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Ný tækni eykur lyfjaöryggi
Íslenskt fyrirtæki hefur þróað lyfjaskanna sem ber kennsl á lyf. Getur komið í veg fyrir nær öll mistök sem
við skömmtun, pökkun og lyfjagjöf. Mikill áhugi er á skannanum erlendis. Framleiðslan verður á Íslandi.
Barbí keyrir Barbí-bíl
Ingibjörg er kölluð Barbí og
er með nafnið flúrað á sig
og bílnúmer í stíl.
popp 26

Á leiðinni í flug
„Sjálfstæðisflokkurinn
mælist með meira fylgi
en nokkru sinni,“ segir
Guðmundur Andri Thorsson.
í dag 13

TÆKNI Íslenskt hátæknifyrirtæki,

Mint Solutions, hefur þróað lyfjaskanna sem gjörbyltir öryggismálum vegna lyfjagjafar á sjúkrahúsum. Skönnun lyfjanna fer fram
á stofu sjúklingsins rétt áður en
honum eru gefin lyfin. Hjúkrunarfræðingar geta því komið í veg
fyrir nær öll þau mistök sem orðið
geta við skömmtun, pökkun og
lyfjagjöf, að því er Gauti Þór Reynisson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins og einn stofnenda þess,
greinir frá.
„Þetta er í raun tæki sem vinnur
með hjúkrunarfræðingunum. Það
ber kennsl á lyf og hjálpar þannig
til við að greiða úr þeim flækjum
sem upp geta komið.“
Að sögn Gauta hefur í raun ekki
verið til nein handhæg lausn við

Þetta er
alþekkt
vandamál í
heilbrigðisgeiranum.
GAUTI ÞÓR REYNISSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI MINT SOLUTIONS

vandamálum sem geta komið upp
við lyfjagjöf. „Í niðurstöðum rannsóknar sem birtar voru fyrir um
mánuði í Hollandi er greint frá því
að árlega deyja 1.200 manns þar í
landi vegna lyfjamistaka. Þetta er

alþekkt vandamál í heilbrigðisgeiranum en erfitt hefur verið að
vinna bug á því hingað til.“
Gauti getur þess að helsti valkosturinn fram að þessu hafi verið
kostnaðarsöm og flókin strikamerkjakerfi. „Sjúkrahúsin auka
ekki bara öryggið, heldur spara
þau sér mikla vinnu og fjármagn
með því að nota lyfjaskannann.“
Lyfjaskanninn, sem nefndur
er MedEye, nýtir tölvusjón og
háþróaða greiningartækni. Hann
hefur verið prófaður á þremur
sjúkrahúsum í Hollandi undanfarna mánuði. Stjórnendur þeirra
hafa nú ákveðið að kaupa slíka
skanna og gert er ráð fyrir að
tækin verði komin í fulla notkun þar fyrir jól, að því er Gauti
greinir frá.

Nýlega var gerður samningur
við norskt hugbúnaðarfyrirtæki
um dreifingu á tækninni í Noregi,
sem gerir rúmlega 70 prósentum
allra norskra sjúkrahúsa kleift að
nýta sér lausnina.
Mint Solutions á í viðræðum við
hugbúnaðarframleiðendur sem
þjónusta nær 75 prósent af hollenska markaðnum, um helming
sjúkrahúsa í Finnlandi og rúmlega 40 prósent allra sjúkrahúsa í
Danmörku. Viðræður við íslensk
sjúkrahús um kaup á lyfjaskannanum eru að hefjast.
Öll þróunarvinna fer fram á
Íslandi en fyrstu tækin voru framleidd í Hollandi. „Við höfum hins
vegar samstarfsaðila á Íslandi
þegar kemur að stærri pöntunum,“
tekur Gauti fram.
- ibs

Tökuliðið skemmti sér vel:

Enginn Cruise
í Oblivion-teiti
Full bjartsýni
Sundkonan Ragnheiður
Ragnarsdóttir gerir sér enn
vonir um Ólympíusæti.
sport 20

veðrið í dag
12

11
10

13
12
STÖKU SKÚRIR Í dag verða
norðvestan 3-8 m/s eða hafgola.
Skýjað með köflum en víða hætt
við síðdegisskúrum. Hiti 6-16 stig.
VEÐUR 4

ÖTTU KAPPI Þessir ungu kappar eiga sér eflaust þann draum að spila á Evrópumeistaramóti í knattspyrnu í framtíðinni.
Þeir gáfu að minnsta kosti ekkert eftir í fótboltavirkinu í Hljómskálagarðinum í gær. Ungviðið skemmti sér best allra í
hátíðahöldum gærdagsins, enda nóg við að vera.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KVIKMYNDIR
Til stóð að leikarinn Tom Cruise mætti í partí sem
var haldið á Kex Hosteli á laugardagskvöld
fyrir tökulið
kvikmyndarinnar Oblivion.
Cruise mætti
ekki, en tökuliðið djammaði
engu að síður
fram á rauðanótt án hans.
TOM CRUISE
Um 250
manns mættu
í partíið og var staðurinn lokaður almenningi á meðan. Mikil
öryggisgæsla var við húsið og
mátti sjá vígalega öryggisverði
spóka sig á Skúlagötunni.
Í gær hélt tökuliðið í Mývatnssveit, en tökur á kvikmyndinni
hefjast í vikunni. Auk þess að
leika í myndinni er Cruise meðal
framleiðenda hennar.
- afb / sjá síðu 26

Messu í Dómkirkjunni lauk fyrr en áætlað var og riðlaði dagskrá á Austurvelli:

Margir misstu af hátíðadagskrá
HÁTÍÐARHÖLD Hnökrar urðu á hátíðadagskránni

á Austurvelli í gærmorgun og hófust dagskrárliðir mun fyrr en auglýst hafði verið. Er þar um að
kenna að guðsþjónustu í Dómkirkjunni lauk fyrr
en áætlað var.
Eva Einarsdóttir, formaður þjóðhátíðarnefndar í
Reykjavík, segist vera virkilega leið yfir uppákomunni. „Ég komst sjálf ekki til sætis,“ segir hún en
dagskráin hélt áfram á undan áætlun svo margir
misstu hreinlega af viðburðunum. Þá tókst ekki
að samstilla sjónvarpsútsendingu frá athöfninni á
vellinum eins og venja er.

„Það er forsætisráðuneytið í samstarfi við borgina sem sér um athöfnina og þannig hefur það
verið undanfarin ár,“ segir Eva og ætlar að kanna
hvað olli þessum hnökrum á dagskránni.
Að lokinni dagskrá á Austurvelli lagði skrúðgangan upp í kirkjugarðinn við Suðurgötu of
snemma af stað. Þar var lagður blómsveigur á leiði
Jóns Sigurðsonar forseta. Margir misstu af athöfninni þar. „Fyrir mörgum er athöfnin í garðinum
eitt það hátíðlegasta á þjóðhátíðardaginn,“ bendir
Eva á og bætir við: „Athöfnin verður undir gjörgæslu á næsta ári.“
- bþh / sjá síðu 8
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SPURNING DAGSINS

Sameinuðu þjóðirnar vilja að stríðandi fylkingar geri stutt vopnahlé í Homs:

Lést í Genf á laugardag:

Hleypi almennum borgurum út

Krónprinsinn
jarðaður í gær

SÝRLAND, AP Yfirmaður eftirlits-

Steinar Berg, ertu nokkuð að
plata?
„Nei, en þetta er góð plata.“
Steinar Berg Ísleifsson gefur í fyrsta
sinn út eigin plötu með hljómsveitinni
Grasösnum. Steinar Berg hefur áður gefið
út hundruð platna annarra listamanna.

Virðist hafa drukknað:

Rodney King
fannst látinn
BANDARÍKIN, AP Rodney King, sem

varð frægur þegar fjórir lögreglumenn í Los Angeles börðu
hann til óbóta,
fannst látinn í
gær. Hann var
47 ára. Ekki er
talið að andlát
hans hafi borið
að með saknæmum hætti.
King var
blökkumaðRODNEY KING
ur. Myndband
náðist af lögreglumönnum að berja hann við
handtöku árið 1991 og vakti það
mikla reiði. Lögreglumennirnir voru sýknaðir af ákæru um
harðræði og í kjölfarið brutust
út gríðarlegar óeirðir. Fimmtíu
manns létust og þúsund slösuðust í þeim.
Tæpum áratug síðar voru
tveir lögreglumannanna dæmdir
fyrir verknaðinn en tveir sýknaðir. King fékk jafnframt 3,8
milljónir dollara í bætur.
- þeb

ÖRYGGISMÁL
Á að tryggja öryggi á sjó
Til umsagnar eru nú hjá innanríkisráðuneytinu drög að reglugerð um
vaktstöð siglinga og eftirlit með
umferð skipa. Markmiðið með
reglugerðinni er að tryggja öruggar
siglingar í íslenskri efnahagslögsögu,
öryggi skipa, farþega og áhafna og
efla varnir gegn mengun sjávar frá
skipum.

UMFERÐARMÁL
Varað við hreindýrum
Vegagerðin vekur athygli ökumanna
sérstaklega á umferð hreindýra við
þjóðvegi á Austurlandi. Að því er fram
kemur á vef Vegagerðarinnar skal viðhafa sérstaka varúð Eskifjarðarmegin
á Norðfjarðarvegi, í nágrenni Egilsstaða, í Berufirði og við Djúpavog.

sveita Sameinuðu þjóðanna í Sýrlandi krafðist þess í gær að stríðandi fylkingar leyfðu „konum,
börnum, öldruðum og veikum“ að
yfirgefa borgina Homs og önnur
átakasvæði. Degi fyrr hafði hann
tilkynnt að eftirlitsmennirnir
hefðu hætt störfum vegna vaxandi
ofbeldis í landinu.
Robert Mood sagði eftirlitsmennina hafa reynt að koma óbreyttum
borgurum og særðu fólki út úr
Homs undanfarna viku. Það hafi
ekki tekist vegna þess að hvorki
stjórnvöld né uppreisnarmenn

vildu hætta átökum á meðan. Hann
sagði báða aðila þurfa að endurskoða afstöðu sína. „Þetta krefst
vilja beggja til að virða og vernda
líf sýrlensku þjóðarinnar.“
300 eftirlitsmenn og rúmlega 100
aðrir starfsmenn SÞ hafa reynt að
fylgja eftir friðaráætlun Kofi
Annan undanfarið. Friðaráætlunin fól meðal annars í sér vopnahlé
sem hefur ekki verið virt. Eftirlitsmennirnir hafa verið hindraðir í störfum sínum og ráðist hefur
verið að þeim. Því var ákveðið að
hætta aðgerðum í bili, en það verður endurmetið á hverjum degi. - þeb

SÁDÍ-ARABÍA Krónprins Sádi-

EFTIRLITSMENN Eftirlitsmenn við

komuna frá al-Haffa til Damaskus á
laugardag.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Sinna nýsköpun og
eftirliti á Breiðafirði
Nýsköpunarfyrirtækið OK Hull hefur sótt um einkaleyfi á bátsskrokk sem
nýtist öllum tegundum báta og skipa, stórum sem smáum. Landhelgisgæslan
kemur að nýsköpunarvinnunni með að nýta bát til eftirlits á Breiðafirði.

Fáninn við hún
klukkan þrjú

gerð að átta metra harðbotna
slöngubát sem er nýttur til eftirlitsins, og verður jafnframt prófaður
við ýmsar aðstæður á næstu mánuðum. Að sögn Gæslunnar hefur
báturinn reynst í heildina litið vel
í mjög erfiðum aðstæðum. Tillögur
Landhelgisgæslunnar verða síðar
teknar til greina í framleiðsluferlinu.
svavar@frettabladid.is

Nýsköpunarfyrirtækið OK Hull
■ OK Hull er ört vaxandi íslenskt
iðnfyrirtæki sem hefur síðan 2005
unnið að þróun og hönnun á nýrri
tegund bátsskrokks.
■ OK Hull skrokklagið mun nýtast
öllum tegundum báta og skipa,
hvort sem um ræðir skemmtibáta,
vinnubáta, varðskip eða skip til
ferjuflutninga.
■ Sótt hefur verið um einkaleyfi á
hönnun skrokklagsins.

■ Bátar og skip með þessu skrokklagi nota bæði minni orku, höggva
ölduna mun minna, hafa almennt
mýkri hreyfingar og ná meiri
hraða við erfiðar aðstæður. OK
Hull skrokklagið hefur einnig þann
kost að rými um borð er meira
og nýtist betur en á bátum sömu
lengdar.
■ Fyrirtækið mun nú í ár kynna sex
útgáfur fullbúinna sex til fimmtán

stöng fyrr en klukkan sjö að morgni.

Fánaeigendur brutu fánalög:

BÁTURINN FLÓKI Báturinn sem LHG hefur til afnota er ætlaður til björgunar- og
löggæslustarfa. Starfsmenn LHG miðla af áralangri reynslu sinni við að fínpússa
hönnunina.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

umsjón með bátnum og leggur til
mannskap og búnað vegna hans.
Það sérstaka við þetta eftirlit er
að á sama tíma tekur Gæslan þátt
í nýsköpunarverkefni með prófunum á nýjum bát frá fyrirtækinu OK
Hull.
Íslenska fyrirtækið OK Hull
afhenti nýverið séraðgerða- og
sprengjueyðingasviði LHG frum-

ÍSLENSKI FÁNINN Ekki má draga fána á
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

NÝSKÖPUN Landhelgisgæslan og

Fiskistofa hafa frá því í vor unnið
að eftirliti með veiðum skipa á
Breiðafirði. Til þess er nýttur bátur
sem Landhelgisgæslan hefur í prófunum fyrir íslenska nýsköpunarfyrirtækið OK Hull, sem hefur sótt
um einkaleyfi á nýju skrokklagi
sem fyrirtækið hefur þróað allt frá
2005.
Á Breiðafirði hefur smábátum
fjölgað mikið með tilkomu strandveiða og mun meiri sókn er á grásleppuveiðar. Á undanförnum
dögum hafa hundruð báta verið á
sjó innan íslenska hafsvæðisins og
var met sett síðastliðinn miðvikudag þegar samtals 1.180 skip og
bátar voru í fjareftirlitskerfum.
Vegna þessa þótti ástæða til að taka
upp sérstakt eftirlit.
Eftirlitinu er þannig háttað að
eftirlitsmenn Fiskistofu fara um
borð í bátana, fara yfir veiðarfæri, afla, lögskráningu, samsetningu afla og afladagbækur en hjá
grásleppubátum er einnig kannaður netafjöldi, sem má vera 100
net á hvern lögskráðan skipverja
um borð. Landhelgisgæslan hefur

Arabíu, Nayef bin Abdul Aziz alSaud, lést á laugardaginn í Genf.
Hann var jarðaður í Mekka í
gærkvöldi.
Nayef prins varð krónprins í
fyrra en hann var einnig varaforsætisráðherra og innanríkisráðherra landsins. Líklegt er að
Salman bróðir hans taki nú við,
en hann þykir frjálslyndari í
hugsun.
Flogið var með lík Nayefs frá
Genf til Jeddah í gær, en hann
var í læknismeðferð í Genf. - þeb

metra báta á markaðinn.
■ Framleiðsla fyrirtækisins verður
einkum seld á erlendum mörkuðum.
■ Í dag starfa 38 manns hjá
fyrirtækinu við hönnun, prófanir,
smíði og framleiðslu.
■ OK Hull starfar í Kópavogi en
áætlar byggingu 6.000 fermetra
húsnæðis sem mun í framtíðinni
hýsa stærstan hluta starfseminnar.

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Suðurnesjum neyddist til að taka niður
tvo íslenska fána um klukkan
þrjú aðfaranótt 17. júní. Fánarnir
voru sóttir af eigendum sínum
morguninn eftir. Lögreglan bendir fólki á fánalögin þar sem finna
má umgengnisreglur um þjóðfánann.
Um tímamörk segja lögin:
„Fána skal eigi draga á stöng fyrr
en klukkan sjö að morgni og skal
hann að jafnaði eigi vera lengur uppi en til sólarlags og aldrei
lengur en til miðnættis.“
- bþh

Svisslendingar kusu í gær:

Vilja ekki fleiri
íbúakosningar
SVISS, AP Kjósendur í Sviss höfnuðu því í þjóðaratkvæðagreiðslu
í gær að fjölga þjóðaratkvæðagreiðslum í landinu.
Hópur þjóðernissinna vildi
að þjóðaratkvæðagreiðsla færi
fram í hvert skipti sem stjórnvöld skrifuðu undir alþjóðlega
samninga og sáttmála. Þeir lögðu
því fram þá tillögu til þjóðaratkvæðagreiðslu.
Útgönguspár og þau atkvæði
sem talin hafa verið benda þó til
þess að tillagan hafi verið felld
með 75 prósentum atkvæða.
Svisslendingar kjósa nú þegar í
þjóðaratkvæðagreiðslum um sex
sinnum á ári, en þátttakan hefur
farið minnkandi.
- þeb

Forsætisráðherra hefur áhyggjur af óeiningu og vantrausti á stofnanir Íslands:

Ábyrgðin er hjá stjórnmálamönnum
STJÓRNMÁL Viðvarandi óeining

og vantraust á helstu stofnunum íslensks samfélags er mikið
áhyggjuefni að mati forsætisráðherra. Þetta kom fram í hátíðarræðu Jóhönnu Sigurðardóttur á
Austurvelli í gær.
„Ábyrgðina berum við, kjörnir
fulltrúar þjóðarinnar, og enn sem
komið er hefur okkur mistekist
í þessu mikilvæga verkefni, að
endurvinna traust þjóðarinnar,“
sagði Jóhanna í ávarpi sínu.
Jóhanna sagðist vona að
Alþingi bæri gæfu til að samþykkja frumvarp um nýtt fiskveiðistjórnunarkerfi. Sagði hún
að ekkert mætti stöðva framgang
málsins, svo þjóðinni yrði tryggður „langþráður og sanngjarn
arður af fiskveiðiauðlindinni.“
Forsætisráðherra fjallaði

einnig um að erlendar þjóðir líti
til Íslands og skjóts bata landsins í kjölfar efnahagshrunsins.
Jóhanna nefndi nokkur atriði
sem dæmi um umfangsmiklar
samfélagsbreytingar, sem munu
skipta máli til framtíðar.
„Algjör umskipti hafa orðið
í þróun tekjuskiptingar í átt til
aukins jafnaðar,“ benti Jóhanna
á. „Nú hefur verulega dregið úr
ójöfnuði og er Ísland komið í hóp
ríkustu samfélaga heims þar sem
hvað mestur tekjujöfnuður ríkir.“
Þá nefndi Jóhanna að jafnrétti
kynjanna hafi sjaldan verið betra
hér á landi. Hér sé meirihluti ráðherra konur eins og 40 prósent
þingmanna og helmingur ráðuneytisstjóra.
- bþh

Á AUSTURVELLI Jóhanna Sigurðardóttir
gaf afdráttarlaust til kynna að helsta
áherslumál stjórnvalda sé nýtt fiskveiðistjórnunarkerfi.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ferð.is
Ný ferðaskrifstofa á netinu

Bodrum í
Tyrklandi

10 - 11 nátta
ferðir í beinu
flugi.

TILBOÐ!
22. júní, 3. og 13. júlí á
fljúgandi góðu verði.

Gümbet

Torba

Flug og gisting

Flug og gisting

Eken Resort

La Luna

Allt innifalið! 22. júní - 3. júlí

Allt innifalið! 3. - 13. júlí

Verð frá

Verð frá

89.900kr.

Á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli.
Innifalið: Flug, skattar og gisting með öllu inniföldu.
Verð m.v. 2 í tvíbýli frá 112.060 kr.

125.850kr.

Á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í fjölskylduherbergi.
Innifalið: Flug, skattar og gisting með öllu inniföldu.
Verð m.v. 2 í tvíbýli frá 149.900 kr.

Bodrum
Flugsæti
22. júní - 3. júlí

Verð frá

46.900 kr.

Flug fram og til baka með flugvallarsköttum.

Önnur gisting i boði:

ÍSLENSKA SIA.IS FER 60185 01/12

Ersan Resort & SPA **** tParkim Ayaz

***

tPaloma Yasmin

Fljúgðu fyrir minna
ferð.is er íslensk ferðaskrifstofa sem einungis er starfrækt í gegnum netið.
Íslendingum gefst með ferð.is kostur á að kaupa ódýrar ferðir á netinu án
þess að slaka á kröfum um öryggi, þjónustu og góðan aðbúnað.

ferð.is
sími 570 4455

****

tVoyage Torba

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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GENGIÐ 15.06.2012

Bandaríkjadalur

126,34

126,94

Sterlingspund

196,43

197,39

Evra

159,32

160,22

Dönsk króna

21,437

21,563

Norsk króna

21,209

21,333

Sænsk króna

18,040

18,146

Japanskt jen

1,6042

1,6136

SDR

191,92

193,06

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
220,5323
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Útgönguspár í Frakklandi:

Sósíalistar ná
meirihluta í
Frakklandi
FRAKKLAND, AP Sósíalistaflokk-

urinn getur myndað hreinan
meirihluta í neðri deild franska
þingsins samkvæmt útgönguspám. Samkvæmt spánum hlaut
flokkurinn,
sem er flokkur
Francois Hollande forseta,
312 af 577 þingsætum.
Ef útgönguspárnar ganga
eftir þurfa
sósíalistar
FRANCOIS
ekki að reiða
HOLLANDE
sig á stuðning
frá öðrum flokkum. Það skiptir
miklu máli fyrir Hollande, sem
mun með þessu hafa stuðning
meirihluta þingsins.
Hollande hefur lofað að fjölga
opinberum starfsmönnum og
beita sér fyrir breytingum á
björgunaráætlunum Evrópusambandsins, svo þær snúist í auknum mæli um hagvöxt en ekki
niðurskurð.
- þeb

LÖGREGLUMÁL
Sprengja í Kópavogi
Öflugur skoteldur sprakk í Selbrekku
í Kópavogi aðfaranótt sunnudags.
Sprengjunni hafði verið komið fyrir
undir bíl og sprengd þar. Engin
meiðsl urðu á fólki. Litlar skemmdir
urðu á bílnum en rúða í nágrenninu
sprakk við hvellinn.

UTANRÍKISMÁL
Þór í Færeyjum
Varðskipið Þór heimsótti Færeyjar í
lok vikunnar og var samstarfsaðilum
Landhelgisgæslunnar, Íslendingafélaginu og almenningi boðið að
skoða skipið. Um 570 manns komu
um borð. Talsvert var fjallað um komu
skipsins í færeyskum fjölmiðlum.

Sex af hverjum tíu vilja takmarka setu í embætti forseta samkvæmt könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2:

Stuðningsmenn Ólafs vilja síður takmörk
KÖNNUN Sex af hverjum tíu kjósendum,
um 60,6 prósent, vilja takmarka þann tíma
sem einn einstaklingur getur setið í embætti forseta Íslands, samkvæmt niðurstöðum skoðanakönnunar Fréttablaðsins og
Stöðvar 2 sem gerð var 13. og 14. júní.
Alls sögðust 39,4 prósent þeirra sem
afstöðu tóku til spurningarinnar ekki vilja
nein takmörk. Um 4,2 prósent vildu takmarka setuna við eitt kjörtímabil og 19,1
prósent við tvö. Þá sögðust 27,4 prósent
vilja draga mörkin eftir þrjú kjörtímabil
og 8,7 prósent við fjögur. Þá sögðust 1,2
prósent vilja takmarka setu í embættinu
við fimm eða fleiri kjörtímabil.
Mikill munur var á afstöðu þeirra sem

Fjöldi kjörtímabila
Telur þú að takmarka eigi fjölda kjörtímabila sem forseti
getur setið?
■ Já, við fimm
kjörtímabil
1,2%

■ Já, við fjögur kjörtímab.
8,7%
■ Já, við þrjú
kjörtímabil
27,4%

■ Nei
39,4%

■ Já, við tvö
kjörtímabil
19,1%
■ Já, við eitt kjörtímab.
4,2%

HEIMILD: SKOÐANAKÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS
OG STÖÐVAR 2 DAGANA 13. OG 14. JÚNÍ 2012

Risadagur í ferðaþjónustu
reynir á þolmörk landsins
Fimmtán til tuttugu þúsund ferðamenn koma til landsins með fjórum skemmtiferðaskipum og 40 farþegaþotum á næstu klukkutímum. Gjaldeyristekjur af dagdvöl skemmtiferðaskipa skiptir milljörðum í sumar.
FERÐAÞJÓNUSTA „Þetta er of stór
dagur fyrir Ísland“, segir Ólafía
Sveinsdóttir, deildarstjóri ferðaskrifstofunnar Atlantik, sem hefur
með höndum alla umsýslu fyrir
um 7.500 ferðamenn auk áhafna
þriggja skemmtiferðaskipa sem
koma til landsins í dag.
Alls koma fjögur farþegaskip
til Reykjavíkur nú fyrir hádegi,
en aldrei fyrr hafa svo mörg farþegaskip komið til hafnar sama
dag. Farþegar skipanna fjögurra
losa áttunda þúsundið auk áhafna
skipanna sem eru um þrjú þúsund
manns. Þá lenda í dag 40 farþegaþotur á Keflavíkurflugvelli með
tæplega átta þúsund farþega, samkvæmt upplýsingum frá Isavia.
„Það er komið vel á annað ár
síðan við hófum undirbúning fyrir
18. júní 2012,“ segir Ólafía. „Þetta
er mikið púsluspil, þó það megi
segja að það sé kostur að stærsti
hlutinn sé á einni hendi. Við getum
stjórnað umferðinni og tímasett
ferðir svo ekki verði árekstrar.
Við getum komið í veg fyrir að ekki
verði yfirfullt á vissum stöðum og
getum tímasett matar- og kaffitíma, heimsóknir á söfn og aðra
afþreyingu.“
80% þeirra 7.500 farþega skipanna þriggja sem Atlantik þjónustar ætlar í skipulagðar ferðir í dag,
og tölfræðin talar sínu máli um þau
tækifæri sem íslensk ferðaþjónusta
hefur með stöðugri fjölgun þessa
hóps ferðamanna.
Atlantik hefur bókað 105 rútur
fyrir daginn og þrjátíu jeppabifreiðar. Einnig fjölmargar litlar
rútur til styttri ferða á milli hafnar og miðbæjar Reykjavíkur. Eins
kjósa margir farþegar að ferðast
með leigubílum. 2.500 manns ætla
á Gullfoss og Geysi en skipuleggja

AUFÚSUGESTIR Þegar allt er talið gefa farþegaskipin milljarða innspýtingu inn í íslensk efnahagslíf.

hratt þegar nokkur hundruð manns
fara í styttri bæjarferðir, en eins
er mjög vinsælt meðal áhafna skipanna að kíkja í Bláa lónið.
„Við skulum svo ekki gleyma
því að þessi skip mörg hver koma
við á Akureyri, Ísafirði og öðrum
höfnum hérlendis. Því eru margir
þessir farþegar að dvelja hér tvo
til þrjá daga og kaupgeta þeirra er
yfirleitt mikil,“ segir Ólafía.
Eftir stutta eftirgrennslan
Fréttablaðsins má áætla að hver
ferðamaður af skemmtiferðaskipi
verji um tíu til tólf þúsund krónum daginn sem hann dvelur hér á

Margir þessir farþegar
dvelja hér tvo til þrjá
daga.
ÓLAFÍA SVEINSDÓTTIR
DEILDARSTJÓRI HJÁ ATLANTIK

þarf matar- og kaffiveitingar bæði
í hádegis- og kvöldmat. Hundrað ætla í ferð á Langjökul og fjölmargir í hvalaskoðun. Stór hópur
ætlar í útsýnisflug og aðrir ferðast
um Reykjanes.
Þó aðeins lítill hluti áhafnar
skipanna fari í land þá telur það

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

landi. Bara í dag er innspýtingin
100 milljónir frá farþegum skipanna, varlega áætlað.
Hafnasamband Íslands áætlaði
í könnun fyrir árið 2009 að gjaldeyristekjur af 74 þúsund ferðamönnum og starfsfólki skemmtiferðaskipa það ár hafi numið
þremur milljörðum króna að hafnargjöldum meðtöldum. Þá er önnur
umsýsla ótalin; vistir, varahlutir,
olíukaup og önnur þjónusta. Áætlanir ferðaþjónustunnar gera ráð
fyrir að farþegar skipanna verði
um hundrað þúsund í sumar.
svavar@frettabladid.is

VEÐURSPÁ

9`RZ\NH
VS 06G2001
Kröftug 2000 W ryksuga
með 4 lítra slitsterkum poka.
Vinnuradíus 10 metrar.

svöruðu spurningunni eftir því hvaða
frambjóðanda þeir styðja. Þannig sögðust um 57 prósent stuðningsmanna Ólafs
Ragnars Grímssonar ekki vilja takmarka
fjölda kjörtímabila, en fimmtán prósent
stuðningsmanna Þóru Arnórsdóttur.
Hringt var í 2.461 manns þar til náðist í
1.500 samkvæmt lagskiptu úrtaki miðvikudaginn 13. júní og fimmtudaginn 14. júní.
Þátttakendur voru valdir með slembiúrtaki
úr Þjóðskrá. Svarendur skiptust jafnt
eftir kyni, og hlutfallslega eftir búsetu og
aldri. Spurt var: Telur þú að takmarka eigi
fjölda kjörtímabila sem forseti getur setið?
Alls tóku 87,6 prósent þeirra sem náðist í
afstöðu til spurningarinnar.
- bj

HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir

;PSIVóZ]LYó!
 NUVWJU
(fullt verð: 28.900 kr.)

12
2

veðurfréttamaður

11
13

MILT OG STILLT
Vikan einkennist
af fremur hægum
vindi og mildu
veðri. Áfram líkur
á síðdegisskúrum
víða um land einkum á miðvikudaginn. Litlar breytingar í vændum fram
á helgi.
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Á MORGUN
Hæg vestlæg átt.

10

2

2

12

12

8

11

4

3

5

MIÐVIKUDAGUR
Hæg SV-læg eða
breytileg átt.

12
12

Alicante

28°

Basel

30°

Berlín

30°

Billund

19°

Frankfurt

26°

Friedrichshafen

29°

Gautaborg

20°

Kaupmannahöfn

20°

Las Palmas

26°

London

20°

Mallorca

25°

New York

23°

Orlando

32°

Ósló

18°

París

21°

San Francisco

19°

Stokkhólmur

17°

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

Vertu

snjallari
með Nova!

GDJXU

VWHLQL

Snjallsíminn þinn er
snjallari en Einstein

GDJXU

VWHLQL

500 kr.
notkun á mán.
í 12 mán. fylgir
með Samsung
Galaxy Y!
Samsung Galaxy Xcover

4.490 kr.

Samsung Galaxy Y

í 12 mán..

49.990 kr. stgr.

1.000 kr.
notkun á mán.
í 12 mán. fylgir
með Samsung
Galaxy S II!

2.290 kr.

í 12 mán.

24.990 kr. stgr.

Samsung Galaxy S II

5.690 kr.

í 18 mán.

89.990 kr. stgr.

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter
Símnotkun fylgir með 0 kr. Nova í Nova og Eitt verð í alla, áskrift og frelsi.
Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 325 kr./mán. greiðslugjald. Það er ódýrara að staðgreiða og þá þarf ekki kreditkort.
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KJÖRKASSINN

Fulltrúar 80 ríkja koma saman í Washington til þess að ræða hvernig draga megi úr barnadauða:

Lífi 45 milljóna verði bjargað næstu 23 árin
Ert þú sátt(ur) við störf sérstaks
saksóknara?
JÁ

64,7%
35,3%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hélst þú upp á þjóðhátíðardaginn með einhverjum hætti?
Segðu þína skoðun á Vísir.is.

SAMFÉLAGSMÁL Bóluefni, bætt heilsugæsla
og aukin menntun í heiminum á síðustu
fjörutíu árum hefur dregið úr tíðni barnadauða um meira en helming. Alþjóðlegur
fundur um málefnið hófst fyrir helgi í
Washington í Bandaríkjunum.
Á fundinum koma saman fulltrúar frá
meira en áttatíu ríkjum og fjöldi sérfræðinga í þeim tilgangi að samhæfa aðgerðir
til að draga enn frekar úr barnadauða.
Ríkisstjórnir Eþíópíu, Indlands og Bandaríkjanna leiða fundinn í samstarfi við
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, UNICEF.
Markmið fundarins er að fá alþjóðasamfélagið til þess að taka höndum

saman og minnka barnadauða niður í tuttugu af hverjum eitt þúsund lifandi fæddum börnum í hverju landi fyrir árið 2035.
Það þýðir að hægt verði að bjarga lífi 45
milljóna barna á næstu 23 árum og færa
heiminn nær því endanlega markmiði að
aftra því að börn deyi af orsökum sem vel
mætti koma í veg fyrir.
Í tilkynningu frá UNICEF kemur fram
að enn látist milljónir barna undir fimm
ára aldri á hverjum degi af orsökum sem
hægt væri að koma í veg fyrir.
Flest eru börnin í sunnanverðri Afríku
og Suður-Asíu. Árið 2010 voru það 57
börnum af hverjum 1.000 lifandi fæddum.

BARNADAUÐI Enn deyja milljónir barna undir fimm ára aldri á

degi hverjum af orsökum sem hægt er að koma í veg fyrir.

- sv

FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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ATKVÆÐI GREITT Alexis Tsipras er leiðtogi Syriza, sem verður að líkindum stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn á gríska þinginu.

Flokkur hans hlaut rúmlega 26 prósent atkvæða, en hann vildi hætta við björgunaráætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Reyna að mynda
meirihlutastjórn
Klæjar þig og svíður
á milli tánna?

15%

afsláttu
r
Gildir í ve
rslunum
Gildir í jún Lyfju.
í

– 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.

með fótsvepp!

gerir grillmat að hreinu lostæti!

Nýi lýðræðisflokkurinn og sósíalistaflokkurinn Pasok munu reyna að mynda
ríkisstjórn í Grikklandi. Lýðræðisflokkurinn fékk flest atkvæði í kosningunum.
Leiðtogi flokksins sagði niðurstöður kosninganna sigur fyrir alla Evrópu.
GRIKKLAND, AP Nýi lýðræðisflokk-

urinn lýsti í gærkvöldi yfir sigri
í grísku þingkosningunum sem
fóru fram í gær. Antonis Samaras,
leiðtogi flokksins, sagði kosningaúrslitin sigur fyrir alla Evrópu.
Samaras sagði jafnframt að
Grikkir hefðu kosið að vera áfram
í evrusamstarfinu og segist ætla
að mynda ríkisstjórn eins fljótt og
hægt er. Þegar búið var að telja um
sjötíu prósent atkvæðanna í gærkvöldi hafði Nýi lýðræðisflokkurinn fengið 30,1 prósent atkvæða en
róttæki vinstriflokkurinn Syriza
26,5 prósent. Sósíalistaflokkurinn Pasok hafði fengið tæp þrettán prósent. Það þýðir að enginn
flokkur hafði fengið meirihluta
þingsæta.

Nýi lýðræðisflokkurinn og Pasok
munu því reyna að mynda ríkisstjórn, en báðir flokkarnir eru
fylgjandi björgunaraðgerðum frá
Evrópusambandinu og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Syriza vill
hafna björgunarláni frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum með þeim
niðurskurði og skattahækkunum
sem því fylgir.
Allir þessir flokkar eru þó
hlynntir veru Grikklands í Evrópusambandinu og notkun evrunnar,
en talið var að mögulega þyrfti að
reka Grikki úr evrusamstarfinu
höfnuðu þeir björgunaraðgerðunum.
Fylgst hefur verið náið með
kosningunum í Grikklandi, sem
hafa verið taldar mjög mikilvæg-

ar fyrir framtíð evrunnar og samstarfsins innan Evrópusambandsins. Niðurstöður kosninganna í gær
hafa því að líkindum róað önnur
Evrópuríki og fjármálamarkaði,
að minnsta kosti tímabundið.
„Það verða ekki fleiri ævintýri.
Staða Grikklands innan Evrópu
verður ekki sett í vafa. Fórnir
grísku þjóðarinnar munu koma
landinu aftur í blóma,“ sagði Samaras. Þá sagði hann að Grikkir
myndu standa við skuldbindingar
sínar, sem þykir merkja að hann
vilji drífa í þeim niðurskurði sem
krafist er af ríkinu á þessu ári.
Þjóðverjar sögðu í gærkvöldi að
mögulega myndu Grikkir fá frest
til þess að mæta kröfum.
thorunn@frettabladid.is

Lögreglan á Akureyri hafði afskipti af mörgum vegna óláta á Bíladögum:
ENNEMM / SIA / NM46407
ENNEM

Mikill erill hjá lögreglu á Bíladögum
LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Akureyri

TVÆR NÝJAR
BRAGÐTEGUN
DIR

hafði í nógu að snúast um helgina.
Þar fóru fram árlegir Bíladagar á
vegum Bílaklúbbs Akureyrar.
Á föstudagskvöld varð slys í svokallaðri drift-keppni, eða undanrennu, þar sem ökumaður missti
stjórn á bíl sínum og endaði á
öryggisgirðingu og utan brautar.
Áhorfendur meiddust og einn var
fluttur með sjúkrabíl á slysadeild.
Þrír menn ruddust inn á heimili
á Akureyri og lömdu húsráðanda á
laugardagskvöld. Árásin tengdist
einhverjum deilum á milli aðila.
Húsráðandi slapp með minniháttar
meiðsl. Tilkynnt var um hópslags-

mál á sunnudagsmorgun í miðbæ
Akureyrar. Ölvað fólk fyllti götur
bæjarins þegar skemmtistaðir lokuðu. Lögreglan tók tvo fyrir ölvun
við akstur. Annar þeirra ók á staur
og utan í bifreið.
Lögreglan sinnti útköllum vegna
hávaða frá bílaumferð alla helgina.
Talsvert var um spyrnukeppnir á
götum bæjarins og nokkuð um að
menn spóluðu í hringi með tilheyrandi hávaða og látum. Milli tíu og
fimmtán manns voru kærðir fyrir
of hraðan akstur. Flestir voru teknir á þjóðveginum í Öxnadal á leið til
Akureyrar. Sá sem hraðast ók var á
173 kílómetra hraða.
- bþh

AKUREYRI Fjöldi fólks sækir Akureyrar-

bæ heim í tengslum við Bíladaga.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hlutaárútboð
í fasteignafélaginu Regin hf.
hefst í dag
Hlutaárútboð í Regin hf. fer fram dagana 18. og 19. júní 2012. Eignarhaldsfélag Landsbankans ehf. mun bjóða til sölu 975.000.000
áður útgefna hluti í Regin, sem samsvarar 75% af heildarhlutafé í Regin. Allir hlutir í útboðinu verða seldir á sama verði sem liggja
mun á verðbilinu 8,1-11,9 kr. á hvern hlut í Regin. Söluandvirði útboðsins getur numið á bilinu 7,9-11,6 ma.kr. Markaðsvirði alls
hlutaár í Regin miðað við fyrrgreint verðbil er á bilinu 10,5-15,5 ma.kr.
Útboðið er markaðssett á Íslandi. Skilyrði fyrir þátttöku í útboðinu eru að þátttakendur haﬁ íslenska kennitölu og séu árráða.
Útboðið er tvískipt og skiptist í tilboðsbók og áskriarhluta. Meginmarkmið seljanda með útboðinu er að Reginn uppfylli
skráningarskilyrði Aðalmarkaðar Kauphallarinnar um dreiﬁngu hlutaár.
Ráðgjafar Landsbankans veita upplýsingar um áskriarhluta útboðsins í síma 410 4040, armalaradgjof@
landsbankinn.is, kl. 9-20 meðan á útboðinu stendur.
Sótt hefur verið um töku allra hlutabréfa í Regin til viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphöllin). Seljandi mun
falla frá útboðinu ef eirspurn verður ekki nægjanleg til þess að Reginn uppfylli skráningarskilyrði Aðalmarkaðar Kauphallarinnar
um dreiﬁngu hlutaár eða ef ekki næst að selja yﬁr 50% af heildarhlutafé í Regin í útboðinu. Seljandi hefur ákveðið að halda
eir 25% eignarhlut í Regin eir útboðið og hefur skuldbundið sig til þess að selja þann eignarhlut ekki í 10 mánuði eir töku
hlutabréfa í Regin til viðskipta í Kauphöllinni.
Reginn hefur birt lýsingu sem dagsett er 11. júní 2012. Fjárfestar eru hvattir til þess að kynna sér allar upplýsingar í lýsingunni
áður en þeir taka ákvörðun um árfestingu í hlutabréfum í Regin. Lýsinguna má nálgast á vefsíðu Regins, www.reginn.is.

Útgefandi
Reginn hf., kt. 630109-1080, Hagasmára 1, 201
Kópavogi, www.reginn.is.
Hlutafé útgefanda
Heildaröldi útgeﬁnna hluta í Regin er
1.300.000.000 hlutir. Þeir eru allir í einum ﬂokki.
Seljandi
Eignarhaldsfélag Landsbankans ehf.,
kt. 530407-1790, Austurstræti 11, 155 Reykjavík.
Áskriartímabil
Útboðið hefst kl. 10:00 þann 18. júní 2012
og lýkur kl. 16:00 þann 19. júní.
Verðbil og útboðsgengi
Að áskriartímabilinu loknu mun seljandi
ákveða útboðsgengi sem verður það sama til
allra sem taka þátt í útboðinu. Útboðsgengið
verður á verðbilinu 8,1-11,9 kr. á hvern hlut
í Regin. Seljandi mun byggja ákvörðun sína
um útboðsgengi á þeim tilboðum sem berast
í útboðinu að teknu tilliti til markmiða sinna
með útboðinu.

1. Tilboðsbók – áskriir að lágmarki
50 m.kr. að kaupverði
Í tilboðsbók skila árfestar áskri sinni til
umsjónar- og/eða söluaðila á sölutímabilinu
á sérstöku áskriareyðublaði sem nálgast má
hjá Fyrirtækjaráðgjöf og Markaðsviðskiptum
Landsbankans.

Áskriir í tilboðsbók sem eru á og yﬁr útboðsgengi verða samþykktar. Ef umframeirspurn
verður í þessum hluta útboðsins verða áskriir
í tilboðsbók skertar hlutfallslega, með tilliti til
heildartilboðsárhæðar tilboðsgjafa sem buðu
á og yﬁr útboðsgengi að teknu tilliti til tilboðsgengis þeirra.

2. Áskriahluti – áskriir á bilinu 100.00049.999.999 kr. að kaupverði
Fjárfestar skrá áskriir sínar á áskriarvef
Landsbankans, sem opinn verður á
áskriartímabilinu: www.landsbankinn.is/
reginnutbod. Til að skrá áskriir sínar verða
árfestar að hafa aðgang að netbanka, sem getur
verið hvaða íslenski viðskiptabanki sem er.

Áskriir í áskriarhluta sem eru á útboðsgengi
og hámarksgengi yﬁr útboðsgengi verða
samþykktar. Verði umframáskri í þessum hluta
útboðsins verða áskriir ekki skertar niður fyrir
100.000 kr. að kaupverði. Leitast verður við
að skerða ekki áskriir sem eru allt að 2 m.kr.
að kaupverði. Að öðru leyti verður skerðing
hlutfallsleg.

Fjárfestar skrá kennitölu sína og panta lykilorð
á áskriarvefnum sem þeir fá sent sem rafrænt
skjal í netbanka sinn. Fjárfestar geta skilyrt
áskri sína við það að endanlegt útboðsgengi
fari ekki umfram ákveðið hámarksverð á hlut.
Ef árfestir tilgreinir ekkert hámarksverð
í áskri sinni skoðast áskriin sem gerð á
útboðsgengi.

Seljandi áskilur sér rétt til þess að breyta þeim
ölda hluta sem eru boðnir til sölu í hvorum hluta
útboðsins fyrir sig og til þess að hafna áskrium
að heild eða í hluta án frekari rökstuðnings.

Fyrirkomulag útboðs
Útboðið er tvískipt. Í tilboðsbók eru til sölu
633.750.000 hlutir eða sem nemur 48,75% af
heildarhlutafé í Regin. Í áskriarhluta eru til
sölu 341.250.000 hlutir eða sem nemur 26,25%
af heildarhlutafé í Regin. Ein áskri er heimil
fyrir hverja kennitölu í útboðinu. Þátttaka
í útboðinu er skuldbindandi fyrir árfesta.

Úthlutun og skerðing áskria
Áskriir undir útboðsgengi verða ekki samþykktar og aðilar sem bjóða verð undir
útboðsgengi eða tilgreina hámarksverð sem er
undir útboðsgengi fá ekki úthlutað hlutum í
útboðinu.

Umsjónar- og söluaðili útboðs
og töku hlutabréfanna til viðskipta
Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans, Hafnarstræti 5,
3. hæð, 155 Reykjavík, sími 410 7340,
fyrirtaekjaradgjof@landsbankinn.is.

Söluaðili útboðs í tilboðsbók
Markaðsviðskipti Landsbankans, Hafnarstræti 5,
3. hæð, 155 Reykjavík, sími 410 7330,
reginnutbod@landsbankinn.is.

Landsbankinn

landsbankinn.is

Gjalddagi og afhending
Greiðsluseðlar verða sendir í netbanka áskrifenda.
Gjalddagi og eindagi greiðsluseðla er 27. júní
2012. Afhending hluta fer eingöngu fram gegn
greiðslu áskriarloforða og fer fram 29. júní 2012.
Fyrsti dagur viðskipta í Kauphöll
Kauphöllin mun tilkynna um fyrsta viðskiptadag
með hluti í Regin með eins viðskiptadags
fyrirvara. Fyrsti dagur viðskipta getur í fyrsta
lagi orðið 2. júlí 2012.

410 4000
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17. JÚNÍ: Þjóðhátíðardagur Íslendinga

Í FARARBRODDI Skátar voru í fararbroddi og báru íslenska fánann. Fast á hæla þeirra kom lúðrasveitin og sá til þess að allir

gengu í takt.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

AUSTURVÖLLUR Bjarni Benediktson, formaður Sjálfstæðisflokksins, sat með dóttur
sína í fanginu er hann hlýddi á ræðu Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra. Þeirri
stuttu virtist ekki líka neitt afskaplega vel við orð Jóhönnu og hefur örugglega fest
augun á litríkum gasblöðrum.

Hátíðahöld
í Reykjavík
Fjölmenni sótti hátíðahöld í miðbæ Reykjavíkur í tilefni af
þjóðhátíðardegi Íslendinga, 17. júní, í gær. Boðið var upp
á leiktæki fyrir börnin í Hljómskálagarðinum og dagskrá
var á sviðinu við Arnarhól. Þá var efnt til skrúðgöngu frá
Hlemmi niður á Lækjartorg þar sem lúðrasveit lék fastan
takt í broddi fylkingar.

HÁTÍÐARSKAPIÐ Þessir drengir voru í sannkölluð hátíðarskapi þegar þeir reyndu

leiktækin í Hljómskálagarðinum. Þar mátti finna eitthvað við allra hæfi og njóta
blíðunnar í faðmi fjölskyldunnar.

FÁNINN Á þjóðhátíðardaginn ber mikið á íslenska fánanum. Lög um
hann voru sett 17. júní árið 1944 og voru þau önnur lögin sem sett
voru, á eftir stjórnarskránni, við stofnun lýðveldisins.

HALTU FAST! Þessi litla snót skemmti sér konunglega
þegar pabbi hennar ók henni í hjólbörum í Hljómskálagarðinum.

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 aðeinss frá
á
*Miðað
*Miðað
ðv
við
ið
ð Caddy
Caddy TSI
T ben
be sín, 86
6 hestöfl, beinski
kiptur
t .
Auka
ahlut
h ir á myn
hl
mynd,
d, álfe
álfel
lfe gur
g og
g þokuljós.

Til afgreiðslu strax

2.990..000 kr.
( kr. 2..38
382.
2.47
2.
470
47
0 án vs
sk))

Fæst einnig
fjórhjóladrifinn

Atvinnubílar

ÓDÝRASTI
SYKURINN
Í BÓNUS

209 kr.
1 kg

Á ÞRIÐJA HUNDRAÐ EURO SHOPPER VÖRUTEGUNDIR Í BOÐI
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hvað heitir nýi tölvuleikurinn
sem von er á frá CCP?

2. Í hvaða hverfi Reykjavíkur hækkaði fasteignamat mest?

3. Hvað er merkilegt við Liu Yang?
SVÖRIN

Samtök verslunar og þjónustu kærðu ákvörðun Lyfjastofnunar til ráðuneytis:

Hætt við tónleika Radiohead:

Leyft að selja afurðir kannabisplöntu

Einn lést þegar
sviðið hrundi

VERSLUN Lyfjastofnun hefur
ákveðið að endurskoða ákvörðun sína um að synja umsókn um
undanþágu fyrir innflutningi á
hampfræjum og hamppróteindufti.
Lyfjastofnun hafði hafnað
umsókninni á grundvelli þess
að vörurnar væru báðar afurðir
kannabisplöntunnar og meðhöndlun þeirra óheimil á Íslandi. Þetta
kemur fram í fréttatilkynningu frá
Samtökum verslunar og þjónustu.
Samtök verslunar og þjónustu
kærðu fyrri ákvörðun Lyfjastofnunar til velferðaráðuneytisins.
Kært var á þeim forsendum að sala

hampfræja og hamppróteindufts
væri leyfileg á erlendum mörkuðum og á innri markaði Evrópusambandsins. Enn fremur væri einungis um að ræða matvörur sem
á engan hátt geta falið í sér eiginleika hampplöntunnar. Vörurnar
falla þannig ekki undir löggjöf um
ávana- og fíkniefni.
Á grundvelli þessara athugasemda og ábendinga hefur Lyfjastofnun ákveðið að endurskoða
fyrri ákvörðun sína. Stofnunin
telur ekki forsendur fyrir því
að fella umræddar vörur undir
ákvæði laga um fíkniefni.
- bþh

SKYLDAR PLÖNTUR Hampfræ og
hamppróteinduft eru vörur unnar úr
kannabisplöntunni.

KANADA Einn lést og þrír slösuðust
þegar svið hrundi fyrir tónleika
með hljómsveitinni Radiohead í
Toronto í Kanada á laugardag.
Sviðið hrundi um klukkustund
áður en svæðið var opnað gestum.
Strax varð ljóst að fólk hefði orðið
undir og kallað á aðstoð. Sá sem
lést var karlmaður á fertugsaldri,
en ekki voru gefnar nánari upplýsingar um hann. Einn hinna
slösuðu er alvarlega meiddur.
Fjörutíu þúsund manns áttu
miða á tónleikana, sem var aflýst
vegna slyssins.
- þeb

1. DUST 514. 2. Í Þingholtunum. 3. Hún er
fyrsta kínverska konan sem fer út í geim.

HEFÐBUNDINN LANDBÚNAÐUR José Manuel Silva Rodriguez, skrifstofustjóri landbúnaðarmála hjá framkvæmdastjórn ESB, segir
að sérstaða íslensks landbúnaðar sé margþætt og að vissu leyti hliðstæð við Finnland og Svíþjóð á sínum tíma.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Viðræður við Svía og
Finna verði innblástur
Skrifstofustjóri landbúnaðarmála hjá ESB segir sérstöðu Íslands liggja á mörgum sviðum. Margar hliðstæður séu við aðstæður sem Svíar og Finnar fengu sérlausnir út á á sínum tíma. Erfitt að segja hvenær landbúnaðarviðræður hefjast.
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Gamli, góði hafragrauturinn í handhægu máli sem auðvelt
er að grípa með sér hvert sem er. Þú bætir við heitu vatni
og hann er tilbúinn á tveimur mínútum.

EVRÓPUMÁL Margt er líkt með
aðstæðum í íslenskum landbúnaði nú og stöðu mála í Svíþjóð og
Finnlandi þegar þau lönd sömdu
um inngöngu í Evrópusambandið (ESB) á tíunda áratug síðustu
aldar.
Þetta segir José Manuel Silva
Rodriguez, skrifstofustjóri landbúnaðarskrifstofu framkvæmdastjórnar ESB, í viðtali við Fréttablaðið. Silva er staddur hér landi
til að kynna sér aðstæður og ræða
við ráðamenn, hagsmunaaðila og
bændur.
Mikil áhersla hefur verið lögð
á sérstöðu íslensks landbúnaðar í
aðildarviðræðunum. Silva segir að
sérstaða íslensks landbúnaðar sé
margvísleg.
„ Aðstæður sem íslensk i r
bændur búa við, hvað varðar
loftslag og landslag, eru afar sérstæðar. Þar að auki er innlendur
markaður lítill, landið afskekkt
og einangrað og svo er það að öllu

leyti norðan við
62. breiddargráðu.“
Þar
vísar
Silva til sérl au sn a r s em
S v í þj ó ð
og
Finnland fengu
á sínum tíma
og felst í því
JOSÉ MANUEL
að ríkjunum er
SILVA RODRIGUEZ
heimilt að veita
sérstaka styrki vegna heimskautalandbúnaðar, landbúnaðar norðan
við 62. breiddargráðu. Þeir styrkir geta numið allt að 35 prósentum
umfram það sem öðrum aðildarríkjum er heimilt.
Silva tekur þó ekki svo djúpt í
árinni að segja að þær lausnir
megi yfirfæra á Ísland í yfirstandandi viðræðum.
„Hverjar aðildarviðræður eru
einstakar þar sem reynt er að ná
sátt milli þarfa ESB og umsóknarríkisins. Þegar samningaviðræð-

ur hefjast um landbúnaðarmál
verða kröfur Íslands skoðaðar í
grunninn. En þar sem við sjáum
margar hliðstæður milli Finnlands, Svíþjóðar og Íslands, verða
niðurstöður fyrri viðræðna okkur
örugglega innblástur í viðræðunum við Ísland.“
Vonir hafa staðið til þess að allir
samningskaflar verði opnaðir
fyrir árslok, og hefur Stefan Füle,
stækkunarstjóri ESB, meðal annars látið þau orð falla. Silva segir
hins vegar erfitt að spá um slíkt.
„Undirbúningurinn gengur vel
og það myndi senda afar jákvæð
skilaboð, en ýmsu er enn ólokið
bæði hjá Íslandi og ESB. Það er
því ómögulegt að segja nákvæmlega fyrir um hvenær viðræður
gætu hafist.“
Ríkjaráðstefna milli Íslands
og ESB verður haldin í Brussel
í lok vikunnar þar sem gera má
ráð fyrir að fleiri samningskaflar
verði opnaðir. thorgils@frettabladid.is

Skyldur rekstraraðila vegna umhverfistjóns teknar inn í íslenskan rétt:

Mengunarbótareglan innleidd
UMHVERFISMÁL Ný lög um umhverfisábyrgð voru

Í kvöld á Stöð 2
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

nýverið samþykkt á Alþingi. Með lögunum er
greiðsluregla umhverfisréttarins, eða
mengunarbótareglan svokallaða, innleidd í íslenskan rétt.
Þetta er sú meginregla að sá sem
veldur mengun bæti umhverfistjón
sem af henni hlýst og beri kostnað
af því. Lögin fela í sér innleiðingu á
tilskipun Evrópusambandsins sem
íslenska ríkinu ber skylda til að
innleiða vegna EES-samningsins.
Með lögunum er í fyrsta
skipti settar hér á landi reglur
um skyldur rekstraraðila sem
ábyrgð bera á umhverfistjóni
sem hlýst af starfsemi þeirra.
Lögin gilda um umhverfistjón sem

hlýst af ýmissi leyfisskyldri atvinnustarfsemi sem
og yfirvofandi hættu á umhverfistjóni af hennar
völdum. Gildir ábyrgð slíkra rekstraraðila óháð því hvort um gáleysi
eða ásetning er að ræða.
Að auki gilda lögin um
umhverfistjón á vernduðum
tegundum og náttúruverndarsvæðum og yfirvofandi hættu
á slíku tjóni sem rekja má til
annarrar atvinnustarfsemi
en þeirrar sem er leyfisskyld, hvort sem það hlýst
af ásetningi eða gáleysi.
Umhverfisstofnun fer
með stjórnsýslu og eftirlit
laganna.
- shá
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Kannabisræktun aldrei meiri hér á landi.

Endurmeta þarf
forvarnastefnuna

N

ýjustu tölur um framleiðslu fíkniefna hér á landi gefa
tilefni til vangaveltna um hvort ekki mætti eitthvað
betur fara í hvernig hér er staðið að forvörnum og er
þar áfengisstefnan ekki undanskilin.
Eftir hrun krónunnar árið 2008 og dýrtíðina sem þá
tók við hefur framleiðsla á kannabisefnum tekið kipp hér á landi,
að því er fram kemur í nýrri samantekt lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þannig voru á
SKOÐUN
skrá lögreglu árið 2007 um tuttugu brot sem tengdust kannabisÓli Kristján
framleiðslu, en voru orðin 180
Ármannsson
þremur árum síðar. Um leið
olikr@frettabladid.is
margfaldaðist fjöldi kannabisplantna sem lögregla gerði upptækar. Árið 2007 voru plönturnar
um þúsund talsins en síðustu ár
hefur fjöldinn verið á bilinu sex til tíu þúsund. Á sama tíma hafa
rannsóknir sýnt að neysla kannabisefna, og þá helst maríjúana,
hefur stóraukist hjá ungu fólki. Í fyrrahaust var frá því greint
íslensk ungmenni ættu Norðurlandamet í maríjúana neyslu. Og
ekki þarf annað en að ræða við framhaldsskólanema til að fá staðfest að þeir eiga auðveldara með að nálgast kannabisefni en áfengi.
Þá virðist lítið svarað linnulausum áróðri um meint skaðleysi
kannabisreykinga þar sem eiturlyfjasalar og hasshausar sem
réttlæta vilja eigin neyslu vitna gjarnan í eldgamlar rannsóknir.
„Kannabisefni eru einu ólöglega vímuefnin á Vesturlöndum sem
eiga sér aðdáendahóp, „kannabisbullurnar“ sem berjast skipulega
fyrir lögleiðingu þeirra,“ segir á vef SÁÁ.
Minna fer fyrir því að haldið sé á lofti nýrri rannsóknum sem
sanna skaðsemi þessa eiturlyfs, hvernig það eyðileggur námsgetu
(sem væntanlega bætir gráu ofan á svart í tölfræði um unglinga
sem ekki geta lesið sér til gagns), ógnar geðheilsu og veldur ánetjan sem hefur í för með sér veruleg fráhvarfseinkenni.
Því má að minnsta kosti velta fyrir sér hvort hátt verð og aðrar
aðgerðir sem gripið hefur verið til í forvarnaskyni til að beina
ungu fólki frá áfengi, svo sem blástursmælingar við inngang á
dansleikjum framhaldsskóla, ýti fremur undir að ungmennin leiti
annarra vímugjafa, svo sem maríjúana. Eftir uppgang þeirrar
framleiðslu síðustu ár er bæði ódýrara og auðveldara fyrir ungmenni að hafa upp á slíkum efnum, auk þess sem þau sleppa
óhindrað í gegn um blástursmælingu skólanna sem viðhafa slík
meðul.
Vitanlega væri allra best að ungdómurinn héldi sig frá vímuefnaneyslu í hvaða mynd sem hún er, lögleg eða ólögleg. Með
fræðslu og þeirri fyrirmynd sem felst í eðlilegri umgengni við
áfengi má hins vegar teljast líklegra að neysla ungmenna hefjist síðar og verði fremur innan ramma laga og reglna en raunin
er í núverandi fyrirkomulagi. Ekki verður fram hjá því horft að
tölurnar virðast benda til þess að þjóðin hafi með stefnu sinni í
forvarnamálum verðlagt áfengi út af markaðnum í ákveðnum
kreðsum og búið til rými fyrir aðra ólöglega vímugjafa. Hlýtur
þar að vera komið fullt tilefni til að endurmeta virkni þeirra forvarnameðala sem hingað til hefur verið beitt.

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

Lætin grátin
Egill Helgason sjónvarpsmaður
kvartar yfir því að ekki hafi verið
um neina kvöldskemmtun að
ræða í miðborg Reykjavíkur í gær.
Þykir honum heldur lágt risið á
þjóðhátíðardegi Íslendinga fyrir vikið.
Það er af sem áður var, því fáir hafa
skrifað meira um læti í miðbænum
en einmitt Egill. Hann hefur búið
þar lengi og kvartað sáran yfir þeim
ólifnaði sem fylgir kvöldfylliríum í
miðbænum. Nú má vel vera að
hann hafi séð fyrir sér dannaða
skemmtun þar sem saklaus
ungmenni dilluðu sér í takt við
fagra tóna. Reynslan ætti
þó að sýna honum að
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Lítið er eldri manns gaman
Guðbergur Bergsson er eldri en
tvævetur þegar kemur að því að
hneyksla. Sú var tíð að hann
breytti íslenskum bókmenntum á máta sem
sumum fannst hneykslanlegur. Nú virðist hann helst
dunda sér við það að
ýfa sem flestar fjaðrir
og nota sem grófust
orð, aðeins til að
hneyksla. Það er
af sem áður var.

Persónulega sambandið
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sagði, í hátíðarávarpi sínu
í gær, að loks hyllti undir að
draumsýn Jóns Sigurðssonar og fleiri
um alíslenska stjórnarskrá yrði að
veruleika. Þetta er umhugsunarefni.
Jón var andsnúinn því að danskir
stjórnmálamenn hlutuðust til um
íslensk málefni, en hann vildi þó
halda persónulegu sambandi
Íslendinga og Danakonungs. Slíkt
er ekki að finna í drögum að
nýrri stjórnarskrá, en það
þykir alltaf fínt að veifa
Jóni á afmælinu hans.
kolbeinn@frettabladid.is

HALLDÓR

Veiðigjaldið kom fyrir löngu
Sjávarút vegsmál

b ó k a b ú ð

þúsundum ungmenna fylgir fyllirí og
fylliríi fylgja læti. Þess vegna eru oft
læti í miðbænum.

Kristinn H.
Gunnarsson
fv. alþingismaður

V

eiðigjald er komið á fyrir löngu í
sjávarútveginum. Það gerðu útvegsmenn sjálfir. Viðskipti með veiðiheimildir eru umfangsmiklar og verðið afar
hátt. Veltan nemur tugum milljarða
króna á hverju ári. Tekjurnar renna nær
eingöngu til handhafa veiðiheimildanna.
Stjórnarflokkarnir hyggjast auka hlut
ríkissjóðs úr 9,46 kr. fyrir kíló af þorski
í 37 kr. fyrir veiðileyfið og hækka það
svo í 54 kr. eftir þrjú ár. Útgerðarfyrirtækin sjálf krefjast um 300 kr. í endurgjald fyrir réttinn. Það er áttfalt veiðigjald. Hlutur þeirra í tekjunum er 97%
og lækkar í 82% með áformum stjórnvalda. Hlutur ríkisins verður ekki talinn
mikill.
Á síðasta fiskveiðiári voru 44% aflamarksins flutt á milli skipa. Viðskipti
milli óskyldra aðila námu 76 þúsundum
tonna. Hagfræðistofnun Háskóla Íslands
birti í maí 2010 skýrslu um markaðinn
með veiðiheimildir. Telur stofnunin að
hann sé skilvirkur og verðlagið endurspegli fjárhagslega getu fyrirtækjanna
til þess að greiða fyrir veiðiréttinn.
Bent er á að kvótalitlar og kvótalausar
útgerðir séu stórtækar á markaðnum

fyrir leigukvóta. Hlutur þeirra var fiskveiðiárið 2008/9 um 35% af öllum leigukvóta í þorski og ýsu það ár. Nýlegri upplýsingar eru ekki handbærar, en miðað
við þetta hlutfall leigðu kvótalitlar eða
kvótalausar útgerðir til sín og veiddu um
15.000 tonn af þorski og 10.000 tonn af
ýsu á síðasta fiskveiðiári. Þær greiddu
í veiðigjald 60-80% af verðinu, sem
fæst fyrir fiskinn á fiskmarkaði. Stóru
útgerðirnar, Samherji, HB Grandi og
Brim, leggja á allt að 80% veiðigjald í
krafti úrelts úthlutunarkerfis og kvótamarkaðar, sem LÍÚ rekur.
Þótt ríkið auki hlut sinn í veiðigjaldinu hækkar kvótaverðið ekki. Leigjendur
verða jafnsettir. Hagnaður af framsalinu verður eftir sem áður mjög mikill eða þrefalt meiri en af veiðum. Þeir,
sem eftir hækkun veiðigjaldsins kaupa
veiðirétt til langs tíma, aflahlutdeild,
verða líka jafnsettir. Verði tekið tillit til
fjárskuldbindinga vegna keyptra aflahlutdeilda raskar hækkun veiðigjaldsins ekki forsendum kaupanna. Það er
löngu tímabært að framsal veiðiheimilda
verði fremur tekjustofn hins opinbera en
fáeinna útgerðarmanna.
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Á leiðinni í flug
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

B

laðamaður DV, Baldur
Eiríksson, náði viðtali við
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóra í Kópavogi, í síðustu viku.
Þar segir leiðtoginn að 23 prósenta launahækkun bæjarfulltrúa hafi ekki verið launahækkun heldur „leiðrétting“. Hann
segir líka að sú eina og hálfa
milljón á mánuði sem honum
hefur tekist að hala sjálfan sig
upp í hljóti að vera eðlileg laun
„miðað við aðra í sambærilegum
stöðum“. Ekki vitum við hverja
hann ber sig saman við en mann
grunar ýmislegt.
Síðan reisir Ármann Kr. Ólafsson sér eftirfarandi bautastein í
íslenskri stjórnmálasögu:
„Við skárum niður allskonar lúxus, sameinuðum skóla til
dæmis og hagræddum á ýmsan
hátt – ég man þetta ekki alveg
akkúrat núna enda á leiðinni í
flug.“

Stiglækkandi hækkun
Hann er á leiðinni í flug. Nokkrum dögum síðar fékk Ármann
svo einhverja hroðalegustu
útreið sem íslenskur stjórnmálamaður hefur fengið í seinni tíð
í grein sem rituð var af Skafta
Halldórssyni, kennara í Kópavogi. Skafti hefur staðið í eldlínunni við að sameina skóla (lúxusinn) á þeim kjörum sem við

vitum að íslenskir stjórnmálamenn á borð við Ármann Kr.
telja sér sæma að bjóða kennurum upp á og hann útskýrði
í grein sinni þá ómældu vinnu
og erfiði sem það hefur kostað
starfsfólk skólanna að framfylgja hagræðingardyntum
stjórnmálamannanna og krafðist þess í kjölfarið að laun sín
yrðu „leiðrétt“ til samræmis við
hið aukna álag.
Kannski hefur einhver talað
við Ármann. Kannski áttaði
hann sig sjálfur á því að þetta
hljómaði ekki alveg nógu vel
hjá honum – ekki einu sinni þó
að hann væri á leið í flug. Því
að síðan hefur bæjarstjórinn
skrifað grein eftir grein þar sem
launahækkunin – eða leiðréttingin – fer hríðlækkandi dag
frá degi; úr 23 prósentum niður
í sex og hálft fyrst og var í síðustu grein hans komin niður í
þrjú og hálft prósent og verður
í næstu grein sjálfsagt orðið að
launalækkun.
Við það situr. Hann er á leiðinni í flug. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með meira fylgi en
nokkru sinni. Við síðustu kosningar gerðu Kópavogsbúar að
vísu tilraun til að hafna Sjálfstæðisflokknum og allri þeirri
ógnarmiklu steypu sem þeim
flokki fylgir í allri merkingu.
Allt kom fyrir ekki: vinstri
flokkarnir linntu ekki látum
fyrr en þeir höfðu komið Sjálfstæðismönnum til valda á ný.
Þannig er það reyndar ekki á
landsvísu. Og það sem meira er.
Aldrei í lýðveldissögunni hefur
Sjálfstæðisflokkurinn og hliðarflokkur hans Framsóknarflokkurinn verið lengur utan stjórnar.

AF NETINU

Æviráðinn forseti

Og ýmsir teknir að ókyrrast.
En fylgi þeirra meðal almennings virðist fara sívaxandi enda
fylgja nú loforð um iPad hverjum þeim sem tileinkar sér daglega Íslandssöguskrif Morgunblaðsins. Allt bendir til þess að
flokkurinn sé á leið í flug. Við
sjáum eitthvert nýtt sjálfsöryggi
í framgöngu liðsodda flokksins.
Sérlegir talsmenn Sjálfstæðismanna í fjármálasiðferði, þeir
Guðlaugur Þór Þórðarson og
Bjarni Benediktsson, koma hvað
eftir annað í ræðustól Alþingis
sárhneykslaðir og veifandi hönd-

Fljúgum hærra
Þetta var annars ekki góð vika
fyrir flokkinn. Úr Keflavík
tóku að berast hryllingssögur af
því hvernig pótintátar flokksins sölsuðu undir sig Sparisjóð
Keflavíkur og notuðu til ævintýralegrar fyrirgreiðslu fyrir
sig og sína.
Það var ekki í tómarúmi. Eftir
langvarandi valdatíð Sjálfstæðisflokksins var svo komið að
menn voru metnir af því hversu
röskir þeir væru að krækja sér
í fé – hvernig sem að því var
farið, hvaðan sem það kom. Hug-

Smám saman kemst mynd á
baráttuna. Forsetaefnin hafa
fengið meiri kynningu, einkum hjá
Ríkisútvarpinu. Skoðanakannanir
eru ekki eins fjarri veruleikanum
og hingað til hefur verið. Ólafur
Ragnar Grímsson hefur sótt fram
og virðist munu ná endurkjöri.
Kynning forsetaefna hefur ekki lyft
neinu hinna nýju og gerir varla
úr þessu. Við sætum því bara,
að vangefnir kjósendur telja fæst
forsetaefnin nógu sterk. Sennilega
sitjum við uppi með gamlan
forseta gamla og spillta Íslands
næstu fjögur árin. Að minnsta
kosti, ef ekki ævilangt.
jonas.is

Vinstri flokkarnir linntu ekki látum fyrr
en þeir höfðu komið Sjálfstæðismönnum
til valda á ný.
um eins og menn með málstað,
til þess að lýsa yfir vandlætingu
sinni út af framgöngu stjórnvalda í peningamálum. Allir láta
eins og það sé eðlilegt. Guðlaugur Þór hafði á sínum tíma milligöngu um svimandi greiðslur
flokknum til handa – og þáði
sjálfur – frá FL-group og öðrum
fjármálaflugfélögum. Og nú er
hann á leiðinni í flug.
Þeir valsa um sali Alþingis eins og þeir stjórni þar
öllu, neita að hleypa málum í
atkvæðagreiðslu nema séu í
samráði við LÍU (þ.e.a.s. samin
og ráðið af LÍÚ). Og fulltrúar
meirihlutans á Alþingi virðast
ekki hafa í sér einurð til þess að
höggva á þennan hnút og beita
heimildum sem til eru til þess að
knýja fram atkvæðagreiðslu.

myndafræðin bak við sparisjóðina var dæmd dauð og úrelt – fé
án hirðis, kallaði Pétur Blöndal
það og hvatti um leið hirðana
til að slátra fénu, steikja það
á teini og éta sjálfir. Þetta var
hugmyndafræði auðhyggju,
sérgæsku, ofstopa, kæruleysis, hömluleysis, sjálfumgleði,
græðgi, tillitsleysis, frekju og
hroka. Hún smitaði marga og
augljóslega strákana í Flokknum í Keflavík. Hún var ekki síst
ríkjandi þessi hugmyndafræði
vegna þess að hún átti sér öfluga
útbreiðslumeistara í æðstu embættum þjóðarinnar sem gáfu
henni lögmæti og réttlætingu.
Og hún er á leiðinni í flug.
Hitt hvort af þessu flugi
verður er svo aftur undir okkur
sjálfum komið.

Jónas Kristjánsson

Ágrip af sögu hátíðarhalda 17. júní
Ég sé að víða í bæjum landsins er
slegið upp böllum eða tónleikum.
Kannski er ráð að fara í Hafnarfjörð
eða á Akranes. Það er sagt að nóg
sé að hafa Gay Pride og menningarnótt, en með fullri virðingu
þá eru þetta ekki þjóhátíðardagar
Íslendinga. Reyndar er það svo
undanfarin ár að sautjándi júní
hefur verið dæmi um prúðmannlega framkomu meðan menningarnótt virðist alltaf leysast upp
í allsherjar drykkju og svínaríi.
Þetta þurfa ekki að vera stórtónleikar – slíkar samkomur eru
ofmetnar. Ég man að þegar ég var
strákur voru oftastnær þrjú böll í
bænum á sautjándanum. Á einu
spilaði vinsæl rokkhljómsveit fyrir
unga fólkið, svo var annað þar sem
harmonikkuleikur dunaði.
blog.eyjan.is/silfuregils
Egill Helgason
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KRISTBJÖRG KJELD LEIKKONA er 77 ára í dag.
„Mér hefur alltaf þótt gaman að glíma við íslensk verk, ekki síst af því ég var gift íslenskum höfundi. Mér finnst
alltaf mikið mál að þau fái sem allra besta sjósetningu. Ef það gerist ekki eiga þau það á hættu að gleymast alveg.“

SKYLMINGAR Eru meðal þess sem er í boði í ólympíuviku, auk

hafnabolta, keilu og fleira.

Ólympíuvika hafin
Í tilefni af 100 ára afmæli ÍSÍ og að á þessu ári eru Ólympíuleikar í London hófst sérstök ólympíuvika 16. júní sem
stendur til 22. júní. Í ólympíuvikunni bjóða sambandsaðilar
ÍSÍ upp á íþróttakynningar fyrir þá sem eru með sumarnámskeið, einnig ætlar íþróttafólk að kíkja í heimsókn.
Það sem verður meðal annars í boði í ólympíuvikunni er
strandblak í Fossvoginum, skylmingar í Baldurshaganum,
hafnabolti í Laugardalnum, borðtennis, frjálsar íþróttir,
heimsókn í Íþróttahús fatlaðra í Hátúni, keila, knattþrautir
KSÍ og fleira.
Markmiðið er að hafa gaman og kynna fyrir krökkunum
ýmsar íþróttir og ekki síst sjálfa Ólympíuleikana. Ólympíuvikan er einnig vettvangur til þess að veita krökkum tækifæri til að kynnast ólympísku gildunum og fá ýmsar upplýsingar um sjálfa leikana. Fyrir hvað standa hringirnir fimm,
hví er Ólympíueldurinn tendraður á fjögurra ára fresti?
Svör við þessu og ýmsu öðru er hægt að kynna sér á www.
olympiuleikar.com.

Elskulegur eiginmaður minn,
sonur, faðir, tengdafaðir og afi

HJALTI GUÐMUNDSSON
meindýraeyðir
Huldugili 6, Akureyri,
verður
jarðsunginn 7.
frájúní.
Akureyrarkirkju
lést
fimmtudaginn
þriðjudaginn 19. júní kl. 13.30.
Guðný Ósk Agnarsdóttir
Ingibjörg Jóhannsdóttir
Heiður Hjaltadóttir
Arnar Már Sigurðsson
Gígja Hjaltadóttir
Agnar Kári Sævarsson
Heiðrún Georgsdóttir
Sigurlaug Sævarsdóttir
Hilmar Þór Ívarsson
afabörn og aðrir aðstandendur

Okkar ástkæra eiginkona, móðir,
tengdamóðir, amma og systir,

KRISTÍN HRÖNN RAGNARSDÓTTIR
BRANTLEY
Savannah, Missouri
(áður Smáratúni 44, Keflavík)

lést á heimili sínu 29. maí sl. eftir langvarandi
veikindi. Minningarathöfn fer fram frá
Keflavíkurkirkju, mánudaginn 18. júní kl. 13.
Fyrir hönd aðstandenda hinnar látnu,
John Richard Brantley

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

BIRKIR ÞÓR GUNNARSSON
Ljósuvík 14, Reykjavík,

sem lést 9. júní verður jarðsunginn frá
Grafarvogskirkju 19. júní kl. 13.00.
Þeim sem vildu minnast hans er bent á
Líknar- og styrktarsjóð Oddfellowa.
Gunnar Birkisson
Stefán Hjálmar Birkisson
Dagný Björk Stefánsdóttir
Aron Birkir Stefánsson
Hanna Björt Stefánsdóttir

Jóhanna B. Þórhallsdóttir
Margrét Björk Kjartansdóttir
Steindór Hjartarson
Herdís Helgadóttir

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.

EGILSENHÚS Húsið var gert upp að utan árið 2008 og hafa endurbætur að innan staðið yfir síðan í október. Vandað er til verka og reynt að

halda í söguna án þess þó að hótelið verði gamaldags.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HÓTEL EGILSEN Í STYKKISHÓLMI: ÁHERSLA Á AÐ GESTIR SKILJI EFTIR SIG SÖGU

Hótelið verður viðbót við
ferðaþjónustu í Stykkishómi
Í Stykkishólmi opnar á næstu dögum
nýtt hótel í Egilsenhúsi sem stendur
við Aðalgötu 2 þar í bæ. Gréta Sigurðardóttir hefur rekið gistiheimilið Bænir & brauð í þrjú ár en stækkar nú við sig og opnar Hótel Egilsen.
Áhersla hefur verið lögð á gæði þjónustunnar á Bænum & brauði og verður sami háttur hafður á rekstri Hótels
Egilsen.
„Við þurfum að fresta formlegri
opnun um nokkra daga. Ég er svo lánsöm að hafa forsjálni og er bara búin
að bóka gistirýmin með fyrirvörum,“
segir Gréta. Vinna hefur staðið síðan
í október við að innrétta húsið en upphaflega var það byggt sem íbúðarhús
árið 1867 af Agli Egilsen.
„Ég sá það í fyrra þegar ég var
búin að bóka öll herbergi allt sumarið að það er eftirspurn eftir vandaðri
og öðruvísi gistingu,“ heldur Gréta
áfram og segist hafa lagt enn meira á
sig til að veita hágæðaþjónustu á gistiheimili sínu. Gæðaúrval gistiplássa er
meira með þjónustu hennar.

„Svo var Egilshús á sölu í fyrra.
Við fórum ekki að huga að því að
kaupa það fyrr en í júlí og þá hafði
enginn sýnt því áhuga,“ segir Gréta.
Húsið var gert upp árið 2008 og er í
fullkomnu ástandi að utan og er ytra
byrði þess friðað. Gréta segir þó
hafa þurft að endurskipuleggja innra
rýmið svo það henti hóteli. Vinna við
það er að klárast um þessar mundir.
Framkvæmdirnar hafa einnig skapað
atvinnu fyrir marga í Stykkishólmi.
„Við erum að vanda okkur mikið og
leggjum áherslu á að fólk verði ekki
fyrir ónæði frá öðrum gestum og að
það sé engin hætta á ferðum. Það eru
bara tíu herbergi svo þetta er bara
lítið og kósý hótel. Ég kalla það litla
demantinn minn,“ segir Gréta.
„Við sýnum húsinu mikla virðingu
við breytingarnar. Ég sé þetta ekki
sem samkeppni heldur viðbót við það
sem fyrir er. Við stefnum að því að
hafa opið allt árið og þannig er markaðssetning okkar byggð upp.“ Gréta
segir enn fremur að hótelið eigi að

vera sögu- og heiðarleikahótel. Gestum mun standa til boða að afgreiða sig
sjálfir á barnum og þarna verða dýrir
hlutir sem Gréta treystir gestum fyrir
að ganga vel um.
Gestir verða hvattir til að skilja
eftir sig sögu og frásagnir af sínum
ferðum og af sér, hvort sem það eru
myndir, frásagnir skrifaðar á servíettur eða teikningar. Gréta segir
að gaman sé að skilja eitthvað eftir
sig auk þess að taka með sér minjagripi. „Hver einasti hlutur í húsinu
hefur verið valinn með það í huga að
hann hafi að geyma einhverja sögu.
Við reynum að halda í það gamla, án
þess að það verði gamaldags. Þetta er
svona nútímahótel með gömlu ívafi.“
„Húsgögnin eru skandínavísk og
íslensk hönnun. Við erum til dæmis
afskaplega stolt af því að eiga fimm
stóla eftir Svein Kjarval. Sagan er
ekki bara það sem hefur verið ritað,
heldur lítum við svo á að lífið okkar sé
saga,“ segir Gréta að lokum.
birgirh@frettabladid.is

Sumartónleikar á Akureyri
Listvinafélag Akureyrarkirkju stendur fyrir tónleikaröð í júlí á hverju ári,
sem nefnist Sumartónleikar
í Akureyrarkirkju. Þetta
er næstelsta tónleikaröð á
Íslandi og hefur hún verið
haldin í vel á þriðja áratug.
Boðið verður upp á fjölbreytta dagskrá í sumar,
flutta af framúrskarandi
listafólki. Hinn 1. júlí kemur
Hjörleifur Örn Jónsson slagverksleikari fram, en hann
er jafnframt skólastjóri
Tónlistarskólans á Akur-

eyri. Hinn 8. júlí kemur
Margrét Bóasdóttir sópransöngkona fram ásamt
Chalumeaux-tríóinu, en það
skipa þeir Kjartan Óskarsson, Sigurður Ingvi Snorrason og Ármann Helgason.
Viku síðar, 15. júlí,
spila organistarnir Sigrún
Magna og Eyþór Ingi fjórhent og fjórfætt á kirkjuorgelið en 22. júlí koma þær
Guðrún Óskarsdóttir semballeikari og Halla Steinunn
Stefánsdóttir fiðluleikari
fram.

Erlendir gestir reka
smiðshöggið á tónleikaröðina í Akureyrarkirkju
29. júlí en þá leikur Trio
Bruun frá Danmörku listir sínar, en það er skipað
Steffen Bruun bassasöngvara, Hetna Regitze Bruun
sópransöngkonu og Philip
Schmidt-Madsen orgelleikara.
Allir tónleikarnir hefjast
klukkan 17 og aðgangur er
ókeypis á þá alla, nema á
tónleikana 29. júlí þá kostar miðinn 1.500 krónur.

AKUREYRARKIRKJA Sumartónleikaröðin er sú næstelsta á
landinu.

ÞETTA GERÐIST: 18. JÚNÍ 1873

Kona sektuð fyrir að kjósa
Susan B. Anthony fæddist 15. febrúar árið 1820 í Massachusetts. Hún var bráðþroska, orðin læs og skrifandi
aðeins þriggja ára. Faðir hennar, sem var verksmiðjueigandi, var framsýnn maður og vildi að dóttir hans
fengi menntun. Hins vegar voru kennarar ekki á sama
máli og hún var sniðgengin í barnaskóla vegna kynferðis
síns. Föður hennar ofbauð og hann tók að sér að kenna
dóttur sinni sjálfur. Þessi reynsla varð sennilega til þess
að Susan B. Anthony varð ein helsta baráttukona fyrir

réttindum kvenna á nítjándu öld í Bandaríkjunum.
Síðar launaði hún föður sínum þá trú sem hann
hafði á henni og vann sem kennari til að greiða
skuldir hans, þegar hann varð gjaldþrota. Hún ferðaðist víða um heim til að berjast fyrir réttindum
kvenna og árið 1873 var hún sektuð um 100 dollara
fyrir að greiða atkvæði í forsetakosningum árið áður.
Þá höfðu konur ekki kosningarétt og hún var handtekin fyrir athæfið.

KVENNAMESSA Í LAUGARDAL
Á morgun, kvenréttindadaginn, verður Kvennakirkjan með
guðsþjónustu við Þvottalaugarnar í Laugardal kl. 20 í samstarfi við Kvenréttindafélag Íslands og Kvenfélagasamband
Íslands. Séra Agnes M. Sigurðardóttir, verðandi biskup,
predikar. Hópur kvenpresta mun taka þátt í messunni og
fagna þannig kjöri fyrsta kvenbiskups yfir Íslandi.
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SALT Í GRAUTINN
GÓÐ INNFLUTNINGSGJÖF Edda Katrín Ragnarsdóttir vöruhönnuður ræktaði
saltkristalla á snæri í lokaverkefni sínu út frá gamalli hjátrú.

S
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altbjörgu er ætlað að hanga við
hlið þér við matseldina og er saltinu stráð yfir matinn af snærinu.
Saltbjörg er einnig sérstök gjöf, hún
er tákn og fjandafæla sem heldur því
jákvæða inni og því neikvæða úti. Ég
hef fengið góð viðbrögð og ætla að þróa
verkefnið frekar,“ segir Edda Katrín
Ragnarsdóttir, nýútskrifaður vöruhönnuður frá LHÍ, en í lokaverkefni sínu vann
hún með þá gömlu hjátrú að fara skuli
með brauð og salt fyrst inn í húsnæði
þegar flutt er inn.
„Það er gert til að vernda heimilið
svo hvorki skorti mat né salt í grautinn,“ útskýrir Edda og segist hjátrúarfull sjálf. Hún hafi meðal annars sökkt
sér ofan í Stóru hjátrúarbókina við
vinnslu verkefnisins.
„Bókin varð eins konar biblía gegnum
allt rannsóknarferlið. Ég ákvað að vinna
með saltið því það kemur okkur öllum
við. Við gætum ekki lifað án salts. Í hjá-

trúnni segir einnig að salt hafi áður fyrr
verið tákn vináttunnar,“ útskýrir Edda.
„Ferlið við að rækta saltið upp á snærið
tók langan tíma eða allt upp í átta vikur.
Þetta hæga ferli finnst mér mikilvægt
fyrir merkingu vörunnar,“ segir Edda.
Aðspurð um framtíðaráformin nú
eftir útskrift segist hún ætla að endurnæra sig í sveitaloftinu heima á Flúðum
næstu vikur. Eftir það taki ævintýrin við
í Suður Frakklandi.
„Ég fer á sumarnámskeið hjá breska
hönnuðinum Max Lamb í BoisbuchetSchool. Í framtíðinni ætla ég svo í
mastersnám í vöruhönnun en tek mér
pásu einn vetur. Ég ætla bara að gera
skapandi og skemmtilega hluti. Maður
er alltaf að læra eitthvað nýtt og ögrandi og tækifærin liggja alls staðar, ef
þau eru ekki til staðar bý ég þau til. Eins
og Elsa frænka mín segir; það eru til ráð
við öllu nema ráðaleysi.“
■

heida@365.is

HJÁTRÚARFULL Edda
Katrín Ragnarsdóttir
vöruhönnuður vann út
frá gamalli hjátrú í lokaverkefni sínu við LHÍ.
MYND/ANTON

LANGT FERLI Allt upp
í átta vikur tók að rækta
saltið upp á snærið.
MYND/HÉÐINN EIRÍKSSON

Sofðu vel - heilsunnar vegna
TILBOÐ 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|HEIMILIÐ
SAGA HÍBÝLA Í SVEITUM
■ EYÐIBÝLI SKRÁSETT
Árið 2011 hófst Rannsóknarverkefnið Eyðibýli á Íslandi en að því
standa arkitektar, sagnfræðingar og jarðfræðingar meðal annarra.
Markmið verkefnisins er að rannsaka
og skrá umfang og menningarlegt vægi
eyðibýla og annarra yfirgefinna íbúðarhúsa í sveitum landsins og stuðla að
björgun áhugaverðra og byggingarsögulega mikilvægra húsa.
Sumarið 2011 voru skrásett eyðibýli og
yfirgefin hús á Suður- og Suðausturlandi.
Í ár verður Vesturland skoðað og Norðausturland tekið fyrir á sama
máta. Nú er hægt að fylgjast með framgangi verkefnisins á Facebook-síðunni Eyðibýli á Íslandi.

VERSACE-HÖLLIN TIL SÖLU
SÖGUFRÆGT HÚS TIL SÖLU Þetta fallega hús sem byggt var árið 1930 á
Miami Beach er nú til sölu á 125 milljónir dollara. Í dag er það hótel og veitingastaður en áður átti Gianni Versace fatahönnuður heima þar.

H

ús Gianni Versace er nú til sölu.
Það er á Miami Beach í Flórída.
Húsið kostar 125 milljónir dollara en það eru litlir 16 milljarðar.
Húsið var byggt árið 1930 og er
fyrirmynd þess elsta hús í vesturhluta
heimsins, Alcazar de Colon í Dóminíska lýðveldinu, byggt árið 1510 af
syni Kristófers Kólumbus. Í fyrstu var
húsið kallað Casa Casuarina en eftir
að Jacques Amsterdam keypti það og
notaði sem þrjátíu eininga íbúðarhúsnæði fyrir listamenn og ríkt fólk var það
kallað Amsterdam-höllin.
Gianni Versace, ítalski fatahönnuðurinn, keypti húsið árið 1993 á 2,9 milljónir Bandaríkjadala eða 375,2 milljónir
króna. Hann keypti einnig autt hótel við
hliðina á húsinu til að hafa meira pláss.
Þar setti hann viðbyggingu við húsið,
bílskúr, sundlaug og garð en þessar
breytingar kostuðu 33 milljónir dollara.
Á meðan Versace var eigandi voru oft
haldin partí þar sem allir helstu listamenn heims og stórstjörnur skemmtu
sér. Versace fékk þó ekki að njóta hússins lengi því hann var skotinn til bana
fyrir utan heimili sitt, 16. júlí 1997. Eftir
dauða Versace var húsið sett á uppboð
og milljarðamæringurinn Peter Loftin
keypti það. Árið 2009 var húsinu breytt

STÓRGLÆSILEGT
Húsið er eitt það glæsilegasta á Miami.

FLOTT HÖNNUN Mikið
var lagt í hönnunina á
húsinu.

í hótel, veitingastað og spa og er nóttin
á hótelinu ein sú dýrasta sem fyrirfinnst í Bandaríkjunum.

SKEMMTILEGT FUGLAHÚS
Hjálpsamir smáfuglar
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■ NOTALEGIR NÁGRANNAR
Hvort sem það er í garðinum heima
eða fyrir utan sumarbústaðinn er eitthvað notalegt við þessa fiðruðu nágranna sem keppast syngjandi við að
færa björg í bú.
Auk þess eru þetta fínustu meindýraeyðar og hjálpa okkur við að halda
skordýrum í lágmarki í garðinum, á umhverfisvænan hátt.
Þrátt fyrir að nóg sé af skordýrum í
garðinum má þó ekki gleyma að gefa
fuglunum því annars er ekki víst að þeir
setjist að. Hafið ekki áhyggjur af því að
þeir taki fóðrið fram yfir skordýrin því
þau tína þeir aðallega sem fæði fyrir
ungana sína.

(NITMIÈAÈ OG SKEMMTILEGT N¹M FYRIR Ö¹ SEM VILJA KYNNAST ¥SLANDI Å M¹LI OG MYN
DUM .¹MIÈ ER OPIÈ ÎLLUM ÖEIM SEM ¹HUGA HAFA ¹ AÈ L¾RA HVERNING STANDA SKAL
AÈ LEIÈSÎGN ERLENDRA OG INNLENDRA FERÈAMANNA UM ¥SLAND
3TUÈST ER VIÈ N¹MSSKR¹ MENNTAM¹LAR¹ÈUNEYTISINS UM VIÈURKENNT LEIÈSÎGUN¹M
(ELSTU N¹MSGREINAR
o (ELSTU VIÈKOMUSTAÈIR FERÈAMANNA Å M¹LI OG MYNDUM
o 3AGA LANDSINS JARÈFR¾ÈI BËKMENNTIR OG LISTIR MENNINGARTENGD FERÈAÖJËNUSTA
o -ANNLEG SAMSKIPTI
o 3KIPULAGÈAR FERÈIR OG AFÖREYINGAFERÈIR 2ITGERÈARVERKEFNI OG MARGT FLEIRA
,EIÈBEINENDUR ERU ÖAULVANIR LEIÈSÎGUMENN OG SÁRFR¾ÈINGAR ¹ HINUM ÕMSU
SVIÈUM
"OÈIÈ ER UPP¹ DAG OG KVÎLDN¹M AUK ÖESS SEM FARIÈ ER Å VETTVANGSFERÈIR
5MSÎGN
b3ÅÈASTA HAUST HËF ÁG LEIÈSÎGUN¹M VIÈ &ERÈAM¹LASKËLA ¥SLANDS
.¹MIÈ FËR FRAM ÒR MÅNUM BJÎRTUSTU VONUM ¡G HEF FERÈAST MIKIÈ
UM LANDIÈ FR¹ BARNSALDRI EN ÖR¹TT FYRIR ÖAÈ ÎÈLAÈIST ÁG NÕJA SÕN ¹
LANDIÈ Å SKËLANUM .¹MIÈ ER HNITMIÈAÈ OG AÈ AUKI MJÎG
SKEMMTILEGT REYNDAR SVO SKEMMTILEGT AÈ ÁG VIL HELST F¹ FRAMHALD
D
SN¹M ¶ETTA N¹M KEMUR MÁR AÈ MIKLU GAGNI Å STARFI MÅNU SEM
KENNARI OG VONANDI SEM LEIÈSÎGUMAÈUR Å FRAMTÅÈINNIm
-ARTHA *ENSDËTTIR
KENNARI

/PIÈ  

&ERÈAM¹LASKËLI ¥SLANDS o WWWMENNTUNIS o 3ÅMI  

  
    

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum.
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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

GLUGGAR OG HURÐIR
UR
Ert þú að kaupa vottaða glugga og hurðir?
Gluggar
tOpnanleg fög
tÚtidyrahurðir
t

Svalahurðir
tRennihurðir
tBílskúrshurðir
t

Gluggar og hurðir frá Selós eru CE vottuð og prófuð hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Selós // Gagnheiði 72 // Selfoss // Sími 482 4100

Stofnað 1973

www.selos.is
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Hraunbær 174, 2. hæð, 2ja herb. - Auðveld kaup.
Opið hús þriðjudaginn 19. júní kl. 18:00 - 18:30.
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Vegna
mikillar sölu
vantar eignir
á skrá!
Vel staðsett íbúð í Árbænum með verslanir, skóla og þjónustu
á næsta leiti.
59 fm
Áhvílandi 15,7 m

Verð 16,5 m

audur@fasteignasalan.is

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

ÚTVARP

LÍFIÐ

ÞAÐ ERU ENGINN HÖFT
Á VIÐSKIPTUNUM Á VÍSI

SJÓNVARP

- oft á dag

Einbýlishús með
góðum garði í Garðabæ
Heimili, fasteignasala kynnir:
Einbýlishús á einni hæð í
Garðabæ ásamt bílskúr,
samtals 164,4 fm. Húsið var
byggt árið 1964. Góð aðkoma
er að húsinu og fallegur
garður.

Þ

egar inn í húsið er komið
tekur við flísalögð forstofa.
Þrjú svefnherbergi og eitt
herbergi inn af bílskúrnum en
gengið er inn í það úr garðinum.
Góðir fataskápar á heilum vegg í
hjónaherbergi. Mikið skápapláss er
á herbergjagangi. Gestasalerni er
flísalagt.
Baðherbergið er flísalagt að
hluta og panelklætt loft og veggir.
Baðkar og sturtuklefi, gluggi og
innrétting. Fín eldhúsinnrétting og
granít í borðplötum.
AEG-ofn og Gaggenau-helluborð.

Einbýlishús ásamt bílskúr við Faxatún í Garðabæ.

Opið er inn í stofu og borðstofu.
Þaðan er útgengt út í stóran, fallegan garð í góðri rækt. Geymsluskúr
á lóðinni.
Þvottahúsið er með innréttingu
og hillum. Flísar á gólfi og útgengt
út í garð á vesturhlið. Bílskúr með
hita og rafmagni, hurðaropnari.
Í heildina fínt hús sem býður upp
á mikla möguleika. Ekkert áhvíl-

andi. Góð aðkoma. Stór og mikill
garður í suður. Stutt í margvíslega
þjónustu. Pípulagnir (heitt og kalt)
endurnýjaðar 2009 ásamt því að
nýtt parket var lagt á íbúðina.
PANTIÐ TÍMA TIL ÞESS AÐ SKOÐA.
Nánari upplýsingar gefur Gústaf
Adolf lögg.fasteignasali, gustaf@
heimili.is / 530-6507 / 895-7205

Klapparhlíð 1, íbúð 405 - 270 Mosfellsbær
S
HÚ G

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

Sólbakki - 270 Mosfellsbær
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Laxatunga 124 - 270 Mosfellsbær
*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. V. 31,9 m.

• Nýtt á skrá •
Glæsilegt 218,4 m2 einbýlishús
á 3.550 m2 gróinni eignarlóð
við Sólbakka í Mosfellsbæ. Um
er að ræða fallegt 153,4 m2
einbýlishús með 2-3 svefnherbergjum, stofu, borðstofu
eldhúsi, baðherbergi, þvottahúsi, ásamt 65 m2 bílskúr sem
skiptist í bílskúr og aukaíbúð
með stofu, eldhúskrók, svefnherbergi, svefnlofti og baðherbergi. Lóðin er sérlega falleg
með miklum trjágróðir, pöllum
og grasﬂöt. Aðkoma að húsinu
og bílaplan er malbikað.
V. 56,5 m.

• Nýtt á skrá •

Klapparhlíð 24 - 270 Mosfellsbær
Mjög falleg 113,5 m2, 5 herbergja endaíbúð með
glæsilegu útsýni á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli
við Klapparhlíð í Mosfellsbæ. Eignin skiptist
í forstofu, fjögur svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús, eldhús og stofu. Seljandi skoðar skipti
á 3ja herbergja íbúð. Áhvílandi lán hjá Landsbanka Íslands ca. 27,3 m. V. 28,8 m.

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. V. 49,5 m.

Þrastarhöfði 2 - 270 Mosfellsbær
• Nýtt á skrá •

Hvammsskógur – Við Skorradalsvatn
• Nýtt á skrá •

OPIÐ HÚS - Þriðjudaginn
19. júní á milli kl. 17:30-18:00

Lágholt 21 - 270 Mosfellsbær

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

Glæsilegt 112 m2 steypt
heilsárshús 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.
Staðsetning hússins er einstök
þar sem húsið er stakt og ekki
í nálægð við aðra bústaði. Í
gegnum lóðina rennur lítill
lækur. Útsýni er gott
yﬁr vatnið og sérstaklega til vesturs þar
sem Skessuhornið
gnæﬁr yﬁr. Lóðin er
eignarlóð og er stærð
lóðar 3352 m2.
V. 55,0 m.

Þ

Glæsileg 121,2 m2 3ja herbergja
endaíbúð á efstu hæð í 4ra hæða
lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri, með
geymslu og bílastæði í bílakjallara
við Klapparhlíð 1 í Mosfellsbæ.
V. 39,9 m.

Ástu-Sólliljugata – 270 Mosfellsbæ
*Nýtt á skrá* Erum með til sölu þrjár 150-156 m2
4ra herbergja sérhæðir í tvíbýlishúsum við ÁstuSólliljugötu 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.

Bryggjuvegur 15 - Við Geysi Haukadal
61,7 m2 sumarbústaður við Bryggjuveg 15 við
Geysi í Haukadal á 6.600 m2 eignarlandi. Fallegt
útsýni. Húsið skiptist í forstofu, stofu, eldhús, tvö
herbergi, baðherbergi og geymslu. V. 12,9 m.

Falleg 107,8 fm, 4ra herbergja íbúð
á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli með
miklu útsýni við Þrastarhöfða 2 í
Mosfellsbæ. Um er að ræða 4ra
herbergja 100,2 m2 íbúð á efstu
hæð, ásamt 7,6 m2 geymslu. Íbúðin
skiptist í þrjú svefnherbergi, hol,
þvottahús, baðherbergi, stofu, borðstofu og eldhús. V. 27,3 m.

Skútuvogur 3 – Vöruhótel
Um er að ræða samtals 3.752,8
fm atvinnuhúsnæði á besta stað,
við Skútuvog 3 í Reykjavík. Húsið
skiptist í 2.016,5 m2 vörugeymslu
og skrifstofur, byggt árið 1992
og hinsvegar í 1.736,3 m2 vörugeymslu og skrifstofur, byggt árið
2000. Eigninni fylgir hillukerﬁ á
lager, kælikerﬁ og fullbúinn skrifstofu og fundaraðstaða – tilbúið til
notkunar. Auðvelt að skipta húsinu
upp í tvær rekstrareiningar.
Eignin er laus til afhendingar strax. Verð kr. 480.000.000,- Allar nánari upplýsingar hefur Einar
Páll, löggiltur fasteignasali í síma 586 8080.

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.

Glæsilegt fjölbýlishús.
Einstök staðsetning

Hrólfsskálamelur – Seltjarnarnesi

Glæsilegar lúxusíbúðir í nýju þriggja hæða lyftuhúsi. Íbúðirnar eru afar vandaðar og er mikið lagt í hönnun, efnisval,
búnað og frágang. Stærðir eru frá 84 fm. upp í 225 fm. og
afhendast þær fullbúnar án gólfefna. Eitt til þrjú bílastæði
fylgja hverri íbúð.
Sölumenn Fasteignamarkaðarins sýna.
Sjá nánari skilalýsingu á www.fastmark.is

SÉRBÝLI
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Unnarbraut - Seltjarnarnesi

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

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.

Reynilundur 15 - Garðabæ.

4 - 6 HERB.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.00-17.30

Vel staðsett 204,9 fm. 5 herbergja raðhús á einni hæð að meðtöldum 52,9 fm. tvöföldum
bílskúr. Björt stofa með góðri tengingu við borðstofu og eldhús. Falleg ljós viðarinnrétting
í eldhúsi. 4 herbergi. 2 baðherbergi. Húsið hefur verið endurnýjað að hluta s.s. ytra byrði,
gólfefni og eldhús. Lóð í rækt með lýsingu. Laust til afhendingar strax.
Verð 47,7 millj. Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin.

Hverafold. Einbýlishús með aukaíbúð
Reisulegt 275,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 3ja herb. aukaíbúð á jarðhæð, innbyggðum bílskúr og stórum velheppnuðum suður garði. Húsið er vel viðhaldið og bíður upp á
mikla möguleika.Stofur með mikilli lofthæð og útgengi á suðursvalir, eldhús með sérhannaðri
innréttingu og 4 herbergu auk séríbúðar á neðri hæð. Stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.
Verð 74,9 millj. Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin.

Vatnsstígur
Starhagi
307,2 gm. Glæsilegt einbýishús á þremur hæðum með aukaíbúð á þessum glæsilega útsýnisstað auk 35,1 fm. bílskúrs. Á aðalhæð eru m.a. samliggjandi stofur með föstum innréttingum,
borðstofa,sjónvarpsstofa og eldhús með fallegum upprunalegum innréttingum. Á efri hæð
eru 5 herbergi og baðherbergi. Íbúð í kjallara er 3ja herbergja, samþykkt og með fullri
lofthæð. Glæsilegt útsýni úr stofum út á sjóinn. Falleg lóð.Frábær staðsetning.

Glæsileg 4ra herbergja 119,3 fm. útsýnisíbúð á 7. hæð auk 13,3 fm. geymslu í kjallara og
stæði í bílageymslu í nýju lyftuhúsi í hjarta borgarinnar. Allar innréttingar og skápar í íbúðinni eru íslensk sérsmíði frá GKS. Rúmgóð og björt stofa/borðstofa með frábæru útsýni til
norðurs. Bókastofa með útgengi á svalir og með útsýni til suðurs. Íbúðin er parketlögð með
ﬂjótalndi plankaparkei. Hiti er í gólfum baðherbergis og gestasnyrtingu. Húsið er hannað
af arkitektastofunni Schmitdt, Hammer og Larssen og Hornsteinum. Íbúðin er laus til
afhendingar strax. Verð 67,5 millj.

Jónsgeisli
Mjög fallegt og vel skipulagt 237,7 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað
í Grafarholtinu. Rúmgóð stofa, stórt sjónvarpshol og 4 svefnherbergi auk fataherbergis. Allar
innihurðir, parket og innréttingar eru úr eik. Verulega aukin lofthæð á efri hæð og lofthæð
á neðri hæð er 2,6 metrar. Hús nýlega málað að utan og lóð nýlega endurnýjuð. Miklar
verandir og skjólveggir. Verð 67,5 millj.

GARÐABÆR

Kringlan – endaraðhús
Fallegt og vel skipulagt 174,9 fm. endaraðhús auk 24,8 fm. bílskúrs við Kringluna. Stórar
samligjgjandi stofur með arni, rúmgott eldhús með miklum innréttingum og stórri eyju,
sjónvarpsstofa/herbergi með útgangi á svalir til vesturs og 3 rúmgóð herbergi auk fataherb./
vinnuherb. Innaf hjónaherbergi. Afgirt og skjólgóð lóð með stórri verönd.

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.

Gullsmári –
Kópavogi. 4ra
herbergja íbúð.

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

Kaplaskjólsvegur
Vel skipulagt og fallegt 187,0 fm. endaraðhús á pöllum auk 30,0 fm. bílskúrs í vesturbænum.
Stórar og bjartar stofur. Sjónvarpshol. Eldhús með góðri borðaðstöðu. 5 herbergi. Nýlega
endurnýjað baðherbergi. Stórar suðursvalir og rúmgóð afgirt lóð til suðurs með hellulagðri verönd. Hús í góðu ástandi að utan. Verð 59,0 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.

Melgerði.
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.

Fagrahæð – Garðabæ
Fallegt 219,0 fm. einbýlishús með innb. bílskúr á þessum eftirsótta stað í Garðabæ. Eignin
er með vönduðum innréttingum, mikilli lofthæð og innbyggðri lýsingu í loftum. Glæsilegt
eldhús með eyju, rúmgóðar stofur, sjónvarpsrými/vinnuaðstaða, 3 svefnherbergi og 2 baðehrbergi.. Útgengt úr stofum í garðskála með heitum potti. Gólfhiti að hluta.Verð 65,0 millj.

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.

Frábært fjárfestingartækifæri í Þingholtunum.

Um er að ræða þrjá eignarhluta sem seljast í einu
lagi. Verslunarhúsnæði er á
jarðhæð auk tveggja eignarhluta á 2. hæð samtals
240,1 fermetrar. Eignarhlutana á 2. hæð hússins
sem eru tilbúnir undir innréttingar mætti mögulega fá
samþykkta sem tvær íbúðir
og innrétta þá sem slíka.
Kjörið tækifæri fyrir fjárfesta
eða iðnaðarmenn til að innrétta eignina og útbúa íbúðir
á efri hæð. Verð 54,9 millj.

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.
SUMARBÚSTAÐIR

Línakur – Garðabæ. 4ra herbergja
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.

Laugavegur
Glæsileg 88,7 fm. íbúð á 2. hæð í nýlegu húsi í miðbænum Svalir eru út á
Laugaveginn frá stofu og útgangur í þakgarð með heitum potti til suðurs úr
hjónaherbergi. Nýtt parket og ﬂísar eru á gólfum og nýjir gólﬂistar. Hús nýlega
málað að utan. Mjög falleg og vönduð íbúð á frábærum stað. Verð 34,9 millj.

Heilsárshús í Skorradal
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.

Ægisíða - 4ra herbergja
Falleg 96,1 fm. 4ra herb. íbúð á 2. hæð í þríbýlishúsi í vesturbænum. Eldhús
með ljósum viðarinnréttingum. Rúmgóð stofa/borðstofa. 3 herbergi. Búið er að
endurnýja gler í íbúðinni að mestu og þak var endurnýjað fyrir nokkrum árum
síðan. Verð 27,5 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.

Sumarbústaður við Þingvallavatn við Hestvík.
59,1 fm sumarbústaður á einstökum útsýnisstað í landi Nesja við Hestvík. Húsið stendur á skógi vaxinni eignarlóð og skiptist í forstofu, stofu/borðstofu og eldhús í opnu rými, 3 herbergi og baðherbergi auk svefnlofts. Stór
timburverönd er umhverﬁs húsið. Verð 35,0 millj.

EIGNIR ÓSKAST
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.

250-300 FM SNYRTILEGT LAGER- OG SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI ÓSKAST
TIL KAUPS Í LINDUM, SMÁRUM, DALVEGI OG VOGUM EÐA NÁGRENNI
Bjarkarás – Garðabæ. Efri sérhæð.
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.

Strandvegur- Sjálandi Garðabæ.
Glæsileg 4ra herbergja íbúð

STRIKIÐ 2-10 SJÁLANDI- GARÐABÆ
3JA HERBERGJA ÍBÚÐ ÓSKAST
MEÐ YFIRBYGGÐUM SUÐURSVÖLUM OG STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU
ÓSKUM EFTIR 80 – 100 FM ÍBÚÐ Í LEITUM
FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA
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.

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.

100 FM ATVINNUHÚSNÆÐI ÓSKAST Á JARÐHÆÐ
MEÐ SÉRINNGANGI Í HLÍÐUM, HOLTUM, MIÐBÆ EÐA VESTURBÆ

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.

•
•
•
•
•
•
•

Hofakur – Garðabæ. 4ra herbergja útsýnisíbúð
Falleg og björt 120,4 fm. 4ra herbergja íbúð á efstu hæð auk sér stæðis í bílageymslu og 20,2 fm.sér geymslu í kjallara. Allar innréttingar og gólfefni eru úr eik.
Vönduð tæki í eldhúsi og eyja. Þvottaherbergi innan íbúðar. Suðursvalir. Frábært
útsýni úr stofu til norðurs og vesturs. Tvö svefnherbergi. Verð 39,9 millj.

3JA HERB.

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

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.

2JA HERB.
Grettisgata
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.

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.

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.

Bragagata
Falleg 2ja herbergja 58,9 fm. íbúð í risi í þessu
fallega steinhúsi í Þingholtunum. Eignin er talsvert
endurnýjuð og skiptist í opið eldhús, bjarta stofu,
tvö herbergi og baðherbergi. Gengið er inn um
sérinngang í risið. Sameiginlegur skjólsæll garður
í góðri rækt.Verð 19,5 millj.

50 ára og eldri

Strikið - útsýnisíbúð á efstu hæð.

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

Bræðraborgarstígur - sérhæð ásamt risi

Kvisthagi 29 - neðri sérhæð
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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

Einbýli

Falleg sérhæð ásamt risi í virðulegu tvíbýlishúsi
á mjög góðum stað í vesturbæ Reykjavíkur.
Húsið er járnklætt timburhús á steyptum kjallara
og hefur það verið talsvert endurnýjað. Á neðri
hæðinni er forstofu- og stigahol, eldhús með
borðstofu, stofa og stórt herbergi. Í risinu er hol,
stórt baðherbergi og tvö herbergi. Stór ræktaður
garður er við húsið og tilheyra íbúðinni tvö
bílastæði á lóðinni. V. 39,9 m. 6628

Þingvað 35 - einstök staðsetning

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.
Húsið er mjög fallegt og hefur verið skipt um allt gler, opnanleg fög og pósta í gluggum.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 18:00 - 18:30 V. 39,0 m. 1614

Tjarnargata 41 - Falleg íbúð

Smyrilshólar 6 - 0001 laus strax

S
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Glæsilegt og einstaklega vel hannað einbýlishús rétt við óbyggt svæði í Norðlingaholti.
Stendur í jaðri hverﬁsins við Heiðmörkina.
Göngu- og reiðstígar og óspillt náttúran við
höndina. Einstakt skipulag með stórum stofum, fjórum svefnherb. þar af sér hjónasvíta á
efri hæð með sérbaðherbergi. Parket og ﬂísar,
vinnustofa/gestahús á lóðinni, miklar verandir
og glæsilegt útsýni. V. 84,0 m. 1341

HÚ
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Lindarbraut 31 - Seltjarnarnes

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

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. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 44 m. 1641

Norðurbakki 13a - efsta hæð

OP

IÐ

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. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL.
17:30 - 18:00 V. 19,9 m. 1637

Skeljagrandi 1 - sérinngangur
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Langagerði 96 - einb. á grónum
stað

Hér er um að ræða 113,1 fm einbýlishús, hæð
og ris ásamt 28,4 fm opnum bílskúr. Á lóðinni
er líka gróðurhús og geymsla. Húsið sem er
tvær hæðir og hluti í kjallara. Um er að ræða
upprunalegt hús þar sem víða er komið að
endurnýjun og lagfæringum. Garðurinn er
mjög gróinn og fallegur. V. 36,5 m. 4137

Parhús

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. 47 m. 1552
Mjög glæsilega fullbúna 3ja herbergja 107,6 fm íbúð á
4. hæð (efstu) í fallegu lyftuhúsi við Norðurbakka 13a
í Hafnarﬁrði. Eigninni fylgir stæði í bílakjallara. Fallegt
útsýni er til suðurs, vesturs og norðurs. OPIÐ HÚS Í
DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 27,5 m. 1646

Mjög góð og vel skipulögð 99,6 fm íbúð jarðhæð með sér inngangi af svölum. Þrjú rúmgóð
herbergi, parket á gólfum, stór stofa og verönd til suðurs. Stæði í bílageymslu. OPIÐ HÚS Í DAG
(MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 28,9 m. 1590

Raðhús

Breiðavík 18 - efsta hæð

Bleikjukvísl 9 - gott útsýni
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Fallegt og vel byggt 335,1 fm tvílyft einbýlishús
með innbyggðum 42,6 fm bílskúr við Bleikjukvísl í
Reykjavík. Húsið er einstaklega bjart og með rúmgóðum
vistarverum og stendur efst í botnlanga með útsýni til
norðurs og útgangi í glæsilegan garð til suðurs.
V. 69,9 m. 3749
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Háaleitisbraut 71 - glæsilegt
raðhús

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. Endurnýjað þak.
V. 53,0 m. 1612

Viðarás 95 - fallegt tengihús

Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 6. hæð (efstu) í lyftuhúsi ásamt innbyggðum bílskúr á útsýnisstað
við Breiðuvík. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Íbúðin er skráð 126,9 fm en þar af er bílskúrinn
24,3 fm. Glæsilegt útsýni. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 27,9 m. 1379

Fallegt og vel staðsett, samtals 142,5 fm
tengihús á einni hæð með bílskúr og sólríkum
suðurgarði með timburverönd og heitum
potti. V. 39,9 m. 1625

Vatnsstígur - glæsileg íbúð á 7. hæð

Tungubakki - endaraðhús

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

Ljósheimar 8 - glæsileg endaíbúð

Glæsileg 4ra herbergja 99,7 fm endaíbúð á 3.
hæð í góðu mikið viðgerðu og vinsælu lyftuhúsi. Íbúðin er töluvert endurnýjuð, m.a. baðherbergi, innihurðar og ﬂ. Vestursvalir. Mjög
góð sameign. Húsið er í mjög góðu standi að
utan sem innan og hefur hlotið reglubundið
og gott viðhald. Lóðin er sérstaklega snyrtileg,
hellulögð með lýsingu. Húsvörður í húsinu.
V. 24,9 m. 1329

Melhagi 9 - risíbúð

3ja herbergja falleg íbúð í risi í 3-býlishúsi
við Melhaga. Íbúðin skiptist þannig: stofa, tvö
herbergi, eldhús, baðherbergi og hol. V. 21,2
m. 1638

3ja herbergja

Kirkjusandur - glæsilegt útsýni

Vesturtún 32 - Álftanes

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. V. 35,9 m. 1417

Hæðir

Boðagrandi - glæsileg endurnýjuð
íbúð

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

3ja herbergja nær algjörlega endurnýjuð 73
fm íbúð á 4. hæð í fallegu nýlega viðgerðu
lyftuhúsi í vesturbænum ásamt stæði í bílskýli. Allar innréttingar, fataskápar, gólfefni,
baðherbergi, raﬂagnir og ﬂ. hefur verið endurnýjað á mjög smekklegan hátt. Sérinngangur
af svalagangi. Flísar á gólfum. Suðursvalir og
fallegt útsýni. V. 23,9 m. 1660

Ný og glæsileg og fullbúin 132,6 fm íbúð á 7.
hæð í skuggahverﬁnu í Reykjavík. Íbúðin er við
Vatnsstíg 14. Glæsilegt útsýni bæði til suðurs,
austurs og norðurs. Arinn í stofu. Innréttingar og
tæki eru sérstaklega vönduð. Íbúðin er öll hin
glæsilegasta og útsýni einstakt. Stæði í bílageymslu fylgir. V. 67,5 m. 1541

Sumarbústaður - Þingvellir

Norðurbakki 25 - 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

Heiðarhjalli 45 - glæsileg efri
sérhæð

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

Hraunbær - laus strax

Björt útsýnisíbúð og vel staðsett 91 fm, 3ja
herbergja á 3.hæð, miðsvæðis í Hraunbænum. Stutt í alla þjónustu, Bónus,
Krónuna, skóla, leikskóla, sund og Fylkir. V.
18,5 m. 1652

Hamraborg - 3ja herb. með
glæsilegu útsýni
Stóragerði 9 - neðri sérhæð

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. V. 34,5 m. 1633

Krosseyrarvegur - sérinngangur

Sjarmerandi 3-4ra herbergja 95,6 fm íbúð
með sérinngangi á 1. hæð og kjallara í
tvíbýlishúsi við Krosseyrarveg í Hafnarﬁrði.
Eignin er bárujárnsklætt timburhús með
fallegri gluggasetningu. V. 19 m. 1644

Gullengi - sérinngangur

Mjög góð og vel skipulögð 84,8 fm 3ja
herbergja íbúð á 2. hæð með sér inngangi
af svölum. Parket og ﬂísar á gólfum, sér
þvottahús innan íbúðar og stórar suður svalir.
V. 20,9 m. 1580

Einholt - endurnýjuð

Endurnýjuð 85,9 fm þriggja herbergja íbúð á
3.hæð. Íbúðin skiptist í hol, þvottaherbergi,
tvö herbergi , baðherbergi, stofu og opið eldhús. Íbúðin er mjög vel staðsett í borginni. V.
23,5 m. 1618

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. 17,9 m. 1604

2ja herbergja

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

Atvinnuhúsnæði
Kaplahraun Hf. endurnýjað

Austurbrún - glæsilegt útsýni

Einstaklega hagkvæm íbúð á 6.hæð í lyftuhúsi með glæsilegu útsýni yﬁr borgina og
Esjuna. Íbúðin er 47,6 fm og skiptist í hol,
baðherbergi, eldhús, svefnherbergi, stofu og
geymslu. V. 14,9 m. 1649

Laugarásvegur 36 - mikið endurnýjað

Mjög gott og mikið endurnýjað 336,9 fm atvinnuhúsnæði, stór salur með tveimur rafdrifnum innkeyrsluhurðum. Góð lofthæð er í salnum og er millilofti í hluta salarins. Lager eða geymslurými er
með snyrtingu. Stigahús er með sér inngangi og eru skrifstofur og kafﬁaðstaða á 2.hæð. Bjart og
fallegt húsnæði. V. 29,9 m. 6321

Vatnagarðar - til sölu eða leigu
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

4ra-6 herbergja
Fallegt og mikið endurnýjað ca 400 fm einbýlishús á besta stað í Laugaráshverﬁnu. Húsið hefur
verið mjög mikið endurnýjað á síðustu 2 árum.
Húsið er staðsett fyrir neðan götu með suðurgarð og fyrir framan það er Laugardalurinn í allri
sinni dýrð. V. 105,0 m. 7034

Efstaleiti - vönduð sameign

TIL SÖLU EÐA LEIGU! Tvílyft atvinnuhúsnæði á eftirsóttum stað. Eignin er samtals 619,2 fm og er
í austurhluta hússins með gluggum til norðurs og austurs. Gott malbikað bílaplan er við húsið að
norðan- og austanverðu. Húsið er í góðu ástandi og nýlega málað. Viðhald hefur verið gott.
V. 106 m. 1080

Húsalind neðri hæð - laus strax.

Íbúðarhúnæði óskast til leigu

Mjög falleg fjögurra herbergja 137 fm íbúð
á 1. hæð í Breiðablikshúsinu sem er trúlega
glæsilegasta hús sinnar tegundar í Reykjavík.
Mjög mikil og vönduð sameign. Húsvörður.
Íbúðin skiptist í forstofu með gestasnyrtingu,
2 herbergi, tvær stofur, eldhús og baðherbergi. Stæði í bílageymslu. V. 37,9 m. 1373

Traustur aðili óskar eftir sérhæð, einbýli eða raðhúsi á höfuðborgarsvæðinu til leigu. Leigutími er 4 mánuðir frá 25. júní n.k. Eignin þarf
að vera með fjórum svefnherbergjum, má vera með húsgögnum.
Nánari upplýsingar veitir Hilmar Þór Hafsteinsson í síma 588 9090
eða 824 9098.

Raðhús í Fossvogi óskast
Höfum kaupenda að góðu raðhúsi í Fossvogi.
Nánari uppl. veita Kjartan og Sverrir.
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 mjög vel skipulögð neðri sérhæð í mjög
góðu nýlegu húsi við Húsalind í Kópavogi.
Íbúðin er 102,5 fm að stærð. Sérinngangur. 3.
svefnherb. Stór afgirt timburverönd. Góðar innréttingar. Parket og ﬂísar. Íbúðin er laus strax og
eru lyklar á skrifstofu. V. 27,9 m. 1476

Raðhús í Fossvogi óskast
Höfum kaupanda að raðhúsi í Fossvogi. Góðar greiðslur í boði.
Allar nánari uppl veitir Kjartan Hallgeirsson í síma 824-9093

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fast.sali.

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

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

stakfell.is
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Mávanes - 210 GBÆ

Álfhólsvegur - 200 KÓP

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

280 fm. fallegt einbýlishús á 2. hæðum með tvöföldum innbyggðum bílskúr. Möguleiki að gera aukaíbúð
á jarðhæð. Búið að innrétta hluta bílskúrs sem íbúðarherb. Rúmgóð stofa með útgengi út á verönd. 6
svefnherbergi.

Höfum kaupanda að rað- eða
parhúsi í Ásahverfinu í Garðabæ

Höfum kaupanda að parraðhúsi eða einbýli í Fossvogi
og Garðabæ.

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

Álfholt- 220 hfj.
106,2 fm 4ra herb. á annari hæð nálægt
golfvelli. Parkegt á gólfum í stofu og svefnh.
Laus strax. Gott verð 19.9 millj

Borgartún - 105 RVK

Ólafsgeisli - 113 RVK

Þórðarsveigur - 112 RVK

Viðarrimi- 112 RVK

147,7 fm glæsileg íbúð á 6. hæð. Skiptist
í forstofu, eldhús, sólstofu, stofu, gestasnyrtingu, barnaherbergi, hjónaherbergi með
sér baðherbergi og þvottaherbergi. Sér stæði
í bílageymslu. Lyfta kemur beint upp í íbúð.
Nánari uppl. á skrifst.

232,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist í anddyri,
stóra stofu og borðstofu, eldhús, 4 svefnherbergi og 2 baðherbergi, þvottahús með
innangengt í tvöfaldan bílskúr.

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

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

Stuðlasel - 109 RVK

Reynihvammur- 200 KÓP

Laufengi- 112 RVK

Suðurbraut 18-HFJ

Ásakór 15- 203 KOP

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

93 fermetra íbúð á jarðhæð í tvíbýli á besta
stað í Kópavogi. Flott, vel uppgerð íbúð.
Verð 22 millj.

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 fm

100 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Íbúðin
skiptist í hol, eldhús, bað, þvottahús, stofu og
3 herb. Laus strax, sölumen sýna. Verð 19.9
millj. Er á góðum stað í hfj. Verð 19.9 millj.

107.9 fm 3ja herbergja ﬂotta íbúð á 5. hæð í
í 6. hæða lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í anddyri,
tvö svefnherbergi, baðherbergi, sér þvottahús, eldhús og stofu. Stæði í bílageymslu.
ÍBÚÐIN ER TIL AFHENDINGAR STRAX.
Verð 24.9 millj.

Atvinnufasteignir
Laugavegur- 101 RVK.
Glæsileg uppgerð heildareign við Laugaveg.
Húsið skiptist í verslunarrými á jarðhæð og ﬁmm
íbúðir á annarri og þriðju hæðinni. Góður fjárr
festingakostur þar sem eignin er öll í útleigu með
langtíma leigusamningum.

Rauðagerði - 108 RVK

Fjarðarsel- 109 RVK

Sóltún - 105 RVk

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.
Frábært hús með mikla möguleika. Verð kr.
86.000.000.

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.

Glæsileg 3ja herbergja 91,4 fm íbúð á 7.
hæð/næst efstu, ásamt 24,1 fermetra stæði í
bílskýli. Verð 29,9 millj.

Völuteigur - 270 MOS

Hálsaþing - 203 KÓP

Gullengi 17- 112 RVK

Snæland - 108 RVK

Tvö 254 fm. glæsileg og vel skipulögð parhús
á tveimur hæðum með 5 svefnherbergjum á
eftirsóttum stað í Kópavogi í næsta nágrenni
við Elliðavatn. Gott útsýni. Selst fokhelt eða
lengra komið. Verð á stk. 44.9 millj.

111.1 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í Gullengi LAUS VIÐ KAUPSAMNING.
Íbúðin skiptist í hol, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, þvottahús og stofu.
Verð 25 millj.

97.4 fm 4ra herb. íbúð á 2 hæð. Íbúðin hefur
verið endurnýjuð að mestu og eru hvítlakkk
aðir skápar og innrétting í eldhúsi. Parket á
gólfum. Verð 25.5 millj
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1.408,3 fm atvinnuhúsnæði með stóru afgirtu
athafnarsvæði. Húsið skiptist í skrifstofu og starfsmannaaðstöðu, þrjá stóra sali með 8 stórum
innkeyrsluhurðum. Laust strax, ekkert áhvílandi.
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Rauðarárstígur - heil húseign

Kórsalir - 203 KÓP - íbúð 302

Réttarhólsbraut 10-801 Selfoss

Fitjahlíð- Skorradalur

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 frá kl 16:30-17:00.

31 fm sumarbústaður á frábærum stað í
Öndverðarnesi. Góður tveggja svefnherbergja
bústaður. Útsýni er með eindæmum gott.
Glæsilegur golfvöllur er á svæðinu.
Verð 14.9 millj.

Tveir 45 fm sumarbústaðir í Skorradal. Bústaðirnir eru sams konar og skiptast í forstofu,
baðherbergi, samliggjandi stofu og borðstofu, þrjú svefnherbergi og eldhús. Gufubað.
Verð 14 millj.

Glæsilegt skrifstofu og þjónustuhúsnæði miðsvæðis í Reykjavík. Sala eða leiga kemur til greina
en 4. hæðin er í útleigu. Frábær fjárfestingarr
kostur í boði en um er að ræða mjög eigulega
eign. Óskað er eftir tilboði í eignina. Húsið er
fjórar hæðir auk þess sem í bílastæðahúsi eru
21 bílastæði sem tilheyra húsinu. Á lóðinni í
kringum húsið eru 30 bílastæði og samtals eru
því stæði fyrir 51 bíl.

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

109 Reykjavík

101 Reykjavík

Akrasel

Bræðraborgarstígur

Glæsilegt einbýli

Björt 2ja til 3ja herbergja

Mikið endurnýjað

Gott viðhald

Stór sólpallur - fallegur garður

Frábær bakgarður

Vönduð eign!

Vinsæl staðsetning

Verð:

64,5 millj.

Verð:

20,1 millj.

Bollagarðar
170 Seltjarnarnes

200 Kópavogur

210 Garðabær

200 fm einbýli

Vesturvör

Rúgakur

5 svefnherbergi

Vel staðsett iðnaðarbil

Glæsileg endaíbúð í lyftuhúsi

Hvert bil er 140 fm að grunnﬂeti

Rúmgóð hjónaherbergisálma

Seljast 3 saman eða stök

Fallegt útsýni, stórar svalir

Gott afgirt port á baklóð

Stæði í bílageymslu, stór geymsla

Býður uppá mikla möguleika

Laus strax!

Falleg lóð og upphitað plan
Hús sem hefur fengið gott viðhald
Verð:

59,0 millj.

Verð frá:

17,9 stk.

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.

46,5 millj.

Verð:

49,5 millj.

www.miklaborg.is
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leitar að ...
Hallkelshólar

Háaleitisbraut

Laugavegur

… um 140-190 fm nýlegu
raðhúsi, parhúsi eða
sérhæð með bílskúr á
höfuðborgarsvæðinu.

Glæsilegt 131,1 fm heilsárshús

191 fm veislusalur

Öðruvísi miðbæjaríbúð!

Rúmur afhendingartími í boði.

Gestahús 24,5 fm

Þar af 80 fm skrifstofurými

3ja herbergja í lyftuhúsi

- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson í

10.000 fm leigulóð

Góð staðsetning

Bakgarður, heitur pottur

ca. 150 fm sólpallur, heitur pottur

Miklir möguleikar

Vandaðar innréttingar

801 Selfoss

108 Reykjavík

101 Reykjavík

síma 8991178

Glæsilegar innréttingar

Verð:

38,4 millj.

Verð:

27,0 millj.

Verð:

34,9 millj.

… 3ja-4ra herbergja íbúðum
fyrir ákveðna kaupendur í
Grafarholti og Norðlingaholti
vegna mikillar sölu
undanfarið.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson í
síma 8991178

104 Reykjavík

111 Reykjavík

… einbýlishúsi í Linda-, Salaeða Kórahverﬁ í Kópavogi,
sterkar greiðslur í boði fyrir
réttu eignina.

201 Kópavogur

Sæviðarsund

Dúfnahólar

Kórsalir

Nútímalegt og glæsilegt raðhús

Falleg 3ja herbergja

Glæsileg 4ra herbergja íbúð

Allt á einni hæð

Rúmgóður bílskúr 26,1 fm

Stórar stofur

Stórir gluggar

3. hæð með glæsilegu útsýni

Þvottahús innan íbúðar

- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson í

Fallegur garður

síma 8991178

Skráðu þína leit á

Mikið útsýni

Bílskúr

Verð:

57,0 millj.

Verð:

103 Reykjavík

19,9 millj.

Stæði í bílageymslu

Verð:

110 Reykjavík

32,7 millj.

www.miklaborg.is

200 Kópavogur

105 Reykjavík

Kringlan - möguleg skipti

Hólmvað, Búseturéttur

Álfhólsvegur - Einbýli

Skaftahlíð

Mjög góð 3ja herbergja íbúð

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

Góð 4 herbergja kjallaríbúð
2 stofur, 2 herbergi
Frábær staðsetning í lokaðri götu
Sérinngangur og fallegur garður

69 fm auk geymslu og bílskýlis
Einstök staðsetning
Skipti á dýrara koma til greina
Verð:

25,9 millj.

105 Reykjavík

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

100%
KA ÍLS
YFIRTA

Frábær staðsetning
Verð:

4,5 millj.

Verð:

Verð:

101 Reykjavík

Þórðarsveigur

Falleg mikið uppgerð neðri sérhæð
Þrjú svefnherbergi, tvær stofur
Reisulegt mikið endurnýjað hús
Vinsæll staður, góð baklóð

Verslunarhúsnæði 200 m²

Verð:

37,9 millj.

Til sölu eða leigu

tt verð
Hagstæ kaup
ð
Hagstæ

Vesturgata
Glæsileg 3ja herbergja
Allt endurnýjað!
Lúxus innréttingar

Inngangar 4

Laus við kaupsamning

Bílastæði fyrir 16 bíla

Verð:

27,0 millj.

Verð:

200 Kópavogur

Fornhagi

Kársnesbraut

Hvammur, lögbýli

64 fm, 2ja herbergja m/sérinngangi

3ja herbergja

Tveggja hæða einbýli

Glæsilegt lögbýli 6 hektarar

Rúmgóð stofa og svefnherbergi

Stærð 86 fm

219 fm, 5-6 herbergi

Eignarland að sjó

Fyrsta hæð

Húsið er nýtt sem tvær íbúðir

Tvö hús

Frábær staðsetning

Lán frá ÍLS 41,5millj. 4,15% vextir

Einstakt útsýni

Góð fyrsta eign
Verð:

15,7 millj.

Verð:

24,9 millj.

Verð:

44,9 millj.

33,9 millj.

116 Reykjavík

Miðbraut

Frábær staðsetning

22,9 millj.

101 Reykjavík

Allt tilbúið til að hefja rekstur

107 Reykjavík

170 Seltjarnarnes

Verð:

113 Reykjavík

Njálsgata

25,9 millj.

55,7 millj.

Verð:

79,0 millj.

MIKLABORG
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200 Kópavogur

221 Hafnarfjörður

201 Kópavogur

301 Akranes

Hjallabrekka

Eskivellir - Nýjar íbúðir

Lautasmári

Eyrarskógur

110 fm 4ra herbergja

Fallegar nýjar íbúðir á Eskivöllum 21b

Rúmgóð 2ja herb (80fm)

Fallegt sumarhús

Sér inngangur

Frábært verð

Góðar svalir

Stærð 49,5 fm

Verðdæmi 97 fm, 3ja herbergja 21,2 m

Gengið upp 1/2 hæð

2 svefnherbergi

Gott skipulag

Svefnloft

18,5 millj áhvílandi í góðu láni
Nýtt eldhús
Laus ﬂjótlega

Verð:

24,9 millj.

Verð:

101 Reykjavík

Leifsgata
101 stutt í þjónustu
2ja herb ósamþykkt íb.

ð
Lækka

verð

Á rólegum stað
Góð áhvílandi lán
Verð:

310 Borganes

104 Reykjavík

2ja - 3ja herbergja á 2. hæð

Snyrtileg 2ja herbergja íbúð

Gróin lóð og afgirt verönd

Góðar suðursvalir

Nýlega búið að yﬁrfara húsið að utan

Friðsælt hverﬁ

Sérinngangur

Frábær fyrstu kaup

Skoða skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu

Laus strax!

Verð:

28,9 millj.

Verð:

111 Reykjavík

Glæsilegt 2ja hæða einbýlishús

Fallegt einbýlishús við Elliðaárdalinn

263,6 fm í lokuðum botnlanga

Húsið hefur verið mikið endurnýjað

Miklar svalir - mikið útsýni

Stór afgirt lóð

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

trax

Laus s

Endurnýjað m.a. þak og skolp

111 Reykjavík

Stelkshólar
Falleg 2ja herbergja

Fallegt útsýni
Verð:

42,9 millj.

Verð:

200 Kópavogur

19,5 millj.

Verð:

Ásbraut - Kópavogi

Hrefnugata

Rúmgóð 2ja herbergja

Góð 2ja herbergja

Stærð 65,8 fm

Stærð 75,5 fm

Góð staðsetning

Vinsæl staðsetning

Öndverðanes, Kiðhólsbraut
Land 5000 fm, gestahús 20 fm

100%
KA ÍLS
R
YFI TA

Mikil afþreying á svæðinu
18 holu golfvöllur
Sundlaug/tveir heitir pottar

29,9 millj.

Verð:

111 Reykjavík

16,4 millj.

Verð:

104 Reykjavík

17,9 millj.

Byggingarréttur

Verð:

112 Reykjavík

Garðhús

Dalvegur

Falleg 3 herb. íbúð m/bílskúr

Góð 3ja herbergja

Vel staðsett endaraðhús

Stærð 228,1 fm

Stærð 78,2 fm, bílskúr 26,1 fm

Svefnherbergin eru tvö

Aukaíbúð í kjallara

2 hæðir

3. hæð með glæsilegu útsýni

Sér inngangur

Stór sólstofa

Góðar innkeyrsludyr

Staðsetning góð

Pallur með heitum potti
Verð:

17,5 millj.

Frábært verð

9,9 millj.

201 Kópavogur

Skipasund

19,9 millj.

15,7 millj.

111 Reykjavík

105 Reykjavík

Dúfnahólar

Verð:

13,9 millj.

Rúmgóð og björt

Áhv. yﬁrtakanleg lán um 23,5 millj.
Verð:

Verð:

Stærð 65,5

Stór og rúmgóður bílskúr

87,0 millj.

105 Reykjavík

2-3 svefnherbergi

18,1 millj.

116 Reykjavík

Keilufell

Hugguleg 111,9 fm efri hæð

110 Reykjavík

Fallegt 6 herbergja hús

Þrastarhöfði

Mávahlíð

8,9 millj.

Víkurás

Jörfagrund

Verð:

Verð:

Langholtsvegur

270 Mosfellsbær

Instabus rafkerﬁ

Fallegt útsýni

Mávaklettur

12,0 millj.

Vandaðar innréttingar og tæki

19,9 millj.

Leiguverð 250 þús.
Verð:

44,9 millj.

:

TIL LEIGU

MIKLABORG
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OPIÐ HÚS
þriðjudag 19. júní

18:00 - 18:30

Maltakur 9, íbúð 103
210 Garðabær

210 Garðabær

Urðarás

310 Borganes

Flókagata

Glæsileg 3ja herb íbúð á jarðhæð
Vönduð gólfefni og innréttingar

Fallegt tvílyft einbýlishús
Eftirsóttur staður, fallegt útsýni
Nánari upplýsingar veitir

Sjö svefnherbergi, þrjú baðherbergi
Verð:

Ca. 60 fm sólpallur

Sér inngangur, stórar svalir

Eign með mikla möguleika
Sér 4ra herb íbúð

Fallegt 42,4 fm sumarhús

Stór herbergi og fataherbergi

71,7 millj.

3.480 fm leigulóð

Vandað lyftuhús

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

Glæsilegt útsýni

38,4 millj.

Verð:

12,6 millj.

Verð:

OPIÐ HÚS
Mánudag 18. júní

17:00 - 18:00

Vindakór 9, íbúð 302
203 Kópavogur

310 Borganes

310 Borganes

Asparskógar

Vönduð 4ra herbergja íbúð

Álfheimar

Svarhóll við Vatnaskóg

Granít steinn á öllum gólfum

við Hafnarskóg

Glæsilegt 86,4 fm heilsárshús

Sérsmíðaðar innréttingur

Sumarhús stærð 63,8 fm

Falleg 4.774 fm lóð

Áhugaverð eign í góðu húsi

Stór verönd með heitum potti

Hitaveita, heitur pottur og pallar
Verð:

Kjarri vaxin lóð

Nánari upplýsingar veitir

18,5 millj.

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

31,9 millj.

Verð:

Glæsileg útsýni

12,5 millj.

Verð:

OPIÐ HÚS
Mánudag 18. júní

18:00 - 18:30

HEIÐNABERG 11
111 Reykjavík

113 Reykjavík

Marteinslaug

101 Reykjavík

Lindargata 35

Glæsilegt 187 m² einbýli
2 hæðir

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

Nánari upplýsingar veitir

Lítil útborgun
Verð:

28,9 millj.

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

801 Selfoss

Bílskúr

Ný 3ja herbergja

Innst í botnlanga

Fallegar innréttingar

Fallegur garður

Gott lyftuhús

Góður timburpallur

Stæði í bílageymslu

40,9 millj.

Verð:

203 Kópavogur

43,6 millj.

Verð:

200 Kópavogur

203 Kópavogur

Austurbyggð - Laugarási

Tjarnarstígur

Þinghólsbraut

Perlukór

167 m2 einbýli í byggingu

234 fm einbýli
Fallegt sjávarútsýni
Eign sem hefur fengið gott viðhald
Möguleiki á aukaíbúð

Fallegt 227 ferm. einbýlishús á eftirsóttum stað
Stór bílskúr

100 fm falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
Stór afgirt verönd
Gott bílskýli

Algjörlega einstakt umhverﬁ á bökkum Hvítár
Getur hentað sem heilsárs- eða sumarhús
Innra skipulag býður uppá mikla möguleika
Lán getur fylgt

Verð:

24,9 millj.

Verð:

101 Reykjavík

Verð:

101 Reykjavík

Tryggvagata

Njálsgata

Endurnýjuð 93 fm 4ra herbergja íbúð

3ja herbergja

Miðsvæðis í Rekjavík

Stærð 56,4 fm
Frábær staðsetning

Sólpallur og sér stæði

64,5 millj.

ið
Laus v
g
m
a nin
kaups

52,5 millj.

112 Reykjavík

29,5 millj.

Verð:

16.4 millj.

26,5 millj.

110 Reykjavík

Veghús

Tangarhöfði

Góð 7 herbergja íbúð

Iðnaðarbil

Möguleiki á 6 svefnherbergjum

Stærð 99,2 fm

Mikið útsýni

Góð innkeyrsluhurð

Bílskúr
Verð:

Verð:

Gott aðgengi
Verð:

29,0 millj.

Verð:

15,2 millj.
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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

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

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.

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.

Vesturvangur - Einbýli - Hf. - Laus strax
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 48.9 millj

Furuhlíð - Raðhús - Hf.
Sérlega fallegt raðhús vel staðsett í setberginu í Hafnarﬁrði, húsið
er 192 fm og er á tveimur hæðum. Gólfefni eru parket og ﬂísar.
Þetta er sérlega gott fjölskylduhús, 5 fín svefnherbergi, gott
skipulag og nýtist húsið vel. Allt frágengið, smekkleg lóð. Falleg
eign sem vert er að skoða.
Til afhendingar strax. Verð 48.7 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.

Klettabyggð - parhús - Hf.
Glæsilegt fullbúið parhús á tveimur hæðum, hæð og ris, með
innbyggðum bílskúr samtals stærð 202,4 fermetrar vel staðsett í
hrauninu í Byggðahverﬁ í Hafnarﬁrði.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, herbergi,
hjónaherbergi, þvottahús, geymsluloft og bílskúr. Á efri hæð eru
tvö góð herbergi, sjónvarpshol og snyrting. Fallegar innrettingar og
gólfefni. Verð 44,5 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.
Verð 41,9 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.

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

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.

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.

Breiðvangur - 5 herbergja - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir 5-6 herbergja mikið endurnýjaða
138,2 fm. íbúð ásamt 24,1 fm. bílskúr, samtals um 162,3 fm.
Gólfefni eru parket og ﬂísar. Rafmagn endurnýjað innan íbúðar. Í
kjallara er sér herbergi og geymsla ásamt hefðbundinni sameign.
Bílskúr með hurðaopnara. Verð 26,8 millj.

Daggarvellir - 3ja herbergja - Hf.
Falleg 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð 78,2 fm með sér inngang í
nýlegu fjölbýlishúsi vel staðsett í Vallarhverﬁnu. Íbúðin er 78,2 fm
með geymslu og stæði í bílageymslu. Afgirtur sólpallur. Gólfefni
eru parket og ﬂísar. Áhvílandi mjög hagstætt lán. Verð 20,9 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

Álftahólar - 3ja herb. - 111 Rvk.
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.

Dalsás - Hafnarﬁrði - Nýjar útsýnisíbúðir.
Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja útsýnisíbúðir í Dalsás 8 í nýja
Áslandshverﬁnu í Hafnarﬁrði.
Í stigahúsinu eru sex íbúðir og allar með sérinngangi á svölum.
Glæsilegar Innréttingar og eldunartæki frá GORENJE. Húsið er
klætt að utan með Álbárujárni. Frábært útsýni er yﬁr höfuðborgarsvæðið. Bílastæði í bílskýli fylgir völdum íbúðum. Glæsilegar eignir
sem vert er að skoða. Sölumenn Hraunhamars sýna.

Brekkuás 9-11 Hafnarﬁrði - Nýjar íbúðir.
Glæsilegar útsýnisíbúðir með sér inngangi 3ja -4ra í Áslandi í
Hafnarﬁrði.
* Íbúðirnar 87 - 138 fermetrar skilast fullbúnar með gólfefnum.
* Innréttingar frá Parka.
* Tæki frá Ormsson.
* Hreinlætistæki frá Ísleiﬁ Jónssyni.
* Flísar frá Álfaborg
* Frábær staðsetning og vandaður frágangur. Traustir verktakar.
* Lyfta í húsinu ásamt stæði í bílageymslu með völdum íbúðum.
Frekari upplýsingar veita sölumenn Hraunhamar s. 5207500 eða
sölumenn@hraunhamar.is

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.

Eskivellir 21b - Hf - Nýjar 2ja til 3ja herbergja
íbúðir.
*Íbúðirnar fullbúnar með gólfefnum til afhendingar strax.
*Íbúðirnar eru 77,5 fm - 98,6 fm.
*Innréttingar frá Innex
*Sérinngangur af svölum. Lyftuhús.
*Tvær geymslur fylgja hverri íbúð.
*Traustir byggingar aðilar ER hús ehf.
Verð frá 18,6 millj. til 22,3 millj.
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1ê77É6.5É
Mjög fallegt og óvenju vandað 201,9 fm
timburhús á tveimur hæðum með innbyggðum
32 fm bílskúr.Húsið skiptist.Neðri hæð forstofa,
hol, gestasnyrtingu, þvottahús, herbergi, eldhús,
stofa og borðstofa. Efri hæð. þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol og baðherbergi.
Um er að ræða virkilega vandað hús með parketi og ﬂísum á gólf. Lóðin er
stórglæsileg (verðlaunagarður) með sólpöllum hringinn í kringum húsið,
heitur pottur og fallegur gróður. Óbyggt (friðað) svæði bak við húsið. Mjög
skemmtileg staðsetning lítill botnlangi með aðeins 5 húsum. Verð 62.9 millj.

)XQDOLQG
Falleg og mjög
björt 4ra herbergja
íbúð á 4.hæð
við Funalind í
Kópavogi
Forstofa, gott
hjónaherbergi með
fataherbergi. 2 rúmgóð
barnaherbergi,
stofa og eldhús, góðar
svalir úr stofu, Borðkrókur
er í eldhúsi með mjög
fallegum gluggum. Þvottahús, baðherbergi með
baðkar og sturtuklefa. Gott útsýni, og falleg eign
á frábærum stað. Verð 27,9 m

1ê77É6.5É
Eignin skipist í: Forstofu,hjónaherbergi með
fataskáp sem getur fylgt með. Parket er á
hjónaherbergi. Tvö rúmgóð svefnherbergi.
Stofan er björt og rúmgóð. Borðstofan er við
hlið eldhússins. Í eldhúsi eru upprunalegar innréttingar. Baðherbergi er
með sturtu og er ﬂísalagt á gólﬁ og veggjum. Baðherbergi uppgert fyrir um
tveimur árum. Parket er á gólﬁ á allri íbúðinni nema baðherbergisgóﬂi. Tvær
sérgeymslur tilheyra eigninni. Sameiginlegt þvottahús, þurrkherbergi, hjóla-og
dekkjageymsla. Eignin snýr ekki í átt að sæbrautinni og þar með í skjóli frá
umferðarhávaða. Verð 21 millj.

)MDOODOLQG
Mjög falleg 153.9 fm, 5 herbergj parhús
með 28 fm bílskúr og mjög Stórum
sólpalli á vinsælu og fjölskylduvænum
stað í Kópavogi. Eignin skiptist í:
Forstofu, eldhús, 2 baðherbergi, 3
svefnherbergi, fataherbergi og stofu.
Stutt í næstaleik-og grunnskóla og aðra
nauðsynlega þjónustu. Verð 42.9 millj

(IVWKMDOOL

Glæsilegt einbýlishús með innbyggðum bílskúr,alls
212m² með frábæru útsýni, rétt ofan við golfvöllinn
í Grafarholti. Á neðri hæð er eitt svefnherbergi, en geta hins vegar verið þrjú.
Baðherbergi, þvottahús, bílskúr og lítil geymsla. Á efri hæð er stofa, hol, opið
eldhús baðherbergi og stórt hjónaherbergi með skápum. Verð 63,5 m

0ëUDUiV
Fallegt og mjög vel skipulagt
224,1 fm einbýlishús á einni
hæð með bílskúr. 4 Svefnherbergi, 2 Stofur, og 2 Baðherbergi. Garður með suðurverönd
og skjólveggjum. Nýlegt
baðherbergi
með hornbaðkari og sturtu.
3 Stór herbergi, rúmgóð
hjónasvíta með baðherbergi
og fataherbergi. Verð 56 m

*Ðè.$83

1DXVWDEU\JJMD
Mjög fallega 95,1 fm, 3-4 herbergja
lúxusíbúð á 3. hæð við Naustabryggju í
bryggjuhverﬁnu í Grafarvogi með stæði
í bílageymslu. Úr stofunni er einstaklega
fallegt útsýni yﬁr Esjuna, Viðey og
smábátahöfnina. Glæsileg eign hér á ferð.
Verð 32 m

Vel staðsett og rúmgóð 102,7 fm 5 herb.
raðhús viðEfstahjalla í Kópavogi á tveimur
hæðum.Efri hæð skiptist í forstofu,
stofu,sjónvarpshol, 3 svefnherbergi,
baðherbergi og eldhús, Neðri hæð skiptist
í eitt svefnherbergi, geymslu, þvottahúsi
og hol sem hægt er að nota sem stofu eða
sjónvarpshol. Verð 31.9 m

.OHLIDUiV
Mjög fallegt og reisulegt
307 fm einbýli á tveimur
hæðum með fallegu
útsýni. Búið er að innrétta
sér íbúð á neðri hæð
með sér inngang. Fallegur
garður með ca.70 fm
afgirtum sólpalli. Frábært
tækifæri fyrir stórar
fjölskyldur. Verð 75 m
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3 herbergja íbúð 145,6 fm á 1.hæð í lyftuhúsi
með stæði í bílageymslu við Boðaþing8. Eignin
skiptist í forstofu með skáp,hjónaherbergi
meðfataherbergi og sérbaðherbergi, rúmgott svefnherbergi, glæsilegteldhús,
stofu, borðstofu, þvottahús innan íbúðar, gestabaðherbergi,sólskáli og
verönd. FRÁBÆR KAUP ! Verð 36,5

Glæsileg 169,7 fm penthouseíbúð á 5
hæð í austurenda Boðaþing 10. Fallegt
útsýni yﬁr Elliðavatn. . Eignin skiptist í forstofu með skáp, hjónaherbergi með
fataherbergi og sér baðherbergi, rúmgott svefnherbergi, glæsilegt eldhús,
stofu, borðstofu, þvottahús innan íbúðar, minna baðherbergi, svalahýsi og
verönd. Verð 52,9 m

(LQVWDNOLQJVtE~éLU

KHUEHUJMD

Fallegar 52.2 fm einstaklingsíbúðir með sameiginleguinngangi frá stigahúsi og
svölum á 1 til 3 hæð í Boðaþingi 10-12.Íbúðin skiptist í andyri, eldhús, stofu,
svefnherbergi og baðherbergi. Með íbúðinni fylgir sér 4,4 fm geymsla og
þvottahús á sömu hæð.Verð frá 16,9 til 17,9 m.

2 herbergja Íbúðir í Boðaþingi 10 og 12. Allar
íbúðirnar eru meðglæsilegum og björtum
sólskála með gluggum sem hægt er að opna.
Útgengt á svalir eða verönd frá sólskála.
Íbúðirnar skiptast í forstofu,stofu,eldhús,hjóna
herbergi, baðherbergiog þvottahús.Geymslur í
Kjallara. Verð frá 25,9 til 29,5 m.

(,1()7,5
Falleg 116 fm penthouseíbúð með
stórum sólskála og tveimur svölum.
Eignin skiptist í forstofu með skáp,
hjónaherbergi, baðherbergi, rúmgott
svefnherbergi, eldhús, stofu, borðstofu,
þvottahús innan íbúðar. Verð 37,5 m.

KHUEHUJMD

þriggja herbergja íbúðirnar í Boðaþingi 10 og
12 eru mjög rúmgóðar. Þær skiptast í forstofu, 2
svefnherbergi,eldhús, stofu. Borðstofu, baðherbergi og Þvottahús. Með íbúðunum fylgir
geymsla í kjallara. Allar íbúðirnar erum
með sólskála ásamt útisvölum eða verönd.
Verð frá 30,9 til 34,9 m.
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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
Lækjarhjalli 1 - Glæsilegt einbýli. Auðveld kaup.

Lóðir undir, einb. rað-par og fjölbýlishús í
Urridaholti Garðabæ.

Barmahlíð - efri hæð + studioíbúð.

Opið hús í dag mánudag 18. júní frá kl 20:00 til 20:30

Sumarhús
Fallegt sumarhús við Kanastaði í Austur
Landeyjum
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Höfum tekið í sölu lóðir undir einb. rað, par og
fjölbýlishús, í suð-vesturhlíðum Urriðaholts upp af
Urriðavatni í Garðabæ. Einbýlishúsalóðir frá 11,5 milj.
með gatnagerðargjöldum. Á þessum fallega stað er nú
hægt að verða sér út um lóð á góðu verði. Lóðirnar eru
byggingarhæfar strax.
Öll kynningargögn á staðnum, leitið upplýsinga hjá
Heiðari í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Nýkomin mjög góð talsvert endurn. 107 fm efri hæð í
góðu fjórbýli. ásamt ca 20 fm sérbýli / studioíb. á baklóð
með góðum leigutekjum. Í íb. er nýl. eldhús, parket og
ﬂ. Suður svalir og einnig norður svalir úr eldhúsi. Verð
32,9 m. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

3ja herbergja
Falleg 3ja herb. við Fensali

Höfum tekið í sölu vel byggt 51,5 fm sumarhús við
Kanastaði í Austur Landeyjum. Húsið skiptist í stofu,
eldhús, tvö herb., baðherbergi og útigeymslu. Verönd
er við húsið. Þetta er upplagt tækifæri fyrir þá sem vilja
vera út af fyrir sig, eða áhugafólk um hesta eða trjárækt.
Verð 10 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356
Klausturhólar steyptur kjallari og steypt
plata

4ra til 5 herb.
Miðleiti -ásamt bílskýli.

Glæsilegt alls 285 fm einbýli með tvöf. 44 fm bílskúr miðsvæðis í Kópavogi. Húsið er mjög
vandað og velfrágengið í alla staði, hannað af Kjartani Sveinssyni. Vandaðar innréttingar, 4
svefnherbergi, parket og ﬂísar, falleg ræktuð og vel-afgirt lóð. Áhvílandi gott íbúðarlán ca.
50 m. Verð 64,9 m. Opið hús í dag Mánudag 18.júní milli kl. 20,00 og 20,30. Ingólfur
Gissurarson lg.fs. sýnir S:896-5222.

Sérhæð með bílskúr við Hjallaveg

Mjög góð vel skipulögð 132 fm íbúð á efsta hæð, góðar
ﬂísalagðar suðursvalir. Öll sameign til fyrirmyndar bæði
úti og inni.Parket og ﬂísar á gólfum. V. 39,9m.

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

Höfum til sölu steypatan kjallara ásamt steyptri plötu
á 1-hektara eignarlóð við Klausturhóla, rétt við Borg
í Grímsnesi. Tilbúið til að byggja 50 fm sumarhús
á. Kjallarin er með 2m lofthæð, gluggar og hurð. 15
mahony gluggar og 2 hurðir fylgja. Verð 5,9 milj, Uppl.
veitir Heiðar í s: 693-3356
Skorradalur frábær staðsetning

Gnoðarvogur - sér suður verönd.
Berjarimi- laus mögul. á lítilli útborgun.

Góð vel skipulögð 132fm íbúð á 1.hæð ásamt 36,7 fm
stæði í bílskýli. Parket og ﬂísar á gólfum. Íbúð er mikið
endurnýjuð. Öll sameign til fyrirmyndar. V. 28,9 m.
Nánari uppl. Ellert 893-4477 eða Heiðar 693-3356
Góð 4ra herb. með bílsk. við Stóragerði.

Glæsilegt 50,4 fm sumarhús í landi Indriðastaða Skorradal og með frábæru útsýni yﬁr vatnið og nærsveitir. Tvö
svefnherbergi auk svefnlofts. Stórir pallar. Hitaveita og
kalt vatn ásamt rafmagni er til staðar. Heitur pottur á
verönd. V. 19,9 millj. Uppl. Sigþór S: 899 -9787.
Eyrarskógur eignarlóð
Mjög góð ca 100 fm mikið endurnýjuð jarðhæð með sér
inngangi. Íbúð er öll mikið endurnýjuð. V. 26,5m. Nánari
uppl. Ellert 893-4477
Berjarimi Rúmgóð m/ Bílskýli

Falleg og vel við haldin 172,3 fm sérhæð við Hjallaveg í Reykjavík, þar af góður 25,6 fm bílskúr. Hæðin skiptist í
stórar stofur, eldhús, bað, og tvö herbergi. Niðri er sérinngangur, þar eru tvö herbergi og gott baðherbergi, innangengt er á milli hæðanna og hægt að nota neðri hæðina sem hluta af íbúðinni eða leigja sér út. Sérlega vel við
haldið hús. Verð 40,9 Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356. (mynd 5102)

Sérbýli

Fagrabrekka - stór bílskúr.

Raðhús með bílsk. í Grafarholti

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.
Seljabraut -klædd blokk- innb. býlskýli.

Nýlegt sumarhús á eignarlóð í kjarrivöxnu landi. Tvö
svefnherbergi og tvö svefnloft..Heitur pottur Húsið er
vandað og allur frágangur góður. Staðsetning er mjög
góð í náttúrulegu birkikjarri og mikið útsýni Einungis
er um 40mín akstur frá Reykjavík stutt í sundlaug og
veitingastaði / verslun. Fallegar gönguleiðir og stutt í
veiði. V 17,3m Sigþór S: 899 9787
Mjög góð 99 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð. Tvö svefnherb og stórar stofur. SV svalir og snyrtilegt bílskýli. Rúmgóð og fín íbúð. Verð 22,5 m Uppl. Sigþór s: 899 9787

Munaðarnes. Jötnagarðsás

Dalsel - klædd blokk og bílskýli. laus
Gott mjög vel staðsett 112 fm einbýli á einni hæð ásamt
70 fm. bílskúr. Húsið er vel við haldið með fallegum
garði. V. 37,5m. Nánari uppl. Ellert 893-4477
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

Nýbyggingar
Frábært 2ja hæða parhús á útsýnisstað í
Kópavogi

Veð staðsettur 66,3fm bústaður með þremur svefnherbergjum. Hitaveita, gott verð. V. 10,9m. Nánari uppl.
Ellert 893-4477
Góð mikið endurnýjuð 96 fm íbúð á 2.hæð ásamt
ca 25 fm stæði í bílskýli. Íbúð er mikið endurnýjuð.
Suðursvalir, þvottahús í íbúð. V. 21,9m. Nánari uppl.
Ellert 893-4477

Einbýlishús við Viðarrima í Grafarvogi
Falleg mikið endurnýjuð risíbúð við
Nökkvavog

Höfum í sölu 152,3 fm einbýlishús við Viðarrima í
Grafarvogi. Hús skemmtilega skipulagt, og með innbyggðum bílskúr og góðum garði. Hús í góðu ástandi
að utan en þarfnast smá lagfæringar að innan. Verð 39,9
milj. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

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.
Úlfarsbraut- 5 -herbergi-glæsilegt hús!

Laufrimi - Raðhús með 5 svefnherb.

Heklubyggð v/Galtalæk Árbakkalóð
Góð mjög vel skipulögð 95 fm 3ja herb. íbúð á 2.hæð
ásamt ca 25 fm stæði í bílskýli. Íbúð er öll mikið endurnýjuð. Öll sameign til fyrirmyndar bæði úti og inni. V.
20,5m. Nánari uppl. Ellert 893-4477
Álftamýri. - enda íbúð.

Nýlegt 64 fm. heilsárshús á tæplega hektara eignarlóð
á árbakka við Eystri Rangá. Tvö svefnherbergi auk
svefnlofts, rúmgóð björt stofa með mikilli lofthæð og
fallegri kamínu. Eldhús með viðarinnréttingu með góðu
skápaplásssi,Húsið er parkelagt og steypt gólfplata og
gólfhiti. Sólpallur með tveimur hliðum. Einstakt útsýni. V.
14.9 Uppl. Sigþór s:899 9787
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

Góð mjög vel skipulögð ca 75 fm íbúð á 2.hæð í góðri
blokk. Stórar suðursvalir. Íbúð er laus ﬂjótlega. V. 21,9m.
Nánari uppl. Ellert 893-4477
Blikahólar - falleg íb. m.bílskúr 100% YFIRTAKA.

Borgarnes
Sérhæð með bílskúr

Háaleitisbraut 131 fm + bílskúr

Í einkasölu 184 fm raðhús m. innbyggðum 20 fm
bílskúr. Allt fullfrágengið. 5 svefnherb. Parket á gólfum.
Góð aﬂokuð timburverönd í suður. Hellulagt bílaplan
með hitalögn. Áhvílandi 40,5 millj. Verð 42,5 milj. Uppl.
veitir Þórarinn í s. 844-6353.

Vorum að fá gott vel skipulagt parhús á tveimur hæðum,
ﬁmm svefnherbergi. Afh. tilbúið en án gólfefna. V. 54m.
Húsið er til afh. ﬂjótlega. Nánari uppl. Ellert 893-4477
eða Heiðar. 693-3356

Falleg og mikið endurnýjuð 131 fm 4-5 herb. íbúð á 1
hæð ásamt 25 fm góðum bílskúr, samtals 156 fm.
Endurnýað eldhús og bað. Parket. 3 rúmg. svefnherb.
Eftirsótt staðsetning. Suðursvalir. Verð 28,9 millj. Uppl.
veitir Þórarinn s. 844-6353.

Nýkomin í einkasölu 77 fm 3ja herb. íb. á 1.hæð m.
stórum suður svölum, ásamt 25 fm góðum bílskúr
m. sjálfv.oppnara. Nýlegt eldhús, gott ﬂísal.bað m.
glugga og þvottaaðst. Stutt í verslun, skóla,sund og
Elliðárdalinn. Verð 20,2 m. 100% yﬁrtaka á íbúðarláni +
sölulaun. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222,

Góð 116 fm. neðri sérhæð með sér inngangi ásamt 30
fm bílskúr í góðu tvíbýlishúsi miðsvæðis í Borgarnesi
eignin er samtals 146,2 fm. Þrjú svefnherbergi og stór
stofa. Fallegur groin garður. Uppl Sigþór s: 899 9787

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

Vesturgata
101 Reykjavík

SALA / LEIGA
Til afhendingar strax

Vesturgata 6-8
800 m2
er fullbúinn veitingastaður með
leyﬁ fyrir allt að 200 manns.
Miklir möguleikar 3 inngangar í

Vesturgata 10a Vesturgata 10

húsið og því hægt að skipta

Íbúðarhús/skrifstofur Íbúðarhús/skrifstofur

Upplýsingar gefur:

niður í minni einingar.

350 m²

Karl J. Steingrímsson í síma 892 01 60 eða karl@kirkjuhvoll.is

144 m²

Finndu okkur
á Facebook

Guðrúnargata 10
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Verð: 32 m.

Sogavegur - Mikið áhvílandi!

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

Verð: 30,9 m.

Vesturhús - efri sérhæð.

Verð: 46,9 m.

Laufrimi - 4ra herb

Verð: 25 m.
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Mjög skemmtileg 5 herbergja íbúð í tvíbýli 126 fm.
Eignin skiptist í tvær hæðir.Tvær stofur og þrjú svefnherbergi. Glæsileg staðsettning við Klambratúnið.
Góður garður í rækt. Til sýnis í dag kl 17:3018:00. Ruth 659-2512

Lómasalir - 4ra

Verð: 30,9 m.

100 fm efri hæð í þríbýli og meðfylgandi 34 fm
bílskúr. 3- 4 svefnherbergi. Miklir breytinga og
nýtingamöguleikar. Eignin er endurbætt að hluta.
Mikið áhvílandi. 25 m Íls. Ruth 659-2512

Hnoðravellir 13-19 Hfj

Verð: 41 m.

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

Sóltún 28
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Sérlega falleg 4ra herbergja endaíbúð ásamt stæði
í bílageymslu. Fallegar innréttingar og vönduð
gólfefni. Glæsilegt útsýni allt til suðurnesja. Laus
ﬂjótlega. Andri 690 3111.

Núpabakki - Raðhús

Verð: 44,9 m.

Mjög gott 216,5 fm raðhús á pöllum með innbyggðum bílskúr. Fallegur garður í suður , góðar
svalir og mikið útsýni. Bogi 699-3444

Ný 170 fm raðhús á einni hæð. Lóð grófjöfnuð.
Íbúðin er 143,1 fm og bílskúrinn 26,9 fm.
Hús nr 13 og 15 eru fullbúin. Hús nr 15 er tilbúið til
innréttinga, verð 36 millj.
Hús nr 19 er fokhelt. Verð 32,5 millj.
Gústaf 895-7205.

Kleppsvegur - 2ja herb

Verð: 15,9 m.

Vel skipulögð 63 fm íbúð á 2. hæð. Stór stofa og
svefnherbergi og góðar svalir í suður. Húsið endurbætt 2007. Laus ﬂjótlega. Bogi 699-3444

Verð: 24,5 m.

Góð 100 fm endaíbúð með sérinngangi. Gott
skipulag, geymsla innan íbúðar, stórar svalir og
mikið útsýni. Stutt í alla verslun, skóla og þjónustu.
Áhv. 21,2 m. Andri 690 3111.

Faxatún - Garðabæ

Verð: 44,9 m
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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. Til sýnis
20.06. kl 17:15-18:00 Gústaf 895-7205

Mikið endurnýjað 164,4 fm einbýlishús á einni
hæð. Fjögur svefnherbergi. Parket og ﬂísar á
gólfum. Glæsilegur garður í góðri rækt. Bílskúr.
Ekkert áhvílandi. Gustaf 895-7205

Krummahólar - 2ja + bílsk.

Hyrjarhöfði - atvinnuhúsnæði

Verð: 13,9 m.

Góð 73 fm 2ja herbergja íbúð með sæði í bílskýli.
Íbúðin er björt á 1. hæð í lyftuhúsi. Verönd.
Áhv 9,7 m. Laus ﬂjótlega. Bogi 699-3444
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870 fm fjölnota atvinnu-/iðnaðarhúsnæði. Húsið
stendur á góðum stað í höfðahverﬁnu skammt frá
samgöngustofnæðum. Húsinu má auðveldlega
skipta upp í nokkra hluta. Góð aðkoma er á húsinu,
stórt plan fyrir framan húsið og háar innkeyrsludyr.
Bogi 699-3444
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Hvort sem þú ert að
selja, kaupa eða leigja fasteign
leggjum við metnað okkar í
að veita þér persónulega
og faglega þjónustu.
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Daltún,
200 Kópavogur.

Klapparstígur,
101 Reykjavík
S

S

PIÐ

Seilugrandi,
107 Reykjavík.

HÚ

PIÐ

Fallegt og vel viðhaldið 298,2 fm
einbýlishús á eftirsóttum stað í Fossvogsdalnum. Sér íbúð í kjallara með
sérinngangi. Allar innréttingar eru
sérsmíðaðar úr eik. Opið hús í dag
mánudag 18 júní að Daltúni 1 Kóp.
milli kl 18 og 18:30 uppl. Guðmundur.
865 3022 Verð 58 millj.

PIÐ

Starrahólar,
111 Reykjavík.

'UÈMUNDUR 6ALTÕSSON

Eignir óskast fyrir
ákveðna kaupendur.

HÚ

Einbýlishús á einni
hæð óskast í Vesturbæ, Seltjarnarnesi
eða Skerjaﬁrði.

O

115,5 fm 3ja herbergja íbúð annarri hæð
í lyftuhúsi ásamt stæði í bílgeymslu.
Íbúðin er með óhindruðu útsýni til
sjávar. Góð staðsetning. Opið hús
á morgun þriðjudag 19 júni að
Klapparstíg 1 (íbúð 02-04) milli kl
17:30 og kl 18 uppl. Guðmundur. 865
3022 Verð 43,9 millj.

35 ára

Sæbólsbraut,
200 Kópavogur.

3VEINN 3KÒLASON

S

HÚ

O

O

%RNA 6ALSDËTTIR

Jónas Örn
Jónasson
hdl og löggiltur
fasteignasali.

Tveggja herbergja 70,9 fm íbúð
á fyrstu hæð með sérverönd á
KR svæðinu. Hús vel við haldið.
Opið hús í dag mánudag 18.
Júní að Seilugranda 1 (íbúð
01-02) milli kl 17 og 17:30 uppl.
Guðmundur. 865 3022 Verð
18,5 millj.

Þorsteinn
gsm 892-5110
steini@tingholt.is

Vandað 313,2 fm endaraðhús á
eftirsóttum stað við Sæbólsbraut
í Kópavogi. Húsið er tvær hæðir
og kjallari. Timburverönd er við
húsið. Verð 60 millj.

Tveggja íbúða 279,4 fm einbýlishús á frábærum útsýnisstað við
Elliðaárdalinn. Komið hefur verið
fyrir ca. 45 fm íbúð á neðri hæð
hússins. Tvöfaldur bílskúr.
Verð 59 millj.

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

Heiðarlundur 7 - Garðabæ

Hæð á Melunum.

Save the Children á Íslandi

699 2900
FRÍTT SÖLUVERÐMAT

Haukur Hauksson
Sölufulltrúi
haukur@remax.is

OPIÐ HÚS mánudaginn 18 júní kl. 17.00 - 18.00
Sérlega fallegt og glæsilegt 267 fm. einbýlishús á frábærum útsýnisstað í Garðabæ.
Opið og bjart hús þar sem falleg upprunaleg hönnun (modern/fúnkís) hefur fengið að
halda sér við endurbætur. Uppl. Þorsteinn s: 892-5110.
Bæjarlind 4 Kópavogi • Sími 512 3600 • Fax 512 3601
tingholt@tingholt.is • www.tingholt.is

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

RE/MAX ALPHA • SKEIFUNNI 17 • 108 REYKJAVÍK • WWW.REMAX.IS

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

Reykjavík
Sími: 588 9090

•

Síðumúla 21

•

108 Reykjavík

+JARTAN
(ALLGEIRSSON
Sverrir Kristinsson
LÎGGILTUR
lögg. fasteignasali
FASTEIGNASALI
•

www.eignamidlun.is

&OSSVOGUR p ËSKAST
«SKUM EFTIR EINBÕLIS
EÈA RAÈHÒSI Å &OSSVOGI
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR +JARTAN
(ALLGEIRSSON LÎGGILTUR FASTEIGNASALI Å SÅMA
 

Heimir & Kolla

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

smá
auglýsingar
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smaar@frettabladid.is / visir.is

Bílar til sölu

Mótorhjól

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

8–17

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

Vinnuvélar

BÍLAR &
FARATÆKI

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

Til sölu gott Kawasaki Vulgan 750,
árg’01, ek 27þús. Verð 600.000kr. Uppl.
í 693 1530
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

Kerrur
Case trakotorsgrafa 4x4 til leigu í öll
verk. MR vélar uppl. í s. 6981710 og
6161170

Lyftarar
Sportlegur !

Honda Accord 2.0 Elegance árg 2009
ek aðeins 38 þ.km , Sjálfskiptur ,
aðgerðarstyri, álfelgur ofl mjög fallegur
bíll verð 3390 þús

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

Hjólbarðar
Opel Vivaro Turbo Disel, 12.2003 ek.114
þ.km Nýr startari, altenator, geymir og
tímareim. V.1150þ., áhv.530þ. grb.32þ.
869-7090

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

Hjólhýsi

Doosan D25S-5 diesel 3,3L Yanmar, fullt
frílyft, 3fallt mastur, aukaúttak. Einnig
Íslenskur snúningur galvaniseraður Til
afgreiðslu strax. Fjaðrabúðin Partur ehf
585-2500 og 567-8757

Toyota Avensis wagon (30.12.2005), ek.
103 þús. sjálfsk.,1.8 cc. Verð 1.650.000
S. 696 8068

Save the Children á Íslandi

Notuð dekk - notuð dekk

Þú finnur úrval af notuðum fólksbílaog jeppadekkjum á góðu verði á www.
pitstop.is

250-499 þús.
Hobby UKF 560 árg.’08. Kojur við hlið
hjónarúms, stór borðkrókur, markísa,
sella, tveir rafgeymar, ultra heater í
miðstöð, gas + rafmagns vatnsboiler,
bakaraofn, hjólagrind, útlit sem nýtt.
Bein sala V. 3.5 m. S. 892-4774

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Toyota Avensis árg.’99. ssk. Ek.199 þ.
Sk.’13. Engin skipti. V. 450 þús. S.
698 2468

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

Suzuki Vitara árg. ‘00, ek. 150 þús. Verð
450 þús. Nýskoðaður, enginn skipti.
821-5977

Save the Children á Íslandi

Til sölu

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

Sendibílar

Körfubílaleigan.

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar.
HOBBY exclusive UFE 540 Skr.10.2006Reyklaust-Sólarsella-12V/230V-TeppiEins og nýr. S. 893 5179

#LUB #AR
0RECEDENT
'OLFBÅLAR
.ÕIR ¹RGERÈ 

S. 893 3573.

Bátar

"ENSÅN EÈA 2AFBÅLAR
RA ¹RA ¹BYRGÈ ¹ RAFGEYMUM

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

Vinnuvéla- Lyftara- og Bifreiðaflutningar
á verði fyrir þig.

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

Amerískt hjólhýsi árg.’05. Næsta
skoðun’13. Gott verð gegn staðgreiðslu.
S. 897 3361

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Adria Classica 613PK árg.’04 nýsk.
6 manna. Koja, Alde hitunarkerfi,
sólarsella, markísa, stórt fortjald. V.
2.890 þús eða stgr 2.750 þús. S. 856
6368.

Hjólhýsaeigendur

Til sölu sumarbústaðarland, hentar vel
fyrir hjólhýsi. Uppl. í s. 824 3040.

Fellihýsi

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

Húsbílar
NÝTT COLEMAN SEDONA 8 fet,
Markísa og Decor pakki innifalið, Truma
miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára
ábyrgð, Síðustu húsin á þessu frábæra
verði aðeins 1.789.800kr, Komdu og
skoðaðu,

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

Palomino Colt til sölu

Til sölu er Palomino Colt fellihýsi.
Skráð ‘06 en fór á götuna ‘07. Fortjald
frá Seglagerðinni Ægi fylgir með,
aðrir aukahlutir eftir samkomulagi.
Alltaf geymt inni á vetrum. Verð:
Samkomulag. Upplýsingar í síma 892
7619

Tjaldvagnar
Ægisvagn árg.’08 með fortjaldi og ýmsu
fl. Verð 790 þús. Uppl. í s. 847-0472
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Varahlutir

Er öspin til ama ?

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.

Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Bókhald

VW - Skoda - Varahlutir

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

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.

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.

Japanskar vélar
Bílapartasala

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

Til sölu

KEYPT
& SELT
Til sölu

Kominn tími á ársreikning/skattframtal?
Alhliða
bókhaldsþjónusta
fyrir
einstaklinga og rekstraraðila. Numerus
s: 553 9300.

Málarar

ÞJÓNUSTA

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

Pípulagnir

SUMARÚTSALA út júní
15% afsláttur af ÖLLUM
vörum verslunarinnar

Bjössi málari kemur
húsinu í stand!

Faglærðir Píparar

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

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

Hreingerningar

Búslóðaflutningar

Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla.
S. 867 7753.

Tölvur

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is.
flytja@flytja.is
Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn.

Húsaviðhald

Vy-þrif ehf.

Lok á heita potta og
hitaveituskeljar.

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

+MµOUHL²DIDWQD²XU
¯PLNOX¼UYDOL

Mikið úrval af saltkristalsvörum.
Einnig mikið úrval af andlegum
og náttúruvænum vörum. Ditto,
Smiðjuvegi 4 (græn gata). Opið í sumar
virka daga 11-17 Sími 517-8060 ditto.is

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

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

Garðyrkja

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

Óskast keypt

Spádómar
KAUPUM GULL
og aðra eðalmálma gegn
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

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

Spákonan Sirrý

Ástir, fjármál, heilsa. Uppl. í s. 552 4244
& 823 6393.

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Spásíminn 908 5666

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

Gröfuþjónusta Auberts.

Rafvirkjun

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.

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

Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

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

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

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

Blaðberinn
bíður þín

7ULHKI
6X²XUODQGVEUDXW
5H\NMDY¯N
ZZZWULLV

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

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.

Kaupi gull !

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

Garðaþjónusta
Reykjavíkur
20% afsláttur fyrir eldri
borgara.

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.

Garðsláttur

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

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 9-17.

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

RAFVIRKJUN S. 896 6025

Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.

Önnur þjónusta

Blaðberinn...

Smágröfuleiga

Leiga á míní vél með manni. Tímagjald.
S. 865 5613

...góðar
óð
ð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

Til bygginga

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150.

Harðviður til
húsabygginga.
Sjá nánar á www.vidur.is

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

HEIMILIÐ
Ýmislegt
SÓLARRAFMAGN. Notuð stjórnstöð,
0,37m2 spegill, 3 tenglar, 4 innstungur,
4 flúracent innilljós, Gasofn ofl. Uppl. í
síma 859-9080.

ATVINNA

Heimir & Kolla

Atvinna í boði

vakna með þér í bítið

Smíðavinna
Óska eftir smiðum, góð
verkefnastaða.
Uppl. s. 696 0558.

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Fyrir veiðimenn
Silunganet Silunganet

HEILSA

Flotnet,
sökknet.
Heimavík,
Smiðjuvegur 28, rauð gata. 200 Kóp. S.
892 8655 www.heimavik.is

Þráinn á tökkunum og
Gissur með fréttirnar
Óskum eftir þjónustuliprum vaktstjóra
á veitingarstaðinn NAM, lágmarksaldur
23 ára, íslenskukunnátta skilyrði,
Sendið upplýsingar í tölvupósti til
Paulo@nam123.is
Kvikkfix leytar af manneskju í móttöku,
lærða bifvélavirkja og mann á
verkstæði. Áhugasamir sendi tölvupóst
á kvikkfix@kvikkfix.is

Bifvélavirkjum og
Bifreiðasmið

Heilsuvörur

HÚSNÆÐI
Leigumiðlanir

Okkur vantar vana Bifvélavirkja og
einnig vanan Bifreiðasmið til starfa
sem fyrst á Bílaspítalann í Hafnarfirði.
Þarf að vera vandvirkur reglusamur og
stundvís. Umsókn sendist á bsp@bsp.is
Ingvi 565-4332
Sölufólk óskast í aukavinnu! Nánari
upplýsingar á kynstrin@kynstrinoll.is og
í s. 690-3569

Atvinna

TILKYNNINGAR
Einkamál

Vísir hf óskar eftir Yﬁrvélstjóra
til aﬂeysingar á Pál Jónsson
GK 7 frá 20. júní – 27. júní.
Páll Jónsson er línuveiðiskip
með beitningarvél. Nánari
upplýsingar eru gefnar í síma
856-5765 .

Alla daga kl. 19.00 og 01.00

PIERS
MORGAN
tonight

Bætum heilsuna með hreina Aloe Vera
drykknum, sem eflir ónæmiskerfið. Hlíf
og Magnús 8228244 - 8228245 www.
flp1.is
Árangur með Herbalife í yfir 30 ár.
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S.
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg

Til sölu

Húsnæði í boði

%FNALAUG OG ÖVOTTAHÒS

ALLT
TOPPUR

Disovery Channel er fáanleg í
FRÆÐSLA

TIL SÎLU

Tilkynningar

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

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

Nudd

TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698
8301 www.tantra-temple.com
Nudd Nudd Nudd tilboð í dag,
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469.
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

Þjónusta
Er tími kominn á að hætta að reykja,
léttast, auka sjálfstraustið, eða taka
burt kvíða. Þetta er hægt að gera með
dáleiðslu. Allir viðskiptavinir mínir eru
ánægðir með árangurinn sem hefur
náðst. Hringið í Alan í s. 775 7336
eða sendið email á flowwithyourgo@
hotmail.com

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Ökukennsla
www.aksturinn.is
S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.
Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar
Friðriksson s. 863 7493.

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

Herbergi til leigu í Árbænum með
aðgang að baði. Upplýsingar í síma
695 0507.

Leigjendur, takið eftir!

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

Húsnæði óskast
Óska eftir 2 herb. íbúð (langtímaleiga)
Greiðslugeta max 100 þ. Reyklaus,
áreiðanleg og skilvís. Uppl. í s. 8587002
Hanna

Sumarbústaðir
Sumarhús á Seyðisfirði til leigu.
Viku í senn, hægt að sjá nánar á
facebook-sumarhús á Seyðisfirði. Laust
í Ágúst. Uppl. 895 4948 & 846 1206.

Geymsluhúsnæði
Geymslur.com

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

www.geymslaeitt.is

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

Skipulags- og byggingarsvið

%IN AF ÖEKKTARI EFNALAUGUM BORGARINNAR ER
TIL SÎLU %R Å RÒMGËÈU OG VEL STAÈSETTU
HÒSN¾ÈI OG MEÈ GËÈAN T¾KJAKOST -JÎG
HENTUGT SEM FJÎLSKYLDUREKSTUR
&YRIRT¾KJASALA ¥SL 3   o WWWATVIS

Auglýsing um breytingar á
deiliskipulagi í Reykjavík
Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,
eru hér með auglýstar tillögur að breytingum á
deiliskipulagi í Reykjavík.

Kaplaskjól
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Kaplaskjóls. Í
breytingunni felst að aðkoma að lóðunum nr. 1 til 3 við
Meistaravelli verður um göngustíg milli Meistaravalla
og Víðmels, en ekki er gert ráð fyrir að ekið verði að
húsunum, gert er ráð fyrir að húsin nr. 116 og 118
við Hringbraut verði flutt á lóðirnar. Heimilt verður að
byggja lítil skýli utan byggingarreita, t.d. fyrir reiðhjól og
garðverkfæri í samráði við skipulagsyfirvöld.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Laugavegur 105
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Hlemms vegna
lóðarinnar nr. 105 við Laugaveg. Í breytingunni felst að
notkun hússins verði breytt í hótel eða gistiheimili.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögurnar liggja frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl.
8:20 – 16:15, frá 18. júní 2012 til og með 30. júlí 2012.
Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu sviðsins, www.
skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum
og athugasemdum við tillögurnar skal skila
skriflega eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, til
skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en 30. júlí
2012. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir
innsendar athugasemdir með tölvupósti. Þeir sem
eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast
samþykkja tillögurnar.

Reykjavík,18. júní 2012
Skipulagsstjóri Reykjavíkur
BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Tilkynningar

Thorsil ehf.

Kísilmálmverksmiðja á Bakka
við Húsavík
Ársframleiðsla allt að 100.000 tonn
Drög að tillögu að matsáætlun
Thorsil ehf. kynnir áform um að byggja kísilmálmverksmiðju á Bakka norðan Húsavíkur. Gert er ráð fyrir að
framleiðsla verksmiðjunnar verði allt að 100.000 tonn
af kísilmálmi (metallurgical grade silicon) á ári. Áætluð
aflþörf verksmiðjunnar er um 150 MW. Áformað er að
reisa verksmiðjuna á 22 hektara lóð á iðnaðarsvæði
sem sveitarfélagið Norðurþing hefur skipulagt norðan
Húsavíkur.
Framkvæmdin er matsskyld samkvæmt 1. viðauka
laga nr. 106/2000 m.s.br. um mat á umhverfisáhrifum.
Matsvinnan er hafin og eru drög að tillögu að matsáætlun til kynningar á heimasíðu Mannvits verkfræðistofu, www.mannvit.is.
Almenningi gefst kostur á kynna sér þessi drög á
framangreindri vefsíðu og setja fram athugasemdir í
tengslum við mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar fram til þriðjudagsins 3. júlí 2012. Hægt er að
senda athugasemdir bréfleiðis á neðangreint póstfang
eða með tölvupósti á netfangið axel@mannvit.is.
Almenningi gefst einnig kostur á að kynna sér framkvæmdina á kynningarfundi sem haldinn verður í sal
Framsýnar stéttarfélags þann 26. júní nk. kl. 17-19.
Frestur til að gera athugasemdir er til 3. júlí 2012.
Mannvit verkfræðistofa
Axel Valur Birgisson, Grensásvegur 11
108 Reykjavík

18. júní 2012 MÁNUDAGUR
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LÁRÉTT
2. svanur, 6. hætta, 8. blund, 9. espa,
11. gyltu, 12. brotthlaup, 14. rabb, 16.
kaupstað, 17. útsæði, 18. angan, 20.
stöðug hreyfing, 21. áfall.
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14

20

LÓÐRÉTT
1. fnæs, 3. tveir eins, 4. gutlari, 5.
traust, 7. vinsæll, 10. ról, 13. hluti
verkfæris, 15. matur, 16. strit, 19.
skóli.
LAUSN

Hrunið í hægri endursýningu
BAKÞANKAR
íklega telur alvaldið mig tiltölulega
Jóns
tregan nemanda í lífsins skóla því eftir
Sigurðar að hafa upplifað hrunið heima á Íslandi
Eyjólfssonar árið 2008 sit ég nú sama kúrs hér á Spáni

L

fjórum árum síðar. Reyndar var farið
gríðarlega hratt yfir námsefnið á Íslandi,
þetta var spíttbraut frekar en hraðbraut,
en það gerir ekkert til því nú fæ ég tækifæri til að fara yfir allt aftur í hægri
endursýningu.

ÉG er ekki kominn langt, nú er spánska
útgáfan af Sigurjóni líklegast að stinga
upp í sig snúði. Ég vona bara að einhver skáldmæltur maður, á við hann
Össur, sé viðstaddur svo þessu verði
nú gerð góð skil í rannsóknarskýrslunni sem eflaust verður á kennsluskránni.

LÁRÉTT: 2. álft, 6. vá, 8. lúr, 9. æsa,
11. sú, 12. strok, 14. skraf, 16. bæ, 17.
fræ, 18. ilm, 20. ið, 21. slag.

21

ÞAÐ sem veldur mér mestum
áhyggjum er að ég er ekki að
skilja þetta, eins og unglingarnir myndu segja. Þetta byrjar alltaf á því að þjóð er að
upplifa mestu hagsældartíma sögu sinnar en svo,
rétt eins og annarlegri
hönd sé veifað, verður
sjóðurinn að skuldum.
Það sem gerist þarna
í millitíðinni er ofar
mínum skilningi. Allt í

einu er eins og bankarnir verði illkynja og
allt sem nálægt þeim er breytist í skratta
og skömm. Allar auðlindirnar, sem skópu
auðinn, eru enn á sínum stað en sjóðurinn
hverfur í svo djúpan vasa að enginn sér
hvar hann endar.

ANNAÐ sem ég á bágt með að skilja er
kokhreysti bankamanna. Í síðasta tíma, til
dæmis, sagði Rodrigo Rato, bankastjóri
Bankia, af sér. Við það tækifæri sagðist
hann vart vita banka sem stæði traustari fótum. Fyrsta verk nýs bankastjóra,
José Ignacio Goirigolzarri, var að biðja
ríkið um tuttugu og fjögurra billjóna evra
endurfjármögnun, eins og það er kallað.
Það var sjálfsagt mál þó búið sé að skera
spænska alþýðu inn að beini í heiftarlegum niðurskurði og þótt rúmar fimm
milljónir manna og kvenna arki strætin.

MÉR sýnist ég vera nauðbeygður til að
snúa Kalla við í gröfinni og álykta sem
svo að auðurinn lendi hjá stétt fólks sem
kunni ekki með hann að fara. En frekar
en að horfast í augu við þá staðreynd þá
einblínir þetta fólk á leiðir til að viðhalda
stöðu sinni í hægindunum á toppnum og
við höfum séð að þar eru þeim hæg heimatökin. Ég vona þó að einhverjir komu vitinu fyrir gullkeðjuliðið því ég er ekki að
nenna að sitja þennan kúrs einn ganginn
enn.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Hvað eruð
þið tveir að
bralla?

Landsmót
hestamanna
Reykjavík
2012
25.06 – 01.07

Ekkert!

OK, inn Er að reyna! Hann bara
og út
Fjarstýringin
heldur
með
á
ha...
virkar
ekki.
áfram
út
hann!
Hann er í skóginn
kominn alltof
og...
langt í burtu!

■ Gelgjan

Einmitt það
sem „ekkert“
venjulega
þýðir!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þetta er það magnaðasta
sem ég hef heyrt þig spila
á gítarinn
í langan tíma,
Palli!

Vá!

■ Handan við hornið

Ég var ekki
að spila...
Ég missti
hann.

Eftir Tony Lopes

Jæja.
Þar fór það!

Það styttist í ævintýrið!
Ógleymanleg skemmtun. Bestu gæðingar
landsins etja kappi og helstu kynbótastjörnur
landsins koma fram. Troðfull dagskrá með
landsþekktum skemmtikröftum, kvöldvökum
og fjölskyldustemningu. Á keppnissvæðinu
er glæsilegur barnagarður.

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
Úff! ég er
hræðilegur í
þessu!

Má ég prófa
að raða
glösunum?
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LÓÐRÉTT: 1. hvæs, 3. ll, 4. fúskari,
5. trú, 7. ástsæll, 10. ark, 13. orf, 15.
fæði, 16. bis, 19. ma.
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Auðvitað.

Ertu viss um að þú
þurfir engin góð ráð?

MÁNUDAGUR 18. júní 2012

Bækur

★★★★★

Kattahirðir í Trékyllisvík
Elísabet Jökulsdóttir
Viti menn

Í hjarta veraldar
Á Ströndum ræður tíminn í öllu
sínu veldi, sá tími sem það tekur
ölduna að falla að landi, skriðuna
að hrynja úr fjallinu, selinn að
stinga upp kollinum, eggið að
klekjast út. Tíminn sem það tekur
að vakna og sofna. Tíminn frá
því ég hafði verið hér síðast og
tíminn þar til ég kæmi aftur.
Tíminn geymdur í hjarta mínu.
(bls. 15)
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Heiðruð fyrir ómetanlegt starf
Þorgerður Ingólfsdóttir kórstjóri var
útnefnd Borgarlistarmaður ársins
2012 við nokkra viðhöfn í Höfða í gær.
Jón Gnarr borgarstjóri veitti Þorgerði
af þessu tilefni ágrafinn stein, heiðursskjal og viðurkenningarfé.
Menningar- og ferðamálaráð útnefnir ár hvert borgarlistamann Reykjavíkur. Við athöfnina söng Hamrahlíðarkórinn undir stjórn Þorgerðar
í Höfða.
Í greinargerð fyrir valinu segir
að Þorgerður hafi unnið ómetanlegt
frumkvöðlastarf í tónlistar- og menningaruppeldi fólks. Hún stofnaði kór
Menntaskólans við Hamrahlíð árið
1967 og Hamrahlíðarkórinn árið 1982.

Í bókinni Kattahirðir í Trékyllisvík segir af ferðalagi höfundar
norður á Strandir til að gæta katta
bróður síns. Inn í frásögnina fléttast upprifjanir frá löngu liðnum
tíma, öðrum heimsóknum þangað
norður, ást og einsemd, skáldskap og skemmtilegu fólki. Bókin
skiptist í fimm kafla, einn kaflinn
inniheldur söguna af ferðalaginu
í tíma og rúmi, hinir fjórir eru
ljóð sem spretta upp úr náttúru
og dýralífi, daglegu lífi á hjara
veraldar, fólkinu í hreppnum,
fornum ástum og leit að tilgangi.
Elísabet er einna persónulegust
núskrifandi höfunda á Íslandi. Það
er hennar eigið líf sem hér er til
umfjöllunar og engin fjöður dregin
yfir það. Hún er nokkurs konar
Þórbergur samtímans, kryfur sjálfa
sig og líf sitt, leitar svara við eigin
lífsgátu í gegnum samskipti sín við
fólk og náttúru. Strandirnar eiga
sérstakan stað í hjarta hennar og í
einsemd kyrrðarinnar fer hún með
lesandann í ferðalag um sögu sína
þar í nútíð og samtíð, um leið og
náttúran sjálf, fegurðin og tignin
ráða lögum og lofum í textanum
og lesandinn sér og finnur áhrif
hennar á skáldið, sogast með inn
í þennan heim sem gjarnan er
sagt að sé á hjara veraldar en er
kannski, eins og Elísabet bendir á,
í hjarta veraldar.
Ljóðin eru að mestum hluta
náttúrustemningar og persónulýsingar. Knappar myndir sem varpað
er upp eins og myndum á skjá, án
orðskrúðs og málalenginga:

stuðninginn
6WMyUQ6DPVW|êXVMyêVYHJQD*UtPVYDWQDJRVVLQVKHIXUORNLê
VW|UIXP,QQiUHLNQLQJVMyêVLQVV|IQXêXVWXPPLOOMyQLU
NUyQDIUiI\ULUW NMXPRJHLQVWDNOLQJXP
+pUPiVMiKHOVWXYHUNHIQLVHPVMyêXULQQYHLWWLVWXêQLQJHQ
YDOLQYRUXVDPVWDUIVYHUNHIQLRJHLQVW|NYHUNHIQLVHPVQpUX
IOHVWHêD|OODêDIOHLêLQJXPJRVVLQV
6DPVWDUIVYHUNHIQL
 6DPVWDUIYLê6NDIWiUKUHSSRJ9LQQXPiODVWRIQXQXP%URVYHUNHIQL
 DêKUHLQVDRJPiODJUXQQVNyODQQOHLNVNyODQQRJ'YDODUKHLPLOL
DOGUDêUDi.LUNMXE MDUNODXVWUL
 6DPVWDUIYLê6NDIWiUKUHSSRJ9LQQXPiODVWRIQXQXPYHUNHIQLê
9LQQDQGLYHJXUDêJHUDYLêRJODJI UDVNHPPGLUiIpODJV
KHLPLOLQX.LUNMXKYROLRJtE~êXP*UXQQVNyODQVi6NHUMDY|OOXP

6W\UNLUYHLWWLUWLO

í huganum
öldurót.

Friðrika Benónýsdóttir

Niðurstaða: Besta bók Elísabetar.
Einlægur og fallegur texti og
knöpp ljóð með sterku myndmáli sem fara með lesandann í
ferðalag inn í hjarta veraldar.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Mánudagur 18. júní 2012
➜ Tónlist
20.00 Þýski spunatónlistarmaðurinn

Christoph Schiller og hljómsveitin Fersteinn halda tónleika í gamla Bernhöftsbakaríi, Bergstaðastræti 14.
21.00 Jussanam og hljómsveit halda
tónleika í Gamla bíói í tilefni af því að
eitt ár er liðið frá því Jussanam fékk
íslenskan ríkisborgararétt. Miðaverð kr.
2.500.
21.00 Tónlistarmennirnir Varði,
Deborah Charles og Grímaldin skemmta
á Café Rosenberg.
21.00 Jussanam Trio spilar brasilískan
djass á Radisson 1919. Aðgangseyrir er
kr. 1.500.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is og einnig er
hægt að skrá þá inni á visir.is.

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA / LJÓSM. RAGNAR TH.

(Á göngu bls. 42)
Kattahirðir í Trékyllisvík er án
nokkurs vafa besta bók Elísabetar.
Einlægur og hófstilltur texti þar
sem undir krauma ástríður, vonbrigði og gamlar sorgir en um leið
nýr þroski, sátt og sú fullvissa að
lífið sé harla gott, þrátt fyrir allt.

ÚR HENDI BORGARSTJÓRA Jón Gnarr afhenti Þorgerði Ingólfsdóttur viðurkenningar fyrir ómetanlegt starf hennar.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Þökkum

Alda fellur að
alda fellur frá

Óskar á Kexinu
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VERKEFNISSTJÓRN
SÖFNUNARINNAR

Tríó saxófónleikarans Óskars Guðjónssonar kemur
fram á næstu tónleikum
djasstónleikaraðarinnar á
KEX Hosteli, Skúlagötu 28,
á morgun. Auk hans skipa
tríóið gítarleikarinn Eðvarð
Lárusson og trommuleikarinn Matthías Hemstock.
Tríóið mun meðal annars
flytja eigin útsetningar á
tónlist úr Dýrunum í Hálsaskógi eftir Thorbjörn Egner.
Tónleikarnir hefjast klukkan 21 og standa í um tvær
klukkustundir með hléi.
Aðgangur er ókeypis.

Fyrirtæki sem lögðu fram fé
til söfnunarinnar:
365-miðlar
Advania
AFL-sparisjóður
Alcan á Íslandi
Alcoa Fjarðaál
Arion banki
Bergur-Huginn
Bónus
Brauðgerð Kr Jónssonar & Co
Brim
Eggert Kristjánsson
Eimskip Ísland
Eskja
Eyrir Invest
Félag eyfirskra kúabænda
Flugleiðahótel
Fóðurblandan
Gjögur
Guðmundur Runólfsson
Gullberg
Hraðfrystihús Hellissands
Hraðfrystihúsið Gunnvör
Hvalur
Hvíta húsið
Höldur
Icelandair Group
Ísfélag Vestmannaeyja
Íslandsbanki
Íslandspóstur
JÁVERK
Kaupfélag Skagfirðinga
KEA
Kjarnafæði
Kornax
Landsnet
Loðnuvinnslan, Fáskrúðsfirði
Marel Iceland
Mjólkurfélag Reykjavíkur
Mjólkursamsalan
N1
Norðlenska matborðið
Norvík
Oddi
Olíudreifing
Olíuverslun Íslands
Rammi
Rarik
Reitir fasteignafélag
SAH Afurðir
Samherji
Samkaup
Samskip
Samtök atvinnulífsins
Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði
Síldarvinnslan
Skinney – Þinganes
Sláturfélag Suðurlands
Suðurverk
VB landbúnaður
Veritas Capital
Vinnslustöðin
Vífilfell
Þorbjörn
Ögurvík
Ölgerðin Egill Skallagrímsson
Auk ofangreindra fyrirtækja lögðu
eftirtaldir einstaklingar fram fé til
söfnunarinnar:
Dagmar Kristín Hannesdóttir
Eiríkur Jónsson
Elsa Sveinsdóttir
Guðjón Snæfeld Magnússon
Guðrún Erna Guðmundsdóttir
Jón Magnússon
Katrín María Magnúsdóttir
Lilja Margrét Möller
Oddný Rafnsdóttir
Stefán Guðmundsson

5%

www.laugarasbio.is
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-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

INTOUCHABLES - ISL TEXTI
MADAGASKAR 3 3D
MADAGASKAR 3 2D
PROMETHEUS 3D
SNOW WHITE
FIVE-YEAR ENGAGEMENT

7.30, 10.30
4, 6
4, 6
7, 10
10
4

ÁHUGAVERT Á Víkingahátíðinni var hægt að kynna sér hinar ýmsu hefðir sem

tengjast víkingatímanum.

STUNDUM ÞARFTU AÐ STÍGA
INN Í LÍF ANNARRA, TIL AÐ
SJÁ HVAÐ VANTAR Í ÞITT.

ÞEIR ERU MÆTTIR AFTUR!
TVÖFÖLD SPENNA, TVÖFÖLD HRÆÐSLA
OG TVÖFALT MEIRA KJÖT Í 3-DD!
MYNDIN SEM ER AÐ SLÁ Í
GEGN UM ALLAN HEIM!

- ROGER EBERT

MORGUNBLAÐIÐ

-V.J.V., SVARTHOFDI.IS

SMÁRABÍÓ
GLERAUGU SELD SÉR
5%
MADAGASCAR 3D ÍSL.TAL KL. 3.40 - 5.50
L
MADAGASCAR 2D ÍSL.TAL KL. 3.40
L
PRIANHA 3D ÓÓTEX
EXTUÐ KL. 6 - 8 - 10
16
PROMETHEUS 3D
KL. 5.20 - 8 - 10.30 16
PROMETHEUS 3D LÚXUS KL. 5.20 - 8 - 10.30 16
PROMETHEUS 2D
KL. 8 - 10.30
16
MIB 3 3D
KL. 5.30 - 8 - 10.30 10

PIRANHA3DD
PROMETHEUS
SNOW WHITEAND THE...

VÍKINGAUMHVERFI Hátíðin var haldin á
Fjörukránni í Hafnarfirði og mikið lagt í
að gera umhverfið allt sem víkingalegast.

HÖGGVA MANN OK
ANNAN Í HAFNARFIRÐI
Sólstöðuhátíð Víkinga var
um helgina á Fjörukránni í
Hafnarfirði og svæðinu þar
í kring og var þetta í sextánda skipti sem hátíðinni
var slegið upp.

FRÉTTABLAÐIÐ

NÁNAR Á MIÐI.IS
5%
HÁSKÓLABÍÓ
INTOUCHABLES ÍSL. TEX
EXTI KL. 5.30 - 8 - 10.30 12
PIRANHA 3D
KL. 8 - 10
16
PROMETHEUS 3D
KL. 6 - 9
16
MOONRISE KINGDOM
KL. 5.50 - 8 - 10.10 L
MIB 3 3D
KL. 5.30
10

BORGARBÍÓ

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

NÁNAR Á MIÐI.IS

KL. 8 - 10
16
KL. 5.45 - 8 - 10.20 16
KL. 5.45
12

Víkingahóparnir Rimmugýgur
og Hringhorni settu á svið bardaga auk þess sem sögumenn,
götulistamenn, handverksmenn
og bogmenn voru á staðnum,
kennsla í axarkasti var í boði
fyrir áhugasama og svo mætti
áfram telja. Mikill fjöldi erlendra
víkinga kom til landsins í tilefni
hátíðarinnar og meðal þeirra
sem fram komu var víkinga-

TÓNLIST Hvers konar tónlist að hætti

víkinga var spiluð á hátíðinni.

hljómsveitin Krauka, en hún
er skipuð meðlimum frá öllum
Norðurlöndunum. Ljósmyndari
Fréttablaðsins kíkti á stemninguna um helgina.

UNGIR SEM ALDNIR Víkingarnir eru á

öllum aldri, enda dagskrá hátíðarinnar
miðuð að því og allir geti fundið sér eitthvað við sitt hæfi.

Kærastarnir slógust
Röppu r u nu m og fy r r ver andi kærustum söngkonunnar
Rihönnu, Chris Brown og Drake,
lenti saman á skemmtistað í New
York á dögunum.
Samkvæmt heimildum blaðsins The Sun ku Brown hafa sent
Drake flösku sem hann vildi ekki
þiggja og launaði gjöfina með
því að senda miða til baka sem
á stóð: „Ég er að sofa hjá þinni

fyrrverandi, sættu þig við það.“
Eftir það fór allt í háaloft og
Brown og Drake ásamt fylgdarliði beggja slógust. Brown fékk
meðal annars flösku í hausinn
og skartar nú stórum skurði á
hökunni.
Fleiri gestir skemmtistaðarins meiddust í slagsmálunum en
bæði Brown og Drake voru yfirheyrðir af lögreglunni í kjölfarið.

SLAGSMÁLAHUNDUR Chris Brown slóst
við núverandi kærasta söngkonunnar
Rihönnu, Drake, á skemmtistað í New
York.
NORDICPHOTOS/GETTY

Byggðu þig upp og stefndu hátt!
- Roger Ebert

Taktu Build-up súpur með í fjallgönguna í sumar

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

Build-up súpurnar eru fljótlegar, ljúffengar og næringarríkar.
Þær innihalda prótein og trefjar og eru ríkar af vítamínum og steinefnum.

-V.J.V., Svarthofdi.is

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI - SÝND Í 2D OG 3D
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“Létt og
ánægjuleg.”

Myndin sem
slegið hefur í
gegn í Evrópu
og vestanhafs
á undanförnum
vikum!

UNG

-The Guardian

“Einstök mynd.”
-The New York Times

ALLT Á SÉR SÍNA TÍÐ
GOODBYE FIRST LOVE
G

SUMARTÍÐ

MÁNUDAGUR: UNG (GOODBYE FIRST LOVE) 17:50, 20:00, 22:10 
SUMARTÍÐ (SUMMER HOURS) 17:50, 20:00  COOL CUTS: LEGENDS
OF VALHALLA-THOR 18:00  COOL CUTS: JAR CITY 20:00  COOL
CUTS: LAST DAYS OF THE ARCTIC 22:00  TYRANNOSAUR 18:00 
IRON SKY 22:10  BLACK’S GAME 20:00, 22:00
21. JÚNÍ: MARLEY + REGGÍHÁTÍÐ!

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.

30 LJÓSÁR
Rafkaup hefur verið starfrækt í 30 ár.
Fagnaðu með okkur í afmælisvikunni.

Allt að

30%
r af
afsláttu
vörum
völdum

AFMÆLISVIKA 18. – 22. júní
www.rafkaup.is

Opnunartími:
10:00 – 18:00 virka daga

18. júní 2012 MÁNUDAGUR

20

sport@frettabladid.is

2-4
Nettó-völlur, áhorf.: 995

Gunnar Jarl Jónsson (6)

0-1 Atli Viðar Björnsson (28.), 0-2 Guðjón
Árni Antoníusson (63.), 0-3 Hólmar Örn
Rúnarsson (69.), 1-3 Guðmundur Steinarsson, víti (71.), 1-4 Atli Guðnason (86.), 2-4
Arnór Ingvi Traustason (92.)
Skot (á mark): 12-11 (6-7)
Varin skot: Ómar 1 - Gunnleifur 4
KEFLAVÍK (4-3-3): Ómar Jóhannsson 4 – Magnús
Þór Magnússon 5, Haraldur Freyr Guðmundsson
6, Gregor Mohar 4, Jóhann Benediktsson 5 –
Arnór Traustason 7, Einar Orri Einarsson 5, Frans
Elvarsson 6 – Jóhann B. Guðmundsson 5 (84.,
Bojan Ljubicic -), Guðmundur Steinarsson 6 (77.,
Ísak Þórðarson), Hilmar Eiðsson 4 (77., Magnús
Þorsteinsson -).
FH (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson 6 – Guðjón
Antoníusson 7, Guðmann Þórisson 7, Brynjar
Guðmundsson 7, Danny Thomas 6 – Bjarki Gunnlaugsson 6, Pétur Viðarsson 7, Hólmar Örn Rúnarsson 8 (75., Emil Pálsson -) – Ólafur Páll Snorrason
7 (82., Albert B. Ingason), Atli Guðnason 8*, Atli
V. Björnsson 7 (86., Jón Ragnar Jónsson -).

2-0
Kópavogsvöllur, áhorf.: 456

Vilhjálmur Þórarinss. (7)

1-0 Rafn Andri Haraldsson (75.), 2-0 Guðmundur Pétursson (93.).
Skot (á mark): 10-7 (7-2)
Varin skot: Ingvar 2 - Óskar 4
BREIÐABLIK (4-3-3): Ingvar Þór Kale 6 – Gísli Páll
Helgason 5, Sverrir Ingi Ingason 5, Renee Troost
5, Kristinn Jónsson 6 – Finnur Orri Margeirsson 7,
Andri Rafn Yeoman 6, Olgeir Sigurgeirsson 4 (75.
Rafn Andri Haraldsson -) – Haukur Baldvinsson 4
(87. Jökull Elísabetarson -), Petar Rnkovic 5, Árni
Vilhjálmsson 4 (60., Guðmundur Pétursson 8*).
GRINDAVÍK (5-4-1): Óskar Pétursson 4 – Matthías
Örn Friðriksson 4 (46. Paul MacShane 3), Loic
Ondo 4, Ólafur Örn Bjarnason 7, Mikael Edlund 5,
Ray Anthony Jónsson 5 – Marko Valdimar Stefánsson 5, Alex Freyr Hilmarsson 4 (88. Scott Ramsay
-), Óli Baldur Bjarnason 5 (56. Pape Faye 4),
Alexander Magnússon 5 – Tomi Ameobi 5.

3-1
KR-völlur, áhorf.: 999

Þorvaldur Árnason (6)

1-0 Kjartan Henry Finnbogason, víti (29.),
1-1 Viðar Örn Kjartansson (40.), 2-1 Haukur
Heiðar Hauksson (58.), 3-1 Baldur Sigurðsson (88.)
Skot (á mark): 11-11 (5-6)
Varin skot: Hannes Þór 4 - Ismet Duracak 2
KR (4-3-3): Hannes Þór Halldórsson 7 – Haukur
Heiðar Hauksson 7, Grétar Sigﬁnnur Sigurðsson 6,
Rhys Weston 6 (46., Egill Jónsson 6), Guðmundur
Reynir Gunnarsson 6, – Bjarni Guðjónsson 6, Atli
Sigurjónsson 7*, (65., Baldur Sigurðsson 7),
Viktor Bjarki Arnarsson 5 – Þorsteinn Már Ragnarsson 7 (90., Emil Atlason -), Óskar Örn Hauksson 7,
Kjartan Henry Finnbogason 6.
SELFOSS (4-3-3): Ismet Duracak 5 – Ivar Skjerve
5, Stefán Ragnar Guðlaugsson 6, Endre Ove
Brenne 5, Robert Sandnes 6 – Babacarr Sarr 6,
Jon Andre Royrane 5 (87., Abdoulaye Ndiaye),
Moustapha Cisse 4 (76. Ólafur Karl Finsen -) –
Tómas Leifsson 5 (65., Joe Tillen 5), Jón Daði
Böðvarsson 5, Viðar Örn Kjartansson 7.

Pepsi-deild karla
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Undankeppni HM:
Holland - Ísland 24-32
Mörk Íslands: Alexander Petersson 5, Kári Kristján
Kristjánsson 5, Ólafur Gústafsson 5, Ólafur Bjarki
Ragnarsson 4, Ólafur Stefánsson 4, Bjarki Már
Elísson 4, Snorri Steinn Guðjónsson 2, Þórir Ólafsson 2, Vignir Svavarsson 1.
Varin skot: Björgvin Gústavsson 13. Hreiðar Levý
Guðmundsson 4.

Allt um leiki
helgarinnar
er að ﬁnna á

Ekki eins og einhver hefði dáið
Ragnheiður Ragnarsdóttir er bjartsýn á að komast inn á Ólympíuleikana í Lundúnum þó svo að hún hafi
verið talsvert frá sínu besta á vormánuðunum. Hún æfir nú eins og að hún sé á leið á leikana í sumar.
SUND Aðeins fjórir íslenskir sund-

lega orkulaus. En ef maður ætlar
menn eru öruggir með þátttökuað hengja allar sínar tilfinningar
rétt á Ólympíuleikunum í Lundá þetta þá er kannski ekki mikið
únum í sumar, þar af aðeins tveir
annað eftir. Ég er ákveðin og bjartí einstaklingsgreinum. Afar líksýn – bíð bara og vona og tek svo
legt er að fjölga muni í hópnum í
því sem að höndum ber.“
næsta mánuði, þegar AlþjóðasundRagnheiður keppti svo á Mare
Nostrum-mótaröðinni í upphafi
sambandið, FINA, gefur út hvaða
sundmenn sem hafa náð OST-lágmánaðarins eins og margir aðrir
mörkum (gömlu B-lágmörkin) fá
íslenskir sundmenn. En engum
boð um að keppa á leikunum.
þeirra tókst að ná OQT-lágmarki
Ein þeirra sem bíður nú og
þar.
vonar eftir boði er skriðsunds„Ég leit á Mare Nostrum eins
og æfingu fyrir mig. Ég vissi að
konan Ragnheiður Ragnarsdóttir.
Hún stefndi að því að ná svoköllég myndi ekki gera neitt þar, enda
uðu OQT-lágmarki, sem er það
búin að vera veik og orkulítil. En
eina sem tryggir sundég náði að æfa vel þar
mönnum öruggan þáttog er nú byrjuð að æfa
tökurétt á leikunum í
hér heima eins og að ég
sumar, í bæði 50 og 100
sé að fara á leikana – að
m skriðsundi en tókst
minnsta kosti þangað til
ekki. Í raun var hún Ef maður
annað kemur í ljós.“
talsvert frá lágmarkinu
Orðin langþreytt en ekki
á þeim mótum sem hún ætlar að
hætt
keppti á á vormánuðum.
hengja allar
„Ég stefndi að því að sínar tilfinnRagnheiður er 28 ára
gömul og segist hafa
synda vel á EM í maí en
ég þurfti að glíma við ingar á þetta
ætlað sér að taka sér frí
veikindi og það tókst þá er kannski
frá sundíþróttinni eftir
því ekki alveg eins og
Ólympíuleikana en að
ætlað var. Ég varð því að ekki mikið
hún sé þó ekki hætt.
treysta á tímana sem ég annað eftir.
„Ég er orðin þreytt
eins og flestir að þeim
náði í desember og verð
RAGNHEIÐUR
í þróttamönnum sem
að vona að það dugi til,“
RAGNARSDÓTTIR
segir Ragnheiður í samhafa verið lengi að. Þessi
SUNDKONA ÚR KR
tali við Fréttablaðið.
langþreyta hafði örugglega sitt að segja varðBíð bara og vona
andi veikindi mín. En mér finnst
Það er mikil og hörð samkeppni
enn svo gaman að synda og á erfí styttri vegalengdum í skriðsunditt með að ímynda mér að segja
inu og alls ekki víst að tímarnir
algjörlega skilið við íþróttina. Ég
dugi Ragnheiði til. En hún er sjálf
er í sprettsundi og þarf því ekki
bjartsýn. „Fyrstu tölur koma í
mikinn tíma til að koma mér aftur
vikunni og þá fáum við betri hugí gang, ef ég held mér í góðu formi.
mynd um mína stöðu. En ég er
Það væri því ekkert því til fyrirmjög bjartsýn. Það er ekki eins og
stöðu að keppa aftur eftir tvö, þrjú
einhver hefði dáið en margir hafa
eða fjögur ár.“
talað þannig við mig,“ segir hún og
Ólympíuleikarnir verða settir
bætir við:
föstudaginn 27. júlí næstkomandi
„Ég hef verið óheppin með heilsog hefst keppni í sundi degi síðar.
una í ár. Fyrst fékk ég lungnabólgu
Keppt verður á hverjum degi í alls
og svo veiktist ég á EM sem gerði
átta daga.
það að verkum að ég varð algjöreirikur@frettabladid.is

VONGÓÐ Ragnheiður Ragnarsdóttir æfir nú eins og að hún sé að fara á leikana í

Lundúnum í sumar.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Jakob og Anton komast líklega inn
Fjórar íslenskar sundkonur eru öruggar með þátttökurétt á Ólympíuleikunum í sumar. Þar af hafa Eygló Ósk Gústafsdóttir og Sarah Blake Bateman
tryggt sig inn í sínum einstaklingsgreinum en þær eru einnig í boðssundssveitinni sem tókst að komast inn í 4x100 m fjórsund.
Hrafnhildur Lúthersdóttir er líka í sveitinni og nánast öruggt
að hún komist inn í 200 m bringusund og á hún einnig
góðan möguleika í 100 m bringusundi, enda tímar hennar
í greinunum rétt utan við OQT-lágmörkin. Eva Hannesardóttir, skriðsundskonan í boðsundinu, á hins vegar minni
möguleika í sínum greinum og þá er nánast útilokað að
Erla Dögg Haraldsdóttir komist inn.
Enginn karl hefur náð OQT-lágmarki fyrir leikana.
En Jakob Jóhann Sveinsson (100 m bringusund) og
Anton Sveinn McKee (1500 m skriðsund) hafa komist
næst því og eiga að sögn Harðar Oddfríðarsonar,
formanns Sundsambands Íslands, fína möguleika
á sæti á leikunum. Árni Már Árnason kemur einnig
til greina en á minni möguleika, þrátt fyrir ágætan
tíma í 50 m skriðsundi.
Líklegasta niðurstaðan er að 5-7 íslenskir
sundmenn verði á Ólympíuleikunum í sumar.

Íslenska karlalandsliðið í handknattleik lagði Hollendinga ytra um helgina:

Farseðillinn til Spánar tryggður
HANDBOLTI Íslenska karlalandslið-

ÚRSLIT
FH
KR
ÍA
Stjarnan
Breiðablik
Valur
Fylkir
ÍBV
Keflavík
Selfoss
Fram
Grindavík

HELGA MARGRÉT ÞORSTEINSDÓTTIR var töluvert frá sínum besta á Norðurlandamóti unglinga
í sjöþraut í Sandnes í Noregi um helgina. Helga Margrét hlaut 5.645 stig en á best 5.878 stig. Helga Margrét
er í kapphlaupi við tímann til að ná lágmarki fyrir Ólympíuleikana í London. Lágmarkið er 5.950 stig en síðasti
dagur til að ná því er 8. júlí.

ið í handbolta lagði Hollendinga að
velli með átta marka mun ytra á
laugardaginn. Ísland vann leikina
tvo með 22 marka mun samanlagt
og tryggði sér farseðilinn á heimsmeistaramótið á Spáni í janúar.
„Þetta var dálítið svipað og í
fyrri leiknum. Þeir komust í 3-0
og við skoruðum okkar fyrsta
mark ekki fyrr en eftir sjö mínútur. Þeir voru fastir fyrir í vörninni
og markvörðurinn varði vel,“ segir
Óskar Bjarni Óskarsson, aðstoðarlandsliðsþjálfari Íslands. Íslenska
liðið leiddi með þremur mörkum í
hálfleik 15-12 og landaði öruggum
átta marka sigri 32-24.
„Þetta var ágætis leikur og við
kláruðum þetta með sóma. Hollendingarnir börðust og við fengum góðan leik í undirbúningnum
fyrir Ólympíuleikana,“ segir Óskar
Bjarni.

Koma saman í byrjun júlí
Íslensku landsliðsmennirnir fá nú
frí út mánuðinn en liðið hefur æft
tvisvar á dag undanfarnar tvær
vikur.
„Nú fer hver í sína áttina en með
æfingaáætlun frá Guðmundi. Svo
hittumst við í byrjun júlí og þá
byrjar ballið,“ segir Óskar Bjarni.
Íslenska liðið mun æfa tvisvar á dag í júlí auk þess að spila á
æfingamóti í Frakklandi um miðjan
mánuðinn. Útlit er fyrir að Argent-

EM 2012 í fótbolta:
A-RIÐILL
Grikkland - Rússland
1-0 Giorgios Karagounis (45+.)
Tékkland - Pólland
1-0 Petr Jirácek (72.)

1-0
1-0

LOKASTAÐAN
1. Tékkland
2. Grikkland
3. Rússland
4. Pólland

3
3
3
3

2
1
1
0

0
1
1
2

1
1
1
1

4-5
3-3
5-3
2-3

6
4
4
2

B-RIÐILL
Portúgal - Holland

2-1

0-1 Rafael van der Vaart (11.), 1-1 Cristiano
Ronaldo (28.), 2-1 Cristiano Ronaldo (74.)

Danmörk - Þýskaland

1-2

0-1 Lukas Podolski (19.), 1-1 Michael Krohn-Dehli
(24.), 1-2 Lars Bender (80.)

LOKASTAÐAN
1. Þýskaland
2. Portúgal
3. Danmörk
4. Holland

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

5-2
4-3
4-5
1-4

9
6
3
0

KOMNIR TIL SPÁNAR „Strákarnir okkar” tryggðu sér þátttökurétt á enn einu

stórmótinu um helgina.

ínumenn komi í heimsókn og spili
tvo leiki skömmu fyrir brottför til
London þann 25. júlí. Aðeins fimmtán menn verða í Ólympíuhópnum
og segir Óskar Bjarni ljóst að góðir
menn muni sitja eftir með sárt
ennið.
„Sautján leikmenn hafa farið á
önnur stórmót þannig að það verður krefjandi en skemmtilegt verkefni hjá strákunum að komast í
fimmtán manna hópinn,“ segir
Óskar Bjarni.
Allir leikmenn Íslands komu
við sögu í leiknum gegn Hollandi.

DIENER/LEENA MANHAR

Undankeppni HM 2013:

Óskar Bjarki segir Ólaf Bjarka
Ragnarsson og Ólaf Gústafsson
hafa nýtt tækifærið sérstaklega
vel. Nafnarnir leystu Arnór Atlason
og Aron Pálmarsson, sem glíma við
meiðsli, af hólmi á vinstri vængnum í sókninni.

Pólland - Litháen

Noregur og Svíþjóð úr leik
Úrslit úr öðrum leikjum í undankeppninni má sjá hér hægra megin
á síðunni. Þjóðverjar sluppu með
skrekkinn gegn Bosníu og Hersegóvínu. Norðmenn og Svíar töpuðu og
verða ekki með á Spáni.
- ktd

Austurríki - Makedónía

26-22

Pólland vann samanlagt, 50-39.

Tékkland - Rússland

27-31

Rússland vann samanlagt, 54-49.

Portúgal - Slóvenía

26-27

Slóvenía vann samanlagt, 58-52.

Hvíta-Rússland - Slóvakía

24-25

Hvíta-Rússland vann samanlagt, 50-49.

30-27

Makedónía vann samanlagt, 53-51.

Noregur - Ungverjaland

31-27

Ungverjaland vann samanlagt, 54-52.

Bosnía og Hersegóvína - Þýskaland

33-24

Þýskaland vann samanlagt, 60-57.

Svartfjallaland - Svíþjóð
Svartfjallaland vann samanlagt, 41-40.

20-18

Kristján

Lárus - 823-5050

Þorgeir - 696-6580

Heiða - 849-0491

Sölvi - 618-0064

Rósa M - 893-7969

Helga - 869-4131

Löggiltur fasteignasali

Sölustjóri

Sölufulltrúi / Viðskiptafr.

Sölufulltrúi / Innanhússhönn.

Sölufulltrúi / Húsasm.m.

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Vindás - 110 RVK

Vindás - 110 RVK

Vindakór - 203 KÓP

Nýbyggingar - 203 KÓP

O

pi
ð

hú
s

Ásaþing 8 - 203 KÓP

16,5

Falleg 2ja herbergja 57,6fm íbúð á
fjórðu hæð. Rúmgóð og björt stofa, útgengt á
austursvalir. Gott hjónaherbergi með
fataskápum. Flísalagt baðherbergi, góð sturta.
Auðveld kaup - Yfirtaka á lánum!
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Þinghólsbraut - 200 KÓP

29,9

Glæsileg og björt 4ra herbergja,
114fm íbúð á þriðju hæð auk stæðis í
bílageymslu. Vandaðar innréttingar, gott
skipulag, rúmgóð herbergi.
Hagstæð lán, c.a 27m frá Íbúðalánasjóði.
Nánari uppl. veitir Heiða í síma 666-0060

Týsgata – 101 RVK

O
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Gullsmári 5 - 201 KÓP

15,9

Frábær fyrstu kaup. Tveggja
herbergja 58,8fm íbúð auk stæðis í bílageymslu.
Íbúðin er mjög opin og björt. Svefnherbergi
rúmgott. Góð eign í góðu hverfi.
Auðveld kaup. Yfirtaka + sölukostnaður
Nánari uppl. veitir Rósa M . í síma 893-7969

24,9

Vel skipulögð 3ja - 4ra herbergja
93,8fm íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi. Yfirbyggðar
svalir til suðausturs. Stutt í alla þjónustu. Íbúð
fyrir alla aldurshópa. Lækkað verð. Laus strax!
Opið hús þriðjudaginn 19 júni kl 17:00 - 17:30
Nánari uppl. veitir Rósa M . í síma 893-7969

Gestahús til flutnings

SELD
Þessi þriggja herbergja 87,5fm neðri sérhæð í
þríbýli er seld. Er með kaupendur á skrá sem
leita af sambærilegum eignum á þessu svæði.
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Hrísás - 311 Borgarbyggð

30,9

51,9

Glæsilegt 257 fm raðhús góðum
útsýnisstað við Elliðavatn. Stórar stofur, gott
eldhús með stórri eyju. Yfirbyggðar svalir út af
eldhúsi í vestur. Fjögur svefnherbergi möguleiki
að hafa fimm herbergi. Teiknað af Björgvin
Snæbjörnssyni arkitekt. Góð hönnun, vandaður
traustur byggingaraðili.
Tilbúið til innréttinga og fullbúið að utan.
Opið hús mánudaginn 18 júni kl 17:00 - 17:30
Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Aðalþing - 203 KÓP

Öðruvísi eign sem vert er að skoða!
Rúmgóð og virkilega falleg 4ra herbergja eign á
besta stað í 101 Reykjavík. Sjón er sögu ríkari.
Eignin er 90,3fm auk þess fylgir hlutdeild í 13fm
útigeymslu.
Nánari uppl. veitir Heiða í síma 666-0060

Nýbýlavegur - 112 RVK

56,8-61
Glæsileg 274-282 fm 7 herbergja
hús efst á hæð í Þingahverfi Kópavogs.
EINSTAKT ÚTSÝNI. Stofur eldhús og borðstofa á
neðri hæð með tvöfaldri hurð út í suður.
Fjögur herbergi og sjónvarpshol á efri hæð, stórt
herbergi á neðri hæð Baðherbergi á báðum
hæðum, tvennar svalir, stór bílskúr.
Tilbúið til innréttinga og fullbúið að utan .

Tilb

Gestahús sem í dag er á góðri
leigulóð þar sem komið er rafmagn og kalt vatn í
hús og heitt vatn að húsi er til sölu til flutnings
eða eins og það stendur með góðum palli á
fallegri jörð í landi Svarfhóls í Svínadal.
Nánari uppl. veitir Rósa M. í síma 893-7969

Skarðshlíð - 603 AK

10,4

Fallegur 51,4fm bústaður í landi
Indriðastaða í Skorradal, vel staðsettur á kjarri
vöxnu svæði. Frábært útsýni yfir vatnið og
nærsveitir m.a. sést til Snæfellsjökuls. Fullbúið
að utan, tilbúið til einangrunar að innan.
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Lyngmóar - 210 GBR

19,9

Falleg 76,8 fm tveggja herbergja
íbúð á 2 hæð í vönduðu fjölbýlishúsi auk 26,8
fm bílskúrs. Rúmgóðar svalir útaf samliggjandi
eldhúsi og stofu.
Hagstæð lán, c.a 16,5m frá Íbúðalánasjóði.
Nánari uppl. veitir Heiða í síma 666-0060

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Hálsaþing - 203 KÓP

Vallarás - 260 Njarðvík

44,9

11,9

Falleg 57,2 fm 2ja herbergja íbúð á
fjórðu hæð í Skarðshlíð á Akureyri. Íbúðin er í
góðu fjölbýli og er nýlega endurnýjuð, með
fallegu útsýni yfir Glerá.
Bókið skoðun.
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

17,5

Snyrtileg og vel skipulögð tveggja
herbergja 62,5fm íbúð á frábærum stað í
Garðabæ. Opið eldhús, stórt baðherbergi,
rúmgótt hjónaherbergi og stórar svalir.
Bókið skoðun!
Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050

40,9

Virkilega fallegt 5ja herbergja 219,9
fm einbýlishús á góðum stað í 260 Reykjanesbæ.
Háglans innréttingar í eldhúsi. Flísar á gólfum.
Loka frágang vantar á ytra byrði hússins.
Hagstæð lán, c.a 38 frá Íbúðalánasjóði.
Nánari uppl. veitir Heiða í síma 666-0060

Glæsileg 254 fm tveggja hæða
parhús með miklu útsýni yfir Elliðavatn,
Stórar stofur og eldhús á neðri hæð. 5
svefnherbergi. Stórt sjóvarpsrými á efri hæð
með útgengi á stórar svalir í austur með frábæru
útsýni. Möguleg skipti á minni og ódýrari eign á
höfuðborgarsvæðinu.
Afhendist fullbúið að utan og rúmlega fokhelt
að innan .
Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Erum með kaupendur að eftirfarandi eignum...
... Fimm herbergja íbúð í 101, 105, 107, 108 eða 103
Hámark 45 milljónir
... Fjögurra herbergja íbúð í 101, 105 eða 107
Hámark 30 milljónir

... Fjögurra herbergja íbúð í nýlegu húsi í Hafnarfirði.
Helst jarðhæð. Hámark 32 milljónir
... Þriggja og fjögurra herbergja íbúðir í snyrtilegu fjölbýli í
Breiðholti. Mikið áhvílandi. Hámark 25 milljónir

Upplýsingar veitir Heiða í síma 666-0060

Upplýsingar veitir Lárus í síma 823-5050
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Þjóðverjar fara áfram í átta liða úrslit EM með fullt hús stiga eftir sigur á Dönum:

Ronaldo sá um Hollendinga
FÓTBOLTI Cristiano Ronaldo skor-

HETJA OG LEIÐTOGI PORTÚGALA Cristiano Ronaldo fagnaði sigrinum og sæti í átta
liða úrslitunum vel í Kharkiv í gærkvöldi. Ronaldo skoraði bæði mörkin og dreif liðsfélaga sína, aldrei þessu vant, áfram.
NORDICPHOTOS/AFP

aði bæði mörk Portúgala sem unnu
2-1 sigur á Hollendingum í lokaumferð B-riðils Evrópumótsins í gær.
Rafael van der Vaart hafði komið
Hollendingum yfir snemma leiks
og loks virtist sem Holland, sem
fór leikandi létt í gegnum undankeppnina og margir spáðu góðu
gengi, væri búið að finna taktinn.
Cristiano Ronaldo jafnaði metin
um miðjan fyrri hálfleikinn og
mark hans stundarfjórðungi fyrir
leikslok gerði út um vonir Hollendinga sem fóru stigalausir í gegnum
keppnina og heitt undir sæti Berts

van Marwijk landsliðsþjálfara sem
nýverið framlengdi samning sinn
við hollenska knattspyrnusambandið.
Þjóðverjar sönnuðu í 2-1 sigri á
Dönum að þeir eru líklegasta liðið
til sigurs á mótinu. Liðið vann alla
þrjá leiki sína í „Dauðariðlinum“
svonefnda. Danir urðu að leggja
Þjóðverja að velli og staðan var 1-1
þar til tíu mínútum fyrir leikslok
þegar Lars Bender tryggði Þjóðverjum sanngjarnan sigur.
Afar óvænt úrslit urðu í lokaumferð A-riðils á laugardaginn.
Grikkir lögðu Rússa að velli 1-0 og

tryggðu sér sæti í átta liða úrslitunum á kostnað Rússa. Á sama
tíma töpuðu gestgjafar Póllands
með sama mun gegn Tékkum sem
tryggðu sér efsta sæti riðilsins.
Tékkar mæta Portúgölum í átta
liða úrslitum á fimmtudag og Þjóðverjar leika gegn Grikkjum daginn eftir. Mikil spenna er fyrir
leiki dagsins í C-riðli þar sem Ítölum dugar sigur gegn Írum svo
framarlega sem Spánn og Króatía
skilja ekki jöfn 2-2 sem myndi
tryggja báðum þjóðum sæti í átta
liða úrslitunum á kostnað Ítala.
- ktd

MARKASKORARAR Hólmfríður Magnúsdóttir (til vinstri) og Margrét Lára Viðarsdóttir
voru á skotskónum og fagna hér marki þeirrar fyrrnefndu.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Ísland vann sannfærandi sigur á Ungverjum:

Mörkin létu sjá sig

ENNEMM / SIA • NM52464

FÓTBOLTI Íslenska kvennalands-

Litlir tappar
eru varasamir
... fyrir litla tappa
Ung börn, sérstaklega yngri en 3 ára, eiga það til að setja hluti
upp í munninn. Skrúftappi á Fjörmjólk, D-vítamínbættri mjólk og á
Stoðmjólk er af þeirri stærð að hann gæti verið varasamur
ungum börnum.
Við viljum biðja forráðamenn smábarna að hafa þetta hugfast.

liðið í knattspyrnu lagði Unverjaland 3-0 að velli í undankeppni
Evrópumótsins á laugardaginn.
Með sigrinum er Ísland komið í
toppsæti riðilsins þegar þremur
leikjum er ólokið.
„Við náðum oft flottu spili og
komumst í góðar stöður til að
gefa fyrir en það hefur stundum
vantað að klára færin betur. Við
hefðum getað skorað fleiri mörk í
dag, kannski var eitt löglegt mark
dæmt af okkur en við skoruðum
þrjú og verðum að vera ánægð
með það,“ sagði Sigurður Ragnar Eyjólfsson, landsliðsþjálfari
Íslands, en illa hefur gengið að
skora í undanförnum leikjum.
Íslenska liðið fékk óskabyrjun
þegar Margrét Lára skoraði af
stuttu færi eftir sjö mínútna leik.
Fanndís Friðriksdóttir fékk tvö
góð færi til að bæta við forystuna
en brást bogalistin sem hefði getað
reynst dýrkeypt. Framherji Ungverja slapp einn í gegn en Þóra
Björg Helgadóttir í marki Íslands
bjargaði vel. Þá skoruðu Ungverjar mark sem virtist fullkomlega
löglegt en dómaraþríeykið, sem
átti ekki sinn besta dag, dæmdi
markið af. Hólmfríður Magnúsdóttir skoraði baráttumark rétt
fyrir hlé og Ísland með tveggja
marka forskot í hálfleik.
Íslensku stelpurnar voru mun
betri aðilinn í síðari hálfleik en
bættu þó aðeins við einu marki
fyrir utan það sem ranglega var
dæmt af. Það gerði hin 17 ára
Sandra María Jessen með sinni
fyrstu snertingu eftir að hafa
komið inn á sem varamaður.
„Ég er í fyrsta lagi ánægð með
að hafa fengið að spila, markið var
bara bónus. Þetta fer í reynslubankann,” segir Sandra María en
svo skemmtilega vill til að Margrét Lára Viðarsdóttir skoraði, líkt
og Sandra María, í sínum fyrsta

landsleik sem einnig var gegn
Ungverjalandi árið 2003. Síðan
hefur Magrét Lára spilað 80 landsleiki og skorað 63 mörk.
„Það hlýtur að boða gott að
skora í sínum fyrsta leik gegn
Ungverjalandi. Það gerði það fyrir
mig. Það er frábært að fá Söndru
og Elínu Mettu inn. Þetta eru
ungar stelpur sem öðlast reynslu.
Það er mikilvægt fyrir framhaldið
og eydur breiddina í liðinu,“ segir
Margrét Lára og Sigurður Ragnar
tekur undir með henni.
„Það er gaman að fá inn svona
efnilegar stelpur og geta gefið
þeim tækifæri. Það eru fleiri á
leiðinni næstu árin,“ sagði Sigurður Ragnar en Elín Metta og
Sandra eru hluti af stórefnilegum
1995-árgangi í íslenskri kvennaknattspyrnu.
Þrátt fyrir að sigur Íslands hafi
verið sannfærandi mátti lítið út af
bregða til að verr hefði farið. Áður
eru nefnd dauðafæri gestanna auk
marksins sem ranglega var dæmt
af.
Þá hefði átt að vísa Söru Björk
Gunnarsdóttur af velli fyrir
fólskulegt brot um miðjan síðari
hálfleikinn sem hefði sett íslenska
liðið í erfiða stöðu. Sara, sem átti
fínan leik, þykir hörð í horn að
taka og mikilvægt fyrir íslenska
liðið að hún láti ekki reka sig af
velli vegna óskynsamlegra pirringsbrota. Í ljósi lykilhlutverks
Söru í liðinu væri það á við að
missa tvo leikmenn af velli.
Ísland mætir Búlgaríu ytra á
fimmtudaginn en Búlgarir steinlágu gegn Noregi 11-0 um helgina.
Síðustu leikir riðilsins fara fram
um miðjan september þegar Norður-Írar koma í heimsókn áður en
Norðmenn verða sóttir heim. Sá
leikur verður að öllu eðlilegu
úrslitaleikur um toppsæti riðilsins sem gefur sæti í lokakeppni
Evrópumótsins í Svíþjóð 2013. - ktd

Göngum vel um bæinn okkar í sumar!

Bílastæðahúsin við Traðarkot, Bergstaðastræti og við
Stjörnuport efst á Laugavegi, eru opin!

Traðarkot

Vitatorg

Bergstaðastræti

Kraftaverk

Í sumar verða Laugavegurinn neðan Vatnsstígs og Skólavörðustígur neðan Bergstaðastrætis göngugötur.
Frá og með 17. júní - 20. ágúst verða göturnar helgaðar iðandi mannlífi, verslun og þjónustu.
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VIÐ TÆKIÐ: SUNNA VALGERÐARDÓTTIR KEMST Í FORM

> Stöð 2 kl. 20.05
Glee

Sunnudagskvöldin verða sveitt

Verðlaunaþáttaröðin Glee snýr
aftur á Stöð 2 í kvöld. Í fyrsta
þættinum fær Will krakkana í Gleehópnum til að hjálpa sér að
koma Emmu á óvart og heilla
hana upp úr skónum. Becky
hefur einnig augastað á Artie
og Finn tilkynnir hvað hann
ætlar að gera að loknu námi.

Það er sunnudagskvöld og flögurnar klárar á
borðinu. Hvítvínsglasið bíður krispí eftir að
verða drukkið á meðan síðustu auglýsingarnar á
RÚV renna fram hjá augunum. Kominn tími til,
enda liðin vika. En bittenú, engin Borgen. Mér
fallast hendur.
Hvað í ósköpunum á maður að gera af sér á
svona kvöldi ef engin dönsk dramatík tekur á
móti manni þar sem allir með vott af hégóma
geta tengt sig við á einhvern kjánalegan hátt?
Engin Birgitte til að dást að, Kasper til að „tala
við“ í huganum eða bara einfaldlega danskan til
að hlýða á. Og þá er leikur Þjóðverja og Dana
ekki nóg, þrátt fyrir að mörgum þyki leikmennirnir koma vel í stað fyrir rass og læri danskra
leikara. Algjörlega ósammála.

Ég helli því víninu í vaskinn (staðfest), hendi
flögunum í ruslið og klæði mig í hlaupaskóna.
Það er ekkert betra en að pústa svolítið þegar
kona hefur orðið fyrir jafn miklum vonbrigðum
og ég varð í gærkvöldi. Ég hlýt því að vera komin
í þrusugott form í mars 2013 (samkvæmt IMDB)
þegar hvítvíni verður hellt í glasið á ný.

STÖÐ 2
14.35 Leiðarljós (Guiding Light)
15.20 Táknmálsfréttir
15.30 Landinn (e)
16.00 EM í fótbolta (Portúgal - Holland) (e)
18.00 Fréttir og veður
18.25 EM stofa
18.45 EM í fótbolta BEINT frá leik Ítala
og Íra eða leik Króata og Spánverja.
20.40 EM kvöld
21.15 Castle (12:34) (Castle) Höfundur sakamálasagna er fenginn til að hjálpa lögreglunni þegar morðingi hermir eftir atburðum í bókum hans.
22.00 Tíufréttir
22.25 Veðurfréttir
22.30 Baráttan um Bessastaði (Ari
Trausti Guðmundsson) Frambjóðendur til
embættis forseta Íslands kynntir.
23.00 Liðsaukinn (21:32) (Rejseholdet)
Dönsk spennuþáttaröð um sérsveit sem er
send um alla Danmörk að hjálpa lögreglu á
hverjum stað að upplýsa erfið mál. Þættirnir
hlutu dönsku sjónvarpsverðlaunin og Emmyverðlaunin. Atriði í þáttunum eru ekki við
hæfi ungra barna.
00.00 Luther (3:4) (Luther II) (e) Breskur
sakamálaflokkur um harðsnúnu lögguna John
Luther sem fer sínar eigin leiðir. Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.
00.55 EM í fótbolta Sýndur verður leikur Ítala og Íra í Poznan eða leikur Króata og
Spánverja í Gdansk frá því fyrr um kvöldið.
02.35 Fréttir
03.00 Dagskrárlok

06.25 Valkyrie
08.25 Gray Matters
10.00 Living Out Loud
12.00 Bionicle: The Legend Reborn
14.00 Gray Matters
16.00 Living Out Loud
18.00 Bionicle. The Legend Reborn
20.00 Valkyrie
22.00 Precious
00.00 Seraphim Falls
02.00 The Prophecy 3
04.00 Precious
06.00 Inkheart

FM 92,4/93,5

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.30 Oprah
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (155:175)
10.15 Chuck (10:24)
11.00 Gilmore Girls (20:22)
11.45 Falcon Crest (25:30)
12.35 Nágrannar
13.00 Frasier (22:24)
13.25 American Idol (9:40) (10:40)
15.25 ET Weekend
16.10 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 Friends (3:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 The Simpsons (5:22)
19.40 Arrested Development (22:22)
20.05 Glee (10:22)
20.50 Suits (2:12) 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.
21.35 Silent Witness (7:12)
22.30 Supernatural (17:22)
23.15 Flight of the Conchords (2:10)
Þeir Jemaine Clement og Bret McKenzie
snúa aftur í annarri þáttaröðinni um landvinninga áströlsku sveitarinnar Flight of the
Conchords í Bandaríkjunum.
23.45 Two and a Half Men (16:24)
00.10 The Big Bang Theory (7:24)
00.35 How I Met Your Mother (10:24)
01.00 White Collar (15:16)
01.45 Girls (2:10)
02.10 Eastbound and Down (2:7)
02.35 Bones (20:23)
03.20 NCIS (7:24)
04.05 Glee (10:22)
04.50 Flight of the Conchords (2:10)
05.20 The Simpsons (5:22)
05.45 Fréttir og Ísland í dag

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 19.40 Grískar
þjóðsögur og ævintýri 20.00 Leynifélagið 20.35
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
07.00 NBA: Miami - Oklahoma
18.05 Þýski handboltinn: Kiel - Flensburg Alfreð Gíslason þjálfar Kiel og Aron
Pálmarsson leikur með liðinu.

19.25 NBA: Miami - Oklahoma
21.15 Pepsi-mörkin Öll mörkin og umdeildu atvikin í leikjum Pepsi-deildar karla í
knattpsyrnu. Hörður Magnússon stýrir þættinum og honum til halds og trausts eru Hjörvar Hafliðason, Tómas Ingi Tómasson og Reynir Leósson.

22.25 Frakkland - Ísland Útsending frá
vináttulandsleik Frakklands og Íslands á Stade
du Hainaut.

17.45 Blackburn - Arsenal
19.30 PL Classic Matches: Liverpool Blackburn, 1994

20.00 Newcastle - Arsenal 05.02.11
20.30 Newcastle - Liverpool
22.15 Bolton - Man. City

19.30 The Doctors (138:175)
20.10 60 mínútur
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.45 Sprettur (2:3)
22.20 Dallas (1:10)
23.15 Rizzoli & Isles (2:15)
00.00 The Killing (6:13)
00.45 House of Saddam (2:4)
01.45 60 mínútur
02.30 The Doctors (138:175)
03.10 Íslenski listinn
03.35 Sjáðu
04.00 Fréttir Stöðvar 2
04.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
15.55 Million Dollar Listing (2:9) (e)
16.40 Minute To Win It (e)
17.25 Dr. Phil
18.05 Titanic - Blood & Steel (10:12) (e)
18.55 America‘s Funniest Home Videos (e)
19.20 According to Jim (18:18) (e)
19.45 Will & Grace (4:27) (e)
20.10 90210 (21:24) Bandarísk þáttaröð
um ástir og átök ungmenna í Beverly Hills.
Naomi býður vinum sínum til veislu svo þeir
geti kynnst P.J. aðeins betur. Andlegt ástand
Ivy veldur Caleb áhyggjum og Annie horfist í
augu við eigin tilfinningar.
20.55 Hawaii Five-0 (20:23) Ævintýrin
halda áfram í annarri þáttaröðinni af þessum
vinsælu spennuþáttum um töffarann Steve
McGarrett og sérsveit hans á Havaí. Steve og
félagi hans, Danny Williams, eru jafn ólíkir og
dagur og nótt en tekst samt að klára sín mál
í sameiningu.
21.45 Camelot (2:10) Ensk þáttaröð sem
segir hina sígildu sögu af galdrakarlinum
Merlin, Arthúri konungi og riddurum hringborðsins. Stjörnum prýdd þáttaröð sem sameinar spennu og drama, römmuð inn af
klassískri riddarasögu. Merlin reynir að koma
Arthuri saman við Excalibur, Morgan og við
kónginn Lot í von um að hægt verði að
hrifsa krúnuna af núverandi konungi.
22.35 Jimmy Kimmel
23.20 Law & Order (14:22) (e)
00.05 Olivia Lee: Dirty, Sexy, Funny
(2:8) (e)
00.30 Hawaii Five-0 (20:23) (e)
01.20 The Bachelor (3:12) (e)
02.50 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.00 US Open 2012
(4:4) 11.35 Golfing World 12.25 US Open
2012 (4:4) 18.00 Golfing World 18.50
US Open 2012 (4:4) 22.00 Golfing World
22.50 Champions Tour - Highlights (10:25)
23.45 ESPN America

07.45 My Family 08.15 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 Top Gear 15.30 QI 16.30 Come Dine With
Me 17.20 The Graham Norton Show 18.10 QI
19.10 Top Gear 20.00 Live at the Apollo 20.45
Peep Show 21.15 Twenty Twelve 21.45 The Royal
Bodyguard 22.14 Michael McIntyre‘s Comedy
Roadshow 23.00 Top Gear 23.50 Live at the
Apollo 00.40 How Not to Live Your Life

11.30 Søren Ryge 12.00 Ved du hvem du
er? 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 Sommerliv 16.30 TV Avisen
med Sport 17.05 Aftenshowet 18.00 EURO
2012 18.45 Fodbold. Euro 2012 19.30 TV Avisen
19.40 Fodbold. Euro 2012 20.30 EURO 2012
21.00 Kriminalkommissær Foyle 22.35 Kidnappet

06.30 22. juli-rettssaken 15.00 NRK nyheter
15.15 Grønn glede 15.40 Oddasat - nyheter på
samisk 15.55 Tegnspråknytt 16.00 Sjøsprøyt
16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.45
Glimt av Norge 18.00 EM-studio. Før kampen
18.45 Fotball. Euro 2012 20.45 EM-studio. Etter
kampen 21.00 Kveldsnytt 21.20 Trial &amp;
retribution 22.45 Legendariske kvinner 23.40
Fotball. Euro 2012 05.00 Morgennytt

14.05 Gomorron Sverige
14.55 Engelska
Antikrundan 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 Sommarsverige idag
17.30 Rapport 17.52 Regionala nyheter 18.00
Hjälp, vi flyttar ihop! 19.00 Borgen 20.00 Här har
du din mat 20.30 Hemlös 21.00 EM-magasinet
21.30 Rapport 21.35 Kulturnyheterna 21.45 En
idiot på resa 2 22.30 The Big C 23.00 The Big C
23.30 Rapport 23.35 Kapningen av Lufthansa 181

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

SPEGLALAUS MYNDAVÉL
Olympus EPM1DZKIT
Speglalaus Pen myndavél með 12.3 milljón punkta
upplausn. Tvær M.ZUIKO DIGITAL linsur. 4/3‘’ Live MOS
flaga. 3“ LCD skjár. Super Wave Filter rykhreinsikerfi.
Tvíþætt hristivörn. Full HD upptaka með steríó hljóði.
Styður SD/SDHC/SDXC kort. HDMI mini og USB tengi.

STOFNAÐ 1971

TILBOÐ

89.990
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UMBOÐSMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Hrannarbúðin Grundarfirði. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Verslunin Ranglátur, Tálknafirði. Fjölval, Patreksfirði. Kaupfélag
Steingrímsfjarðar, Drangsnesi. Snerpa Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Smárabær, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Valberg, Ólafsfirði. SR Byggingavörur, Siglufirði. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Víkurraf,
Húsavík. AUSTURLAND: Tölvulistinn, Egilsstöðum, Kauptún, Vopnafirði. Nettó, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuþjónusta Benna, Grindavík. Heimilistæki, Reykjanesbæ. Hagkaup, Njarðvík.
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Tom Cruise mætti ekki í eigið partí
„Mér finnst best að setja
lambafilet á grillið, hægsteikja
niður fituna þangað til hún
verður þunn skorpa. Með því
steiki ég sætar kartöflur með
rósmaríni og hvítlauk og ber
fram með ruccola-salati með
fetaosti og vínberjum.“
Haukur M. Hrafnsson kvikmyndagerðarmaður og leikstjóranemi.

Framleiðslufyrirtækið True North
hélt partí fyrir tökulið kvikmyndarinnar Oblivion á Kex Hosteli á
laugardagskvöld. Til stóð að Tom
Cruise mætti í partíið, en allt kom
fyrir ekki en spenntir gestirnir
skemmtu sér þó konunglega án
stórstjörnunnar.
Um 250 manns mættu í partíið
og var staðurinn lokaður almenningi á meðan. Mikil öryggisgæsla
var við húsið og mátti sjá vígalega
öryggisverði spóka sig á Skúlagötunni.
Þótt Tom Cruise hafi ekki mætt
í partíið sat hann ekki aðgerðalaus
í höfuðborginni. Fyrr um daginn

sást til hans ásamt eiginkonunni,
leikkonunni Katie Holmes, á röltinu í Þingholtunum. Þá snæddu þau
kvöldverð á veitingastaðnum Sushi
Samba á laugardagskvöld, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins.
Í gær hélt tökulið Oblivion í
Mývatnssveit, en tökur á myndinni hefjast í vikunni. Síðar í mánuðinum verður svo kvikmyndað
við Drekavatn á Jökulheimaleið.
Cruise og Holmes dvöldu á Hilton hóteli Nordica um helgina, en
hann hefur eflaust verið á meðal
fyrstu manna norður í land þar
sem hann er einn af framleiðendum Oblivion.
- afb

SÖDD OG SÆL Tom Cruise og Katie Holmes snæddu kvöldverð á veitingastaðnum

Sushi Samba á laugardagskvöld.

PHILIPS LED SJÓNVÖRP

EM TILBOÐ

BARBÍBÍLLINN Ingibjörg segir eftirminnilegt þegar ungar stúlkur reyndu að stela Barbí-númerinu af bílnum.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

INGIBJÖRG AUSTMANN: STELPUR REYNDU AÐ STELA NÚMERAPLÖTUNNI

Alltaf verið kölluð Barbí
„Ég hef alltaf verið kennd við
Barbí,“ segir hin tvítuga Ingibjörg
Austmann Þorbjörnsdóttir.
Ingibjörg ekur um á eldrauðum
Volkswagen Golf með einkanúmerinu Barbí. Hún fékk sér þetta
eftirtektarverða bílnúmer í fyrrasumar og hefur vakið nokkra
athygli í umferðinni. „Fólk starir
mikið á mig þegar ég er að keyra.
Það fyndnasta sem ég hef lent í
er samt þegar ég kom að litlum
stelpum sem voru að reyna að taka
númeraplötuna af bílnum,“ segir
hún.
Hún hefur verið kölluð Barbí
allt sitt líf og vinir hennar nota
nafnið í daglegu tali. „Ég hét lengi

HÚÐFLÚR Það má með sanni segja að

Ingibjörg sé Barbí frá toppi til táar.

Barbí í símanum hjá kærastanum
mínum,“ bendir hún á og bætir við
að nafngiftin sé ekki skrítin þar
sem hún sé ljóshærð og hafi leikið

sér með Barbie-dúkkur til þrettán
ára aldurs. Hún lætur bílnúmerið
þó ekki nægja heldur ber húðflúr
með sömu áletrun á fætinum.
Fyrir utan það að keyra Barbíbílinn er Ingibjörg nemi í Fjölbrautaskólanum við Ármúla auk
þess sem hún æfir módelfitness
af kappi. Á dögunum lenti hún í
þriðja sæti í alþjóðlegu keppninni WBFF Icelandic Championship sem haldin var í Háskólabíói.
„Ég keppi aftur í nóvember og
er byrjuð að æfa mig á fullu fyrir
það,“ segir Ingibjörg eða Barbí,
eins og hún er oftast nefnd, sem
stefnir á að ná betri árangri á
næsta móti. hallfridur@frettabladid.is

Stuttmyndakóngur vikunnar
Philips 40PFL5507T
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VERÐ

249.995
FRÁBÆRT VERÐ

FÆST EINNIG Í 46"
Philips 46PFL5507T 299.995

3D BLU-RAY SPILARI
FYLGIR TÆKJUNUM
ht.is

„Ég hef aldrei lent í öðru eins, en ég er nú gamall sjómaður svo ég er öllu vanur,“ segir leikarinn Damon
Younger, sem er búinn að taka þátt í gerð þriggja
stuttmynda á síðustu vikunni og fjórum á síðustu
þremur vikum.
Að meðaltali hefur Damon leikið í tveimur stuttmyndum á ári undanfarin ár og gróflega áætlað telur
hann þær vera tuttugu til þrjátíu í það heila. „Þetta er
algjör undantekning núna en mér finnst þetta alveg
ótrúlega skemmtilegt og verð ævinlega glaður þegar
fólk hugsar til mín og biður mig um að vera með,“
segir hann. Hlutverkin sem hann leikur í myndunum fjórum eru öll mjög ólík en Damon segist ganga
ágætlega að svissa á milli karaktera. „Það getur
alveg verið erfitt að vera til dæmis í næturtöku og
sofa í þrjá tíma áður en maður mætir aftur í vinnuna sem einhver allt annar karakter. Þetta er samt
bara það sem ég geri, þetta er vinnan mín,“ segir
Damon. Sjaldnast er leikurum greitt fyrir leik sinn í
stuttmyndum en Damon segir það ekki koma að sök.
„Þetta er fín æfing, maður fær að vera á setti, drekka
vont kaffi og borða Ballerina-kexkökur. Ég vil vanda
mig í öllu sem ég geri og vinn ötullega að því að gera
sjálfan mig að betri einstaklingi og leikara, svo þetta
er frábært tækifæri til þess.“ Uppáhaldsstuttmyndin sem hann hefur leikið í hingað til segir hann vera
myndina Heart to heart eftir Veru Sölvadóttur, sem

BRJÁLUÐ VIKA Stórleikarinn Damon Younger lék í þrem stuttmyndum í síðustu viku en hann hefur leikið í á milli 20 og 30
stuttmyndum á ferlinum.

hægt er að nálgast ókeypis á síðunni icelandiccinema.
com.
Leikarinn vinsæli segist nú ætla að hvíla sig á
stuttmyndum um sinn og leyfa fleirum að komast
að. „Nú ætla ég bara að vera blankur og njóta lífsins, hjálpa mömmu og pabba, reyna að vera duglegur
og sjá hvað gerist næst,“ segir Damon hress í bragði
og augljóslega spenntur fyrir að sjá hvert lífið leiðir
hann næst.
- trs
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Við hjá Honda leggjum ástríðu okkar í að skoða nýjar slóðir og nýjar hugmyndir. Það er einmitt þar sem
allir nýju möguleikarnir liggja. Þetta er hugmyndin á bakvið nýjan Civic. Hönnuðir okkar vildu hanna
besta Civic frá upphafi, þannig að þeir lögðu af stað í stærsta ferðalag sitt til þessa.

OG NÚNA BÍÐUR HANN EFTIR ÞÉR HJÁ UMBOÐSAÐILUM UM ALLT LAND
Endurbætt loftflæði og eiginleikar.

1.4 & 1.8 i-VTEC & 2.2 i-DTEC vélar

i-MID upplýsingaskjár veitir þér allar

sem skila frábærum afköstum.

nauðsynlegustu upplýsingarnar.

Umhverfisvæn tækni eins og Idle Stop

Töfrasæti fyrir fjölbreytilegan farangur.

og Eco Assist draga úr útblæstri.
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

LÍFIÐ

Meiri Vísir.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Buðu til veislu í
Norðurljósum
Fótboltakappinn og landsliðsmaðurinn Emil Hallfreðsson sem
leikur fyrir Hellas Verona á Ítalíu
gekk að eiga Ásu Maríu Reginsdóttur á laugardag. Þau buðu
svo rúmlega 150 manns til veislu
um kvöldið í salnum Norðurljós
í Hörpu. Gestir skemmtu sér vel
undir veislustjórn Tobbu Marinós
sem reitti af sér brandarana og
sagði skondnar sögur af vinskap
sínum við Ásu Maríu. Gestir
voru sérstaklega beðnir
um að mæta í litríkum
fötum í veisluna. Þeir
máluðu Hörpu rauða
fram eftir kvöldi og
bærinn fékk
að vera í
sama lit
seinna um
nóttina.

Hjólabrettakappinn Bam
Margera á Íslandi
Íslendingum er flestum kunnugt
að stórstjarnan Tom Cruise er hér á
landi ásamt fjölskyldu sinni. Mikið
fjaðrafok hefur verið í kringum veru
hans, en minna hefur farið fyrir
smærri stjörnum sem heimsótt
hafa landið á sama tíma. Þannig
fékk hjólabrettakappinn, leikarinn
og ofurhuginn Bam Margera að
vera algjörlega óáreittur í miðborg
Reykjavíkur aðfaranótt sunnudags,
en hann sat
meðal annars
í rólegheitum
á Prikinu og
drakk þar bjór.
Margera er einn
forsprakka Jackassteymisins, sem
var með þætti
á MTV og gerði
nokkrar vinsælar
kvikmyndir.
- bþh, - þeb

AC-ÞRÝSTIJÖFNUNARR
ÚM
Qu
een Size (153x203 cm

Mest lesið
1

Hópslagsmál á Bíladögum

2

Borgarbúar verða að flokka
rusl

3

Snjór, þrumur og eldingar í
nótt

4

Banaslys fyrir Radioheadtónleika

5

Svona er dagskráin í dag

)

Fullt verð 227.130 kr
.

KING KOIL ALLURE

)

Queen Size (153x203 cm

.
Fullt verð 163.600 kr

OPNUNARTILBOÐ

OPNUNARTILBOÐ

139.900 kr.

= 39% AFSLÁTTUR

99.900 kr.

= 39% AFSLÁTTUR

Paul McCartney
70 ára

Afmælistónleikar

Í Eldborg Hörpu
STILLANLEG
HEILSURÚM

18. júní kl 20:00

Miðasala á harpa.is, midi.is,
Í miðasölu Hörpu
og í síma 528 5050

ARGH!!! 220212
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Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16
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