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Tekjuskattar óbreyttir 2013
Tekjuskattar á einstaklinga og almennir skattar á fyrirtæki verða óbreyttir á næsta ári. Gerð verður krafa
um 1% aðhald. Oddný G. Harðardóttir segir það eðlilegt. Hún væntir þess að vera áfram fjármálaráðherra.
STJÓRNMÁL Tekjuskattur á einstak-

Gerir spilastokk
Hugleikur Dagsson sendir
frá sér stórskemmtilegan
spilastokk.
popp 26

Skóli fyrir 1.000 börn
ABC barnahjálp hefur
keypt lóð í Naíróbí þar sem
allslaus börn fá heimili.
tímamót 14

linga og skattar á fyrirtæki verða
ekki hækkaðir á næsta ári. Krafa
verður gerð um eins prósents
niðurskurð í ríkisrekstri. Oddný
G. Harðardóttir fjármálaráðherra
segir það eðlilega aðhaldsaðgerð.
Oddný segir að staðið verði við
áætlun um ríkisbúskap 2012 til
2015, en þar er gert ráð fyrir eins
prósents aðhaldi.
„Það er ekki hægt að tala um
niðurskurð þegar við erum með rétt
innan við eitt prósent af veltunni í
aðhald. Það má í raun segja að svo
ætti að vera í eðlilegu árferði, til
að rýma til fyrir öðrum verkefnum
og halda ríkisbúskapnum á þeim
stað sem við ráðum við. Gert var
ráð fyrir því í áætluninni og við
stöndum við það.“

Það er ekki hægt
að tala um niðurskurð þegar við erum með
rétt innan við eitt prósent af
veltunni í aðhald.
ODDNÝ G. HARÐARDÓTTIR
FJÁRMÁLARÁÐHERRA

Ríkisstjórnin mun einnig standa
við yfirlýsingar í skattamálum, að
sögn fjármálaráðherra.
„Það er ekki gert ráð fyrir að
tekjuskattur einstaklinga hækki
eða almennur skattur á fyrirtæki. Svo verður ekki. Við erum
að setja þetta saman núna og það
er öruggt að þessir stóru póstar
hækka ekki.“

Oddný þvertekur þó ekki fyrir
að farið verði í einhverjar breytingar á öðrum sköttum, en vill
ekki tjá sig frekar um það á meðan
vinna við fjárlögin stendur yfir.
Samkvæmt breyttum þingsköpum verða fjárlögin fyrsta mál á
dagskrá Alþingis þegar það kemur
saman í haust, 11. september. Þá
mun fjármálaráðherra leggja fram
frumvarp um breytta umgjörð
opinberra fjármála í haust.
Oddný væntir þess að hún
verði fjármálaráðherra áfram,
en nokkur óvissa hefur ríkt
um hvernig þeirri stöðu verður
skipað. Oddný var sett í embættið
um áramótin þegar farið var í
hrókeringar í ríkisstjórn, en tekið
fram að ekki væri víst að sú skipan
héldist lengi. Oddný segir þau mál

enn óviss, þó vilji hennar standi
til áframhaldandi setu í stóli fjármálaráðherra.
Fjármálaráðherra hefði kosið
að veiðigjöldin hefðu ekki verið
lækkuð í meðförum Alþingis. Hún
segir Íslendinga geta verið stolta
af þeirri kerfisbreytingu.
Alþingiskosningar verða eftir
tæpt ár og Oddný segir mikilvægt
að jafnaðarmenn verði áfram við
stjórnvölinn á næsta kjörtímabili.
„Jafnaðarmenn eru ekki bara
flinkir í því að taka til eftir óreiðu
og óráðsíu íhaldsmanna, en við
höfum sýnt að við getum gert
góða hluti þar. Við eigum líka að
fá tíma til þess að njóta árangurs
þess erfiðis, að minnsta kosti á
næsta kjörtímabili. Það skiptir
mjög miklu máli.“ - kóp / sjá síðu 10

Karlarnir hafa ekkert birt:

Frambjóðendur
opni bókhaldið
Haraldur og Signý best

FORSETAKOSNINGAR Andrea Ólafs-

Haraldur Franklín Magnús
og Signý Arnórsdóttir
eru Íslandsmeistarar í
holukeppni.
sport 20
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BJART MEÐ KÖFLUM víða um
land en stöku síðdegisskúrir.
Hægur vindur eða hafgola og hiti á
bilinu 7 til 20 stig.
VEÐUR 4

FRUMKVÖÐLAR HITTAST Fjölmenni var við biskupsvígslu Agnesar M. Sigurðardóttur í Hallgrímskirkju í gær. Meðal þeirra var
Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands. Vigdís var sem kunnugt er fyrsti kvenforseti landsins og Agnes er fyrsti kvenbiskupinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

dóttir og Herdís Þorgeirsdóttir
forsetaframbjóðendur hafa báðar
opnað bókhald sitt og skora á aðra
frambjóðendur að gera slíkt hið
sama. Hannes Bjarnason segist
ætla að birta bókhald sitt um leið
og tími gefst til.
Andrea hefur safnað 26 þúsund
krónum og Herdís 519 þúsund
krónum. Þær hafa báðar birt
yfirlit yfir það hverjir hafa styrkt
þær.
Þóra Arnórsdóttir birtir á
heimasíðu sinni yfirlit yfir fjárframlög, en hefur ekki birt
sundurliðað bókhald. Hún hafði
í gær fengið tæpar tólf milljónir
í styrki, fimm styrkir voru yfir
200 þúsundum. Samkvæmt lögum
þarf að tilgreina öll framlög yfir
þeirri upphæð.
Ari Trausti Guðmundsson
hefur ekki birt neinar upplýsingar um fjárframlög sem
framboð hans hefur fengið, og
það hefur Ólafur Ragnar Grímsson ekki heldur gert.
- þeb

Séra Agnes M. Sigurðardóttir er nýr biskup yfir Íslandi eftir vígsluathöfn í gær:
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Fyrsti kvenbiskupinn vígður
FÓLK Séra Agnes M. Sigurðar-

dóttir var í gær vígð sem biskup
Íslands við athöfn í Hallgrímskirkju.
Karl Sigurbjörnsson, fráfarandi
biskup, og vígslubiskupar þjóðkirkjunnar vígðu hana í embættið
og ellefu erlendir biskupar voru
meðal vígsluvotta.
Fráfarandi biskup sagði í

HUNGURLEIKARNIR
HALDA ÁFRAM
ZZZIRUODJLGLV

6.-7±/9$

ræðu sinni að biskup væri í raun
tilsjónar maður, sá sem hefði
yfirsýn og sæi til þess að kirkjan
sinnti hlutverki sínu. Því væru
skýr sjón og vakandi vitund nauðsynlegir kostir í fari biskupa.
„Nú þarf að setja það markmið
að fjölga í kirkjunni og finna leiðir
til þess,“ sagði Agnes í ræðu sinni
við athöfnina. „Við þurfum að vera

eins og hirðirinn sem leitar eða
konan sem leitar. Þau leituðu þar
til þau fundu og þannig eiga vinnubrögð okkar að vera. Við viljum ná
til þeirra sem ekki eru í félaginu.
Við eigum að gera það með gleði
og áhuga,“ sagði Agnes einnig.
Agnes er fyrsta konan til að
gegna embætti biskups Íslands.
- þeb
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Hópreið 200 knapa var í gær en Landsmót hestamanna hefst í Reykjavík í dag:

Búist við 10 til 15 þúsund gestum í Víðidal
Hafið þið fengið áhorfendur til
að éta úr lófanum á ykkur?
Tja, þetta hefur allavega oft orðið
ansi blóðugt.
Óskar Eiríksson framkvæmdastjóri Leikhúsmógulsins sem framleiðir mannætusöngleikinn Silence!

OLÍA Olíufélögin Oljefeltene Osberg og

Heidrun munu þurfa að stöðva framleiðslu sína, en það getur tekið upp
undir fimm daga.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Verkfall í olíuiðnaði:

300 milljarðar
tapast daglega
NOREGUR Hátt í 700 starfsmenn á

norskum olíuborpalli í Norðursjó lögðu niður störf á laugardagskvöldið og hófu verkfall.
Talið er að með verkfallinu tapist
300 milljarðar íslenskra króna á
sólarhring. Þetta kemur fram á
vefnum Vg.no.
Samningaviðræður stranda á
kröfum launþega sem krefjast
tveggja vikna feðraorlofs á launum ásamt bættum lífeyrisréttindum á við stjórnendur. Þetta
sættast atvinnurekendur ekki á
og benda á að fyrir séu starfsmenn olíuiðnaðarins með bestu
lífeyrisréttindin í landinu.
- ktg

Slys um helgina:

Tvö fótbrot við
Esju og Gullfoss
SLYS Björgunarsveitir komu konu
til hjálpar á Esjunni um miðnætti aðfaranótt sunnudags. Hún
reyndist vera fótbrotin.
Laust fyrir miðnætti barst lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu
tilkynning um slasaða konu.
Björgunarsveitir fóru á vettvang
og fundu konuna. Hún var flutt
með þyrlu Landhelgisgæslunnar
á slysadeild.
Þá fótbrotnaði erlendur ferðamaður við Gullfoss í gær þegar
honum skrikaði fótur á göngustíg.
Hann var fluttur með sjúkrabíl á
slysadeild.
- þeb

HESTAMENNSKA Landsmót hestamanna hefst í
dag en í ár fer mótið fram í Víðidal í Reykjavík. Mikill viðbúnaður hefur verið í dalnum
í aðdraganda mótsins en búist er við 10 til 15
þúsund gestum.
„Hér er mikil eftirvænting og allir á fullu
að hjálpast að við að gera Víðidalinn sem
hátíðlegastan. Það er lagt mikið í skreytingar en öll aðstaða hér er til fyrirmyndar og
nóg af plássi fyrir áhorfendur, keppendur
og hross,“ segir Hilda Karen Garðarsdóttir,
fjölmiðlafulltrúi Landsmóts.
Í gær var svokölluð hópreið sex félaga á
höfuðborgarsvæðinu á Landsmót en hátt í
200 knapar tóku þátt í henni. Tilgangurinn
er að halda í gamlar hefðir landsmótsins.

Um 1.000 hross verða á landsmótinu í ár
og eru knaparnir á öllum aldri, frá sjö ára
upp í sjötugt. Mótið hefst klukkan 8 í dag en
sjálf setningarathöfnin verður ekki fyrr en
á fimmtudaginn. Þá er forkeppnum lokið og
úrslitin hefjast. Mótinu lýkur síðan sunnudaginn 1. júlí með verðlaunaafhendingu.
Hilda Karen vill beina því til gesta að takmarka bílaumferð um Víðidalinn á meðan á
mótinu stendur og reyna frekar að koma fótgangandi, á hjóli eða notast við almenningssamgöngur.
Strætó hefur útbúið sérstaka akstursleið frá Lækjartorgi í Víðidal á meðan mótið
stendur yfir. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á strætó.is.
- áp

TJALDSTANGIR MUNDAÐAR Gestir Landsmóts hestamanna voru í óða önn að koma sér fyrir í Víðidalnum
þegar ljósmyndara Fréttablaðsins kíkti við síðdegis í
gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Bræður björguðu
kafara úr lífsháska

FACEBOOK Nú geta notendur síðunnar

Bræðurnir Valdimar og Gísli Axelssynir björguðu kafara úr sjónum við Hjalteyri á laugardag. Þeir heyrðu hann hrópa á hjálp og fóru á bát sínum til leitar.
Þeir drógu manninn í land og björguðu að öllum líkindum lífi hans með því.
SLYS „Við heyrðum hrópað á hjálp

en vissum ekki hvaðan kallið
kom,“ segja Valdimar og Gísli
Axelssynir sem björguðu kafara
úr lífsháska við Hjalteyri í Eyjafirði í fyrradag.
Þegar bræðurnir urðu varir við
köllin stukku þeir um borð í bát
sinn og sigldu út úr höfninni.
„Þegar við komum úr höfninni
sáum við eitthvað standa upp úr
sjónum. Þegar við komum nær
reyndist þetta vera kafari. Hann
hafði orðið loftlaus og var búinn
að missa öll tök og búinn að losa
sig við flesta kúta og þess háttar,“
segir Gísli. Kafarinn, sem er
þrautþjálfaður, var eins og gefur
að skilja farinn að óttast um líf
sitt og vissi að hann væri kominn
með kafaraveiki, enda hafði hann
verið á miklu dýpi og þurft að fara
hratt upp.
Bræðurnir áttu erfitt með að
ná kafaranum um borð og brugðu
þá á það ráð að binda hann við
síðu bátsins og sigla þannig með
hann í land. „Við erum líka vanir
að draga blöðruseli með þessum
hætti,“ segir Gísli og hlær. „Hann
hresstist nú allur við þegar við
náðum honum.“ Bræðurnir sigldu
með kafarann í land þar sem
konur þeirra hlúðu að honum og
hringdu í Neyðarlínuna. Kafarinn
hafði ekki verið einn á ferð og fóru
bræðurnir því aftur út til að leita
að félaga hans. „Þegar við fundum
hann var hann bara á kafi að leika
sér,“ segir Valdimar. Kafararnir
tveir höfðu orðið viðskila.
Að sögn bræðranna var kafarinn
strax viss um að hann væri með
kafaraveiki og þyrfti því að fara
á Landspítalann, en þar er eini

breytt athugasemdum sínum.

Nýr fídus á Facebook:

Hægt að breyta
athugasemdum
TÆKNI Facebook hefur nú tekið
upp nýjan fídus sem gerir notendum kleift að breyta athugasemdum sem þeir hafa sett inn.
Ekki þarf því lengur að ergja sig
svo yfir innsláttar- eða stafsetningarvillum að heilu athugasemdunum sé eytt út, þó enn sé boðið
upp á þann möguleika.
Breytingin var kynnt fyrir
helgi og hefur verið að taka gildi
hjá notendum síðan. Talsmaður
Facebook sagði við bandarísku
fréttastofuna CNN að breytingasagan muni sjást þannig að aðrir
notendur muni hafa betri skilning
á umræðunum. Það mun því sjást
hvort ummælum er breytt þannig
að þau verði úr öllu samhengi - kóp

MANNBJÖRG VIÐ HJALTEYRI Bræðurnir heyrðu köll kafarans úr sjónum og sigldu út

til að finna hann.

MYND/HIMMI

Þegar við komum
úr höfninni sáum
við eitthvað standa upp úr
sjónum. Þegar við komum
nær reyndist þetta vera
kafari.

Hjalteyri við Eyjafjörð

Skemmdarvargur eftirlýstur:

Spreyjaði yfir
verk Picasso

BANDARÍKIN Skemmdarvargur
Ólafsfjörður
Hrísey
Dalvík

GÍSLI AXELSSON

þrýstijöfnunarklefinn á landinu.
Maðurinn var fluttur með sjúkraflugi frá Akureyri til Reykjavíkur.
Hann var fluttur á Landspítalann.
Töluverður fjöldi kafara gerir
út frá Hjalteyri og þar er meðal
annars hægt að finna einstakar
strýtur.
kristjan@frettabladid.is

Hjalteyri

Akureyri

spreyjaði yfir málverk eftir Pablo
Picasso á listasafni í Houston.
Uriel Landeros, 22 ára, sést á
upptöku spreyja spænska orðið
„conquista“ yfir málverkið
„Konan í rauða stólnum.“ Málverkið er eitt af meistaraverkum
spænska listmálarans en Landeros, sem er nemi í háskólanum
í Houston, á yfir höfði sér bæði
fangelsisvist og peningasekt
vegna athæfisins. Gretchen Sammons, talskona safnsins, segir að
sem betur fer bendi allt til þess að
hægt verði að laga málverkið. - áp

Bræðralag múslima mun halda áfram að mótmæla herráðinu í landinu:

Morsi nýr forseti Egyptalands
EGYPTALAND, AP Mohammed Morsi, frambjóðandi

Bræðralags múslima, bar sigur úr býtum í forsetakosningum í Egyptalandi. Þetta var tilkynnt í gær.
Gríðarlegur fjöldi fólks var samankominn á
Frelsistorginu í Kaíró í gær, líkt og síðustu daga.
Þar hafa meðlimir Bræðralags múslima og aðrir
mótmælt hernum og herráðinu í landinu. Mikil
fagnaðarlæti brutust út þegar tilkynnt var um
úrslitin. Þrátt fyrir úrslitin hefur bræðralagið heitið
því að halda áfram mótmælunum.
Herráðið setti nýja bráðabirgðastjórnarskrá fyrr í
mánuðinum og takmarkaði völd forsetans verulega.
Þá úrskurðaði stjórnlagadómstóll í landinu nokkrum
dögum fyrr að þingkosningar hefðu verið ólöglegar
og leysa ætti upp þingið. Þetta segir bræðralagið
að sé valdarán. Herinn hefur sagst ætla að afhenda
nýjum forseta völdin í landinu. Á mánudag var tilkynnt að öryggisráð hersins yrði endurreist, sem
þýðir að hershöfðingjar stjórnuðu öryggismálum
landsins.
Morsi fékk 51,7 prósent atkvæða í seinni hluta
forsetakosninganna.
„Ég heiti því að vera forseti sem þjónar fólki sínu

FAGNAÐ Á FRELSISTORGI Niðurstöðum forsetakosninganna
var fagnað ákaft á torginu í gær. Áfram verður þó mótmælt á
torginu næstu daga.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

og vinnur fyrir það. Ég mun ekki svíkja guð í því að
verja réttindi ykkar og réttindi þjóðarinnar,“ sagði
Morsi á heimasíðu sinni í gær.
- þeb

Vertu

snjallari
með Nova!

Græjaðu þig upp fyrir
sumarið hjá Nova!
500 kr.
notkun á mán.
í 12 mánuði
fylgir þessum
farsíma!

500 kr.
notkun á mán.
í 6 mánuði
fylgir þessum
farsíma!

VWHLQL

500 kr.
notkun á mán.
í 12 mánuði
fylgir þessum
farsíma!

GDJXU

500 kr.
notkun á mán.
uði
í 6 mánuði
fylgir þessum
sum
farsíma!
a!
Samsung Galaxy 5
LG Optimus L3

1.990 kr.
19.990 kr. stgr.

í 12 mán.

Samsung Galaxy Y

2.290 kr.

1.790 kr.
16.990 kr. stgr.

í 12 mán.

í 12 mán.

HTC Explorer

2.790 kr.

í 12 mán.

29.990 kr. stgr.

24.990 kr. stgr.

Nova fótbolti

990 kr.
Nova vinn
vinnuhanskar

Söngbók Nova

490 kr.
URBANEARS

11.990 kr.

0 kr.
ti
Setmæmrstistaður

sk
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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Alþingi hefur afgreitt fyrstu heildstæðu lögin um losun gróðurhúsalofttegunda:

Bandaríkjadalur

125,72

126,32

Sterlingspund

196,11

197,07

Heildarlöggjöf um loftslagsmál samþykkt

Evra

157,7

158,58

UMHVERFISMÁL Alþingi hefur samþykkt ný

Dönsk króna

21,21

21,334

Norsk króna

21,083

21,207

Sænsk króna

17,913

18,017

Japanskt jen

1,5642

1,5734

SDR

190,3

191,44

lög um losun gróðurhúsalofttegunda. Þetta
er fyrsta heildstæða löggjöf á sviði loftslagsmála hérlendis.
Á vef Umhverfisstofnunar segir að markmið lagasetningarinnar sé að meginstefnu
tvíþætt; að setja heildarlöggjöf um loftslagsmál og gefa með því málaflokknum tilhlýðilegan gaum sem sjálfstæðum málaflokki
meðal umhverfismála, og að leiða í lög reglur
um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir,
sem er hluti af EES-samningnum. Þar er að
hluta til um að ræða reglur sem þegar hafa
verið lögleiddar á Íslandi og að hluta til reglur
sem eru nýjar. Þetta felur í sér að Ísland

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
218,6679
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Bjargað í Gilsá:

Kona og tvö
börn föst í bíl
SLYS Björgunarsveitin Dagrenning á Hvolsvelli var kölluð út er
kona og tvö börn sátu föst í bíl í
Gilsá á laugardaginn.
Konan hugðist aka bílnum yfir
vað í ánni, sem er norðan Markarfljóts til móts við Húsadal í
Þórsmörk, en var ekki komin
alla leið þegar bíllinn stöðvaðist.
Töluvert vatn flæddi inn í bílinn
á meðan konan beið með börnin
eftir aðstoð en björgunaraðgerðir
gengu vel og enginn slasaðist. - áp

Mansal í Kaupmannahöfn:

Leitað að
höfuðpaurum
DANMÖRK Lögreglan í Kaupmannahöfn handtók 32 vændiskonur í lögregluaðgerð á Vesturbrú í liðinni viku. Nú hefur komið
í ljós að þrjár kvennanna voru
seldar mansali. Lögreglan leitar
nú þeirra sem stóðu að baki
mansalinu. Frá þessu er greint á
fréttavef Politiken.
Konurnar 32 sem lögreglan
handtók eiga allar uppruna sinn
að rekja til Afríku, aðallega Nígeríu. Lögreglan hefur farið fram
á að nítján þeirra verði vísað úr
landi.
Konunum sem seldar voru
mansali var komið í öruggt skjól
en unnið er að því að aðstoða þær
við að komast til síns heima. - ktg

NOREGUR
Skutu upp eldflaug
Norðmenn skutu upp sjö tonna eldflaug síðastliðið föstudagskvöld. Eldflaugin er sú stærsta sem Norðmenn
hafa skotið upp hingað til. Tilgangur
skotsins var að kanna nýja tækni sem
hægt verður að nota í evrópskri geimflaug í framtíðinni.

getur nú haft tekjur af viðskiptakerfinu með
því að selja þær losunarheimildir sem það fær
úthlutað til uppboðs á almennum markaði.
Meðal nýmæla í lögunum er að fest er í lög
skylda til að gera aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, kostnaðarmeta hana og uppfæra með
reglubundnum hætti. Eins er kveðið á um
stofnun Loftslagssjóðs sem hefur það hlutverk að styðja við verkefni er stuðlað geta að
samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda á
Íslandi, meðal annars.
Gert er ráð fyrir því að sjóðurinn verði
fjármagnaður með tekjum sem íslenska ríkið
fær af uppboðum á losunarheimildum sem því
verður úthlutað.
- shá

JÖKLAR BRÁÐNA Heildstæð lög um losun lofttegunda

taka á aðkallandi vanda og áhrifum hans.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sjálfbærni er markmiðið
en leiðin að því á huldu
Þjóðir heimsins sammæltust á ráðstefnu SÞ í Ríó um að stefna að sjálfbærri framtíð. Aðalritari SÞ boðaði
útrýmingu fátæktar. Fulltrúar 190 ríkja skrifuðu undir samning um að koma á sjálfbærnimarkmiðum.
FRÉTTASKÝRING
Hvað kom út úr Ríó+20?

Ban Ki-moon, aðalritari Sameinuðu þjóðanna (SÞ) sendi ákall til
þjóðarleiðtoga, viðskiptalífsins
og félagasamtaka um að útrýma
hungri á jörðinni í ávarpi sínu
á Ríó+20 ráðstefnu S Þ í
Brasilíu. Ráðstefnunni lauk
á föstudag og
líkt og við var
búist voru þar
engar bindandi
ákvarðanir
teknar.
BAN KI-MOON
Aðalritarinn
sagði að um 1
milljarður manna færi svangur
að sofa á hverju kvöldi og við það
yrði ekki unað. „Við getum ekki
hvílst á meðan svo margir eru
svangir í heiminum þegar nægur
matur er til fyrir alla,“ sagði Ban
Ki-moon.
„Einhverra hluta vegna er
þessum mat ekki skipt á jafnan og
sanngjarnan máta. Sumir lifa við
velmegun en fólk á jaðrinum býr
við hungur. Við vitum að þessu
verður að breyta.“
Nokkur viðbrögð urðu við
ákallinu og til að mynda lofaði
Nick Clegg, aðstoðarforsætisráðherra Bretlands, 150 milljóna
punda fjárframlagi í alþjóðlegan
sjóð gegn loftslagsbreytingum,
að sögn Guardian. Féð á að styðja
við 6 milljónir bænda, aðallega í
Níger og Eþíópíu.
Lokaskjal ráðstefnunnar olli

FULLKOMINN FERÐAFÉLAGI!

miklum vonbrigðum. Samanburðurinn við fyrri Ríóráðstefnuna árið 1992 er ekki hagstæður,
en þar tókst að vekja vitund
alþjóðasamfélagsins á vandamálum tengdum loftslagsmálum.
Lokaskjal Ríó+20 ber með sér að
þjóðir heimsins vita af vandanum
og því hvernig á að taka við hann,
en eru ekki ennþá reiðubúnar til
að skuldbinda sig til þess.
Eitt það mikilvægasta sem kom
þó út úr ráðstefnunni eru sjálfbærnimarkmið (e. Sustainable
Development Goals). Fulltrúar
190 ríkja skrifuðu undir samkomulag um að koma markmiðunum á fót.
Sjálfbærnimarkmiðin sækja
fyrirmynd sína til Þúsaldarmarkmiða Sameinuðu þjóðanna, sem
sett voru árið 2000, en þeim var
sérstaklega beint gegn fátækt og
örbirgð.
Markmiðin um sjálfbærni eiga
að styrkja umsýslu umhverfismála á alþjóðavísu, efla verndun
sjávar, auka fæðuöryggi og koma
á fót grænu hagkerfi.
Allt eru þetta háleit og fögur
markmið, en á meðan ekki fylgja
fjármunir og lagalega bindandi
samningar verða þau ekkert
annað en fögur orð á blaði. Aðalritari Sameinuðu þjóðanna leyfði
sér þó að vera bjartsýnn.
„Ríó er ekki endastöðin, heldur
upphafið. Upphaf ferlis skilgreininga á sjálfbærnimarkmiðum
sem byggja á þúsaldarmarkmiðunum, til að vernda mannkynið og jörðina, til að skapa þá
framtíð sem við óskum.

sem ekki náðust bindandi samningar um aðgerðir í loftslagsmálum.
NORDICPHOTOS/AFP

Frjáls félagasamtök ósátt
„Ein helsta þversögn Ríó +20 er að í lokaskjalinu er
margsinnis áréttað mikilvægt framlag frjálsra félagasamtaka til sjálfbærrar þróunar, þau eru hyllt og starf þeirra
lofað. En slíkur fagurgali virkar eins og sviksamlegt
klapp á kollinn þegar ráðamenn hafa að engu kröfur
umhverfis- og hjálparsamtaka um að vísindalegar niðurstöðu skuli liggja til grundvallar ákvarðanatöku, að fyrri
samþykktir skuli virtar og þeim framfylgt.“
Árni Finnsson, formaður Náttúruverndarsamtaka
Íslands, á íslenskri Facebook-síðu um ráðstefnuna. ÁRNI FINNSSON

kolbeinn@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Ingibjörg
Karlsdóttir

2
2 12

veðurfréttamaður

HÆGVIÐRI verður
á landinu áfram
næstu daga og
bjart með köﬂum
en líklega falla einhverjar síðdegisskúrir. Hitinn
verður víða á
bilinu 10 til 20
stig en svalara ef
þoka leggst að
landi. Um miðja
viku gæti kólnað
á norðausturhorni
landsins.
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VONBRIGÐI Fulltrúar félagasamtaka töldu útkomu ráðstefnunnar vonbrigði, þar

Á MORGUN
Hægviðri eða hafgola
víða um land.
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MIÐVIKUDAGUR
Hægviðri eða hafgola
víða um land.
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Alicante

30°

Basel

30°

Berlín

17°

Billund

18°

Frankfurt

19°

Friedrichshafen

20°

Gautaborg

16°

Kaupmannahöfn

16°

Las Palmas

29°

London

18°

Mallorca

30°

New York

25°

Orlando

27°

Ósló

20°

París

20°

San Francisco

19°

Stokkhólmur

15°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Á ÞRIÐJA HUNDRAÐ EURO SHOPPER VÖRUTEGUNDIR Í BOÐI

25. júní 2012 MÁNUDAGUR

6

KJÖRKASSINN

Ætlar þú að lesa glæpasögu í
sumar?
Já

37,8%
62,2%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er bíllinn þinn ellefu ára eða
eldri?
Segðu þína skoðun á vísir.is

Formaður Sjálfstæðisflokksins vill skoða fækkun þingmanna:

Sádar ekki dæmdir úr leik:

Jóhanna vill að ráðherrar víki af þingi

Konur keppa á
Ólympíuleikum

ALÞINGI Jóhanna Sigurðardóttir
forsætisráðherra vill skoða þá
hugmynd að ráðherra víki af
Alþingi þegar þeir hafa verið
skipaðir. Hún telur að slík breyting mundi styrkja þingræðið. Forsætisráðherra kom inn á málið í
hátíðarræðu sinni 17. júní.
„Margir eru þeirrar skoðunar
að ráðherrar eigi ekki að gegna
þingmennsku þegar þeir hafa
verið skipaðir í embætti. Þessi
fækkun og stækkun ráðuneyta
gefur svo sannarlega tækifæri til
þess að raungera þá hugmynd. Sú
róttæka breyting myndi að mínu

mati styrkja
þingræðið og
hvet ég til þess
að þetta mál
verði skoðað af
fullri alvöru.“
Bjarni
Benediktsson,
formaður SjálfstæðisflokksBJARNI
ins, segir galla BENEDIKTSSON
á þessari hugmynd að stjórnarflokkar hverju
sinni fái þá þingmenn í stað
þeirra ráðherra sem víkja sæti
um leið og ráðherrar hafi áfram

málfrelsisrétt á Alþingi. Þannig
halli verulega á stjórnarandstöðuna hverju sinni.
„Það má velta því fyrir sér
hvort hreinlega eigi ekki að
fækka þingmönnum,“ segir
Bjarni og vísar til þess að nýir
þingmenn kæmu þá ekki inn
fyrir þá ráðherra sem vikju. „Ég
tel í það minnsta ekki tilefni til
að gera breytingar sem myndu í
raun fjölga kjörnum fulltrúum.“
Valgerður Bjarnadóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, lagði
fram frumvarp um málið á síðasta þingi, en það féll niður. - kóp

SÁDI-ARABÍA, AP Íþróttakonur

frá Sádi-Arabíu fá að taka þátt í
Ólympíuleikunum í fyrsta skipti
á leikunum í London í ágúst.
Sendiráð landsins í Bretlandi
tilkynnti þetta í gær. Ákvörðunin
bindur enda á vangaveltur um
það hvort hægt væri að dæma
alla Ólympíusveit landsins úr leik
vegna kynjamisréttis. Stjórnvöld í Sádi-Arabíu segja að þar
sem aðeins nokkrar vikur séu í
leikana sé aðeins ein íþróttakona
tilbúin til að keppa. Ákvörðunin
er mjög umdeild í landinu.
- þeb

Tvær háar brýr yfir Elliðaár
Reisa á tvær 18 metra háar brýr við Elliðaárósa. Formaður dómnefndar segir brýrnar áberandi en þó ekki
yfirþyrmandi á svæðinu. Eru hluti af hjólreiðaáætlun Reykjavíkur og sagðar geta orðið ákveðið kennileiti.
SAMGÖNGUR Tvær brýr fyrir gangWOLFANG SCHÄUBLE Fjármálaráðherra

Þýskalands, sagði Grikki eiga að hætta
að biðja um aðstoð og fara frekar að
framkvæma gefin loforð. NORDICPHOTOS/AFP

Schäuble ráðleggur Grikkjum:

78% Þjóðverja
vilja Grikkland
af evrusvæðinu
ÞÝSKALAND Wolfang Schäuble,
fjármálaráðherra Þýskalands,
tjáði sig um stöðu Grikklands
innan Evrópusambandsins í samtali við dagblaðið Bild am Sonntag í gær. Í viðtalinu ráðlagði
Schäuble Grikkjum og sagði að
þeir þyrftu að hætta að biðja um
meiri aðstoð og snúa sér frekar
að því að framkvæma gefin
loforð.
Í könnunum sem birtar voru í
blaðinu samhliða viðtalinu mátti
sjá að Grikkir hefðu tapað trausti
annarra Evrópuþjóða. Könnunin,
sem 4.000 Evrópubúar tóku þátt
í, sýnir að 78% Þjóðverja og 65%
Frakka vilja að Grikkir yfirgefi Evrópusvæðið og eru 51%
Spánverja og 49% Ítala sömu
skoðunar.
- áp

andi vegfarendur og hjólreiðamenn munu rísa við Elliðaárósa á næstunni. Burðarrammar
þeirra munu ná átján metra upp
í loftið og vera 40 metra langir.
Borgin og Vegagerðin standa að
framkvæmdinni og hafa veitt 160
milljónir króna í verkið.
Haldin var samkeppni um
hönnun brúnna fyrr í ár, en í
dómnefndarálitinu er vinningstillagan sögð „einföld, frumleg
og djarfleg“.
Í áliti dómnefndarinnar segir
að mannvirkið geti orðið ákveðið
kennileiti, vakið áhuga fólks á
svæðinu og stuðlað að aukinni
notkun svæðisins til útivistar.
Ámundi Brynjólfsson, formaður
dómnefndarinnar, segir brýrnar
hluta af stærri betrumbótum á
samgöngukerfi þessa svæðis.
„Brýrnar eru hluti af hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar
sem var samþykkt í borgarstjórn
fyrir nokkru síðan og hefur það
að markmiði að gera hjólreiðar að
almennum samgöngumáta.
Framkvæmdirnar við Elliðaárnar stytta vegalengdina frá
Grafarvogi og Mosfellsbæ niður
í miðbæ um 700 metra.“
Ámundi segir að dómnefndinni
hafi fundist brúin passa vel á
þessum stað.

GÖNGU- OG HJÓLABRÝRNAR Eins og þær litu út í vinningstillögunni, en strax í maí átti frekari útfærsla á tillögunni að hefjast.
MYND: TEIKNISTOFAN TRÖÐ

„Þetta þykir áberandi en ekki
yfirþyrmandi í umhverfinu.“
Karl Sigurðsson, formaður
umhverfis- og samgönguráðs,
segist ánægður með tillöguna.

„Mér finnst hún mjög fín, ég
er mjög hrifinn af þessari vinningstillögu. Mér fannst reyndar
tillögurnar í þremur efstu sætunum mjög góðar. Það hefur verið

erfitt fyrir dómnefndina að velja.“
Gert er ráð fyrir að verkið
verði sett í útboð í september og
að verklok verði í maí 2013.
katrin@frettabladid.is

Landeigendur loka vegi:

Vegi kringum
Eyrarfjall lokað

1
HRISTA

5
HRÆRA

GRUNDARFJÖRÐUR Landeigendur

2
HELLA

2
4
HINKRA

3
HRÆRA

Hollusta í hvelli!
DRUSLUGANGAN Í REYKJAVÍK Mikill fjöldi tók þátt í göngunni og segja skipuleggjendur að fleiri hafi gengið með þeim núna samanborið við í fyrra.
MYND/BOÐI LOGASON

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.

Rútuslys í Króatíu:

Fjöldi fólks mótmælti kynferðislegur ofbeldi:
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hafa lokað gömlum sveitavegi
sem liggur kringum Eyrarfjall
við Grundarfjörð. Búið er að
koma fyrir stórum steinum þvert
yfir veginn og gaddavír.
Skessuhorn greinir frá þessu
og hefur eftir Sigurborgu K.
Hannesdóttur, forseta bæjarstjórnar Grundarfjarðar, að um
vegstubb utan aðalskipulags sé
að ræða. Færa eigi hringveginn
um Eyrarfjall úr landareigninni,
en það hafi ekki verið gert. - kóp

Meint drusluganga

Átta létust og
40 slösuðust

SAMFÉLAGSMÁL Þúsundir tóku þátt

KRÓATÍA Átta létust er tékknesk

í druslugöngunni sem haldin var í
Reykjavík, Vestmannaeyjum og á
Akureyri á laugardaginn.
María Lilja Þrastardóttir, einn
skipuleggjandi göngunnar, var
ánægð með viðburði helgarinnar.
„Gangan gekk svakalega vel.
Umræðan um nauðganir snerist
á einhvern undraverðan hátt, kom
upp á yfirborðið og varð alveg
dásamleg. Við fundum sterklega
fyrir því að það er mikill vilji til
þess að gera eitthvað í þessum
málaflokki.“
María sagðist þó ekki viss hvort
ganga yrði haldin aftur að ári.
„Ef við þurfum það. Ef það rétt-

læti sem við erum að fara fram á
nær ekki fram að ganga.“
Druslugangan var fyrst haldin
hérlendis í fyrra en markmið
göngunnar er að færa ábyrgð kynferðisofbeldis frá þolendum og á
hendur gerenda.
Nafni göngunnar var lítillega
breytt þetta árið en hún bar nafnið
„Meint-Drusluganga“.
Tilgangurinn með nafnabreytingunni var að benda á orðið
„meint“ í orðræðunni, og vildu
skipuleggjendur vekja fólk til
umhugsunar um þá stöðu sem þolendur upplifa þegar þessi fyrirvari er settur við frásagnir þeirra.
- ktg

rúta með 51 farþega innanborðs
lenti í slysi í Króatíu á laugardaginn. Frá þessu greinir tékkneska utanríkisráðuneytið. Um
40 farþegar slösuðust og eru einhverjir þeirra enn í lífshættu.
Rútan var á leið frá Tékklandi til
Króatíu þar sem fólkið hugðist
eyða sumarfríinu.
Slysið átti sér stað að morgni
laugardags. Utanríkisráðuneyti
Tékklands fylgist grannt með
gangi mála í Króatíu og hafa diplómatar verið sendir til að heimsækja bæði slysstað og slasaða
sem liggja á spítala. Ekkert er enn
vitað um aðdraganda slyssins. - áp
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VEISTU SVARIÐ?

Háskólarektur kynnti nýtt meistaranám í endurnýtanlegri orku í ræðu við brautskráningu á laugardag:

Aldrei fleiri kandídatar brautskráðir frá HÍ
MENNTUN Um 5.500 manns voru við-

1 Hvaða tveir selastofnar eru hér
við land?

2 Hvað eru margir í framboði til
forseta Íslands?
3 Hver er fyrirliði íslenska kvennalandsliðsins í handknattleik?
SVÖR:
1. Stofnar landsels og útsels. 2. 6. 3. Rakel
dögg bragadóttir

Flóðum spáð í Svíþjóð:

Mánaðar regn
á einum degi
SVÍÞJÓÐ Veðurstofa Sví þjóðar,

SMHI, gaf út viðvörun um
helgina vegna mikilla rigninga
sem munu falla á Skáni og í Danmörku í dag.
Samkvæmt útreikningum
veðurstofunnar má ætla að 35
til 45 millimetrar af regni muni
falla til jarðar á einum sólarhring. Þetta er svipað magn og
fellur að meðaltali í öllum júnímánuði á þessu svæði.
Veðurstofan varar við flóðum,
þar sem vatnselgurinn geti orðið
svo mikill að hætta sé á að niðurföll ráði ekki við vatnsmagnið,
mikið regnvatn verði á vegum og
að kjallarar fyllist af vatni. - ktg

70 munkar á spítala:

Urðu fyrir árásum býflugna
TÆLAND Tugir munka lentu á
spítala er þeir urðu fyrir árás
býflugna í Norður-Tælandi.
Munkarnir voru við hreingerningar í Chedi Luang-hofinu í
Chiang Mai-héraðinu á laugardaginn þegar árásin átti sér stað.
Bangkok Post segir að yfir 70
munkar hafi verið lagðir inn á
sjúkrahús og þar af 19 með alvarlega áverka.
Stungur býflugna valda vanalega upphleyptri húð og ógleði en
margar stungur í einu geta verið
alvarlegar og stundum lífshættulegar. Samkvæmt upplýsingum
frá hofinu eru margar býflugnakúpur á svæðinu en býflugurnar
hafa ekki verið til vandræða
áður. Það er því ekki vitað af
hverju býflugurnar ákváðu að
leggja til atlögu við munkana. - áp

staddir brautskráningu frá Háskóla
Íslands á laugardaginn, þegar 1.900
kandídatar voru brautskráðir frá
skólanum. Um metfjölda brautskráðra var að ræða.
Kristín Ingólfsdóttir, háskólarektor, hélt ræðu við tilefnið og sagði
að á næstu fjórum áratugum, eða á
starfsævi þeirra sem væru að útskrifast, myndi jarðarbúum fjölga um
tvo milljarða. Hún sagði hlut vísindamanna, í að leysa þau vandamál sem
slíkri fjölgun fylgdi mikinn, sérstaklega þegar litið er til orkunýtingar.
Þá kynnti Kristín nýtt meistara-

nám í endurnýtanlegri orku, sem
brátt mun hefjast við skólann. Námið
verður byggt upp í samráði við orkufyrirtækin í landinu. Það er í samræmi við stefnu skólans í að auka
samvinnu háskóla og atvinnulífs,
enda sagði Kristín slíkt samstarf
grundvöll allrar nýsköpunar.
Kristín benti á að mikilvægt væri
að vera vakandi fyrir nýjum möguleikum á nýtingu auðlinda, til dæmis
með ræktun nýrra nytjaplantna. Hún
nefndi þörunga í þessu samhengi,
sem nýta mætti til vinnslu á nytjaefnum og hugsanlega lífrænu eldsneyti.
- ktg

KRISTÍN INGÓLFSDÓTTIR Háskólarektor hélt ræðu við brautskráninguna og

greindi frá helstu nýjungum í starfi skólans.

Ný lög eiga að fjölga grænum
bifreiðum á vegum landsins
Virðisaukaskattur hefur verið felldur niður á raf-, vetnis- og tengiltvinnbifreiðar á Íslandi. Löggjöfin styrkir
samkeppnishæfni grænna bíla gagnvart hefðbundnum. Umboðin sjá sér nú fært að hefja sölu á rafbifreiðum.
SAMGÖNGUMÁL Alþingi hefur samþykkt frum-

varp fjármálaráðherra að breytingu á lögum
um undanþágur og endurgreiðslur á virðisaukaskatti á rafbíla og vetnisbíla. Þetta var
samþykkt á síðasta degi þingsins á þriðjudag.
Íslendingar feta með löggjöfinni í fótspor
Norðmanna sem hafa um nokkurt skeið fellt
niður virðisaukaskatt á „græna bíla“ eða þá
bíla sem menga ekki umfram ákveðið hámark
eða nota endurnýjanlega orku.
Markmið lagabreytinganna er að styrkja
samkeppnishæfni grænna ökutækja gagnvart hefðbundnum bensín- og dísilknúnum
ökutækjum. Það er gert með það að markmiði að efla og flýta fyrir orkuskiptum í samgöngum. Lagasetningin er hluti af því að
skapa hér lagaumhverfi um umhverfisvænar
bifreiðar. Enn á þó eftir að koma upp ýmsum
fylgifiskum raf- og vetnisbíla. Þar ber helst
að nefna rafmagnstengi fyrir bílana víðar en
á heimilum og þjónustustöðvar sem sinnt geta
slíkum bifreiðum.
Í greinargerð með frumvarpi fjármálaráðherra segir að til mikils sé að vinna fyrir
Ísland þegar umhverfissjónarmið bílaumferðar séu skoðuð.
Bjarni Þ. Sigurðsson, sölustjóri Renault hjá
BL, segir að nú þegar hafi verið tekin mikilvæg skref til þess að bjóða upp á rafbíla á
Íslandi. „Þessi lagabreyting núna þýðir klárlega það að menn sjá sér fært að fara af stað,“
segir Bjarni.
Gríðarlegur kostnaður hefur fylgt þessum
ökutækjum hér á landi. Með lagabreytingunum má þó gera ráð fyrir að sá kostnaður
lækki töluvert. Bjarni segir að nokkur kostnaður fylgi markaðssetningu rafmagnsbíla hér
á landi. Sá kostnaður felur meðal annars í sér
ný tæki og þjálfun mannskaps í að þjónusta
bílana.
Bifreiðaframleiðendur erlendis setja yfir-

BEINT Í RAFMAGN Rafbílar hafa þann kost að menga ekki og auðvelt er að tengja þá beint í rafmagn. Þeir komast

þó ekki langar vegalengdir.

MYND/GETTY

ívilnunin hér á landi er að
verða sambærileg og í Evrópu.
Það þýðir að verð á rafbílum verður ekki
langt frá verði dísilbíla.
…

BJARNI Þ. SIGURÐSSON
SÖLUSTJÓRI RENAULT HJÁ BL

leitt fram þó nokkrar kröfur um sölu og þjónustu bifreiða sinna.
Renault nálgast málið þannig að rafbíll
sé á álíka verði eða örlítið dýrari en dísil-

bíll í sama flokki. „Með niðurfellingu á vörugjöldum og virðisauka þá getum við reiknað
okkur inn á það að ívilnunin hér á landi sé að
verða sambærileg og í Evrópu. Það þýðir að
verð á rafbílum verður ekki langt frá verði
dísilbíla.“
Bjarni telur þó að rafbílasala muni ekki
taka mikinn kipp þrátt fyrir lagasetninguna.
„Það eru margir búnir að spila upp væntingarnar til rafbílasölu, að þúsundir bíla fari út
á markaðinn einn, tveir og þrír. Það mun taka
einhvern tíma fyrir bílana að fara í verulegu
magni á markaðinn.“
birgirh@frettabladid.is

Ferðaþjónustuaðili á Grundarfirði segir ferðamannastrauminn þyngri en fyrri ár:

Tímabilið hefst fyrr en áður
FERÐAÞJÓNUSTA Ferðamannastraum-

urinn í ár um Snæfellsnes byrjar
óvenju snemma. Þetta segir Ingi
Hans Jónsson sem rekur kaffihúsið
og minja safnið
Kaffi Emil á
Grundarfirði.
„Ég held að
það sé bæði
veðrátta n og
au k i ð f r a m boð á gistingu
í Grundarfirði
sem
orsaki
INGI HANS
þyngri ferðaJÓNSSON
mannastraum
hingað,“ segir Ingi Hans. „Trúlega
hefur bensín og ferða kostnaður
áhrif á að þunginn sé að aukast
hér á Vesturlandi og Suðurlandi.“
Með þessum aukna bensínkostnaði staldri fólk lengur við og dvelji
jafnvel á tjaldstæðum nokkrar
nætur í röð og nýti dagana til að
ferðast um svæðið. Áður brunuðu
ferðamenn bara í gegn.
Mestur er ferðamannastraumurinn frá því um miðjan júní og
þar til um miðjan ágúst ár hvert.
Í ár byrjaði straumurinn að verulegu leyti í lok maí. Hann telur

ÞJÓÐGARÐURINN Náttúran á Snæfellsnesi er einstök og trekkir ferðamenn að.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

aukið flugframboð til og frá
landinu orsaka þennan þunga
straum enda auglýsi flugfélögin
landið mikið.
Ingi Hans segir að einnig hafi
verið óvenju mikið um ferðamenn

á svæðinu í vetur. Þá séu hvalirnir
helsta aðdráttaraflið. „Það er líka
gríðarleg aukning í vetrarferðamennsku. Það eru hvalirnir og lífríkið hérna sem trekkja helst að.“
- bþh
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FRÉTTAVIÐTAL: Oddný G. Harðardóttir fjármálaráðherra

Veiðigjaldið er rakið réttlætismál
Oddný G. Harðardóttir fjármálaráðherra segir kerfisbreytingu hafa verið gerða
í sjávarútvegi með hækkun
veiðigjalda, þó hún hefði
viljað sjá upphæð þeirra
hærri. Hún telur Vaðlaheiðargöng þjóðhagslega mikilvæga framkvæmd og segir
nýlegt skuldaútboð ríkisins
sýna að efnahagur Íslendinga sé að rétta úr kútnum.
Mikið hefur verið rætt um Vaðlaheiðargöngin. Kom aldrei til
greina að nota þessa 8,7 milljarða sem ríkið lánar til einhvers
annars, til dæmis í fjárfestingar?
„Umræðan um þetta hefur verið
heldur skökk. Það er mikilvægt
að þegar ríki er í djúpri kreppu,
eins og við höfum verið í þó að
við séum á leiðinni upp, fari ríkisvaldið í uppbyggingu á innviðum
til að reyna að örva atvinnulífið og
auka hagvöxt. Það hefði verið mjög
gott fyrir okkur að fara í slíkar aðgerðir, en við gátum það ekki þar
sem við vorum svo skuldsett.
Vaðlaheiðargöngin voru tekin
út fyrir sviga í samgönguáætlun
2007 sem framkvæmd sem hægt
væri að fara í með öðrum hætti.
Hún er vel hagkvæm ef hún er
borguð með veggjöldum, því
umferðin er svo mikil.
Í stöðugleikasáttmálanum 2009
var rætt um að fara í framkvæmdina með veggjöldum og það var
áréttað í yfirlýsingu með síðustu
kjarasamningum.
Aðalatriðið er þetta: Þetta er
aðgerð sem þjóð í miklum skuldavanda getur farið í, vegna þess
að kostnaðurinn er greiddur með
veggjöldum. Þetta er ódýrasta
stóra samgöngufram kvæmdin
sem ríkið getur farið í. Hugsanlega verður einhvern tímann
staðan þannig að félagið getur

Ég vona að ég fái
að leggja fram
frumvarp um
breytingar á umgjörð opinberra
fjármála í haust,
en ég veit ekkert
hver staðan verður.
Ég haga mér eins
og ég verði alltaf
fjármálaráðherra
og legg verkefnin
þannig upp.
Í HÓPI KARLANNA Oddný G. Harðardóttir vonast til þess að sitja áfram í stóli fjármálaráðherra. Hún telur jafnaðarmenn eiga að fá
aðkomu að stjórn landsins á næsta kjörtímabili. Oddný er fyrsta konan sem gegnir stöðu fjármálaráðherra hér á landi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ekki greitt afborganir og þá
höfum við þann möguleika að
lengja í láninu og taka veggjöld til
lengri tíma. Það versta sem gæti
gerst er að ríkið fengi göng með
góðum afslætti sem skila mikilli
samgöngubót og jákvæðum samfélagslegum áhrifum.“

Montin af veiðigjöldunum
Frumvarp um veiðigjöld tók
miklum breytingum á Alþingi og
upphæð þeirra lækkaði. Hvaða

Útboð
Íslandspóstur hf. óskar eftir tilboðum í vinnu
við innanhússbreytingar á póstafgreiðslunni
í Neskaupsstað.
Um er að ræða endurinnréttingu á 190m² póstafgreiðslu í Miðstræti 26, 740 Neskaupsstað.
Verkið felst í að setja nýja vöruhurð á húsnæðið,
niðurrifi veggja og uppsetningu nýrra inniveggja,
hurða og kerfislofta.
Verkliðir auk trésmíðavinnu eru málning,
raflögn, pípulögn á neysluvatni og dúkalögn.
Verkið skal unnið á tímabilinu 6. ágúst til
16. september 2012.
Útboðsgögn verða aðeins afhent í tölvupósti frá
og með 25. júní 2012. Skriflegar fyrirspurnir
og óskir um útboðsgögn sendast á netfang:
petur#postur.is
Skilafrestur tilboða í verkið er 24. júlí 2012
kl. 17:00.

áhrif hafa gjöldin á ríkisbúskapinn?
„Það hefði augljóslega verið
betra fyrir ríkisfjármálin að fá
alla summuna, það hefði verið
mjög gott. Það var slegið ansi
mikið af og eftir stendur að þetta
verða að minnsta kosti 12,8 til 13,8
milljarðar núna. Þetta er veruleg
hækkun.
Mér finnst að við eigum að horfa
á þetta sem kerfisbreytingu. Nú
fær þjóðin arðinn af sinni auðlind. Við horfum á umframarðinn
í greininni og fáum hluta hennar
beint í ríkissjóð til að fjármagna
góð verkefni. Það er lykilatriði. Þó
að við byrjum á þessum stað munu
gjöldin fara stighækkandi og sanngirnissjónarmiðin eru mjög rík.
Við getum verið svolítið montin
af því Íslendingar að hafa náð
þessari lendingu, þessari kerfisbreytingu og breyttu hugsun hvað
varðar það að reikna út sanngjarnan arð af auðlindinni.“
En hefurðu engar áhyggjur af
áhrifum hækkunarinnar á sjávarútveginn?
„Nei. Ég hef það ekki. Í útreikningum sjávarútvegsráðuneytisins
kemur fram að umframhagnaðurinn sé 45 milljarðar. Ég held að
hver maður sjái að það er sanngjarnt að þeir sem eru með sérleyfi á því að nýta auðlind þjóðarinnar skipti umframarðinum með
þjóðinni. Þetta er rakið réttlætismál.
Auðvitað rísa þeir sem eiga
hagsmuna að gæta upp á afturlappirnar, það er bara eðlilegt. Í
grunninn held ég hins vegar að
mikill meirihluti þjóðarinnar sé á
þessu máli og sé ánægður með að
þessum áfanga sé náð.“

Getum flýtt verkefnum
Ríkisstjórnin kynnti á dögunum
fjá r fest i nga rá æt lu n n æst u
þriggja ára, eða inn á mitt næsta
kjörtímabil. Er ekki sanngjörn
gagnrýni að um kosningaplagg
sé að ræða?
„Mér finnst bara eðlilegt að
gera áætlun fram í tímann, sérstaklega þegar um fjármuni er að
ræða. Það þarf að setja verkefnið
af stað og ákveðinn undirbúningstíma. Það verður bara að hafa það,
þegar þú ert að reka þjóðfélag, að
áætlunin nái fram yfir kosningar.
Við gerðum fjögurra ára áætlun
varðandi ríkisbúskapinn 2012 til
2015. Við getum ekki bara stoppað
af því að það eru kosningar, það er
bara rugl.
Kosningaplagg? Að því leyti er
það kosningaplagg að fólk veit þá
hvaða verkefni við viljum leggja
áherslu á þegar kemur að því að
eyða þeim fjármunum sem veiðigjaldið skilar. Má þá ekki líka
segja að fjárlagafrumvarpið sé
kosningaplagg? Næsta ríkisfjármálaáætlun? Ég gef lítið fyrir
þetta.“
Jafnaðarmenn áfram við völd
Þið segið að veiðigjaldið sé forsenda fjárfestingaráætlunarinnar. Nú hafa þingmenn Sjálfstæðisflokksins sagst vilja færa
veiðigjaldið í fyrra horf, komist
þeir til valda. Hvaða áhrif hefur
það á mögulegt samstarf flokkanna?
„Eins og staðan er núna er
veiðigjaldið forsenda þess að færa
verkefni svona framarlega í tíma.
Einmitt núna þurfum við á því að
halda að fara í svona stór verkefni
sem gefa tekjur og skapa atvinnu.

Þess vegna er þetta svo mikilvægt
á þessum tíma.
Sjálfstæðismenn segja að þeir
ætli að færa veiðigjaldið til fyrra
horfs. Þeir ætla líka að lækka
skatta. Þeir hljóta þá að ætla að
taka velferðarkerfið enn meira
niður en búið er að gera. Hefur
einhver spurt þá um það? Hvaða
áhrif mun það hafa á velferðarkerfið, eða annan rekstur ríkisins,
sem er svo sannarlega í járnum
eftir þessa djúpu kreppu?“
En hvað finnst þér um samstarf
við Sjálfstæðisflokkinn?
„Ég vil að jafnaðarmenn verði
áfram við völd og verði hér áfram
í ríkisstjórn. Ég held að það skipti
mjög miklu máli.
Jafnaðarmenn eru ekki bara
flinkir í því að taka til eftir óreiðu
og óráðsíu íhaldsmanna, en við
höfum sýnt að við getum gert
góða hluti þar. Við eigum líka að
fá tíma til þess að njóta árangurs
þess erfiðis, að minnsta kosti á
næsta kjörtímabili.“
En hvað með þinn metnað í
starfi fjármálaráðherra? Það
hefur ríkt óvissa um hve lengi þú
verður í því embætti, hverjar eru
þínar óskir hvað það varðar?
„Ég vona að ég fái að leggja
fram frumvarp um breytingar
á umgjörð opinberra fjármála
í haust, en ég veit ekkert hver
staðan verður. Ég haga mér eins og
ég verði alltaf fjármálaráðherra
og legg verkefnin þannig upp.“

Kolbeinn
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Upphefðin kemur að utan
Íslenska ríkið stóð fyrir skuldabréfaútboði í vor og náði sér
þannig í 125 milljarða. Greitt var af lánum við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og til Norðurlandanna fyrr en áætlað
hafði verið og gjaldeyrisvaraforðinn minnkaður um 46
milljarða. Oddný segir það mikilvægt, vegna þess að hann
sé allur á láni og því mjög dýr. Þegar upp var staðið tókst
að lækka erlendar skuldir þjóðarbúsins um 2,6%.
„Þetta er jákvætt í alla staði og menn gera mikið úr
þessu í útlöndum. Alls konar bankar og seðlabankar
erlendra ríkja hæla okkur og óska til hamingju. En hérna
heima fóru menn strax að gera þetta tortryggilegt. Þetta
er hins vegar mjög jákvætt skref og setur okkur á góðan
stað.“

Kom aldrei til greina að nýta eitthvað af þessum fjármunum í ríkisreksturinn, til dæmis velferðarkerfið?
„Það hversu vel gekk í útboðinu er staðfesting á betra
lánstrausti Íslendinga. Það er grundvallarforsenda þess
að við getum til dæmis aflétt gjaldeyrishöftunum. Það
er mjög slæmt fyrir hvaða þjóð sem er að vera háð
neyðarlánum frá alþjóðlegum stofnunum og nágrannaríkjum.
Áætlanir gera ráð fyrir jöfnuði í ríkisfjármálum árið 2014
og við munum ná því. Það að öðlast lánstraust á ný er
algjör forsenda fyrir efnahagslegum bata svo hægt sé að
skjóta styrkari stoðum undir velferðina. Sú velferð sem
tekin er að láni er ekki varanleg.“
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Beittu stúlku kynferðisofbeldi:

Engin hætta á að blóðþegar verði fyrir áhrifum fíkniefna þó þeir fái blóð úr einstaklingi sem hefur neytt þeirra:

Ráðist á barn á
Jónsmessuhátíð

Ekki skimað eftir fíkniefnum við blóðgjöf

DANMÖRK Tveir Norðmenn

hafa verið handteknir, sakaðir um að hafa beitt sjö ára
stúlku kynferðislegu ofbeldi
á Jónsmessuhátíð í Hou í Danmörku. Politiken greinir frá.
Atvikið átti sér stað þegar
stúlkan brá sér frá til að kasta af
sér vatni á bak við runna. Stúlkan
gat gefið upplýsingar um árásarmanninn sem var síðan handtekinn. Í kjölfar handtökunnar var
annar Norðmaður tekinn höndum,
en mennirnir eru sagðir þekkjast.
Þeir eru báðir á fertugsaldri. - ktg

HEILBRIGÐISMÁL Blóðbankinn skimar hvorki
eftir fíkniefnum né öðrum lyfjum í blóði sem
gefið er til bankans. Þá er ekki skimað eftir
sjúkdómum nema lifrarbólgu og HIV. Slíkt er í
samræmi við alþjóðlega staðla um blóðgjafir.
Sveinn Guðmundson, yfirlæknir í Blóðbankanum, veit ekki til þess að slík skimun fari
fram neins staðar í heiminum.
„Ég held að fólk sé ekki að koma og gefa
blóð ef það hefur eitthvað á samviskunni,“
segir hann. „Fólk gerir það virkilega af heilindum ef það er að koma hérna og gefa.“
Skýrar reglugerðir Blóðbankans kveða á um
hvenær ekki má gefa blóð og þar segir meðal
annars að viðkomandi megi ekki hafa tekið
fíkniefni í nös síðustu sex mánuði. Þá áskilur

bankinn sér rétt til að neita gjöfum, farga
blóði og taka viðkomandi einstaklinga af skrá.
Sveinn segir afar sjaldgæft að blóði sé fargað,
eða innan við eitt prósent.
Jakob Kristinsson, lyfjafræðingur og prófessor í eiturefnafræði hjá Háskóla Íslands,
segir enga hættu á því að einstaklingur verði
fyrir áhrifum fái hann blóðgjöf frá einstaklingi sem hefur neytt fíkniefna.
„Það er svo lítið magn af efnunum í blóðinu.
Jafnvel þó menn fái tvo poka af blóði frá sama
einstaklingnum er engin hætta á áhrifum,“
segir Jakob.
Það tekur amfetamín um 12 klukkustundir
að fara úr blóðinu eftir að þess er neytt og
kókaín um eina klukkustund.
- sv

Fáar konur gefa blóð
Einungis fjórðungur blóðgjafa í landinu er konur.
Hlutfallið hefur þó farið hækkandi á síðustu tíu
árum, en fyrir þann tíma var hlutfall kvenna einungis
í kringum fimm til tíu prósent. Á Íslandi eru átta til
tíu þúsund virkir blóðgjafar.
Samkvæmt upplýsingum frá Blóðbankanum safnast 14 til 15 þúsund einingar heilblóðs árlega. Ísland
er sjálfu sér nóg hvað varðar söfnun og notkun blóðhluta, sem er í samræmi við tilmæli Evrópuráðsins í
Strassbourg, sem hefur lagt mikla áherslu að í hverju
aðildarríki ráðsins sé hlúð að og stuðlað að sjálfbærni blóðs sem byggi á gjöfum sjálfboðaliða.

$OíMyéOHJXUGDJXU
|QGXQDUP OLQJD


ÍSLENSK HINDBER Á lífræna markaðnum
Engi má brátt finna hindber.

Nýjung á markaði:

Íslensk hindber
væntanleg
NEYTENDUR Íslensk hindber eru
væntanleg síðsumars. Hindberin
eru lífrænt ræktuð og verða fáanleg á lífræna markaðnum Engi
í Laugarási í Biskupstungum.
Íslensk hindber munu vera nýjung á markaði, en þetta kemur
fram á vefnum Sunnlenska.is.
Auk hindberja er einnig ræktað
íslenskt eggaldin, chilipipar og
kúrbítur í garðyrkjustöðinni
en slíkt grænmeti er sjaldséð í
íslenskum gróðurhúsum.
Garðyrkjubændurnir, þau Ingólfur Guðnason og Sigrún Elfa
Reynisdóttir, segja viðtökurnar
„frábærar“ það sem af er sumri.

Í MARK MEÐ
HEILBRIGÐ
LUNGU

- ktg

TEKUR
MÍNÚTUR

MUNIR TIL SÖLU Fyrrum grafhýsi Elvis

Presley var tekið af sölu eftir mótmæli
aðdáenda.

Æstir aðdáendur mótmæltu:

Grafhýsi Elvis
verður ekki selt
á uppboði
FÓLK Bandaríska uppboðshúsið

Julien‘s Auction hefur hætt við
fyrirhugað uppboð á grafhvelfingu Elvis Presley eftir mótmæli
aðdáenda. Um tíu þúsund æfir
aðdáendur rokkkonungsins skrifuðu undir lista til uppboðshússins
þar sem sala á grafhýsinu var
fordæmd.
Grafhýsið er staðsett í kirkjugarði Forest Hill í Memphis en
Presley hvíldi þar aðeins í tvo
mánuði. Hvelfingin hefur verið
auð síðan árið 1977. Þrátt fyrir
að hýsið sé farið af sölulista eru
fjölmargir munir úr eigu Presley
til sölu hjá uppboðshúsinu, þar
á meðal sími og röntgenmynd af
meiðslum sem Presley fékk er
hann reyndi fyrir sér í karate. - áp

AÐ MÆLA

Öndunarmælingar
fyrir alla

FAGDEILD
LUNGNAHJÚKRUNARFRÆÐINGA

ÖNDUN
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Er hægt að bjarga virðingu Alþingis
með breytingum á þingsköpum?

Hugarfarið þarf
að breytast

A

lmenningur er löngu orðinn þreyttur á þeim skrípaleik
sem endalaust málþóf á Alþingi er orðið. Kvöld- og næturfundirnir, þar sem þingmenn tala um ekki neitt, eru ein
ástæða þess að Alþingi nýtur ákaflega lítils trausts.
Í viðtali við Fréttablaðið síðastliðinn föstudag rifjar
Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, forseti Alþingis, upp síðustu tilraun til að draga úr málþófinu. Fyrir breytingu á þingsköpum 2007
gátu þingmenn haldið endalaust langar ræður. Reynt var að breyta
þessu og stuðla að styttri og snarpari samskiptum. Tilraunin mistókst.
SKOÐUN
„Nú geta menn haldið fimm
mínútna ræður oft, endalaust í
Ólafur Þ.
rauninni, og farið í andsvör. Með
Stephensen
þessu átti að koma upp snarpari
olafur@frettabladid.is
skoðanaskiptum, en þau hafa
reyndar breyst í eitthvað annað,“
segir Ásta Ragnheiður. „Ég var
óbreyttur þingmaður á þessum
tíma og varaði við þessari breytingu. Í henni fælist tækifæri fyrir
stjórnarandstöðu hverju sinni til að tala endalaust. Þingmaður þarf
ekki að hafa nema tvo aðra með sér og þá er hægt að taka mál í gíslingu á vöktum. Menn trúðu því hins vegar ekki að það yrði gert.“
Nú vitum við auðvitað að það ótrúlega gerðist. Þingfundir Alþingis hafa enn lengzt; þannig voru þingfundir á lengsta þinginu á
árunum 2003-2007 samtals tæplega 630 klukkustundir, en á undanförnum þremur þingum hafa þingmenn talað í 800-900 klukkutíma
samanlagt. Þetta er miklu meiri málgleði en hjá þingmönnum í
nágrannaríkjum okkar; Ásta Ragnheiður greinir frá því að norskir
þingmenn fundi í 400-500 tíma og danskir í 500-600.
Hún boðar enn breytingar á þingskaparlögum til að breyta þessu
og ná tökum á málþófinu. Það er vel og rétt hjá þingforseta að rétti
tíminn til að breyta þingsköpunum er rétt fyrir kosningar, þegar
flokkarnir vita ekki hvort þeir verða utan eða innan stjórnar þegar
næsta þing kemur saman.
Þó er það svo að ekki dugar að breyta þingsköpunum eingöngu.
Reynslan af breytingunni frá 2007 sýnir að ef hugur fylgir ekki
máli, finna menn sér einfaldlega glufu í nýju reglunum til að halda
uppteknum hætti og taka mál í gíslingu. Það bitnar illu heilli á
innihaldi umræðnanna og þeirri virðingu, sem kjósendur bera fyrir
þinginu.
Þess vegna er það rétt, sem Ásta Ragnheiður sagði þegar hún
kvaddi þingmenn er þeir fóru í sumarfrí í síðustu viku. Hún sagði
umhugsunarefni hvernig þingstörfin hefðu þróazt síðustu vikur
þingsins. „Mikilvægt er því að þingmenn hugleiði þessa stöðu og
stöðu Alþingis almennt og komi til þings að nýju með þann ásetning
að koma málum hér í betra horf.“
Það er nefnilega ásetningurinn, hugarfarið, stjórnmálamenningin (eins og Alþingi orðaði það í sinni sjálfsgagnrýnu ályktun í
september 2010), sem skiptir höfuðmáli. Án hugarfarsbreytingar
þingmanna og nýrra og breyttra samskiptahátta stjórnar og
stjórnarandstöðu tekst ekki að endurreisa virðingu Alþingis.
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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

Alvöru próf
Stöð 2 sýndi umræðuþátt forsetaframbjóðenda í gærkvöldi. Er það
vel, enda nauðsynlegt lýðræðinu að
kjósendur kynnist hugsjónum frambjóðendanna og geti tekið upplýsta
ákvörðun í kosningunum á laugardag. Á sama tíma sýndi Ríkisútvarpið
leik Englands og Ítalíu í átta liða
úrslitum EM í knattspyrnu. Þarna
skapaðist því kærkomið tækifæri til
að meta áhuga Íslendinga
á forsetakosningunum
og mikilvægi þeirra í
hlutfalli við fótboltann.
Gaman væri ef eitthvert
skoðanakannanafyrirtækið
hefur nú tekið sig til og

Þú grípur einfaldlega pakka af uppáhalds
g
um leið eignast
g
g gætir
og
þ
kexinu þínu
y
Maryland
glæsilegt grill.

Gunnar
Hersveinn
rithöfundur
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Mikil umræða er nú í gangi um að
baráttan í forsetakosningunum sé
orðin óvægin og er helst að skilja
á umkvörtunum að það sé óþekkt
fyrirbæri hér á landi. Þeir sem svo
láta ættu að kynna sér umræðu
um Halldóru Eldjárn í
búðarferð í Hagkaupsslopp árið 1968, eða
makaleysi Vigdísar
árið 1980. Ekkert
er nýtt undir
sólinni.

Egill Helgason lýsti því yfir að hann
hefði horft á leik Grikklands og
Þýskalands úti í Grikklandi. Þegar
Angela Merkel, kanslari Þýskalands,
birtist á skjánum, hefðu Grikkir
baulað og Egill með. Ekki skýrir hann
hvers vegna hann baulaði, en tiltekur
þó að Merkel hafi verið í alveg einstaklega ljótum grænum jakka.
Eftir stendur að skýringu vantar;
kviknaði baul Egils af hópþrýstingi eða var tískuvitund hans
kannski misboðið?
kolbeinn@frettabladid.is

Nýtt hlutverk, næsti forseti

VINNUR ÞÚ GLÆSILEGT
WEBER GRILL?

Smok
Smokey Joe
ber Smokey
28 x Weber
6.950
116
kr.
kr. 16.950

Ekkert nýtt undir sólinni

Hópþrýstingur eða
tískuvitund?

HALLDÓR

Forsetaembættið

E
eber E310
Webe
2 x Weber
kr. 132.990

mælt áhorf á þessa tvo dagskrárliði.
Hvað segir þú, lesandi góður, á hvað
horfðir þú?

Í

sland hefur þúsund andlit og grímur.
Ein gríma er sett upp á hverjum tíma
– jafnvel fleiri. Grímurnar heita: land
hreinleikans, hrikafegurðar, land stóriðju, fiskveiða og friðar, land jafnréttis,
fjármála og þjónustu, land ferðamannsins og eldgosa.
Á tímum vörumerkja hefur ímynd
áhrif á viðhorf og viðmót annarra
til lands og þjóðar. Ímynd um frelsi
og fjörug fjármál laðar t.a.m. til sín
ákveðna tegund fyrirtækja til landsins
en ímynd um öryggi og matarmenningu aðra.
Yfirleitt setja stjórnvöld meginstefnu
og markmið. Þannig voru ríkisstjórnir
Davíðs, Halldórs og Geirs með þá
stefnu að gera Ísland að fjármálamiðstöð á heimsmælikvarða. Yfirvöld gáfu
með því forsetanum hlutverk sem hann
rækti af alúð.
Hlutverk forseta Íslands fólst þá m.a.
í því að styðja og efla það sem Ísland
átti að verða. Ólafur Ragnar fékk það
hlutverk að markaðssetja Ísland sem
alþjóðlega miðstöð fjármála og þjónustu. Hann gerði það af krafti – en nú
er þessu hlutverki lokið. Hann er bæði
lofaður og lastaður fyrir.

Ísland er um þessar mundir að gera
tilraun til að móta sér aðra ímynd og
til að markaðssetja hana þarf annan
forseta, annað andlit, nýja grímu. Það
andlit Íslands þarf að byrja með hreint
borð til að geta tekið trúverðugan þátt
í nýrri stefnu og unnið að markmiðum
hennar.
Hver verður meginstefnan á næstu
fjórum árum? Árið 1996 átti Ísland að
verða miðstöð upplýsingatækni í heiminum. Árið 2003 miðstöð fjármála og
þjónustu. Árið 2009 átti að markaðssetja Netríkið Ísland – fremst þjóða! Ef
til vill verðum við sammála um nýja
stefnu árið 2013 og þá um leið öðlast
næsti forseti Íslands nýtt hlutverk til
að fylgja henni eftir.
Hvert hlutverkið verður – mér er það
hulið. Ísland gæti orðið miðstöð ferðamála og þjónustu eða lífrænnar matarframleiðslu, miðstöð eldfjallagarða eða
jafnréttis og fjölskyldugilda, miðstöð
heilsulinda, hátækni eða land skapandi
greina.
Hvert sem það verður, þurfum við
örugglega nýtt forsetaandlit til að
vinna því brautargengi. Fyrir mér er
það augljóst.

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

R

íó+20 ráðstefnan virðist hafa
verið mikið stefnt-skal-aðþing og óneitanlega visst vonleysi
farið að grípa um sig varðandi
framtíð lífsins á Jörðinni, framtíð
tegundanna.
Maðurinn, sem tegund, sér
afleiðingar gerða sinna – en hann
getur ekki horfst í augu við þær.
Guðleysingjum 20. aldarinnar
hefur tekist að finna þúsund
aðferðir við að afsanna tilvist
æðri máttarvalda en ekki eina
einustu til að sanna nauðsyn þess
að lífið haldi áfram á jörðinni.
Skammtímahugsun er allsráðandi. Sérhver einstaklingur upplifir sig sem dauðlegan á þessum
trúlausu tímum og þar með
rofnar samhengið í framferði
mannanna. Hver og einn er eins
og forsetinn í stjórnarskránni:
ábyrgðarlaus af stjórnarathöfnum. Maðurinn er hættur að
trúa á guð og umbun eða refsingar í öðru lífi en hitt er verra:
hann er hættur að trúa á sig og
hæfileika sína til að breyta rétt.

Hlutverk forseta
Gleymum því samt ekki að mikið
af eyðingunni hefur farið fram í
Jesú nafni og Allah. Kannski er
einn vandinn sá að menn fóru að
líta svo á að Jörðin væri heilög
einhvers staðar annars staðar en
undir fótum sínum: Í Jerúsalem
eða Mekka en ekki hér, nákvæmlega hér, sú jörð sem gefur mér
líf og næringu og mér ber að
virða og gæta. Trúarbrögð mannanna eru ekki lengur náttúrutengd heldur leit að umboði til
athafna og eyðingar.
Einu sinni trúðu Íslendingar
á vatnið og sólina. Í greinasafni
Helga Guðmundssonar málfræðings, Um haf innan, frá
árinu 1997 er dálítil grein sem
ber heitið Tilraun um Öxarárfoss. Þar veltir Helgi fyrir sér
þeirri sérkennilegu framkvæmd
í árdaga Íslandsbyggðar þegar
Öxará var færð úr farvegi sínum
og fossinn gerður eins og hann
er í núverandi mynd, væntanlega
í því skyni að gera þinghaldið
svipmeira og jafnvel koma því í
samband við æðri mátt, rétt eins
og enn tíðkast þegar þingmenn
koma saman í dómkirkjunni við
messu þegar þing er sett.
Helgi telur að á tímum heiðinna manna hafi ríkt hér á landi
AF NETINU

átrúnaður á fossa og færir fyrir
því ýmis rök. Hann tengir til
dæmis þennan átrúnað við orðið
„forseti“ – en Forseti er nefndur
í Snorra Eddu sem sonur Baldurs
og Nönnu, hann býr í Glitni og
er sáttasemjari allra sem á hans
fund leita. Helgi tengir orðið
hins vegar við þann sem undir
fossinum situr – foss-seti – og
leitar fregna hjá æðri máttarvöldum, eins og alsiða er í ótal
náttúrutengdum trúarbrögðum
að sérstakir menn geri, sem hafi
sérstakan aðgang að vilja guðdómsins. Helgi telur sem sé að
þegar Þorgeir Ljósvetningagoði
fór undir feldinn til að hugsa sitt
ráð um það hvaða sið Íslendingar
skyldu taka árið þúsund til þess
að leysa gíslatökumálið í Noregi
og kom svo með þann snjalla
úrskurð að Íslendingar skyldu
þykjast vera kristnir en halda
áfram að blóta á laun – þeir sem
það vildu – að þá hafi Þorgeir
ekki verið í sjálfu sér að leggjast undir feld til að öðlast speki
– feldurinn hafi í rauninni verið
aukaatriði og regnhlíf – og einungis ætlaður til að verjast úðanum frá fossinum, sem var hin eig-

inlega véfrétt þarna. Hann hafi
gerst foss-seti til að taka þessa
mikilvægu ákvörðun.

Maður og jörð
Öll trúarbrögð hefjast í sambandi manns og jarðar, vangaveltum mannsins um stað sinn
og hlutverk á jörðinni. Maðurinn ræktar jörðina og tekur að

og dafna á þessari jörð sem svo
undursamlega vill til að hann er
staddur á, með vitund sem hugsar
og hendur sem iðja. Allt lífið
snýst um vatn og vatnið snýst um
allt líf. Við sjáum það bylgjast
og hringsnúast, alltaf eins, alltaf
síbreytilegt, alltaf hér og alltaf
þar. Það er iða og það er kyrrð.
Ekkert er jafn óhöndlanlegt og

Okkur er ekki ætlað að ganga á vatninu.
Maðurinn á að hætta að ímynda sér að
hann sé herra jarðarinnar og hætta að
haga sér eins og hann sé perri jarðarinnar.
leggja átrúnað á þau öfl sem eru
að verki þegar undrið gerist: eitthvað vex, og jörðin færir manninum ávexti sína. Maðurinn biður
um regn og þegar það kemur
þakkar hann þeim sem hann telur
að því stjórni, til að vera viss
um að fá góðar undirtektir næst
þegar hann þarf á því að halda.
Því að maðurinn þarf regn; vatn
er það sem maðurinn þarf helst
á að halda til að hann megi lifa

ekkert jafn áþreifanlegt. Ekkert er blíðlegra og ekkert harðara. Það skapar, nærir, hreinsar,
flæðir, færir, borar, líknar, blessar, drepur og skapar. Það er lífgjafi okkar og ógnvaldur. Það er
sjálfur gegnsær leyndardómur
tilverunnar. Það er sú höfuðskepna sem við erum smíðuð úr.
Kannski voru Íslendingar einmitt vatnatrúar á fyrstu öldum
Íslandsbyggðar, trúðu á fossa.

Því hvar má sjá fegurri og ógnarlegri birtingarmynd almættisins
en í fossi? En hafi Íslendingar
trúað á vatn, það er að segja sýnt
vatni lotningu og umgengist það
af virðingu – þá átti það viðhorf
eftir að breytast.
Áveiturnar í Mesópótamíu
sköpuðu vöggu menningar og
ræktunar – kúltúrs – en um síðir
urðu slíkar framkvæmdir að
risastíflum sem drápu og eyddu.
Litlu virkjanirnar hér á landi
urðu til mikillar blessunar þegar
menn tóku að framleiða rafmagn,
bera ljósið inn í bæina, eins og
Bakkabræður – eða Lúsífer. En
risavirkjanir sem hér hafa verið
reistar raska og eyða. Umsvifunum hefur ekki fylgt virðing og
auðmýkt þess sem skynjar lífsaflið að verki í vatninu, horfir á
eigin framferði í stóru samhengi
Jarðarinnar, skilur að það er ekki
hlutverk mannsins að sigra lífsaflið heldur að ganga á vegum
þess, trúa á það utan við sig og í
sér. Okkur er ekki ætlað að ganga
á vatninu. Maðurinn á að hætta
að ímynda sér að hann sé herra
jarðarinnar og hætta að haga sér
eins og hann sé perri jarðarinnar.

/ = Ð ;(  / Ø : 0 ð  : Ð (         

Í DAG

Samfélagssjóður Valitor

Stuðningur til góðra verka

Bókhaldið verði opnað
Sammála Andreu og Herdísi um,
að frambjóðendum til forseta
ber að opna bókhaldið. Felur í
sér, að skýra þarf frá gefendum
hárra upphæða. Felur líka í sér,
að þetta þarf að gerast jafnóðum
fyrir kosningar, en ekki eftir dúk
og disk. Upplýsingar Þóru eru því
alls ófullnægjandi eins og þær eru
núna. Auðvitað gefur siðleysinginn
Ólafur Ragnar Grímsson ekkert upp
og mun ekki gera það. Siðleysingjarnir, sem styðja hann, kæra sig
nefnilega ekki um neitt slíkt kellingavæl. Þagnar-fyrirlitning Ólafs
Ragnars á þessu eðlilega máli lýsir
vel bæði honum og kjósendum
hans. Þetta er gamla, spillta Ísland.
jonas.is
Jónas Kristjánsson

Samfélagssjóður Valitor styður margvísleg menningar-, mannúðar- og samfélagsmál. Sjóðurinn
var stofnaður fyrir 20 árum og frá upphafi hafa alls verið veittir 135 styrkir til einstaklinga og
samtaka. Úthlutað er úr sjóðnum tvisvar á ári og er vorúthlutun 2012 nú nýlokið. Fimm verðug
verkefni fengu stuðning úr sjóðnum að þessu sinni. Næsta úthlutun fer fram í árslok og tekið
verður við umsóknum til 1. október n.k.
Starfsfólk Valitor óskar styrkþegum til hamingju og hlakkar til að fylgjast með afrekum þeirra
í framtíðinni.
Neyðarlínan 112, Landsbjörg og Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra
112 Iceland, nýtt snjallsímaforrit („app“),
sem eykur öryggi ferðamanna og var þróað
að frumkvæði Valitor og eftir hugmynd starfsmanns fyrirtækisins.
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur
til frekari uppbyggingar stofnunarinnar.

www.valitor.is

Íþróttasamband fatlaðra
vegna undirbúnings og þátttöku Íslands á Ólympíumóti fatlaðra í London 2012.
Andri Björn Róbertsson
til að stunda framhaldsnám við óperudeild Royal
Academy of Music í London.
Gunnlaugur Björnsson
til að ljúka B.M. gráðu í sígildum gítarleik við
Manhattan School of Music í New York.
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SVAVAR GUÐNASON listmálari (1909-1988) lést á þessum degi.

timamot@frettabladid.is

„Sá sem lent hefur í bráðri lífshættu – hann á möguleika
til að geta skapað merkilega hluti.“

Merkisatburðir 25. júní
1244 Flóabardagi var háður á Húnaflóa. Þar börðust Þórður
kakali og Kolbeinn ungi Arnórsson, aðallega með grjóti.
1667 Kristján 5. konungur Danmerkur og Íslands kvæntist
Charlotte Amalie af Hessen-Kassel.
1809 Trampe greifi var tekinn höndum í Reykjavík af Samuel
Phelps og Jörundi.
1950 Kóreustríðið braust út.
1975 Mósambík lýsti yfir stofnun
sjálfstæðs ríkis.
1991 Slóvenía og Króatía
lýstu yfir sjálfstæði frá Júgóslavíu sem leiddi til Tíu daga
stríðsins.
2009 Stöðugleikasáttmálinn var undirritaður í Þjóðmenningarhúsinu.
2009 Michael Jackson lést
af völdum hjartaáfalls.

Afmæli
GEGNIR ÁBYRGÐARMIKLU STARFI Guðrún
Margrét Pálsdóttir er formaður ABC
barnahjálpar, sem sér fyrir um þrjú þúsund
börnum á heimavistum og á barnaheimilum og 12 þúsund börnum í skólum víðs
vegar um heim.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

39 ÁRA
Guðmundur Ingi
Þorvaldsson
leikari

64 ÁRA
Anna Valdimarsdóttir sálfræðingur

50 ÁRA
Kristinn Hrafnsson fréttamaður

Hjartkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

ÓLAFUR SVEINSSON
véltæknifræðingur,
Hagaseli 32,

lést mánudaginn 18. júní á Landspítalanum
við Hringbraut.
Útför hans fer fram frá Seljakirkju miðvikudaginn 27. júní kl. 13.00.
Ingibjörg Jónsdóttir
Hanna Ólafsdóttir
Guðríður Ólafsdóttir
Freydís Sif Ólafsdóttir
Þórdís Jóna Ólafsdóttir
og barnabörn.

Ársæll Már Arnarsson
Árni Már Rúnarsson

Innilegustu þakkir færum við þeim fjölmörgu
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför ástkærrar eiginkonu minnar,
móður okkar, tengdamóður og ömmu,

GUÐRÚNAR BRIEM
Klapparási 3, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsmanna
Hjúkrunarheimilisins Sóltúns fyrir einstaka
umönnun.
Þráinn Þórhallsson
Gunnlaugur Þráinsson
Þórhallur Þráinsson
Magnús Þór Þráinsson
Þóra Þráinsdóttir
og barnabörn.

Sigríður Einarsdóttir
Sif Ormarsdóttir
Jón Einarsson

BARNAHJÁLP ABC: KAUP Á LÓÐ Í NAÍRÓBÍ Í KENÝA VORU MIKILVÆGUR ÁFANGI

Reisa skóla fyrir þúsund börn
Nú þegar ganga 407 nemendur í nýopnaðan skóla ABC barnahjálpar, sem
staðsettur er milli þriggja fátækrahverfa í Naíróbí í Kenýa. Þar verður
hægt að taka á móti 1.000 börnum,
þegar nauðsynlegum framkvæmdum
við skólann verður lokið.
„Áður en við keyptum lóð vorum við
að borga skólagjöld fyrir þessi börn í
ýmsum skólum. Eftir að við fengum
landið gátum við stofnað okkar eigin
skóla. Það er gríðarlega mikilvægt
fyrir okkar starfsemi, því með þessu
móti spörum við mikla fjármuni og
getum búið betur að börnunum á
meðan þau eru í skólanum,“ segir Guðrún Margrét Pálsdóttir, formaður ABC
barnahjálpar, um nýjasta verkefni
samtakanna í Naíróbí í Kenýa. Samtökin standa nú fyrir vorsöfnunarátaki
til styrktar byggingaframkvæmdum
samtakanna, bæði í Naíróbí og við
barnaskóla í Pakistan.
Þann 4. júní síðastliðinn opnuðu samtökin skólann á lóð sem tók talsverðan
tíma að finna, enda lítið um lausar

lóðir í mannmörgum fátækrahverfum
Naíróbí. Hún er staðsett mitt á milli
þriggja fátækustu hverfa borgarinnar,
Mathare, Dandora og Korogocho.
Í fyrstu atrennu voru byggðar
bráðabirgðakennslustofur og heimavist úr bárujárni. Ætlunin er að reisa
fimm hæða hús á lóðinni sem mun
hýsa heimavist fyrir 460 börn og
skólastofur fyrir heimavistarbörnin
auk barnanna úr fátækrahverfunum.
Börnin á heimavistinni eru foreldralaus götubörn, sem er mikið af í Naíróbí. „Bæði koma þau sjálf til okkar
inn á heimilið, og eins kemur lögregla
eða borgaryfirvöld með börn til okkar.
Stundum finnur líka starfsfólk okkar
börn á götunni í mjög slæmu ásigkomulagi,“ útskýrir Guðrún Margrét.
Samtökin ráðast í vorsöfnun nú, þar
sem nauðsynlegt er að halda framkvæmdum strax áfram. Þörf er á að
bæta tveimur stofum við skólann auk
þess að kaupa þarf skólaborð og bekki
fyrir 250 nemendur, sem sitja á gólfinu
eins og sakir standa. Byggingasjóður

fyrir framkvæmdirnar er hins vegar
tómur.
Í heildina eru ABC með um 3.000
börn á heimavistum og barnaheimilum
og 12 þúsund börn í skólum, sem þau
sjá fyrir mánaðarlega. Um 90 prósent
af því fé sem samtökin safna kemur frá
Íslandi.
Upphaf vorsöfnunarinnar nú hófst
fyrir tilviljun á framlagi Ernu Kristínar Stefánsdóttir, sem lét raka af sér
hárið eftir að hafa safnað 600 þúsund
krónum í áheit. Það framtak vakti
sem kunnugt er mikla athygli. „Erna
byrjaði sína söfnun daginn eftir að
börnin í Kenía fluttu inn í skólann sinn
og skilaði inn framlaginu daginn eftir
að við fórum af stað með okkar átak.
Þetta var skemmtileg tilviljun og kom
eins og himnasending til verkefnisins,
enda sendum við þetta nær samdægurs
út til Kenía. Það er stórkostlegt þegar
fólk tekur upp á að gera eitthvað svona
og hefur mikla þýðingu fyrir okkar
starfsemi,“ segir Guðrún Margrét að
lokum.
holmfridur@frettabladid.is

Handsmíðað víravirki
til sýnis á Laugavegi
Vegfarendur á Laugavegi hafa margir
hverjir rekið augu í gínu, sem stendur
í glugga verslunarinnar Gullkúnst
Helgu. Gínan sú er klædd í 60 ára
gamlan upphlut. Víravirkið á upphlutnum er smíðað af Hákoni Jónssyni gullsmið. Hann smíðaði víravirkið upphaflega fyrir móður sína
en gripirnir erfðust síðan til eiginkonu

Hákonar, Auðar Ingrúnar Gísladóttur.
Víravirkið er sérstakt fyrir þær
sakir að á beltisparinu er stór rauður
rúbín og í stað borða og millusetts eru
á búningnum borðamillur.
Búningurinn var settur upp í tilefni
þjóðhátíðardagsins en mun standa
í versluninni fram til 1. ágúst næstkomandi.
- hhs

GÍNAN KLÆDD Gínan sem stendur í glugga
verslunarinnar Gullkúnst Helgu er klædd í
60 ára gamlan upphlut. Á upphlutnum er
víravirki listilega smíðað af Hákoni Jónssyni
gullsmið.

ÞETTA GERÐIST: 25. JÚNÍ 1988
Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma, langamma og systir,

GUÐMUNDA INGIBJÖRG
GUÐMUNDSDÓTTIR
frá Högnastöðum,

lést á Landspítalanum við Hringbraut
þriðjudaginn 12. júní síðastliðinn. Útförin fer
fram frá Þorlákshafnarkirkju miðvikudaginn
27. júní nk. kl. 14. Þökkum starfsfólki spítalans fyrir góða
aðhlynningu og samhug. Fyrir hönd allra aðstandenda,
Ásgrímur Þór Guðmundsson
Guðmundur Ásgrímsson
Svetlana Ponkratova
Sveinbjörn Jón Ásgrímsson
Sólrún Auðbertsdóttir
Bjarni Valur Ásgrímsson
Brynja Dögg Gunnarsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og systur.

Vigdís Finnbogadóttir endurkjörin
Þennan dag árið 1988 var Vigdís Finnbogadóttir
endurkosin forseti Íslands. Hún hlaut níutíu og
fimm prósent atkvæða en Sigrún Þorsteinsdóttir, mótframbjóðandi hennar, hlaut fimm
prósent atkvæða.
Vigdís var fyrsta kona heims sem var kosin
þjóðhöfðingi í lýðræðislegum kosningum en
hún var fyrst kosin 29. júní árið 1980 og var þá
fimmtug að aldri og gegndi stöðu leikhússtjóra
Leikfélags Reykjavíkur. Þá hlaut hún þrjátíu og
fjögur prósent atkvæða. Hún var endurkjörin
án atkvæðagreiðslu árið 1984, endurkjörin
í kosningum 1988 og aftur endurkjörin án

atkvæðagreiðslu árið 1992. Hún lét af embætti
árið 1996. Vigdís var fjórði forseti íslenska
lýðveldisins.
Vigdís er heiðursdoktor og heiðursprófessor
við háskóla og stofnanir víða um heim og er
velgjörðarsendiherra Sameinuðu þjóðanna í
tungumálum. Hún hefur löngum verið fyrirmynd
ungra stúlkna á öllum aldri og skilaboð hennar
eru að menntun skipti máli, að konur séu
jafningjar karla og að draumar geti ræst. Síðan
Vigdís lét af embætti forseta hefur hún ekki
setið auðum höndum og hefur veitt ýmsum
málefnum lið.

FALLEG LEIKFÖNG
Dansi, dansi dúkkan mín er sýning á leikfangasafni
Jósefínu Gísladóttur á Ísafirði. Sýningin er í sal Listasafns Ísafjarðar í Gamla sjúkrahúsinu og stendur til 28.
júlí. Leikföngin eru afrakstur margra ára söfnunar víða
um heim. Jósefína er fædd á Ísafirði árið 1940.
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POTTURINN DREGUR AÐ
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HANDLAGIN Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir myndlistarkennari býr að heitum
potti á pallinum. Hún gerði líka upp gamalt borð og skellti út á pall.

É

)UtVWXQGDUDIJH\PDUtPLNOX~UYDOL

%tOGVK|IèLÂ5YNÂÂVNRUULLV

g dútla mér við hitt og þetta,“ segir
Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir myndlistarkennari þegar Fólk leit við á
pallinum hjá henni á dögunum en þar
sat hún í góða veðrinu við borð sem
hún gerði upp sjálf. „Ég er aðallega í
endurnýtingu. Borðið hafði verið niðri
í geymslu hjá mér í nokkur ár þegar ég
gerði það upp, flísalagði plötuna með afgangsflísum sem ég braut með hamri og
viðarvarði síðan borðið. Ég ætla að hafa
það hér úti á palli í sumar, enda var það
engum til gleði í geymslunni.“
Hrafnhildur kennir við Fossvogsskóla
og segist oft láta nemendurna endurnýta
ýmislegt, svo sem glerkrukkur og dósir,
en í skólanum er viðhöfð grænfánastefna. „Ég læt krakkana gjarnan mála á
glerið og búa til pennastatíf úr dósum,
svona milli þess sem ég treð í þau stærðfræði og íslensku,“ segir hún glettin.
„Mér er umhugað um náttúruna og
flokka til dæmis allt sorp. Ég nota mikið
gamla hluti og hef til dæmis saumað talsvert úr gömlum gardínum, bæði fatnað
og púða,“ segir Hrafnhildur og bendir á
útsaumaða púða með flúri. „Ég teiknaði

munstrið sjálf og saumaði út. Svo saumaði ég í kring úr efni sem ég fann í Góða
hirðinum. Kjólinn minn keypti ég á markaði, þó hann væri númer 36, því efnið í
honum var svo fallegt. Ég klippti hann
svo bara upp að framan og skeytti inn
í hann dúk sem ég átti. Ég nota kjólinn
mikið og hann vekur alltaf athygli.“
Hrafnhildur er ekki
bara handlagin heldur
hefur hún líka græna
fingur og á pallinum
ræktar hún bæði rifsber
og sólber, sem hún segir
vinsæl af fjölskyldunni til
dæmis í berjaþeyting. Berin
eru þó ekki það eina á pallinum
sem fjölskyldan sækir í. „Ég var
svo heppin að heitur pottur fylgdi
íbúðinni en það er nú ekki algengt að
í blokkaríbúð sé heitur pottur á pallinum. Enda horfa nágrannarnir á hann
öfundaraugum,“ segir hún hlæjandi
en segist þó ekki dugleg að nota
hann sjálf. „Potturinn hefur mikið aðdráttarafl fyrir fólkið mitt. Ég fæ allavega
einhvern í heimsókn á meðan.“

SUMAR ÚTSALA
12 mánaða
r
vaxtalausa*
r
lu
s
greið

20-50%
AFSLÁTTUR
Lök, sængurverasett,
heilsukoddar,
viðhaldskoddar,
gaflar, náttborð,
teppasett og fleira.

ENDURGERT Hrafnhildur flísalagði gamalt
borð úr geymslunni og
notar það úti í garði.
MYND/GVA

*3,5% lántökugjald

Gerið gæða- og verðsamanburð

ÚRVAL STILLANLEGRA
HEILSURÚMA

SAGA/FREYJA OG ÞÓR
Hágæða heilsudýnur

SAGA/FREYJA
Queen rúm, nú aðeins 129.900
ÞÓR Queen rúm, nú aðeins 149.900

TERNABOX - ÚTSALA
Queen rúm nú aðeins kr. 179.900

2x90x200
299.900 með okkar bestu
IQ-CARE heilsudýnum

FÓLK| HEIMILI
AÐ MÁLA BAÐKAR
Á baðkörum er gljáhúð sem hrindir frá sér m.a. málningu. Hægt er
að komast hjá því. Fyrst þarf að þrífa karið með fituhreinsi sem svo
er skolað burtu og baðið þurrkað. Því næst er yfirborðið pússað með
sandpappír í grófleika 180-220 og ryk fjarlægt. Þá er karið grunnað
með tveggja þátta epoxy-grunni sem binst gljáhúðinni, nauðsynlegt er
að þynna grunninn um 5-10%. Þegar grunnurinn þornar er lakkað yfir
með tveimur umferðum af tveggja þátta polýúreþan-lakki. Þornunartími milli umferða þarf að vera nægur. Fyrir betri áferð skal slípa á milli
umferða með mjög fínum sandpappír. Efnin eru mjög sterk og mikilvægt er að loftræsta og nota kolagrímu. Þegar lakkið er þornað skal
fylla baðkarið af köldu vatni og láta standa í klukkustund, þá er það
tilbúið.
Heimild: www.slippfelagid.is
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VINNUSTOFA INNAN
VEGGJA HEIMILISINS
ÞÆGINDI VIÐ VINNUNA Nokkur atriði sem gott er að hafa í huga við útfærslu vinnuaðstöðu á heimilinu.

Ý

mis störf bjóða upp á að unnið
sé frá heimilinu. Þar ber helst að
nefna listir, ritstörf, hönnun og
ýmsar tölvutengdar starfsgreinar.
Æ fleiri kjósa að vinna heiman frá sér.
Internetið býður upp á marga nýja vettvanga til atvinnusköpunar fyrir fólk með
hugmyndaflug. Þá skiptir máli að vinnuaðstaðan sé þægileg og hvetjandi.
Ef pláss leyfir er tilvalið að hafa skrifstofuna eða vinnustofuna í sérherbergi.
Þannig er svæðið afmarkað og hægt að
eyrnamerkja vinnunni allan tíma þar
inni. Engu að síður standa margir frammi
fyrir því að herbergi heimilisins eru fullskipuð. Þá má að sjálfsögðu notast við
króka og kima. Gott skipulag er aðalatriðið. Einnig er mikilvægt að kenna fjölskyldumeðlimum að virða vinnusvæðið
sem slíkt.
Hirslur undir smáhluti, svo sem
skriffæri og annað sem tími getur annars
farið í að leita að, sem og blaðagrindur
og fleira eru góður kostur. Gætið þess að
skúffur fyllist ekki af drasli sem kemur
starfinu ekki við.
Líklegt er að vinnan fari að einhverju
leyti fram við skrifborð en þá er afar
mikilvægt að hafa þægilegan stól sem
þreytir bakið sem minnst. Athugið svo
að hafa borðið í réttri hæð. Meðalvinnudagur er átta klukkustundir og það er
nógur tími til að þróa með sér alls konar
bakmeiðsli og leiðindi.

STAÐSETNING
Ef möguleiki er á því er gott að finna
stað nálægt glugga. Dagsbirtan og hreina
loftið auðveldar langar vinnutarnir. Hafið
þó í huga að staðsetja tölvuna þannig
að sólarljósið skíni ekki á skjáinn. Dökk
gluggatjöld sem rúlla má niður á ögurstundum eru tilvalin. Athugið einnig að
raki í lofti skemmir raftæki og sé tölvan
aðalvinnutækið er mikilvægt að passa vel
upp á hana.
Sumum finnst óþægilegt að snúa baki í
dyrnar og öðrum finnst suð í sjónvarpinu
taugatrekkjandi. Hafið ykkar hentisemi
því það er auðvelt að láta litla hluti trufla
sig þegar athyglin er mikilvæg.
Hvar eru innstungur í herberginu? Það
er bæði ljótt og pirrandi að hafa framlengingarsnúrur liggjandi um allt gólf svo

athugið þetta áður en hafist er handa.
Látið fara vel um ykkur við störf í
formlegu rými frekar en að vinna formlega í þægilegu rými. Ykkur verður að
líða eins og þið séuð í vinnunni en það
er ástæðulaust að smella sér í dragt eða
jakkaföt og herða bindið upp í háls.

EF UNNIÐ ER
HEIMA Mikilvægt er að huga að
vinnuaðstöðunni.

MARKMIÐ
Ef atvinna ykkar byggist á sjálfstæðri
vinnu er mikilvægt að setja sér markmið.
Það getur reynst erfitt að halda sér við
efnið án þess að fá hvatningu frá vinnufélögum. Setjið markmið fyrir daginn,
vikuna, mánuðinn og árið. Skrifið þau
niður og rifjið upp reglulega.
EKKI GLEYMA AÐ TAKA HLÉ
Það er ekki að ástæðulausu sem fólk
talar um að vilja ekki taka vinnuna heim
með sér. Það er mikilvægt að taka sér hlé
frá vinnu og sinna öðrum áhugamálum,
jafnvel þótt vinnan sé aðaláhugamálið.

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

■

halla@365.is

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

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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Við erum Landmark*

Landmark leiðir þig heim!

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

Funkis hús á Arnarnesi
Fasteignamarkaðurinn ehf. sími
570-4500 kynnir mjög fallegt,
vel skipulagt og vandað 312
fermetra einbýlishús á tveimur
hæðum á frábærum stað á
sunnanverðu Arnarnesinu.

Viltu selja?
Rúnar Gíslason
Lögg. fasteignasali

Vegna mikillar sölu vantar mig 2ja
og 3ja herbergja íbúðir í hverfum
101 og 105 Reykjavík.
Ákveðnir kaupendur bíða eftir
réttu eigninni.

H

úsið er mjög fallegt „funkis“-hús með koparþakkanti og gólfsíðum gluggum að hluta. Útsýni til sjávar er á
milli húsa, úr stofum.
Aðalhæð hússins er 194,9 fermetrar, bílskúrinn er 49,2 fermetrar og skráð rými í kjallara
er 67,9 fermetrar. Auk þess eru
í kjallara 125 fermetrar sem eru
óskráð og óinnréttað rými.
Á efri hæð hússins er forstofa,
gestasalerni, eldhús með góðri
borðaðstöðu, þvottaherbergi, samliggjandi bjartar stofur, borðstofa,
svefngangur, stórt herbergi (á
teikn. 3 herbergi), barnaherbergi,
hjónaherbergi og baðherbergi.
Í kjallara:
Tvö stór barnaherbergi, eitt minna
barnaherbergi, forstofa, baðherbergi með sturtu og tvær geymslur
auk um 130 fermetra rýmis sem er
óuppfyllt og óinnréttað, ekki getið
í Fasteignaskrá Íslands.

Talaðu endilega við Auði í síma 824-7772
eða audur@fasteignasalan.is

audur@fasteignasalan.is

Save the Children á Íslandi

Fallegt hús við Mávanes á Arnarnesi í Garðabæ.

Lýsing eignar:
Forstofa og gestasalerni er flísalagt. Samliggjandi glæsilegar
stofur, parketlagðar með gólfsíðum
gluggum. Borðstofan er flísalögð
og rúmgóð með útgangi á stóra og
skjólsæla verönd til suðurs.
Eldhúsið er parketlagt og með
fallegum innréttingum úr aski
með graníti á borðum. Þvottaherbergið er með góðum innréttingum og útgangi á lóð.
Svefngangur er parketlagður og
með fataskápum. Stórt herbergi, (á
teikningum 3 herbergi) og barnaherbergi.
Hjónaherbergi er stórt, parketlagt og með góðum fataskápum.
Úr hjónaherbergi er innangengt

í baðherbergi og útgangur á lóð.
Baðherbergi er allt nýendurnýjað,
flísalagt. Bæði baðkar og sturtuklefi, góðar innréttingar með
graníti á borði.
Í kjallara er forstofa með fatahengi og þrjú herbergi. Geymsla
með hillum. Óuppfyllt rými u.þ.b.
130 fermetrar, gólf ekki steypt en
gluggar að hluta. Bílskúr er tvöfaldur með gluggum, gönguhurð,
rafmagni, hita og rennandi vatni.
Húsið að utan er í góðu ástandi,
nýlega málað. Koparþakkantur
er á öllu húsinu og dúkur á þaki
er í lagi. Lóðin er stór, ræktuð og
skjólsæl með góðum veröndum og
stéttum. Hiti er í innkeyrslu og
göngustígum við húsið.

Finndu okkur
á Facebook
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Eyrarskógur, sumarhús
Fallegur og velviðhaldinn 47 fm sumarbústaður
ásamt geymsluhúsi í kjarrivöxnu umhverﬁ með
útsýni yﬁr Eyrarvatn og Vatnaskóg. Sólpallur
umlykur húsið á þrjá vegu. Tvö svefnherbergi ásamt
svefnlofti. Laus strax. Ekkert áhvílandi. V. 11,9 m.

Háteigsvegur 2
111,3 fm sérhæð á tveimur hæðum í nýuppgerðu
húsi á besta stað í borginni. Sérinngangur. Parket
og ﬂísar á gólfum. Þrjú svefnherbergi. Tvennar
svalir. Verð 33,9. Opið hús í dag frá 17:15-18:00.
Gústaf Adolf lgf. 895-7205.

Kleppsvegur - 2ja herb
Vel skipulögð 63 fm íbúð á 2. hæð. Stór stofa
og svefnherbergi og góðar svalir í suður. Húsið
endurbætt 2007. Laus ﬂjótlega. V. 15,9 m. 3

Guðrúnargata - Sérhæð
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. V 32 m.

Krummahólar - 2ja + bílsk.
Góð 73 fm 2ja herbergja íbúð með sæði í bílskýli.
Íbúðin er björt á 1. hæð í lyftuhúsi. Verönd. V. 13,9
Áhv 9,7 m. Laus ﬂjótlega.

Víðimelur, 2ja herb.
Mjög góð 2ja herb 60 fm íbúð á miðhæð í þríbýlishúsi. Mikið endurbætt, góðar svalir og sólpallur í
suður. Tilboð, áhv. 18,2 íls.

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

Nýjar eignir!
Fjöldi nýrra eigna á söluskrá á heimasíðu okkar
www.heimili.is. Flestar stærðir og gerðir á mismunandi verðum.
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Álfholt, Hafnarﬁrði
Fínt 277 fm endaraðhús með tveimur íbúðum og
innbyggðum bílskúr sem skiptist þannig: Aðalíbúð
og ris 177 fm, íbúð í kjallara 59 fm og bílskúr 41 fm.
Lóð frágengin. Miklir möguleikar. V. 49,9 m.

TI

Melbær
Fallegt 280 fm endaraðhús á þremur hæðum.
Kjallari og tvær hæðir ásamt frístandandi bílskúr.
Mikið endurbætt að innan og möguleiki á aukaíbúð
í kjallara. Fallegur garður með sólpalli. V. 55,9 m.
Skipti á minni eign möguleg.
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Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

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

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

ENGJATEIGUR 7

TIL LEIGU EÐA SÖLU
SÉRBÝLI

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.

Stokkseyri

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.

Glæsilegt einbýlishús á einstökum stað með stórkostlegu útsýni. 207,3 fm. einbýlishús á
einni hæð að meðtöldum 38,5 fm. bílskúr. Húsið er allt hið vandaðasta, innréttað á vandaðan og smekklegan hátt. Eldhús með eldunareyju. Stofa með gólfsíðum gluggum og mikilli
lofthæð. 4 svefnherbergi. Gólfhiti er í öllu húsinu. Hellulögð verönd umlykur húsið á þrjá
vegu. Heitur pottur á verönd. Húsið er klætt að utan með standandi harðviðarklæðningu
og lágréttu báruáli. Gluggar og útihurðir út tekki. Áhvílandi hagstæð lán kr. 33,7 millj.
Greiðslubyrði um kr. 165 þús. pr.mán. Verð tilboð. Frábær staðsetning á fallegum stað á
sjávarkambi með útsýni til suðurs, vesturs og austurs.

Klettás– Garðabæ

Aragata
Fallegt og afar vel staðsett 314,4 fm einbýlishús á þremur pöllum auk rislofts á þessum eftirsótta stað. Tvær íbúðir eru í húsinu og er sér inngangur í hvora um sig. Aðalíbúðin skiptist
m.a. hol, þrjár samliggjandi skiptanlegar stofur með útgangi á verönd og lóð, eitt herbergi
inn af stofu (á teikningu forstofuherbergi), eldhús með upprunalegum sérsmíðuðum
innréttingum og þrjú herbergi á svefngangi. Nýlega hefur verið skipt um inntök og ljósleiðari lagður í húsð. Lóðin er 762,0 fm að stærð, ræktuð. Hægt er að koma fyrir tveimur
bílastæðum á lóð.Verð 79,9 millj.

Maríubaugur. Skipti möguleg á minni eign
Glæsilegt 150 fm. endaraðhús að meðtöldum 30 fm. bílskúr. Eignin er innréttuð á vandaðan
og smekklegan hátt. Mikil lofthæð er í eigninni og innfelld lýsing í loftum. 3 rúmgóð herbergi. Björt stofa. Eldhús með góðri borðaðstöðu. Glæsileg lóð með stórri timburverönd til
suðurs og heitum potti.. Leik- og grunnskóli í næsta nágreinni. Verð 47,5 millj.

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

4 - 6 HERB.
Vatnsstígur
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.

Bláskógar.
Sóleyjarimi.
Vandað 208,3 fm. raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Vandaðar innréttingar
og skemmtilega hönnuð lýsing. Stofa og borðstofa með eldstæði og útgengi í garð. Einnig
útgangur á verönd úr eldhúsi. Þrjú svefnherbergi, en möguleiki er að gera sjónvarpsrými
að fjórða herberginu. Gólfhiti. Góð afgirt viðarverönd framan við húsið og góð hellulögð
aðkoma. Matjurtagarður baka til. Verð 47,7 millj.

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

GARÐABÆR
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.

Birkigrund - Kópavogi
Gott raðhús um 232 fm. að stærð að meðtöldum 26,6 fm. frístandandi bílskúr. Auk þess er
risloft sem er ekkiinni í fermetratölu hússins. Eignin er tvær hæðir, kjallari og ris. Á aðalhæðum eru m.a. eldhús, stofa, borðstofa, fjölskyldu- /sjónvarpsrými og 3 rúmgóð herbergi.
Risið er eitt rými með fjórum góðum þakgluggum. Sér inngangur í kjallara og því mögulegt
að skipta eigninni í tvær íbúðir. Skjólsæll garður í góðri rækt. Vel staðsett eign í barnvænu
hverﬁ. Stutt í þjónustu. Verð 45,0 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.

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

Viðarás
Fallegt og vandað 160,3 fm parhús á einni hæð að meðtöldum 26,9 fm. bílskúr. Eldhús
með eyju, rúmgóðar stofur, rúmgott hjónaherbergi og 2 barnaherbergi . Hiti í innkeyrslu
og stéttum og skjólgóð verönd til suðurs út af stofum. Útsýnis nýtur að Rauðavatni, að
Bláfjöllum og víðar. Stutt í skóla og leikskóla. Verð 45,5 millj.

Eikjuvogur- efri sérhæð.
Falleg 200,8 fm. sérhæð á tveimur hæðum auk 34,3 fm. bílskúrs. Eign sem hefur fengið
gott viðhald í gegnum tíðina. Rúmgott eldhús. Tvær samliggjandi stofur með útgengi á suðvestursvalir. Fjögur herbergi. Allar raﬂagnir og töﬂur eru endurnýjaðar og húsið var málað og
viðgert fyrir um 5 árum síðan. Stór lóð með timburveröndum. Verð 48,5 millj.

Höfum fengið til sölumeðferðar nýlega
endurnýjað 260 fermetra einbýlishús með
miklu sjávarútsýni á 1.500 fermetra
eignarlóð á sunnanverðu Arnarnesi“
Nánari upplýsingar veitir
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

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.

Laugavegur

SUMARBÚSTAÐIR

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.

Ljósalind. 5 herbergja íbúð ásamt bílskúr.
Afar vönduð og smekkleg 120,7 fm. íbúð á 3. hæð auk 2,3 fm. geymslu í kjallara
og geymslu innan íbúðar. Innréttingar hannaðar af Rut Káradóttur, innanhússarkitekt. Rúmgóð stofa. Borðstofa við eldhús. Bæsuð hnota í innréttingu í eldhúsi. Þrjú
herbergi. Stórar yﬁrbyggðar svalir í suðvestur. Stórkostlegt útsýni. Verð 37,9 millj.

Sumarhús – Svínadal
Glæsilegt 84,2 fm. sumarhús við Neðstaás
í landi Kambhólslands, Svínadal. Húsið
skiptist í gang, stofu og eldhús í opnu rými
með góðri lofthæð , þrjú svefnherbergi,
baðherbergi með sturtu- og gufuklefa,
þvottaaðstöðu auk rúmgóðs svefnlofts
með geymslurými. 12 fm. gestahús á lóð.
Lóðin er leigulóð 4.500 fm. að stærð, gróin
og kjarri vaxin. Viðarverönd um 270 fm.
umlykur bústaðinn. Heitur pottur á verönd.

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

Straumsalir-Kópavogi. 5 herb. með 4 svefnherb.
Mjög falleg 129,8 fm. 5 herbergja íbúð á 3. hæð í 5 íbúða húsi. Fjögur svefnherbergi. Björt stofa og borðstofa með útgangi á um 12 fm. svalir til suðvesturs. Opið
eldhús með fallegum innréttingum úr mahony. Frá íbúðinni nýtur stórkostlegs
útsýnis að Reykjanesi, til Snæfellsjökuls og víðar. Stutt í skóla, sundlaug og
íþróttasvæði. Hús nýlega málað að utan.i Verð 37,9 millj.

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

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

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.m Verð 37,5 millj.

MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
ÓSKUM EFTIR UM 1.000 FM. LAGERHÚSNÆÐI MEÐ GÓÐRI
LOFTHÆÐ AUK UM 300 FM. VERSLUNARÝMIS. VÖRUMÓTTAKA
MEÐ AÐKOMU OG AÐSTAÐA FYRIR GÁMA SKILYRÐI

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.

ÓSKUM EFTIR 80 – 100 FM ÍBÚÐ Í LEITUM
FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA
100 FM ATVINNUHÚSNÆÐI ÓSKAST Á JARÐHÆÐ
MEÐ SÉRINNGANGI Í HLÍÐUM, HOLTUM, MIÐBÆ EÐA
VESTURBÆ
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.

Hjallavegur.
Góð 59,0 fm. íbúð á efstu hæð í góðu þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað. Um
er að ræða mjög fallega og vel umgengna íbúð í í upprunalegum stíl frá árinu
1965. Góðar svalir í suðaustur út af stofu. Þvottaaðstaða á baðherbergi. 2 svefnherbergi. Verð 18,5 millj.

Grettisgata

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

3JA HERB.

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.

Sörlaskjól. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.
Mjög falleg 90,3 fm.íbúð með sérinngangi í kjallara í tvíbýlishúsi. Íbúðin er mikið
endurnýjuð m.a. gólfefni, allar innréttingar, innihurðir, baðherbergi, innrétting
í eldhúsi, raﬂagnir og taﬂa. Björt og rúmgóð stofa. Tvö herbergi. Lóð er nýlega
endurnýjuð. Verð 26,9 millj.

•
•
•
•
•
•
•

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
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.

Hörðaland.

Hávallagata.

Góð 61,8 fm. íbúð
á 1. hæð, jarðhæð,
auk sér geymslu á
hæðinni í þessum
eftirsóttu fjölbýlum
í Fossvoginum.
Baðherbergi nýlega
endurnýjað. Rúmgott
svefnherbergi. Björt
stofa meðútgangi á
hellulagða verönd.
Sameign snyrtileg.
Verð 18,5 millj.

Góð 55,5 fm. íbúð á
jarðhæð á þessum
eftirsótta stað í
vesturbænum.
Rúmgott svefnherbergi. Rúmgott
eldhús. Parketlögð
stofa. Fallegur
bakgarður með
steyptum veggjum
í kring. Verð 16,9
millj.

Einbýli

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

Markland 4 - ﬁmm herbergja

Seinakur 3 - glæsileg íbúð

S

OP

IÐ

HÚ

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

Falleg og vel skipulögð ﬁmm herbergja 118,6 fm
íbúð á eftirsóttum stað í Fossvoginum. Íbúðin
skiptist í hol, gang, eldhús, þvottahús, rúmgóða
stofu, fjögur herbergi, baðherbergi og sérgeymslu
í sameign. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ
KL. 17:00 - 18:00 V. 31,5 m. 1655

Lágholt - Þarfnast standsetningar
Glæsileg 140,9 fm íbúð á 2.hæð (efri) í vönduðu álklæddu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu.
Húsið er frábærlega staðsett með fallegu útsýni. Vandaðar innréttingar og tvö baðherbergi. Laus
strax. V. 38,5 m. 1680

Laugarásvegur 36 - mikið endurnýjað

Kjalarland 22 - mikið endurnýjað

S

S

OP

IÐ

Einbýlishús á 2 hæðum ásamt stórum bílskúr,
alls 245,1 fm. Húsið er timburhús og skiptist
m.a. í 5 svefnherb. stórar stofur, eldhús og tvö
baðherb. Húsið er bjart og rúmgott og býður
upp á ýmsa möguleika, en gólfefni, innréttingar o.ﬂ. þarfnast endurnýjunar.
V. 35,9 m. 1582

HÚ

OP

IÐ

HÚ

Einbýlishús - sjávarútsýni - skipti

Vandað 220 fm einbýlishús Kópavogsmegin
við Fossvog. Húsið er á einni hæð og skiptist
í fallegar stofur, 4 herbergi o.ﬂ. Innb. tvöf.
bílskúr. Fallegur garður með góðri sólverönd á
tvo vegu. Glæsilegt sjávarútsýni. Skipti á minni
eign koma vel til greina. Nánari uppl. á skrifstofunni. V. 65 m. 7097

Parhús
Vel staðsett og mikið endurnýjað 202,8 fm
endaraðhús fyrir ofan götu ásamt 20,2 fm bílskúr
á þessum eftirsótta stað í Fossvoginum. Eignin
skiptist þannig: anddyri, hol, gesta snyrting,
svefnherbergi, eldhús, stofu, borðstofu og á
neðri hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús og sjónvarpshol. OPIÐ HÚS Í DAG
(MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 56,9 m. 1723

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.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 105,0 m. 7034

Hrólfsskálamelur 6-8 - örfáar íbúðir eftir

S

PIÐ

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

Kleifarsel 9 - vel staðsett
HÚ

O

Háberg - fallegt parhús

Mjög gott og snyrtilega umgengið 2ja hæða
140,5 fm parhús við Háberg. Fjögur rúmgóð
svefnherbergi. Góður garður. V. 29,9 m. 1385

Vorum að fá vel skipulagt og frábærlega staðsett 178,1 fm sérbýli á tveimur hæðum með
rúmgóðum bílskúr (33,5 fm) við Kleifarsel í Reykjavík. Húsið er staðsett í barnvænu og rólegu
umhverﬁ og aðeins í nokkra mín. göngufæri frá skóla. Tvær stofur og tveir útg. frá jarðhæð út í fallegan garð. Rúmg. svalir frá hjónaherb. Eignin er björt og hefur verið í eigu sömu aðila frá upphaﬁ.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 39,8 m. 1734

Íbúðirnar eru einstaklega glæsilegar og mikið í þær lagt. Á það jafnt við um hönnun, efnisval,
búnað og frágang. Staðsetningin er einstök og stutt er í allt það besta sem Seltjarnarnes hefur
upp á að bjóða. Íbúðastærðir eru frá 93 fm og upp í 158 fm og ættu því allir að ﬁnna sér hentuga
íbúðarstærð. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. Eitt til þrjú stæði í bílageymslu fylgja
hverri íbúð. 6973

Raðhús

Eyjar í Kjós, möguleg skipti á eign í Rvk.

Álfheimar 62 - falleg íbúð
S

PIÐ

Viðarás 95 - fallegt tengihús

HÚ

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

O

Birkigrund - endaraðhús

Falleg 103,3 fm upprunaleg 4ra til 5 herbergja endaíbúð á 1.hæð í mikið endurnýjuðu fjölbýlishúsi, staðsettu rétt við Laugardalinn. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V.
23,5 m.1712

Um er að ræða mjög vel staðsett einbýlishús /sumarbústað sem stendur á góðri 4750fm leigulóð
sem möguleiki er að kaupa af landeiganda. Húsið er til afhendingar strax í núverandi ástandi.
Möguleiki að yﬁrtaka lán frá Landsb. ca 14 millj. (háð samþykki lánveitanda) V. 19,9 m. 1654

Fallegt einstaklega vel skipulagt endaraðhús
126,6 fm neðst í Birkigrundinni við Fossvogsdalinn. Einstaklega barnvænt hverﬁ og
eru Grunnskóli, leikskóli og íþróttasvæði í
göngufæri og ekki yﬁr götur að fara. Endurnýjað eldhús, baðherbergi og ﬂ. Möguleiki að
byggja bílskúr við gaﬂ hússins. 3 svefnherbergi
og góðar stofur . Góðar svalir. Getur losnað
ﬂjótlega V. 34,9 m. 1711

3ja herbergja

Hvassaleiti - mjög gott raðhús

Fallegt mjög vel skipulagt og skemmtilega
hannað 227 fm raðhús á pöllum staðsett á
frábærum stað efst í botnlangagötu. Góðar
innréttingar. Innbyggður bílskúr. Húsið er nýmálað að innan. 3-4 svefnherb. Stórar stofur
á efsta palli. Arinn. Útgengið úr stóru hjónaherbergi í góðan garð. Mjög góð aðkoma að
húsinu. V. 49,9 m. 1424

Hæðir

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

Tjarnargata 41 - Falleg íbúð
Heiðarhjalli 45 - glæsileg efri
sérhæð

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

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

Austurbrún - glæsilegt útsýni
Álfkonuhvarf 45 - með bílskýli
Grettisgata - glæsileg eign

Góð 96,3 fm íbúð með ca, 20 fm svölum
í nýlegu húsi í miðbæ Reykjavíkur ásamt
sérmerktu bílastæði. Íbúðin skiptist í forstofu,
svefnherbergi, stórt gluggalaust herbergi, baðherbergi, eldhús og rúmgóða stofu.
V. 28 m. 1581

3ja herbergja 107,1 fm íbúð á 3.hæð í
vönduðu húsi ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin er á efstu hæð. Sérþvottahús. Flísalagt
baðherbergi. Góðar innréttingar. Rúmgóð
stofa, útgengið á suðvestursvalir. Tvö svefnherbergi. Opið eldhús með góðri eikarinnréttingu.
Sérgeymsla. Laus strax. V. 22,0 m. 7159

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

50 ára og eldri

2ja herbergja

Boðagrandi - glæsileg endurnýjuð
íbúð

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

Strikið - útsýnisíbúð á efstu hæð.

Hulduland - jarðhæð

Falleg talsvert endurnýjuð 2ja herbergja
íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli í Fossvoginum.
Nýlegar innrétt. baðherbergi og parket. Þvottahús á hæðinni. V. 16,3 m. 1607

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

Ásbraut - ﬁmm herbergja

Falleg og björt ﬁmm herbergja íbúð á
þriðju og efstu hæð með frábæru útsýni yﬁr
Reykjavík og Öskjuhlíðina. Íbúðin skiptist í hol,
eldhús, baðherbergi, stofu, vinnuherbergi og
þrjú svefnherbergi. Í kjallara er sérgeymsla og
sam.þvottahús. V. 21,9 m. 1640

Hólmgarður 13 - endurnýjuð efri
hæð

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

Sléttuvegur 15 - glæsilegt útsýni

Norðurbakki 13a - efsta hæð

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. V. 27,5 m. 1646

Grænahlíð - mikið áhvílandi

Nánast eingöngu yﬁrtaka á lánum frá Arion
banka. Björt íbúð í kjallara með stórum
gluggum íbúðin er 67,2 fm. Nýlegir gluggar og
gler og sér inngangur. V. 19,5 m. 1721

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

Atvinnuhúsnæði
Bíldshöfði - verslunareining
Flúðasel - mikið endurnýjuð

Mjög góð og mikið endurnýjuð 3ja herbergja
98 fm íbúð á 1.hæð við Flúðasel í Reykjavík.
Íbúðin er á jarðhæð til suðurs yﬁr bílakjallara.
Sér stæði fylgir í lokuðum bílakjallara.
V. 21,9 m. 1716

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

Kvisthagi 29 - neðri sérhæð

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

Efstaleiti - vönduð sameign

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

Mjög gott og einstaklega vel staðsett 202,3 fm verslunarhúsnæði efst Bíldshöfðann. Mikið
auglýsingagildi og góð staðsetning. Góð bílastæði. Laust strax. V. 33,9 m. 7096

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

Lambhagavegur - stór lóð

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

Smyrilshólar 6 - 0001 laus strax

Falleg 4ra herbergja lítið niðurgraﬁn íbúð í
kjallara í ágætu fjölbýlishúsi á mjög góðum
stað í Hólum. Endurnýjað eldhús, parket og
ﬂ. Góður möguleiki að leigja eitt herbergi með
sérinngangi á gangi en má auðveldlega sameina íbúð. Laus strax. V. 17,3 m. 1637

Kirkjusandur - glæsilegt útsýni

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

Lambhagavegur 3 er 4.422 fm viðskipta og þjónustulóð rétt við Bauhaus verslunina við Vesturlandsveg. Gert er ráð fyrir allt að 3.090 fm húsi. gatnagerðargjöld hafa verið greitt ásamt
fráveituheimæðargjaldi. V. 69,9 m. 1429

Kafﬁvagninn Grandagarði
Bræðraborgarstígur - sérhæð
ásamt risi

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

Vatnsstígur - glæsileg íbúð á 7. hæð

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

Berjarimi - sérverönd

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

Kafﬁvagninn hinn vel þekkti veitingastaður við höfnina er nú til sölu. Um er að ræða fasteignina
147 fm ásamt rekstri og búnaði. Húsið skiptist í matsal, snyrtingar, afgreiðslu, eldhús, starfsmannaaðstöðu, lagerrými, kæli, frystigeymslu og geymsluloft. Eignin gefur ýmsa möguleika m.a.
lengri afgreiðslutíma, aukna þjónustu og mögulega stækkun. Nánari upplýsingar veitir Geir
Sigurðsson löggiltur fasteignasali hjá Eignamiðlun 1719

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

Veghús - glæsilegt útsýni

Falleg og rúmgóð 136 fm íbúð á tveimur
hæðum ásamt 20,1 fm bílskúr, samtals 156,1
fm - mikið útsýni. Íbúðin skiptist í 4 svefnherbergi, 2 stofur, 2 baðherbergi, þvottahús og
eldhús. Sameign er snyrtileg og húsið virðist í
góðu viðhaldi. V. 30,9 m. 1414

Breiðavík 18 - efsta hæð

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.
V. 26,9 m. 1379

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

Lágholt 21 - 270 Mosfellsbær

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

Seinakur 3, íbúð 204 - 210 Garðabær

OP
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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
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.

• Nýtt á skrá •

S
HÚ

Falleg 140,9 fm 3-4ra
herbergja íbúð á 2. hæð
í litlu fjölbýli við Seinakur
3 í Garðabæ, ásamt stæði
í bílageymslu. Íbúðin
skiptist í forstofu, sjónvarpsstofu, baðherbergi,
stofu, borðstofu, eldhús,
rúmgott svefnherbergi og
hjónaherbergi með sér
baðherbergi. Eignin er
laus til afhendingar strax.
V. 38,5 m.

Fellsmúli 2 - 108 Reykjavík
Mjög falleg og björt 93,7 m2, 3ja herbergja íbúð
á þriðju hæð í fjölbýlishúsi við Fellsmúla 2 í
Reykjavík. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð!
Nýleg gólfefni eru á allri íbúðinni. eldhúsinnrétting og tæki. Nýleg tæki og innrétting á baði. Mjög
gott skipulag. V. 21,9 m.

Álfkonuhvarf 47 - 203 Kópavogur
• Nýtt á skrá •
93,7 fm 3ja herbergja
íbúð á 2.hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílgeymslu við Álfkonuhvarf
47 í Kópavogi. Eignin er
laus til afhendingar strax.
V. 23,5 m.

Opið hús í dag mánudag frá kl. 12:30 til 13:00

Hlynsalir 3 - 201 Kópavogur
• Nýtt á skrá •
Mjög rúmgóð og falleg
116,9 m2, 4ra herbergja
endaíbúð á þriðju hæð
í fjögurra hæða lyftuhúsi, ásamt bílastæði í
bílakjallara við Hlynsali 3
í Kópavogi. Mjög fallegt
útsýni. Eignin er laus til
afhendingar við kaupsamning. V. 28,8 m

Engjavegur 10 - 270 Mosfellsbær
332,6 m2 fokhelt einbýlishús á 1.043 m2 lóð við
Engjaveg 10 á fallegum stað rétt við Reykjalund
í Mosfellsbæ. Um er að ræða timburhús á
steyptum kjallara. Húsið er upprunanlega byggt
um 1950, en árið 1997 og 2005 var húsið
stækkað og byggður við húsið bílskúr - þessari
framkvæmd er ólokið. Lækkað verð! V. 29,9 m.

Kjarrhólmi 38 - 200 Kópavogur
• Nýtt á skrá •
75,1 fm 3ja herbergja
íbúð á fyrstu hæð í fjölbýlishúsi við Kjarrhólma í
Kópavogi. íbúðin þarfnast
viðhalds að innan. Eignin
er laus til afhendingar
strax. V. 15,2 m.

Þorláksgeisli - 113 Reykjavík
Mjög falleg 113,5 m2, 4ra herbergja íbúð með
fallegu útsýni á efstu hæð í 3.ja hæða lyftuhúsi,
ásamt bílastæði í bílakjallara við Þorláksgeisla 27
í Reykjavík. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi,
baðherbergi með sturtu og baðkari, þvottahús,
eldhús, stofu og borðstofu. Íbúðinni fylgir 7,5 m2
sérgeymsla í kjallara. V. 29,9 m.

Klapparhlíð 1, íbúð 405 - 270 Mosfellsbær
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.

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

Ástu-Sólliljugata – 270 Mosfellsbæ
Erum með til sölu þrjár 150-156 m2 4ra herbergja
sérhæðir í tvíbýlishúsum við Ástu-Sólliljugötu
1-7 í Mosfellsbæ. Hver íbúð skiptist í forstofu,
gang, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús,
geymslu, stóra stofu, eldhús og borðstofu.
Íbúðirnar afhendast 15. september 2012, fullbúnar án gólfefna, en ﬂísar á forstofu, þvottahúsi
og baðherbergi. Verð frá 33,0 m.

Laxatunga 124 - 270 Mosfellsbær
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.

Heiðarhjalli 14 - 200 Kópavogur
• Nýtt á skrá •
131,5 fm íbúð á jarðhæð
ásamt 30,2 fm bílskúr
við Heiðarhjalla 14 í
Kópavogi. Eignin er skráð
161,7 m2, þar af íbúð
131,5 m2 og bílskúr 30,2
m2. Eignin er laus til
afhendingar strax.
V. 36,0 m.

Hvammsskógur – Við Skorradalsvatn
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.

Bleikjukvísl 9 - 110 Reykjavík
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.

Sólbakki - 270 Mosfellsbær

Lækjarmelur 18 - 116 Kjalanesi
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 •
Blesabakki – Hesthús
8 hesta endahesthús í
4 eininga hesthúsi við
Blesabakka 6 í Mosfellsbæ. Um er ræða 60,3 m2
endabil í 4 eininga hesthúsi á mjög góðum stað,
neðst í hesthúsahverﬁnu í Mosfellsbæ. V. 11,9 m.

• Nýtt á skrá •

Freyjubrunnur 16-20
Lóð undir fjölbýlishús Til sölu 1.351 m2 lóð undir 13
íbúða fjölbýlishús við Freyjubrunn 16-20. Um er að
ræða lóð undir 13 íbúða fjölbýlishús á skemmtulegum stað við Freyjubrunn í Úlfarsárdalnum.
Gatnagerðargjöld eru greidd af lóðinni. V. 43,0 m.
Öndverðarnes Kiðhólsbraut
Lóð undir sumarhús 4.150 m2 lóð fyrir sumarbústað
í landi Öndverðaness í Grímsnes og Grafningshreppi. Lóðin stendur á grónum stað á þessu
vinsæla svæði. V. 3,2 m.

2.197,8 m2 iðnaðarhúsnæði í byggingu. Um
er að ræða 2.197,8 m2
uppsteypt iðnaðarhúsnæði á tveimur hæðum
sem skipt er niður í 10
bil. Þak er ekki komið á
húsið. Hvert bil er ca. 220
m2 á tveimur hæðum,
sem skiptist í 140 m2 sal
á jarðhæð og ca. 80 m2
skrifstofur á 2. hæð.
V. 68,0 m.
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Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Silungakvísl 4 - 110 Rvk

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Miðhús 7 - 112 Rvk

Verð: 69,5m

Opið
Opið
hús
hús

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Garðar
Sölufulltrúi
899 8811

Lómasalir 5 - 203 Kóp

Verð: 49.9m

Opið
Opið
hús
hús

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Verð: 58,9m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:85-6Stærð: 288 fm
Herb.

Herb:65-6Stærð: 210,2 fm
Herb.

Herb:65-6Stærð: 217,7 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánudag 25. júní kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudag 25. júní kl 18.30-19.00

OPIÐ HÚS þriðjudag 26. júní kl 17.30-18.00

Glæsilegt einbýlishús með bílskúr á frábærum stað í Árbænum. Húsið
er teiknað af Kjartani Sveinssyni. Hátt er til lofts í eigninni, 6 útgangar
eru í húsinu og glæsileg ca 100fm timburverönd er við húsið.
Svefnherbergi eru 5 mögulegt að hafa 6. Fallegur steyptur stigi er á
milli hæða. Skipti á minni eign koma til greina.

Glæsilegt einbýlishús ásamt bílskúr á eftirsóttum stað í Húsahverfi.
Garðurinn er fallegur og gróinn og hannaður af Stanislas Bohic. Eldhús
fallegt og rúmgóð stofa. Svefnherbergi eru 4 og möguleiki að bæta 5.
herberginu við. Áhvílandi er gott lán ca 32.000.000 sem möguleiki er
að yfirtaka. Skipti á minni eign koma til greina.

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Mjög fallegt og gott endaraðhús ásamt bílskúr á þessum eftirsótta
stað í Salahverfi Kópavogs. Um er að ræða 190,9 fm hús ásamt
26,8fm bílskúr. Aðkoman er falleg, húsið steinað, bílaplan með 3
stæðum og timburverönd í garði. Mjög góð lofthæð í húsinu og 5
svefnherbergi. Skipti á minni eign með bílskúr í hverfinu koma til
greina. Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Hlíðartún 2 - 270 Mos

Spóahólar 16 – 111 Rvk

Verð: 54,9m

Barmahlíð 15 – 105 Rvk

Verð: 22,5m

Opið
Opið
hús
hús

Opið
hús

Herb:55-6Stærð: 120,6 fm
Herb.

Hringið og bókið skoðun s. 895-6107

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. júní KL.17:30-18

Mjög fallegt
gt einbýlishús með aukaíbúð og tvöföldum b
bílskúr á 2770,3
narlóð á rótgrónum og rólegum stað í Mos. Húsið er skráð
fm eignarlóð
225,5fm
5,5fm en er 266 fm að sögn seljanda. Eignin hefur hlotið gott
viðhald. Á deiluskipulagi er búið að skipta lóðinni upp og samþykktur
byggingarreitur fyrir annað hús er á nýj
nýju lóðinni.

Fallega og mikið endurnýjað 5. herb. endaíbúð á annari hæð í vel við
viðhöldnu fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í stofu, borðstofu, eldhús,
baðherbergi, þvottahús og 4 svefnherbergi, gólfefni eru parket og
flísar. Húsið er vel viðhaldið að utan og góð staðsetning. Íbúðin er laus
við kaupsamning.

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Sigga Rut, gsm: 699 4610

Grandahvarf 8 – 203 Kóp

Herb:45-6Stærð: 123,9
Herb.
23,9 fm

Norðurbakki 5a - 220 Hfj

Verð: 36,9m

Verð: 28,5m

Opið
hús

Herb:65-6Stærð: 225,5
Herb.
25,5 fm

Fallegt efrii hæð með bílskúr í fjórbýlishúsi í Hlíðunum. Íbúðin sjálf er
m og bílskúrinn 28 fm . Hæðin skiptist í dag í 2 svefnherbergi,
95,9 fm
2 stofur, eldhús, baðherbergi og hol en mögul
möguleiki er að breytta
sjónvarspherberginu í 3 svefnherbergið. G
Gólfefnin eru parket, korkur
og dúkur. Mjög góð staðsetning þar se
sem stutt er skóla og leikskóla,
íbúðin getur losnað fljótlega. Uppl
Uppl. Sigga Rut, gsm: 699 4610

Básbryggja 25 - 110 Rvk

Verð: 29,9m

Opið
Opið
hús
hús

Opið
hús

Verð: 44,9m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:3-4
5-6 Stærð: 150,7 fm
Herb.

Herb:35-6Stærð: 113,4 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 204,2 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánudag 25. Júní kl.17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. júní.

OPIÐ HÚS mánudag 25.júní kl. 17:30-18:00

Glæsileg 3-4 herb. íbúð m/sér inngangi á jarðhæð m/bílskúr, um 26fm
og sér bílastæði fyrir utan íbúð. Náttúrusteinn og hnotu-parket á
gólfum. 2 góð svefnherb., fallegt baðherb., m/hvítum flísum og hnotu
innréttingu, þvottaherb., geymsla, og sjónvarpherb. Eldhús m/eyju, í
aðalrými, borðstofu og stofu. Útgengi út á sólpall.

Glæsileg og björt 3ja herbergja 113,4fm íbúð með tveimur svölum á
annarri hæð á þessum fallega stað á Norðurbakkanum í Hafnarfirði.
Íbúðin sem er vel skipulögð er búin vönduðum tækjum frá Electrolux
og hágæða hvítum innréttingum frá Designa. Stofa, borðstofa og
eldhús er allt í opnu sameiginlegu rými og þar er einnig gengið út á
stórar svalir með rennihurð. Uppl. Edda, gsm: 6-600-700.

Skemmtilegt 171,3 fm raðhús á þremur hæðum ásamt innbyggðum
32,9 fm bílskúr á einstaklega fallegum útsýnisstað í Bryggjuhverfinu.
Sérgarður, stór verönd á 2.hæð og svalir á 3. Hæð. Þrjú svefnrými,
þrjú baðherbergi, tvennar stofur, rúmgott og bjart eldhús ásamt sér
búri. Innaf þvottahúsi er innangengt í bílskúr.

Uppl. Sigurður, gsm: 898 6106

Hraunteigur 20 - 105 Rvk

Dofraborgir 38 - 112 Rvk

Verð: 39,9m

Opið
hús

Herb. 5

Verð: 26,9m

Opið
hús

Stærð: 155,7 fm

Herb. 4

OPIÐ HÚS mánudag 25 júní kl 18.30-19.00

LÆKK
AÐ
VERÐ!

Stærð: 123,2 fm

OPIÐ HÚS mánudag 25.júní kl. 19:00-19:30
:30
* Lækkað verð* 103,7 fm 4ra herbergja íbúð á
3.hæð auk 30,5 fm bílskúrs. Björt eign með
útsýni. Rúmgott alrými með eldhús opið við
stofu. Þrjú herbergi, þvottaaðstaða innaf
baðherb. og tvennar svalir. Geymsla á 1.hæð

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326
Verð: 41,9m

Iðunnarbrunnur 13 - 113 Rvk

Verð: Tilboð

Opið
hús

Herb. 4

Stærð: 176,5 fm

OPIÐ HÚS mánudag 25. júní kl. 17:30-18:00
Flott og fjölskylduvæn, vel skipulögð 5-6
herbergja endaíbúð á tveimur efstu hæðunum í
nýlegu fjölbýli á frábærum útsýnisstað í
Lindahverfinu. Skólar og leikskólar og öll
þjónusta í nágrenninu.

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Birkigrund 35 – 200 Kóp

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326
Verð: 56,5m

Opið
hús

Mjög góð sérhæð með bílskúr á 1.hæð með
sérinngangi í góðu húsi í á þessum vinsæla
stað. Íbúðin er 136 fm og bílskúrinn er 19,7 fm.
þrjú svefnherbergi og tvær stórar stofur. Eignin
getur verið laus strax eða eftir samkomulagi.

Galtalind 9 - 203 Kóp

Einbýlishús
E

Lóð

Stærð: 442 fm

Lóð í suðurhlíð neðan götu. Arkitektateikningar í
anda Sigvalda eftir Guðrúnu Ingvarsdóttur hjá
Arkþingi með stórum suðursvölum og
þaksvölum fyrir 308,2 fm. einbýlishús ásamt
rafmagns- og verkfræðiteikningum fylgja.

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm 698.7695

Sléttuhlíð F7 - 221 Hfj

Verð: 18,2m

Opið
hús

Stærð: 206 fm

Herb. 2

Stærð: 45,0 fm

Geymsla

OPIÐ HÚS mánudag 25. júní kl. 17.30-18.00
O

OPIÐ HÚS mánudag 25.júní kl 18:00-18.30

Fallegt og sérstaklega vel við haldið einbýlishús
í enda götunnar. Gott skipulag, vandaðar
upprunalegar innréttingar, unglinga- eða
vinnuherbergi í kjallara og rúmgóður bílskúr.
Fallegt hús á frábærum stað.

Sumarbústaður, 3 hýsi rétt við Hafnarfjörð í
Sléttuhlíð stutt eftir hestab. Íshesta, ekið eftir
Kaldárselsvegi inn á Sléttuhlíðarveg (sjá
vegakort á mbl.is/fasteignir:“Sléttuhlíð”) Hann er
næst innstur í botlanga vegar.

Uppl. Óskar, gsm: 893 2499

Uppl. Sigurbjörn, gsm: 867 3707

Básbryggja 9 – 110 Rvk

Verð: 39,9m

Opið
hús

Nánari upplýsingar í síma 698 7695

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Herb. 4

Stærð: 153,8 fm

17. júnítorg – 210 Gbæ

Verð: 18,9m

Opið
hús

Herb. 1

Stærð: 65,1 fm

OPIÐ HÚS mánudag 25. júní kl. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS mánudag 25. júní kl. 19:30-20:00

Uppl. Garðar Hólm, gsm: 899 8811

Uppl. Garðar Hólm, gsm: 899 8811

Fallega og vandaða 153 fm 4ra herbergja íbúð
og bílskúr við Básbryggju í Reykjavík. Eign fyrir
vandláta.

Nýleg og vönduð stúdíóíbúð á fyrstu hæð með
verönd og sérgarði, fyrir 50 ára og eldri í einu
vinsælasta hverfi Garðabæjar.

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fast.sali.

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

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

stakfell.is

Fax 535 1009

Tröllateigur - 270 Mos

Ægisgata-101 Rvk.

189 fm raðhús á frábærum stað þar af 25 fm bílskúr. Eignin skiptist í stofu, borðstofu, 4 svefnh. 2. baðh.
eldhús og þvottah. Laus strax, sölumenn sýna. Verð 43.7 millj

3 vel útbúnar 2ja herb. íbúðir. Fullbúnar með öllum húsgöngun og húsbúnaði. Henta mjög vel til
skammtímaleigu. Stæði í bílageymslu. Hagstætt lán getur fylgt. Verð 70.8 millj.

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

Laufengi- 112 Rvk

Snæland - 108 Rvk

Ásakór - 103 Kóp

Gullengi - 112 Rvk

Fjarðarsel- 109 Rvk

97.4 fm 4ra herb. íbúð á 2 hæð. Íbúðin hefur
verið endurnýjuð að mestu og eru hvítlakkaðir skápar og innrétting í eldhúsi. Parket á
gólfum. Verð 25.5 millj

MIKIÐ ÚTSÝNI. 3ja herbergja íbúð á 5. hæð
í í 6. hæða lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu.
ÍBÚÐIN ER TIL AFHENDINGAR STRAX.

111.1 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð. LAUS VIÐ
KAUPSAMNING.
Íbúðin skiptist í hol, 2 herb., bað, eldhús,
þvottah. og stofu. Verð 25 millj.

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

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

Hálsaþing - 203 Kóp

Viðarrimi- 112 Rvk

Stuðlasel - 109 Rvk

Vesturás - 110 Rvk

Glaðheimar- 104 Rvk

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

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

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

175 fm rúmgott 5 herb raðhús með bílskúr
og auka íbúð. Efri hæð skiptist í anddyri,
eldhús, 2 herb, bað og stofu. Neðri hæðin
skiptist í 2 svefnh., bað, þvottah., geymslu og
AUKA ÍBÚÐ.

97.7 fm 3ja herbergja íbúð á efstu hæð
í fjórbýli með stórum þaksvölum. Íbúðin
skiptist í hol, baðherbergi, eldhús, stofu og 2
svefnherbergi. Verð 25.4 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 fjárfestingakostur þar sem eignin er öll í útleigu með
langtíma leigusamningum.

Þórðarsveigur- 112 Rvk

Lundabrekka - 200 Kóp

Frjóakur - 210 Gbæ

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

106,6 fm 4ra herb endaíbúð, innangengt
af svölum. Þar af er geymsla 13.9 fm. Verð
22.5 millj.

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

Völuteigur - 270 MOS

Reynihvammur- 200 Kóp

Kórsalir - 203 Kóp

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

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.

Ólafsgeisli - 113 Rvk
232,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum.
Húsið skiptist í anddyri, stóra stofu og
borðstofu, eldhús, 4 svefnh. og 2 baðh.
þvottahús með innang. í tvöfaldan bílskúr.

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.

Bæjarlind - 201 Kóp
Til sölu 810 fm atvnnuhúsnæði, sem skiptist í 4
bil. Tvö þeirra eru 150,0 fm, þriðja er 221,8 fm.
og fjórða er 288,6 fm. Sölumenn sýna.

Borgartún - 105 Rvk

Sóltún - 105 Rvk

Rauðagerði - 108 Rvk

147,7 fm íbúð á 6. hæð. Skiptist í forstofu,
eldhús, sólstofu, stofu, gestasnyrtingu,
barnah., hjónaherbergi með sér baði.

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

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

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

Furuvellir - Hf. - Einbýli
Eitt glæsilegasta einbýlishúsið á Völlunum. Frábærlega staðsett í
lokuðum botnlanga. Húsið er 211,3 fm og þar af bílskúr 32,3 fm auk
þess er steypt garðhýsi. 4 svefnherb. stofa. borðstofa, tvö baðherberb. Frábær útiaðstaða, heitur pottur, útisturta. Allur frágangur til
fyrirmyndar. Eign fyrir vandláta. Eign í sérﬂokki. Verð 58 millj.

Öldugata - Hf. - Einbýli
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.

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.

Skógarás - Hf. - Einbýli
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.

Vesturvangur - Hf. - Einbýli - Laust strax
Gott einbýli á einni hæð samtals um 193 fm. á frábærum útsýnisstað í hraunjaðrinum við Vesturvang 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. Laust
strax. Verð 48.9 millj

Háaberg - Hf. - Einbýli
Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum um 230 fm með bílskúr. Vel
staðsett á frábærum útsýnisstað í Setbergslandi. Eignin skiptist í
forstofu, gestasnyrtingu, hol, sólst., borðst., eldhús og stofu, bílskúr
og herb. inn af. Á neðri hæð er anddyri, gangur, tvö (þrjú) herb.,
hjónaherb. með fataherb. inn af, baðherb., geymsla og þvottahús.
Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Skipti möguleg. Verð 58 millj.

Fjóluhvammur - Hf - Einb/ Tvíb.
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.

Naustahlein - Gbæ. - Parhús - Eldri borgarar
Glæsilegt rúmgott einlyft parhús með innbyggðum bílskúr samtals
130 fm við Hrafnistu í Gbæ. Falleg hraunlóð. Eign í sérﬂokki.
Verð 35. millj.

Engjaþing - Kóp - Sérhæð
Falleg sérhæð í fjórbýlishúsi vel staðsett í þingahverﬁnu í Kópavogi, íbúðin er 3ja herb. 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.

Furuhlíð - Hf. Raðhús
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.

Hellubraut -Hf - Einbýli
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.

Breiðvangur - Hf. - 5 herb.
Um er að ræðs 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 sé
herbergi og geymsla ásamt hefðbundinni sameign. Bílskúr með
hurðaopnara. Verð 26,8 millj.

Kríuás - Hf. - 4ra herb. Laus stax
Í einkasölu mjög fallega og bjarta (gluggar á þrjá vegu) 109,9 fm
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.

Kórsalir - Kóp - 4ra
Hraunhamar kynnir sérlega smekklega 4ra 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.

Daggarvellir - Hf. - 3ja - Hagstætt lán
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.

Fagrahlíð – 220 Hfj.
Um er að ræða mjög snyrtilega 80,2 fm 3ja herbergja
endaíbúð á annarri hæð í góðu litlu fjölbýli vel staðsett við
grænt svæði í Setbergshverﬁnu. Eignin skiptist í forstofu, gang,
eldhús, herbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús, stofu,
geymslu ásamt hefðbundinni sameign. Fallegar inréttingar og
gólfefni. Verð 19,8. millj.

ÍBÚÐIR FRÁ LÁNASTOFNUN

- EKKERT ÁHVÍLANDI

Lindarberg - Hf Sérhæð

Hamarsbraut Hf - Sérhæð

Langeyrarvegur
- Hf - 4ra

Um er að ræða 80 fm
3ja herbergja neðri
hæð í tvíbýli með sérinngangi. Með frábæru
útsýni í Setberginu.
Verð 23,8 millj.

Um er að ræða 85 fm
4ra herbergja íbúð
á tveimur hæðum í
tvíbýlishúsi.
Verð 19,8 millj.

Um er að ræða 120,6
fm 4ra herb. neðri
hæð. Eignin þarfnast
viðhalds að utan og
innan.
Verð 19,8 millj.

Álfaskeið - Hf
- 2ja

Norðurbakki Hf - 3ja

Strandgata - Hf
- Sérhæð

Um er að ræða 38,4
fm 2ja herbergja
rishæð í þríbýlishúsi.
Eignin þarfnast viðhalds að innan.
Verð 9,5 millj.

Um er að ræða 93,7
fm 3ja herbergja íbúð
fyrstu hæð í lyftuhúsi
ásamt stæði í bílageymslu.
Verð 24,8 millj.

Um er að ræða 111 fm
4ra herbergja neðri hæð
í tvíbýlishúsi með sérinngang. Eignin þarfnast
viðhalds að utan og
innan. Verð 16,5 millj.

Öldugata - Hf.
- 4ra.

Selvogsgata Hf - Sérhæð

Grænakinn Hf. - Sérhæð

Um er að ræða 87,9
fm 4ra herbergja íbúð
í fjölbýlishúsi. Eignin
þarfnast smá viðhalds
að innan.
Verð 14,3 millj.

91,8 fm 3ja herbergja
neðri hæð í tvíbýlishúsi við Selvogsgötu
í Hafnaﬁrði. Eignin
þarfnast viðhald að
utan. Verð 17. millj.

Um er að ræða 84
fm 3ja herb. jarðhæð
með sérinngang. Vel
staðsett í Kinnahverﬁ
í Hafnarﬁrði.
Verð 16,5 millj.
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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.

Þriggja herbergja íbúðirnar í Boðaþingi 10 og
12 eru mjög rúmgóðar. Þær skiptast í forstofu,
2 svefnherbergi, eldhús, stofu. Borðsttofu, 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.

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,hjónaherbergi, baðherbergiog
þvottahús.Geymslur í Kjallara.
Verð frá 25,9 til 29,5 m.
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Glæsileg 116 fm
penthouseíbúð á 5 hæð í
austurenda Boðaþing
10 og 12. Fallegt útsýni
yﬁr Elliðavatn.
Verð 37,5 m
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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

3 herbergja íbúð 145,6 fm á 1.hæð
í lyftuhúsi með stæði í bílageymslu við
Boðaþing 8. Eignin skiptist í forstofu með skáp,
hjónaherbergi meðfataherbergi og sér baðherbergi, rúmgott
svefnherbergi, glæsilegt eldhús, stofu, borðstofu, þvottahús innan íbúðar,
gestabaðherbergi,sólskáli og verönd. FRÁBÆR KAUP ! Verð 36,5

Allar upplýsingar veitir Árni Sigurgeirsson
lögfræðingur/sölufulltrúi s.692-7203/510-3800
arni@husavik.net

+Ó6$9Ì.)$67(,*1$6$/$VtPLHéDiKXVDYLNQHW
Sveinbjörn Halldórsson
Löggiltur fasteignasali
Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur löggiltur fasteignasali.
Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is
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OPIÐ HÚS BALDURSGATA
29 - FJÓRAR ÍBÚÐIR
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OPIÐ HÚS MÁNUDAG OG
ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 19:00 - 20:00.
Heildareignin nr. 29 við Baldursgötu í Reykjavík. Um er að ræða
efri hæð með sérinngangi og þrjár
einstaklingsíbúðir á jarðhæð með
sérinngangi. Glæsileg eignarlóð, afgirt
með skjólveggjum, timburverandir
og fallegur gróður. Eign með mikla
möguleika. Verð 64 milljónir.

HVASSALEITI 149 MEÐ
AUKA ÍBÚÐ
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OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 19:00
- 20:00
Vorum að fá í einkasölu glæsilegt
og mikið endurnýjað 245 fm raðhús
á þessum eftirsótta stað í austurbæ
Reykjavíkur. 3 - 4 svefnherbergi.
Tvær stórar og bjartar stofur. 2ja
herb. aukaíbúð í kjallara. Fallegar
uppgerðar innréttingar. Parket og
ﬂísar á gólfum. Áhv. 30 millj.
Verð 64,9 millj.
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GARÐAVEGUR 6- EINBÝLI

KIRKJUTEIGUR - 4RA HERB.

KÓRSALIR

LANGHOLTSVEGUR

OPIÐ HÚS MÁNUDAG OG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 19:00 - 20:00.
Fallegt 171 fm tveggja hæða einbýlishús á góðum stað í Hafnarﬁrði.
Húsið er 150 fm og bílskúr 21 fm. Á neðri hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Útgengt á fallega timburverönd.
Á efri hæðinni er glæsilegt eldhús, stór stofa og borðstofa. Tvennar
svalir. Parket og ﬂísar á gólfum. Verð 34 milljónir.

Góð 80 fm 4ra herbergja íbúð í kjallara í fjórbýli á góðum stað í
Teigunum í Reykjavík. Þrjú rúmgóð svefnherbergi og björt stofa.
Parket og ﬂísar á gólfum. Góðar innréttingar. Sameign er snyrtileg.
Eignin getur verið afhent ﬂjótlega. Verð 18,9 millj.

Glæsileg 130 fm 4ra herb. íbúð við Kórsali 5, með stæði í bílageymslu. Þrjú svefnherbergi. Björt og góð stofa með suðvestursvölum. Fallegt eldhús. Þvottahús innan íbúðar. Falleg sameign.
Sérgeymsla og stæði í bílageymslu eru í kjallara. Flísar á gólfum.
Verð 32,7 millj.

Björt og góð 3ja herb. 78,7 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi á
besta stað við Langholtsveginn. Forstofa. Tvö góð svefnherbergi.
Baðherbergi. Eldhús. Björt og góð stofa. Gott sameiginlegt þvottahús. Parket, dúkur og ﬂísar á gólfum. Verð 18,9 millj.
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ÁLFKONUHVARF 45 - 3JA HERBERGJA

NORÐURBAKKI 13A

ÞÓRÐARSVEIGUR 6 - LYFTUHÚS

HÆÐARGARÐUR 33 - FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI

OPIÐ HÚS MÁNUDAG OG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 18:00 - 18.30.
Glæsileg 107 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð ásamt stæði í bílageymslu
á þessum eftirsótta stað í Kópavogi. Tvö rúmgóð svefnherbergi og
björt stofa með suðursvölum. Vandaðar innréttingar. Parket og ﬂísar
á gólfum. Laus strax. Verð 22,0 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAG OG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 18:30 - 19:00.
Mjög glæsileg fullbúin 3ja herb. 108 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.
Tvö rúmgóð svefnherbergi og björt stofa með glæsilegu útsýni.
Þvottahús innan íbúðar. Verð 27,5 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAG OG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:00 -17:30.
Falleg 88 fm 3ja herb. endaíbúð á 4. hæð í nýlegu lyftuhúsi í
Grafarholtinu ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Tvö rúmgóð svefnherbergi og björt stofa. Stórar suðursvalir. Þvottahús innan íbúðar.
Parket og ﬂísar á gólfum. Verð 23,9 millj. LAUS STRAX.

OPIÐ HÚS MÁNUDAG OG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 18:00 - 18:30.
Glæsilega 85 fm 2ja - 3ja herb. íbúð á 2. hæð við Hæðargarð í
Reykjavík. Eitt svefnherbergi og stór og og björt stofa (herb. opnað
í stofu). Fallegur sólskáli til suðurs. Parket og ﬂísar á gólfum. Stórt
þjónusturými í sameign. Eignin er laus til afhendingar.
Verð 29,8 millj.

Traust þjónusta í 30 ár

Starfandi í yfir 26 ár!
Skýr svör – skjót þjónusta
Eysteinn Sigurðsson

Magnús Hilmarsson

Sigurður Hjaltested

Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is

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

Löggiltur fasteignasali / Sími: 821-5400
sigurdur@skeifan.is / skeifan.is

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Föst sölulaun
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk
Sölulaun eigna yfir 60 millj aðeins 0,8% + vsk
Sími 568-5556 www.skeifan.is

FRUM

Vorum að setja inn

–30–
nýjar eignir
á Stórreykjavíkursvæðinu í síðustu
viku á vef okkar
www.skeifan.is
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Opið hús

illi kl. 17 og

udag á m

í dag mán

18

Opið hús í dag mánudag

á milli kl. 17 og 18

Akurhvarf 4ra – Bílskýli

Kringlan 23 – Raðhús

Stórglæsileg 128 fm 4ra herb. íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli með stæði í bílskýli og 80 fm sértimburverönd. Mjög
fallegar innréttingar. Parket. 3 rúmgóð svefnherbergi og
sjónvarpshol. Þetta er glæsileg eign á frábærum stað þar
sem stutt er í skóla, leikskóla, veiði, Heiðmörk og útivist.
LAUS STRAX! Verð 33,9 millj.

Vorum að fá í einkasölu flott 171,9 fm raðhús á þessum
eftirsótta stað ásamt 24,8 fm bílskúr. Samtals 196,7 fm.
Fallegar innréttingar. Parket og flísar. Afgirt verönd út
frá stofu. Velmeðfarin eign á frábærum stað. Stutt í alla
þjónustu. Verð 53,5 millj.

Grettisgata – Einbýli

Gerðhamrar – Sérhæð

Gautavík – Sérinngangur - Bílskúr

Vegghamrar – 3ja herbergja

Brekkuhvarf – Einbýlishús

Fallegt 128 fm einbýlishús sem er 2 hæðir og kjallari
í gamaldags stíl í hjarta borgarinnar. Parket og flísar.
Ágætar innréttingar. Húsið er bakhús og er með garði,
þar er lítil verönd.
Verð 31,8 millj.

Sérlega glæsileg 150 fm neðri sérhæð (jarðhæð)
í tvíbýli. Þetta er einstaklega flott hæð sem er öll
endurnýjuð. Parket og flísar. Sérlega flottar innréttingar.
Sér inngangur. Stór timburverönd. Stór og fallegur sér
garður.
Verð 38,9 millj.

Mjög falleg og rúmgóð 117 fm 4ra herbergja íbúð á
jarðhæð ásamt 32 fm bílskúr innbyggðum í húsið.
Fallegar innréttingar. Flísar. Stór sérlóð með hellulagðri
verönd.
Sérinngangur.
Verð 32,6 millj.

Falleg 93 fm 3ja herbergja íbúð á annari hæð í litlu
fjölbýlishúsi. Fallegar innréttingar. Parket. Suður svalir.
Sér inngangur. Góð staðsetning.
Verð 22,3 millj.

Fallegt 174 fm einbýli með 47 fm bílskúr á þessum
frábæra stað við Elliðavatnið. Fallegar innréttingar.
Parket. Stór lóð. Byggingareitur hefur ekki verið
fullnýttur og eru miklir möguleikar á stækkun. Hægt er
að sækja um hesthús eða gestagús á lóðinni. Góð eign á
frábærum stað. Stutt í veiði og útivist. Verð 46,9 millj.

Torfufell – Raðhús

Hjarðarhagi – 5 herbergja

Baugakór - Bílskýli - Glæsieign

Kleppsvegur inn við Sund

Berjarimi - Laus - 3ja herb. - Bílskýli

Með 3 leiguíbúðum og bílskúr
Fallegt 128 fm raðhús sem er á einni hæð með 24 fm
bílskúr og 3 leiguíbúðum í kjallara sem að gefa góða
tekjurmöguleika. Húsið er mikið endurnýjað. Nýtt
eldhús. Nýtt bað. Kjallari undir öllu húsinu þar er búið
að innrétta 3 litlar íbúðir. Verð 43,5 millj.

Falleg 125 fm 5 herbergja íbúð á 2. hæð á þessum
vinsæla stað í Vesturbænum. Fallegar innréttingar.
Parket. Góðar svalir í vestur. Góð eign á mjög góðum
stað.
Verð 32,2 millj.

Glæsileg 140 fm endaíbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýli
með stæði í bílskýli. Glæsilegar innréttingar. Parket og
flísar. Stórar fallegar stofur. Stórar suðursvalir. Topp eign
á frábærum stað. Stutt í alla þjónustu, svo sem skóla,
leikskóla, heilsugæslu o.fl.

Mjög falleg 106 fm. 4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð
í mjög litlu fjölbýli á þessum vinsæla stað við Sundin.
Nýlegt eldhús og nýlegt bað. Fallegar innréttingar,
Parket, suðvestursvalir. Nýjir gluggar og gler. Ný svalahurð. Húsið var tekið í gegn og málað árið 2008
Verð 24,9 millj.

Falleg og sérlega rúmgóð 3ja herbergja 100 fm
íbúð á annari hæð með stæði í bílageymslu. Fallegar
innréttingar. Parket. Mjög rúmgóð stofa og sjónvarpshol.
Flísalagðar svalir í suðvestur. Íbúðin getur losnað fljótt.
Verð 22,5 millj.

Melalind – Bílskúr

Starengi – 3ja herb.

Ásakór – Glæsieign

Álfaland – bílskúr

Gunnarsbraut - 3ja herb.

Mjög falleg 3ja herbergja 103 fm íbúð á fyrstu hæð í litlu
fjölbýli ásamt 26 fm bílskúr. Fallegar innréttingar. Vestur
svalir. Fallegt útsýni. Sérlega vinsæll og góður staður.
Verð 29,6 millj.

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

Sérlega glæsileg 141 fm íbúð á 3ju hæð í nýlegri
lyftublokk á þessum frábæra stað í Kópavogi. 3 stór
svefnherbergi og stórar stofur. Flottar eikarinnréttingar.
Parket og flísar. Stórar suðursvalir. Stutt í alla þjónustu
og útivist. Áhv. Íbúðalán 27,6 millj.
Verð 34,9 millj.

Mjög falleg 140 fm neðri sérhæð ásamt 32 fm bílskúr
á þessum eftirsótta stað í Fossvoginum. Fallegar
innréttingar. Parket. Allt sér. Eignin hentar mjög vel
fyrir fatlaða, hjólastólaaðgengi er gott og hurðir breiðar.
Innangengt er á milli íbúðar og bílskúrs.

Falleg 3ja herbergja 79 fm íbúð í kjallara í þríbýli á
þessum góða stað í Norðurmmýrinni. Góðar innréttingar.
Parket. Sérinngangur. Góð staðsetning.
Verð 16,9 millj

Opið hús í dag kl. 17:00-18:00

Grundagerði 2 - Einbýlishús - Opið hús í dag kl. 17:00-18:00
Með 2 auka stúdíóíbúðum. Mjög fallegt einbýlishús, sem er hæð og ris ásamt
kjallara undir hluta hússins. Tvær sér stúdíóíbúðir, önnur í bílskúr hin í kjallara.
Eignin er alls 206 fm, þar af er bílskúrinn 34 fm. Verð 52,9 millj.

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

Runólfur Gunnlaugsson
lögg. fast.

Sæviðarsund 38 – Raðhús á einni hæð.

Ásmundur Skeggjason
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Lækjartún 9 Mosfellsbæ.

Snyrtilegt og vel skipulagt 160,4 fm raðhús á einni hæð á frábærum stað í sundunum.
Þrjú svefnherbergi og stórar stofur, möguleiki er á fjórða herberginu. Sólstofa og glæsilegur
suðurgarður. Hús sem bíður upp á mikila möguleika. Verð 46,9 m. Allar nánari uppl. og
skoðun veitir Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038

Stuðlasel 28 Reykjavík.

Glæsilegt 280 fm einbýlishús á tveimur hæðum með sundlaug í garði og íbúð í kjallara. Húsið
er stærra en uppgeﬁn fermetratala. Húsið er innst í botnlanga við opið svæði. Frábært fjölskylduhús á fínu verði kr.55 millj. Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason
fasteignasli S- 895 3000.

Hamravík – Stórglæsilegt.

Jöklafold 3 – Glæsilegt raðhús

Melgerði - Kópavogur.

Stórglæsileg 4ra herb. 133 fm íbúð á 2. hæð í mjög
góðu fjölbýli. Íbúðin er mjög rúmgóð, parket- og
ﬂísalögð, eldhús og baðherbergi stórglæsilegt.
Suður svalir. Verð 32,9 m. Allar nánari uppl. og
skoðun veitir Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038

Stórglæsilegt 175 fm raðhús með frábæru útsýni.
Húsið er með fjórum góðum svefnherbergjum og
stórri stofu. Glæsilegur garður með veröndum.
Góður 30,7,2 fm bílskúr. Verð 41,9 m. Allar uppl.
og skoðun veitir Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038

LAUS! Góð 72 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í
fallegu húsi á þessum vinsæla stað.
Verð aðeins 15,2 millj.

Ægisíða – LAUS STRAX!

Seinakur – Garðabær.

Heiðarhjalli – LAUS STRAX!

Glæsileg 2ja herb. Íbúð á jarðhæð á þessum
eftirsótta stað í vesturbænum. Parket á gólfum og
góðar innréttingar. Áhv. 15,5 millj. Verð 34,9 millj.
Allar nánari uppl. og skoðun veitir Jóhann Friðgeir
GSM: 896-3038

Góð eign
gulli betri

LAUS STRAX! Stórglæsileg 140,9 fm 3-4ra herbergja
íbúð fyrir í litlu lyftufjölbýli, ásamt stæði í bílageymslu. Frábær eign fyrir vandláta. Verð 38,5 millj.

Glæsileg sérhæð 4-5 herb. 160,7 fm með bílskúr á
þessum einstaka útsýnisstað, vönduð gólfefni og
innréttingar. Sérinngangur. Sólrík suður grillverönd.
Verð 36 millj.

Fallegt vel stðasett 250 fm einbýlishús í lokaðri botnlangagötu. Heitur pottur er í garði og
timbur verönd. Fjögur til sex herbergi. Innbyggður bílskúr. Skipti möguleg á minni eign.
Verð 58 millj. Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason S- 895 3000.

Kvíholt - Hafnarfjörður.

Glæsileg 154 fm neðri sérhæð með bílskúr á
þessum vinsæla stað í Hafnarﬁrði. Fjögur svefnherb.
og góðar innréttingar. Frábær sólpallur.
Verð 34,9 millj. Allar nánari uppl. og skoðun veitir
Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038

Grænakinn – Hafnarfjörður.

LAUS STRAX! Góð 84 fm 3ja herbergja íbúð á
frábæru verði. Parket og ﬂísar á gólfum.
Góð kaup! Verð aðeins 16,5 millj.

Hraunbær – Raðhús

Steinhella

Falleg raðhús á einni hæð 162 ásamt 20,8 fm alls
182,2. Fjögur svefnherbergi og glæsileg sólstofa.
Verð 43,5 millj. Allar nánari uppl. og skoðun veitir
Runólfur á Höfða GSM: 892-7798

Erum með til leigu skrifstofu og iðnaðarhúsnæði á
áberandi stað. Eignin er til afhendingar strax. Um er
að ræða 165-1000 fermetra. Getur hentað stórum
sem smáum aðilum. Allar nánari upplýsingar veitir
Ásmundur Skeggjason S- 895 3000.-

Fagleg og persónuleg þjónusta
Snorri Sigurfinnsson

Páll Guðjónsson

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

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

Jósep Grímsson

Hannes Haraldsson

Ágúst Valsson

Sigurður Eggertsson

Eggert Ólafsson

Lóa Sveinsdóttir

Elín Viðarsdóttir

Páll Rúnar Pálsson

FRUM

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL LEIGU Á 17. HÆÐ Á HÖFÐATORGI

Sumarhús til sölu í Eilífsdal

Ásgeirsbrekka í Skagafirði

Gott sumarhús 36 fm á 5000 fm gróinni lóð í Eilífsdal Kjós.
Ath aðeins 20 mín keyrsla frá Ártúnshöfða. Bústaðurinn
er úr timbri og klæddur viðhaldsfrírri klæðningu. Lóðin
er vel gróin og falleg. Í húsinu er stofa, borðst., eldhús,
svefnh., snyrting og geymsla. Sólpallur. Innrétt. upprunal.,
húsgögn fylgja. Rotþró nýleg. Verð 8.5 millj.
Uppl. veitir: Guðbergur Guðbergsson lögg. fast.s.
sími 893 6001 beggi@fasteignasalan.is

Landmikil jörð ca 1800 ha, þar af ræktað land um 36
ha. Jörðin er á einstökum útsýnisstað í 10 mín. akstursfjarlægð frá Sauðárkróki. Hentar vel til ræktunar á
hrossum, sauðfé og til ferðaþjónustu.
Verð 65 millj.

Flúðasel 67 - 109 Rvk.
Bókið skoðun í síma 893 1819
*GÓÐ ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ * MIKIÐ ÁHVÍLANDI* Góð
2ja herb., 72.9 fm., íbúð á jarðhæð í Seljahverfi. Hol með
fatarými, baðherb. með sturtu og tengi f. þvottavél, eldhús, stofu með útgengt á verönd og rúmgott hjónaherb.
Sérgeymsla á sömu hæð. Verð kr. 16.5 millj.
Nánari upplýsingar veitir: Eggert, lögg. fast.sali,
sími 893 1819 eða eggert@fasteignasalan.is

Til leigu 6 glæsileg skrifstofubil
ásamt eldhúsi. Stærðirnar eru frá
16 fm til 35 fm skrifstofur með
frábæru útsýni.
Möguleiki að leigja í heilu lagi.
Nánari upplýsingar gefur
Ágúst sími 895 0907 eða
gusti@fasteignasalan.is

Nánari upplýsingar gefur Hannes í síma 822 7518
eða hannes@fasteignasalan.is

Falleg sérhæð með bílskúr í Grafarvogi
4 herb 117.6 fm efri sérhæð með bílskúr í vönduðu húsi.
Sérinngangur. Falleg gólfefni og vandaðar innréttingar.
Einstaklega falleg gluggalistaverk. Eignin skiptist forst.,
flísal. stiga, eldhús, stór stofa og borðst., stórt hjónah.,
gott barnah., gott þv.hús og fallegt baðh. Góður bílskúr.
Stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Verð 29.9 millj.
Upplýsingar veitir: Gestur Ellert Guðnason sölufulltr.
síma 821 3747 eða gestur@fasteignasalan.is

Fasteignasalan Bær • Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogur • Sími 512 3400 • Fax 517 6345 • www.fasteignasalan.is
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Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is
GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is

Vantar eignir á skrá. Góð sala

Grýtubakki.

Grettisgata

Mjög falleg 73 fm. rúmgóð tveggja herb. íbúð á jarðhæð.
Sér garður með sólpalli og skjólveggjum. Parket á gólfum.
Skemmtilega skipulögð. Stórir skápar. Opið í eldhús úr
stofu. 5705

Lítil og falleg 45 fm. íbúð á neðri hæð í þríbýlishúsi í
bakhúsi skammt frá miðbænum. Ný eldhúsinnrétting,
gólfefni og tæki. Hornbaðkar.Glæsileg lóð og gott aðgengi.
Draumaeign. 8142

Leirvogstunga. Mosfellsbær.

Suðurholt í Hafnarﬁrði.

Mjög fallegt og vel byggt 200 fm. einbýli á einni hæð á
góðum stað í Leirvogstunguhverﬁ. Vandaðar innréttingar
og ﬂottur frágangur. Allt fyrsta ﬂokks. Afar fjölskylduvænt
hús. 8399

Glæsileg 126 fm. neðri sérhæð í tvíbýlishúsi Sér inngangur
Stofa, eldhús, þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol. Skápar í
herbergjum, parket og ﬂísar á gólfum. Baðherbergi með
innréttingu, baðkari og sturtu. V. 27,9 m. 8478

Bæjargil.

Furugerði.

Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott
eldhús. Sólpallur í suður. 8504

Falleg 65,5 fm. íbúð á jarðhæð með ﬂottum garði og sólpalli í suður. Góðar innréttingar og gólfefni. Eign í sérﬂokki.
V. 18,9 m. 8515

Köllunarklettsvegur 2
104 Reykjavík
Mosarimi.

Jórusel.

Falleg 82 fm. íbúð á efri hæð í tveggja hæða fjölbýli í
Grafarvogi. Góð gólfefni og innréttingar. Fallegt eldhús og
góðar svalir. V. 19,3 m . 8500

Fallegt 345 fm. einbýli á þremur hæðum. 33 fm. bílskúr. Á
jarðhæð er sér tveggja herb. íbúð. með sér inngangi. Flott
eign á góðum stað. 8243

LAUST STRAX!

Kauptilboð óskast í húseignina Aðalgötu 13.
Stykkishólmi.

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

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
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TIL LEIGU: Um er að ræða samtals 1.555,8 m2 atvinnuhúsnæði við Köllunarklettsveg 2 í
Reykjavík. Húsið skiptist í 499,5 m2 skrifstofu og vinnusal, ásamt móttöku og hinnsvegar 897,2
m2 vörugeymslu og 159,1 m2 geymsluhúsnæð. Vörugeymslan er með þremur stórum innkeyrsluhurðum. Mikil lofthæð. Í lagerhúsnæðinu er kæligeymsla. Hillukerfi er uppsett í húsnæðinu.
Skrifstofuhúsnæðið skipist í dag niður í móttöku, salerniaðstöður, geymslur, ræstirými, búningsklefa, starfsmannaaðstöðu með eldhúsinnréttingu, tvö vinnu/skrifstofurými. Lóðin er frágengin
og mjög snyrtileg. Fjöldi bílastæða og athafnapláss er á lóðinni. Leiguverð 2.300.000,- kr á
mánuði. Allar nánari upplýsingar hefur Einar Páll, löggiltur fasteignasali í síma 586 8080.

WWW.FASTMOS.IS
SÍMI: 586 8080

FOLD FASTEIGNASALA VAR STOFNUÐ ÁRIÐ 1994 AF VIÐARI FASTEIGNIR.IS
BÖÐVARSSYNI
Kennitala er 590794-2529. Áhættumat fyrirtækisins er skráð í 1. ﬂokki hjá Creditinfo
sem þýðir að fyrirtækið er framúrskarandi áhættulítið.

Í fasteignaviðskiptum skiptir traust öllu máli.
Hafðu samband í síma 552 1400

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali • Einar Guðmundsson löggiltur fasteignasali

Eignir vikunnar

Laugarásvegur-36 einbýli
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:30-18

IÐ
OP

Ca. 366 fm. stórglæsilegt einbýli á
besta stað við Laugarásveg. Húsið
hefur verið mikið endurnýjað á sérlega vandaðan og smekklegan hátt.
Á neðri hæð er séríbúð og þarfnast
hún endurbóta. Húsið er teiknað af
Gunnari Hanssyni og er það mjög
vel hannað. Verð 105 millj. VERIÐ
VELKOMIN Í OPIÐ HÚS Í DAG
MILLI 17:30 OG 18

S
HÚ

Sumarhús við Vatnaskóg
Sumarhús Eyrarskógi-skipti á bíl
möguleg
Sumarhús á fallegum stað nálægt Reykjavík á viðráðanlegu verði. Stofa, eldhús, bað og 2 svefnh. Auk
þess geymsluskúr. Skipti möguleg á allt að 2ja milljóna
bíl. Verð 6,9 millj.

Melabraut 8-Seltjarnarnesi, sérhæð
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17:30-18

IÐ
OP

H

Ca. 123 fm góð, talsvert endurnýjuð
efri hæð í tvílbýlishúsi á Seltjarnarnesi. Húsið er mjög vel staðsett
gagnvart skólum og íþróttaaðstöðu.
Eldhús og bað eru endurnýjuð.
Þvottaherbergi innan íbúðar. Helga
GSM 897-5416 sýnir í opnu húsi í
dag frá kl.17:30-18
Verð 35,9 millj.

ÚS

Traðarland 8 Fossvogi:
OPIÐ HÚS ÞRIJUDAG FRÁ 17:30-18

OP

IÐ

Fallegt, vel skipulagt einbýlishús á
einni hæð við Traðarland 8 í Fossvogi. Í húsinu eru 4 svefnherbergi,
stórar stofur, eldhús, baðherbergi,
innbyggður bílskúr o.ﬂ. Góð lóð með
skjólgóðum pöllum.
Gott hús á frábærum stað. Tækifæri
til að eignast gott hús á einni hæð í
Fossvoginum. Verð 70 millj
OPIÐ HÚS ER Á MORGUN
ÞRIÐJUDAG FRÁ 17:30-18, VERIÐ
VELKOMIN.

S
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Kristnibraut 75- glæsileg 4ja herbergja
OPIÐ HÚS ÞRIJUDAG FRÁ 17:00-18:00

OP

IÐ

Glæsileg og smekklega innréttuð 4ja
herbergja íbúð með stórri verönd og
stæði í bílageymslu á góðum útsýnisstað
í Grafarholti. Björt og falleg stofa með
útgengi út á stóra verönd. Þrjú svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar. Stæði
í þriggja stæða bílgeymslu fylgir. OPIÐ
HÚS ER Á EIGNINNI Á MORGUN
ÞRIÐJUDAG MILLI KL. 17 OG 18. Verið
velkomin! Allar nánari upplýsingar
veitir: Einar Guðmundsson Löggildur
fasteignasali s. 896-8767

S
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Sumarhús

Ca. 75 fm. gott vel viðhaldið sumarhús með svefnlofti á góðum útsýnisstað við Vatnaskóg. Húsið
er einkar vel staðsett á gróinni eignarlóð með miklu útsýni. Heitur pottur á palli. Verð 17,5 millj.

Sumarhús m. heitum potti í Eyrarskógi
Ca. 70 fm. nýlegur á mjög góðum stað í Eyrarskógi
við Hvalfjörð. Eignarlóð , mikið útsýni. gott umhverﬁ.
Heitur pottur. Verð 17,3 millj.

Nesbali-einbýli á einstökum útsýnisstað

Sumarhús Eyrarskógi
cA. 65 fm. vandaður og vel viðhaldinn bústaður með
svefnlofti. Bústaðurinn er vel staðsettur á gróinni
eignarlóð í Eyrarskógi. Verð 15,9 millj

Eignarlóðir við Apavatn-GOTT VERÐ
Tvær samliggjandi eignarlóðir í landi Vatnsholts suðaustan við Apavatn eru til sölu. Þær eru í skipulögðu
frístundahverﬁ. Virk samtök lóðareigenda. Lóðirnar eru
í grónum móum og er útsýni yﬁr Apavatnið og til fjalla
mjög fallegt. Vegur og vatn eru við lóðarmörk. Stærð
hvorrar lóðar er 5.700 fm. Verð er 1.800.000.- á lóð.
AFSLÁTTUR EF BÁÐAR ERU KEYPTAR SAMAN!

Ca. 235 fm einbýli á einstökum útsýnisstað á suðvestanverðu Seltjarnarnesi. Húsið er staðsett í
enda götu nálægt Bakkatjörn með útsýni yﬁr Snæfellsjökul og Keili. Stór stofa, 4 svefnherbergi,
eldhús, bað, þvottahús o.ﬂ. Skjólsæll garður. Verð 89,9 millj.

4ra herbergja

Einbýlishús

Lautasmári-Kópavogi
Ca. 80 fm. vel skipulögð rúmgóð íbúð á 1. hæð. Þvottaherbergi innan íbúðar. Góðar suðvestursvalir. GOTT
VERÐ 18,9 millj.
Bauganes-einbýli á stórri lóð m. byggingamöguleikum
Fallegt timburhús á stórri eignarlóð á góðum stað
í Skerjaﬁrði. Lóðin er skráð 628 fm., húsið stendur
fremst í lóðinni og eru miklir möguleikar til frekari
bygginga á lóðinni . Verð 43 millj.

Hæðir

Kaplaskjólsvegur -2.hæð-LAUS ÍBÚÐ Á
GÓÐU VERÐI.
Rúmlega 100 fm. björt og falleg endaíbúð á frábærum
stað í vesturborginni. Í dag er hún 2 herbergi og 2
stofur, en auðvelt að nýta sem 3 svefnherbergi og
stofu. Endurnýjað baðherbergi og guggar. Góð eign í
vesturborginni. Verð 25,9 millj

2ja herbergja

Sumarhús við Geysi
Ca. 100 fm. vandað nýlegt hús á eignarlóð nálægt
Geysi í Haukadal. Húsið er allt hið glæsilegasta
GOTT VERÐ 17,9 MILLJ.

Sumarhús Grímsnesi á 1 ha. eignarlóðGÓÐ LÁN-ÞÆGILEG KAUP
Mjög vandað nýlegt sumarhús í landi Hallkelshóla
Grímsnesi. Bústaðurinn sem er á 1 ha.- eignarlóð selst
með öllu innbúi. Góð eign í þægilegri akstursfjarlægð
frá borginni. Verð 15,9 millj. Áhvílandi ca. 10,5 mill.

Grettisgata-sérhæð og ris í tvíbýli
Falleg íbúð á hæð og í risi í fallegu húsi hjarta miðborgarinnar. Áneðri hæð eru stofur og eldhús. Í risi 3
svefnherbergi, svalir og baðherbergi. Geymsluskúr á
lóð fylgir. Verð 26,9 millj.
Háteigsvegur 2. hæð
Ca. 52. fm vel skipulögð íbúð í fjórbýlishúsi á góðum
stað ofarlega við Háteigsveg. Suðursvalir. Verð 17,5 millj.

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

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

4V§VSMBOETCSBVUt3FZLKBWÓL

Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

5 900 800
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Fannafold 29 – Einbýli á einni hæð

Vorum að fá í sölu eignir
í eigu lánastofnunnar

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

PIÐ

Jónas Örn Jónasson
hdl og löggiltur fasteignasali.

Nánari uppl í síma 512-3600 og tingholt@tingholt.is

Þrastarás 14 - 3ja herb. – Hafnarﬁrði

Viðarrimi 29 - Einbýli í Grafarvogi
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Fallegt einbýli á einni hæð á frábærum stað. Fjögur svefnherbergi og rúmgóðar
stofur, endurnýjað baðherbergi. Stór verönd og fallegur garður með miklum
trjágróðri. Góð staðsetning í lokaðri botnlangagötu. Verð 49.9 m
Uppl. Sigþór s: 899 9787

OPIÐ HÚS – ÞRIÐJUDAG KL. 17:30 – 18:00
Fallegt 168 fm einbýli með bílskúr á eftirsóttum stað í Grafarvogi. Eignin er
mjög snyrtileg með 3-4 svefnherb. Fallegur garður með góðum palli og potti.
V. 53,8 millj. Uppl. Bjarni 867-5650

OPIÐ HÚS - MÁNUDAG kl. 17:00 - 17:30. Vorum að fá í einkasölu einstaklega falleg 3 herb. 95,7 fm. íbúð á fyrstu hæð með sérinngangi í góðu
fjölbýli á barnvænum stað. Fallegar innréttingar og parket á gólfum. Þvottah.
innaf baðherb. V. 24,9 millj. Uppl. gefur Gylﬁ 822-0700

Hlíðarhjalli 48 – sérhæð
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Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími: 588-4477.

Vesturberg 2

Rauðagerði - sérhæð
Snyrtileg 158 fm sérhæð með bílskúr
á frábærum stað í austurborginni.
Nýlegt eldhús og bað. Björt og falleg
eign með stórum gluggum og suður
svölum. V. 36,5 millj.
Uppl. Bjarni 867-5650

Kafﬁ Klettur
Um er að ræða Kafﬁ Klett sem er
notalegur veitingastaður í Reykholti,
Biskupstungum. Lóð fyrir hótel fylgir.
V 42m. Uppl. Viðar S 898-4477

IÐ

H

H

Engihjalli 9 - 4herb á 4 hæð
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Ð

H

ÚS
Hulduland 22 Fossvogi
Fallegt 195,1 fm, raðhús ásamt bílskúr.
Húsið er vel staðsett í frábæru stað í
fossvogsdal. Skóli og leikskóli rétt hjá.
V 49,8 m Uppl. Viðar S 8984477

ÚS

OPIÐ HÚS - MÁNUDAG kl. 18:00 - 18:30. Glæsileg 136,8 fm. efri sérhæð
í Hlíðarhjalla með fallegu útsýni og svölum í suðurátt. Bílskúr er innréttaður
sem stúdíó íbúð. Einstök eign í rólegu og barnvænu umhverﬁ í nálægð við alla
þjónustu og verslanir. V. 38,5 millj. Uppl. gefur Gylﬁ í 822-0700

Opið hús frá kl. 20:00 – 20:30 í kvöld.

OP

ÚS

Hringbraut - Hafnarﬁrði
Góð 109 fm íbúð á fyrstu hæð í snyrtilegu fjölbýli, sér inngangur. Íbúðjn
er 4 herbergja og góður sólpallur út
af stofu. Stæði í bílskýli. V. 29 millj.
Uppl. Bjarni 867-5650

ÚS

OPIÐ HÚS MÁNUDAG kl. 17:30 - 18:00. Rúmgóð og björt 4 herb. 97,4 fm.
íbúð á fjórðu hæð í góðu fjölbýli á barnvænum stað. Íbúðin er öll nýmáluð og
ný tæki í eldhúsi ný eldhúsinnrétting fylgir. Tvennar svalir, til suðurs og vestur.
V. 19,4 millj. Uppl. gefur Gylﬁ 822-0700

Sími 512-3600 Fax 512-3601 www.tingholt.is - Bæjarlind 4 Kópavogi

Um er að ræða mjög góða ca 105 fm íbúð á efstu hæð til hægri í góðri blokk,
Mögul. á 4 svefnherbergjum, glæsilegt útsýni. Íbúð er laus, frábær staðsetning.
Gott verð 18,9m. Möguleiki er að seljandi láni hluta af kaupverði.
Nánari upplýsingar veitir: Ellert 893-4477

Til sölu
um 300 hektara
land í Mosfellsbæ

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími: 588-4477.

LINDARBRAUT 41 – Seltjarnarnesi
Glæsilegt einbýli.
Laust ﬂjótlega

Glæsilegt einlyft 210 fm einbýlishús sem hefur verið töluvert endurnýjað
undanfarin ár. Húsið skiptist þannig að íbúðarrými er 176 fm ásamt 33,5
fm viðbyggðum bílskúr. Íbúðarými skiptist í stórar stofur með arni, sér
svefnherbergisálmu með 3 – 4 herbergi, gestasnyrtingu, baðherbergi og
nýlega 30 fm sólskála með rennihurðum þaðan sem útgengt er á nýja
stóra suðurverönd með skjólgirðingum. Meðal þess sem hefur verið endurnýjað í húsinu eru fataskápar, öll gólfefni en vandað eikar plankaparket
á ﬂestum gólfum og nýlegar ﬂísar á forstofu, gestasnyrtingu og eldhúsi,
Ólafur B Blöndal lgf. hurðir, rafmagnstaﬂa, tenglar og rofar. Þá hafa rennur og niðurföll verið
endurnýjuð. Húsinu fylgir einnig nýlegur geymsluskúr á lóðinni. Rúmgott
S. 6-900-811
upphitað hellulagt bílaplan . Sjón er sögu ríkari.
ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐI Í HÚSIÐ.

HVETTU BARNIÐ TIL AÐ VERA GÆTIÐ
ÞEGAR ÞAÐ VEITIR PERSÓNULEGAR
UPPLÝSINGAR Á NETINU
www.saft.is

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

Allar nánari upplýsingar veitir

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

smá
auglýsingar
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smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Sendibílar

BÍLAR &
FARATÆKI

PALOMINO Yearling iy-4102. Árgerð
2007, fortjald, grill, sólarsella. Verð
1.480.000. Rnr.102971.

Renault Kangoo, árg. 2005, beinskiptur,
ekinn 168þ km. Verð kr. 800þ. S. 6658858

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

PALOMINO Colt. Árgerð 2004, Verð
940.000. Visa Euro allt að 36 mán
Rnr.103021.

TILBOÐ 1.580.000.-

Nýja

TOYOTA Hilux double cab d/c, sr. Árgerð
2007, ekinn 69 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 3.790.000. Rnr.103035.

FLEETWOOD AMERICANA SANTA FE
10”. Árgerð 2007.Verð áður 1.880.000.lítur vel út og mikið af aukahlutum, er
á staðnum. Rnr.310979. Sími:562-1717.

MONTANA Spring system. Árgerð 2006,
Verð 530.000. Visa Euro allt að 36 mán
Rnr.205244.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík
Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com
Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

Fellihýsi
Óska eftir FLEETWOOD/COLEMAN 10
feta gegn yfirtöku láns. Sendið uppl.
thjonusta@365.is „fellihýsi”

PREDOM HJÓLHÝSI Árgerð 1989.
Verð 890.000. Rnr.102676. 100 %
lán mögulegt,lítur sérlega vel út,er á
staðnum. Sími:5621717.

Bátar
COACHMEN Sport 107st clipper
10fet. Árgerð 2009, Stórlækkað verð
1.390.000. Rnr.203892.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík
Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

BLÆJU MUSTANG

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00.
Lokað á laugardögum
www.100bilar.is

FORD MUSTANG GT 4.6.Árgerð
2006, ekinn aðeins 46.þ km bensín,
sjálfskiptur,hrikalegur flottur bíll,er á
staðnum. Verð 3.890.000. Rnr.201096.
Sími:562-1717.

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

Bílar til sölu

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

Lyftarar

Tilboð 325þús

Til sölu wv golf árg. ‘98 ek. 205 þús.1,4
beinsk. Góð sumardekk, ný tímareim
góður bíll. Verð 325 þús. gsm 868
2352.

Vinnuvéla- Lyftara- og Bifreiðaflutningar
á verði fyrir þig.

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

Toyota Corolla’98 1600 Sol. ssk. ek.
204 þús. Ný tímareim. Mjög vel með
farinn bíll, þarfnast smá lagfæringar. V.
350 þús. S. 663-3612

250-499 þús.
KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net
VW Passat, 2.0 FSI, árgerð 2006, grár,
ekinn aðeins 68 þús. Sjálfskiptur,
topplúga, leðurinnrétting - Highline
útgáfa, ásett verð kr. 1.990 þús. Fæst
með yfirtöku á láni (um 30 þús á
mán ) 1.200 þús. + 600 þús. í pen.
Upplýsingar í síma 898-8168
PALLHÚS Sun lite . Árgerð 2007,
Lækkað verð 1.290.000. Rnr.205148.

Opel Vectra árg. 97, ek. 158 þ. km, V.
265 þ. Uppl. í s. 697 8725

Góður og sparneytinn
smábíll!

Peugeot 206 árg’00 ek.118 þús,(nýleg
tímareim) beinskiptur,5 dyra,skoðaður
2013,nýleg dekk,snyrtilegur og vel
viðhaldinn bíll sem eyðir mjög litlu
verð 340 þús! s.841 8955

Til sölu

#LUB #AR
0RECEDENT
'OLFBÅLAR

TOYOTA Avensis s/d sol. Árgerð 2005,
ekinn 130 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.490. þús Rnr.105065.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og
bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

TOYOTA Previa 7 manna. Árgerð 2000,
ekinn 173 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.100.000. Visa Eruo raðgreiðslur.
Rnr.205321.

.ÕIR ¹RGERÈ 

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

HVETTU BARNIÐ TIL AÐ VERA GÆTIÐ
ÞEGAR ÞAÐ VEITIR PERSÓNULEGAR
UPPLÝSINGAR Á NETINU
www.saft.is

Körfubílaleigan.

Honda Cr-v 1998 Í góðu standi, ekinn
173Þ, skoðuð 2013, ný heilsársdekk,nýr
vatnskassi, verð 600 þúsund.
Upplýsingar í síma 8212469.

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

6ETRARSËL EHF !SKALIND  3ÅMI  

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

Til sölu
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Varahlutir

VW - Skoda - Varahlutir

Húsaviðhald

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.

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

Spádómar

Bílaþjónusta

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum
grjótkanta og útvegum
holtagrjót og allt fyllingarefni,
jöfnum lóðir, gröfum grunna.
Einnig endurnnýjun á drenn og
klóaklögnum.
Sími 892 1663.

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

Spásíminn 908 5666

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

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

Spákonan Sirrý

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

Hjólbarðar

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

Rafvirkjun

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.

Til sölu

+MµOUHL²DIDWQD²XU
¯PLNOX¼UYDOL
Notuð dekk - notuð dekk

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

RAFVIRKJUN S. 896 6025

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

Viðgerðir
AB - PÚST

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

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

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

Önnur þjónusta

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

Pípulagnir
Faglærðir Píparar

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

Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn.
Ódýr þrif fyrir heimili og fyrirtæki. Mikil
reynsla og góð þjónusta. S. 898 3799
eða sonprif@yahoo.com

Vy-þrif ehf.

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Garðyrkja

Garðaþjónusta
Reykjavíkur
20% afsláttur fyrir eldri
borgara.

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

Garðsláttur

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

Sólpallaslípun

Tökum að okkur sólpallaslípun um allt
land. Frábært verð. Einnig tökum við
að okkur parketslípun. Sjáið myndir á
www.parketsliparinn.is Uppl. í s. 823
2234.

KEYPT
& SELT

Smágröfuleiga

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

Til sölu

Er öspin til ama ?

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

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.
Kominn tími á ársreikning/skattframtal?
Alhliða
bókhaldsþjónusta
fyrir
einstaklinga og rekstraraðila. Numerus
s: 553 9300.
Accountant - bókhald og skattaráðgjöf
ehf. Ársreikningar og skattframtöl.
S.490 0095 www.accountant.is

Málarar
Bjössi málari kemur
húsinu í stand!

Geri tilboð í málningarvinnu utan
húss sem innan. Einnig múr- og
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S:
896 4824 malarameistarar@simnet.is
malarameistarar.is
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758

Búslóðaflutningar
7ULHKI
6X²XUODQGVEUDXW
5H\NMDY¯N
ZZZWULLV

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

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

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
Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.

Parket og flísalagnir

Getum bætt við okkur parket og
flísalögnum. Uppl. í s. 892 9803, milli
10-18.

Tölvur

Lok á heita potta og
hitaveituskeljar.

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

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

KAUPUM GULL

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR
Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is

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.
Steypustyrktarjárn 125 stk K12 18 stk
K16 Selst ódýrt. Óska eftir álstillans.
S. 821 4958

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

Kennsla
Þýskur nemandi veitir einkakennslu
í þýsku, ensku, sænsku og frönsku.
Verð eftir samkomulagi. 8430161 eða
dreamfinder9900@yahoo.ca

Heilsuvörur

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.

Ökukennsla
www.aksturinn.is
S. 694 9515

HEILSA

Geymsluhúsnæði
Geymslur.com

s. 552-4910.

Kaupi gull !

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.

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

Fæðubótarefni

2ja herbergja ibúð til leigu á svæði 104
Rvk frá 1sta Júli, til styttri eða lengri
tima húsgögn og þvottavél geta fylgt
með. Uppl. í s. 611 8049

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar
Friðriksson s. 863 7493.

Ík
kvöld
öld
ö á Stöð 2
ATVINNA

FRÉTTIR

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

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

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

:;Ô93(?(9509
,9<Í=,0ð0=Ð:0
Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu
fréttir, ítarlega umfjöllun og gagnlegar upplýsingar um
veiði, hvort heldur sem er stangveiði eða skotveiði.
Fylgstu með í sumar og nýttu þér allt sem Vísir hefur
upp á að bjóða.

Leigumiðlanir

Bækur
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

Útiverkstjóri
Óskum eftir vönum
útiverkstjóra í frystihús sem
getur séð um landanir slæingu.
Nánari upplýsingar í
s. 892 5522

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

Nudd
Húsnæði í boði
Hvað er þjónustuíbúð og hvaða
þjónusta er þar ? Hvað kostar að búa
í þjónustuíbúð? Bókin Viltu eiga val
? svara því. Fæst í Eymundsson og
Lyfjaveri.

Verslun

Gistiheimili Guesthouse
www.leiguherbergi.is
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 OG HEILSA

Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOXúthreinsun,
FÓTAAÐGERÐIR
og
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is
Nudd Nudd Nudd tilboð í dag,
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469.
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

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

Sérhæfð
vörudreifing
Við bjóðum upp á klæðskerasniðnar lausnir
í vörudreifingu fyrirtækja.
Hagstæð, örugg og gæðavottuð þjónusta.
Hafðu samband til að fá nánari upplýsingar
í síma 585 8300 eða 585 8330.
Póstdreifing - Suðurhraun 1 - 210 Garðabær - Sími 585 8300 - www.postdreifing.is

UMRÆÐAN

Atvinna í boði

HÚSNÆÐI

Sjónvarp

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

Sölufólk óskast í aukavinnu! Nánari
upplýsingar á kynstrin@kynstrinoll.is og
í s. 690-3569

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
umræða,
líf,
meiri
i i upplýsingar,
upplýsingar
lý i
meiri
i i umræða
ð meira
i líf
meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á vísi.

Kona eða stúlka - öllu vön, óskast
til starfa í Heilsulind í RVK. Áhugi/
kunnátta í nuddi kostur. Uppl. S. 823
8280 frá kl. 12 á daginn.

Atvinna óskast
Smiður óskar eftir vinnu. Mjög vanur
húsaviðgerðum ofl. en fleira kemur til
greina. Uppl. í s. 690 6943.

Meiri Vísir.
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krossgáta
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LÁRÉTT
2. læra, 6. á fæti, 8. lón, 9. erfiði, 11.
skóli, 12. teygjudýr, 14. bragsmiður,
16. tónlistarmaður, 17. tugur, 18. for,
20. frá, 21. fullnægja.

11

14

LÓÐRÉTT
1. trufla, 3. eftir hádegi, 4. austurAfríkuríki, 5. herma, 7. lævís, 10.
rúmábreiða, 13. kænu, 15. daður, 16.
kóf, 19. kyrrð.

Jónsmessa
M

essa hvaða Jóns? Er það Jón Vídalín?
BAKÞANKAR
Nei og ekki heldur Jón Gnarr.
sr. Sigurðar
Árna MESSA Jóns er messa Jóhannesar skírara.
Þórðarsonar Dögg Jónsmessunætur er blessuð og góð til
baða! Frá því Jóhannes skírði Jesú í Jórdan
hafa kristnir enn trúað að allt vatn veraldar
hafi verið helgað. Það var ekki Jesús, sem
græddi á skírninni, heldur veröldin. Auður
djúpúðga vildi t.d. vegna þeirrar trúar, að
hún yrði jarðsett í flæðarmáli. Jóhannes skírari er eiginlega postuli vatnsins og
postuli náttúrunnar. Þess vegna hentaði
hann helgun náttúruhátíða.

LAUSN

17

19

20

LÁRÉTT: 2. lesa, 6. il, 8. hóp, 9. púl,
11. ma, 12. amaba, 14. skáld, 16. kk,
17. tíu, 18. aur, 20. af, 21. fróa.

18

5

LÓÐRÉTT: 1. fipa, 3. eh, 4. sómalía, 5.
apa, 7. lúmskur, 10. lak, 13. bát, 15.
dufl, 16. kaf, 19. ró.

6

3

21

Í ÞÚSUNDIR ára hefur fólk fagnað birtu
sumarsins og stillt sig inn á gleðibylgjur
helgidóms náttúrunnar. Vatn hefur
verið mikilvægt í hátíðum gróanda,
enda forsenda lífsins. Í Evrópu sótti
fólk á hásumarshátíðum til vatns,
að ám, lindum og lækjum til að
baða, hreinsa og helga. Jóhannes
var maður vatnsins, skírði og
kallaði til endurnýjunar. Gjörningur hans rímaði við náttúruáherslur sumarveislunnar.

7±/986.-,5

SÓLSTÖÐUHÁTÍÐIR urðu að
Jónsmessum. Náttúruhátíðir
urðu Jesúhátíðir því birta hinna
löngu daga var skilin sem endurvarp heimsljóssins, sem Guð birti
í Jesú Kristi. Sólin hefur löngum

q
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verið túlkuð sem ímynd Guðs eins og sést
vel í miðaldakveðskap svo sem Sólarljóðum.
Og Matthías Jochumsson minnir á að: „… í
sannleik hvar sem sólin skín er sjálfur Guð
að leita þín.“ Boðskapur á sumarsólstöðum
er að frelsari er mönnum fæddur. Heimur er
í góðum höndum Guðs. Allir sunnudagar eru
sólardagar. Þeir prédika sömu gleðifréttir.

GUÐSDÝRKUN náttúrunnar er stórkostleg á hinum ljósa tíma. Fuglakórar syngja
í hinni miklu dómkirkju sköpunarverksins.
Þegar hrossagaukar syngja vængjasálma
sína ljóða þeir um heimsljósið. Þegar lækur
hjalar í hvammi eða foss þrumar í gljúfri
má heyra röddina forðum við Jórdanskírn: „Þessi er minn elskaði sonur sem ég
hef velþóknun á.“ Tré breiða út lauffingur
sína mót himinhvelfingu og barrfingur
beina sjónum í hæðir. Blærinn hvíslar
miskunnarbænir og golan syngur sálma í
kvistinum. Þeyrinn bræðir frera á fjöllum,
vatnið streymir, næring alls lífs og myndar
jafnvel kraftgefandi dögg á nóttu. Um æðar
smáplantna fer næring og messuskrúði
náttúrunnar tekur fram öllu litríki tískuheims og litagnótt kirkjuhúsanna. Egg eru
eilífðartákn og litlir goggar á leið út í heim
verða vitnisburðir um að lífið lifir og Guð
man eftir handarverkum sínum, líka okkur
mönnum. Döggin laðar í aftureldingunni og
það er ekki of seint að velta sér. Vatn og ljós
– kunnugleg stef. Messa náttúrupostulans
er góð.

■ Pondus
Jæja, hversu
lengi hefur
þetta verið í
gangi?

Eftir Frode Overli
Þetta byrjaði
með nokkrum
augnagotum
í stærðfræðitíma....

Svo var
smá daður
í leikfimi!
Svo tók hún flís
úr puttanum
mínum í smíði!

$VXV9(1
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Svo
sendum við
miða á milli
í ensku!

Og allt
Já! Ég hætti
þetta
með Stóra-Stíg
gerðist í
í frímínutum!
skólanum í
gær?
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Sykur- Þarna kemur
hún aftur,
sætt!
þessi dularfulla klígja í
hálsinum!

Og þá
var það
bara
komið!

■ Gelgjan
Palli, geturðu
útskýrt þetta?

En
þetta
er að
eilífu!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Nei,
reyndar
ekki.

„Nei, reyndar
ekki“??

Hvað þýðir
„Nei, reyndar
ekki“?

Já,
reyndar.
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■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Gæludýr
Sjá
hrein lfsa
tegu ndi
nd
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■ Barnalán
Vó!

Jáhh, þetta er uppáhaldsmorgunkorn krakkanna. Þannig að
ég keypti risakassa.

Eftir Kirkman/Scott
Það er ekki ódýrt, en við
spörum nokkrar krónur á því
að kaupa svona mikið.

Vel gert...

…Og þegar
morgunkornið er
búið getum við lagt
bílnum í kassanum.
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Syngur óperu í Vínarborg
Ungur íslenskur söngnemi, Agnes
Þorsteinsdóttir, tekur þátt í uppfærslu á Brúðkaupi Fígarós eftir
Mozart í Vínarborg. Hún fer með
hlutverk Marcellinu. Óperan
verður flutt í Schloss theater
Schönbrunn en þar er elsta rókókóleikhús Vínarborgar sem var opnað
árið 1747. Tilefni þessa flutnings er
að bjóða upp á óperusýningu fyrir
ferðamenn og gefa um leið ungum
söngvurum tækifæri til að nota
sumarið til að öðlast reynslu og
bæta við þekkingu sína.
Agnes er á fyrsta ári í söngnámi
þar ytra, en áður hefur hún lokið
prófi í söng og píanóleik frá Tónlistarskóla Garðabæjar.

AGNES ÞORSTEINSDÓTTIR Fer með hlutverk Marcellinu í Brúðkaupi Fígarós eftir
Mozart, sem sýnt er í Vín.

Óperan verður frumsýnd 12. júlí
en fyrirhugaðar eru sjö sýningar
til júlíloka.

Þverflauta og selló
á Þingvöllum
Hjónin Sigurgeir Agnarsson sellóleikari og Berglind Stefánsdóttir flautuleikari koma fram á þriðju
tónleikunum í tónleikaröðinni Þriðjudagskvöld í
Þingvallakirkju annað kvöld.
Sigurgeir og Berglind munu bjóða upp á afar fjölbreytta og litríka dagskrá með verkum eftir Handel
og Bach auk nokkurra ástsælla íslenskra laga. Einnig flytja þau tvö 20. aldar einleiksverk: Dans geitarinnar fyrir flautu eftir Honegger og sónötu Ligetis
fyrir selló þar sem tónskáldið fjallar um ástir og
dramatískt uppgjör og engum verður hlíft í mikilli
nánd litlu kirkjunnar.
Tónleikarnir hefjast klukkan 20 og er ókeypis
aðgangur.

SELLÓ OG FLAUTA Hjónin Sigurgeir og Berglind leika á selló og

flautu í Þingvallakirkju á morgun.

Bækur ★★★★★
Stasiland. Sögur af fólki
handan Berlínarmúrsins
Anna Funder. Elín Guðmundsdóttir þýddi.
Forlagið

Hvernig er að lifa við það að hver
sem þú hittir geti verið uppljóstrari
fyrir leyniþjónustuna? Kennarinn
þinn, samstarfsfólk, vinir, ættingjar, nánasta fjölskylda? Við
þennan veruleika bjuggu íbúar
Austur-Þýskalands, en haft er fyrir
satt að hvergi á byggðu bóli hafi
verið
v
jafn
margir uppljóstrarar á
hvern íbúa.
Bókin
Stasiland
S
s
segir
sögu
venjulegs
v
fólks
f
í
AusturA
Þýskalandi.
Þ
F
Fólks
sem
reyndi
að
r
byggja
b
sér
upp
u eðlilega
tilveru
í
t
ó
óeðlilegu
umhverfi. Sumir hugðu á flótta
yfir múrinn, aðrir aðstoðuðu við
flótta, sumir voru bara að reyna að
lifa lífinu. Aðrir unnu hjá Stasi og
sumir voru uppljóstrarar.
Líf Berlínarbúa breyttist í einu
vetfangi árið 1961 þegar AusturÞjóðverjar hófu að reisa Berlínarmúrinn. Við tók tímaskeið þar
sem yfirvöld gerðu allt til að halda
þegnunum innan landamæra
ríkisins. Berlínarmúrinn féll árið
1989 og saga hans spannar því
ekki nema 27 ár, en hann hafði
áhrif á fjölmargar kynslóðir.
Anna Funder hefur unnið þrekvirki með bókinni Stasiland. Hún
leiðir lesandann inn í heim sem
honum finnst svo fjarlægur, en í
raun er rétt tæpur aldarfjórðungur
síðan hann var veruleiki ótal fólks.
Stasiland er áhrifamikil bók og
veitir magnaða innsýn í líf AusturÞjóðverja. Líf undir leitarljósi
leyniþjónustunnar Stasi. Sérstaklega er áhrifamikið að lesa viðtöl
við fyrrum Stasimenn. Uppljóstrarar leyniþjónustunnar fengu lítið
fyrir sinn snúð, einhverja peninga
og gjafir af og til. Hvers vegna
voru þeir þá að þessu? Jú, þeim
fannst þeir skipa veigamikinn sess
í þjóðfélagsgerðinni rétt á meðan
þeir áttu sína reglulegu fundi
við leyniþjónustuna. Og fólk var
fangelsað og fólk dó.
Stasiland er bók sem allir ættu
að lesa. Hún sýnir hve hugmyndafræði getur afvegaleitt valdhafa
með skelfilegum afleiðingum fyrir
þegnana. Funder tekst á beinskeyttan hátt að sýna líf fólksins
undir járnhæl Stasi. Það er saga
sem aldrei má gleymast.
Kolbeinn Óttarsson Proppé

Niðurstaða: Mögnuð bók um líf
undir harðstjórn austur-þýskra
yfirvalda. Yfirvegaðar frásagnir af
venjulegu fólki við óvenjulegar
aðstæður.

GÓÐ KAUP

(WYxS

Líf undir
leitarljósi

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

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

5%

www.laugarasbio.is

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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Buslað í barnalauginni
Bíó ★★★★★
What to Expect When You‘re
Expecting
Leikstjórn: Kirk Jones

LAUGARÁSBÍÓ
WHAT TO EXPECT
INTOUCHABLES - ISL TEXTI
MADAGASKAR 3 3D
MADAGASKAR 3 2D
SNOW WHITE

Sýningartímar
5.50, 8, 10.15
4, 8, 10.20
4, 6
4
7, 10

“HEILLANDI LEIKUR OG FALLEG SAGA.”
- H.S.S,, MBL
“BÆTIR, HRESSIR OG KÆTIR.”
- H.V.A., FBL

MYNDIN SEM ALLIR
ERU AÐ TALA UM!

- ROGER EBERT

SMÁRABÍÓ

-V.J.V., SVARTHOFDI.IS

HÁSKÓLABÍÓ

5%
WHAT TO EXPECT WHEN EXPECTING KL. 5.35 - 8 - 10.25 L WHAT TO EXPECT WHEN EXPECTING KL. 5.35 - 8 - 10.25 L
WHAT TO EXPECT WHEN EXPECTING LÚXUS KL. 5.35 - 8 L INTOUCHABLES
KL. 5.30 - 8 - 10.30 12
MADAGASCAR 3D ÍSL.TAL KL. 3.40 - 5.50
L PROMETHEUS 3D
KL. 6 - 9
16
MADAGASCAR 2D ÍSL.TAL KL. 3.30
L MOONRISE KINGDOM
KL. 8 - 10.10
L
PRIANHA 3D ÓTEXTUÐ KL. 8
16 MIB 3 2D
KL. 5.30
10
PROMETHEUS 3D
KL. 5.20 - 8 - 10.30 16
NÁNAR Á MIÐI.IS
PROMETHEUS 3D LÚXUS KL. 10.30
16 BORGARBÍÓ
WHAT
TO
EXPECT
WHEN...
KL.
5.45
8
- 10 L
PROMETHEUS 2D
KL. 10
16
PIRANHA
3D
KL.
10.20
16
MIB 3 3D
KL. 5.30 - 8 - 10.30 10
GLERAUGU SELD SÉR

5%

NÁNAR Á MIÐI.IS

PROMETHEUS

KL. 5.45 - 8
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FRÁ LEIKSTJÓRA HAIRSPRAY KEMUR
PARTÝMYND SUMARSINS

„Fílgúdd fjör
alla leið“
- Tommi kvikmyndir.is

Leikarar: Cameron Diaz, Jennifer
Lopez, Elizabeth Banks, Ben
Falcone, Chace Crawford, Brooklyn Decker, Anna Kendrick, Dennis
Quaid, Chris Rock, Rebel Wilson

Gamanmyndin What to Expect
When You’re Expecting er byggð
á gamalli amerískri óléttuhandbók og snertir á helstu flötum
þess að ganga með barn og koma
því í heiminn. Persónurnar eru
svo margar að mér myndi ekki
endast opnan í að útlista nánar
hverjar þeirra ganga í gegnum
hvað. Rauði þráðurinn virðist
vera sá að allir vilji eignast börn
en aðferðirnar og aðdragandinn
séu mismunandi eftir hverjum og
einum. Þegar foreldrið heldur svo
á glænýju og glansandi afkvæminu í fyrsta sinn finnst því þetta
allt saman hafa verið þess virði.
Hér er fullt af hæfileikum til
staðar og myndin verður aldrei

ALDREI LEIÐINLEG What to Expect When
You‘re Expecting er ágætis óléttugrín, en
ristir ekki djúpt.

leiðinleg. Hún inniheldur hins
vegar svo margar persónur að
óhjákvæmilega heldur hún sig í
grunnu lauginni að mestu. Þetta
sést best á sögunni um parið sem
missir fóstur. Okkur er ekki gefinn tími í upphafi til að kynnast
þeim og samgleðjast. Fósturlátið
hefur því litla dramatíska vigt og
áður en áhorfandinn fer að brjóta
heilann of mikið er klippt yfir á
Chris Rock að segja eitthvað
fyndið.

Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Ágætis óléttugrín sem
skilur þó alla eftir ósnortna.

Öfundsjúkur

Megrunarkúrinn
skapaði vandræði
Unnusti leikkonunnar Anne Hathaway, Adam Shulman, er sagður
óánægður með þær öfgafullu
breytingar sem Hathaway hefur
þurft að ganga í gegnum fyrir
hlutverk sitt í kvikmyndinni Les
Misérables.
„Anne og Adam hafa rifist
mikið undanfarið, eða allt frá
því hún byrjaði á þessum öfgafullu megrunarkúrum. Hún hefur
verið pirruð og þreytt síðan þá og
það hefur ýmis vandamál með í
för,“ var haft eftir vini parsins.
Shulman er einnig sagður ósáttur
við það að Hathaway hafi klippt
sig stutt fyrir hlutverkið. „Hann
elskaði hárið hennar og finnst hún
líkjast veiklulegum strák án þess.“
Shulman og Hathaway hafa
verið saman frá árinu 2008 og er
Shulman leikari að mennt.

En fyrst við erum að tala um
húmor þá er hann í hæfilegu
magni hér. Fyrrnefndur Rock er
ágætur, hin íturvaxna Rebel Wilson er skemmtileg (eins og íturvöxnum gamanmyndakonum ber
að vera) en það er hinn lítt þekkti
Ben Falcone sem á bestu atriðin
hér, bæði í gríndeildinni og
dramatíkinni. Körfuboltapabbar
fá líka óvæntan glaðning í upphafi myndar þegar ónefnd NBAhetja tekur nokkur dansspor.
Sögurnar tvinnast saman í
lokin og allir fá að fara heim með
litla kraftaverkið sitt. Og auðvitað er ekki hjá því komist að
bauna því á barnleysingjana að
þeir kynnist ekki sönnum kærleika fyrr en þeir drullast til að
afrita erfðamengi sitt. Það má
svo sem vera að það sé rétt. Ég
hef enn ekki hugmynd um margt
af því sem þungun hefur í för
með sér, þrátt fyrir að hafa horft
á What to Expect When You‘re
Expecting. Kannski þarf maður
að lesa bókina líka.

ÓSÁTTUR? Adam Shulman er sagður
ósáttur við hinar róttæku breytingar sem
Anne Hathaway hefur gengið í gegnum.
NORDICPHOTOS/GETTY

Ryan Gosling er sagður öfundsjúkur vegna vináttu Evu Mendez
við fyrrum kærasta hennar til
átta ára, George
Gargurevich.
„Ryan og Eva
hafa mikið rifist vegna vináttu hennar og
George. Þau eru
að vinna saman
að heimilislínu
undir nafninu
RYAN GOSLING
Vida og Ryan
finnst þau eyða of miklum tíma
saman og vill að þetta taki enda
fljótt,“ hefur tímaritið Star eftir
ónefndum heimildarmanni.
Mendez er þó á öndverðum
meiði og finnst ekkert að því að
henni og Gargurevich sé enn vel
til vina eða reki saman fyrirtæki.
„Henni er annt um vináttu þeirra
og vill ekki að George hverfi burt
úr lífi hennar bara vegna þess að
Ryan er öfundsjúkur.“

Byggðu þig upp og stefndu hátt!
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Taktu Build-up súpur með í fjallgönguna í sumar

Ástir, Kynlíf og Rokk og
og Ról
Ról
ól

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

JOHN CUSACK ER EDGAR ALLAN POE

„Scott
S tt ... ttekst
k t aðð skapa
k rafmagnaða
f
ð
stemningu í Prometheus“
-V.J.V., Svarthofdi.is
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MÁNUDAGUR: BERNIE 17:50, 20:00, 22:10  UNG (GOODBYE FIRST
LOVE) 17:50, 20:00  SUMARTÍÐ (SUMMER HOURS) 17:50, 20:00,
22:10  COOL CUTS: LEGENDS OF VALHALLA-THOR 18:00  COOL
CUTS: JAR CITY 20:00  COOL CUTS: LAST DAYS OF THE ARCTIC
22:00  BLACK’S GAME 22:00

SAGA SVO
ÓTRÚLEG AÐ
HÚN HLÝTUR
AÐ VERA
SÖNN!

BERNIE

JACK BLACK
MATTHEW McCONAUGHEY
SHIRLEY MACLAINE

Út að borða og í bíó á Sumartíð og Ung! Sushisamba og Tapasbarinn.

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.
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SEXTÁN LIÐA ÚRSLIT BORGUNARBIKARS KARLA hefjast í kvöld með sex
leikjum. Klukkan 18.00 hefjast leikir KA og Grindavíkur og ÍBV og Hattar. Klukkan 19.15 eru
eftirfarandi leikir: Afturelding-Fram, Þróttur-Valur, Selfoss-KB og Stjarnan-Reynir Sandgerði.

sport@frettabladid.is

Haraldur og Signý Íslandsmeistarar
Haraldur Franklín Magnús úr GR og Keiliskonan Signý Arnórsdóttir urðu í gær Íslandsmeistarar í holukeppni í golfi eftir æsispennandi úrslitaleiki. Taugar þeirra héldu þegar mest á reyndi í Leirdalnum.
GOLF Veðrið lék við kylfinga í Leir-

ANÍTA HINRIKSDÓTTIR Fór á kostum í

800 metra hlaupi í Þýskalandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hin 16 ára gamla Aníta:

Bætti tæplega
30 ára met
FRJÁLSAR Frjálsíþróttakonan
Aníta Hinriksdóttir, ÍR, bætti í
gær 29 ára gamalt Íslandsmet
í 800 metra hlaupi á alþjóðlegu
unglingamóti í Þýskalandi.
Aníta kom í mark á 2:04,79
mínútum en Ragnheiður Ólafsdóttir átti fyrir metið sem stóð
næstum því í 30 ár. Hún leiddi
hlaupið allan tímann, fékk talsverða samkeppni undir lokin en
kom fyrst í mark á þessum glæsilega tíma.
Aníta er aðeins 16 ára gömul og
þykir einnig frábær í 1500 metra
hlaupi. Hún er eitt mesta efni
sem komið hefur fram á Íslandi
í langhlaupum lengi og verður
afar spennandi að fylgjast með
þessari efnilegu stúlku á komandi árum.
- sáp

dalnum í Kópavogi um helgina
þegar Íslandsmótið í holukeppni fór
fram. Margar skemmtilegar rimmur fóru fram en Haraldur Franklín Magnús og Signý Arnórsdóttir
stóðu uppi sem sigurvegarar.
„Besta höggið sem ég sló á þessu
móti var gegn Andra Þór Björnssyni í átta manna úrslitunum í
gær, þar sem ég sló með 4-járni á
14. holu úr einhverjum trjárunna.
Og svo var vippið á 12. gegn Hlyni
Geir í úrslitaleiknum í dag einnig
frábært, þar setti ég boltann í holu.
Það geta allir unnið alla í holukeppni, og það sýndi sig á þessu
móti,“ sagði Haraldur Franklín
sem lagði Hlyn Geir Hjartarson
2/0 í úrslitaleiknum.
Haraldur Franklín er 21 árs
gamall og hann er með skýr markmið hvað varðar golfið og framtíðina. Hann ætlar sér að taka 4 til
5 ár að ná markmiðum sínum.
„Ég vinn í Iðnó á kvöldin en
annars er ég bara að æfa alla
daga eins mikið og ég get. Brynjar
Eldon Geirsson er þjálfarinn minn
og við erum búnir að setja upp
plan fyrir næstu ár. Og atvinnumennskan er markmiðið. Ég fer í
háskóla í haust í Bandaríkjunum
og það er fyrsta skrefið á þessari
leið. Vonandi tekst mér að komast
í íslenska landsliðið og fá einhver
verkefni í sumar og haust.“

ÍSLANDSMEISTARAR Haraldur Franklín og Signý með verðlaunagripi sína eftir Íslandsmótið í Kópavogi í gær.

Signý fagnaði sínum öðrum
Íslandsmeistaratitli í holukeppni á
ferlinum með 2/1 sigri á Önnu Sólveigu Snorradóttur sem er einnig
úr Keili.
„Þessi úrslitaleikur var spennandi en ég hafði kannski aðeins
meiri keppnisreynslu þarna
undir lokin. Það er miklu meiri
breidd í kvennagolfinu en áður

og margir sem geta unnið mótin,“
sagði Signý en hún ætlar að flýta
sér hægt hvað varðar atvinnumennskudraumana.
„Ég veit ekki alveg hvað ég
ætla að gera, en mér finnst ekki
heillandi að reyna við atvinnumennskuna ef það er eintómt fjárhagslegt basl.“
Selfyssingurinn Hlynur Geir

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hjartarson varð að sætta sig við
silfur en hann lagði Birgi Leif
Hafþórsson í undanúrslitum.
„Það eru mörg hundruð góðir
kylfingar á Íslandi og ef maður
er í verðlaunasæti þá er maður
að standa sig. Ég er ekkert að
svekkja mig á því að lenda í öðru
sæti,“ sagði Hlynur.
seth@frettabladid.is

Þróttur – Valur
Þróttarvöllur kl. 19.15 mánudaginn 25. júní

Baráttan um
Kringlumýrarbrautina
Reykjavíkurrisar austurs og vesturs mætast í 16 liða úrslitum
Borgunarbikarsins. Þróttur, sem ríkir austan Kringlumýrarbrautar
tekur á móti Val sem drottnar vestan megin. Í svona orrustum
skiptir form, staða í deild eða saga engu máli. Það eina sem telur
er að vera helköttaður!
Haukur Páll mun snúa aftur á Þróttarvöllinn í fyrsta sinn síðan
hann yfirgaf Þrótt tímabundið. Þróttarar munu sýna honum að
það er tímabært að snúa aftur
Þróttargrillið opnar kl. 18 í félagshúsi Köttara við Þróttarvöll.
Borgarar & veigar við allra hæfi í boði.
Stuðningsmenn Vals eru boðnir sérstaklega
velkomnir að hita upp fyrir leikinn
í félagsskap Köttara.

Á LEIÐ HEIM Wayne Rooney átti erfitt með að leyna vonbrigðum sínum eftir leikinn.
NORDICPHOTOS/GETTY

Ítalía komin í undanúrslit á EM eftir mikla dramatík:

Enn tapa Englendingar
í vítaspyrnukeppni
FÓTBOLTI Það á ekki við Englendinga að taka þátt í vítaspyrnukeppnum á stórmótum. Það sannaðist enn eina ferðina í gær þegar
þeir töpuðu gegn Ítalíu í vítaspyrnukeppni. England hefur
aðeins unnið einu sinni átta vítaspyrnukeppnum á stórmótum.
Ítalía mun mæta Þýskalandi í undanúrslitum.
F yrri hálfleikur var mun
fjörugri en menn bjuggust við.
Bæði lið sóttu af kappi og voru
ekki fjarri því að setja mark. Eftir
því sem leið á hálfleikinn dró þó
af mönnum. Síðari hálfleikurinn
náði ekki sömu hæðum og sá fyrri.

Vítaspyrnukeppnin

Lifi Þróttur!
Köttarar

trottur.is

England - Ítalía:
0-1 Mario Balotelli
1-1 Steven Gerrard
1-1 Riccardo Montolivo
2-1 Wayne Rooney
2-2 Andrea Pirlo
2-2 Ashley Young
2-3 Antonio Nocerino
2-3 Ashley Cole
2-4 Alessandro Diamanti

skorar
skorar
fram hjá
skorar
skorar
skot í slána
skorar
varið
skorar

Leikurinn var hrútleiðinlegur og
varð eingöngu leiðinlegri eftir því
sem leið á hann.
Framlenging var óumflýjanleg.
Leikmenn voru orðnir afar þreyttir
þegar kom að framlengingunni. Í
fyrri hálfleik framlengingarinnar
gerðist nákvæmlega ekki neitt.
Ítalska liðið réð algjörlega ferðinni sem fyrr og reyndi að þvinga
fram sigur á meðan uppgefnir
Englendingar reyndu að komast
í vítakeppni þar sem þeim hefur
reyndar ekki gengið vel í gegnum
árin. Ítalir skoruðu mark á 115.
mínútu en það var réttilega dæmt
af vegna rangstöðu. Ekki tókst
liðunum að skora á 120 mínútum
og því varð að grípa til vítaspyrnukeppni.
Þar reyndust taugar Ítala sterkari. Ashley Young skaut í slá og
Ashley Cole lét verja frá sér lélegt
víti.
Í hinum undanúrslitaleiknum
mætast Spánn og Portúgal. Undanúrslitin fara fram á miðvikudag
og fimmtudag. Úrslitaleikurinn
sjálfur fer síðan fram á sunnudaginn.
- hbg

orkan.is/sumarleikur

-7
kr.
í 2 vikur
JÚNÍ

JÚLÍ

ÁGÚST

Skráðu 2 vikna tímabil í sumar á orkan.is og fáðu
7 kr. afslátt með kortum og lyklum Orkunnar og
Staðgreiðslukorti Skeljungs.
Afslátturinn gildir á bensínstöðvum Orkunnar og Shell um
allt land allan tímann. Vinsamlegast athugið að 7 krónu
afslátturinn bætist ekki við annan afslátt.

Orkulykillinn – hagkvæmasti ferðafélaginn

AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!

Símanúmer þjónustuvers: 578 88 00

25. júní 2012 MÁNUDAGUR

22

ÍBV sýndi klærnar fyrir norðan og Þór/KA tapaði sínum fyrsta leik í sumar:

Við vorum kærulausar og lélegar
á Þór/KA, 4-1, á Þórsvellinum í
gær og varð því fyrsta liðið til að
leggja topplið Þórs/KA að velli í
sumar. Eyjastúlkur réðu lögum
og lofum í leiknum og var sigurinn
aldrei í hættu.
ÍBV komst upp í þriðja sætið
með sigrinum og er aðeins einu
stigi á eftir Þór/KA og Stjörnunni
sem verma toppsætið saman.
„Við vorum bara svakalega
kærulausar og alls ekki tilbúnar í
þennan leik,“ sagði Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þórs/KA,
í samtali við Fréttablaðið.

„Eyjaliðið er gríðarlega sterkt
og við vissum alveg að þetta yrði
erfiður leikur, þess vegna er ég
virkilega svekktur hvernig við
nálguðumst þennan leik. Ég vildi
óska þess að sannleikurinn væri sá
að ÍBV hefði komið okkur eitthvað
á óvart en svo var ekki, við vorum
einfaldlega lélegar.“
Jóhann segir að með tapinu sé
eitt af markmiðum liðsins fokið út
um gluggann.
„Það var markmiðið að tapa ekki
einum einasta leik á heimavelli á
tímabilinu og því er þetta svekkjandi. Núna sést úr hverju liðið er

gert og hvernig við ætlum okkur
að svara þessu tapi. Við þurfum
að sýna samheldni og karakter
og þá hef ég engar áhyggjur. Það
geta fimm lið unnið deildina í
ár og þetta verður hörð barátta
alveg fram í lokaumferðina,“ sagði
Jóhann og bætir við að hans lið
ætli ekki að gefa eftir.
„Ég held að ekkert lið eigi eftir
að stinga af þar sem mörg lið eiga
eftir að hirða stig hvort af öðru í
sumar. Við ætlum okkur að vera
í toppbaráttunni allt tímabilið
og höfum alla burði til að landa
þessum Íslandsmeistaratitli.“ - sáp

FAGNAÐ Eyjastúlkur fögnuðu á Akureyri í gær og fóru heim með öll þrjú stigin.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÚRSLIT
Pepsi-deild kvenna:
Selfoss-Fylkir

1-5

Guðmunda Brynja Óladóttir - Ruth Þórðardóttir
2, Margrét Björg Ástvaldsdóttir, Lovísa Sólveig
Erlingsdóttir, Tinna Bjarndís Bergþórsdóttir.

Valur-FH

5-1

Elín Metta Jensen 2, Dagný Brynjarsdóttir 2, Rakel
Logadóttir - Sigrún Ella Einarsdóttir.

KR-Breiðablik

1-5

Guðrún María Johnson - Fanndís Friðriksdóttir 3,
Ella Dís Thorarensen, María Rós Arngrímsdóttir.

Þór/KA-ÍBV

1-4

Kayle Grimsley - Kristín Erna Sigurlásdóttir,
Shaneka Gordon, Vesna Smiljkovic, Berglind Björg
Þorvaldsdóttir.

Stjarnan-Afturelding

4-1

Harpa Þorsteinsdóttir 3, Ashley Bares - Carla Lee.

STAÐAN:
Þór/KA
Stjarnan
ÍBV
Breiðablik
Valur
Fylkir
FH
Selfoss
KR
Afturelding

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

FÓTBOLTI ÍBV vann frábæran sigur
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SCHWEINSTEIGER Getur ekki beitt sér að

fullu.

NORDICPHOTOS/GETTY

Schweinsteiger meiddur:

Ökklinn er að
trufla mig
FÓTBOLTI Þýski miðjumaðurinn
Bastian Schweinsteiger segist
vera í erfiðleikum með ökklann á
sér og þess vegna geti hann ekki
spilað eins og hann eigi að sér.
Hann segist því þurfa að hvíla sig
vel eftir EM.
Schweinsteiger var talsvert
mikið meiddur í vetur og stóð
tæpt að hann gæti farið með
þýska liðinu á EM.
„Ef ég á að vera heiðarlegur þá
er ökklinn að trufla mig talsvert
mikið. Þessi meiðsli hafa verið að
trufla mig síðan í febrúar og ég
hef ekki fengið tíma til þess að
jafna mig almennilega. Vonandi
eigum við tvo leiki eftir og í kjölfarið verð ég að fá að hvíla hann
betur,“ sagði harðjaxlinn frá
Bayern München.
„Ég gat aðeins mætt á lokaæfinguna fyrir leikinn gegn Grikkjum. Ég klúðraði svo nokkrum
einföldum sendingum í leiknum
sem ég geri aldrei. Ég var nokkuð
sáttur við minn leik en leikmaður
eins og ég má aldrei klúðra svona
einföldum sendingum.“
Þar sem Schweini náði ekki að
beita sér af fullu afli þurfti Sami
Khedira að stíga upp og hann
gerði það með stæl.
„Hann var virkilega góður og
burtséð frá því hvað þið skrifið er
engin öfund í gangi. Gengi liðsins
skiptir öllu máli hjá okkur.“ - hbg
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Þrír fyrrum heimsmeistarar frá Ferrari á verðlaunapalli í spænska kappakstrinum:

Alonso bestur í magnaðri keppni
FORMÚLA 1 Spánverjinn Fernando

A lonso varð hlutskarpastur
á heimavelli í spænska kappakstrinum í gær. Á verðlaunapalli
með honum voru tveir gamlir
meistarar frá Ferrari – Kimi Raikkonen og Michael Schumacher.
Alonso sýndi miklar tilfinningar
eftir spennuþrunginn kappakstur
og grét er spænski þjóðsöngurinn
var leikinn.
Alonso er fyrsti ökumaðurinn í
ár sem nær að vinna tvær keppnir
og er kominn með forskot í keppni
ökuþóra. Alonso er með 110 stig
eða tíu stigum meira en Mark

Webber. „Ég get ekki lýst því með
orðum hversu ljúft er að vinna
sinn heimakappakstur. Það er
mjög sérstakt. Knattspyrnuliðið
vann í gær og spænski fáninn alls
staðar. Ég er mjög stoltur af því
að vera Spánverji í dag og þetta er
hugsanlega minn sætasti sigur á
ferlinum. Ég gæti ekki verið hamingjusamari,“ sagði Alonso.
Lewis Hamilton er kominn í
þriðja sætið með 88 stig en hann
féll úr leik í dag er Pastor Maldonado keyrði á hann.
Kimi Raikkonen varð annar
og Michael Schumacher þriðji.

Schumacher var á palli í fyrsta
skipti síðan árið 2006 og fagnaði
hann innilega. Hann byrjaði að
keppa aftur árið 2010 og var búinn
að bíða lengi eftir verðlaunasæti.
„Ég var ekkert að hugsa um
verðlaunasæti og varð mjög
hissa er mér var tjáð er ég kom í
mark að ég hefði náð þriðja sæti.
Maður missir af því hvar maður
er í röðinni enda mikið að gerast á
brautinni,“ sagði brosmildur Schumacher sem faðmaði tugi manna
áður en hann fór upp á pall og tók
við verðlaunum sínum.

FERNANDO ALONSO Fagnaði sigrinum vel og innilega á heimavelli í gær.

- hbg
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Við bjóðum
vaxtagreiðsluþak
yﬁr höfuðið
Vaxtabreytingar geta valdið sveiflum í greiðslubyrði
óverðtryggðra húsnæðislána. Vaxtagreiðsluþak Íslandsbanka
veitir skjól ef vextir hækka. Þá jafnast greiðslubyrðin en það sem
fer upp fyrir þakið bætist við höfuðstól og dreifist á lánstímann.

HEITUR Xabi Alonso fagnar öðru marka
sinna gegn Frökkum.
NORDICPHOTOS/GETTY

Xabi afgreiddi Frakkana:

Nasri vildi slást
eftir leik
FÓTBOLTI Miðjumaðurinn Xabi
Alonso sá um að skjóta Spánverjum í undanúrslit EM á laugardag.
Hann skoraði þá bæði mörk Spánverja í 2-0 sigri á Frökkum.
Það fyrra kom með skalla eftir
laglega sókn en hið síðara kom
úr vítaspyrnu eftir að brotið var
á Pedro. Spánverjar munu mæta
nágrönnum sínum frá Portúgal í
undanúrslitum.
Frakkar voru arfaslakir í
leiknum og langt frá því að vera
hressir eftir leik. Samir Nasri
var hent á bekkinn þar sem hann
hafði verið með leiðindi á æfingu
og hann tók mótlætinu illa.
Nasri brjálaðist þegar hann
var spurður um viðbrögð eftir
leikinn. Lét franskan blaðamann
heyra það, kallaði hann hálfvita
og bauð honum að lokum í slag.
„Nú geturðu skrifað að ég hafi
verið illa alinn upp,“ sagði Nasri
brjálaður við blaðamanninn.
Þetta var hugsanlega síðasti
leikur Laurent Blanc með franska
landsliðinu og hann vildi ekki
ræða framtíð sína eftir leikinn.
„Það eina sem ég sé eftir í
þessum leik er að hafa gefið Spánverjum mark úr þeirra fyrsta
færi. Ef það hefði verið markalaust í leikhléi þá held ég að við
hefðum fengið meira pláss í síðari
hálfleiknum,“ sagði Blanc en hans
menn náðu vart boltanum í leiknum og sköpuðu sér engin færi.
„Við vorum búnir að greina
þeirra leik vel og mér fannst
strákarnir gefa allt sem þeir áttu
í leikinn. Það er bara rosalega
erfitt að skapa sér færi og vinna
þetta spænska lið. Andstæðingar
þeirra eru kannski bara með
boltann 30 prósent af leiknum og
þann tíma þarf að nýta afar vel.
Annars fer illa.“
Alonso var að spila sinn 100.
landsleik og varð fyrsti Spánverjinn sem nær að skora í slíkum
tímamótaleik. Hann er spenntur
fyrir því að mæta félaga sínum
hjá Real Madrid, Cristiano
Ronaldo, í undanúrslitaleiknum.
„Við þekkjum hann mjög vel
og frammistaða hans á EM hefur
ekki komið okkur á óvart. Hann
er búinn að spila svona allt árið.
Við óttumst hann ekki og þurfum
að spila eins vel þá og við gerðum
í þessum leik,” sagði Xabi Alonso.
- hbg

Íslandsbanki hvetur alla til að kynna sér
nánar skilmála vaxtagreiðsluþaksins og
þær tegundir lána sem í boði eru og taka
ákvörðun að vandlega athuguðu máli.

Kostir vaxtagreiðsluþaks
· Léttir greiðslubyrði ef vextir hækka
· Dregur úr óvissu og veitir öryggi
· Lánstími lengist ekki
· Óverðtryggð lán geta hraðað eignamyndun

Ókostir vaxtagreiðsluþaks
· Hluta vaxtagreiðslunnar er frestað
· Höfuðstóll hækkar ef vextir lánsins
eru umfram vaxtagreiðsluþakið
· Hærri höfuðstóll hækkar
heildarvaxtakostnað lánsins

Allar upplýsingar er að ﬁnna á www.islandsbanki.is

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000
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við tækið sara mcmahon les sér til skemmtunar

> Stöð 2 kl. 20.05
Glee

Skruddur í stað sjónvarps

Það verður fjör í Glee á Stöð 2 í
kvöld þar sem tekin verða nokkur lög
sem Michael Jackson gerði fræg.
Það styttist í stóra söngkeppni og samkeppnin
milli New Directions og
Warblers hefur aldrei
verið meiri. Kurt og Rachel fá fréttir af umsókn
sinni í listaháskóla í New
York og það hitnar í kol-

Sjónvarpstækið á heimilinu hefur að mestu
verið stillt á RÚV undanfarna daga sökum
Evrópumeistarakeppninnar í fótbolta. Ég missti
áhuga á keppninni um leið og liðið mitt datt úr
henni og því hefur lítið verið um sjónvarpsáhorf
hjá mér síðustu daga. Þess í stað hef ég hangið
á netinu eða gripið í bók og lesið.
Þegar íþróttaviðburðir sem þessi einoka
dagskrá ljósvakamiðlana verður maður var við
einhverjar óánægjuraddir sem vilja ekki að
dagskránni verði raskað. Mér er hins vegar nokk
sama því uppi í bókahillu sitja ófáar bækur sem
hafa, sumar hverjar, beðið í mörg ár eftir því að
verða lesnar. Ég gæti þó hafa ofmetnast lítið eitt
því nú er ég í miðju kafi í þremur bókum samtímis og stutt í að Evrópumótinu ljúki.

Stöð 2
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Sveitasæla (6:20) (Big Barn Farm)
17.34 Þetta er ég (7:12) (Her er eg)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir og veður
18.25 Hin útvöldu (1:2) (De udvalgte)

Heimildarmynd í tveimur hlutum um umsækjendur um nám í Konunglega danska listdansskólanum. Seinni hlutinn verður sýndur
á þriðjudagskvöld.

19.30 Er illskan eðlislæg? (Horizon: Are
You Good or Evil?) Bresk heimildarmynd um
það hvort illska manna sé meðfædd.

20.25 Ástarlíf (1:3) (Love Life) Bresk

mynd í þremur hlutum. Joe kemur heim úr
árs heimsreisu og hittir Lucy, kærustuna sem
hann stakk af frá, kasólétta.

21.15 Castle (13:34) (Castle) Bandarísk

þáttaröð. Höfundur sakamálasagna er fenginn til að hjálpa lögreglunni þegar morðingi
hermir eftir atburðum í bókum hans.

22.00 Tíufréttir
22.25 Veðurfréttir
22.30 Liðsaukinn (22:32) (Rejseholdet)

Dönsk spennuþáttaröð um sérsveit sem er
send um alla Danmörk að hjálpa lögreglu á
hverjum stað að upplýsa erfið mál. Höfundar
eru Mai Brostrøm og Peter Thorsboe. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.

23.30 Luther (4:4) (Luther II) Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi barna. (e)
00.25 Fréttir
00.50 Dagskrárlok

09.05 Who the #$&% is Jackson Pollock
10.20 Post Grad
12.00 Shark Bait
14.00 Who the #$&% is Jackson Pollock
16.00 Post Grad
18.00 Shark Bait
20.00 Magnolia
23.05 An American Crime
00.40 Fast Food Nation
02.30 SherryBaby
04.05 An American Crime
06.00 Loverboy

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.30 Oprah
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (158:175)
10.15 Chuck (11:24)
11.00 Gilmore Girls (21:22)
11.45 Falcon Crest (26:30)
12.35 Nágrannar
13.00 Frasier (23:24)
13.25 American Idol (13:40)
14.10 American Idol (14:40)
15.30 ET Weekend
16.15 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 Friends (7:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 The Simpsons (6:22)
19.40 Arrested Development (4:18)
20.05 Glee (11:22)
20.50 Suits (3:12) Ferskir spennuþættir á

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 20.30
Bankað upp á 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 Oklahoma - Miami # 6 ef

 erður Útsending frá leik Oklahoma City
v
Thunder og Miami Heat. Þetta er sjötti leikur
liðanna í úrslitaeinvígi NBA.

17.15 Norðurálsmótið Sýndar svipmyndir
frá Norðurálsmótinu á Akranesi þar sem
knattspyrnustjörnur framtíðarinnar láta ljós
sitt skína.
18.05 Þýski handboltinn: RN Löwen
- Kiel Útsending frá Íslendingaslag RheinNeckar Löwen og Kiel í þýska handboltanum.
19.25 Oklahoma - Miami # 6 ef
 erður Útsending frá leik Oklahoma City
v
Thunder og Miami Heat. Þetta er sjötti leikur
liðanna í úrslitaeinvígi NBA.
21.15 Pepsi mörkin
22.25 Þór/KA - ÍBV

17.45 Man. Utd. - Aston Villa
19.30 PL Classic Matches: Liverpool Newcastle, 1996

20.00 Everton - Man. Utd. 11.09.10
20.30 QPR - Man. City
22.15 Fulham - Newcastle

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

21.35 Silent Witness (8:12)
22.30 Supernatural (18:22)
23.15 Flight of the Conchords (3:10)
23.45 Two and a Half Men (17:24)
00.10 The Big Bang Theory (8:24)
00.35 How I Met Your Mother (11:24)
01.00 White Collar (16:16)
01.45 Girls (3:10)
02.10 Eastbound and Down (3:7)
02.35 Bones (21:23)
03.20 NCIS (8:24)
04.05 Chuck (11:24)
04.50 Suits (3:12)
05.35 Fréttir og Ísland í dag

fm 92,4/93,5

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
15.55 Million Dollar Listing (3:9) (e)
16.40 Minute To Win It (e)
17.25 Dr. Phil
18.05 Titanic - Blood & Steel (11:12) (e)
18.55 America‘s Funniest Home

Videos (42:48) (e)

19.20 30 Rock (4:23) (e)
19.45 Will & Grace (9:27) (e)
20.10 90210 (22:24)
20.55 Hawaii Five-0 (21:23) Ævintýrin

halda áfram í annarri þáttaröðinni af þessum
vinsælu spennuþáttum um töffarann Steve
McGarrett og sérsveit hans sem starfar á
Hawaii. Steve og félagi hans Danny Williams
eru jafn ólíkir og dagur og nótt en tekst samt
að klára málin í sameiningu – allt frá mannránum til hryðjuverka. Sérsveitin glímir við
hryðjuverkamann sem hótar að sleppa út banvænni veiru ef ekki er komið til móts við hann.

21.45 Camelot (3:10) Ensk þáttaröð sem

segir hina sígildu sögu af galdrakarlinum Merlin, Arthúri konungi og riddurum hringborðsins.

22.35 Jimmy Kimmel Húmoristinn

Jimmy Kimmel hefur staðið vaktina í spjallþættinum Jimmy Kimmel Live! frá árinu
2003 og er einn vinsælasti spjallþátta
kóngurinn vestanhafs.

23.20 Law & Order (15:22) (e)
00.05 Olivia Lee: Dirty, Sexy, Funny
(3:8) (e)

19.30 The Doctors (143:175)
20.15 60 mínútur
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.45 Sprettur (3:3)
22.15 Dallas (2:10)
23.00 The Killing (7:13)
23.45 House of Saddam (3:4)
00.45 60 mínútur
01.30 The Doctors (143:175)
02.10 Íslenski listinn
02.35 Sjáðu
03.00 Fréttir Stöðvar 2
03.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

11.35 QI 12.05 QI 12.35 Keeping Up Appearances
13.05 Keeping Up Appearances 13.35 My Family
14.10 My Family 14.40 The Best of Top Gear
15.30 QI 16.00 QI 16.30 Come Dine With Me
17.20 The Graham Norton Show 18.05 QI 18.40
QI 19.10 The Best of 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 The Best of
Top Gear 23.50 Live at the Apollo 00.35 Peep
Show 01.00 Twenty Twelve

00.30 Hawaii Five-0 (21:23) (e)
01.20 The Bachelor (4:12) (e)
02.50 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.30 Travelers
Championship - PGA Tour 2012 (2:4) 10.30
US Open 2012 (4:4) 16.35 Inside the PGA
Tour (25:45) 17.00 Travelers Championship - PGA Tour 2012 (3:4) 22.00 LPGA Highlights (11:20) 23.20 Golfing World 00.10
ESPN America

11.00 Ha‘ det godt 11.30 Søren Ryge direkte
12.00 Ved du hvem du er? 13.00 DR Update
- nyheder og vejr 13.10 Jamie Oliver i 14.00
Kasper & Lise 14.10 Timmy-tid 14.20 Postmand
Per: Specialposttjenesten 14.35 Ni Hao, KaiLan 15.00 Hun så et mord 15.50 DR Update
- nyheder og vejr 16.00 Vores Liv 16.30 TV
Avisen med Sport 17.05 Aftenshowet 18.00 Kyst
til kyst 19.00 TV Avisen 19.25 SportNyt 20.15
Kriminalkommissær Foyle 21.50 Kidnappet 22.35
Lægerne 04.00 Penelope

13.00 NRK nyheter 13.05 Sjukehuset i Aidensfield
14.00 NRK nyheter 14.05 Matador 15.00 NRK
nyheter 15.10 Grønn glede 15.35 Grønn glede
16.00 Oddasat - nyheter på samisk 16.05
Tegnspråknytt 16.10 Team Bachstad 16.40
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 Lyngbø
og Hærlands Big Bang 18.20 Program ikke fastsatt
18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21
19.30 Sommeråpent 20.15 Boardwalk Empire
21.10 Kveldsnytt 21.25 Trial &amp; retribution
22.55 Legendariske kvinner 23.45 Etter Rubicon

11.05 Gravid i höga klackar 11.50 Att fånga
en fjäril 12.20 När syrenerna blomma 14.00
Rapport 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 Sverige i dag
sommar 17.30 Rapport 17.52 Regionala nyheter
18.00 Kören 19.00 Borgen 20.00 Här har du
din mat 20.30 Hemlös 21.00 Rapport 21.05
Kulturnyheterna 21.15 Sucker free city

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

öryggismyndavélar

Fjarstýrð
Pan / Tilt

Þráðlaus
samskipti

Greinir hreyﬁngu
og sendir boð

Hljóðnemi
og hátalari

Nætursjón

Verð: 34.750 kr.

Foscam er leiðandi á sínu sviði
með mest seldu öryggismyndavélar
í Bandaríkjunum.

Kíktu heim
- gæsla og öryggi

s
s
s
s
s
s

RÈ¦LAUS SAMSKIPTI VI¦ TÚLVUR OG SNJALLSÓMA
-YNDAVÏL FJARSTâR¦ ME¦ SÓMANUM
3ENDIR MYNDIR Ó TÚLVUPØSTI VI¦ HREYlNGU
.âJASTA TKNI Ó MYNDG¦UM
%INFÚLD UPPSETNING n ¶SLENSKAR LEI¦BEININGAR
'SLA Ó ¡ÓNUM HÚNDUM n %NGIN ÈSKRIFTARGJÚLD

-til öryggis
=LYZSHó\m]LMU\T-YxZLUKPUNHóRNmYZZRPSHYt[[\Y


Bjóðum úrval öryggis- og eftirlitsmyndavéla frá Foscam til notkunar innandyra og utan. Verð frá 19.750 kr.
Bendum á reglur um rafræna vöktun á personuvernd.is
foscam.is

í sumar er opið virka daga frá kl. 9 -18 s Eirberg ehf. s Stórhöfða 25 s Sími 569 3100 s eirberg.is

GOTT Á GRILLIÐ
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Einn sá besti kennir á Íslandi

„Mér finnst auðveldast og best
að grilla íslenskar pylsur og
pylsubrauð. Það er best á grillið
á góðum sumardegi.“
Eysteinn Guðni Guðnason kvikmyndagerðarmaður og fjársjóðsfelari.

„Hann er einn af þeim bestu í heiminum. Það er svakalega flott fyrir
skólann að fá hann til landsins,“ segir
Guðfinnur Karlsson.
Gracie Jiu-jitsu-skólinn í Garðabæ stendur fyrir komu heimsþekkta
bardagakappans Andre Galvano
til Íslands. Hann dvelur hérna frá
28. júní til 2. júlí og ætlar að halda
þriggja daga æfingabúðir í samtals
tólf klukkustundir fyrir áhugasama
iðkendur bardagaíþrótta. Galvano
fæddist í Brasilíu 1982 og er tvöfaldur heimsmeistari svartbeltinga
í brasilísku jiu-jitsu, auk þess sem
hann hefur unnið mörg fleiri verðlaun.
Með honum koma til landsins þrír

aðrir sem eru með svarta beltið í jiujitsu, þeir Pedro Sauer, Allan Manganello og Mike Horihan. Aldrei
hafa áður komið jafn margir svartbeltingar til kennslu hérlendis.
Æfingabúðirnar verða haldnar í
Ásgarði, íþróttamiðstöð Garðabæjar,
frá kvöldi föstudagsins 29. júní til
eftirmiðdags á sunnudegi 1. júlí.
Áhugasamir iðkendur jiu-jitsu sem
og aðrir bardagakappar eru hvattir
til að taka þátt. „Það er öllum velkomið að koma. Fyrir þá sem hafa
áhuga á slagsmálaíþróttum er þetta
kallinn til að taka í höndina á,“ segir
Guðfinnur.
Nánari upplýsingar má finna á
Gracie.is.
- fb

TIL ÍSLANDS Andre Galvano ætlar að kenna Íslendingum réttu handtökin um

næstu helgi.
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SPILASTOKKAR FRÁ HUGLEIKI Hugleikur Dagsson hefur sent frá sér spilastokk og líkt og von er á inniheldur sá stórskemmtilegar

myndir.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HUGLEIKUR DAGSSON: GERÐI TAROTSTOKK SEM ER LÍKA SPILASTOKKUR

Ást, hatur og náttúra
í spilastokki Hugleiks
Hugleikur Dagsson hefur sent frá
sér spilastokk sem myndskreyttur
er með verkum eftir hann. Myndirnar teiknaði hann á síðasta ári og
að hans sögn koma þær flestar tilveru okkar mannanna við.
„Mér hefur alltaf þótt gaman
að taka fyrir hluti sem eru innan
einhverra marka, eins og dauðasyndirnar sjö eða boðorðin tíu, og
langaði mikið að gera tarot-spilastokk. Ég var bara ekki nógu vel að
mér í þeim spilum og ákvað í stað-

inn að gera minn eigin tarotstokk
sem væri jafnframt hefðbundinn
spilastokkur,“ útskýrir Hugleikur.
Stokkurinn inniheldur fimmtíu og tvær myndir auk jókera og
segir Hugleikur myndirnar allar
tengjast tilveru okkar mannanna.
„Þannig teiknaði ég hatur, ást,
vísindi, náttúru og gleði svo fátt
eitt sé nefnt. Ég bjó líka til mitt
eigið tarotkerfi þannig að fólk geti
spáð fyrir sér,“ segir hann.
Spilastokkarnir verða fáanlegir

í bókabúðum og minjagripaverslunum auk þess sem Hugleikur
mun selja þá á ferðalagi sínu um
landið, en hann var á leið austur á
Seyðisfjörð ásamt tónlistarmanninum Snorra Helgasyni þegar
Fréttablaðið náði af honum tali og
verður á Patreksfirði í kvöld.
„Ég er á uppistands- og tónleikatúr um landið með Snorra.
Ég er með uppistand á dónalegri
nótunum og Snorri spilar svo hugljúfa tóna á eftir.“ sara@frettabladid.is

Krummi í leikstjórastólinn
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FÆST EINNIG Í 46"
Philips 46PFL5507T 299.995

3D BLU-RAY SPILARI
FYLGIR TÆKJUNUM
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Krummi Björgvinsson tónlistarmaður vinnur nú
að myndbandi við lagið City með hljómsveit sinni
Legend. Myndbandið var tekið upp á þjóðhátíðardaginn og segist Krummi hafa lært á upptökugræjuna jafnóðum.
„Ég vopnaði mig með einni „kameru“, tveimur
karakterum og aðstoðarmanneskju og eyddi sautjándanum á hlaupum um bæinn. Ég hafði vonast
til að fleira fólk væri í bænum þennan dag, en því
virðist fara fækkandi ár hvert,“ segir söngvarinn.
Myndbandið segir frá ungu og ástföngnu pönkarapari sem býr á götunni og fer um bæinn og stelur sér
til matar ásamt því að taka þátt í hátíðarhöldunum.
„Þau lenda svo upp á kant hvort við annað og rífast
en allt endar þó vel. Sagan er svolítið klisjuleg en
efnið er myndrænt og flott.“
Krummi nýtur liðsinnis tveggja vina sinna við
gerð myndbandsins því Hrafnhildur Hólmgeirsdóttir stíliseraði klæðnað pönkaranna og kvikmyndagerðarmaðurinn Frosti Jón Runólfsson mun
aðstoða hann við eftirvinnslu.
„Frosti mun klippa þetta með mér og verður á
tökkunum á meðan ég verð í hlutverki „backseat
driver“. Mér fannst þetta helvíti skemmtilegt verkefni og mun því eflaust gera meira af þessu í framtíðinni. Það væri líka gaman að prófa að gera myndbönd fyrir aðra,“ segir hann.

LEIKSTÝRIR Krummi Björgvinsson leikstýrir myndbandi við lag
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
eftir hljómsveit sína, Legend.

Fyrsta plata Legend, Fearless, hefur fengið
prýðisgóða dóma hjá gagnrýnendum og segist
Krummi ekki óttast gagnrýnisraddir þegar myndbandið verður frumsýnt síðar í sumar. „Ég reyni
fyrst og fremst að gera bara það sem mér finnst
sjálfum flott og treysti á þrennt í þeim efnum; innlifun, sannfæringu og einlægni. Sé það til staðar
held ég að það skili sér til fólks. Annars á það bara
eftir að koma í ljós hvað fólki finnst, sjálfum finnst
mér efnið flott og ég er ánægður með það.“
- sm
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Í þyrluferð með syninum
Eins og flestum er kunnugt er
leikarinn Tom Cruise á landinu við
tökur á myndinni Oblivion. Þó að
tökudagar séu langir og strangir
fékk Cruise son sinn Connor
Anthony í heimsókn um helgina.
Connor er 17 ára gamall og gisti
með föður sínum á Hótel Hilton
Reykjavík Nordica en á föstudaginn
fóru feðgarnir saman í útsýnisþyrluferð um landið. Tökulið Oblivion
færði sig í lok vikunnar
frá Mývatnsöræfum suður
að Veiðivötnum og
nágrenni þar
sem tökur
fara fram
næstu
daga.

Kristinn klappaði Kristínu
Kristín Ingólfsdóttir háskólarektor
stóð í ströngu á laugardag, þegar
1900 kandídatar voru brautskráðir
frá Háskóla Íslands. Undir venjulegum kringumstæðum tekur rektor
í hönd hvers einasta kandídats en
í þetta skiptið var það ekki í boði
þar sem Kristín var með hægri
höndina í fatla. Hún kinkaði því
kolli til hvers og eins og kinkuðu
kandídatarnir kolli á móti. Einn
kandídatanna heilsaði rektor þó
með kumpánlegri hætti, en það var
Kristinn H. Gunnarsson fyrrverandi alþingismaður. Kristinn
hefur frá því hann hætti
á þingi numið ensku
og þýsku og brautskráðist með BA-próf
á laugardag. Hann
þakkaði rektor
fyrir sig með
því að klappa
henni á öxlina.
- áp / þeb

Mest lesið
1

Þrekvirki kínverskra geimfara

2

Verulegt tjón eftir bruna

3

Fótbrotin á Esjunni

4

Herdís og Andrea vilja opið
bókhald

5

Uppgötvuðu undarlegt
sólkerfi

6

Orrustuþota Tyrkja var í
alþjóðlegri lofthelgi
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Meiri Vísir.
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