
með sér stæði í bílageymslu. Sér inngangur.
Þvottah. innan íbúðar. Verð 26.3 millj.

3ja herbergja íbúð á efstu hæð í fjórbýli með
stórum þaksvölum. Íbúðin skiptist í hol, baðherbergi, eldhús, stofu og tvö svefnherbergi.
Verð 25.4 millj. Opið hús á þriðjudaginn
kl 17:30-18:00.

Rúmgott 5 herb raðhús með bílskúr og
auka íbúð. Eignin skiptist í tvær hæðir, á
efrihæðinni er anddyri, eldhús, 2 herb, bað
og stofa. Neðri hæðin skiptist í 2 svefnh.,
bað, þvottahús, geymslu og auka íbúð. Skipti
möguleg á minni eign. Verð 54.8 millj.

Gott 5 herb. 184 fm einbýlishús á tveimur
með innbyggðum bílskúr. Húsið er í góðu
standi. Tilboð óskast.

Viðarrimi- 112 Rvk

Mávanes - 210 Gbæ

Hálsaþing 1 og 3- 203 Kóp.

Fallegt einbýli á einni hæð. Húsið er 152,3 fm
að stærð, þar af bílskúr 22,9 fm.
Verð 39,9 millj.

262 fm glæsilegt einbýlishús á Arnarnesi þar
af 45 fm bílskúr. Stórar stofur, 4 svefnherbergi, eldhús endurnýjað. Lóðin er gróin með
trjám. Fallegt útsýni er úr húsinu í suður.

Glæsilegt og vel skipulagt 254 fm. parhús á
tveimur hæðum með 5 svefnherbergjum á
eftirsóttum stað í Kópavogi í næsta nágrenni
við Elliðavatn. Gott útsýni. Selst fokhelt eða
lengra komið.

Laufengi- 112 RVK

Ægisgata-101 Rvk.

Fjarðarsel- 109 RVK

106,9 fm. endaíbúð á 2. hæð í tveggja
hæða fjölbýlishúsi. Sérinngangur af svölum.
Góð sameign. Fallegt útsýni. MÁ VERA MEÐ
HUND. Verð 27.9 millj.

þrjár glæsilegar og vel útbúnar 2ja herb. íbúðir
eru fullbúnar með öllum húsgöngun og húsbúnaði. Íbúðirnar henta mjög vel til skammtímaleigu. Stæði í bílageysmlu. Hagstætt
áhvílandi lán getur fylgt. Verð 70.8 millj.

260,5 fermetra raðhús á þremur hæðum
með möguleika á séríbúð í kjallara. 7 herb.
Bílskúr er staðsettur í bílskúrlengju út við
bílaplan. Verð 38.9 millj.

Höfum glæsilegt
einbýlishús til leigu
í Reykjavík.
Logafold 174

17. júnítorg- 210 Gbr.

163,8 fermetra einbýlishús á einni hæð, þarf
af 24 fermetra bílskúr. Fallegur suður garður
með trjágróðri. Fjögur rúmgóð svefnherbergi.
Verð 49.9 millj.

74,7 fermetra 2ja herb. íbúð í húsi fyrir 50
ára og eldri. Þvottah. innan íbúðar. Skjólsæl
suðurverönd. Verð 23.5 millj.

Áhugasamir hafa samband við
Guðlaug í 535-1003
Vatnsstígur 16-18 - 101 Rvk
Nýjar gæsilegar 95 - 180 fm fullbúnar íbúðir án gólfefna. Stæði í lokaðri bílageymslu.
Mikið útsýni yfir sundin blá. Suðursvalir. Sjá nánar á www.skuggabyggd.is

Fagleg og persónuleg þjónusta
Snorri Sigurfinnsson

Páll Guðjónsson

Björn Þorfinnsson Gestur Ellert Guðnason Aldís Einarsdóttir Guðbergur GuðbergssonKristín B. Garðarsdóttir Brynjólfur Tómasson Auður Kristinsdóttir Kristinn B. Ragnarsson

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali
Rúnar S. Gíslason hdl

Jósep Grímsson

Hannes Haraldsson

Ágúst Valsson

Sigurður Eggertsson

FRUM

Opið
hús

Ljósaland - 108 Reykjavík

Hesthús í Almannadal til sölu.

Glæsilegt, vel viðhaldið 161,2 fm raðhús á einni hæð
með bílskúr.
4 svefnherbergi. Pallur og gróinn garður í suður.
Verð 59,9 millj.

Um er að ræða tvö 12 hesta hús sem eru uppsteypt án
þaks.

Nánari upplýsingar hjá Aldísi í síma 896 6686,
eða aldis@fasteignasalan.is
http://www.facebook.com/fasteignasala

Opið
hús

Allar nánari upplýsingar veitir:
Guðbergur Guðbergsson löggiltur fasteignasali s
893 6001 beggi@fasteignasalan.is

Lóa Sveinsdóttir

Elín Viðarsdóttir

Páll Rúnar Pálsson

Opið
hús

Auðbrekka 2 - 200 Kópavogi
Opið hús mánudag kl. 19:00 - 19:30

Ásgarður 143 - 108 Reykjavík
Opið hús mánudag kl.17.30 til 18.00

Góð tveggja herb., snyrtileg 50 fm íbúð miðsvæðis í Kóp.
Íbúð 203. Laus við kaupsamn. Húsið tilheyrir Auðbrekku
en það stendur við Hamrabrekku. Íbúðin er nýmáluð og
ný parketlögð. Áhv. um 4 millj. Verð 13,9 millj.

Eignin er 109 fm á þrem hæðum, 5 herbergja, rúmgóð
stofa, garður, herbergi og bað á efri hæð, herb og
þvottahús í kjallara. Eignin þarfnast lagfæringar að innan
og er gott tækifæri fyrir þá sem eru handlagnir.
Verð 24,9 millj.
Uppl. veitir Ágúst í síma 895 0907
eða gusti@fasteignasalan.is

Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson lögg. fasteignasali
sími 864-8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Opið
hús

Eggert Ólafsson

Opið
hús

Bólstaðarhlíð 45 íbúð 301 105 Rvk.
Opið hús í dag mánudag kl. 17:00-17:30

Viðarrimi 37 einbýli í Grafarvogi 112 Rvk.
Opið hús í dag mánudag kl. 18:00-18:30

Fljótasel 5 efri hæð 109 Rvk.
Opið hús þriðjudag 12. júní kl. 17:00-17:30

*FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI * ÞJÓNUSTUSEL * LAUS
STRAX* Falleg 2ja herb., 69,9 fm., íbúð 3. hæð fyrir
60 ára og eldri. Flísalagðar svalir. Geymsla í íbúð.
Innangengt í þjónustusel. Húsvörður og lyfta er í húsinu.
Sameiginlegt þvottahús á jarðhæð. Verð kr. 21.410.000
Nánari upplýsingar veitir: Eggert, lögg. fasteignas.,
sími 893 1819 eða eggert@fasteignasalan.is

*TILBOÐ ÓSKAST * LAUST * ÞARFNAST LAGFÆRINGA* Einbýli, 4ra herb., 209,7 fm., með innb. bílskúr.
Hátt til lofts. Húsið er á 2 pöllum. Forstofa, borðst., stofa,
eldhús, 3 herb., baðh., þv.herb. Bílskúr sem byrjað er að
innr. sem herb. Eignin þarfnast lagfæringa. Verð: Tilboð
Nánari upplýsingar veitir: Eggert, lögg. fasteignas.,
sími 893 1819 eða eggert@fasteignasalan.is

*GLÆSILEG ÍBÚÐ Í ENDARAÐHÚSI + BÍLSKÚR*
Glæsileg 6 herb., 172,3 fm. íbúð á 2 hæðum, í
endaraðhúsi, með bílskúri. Íbúðin er á 2 hæðum og
tvennum suðursvölum. Tvö baðh. Þv.herb. í íbúð. Hátt til
lofts í stofu. Sameiginl. garður. Verð kr. 33.900.000
Nánari upplýsingar veitir: Eggert, lögg. fasteignas.,
sími 893 1819 eða eggert@fasteignasalan.is

Suðurbraut - 220 Hafnarfjörður
Falleg 3 herb. íbúð á jarðh. í góðu fjölbýli. Húsið er klætt
með Steni. Stofa með útgengi á suður verönd. Eldhús
með fallegri ljósri innrétt., þv.h. innaf eldhúsi. Baðh. með
ljósri innrétt., baðkar m/sturtu. 2 svefnh., annað með
skáp. Á gólfum er parkert, nema á baðh. og eldhúsi þar
eru flísar, og dúkur á þvottahúsi. Verð 18,7millj.
Uppl. veitir Páll Guðjónsson, lögg. fasteigna- og
leigumiðlari. Sími 512 3460 og 699 4994

Fasteignasalan Bær • Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogur • Sími 512 3400 • Fax 517 6345 • www.fasteignasalan.is

Steindór
Guðmundsson
löggiltur fasteignasali
s. 480 2900,
steindor@log.is
eða 863 2900.
www.log.is

Þórisstaðir, Grímsnes og Grafningshreppi

Baugstjörn 19, Selfossi.

Jörðin Þórisstaðir er 150 ha. að stærð. Þar af er ræktað
land um 30 ha. Á jörðinni er 164,8 m² steinsteypt
íbúðarhús sem byggt var árið 1973. Útihús eru 212,0
m² hesthús og 137,6 m² sambyggð hlaða sem búið er
að innrétta sem trésmíðaverkstæði. Tilboð óskast.

Skipti möguleg á ódýrari eign á Selfossi
eða höfuðborgarsvæðinu

Þjóðólfshagi , Rangárþingi ytra.
4,9 ha. frístunda spilda úr landi Þjóðólfshaga í
Rangárþingi ytra. Á spildunni stendur sumarhús sem
er 44,5 m² að stærð. Búið er að skipta spildunni upp í
hólf með nýjum rafmagns girðingum og vatn er í öllum
hólfum. Einnig er gerði framan við sumarhúsið sem er
fyrir ca. 10 hesta. Verð 26,0 m.

Fallegt 160,8 m² einbýlishús á einni hæð ásamt 55,6
m² sambyggðum bílskúr í grónu hverﬁ á Selfossi. Húsið
er timburhús, byggt árið 1994. Verð 34,9 m.

Múlastaðir, Borgarbyggð
Um er að ræða jörðina Múlastaði í Flókadal, Borgarbyggð sem er skv. upplýsingum eiganda um 641 ha.
Þar af eru um 21,9 ha. ræktaðir. Jörðin á 12,58% í
Flóku og samsvarandi hlutdeild í veglegu veiðhúsi á
bökkum Flóku. Verð 90,0 m.

Furugrund 32, Selfossi
Mjög snyrtilegt 150,3 m² íbúðarhús ásamt 52,7 m²
bílskúr. Húsið er byggt árið 2000 og er SG einingahús
úr timbri. Verð 36,5 m.

Baugstjörn 23
Gott 156,3 m² einbýlishús á einni hæð ásamt 33 m²
bílskúr í grónu hverﬁ á Selfossi. Húsið er timburhús,
byggt árið 1993. Verð 37,9 m.

Miðengi 22, Selfossi.
Ýmis skipti möguleg.
Töluvert endurnýjað 205,1 m² einbýlishús ásamt 28,7 m²
sambyggðum bílskúr. Húsið er upphaﬂega byggt úr timbri
árið 1979 en byggt var við húsið árið 2000. Verð 38,8 m.

Bakkatjörn 4, Selfossi.
Skipti möguleg á ódýrari eign.
Fallegt 228.8 m2 einbýlishús á einni hæð, þar af 49,8
m2 sambyggður bílskúr, í grónu hverﬁ á Selfossi. Húsið
er steypt, byggt árið 1993. Verð 39,9 m.

Þrastarimi 4, Selfossi.

Valhallarstígur 13 nyrðri, Þingvöllum.

Skipti möguleg.

1.400 m² leigulóð á eftirsóttum stað á bakka Þingvallavatns innan þjóðgarðs auk 54,0 m² sumarhúss. Mjög
fallegt útsýni er frá lóðinni og staðsetningin einstök.
Verð 25,0 m.

Vandað 217,9 m²einbýlishús. Húsið er byggt úr timbri
árið 1991. Húsið er múrsteinsklætt og er nýlegt stallað
litað járn á þaki. Verð 39,9 m.
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Stórkostlegt útsýni
í allar áttir

Draumaeldhúsið

Gott alrýmii með
frábæru eldhúsi.

Nægt rými fyrir stóra
fjölskyldu
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Jónas Örn Jónasson
hdl og löggiltur fasteignasali.

35 ára
PIÐ

Jónas

Ísak

Stefán

Viðar

Bjarni

Sigurður

Þorsteinn

Gylﬁ Þórisson

gsm 770-8200
jonas@tingholt.is

gsm 822-5588
isak@tingholt.is

gsm 660-7761
stefan@
tingholt.is

gsm 898-4477
vidar@tingholt.is

gsm 867-5650
bjarni@tingholt.is

gsm 616-8880
sos@tingholt.is

gsm 892-5110
steini@tingholt.is

Gsm. 822-0700
Gylﬁ@tingholt.is

Guðbjörg
Gylfad. Blöndal

gudbjorg@
tingholt.is

Bæjarlind 4 Kópavogi - Sími 512-3600 Fax 512-3601 - www.tingholt.is - tingholt@tingholt.is
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Flúðasel - 4-5 herb. í Seljahverﬁ
Rúmgóð 4-5 herb. 126,7 fm íbúð í litlu fjölbýli
á barnvænum stað. Sérherbergi í kjallara með
aðgang að salerni sem hentar vel til útleigu. Stæði
í bílskýli. V. 24,9 millj. Uppl. gefur Gylﬁ 822-0700

Kambsvegur 18 - Mikið Áhvílandi
Falleg risíbúð á góðum stað. 20 milljón áhvílandi.
Eignin er 77.8 fm. Tvö góð svefnherbergi,
sérinngangur, fallegt útsýni. Verð 21.5 millj. OPIÐ
HÚS MÁNUDAG KL 17 - 17.30. Uppl Sigurður
s 616 8880

Hulduland 22 Fossvogi
OPIÐ - HÚS ÞRIÐJUDAG KL. 17:30 – 18:00
Fallegt 195,1 fm, raðhús ásamt bílskúr. Húsið er vel
staðsett í frábæru stað í fossvogsdal. Skóli og leikskóli rétt hjá. V 49,8 m uppl. gefur Ísak 822-5588

Engjavegur 3 Sumarhús
Sumarhús í Skeiða og Gnjúpverjahrepp í landi
Álfsstaða. Húsið er 64,8 fm að stærð og stendur
á 4,500 fm leigulóð. Húsið er timburhús og er
nánast fokhelt. V 4,5m Húsið er falt til ﬂutnings
fyrir 3m

Heiðalundur – Garðabæ
Sérlega fallegt, mikið endurnýjað og vel skipulagt,
samtals 267 fm. einbýli á frábærum útsýnisstað í
Garðabæ. Opið og bjart hús þar sem falleg upprunaleg hönnun (modern/fúnkís) hefur fengið að
halda sér við endurbætur. Uppl. Viðar 8984477

Sefgarðar 170 Seltjarnarnesi
Vorum að fá í sölu glæsilegt einbýlishús við þessa
fallegu götu. Húsið er 193 fm með tvöföldum bílskúr. Einstaklega vel við haldið hús. Verð 67 millj.
Allar upplýsingar Sigurður s 5123606

Ársalir 3ja á 12 hæð
Vorum að fá í sölu fallega íbúð á þessum vinsæla
stað. Vel umgengin eign með einstaklega fallegu
útsýni. Verð 26.9 millj. Áhvílandi lán frá ÍLS. Uppl
Sigurður s 6168880

Heiðmörk Hveragerði
Vorum að fá í sölu fallegt einbýlishús á besta stað
í Hveragerði. Eignin er mikið endurnýjuð. Eigandi
skoðar skipti á eign í Reykjavík. Verð 20.9 millj.
Áhvílandi 16.7 millj. Sigurður s 6168880/ 5123606

Álfhólsvegur Kópavogi
Vorum að fá í sölu fallega 3ja herbergja sérhæð
með bílskúr falleg eign, stutt í skóla, leikskóla og
alla þjónustu. Uppl Sigurður s 5123606/6168880

Engihjalli 9 á 8 hæð
Mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 8 hæð.
Glæsilegt útsýni. Svalir bæði í suður og vestur
aðrar yﬁrbyggðar. V 18.5 millj. Möguleiki að taka
eign í Hafnarﬁrði uppí. Uppl Sigurður s 616 8880

Norðurstígur – fjárfestingartækifæri
Frábært fjárfestingartækifæri í 101. Heil
húseign með fjórum íbúðum í hjarta miðborgar
Reykjavíkur. Hentar vel til útleigu eða sem hótelíbúðir. Miklar endurbætur voru gerðar á húsinu
að utan á s.l. tveimur árum. Nánari uppl. gefur
Gylﬁ 822-0700.

Engihjalli - 4herb á 4 hæð
Rúmgóð og björt 4 herb. 97,4 fm. íbúð á fjórðu
hæð í góðu fjölbýli á barnvænum stað. Íbúðin er
öll nýmáluð og ný tæki í eldhúsi. Tvennar svalir, til
suðurs og vestur. Góð eign á frábærum stað, stutt
í skóla, leikskóla og alla þjónustu. V. 19,4 millj.
Uppl. gefur Gylﬁ 822-0700

Hlíðarhjalli – sérhæð
Glæsileg 136,8 fm. efri sérhæð í Hlíðarhjalla með
fallegu útsýni og svölum í suðurátt. Bílskúr er innréttaður sem stúdíó íbúð. Einstök eign í rólegu og
barnvænu umhverﬁ í nálægð við alla þjónustu og
verslanir. V. 38,5 millj. Uppl. gefur Gylﬁ í 822-0700

Þrastarás - 3ja herb.
Vorum að fá í einkasölu einstaklega falleg 3 herb.
95,7 fm. íbúð á fyrstu hæð með sérinngangi í
góðu fjölbýli á barnvænum stað. Fallegar innréttingar og parket. V. 24,9 millj. Uppl. gefur Gylﬁ
822-0700

Skipholt - 77,8 fm til sölu eða leigu
Vorum að fá í einkasölu bjart og opið verslunar- og/eða skrifstofuhúsnæði á góðum stað í
Skipholti. Samtals 77,8 fm, góð bílastæði. Til sölu
eða leigu. Húsnæðið er laust nú þegar. V. 16,9
millj. Uppl. gefur Gylﬁ 822-0700.

Spóahólar – Bílskúr
Vorum að fá í einkasölu 5 herbergja íbúð með bílskúr. Íbúðin er 100 fm og bílskúr 22 fm. Eigendur
eru að leita eftir stærri eign í Breiðholti. V 20,9 m
Uppl. gefur Ísak

Efstasund – Bílskúr
Í einkasölu glæsileg 2ja herb. íbúð á annari hæð
ásamt bílskúr, samtals 94,6 fm við Efstasund. V
23.9 m. Uppl. gefur Ísak s 8225588

Hesthús – Almannadalur
Í einkasölu 18 hesta hús á tveimur hæðum,
hægt að hafa 3ja til 4ra herbergja ósamþ. íbúð.
Glæsilegt útsýni og stórt gerði. Eigandi skoðar
skipti á íbúð. Uppl. 893-1850 og 822-5588

Akralind – Kópavogur
Í einkasölu atvinnuhúsnæði við Akralind í
Kópavogi. Húsnæðið er alls 652,6 fm auk ca. 100
fm í milliloftum sem eru óskráð. Húsnæðið er
skráð sem 5 einingar, en er nýtt allt saman undir
eitt fyrirtæki í dag og er opið á milli bila. V 115 m

Brekkuhús í Grafarvogi – Atvinnuhúsnæði
Bjart og opið atvinnuhúsnæði á góðum stað í
Grafarvogi. Samtals 97.9 fm, góð bílastæði. Til
sölu eða leigu. Húsnæðið hentar mjög vel til
verslunarreksturs eða þjónustustarfsemi. Eigandi
skoðar ýmis skipti. V. 15,9 millj. Uppl. gefur Gylﬁ
822-0700.

Skeiða- og Gnjúpverjahrep
Áhugavert land til sölu sem er u.þ.b 50 ha. og
er í landi Engjarima í Skeiða- og Gnjúpverjahrep. Landeigandi hefur látið skipuleggja
nokkrar sumarbústalóðir á landinu sem gæti
verið áhugavert fyrir byggingaraðila, félagsamtök
eða lögbýli.

JÖRÐIN ÁLFSSTAÐIR Í SKEIÐA- OG GNJÚPVERJAHREPPI. Vorum að fá í einkasölu Jörðina
Álfsstaðir sem er staðsett um 30 km frá Selfossi.
Fjarlægð frá Rvk er um 90 km. Stærð jarðarinnar
er u.þ.b. 400 hektarar, þar af er ræktað land u.þ.b
61 hektari. Á jörðinni er íbúðarhús á tveimur
hæðum og útihús. Uppl. gefur Ísak 822-5588

Landsendi 3 Hesthús
Í einkasölu 177 fm hesthús á einni hæð við
Landsenda 3 Kópavogi. Húsið er steinsteypt og
klætt að utan með bárujárni og bandsagaðri
furuklæðningu. Uppl. gefur Ísak 822-5588

Breiðhella – Hafnarﬁrði
Glæsilegt iðnaðarbil með 5m lofthæð. Um er
að ræða endabil iðnaðarbil í Breiðhellu 12.
Hafnarﬁrði sem eru 125 fm. Salur niðri með 5m
lofthæð og innkeyrsluhurð 4x4,2m. V 17,5 m

)-É5)(67,1*
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ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Einbýlishús í Skerjaﬁrði
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

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

Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteingasali

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

LUNDUR 86-90 – Fossvogsdalur

Höfum fengið til sölu stórglæsilegt
einbýlishús á sjávarlóð í Skerjaﬁrði.
Í húsinu er 2ja herbergja aukaíbúð með sérinngangi.
Eignin getur verið laus til afhendingar ﬂjótlega.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali.

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 86-90 í Fossvogsdal. Húsin eru 4ra til 6 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá
100,1 fm. til 143,0 fm. Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum
gluggum. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Byggingaraðili
er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar,
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

Skrifstofuhúsnæði óskast
Kiwanishreyﬁngin óskar eftir að
kaupa skrifstofuhúsnæði.
Áætluð stærð er 60-120 fermetrar og staðsetning
er höfuðborgarsvæðið.

HJALLAVEGUR
Einbýlishús, áhvílandi 27,5 millj,
Verð 32,9 millj.

Ef húsnæðið er á 2. hæð eða ofar þarf að vera
lyfta. Aðgangur að salerni og kafﬁstofu má vera
sameiginlegur.
Nánari upplýsingar gefur Ragnar Örn Pétursson
umdæmisstjóri í síma 896-3310 og einnig er hægt
að senda upplýsingar á netfangið
umdaemisstjori@kiwanis.is

HALLKELSHÓLAR
Sumarbústaður, heitur pottur, sólverönd,
Verð 9,8 millj.

PIÐ

EFSTIHJALLI
4ra herbergja, vel skipulögð íbúð, stutt í
þjónustu, verð 20.7 millj.
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TJARNARSTÍGUR
Parhús, Seltjarnarnes, Uppgert baðherbergi, Stór timburverönd

BREKKHUHÚS
2ja herbergja raðhús, glæsileg íbúð, ﬂottar
innréttingar, verð 19.9 millj. OPIÐ HÚS Í
DAG MÁNUDAG MILLI 17.30 OG 18.00

SMYRILSHÓLAR
5. herb., Gott skipulag, Nýlegt parket,
áhvílandi 18.5millj, Verð 21,9 millj.
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FOLD FASTEIGNASALA VAR STOFNUÐ ÁRIÐ 1994 AF VIÐARI BÖÐVARSSYNI
Kennitala er 590794-2529. Áhættumat fyrirtækisins er skráð í 1. ﬂokki hjá Creditinfo
sem þýðir að fyrirtækið er framúrskarandi áhættulítið.

Í fasteignaviðskiptum skiptir traust öllu máli.

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali • Einar Guðmundsson löggiltur fasteignasali

Drápuhlíð 7 - Miðhæð
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL.17:30-18

IÐ
OP

S
HÚ

Ca. 120 fm. miðhæð auk 17,2 fm.
hlut í bílskúr í fallegu húsi við
Drápuhlíð. Hæðin sem er með
sérinngangi er mikið endurnýjuð.
Skiptist í dag í 2 herbergi og 2
stofur, möguleiki að nýta sem 3
herbergi og stofu. Bílskúrshluti
fylgir. Verð 34,9 millj.
Opið hús er í dag frá 17:30-18.
Viðar sýnir gsm. 694-1401

Einbýli

Hafðu samband í síma 552 1400

Eign vikunnar
Flyðrugrandi - Jarðhæð m. sérverönd.

Hlíðarvegur Kóp.-einbýli HÁ LANGTÍMALÁN ÁHVÍLANDI.
Fallegt vel skipulagt einbýlishús við Hlíðarveg 63 á
stórri gróinni lóð í Kópavogi. Húsið er bjart og hefur
verið talsvert endurnýjað. Fimm svefnherbergi og
rúmgóðar stofur. Húsið stendur á stórri lóð með
mkilli trjárækt. Verð 46,8 millj. GOTT VERÐ

2ja herbergja
Gullsmári 1- Jarðhæð
Opið hús í dag 17:30-18

OP

IÐ

S
HÚ

Ca. 95 fm. vel skipulögð íbúð
á jarðhæð. Þrjú svefnherbergi,
útgengi frá stofu á verönd. Gott
eldhús. Þvottahús og geymsla í
íbúð. Frábær staðsetning. Skipti
möguleg á 2ja herbergja íbúð.
Verð 25,5 millj.
Opið hús í dag frá klukkan
17:30-18. Lena sýnir, gsm.
694-2219

Skeljagrandi m. bílgeymslu
Ca. 66 fm. falleg 2ja herbergja íbúð á annari hæð,
suðursvalir frá stofu. Rúmgott stæði í bílgeymslu
fylgir. Verð 18,9 millj.

3ja herbergja

HÖFUM KAUPENDIR AÐ 2JA, 3JA,

Flúðasel 95, 1.HÆÐ
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17.30-18 – GOTT VERÐ

OP

IÐ

S
HÚ

Ca. 103 fm. íbúð á 1. hæð í góðri
blokk við Flúðasel ásamt stæði
í bílageymslu. Gott skipulag, 3
svefnherbergi, ENDURNÝJAÐ
BAÐHERBERGI.
Gott verð 20,9 millj.

Gunnarsbraut - GOTT VERÐ-GÓÐ LÁN!
Góð talsvert endurnýjuð íbúð á jarðhæð við Gunnarsbraut, skiptist í 2 herbergi og stofu. Endurnýjað
eldhús o.ﬂ. Verð 15,9 millj. Hagstæð lán. LÍTIL
ÚTBORGUN!

4ra herbergja

PÉTUR OG FRIÐBORG SÝNA Í
OPNU HÚSI Í DAG FRÁ KL 17:3018. GSM 865 8167.

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

Ca. 65 fm. góð íbúð á jarðhæð í vönduðu fjölbýli við Flyðrugranda. Gengt út á suðurverönd frá
stofu. Skipti möguleg á stærri íbúð. Verð 18,9 millj.

OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐUM
Í 101, 105, 107 OG 170. OFT ER
LANGUR AFHENDINGARTÍMI
Í BOÐI

Eyjabakki - Góð 4ja m. aukaherb í kj.
Björt og falleg 4ja herbergja íbúð á 1. hæð ásamt
aukaherbergi í kjallara á góðum stað í Bökkunum.

Ástu-Sólliljugata – 270 Mosfellsbæ

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS

Laxatunga 23-31 – 270 Mosfellsbær
Vorum að fá í sölu ﬁmm 243,9 m2 raðhús á
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr við
Laxatungu í Mosfellsbæ. Húsin seljast í því ástandi
sem þau eru í dag. Húsin eru staðsteypt, gluggar
glerjaðir, bílskúrshurð uppsett. Eignin er laus til
afhendingar strax. V. 23,9m. til 25,9 m.

Lágholt - 223,7 m2 einbýlishús
*Nýtt á skrá* Mjög fallegt og
mikið endurnýjað 223,7 m2
einbýlishús með innbyggðum
bílskúr við Lágholt 21 í
Mosfellsbæ. Eignin skiptist í
forstofu, þrjú svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús, gestasalerni, geymslu, eldhús, stofu,
borðstofu og sjónvarpsstofu.
Bílskúrinn er 30,4 m2.
Verð kr. 49,5 m.

Laxatunga 124 – 270 Mosfellsbæ
*Nýtt á skrá* Mjög fallegt 118,1
m2 endaraðhús á einni hæð
með möguleika á bílskýli við
Laxatungu 124 í Mosfellsbæ.
Húsið skiptist í forstofu, stóra
stofu/borðstofu, glæsilegt
eldhús, ﬂísalagt baðherbergi
m/sturtu, tvö svefnherbergi
og þvottahús/geymslu. Falleg
timburverönd og þökulögð lóð,
möl í bílaplani. V. 31,9 millj.

Vatnsendahlíð 186 - Skorradal
*Nýtt á skrá* Mjög fallegt 95,7
m2 heilsárshús - samþykkt
sem íbúðarhús, við Vatnsendahlíð, rétt ofan við Skorradalsvatn.Um er að ræða timburhús
sem byggt er árið 2011. Húsið
skiptist í 70,4 m2 jarðhæð og
15,2 m2 milliloft, auk 10,1 m2
geymslu ásamt stórri timburverönd. Mjög stór verönd er við
húsið með einstaklega fallegu
útsýni yﬁr Skorradalsvatnið.
Verð kr. 32,9 m.

*Nýtt á skrá* Erum með til sölu
þrjár 150-156 m2 4ra herbergja
sérhæðir í tvíbýlishúsum við
Ástu-Sólliljugötu 1-7 í Mosfellsbæ.
Hver íbúð skiptist í forstofu, gang,
þrjú svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús, geymslu, stóra stofu,
eldhús og borðstofu. Íbúðirnar
afhendast 15. september 2012,
fullbúnar án gólfefna, en ﬂísar á
forstofu, þvottahúsi og baðherbergi.
Verð frá 33,0 m.

Reykjabyggð 11 - 270 Mosfellsbær

Helgaland 2 - 270 Mosfellsbær
Falleg og mikið endurnýjuð 94,8 m2 neðri
sérhæð ásamt 37,4 m2 bílskúr við Helgaland 2
í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í forstofu, þrjú herbergi, eitt þeirra er nýtt sem sjónvarpsherbergi,
baðherbergi með baðkari og sturtu, geymslu/
þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. V. 26,9 m.

Glæsilegt og velbyggt 144 m2
einlyft einbýlishús ásamt 53 fm
bílskúr sem er nýttur að hluta sem
íbúðarrými. Undir bílskúrnum er
53 fm kjallari. Húsið er því alls 250
fm á 860 fm verðlaunalóð með
stórri verönd, heitum potti, stórri
hellulagðri upphitaðri innkeyrslu.
V. 57,0 m.

Ólafsgeisli 20 - 113 Reykjavík

Þorláksgeisli 27 - 113 Reykjavík
Mjög falleg 113,5 m2, 4ra herbergja íbúð með
fallegu útsýni á efstu hæð í 3.ja hæða lyftuhúsi,
ásamt bílastæði í bílakjallara við Þorláksgeisla 27
í Reykjavík. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi,
baðherbergi með sturtu og baðkari, þvottahús,
eldhús, stofu og borðstofu. Íbúðinni fylgir 7,5 m2
sérgeymsla í kjallara. V.32 m.

Laxatunga 75 - 270 Mosfellsbær
Mjög fallegt og vel skipulagt 200,8 m2 einbýlishús
með innbyggðum bílskúr við Laxatungu 75 í Mosfellsbæ. Húsið sem er timburhús er klætt með
báruáli, plast gluggar frá Glerborg viðhaldsfríir.
Garðurinn er tyrftur, tvær timburverandir og heitur
pottur. Seljandi skoðar skipti á 3-4ra herberja
íbúð. V. 54,7 m.

Sérlega glæsileg 166,3 m2 neðri
sérhæð með bílskúr á frábærum
útsýnisstað við Ólafsgeisla í Grafarholti. Eignin er mjög falleg og vel
umgengin. Glæsilegar innréttingar og
gólfefni. Parket og náttúruﬂísar eru á
gólfum. Mjög glæsilegt útsýni er frá
húsinu. Örstutt er út í náttúruna og á
golfvöllinn. Eignin getur verið laus
til afhendingar við kaupsamning.
Lækkað verð! Hagstæð áhvílandi
lán! V. 44,9 m.

Úlfarsbraut 48 - Nýjar íbúðir með bílastæði í bílakjallara.
Bjartar og fallegar 92 m2 til113
m2, 3ja herbergja íbúðir í nýju
glæsilegu 3ja hæða lyftuhúsi,
ásamt bílastæði í bílakjallara við
Úlfarsbraut 48 í Úlfarsfellsdalnum.
Fallegt útsýni. Íbúðirnar afhendast
fullbúnar með innréttingum og
gólfefnum. Flottur staður, leik- og
grunnskóli er rétt við húsið. Íbúðirnar eru lausar til afhendingar
strax. Verð frá 25,8 m.

Rúnar S. Gíslason hdl.,
Lögg. fasteignasali

Telma Róbertsdóttir
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Andrésbrunnur - 113 Reykjavík
FRUM

Virkilega falleg og stílhrein 3ja herb. 94.9 fm
íbúð á 3ju hæð í fallegu
fjölbýli í Grafarholti. Eignin skiptist í eldhús, stofa,
2 sv.herb., baðh. m/
sturtu, baðkari og upphengdu wc, þvottahús í
íbúð. Góðar suðursvalir
Gott stæði í lokuðu bílageymsuhúsi. Getur verið
laus við kaupsamning.
Verð 25.2 millj.
Nánari uppl gefur Gestur Ellert Guðnason sölufulltrúi
í síma 821-3747 og á netfanginu gestur@fasteignasalan.is
Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogi • www.fasteignasalan.is

VALLARÁS 7-9, BORGARNESI

Atvinnuhúsnæði sem var byggt 2006 sérstaklega fyrir mætvælaiðnað og í því var fyrst rekin kjötvinnsla. Húsið er 1.911 ferm.
stálgrindarhús. Í því eru m.a. kæli- og frystigeymslur, vinnslusalir,
skrifstofur, eldhús og matsalur. Auðvelt að breyta innra skipulagi
hússins þar sem auðvelt er að færa veggi.
Til afhendingar strax.
Óskað er tilboða í eignina og áskilur seljandi sér rétt til að taka
hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu.
LIT ehf., Borgarnesi
Ingi Tryggvason hdl. lögg. fast.sali
s. 437 1700, gsm 860 2181
netfang: lit@simnet.is

Ólafur Sævarsson
Sölustjóri
Sölumaður
oli@husin.is

Rauðás 16, 110 Rvík. 1. H.V

Opið hús í dag mánudaginn 11. júni kl.17:30-18:00.

Útvarps
þátturinn
Snorri með
Orra
frá hádegi
alla virka
daga

Rúmgóð 2ja herb. íbúð 85fm á 1.hæð á þessum vinsæla stað. Parket og ﬂísar á gólﬁ. Verð: 18,9m
Upplýsingar veitir Ólafur Sævarsson í síma: 820-0303

+LAPPARSTÅG  o  2EYKJAVÅK o SÅMI   o WWWHUSINIS

VESTURÁS 42 – EINBÝLI Sýnum í dag þetta glæsilega
einbýli sem er staðsett rétt við Elliðaárdalinn.
Um er að ræða alls 223 fm og er þar af bílskúr 22 fm. Húsið er
einstaklega vel skipulagt með 4 -5 herbergjum á efri hæð ásamt
baðherbergi, geymslu og sjónvarpsholi. Suðursvalir
með fallegu útsýni niður Elliðaárdalinn. Rúmgóðar
stofur og borðstofa á neðri hæð ásamt vönduðu
eldhúsi með nýlegri innréttingu úr rauðeik. Sólpallur
til suðurs út frá borðstofu. Gólfefni eru að langmestu
leyti parket. Stutt í einstaklega falleg útivistarsvæði,
Ólafur B Blöndal sundlaug og alla helstu þjónustu. Verð 57,5 millj.
lgf. S. 6-900-811 Ólafur B Blöndal lgf. sýnir húsið í dag kl. 17.30-18

Straumur
mánudagskvöld
kl. 22

Kauptilboð óskast í húseignina Aðalgötu 13.
Stykkishólmi.
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Sala. 15060. Einbýlishús á 2 hæðum ásamt innbyggðum bílskúr.
Um er að ræða 2 íbúðir samtals 268,2m², ásamt 34,6m² innbyggðum bílskúr sem tilheyrir íbúð á efri hæð, stærð húsnæðisins er samtals 302,8m².
Stærð íbúðar á efri hæð er 159,3m² sem skiptist í forstofu,
stórt hol, eldhús, stofu, fjögur svefnherbergi baðherbergi og
gestasnyrtingu. Góðar innréttingar og gólfefni eru í íbúðinni.
Svalir eru út af stofu.
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Stærð íbúðar á neðri hæð er 108,9m² sem skiptist í forstofu,
gang baðherbergi, eldhús, stofu, geymslu og tvö svefnherbergi.
Gólfefni og innréttingar þarfnast endurnýjunar. Húsið stendur á
400m² leigulóð, samkv. Fasteignaskrá Íslands.
Húsið hefur verið klætt að utan með steniklæðningu. Brunabótamat húsnæðisins er kr. 62.050.000,- og fasteignamat er kr.
32.200.000,Húseignin er til sýnis í samráði við Þorberg Bæringsson í síma
894 1951 og Ríkiskaup, Borgartúni 7, 105 Reykjavík í síma
530 1400. Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt
reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
(Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa, http://
www.rikiskaup.is/).
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 19. júní
2012 þar sem þau verða opnuð í viðurvist viðstaddra bjóðenda
er þess óska.
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Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur
Sigurjón M. Egilsson
stýrir Sprengisandi
á sunnudagsmorgnum kl. 10–12

VANTAR ALLAR STÆRÐIR
EIGNA Á SKRÁ HRINGDU NÚNA
Aðstoða einnig við leit að réttu eigninni fyrir þig

Vantar allar gerðir eigna
á skrá

699 2900
FRÍTT SÖLUVERÐMAT

Haukur Hauksson
Sölufulltrúi
haukur@remax.is

Vesturfold. Vandaða einbýlishús samtals 213m2 og
46m2 tvöfaldur bílskúr. Góðar innréttingar. Fimm
svfenherb. Tvær stofur. Einstakt útsýni er úr húsinu
yfir höfuðborgarsvæðið, Snæfellsnes og fjallsýn í
átt að Esjunni.

Selvogsgrunn. Mjög góð 151 m2. sér hæð í þríbýli
og 29 m2 bílskúr, einnig er 29 m2 rými undir
bílskúr. Góðar innréttinngar, flísar og parket á
gólfum. Þrjú svefnherbergi, tvær stofur.

Fífusel. Ágæt 104 fm. 4ra herb. íbúð á 2. hæð,
þrjú svefnherbergi, stórar vestursvalir.

Þrastarlundur. Gott 233 m2 einbýlishús á einni
hæð, 5 svefnherb. tvær stofur, sólstofa, bílskúr,
laust strax.

Skólagerði. Fallegt 122,8 m2 parhús á tveimur
hæðum, þrjú svefnherbergi, tvær stofur, 37 m2
bílskúr.

Urðarstígur. Gamalt einbýlishús um 86 m2. Þrjú
svefnherbergi ein stofa, laust strax.

Reynir Logi Ólafsson hdl.
Löggiltur fasteignasali
reynir@remax.is

RE/MAX ALPHA • SKEIFUNNI 17 • 108 REYKJAVÍK • WWW.REMAX.IS
Rúnar S. Gíslason hdl.,
Lögg. fasteignasali

Lóðir til sölu: Örvarsalir- Kópavogur
Samþykk hefur verið að byggja á lóðinni einbýlishús á tveimur hæðum 336,4 m2 og bílskúr 32
m2. Búið er að steypa sökkla. Tilboð óskast.

Skipasund 81 - 104 Reykjavík
Opið hús mánudag frá 18.00-19.00
FRUM

Í einkasölu þrjár íbúðir í
húsinu nr. 81 við Skipasund í Reykjavík. Jarðhæð alls 54,6 fm, 3ja
herb. íbúð. Miðhæð alls
60,6 fm, 3ja herb. íbúð.
Efri hæð alls 62,4 fm,
3ja herb. íbúð.
Íbúðirnar eru lausar
og til afhendingar
strax.
Uppl. veitir Kristinn B. Ragnarsson viðsk.fr./ lögg. fasteignasali
í síma 898 4125 eða kristinn@fasteignasalan.is
Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogi • www.fasteignasalan.is

Hólmaþing- Kópavogur. Til sölu 805 m2. einbýlishúsalóð við Hólmaþing. Tilboð óskast.

EINSTAKT TÆKIFÆRI

VIÐ SKORRADALSVATN

HVAMMSSKÓGUR
Til sölu þetta einstaka sumarhús við
Skorradalsvatn.
Nánari upplýsingar
hjá söluaðilum

Sumarhúsalóð. 6,521 m2 eignarlóð í Grímsnesi,
með miklum trjágróðri. Búið er að greiða inntaksgjöld fyrir rafmagn og hita, einnig er búið að
setja niður rotþró. Verð aðeins kr. 3,700,000

SÖLUAÐILAR:

MIKLABORG
GARÐATORG
FASTEIGNASALA MOSFELLSBÆJAR
BORGIR
Staðsetning hússins er einstök þar sem
húsið er stakt og ekki í nálægð við aðra
bústaði. Í gegnum lóðina rennur lítill lækur.
Fallegar gönguleiðir og rjóður innan lóðar
en einnig í umhverfinu í kring.
Útsýni er gott yfir vatnið og sérstaklega til
vesturs þar sem Skessuhornið gnæfir yfir.
Lóðin er á lokuðu svæði þar sem aðgangskóða þarf til að komast inná. Lóðin er
eignarlóð og er stærð lóðar 3352 fm.
Hægt er að lesa sig til um staðsetningu og
umhverfi á www.hvammshlid.is

TIL SÖLU STÓRGLÆSILEGT HEILSÁRS SUMARHÚS
Sumarhúsið er steypt heilsárshús að grunnfleti 112
fm. Það er rúmgott og vel skipulagt að innan. Húsið
er á tveimur hæðum þar sem hluti efri hæðar er þakverönd sem er 71 fm. Glerskáli 41 fm. með rennihurð
út þakveröndina. Þakveröndin er hellulögð með
sérsteyptum flísum og timburpöllum.

Húsið er einstaklega bjart og
friðsælt er að horfa yfir skóginn
af efri hæð. Veggir verandarinnar verða timburklæddir.
Húsið er að verða tilbúið til
málunar og innréttinga.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Byggingaraðilar athugið
Til sölu byggingarréttur að 18 íbúða fjölbýlishúsi í
Mosfellsbæ samtals 1.963 fm auk bílakjallara.
Bílakjallari er uppsteyptur í dag og hluti 1. hæðar.
Öll gjöld greidd.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 11. JÚNÍ
FRÁ KL. 18.00 – 18.30.
MARKHOLT 9, MOSFELLSBÆ

Heimir & Kolla

Íbúðinar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 74 fm. upp í 155 fm.
að stærð. Óskað er eftir tilboðum

Fjarðargötu 17,
Hafnarﬁrði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími 520 2600

Opið hús mánudaginn 11. júní milli kl. 17:00 og 18:00

IÐ

Fréttir, fróðleikur
og frábær tónlist
alla virka morgna
kl. 6.50 – 9.00

Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is
Kári Halldórsson,
löggiltur fasteignasali.

Lindarberg 70

OP

vakna með þér í bítið

Fallegt og mikið endurnýjað um 260 fm einbýli á einni hæð. Í húsinu
eru fimm svefnherbergi og tvö baðherbergi. Húsið var nær allt
tekið í gegn árið 2007 á vandaðan hátt. Frábær staðsetning í grónu
hverfi. Afar skjólgóður garður, frábær fyrir börnin. Tilboð óskast.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í síma 896-2312

S

HÚ

Fallegt 191,7 fm 5 herbergja parhús ásamt 38 fm bílskúr, samtals 229,7
fm. Góð staðsetning og frábært útsýni. Verð 46,9 millj. Anna og Karl
(844-2519) taka á móti gestum.

GUY FIERI HEIMSÆKIR EINSTAKA VEITINGASTAÐI Í DINERS, DRIVE-INS & DIVES Á FOOD NETWORK

|

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW
WWW.STOD2.IS
STOD2 IS

smá
auglýsingar

smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl.
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17
0-250 þús.

BÍLAR &
FARATÆKI

8–17

Vinnuvélar

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Varahlutavaktin
Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW,
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot, Renult,
Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land Rover og
fl. Kaupum bíla niðurrifs og uppgerðar.
Ísetningar á varahlutum. Eldshöfða 6,
110 RVK. Opið 09-18 og lau. 12-16.
Partatorg.is Notaðir varahlutir í
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.
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.

Sjálfsskiptur sparíbaukur

Nissan Almera 1600 árg. ‘99 sjálfssk.
ek. 160þús 5 dyra sk. 2013 Verðtilboð
235þús Sími 891 9847.

Japanskar vélar
Bílapartasala

Bílar óskast
FLOTTUR SPORTBÁTUR.

Til sölu 2007 árg. af sportbát með
90.hö Suzuki mótor, siglingatæki, 4 til
6 manna, vagn fylgir. Verð 3.790.000.Rnr.124522. S.562-1717 og 866-9633.

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Lyftarar

Sendibílar

Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is
japvel@carparts.is

Viðgerðir
AB Bremsur og viðgerðir

Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Uppl. s. 555 6020

AB - PÚST

Almennar pústviðgerðir og sérsmíði.
Fljót og góð þjónusta. Skemmuvegur
26 Bleik gata. S 555 6020

HJÓLHÝSI

NIEWIADOW ENKO. Árgerð 2006,fortjald
fylgir,klósett,eldavél,vaskur ofl.Verð
1.490.000.- er á staðnum Rnr.245884.
Sími:562-1717.

FELLIHÝSI

FLEETWOOD EVOLUTION E1 OFFROAD.
Árgerð 2008,alvöru fellihýsi.Verð
2.490.000.- er á staðnum Rnr.340007.
Sími:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18
www.bilalif.is

Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

Bátar

OPEL Astra enjoy. Árg 2007, ekinn
100 Þ.KM, bensín, 5 gírar. TILBOÐ
1.090þ Rnr.155213. Óskum eftir bílum
á söluskrá okkar og á staðinn. WWW.
HOFDABILAR.IS

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá
og á staðinn
www.hofdabilar.is

Körfubílaleigan.

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. S. 893 3573.

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir
Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum.
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma
663 5315.
Bjóðum hátækni búnað frá Bigas
International srl, einum þekktasta
framleiðanda á gas búnaði fyrir
bifreiðar í Evrópu. Leitið tilboða í búnað
og ísetningu - sparið með MetanLán til
allt að 48 mánaða. velras.is

Faglærðir Píparar

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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

Nýja

Óska eftir að kaupa sendibíl með fastri
vinnu. Uppl. í síma 6634493

Hreingerningar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

FLOTUR VINNUBIL Á
TILBOÐI

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla
á skrá og á staðinn, Komdu eða sendu
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is
eða í síma 5179999, 100bílar.is,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

Bílar til sölu

Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun,
Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun.

3.700 þus!+vsk Mersedes Benz 315 cdi
Árg. 2008 ek.83 þús. S:771 7448.

Mótorhjól

Garðyrkja
Good old 4x4 Musso, 96 diesel,
M.Benz eng, 190þ km, 350þ kr incl.
extra winter tires, reason sale: leaving
IS - Góður gamli Musso, 96, dísil, 190þ
km, verð 350þ kr. með nagla dekk Paul 6622971

Til sölu gott Kawasaki Vulgan 750,
árg’00, ek 27þús. Verð 600.000kr. Uppl.
í 6931530

Kerrur
Vinnuvéla- Lyftara- og Bifreiðaflutningar
á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is

Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími
512-4010 www.vy.is

SAFIR SKIPASALA. MIKIL SALA - HAFÐU
SAMBAND - www.safir.is - s: 580 8700.

Hjólbarðar
Notuð dekk - notuð dekk

Toyota Land Cruser. 90GX. árg 2002.
Disel. Sjálfskiptur. 5 manna. Ekin aðeins
103.000. Verð 2250þ. S:893 4443

#LUB #AR
0RECEDENT
'OLFBÅLAR

Þú finnur úrval af notuðum fólksbílaog jeppadekkjum á góðu verði á www.
pitstop.is
Til sölu Ford Transit Connect árg. 07
1800-200L. TDCI, 5 dyra, diesel, beinsk.
ek. 60 þ. Topp eintak. S. 892 0378.

RA ¹RA ¹BYRGÈ ¹ RAFGEYMUM

/2').!, #LUB #AR HLEÈSLUT¾KI FYLGJA RAFBÅLUNUM
4ÎKUM NOTAÈA #LUB #AR GOLFBÅLA UPP Å NÕJA
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Varahlutir

Hjólhýsi

.ÕIR ¹RGERÈ 

"ENSÅN EÈA 2AFBÅLAR

Íslenskar kerrur!

Kerrur br.1,25m. L. 2,00-3,0m. B.geta
750kg., 13” dekk. Verð frá kr.196.000
www.brimco.is Brimco ehf. Flugumýri
8, Mos s. 894-5111 Opið kl.13-16.30

Vandaðir framleingingar speglar, 9500
kr. settið. Reki ehf, Fiskislóð 57-59, S:
5622950
Volvo 460 til sölu ÓDÝRT. ‘96 árg.,
ekinn 190 þús., sjálfskiptur. Vélin 1789
m3. Þarfnast smávægilegrar viðgerðar.
Verðhugmynd kr. 230.000. S.8697446
eða 8662066.
Toyota Corolla, árg. 96, ek. 191 þ. ssk. V.
200 þ. Uppl. í s. 8227737
Yaris Terra ‘07 3dyra ek. 65þ. silvurgrár.
Góður bíll. V1250.Þ. S. 866 6016.

Fellihýsi
Vel meðfarið Palomino Colt fellihýsi 9
fet, 2004 árg. til sölu. Vandað fortjald,
fortjaldsdúkur, markisa, 2 geymar,
ísskápur, uppsett f. 2 gaskúta, rafdrifin
upphalari, miðstöð, 220 V. tengi og
aukatengi f. bíl til að hlaða á meðan
bíll er á keyrslu. Verð 1.050.000 kr.
S:660 9880

VW - Skoda - Varahlutir

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11
220 hfj. S. 534 1045.
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Húsaviðhald
908 1888
Spásími Daddýar alla daga (frá
13-23).
250 kr. mín.

Garðaþjónusta
Reykjavíkur
20% afsláttur fyrir eldri
borgara.

Spásíminn 908 5666

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

Öll almenn garðvinna! Trjáklippingar
Beðahreinsanir,
Trjáfellingar,
garðaúðanir,
þökulagnir,sláttur,
hellulagnir ofl. Fagleg vinnubrögð og
sanngjarnt verð. Eiríkur, S. 774 5775.
Þórhallur S. 772 0864.

Múrarar

O¯WDU
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MÚRVERK

Tökum að okkur múrviðgerðir og
flísalagnir. 40 ára reynsla. Björn sími
896-3035

Tölvur

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.

Rafvirkjun
Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.
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Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

Önnur þjónusta

Tölvuviðgerðir,
vírushreinsun,
gagnabjörgun, kem/sæki/sendi afsl.
FEB&ÖBÍ Stefán 821 6839.

Garðsláttur

Nudd

Fyrir einstaklinga og húsfélög. Vönduð
vinna, gott verð! Sími 662 6873.

NUDD NUDD NUDD Slökunarnudd 101
RVK. S. 857 0740. Irena Kontulová.

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.
Kominn tími á ársreikning/skattframtal?
Alhliða
bókhaldsþjónusta
fyrir
einstaklinga og rekstraraðila. Numerus
s: 553 9300.
Geysilega öflugur bókari getur bætt
við sig verkefnum. Bókhald, laun,
ársreikningar, framtöl fyrir lítil og
meðalstór fyrirtæki. Gott verð. S. 772
5533.

KEYPT
& SELT

Spádómar
Til sölu

Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

Lok á heita potta og
hitaveituskeljar.

Eigum á lager stærðir, 200x200cm,
217x217cm og 235x235cm. Lokin
eru 4 tommu þykk og þola 1000 kg
jafnaðarþunga af snjó. Sterkustu lokin
á markaðinum í dag. Sími 777 2000
www.heitirpottar.is

Málarar

Löggildur málari. Getum bætt við okkur
verkefnum. S. 696 2748 / 698 4004 /
loggildurmalari@gmail.com

Bjössi málari kemur
húsinu í stand!

Miðla til þín, því sem
þeir sem farnir eru segja
mér um framtíð þína.

Geri tilboð í málningarvinnu utan
húss sem innan. Einnig múr- og
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S:
896 4824 malarameistarar@simnet.is
malarameistarar.is

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla.
S. 867 7753.
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Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is.
flytja@flytja.is
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Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur,
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

Málarar

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

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150.
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Eigum úval af Rafskuttlum og
Rafmagns golfhjólum á góðu verði
Verð frá aðeins 250.000 H-Berg ehf.
Grandatröð 2 Hafnarfirði Sími 5656500 www.hberg.is
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HARMA
GEDDON
Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari.
Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar
s. 824 1238.

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

hlustið
trúið
hlýðið
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Til sölu 2 söluturnar, annar í Hólahverfi
og hinn í Hraunbæ, seljast saman eða í
sitt hvoru lagi. Möguleiki á að taka bíl/
sendibíl upp í kaupverð. Áhugasamir
hafi samband í síma :822 0311.

Verslun

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

Gömul en mjög góð fólksbíla kerra
V.50Þ nýlegt dempara fjallhjól V.20Þ
S.864-5290.

Nudd

Húsnæði óskast
Óska eftir 3ja herb. íbúð í Rimahverfi
frá 1 júlí. Langtímaleiga. Reglusemi
og skilvísum greiðslum heitið.
Greiðslugeta 110 þús. á mán. Meðmæli
ef óskað. S. 692-3126

HÚSNÆÐI
Leigumiðlanir

Fasteignir

Óskast keypt

ATVINNA
Atvinna í boði
Vinnsla Saffran útkeyrsla

TANTRA NUDD

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.

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

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

245 Sandgerði

Nudd Nudd Nudd tilboð í dag,
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469.
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

Til sölu einbýlishús að Vallargötu
nr.32. 60 fm bílskúr, þægilegur garður,
góð staðsetning í lokaðri götu. Verð
24.milljónir, skipti á íbúð td í RVK. Laus
strax. Höfði fasteignasala, Ásmundur
Skeggjason S: 895-3000

NUDD OG HEILSA

Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOXúthreinsun,
FÓTAAÐGERÐIR
og
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

Rúmgóð einstaklingsíbúð til leigu
í hlíðunum. Einungis fyrir reiklausa
og reglusama einstaklinga. Uppl. í s.
8984320

www.geymslaeitt.is

Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun.
S: 564-6500.

Húsnæði í boði

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

Geymslur.com

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

Ökukennsla
Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar
Friðriksson s. 863 7493.

s. 552-4910.

www.leiguherbergi.is

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

1-2 manna herb.og stúdíó
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj M/ baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.

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.
Uppl. á demantar.is í s. 699
8000 eða í Pósthússtræti
13 ( við Austurvöll ), Verið
velkomin

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Gistiheimili Guesthouse

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons,
silfur og gullpeninga. Peningaseðla
frímerki póstkort. Verðmet heil söfn.
S. 615 2715.

Geymsluhúsnæði

HEIMILIÐ

Room for rent 1-2 person and
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk
and Dalshraun 13 Hfj Whith
Bath, kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Dýrahald

Ert þú eldri en 22 ára, hefur
mikla þjónustulund, ert
snyrtileg/ur, með gilt bílpróf,
áreiðanleg/ur, heiðarleg/ur
og langar að vinna 8-17 alla
virka daga og annan hvern
laugardag? Erum að leita að
starfsmanni í framtíðarstarf
(ekki sumarstarf) Ath. að
starfið hentar jafnt konum sem
körlum.
Sæktu um! Sendu ferilsskrá og
umsókn á: oddur@saffran.is

Góð íslenskukunnátta!
Góð aukavinna eða
aðalvinna á kvöldin.

Getum enn bætt við okkur traustum
starfsmanni í símasölu frá kl. 17.0022.00 - 2-5 kvöld vikunnar. frá ca. 35+
ára Þjálfun á staðnum. Upplýsingar í
síma 869 0291 milli kl. 14.00-16.00
Kristín.

Móttaka gesta næturvörður

Íbúðar hótel í miðborg reykjavíkur óskar
eftir að ráða næturvörð í móttöku, um
er að ræða framtíðarstarf, hugsanlega
sumarstarf. vinsamlegast sendið
umsóknir til mottaka@apartmentk.is

Fyrir veiðimenn
Veiðileyfi í Kaldá í
júlí og ágúst.
Aðeins er veitt í 3 daga í viku
mánudaga- miðvikudaga og
föstudaga. Ein stöng er leyfð
frá Ármótahyl til sjávar.
Bæði lax og sjóbirtingur er í ánni.

Heimir & Kolla

vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur
og frábær tónlist
alla virka morgna
kl. 6.50 – 9.00

Aðeins er leyfð 1 stöng(og mega
tveir vera saman um hana)
Leyfilegt agn: maðkur og fluga.
Verð pr. dag kr. 30.000

Leigjendur, takið eftir!

HEILSA

Óska eftir að kaupa candy floss vél
strax!! sími : 6973737.

til sölu, tveir 3 mánaða yorkshire terrier
hvolpar með ættbók V.180Þ S.6926728.

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.

Þessi á er aðeins 107km
frá Reykjavík og 37km frá
Borgarnesi. Er í landi Snorrastaða
á sunnanverðu Snæfellnesi en
m.a. er Eldborg þar.
Frekari uppl. í s. 553 2438 og
862 5446

Heilsuvörur
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.

Bætum heilsuna með hreina Aloe Vera
drykknum, sem eflir ónæmiskerfið. Hlíf
og Magnús 8228244 - 8228245 www.
flp1.is

RÆDDU UM ÞÁ
ÁHÆTTU SEM FYLGIR
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár.
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S.
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

www.saft.is

Til sölu

Save the Children á Íslandi

Vélstjóri
Vísir hf óskar eftir Vélstjóra með réttindi uppá 750 kw til
afleysingar á Kristínu ÞH 157. Kristín er línuveiðiskip með
beitningarvél. Nánari upplýsingar eru gefnar í síma 856-5730.

(WYxS

GÓÐ KAUP

Siemens uppþvottavélar fá hæstu einkunn
þriðja árið í röð!
www.sminor.is
Hið virta sænska neytendablað Råd & Rön gerði fyrir stuttu úttekt á
uppþvottavélum frá ýmsum framleiðendum og lagði mat sitt á þær.
Siemens uppþvottavélin SN45M205SK* kom þar einstaklega vel út og
hlaut 1. sætið. Hún þykir þvo og þurrka á sérlega skilvirkan og
áhrifaríkan hátt (Råd & Rön, apríl 2012). Matið var byggt á nokkrum
þáttum, m.a. hve vel vélin þvær óhreint leirtau, þvottatíma, þurrkun,
orkunotkun, vatnsnotkun og hversu hátt heyrist í henni. Þessi uppþvottavél er í ecoPLUS-flokknum hjá Siemens, en í honum eru aðeins
mjög sparneytin heimilistæki.
*Einnig fáanleg í stáli.

Smith & Norland er rótgróið fyrirtæki sem veitir góða þjónustu
og býður vandaðar vörur á góðum kjörum.
Umboðsmenn um allt land.

5}H[UPÇ:xTP
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LÁRÉTT
2. viðlag, 6. frá, 8. kæla, 9. skarð,
11. fyrir hönd, 12. óbundið mál, 14.
tárfelldu, 16. í röð, 17. ískur, 18. hjör,
20. persónufornafn, 21. útmá.

11

LÓÐRÉTT
1. kast, 3. golf áhald, 4. tré, 5. spor,
7. forskot, 10. yfirgaf, 13. eru, 15.
sundfæri, 16. vætla, 19. tvö þúsund.

13

14

Fjarkirkja á grensunni
aga, þess guðlega stuðnings, sem hjálpar
okkur á vondum dögum en líka góðum,
verndar alla veröldina. Enn heitir fólk á
kirkjuna sér og sínum til blessunar.

svæði, er jafnvel tákn um kirkjuþróun
fjarkirkju.

ER STRANDARKIRKJA að verða tákn um
stefnu kirkju samtímans? Staða kirkjunnar
hefur breyst á síðustu árum. Hversu langt
færist kirkjan í almannarýminu, kannski
út á grensuna? Eru kirkjur í bæjum, sveitum og þorpum landsins að verða kennileiti
í landslagi eða táknstaðir á mörkum lífsins fremur en í miðju og jafnframt rammi
mannlífs? Allir vilja, að kirkjuhúsin séu
falleg og þeim eigi gott fólk að þjóna, sem
kunni til verka þegar á bjátar. Að öðru
leyti eigi þjónar kirkjunnar ekki að trufla
líf fólks eða fjarvitund almennings til
trúar. Þessa afstöðu til kirkju má kenna
við fjarkirkju til aðgreiningar frá kirkjuvitund nærkirkju, kirkju nándar og nærandi tengsla.

15

GÖMUL helgi- og skýringarsaga, hugsan-

LAUSN
17

19

20

lega frá 12. öld, segir frá bónda, sem flutti
timburfarm frá Noregi til húsbyggingar.
Illviðri gerði áður en flutningsskipið náði
landi. Skipverjar fengu ekki við veðrið
ráðið. Í örvæntingu hét timbureigandinn
að gefa viðinn til kirkjubyggingar á þeim
stað, sem landi væri náð. Þá birtist honum
ljósengill, sem varð stefnumið, sem síðan
var stýrt eftir. Engillinn fór fyrir skipinu inn á vík, sem síðan nefnist
Engilsvík. Ofan við malarkambinn
reis síðan fyrsta kirkjan af mörgum í Selvogi.

LÓÐRÉTT: 1. varp, 3. tí, 4. espitré,
5. far, 7. forgjöf, 10. fór, 13. séu, 15.
uggi, 16. íla, 19. mm.

16

LÁRÉTT: 2. stef, 6. af, 8. ísa, 9. rof, 11.
pr, 12. prósi, 14. grétu, 16. íj, 17. urg,
18. löm, 20. ég, 21. afmá.

18

S

trandarkirkja í Selvogi er fallegt guðsBAKÞANKAR
hús á hrífandi stað. Söfnuðurinn er ekki
sr. Sigurðar
fjölmennur, en kirkjulífið er ekki bara
Árna háð stærð safnaðar. Strandarkirkja varðÞórðarsonar ar fleira en kirkjuhús og fólk á ákveðnu

21

STRANDARKIRKJA hefur

NÝIR OG SPENNANDI
ÞÆTTIR Á STÖÐ 2
Í ALLT SUMAR

löngum verið áheitakirkja og
orðið mörgum sálarfesta í
róti lífsins. Áheitatrúin tjáir
traust til æðri máttar og áheit
birta jafnframt vitund um, að
máttur hins heilaga magnist á
ákveðnum stöðum og í ákveðnu
samhengi. Enn leggur fólk leið
að og í Strandarkirkju við Engilsvík – til að vitja máttar, hins heil-

VIÐ lendum öll einhvern tíma í krísu. Við
erum á ferð með okkar timburstafla, verkefni, áhyggjur, vonir og drauma, en svo
verða áföll. Táknsaga Strandarkirkju er um
okkur og hvað getur hent okkur. Í vanda er
Guð alltaf nærri og beinir lífsfleyi okkar
upp í Engilsvík. Guð er á grensunni og í
miðjunni. Okkar er að ákveða um framhaldið. Hvað er þér best og fólki farsælast?
Hvernig kirkju viltu byggja úr þínum viði,
fjarkirkju eða nærkirkju?

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Holy
diver!

Það lítur
Segðu!
út fyrir að 10 cm snjór
það verði sem rignir
hvít jól í ár!
burt á
annan í jólum
hefði samt
nægt mér!

Þá er sko gott
Já..
að hanga
þetta
heima, undir
er
rosalegt teppi með
þarna heitan drykk í
bolla og hafa
úti!
það kósí!

■ Gelgjan

Það er
komið
að þér!

Tognun!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég á ekkert
til að fara í.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Ég er að
lesa um hvernig
ég á að lifa af
sem ekkja.

HEFST Í KVÖLD KL. 20.50
■ Barnalán
Svona.
Búinn að sauma þig!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Passaðu að bleyta ekki
saumana næstu daga.

Takk! takk! takk! takk!
takk! takk!
Það þýðir ekki
að þú sleppir
við baðið!

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS
ÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR
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Nýtt útilistaverk í Öskjuhlíð
RÁÐHILDUR INGADÓTTIR Hefur verið
ráðin listrænn stjórnandi Skaftfells –
miðstöðvar myndlistar á Austurlandi.

Nýr stjóri í
Skaftfelli
Ráðhildur Ingadóttir hefur
verið útnefnd í heiðursstöðu
listræns stjórnanda Skaftfells – miðstöðvar myndlistar á
Austurlandi, fyrir árin 2013 og
2014. Frá 2009 hefur Skaftfell
útnefnt listrænan stjórnandi til
tveggja ára. Fyrstur í röðinni
var Björn Roth og þá Christoph
Büchel. Hlutverk listræns
stjórnanda er að móta stefnu
miðstöðvarinnar í sýningahaldi, sem og fræðslu og öðrum
verkefnum.
Ráðhildur er fædd árið 1959
og hefur starfað sem myndlistarmaður um áralangt skeið.
Hún nam myndlist í Bretlandi
en býr og starfar í Danmörku
og á Íslandi. Hún hefur meðal
annars starfað sem stundakennari í Listaháskóla Íslands
og verið virk í sýningahaldi
undanfarin ár, jafnt innanlands
sem utan.
Starfsemi Skaftfells er helguð myndlist og þjónar miðstöðin öllu Austurlandi. Þar eru
rekin tvö sýningarrými, auk
verkefnarýmis, þrjár gestavinnustofur auk þess sem
Skaftfell sinnir fræðslustarfi.

Nýtt útilistaverk eftir Sólveigu
Aðalsteinsdóttur var afhjúpað í
Litluhlíð, nærri þeim stað sem
Vatnsberi Ásmundar Sveinssonar stóð í Öskjuhlíðinni, á laugardag. Það var Hafþór Yngvason,
safnstjóri Listasafns Reykjavíkur, sem afhjúpaði verkið, sem
nefnist Streymi tímans.
Streymi tímans er „óvenjulegt
umhverfisverk“ eins og segir í
tilkynningu frá listasafninu.
Verkið byggir á því að draga
fram jarðfræðilegar minjar sem
lágu undir grónu landi sem tengir áhorfandann við umhverfi sitt
og jarðsögulegan tíma þess.

Í tilkynningu segir einnig að
staður listaverksins sé einn af
fáum í Reykjavík þar sem sjá má
fjallahringinn án þess að færa
sig um set. Þar sé kjörið næði
til að skoða stjörnur og norðurljós, íhuga tímans þunga nið og
síkvikt lifandi landið.
Verk Sólveigar vísa gjarnan
í skrásetningu staðar og stundar. Tími og taktur hins hversdagslega lífs eru viðfangsefni
sem hafa verið henni hugleikin í
fyrri verkum. Sólveig hefur sýnt
myndlist sína síðan árið 1980 á
fjölmörgum einka- og samsýningum hérlendis og erlendis.

STREYMI TÍMANS Nýtt útilistaverk Sólveigar Aðalsteinsdóttur var afhjúpað í Litluhlíð
í Öskjuhlíð á laugardaginn.

Takk fyrir

komuna á Listahátíđ

Feðgar flytja
hljóðverk
Dúettinn Stefán Finnboga
Pétursson flytur hljóðverk í
tengslum við sýninguna Volumes For Sound í Nýlistasafninu
á þriðjudagskvöld klukkan 20.
Stefán Finnboga Pétursson
skipa feðgarnir Finnbogi Pétursson og Stefán Finnbogason.
Finnbogi er myndlistarmaður og verk hans tengja ólíkar
listgreinar og nálganir: hugmyndalist, hljóðlist, tónlist,
vídeólist, umhverfislist og innsetningar. Hann var fulltrúi
Íslands á Feneyjatvíæringnum
2001 og hefur unnið með hljómsveitinni Ghostdigital.
Stefán Finnbogason er meðlimur í hljómsveitinni Sykur.
Sykur hefur gefið út breiðskífurnar Frábært eða frábært árið
2009 og Mesópótamíu árið 2011.

Farfi og fegurð í Árbæ
Farfi og fegurð – sýning um
sögu húsamálunar var opnuð í
Árbæjarsafni í gær. Á sýningunni er hægt að fræðast um
kalk og tjöru, línolíumálningu
og límfara. Hvar þessi efni voru
notuð og hvenær. Í stássstofunni hefur Helgi Grétar málarameistari og kennari oðrað
brjóstþilið, þar er einnig hægt
að sjá marmoreringu og margt
fleira fróðlegt og skemmtilegt.
Að sýningunni standa auk
Minjasafns Reykjavíkur, Málarameistarafélagið og Félag iðnog tæknigreina.
Í sama sýningarhúsi á Árbæjarsafni var árið 2006 sett upp
sýning um sögu húsagerðar í
Reykjavík frá 1840 – 1940 í samvinnu við Menntafélag byggingariðnaðarins. Ári seinna tók
einnig til starfa Húsverndarstofa, sem er fræðslustofa um
viðhald og viðgerðir eldri húsa,
í samvinnu við Iðuna fræðslusetur og Húsafriðunarnefnd.

Myndlistarsýningar halda áfram inn í sumarið

5%

www.laugarasbio.is

Styttist í Veislufjör

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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POWERSÝNING
KL. 10

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

PROMETHEUS 3D
SNOW WHITE
MEN IN BLACK 3 3D
THE FIVE-YEAR ENGAGEMENT

4, 7, 10(P)
4, 7, 10
5, 8
10.15

LEITIN AÐ UPPRUNA OKKAR GÆTI LEITT TIL ENDALOKANNA

Snorri Helgason, Mr. Silla og spéfuglinn Hugleikur Dagsson leggja
í skemmtiferð hringinn í kringum
landið í júní sem kallast Veislufjör.
Mr. Silla leikur lög af væntanlegri plötu, Snorri leikur safn laga
af sínum tveimur sólóplötum auk
nýrra efnis og Hugleikur Dagsson fer með gamanmál og stýrir
Veislufjörinu með skoplegum innskotum.
Hópurinn treður upp á skemmtunum í sjö bæjarfélögum á jafnmörgum dögum frá 21. til 27. júní.
Staðirnir sem verða heimsóttir eru
Höfn í Hornafirði, Seyðisfjörður,
Húsavík, Flateyri, Patreksfjörður, Flatey á Breiðafirði og Hafnarfjörður. Á Seyðisfirði sameinast
hópurinn Prinspóló, Ojba Rasta og
Jónasi Sigurðssyni og Ritvélum
framtíðarinnar á tónlistarhátíðinni Partíþokunni sem haldin er í
Herðubreið 22. júní.

FERÐAST UM LANDIÐ Snorri Helgason, Mr Silla og Hugleikur Dagsson ætla að ferðast

um landið.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Tónlist ★★★★★
- ROGER EBERT

„SCOTT ... TEKST AÐ SKAPA RAFMAGNAÐA
STEMNINGU Í PROMETHEUS“
-V.J.V., SVARTHOFDI.IS

Moonrise
Kingdom

Grúví danspopp

FRÉTTABLAÐIÐ

MORGUNBLAÐIÐ

FBL
MBL

SMÁRABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR

PROMETHEUS 3D
PROMETHEUS 3D LÚXUS
PROMETHEUS 2D
SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN
MIB 3 3D
MIB 3 2D
LORAX – ÍSLENSKT TAL 2D
LORAX – ÍSLENSKT TAL 3D

5%

KL. 5.20 - 8 - 10.30
KL. 5.20 - 8 - 10.30
KL. 5.20 - 8 - 10.30
KL. 8 - 10.40
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30
KL. 3.30
KL. 3.30

16
16
16
12
10
10
L
L

HÁSKÓLABÍÓ

5%

NÁNAR Á MIÐI.IS

PROMETHEUS 3D
KL. 6 - 9
MOONRISE KINGDOM
KL. 5.50 - 8 - 10.10
SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN KL. 9
MIB 3 3D
KL. 6 - 9
GRIMMD:SÖGUR AF EINELTI KL. 5.45

BORGARBÍÓ

16
L
12
10
10

NÁNAR Á MIÐI.IS

PROMETHEUS
SNOW WHITE AND THE...

KL. 5.50 - 8 - 10.15 16
KL. 8 - 10.15
12
KL. 6
10

MIB 3 3D

Human Woman
Human Woman

FRÁBÆR RÓMANTÍSK GAMANMYND

MILEY CYRUS DEMI MOORE

Human Woman er rafpoppdúó skipað þeim Jóni
Atla Helgasyni (Sexy Lazer),
hárgreiðslumanni úr Hairdoctor og Gísla Galdri plötusnúð
sem hefur verið meðlimur í
fjölmörgum sveitum, meðal
annars Trabant og Ghostigital. Þeir félagar eru nú búsettir í Kaupmannahöfn og gefa
út hjá HFN-plötufyrirtækinu
í Hamborg, en bæði Kasper
Björke og Trentemöller eru á
samningi hjá HFN.
Tónlist Human Woman er dansvæn og grúví og það flaug í gegn
um hugann þegar ég hlustaði á hana í fyrsta skipti að loksins væri
kominn einhver sem gæti veitt Gusgus samkeppni í þessari tegund tónlistar hér á landi. Það er margt mjög vel gert á plötunni og
hún er stútfull af fyrsta flokks hráefni fyrir dansgólf og remixara.
Taktarnir eru margir frábærir (flottar bassalínur!) og þeir Jón Atli
og Gísli eru naskir í að búa til poppaðar laglínur. Nokkur laganna
eru hrein snilld. Delusional, DDDI, Love Games, It‘s Gonna Hurt
You og Dike Bike eru öll afbragð. Textarnir eru líka skemmtilegir,
fullir af mjúkum og áreynslulausum töffaraskap.
Human Woman er ekki fullkomin plata. Lögin eru misgóð og
sums staðar mætti vera aðeins meiri kraftur, en á heildina litið er
þetta samt mjög fín danspoppplata sem óhætt er að mæla með.
Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Hárdoktorinn Jón Atli og Gísli Galdur með flotta rafpoppplötu.

NÝ PLATA Feathermagnetik nefnist
þriðja plata Kiru Kiru.

Þriðja plata
Kiru Kiru
Platan Feathermagnetik eftir
Kiru Kiru er komin út. Kira
Kira er hliðarsjálf tónskáldsins
og leikstjórans Kristínar Bjarkar Kristjánsdóttur og er platan
hennar þriðja í röðinni.
Feathermagnetik inniheldur níu tónverk sem flokka má
sem tilraunakennda raftónlist.
Hljómur hennar er dekkri en
í fyrri verkum Kiru Kiru og
segja má að það kveði við nýjan
tón í ferli hennar. Platan kemur
út hjá undirmerki þýska útgáfufélagsins Morr Music, Sound of
a Handshake. Útgáfutónleikar
vegna Feathermagnetik verða
haldnir í Berlín þann 8. júlí og
síðar í Reykjavík.

Byggðu þig upp og stefndu hátt!
- Roger Ebert

„Scott ... tekst að skapa rafmagnaða
stemningu í Prometheus“

Taktu Build-up súpur með í fjallgönguna í sumar

-V.J.V., Svarthofdi.is
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MÖGNUÐ SPENNUMYND
FRÁ LEIKSTJÓRA
V FOR VENDETTA

FRÁ MEISTARA TIM BURTON

YFIR 50 ÞÚS.
BÍÓGESTIR !
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Build-up súpurnar eru fljótlegar, ljúffengar og næringarríkar.
Þær innihalda prótein og trefjar og eru ríkar af vítamínum og steinefnum.

JOHNNY DEPP
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MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
Miðasala: 412 7711  www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas
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JULIETTE
BINOCHE

“Létt og
ánægjuleg.”

í L’Heure d’été
eftir Olivier
Assayas

“Einstök mynd.”

-The Guardian

MÁNUDAGUR: SUMARTÍÐ (SUMMER HOURS) 17:50, 20:00,
22:10  TYRANNOSAUR 20:00, 22:00  I AM SLAVE 18:00
 CORIOLANUS 20:00, 22:10  JANE EYRE 17:30  IRON
SKY 18:00  BLACK’S GAME (ENG. SUBS) 20:00, 22:00

-The New York Times

ALLT Á SÉR SÍNA TÍÐ

SUMARTÍÐ

13. JÚNÍ: UNG (Goodbye Young Love) eftir Mia Hansen-Löve!

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.
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BJÖRGVIN HÓLMGEIRSSON er þriðji fyrrum atvinnumaðurinn sem snýr heim til ÍR-inga og semur við nýliðana

sport@frettabladid.is

ÚRSLITI Í GÆR
Umspil um sæti á HM 2013
Ísland - Holland

41-27 (17-14)

Mörk Íslands (skot): Snorri Steinn Guðjónsson
9/6 (10/6), Aron Pálmarsson 7 (8), Alexander
Petterson 6 (8), Bjarki Már Elísson 5 (6), Vignir
Svavarsson 3 (5), Ólafur Stefánsson 3/1 (6/1),
Róbert Gunnarsson 2 (2), Þórir Ólafsson 2 (2),
Kári Kristján Kristjánsson 2 (2), Ingimundur
Ingimundarson 1 (2), Arnór Atlason 1 (2),
Varin skot: Hreiðar Levý Guðmundsson 9 (24/1,
38%), Björgvin Páll Gústavsson 4 (16, 25%),
Hraðaupphlaup: 11 (Vignir 3, Bjarki Már 3,
Alexander 2, Aron, Þórir, Ingimundur)
Fiskuð víti: 7 (Snorri Steinn 2, Alexander, Vignir,
Ólafur, Róbert, Arnór)
Mörk Hollands (skot): Jasper Adams 6 (11), Tim
Reemer 4 (5), Toon Leenders 3 (3), Léon van
Schie 3 (4), Bobby Schagen 3/1 (4/1), Mark Bult
3 (8), Iso Sluijters 2 (3), Patrick Miedema 2 (6),
Matthijs Vink 1 (1), Marco Vernooy (1), Jeffrey
Boomhouwer (1),
Varin skot: Gerrie Eijlers 11 (51/7, 22%).

Makedónía - Austurríki

26-21

Patrekur Jóhannesson þjálfar Austurríkismenn.

Litháen - Pólland
Rússland - Tékkland
Slóvenía - Portúgal
Slóvakía - Hvíta-Rússland
Ungverjaland - Noregur
Þýskaland - Bosnía
Svíþjóð - Svartfjallaland

17-24
23-22
31-26
24-26
27-21
36-24
22-21

Egils Gull mótið í Eyjum
Karlaflokkur:
1. Þórður Rafn Gissurarson, GR
2. Hlynur Geir Hjartarson, GOS
3. Haraldur Franklín Magnús, GR
4. Arnór Ingi Finnbjörnsson, GR
5. Guðjón Henning Hilmarsson, GKG
5. Andri Þór Björnsson, GR
5. Alfreð Brynjar Kristinsson, GKG
5. Ólafur Már Sigurðsson, GR
9. Arnar Snær Hákonarson, GR
10. Rúnar Arnórsson, GK

-1
Par
+1
+3
+4
+4
+4
+4
+5
+6

Kvennaflokkur:
1. Berglind Björnsdóttir, GR
2. Sunna Víðisdóttir, GR
3. Signý Arnórsdóttir, GK
4. Ólafía Þórunn Kristinsdóttir, GR
5. Guðrún Brá Björgvinsdóttir, GK
6. Eygló Myrra Óskarsdóttir, GO
7. Guðrún Pétursdóttir, GR
7. Tinna Jóhannsdóttir, GK
7. Ragna Björk Ólafsdóttir, GKG
10. Ingunn Gunnarsdóttir, GKG

+11
+12
+14
+18
+19
+21
+23
+23
+23
+24

EM í fótbolta

Fékk kvíðakast í svona tíu mínútur
Bjarki Már Elísson leysti af Guðjón Val Sigurðsson og stóð sig vel í 14 marka sigri íslenska landsliðsins á
Hollandi í fyrri leik liðanna í umspili um sæti á HM á Spáni. Strákarnir okkar eru komnir með níu tær inn
á HM. „Við getum verið mjög sáttir við 14 marka sigur,” sagði Guðmundur landsliðsþjálfari.
HANDBOLTI Íslenska landsliðið í

handknattleik vann í gær mjög
þægilegan sigur á Hollendingum,
41-27, í fyrri leik liðanna um laust
sæti á HM á Spáni 2013. Íslendingar byrjuðu leikinn nokkuð illa en
komust fljótlega í takt og keyrðu
síðan yfir gestina í síðari hálfleiknum. Snorri Steinn Guðjónsson
var frábær í liði Íslands og gerði
níu mörk.
Íslenska liðið var nokkuð ósannfærandi í fyrri hálfleiknum en í
þeim síðari sást hvað býr í strákunum okkar. Liðið jók jafnt og þétt
við forskot sitt og keyrði hreinlega
yfir lánlausa Hollendinga. Ísland
er því með frábært veganesti fyrir
síðari leikinn sem fram fer í Hollandi næstkomandi laugardag og
má segja að liðið sé að tryggja sig
inn á enn eitt stórmótið.

Kaflaskiptur leikur
„ L ei k u r i n n v a r v i rk i le g a
kaflaskiptur en liðið lék fínan
sóknarleik allan leikinn,“ sagði
G u ð mu ndu r G u ð mu nd s s o n ,
þjálfari Íslands, eftir sigurinn í
gær.
„Varnarleikurinn byrjaði illa
og markvarslan sömuleiðis. Það
tók okkur ákveðinn tíma að komast almennilega inn í leikinn en
það tókst í síðari hálfleiknum.
Við getum verið mjög sáttir við
14 marka sigur og erfitt að kvarta
yfir því. Við verðum að nota næstu
viku vel og mæta á fullu í síðari
leikinn, eins og við gerum alltaf.
Þetta snýst um að vera fagmaður og nálgast öll verkefni eins,
það hefur virkað best fyrir okkur.
Bjarki Már kom virkilega vel inn í
liðið og sem nýliðann í þessum hóp
þá var ég mjög ánægður með hans
frammistöðu.“

B-riðill
Holland - Danmörk
0-1 Michael Krohn-Dehli (24.)
Þýskaland - Portúgal
1-0 Mario Gómez (72.)

0-1
1-0

C-riðill
Spánn - Ítalía
1-1
0-1 Antonio Di Natale (61.), 1-1 Cesc Fàbregas
(64.)
Írland - Krótatía
1-3
0-1 Mario Mandzukic (3.), 1-1 Sean St Ledger
(19.), 1-2 Nikica Jelavic (43.), 1-3 Mario
Mandzukic (48.)

Leikirnir í D-riðlinum í dag:
Frakkland - England
Úkraína - Svíþjóð

kl: 16.00
Kl. 18.45

Pepsi-deild kvenna
Afturelding - Þór/KA
0-4
0-1 Tahnai Annis (42.), 0-2 Tahnai Annis (77.),
0-3 Sandra María Jessen (87.), 0-4 Hafrún
Olgeirsdóttir (90.)

STAÐA EFSTU LIÐA
Þór/KA
Stjarnan
Breiðablik
ÍBV

6
5
5
5

5
4
3
3

1
0
1
0

0
1
1
2

15-3 16
10-5 12
12-4 10
11-7
9

LEIKIRNIR Í KVÖLD
ÍBV - Selfoss
FH - KR
Fylkir - Valur
Breiðablik - Stjarnan

kl.18.00
kl.19.15
kl.19.15
kl.19.30 (Stöð2 Sport)

FJÖGURRA STIGA FORSKOT Tahnai Annis

og Sandra María Jessen fagna fyrsta
marki Þór/KA í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

fyrir næsta tímabil í N1 deild karla í handbolta. Björgvin er uppalinn í ÍR en lék með Haukum áður en hann fór til Þýskalands.
Hann gerði tveggja ára samning við félagið. Ingimundur Ingimundarson og Sturla Ásgeirsson höfðu áður samið við ÍR sem
ætlar sér stóra hluti næsta vetur.

Mjög lélegur fyrri hálfleikur
„Fyrri hálfleikurinn var mjög
lélegur af okkar hálfu,“ sagði Aron
Pálmarsson, leikmaður íslenska
landsliðsins, eftir leikinn í gær.

GÓÐUR Í GÆR Aron Pálmarsson var allt í öllu í sóknarleik íslenska liðsins í Höllinni í gær. Hér hefur hann gefið eina af mörgum

stoðsendingum á félaga sína.

„Kannski var eitthvað vanmat
í gangi hjá okkur og þess vegna
byrjum við svona illa. Sem betur
fer áttuðum við okkur á því í hálfleik hvað við þyrftum að laga.
Liðið mætti síðan ákveðið til leiks
og þá fóru hlutirnir að ganga. Við
erum eðlilega sáttir við 14 marka
sigur. Þeir sprungu síðasta korterið og þá sást hver munurinn er
á liðinum. Ég vill helst ekki vera
með neinar yfirlýsingar en ég tel
nokkuð víst að liðið verði með á

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

heimsmeistaramótinu á Spáni árið
2013,“ sagði Aron sem fór fyrir
sóknarleik íslenska liðsins, nýtti 7
af 8 skotum og gaf margar stoðsendingar á félaga sína.

Ekki með hálfum hug til Hollands
Bjarki Már Elísson kom óvænt inn
í byrjunarliðið þar sem Guðjón
Valur Sigurðsson gat ekki tekið
þátt í leiknum sökum meiðsla.
Bjarki stóð svo virkilega vel og
gerði fimm mörk.

„Mér líður rosalega vel eftir
þennan leik, en þetta var nokkuð erfið fæðing hjá okkur,“ sagði
Bjarki Már eftir leikinn.
„Þegar ég frétti að Guðjón Valur
myndi ekki spila þennan leik þá
fékk ég kvíðakast í svona tíu mínútur, en fljótlega fór ég bara að
einbeita mér að leiknum. Við verðum að halda áfram okkar striki og
erum alls ekkert á leiðinni til Hollands með hálfum hug, þetta er
ekki alveg búið.“
- sáp

Þórður Rafn Gissurarson og Berglind Björnsdóttir unnu Egils Gull mótið í Vestmannaeyjum um helgina:

Ekkert glamúrlíf í atvinnumennskunni
GOLF
G R- i n g a r n i r Þ ó r ð u r
Rafn Gissurarson og Berglind
Björnsdóttir spiluðu best á
Egils Gull mótinu, öðru móti
Eimskipsmótaraðarinnar sem
fór fram í Vestmannaeyjum um
helgina. Þórður Rafn fór á kostum
á lokadegi mótsins en Berglind
spilaði síðustu tvo hringina vel
eftir erfiðan upphafshring.
„Ég hef spilað einu sinni áður
á 66 höggum hér á Íslandi, á
meistaramóti í Grafarholti, en
þar er parið 71. Ég er ánægður
með hringinn en við þurfum að fá
góðar aðstæður hér á landi til að
ná svona skori – og aðstæðurnar
voru fínar hér í Vestmannaeyjum
í dag,“ sagði Þ órður Rafn
Gissurarson eftir sigurinn. Þórður
lék frábært golf á lokahringnum,
66 högg, þar sem hann fékk alls 7
fugla (-1) en tvöfaldur skolli (+2) á
16. braut gerði það að verkum að
vallarmet Helga Dans Steinssonar,
63 högg, var ekki í hættu að þessu
sinni.
Þetta er annar sigur hans
á stigamótaröð GSÍ en hann
fagnaði sínum fyrsta sigri fyrir
fjórum árum á Garðavelli á
Akranesi. „Það er langur tími, of
langur tími,“ sagði Þórður Rafn
sem er 24 ára gamall og hefur í
nógu að snúast í keppnisgolfinu.
Ha nn er að leika á E PD mótaröðinni á meginlandi Evrópu

BEST Í EYJUM GR-ingarnir Þórður Rafn Gissurarson og Berglind Björnsdóttir.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN GARÐARSSON

og stefnir á úrtökumótið fyrir
Evrópumótaröðina í haust.
„Ég ætla að gefa þessu séns
og sjá hvað maður kemst langt.
Það var fínt að fá 80.000 kr.
verðlaunafé hérna í Eyjum, það
dugir fyrir keppnsigjaldinu á
næsta móti sem er í Þýskalandi

í þessari viku og kannski
ei nu m f lug m iða . Þ et t a er
ekkert glamúrlíf á manni sem
atvinnumaður,“ sagði Þórður Rafn
Gissurarson.
Berglind Björnsdóttir, sem er
tvítug, lék lokahringinn í gær
á 72 höggum eða +2 og hún átti

fínan annan hring í erfiðum
aðstæðum þar sem hún lék á 71
höggi. Mikið hvassviðri setti svip
sinn á skor keppenda á fyrsta
hringnum snemma á laugardaginn
og þar lék Berglind á 78 höggum.
Berglind lék því hringina þrjá á
11 höggum yfir pari vallarins en
Sunna Víðisdóttir varð önnur á
12 höggum yfir pari. Sunna lék
frábært golf í gær og lék hún á
67 höggum eða -3 og var það besti
hringurinn í kvennaflokknum á
þessu móti. Signý Arnórsdóttir úr
Keili varð þriðja á 14 höggum yfir
pari.
„Þetta var bara verkefni að
glíma við þetta veður,“ sagði
Berglind við Vísi í dag en hún
hefur aldrei áður sigrað á
stigamótaröð Eimskips.
„Ég vissi ekkert hvernig staðan
var, ég var bara þarna úti að
reyna að ná góðu skori,“ sagði
Berglind en hún er með 1,4 í
forgjöf og stundar háskólanám í
Bandaríkjunum samhliða golfinu.
„Ég reyndi að nýta mér á þessu
móti það sem ég hef lært úti í
Bandaríkjunum. Ég er of kröfuhörð við sjálfa mig þegar mér
hefur gengið illa – í stað þess að
njóta þess að spila. Eitt af markmiðum sumarsins er að ná betra
jafnvægi í leik minn,“ sagði Berglind Björnsdóttir.
-seth
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ÞAÐ VAR SJÚKLEGA GAMAN HJÁ OKKUR
Einar Daði Lárusson var aðeins 52 stigum frá því að ná lágmarkinu fyrir tugþrautarkeppnina á Ólympíuleikunum í London. Hann
bætti sig um 308 stig meðal stóru nafnanna í Kladno og er núna orðinn annar besti tugþrautarkappi Íslandssögunnar.
FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR ÍR-ingurinn

Einar Daði Lárusson stóð sig frábærlega á mjög sterku tugþrautarmóti í Kladno í Tékklandi um
helgina en hann fékk 7.898 stig
og endaði í fimmta sæti á mótinu.
Einar bætti sinn besta árangur um
308 stig en hann náði lágmarki inn
á EM í Helsinki í lok júní og var
aðeins 52 stigum frá því ná lágmarki á Ólympíuleikana í London.
Einar Daði varð í þrettánda
sæti á þessu móti og er því búinn
að bæta sig mikið á einu ári. Hann
var með 19. besta árangurinn inn
á mótið en það voru bara fjórir
kappar sem gerðu betur en hann.
Dmitriy Karpov sigraði í þrautinni með 8.173 stig. Roman Serbrle frá Tékklandi varð annar og
náði lágmarki á Ólympíuleikana í
fjórða sinn, með 8.097 stig. Pelle
Rietveld frá Hollandi náði einnig
Ólympíulágmarki en hann náði 3.
sætinu með 8.073 stig. Einar Daði
var 146 stigum á eftir Tékkanum
Adam Sebastian Helcelet sem varð
í fjórða sætinu.
„Það gekk bara allt upp. Þetta

eru tíu greinar og stundum gerist
þetta að allar greinarnar smella.
Það er bara frábært að þetta skyldi
ganga svona vel því það er ekki
sjálfsagt að það gangi svona vel og
að maður fari í gegnum þessar tíu
greinar án þess að neitt klikki. það
þarf mikið til,“ sagði Einar Daði
sem var ánægður með þjálfaraliðið sitt. „Ég var meða þrjá með
hér úti, Þráinn þjálfara minn sem
hefur yfirumsjón með þjálfuninni, Kristján Gissurarson stangarstökksþjálfara og Stebba Má
(Ágústsson nuddari og aðstoðarmaður) sem er gömul kempa. Það
var þvílík stemning hjá okkur og
sjúklega gaman,“ sagði Einar.
„Ég vissi að þetta væri hægt en
það er skemmtilegt að sjá þetta
gerast. Það er eitt að vita að þetta
sé hægt en það er annað að framkvæma þetta. Ég er búinn að vera
að einbeita mér að þessu í fyrra
og í ár. Það er frábært að það sé
að skila sér og þetta er þvílíkt
gaman,“ sagði Einar Daði kátur.
„Ég hvíldi vel fyrir þessa þraut
sem var gott. Ég tók því rólega

síðustu vikuna fyrir mót þannig að
það væri kraftur í mér. Það skilaði
sér greinilega,“ sagði Einar.
Einar Daði er nú kominn í hóp
með Jóni Arnari Magnússyni en
þeir eru nú þeir tveir Íslendingar sem hafa náð flestum stigum í
einni tugþraut. Einar Daði bætti
besta árangur þjálfara síns Þráins Hafsteinssonar. Þráinn náði
mest 7.592 stigum árið 1983 en
Íslandsmet Jóns Arnars er 8.573
stig sett í Götzis 1998. Þráinn var
ánægður með sinn mann. „Þetta
var frábært. Hann hefur fært sig
upp á annað getustig í þessu og
er kominn í heimsklassaárangur. Einar var vel tilbúinn og var
búinn að undirbúa sig. Hann hélt
einbeitingu allan tímann í gegnum allar þessar greinar. Það er
rosalega erfitt að halda haus
í þessu í tvo heila daga,“
sagði Þráinn og bætti
við: „Hann bætti
sig í hverri greininni á fætur annarri. Við vissum
svo sem að hann

ætti inni en það er mjög erfitt að
raða því öllu saman í svona flotta
þraut. Hann var bara 52 stigum frá Ólympíulágmarkinu sem
eru 7.950 stig en 52 stig er mjög
lítið. Hann átti ógilt stökk í langstökkinu upp á 7,50 en fór 7,35.
Það hefði dugað honum til þess að
komast inn á leikana en það munaði hálfum sentímetra að hann
næði gildu stökki,“ sagði Þráinn en Einar Daði mun reyna við
Ólympíulágmarkið á EM í Helsinki 27. til 28. júní.
„Það yrði bara bónus að komast til London. Maður er ennþá tiltölulega ungur í þessum tugþrautarheimi og þetta tekur allt saman
tíma. Það væri hrikalega gaman
að komast á Ólympíuleikana en ég ætla ekki að
setja þá pressu á mig
eða vera eitthvað
að svekkja mig á
því að hafa ekki
náð því núna,“
sagði Einar
Daði.
ooj@frettabladid.is

VELKOMIN Á BIFRÖST

Frumgreinanám
- skilvirkur undirbúningur
fyrir háskólanám
KRISTJÁN FINNBOGASON Varði þrjú síðustu víti FH-inga.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kristján Finnbogason konungur vítakeppna á Íslandi:

Hefur aldrei tapað
FÓTBOLTI Kristján Finnbogason

varð 41 árs í síðasta mánuði en tók
sig samt til og bætti enn við metaskrá sína í bikarleik Fylkis og FH
í 32 liða úrslitum Borgunarbikarsins á föstudaginn. Kristján varði
þrjár síðustu spyrnur FH-inga í
vítakeppninni og tryggði Fylki sæti
í sextán liða úrslitum keppninnar
aðeins sex dögum eftir að liðið tapaði 8-0 fyrir FH á sama stað í deildinni.
Þetta er langt frá því að vera í
fyrsta sinn sem Kristján sýnir snilli
sína í vítakeppnum og það er orðið
óhætt að kalla hann konung vítaspyrnukeppna á Íslandi. Kristján
hefur nefnilega unnið allar fjórar
vítakeppnir sínar í aðalkeppni bikarsins og þetta var í þriðja sinn sem
hann ver tvö víti eða fleiri í vítakeppni.
Kristján vann einnig vítakeppni
í 8 liða úrslitum 2006, 16 liða úrslitum 2005 og í 8 liða úrslitum 1995 en
í öll þau skipti var hann markvörður
KR-liðsins.
Kristján hefur gert gott betur en
að stoppa vítaspyrnur andstæðinganna því hann hefur einnig skorað sjálfur í tveimur vítakeppnum.
Kristján hefur samtals varið 8 af 19
vítaspyrnum sem hann hefur reynt
við í vítakeppnum í aðalkeppni bikarsins en það gerir magnaða 42 prósent markvörslu.
Kristján komst í hóp með fjórum

Vítakeppnir Krisjáns
Finnbogasonar:
2012 með Fylki á móti FH
Varði 3 af 5 spyrnur, Fylkir vann 3-2
2006 með KR á móti ÍBV
Varði 1 af 4 spyrnum, KR vann 4-2
2005 með KR á móti Víkingi
Varði 2 af 7 spyrnum, KR vann 6-5
1995 með KR á móti Þór Ak.
Varði 2 af 3 spyrnum, KR vann 3-1
Samtals

4 vítakeppnir - 4 sigrar
8 víti varin af 19, 42 prósent

öðrum markvörðum sem hafa náð
að verja þrjú víti í einni vítaspyrnukeppni en það eru þeir Gunnleifur
Gunnleifsson (FH-Breiðablik 3-1,
2010), Amir Mehica (Haukar-Fram
4-3, 2007), Sandor Matus (KA-ÍBV
3-0, 2004) og Þorsteinn Bjarnason
(Keflavík-Selfoss 2-1, 1990).
Kristján setti einnig nýtt met með
því að verða fyrsti markvörðurinn
til að verja tvo víti eða fleiri í þremur vítakeppnum. Hann átti áður
metið með þeim Bjarna Sigurðssyni
(1984 og 1990) og Hauki Bragasyni
(1994).
KR-ingar hafa sem dæmi farið
í eina vítakeppni eftir að Kristján
missti sæti sitt í aðalliðinu og sú
vítakeppni tapaðist 0-3 á móti Val
árið 2007.
- óój

Nám í frumgreinadeild er góð leið fyrir fólk sem hefur
ekki lokið stúdentsprófi, eða verið frá námi í langan
tíma, til að bæta grunnmenntun sína áður en ráðist er í
háskólanám.
%RéLéHUXSSiOiQVK IWIMDURJVWDéQiP6WDéQiPIHUIUDPPHé
I\ULUOHVWUXPXPU éXWtPXPRJYHUNHIQXP.HQQVODtIMDUQiPLHUtIRUPL
I\ULUOHVWUDVHPHUXDéJHQJLOHJLUiQiPVYHIVNyODQV9LQQXKHOJDUHUXt
KYHUMXQiPVNHLéLíDUVHPQHPHQGXUKLWWDNHQQDUDRJVDPQHPHQGXU
)UXPJUHLQDQiPLéKHIXUKORWLéPLNLéORIiPHéDOQHPHQGD

Opið fyrir umsóknir
til 15. júní á bifrost.is
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Við tækið Hallfríður Þóra Tryggvadóttir sér hlunka

> Stöð 2 kl. 22.10
Tony Bennett: Duets II

„Rosalega hafa börn fitnað“

Glæsileg heimildarmynd þar sem fylgst er með
stórsöngvaranum Tony Bennett við upptökur
á nýjustu plötu sinni Duets II. Þar syngur
hann dúetta með vinsælum söngvurum á
borð við Amy heitna Winehouse, Josh
Groban, Michael Bublé, Lady Gaga,
Noruh Jones, Arethu Franklin o.fl. Við
fáum að skyggnast inn í hljóðverið
og sjá hvernig dúettarnir urðu til
og fáum innsýn í hvaða þýðingu
samstarfið hafði fyrir hinar ungu
stjörnur sem telja Bennett meðal
sinna helstu áhrifavalda.

Þjóðin er of feit. Þeirri staðreynd hafa fræðimenn og fjölmiðlar haldið á lofti í mörg ár en ég
hef látið það sem vind um eyru þjóta. Það var
ekki fyrr en Inga Lind sjónvarpskona kom fram
í sviðsljósið með Stóru þjóðina að ég fór að
meðtaka þessa staðreynd.
Ég man nákvæmlega eftir þeim
tímapunkti þegar ég hugsaði:
„Mikið rosalega hafa börn
fitnað“. Það var í fyrstu
sundferð vorsins. Þá hafði
ég lesið um gerð þáttanna og grein um að
stór hluti íslenskra barna
væri of feitur.
Á vordögum hef
ég farið á hverjum

sólardegi í sund. Þar geta einstaklingar ekki falið
holdarfar sitt bak við víðar mussur og ég hef
tekið eftir þessum vanda þjóðarinnar í hvert
skipti. Glaðvær sundlaugarvörður hafði meira að
segja orð á þessu við mig.
Ég vil ekki hljóma dómhörð en þjóðin er
að verða spikfeit. Það er ekki tilviljun að sett
hafa verið upp veggspjöld við nammibari með
ákveðin viðmið fyrir kaupendur.
Við stóra þjóðin innbyrðum 12
þúsund tonn af sykri á ári og erum
ein feitasta þjóð heims. Þetta eru
blákaldar staðreyndir og ég
fagna umfjöllun Ingu Lindar.
Hún fer vel ofan í saumana á
þessum vanda. Fylgist með og
fræðist.

Stöð 2
14.00 Landinn (e)
14.30 Leiðarljós (Guiding Light)
15.15 Táknmálsfréttir
15.30 EM stofa Hitað upp.
16.00 EM í fótbolta (Frakkland - England) BEINT

18.00 Fréttir og veður
18.20 EM stofa Hitað upp.
18.40 EM í fótbolta (Úkraína - Svíþjóð)

BEINT

20.40 EM kvöld Farið yfir leiki dagsins.
21.15 Castle (11:34) (Castle) Bandarísk

þáttaröð. Höfundur sakamálasagna er fenginn til að hjálpa lögreglunni þegar morðingi
hermir eftir atburðum í bókum hans. Meðal
leikenda eru Nathan Fillion, Stana Katic,
Molly C. Quinn og Seamus Dever.

22.00 Tíufréttir
22.25 Veðurfréttir
22.30 Liðsaukinn (20:32) (Rejseholdet)

Dönsk spennuþáttaröð um sérsveit sem er
send um alla Danmörk að hjálpa lögreglu á
hverjum stað að upplýsa erfið mál. Höfundar eru þau Mai Brostrøm og Peter Thorsboe
sem líka skrifuðu Örninn og Lífverðina.
Meðal leikenda eru Charlotte Fich, Mads
Mikkelsen og Lars Brygmann. Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.

23.30 Luther (2:4) (Luther II) (e) Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi barna.
00.25 Baráttan um Bessastaði (e) Umræðuþáttur með öllum forsetaframbjóðendum.

02.05 Fréttir
02.30 Dagskrárlok

08.15 Knight and Day
10.05 17 Again
12.00 Astro boy
14.00 Knight and Day
16.00 17 Again
18.00 Astro boy
20.00 You Don‘t Know Jack
22.10 The Abyss
00.55 Shoot ‚Em Up
02.20 The Science of Sleep
04.05 The Abyss

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.30 Oprah
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (152:175)
10.15 Chuck (9:24)
11.00 Gilmore Girls (19:22)
11.45 Falcon Crest (24:30)
12.35 Nágrannar
13.00 Frasier (21:24)
13.25 American Idol (3:40)
14.05 American Idol (4:40)
14.50 American Idol (5:40)
15.30 ET Weekend
16.10 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 Friends (23:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 The Simpsons (4:22)
19.40 Arrested Development (18:22)
20.05 Smash (15:15)
20.50 Suits (1:12) Ferskir spennuþættir á

léttum nótum um hinn eitursnjalla Mike sem
hefur haft lifibrauð sitt af því að taka margvísleg próf fyrir fólk gegn greiðslu. Hann nær að
útvega sér vinnu hjá einum af bestu og harðsvíruðustu lögfræðingunum í New York, Harvey Specter.

22.10 Tony Bennett: Duets II Heimilda-

mynd um stórsöngvarann Tony Bennett og
upptökur á nýjustu plötu hans Duets II.
23.35 Two and a Half Men (15:24)
00.00 The Big Bang Theory (6:24)
00.25 How I Met Your Mother (9:24)
00.50 White Collar (14:16)
01.35 Girls (1:10)
02.00 Eastbound and Down (1:7)
02.25 Bones (19:23)
03.10 NCIS (6:24)
03.55 Smash (15:15)
04.45 Friends (23:24)
05.10 The Simpsons (4:22)05.35 Fréttir og Ísland í dag

fm 92,4/93,5
06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 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 12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50
Dánarfregnir 13.00 Hringsól 14.00 Fréttir
14.03 Bak við stjörnurnar 15.00 Fréttir 15.03
Útvarpssagan: Fuglarnir 15.25 Fólk og fræði 16.00
Síðdegisfréttir 16.05 Bóndi er bústólpi 17.00 Fréttir
17.03 Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar
18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 18.53
Dánarfregnir 19.00 Sveiflan sem sigraði heiminn
20.00 Leynifélagið 20.30 Listahátíð í Reykjavík
2012 - Duo Harpverk og Páll Ragnar Pálsson
21.30 Kvöldsagan: Egils saga 22.00 Fréttir 22.05
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.25 Girni,
grúsk og gloríur 23.15 Kvika 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

SKJÁReinn
18.05 Þýski handboltinn: Hamburg Kiel Útsending í leik um ofurbikarinn (Super
Cup) í þýska handboltanum. Hamburg varð
þýskur meistari sl. vor en Kiel bikarmeistari.
19.25 Pepsi deild kvenna: Breiðablik
- Stjarnan BEINT
21.35 Þýski handboltinn: Hamburg
- Kiel

22.55 Tvöfaldur skolli Logi Bergmann og

Þorsteinn Hallgrímsson skoða golfíþróttina.

23.25 Pepsi deild kvenna: Breiðablik

- Stjarnan

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
15.55 Million Dollar Listing (1:9) (e)
16.40 Minute To Win It (e)
17.25 Dr. Phil
18.05 Titanic - Blood & Steel (9:12)(e)
18.55 America‘s Funniest Home Vid-

eos (35:48) (e)

19.20 According to Jim (14:18) (e)
19.45 Will & Grace (24:25) (e)
20.10 90210 (20:22)
20.55 Hawaii Five-0 (19:23) Ævintýrin

halda áfram í þessum vinsælu spennuþáttum um töffarann Steve McGarrett og sérsveit
hans sem starfar á Hawaii.

21.45 Camelot (1:10) Ensk þáttaröð sem
17.45 Norwich - Liverpool
19.30 PL Classic Matches: Norwich Southampton, 1993

20.00 Bestu ensku leikirnir
20.30 Man. Utd. - Wigan
22.15 Chelsea - Bolton

segir hina sígildu sögu af galdrakarlinum
Merlin, Arthúri konungi og riddurum hringborðsins. Stjörnum prýdd þáttaröð sem sameinar spennu og drama, rammað inn af
klassískri riddarasögu. Morgan dóttir kóngsins
Uther snýr aftur og banar föður sínum sem
játar á dánarbeðinu að eiga lausaleiksson
sem Marlin fer með til Camelot.

22.35 Jimmy Kimmel
23.20 Law & Order (13:22) (e)
00.05 Olivia Lee: Dirty, Sexy, Funny
(1:8) (e)

19.25 The Doctors (132:175)
20.10 60 mínútur
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.45 Sprettur (1:3)
22.20 The Mentalist (24:24)
23.05 Rizzoli & Isles (1:15)
23.50 The Killing (5:13)
00.35 House of Saddam (1:4)
01.35 60 mínútur
02.30 The Doctors (133:175)
03.10 Íslenski listinn
03.35 Sjáðu
04.00 Fréttir Stöðvar 2
04.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

08.05 The Inspector Lynley Mysteries 09.45
Deal or No Deal 10.20 EastEnders 10.50 Come
Dine With Me 11.40 QI 12.40 Keeping Up
Appearances 13.40 My Family 14.40 The Best
of Top Gear 15.30 QI 16.30 Come Dine With
Me 17.20 The Graham Norton Show 18.10 QI
Children in Need Special 18.40 QI 19.10 Top
Gear 20.00 Live at the Apollo 20.45 Peep Show
21.10 Twenty Twelve 21.40 The Royal Bodyguard
22.10 Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow
22.55 Top Gear 23.44 Live at the Apollo

00.30 Hawaii Five-0 (19:23) (e)
01.20 The Bachelor (2:12) (e)
03.20 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.10 Fedex. St.

Jude Classic - PGA Tour 2012 (4:4) 11.10
Golfing World 12.00 Golfing World 12.50
Fedex. St. Jude Classic - PGA Tour 2012 (4:4)
15.45 LPGA Highlights (10:20) 17.05 PGA
Tour - Highlights (21:45) 18.00 Golfing
World 18.50 Fedex. St. Jude Classic - PGA
Tour 2012 (4:4) 22.00 Golfing World 22.50
Champions Tour - Highlights (9:25) 23.45
ESPN America

12.30 Gintberg på kanten 13.00 DR Update
- nyheder og vejr 13.10 Jamies australske kokkeskole 14.00 Kasper & Lise 14.10 Timmy-tid
14.20 Postmand Per. Specialposttjenesten 14.35
Ni Hao, Kai-Lan 15.00 Hun så et mord 15.50 DR
Update - nyheder og vejr 16.00 Det søde liv - jul
16.30 TV Avisen med Sport 17.05 Aftenshowet
18.00 EURO 2012 18.35 Fodbold. Euro 2012
19.30 TV Avisen 19.40 Fodbold. Euro 2012
20.30 EURO 2012 20.45 Kriminalkommissær
Foyle 22.20 Kidnappet 23.00 Lægerne

06.30 22. juli-rettssaken 15.00 NRK nyheter
15.15 Grønn glede 15.40 Oddasat - nyheter på samisk 15.55 Tegnspråknytt 16.00
Kjendisbarnevakten 16.40 Distriktsnyheter 17.00
Dagsrevyen 17.45 Lyngbø og Hærlands Big Bang
18.35 Sverre M. Fjelstad 18.55 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 21 19.30 Borgen 20.30
Borgen 21.00 Kveldsnytt 21.20 Borgen 21.50
Fotballkrigen 22.20 Legendariske kvinner 23.10
1.1 00.40 Lykken er en bløff 01.10 Munter mat
01.40 Grønn glede 05.00 Morgennytt

11.45 The Big C 12.15 Jazzgossen 14.00 Rapport
14.05 Gomorron Sverige 14.55 Mitt i naturen
15.00 Fotboll. Euro 2012 15.30 Med uggla och
falk i monitorn 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport
16.10 Regionala nyheter 16.15 Där ingen skulle
tro att någon kunde bo 16.45 Matlagning enligt
Heston 17.10 Kulturnyheterna 17.20 Sverige idag
sommar 17.30 Rapport 17.52 Regionala nyheter
18.00 Fotboll. Euro 2012 21.00 EM-magasinet
21.30 Rapport 21.35 Kulturnyheterna 21.45 En
idiot på resa 22.30 The Big C

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Golf

fyrir alla 3 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eldum
íslenskt

OMEGA
18.00 Að norðan

Dagskrá allan sólarhringinn.

Útvarp fm
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

Aðeins 93g CO2.
Fáðu frítt í stæði
í Reykjavík
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Fjölmargir hafa fataskipti á netinu
Mér finnst best að grilla
kjúklingabringur í barbequesósu með ananas og bera
fram í hamborgarabrauði með
avókadói, tandoori-jógúrtsósu
og grilluðum sætum kartöflum.
Elísabet Margeirsdóttir veðurfréttakona
og skipuleggjandi Esjuhlaups sem fram
fer 23. júní.

„Viðbrögðin hafa ekki látið á sér standa og
farið fram úr mínum björtustu vonum,“
segir Myriam Marti sem stendur að vefsíðunni Fataskipti.is.
Rúmur mánuður er síðan Myriam stofnaði
síðuna sem nú þegar telur um 500 notendur.
Á síðunni koma saman seljendur, kaupendur og svo þeir sem vilja hafa fataskipti.
Myriam fékk hugmyndina að síðunni þegar
hún var stödd í fataleiðangri. „Það er nú
engin tímamótasaga á bak við þessa hugmynd en mig langaði svo að skipta peysu
sem ég átti í aðra flík en gat það ekki því ég
var búin að nota hana. Þess vegna datt mér í
hug að stofna svona síðu, sem er eins konar
flóamarkaður á netinu,“ segir Myriam en
fjölmargir landsmenn keppast við að tæma
fataskápa um helgar og selja í Kolaportinu

eða á flóamörkuðum. „Þetta er í raun það
sama nema án alls þess sem fylgir því að
halda flóamarkað og fara í Kolaportið. Fólk
getur sett bara eina flík á síðuna eða tuttugu. Svo ef það sér eitthvað sem því líkar til
sölu á síðunni er hægt að bjóða viðkomandi
að skipta eða kaupa. Það eru allir með eitthvað ónotað í fataskápnum sem þeir vilja
losna við.“
Það er ókeypis að skrá sig á síðuna sem
er aðgengileg og einföld í notkun. „Notendur hafa verið duglegir að hafa samband og
benda á það sem betur má fara svo síðan er
í stöðugri þróun sem er skemmtilegt,“ segir
Myriam sem sjálf hefur gert þó nokkur góð
kaup á síðunni. „Ég er þessa stundina að
bíða spennt eftir svari hvort ég geti gert
fataskipti við einn notandann.“
-áp

ÁNÆGÐ MEÐ VIÐTÖKURNAR Myriam Marti stofnaði
síðuna Fataskipti.is fyrir mánuði síðan en nú þegar eru
um 500 notendur á síðunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ANNIE MIST: ÆTLUM AÐ BJÓÐA UPP Á GÁMINN Á VINNUSTÖÐUM
     



CROSSFIT-GÁMURINN FER
HVERT Á LAND SEM ER
„Það voru búnir til tuttugu svona
gámar á heimsvísu og við vorum
svo heppin að fá einn þeirra hingað til lands,“ segir Annie Mist
Þórisdóttir, Crossfit-drottning og
einn meðeiganda Crossfit Reykjavík.
Undir lok seinustu viku kom
til landsins gámur sem er eins
konar færanleg Crossfit-stöð
fyrir allt að fimmtán manns.
„Þetta er bara venjulegur gámur,
nema miklu fallegri, og inni í
honum er rafmagnsstöð, græjur, stengur, lóð, boltar, róðurvélar og fleira. Í raun allt sem þarf
fyrir venjulega Crossfit-æfingu.
Við erum öll rosalega spennt yfir
þessu en við hefðum aldrei getað
staðið undir þessu ef ekki væri
fyrir stuðning TVG-Zimsen,“
segir Annie Mist. Allir geta pantað að fá gáminn sendan til sín við
ýmis tækifæri og segir Annie þau
opin fyrir flestum hugmyndum.
„Við ætlum til dæmis að bjóða
upp á að koma með hann á vinnustaði og setja upp stöð úti á plani,
en það tekur svona fimm mínútur að setja upp fullkomna Crossfit-stöð hvar sem er,“ segir hún
og bætir við að gámurinn komi
einnig til með að opna þeim nýja
og skemmtilega möguleika þegar
kemur að útiæfingum og æfingum úti á landi.
Annie Mist er nýkomin heim
af Evrópumótinu í Crossfit þar
sem hún bar höfuð og herðar
yfir aðra keppendur og kom heim
með Evrópumeistaratitilinn í
farateskinu. „Þetta var algjörlega golden helgi fyrir mig. Ég
vann í kvennaflokki, kærastinn minn vann í karlaflokki og
liðið mitt vann í liðakeppninni

FALLEGUR Annie Mist segir Crossfit-gáminn líta út eins og venjulegan gám, nema

hann sé mun fallegri.

Það væri auðvitað
geðveikt að vera
sú fyrsta til að vinna titilinn
tvisvar sinnum og ég ætla að
gera mitt besta til þess að
svo fari.
ANNIE MIST ÞÓRSIDÓTTIR
MEÐEIGANDI CROSSFIT REYKJAVÍK

svo þetta hefði ekki getað farið
mikið betur út frá mínu sjónarhorni,“ segir hún. Næst á dagskrá
er svo heimsmeistaramótið sem

haldið verður 13.-15. júlí, en þar
á Annie Mist titil að verja. „Það
væri auðvitað geðveikt að vera sú
fyrsta til að vinna titilinn tvisvar
sinnum og ég ætla að gera mitt
besta til þess að svo fari,“ segir
hún. Spurð hvort Crossfitið sé
ekki full vinna fyrir hana svarar
hún játandi. „Ég kenni einstaka
námskeið í Crossfit Reykjavík
því mér finnst það svo gaman, en
annars snýst líf mitt bara um að
æfa, hvíla mig og borða, og reyna
að halda mér heilli á geði,“ segir
heimsmeistarinn Annie Mist og
hlær.
tinnaros@frettabladid.is

Jóhann er fastur í að syngja
hlutverk illmenna og feðra
  
      
  

 
    

Jóhann Axel Schram Reed,
óperusöngvari, komst nýverið
inn á óperunámskeið í Los Angeles sem ætlað er ungum óperusöngvurum sem eru að stíga sín
fyrstu skref sem atvinnufólk í
óperuheiminum. Um þrjú hundruð manns sækja um námskeiðið
ár hvert, en aðeins þrjátíu komast inn.
Jóhann Axel hefur verið búsettur í Norður-Kaliforníu síðastliðin tvö ár þar sem hann stundar
BM-nám í óperusöng í óperudeild
University of the Pacific.
„Ég ólst upp í þessum heimi.
Pabbi minn, Keith Reed, er
óperusöngvari og söng meðal
annars mikið í Þýskalandi og
nærliggjandi löndum. Hann
stofnaði einnig Óperustúdíó Austurlands á Egilsstöðum og ég tók
stundum þátt í uppfærslum þar.
Þannig það lá beinast við að ég
færi og lærði söng því þetta var
það sem ég þekkti og elskaði,“

segir Jóhann Axel sem byrjaði á
námskeiðinu í gær.
Námskeiðið er í raun vinnubúðir fyrir upprennandi söngvara þar
sem þeir læra ýmislegt sem gæti
nýst þeim við atvinnuleit. „Við
förum í leiklistartíma, leikfimi og
dans og lærum svo um fjárhagslegu hliðina. Óperusöngvarar eru
oft í sjálfstæðum rekstri og þurfa
því að koma sér sjálfir á framfæri
og verða sér úti um vinnu.“
Jóhann segir mikla samkeppni
ríkja milli söngvara og að erfitt
geti verið að komast að hjá óperuhúsum. Hann hyggur á áframhaldandi mastersnám í söng í framtíðinni og segir líklegt að hann muni
ferðast um heiminn í leit að vinnu
að því loknu.
Þegar hann er að lokum inntur eftir því hvort hann eigi sér
draumahlutverk er hann fljótur
til svars. „Það væri líklega Barón
Scarpia í Tosca. Ég er bassabarítón og er því fastur í því að syngja

GENGUR VEL Í SÖNGNUM Jóhann Axel
Schram Reed er í hópi þrjátíu óperusöngvara sem fengu inngöngu á virt
óperunámskeið í Los Angeles.

hlutverk feðra og illmenna og
Scarpia er eitt versta illmenni sem
til er í óperusögunni. Auk þess er
hlutverkið krefjandi og tónlistin
ómótstæðileg.“
-sm
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Aþena og París Morthens
Rúmlega mánaðargömul dóttir
Bubba Morthens og Hrafnhildar
Hafsteinsdóttur var skírð um helgina
og hlaut daman nafnið Aþena Lind
Morthens. Aþena litla fæddist 7. maí
síðastliðinn, en Bubbi og Hrafnhildur eiga fyrir eina þriggja ára dóttur.
Hjónakornin virðast vera nokkuð
hrifin af evrópskum borgarnöfnum,
því nú eiga þau bæði höfuðborg
Grikklands og Frakklands, en sú
þriggja ára heitir Dögun París.

Stjörnur á Íslandi
Það var líf og fjör í miðborg Reykjavíkur um helgina eins og vanalegt er
á sumrin. Þar sást einnig til tveggja
þekktra einstaklinga sem vöktu talsverða athygli vegfarenda. Sá fyrri var
ísraelska ofurfyrirsætan Bar Refaeli
sem var um tíma kærasta leikarans
heimsfræga Leonardos DiCaprio. Var
hún stödd hér á landi ásamt þátttakendum úr þýska Next Top Model
þættinum sem fyrirsætan stjórnar. Þá
er Dorrit Moussaieff, forsetafrú, góð
vinkona fjölskyldu Refaeli og sýndi
Dorrit fyrirsætunni meðal annars
íslenskar hönnunarbúðir á föstudag.
Hefur Refaeli reyndar áður komið til
Íslands í myndatöku og hefur hún
lýst því yfir á Twitter-síðu
sinni að skemmtilegasta
myndataka sem hún
hafi farið í hafi verið
á Íslandi. Þá sást
einnig til bandaríska
sjónvarpsmannsins
Bills O‘Reilly um
helgina en hann
ku hafa verið hér í
fríi í nokkra daga.
Meðal staða sem
hann heimsótti
voru Laundromat og
English Pub.
- sv, mþl

Mest lesið
1

Ólafur Ragnar talaði langlengst

2

Manntjón í skotárás við
stúdentaíbúðir

3

Ólafur með hreinan
meirihluta í nýrri könnun

4

„Starfsfólk í skólamötuneytum
kaupir almennt hollan og
góðan mat…

5

Eitraður kræklingur við Ísland

Boltinn
á Xinu 977

– alla virka daga
kl. 11 - 12
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