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Bjart og fallegt einbýlishús
ZZZMDUQJOH
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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.

audur@fasteignasalan.is
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ðalhæð: Anddyri og miðrými opið inn í eldhús með
flísum og fallegri, ljósri
birkiinnréttingu. Stofa með gegnheilu lútuðu furugólfi.
Fallegt útsýni til suðurs að Keili.
Útskot frá eldhúsi og gengt þaðan
út í sólríkan bakgarð með palli
og
miklum trjágróðri.
Efri pallur: Þrjú svefnherbergi
með furugólfi. Svalir frá hjónaherbergi í suður, í því eru góðir fataskápar. Baðherbergi með baðkari
og sturtuhaus og góðum glugga.
Neðri pallur: Tvö svefnherbergi
með parketi, skápar í öðru. Nýlega
uppgerð snyrting. Þvottaherbergi
með flísum. Þar er einnig innangengt í stóra geymslu sem er
bílskúr á teikningu.
Sólpallur að framan er ca. 40 fm
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Fallegt einbýlishús við HlíðarvegSD
í Kópavogi.

Talaðu endilega við Auði í síma 824-7772
eða audur@fasteignasalan.is
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Fold fasteignasala kynnir:
Bjart og fallegt einbýlishús á
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Hlíðarveg í Kópavogi. GÓÐ
DODJLå"
LANGTÍMALÁN ÁHVÍLANDI.
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fm. Gólfhiti er í kjallara og á miðsvæði á hæðinni. Ótengdar gólfhitalagnir eru á hluta hússins.
Bílskúr hefur verið breytt í geymslu
með góðum gluggum og inngangi
(mögulegt að setja bílskúrshurð
á
og nýta sem bílskúr).
Opnað var upp í þak í miðrými
og eldhúsi fyrir ca. 10 árum
og
settir þakgluggar sem gerir húsið
bjart og skemmtilegt Útskot
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Staðgreiðum
allt gull,
Upplýsingar og tímapantanir,
silfur, demanta
og vönduð úr. Sverrir s. 661-7000 • sverrir@kaupumgull.is
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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Forsetinn láti til sín taka í
umræðunni um stóru málin
Hrefna grillar
Kokkurinn Hrefna Rósa
Sætran grillar fyrir
landsmenn á RÚV í haust.
popp 26

Börn ræði málin
Sigurlaug Hreinsdóttir
heldur heimspekinámskeið
fyrir börn.
tímamót 14

Ólafur Ragnar Grímsson var endurkjörinn forseti Íslands með meirihluta atkvæða á laugardaginn. Hann
segir úrslitin sýna að þjóðin vilji forseta sem láti til sín taka þegar kemur að veigamiklum málum.
KOSNINGAR Ólafur Ragnar Gríms-

son, forseti Íslands, segir að þjóðin hafi sent þau skilaboð í forsetakosningunum á laugardag að
forsetinn eigi að láta til sín taka í
umræðunni um hin stærstu mál.
Hann segir enn fremur að vantraust landsmanna á Alþingi auki
kröfur um að forsetinn grípi inn
í. „Og margar eru þess eðlis að
hann getur ekki orðið við þeim
innan ramma núverandi stjórnskipunar,“ segir Ólafur. Hann
vill þó ekki fara frekar út í það í
hvaða málum hann muni beita sér.
Ólafur Ragnar fékk meirihluta
atkvæða í kosningunum, tæp 53
prósent, en Þóra Arnórsdóttir
kom næst honum með rúmlega
33 prósent atkvæða.
Ólafur segir að áhersla Þóru

Úrslit kosninganna
Heildarkjörsókn: 69,2%
Greidd atkvæði: 159.207
Auðir seðlar: 3.514
Ógildir: 530

1,8%

8,6%

1%

Andrea
Jóhanna
Ólafsdóttir

Ari Trausti
Guðmundsson

Hannes
Bjarnason

á hlédrægari forseta hafi ekki
fengið brautargengi. „Sá frambjóðandi sem næst mér kom var
með allt aðra sýn, að forsetinn

2,6%

52,8%

33,2%

Herdís
Ólafur Ragnar
Þorgeirsdóttir
Grímsson

Þóra
Arnórsdóttir

ætti að halda sig til hlés og alls
ekki tjá sig um stjórnarskrána og
Evrópusambandið. Það hlaut ekki
afgerandi stuðning.“

Ólafur Ragnar segir að ráðamenn verði að leggja við hlustir nú þegar fólkið í landinu hafi
komið þeim skilaboðum áleiðis
að það ráði för. „Hinir pólitísku
ráðamenn hljóta að hugleiða
af mikilli alvöru þann boðskap
sem fólkið í landinu er að senda
þeim.“
Kjörsókn í forsetakosningunum var með dræmasta móti,
eða 69,2 prósent. Gunnar Helgi
Kristinsson, prófessor í stjórnmálafræði, segir að breyta ætti
kosningafyrirkomulaginu þannig að ekki sé kosið um hásumar.
„Þetta bara passar ekki inn í líf
fólks. Það ætti að færa kjördag
annað hvort fram eða aftur svo
hann lendi ekki í sumarleyfistímanum.“
- jse / sjá síður 6-10

Rúmt ár frá skjálftum í Japan:

Ræsa fyrsta
kjarnorkuverið

Vel heppnað Landsmót
Íslensk hestamennska er
komin í sinn gamla gír eftir
pestina fyrir tveimur árum.
sport 22
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VÆTUSAMT á V-helmingi landsins í dag og einnig skúrir NA-til.
Þurrt SA-lands. Víða hægur vindur.
Milt í veðri, hiti 10 til16 stig.
VEÐUR 4
Í SÖGUBÆKURNAR Iker Casillas, fyrirliði Spánar, lyftir hér Evrópumeistaratitlinum í knattspyrnu eftir öruggan sigur á Ítölum í

gær. Spánverjar eru fyrsta þjóðin til að vinna þrjú stórmót í röð.

www.ms.is

NORDICPHOTOS/GETTY

Spánverjar unnu Ítala með fjórum mörkum gegn engu í úrslitaleik EM:

Fyrsta þjóðin til að verja titilinn
FÓTBOLTI Spánverjar tryggðu sér

í gærkvöldi Evrópumeistaratitil
karla í knattspyrnu eftir 4-0 stórsigur á Ítölum í úrslitaleiknum á
Ólympíuleikvanginum í Kænugarði. Með sigrinum varð liðið hið
fyrsta til þess að verja titil sinn
á Evrópumóti í knattspyrnu. Auk
þess varð liðið fyrst landsliða til
þess að vinna þrjú stórmót í röð

en Spánverjar eru ríkjandi heimsmeistarar í íþróttinni.
Spánverjar gáfu tóninn snemma
leiks og komust verðskuldað yfir
eftir stundarfjórðungs leik með
fallegu skallamarki Davids Silva.
Nýjasti liðsmaður Börsunga,
Jordi Alba, bætti við öðru marki
skömmu fyrir leikhlé og Ítalir í
vondum málum í hálfleik.

JAPAN Fyrsta kjarnorkuverið var
endurræst í Japan í gær eftir að
slökkt hafði verið á þeim öllum í
kjölfar Fukushima slyssins sem
varð fyrir rúmu ári síðan.
Slysið varð þegar kröftugur
jarðskjálfti olli því að kjarnorkuverið í Fukushima bræddi
úr sér, en það er talið alvarlegasta kjarnorkuslys heims frá því
í Tsjernobil árið 1986.
Forsætisráðherra Japans,
Yoshihiko Noda, tilkynnti um
þau plön að endurræsa kjarnorkuver landsins í síðasta mánuði sökum efnahagsins í landinu. Japanir hafa skipst í tvær
fylkingar í kjölfar málsins og
kröftug mótmæli hafa verið í
landinu.
Mótmælin báru þó lítinn
árangur því kveikt hefur verið á
verinu. Um fimmtíu kjarnorkuver eru í Japan.
- trs
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Lokatölurnar gera minna úr
frammistöðu Ítala sem hefðu vel
getað minnkað muninn fyrsta
stundarfjórðung síðari hálfleiks
en þá urðu þeir fyrir áfalli. Varamaðurinn Thiago Motta var borinn meiddur af velli og þar sem
Ítalir höfðu notað allar skiptingar sínar léku þeir manni færri út
leikinn.
- ktd / sjá síðu 22
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SPURNING DAGSINS

Ásthildur, er þetta mikill hvalreki fyrir Patreksfirðinga?
„Þetta er alltaf svona hér.“
Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, sagði í Fréttablaðinu að ókeypis
væri í hvalaskoðun í Patreksfirði. Hópur
hnúfubaka hefur haldið sig í firðinum
undanfarna daga.

Slæmt ástand í Sýrlandi

Blóðsúthellingar og lofthelgisátök
SÝRLAND Um átta hundruð manns
hafa verið drepnir í Sýrlandi
undanfarna viku að því er
stjórnarandstaðan þar í landi
segir. Mikil átök eru í landinu og talið er að yfir fjórtán
þúsund manns hafi látið lífið
í þeim á síðustu 18 mánuðum,
sem þýðir að um 900 manns hafi
verið drepnir í mánuði hverjum.
Innanríkisátök eru ekki eina
vandamál Sýrlendinga því mikil
spenna ríkir enn milli þeirra
og nágranna þeirra Tyrkja.
Tyrkneski herinn sendi sex herþotur í átt að landamærunum
í gær til að svara því að þyrlur
sýrlenska hersins höfðu komið
of nálægt landamærunum. Eru
þessar aðgerðir í kjölfar þess að
tyrknesk þota var skotin niður
af Sýrlendingum þann 22. júní
síðastliðinn, þá í alþjóðlegri lofthelgi.
- trs

Forsetakosningar í Mexíkó

Fyrrum stjórn
sigurstrangleg
MEXÍKÓ Milljónir manna tóku þátt

í forsetakosningunum í Mexíkó
sem fram fóru í gær. Mjög slæm
staða er í landinu þar sem efnahagurinn er slæmur og fíkniefnastríð sem hefur orðið rúmlega 50.000 manns að bana á
síðustu sex árum geisar enn.
Þessar aðstæður gera það að
verkum að fólkið í landinu er
farið að þrá breytingar. Samkvæmt könnunum er hinn 45
ára gamli Enrique Pena Nieto,
sem fer fyrir flokknum PRI, talinn líklegur sigurvegari.
PRI-flokkurinn sat við völd í
landinu í 71 ár, eða allt þar til
ársins 2000, og þótti þá ekki líklegur til að eiga nokkurn tíma
endurkvæmt.
- trs
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Ferðaþjónustubóndi á Skeiði segir vatnsskort vera farinn að gera vart við sig:

Krókódíll í heimsmetabókina:

Brunnar að tæmast vegna þurrka

Sex metrar og
tonn að þyngd

VEÐUR Óvenjuþurrt hefur verið
á öllu landinu í júní og á bænum
Skeiði í Svarfaðardal eru brunnar
við það að tæmast sökum úrkomuleysis.
Ingimar Guðmundsson ferðaþjónustubóndi á Skeiði segir
vatnsskortinn enn ekki hafa haft
áhrif á daglegt líf heimilismanna
eða rekstur ferðaþjónustunnar á
Skeiði.
„Vatnsskorturinn er nýfarinn
að vera til vandræða og við höfum
því ekki orðið vatnslaus enn þá. Við
erum ekki með neinn búskap og því
hefur rigningaleysið ekki angrað

Við gætum þurft að
skipta um brunn því
þessi lind sem við höfum
núna er orðinn nokkuð
gömul.
INGIMAR GUÐMUNDSSSON
FERÐAÞJÓNUSTUBÓNDI Á SKEIÐI

okkur mikið, en við erum með jörð
og tjaldstæði sem þarf að vökva.“
Að sögn Ingimars gæti hann
þurft að skoða nýja lindarbrunna
vegna þurrksins. „Við gætum þurft

að skipta um brunn því þessi lind
sem við höfum núna er orðinn
nokkuð gömul.“
Óli Þór Árnason, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir
úrkomu hafa verið vel undir meðallagi víðast hvar á landinu í júnímánuði. Í gær lágu ekki fyrir tölulegar upplýsingar um hversu þurr
mánuðurinn var í samanburði við
fyrri ár.
„Mánuðurinn hefur verið óvenju
þurr og sólríkur meira og minna á
öllu landinu, flestir hafa þó fengið einhverja dropa, þó lítið sé, en
úrkoma hefur verið mjög lítil.“

DÝRALÍF Heimsmetabók Guinnes

hefur staðfest að krókódíll sem
var veiddur í suðurhluta Filippseyja sé sannarlega stærsti
krókódíll veraldar. Risavaxna
skriðdýrið var veitt af hugrökkum veiðimönnum í smábænum
Bunawan. Dýrið reyndist sex
metrar og sautján sentímetrar
á lengd og vegur meira en tonn.
Krókódíllinn reyndist því bæði
þyngri og lengri en fyrri heimsmethafi sem var frá Ástralíu, en
sá var um fimm metrar á lengd
og tæpt tonn á stærð.

Þvottastöðvar knúnar
fótafli viðskiptavina
Hópur átta bandarískra listhönnuða vill í samstarfi við bílaleiguna KúKú
Campers reisa þvottastöðvar fyrir ferðamenn víða um land. Það á að vera glatt
á hjalla við þvottavélarnar sem verða knúnar áfram með reiðhjólum.

SLÖKKVILIÐ AÐ STÖRFUM Greiðlega

SAMFÉLAGSMÁL Ef hugmyndir átta

Eldur í Vestmannaeyjum:

bandarískra listhönnuða ganga
eftir verður ekki langt í að þvottastöðvar, sem í leiðinni verða hálfgerðar félagsmiðstöðvar, skjóti
upp kollinum víða um land.
Hugmyndin fæddist eftir átta
daga hjólreiðaferð áttmenninganna frá Höfn til Reykjavíkur
sem lauk síðastliðinn sunnudag.
Ferðalagið er liður í verkefni
bandarísku listasmiðjunnar Future sem hefur það að markmiði
að nýta listhönnun til að vinna að
jákvæðum breytingum í samfélaginu en einnig kemur bílaleigan Kúkú Campers að verkefninu.
Í síðustu viku stóð hópurinn
fyrir sérstæðum fundi á Hjartatorginu til að leita ráða og betrumbæta hugmyndina. Til hans
var efnt með þeim hætti að hópurinn gaf ferðamönnum sem áttu
leið um miðbæ Reykjavíkur stakan sokk en sá sem hann fékk varð
síðan að mæta á Hjartatorgið til
að finna hinn sokkinn sem passar
við. Þegar þangað var komið voru
ferðamenn spurðir spjörunum úr
og þannig reynt að nýta reynslu
þeirra af Íslandi til að betrumbæta hugmyndirnar.
Marc O’Brien, sem hefur forgöngu fyrir hópnum, segist
vonast til að fá til fundarins
landeigendur og fólk úr fasteignageiranum sem hugsanlega geti lagt þeim lið með því
að finna þessum þvottastöðvum
stað. Þeir þurfa þó ekki að koma
með sokk, segir hann kankvís.
En hvernig kom þetta til? „Þegar
við vorum komin í höfuðborgina
var fatnaður okkar orðinn illa
lyktandi enda eru engar þvottastöðvar á leiðinni,“ segir hann.

Fjórða útkallið í
sömu vikunni

gekk að ráða niðurlögum elds sem kom
upp í bátnum sem lá við bryggju í Vestmannaeyjum. MYND/ÓSKAR PÉTUR FRIÐRIKSSON

BRUNI Eldur kom upp í litlum

plastbáti sem lá við léttbátabryggjuna í Vestmannaeyjum í
hádeginu á laugardag. Greiðlega
gekk að ráða niðurlögum eldsins.
Þetta er fjórða útkall slökkviliðsins í Vestmannaeyjum á einni
viku. Reykræsta þurfti hús við
Faxastíg á sunnudaginn fyrir
viku, daginn eftir var kveikt í
tveimur bílum við Skvísusund. Á
fimmtudag var tilkynnt um eld í
vita en engir eldar loguðu þegar
slökkviliðið bar að.
- sm

Óveður í Bandaríkjunum:
UMKRINGD SOKKUM Marc O’Brien stendur hér í miðju og ræðir við félaga sína á

Hjartatorginu í síðustu viku. Það er ekki annað að sjá en fjölmargir sokkar hafi skilað
sér.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Svo vitum við öll að
fæstir hafa gaman af
fataþvotti.
MARC O’BRIEN
FRUMKVÖÐULL

„Okkur fannst líka að ferðamenn
héldu mikið til hver í sínu horni.
Svo vitum við öll að fæstir hafa
gaman af fataþvotti. Hugmyndin
byggir á því að bæta úr öllu þessu.
Fyrir framan sjálfa þvottastöðina
verður afdrep þar sem ferðamenn
og aðrir geta hist, fengið sér jafnvel léttar veitingar, deilt reynslu

sinni með öðrum ferðalöngum og
jafnvel hlýtt á tónlist. Þvottavélin
sjálf yrði síðan í húsbíl frá Kúkú
Campers en hún verður ekki knúin
með rafmagni heldur með tveimur
reiðhjólum. Svo getur fólk spjallað
meðan það hjólar þvottinn hreinan.“
O’Brien segist vonast til þess að
Íslendingar taki þessum hugmyndum vel og sé tilbúið að vinna að
þeim. Hópurinn fer reyndar fljótlega af landi brott en hann segist vel geta komið hér aftur fljótlega sé krafta hans þörf við að ýta
þessu úr vör.
jse@frettabladid.is

Þrettán létu
lífið í fellibyl
BANDARÍKIN Þrettán eru látnir og
yfir þrjár milljónir heimila og
fyrirtækja voru án rafmagns í
norðvesturhluta Bandaríkjanna
eftir að öflugur fellibylur gekk
þar yfir á föstudag. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í
Washington, Ohio og Virginíu
vegna mikilla skemmda og hefur
Barack Obama, forseti Bandaríkjanna, lofað skjótri aðstoð.
Búist er við að rafmagn komist
ekki á fyrr en seinna í vikunni
á sumum svæðum og veldur það
áhyggjum þar sem mikill hiti
fylgdi ofsaveðrinu og mun fólk
því ekki geta nýtt rafmagnstæki
til loftkælingar.
- sm

Sum Evrópuríki bjóða fólki upp á að losna við ungbörn:

Hægt að skilja börn eftir í kassa
SAMFÉLAGSMÁL Nokkur Evrópuríki

hafa sett upp box á víðavangi ætluð
þeim sem vilja losa sig við hvítvoðunga. Þessi box ganga jafnan undir
nafninu barnavöggur.
Vöggurnar líkjast pósthólfi sem
er fóðrað og upphitað. Þær eru
tengdar stjórnstöð þannig að heilbrigðisstarfsmenn geti sótt barnið
um leið og það er sett í vögguna.
Vinsældir vöggunnar hafa farið
vaxandi en þær má meðal annars
finna í Þýskalandi, Austurríki, Póllandi, Ungverjalandi og ríkjum í
Austur-Evrópu. Þetta kemur fram
á vef BBC.
Börnum sem finnast í vöggunum
er komið í fóstur og seinna gefin til
ættleiðingar. Hægt er að taka barnið til baka innan ákveðins tíma, áður
en ættleiðingin á sér stað.
Í Hamborg hafa 42 börn fundist
í barnavöggum á síðustu tíu árum.

HVÍTVOÐUNGAR Heilbrigðisyfirvöld taka þau börn sem sett eru í vöggurnar. Þeim er

síðan komið í fóstur og seinna ættleidd.

Fjórtán þeirra hafa verið sótt seinna
af mæðrum sínum.
Barnavöggurnar eru mjög
umdeildar. Sameinuðu þjóðirnar
hafa bent á að verið sé að brjóta á
réttindum barnanna, því engin leið

NORDIC PHOTOS/AFP

er fyrir sum þeirra að vitja uppruna
síns. Aðrir hafa bent á að ofbeldismenn og hórmangarar geti komið
óvelkomnum börnum fyrir í boxunum. Mæður þurfi aðra hjálp en
þessa.
- ktg

ÓDÝRASTA
MATAROLÍAN
Í BÓNUS
298 kr.
1 ltr.
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Bandaríkjadalur

125,44

126,04

Sterlingspund

195,69

196,65

Evra

157,79

158,67

Dönsk króna

21,225

21,349

Norsk króna

20,936

21,060

Sænsk króna

17,974

18,080

Japanskt jen

1,5770

1,5862

SDR

190,26

191,40

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
218,568
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Síðasta byssan úr smiðju Jóns Björnssonar reyndist vera inni í skáp í Hafnarfirði:

Jón sendi síðustu Drífuna að handan
SKOTVEIÐI Síðasta ófundna hagla-

byssan úr smiðju Jóns Björnssonar frá Dalvík er komin í leitirnar.
Gripurinn fannst inni í skáp fullorðins manns í Hafnarfirði og er
nú vitað hvar allar 120 byssur Jóns
eru niðurkomnar.
„Hún fannst fyrir nokkrum
dögum og ég fékk símtalið á miðvikudag,“ segir Páll Reynisson,
forstöðumaður Veiðisafnsins á
Stokkseyri, sem er í forsvari fyrir
hið svokallaða Drífuvinafélag – en
Drífur eru byssurnar nefndar því
að þær drífa svo langt.
Byssurnar þykja mikil völund-

enda hafi allir áttað sig á því að
gripirnir ættu heima á safni þótt
þeir séu vel brúklegir.
Drífuvinafélagið var stofnað
árið 2005 og Páll er himinlifandi
yfir því að skráningunni sé lokið
og að allar byssurnar hafi fundist. Hann hafi þó aldrei gefið upp
vonina. „Ég lít svo á að Jón hafi
sent okkur hana – hann vildi bara
teygja aðeins á því,“ bætir hann
við.
- sh

arsmíð og ekki síst merkilegar
fyrir þær sakir að leitun er að jafn
afkastamiklum byssusmiðum og
Jóni Björnssyni, sem hóf þó ekki að
smíða haglabyssur fyrr en á sjötugasta aldursári. „Ég er sannfærður
um að þetta er einsdæmi á skandinavíska vísu, að minnsta kosti,“
segir Páll, með vísan til fjöldans.
Fyrsta byssan bar framleiðslunúmerið 101 en sú sem lengst hefur
verið leitað – þar til nú – er númer
166. Jón smíðaði haglabyssur nánast til dauðadags árið 1991 og þá
beið hans langur listi af pöntunum.
Páll segir enga þeirra notaða í dag,

PÁLL OG DRÍFA Drífurnar, eins og sú

sem Páll heldur á hér, eru hlauplangar
og með boltalás.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Verkís og Almenna sameinast:

Snjallsímaleiðsögn í
boði um Austurland
SELLAFIELD Geislavirkur úrgangur hefur
lengi verið þrætuepli. NORDICPHOTOS/GETTY

Samkomulag í höfn:

Kanna geislavirkan úrgang
UMHVERFISMÁL Ársfundur OSPARsamningsins um vernd Norðaustur-Atlantshafsins, sem lauk
á föstudag, samþykkti að gera
úttekt á geislavirkum úrgangi sem
liggur á hafsbotni. Meta á hvort af
honum stafar hætta. Bretland og
fleiri Evrópuríki vörpuðu geislavirkum úrgangi í hafið áður en hlé
var gert á slíku 1983 og alþjóðlegt
bann var sett árið 1993.
Sérfræðingar telja að yfirleitt sé
lítil ógn af þeim úrgangi sem hent
var frá þessum tíma og að geislavirkni í grennd við vörpunarstaði
sé lág. Vöktun á slíkum stöðum er
þó lítil og spurningar hafa vaknað
um hvort ógn geti stafað af leka
þegar umbúðir um úrganginn gefa
sig með tímanum.
- shá

LÖGREGLUMÁL
Spreyjað á bíla í Hafnarfirði
Lögreglu var tilkynnt um að
spreyjað hefði verið á bifreiðar við
Stórás í Hafnarfirði um helgina og er
skemmdarvargurinn enn ófundinn.

Brotist inn í bíl
Brotist var inn í bifreið í Mosfellsbæ
um helgina. Rúða var brotin á bifreiðinni og GPS tæki ásamt fylgihlutum
stolið. Þjófurinn er enn ófundinn.

VIÐSKIPTI Verkís og Almenna verkfræðistofan munu sameinast ef
leyfi fæst hjá Samkeppniseftirlitinu. Eftirlitið hefur málið nú til
meðferðar. Sameinuð félögin munu
starfa undir nafni Verkís.
Með sameiningunni opnast
tækifæri til sóknar og sameiningin mun auka faglega breidd og
styrkja fagþekkingu, segir í yfirlýsingu um samrunann.
Hið sameinaða félag verður eitt
öflugasta fyrirtækið í verkfræðigeiranum á Íslandi. Í yfirlýsingunni segir að samruninn veiti
enn frekari tækifæri til sóknar á
erlendum markaði. Aðallega verður horft til nágrannalanda og verður boðið upp á almenna verkfræðiþjónustu á Norðurlöndum.
- bþh

Í gegnum snjallsíma og spjaldtölvur má tryggja sér persónulega leiðsögn um sex
sérleiðir á Austurlandi, allt frá Héraði niður á firði og um afskekkta sögustaði.
Söguáhugafólk, stofnanir og sjóðir eiga heiðurinn að nýrri vídd fyrir ferðafólk.
FERÐALÖG Austfirðingar hafa tekið

nýjustu tækni í þjónustu sína til að
auka gildi ferðalaga um fjórðunginn. Nýtt smáforrit fyrir snjallsíma og spjaldtölvur gerir ferðalöngum kleift að nálgast leiðsögn
um sex aðskilin svæði á héraði og
niðri á fjörðum.
Um er að ræða nýtt smáforrit
(app) í snjallsíma og spjaldtölvur
sem gefið er út af Locatify í samstarfi við Félag áhugamanna um
söguslóðir Hrafnkelssögu, Gunnarsstofnun og fleiri aðila, og styrkt
af AVS rannsóknarsjóði í sjávarútvegi og Vaxtarsamningi Austurlands.
Aðstandendur kalla nýjungina
snjallleiðsögn þar sem þaulkunnir
sögumenn leiða íslenska og erlenda
ferðamenn um sínar slóðir.
Skúli Björn Gunnarsson, forstöðumaður Gunnarsstofnunar á
Skriðuklaustri, er einn aðstandenda verkefnisins. „Forritinu er
einfaldlega hlaðið niður í Iphone
og Android-snjallsíma eða Ipadspjaldtölvur áður en haldið er af
stað. Það notast við GPS-tækni
og fer sjálfkrafa í gang á réttum
stöðum.
Þannig nýtur notandinn persónulegrar leiðsagnar líkt og sögumaður væri með í för. Einnig er
hægt að njóta þess sem gagnvirkrar ferðabókar með því að fletta
myndum og hlusta á frásagnir
heima í stofu,“ segir Skúli Björn.
Ferðir um Austurland með
snjallleiðsögn eru fáanlegar í forritinu Smartguide North Atlantic
í vefverslunum Apple og Google.
svavar@frettabladid.is

Bifhjólaslys á Snæfellsnesi:

Missti stjórn á
bifhjóli sínu
SLYS Ökumaður bifhjóls slasaðist
illa þegar hann missti stjórn á hjóli
sínu og keyrði út af vegi við Kvíabryggju á Snæfellsnesi á laugardag.
Bifhjólið fór veltur og kastaðist
ökumaðurinn nokkra metra af
hjólinu. Hann var með meðvitund
þegar lögreglu bar að slysstað og
var fluttur með sjúkraflugi á Landspítalann í Reykjavík. Ekki fengust
upplýsingar um líðan mannsins.

STÖÐVARFJÖRÐUR Mikinn fróðleik má nálgast um Austurland og leyndardóma þess.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Snjallsímaleiðsögn um Austurland
Litli Fljótsdalshringurinn
Skúli Björn Gunnarsson leiðir
ferðamenn um Fljótsdalinn og segir
sögur af staðháttum, fólki, álfum, trjám
og fornköppum á Fljótsdalshéraði.
Stóri Fljótsdalshringurinn
Arndís Þorvaldsdóttir, skjalavörður og
leiðsögumaður, segir sögur af fólki og
umhverfi Lagarfljóts. Arndís tvinnar
saman þjóðsögur og sögur úr nútímanum og tengir þær þeim stöðum
sem eru heimsóttir.

Hrafnkelsdalur
Bræðurnir Baldur og Páll Pálssynir
frá Aðalbóli segja frá Hrafnkelssögu
og uppvextinum í Hrafnkelsdal.
Með þeim er einn afskekktasti dalur
landsins kannaður þar sem frægasta
Íslendingasaga Austfirðinga gerðist.

- sm

Eskifjörður
Þórhallur Þorvaldsson, kennari á Eskifirði, fylgir ferðamönnum um plássið;
húsin og fólkið sem byggði Eskifjörð
lifna við í hugskotum hlustenda.

Jökuldalur
Baldur Pálsson, sagnaþulur og Austfirðingagoði, segir frá upplifunum sínum
og kynlegum kvistum á Jökuldal.

LÖGREGLUMÁL
Keyrði réttindalaus
Í gærmorgun fékk lögreglan tilkynningu um rásandi ökulag bifreiðar í
austurhluta Reykjavíkur. Ökutækið
fannst og var ökumaðurinn bílprófslaus og að auki mjög ölvaður. Hann
var yfirheyrður og látinn sofa úr sér í
fangageymslum.

Fjarðahringurinn
Hulda Guðnadóttir, kennari á
Reyðarfirði, segir frá fólki, fyrirbærum
og náttúru Austurlands.

VEÐURSPÁ

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

Ætla að sækja á
erlenda markaði

HEIMURINN
Snjólaug
Ólafsdóttir
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veðurfréttamaður
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MILT Skúrir eða
lítilsháttar rigning
V- og N-til næstu
daga en þurrt að
kalla SA-til. Það
verður þó óþarﬁ að
láta vætuna stoppa
sig í sumarfríinu
því það verður
hægur vindur víðast hvar og milt í
veðri um allt land.
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MIÐVIKUDAGUR
Fremur hægur
vindur
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Alicante

27°

Basel

29°

Berlín

23°

Billund

19°

Frankfurt

17°

Friedrichshafen

20°

Gautaborg

19°

Kaupmannahöfn

19°

Las Palmas

25°

London

17°

Mallorca

28°

New York

31°

Orlando

33°

Ósló

19°

París

22°

San Francisco

21°

Stokkhólmur

19°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Fyrsta fasteignafélagið
í Kauphöll Íslands

reginn.is

Fasteignafélagið Reginn hf.

verður skráð á markað í Kauphöll
Nasdaq OMX Iceland hf. í dag en í kjölfar hlutafjárútboðs félagsins í síðasta
mánuði eru um þúsund hluthafar í eigendahópi félagsins.

Reginn er fyrsta íslenska fasteignafélagið sem skráð
er á markað og starfsfólk Regins þakkar nýjum hluthöfum það mikla traust
sem þeir sýna félaginu með því að fjárfesta í eignum, rekstri þess og framtíðarsýn. Við munum leggja okkur fram um að styrkja Reginn enn frekar
á næstu mánuðum og árum og nýta þau sóknarfæri sem framundan eru.
Landsbankinn og Íslandsbanki munu gegna hlutverki viðskiptavaka á
hlutabréfum félagsins.

• Reginn er öﬂugt fasteignafélag sem á alls um 150 þúsund
fermetra af atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu.

• Reksturinn skiptist í þrjár afkomueiningar, Smáralind, Egilshöll og
atvinnuhúsnæði en í þeim ﬂokki eru alls 27 fasteignir.

• Eignasafnið samanstendur að mestu af nýlegum, eftirsóttum
eignum og útleiguhlutfallið er hátt eða 94%.
Hagasmára 1
201 Kópavogur
Sími 512 8900
reginn@reginn.is
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Ólafur Ragnar endurkjörinn forseti
Úrslit kosninganna eftir kjördæmum

Þóra var duglegust á samfélagsmiðlum

NORÐVESTURKJÖRDÆMI

Rannsóknir benda til þess að fylgni sé
Fjöldi vina frambjóðenda á
á milli úrslita kosninga og áhrifa framFacebook
bjóðenda á samfélagsmiðlum. Þekk1. Þóra Arnórsdóttir
ingarfyrirtækið Cloud engineering tók
9.189 vinir
saman upplýsingar um virkni forseta2. Ólafur Ragnar Grímsson
frambjóðenda á Facebook í aðdraganda
4.509 vinir
kosninganna. Skemmst er frá því að segja
3. Ari Trausti Guðmundsson
að Þóra Arnórsdóttir og stuðningsmenn
3.204 vinir
hennar nýttu samfélagsvefinn mest allra
4. Herdís Þorgeirsdóttir
frambjóðenda til að kynna sig og eiga
973 vinir
samskipti við kjósendur. Gagnasöfnunin
5. Andrea Ólafsdóttir
um Facebook-notkunina spannaði allan
521 vinur
júnímánuð.
6. Hannes Bjarnason
Meðal þess sem tekið var saman er
512 vinir
fjöldi fylgjenda á Facebook þar sem Þóra
hefur gríðarlega yfirburði með 9.189 fylgendur. Ólafur Ragnar
Grímsson kom henni næstur með 4.509 fylgjendur og þá
Ari Trausti með 3.204. Athygli vekur að aðrir frambjóðendur
eru með töluvert færri fylgjendur á vefnum.
Herdís Þorgeirsdóttir var duglegust að senda inn
stöðuuppfærslur á Facebook-vegg sinn í aðdraganda kosninganna en Þóra hlaut flest „like“ allra
frambjóðenda með miklum mun. Á Facebooksíðu hennar má telja 27.587 „like“ gegn 8.266 á
virkni Ólafs Ragnars. Sá frambjóðandi sem stóð
sig langbest í að bregðast við innleggjum frá
fylgjendum sínum er Ari Trausti Guðmundsson sem brást á einn eða annan hátt við 83
af 86 innleggjum á síðuna sína. Til samanburðar svaraði Ólafur Ragnar 7 innleggjum af
76 á síðu sinni.

NORÐAUSTURKJÖRDÆMI

Andrea Jóhanna
Ólafsdóttir
1,1%

Herdís
Þorgeirsdóttir
2,2%

Andrea Jóhanna
Ólafsdóttir
1,7%

Herdís
Þorgeirsdóttir
2,8%

Ari Trausti
Guðmundsson
7,3%

Ólafur Ragnar
Grímsson
58,2%

Ari Trausti
Guðmundsson
9,2%

Ólafur Ragnar
Grímsson
50,6%

Hannes
Bjarnason
2,1%

Hannes
Bjarnason
1,4%

Þóra
Arnórsdóttir
29,1%

Greidd atkvæði: 15.346 | Auðir seðlar: 258 | Ógildir: 26

Þóra
Arnórsdóttir
34,3%

Greidd atkvæði: 20.884 | Auðir seðlar: 344 | Ógildir: 60

REYKJAVÍKURKJÖRDÆMI
Andrea Jóhanna
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Þóra
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Greidd atkvæði: 60.809 | Auðir seðlar: 1.573 | Ógildir: 235

SUÐVESTURKJÖRDÆMI

- bþh

RÉTTINDI FATLAÐRA: FREYJA KAUS MEÐ EIGIN AÐSTOÐARMANNI

SUÐURKJÖRDÆMI
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Ari Trausti
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Ólafur Ragnar
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Hannes
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0,7%

Greidd atkvæði: 43.386 | Auðir seðlar: 1.031 | Ógildir: 163

Ósamræmið slæmt
Freyja Haraldsdóttir fékk að kjósa með aðstoð eigin aðstoðarmanns í
forsetakosningunum á laugardag. Það er bannað með lögum því þar stendur
að óski kjósandi eftir aðstoð við að greiða atkvæði eigi hann að tilnefna
fulltrúa úr kjörnefnd til aðstoðar. Freyja mætti á kjörstað í Garðabæ og lét
reyna á lagaákvæði um þetta. Eftir langan fund með
formanni kjörstjórnar leyfðist persónulegum aðstoðarmanni Freyju að hjálpa henni. Aðstoðarmaðurinn fékk
umboð formanns kjörstjórnar til verksins.

Ósamræmi í framkvæmd kosninga
Ekki gafst öllum færi á þessu. Fatlaður maður fékk til
að mynda ekki sömu meðferð á öðrum kjörstað þrátt
fyrir að benda á fordæmið sem Freyja hafði skapað.
Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra segir slæmt að
FREYJA
ósamræmi hafi verið í framkvæmd kosninganna. „Það
HARALDSDÓTTIR
eiga að vera mjög skýrar reglur um framkvæmdina og
framkvæmdin þarf að vera eins alls staðar,“ sagði hann í samtali við RÚV.
Komi upp ósamræmi í framkvæmd kosninga getur Hæstiréttur ógilt
kosninguna. Hæstiréttur ógilti síðast kosningar til stjórnlagaráðs en þá kom
upp ósamræmi í framkvæmd kosninganna. Ögmundur hefur ekki miklar
áhyggjur af því að forsetakosningarnar verði ógiltar nú. Það sé hins vegar ekki
á færi ráðuneytisins að rannsaka misbrest í framkvæmdinni heldur þurfi að
kæra kosningarnar til Hæstaréttar.
Ragnar Aðalsteinsson hæstaréttarlögmaður telur að Hæstiréttur geti ekki
annað en ógilt kosningarnar berist réttinum kæra. Ragnar telur að ákvæði
stjórnarskrárinnar um leynilegar kosningar hafi verið brotið á laugardag. Þá
þurfi að kjósa aftur fyrir 1. ágúst þegar forseti verður settur í embætti. Lögfræðingar eru ekki á sama máli um hvort Hæstiréttur myndi ógilda kosningarnar kæmi til kæru.

Staða fatlaðra óviðunandi
Ögmundur Jónasson baðst fyrir helgi afsökunar á því að brotið væri á mannréttindum fatlaðra með þessum hætti. Ekki var hægt að veita undanþágu frá
lögunum fyrir kosningarnar nú. Ögmundur boðaði það einnig fyrir helgi að
hann myndi leggja fyrir haustþing frumvarp um breytingar á kosningalögum
svo að málum fatlaðra verði betur ástatt.

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

Hannes
Bjarnason
0,9%

Þóra
Arnórsdóttir
33,3%

Þóra
Arnórsdóttir
23,9%

Greidd atkvæði: 22.826 | Auðir seðlar: 308 | Ógildir: 46

Ólafur Ragnar ótvíræður
sigurvegari kosninganna
Ólafur Ragnar Grímsson mun
sitja áfram sem forseti Íslands.
Hann hlaut meirihluta atkvæða
í forsetakosningunum á laugardag, með 52,8 prósent atkvæða.
Frá því að fyrstu tölur bárust
úr kjördæmunum var ljóst að
Ólafur Ragnar nyti meirihlutafylgis. Fyrstu tölur gáfu nokkuð
góða mynd af því hvernig úrslitin
yrðu. Frambjóðendur sáu ástæðu
til að óska Ólafi til hamingju með
sigurinn í sjónvarpssal um miðnætti á laugardagskvöld, svo
öruggt var fylgi hans.
Allir frambjóðendurnir lýstu
yfir vonbrigðum og áhyggjum af
dræmri kjörsókn í kosningunum.
Kjörsóknin var 69,2 prósent.
Aðeins einu sinni áður hefur
kjörsókn í forsetakjöri verið
minni. Það var árið 2004 þegar
Ólafur Ragnar átti í höggi við
tvo mótframbjóðendur, en þá var
kjörsókn aðeins tæp 63 prósent.
Tæp 73 prósent kusu í forsetakosningum 1988, þegar Vigdís
Finnbogadóttir var endurkjörin.
Í kosningunum 1996, þegar Ólafur Ragnar náði fyrst kjöri, kusu
tæp 86 prósent.
Þóra Arnórsdóttir kom Ólafi
Ragnari næst og hlaut 33,2 prósent atkvæða á landsvísu. Ari
Trausti Guðmundsson hlaut 8,6
prósent atkvæða.
Þau Andrea J. Ólafsdóttir,
Hannes Bjarnason og Herdís Þorgeirsdóttir fengu samanlagt minna en sex prósenta
fylgi. Andrea hlaut 1,8 prósent
atkvæðanna, Hannes eitt prósent
og Herdís 2,6 prósent.
Ólafur Ragnar hlaut mest fylgi
í Suðurkjördæmi þar sem hann
fékk 63,6 prósent atkvæða. Þar
var jafnframt mesti munurinn
milli Þóru og Ólafs eða 39,7 prósentustig.
Minnstur var munurinn milli
þeirra í Reykjavíkurkjördæmunum tveimur, norður og suður.
Í Reykjavíkurkjördæmi norður
var munurinn 7,2 prósentustig
og í Reykjavík suður 13,5 prósentustig.
Þóra Arnórsdóttir sótti mest
fylgi sitt til Reykjavíkur þar sem
hún var með 37,3 prósenta fylgi
samanlagt.

Úrslit kosninganna allt landið
Greidd atkvæði: 163.251
Gild atkvæði: 159.207
Auðir seðlar: 3.514
Ógildir: 530
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Ástþór
Magnússon

Guðrún
Agnarsdóttir

Ólafur
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Grímsson

Pétur Kr.
Hafstein

Ástþór
Magnússon
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Greidd atkvæði: 167.334
Gild atkvæði: 165.233
Auðir seðlar: 1.469 | Ógildir: 632

Skoðanakannanir í aðdraganda
kosninganna gáfu nokkuð glögga
mynd af því hvernig úrslit kosninganna urðu. Það var ljóst frá
því fyrstu tölur bárust frá kjörstjórnum um allt land.

85,6%

20,6%

Ólafur Auðir og
Ragnar ógildir
Grímsson

Greidd atkvæði: 134.374
Gild atkvæði: 105.913
Auðir seðlar: 27.627 | Ógildir: 834

Birgir Þór
Harðarson
birgirh@frettabladid.is

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 59955 06/12

nýr áfangaSTaður
framundan: kaupTún

Verið Velkomin í ToyoTa kaupTúni
Nú hefur Toyota flutt starfsemi sína í nýtt og reisulegt húsnæði í Kauptúni 6, Garðabæ, við hliðina
á Ikea. Verið hjartanlega velkomin til Toyota í Kauptúni þar sem öll þjónusta er nú undir einu þaki.
Við tökum vel á móti þér, eins og alltaf. Á flunku-nýjum stað.
Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is
Erum á Facebook - Toyota á Íslandi
Toyota kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000
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Ólafur Ragnar endurkjörinn forseti

Þjóðin vill þátttöku forsetans
Þjóðin hefur talað og Ólafur Ragnar
Grímsson sem nú hefur sitt fimmta
kjörtímabil segir skilaboðin skýr.
Ráðamenn ættu að átta sig á því að
fólkið vill ráða. Hann segist ekki
vera pólitískur forseti en hann muni
þó láta til sín taka á þeim vettvangi.
Ólafur Ragnar Grímsson hefur nú sitt fimmta
kjörtímabil. Hvað les hann úr kosningaúrslitunum nú þegar kjósendur hafa talað?
„Meginboðskapur þessara kosninga er ekki
spurningin um mig eða Þóru. Hann er sá
að með stuðningi sínum við mig er fólkið í
landinu að árétta og ítreka rétt sinn til þess
að nýta þann rétt sem það hefur samkvæmt
stjórnarskránni til að ráða til lykta mikilvægum málum ef það er ósátt við Alþingi. Þess
vegna tel ég að þessar kosningar séu enn ein
staðfestingin á þeirri lýðræðisbyltingu sem
fram hefur farið í landinu. Þjóðaratkvæðagreiðslurnar um Icesave voru veigamiklir
áfangar á þessari leið. En svo er það samræðan í aðdraganda kosninganna og úrslitin sem
sýna alveg ótvírætt, og það er mikilvægt að
allir ráðamenn átti sig á því, að nú gerir fólkið í landinu þá skýru kröfu að það ráði för.
Mér finnst líka mikilvægt að fjölmiðlar átti
sig á þessu og haldi ekki áfram því sem oft
er tilhneiging til og bindi þetta við ákveðnar
persónur. Ég geri mér alveg grein fyrir því
að þeir sem studdu mig voru ekki að gera það
fyrst og fremst vegna minna persónulegu eiginleika heldur á grundvelli skýrrar málefnalegrar afstöðu til þess hvers konar lýðræðissamfélag, hvers konar stjórnskipulag og hvers
konar framtíð við viljum eiga í þessu landi.“

Hvað um hin 47 prósentin?
Þetta eru skilaboð 53 prósenta kjósenda en
hvað með hinn hópinn, þessi 47 prósent sem
höfnuðu því sem þú stendur fyrir, muntu gera
eitthvað á þessu kjörtímabili til að koma til
móts við hann?
„Ég túlka þetta ekki á þennan hátt. Í fyrsta
lagi tel ég að niðurstöðurnar séu skýrar með
tvennum hætti. Annars vegar að skýr meirihluti ákveður að styðja mig áfram til að gegna
þessari ábyrgðarstöðu áfram. Og í lýðræðislegum samfélögum eru það nægileg skilaboð.
Í öðru lagi er bilið milli mín og þess frambjóðenda sem næst kemur á eftir mér mjög
stórt, óvenjulega stórt í sögu forsetakosninga.
Þar að auki varð ég mjög var við það, í aðdraganda kosninganna, að fjöldi fólks sagði við
mig: „Við erum alveg sammála þér í þessum
málum en við teljum að 20 ár sé bara of langur tími.“ Þetta er mjög skiljanlegt sjónarmið.
Meira að segja voru sumir svo elskulegir að
segja mér að þeir væru sammála minni stefnu
en bættu svo við: „En þín vegna ætla ég ekki
að kjósa þig, það er engum hollt að vera svona
lengi, þú átt það orðið inni að taka þér frí.“
Þannig að menn verða að fara mjög varlega í
svona prósentuályktanir,“ segir forsetinn og
hlær við.
„En svo er það þannig að forsetinn er ávallt
meðvitaður um það að hann er þjónn allrar
þjóðarinnar. Hann spyr engan sem knýr dyra
á Bessastöðum: „Heyrðu, kaust þú mig?“ Það
eru allir velkomnir til Bessastaða. Spurningar af þessu tagi eiga því, að mínum dómi, til-

FORSETI MEÐ SKÝR SKILABOÐ Í FARTESKINU Ólafur Ragnar vaknaði á Bessastöðum í gærmorgun með endurnýjað umboð kjósenda og skýr skilaboð í farteskinu
að eigin mati, að forsetans sé vænst í umræðunni um hin stærstu mál.
FRÉTTABLAÐIÐ /DANÍEL

tölulega lítið erindi frekar en það hefði orðið
mikið umræðuefni árið 1980 að nær 70 þjóðarinnar hefðu hafnað Vigdísi Finnbogadóttur, svo ég noti nú orðalag þitt. Það hefði ekki
verið skynsamleg framsetning á niðurstöðum
þeirra kosninga. Menn geta jú greitt atkvæði
með einum frambjóðanda án þess að þeir séu
endilega í andstöðu við annan.“

Um stuðning sjálfstæðismanna
Það kom fram í kosningavöku sjónvarpsins
að stærsti hópurinn sem kaus þig er fólk sem
ætlar að kjósa Sjálfstæðisflokkinn. Varð fyrrum formanni Alþýðubandalagsins ekki bylt
við að sjá þetta?
„Ég er nú löngu hættur að hugsa um mig
sem hinn gamla formann Alþýðubandalagsins, það er ár og dagur síðan sá flokkur hvarf
af sjónarsviðinu. En menn mega ekki heldur
gleyma því að þegar ég var kosinn árið 1996,
og hafði þá verið formaður Alþýðubandalagsins þar til fáeinum mánuðum áður, voru það
um 20 prósent sjálfstæðismanna sem kusu
mig. Það var kannski merkilegra en það sem
við sjáum nú. En það er mikilvægt að menn
átti sig á að það voru afdráttarlaus efnisrök
hjá fólki sem lágu á bak við valið. Það var lýðræðislegur réttur þjóðarinnar, það var ótti
við að breytingar á stjórnarskránni færu í
einhverja vitleysu, það var ágreiningur um
umsókn að aðild að Evrópusambandinu, það
var nauðsyn þess að rödd Íslands heyrist
skýrt á alþjóðlegum vettvangi. Þetta voru
sterkari áhrifaþættir en það hvað menn kjósa
í Alþingiskosningum.“
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Siglir á pólitískum undiröldum
Ólafur segir að sterkustu undiröldurnar í
kosningabaráttunni hafi verið lýðræðiskrafa
fólksins í landinu um að Alþingi æddi ekki
áfram gegn vilja landsmanna, óánægja með
framgang Icesave-málsins og síðan andstaðan við ESB en hann hefur sagt að hann muni
beita sér fyrir því að fólkið í landinu geri út
um það mál í bindandi kosningu. En forseti
sem siglir á svo sterkum pólitískum undiröldum, er hann ekki orðinn pólitískur forseti?
„Ég tel að það sé villandi framsetning,
menn gleyma nú oft sögunni í þessari samræðu. Fyrstu forsetakosningarnar árið 1952
voru hápólitískar kosningar, þar var tekist
á með svo pólitískum hætti að umræðuefnið var að loknum kosningum, sem lauk með
sigri Ásgeirs Ásgeirssonar, hvort ríkistjórnin ætti að segja af sér. Í samanburði við þær
kosningar voru þessar nú eins og barnaafmæli í leikskóla. Ef við lítum svo á kosningarnar árið 1980 þá er það alveg ljóst að Vigdís var fyrst og fremst frambjóðandi vinstri
manna. Það er svona seinni tíma söguskoðun
að það hafi verið einhver öflug kvennahreyfing sem bjó að baki Vigdísi. Hún var fyrst
og fremst þekkt á hinum pólitíska vettvangi
fyrir að vera öflugur herstöðvaandstæðingur. Eins var með Kristján Eldjárn 1968, að
Framsóknarflokkurinn og Alþýðubandalagið
sem voru í stjórnarandstöðu við Viðreisnarstjórnina, leituðu logandi ljósi að frambjóðanda sem gæti fellt fyrrverandi ráðherra
Sjálfstæðisflokksins Gunnar Thoroddsen. Í
ljósi þessarar sögu tel ég að þessar kosningar

hafi ekki verið flokkspólitískar. En úrslitin
voru hins vegar þess eðlis að hinir pólitísku
forystumenn hljóta að hugleiða af mikilli
alvöru þann boðskap sem fólkið í landinu er
að senda þeim.“

Krafa um að forsetinn láti til sín taka
Ólafur Ragnar segir að í kosningabaráttunni
hafi það afsannast að hann teygi stjórnarskrána eftir hentugleik. Enginn hafi getað
nefnt dæmi um að hann hafi ekki starfað
innan ramma íslenskrar stjórnskipunar þó
vilji væri fyrir hendi. „En það breytir því
ekki að vantraustið á Alþingi eykur kröfurnar á forsetann. Og margar eru þess eðlis að
hann getur ekki orðið við þeim innan ramma
núverandi stjórnskipunar. Það felst líka í
þessu krafan um að forsetinn tali skýrt um
hin stærstu mál, láti til sín taka og láti þjóðina vita hver hans afstaða sé. Þess vegna má
segja að í þessum kosningum felist sú krafa
að forsetinn sé virkur þátttakandi í samræðum þjóðarinnar um hin stærstu mál. Sá
frambjóðandi sem næst mér kom var með allt
aðra sýn, að forsetinn ætti að halda sig til
hlés og alls ekki tjá sig um stjórnarskrána
og Evrópusambandið. Það hlaut ekki afgerandi stuðning.“
Ólafur Ragnar vill þó ekki fara út í það í
hvaða fleiri málum hann muni beita sér.

Jón Sigurður Eyjólfsson
jse@frettabladid.is

Einföld atriði útskýra dræma kjörsókn
Kjörsókn í forsetakjöri hefur aðeins
einu sinni verið lakari, árið 2004.
Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor í stjórmálafræði, segir augljós
atriði skýra dræma kjörsókn nú.
„Ég mundi nefna þrennt í þessu
sambandi. Í fyrsta lagi að kjörsókn
er almennt séð aðeins á niðurleið hjá
okkur á Íslandi. Þessi borgaralega
vitund um að það sé skylda þín að
kjósa er að einhverju leyti að hopa.
Í öðru lagi held ég að kannanir í
aðdraganda kosninganna hafi hugsanlega dregið úr kjörsókn. Það var
minni spenna því menn vissu nokkurn veginn hvernig þetta myndi
fara.
Í þriðja lagi erum við komin verulega inn í sumarleyfistímann. Fólk
er farið í sumarfrí og vill nota góðviðrisdag til að fara út úr bænum og
sleppir því að kjósa.
Ég tel tilraunir til að reyna að
skýra dræma kjörsókn með einhverju öðru frekar langsóttar.“
Gunnar Helgi segir að endur-

Þetta bara passar ekki inn í líf fólks.
Það ætti að færa kjördag annað hvort
fram eða aftur svo hann lendi ekki í sumarleyfistímanum.
GUNNAR HELGI KRISTINSSON
PRÓFESSOR Í STJÓRNMÁLAFRÆÐI

skoða eigi það fyrirkomulag að
kjósa um hásumar. „Þetta bara
passar ekki inn í líf fólks. Það ætti
að færa kjördag annað hvort fram
eða aftur svo hann lendi ekki í sumarleyfistímanum.“
Um sigur Ólafs Ragnars og framhaldið segir Gunnar Helgi að enginn vafi sé á að sigur hans hafi verið
sannfærandi.
„Hann er með fylgi eins og kannanir hafa gefið til kynna og jafnvel
aðeins betra. Það hljóta að vera Þóru
vonbrigði að fá ekki meira fylgi, þó
þetta sé svipað fylgi og Vigdís var
kosin forseti á árið 1980.“
„Ólafur mun auðvitað getað túlk-

að þetta þannig að hann hafi lagt
sín verk og sín áform á borð fyrir
kjósendur. Þau eru að halda áfram
á sömu braut, þróa forsetaembættið þannig að hann hafi skoðun á
málum, fjalli um mikilvæg málefni
eins og utanríkismál, stjórnarskrá
og svo framvegis, og beiti málskotsréttinum.“
„Ólafur hefur verið að móta
ákveðna kenningu um hvernig hann
vilji beita málskotsréttinum. Hún er
að þetta sé fyrirkomulag beins lýðræðis þar sem aðeins þurfi ákveðinn fjölda undirskrifta til að framkalla þjóðaratkvæðagreiðslu.“
- bþh
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Ólafur Ragnar endurkjörinn forseti
Fylgið meira en 9%

Hvött til þátttöku í
stjórnmálum

„Nei, auðvitað eru niðurstöðurnar
ekki ásættanlegar,“ segir Ari Trausti
Guðmundsson. „En, við erum í alla
staði mjög ánægð með hvernig
staðið var að
vinnunni við
framboðið, sjálfu
kosningastarfinu,
með tiltölulega
litla fjármuni
og lítinn hóp í
kringum okkur.
Okkur fannst við ARI TRAUSTI
ná ágætis árangri GUÐMUNDSSON
og komum
skýrum skilaboðum áleiðis um
hvers konar forsetaembætti ætti að
vera í landinu.“ Hann segir niðurstöður kosninganna ekki vera vonbrigði. „Trúlega er fylgi mitt eitthvað
meira en þessi 9 prósent því það
var mikið um taktískar kosningar.“
Spurður hvort hann stefni á frekari
frama í pólitík segir hann: „Alls ekki.
Þó ég hafi sagt í sjónvarpi að ég
gæti séð mig í einhvers konar samfélagsþjónustu þá þýðir það ekki
að ég ætli að hlaupa til og blanda
mér í flokkapólitík einu ári fyrir
kosningar.“
- bþh

„Það er ekki mælanlegt í neinum
tölum hvaða lærdóm draga má
af þessari kosningabaráttu,“ segir
Andrea J. Ólafsdóttir forsetaframbjóðandi. „Ég
tel til dæmis
að þau málefni
sem ég hafði
fram að færa
hafi haft mjög
mikið að segja
um umræðuna í
ANDREA J.
kosningabaráttÓLAFSDÓTTIR
unni og það
finnst mér vera
heilmikill árangur. Umræðan um
stjórnarskrána, valdheimildir og
það hvert við erum að fara með
lýðræðið er nauðsynleg og við
erum aðeins á byrjunarreit með
margt sem að því snýr svo ég vona
að mér takist að sá fræjum fyrir
framtíðina. Ég lagði síðan mikla
áherslu á lánamál heimilanna og
fátæktina og ég er þeirrar skoðunar
að þau mál hafi hlotið hljómgrunn
hjá fólki því þau viðbrögð sem ég
fékk mjög víða voru þau að fólk
vildi sjá mig á þingi til að berjast
fyrir þessum málefnum.”
- jse

Hápólitískar kosningar

Lýðveldið og ESB
FAGNAÐ AF STUÐNINGSMÖNNUM Þóru Arnórsdóttur var vel fagnað af stuðningsmönnum sínum í Hafnarhúsinu á laugardagskvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Sátt við árangurinn
Þóra Arnórsdóttir segist vera reynslunni ríkari eftir kosningabaráttuna. Hún sé
á leið í fæðingarorlof og muni þá hugsa um hvað hún taki sér fyrir hendur.
„Það hefur örugglega aldrei verið
haldin jafn mikil veisla fyrir þann
sem lendir í öðru sæti,“ segir Þóra
Arnórsdóttir en það var kátt á
hjalla þótt stuðningsmenn hennar hafi ekki séð á eftir henni til
Bessastaða.
En hverju var þá verið að fagna?
„Ég segi fyrir mig að ég er ánægðust með þetta frábæra fólk sem
lagði hart að sér við að vinna með
mér og svo þegar allt var afstaðið kom það til mín og sagðist vera
verulega stolt af að hafa tekið þátt

Þetta er kraftur sem
býr þarna í þjóðinni
og hann verður þar áfram þó
ég sé ekki til staðar.
ÞÓRA ARNÓRSDÓTTIR
FORSETAFRAMBJÓÐANDI

í þessu.“ Hún segist vera mun ríkari eftir þessa reynslu, til dæmis
eigi hún nú ógrynni vina úti um
allt land. Spurð hvort hún muni
vinna að því að þessi hreyfing

þróist enn frekar, jafnvel á pólitískum vettvangi segir hún: „Þetta
er kraftur sem býr þarna í þjóðinni og hann verður þar áfram þó
ég sé ekki til staðar.“
Hún segir að nú fari hún í fæðingarorlof og þá fái hún tækifæri
til þess að huga að næsta viðfangsefni og enn sé óvíst hvort það verði
á RÚV. Hún segist afar sátt með
árangurinn því sitjandi forseti
hafi aldrei þurft að hafa jafn mikið
fyrir því að endurnýja umboð sitt.
- jse

„Úrslit kosninganna sýna að fólk
kaus á milli tveggja turna. Þetta
voru hápólitískar kosningar. Skoðanamótandi skoðanakannanir höfðu
áhrif á kjörsóknina og úrslitin sem
og afstaða fjölmiðla frá upphafi
baráttunnar,“
segir Herdís Þorgeirsdóttir.
„En ég tel að
ég hafi haft mikil
áhrif á inntak
baráttunnar og
málefnalega
HERDÍS
umræðu enda
ÞORGEIRSDÓTTIR fóru aðrir að tileinka sér mínar áherslur. Ég opnaði
bókhald framboðsins og þáði ekki
styrki frá fyrirtækjum og sýndi þar
í verki að baráttan gegn spillingu
krefst gagnsæis og heiðarleika.”
„Við megum ekki gleyma því að
baráttan um áhrif er alltaf öðrum
þræði barátta um réttlátara og betra
samfélag. Maður sem kjörinn er til
mikilla áhrifa en telur það ekki vera
í sínum verkahring að hafa áhyggjur
af lýðræðinu er á röngum stað.“ - jse

ENNEMM / SÍA / NM53219

„Ég vil byrja á því að óska Ólafi til
hamingju með glæsilegan sigur,”
segir Hannes Bjarnason. „Það er
ekkert leyndarmál að ég kem inn
alveg óþekktur og það hefði tekið
mig lengri tíma
að ná því forskoti
sem aðrir hafa
sem þekkt andlit
þannig að ég get
ekki annað en
verið sáttur.”
Hannes
HANNES
fékk tæplega
BJARNASON
1% atkvæða
í kosningunni á laugardag og
segist vissulega hafa búist við fleiri
atkvæðum. „Ég hélt að það myndi
höfða örlítið meira til fólksins í
landinu að ég hef engin hagsmunatengsl við nokkur öfl né
hópa. Kosningunum var snúið upp
í baráttuna um lýðveldið Ísland og
Evrópusambandið.“ Hannes segir
framboð sitt ekki hafa verið stökk út
í stjórnmál og hyggst snúa aftur til
fyrri starfa í Noregi.
- kh

Skráning haﬁn
á maraþon.is

Við bjóðum
góða þjónustu

Hlaupum til góðs

Skráning haﬁn á maraþon.is

Á hlaupastyrkur.is getur þú safnað áheitum frá vinum
og vandamönnum til stuðnings góðgerðafélagi að eigin
vali. Láttu gott af þér leiða á hlaupum.

Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka verður að morgni menningarnætur þann 18. ágúst.Vegalengdir við allra hæﬁ og hægt að fara
heilt maraþon í boðhlaupi með 2-4 þátttakendum.

Íslandsbanki,
stoltur stuðningsaðili í 15 ár
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Sigur Ólafs Ragnars í forsetakjörinu:

Skylmingamaðurinn

Á

rangur Ólafs Ragnars Grímssonar í forsetakjörinu er
fyrst og fremst sigur hins pólitíska vígamanns. Hann
hefur enn einu sinni snúið á andstæðinga sína.
Ólafi hefur tekizt að breyta sér í hag pínlegri stöðu í
upphafi kjörtímabils, þar sem hrunið setti málflutning
hans í þágu útrásarvíkinganna og meðfæddra yfirburða þjóðarinnar á viðskiptasviðinu í fremur hrollvekjandi ljós. Honum hefur
tekizt að spila á óvinsældir ríkisstjórnarinnar, andúð almennings á kröfum á hendur Íslandi í Icesave-málinu og efasemdir
fólks um aðild að Evrópusambandinu. Honum hefur meira að
segja tekizt að telja stórum hluta
SKOÐUN
stuðningsmanna Sjálfstæðis- og
Framsóknarflokksins trú um að
Ólafur Þ.
þeir eigi samleið með honum í
Stephensen
hinni nýju forsetapólitík. Þeir
olafur@frettabladid.is
eiga auðvitað eftir að komast að
hinu gagnstæða, fari svo að þessir flokkar komist í ríkisstjórn.
Ólafur hafði sigur í kosningabaráttunni, þar sem í upphafi leit út fyrir að hann gæti farið halloka. Þar bjó hann að langri reynslu í pólitískum orðaskylmingum
og sýndi fimi sína í því að koma höggi á veika bletti andstæðinga
sinna af hæfilegri ósvífni. Við þessu áttu mótframbjóðendur hans
ekkert svar, enda hefur enginn þeirra neina reynslu af slíkri
pólitískri vígfimi.
Samt er það ekki svo að Ólafur Ragnar standi með pálmann
í höndunum eftir forsetakosningarnar. Hann gengur býsna vígmóður af þessum orrustuvelli. Aldrei áður hefur sitjandi forseti
fengið jafnfá atkvæði þegar hann hefur verið skoraður á hólm.
Þótt nærri 53 prósenta fylgi sé afgerandi niðurstaða, er það
engu að síður niðurlægjandi fyrir forseta sem hefur haft sextán
ár til að ná til þjóðarinnar, að 47 prósent kjósenda skuli hafna
honum og segja með því álit sitt á því hvernig hann hefur hagað
störfum sínum í embætti. Þjóðin skiptist í nánast jafnar fylkingar
með og á móti forsetanum. Niðurstaðan er þeim mun vandræðalegri fyrir hann vegna þess hvað reynslu- og erindisleysi mótframbjóðendanna var að mörgu leyti hróplegt.
Þessi málalok undirstrika hvers konar forseti Ólafur Ragnar
Grímsson er. Hann er ekki maður sem sameinar þjóðina á erfiðum tímum, heldur rær undir með öflum sundrungar. Hann
blandar sér í hatrammar deilur um pólitískt viðkvæm mál, aðallega til að styrkja eigin stöðu.
Einhver hefði haldið að nú vildi forsetinn reyna að ná til 47
prósentanna, sem ekki vildu hann, og fylkja þjóðinni að baki
sér. Fátt bendir hins vegar til að Ólafur Ragnar Grímsson ætli
að breyta um takt á síðasta kjörtímabili sínu (ef við megum þá
treysta því að það sé hans síðasta, sem reynslan kennir okkur
að við ættum ekki endilega að gera). Fyrirheit hans um öflugri
þátttöku í opinberri umræðu á nýju kjörtímabili benda ekki til
að forsetinn ætli að leita sátta og samstöðu. Hann verður áfram
í pólitísku skylmingunum, sem honum þykja svo skemmtilegar, í
stað þess að bera klæði á vopnin.
Hvort það er þjóðinni fyrir beztu er allt önnur saga.

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

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

Heimilis

GRJÓNAGRAUTUR

X-Bónusgrís

Vonbrigði

Hverfa af skjánum

Auglýsing frá Bónusi í laugardagsblaði Fréttablaðsins vakti athygli
enda frábrugðin hefðbundnum
auglýsingum frá fyrirtækinu. Í stað
mynda af vöruúrvali verslunarinnar
mátti sjá kross framan við bleika
grísinn sem er merki Bónuss. Erfitt
er að lesa í skilaboð auglýsingarinnar
en margir hafa velt því fyrir sér
hvort um dulinn
áróður hafi verið
að ræða eða hvort
auglýsingastofa
verslunarinnar hafi
einungis brugðið á leik
í tilefni kosninganna.

Niðurstaða kosninganna á laugardaginn hlýtur að hafa verið Þóru Arnórsdóttur mikil vonbrigði þótt hún hafi
borið sig vel í fjölmiðlum á eftir. Vonbrigði Þóru jukust þó enn í gær þegar
Ítalir töpuðu úrslitaleiknum á EM en
Þóra er gallharður stuðningsmaður
ítalska liðsins.

Þóra og Svavar Halldórsson, maður
hennar, hafa bæði starfað hjá
Ríkisútvarpinu undanfarin ár en í
fréttum Stöðvar 2 í gær boðaði Þóra
breytingar þar á. Hún sagðist ekki
ætla að fara í aðrar kosningar
og að hún íhugaði nám
erlendis. Þá bætti hún við
að þau væru að leita að
plássi á sjó fyrir Svavar
til að rétta af fjárhag fjölskyldunnar. Það er því
ljóst að þau munu bæði
hverfa af skjánum um
sinn.

HALLDÓR

Ein heildarlög um dvalar- og
atvinnuleyfi
Útlendingamál

Ögmundur
Jónasson

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

innanríkisráðherra

Alveg mátulegur

kristjan@frettabladid.is

L

engi hefur verið í bígerð að endurskoða lög um útlendinga utan Evrópska efnahagssvæðisins. Almennt er
litið svo á þessi endurskoðun sé brýn.
Það telja þau sem lögin fjalla um og
einnig hin sem sinna þjónustu á grundvelli laganna. Bent hefur verið á að lögin
og regluverkið sem á þeim byggist sé
hornótt og auk þess illskiljanlegt.
Þegar þessi mál voru til umræðu á
Alþingi upp úr síðustu aldamótum var
það sjónarmið ríkjandi að sameina bæri
lög um dvalarleyfi annars vegar og lög
um atvinnuleyfi hins vegar enda augljóst að fái einstaklingur leyfi til að
dvelja hér á landi er rökrétt að almennt
hafi viðkomandi einnig rétt til afla tekna
til að framfleyta sér og sínum.
Núverandi löggjöf, sem hefur marga
þröskulda og er erfið að vinna eftir,
hefur stundum orðið til þess að einstaklingar, sem hér hafa viljað dvelja um
skeið, sjá þann kost einan að sækja um
íslenskan ríkisborgararétt án þess að
vilja það í reynd! En sá þáttur núverandi
laga sem ég á hvað erfiðast með að sætta

mig er hvernig menntun skapar mismunandi réttarstöðu. Þannig getur menntað
fólk sem hingað kemur til starfa haft
börn sín hjá sér en ekki einstaklingar
sem sinna ófaglærðum störfum. Sambærilegur mismunur er milli doktorsnema og nema í öðru námi. Rétturinn til
að setjast hér er að er síðan í samræmi
við þetta.
Þetta greinarkorn skrifa ég í tvennum
tilgangi. Annars vegar til að fagna því
hve vel var tekið á móti nýrri skýrslu
um málefni útlendinga á fréttamannafundi í síðustu viku en þar hafði verið
boðið fulltrúum allra þeirra stofnana og
samtaka sem tengjast þessum málum á
einhvern hátt. Margir tóku til máls og
studdu meginsjónarmið skýrsluhöfunda
um eina löggjöf sem byggi á mannúðarsjónarmiðum í ríkari mæli en núverandi
lög. Hin ástæðan er sú að ég vil hvetja til
þess að áhugasamt fólk kynni sér skýrsluna á heimasíðu innanríkisráðuneytisins
og komi ábendingum þar á framfæri en
slíkt myndi gagnast við frumvarpssmíð
sem nú er að hefjast.

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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Ingólfstorg – Kvosin
Skipulagsmál
Páll
Hjaltason
formaður skipulagsráðs
Reykjavíkur

Í

lok síðustu viku voru kynntar tillögur
úr samkeppni um framtíðarþróun Ingólfstorgs og næsta nágrennis en samkeppnissvæðið náði frá Ingólfstorgi yfir
að Vallargarði og Kirkjustræti.
Miklar umræður hafa verið um þetta
svæði undanfarin ár en það var komin
nokkuð flókin staða í skipulagi.
Það deiliskipulag sem er í gildi frá
1986 gerir m.a. ráð fyrir töluverðri uppbyggingu við Ingólfstorg auk þess sem
fjarlægja mátti gömlu timburhúsin þrjú
sem standa við Vallarstræti. Hugmyndir
manna um þróun miðborgarinnar hafa
breyst mikið síðustu áratugi og í dag er
lögð aukin áhersla á byggðarverndun
ásamt mikilvægi þess að almannahagsmunir og umhverfisgæði séu höfð að
leiðarljósi.
Í því ljósi ákvað skipulagsráð Reykjavíkur, í samráði við lóðarhafa, að halda
opna alþjóðlega hönnunarsamkeppni um
svæðið. Það er í fyrsta skipti sem Reykjavíkurborg tekur þátt í að halda slíka
samkeppni um svæði í einkaeigu.
Mikil tækifæri felast í miðborg
Reykjavíkur en hún er flókið samspil
margra þátta og mikilvægt að leiða fram
fjölbreyttar úrlausnir í skipulagi.
Samkeppnissvæðið er í hjarta borgarinnar og allar ákvarðanir um framtíð þessa viðkvæma borgarhluta þurfa
að vera vel hugsaðar. Á svæðinu er t.d.
talinn vera upphafspunktur byggðar í
landinu. Í forsögn samkeppninnar var
m.a. lagt upp með að halda ætti í gömlu
timburhúsin og ef þau yrðu færð bæri að
koma þeim fyrir á samkeppnissvæðinu.
Samkeppnin var í tveimur þrepum og

var fyrra þrep opin hugmyndasamkeppni
þar sem öllum gafst kostur á að koma
með tillögu að framtíðarþróun svæðisins. Alls bárust 68 tillögur sem búa yfir
athyglisverðum hugmyndum sem varpa
ljósi á möguleika svæðisins. Sumar tillögurnar fela í sér róttæka umbreytingu
á samkeppnissvæðinu en aðrar þróa hugmyndir að uppbyggingu út frá sögulegu
byggðarmynstri og svæðinu eins og það
er í dag.
Fimm tillögur voru síðan valdar til
frekari útfærslu og af þeim voru valdar
þrjár í verðlaunasæti. Í fyrsta sæti varð
tillaga frá Ask arkitektum.
Vinningstillagan tekur mikið tillit
til sögu Kvosarinnar en sýnir um leið
áhugaverða þróunarmöguleika. Styrkur
hennar felst m.a. í skýrri sýn á þetta viðkvæma svæði. Hún sýnir markvissa uppbyggingu án nokkurs niðurrifs eða tilfærslu á gömlum húsum.
Tillagan skiptir uppbyggingunni í þrjá
áfanga þar sem hver áfangi hefur skýrt
hlutverk.
Í Vallarstræti verður fjölbreytt verslunar- og þjónustuhúsnæði sem mun
auðga mannlíf og styrkja þjónustu í
Kvosinni. Samkomusalurinn við Thorvaldsenstræti 2 (núv. Nasa) er endurbyggður sem skemmti- og ráðstefnusalur.
Landsímahúsið er allt skipulagt sem
hótelbygging með nýbyggingu við Kirkjustræti. Aðalinngangur í hótel er frá
Kirkjustræti og innra skipulag hótels skapar góð tengsl við nærliggjandi almenningsrými, Víkurgarð og Austurvöll.
Það sem er einna róttækast í vinningstillögunni er að lagt er til að byggt
verði á syðri hluta Ingólfstorgs, þar sem
Hótel Ísland stóð einu sinni. Þar er um
að ræða sjálfstæða einingu á borgarlandi
sem tengist ekki hóteluppbyggingunni
og gerir tillagan ráð fyrir að þar verði
menningarhús. Nýbygging á þessum reit
þarfnast frekari útfærslu og almennrar
umræðu en býður upp á spennandi mögu-

leika sem endurvekur og styrkir gamlar
götumyndir í elsta borgarhluta Reykjavíkur.
Reykjavík stendur á vissum tímamótum
í skipulagsmálum. Kyrrstaða síðustu ára
hefur gefið tóm til að endurmeta margar
fyrri ákvarðanir í ljósi breyttra sjónarmiða og setja fram markvissari sýn til
framtíðar. Aukin áhersla á umhverfisgæði,

9LçK|IXPRSQDçQéMDQVéQLQJDUVDO
.RPGXtKHLPVyNQ

2SHOiÉVODQGLÆUP~OD5H\NMDYtN6RJRSHO#RSHOLV
www.facebook.com/opelvinir

vistvænar samgöngur og almannahagsmuni leiðir fram nýjar lausnir. Þétting
byggðar á auk þess ávallt að vera á forsendum þess byggðamynsturs sem fyrir
er á hverjum stað og styrkja mannlífið í
borginni. Sú niðurstaða sem samkeppni
um Ingólfstorg leiddi af sér varðar veginn
fyrir aðra uppbyggingu í miðborginni þar
sem fólk á alltaf að vera í fyrirrúmi.
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ÓLÍNA ÞORSTEINSDÓTTIR
43 STEINUNN
„Mér finnst nútíðin og framtíðin svo háskalega spennandi.“
á afmæli í dag.

Sagt í viðtali við Morgunblaðið 6. nóvember 2005.

timamot@frettabladid.is

Merkisatburðir
1178: Þorlákur helgi Þórhallsson vígður Skálholtsbiskup í Niðarósdómkirkju.
1849: Jón Sigurðsson og fleiri alþingismenn gera þá kröfu að
Alþingi verði háð í heyranda hljóði.
1874: Á Oddeyri í Eyjafirði og víðar á Norðurlandi er haldin
þjóðhátíð í minningu þúsund ára byggðar í landinu. Slík hátíð
er haldin mánuði síðar annars staðar.
1876: Alls 752 Norðlendingar flytjast búferlum til Ameríku.
Lagt er af stað með skoska gufuskipinu Verona frá Akureyri til
Glasgow þennan dag og siglt síðan þaðan til Ameríku. Þetta er
stærsti hópurinn sem fer í einni ferð til Vesturheims.
1907: Tveir Þjóðverjar farast í Öskjuvatni þar sem þeir voru við
rannsóknir. Árið 1951 var sett upp minningartafla um þetta
slys.
1948: Þriðji landsleikur Íslendinga í knattspyrnu var gegn Finnum og unnu Íslendingar 2:0. Þetta var fyrsti sigur íslenska
landliðsins í fótbolta.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

KRISTINN H. BENEDIKTSSON
ljósmyndari, Grindavík,

lést laugardaginn 23. júní á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Útför hans fer fram frá
Víðistaðakirkju í Hafnarfirði miðvikudaginn
4. júlí kl. 15.00.
Jóel Kristinsson
Hildur Sigrún Kristinsdóttir
Rakel Kristinsdóttir
og barnabörn.

Linda Þóra Grétarsdóttir
Pétur L. Lentz

SIGURLAUG HREINSDÓTTIR Börn frá fimm ára aldri eiga erindi á heimspekinámskeið segir Sigurlaug.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SIGURLAUG HREINSDÓTTIR: HELDUR HEIMSPEKINÁMSKEIÐ FYRIR BÖRN

Okkar elskulegi,

JAKOB TRYGGVASON
sem lést 17. júní, verður jarðsunginn frá
Dómkirkjunni föstudaginn 6. júlí kl. 13.00.
Hallfríður, Birgir og Valgerður
Jakobsbörn og fjölskyldur
Áslaug Stephensen
Bjarney Tryggvadóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og systir,

LILJA R. EIRÍKSDÓTTIR
lést á krabbameinsdeild Landspítalans
þriðjudaginn 26. júní. Útför fer fram frá
Bústaðakirkju fimmtudaginn 5. júlí kl. 13.00.
Guðrún Ágústa Einarsdóttir Salvar Ólafur Sveinsson
Eiríkur Einarsson
Birna Sólveig Guðmundsdóttir
Kristján Rúnar Sveinsson
barnabörn, barnabarnabarn og systur.

Innilegar þakkir til þeirra fjölmörgu sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát
og útför,

GUÐBJARGAR D.
SIGMUNDSDÓTTUR

Börn æfast í að ræða málin
og hlusta hvert á annað
Heimspekileg samræða fyrir börn er
viðfangsefni nokkurra námskeiða sem
Sigurlaug Hreinsdóttir stendur fyrir
næstu vikur. Námskeiðin eru ætluð
börnum á aldrinum fimm til þrettán
ára og eru þau aldursskipt. Sigurlaug
segir hugmyndina meðal annars vera
þá að kenna börnum að ná saman í
gegnum samræður. „Við búum til samræðureglur í hverjum hóp fyrir sig,
veljum umræðuefni og ræðum málin.
Svona námskeið eru að mörgu leyti
æfing í því að láta börn mæta hvert
öðru í samræðu. Þau æfa sig um leið
í að hlusta hvert á annað, ræða viðfangsefni og tjá sig um þau án þess
að gagnrýna hina persónulega. Þannig æfast þau í að segja: „Ég er ósammála þessu“ í stað þess að segja: „Ég
er ósammála þér“.“ Sigurlaug segir
uppbyggingu námskeiðanna miðast
við aldur barnanna.
Spurð hvaða aðferðum hún beiti til
þess að kenna yngstu börnunum samræðuheimspeki segist hún styðjast
við sögur þegar þeim er kennt. „Við
notum sögur og þau velta fyrir sér
hvað þau myndu gera ef þau væru
manneskja í sögunni. Þannig vinnum

Ég vil líka leggja
áherslu á það að
þegar maður kennir í
samræðuformi þá verður
þekkingin til í hópnum og
þátttakendur læra hver af
öðrum.
við með ímyndunaraflið. Ég set aldrei
út á það sem þau segja, og það er aldrei
neitt vitlaust eða rangt sem kemur
fram hjá þeim. Mitt hlutverk er svo að
reyna að tengja samræðurnar við viðfangsefnið og halda þeim við efnið. En
auðvitað er þolið mislangt hjá hópnum
og við gætum þess að brjóta upp tímana
reglulega.“
Námskeiðin hefjast í dag, 2. júlí. Þá
hefjast námskeið fyrir sjö til níu ára
gömul börn annars vegar og þrettán
ára hins vegar. Í næstu viku verða
námskeið fyrir fimm til sex ára börn og
tíu til tólf ára. Eftir tvær vikur verður

svo námskeiðið Samræða um náttúruna
og upplifun á náttúrunni sem Sigurlaug kennir í samstarfi við Ólaf Oddsson sem er uppeldisráðgjafi og stýrir
verkefninu „Lesið í skóginn“. Sigurlaug tók BA í heimspeki og hefur einnig M.Paed. gráðu í heimspekikennslu.
„Ég heillaðist mjög af lýðræðishugmyndum heimspekingsins Dewey
þegar ég var að skrifa mína meistararitgerð og það má segja að það
séu lýðræðispælingar á bak við þessi
námskeið. Ég hef ekki sérhæft mig sérstaklega í barnaheimspeki en hef aftur
á móti kennt samræðuheimspeki í alls
kyns hópum í Námsflokkum Reykjavíkur,“ segir Sigurlaug sem segir það eiga
við um allan aldur að það sé góð æfing
læra að segja sína skoðun og rannsaka
hana án þess að umræðan verði persónuleg.
„Og ég vil líka leggja áherslu á það
að þegar maður kennir í samræðuformi þá verður þekkingin til í hópnum
og þátttakendur læra hver af öðrum.“
Nánari upplýsingar um námskeiðin er
að finna á vefsíðunni samraeduheimspeki.wordpress.com.
sigridur@frettabladid.is

hjúkrunarfræðings.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Kvennadeildarinnar 21A, Heimahlynningar og
Líknardeildarinnar í Kópavogi fyrir einstaka umönnun.

Sýndi þakklæti til upprunans

Sigmundur Bergur Magnússon
Bergur Heimisson
Adeline Tracz
Hildur Heimisdóttir
Guðrún Jarþrúður Baldvinsdóttir
Snorri Heimisson
Telma Rós Sigfúsdóttir
Guðmundur Bachmann
og barnabörn.

Nýr hökull var vígður við messu í Hofskirkju í Öræfum
10. júní af sóknarprestinum séra Sigurði Kr. Sigurðssyni.
Hökullinn er gerður af Guðfinnu Svövu Sigurjónsdóttur
sem gaf Hofskirkju hann til minningar um ömmu sína,
Þorgerði Þorgilsdóttur, og annað ættfólk sem átti heima í
Svínafelli í Öræfum í byrjun síðustu aldar.
Guðfinna Svava kveðst hafa erft ýmsa fagra efnisbúta
eftir móður sína, Sigrúnu Jónsdóttur kirkjulistakonu, og
ákveðið að sýna þakklæti sitt til upprunans með þessum
hætti enda tengist hvert einasta saumspor í höklinum
Öræfunum, ættinni og þeim grunni sem hún er af. Hugmyndir að blómamynstri á báðum hliðum hans kveðst hún
hafa fengið frá fíngerðu skrúðinu sem vaxi í skjóli jökulsins, enda séu blóm tákn fyrir lífið sjálft. Hreinleikamerki
gullsins skilji svo á milli heima og presturinn hafi í ræðu
sinni túlkað vaffið sem sigurtákn.
Kirkjugestum var boðið til kaffidrykkju eftir messu og
Guðfinna Svava segir sterka ættar- og sveitastemningu
hafa einkennt daginn.
Þrír höklar eru afrakstur iðju Guðfinnu Svövu síðustu
misseri, auk tólf kirkjuklæða sem hún hefur hugsað sem
hlýjan bakgrunn og umræðugrundvöll fyrir æsku landsins. Hún gaf Glaumbæjarkirkju í Skagafirði einn af hökl-

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

VIÐ HOFSKIRKJU Listakonan Guðfinna Svava Sigurjónsdóttir og séra
Sigurður Kr. Sigurðsson sem skrýddur er höklinum nýja.
MYND/SIGURÐUR GUNNARSSON

unum fyrr á þessu ári til minningar um föður sinn, Sigurjón Sigurðsson kaupmann, og eiginmann sinn, Andra
Ísaksson, sem báðir áttu rætur í Skagafirði.
- gun

Marý design í RUM

Ský, hengi eftir íslenska vöruhönnuðinn Marý,
prýddi síður júníheftis sænska hönnunartímaritsins RUM hemma. Skýið rataði þar inn í dálkinn
„White trends“ eftir Hönnu Rubin. Sjá nánar á
Mary.is og Marý-design á Facebook.

Heiður Guðlaug Geirsdóttir
keramiklistamaður tvinnar saman
notagildi og skúlptúr í verkum
sínum.
mynd/anton

Fyrirtæki - Húsfélög
Við bjóðum upp á
sjálfvirkan hurða opnunarbúnað ásamt
uppsetningu og
viðhaldi.
Auðveldar aðgengi, hentar vel fyrir
aðgengi fatlaðra.
Áratuga reynsla af búnaði tryggir gæðin.
Járn & Gler ehf. - Skútuvogur 1h.
Barkarvogsmegin - 104 Reykjavík
S: 58 58 900-www.jarngler.is

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

tilnefnd á cerco
listahátíðinni

Heiður Guðlaug Geirsdóttir keramiklistamaður var tilnefnd til alþjóðlegra
verðlauna fyrir verk sitt Syllur á listahátíð á Spáni.

Öflugir
High Tech
rafgeymar fyrir jeppa.

Þ

etta er stærsti keramikviðburður
inn á Spáni og gaman að komast
að,“ segir Guðlaug Geirsdóttir en
hún var tilnefnd til verðlauna á CERCO,
alþjóðlegri listahátíð í borginni Zara
goza, sem haldin er ár hvert.
Keramiklistamenn alls staðar að úr
heiminum senda inn verk og var Guð
laug ein 33 listamanna sem tilnefndir
voru og ein listamanna af Norðurlönd
um. Sigurverðlaunin enduðu hjá belg
íska listamanninum Kris Campo en verk
Guðlaugar verður til sýnis alla hátíðina
sem stendur til 22. júlí.
Verkinu lýsir Guðlaug sem nytja
skúlptúr sem hún vann út frá umhverfi
Hítarvatns en hugmyndin kviknaði eftir
að hún komst í meira návígi við vatnið
en hún reiknaði með.

„Ég var í veiðitúr, hrasaði og datt í
vatnið. Ég vildi þó ekki drífa mig alla leið
heim þó ég hefði ekki föt til skiptanna.
Ég þurfti því að hafa ofan af fyrir mér
eftir volkið og hafði góðan tíma til að
teikna. Formið kemur frá hæðarlínum
bæði í kringum vatnið og ofan í vatninu.
Syllur geta nýst sem skál eða skúlptúr
eftir því hvernig þeim er snúið,“ útskýrir
Guðlaug og segist yfirleitt tvinna saman
skúlptúr og notagildi í verkum sínum.
„Þessa dagana er ég að vinna með
mannslíkamann og innri form hans.“
Syllur eru til sölu í Listasafni Íslands,
Þjóðmenningarhúsinu og á Landnáms
setrinu í Borgarfirði. Þá mun Guðlaug
setja upp sýningu á verkum sínum í
Þjóðmenningarhúsinu á Menningarnótt
n heida@365.is
þann 18. ágúst.

SUMAR ÚTSALA
12 mánaða
r
vaxtalausa*
r
greiðslu

20-50%
AFSLÁTTUR

Lök, sængurverasett,
heilsukoddar,
viðhaldskoddar,
gaflar, náttborð,
teppasett og fleira.

skúlptúr
Syllur vann Guðlaug út
frá umhverfi Hítarvatns.
mynd/anton

*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

ENDURNÝTIR
VÖRUBRETTI
TRJÁHÝSI FYRIR GAMALMENNI
■ FLESTIR TENGJA kofa í trjám
við fjörug æskuár og leiki. Hollenski listamaðurinn Benjamin
Verdonck lék sér að þessari
hugmynd í nýlegu listaverki
sem hann kallar Vogelenzangpark 17bis. Verkið er hluti af
listahátíðinni TRACK í belgísku
borginni Ghent en hún fer fram
nú í sumar. Trjáhýsið setti hann
upp í tré framan við félagsmiðstöð eldri borgara. Raunar er

kofinn nákvæm eftirmynd eins
húsanna sem tilheyrir félagsmiðstöðinni. Fyrirmyndin var
reist í kringum 1950 og er
arkitektúrinn eftir því. Enginn
stigi er upp í húsið og því engin
leið fyrir eldri borgarana að
leika sér þar hvort sem vilji er
fyrir því eða ekki. Auk þess er
húsið, eðli málsins samkvæmt, í
smækkaðri mynd og því ólíklegt
að nokkur komist fyrir þar inni.

EGGIÐ LÍKA
SEM SÓFI

  

■ FRÆGUR STÓLL
Eggið er eitt frægasta húsgagn sem hannað hefur verið.
Arne Jacobsen hannaði stólinn
árið 1958 fyrir hótel í Kaupmannahöfn. Eggið var hannað í
dæmigerðum Jacobsen stíl og
fyrsta flokks efni var notað í
húsgagnið. Það var líka hannað
sem sófi en aðeins fá eintök af
honum voru búin til.
Ástæðan fyrir því að hann
var gerður í takmörkuðu upplagi var ekki einungis sú að
hann ætti að vera sérstæður
heldur voru einnig vandræði
við framleiðslu hans. Sófinn er
of stór til að hægt sé að nota
húðir af aðeins tveimur kúm í
hann. Það gerir það að verkum
að áberandi saumur verður
í miðju sófans og það er alls
ekki í anda Jacobsen. Það er þó
hægt að leysa þetta vandamál með því að hafa sófann úr
tauefni frekar en leðri.

    

EKKERT FER TIL SPILLIS Högni Stefán Þorgeirsson er húsgagnahönnuður með
hugsjón. Hann notar nær einungis notuð vörubretti í framleiðslu sína og nýtir
þau til fulls. Sagið fer ekki einu sinni til spillis.

A

rctic Planks heitir fyrirtækið sem
meðal annars sá um gólfin á KEX
hostel og húsgögn, hillur og ljós
á Sushi samba. Högni Stefán Þorgeirsson
er eigandi fyrirtækisins og segir að það
sé alltaf eitthvað nýtt í bígerð: „Nú síðast
hönnuðum við og smíðuðum stóla og
kolla fyrir nýja veitingastaðinn við Geysi
í Haukadal,“ segir Högni og bætir við að
þeir hafi allir verið unnir úr vörubrettum
eins og svo margt annað sem fyrirtækið
hannar. Útkoman er ekki aðeins flott
heldur einnig afar umhverfisvæn því
vörubrettin sem þeir nota hefðu annars
endað á haugunum. Mætti jafnvel segja
að endurnýting væri hálfgerð ástríða
Högna: „Ég einsetti mér það að ég ætlaði
að ná 100% nýtingu úr vörubrettunum
og það er að takast,“ segir hann og bætir
við: „Meira að segja sagið fer í hesthúsin.“
Öll framleiðsla Arctic Planks er handunnin og því fer gífurleg vinna í hvert
verkefni. Starfsmennirnir eru þrír samtals
og vinna þeir hörðum höndum að auka
veg fyrirtækisins og það gengur vel. „Við
gerðum 78 rennihurðir fyrir hótel niðri
í bæ,“ segir Högni og bætir við að enn
sem komið er séu viðskiptavinir aðallega
veitingastaðir og fyrirtæki. Engu að síður
hafi nokkrir einstaklingar keypt eintak af
nýjasta stólnum sem hannaður var fyrir
Geysi.
Hingað til hafa vörubrettin verið aðalefniviður Arctic Planks en nú hefur fleira
bæst við, til að mynda steypa. Arnar
Freyr Halldórsson er aðalsteypumeistari
fyrirtækisins. Högni segir að þessi nýjung
samsvari umhverfishugmyndum fyrirtækisins vel: „Steypan sem við notum er
meðal annars unnin úr gömlu múrgrjóti
og öðru sem til fellur.“ Auk steypunnar
hefur fyrirtækið skoðað möguleikann á að
endurnýta gömul rafmagnskefli: „Ég er
til dæmis með eitt risakefli fyrir utan hjá
mér núna og ætla að gera úr því útieldstæði með bekk í kring,“ segir Högni og
er bjartsýnn á framtíðina: „Það er alveg

nóg af skemmtilegum hugmyndum og
verkefnum úr endurunnu efni.“
Arctic Planks eru aðeins að færa út
kvíarnar en Högni er á leið til New York
til að funda með virtum arkitektum þar í
borg. Hann tekur fram að þessi starfsemi sé enn á byrjunarstigi og því smá
í sniðum.
Nánari upplýsingar um fyrirtækið og
verkefni þess má lesa á vefsíðunni www.
arcticplank.com og þar er einnig hægt
hafa samband við Högna.
■

LAGHENTUR Högni
Stefán lætur ekkert fara
til spillis.
MYND/GVA

halla@365.is

LJÚFFENG RABARBARAKAKA
Tími rabarbarans er runninn upp og því er ekki úr vegi að útbúa einfalda
og góða rabarbaraköku með stökkum mulningi eða „crumble“.
Margir gera sér dagamun á góðum sumardögum.
Hvernig væri að útbúa eina svona ljúfa köku og
bjóða gestum í kaffi og með því? Best er að borða
kökuna volga með ís eða rjóma. Rabarbara er einnig
hægt að nota í sultu og góðan graut.
Í þessa köku þarf:
10 rabarbarastilka
4 msk. vatn
8 msk. hvítan sykur
1 tsk. engiferduft
110 g smjör, mjúkt
110 g hrásykur
180-200 g hveiti

Útsalan hafin
30-70%
afsláttur.

Barnafataverslunin Róló Glæsibæ.
Sími 8948060 • www.rolo.is • Facebook

Hitið ofninn í 180°C. Skolið rabarbarann og skerið hann
í bita. Leggið bitana í eldfast form og vætið þá með
vatninu. Dreifið hvítum sykri yfir. Bakið í 10 mínútur.
Takið úr ofninum og dreifið engiferdufti yfir. Hrærið í
blöndunni. Hrærið saman smjöri, hveiti og hrásykri þar
til úr verður nokkurs konar mulningur. Dreifið yfir rabarbarann og bakið í 45 mínútur eða þar til mulningurinn
verður stökkur og rabarbarinn er farinn að bubbla.
Kælið smávegis en berið síðan fram með þeyttum
rjóma eða ís.

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

RABARBARINN GÓÐI
Það er engin ástæða til að
láta rabarbarann vaxa úr sér
í garðinum.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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Bjart og fallegt einbýlishús
Viltu selja?
Rúnar Gíslason

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

Lögg. fasteignasali

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

audur@fasteignasalan.is
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

ÚTVARP

LÍFIÐ

NÝJAR FRÉTTIR
OFT Á DAG

SJÓNVARP

- oft á dag

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

Fold fasteignasala kynnir:
Bjart og fallegt einbýlishús á
skjólgóðum útsýnisstað við
Hlíðarveg í Kópavogi. GÓÐ
LANGTÍMALÁN ÁHVÍLANDI.

A

ðalhæð: Anddyri og miðrými opið inn í eldhús með
flísum og fallegri, ljósri
birkiinnréttingu. Stofa með gegnheilu lútuðu furugólfi.
Fallegt útsýni til suðurs að Keili.
Útskot frá eldhúsi og gengt þaðan
út í sólríkan bakgarð með palli og
miklum trjágróðri.
Efri pallur: Þrjú svefnherbergi
með furugólfi. Svalir frá hjónaherbergi í suður, í því eru góðir fataskápar. Baðherbergi með baðkari
og sturtuhaus og góðum glugga.
Neðri pallur: Tvö svefnherbergi
með parketi, skápar í öðru. Nýlega
uppgerð snyrting. Þvottaherbergi
með flísum. Þar er einnig innangengt í stóra geymslu sem er bílskúr á teikningu.
Sólpallur að framan er ca. 40 fm
og pallur aftan við hús er ca. 30

Langholtsvegur 183 - 104 Reykjavík
Góð 3ja herbergja 78,7 fm íbúð í kjallara með
sér inngangi í tvíbýlishúsi við Langholtsveg 183.
Eignin er laus til afhendingar strax. V. 18,9 m.

Stórikriki 2, íbúð 101 - 270 Mosfellsbær

IÐ
OP

H

ÚS

Fallegt einbýlishús við Hlíðarveg í Kópavogi.

fm. Gólfhiti er í kjallara og á miðsvæði á hæðinni. Ótengdar gólfhitalagnir eru á hluta hússins. Bílskúr hefur verið breytt í geymslu
með góðum gluggum og inngangi
(mögulegt að setja bílskúrshurð á
og nýta sem bílskúr).
Opnað var upp í þak í miðrými
og eldhúsi fyrir ca. 10 árum og
settir þakgluggar sem gerir húsið
bjart og skemmtilegt. Útskot og
útgangur á baklóð var gerður fyrir

nokkrum árum. Ný rafmagnstafla
í húsinu og raflagnaefni endurnýjað.
Bjart og fallega endurnýjað einbýlishús á óvenju stórri lóð á skjólgóðum útsýnisstað í Kópavogi.

Kórsalir 5 - 201 Kópavogur
Rúmgóð og falleg 130,2 m2, 4ra herbergja íbúð
á 3. hæð með stæði í bílageymslu í lyftuhúsi við
Kórsali 5 í Kópavogi. Eignin er laus til afhendingar
strax. V. 32,7 m.

Krókavað 7 - 110 Reykjavík
Falleg 127,5 fm 4ra herbergja neðri hæð tvíbýli við
Krókavað í Reykjavík. Eignin er laus til afhendingar
strax. V. 31,5

m
.
Ásakór 11 - 203 Kópavogur
Mjög falleg 101,1 m2, 3ja herbergja íbúð á efstu
hæð í ﬁmmhæða lyftuhúsi, ásamt 24,9 m2 bílskúr
við Ásakór 11 í Kópavogi. Glæsilegt útsýni. Eignin
er laus til afhendingar strax. V. 29,0 m.

Lyngmóar 7 - 210 Garðabær
Björt og vel skipulögð 93,7 m2 3ja herbergja íbúð
á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi, ásamt 16,8
m2 bílskúr við Lyngmóa 7 í Garðabæ. Eignin er
laus til afhendingar strax. V. 21,9 m.

Fold, fasteignasala,
Laugavegi 170
S: 552-1400
Þjónustusími eftir lokun:
694-1401

Nýleg og glæsileg 118,2 m2 4ra herbergja
endaíbúð á fyrstu hæð í 3ja hæða lyftuhúsi
með bílastæði í bílakjallara við Stórakrika 2 í
Mosfellsbæ. V. 29,9 m.
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00 til 18:00

Hlíðarás 6A - 270 Mosfellsbær
Fallegt ca. 241 m2 parhús á tveimur hæðum við
Hlíðarás 6A í Mosfellsbæ. Húsið skiptist í forstofu,
stofu, eldhús, borðstofu, sjónvarpshol, þrjú
svefnherbergi og baðherbergi á efri hæð, ásamt
sólskála, en á neðri hæð er bílskúr, þvottahús,
svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús, ásamt
útigeymslu
með saunabaði.
Komið er að
húsinu á neðri
hæð, þar
er hellulagt
bílaplan.
V.49,9 m.

Marargrund 11 - 210 Garðabær
Einbýlishús við Marargrund 11 í Garðabæ. 5
herbergja timburhús á einni hæð með garðskála
og bílskúr sem er orðinn lélegur. Eignin er skráð
217,8 m2, þar af íbúð 140,5 m2 og bílskúr og
sólstofa 77,3 m2. Eignin er laus til afhendingar
strax. V. 33,9 m.

Góð 97,4 m2
fjögurra herbergja
íbúð á efstu hæð
í tveggja hæða
fjölbýlishúsi við
Snæland 6 í Fossvoginum. Eignin er
laus til afhendingar
strax. V. 25,9 m.
Kirkjustétt 36 - 113 Reykjavík
Samtals 217,6 fm raðhús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr. Íbúðarhlutinn er 195,2 fm og
bílskúr 22,4 fm. Húsið afhendist í núverandi ástandi
þ.e. u.þ.b fokhelt. Komnir eru milliveggir að hluta.
Eignin er laus til afhendingar strax. V. 33,9 m.

Seinakur 3, íbúð 204 - 210 Garðabær
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.

Snæland - 108 Reykjavík

Urðarhvarf 8 - 203 Kópavogur
Til sölu stórglæsilegt skrifstofu- og verslunarhúsnæði við Urðarhvarf 8 í Kópavogi. Húsið er
14.475,4 m2 á sex hæðum auk bílakjallara sem er
á tveimur hæðum. Eignin er laus til afhendingar
strax. V. 775 m.

Þingás 16 - 110 Reykjavík
155,2 m2 endaraðhús á fallegum
útsýnisstað við
Þingás 16 í Reykjavík. Eignin er laus til
afhendingar strax.
Mikið, fallegt útsýni
út yﬁr Rauðavatn
og til Bláfjalla.
V.39,9 m.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.

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

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

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

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

Máshólar.
Einarsnes
Fallegt 94,8 fm. parhús á þremur hæðum með suðursvölum í Skerjaﬁrðinum. Húsið stendur
á stórri og fallegri eignarlóð. Nýjar innréttingar eru í eldhúsi. Rúmgott svefnherbergi. Stórt
alrými á efri hæð með útgangi á svalir. Auðvelt væri að skipta þessu rými í herbergi og
stofu. Sér bílastæði á lóð. Húsið er álklætt að utan. Verð 22,9 milllj.

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

4 - 6 HERB.
Gullsmári –
Kópavogi. 4ra
herbergja íbúð.
Falleg og vel skipulögð
94,4 fm. íbúð á 5.
hæð að meðtalinni sér
geymslu í kjallara. Rúmgóð stofa með útgangi
á svalir til suðausturs.
Þrjú svefnherbergi.
Sjónvarpshol. Eldhús
með sprautulökkuðum
og mahogny innréttingum. Baðherbergi
með þvottaaðstöðu.
Sameign til fyrirmyndar.
Stutt í þjónustumiðstöð
eldri borgara. Verð
26,9 millj.

Mávanes- Garðabæ
Glæsilegt einbýlishús á sunnanverðu Arnarnesi Vandað og vel skipulagt 312,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað á sunnanverðu Arnarnesinu. Húsið er mjög fallegt
„funkis“ hús með kopar þakkanti og gólfsíðum gluggum að hluta. Útsýni til sjávar er á milli
húsa, úr stofum. Samliggjandi bjartar stofur. Borðstofa með útgangi á verönd. Eldhús með
innréttingum úr aski. Sex svefnherbergi. Tvö baðherbergi auk gestasalernis. Aðalbaðherbergi hússins er nýlega endurnýjað. Húsið er nýlega málað að utan. Stór, ræktuð og skjólsæl
lóð með veröndum og stéttum. Hiti er í innkeyrslu og göngustígum við húsið. Tvöfaldur
bílskúr. Verð 105,0 millj.

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

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.

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.

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.

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

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

Þorláksgeisli – 4ra herbergja
Mjög vönduð og vel skipulögð 113,1 fm. 4ra herbergja íbúð á jarðhæð að meðtalinni 7,1 fm.
sér geymslu á hæðinni.Björt og rúmgóð stofa með útgangi á stóra timburverönd til suðurs.
Eldhús með fallegum innréttingum. Þrjú herbergi, öll með fataskápum. Útgangur á verönd
úr hjónaherbergi. Sér stæði fylgir í lokaðri bílageymslu. Verð 29,9 millj.

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

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. Verð tilboð. Frábær staðsetning á fallegum
stað á sjávarkambi með útsýni til suðurs, vesturs og austurs.

Bólstaðarhlíð- neðri sérhæð auk bílskúrs
Vel skipulögð 124,2 fm. neðri sérhæð í fjórbýlishúsi ásamt sér geymslu og bílskúrs. Hæðin
skiptist í forstofu, gesta w.c., tvö forstofuherbergi, hol, samliggjandi stórar stofur með útgangi
á svalir til suðurs, eldhús, hjónaherbergi og baðherbergi. Fallegur linoleumdúkur á gólfum.
Aukin lofthæð er í íbúðinni og fallegar viðargrindur fyrir öllum ofnum. Verð 34,9 millj.

Stórglæsileg neðri sérhæð.
Stórglæsileg og ný 187,3 fm. neðri
sérhæð í vesturbænum auk 21,3 fm.
bílskúrs. Íbúðin er innréttuð á afar
vandaðan og smekklegan hátt með
vönduðum innréttingum og gólfefnum.Rúmgóð stofa með útgangi á um
27 fm. svalir. Glæsilegt eldhús með
mikilli innréttingu. Rúmgóð borðstofa. Sjónvarpssofa. Hjónasvíta með
fataherbergi og sér baðherbergi innaf.
Tvö önnur herbergi. Útgangur á svalir
út hjónaherbergi. Innanhússarkitekt
er Guðbjörg Magnúsdóttir. Glæsilegt
hús með hellulagðri innkeyrslu og
göngustígum. Verð 75,0 millj.

GRENIMELUR

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.

SUMARBÚSTAÐIR
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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.

Eikjuvogur 22 - efri sérhæð.
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17.00-18.00 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. Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.

Heiðargerði.

Heilsárshús í Skorradal

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.

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

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

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.

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
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

Kríuhólar- 4ra herbergja ásamt bílskúr .
116,1 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð auk 25,9 fm. frístandandi bílskúrs. Eldhús
opið að hluta. Rúmgott hjónaherbergi og tvö barnaherbergi. Svalir til austurs.
Lóð í rækt og góð aðstaða fyrir börn. Verð 24,7 millj.

ÓSKUM EFTIR 80 – 100 FM ÍBÚÐ Í LEITUM
FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA

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.

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

3JA HERB.
Þingholtsstræti
Glæsileg 74,1 fm.
risíbúð með sérinngangi, stórum nýlegum
svölum til suðurs
og frábæru útsýni
á frábærum stað í
Þingholtunum. Nýlegar
vandaðar innréttingar
í eldhúsi og laus eyja.
Lökkuð furugólfborð
eru á gólfum. Mjög
mikil lofthæð í stofu og
eldhúsi og fallegir bitar
í loftum. Fallegt útsýni
að Esju og Akrafjalli.
Verð 29,7 Millj.

Brekkubyggð –Garðabæ. 3ja herbergja íbúð með
sérinngangi.

•
•
•
•
•
•
•

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

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

Grettisgata

2JA HERB.

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

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

Falleg 40,7 fm. íbúð á 2.
hæð ásamt 31,0 fm. sér
geymslu með gluggum
í kjallara í miðbænum.
Eldhús og baðherbergi
endunýjað fyrir nokkrum
árum. Nýlegar svalir til
suðurs úr svefnherbergi.
Rúmgóð og björt stofa.
Óeinangrað risloft með
glugga er yﬁr allri íbúðinni.
Stór baklóð í séreign. Verð
16,9 millj.

Njálsgata.

Hörðaland.
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.

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

Einbýli

Hólaberg – gistiheimili

Grenimelur - stórglæsileg ný sérhæð

Hólaberg 80 er ca 180 fm einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt ca 215 fm framhúsi
á sömu lóð samtals ca 395 fm. Í húsunum
hefur verið rekið gistiheimili með fjölda herbergja, sameiginlegum eldhúsum í hvoru húsi
ásamt baðherbergjum og snyrtingum . Ástand
húsanna virðist nokkuð gott og milli húsanna
er stór timburverönd með skjólgirðingum.
Góð bílastæði á lóð. V. 67,0 m. 1691

Laugarásvegur 36 - mikið endurnýjað

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

Parhús

Ný og stórglæsileg neðri sérhæð í Vesturbænum. Íbúðin er fullbúin á afar vandaðan hátt og er
187,3 fm að stærð auk bílskúrs sem er 21,3 fm. Samtals 208,6 fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
þrjú svefnherbergi. Þrjár stofur. Granít á vinnuborðum. Innréttingar hannaði Guðbjörg Magnúsdóttir
innanhússarkitekt. V. 75,0 m. 1759

Heiðarhjalli 45 - glæsileg efri sérhæð

Kvisthagi 29 - neðri sérhæð
S
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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

Raðhús

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. OPIÐ HÚS Á MORGUN (ÞRIÐJUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 47,9 m. 1606

Falleg og mikið endurnýjuð 124 fm neðri sérhæð á þessum eftirsótta stað í Vesturbænum. Hæðin
skiptist í anddyri, hol, eldhús, stofu, borðstofu, barnaherbergi, hjónaherbergi og baðherbergi.
Húsið er mjög fallegt og hefur verið skipt um allt gler, opnanleg fög og pósta í gluggum. OPIÐ
HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 18:00 - 19:00 V. 36,9 m. 1614

Hraunbær 128 - laus strax

Njálsgata 23 - falleg íbúð
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Furugerði – endaraðhús

Mjög fallegt og snyrtilegt 151,7 fm raðhús á
góðum stað. Húsið er endaraðhús í lengju og
er inngangur á vesturgaﬂi hússins. Sérverönd
er við húsið til suðurs ásamt því að sérbílastæði er við innganginn. Íbúðin að innan er
í mjög góðu standi innréttuð á smekklegan
hátt. V. 41,3 m. 1760
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Kjalarland 22 - mikið endurnýjað

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.
V. 56,9 m. 1723

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. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG)
FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 17,9 m. 1652

Vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í fallegu steinhúsi í hjarta Reykjavíkur. Nýlega er
búið að endurnýja þak og skólplagnir. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00
V. 15,9 m. 1175

Tjarnargata 41 - Falleg íbúð
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Haukanes 1 - mjög góð staðsetning.
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Mjög góð og töluvert endurnýjuð 115,7 fm eign í fallegu húsi við Tjarnargötu í Reykjavík.
Falleg lóð er við húsið. Íbúðin er sérstaklega björt.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL 17:00 - 18:00 V. 41 m. 1641

OP

IÐ

H

ÚS

Eitt af glæsilegri húsunum á Arnarnesinu við Haukanes nr. 1 er til sýnis og sölu. Húsið er ca 330
fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið stendur á mjög fallegum
útsýnisstað og er með stórum og grónum suðurgarði. Húsið var mikið endurnýjað fyrir fjórum
árum síðan m.a. gólfefni, innréttingar og ﬂ. Arkitektúr hússins er einstakur og frágangur til mikillar
fyrirmyndar. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 99,0 m. 6935

Birkigrund – endaraðhús

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

Viðarás 95 - fallegt tengihús

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

Hæðir

50 ára og eldri

Vatnsstígur - glæsileg íbúð á 7. Hæð
Sólheimar efsta hæð

Falleg að hluta endurnýjuð 4ra -5 herbergja
íbúð á 3.hæð (efstu) í húsinu nr. 26 við Sólheima. 3.herbergi og tvær stofur. Glæsilegt
útsýni til vesturs og norðvesturs. Endurnýjað
baðherbergi. Parket og ﬂísar. Yﬁrbyggðar svalir
og aðrar svalir út af þeim. V. 28,9 m. 1601

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

Hamraborg - 3ja herb. með
glæsilegu útsýni

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

Bústaðarvegur - sérinngangur

Falleg 62,4 fm tveggja herbergja íbúð á 1.hæð
með sérinngangi. Íbúðin skiptist í forstofu,
geymslu, hol, stóra stofu, stórt herbergi, baðherbergi og eldhús. Góð staðsetning. V. 17,9
m. 1769

3ja herbergja

Strikið - útsýnisíbúð á efstu hæð.

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

Sléttuvegur 15 - glæsilegt útsýni
Álfkonuhvarf 45 - með bílskýli

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

Lyngmóar – Garðabæ

3ja herbergja 93,7 fm íbúð á 3.hæð (efstu
hæð) í fallegu litlu fjölbýlishúsi ásamt 16,8
fm bílskúr. Tvö svefnherbergi, suður svalir og
fallegt útsýni. Mjög snyrtileg sameign. Íbúðin
er laus strax og eru lyklar á skrifstofu.
V. 21,9 m. 1631

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

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

Mjög góð ca. 70 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. 23,4 m. 1611

Smáraﬂöt - Reisulegt hús á einni hæð

2ja herbergja

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

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

Austurbrún - glæsilegt útsýni

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

Sérstaklega gott og reisulegt einbýlishús á einni hæð við Smáraﬂöt í Garðabæ. Húsið er vel
skipulagt og fallegur garður með timburverönd við húsið. Húsið er skráð 204,1 fm og bílskúrinn
41,7 fm, samtals 245,8 fm. Kjartan Sveinsson teiknaði Húsið. V. 68,0 m. 7135

Grenimelur 35 - Björt og góð hæð
Heiðarhjalli 45 - glæsileg efri
sérhæð

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

S

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

Vesturberg

OP

IÐ

HÚ

Falleg og björt 63,7 fm íbúð á 4.hæð með
útsýni yﬁr borgina. Baðherbergi og eldhús
hafa verið endurnýjuð og eru stórar suður
svalir með miklu útsýni. Hús er að hluta klætt
að utan. V. 13,9 m. 1628

4ra-6 herbergja
Mjög björt og góð 3ja herbergja 97 fm hæð við Grenimel í vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin er á 1.
hæð í fallegu húsi með suður svalir. Snyrtileg og góð hæð í vesturbænum sem getur verið laus
mjög ﬂjótlega. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 18:30 - 19:00 V. 29 m. 1616

Eiðistorg - gott útsýni

Góð og vel skipulögð 4ra til 5 herbergja
152,4 fm íbúð 1. hæð á þessum góða stað.
Gott útsýni. Svalir til norðurs og sér garður til
suðurs. Þrjú rúmgóð herbergi og stór stofa.
Búið er að skipta um allar vatnslagnir innan
íbúðar. V. 35,9 m. 1741

Lindargata - Glæsileg íbúð í
Skuggahverﬁ

Rauðagerði 20 - glæsileg uppgerð eign

Óvenju falleg og vönduð 127,3 fm íbúð á
6.hæð með suður-svölum og miklu útsýni.
Innréttingar eru sérsmíðaðar og eru m.a.
innfelld lýsing og lagnir fyrir hljómtæki. Íbúðin
skiptist í forstofu, baðherbergi, eldhús, borðstofu, dagstofu og svefnrými. V. 67,0 m. 1742

Glæsileg nær algjörlega endurnýjuð 2ja
herbergja íbúð á jarðhæð í mjög góðu húsi.
Endurnýjað eldhús, baðherbergi, gólfefni
og ﬂ. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Rúmgóðar vistarverur, gengið úr stofu út í garð
og á verönd með heitum potti. Innangengt í
snyrtilega sameign. V. 20,9 m. 1413

Atvinnuhúsnæði
Bíldshöfði – verslunareining

Sumarhús
Eyjar í Kjós, möguleg skipti á eign í Rvk
Hvassaleiti 16 – endurnýjuð

Mjög góð og töluvert endurnýjuð ca 100 fm
4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð. Íbúðin
er í mjög góðu standi og skiptist í hol, tvö
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og tvær
samliggjandi stofur. Í kjallara er sér geymsla
og sameiginlegt þvottahús. V. 23,9 m. 1717

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

Drangahraun Hf. – atvinnuhúsnæði

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

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

Bryggjuvegur - við Geysi

Öll húseignin sem er gott atvinnuhúsnæði samtals 1092,9 fm. Húsið skiptist í iðnaðar- verslunarog skrifstofuhúsnæði. Húsið er á þremur hæðum. Á neðstu hæð er ekið frá baklóð þar sem eru
ﬁmm misstór iðnaðarbil. Á götuhæð er iðnaðarhúsnæði, lagerhúsnæði og verslunarhúsnæði.
2.hæð er rúmgott skrifstofuhúsnæði með sér-inngangi og stigahúsi. V. 98,0 m. 1756

Markland 4 - ﬁmm herbergja

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. V. 31,5 m. 1655

Raðhús í Fossvogi óskast
Fullbúinn 61,7 fm sumarbústaður við Geysi í Haukadal og rétt við golfvöllinn. Skipulagt svæði mjög fallegt umhverﬁ. Lóðin er eignarland 6.600 fm. Bústaðurinn er til afhendingar strax. Lyklar á
skrifstofu Eignamiðlunar. V. 12,9 m. 1214

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

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
Einbýlishús - Raðhús - Parhús

Furuás - Hf. - Einbýli
Um er að ræða glæsilegt nýtt fullbúið 282 fm einbýli með
innbyggðum bílskúr á frábærum útsýnisstað í Áslandshverﬁ í
Hafnarﬁrði. Eignin er smekklega innréttuð með sérsmíðuðum innréttingum og allur frágangur til fyrirmyndar. Eignin skiptist í forstofu,
sjónvapshol, gang, tvö herbergi, baðherbergi og bílskúr. Á efri hæð
er eldhús, stofa, borðstofa, hol, gangur, tvö herbergi, hjónaherbergi
og baðherbergi. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Verð 76. millj.

Furuhlíð - Hf. - Parhús
Nýkomin í einksölu pallabyggt raðhús með innbyggðum bílskúr.
Glæsilegt eldhús, 2 rúmgóð svefnherbergi, rúmgóðar stofur. Svalir.
Glæsilegur garður. 2 sólpallar. Hiti í plani og götu. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Fullbúin eign í algjörum sérﬂokki. Teikning
Víﬁll Magnússon.

Breiðás - Gbæ. - Einbýlishús
Sérlega fallegt vel við haldið og mikið endurnýjað einbýlishús á
tveimur hæðum með góðum bílskúr. Eignin er skráð 158,6 fm,
bílskúr 32,9 samtals 191,5 fm. Sérlega fallegur garður og umhverﬁ.
skiptist m.a. í 5 svefnherbergi, stofu borðstofu, eldhús með borðkróki. Falleg eign sem vert er að skoða. Seljendur skoða skipti á
minni eign í sjálandshverﬁnu. Verð 49,9 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 - Einbýli - Hf. - Laus strax
Gott einbýli á einni hæð samtals um 193 fm. á frábærum
útsýnisstað í hraunjaðrinum við Vesturvang númer 9 í norðurbæ
Hafnarfjarðar. Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi, forstofuherbergi, hol, stofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol, tvö herbergi,
baðherbergi, hjónaherbergi, þvottahús, bílskúr og geymslu.
Einstök staðsetning. Verð 48.9 millj

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

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.

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.

Sérhæðir

Stangarholt - Rvík - Sérhæð
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 102 fm 5 herb. efri hæð og ris
auk 29 fm bílskúr samtals 130 fm. Risið er þó nokkuð og gólﬂötur
meiri en ella. Eignin nánast öll endurnýjuð á sl. árum m.a. 2 ára
gamalt eldhús. Eign í góðu ástandi. Frábær staðsetning. Góður
bílskúr. Verð 28,9 millj.

Flókagata - Hf. - Sérhæð með bílskúr
Nýkomin í einkasölu mjög falleg efri hæð 120 auk nýlegur 35 fm
bílskúr samtals 155 fm. 3 svefnherbergi, stofa og borðstofa oﬂ.
Sérinngangur. Mjög góður bílskúr. Góð eign. Verð 29,8 millj.

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

Suðurvangur - Hf - 4ra
Glæsileg 116 fm 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð í vel staðsettu
nýlegu fjölbýli i hraunjaðrinum. Eignin skiptist í forstofu, hol,
eldhús, borðstofu, stofu, tvö barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni.
Verð 31.9 millj.

Fjölbýli

Drápuhlíð - Rvk. - Sérhæð
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega 110,2 fermetra íbúð
á annarri hæð í góðu fjórbýli vel staðsett við Drápuhlíð 28 í
Reykjavík. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á mjög smekklegan
hátt. Eignin skiptist í stigapall, hol, stofu, tvö mjög góð herbergi,
hjónaherbergi, eldhús, þvottahús/geymslu, baðherbergi kaldri
geymslu í kjallara, hjólageymslu ásamt hefðbundinni . Glæsilegar
innréttingar og gólfefni. verð 32,9 millj.

Engjaþing - Kóp.- Sérhæð
Falleg sérhæð í fjórbýlishúsi vel staðsett í þingahverﬁnu í Kópavogi, íbúðin er þriggja herbergja og er með sérlega rúmgóðum
bílskúr. Íbúðin er 103 fm og bílskúrinn er 49,1 fm. Skipting eignarinnar: Forstofa, hol, 2 svefnherbergi, stofa, borðstofa, eldhús,
þvottahús, baðherbergi, verönd, svalir og bilskúr. Gólefni eru
eikarparket og ﬂísar Verð 32,5 millj.

Breiðvangur - Hf. - 5 herb.
5-6 herbergja mikið endurnýjaða 138,2 fm. íbúð ásamt 24,1 fm.
bílskúr, samtals um 162,3 fm. Gólfefni eru parket og ﬂísar. Rafmagn
endurnýjað innan íbúðar. Í kjallara er sér herbergi og geymsla ásamt
hefðbundinni sameign. Bílskúr með hurðaopnara. Verð 25,9 millj.

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

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.

Þórðarsveigur - Rvk. - 3ja.
Falleg endaíbúð á fjórðu hæð í nýlegu lyftuhúsi í Grafarholtinu,
íbúðin er 88,1 fm með geymslu ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.
Tvö góð svefnherbergi. Gott aðgengi, frábær staðsetning. Stutt í
nátturuna og fallegar gönguleiðir. Skóli og leikskóli í sjónfæri. Laus
strax. Verð 23,9 millj.

Daggarvellir - Hf. - 3ja - Hagstætt lán
Hraunhamar kynnir 2-3 herbergja íbúð á annarri hæð í nýlegu
fjölbýlishúsi vel staðsett í Íbúðin er 76,2 fm með geymslu.
Skipting eignar: Forstofa, Svefnherbergi, geymsla m/glugga, hol,
baðherbergi, þvottahús, stofa, eldhús, geymsla og svalir. Auk
reglubundinnar sameignar. Gólfefni eru parket og ﬂísar. Falleg eign
sem vert er að skoða. Verð 17,2 millj.

Fagrahlíð - Hf. - 3ja.
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.
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Við erum við símann

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

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

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

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

203 Kópavogur

Boðaþing 10-12
Stórglæsilegar 52-170 fm íbúðir fyrir 55 ára og eldri

112 Reykjavík

Hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöð í næsta nágrenni

Logafold

Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir ﬂestum eignum

Einstaklega veglegt og reisulegt einbýlishús

Traustur byggingaraðili

Gott innra skipulag, stórar stofur

Tilbúnar 2 vikum eftir kaupsamning

Fjögur svefnherbergi, þrjú baðherbergi
Gróin og falleg verðlaunalóð

VERÐ FRÁ 16,9 MILLJ.

Glæsileg eign í einstöku umhverf

TILBOÐ

101 Reykjavík

Mímisvegur

Þórðarsveigur

Glæsileg, sérhönnuð penthouse íbúð

Falleg 3ja herbergja á 2. hæð

Íbúðin er opin og björt

Stórar suðvestur svalir

Útsýni í allar áttir, 20 fm svalir í suður

Lyftuhús

Einstök eign í Þingholtunum

Stæði í bílageymslu

Verð:

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

113 Reykjavík

Kíktu við á

49,5 millj.

Verð:

24,9 millj.

www.miklaborg.is
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569 7000

leitar að ...
Maltakur

Guðjónsgata 7 - Úthlíð

Miklabraut

Glæsileg 3ja herb íbúð á jarðhæð

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

Fallegt 45,7 fm sumarhús

Stúdio íbúð

Rúmur afhendingartími í boði.

Vönduð gólfefni og innréttingar

Kjarri vaxin lóð

Ósamþykkt

- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson í

Stór herbergi og fataherbergi

Glæsilegt útsýni

Stærð 28,4 fm

Sér inngangur, stórar svalir

Hitaveita

Óskráð milliloft

210 Garðabær

Vandað lyftuhús

Verð:

801 Selfoss

105 Reykjavík

síma 8991178

38,4 millj.

13,3 millj.

Verð:

9,9 millj.

Verð:

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

104 Reykjavík

190 Vogum

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

101 Reykjavík

Fannafold

Hvammsgata

Óðinsgata

Falleg 3ja - 4ra herbergja íbúð á jarðhæð

Glæsilegt 201,5 fm einbýli

Mjög sjarmerandi 3ja herbergja

Stærð 100,3 fm, sér inngangur

Vandaðar innréttingar

68,2 fm íbúð á annarri hæð

Sérgarður, sólpallur

Stór verönd, heitur pottur og útsýni

Björt og opin

Bílskúrssréttur, platan komin

Skipti möguleg á eign á höfuðborgarsvæðinu

Sérinngangur og hátt til lofts

- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson í

Góð áhvílandi lán

Verð:

25,9 millj.

43,9 millj.

Verð:

104 Reykjavík

síma 8991178

Skráðu þína leit á
25,9 millj.

Verð:

200 Kópavogur

www.miklaborg.is

801 Selfoss

230 Keﬂavík

Sólheimar

Vesturvör

Þrastahólar 26 við Búrfell

Heiðarholt

Góð 3ja herbergja íbúð

Vel staðsett iðnaðarbil

Stærð 73 fm

Hvert bil er 140 fm að grunnﬂeti

Jarðhæð

Seljast 3 saman eða stök

Frábær staðsetning

Gott afgirt port á baklóð

Fallegt 57,6 fm sumarhús
Eignarlóð 5.324 fm
Stór sólpallur, heitur pottur
Hitaveita
Gott áhvílandi lán

Mikið áhvílandi frá Íbúðalánasjóði
Lítið fjölbýli
Tvö svefnherbergi
ld
Auðve
Góð umgengni

Verð:

18,5 millj.

Býður uppá mikla möguleika

Verð:

107 Reykjavík

17,9 millj.

14,9 millj.

Verð:

112 Reykjavík

Verð:

801 Selfoss

Klukkurimi

Selmýrarvegur við Álftavatn

Engjasel

3ja herbergja íbúð

Falleg 4ra herbergja, 101 fm
Íbúð á jarðhæð með sérinngangi
Afgirt verönd og garður

Glæsilegt heilsárshús

Góð 4ra herbergja íbúð

84,8 fm hús m/ ca. 100 fm sólpalli

Fallegt eldhús

5.000 fm eignarlóð

Mikið útsýni

Kjarri vaxin lóð

Stæði í bílageymslu

Fyrsta hæð
Frábær staðsetning
Verð:

24,9 millj.

Verð:

23,9 millj.

Hitaveita, heitur pottur

Verð:

220 Hafnarfjörður

801 Selfoss

15,7 millj.

109 Reykjavík

Fornhagi
Stærð 86 fm

kaup

29,9 millj.

Verð:

108 Reykjavík

25,5 millj.

311 Borganes

Snæfoksstaðir

Langeyrarvegur - sérhæð

Fákafen - verslunarhúsnæði Hvammsskógur - Skorradal

Fallegt 53,7 fm sumarhús ásamt 6 fm gesthúsi

Sérinngangur

Til leigu um 670 fm á götuhæð

Stórglæsilegt heilsárshús

Tvö svefnherbergi

Áberandi staður og stórir verslunargluggar

Eignarlóð

Gróinn garður

Frábær aðkoma og næg bílastæði

Þakverönd og glerskáli

Húsnæðið er laust strax

112 fm á á tveimur hæðum

11.000 fm leigulóð
Kjarri vaxin lóð
Glæsilegt útsýni

Gott sambýli
Verð:

18,3 millj.

Verð:

19,5 millj.

Hagstætt leiguverð

TIL LEIGU

Verð:

55,0 millj.

MIKLABORG

www.miklaborg.is

104 Reykjavík

Sæviðarsund

801 Selfoss

200 Kópavogur

170 Seltjarnarnes

Kerhraun 37

Gnípuheiði

Skerjabraut

Nútímalegt og glæsilegt raðhús

Glæsilegt 114,6 fm heilsársh. ásamt 14 fm gestah.

114 fm sérhæð

Eign sem kemur virkilega á óvart

Allt á einni hæð

6.280 fm eignarlóð

Frábær staðsetning

Möguleiki á 5 svefnherbergjum

Stórir gluggar

Um 200 fm sólpallur, heitur pottur

Stórglæsilegt útsýni

Hús í góðu ástandi

Fallegur garður

Hitaveita

3 góð svefnherbergi

650 fm byggingarréttur

Bílskúr

Gott útsýni

57,0 millj.

Verð:

Verð:

112 Reykjavík

34,8 millj.

Verð:

110 Reykjavík

32,9 millj.

Verð:

109 Reykjavík

301 Akranes

Flétturimi

Grundarás

Akrasel

Hrísabrekka

Góð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð

Fjölskylduvænt raðhús

Glæsilegt einbýli

Glæsilegt sumarhús

Falleg og björt eign

Sérstæður, tvöfaldur bílskúr

Mikið endurnýjað

Heildarstærð 100 fm

Gott útsýni

4 svefnherbergi

Stór sólpallur - fallegur garður

3 svefnherbergi

Mikil veðursæld

Vönduð eign!

Eignarlóð

25 fm milliloft
Verð:

20,9 millj.

Verð:

270 Mosfellsbær

49,5 millj.

Verð:

113 Reykjavík

64,5 millj.

Einstaklega vandað

Jörfagrund

Stelkshólar

Glæsilegt 2ja hæða einbýlishús

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

Falleg 2ja herbergja íbúð

87,0 millj.

Útsýni í algjörum sérﬂokki
Einstök 215 m² eign á einni hæð
Veglega innréttuð eign á sjöundu og efstu hæð
Stór stofa, 3-4 svefnherbergi og tvennar svalir
Eigninni fylgir stæði í bílageymslu
Verð: ??,? millj.
Sjón er sögu ríkari

210 Garðabær

101 Reykjavík

Vandaðar innréttingar og tæki
Instabus rafkerﬁ

Verð:

22.8 millj.

111 Reykjavík

Jötunsalir - Penthouse

Miklar svalir, gott útsýni

Verð:

116 Reykjavík

Þrastarhöfði
263,6 fm í lokuðum botnlanga

64,9 millj.

Stærð 65,5 fm
Rúmgóð og björt
Fallegt útsýni
Verð:

19,5 millj.

Verð:

15,7 millj.

113 Reykjavík

201 Kópavogur

Rúgakur

Laugavegur

Kórsalir

Kristnibraut

Glæsileg endaíbúð í lyftuhúsi

Öðruvísi miðbæjaríbúð!

Glæsileg 4ra herbergja íbúð

3ja herbergja, 93 fm í lyftuhúsi

Rúmgóð hjónaherbergisálma

3ja herbergja í lyftuhúsi

Stórar stofur

Gott skipulag

Fallegt útsýni, stórar svalir

Bakgarður, heitur pottur

Þvottahús innan íbúðar

20 milljónir áhvílandi á góðum vöxtum

Stæði í bílageymslu, stór geymsla

Vandaðar innréttingar

Mikið útsýni

Laus strax!

Verð:

46,5 millj.

Verð:

200 Kópavogur

34,9 millj.

Hjallabrekka

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

110 fm 4ra herbergja

32,7 millj.

Verð:

23,5 millj.

210 Garðabær

Hegranes

Sér inngangur
18,5 millj áhvílandi í góðu láni
Nýtt eldhús

55,7 millj.

Sér inngangur af svölum
Verð:

200 Kópavogur

Álfhólsvegur - Einbýli

Verð:

Stæði í bílageymslu

Laus ﬂjótlega

Verð:

24,9 millj.

Glæsilegt 337 m² einbýlishús á Arnarnesinu

Glæsileg eignarlóð í rólegu umhverﬁ

Frábært skipulag, góðar stofur, 6 svefnherbergi

Tvöfaldur bílskúr, þrjú baðherbergi

Möguleiki á sér íbúð og vinnustofu, gott útsýni

Einstök eign fyrir vandláta

Tilboð

MIKLABORG

569 7000

OPIÐ HÚS
Mánudag 2. júlí

18:00 - 19:00

Svöluhöfði 12
270 Mosfellsbær

210 Garðabær

Urðarás

318,8 fm einbýlishús á einni hæð við Svöluhöfða

310 Borganes

Flókagata

Glæsilega hannað hús í lokaðri botnlangagötu
Fallegt tvílyft einbýlishús
Eftirsóttur staður, fallegt útsýni

Ca. 60 fm sólpallur

Lokafrágang vantar á eignina

Eign með mikla möguleika

3.480 fm leigulóð

Nánari upplýsingar veitir

Sjö svefnherbergi, þrjú baðherbergi
Sér 4ra herb íbúð

Fallegt 42,4 fm sumarhús

Hluti hússins eru vinnustofur

71,7 millj.

Verð:

Glæsilegt útsýni

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

59,9 millj.

Verð:

12,6 millj.

Verð:

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 3. júlí

18:00 - 18:30

Rekagrandi 5 - íbúð 402
107 Reykjavík

111 Reykjavík

Dúfnahólar

Stórar svalir
Falleg 3ja herbergja íbúð

Glæsilegt lögbýli 6 hektarar

Bílastæði í bílageymslu

Rúmgóður bílskúr 26,1 fm
3. hæð með glæsilegu útsýni
Nánari upplýsingar veitir

19,9 millj.

Verð:

116 Reykjavík

Hvammur, lögbýli

Góð 4ra herbergja íbúð

Eignarland að sjó

Útsýni

Tvö hús

Góð staðsetning

Einstakt útsýni

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

27,9 millj.

Verð:

79,0 millj.

Verð:

OPIÐ HÚS
Mánudag 2. júlí

17:00 - 17:30

Mávahlíð 2
105 Reykjavík

301 Akranes

Eyrarskógur

Mjög falleg neðri sérhæð á besta stað

101 Reykjavík

Lindargata 35

152,4 fm, 5 herbergja björt og rúmgóð
Fallegt sumarhús
Stærð 49,5 fm

2 stofur, 3 stór svefnherbergi

Ný 3ja herbergja íbúð

Nýtt járn á þaki, nýtt dren

Fallegar innréttingar

2 svefnherbergi

Gott lyftuhús

Nánari upplýsingar veitir

Svefnloft
Fallegt útsýni

8,9 millj.

Verð:

Stæði í bílageymslu

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

Verð:

36,0 millj.

43,6 millj.

Verð:

OPIÐ HÚS
Mánudag 2. júlí

18:00 - 18:30

Garðhús 30
112 Reykjavík

200 Kópavogur

Þinghólsbraut

Aukaíbúð í kjallara

Fallegt 227 fm. einbýlishús
Eftirsóttur staður
Stór bílskúr

Falllegt og bjart 234 fm parhús á tveimur hæðum

Stór sólstofa

Stór og skjólsöm verönd í suður

Pallur með heitum potti
Nánari upplýsingar veitir

Verð:

52,5 millj.

203 Kópavogur

Aðalland

Vel staðsett endaraðhús

3-4 svefnherbergi

Frábært verð

Gott viðhald á húsinu

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

Verð:

44,9 millj.

Verð:

69,0 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 3. júlí

17:00 - 17:30

Hamrahlíð 27
112 Reykjavík

101 Reykjavík

Tryggvagata

112 Reykjavík

Veghús

Góð eign í Hlíðunum
Stærð 95,8 fm

Endurnýjuð 93 fm 4ra herbergja íbúð

3ja herbergja

Miðsvæðis í Reykjavík

Frábær staðsetning

Sólpallur og sér stæði

100%
KA ÍLS
YFIRTA

Nánari upplýsingar veitir

Verð:

29,5 millj.

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

Góð 7 herbergja íbúð
Möguleiki á 6 svefnherbergjum
Mikið útsýni
Bílskúr

Verð:

25,9 millj.

Verð:

29,0 millj.

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fast.sali.

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

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

stakfell.is

Fax 535 1009

S

PIÐ

HÚ

O

Huldubraut 33 - 200 Kóp

Melbær - 112 Rvk

154 fm. fallegt einbýlishús á einni hæð byggt úr holsteini og timburklætt, húsið skiptist í anddyri, stofu, fjögur svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, þvottahús og geymslu í kjallara. Stór sólpallur. Verð 34.9 millj.
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17.30-18.00

278,1 fm fallegt endaraðhús á þremur hæðum. Kjallari og tvær hæðir ásamt bílskúr. Möguleiki á aukaíbúð í kjallara.
Fallegur garður með sólpalli. V. 55,9 m.

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

Álfhólsvegur - 200 Kóp

Frjóakur - 210 Gbæ

Álfaskeið - 220 Hfj

Marargrund - 210 Gbæ

Fjarðarás - 110 Rvk

280 fm. fallegt einbýlishús á 2. hæðum
með tvöföldum innb. bílskúr. Möguleiki á
aukaíbúð á jarðhæð. Búið að innrétta hluta
bílskúrs sem íbúðarherb.

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

95,6 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð sem skiptist
í anddyri, eldhús, stofu, bað og 2. svefnh.
Laus strax. Verð 17.9 millj.

295 fm 5 herbergja timburhús á einni
hæð með garðskála og bílskúr. Laust strax,
sölumenn sýna. Verð 33.9 millj

264,6 fm fallegt einbýlishús á 2 hæðum,
vel staðsett fyrir neðan götu, innst í götunni.
Fallegt útsýni. . Húsið er í dag nýtt sem tvær
íbúðir. Verð 56,9 millj.

Naustabryggja - 110 Rvk

Brautarland - 108 Rvk.

Viðarrimi- 112 Rvk

Gullengi 17- 112 Rvk.

Laugarásvegur - 104 Rvík.

239,2 fm. endaraðhús. 3-4 svefnh., stórar
suðursvalir. Vel hannað. Útsýni yﬁr Esjuna og
sundin. LÆKKAÐ VERÐ 55,9 millj.

191,3 fm. fallegt raðhús á einni hæð með
29,8 fm. bílskúr. 4-5 svefnherbergi, yﬁrbyggð
suðurverönd. Fallegur gróinn garður. Einstök
eign veðursælum stað. LÆKKAÐ VERÐ:
61,9M.

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

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

422 fm, á frábærum stað. Húsið er á tveimur
hæðum með innb. bílskúr. Stórar stofur,
aukin lofthæð, klassískar innréttingar. Fallegur gróinn garður, verönd með heitum
potti. Útsýni yﬁr Laugardalinn.

Atvinnufasteignir
Laugavegur - 101 Rvk

Fjarðarsel- 109 Rvk

Lundabrekka - 200 Kóp

Borgartún - 105 Rvk

260,5 fm raðhús á 3. hæðum með
möguleika á séríbúð í kjallara. 7 herb. Bílskúr
er staðsettur í bílskúrlengju út við bílaplan.

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

147,7 fm íbúð á 6. hæð. Skiptist í forstofu,
eldhús, sólstofu, stofu, gestasn., barnaherbergi, hjónaherbergi með sér bað og
þvottah..

Heila húseign við Laugaveg 139 í Reykjavík. Um
er að ræða 7 íbúðir þar af 4. tveggja herb. íbúðir,
eina 4 fjögurra herb. og 2 stúdíóíbúðir í kjallara.
Húsið er algerlega endurnýjað og endurskipulagt
en þó hefur verið haldið í gamalt tréverk s.s innihurðir og stigahandrið.

Völuteigur - 270 Mos
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.

Laufengi- 112 RVK

Sóltún - 105 Rvk

Þórðarsveigur- 112 Rvk

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

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

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

Laugavegur - heil húseign - 101 Rvk

Hvammabraut - 220 Hfj

Reynihvammur- 200 Kóp

Öndverðarnes - sumarhús

127,8 fm íbúð á efstu hæð. sem skiptist í eldhús, 2 herb, bað m/ þvottv tengi, stofu með
útgang á stórar svalir. Stórt risherb sem hægt
að breyta í 2 herb. Verð 25.8 millj.

93 fermetra íbúð á jarðhæð í tvíbýli á þessu
veöðursæla stað. Búið að endurnýja að hluta.
Verð 22 millj.

Lítill en snotur sumarbústaður á einum besta
stað í Öndverðarnesinu. Gróin lóð og mikið
útsýni til Selfoss og að Ingólfsfjalli. Sundlaug,
pottar frítt til afnota og 18 holu golfvöllur.

Heil húseign við Laugaveg í Reykjavík. Eignin
skiptist í atvinnuhúsnæði og 3 íbúðir. Húsnæði
sem skiptist í kjallara, fyrstu og aðra hæð þar er
rekið vinsælt veitingahús/skemmtistaður, allar
fastar innréttingar vandaðar. Veitingahúsið er alls
475,6 fm. Leigusamningur er um eignina.

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

Bárður
Tryggvason
s: 896-5221
sölustjóri

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

Ellert
Róbertsson
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur
Davíðsson
Löggiltur
fasteignasali.

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

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð

Opið virka daga frá kl. 9-17

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

Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
skrifstofustjóri.

Þórarinn
Friðriksson
Sölum.
Sími:844-6353

www.Valholl.is

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Skriðustekkur 25, - 105 fm einbýli á einni hæð.

2ja herbergja

Hjarðarhagi - falleg 5 herb.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL 18:00-19:00 að Skriðustekk 25,

Falleg 2ja herb í Grafarvogi

S

PIÐ

HÚ

O

Höfum tekið í sölu rúmlega 63 fm íbúð á 3ju hæð í góðu
lyftuhúsi við Frostafold í Grafarvogi. Opið eldhús og
björt stofa, svalir í suður. Baðherbergi með baðkari og
lagt fyrir þvottavél. Í kjallara er sérgeymsla og saml.
hjóla og vagnageymsla. Hús í góðu ástandi. Verð 15,7
milj, íbúðin er laus við kaupsamning, uppl. veitir Heiðar
í s:693-3356.
Vesturberg - yﬁrtaka + sölulaun.

Fallegt, velviðhaldið einbýli á frábærum stað rétt við Elliðárdalinn og Mjóddina. 3 svefnherb, fallegur sólríkur ræktaður garður m. afgirtri verönd, nýl.eldhús og þak. Mögul. á bílskúr. Verð 31,9
m. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 og Bárður í s:896-5221

Fannafold -parhús á einni hæð.

Í einkasölu mjög falleg 5 herb., 120 fm íbúð á 1 hæð í vönduðu fjölbýlishúsi á frábærum stað.
Íbúðin er mikið endurnýjuð, parket. 2 stofur og 3 svefnherb. Hægt að hafa 4 svefnherb. Vestursvalir. Húsið er allt í mjög góðu standi að utan sem innan. Öll sameign nýlega endurnjuð og til
fyrirmyndar. Verð 33 millj. Uppl. veitir Bárður í 896-5221

Eldri borgarar.

Eiðistorg - 151 fm útsýnisíb. í lyftuhúsi +
bílskýli.
Mjög góð 64 fm útsýnisíbúð á 6.hæð í góðu lyftuhúsi.
Nýl. eldhús,parket, skápar og ﬂ. Góðar vestur svalir m.
glæsilegu útsýni yﬁr Borgina, Snæf.nes, Reykjanes og
víða. Áhv. 14,1 m. Íbúðarlán Ísl.banki. Verð 14,9 m.

Sléttuvegur - fyrir 55 ára og eldri. laus
strax.

Skaftahlíð -lítil útborgun.

Góð ca 70 fm íbúð á efstu hæð í þessu vinsæla lyftuhúsi. Stórar suðursvalir, glæsilegt útsýni. Mikil sameign,
m.a. heitur pottur,sauna, veislusalur oﬂ. V. 23,4m. Nánari
uppl. Erlendur 897-0199 eða Ellert 893-4477

Nýkomin í einkasölu velskipul. 151 fm íb. á 3.hæð að
Eiðistorgi 5. Þarfnast einhverjar standsetningar. Tvennar
svalir, frábært útsýni. Stæði í bílskýli. Laus ﬂjótlega.
Gott verð 33,5 millj. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222
Kópavogsbraut Sérhæð mikið endurnýjuð

Gullsmári - eldri borgarar.

Vorum að fá mjög gott ca 132fm parhús á mjög góðum stað í lokaðri götu, fallegur garskáli,
mikið útsýni,parket og ﬂísar á gólfum. Innbyggður bílskúr. Hiti í plani. V. 39,9m. Nánari uppl.
Ellert 893-4477 eða ellert@valholl.is

Góð ca 40 fm íbúð á jarðhæð í góðu húsi. Parket á
ﬂestum gólfum. Öll sameign til fyrirmyndar bæði úti og
inni. V. 13,4m. áhv. ca 12,3m. Við Arionbanka. Nánari
uppl. Ellert 893-4477 eða ellert@valholl.is

Til leigu
Ármúli 160 fm til leigu

Stærri eignir

Laufrimi - 5 svefnherb.

Tveggja íbúða raðhús við Sundlaugaveg.

Vorum að fá mjög góða ca 75 fm. íbúð í þessu vinsæla
húsi fyrir eldri borgara. Suður svalir,parket á ﬂestum
gólfum. V. 25,5m. Nánari uppl. Ellert 893-4477 eða
Heiðar 693-3356
Grandavegur - falleg úsýnisíbúð f. eldri
borgara.

Höfum tekið í sölu 112 fm tveggja íbúða raðhús við
Sundlaugaveg í Reykjavík. Aðalíbúð skiptist í eldhús,
bað, stofur og tvö herbergi. Íbúð í kjallara með sérinngangi, skiptist í eldhús, bað, stofu og herbergi. Sameiginlegt þvottarhús. Hús í ágætu ástandi, góður garður.
Verð 29,9 milj. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

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

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

Til leigu glæsilega innréttað ca.161 fm. skrifstofurými
á 2.hæð. 3.stórar lokaðar skrifstofur, opið vinnurými,
kafﬁstofa og eldhús. Geymsla og snyrting. Hljóðeinangrandi loftaplötur og gólfefni og innfelld lýsing
í loftum. Allar innréttingar mjög smekklegar og rýmið
bjart og skemmtilegt. Upll. Sigþór s: 899 9787

Sumarhús

Hvannarimi - parhús

Heiðargerði- mikið endurnýjað einbýlishúsVelskipulögð 87 fm 3ja herb. íbúð á 4.hæð í eftirsóttu
lyftuhúsi f. Eldri borgara. Gott eldhús, stofa m. innfeldum útsýnissvölum, 2 góð sv.herb. þvottaherb., og
bað m. sturtu. Í sameign er m.a. Mötuneyti, heilsurækt,
Húsvörður, samkomusalur, og ﬂ. Laus strax. Verð 26
millj. Uppl. veitir Ingólfur Giss. Lg.fs. 896-5222.

Skemmtileg 5 herb. efri hæð og ris með sérinngangi
og fallegu útsýni. Endurnýjað eldhús og baðherbergi.
Parket. Stutt í alla þjónustu og skóla og útivistarparadísina í Fossvoginum. Verð 29,5 millj. Uppl. veitir Bárður
H Tryggvason sölustjóri í 896-5221

Skorradalur frábær staðsetning

4ra herbergja.
Fallegt og mikið endurnýjað um 200 fm einbýlishús á
frábærum stað í Heiðargerði. Eignin skiptist í stórar
stofur, 3-4 herb. Fallegar innréttingar og gólfefni. 36
fm bílskúr. Fallegur garður, staðsettning miðsvæðis.
Möguleiki á skiptum. Verð 45,9 milj. Uppl. veitir Ellert
893-4477

Í einkasölu 185 fm parhús á 2 hæðum með innbyggðum
bílskúr. 4 svefnherb. Vel skipulagt hús í grónu hverﬁ.
Stutt í skóla og alla þjónustu. Skipti möguleg á einbýli
á einni hæð. Verð 40 millj. Uppl. veitir Bárður sölustjóri
í 896-5221.

5-7.herb./sérhæðir.
Falleg sérhæð með bílskúr við Hjallaveg

Hörðukór - falleg útsýnisíbúð. Lítil
útborgun.

Fagrabrekka - stór bílskúr.

Glæsilegt 50,4 fm sumarhús í landi Indriðastaða Skorradal og með frábæru útsýni yﬁr vatnið og nærsveitir. Tvö
svefnherbergi auk svefnlofts. Stórir pallar. Hitaveita og
kalt vatn ásamt rafmagni er til staðar. Heitur pottur á
verönd. V. 19,9 millj. Uppl. Sigþór S: 899 -9787.
Húsafell vandað hús

Raðhús með bílsk. í Grafarholti

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

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

Falleg og vel við haldin 172,3 fm sérhæð við Hjallaveg í
Reykjavík, þar af góður 25,6 fm bílskúr. Hæðin skiptist
í stórar stofur, eldhús, bað, og tvö herbergi. Niðri er
sérinngangur, þar eru tvö herbergi og gott baðherbergi,
innangengt er á milli hæðanna og hægt að nota neðri
hæðina sem hluta af íbúðinni eða leigja sér út. Sérlega
vel við haldið hús. Verð 39,9 Uppl. veitir Heiðar í
s:693-3356.
126,3 fm með sérinngang við Vallarhús

Fannafold einbýli á einni hæð

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.

Nýkomin í einkasölu nýleg rúmgóð 126 fm 4ra herb. íb.
á 6.hæð í lyftuhúsi, ásamt st. í bílgeymslu (innangengt).
Góðar eikarinnréttingar, parket, þvottaherb. í íb., stórar
suðvestur svalir, fallegt útsýni á Elliðárvatn, Heiðmörk
og Bláfjöll. Áhvílandi Íbúðalánasj. ca 26,2 m. (grb.115
þ.pr.mán) Ásett verð 28,5 m./ tilboð. Uppl. veitir Ingólfur
896-5222.

3ja herb.
Álftamýri. - enda íbúð.

Fallegt 154 fm heisárshús á 6300fm lóð, staðsett örstutt
frá Hafnarﬁrði. 3-4 svefnherbergi, 2- baðherbergi.
Parket á gólfum. Hús með frábæru útsýni og býður upp
á ýmsa möguleika. Verð 29 milj. Möguleiki á að taka
ódýrari eign uppí. Uppl. veitir Þórarinn í s. 844-6353

Höfum tekið í sölu ágæta 126,3 fm íbúð með þremur
svefnherbergjum, auk millilofts með glugga. Rúmgóðar
og bjartar stofur með parketi á gólfum, eldhús með rúmgóðum borðkrók. Baðherbergi með sturtu og baðkari.
Hús í ágætu ástandi. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Áhv. 30 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Góð mjög vel skipulögð ca 75 fm íbúð á 2.hæð í góðri
blokk. Stórar suðursvalir. Íbúð er laus ﬂjótlega. V. 21,9m.
Nánari uppl. Ellert 893-4477 eða ellert@valholl.is

Afar vandað 81 fm sumarhús á steyptri plötu á birki
vaxinni lóð í eldri hluta Húsafellsskógar. Innbú fylgir
með í kaupum. Þrjú óvenju stór svefnherbergi og eru
tvö með tvíbreiðum rúmum og það þriðja með kojum.
Útgengt er á pall frá stofu sem er m. heitum potti. V. 26
millj. Uppl. Sigþór S: 899-9787
Grímsnes - Hraunborgir. Fallegt hús-fallegur
staður.

Mjög gott 42 fm sumarhús vel staðsett í landi Hraunborga Grímsnesi. Stofa, eldhúskrókur,baðherbergi,
svefnherbergi og rúmg.svefnloft. Mjög góður pallur
kringum húsið m. góðri skjólgirðingu og grillaðstöðu.
Innbú fylgir. Uppl Jón Rafn S: 695-5520,

Mikil sala - Vantar allar tegundir eigna í sölu. Leitið upplýsinga hjá sölumönnum. Sími 588-4477.
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Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Hásalir 14 201 Kóp

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

Núpabakki 21 - 109 Rvk

Verð: 57,5m

Opið
Opið
hús
hús

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Garðar
Sölufulltrúi
899 8811

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Ásakór 14 – 203 Kóp

Verð: 44,9m

Opið
Opið
hús
hús

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Verð: 44,9m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:55-6Stærð: 207,6 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 216,5 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 182,5 fm
Herb.

OPIÐ HÚS þriðjudag 3 júlí kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudag 2. júlí kl 18.30-19.00

OPIÐ HÚS mánudag 2. júlí kl 17.30-18.00

Glæsilegt raðhús ásamt innbyggðum bílskúr á frábærum útsýnisstað í
Salahverfinu. Húsið stendur innarlega í götu og við óbyggt svæði.
Örstutt er út í náttúruna og aðkoman að húsinu er falleg . Gólfefni er
gegnheilt parket og flísar , baðherbergi á báðum hæðum með glugga
og 4 rúmgóð svefnherbergi. Útsýni frá eigninni er frábært.

Fallegt og vel skipulagt raðhús á pöllum með innbyggðum bílskúr og
góðri suðurlóð með timburverönd. Eldhús með fallegum AXIS
innréttingum. Húsið getur verið laust strax. Eignin er töluvert
endurnýjuð og lítur mjög vel út að utan sem innan. Búið að yfirfara
þak og skipta um gler. Stutt bæði í skóla og leiksskóla.

Stórglæsileg lúxusíbúð fyrir vandláta með óhindruðu útsýni yfir golfvöll
GKG. Eigninni fylgir bílskúr og stæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðin er
hönnuð af innanhúsarkitekt og er efnisval allt samrýmt og glæsilegt.
Gólfefni er glæsilegt hnotuparket og flísar. Innbyggð lýsing er í
íbúðinni og sérsmíðaðar innréttingar.

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Iðalind 1 - 201 Kóp

Njörvasund 11 -104 Rvk

Verð: 64,9m

Logafold 38 – 112 Rvk

Verð: 24,9m

Opið
Opið
hús
hús

Opið
hús

Verð: Tilboð

Opið
Opið
hús
hús

Herb:55-6Stærð: 215,4 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 99 fm
Herb.

Herb:85-6Stærð: 324 fm
Herb.

Hringið og bókið skoðun s. 895-6107

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3. júlí kl. 17:30-18:00.

Hringdu og bókaðu skoðun!

Glæsilegt og vandað einbýlishús á einni hæð ásamt innbyggðum 37fm
bílskúr á frábærum útsýnisstað í Lindahverfi Kópavogs. Mikil lofthæð
er í húsinu, sérsmíðaðar innréttingar og svefnherbergin eru 3 ,
möguleiki að hafa 4. Útsýni frá húsinu er sérlega glæsilegt. Garðurinn
er fallegur og mjög viðhaldsléttur, m.a eru 3 steyptar verandir.

Falleg og vel skipulögð 4 herbergja 99 fm íbúð með sérinngangi í
kjallara í þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað. 3 góð svefnherbergi,
rúmgott eldhús með hvítmálaðri upprunalegri innnréttingu og nýlega
uppgert baðherbergi. Húsið er mikið endurnýjað, m.a. skólplagnir og
dren ásamt því að húsið er nýmálað að utan og sprunguviðgert. Stór
og fallegur garður er við húsið. Uppl. Edda, gsm: 6-600-700

Stórglæsilegt einbýlishús teiknað af Kjartani Sveinssyni á jaðarlóð
niður við Grafarvoginn með útsýni út á sjóinn. Húsið er einstaklega
fallegt og vel um hugsað. Stærð húss með bílskúr er skráð 284,2 fm
en að auki er á neðri hæð hússins tvær stórar geymslur sem eru um 40
fm saman. Lóðin er glæsileg og gróinn, timburverönd.

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Móaflöt 23 – 210 Gbæ

Verð: Tilboð

Bræðratunga 23 - 200 Kóp

Verð: 12,0 – 12,5m

Byggingalóðir Rjúpnahæð 11. 13 og 15, - Gbæ

Opið
Opið
hús
hús

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Verð: 54,9m

Opið
Opið
hús
hús

Opið
hús

Herb:4-5
5-6 Stærð: 203,4 fm
Herb.

Herb: 5-6
Greidd
stærð húsa 240 fm Stærð: 800 – 850 fm

Herb:85-6Stærð: 293,2 fm
Herb.

OPIÐ HÚS miðvikudag 4. Júlí kl.17:30-18:00

Byggingalóðir – Einbýlishús, byggingahæfar – miðsvæðis.

OPIÐ HÚS þriðjudag 3. júlí kl. 17:30-18:00

Raðhús á einni hæð með góðum bílskúr. Sérlega glæsilegt hús með 2
stofur, 2 baðh, 2 svefnh, og gott skrifstofuh, gott eldhús og borðstofa,
þvottah, og vinnuh. í bílskúr. Mest allt húsið var tekið í gegn f. 12 árum.
Húsinu hefur verið mjög vel viðhaldið og er í mjög góðu standi. Góður
garður og falleg aðkoma að húsinu.

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

Raðhús á tveimur hæðum með tveimur aðskildum íbúðum. Efri hæð
með nýlegu eldhúsi, baðherb. með sturtu og baðkari, 3 herb. og
þvottahús. Útgengi úr stofu út á svalir í suður. Neðri hæð með nýlegu
eldhúsi opið við stofu, nýtt baðherbergi, þrjú herb., hol og þvottahús.
Verönd með heitum potti. Fallegur og gróinn stór garður.

Uppl. Sigurður, gsm: 898 6106

Uppl. Árni, lgfs. gsm: 893 4416

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Strandvegur 26 – 210 Gbæ
Opið
hús

Herb. 5

Fífurimi 6 - 112 Rvk

Verð: 31,9m

Verð: 19,9m

Opið
hús

Stærð: 120,7 fm

Herb. 3

Hörðukór 3 – 203 Kóp
Opið
hús

Stærð: 86,6 fm

Herb. 4

Drekavellir 26 - Hfj

Verð: 31,9m

Verð: 21,9m

Opið
hús

Stærð: 125,8 fm

Herb. 3

Stærð: 99,4 fm + bílakj.

OPIÐ HÚS þriðjud. 3. júli kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS þriðjudag 3. júlí kl 18.30-19.00

OPIÐ HÚS mánudag 2. júlí kl 18.30-19.00

OPIÐ HÚS mánudag kl 18.30 – 19.00

Mjög björt og falleg íbúð með stæði í lokaðri
bílageymslu. Íbúðin er á 2 hæð í góðu lyftuhúsi.
Þrjú svefnherb. og 2 stofur. Stórar suðursvalir.
Gólfefni parket og flísar. Fallegt útsýni að sjó á
milli húsa og að Bessastöðum.

Falleg, björt og snyrtileg íbúð á jarðhæð í góðu
fjórbýli. Frá stofu er gengið út á aflokaða
timburverönd og 2 svefnherbergi eru í íbúðinni.
Baðherbergi er endurnýjað með góðri
innréttingu. Stutt er í skóla og verslanir.

Laus við kaupsamning! Glæsileg útsýnisíbúð á
11 hæð ásamt stæði í bílageymslu. Rúmgóðar
og flísalagðar svalir með einstöku útsýni yfir
Elliðavatn og víðar. Innréttingar og hurðir eru úr
eik og gólfefni er parket og flísar.

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Björt íbúð á sjöundu hæð á besta stað á
Völlunum. Gott verð. Yfirtakanlegt lán.
Vandaðar innréttingar og parket úr eik, nýmáluð
og tóm. Gott baðherbergi og innréttað
þvottahús. Bílastæði í bílakjallara. Óborganlegt
útsýni. Uppl. Árni, lgfs. gsm: 893 4416

Móabarð 37 - 220 Hfj

Verð: 59,0m

Opið
hús

Herb. 8

Stærð: 273,7 fm

Galtalind 9 - 203 Kóp

Verð: 41,9m

Opið
hús

Herb. 4

Stærð: 176,5 fm

Greniás 12 – 210 Gbæ

Verð: 58,5m

Opið
hús

Herb. 6

Stærð: 213,4 fm

Klapparhlíð 11 - 270 Mos
Opið
hús

Herb. 3

Stærð: 82,5 fm

OPIÐ HÚS þriðjudag 3. júlí kl. 19:00-19:30

OPIÐ HÚS mánudag 2. júlí kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3. júlí kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánud. 2. júlí, kl. 17:30-18:00

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Uppl. Sigurbjörn, gsm: 867 3707

Einbýlishús með 2ja herb. séríbúð í kjallara og
39,4 fm bílskúr með jeppahurð. Stór hellulögð
verönd, svalir út frá stofu, fallegt útsýni. Fjögur
herb., tvö baðherb., sjónvarpshol,stofa,
borðstofa, eldhús og búr.

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.

Vel skipulagt, fallegt og fjölskylduvænt parhús á
2 hæðum með innb.bílskúr. Á neðri hæð eru auk
forstofu og bílskúrs 3 svefnherb., bað og
sjónvarpshol. Á efri hæð er eldhús,
stofa/borðstofa m/sjónvarpskrók, baðherbergi.

Verð: 21,9m

Falleg og vel skipulögð björt íbúð á 2.hæð,
suður svalir. Vandaðar innréttingar. Þvottaherb í
íbúðinni. Hagstæð áhvílandi veðlán 17,5millj
4,15% vextir geta fylgt íbúðinni. Frábært útsýni
úr fallegri og vandaðri íbúð.

Finndu okkur
á Facebook

Tröllakór - 2ja herb.

Sóleyjarimi - endaraðhús

Verð: 48 m.

Gott 200 fm endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Fjögur góð svefnherbergi Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Steypt afgirt verönd, suðursvalir og stórt bílastæði.

Hamravík - 2ja herb.

V 24,9 m .

Stór vönduð 2ja herbergja ,97 fm, íbúð á jarðhæð með sérinngangi
og sérgarði. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Þvottahús innan
íbúðar.

Finnbogi
Hilmarsson

Andri
Sigurðsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi og
lögg. leigumiðlari

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

skjalagerð

Verð: 16,5 m.

Kleppsvegur - 2ja herb.

Stór vönduð 85 fm íbúð með sérinngangi og stórum svölum.
Vönduð tæki og innréttingar. Parket og ﬂísar á gólfum. Þvottahús
innan íbúðar .

Bogi
Pétursson

Vorum að fá í sölu 65 íbúð við Kleppsveg. Íbúðin er rúmgóð og snýr
öll í suður. Ruth sími: 659-2512

Verð: 44,9 m.

Faxatún - Einbýli á einni hæð

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

Verð: 47,9 m

Rauðagerði 44 - Tvær íbúðir

Gott 230 fm einbýli með 2ja herbergja aukaíbúð á jarðhæð og 50
fm bílksúr. Nýlegt eldhús og baðherbergi. Stórar suðursvalir og
fallegur garður.

Guðrúnargata - sérhæð

V 32 m.

Lómasalir - 4ra herb.

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.

Seinakur - 4ra herb.

Álfkonuhvarf - 3ja herb.

Vönduð 120 fm endaíbúð á efstu hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í
bílskýli. Gott skipulag og vandaðar innréttingar og gólfefni. Sérinngangur, góðar svalir og einstakt útsýni.

Verð: 38,5 m.

Glæsileg 140,9 fm 3-4ra herbergja íbúð í litlu nýlegu fjölbýli í
Garðabæ, ásamt stæði í bílageymslu. Sérinngangur. Parket og ﬂísar.
Tvö baðherbergi. Laus starx. Ekkert áhvílandi.

Laufrimi - 4ra herb

Verð: 24,5 m

Góð 100 fm endaíbúð með sérinngangi. Gott skipulag, geymsla
innan íbúðar, stórar svalir og mikið útsýni. Stutt í alla verslun, skóla
og þjónustu. Verð: 24,5 m. ÁhVerð: 21,2 m. Laus ﬂjótlega!

Verð: 23,5 m.

Makaskipti á minni eign. Ágæt 93,7 fm 3ja herbergja íbúð á annari
hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílgeymslu. Parket og ﬂísar á
gólfum. Laus strax. Ekkert áhvílandi.

Verð: 32,9 m.

Við leitum að ...

• Einbýlishúsi í Seljahverﬁ • 4ra herbergja íbúð á Seltjarnarnesi
í skiptum fyrir minni • Nýlegri 3ja herbergja íbúð í hverﬁ 105, í
skiptum fyrir minni. • Sérbýli í Hafnarﬁrði/bergum í skiptum fyrir
minn eign. Allar upplýsingar veitir Bogi Pétursson
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Leifur Aðalsteinsson
Löggiltur fasteignasali
Leifur@101.is

OP

IÐ

S
HÚ

Bergþórugata 5 – 101
Reykjavík.

OPIÐ HÚS Í DAG
MILLI KL: 17:15-17:45
Mjög fallegt 232,9fm
8herb. einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt
bílskúr sem innréttaður
er sem íbúð /vinnustofa.
Glæsilegur garður.
V-64,9millj.

OP

IÐ

S
HÚ

Leiðhamrar 56 – 112
Reykjavík.

OPIÐ HÚS Í DAG
MILLI KL: 18:00-18:30
Einstaklega vel staðsett
199fm parhús á tveimur
hæðum í innsta botnlanga
við opið svæði. Fallegt
útsýni. Fallegur garður.
Rúmgóðar vestur svalir.
V-45,9millj.

OP

IÐ

Helgi J. Jónsson
Sölustjóri
helgi@101.is

S
HÚ

Kristín S. Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
kristin@101.is

Rauðalækur 55 – 105
Reykjavík.

OPIÐ HÚS Í DAG
MILLI KL: 18:00-18:30
Mjög falleg og vel með
farin 115,5fm 4ra herb.
efri sérhæð í þríbýli ásamt
20,5fm bílskúr, samtals:
136fm. Tvennar svalir.
Sérinngangur. V-31,9millj.

Álfaheiði – 200 Kóp.
Mjög vel skipulögð 72,7fm 3 herb.íbúð á 2 hæð með
sérinngangi ásamt 31,4fm bílskúr, samtals : 104,1fm.
Suður svalir með fallegu útsýni. V-26,9millj.

Barónsstígur – 101 Rvk.
Mjög mikið endurnýjuð og vel skipulögð 75,1fm
3 herb. íbúð á 3 hæð í góðu húsi í miðborginni.
V-23,9millj.

Bláskógar – 109 Rvk.
Einstaklega falleg og rúmgóð 284,3fm íbúð á tveimur
hæðum, ásamt 53,5fm tvöföldum innbyggðum
bílskúr. Eign sem bíður upp á mjög mikla möguleika.
V-54,9millj.

Digranesvegur – 200 Kópavogur.
Mjög vel skipulögð 112,5fm 5 herb. miðhæð með
sérinngangi í góðu húsi á þessum fallega útsýnisstað.
Sérbílastæði. Suð/vestur svalir. V-25,9millj.

Dofraborgir – 112 Rvk.
Mjög falleg 90,1fm 3 herb.íbúð á 3 hæð ásamt 20,3fm
innbyggðum bílskúr, samtals : 115,7fm. Mjög fallegt
útsýni. Tvennar svalir. V-27,9millj.

Ferjuvogur – 104 Rvk.
Mjög vel skipulögð og mikið endurnýjuð 92,4fm 3
herb. íbúð í kjallara í tvíbýlishúsi á þessum vinsæla
stað. Sérinngangur. Sérstæði. Stór og fallegur garður.
V-26,9millj.

Jörfagrund – 116 Rvk.
Fallega 4ra herbergja íbúð í fjórbýli á Kjalarnesi. Sér
inngangur. Íbúðin skiptist í forstofu, 3 svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi, þv.hús/geymslu.
V-19,9millj.

Laugarnesvegur – 105 Rvk.
Gullfalleg og vel skipulögð 59,4fm 2 herb.íbúð á 2
hæð með suðusvölum ásamt 13fm herbergi með
aðgangi að baði í kj. Upplagt til útleigu. Hús og íbúð
mikið endurnýjað. V-22,2millj.

Njörvasund – 104 Rvk.
Gullfalleg 72fm 3 herb. efri sér hæð í fallegu húsi á
þessum vinsæla stað. Suður svalir. Vinsæl staðsetning
í rólegu hverﬁ. V-22,7millj.

Klapparstígur – 101 Rvk.
Mjög vel skipulögð 91,9fm 3 herb. íbúð á 2 hæð
ásamt stæði í bílageymslu. Glæsilegt útsýni út til
sjávar. Eignin er laus við kaupsaming. V-35,9millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18:30-19:00

2 aukaíbúðir með
góðum leigutekjum

Stórglæsilegt eldhús

stutt á golfvöll
f
og
óspillta náttúru

Róló við hliðina
á húsinu

Bugðutangi 21

Hálsaþing 15

270 Mosfellsbær
Tegund:

Einbýli

Stærð:

373,5 m2

Svefnherbergi:
Verð:

6
65.000.000

Ásdís Ósk

gsm: 863-0402

Stórglæsilegt einbýlishús með 2 aukaíbúðum. Húsið er innst í botnlanga og
mjög stutt í þjónustu, leik- og grunnskóla. Hérna er afar áhugaverð eign
með býður upp á mikla möguleika.
Stór frágengin innkeyrsla sem rúmar 6
bíla. Húsið hefur fengið gott viðhald í
gegnum tíðina, sjón er sögu ríkari

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 17:30-18:00

203 Kópavogur
Tegund:

Parhús

Stærð:

290 m2

Svefnherbergi:

4

Verð:

69.900.000

Ásdís Ósk

gsm: 863-0402

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 18:30-19:00

Glæsilegt parhús á 2 hæðum með innbyggðum bílskúr. Þetta hús er hannað
utan um þarfir barna og foreldra þeirra
og hugsað fyrir hverju smáatriði. Frábært útsýni frá húsinu í allar áttir.
Hentar vel fyrir alla sem vilja búa aðeins frá skarkala borgarinnar en samt
örstutt í stofnbrautir. Eign sem kemur
á óvart.

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 17:30-18:00

Brekkuás 29

Holtsbúð 73

Berjavellir 1

221 Hafnafirði

210 Garðabær

221 Hafnafirði

Tegund:

Einbýli

Tegund:

einbýli

Tegund:

fjölbýli

Stærð:

325 m2

Stærð:

233 m2

Stærð:

100.2 m²

Svefnherbergi: 5

Verð:

Svefnherbergi: 4

72.900.000 Ásdís Ósk

gsm: 863-0402

Verð:

Svefnherbergi: 2

64.500.000 Ásdís Ósk

gsm: 863-0402

Verð:

24.600.000 Hrafnhildur

gsm: 862-1110

Mjög vel hannað og fjölskylduvænt einbýlishús á 2 hæðum með
frábæru útsýni yfir Heiðmörkina. Möguleiki á að stúka séríbúð
úr hluta af neðri hæðinni. Mikið af gönguleiðum á svæðum. Hús
sem kemur skemmtilega á óvart.

Einbýlishús að mestu á einni hæð, 4 svefnherbergi og möguleiki
á 5, eingöngu 2 herbergi á neðri hæð sem eru tilvalinn fyrir
unglinginn. Stór tvöfaldur bílskúr og miklir pallar í kringum
hús.

***87% áhvílandi lán frá ÍLS*** Ákaflega falleg 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð í snyrtilegri og vel umgenginni lyftublokk ásamt bílastæði í bílakjallara. Fallegar og vandaðar innréttingar og gólfefni. Stutt er í grunnskóla og leikskóla, golfvöll, íþróttaaðstöðu og aðra þjónustu. Rólegt umhverfi, stutt í náttúru og fjölbreytta útivist.

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18:30-19:00

Glósalir 10
201 Kópavogur

Barmahlíð 11

Viðjugerði 3

105 Reykjavík

108 Reykjavík

Tegund:

parhús

Tegund:

sérhæð

Tegund:

einbýli

Stærð:

243,9 m²

Stærð:

134,6 m²

Stærð:

298.7 m²

Svefnherbergi: 5-6

Verð: 55.000.000

Svefnherbergi: 2-3

Hrafnhildur

gsm: 862-1110

Verð: 33.000.000

Svefnherbergi: 6

Hrafnhildur

gsm: 862-1110

Verð: 69.900.000

Hrafnhildur

gsm: 862-1110

Afar skemmtilega skipulagt 213,9 fm parhús á tveimur hæðum auk 30 fm
bílskúrs, samtals 243,9 fm. Fjögur svefnherbergi og möguleiki á að útbúa það
fimmta (eru fimm á teikningu). Mjög skemmtilega hannað rými í eldhúsi. Afar
barnvænt hverfi og stutt í þjónustu s.s. skóla, sundlaug, verslun og heilsugæslu.

Ákaflega falleg og mikið endurnýjuð 3-4ra herbergja efri sérhæð
í tvíbýli, með sérinngangi á eftirsóttum stað í Hlíðunum. Afar
smekkleg og góð íbúð miðsvæðis í borginni þar sem þú þarft
ekkert að gera annað en í mesta lagi að mála.

SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGN Í SAMA HVERFI. Stórt og rúmgott
fjölskylduhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Sex rúmgóð
svefnherbergi og tvö fullbúin baðherbergi. Stór og gróinn garður
þar sem ríkir mikil veðursæld. Gott hús miðsvæðis í borginni.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30-18:00

Víðivangur 1

Arnartangi 83

Skipholt 48

220 Hafnafirði

270 Mosfellsbær

105 Reykjavík

Tegund:

fjölbýli

Tegund:

einbýli

Tegund:

Sérhæð

Stærð:

62,4 m²

Stærð:

194,2 m²

Stærð:

138 m2

Svefnherbergi: 5

Svefnherbergi: 1

Verð: 15.900.000

Inga

gsm: 897-6717

Snyrtileg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli með sér
steyptum palli. Húsið hefur klætt á göflunum og fengið mjög
gott viðhald í gegnum tíðina. Íbúðin er 58 fm. og geymsla 4,4
fm. Samtals 62,4 fm. Eign á fínum stað í norðurbæ Hafnarfjarðar.

Verð: 47.900.000

Svefnherbergi: 3

Ásdís Rósa

gsm: 895-7784

Mjög fallegt og fjölskylduvænt hús á einni hæð á rólegum stað í
Mosfellsbæ. Í húsinu eru 5 svefnherbergi. Húsið er mikið
endurnýjað að innan sem utan. Garðurinn er glæsilegur með
pöllum og skjólgirðingum. Stutt í útivistarsvæði og barnaleikvöll.

Verð: 34.500.000

Ásdís Rósa

gsm: 895-7784

5 herbergja íbúð á 1. hæð með sérinngangi og bílskúr. Virkilega
vel skipulögð eign með 3 svefnherbergjum og 2 stofum
Garðurinn er mjög stór og gróinn og flottur fyrir krakkana til að
ærslast í og/eða fyrir grillveislur í sumar.

Átt þú erindi við Húsaskjól? Við tökum vel á móti þér!

Löggiltur fasteignasali
Ásdís Ósk

Hrafnhildur Björk

Ingibjörg Agnes

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir

gsm: 863-0402

gsm: 862-1110

gsm: 897-6717

gsm: 895-7784

asdis@husaskjol.is

hrafnhildur@husaskjol.is

inga@husaskjol.is

asdisrosa@husaskjol.is

Stórhöfða 23, 110 Reykjavík, sími: 863-0402
www.husaskjol.is, husaskjol@husaskjol.is
www.facebook.com/husaskjol

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

699 2900
FRÍTT SÖLUVERÐMAT

Haukur Hauksson
Sölufulltrúi
haukur@remax.is

Reynir Logi Ólafsson hdl.
Löggiltur fasteignasali
reynir@remax.is
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Fasteignasalan TORG – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is

Neðstaleiti 20 – 103 Rvk - Raðhús á eftirsóttum stað

S

OPIÐ HÚ

Verð: 49,9m
Herb: 6 - Stærð: 234,3fm
OPIÐ HÚS mánud. 2. júlí kl. 17.00 - 17.30.
Skemmtilegt 235fm raðhús með innb. bílskúr á einstökum og eftirsóttum stað
ofan Fossvogsdalsins að norðan. Húsið stendur við lokaða, kyrrláta húsagötu með
skjólgóðum suðurgarði, með víðu útsýni. Frábær staðsetning. Rúmgóð bílastæði ofan
götu. Viðhald hússins gott, bæði hið ytra sem og hið innra. Skipulag hússins og innri
gerð er þannig leyst, að breytingar eru auðveldar, jafnvel að skipta húsinu í tvær
íbúðir, ein á hvorri hæð. 6 herbergi, ásamt innbyggðum 26fm bílskúr. Húsið er laust til
afhendingar við kaupsamning.
Frekari uppl. Árni Ólafur fasteignasali í s: 893 4416 eða arnilar@fasttorg.is

Blaðberinn
bíður þín

Hraunprýði 6, 8, 10 og 12 – 210 Gbæ - Nýbyggingar. Raðhús á einni hæð

S

OPIÐ HÚ

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

Verð: 46,8 – 58,8m
Herb: 6 - Stærð: 180fm
OPIÐ HÚS þriðjud. 3. júlí kl. 17.15 – 18.00.
Raðhús á einni hæð að Hraunprýði 6, 8, 10 og 12 í Garðabæ. Stærð ibúða er um
180.0 fm., auk 22 fm bílskýlis. Húsin er hægt að kaupa á mismunandi byggingastigum, frá því að vera tilbúin undir tréverk, lengra komin og allt að því að vera fullbúin
með frágenginni lóð. Verð frá 46,8 m. til 58,8 m eftir afhendingarstigi. Einstaklega
vel hönnuð og fjölskylduvæn hús á einni hæð með möguleika á fjórum, góðum svefnherbergjum. Arkitekt Halldóra Víﬁlsdóttir. Húsin eru vönduð að allri gerð og frágangi.
Gluggar og útihurður úr mahogní og rennihurðir úr lituðu áli, einangruð að utan og
klædd litaðri stálklæðningu. Sölumaður sýnir og verður á staðnum. Verið velkomin.
Frekari uppl. Árni Ólafur fasteignasali í s: 893 4416, eða arnilar@fasttorg.is

Neðra-sel í Holta og Landssveit - Jörð fyrir hestamenn!

Verð: 75m
Stærð: 32 ha jörð
Nánari uppl í síma 899 8811
Falleg 32 ha jörð með 263,3 fm íbúðarhúsi, 40 hesta hesthúsi, 90 fm hlöðu og
329 fm reiðskemmu. Ca. 10 ha eru tún og restin góðir hagar. Eignin er staðsett á
Árbæjarveginum í Holta og Landssveit. Frábærar reiðleiðir um sveitirnar. Íbúðarhúsið
hefur allt verið endurnýjað að utan á síðustu árum. Reiðskemma er byggð árið 2000
og hesthús innréttað á sama tíma.
Frekari uppl. Garðar Hólm, sölufulltruí í s:899 8811 eða gardar@fasttorg.is

Blaðberinn...

ÞORLÁKSGEISLI 114
Einstök staðsetning - Glæsilegt útsýni

Ólafía Ólafsdóttir
sölufulltrúi
gsm. 898 8242

Sýnum í dag 250 fm einbýlishús á mjög góðum stað með frábæru
útsýni yﬁr golfvöllinn í Grafarholti og Leirdalinn. Húsið er á tveimur
hæðum og stendur á 790 fm jaðarlóð innst í botnlanga. Húsið er allt hið
vandaðasta, gott skipulag og innréttingar smekklega útfærðar. Vönduð
tæki á baðherbergjum og í eldhúsi. Eldhúsið er glæsilegt með Rauðeikarinnréttingu og tækjum frá Miele, m.a. tveimur uppþvottavélum,
ofni, gufuofni og innbyggðri kafﬁvél. Stofur eru rúmgóðar og bjartar
með mikilli lofthæð Eitt herbergi á efri hæð og fjögur á neðri hæðinni.
Öll herbergi og önnur rými mjög rúmgóð og björt. Húsið er klætt að utan
með viðhaldsléttri klæðningu. SJÓN ER SÖGU RÍKARI. Verð 69,9 millj.
Ólafía Ólafsdóttir sölufulltrúi fasteign.is tekur á móti þér og þínum í
dag kl. 17:30 – 18:30.

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

NÝTT Í SÖLU - ALLAR ÞESSAR EIGNIR ERU LAUSAR STRAX - NÝTT Í SÖLU
Laugavegur 40 - nýleg íbúð

Glæsileg 2ja herbergja 70,3 fm íbúð á 3.hæð í vönduðu nýlegu (byggt 2004)
lyftuhúsi í miðbænum. Vandaðar innréttingar og tvennar svalir. Heitur pottur á
suðursvölum. Laus strax. V. 26,5 m. 1664

Krókavað - neðri sérhæð

Glæsileg 127,5 fm neðri hæð í nýlegu tvíbýlishúsi. 3 svefnherb. vandaðar innréttingar. Flísar og parket og vönduð lýsing. Stór afgirtur sólpallur. V. 31,5 m. 1675

Sólvallagata - þarfnast lagfæringar

73,3 fm íbúð á 1.hæð í ágætu húsi í vesturborginni. Þarfnast mikilla lagfæringa
m.a innréttingar, gólfefni og ﬂ. Af stærðinni er 22, 8 fm geymsla í kjallara. V. 14,5
m. 1667

Berjarimi - með bílageymslu

Góð 2ja herbergja 59,8 fm íbúð á 2.hæð í góðu ágætlega staðsettu húsi í
Grafarvogi ásamt 29 fm stæði í bílageymslu. V. 17,2 m. 1672

Kirkjustétt - þarfnast lagfæringar

217,6 fm raðhús á tveimur hæðum sem þarfnast talsverða lagfæringa að innan.
Húsið er má segja tilbúið undir tréverk. Mjög góð staðsetning með fínu útsýni.
V. 33,9 m. 1673

Ránargata - 2. Hæð

2ja herbergja 46,1 fm íbúð á 2.hæð í góðu mjög vel staðsettu húsi í vesturborginni. Hús að sjá í ágætu standi. Laus strax. V. 14,5 m. 1666

Hverﬁsgata - góð staðsetning

3-4ra herbergja íbúð á 2.hæð í eldra steinhúsi í miðbænum. Mjög góð staðsetning. Laus strax. V. 17,5 m. 1663

Miðtún – endurnýjuð

Mikið endurnýjuð 133,5 fm efri hæð og ris í góðu bakhúsi. Íbúðin hefur verið
mikið endurnýjuð á síðustu árum og húsið er að sjá í góðu standi. Sérinngangur.
Laus strax. V. 30,0 m. 1669

Freyjubrunnur - rúmlega fokhelt

Fálkagata – endurnýjuð

Mikið endurnýjað 58,8 fm 2ja herbergja íbúð /bakhús við Fálkagötu í Reykjavík.
Endurnýjað eldhús, baðherbergi, gólfefni,innréttingar og ﬂ. Laus strax. V. 18,5 m.
1665

Leifsgata - mikið endurnýjuð

3ja herbergja mikið endurnýjuð 56,6 fm rishæð í góðu húsi rétt við Hallgrímskirkju. Endurn. innrétt, gólfefni, skápar og ﬂ. Góðar svalir. V. 17,5 m. 1668

Hraunbær - laus strax

góð 4ra herbergja 101,4 fm íbúð á 1.hæð í góðu húsi í Árbænum. Þrjú svefnherbergi. Stór sameiginleg lóð með leiktækjum fyrir börn. Stutt er í alla þjónustu,
skóla, leikskóla og verslun. V. 19,9 m. 1676

Lofnarbrunnur í byggingu

Nýtt parhús á 2.hæðum á mjög góðum útsýnisstað. Húsið sem er byggt úr forsteyptum einingum er afhent í núverandi ástandi. Stærð er skráð 161,2 fm en þar
af er íbúðarrýmið 137,7 fm og bílskúrinn er skráður 23,5 fm. V. 24,5 m. 1670

Samtals 245,3 fm parhús á tveimur hæðum. Íbúðarhlutinn er 213,5 fm og bílskúr
31,8 fm. Húsið afhendist í núverandi ástandi þ.e. u.þ.b fokhelt. V. 28,0 m. 1671

Maríubaugur - efsta hæð

Norðurbakki - Glæsilegar fullbúnar íbúðir

Maríubaugur 99 er falleg 4ra-5 herbergja íbúð á 3.hæð (efstu) í fallegu fjölbýli á
mjög góðum útsýnisstað í Grafarholtinu. Fínar innréttingar. V. 30,9 m. 1674

Glæsilegar fullbúnar og vandaðar íbúðir við Norðubakka 11 og 13 á besta stað í Hafnarﬁrði.
Íbúðirnar eru 3ja herbergja og eru fullbúnar með mikilli innfelldri lýsingu, gólfefnum, hita í
gólﬁ og ﬂ. Stórar sameiginlegar hellulagðar þaksvalir. Verð frá 26,4 m - 31,5 m. 1113

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

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

MÓABARÐ 10 - hæð og ris
Flottur möguleiki á að fá
stærra húsnæði í skiptum
fyrir íbúðina ykkar? Erum að
leita að ungri, laghentri og
stækkandi fjölskyldu sem vill
skipta á 2ja til 3ja herb. íbúð,
í Hafnarﬁrði, gjarnan nálægt
miðbænum, á 6 herb. 225,8 fm
eign í tvíbýli sem skiptist niður
í 118,4 fm hæð og ris, 2ja herb.
66 fm sér íbúð á jarðhæð sem
hægt er að leigja út og 41,4 fm
bílskúr. Eignin er á frábærum
útsýnisstað og staðsetningin hentar barnafólki sérlega vel. Grunnskóli, skólagarðar, Haukahúsið, Suðurbæjarlaug, Vallarlaug og útivistarsvæðið við Ástjörn er
allt í göngu-/hjólafæri. Stutt í þrjár matvöruverslanir, sjoppu og stutt í miðbæinn.
Upplýsingar gefur Eiríkur Svanur Sigfússon lögg.fasteignasali s: 862-3377

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími
kl. 9-17
OPIÐ
MÁN.-FIM.mán-fös
9-18 OG FÖS.
9-17

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími
mán-fös
9-179-17
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18 OGkl.
FÖS.
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
GULLENGI, Rvík. Falleg og
rúmgóð 2ja herb. íbúð á 1.hæð
ásamt stæði í bílgeymslu. Stærð 65,0
fm. Hús og sameign í góðu ástandi.
Mikið áhvílandi. Verð 17,5 millj.

STÓRHOLT m/bílskúr: Efri
sérhæð og ris ásamt bílskúr. Hæðin
skiptist í stigapall, eldhús,
baðherbergi, tvær stofur, svalir, tvö
herbergi og hol. Rishæðin.
Stigapallur, baðherbergi, sjónvarpsherbergi, herbergi og súðargeymslur.
Laus strax. Verð 38,8 millj..

BAUGAKÓR m/bílskýi:
Huggulega innréttiuð 3ja herb.
íbúð á 1.hæð í fjölbýli. Sérinngangur, Bílskýli. Laus jótlega.
Verð: 25,9 millj.

KRISTNIBRAUT m/bílskúr:
Parhús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. stærð alls 191
fm. Timbur verönd með heitum
potti. Glæsilegt útsýni. Laus strax.
Verð: 46,8 millj.

FLÓKAGATA, RVÍK. Mjög góð
3ja herb. íbúð á jarðhæð í
þríbýlishúsi.. Sameiginleg forstofa,
gangur, tvö svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús/stofa og
geymsla. Laus strax. Verð: 21,9 millj.

ASPARTEIGUR m/bílskúr:
Steinsteypt einbýlishús á einni
hæð um 237,4 fm, ásamt bílskúr
og tengibyggingu sem er hægt að
tengja bílskúrnum eða nýta sem
íbúð. Verð: 46,0 millj.

Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:30-18:00

GARÐHÚS 21 – RAÐHÚS ÁSAMT BÍLSKÚR

SKÚLASKEIÐ Hafn. Mikið
endurnýjuð og falleg 3ja herb. íbúð
á 2.hæð efstu í tvíbýli ásamt
íbúðarherbergi og geymslu í kjallara.
Stærð alls 76,9 fm. þ.e. íbúð 60,7 fm.
íbúðarherbergi og geymsla í kjallara
16,2 fm. Laus strax. Verð: 20,6 millj

ÁLFTAMÝRI m/bílskúr:
Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum
ásamt innbyggðum bílskúr. Stærð
191,2 fm. Falleg suðurlóð. Góð
staðsetning. Verð: 59,5 millj.

AUSTURBERG M/BÍLSKÚR:
Góð 4ra herb. íbúð á efstu hæð í
enda. Suður svalir og fallegt útsýni.
Bílskúr. Laus ﬂjótlega.
Verð: 21,0 millj.
Glæsilegt og vandað 170 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Neðri hæðin
skiptist í eldhús, stofu, borðstofu, gestasnyrtingu og þvottahús. Efri hæðin skiptist í
baðherbergi, sjónvarpshol og 3 svefnherbergi þar sem auðvelt er að bæta við 4 svefnherberginu. Rúmgóð eign með góðri lofthæð. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Fjölskylduvænt hús í lokuðum botnlanga. Stórglæsilegur garður. Verð 39,9 millj.
Dan V.S. Wiium

Ólafur Guðmundsson

hdl., og löggiltur fasteignasali

Sölustjóri, sími: 896 4090

KJARNA - ÞVERHOLTI 2
• 270 MOSFELLSBÆ
• SÍMI: 586 8080
• FAX: 586 8081

WWW.FASTMOS.IS

Kristnibraut 6 - 113 Reykjavík
OPIÐ HÚS – Í DAG MÁNUDAG Á MILLI KL. 17:30-18:00 - Íbúð 202
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HESTHÚS Í VÍÐIDAL Rvík.
Mjög gott og mikið endurnýjað
hesthús, fyrir 14 hesta. Enda hús
með sérgerði fyrir framan húsið.
Hlaða og kafﬁsta. Örstutt í góðar
reiðleiðir. Til afhendingar strax,
Verð 21,0 millj.

KARLAGATA, Rvíkl. Mikið
endurnýjuð og falleg 4ra til 5 herb.
íbúð, þ.e. efrihæð og ris ásamt
viðbyggðum sér bílskúr. Sameiginleg
afgirt lóð. Laus strax .
Verð: 26,9 millj.

STAKKAHLÍÐ m/ 2 stæðum
í bískýli. Glæsileg nýleg íbúð á
efri hæð um 135 fm. í tveggja
hæða húsi ásamt 2 stæðum í
bílgeymslu. Vandaðar innréttingar.
Þrjú stór svefnherbegi og
rúmgóðar stofur. Mjög góð
staðsetning, Verð: 43,5 millj.

SANDAVAÐ m/bílskýli:
Glæsileg og rúmgóð 3ja herb.
penthásíbúð á 3.hæð efstu í
lyftuhúsi með sérinngangi og stæði í
lokaðri bílgeymslu. Stórar suðursvalir,
gott útsýni. Vönduð og falleg eign.
Laus strax. Verð: 34,0 millj.

ÞINGVELLIR - HEILSÁRSHÚS: Nýlegt hús á 5,900 fm.
eignarlandi við vatnið. Húsið er
tillbúið undir innréttingar. Fallegt
svæði við vatnið og mikið útsýni.
Verð kr. 55,0 millj.

FJARÐARSEL m/bílskúr:
Endaraðhús á þremur hæðum,
sérbyggður bílskúr og aukaíbúð á
jarðhæð. Stærð alls 262,8 fm.. Góð sér
lóð. Laust ﬂjótlega. Verð: 37,8 millj

O

Mjög falleg 118,0 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð í 4ra hæða lyftuhúsi við Kristnibraut 6 í Grafarholti. Glæsilegt útsýni. Eignin
skiptist í hol, tvö svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús, eldhús,
stofu og borðstofu. V. 28,9 m.

Fornavör 6 Grindavík

MorGUn
þÁTtuRinn

Glæsilegt einbýli á einni hæð

Ómar

Ljósakur 17 - 210 Garðabær

alLa vIRka
dagA kl. 7

OPIÐ HÚS - Í DAG MÁNUDAG Á MILLI KL. 17:30-18:00

IÐ
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H
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Mjög glæsilegt 223,1 m2 endaraðhús á tveimur hæðum við Ljósakur 17 í Garðabæ. Aðkoma
að húsinu er á neðri hæð, sem skiptist í forstofu og gang, 3 mjög rúmgóð svefnherbergi,
tvö baðherbergi, þvottaherbergi, geymslu og
innangengt í 28 fm bílskúr. Á efri hæð er stórt
sameiginlegt fjölskyldurými, eldhús, borð- og
setustofu alls um 70 fermetra. V. 61,5 m

Um er að ræða án efa eitt af glæsilegri húsum Grindavíkur. Alls er eignin
226 fm þar af er bílskúr 57,7 fm. Staðsetning er í útjaðri bæjarins . Svefnherberi
eru þrjú og tvær rúmgóðar stofur. Stór verönd og fallegur garður svo eitthvað sé
nefnt. Vönduð eign í alla staði. Verð 44,9 m.
Vantar allar
Nánari uppl. veitir Stefán sími 896-4303. stefan@midborg.is
Björn Þorri Viktorsson, hdl.
löggiltur fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson, hdl.
löggiltur fasteignasali
Síðumúli 7-9
Sími: 533 4800 • Gsm: 896 9303
www.midborg.is

gerðir eigna
á söluskrá.
Hafðu samband.
896-9303

Stefán Bjarki Ólafsson,
Sölumaður
Sími 896-9309

smá
auglýsingar

MÁNUDAGUR 2. júlí 2012
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Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl.
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17

smaar@frettabladid.is / visir.is
Sendibílar

8–17

Fellihýsi

BÍLAR &
FARATÆKI

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Garðyrkja

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

Skötuselsnet
skötuselsnet

Nýfeld til sölu. Heimavík ehf s. 892 8655.

Hjólbarðar

KTM 125 Duke árg. 2012 Létt og
lipurthjól. Frábært til að nota í vinnuna.
Tilboðsverð: 699.900,-

KTM og Husaberg umboðið
Rofabæ 7, 110 Reykjavík
Sími: 586-2800 / 893-2098
www.ktm.is

HJÓLHÝSI,
A-HÝSI,
FELLIHÝSI,
PALLHÝSI!!, Okkur vantar ferðavagna
á staðinn og á skrá, Við sérhæfum
okkur í ferðavögnum, frábær sala
síðasta sumar, Frábært 5000m2
plan með góðri nágrannavörslu og
flottur 750m2 salur þar sem fellhýsin
standa uppsett, Við erum ekki staddir
í iðnaðarhverfi, Mikið af vögnum á
staðnum, Sendu okkur skráningu og
myndir á 100bilar@100bilar.is eða í
síma 5179999, www.100bilar.is

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

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

Lítið notað, vel með farið og nýskoðað
Palomino Yerling 10 feta fellihýsi
árg. 2004 til sölu. Verð 970 þ. stgr.
Aukahlutir; markísa, svefntjöld, 2
gaskútar og rafmagsopnun. Engin
skipti. Uppl. í s. 892 8379

Tjaldvagnar
Ægisvagn árgerð ‘10 Ónotaður. Fortjald,
kassi og ábreiða fylgir. Verð 950Þ.
S:8982978/7702978

Lyftarar
Notuð dekk - notuð dekk

Þú finnur úrval af notuðum fólksbílaog jeppadekkjum á góðu verði á www.
pitstop.is
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Varahlutir

Vespur

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.

BAOTIAN -Vespa. Árg. 5/07, ásv. 160 þ.
Stg. Tilboð óskast. S. 895 6307

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

Rafmagnsreiðhjól,
hobbystore.is

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

sjá

www.

Körfubílaleigan.

Gröfuþjónusta Auberts.

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

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.

Kerrur
Bátar
KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

Bílar til sölu

HOBBY PRESTIGE 610 Raðnúmer:
130498 Árgerð 1992. Verð 1.870.000
Aukahlutir & búnaður Eldavél - Fortjald
- Heitt vatn - Ísskápur - Kalt vatn
- Rafmagnstengi 230V - Reyklaust
ökutæki - Salerni - Sjónvarpsloftnet 250cm á breidd, alltaf staðið á sama
stað í Vaglaskógi á sumrin en inni í
húsi á vetrum. Sömu eigendur. 200w
rafmagn en einnig hægt að nota gas.
Nýuppsaumað fortjald fylgir . Hljóðlát
miðstöð. skoðaður

Sumartilboð: Brenderup
- 3205 S

Innanmál:
204x142x35cm
Burðargeta: 600kg - Dekk: 10” - Verð
kr. 195.000 m/VSK - Lyfta.is - 421 4037
- www.lyfta.is

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

VW - Skoda - Varahlutir
Mazda sport wagon v6 árg. 2004,
farinn yfir á tíma.Óska eftir tilboði.
Mjög vel með farinn bíll með mörgum
aukahlutum. S. 8670255

Tilboð
135þ.m/vsk
Topplausnir
smiðjuvegi 40 s:517-7718 www.
topplausnir.is

Hjólhýsi
Landhouse hjólhýsi með fortjaldi á lóð
á Laugarvatni. S. 8205698

Vinnuvélar
Tilboð 440 þús. NÝ
SKOÐAÐUR’13

HYMER ERIBA NOVA 435 Árgerð
2006
Verð 2.450.000
Staðgreiðsluverð! Ásett verð 2.590.000.
Aukahlutir & búnaður Eldavél Gaskútur - Heitt vatn - Ísskápur - Kalt
vatn - Rafmagnstengi 230V - Reyklaust
ökutæki - Salerni - Fortjald Sólarsella
Gólfhiti Sjónvarpsloftnet Gasskynjar

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

Smávélaviðgerðir,
viðgerðir
á
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur,
Gokartþjónusta, keðjusagir, rafstöðvar,
einnig viðgerðir á fjórhjólum. JS
Vélaverkstæði. S. 554 0661.

Japanskar vélar
Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
bíla. Opið 8-18 virka daga. S. 565 3400
& 893 2284. www.japanskarvelar.is /
www.carparts.is japvel@carparts.is

Peugeot 206 1,4 ‘02. 3 dyra, beinsk.
ek. 118 þ. Topplúga, flottur USB/MP3
spilari. Eyðir litlu, mjög góður bíll. Ásett
verð 590 þ. en fæst á 440 þ. stgr. S.
893-9039

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir
Faglærðir Píparar

Citroen Berlingo árg. 2005, ekinn
133þ. í góðu standi, verkfærahillur,
rennihurðir báðum megin, topplúga,
tímareim ekin 30Þ. Verð 600 þúsund.
Uppl. s: 862-0900
FLEETWOOD COLONIAL Árgerð 2005
Verð 1.450.000
Aukahlutir
& búnaður Sólarsella Markísa með
hliðum alvöru Loftpúðafjöðrun Útvarp
+ CD 2 Gaskútar

Víkurverk
Víkurhvarf 6, 203 Kópavogur
Sími: 557 7720
www.vikurverk.is

Honda Jazz árg. 03. Skoðaður ‘13. ek.
210 þ. Nýsett vél og gírkassi V. 400 þ.
S. 6184668.
Kia sportaige Grand, árg. 99, ssk, sk. 13,
ek. 184 þ.km. Ásv. 460 þ. Stg. Tilboð
óskast. S. 895 6408
Renault Megan Seneig, 4x4. árg. 00, sk.
13, ek. 131 þ.km. Ásv. 650 þ. Stg. tilboð
óskast. S. 663 2321

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

Hreingerningar
A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Vy-þrif ehf.

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

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

)MDOODKMµODGDJDU

Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.

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

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

RAFVIRKJUN S. 896 6025

/LVWDYHU²NU

7LOER²NU

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

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.

Er öspin til ama ?

&$5%21

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

Önnur þjónusta

&8%(5($&7,21*7&5$&(
6WHOO&ܣDUERQVWHOO5RFNVKR[5HED5/
PP6UDP;2J¯UD9¸NYDGLVNDEUHPVXU
\QJGNJ

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

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

Bókhald

/LVWDYHU²NU

Kaupi gull !

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

KEYPT
& SELT

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

Til sölu

Accountant - bókhald og skattaráðgjöf
ehf. Ársreikningar og skattframtöl.
S.490 0095 www.accountant.is

&8%(5($&7,21*7&352
6WHOO&ܣDUERQVWHOO)R[(YROXWLRQ
)ORDW5/PP6KLPDQR;7J¯UD9¸NYDGLVND
EUHPVXU \QJGNJ

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

Sólpallaslípun



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

7LOER²NU

&$5%21

&8%(5($&7,21*7&6/
6WHOO&ܣDUERQVWHOO5RFN6KR[6,'
5/PP6KLPDQR;7J¯UD9¸NYDGLVNDEUHPVXU
\QJGNJ

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

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

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

Húsaviðhald

/LVWDYHU²NU

7LOER²NU

&$5%21

S.K.E - Verk sf.

Tökum að okkur allt almennt viðhald
húsa og nýsmíði. Áratugareynsla. Uppl.
s. 861-7749

Viðhald fasteigna.

Getum bætt við okkur verkefnum.
Allskyns viðhald en sérhæfum okkur
í gluggaskiptum. Upplýsingar í síma:
869 4479

Plastgeymslu útihús. 4,5fm. Auðveld
í uppsetningu og viðhaldsfrí. Verð
180þús. Uppl. í síma 893-3503

&8%(5($&7,215$&(
6WHOOܣOVWHOO5RFNVKR[5HED5/
PP6KLPDQR;7J¯UD9¸NYDGLVNDEUHPVXU
\QJGNJ

Parket og flísalagnir

Getum bætt við okkur parket og
flísalögnum. Uppl. í s. 892 9803, milli
10-18.
Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla.
S. 867 7753.

Tölvur

/LVWDYHU²NU

7LOER²NU

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

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

Ódýr heimilstæki

Höfum til sölu notaðar þvottavélar,
þurrkara og ísskápa. Einnig ódýra
varahluti í flestar gerðir þvottavéla.
Casa-raf ehf. Síðumúla 37, að neðan
verðu. S. 845 5976.

&8%(5($&7,216/
6WHOOܣOVWHOO5RFNVKR[6,'5/
PP6UDP;2J¯UD9¸NYDGLVNDEUHPVXU
\QJGNJ
/LVWDYHU²NU

7LOER²NU

Óskast keypt

Nudd

Sjónvarp

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

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

Spádómar
KAUPUM GULL

Til bygginga

&8%(5($&7,216/7
6WHOOܣOVWHOO)R[(YROXWLRQ5/
PP6KLPDQR;7J¯UD9¸NYDGLVNDEUHPVXU
\QJGNJ
/LVWDYHU²NU

7LOER²NU

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

0H²DQELUJ²LUHQGDVW7UL£VNLOXUV«UU«WWWLODOOUDEUH\WLQJD£YHU²L

Spásíminn 908 5666

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

Er með rúma 1100 metra af bankirai
harðvið frá Byko til sölu. þetta er í 3
lengdum 2,4m 3,4 m og 4,4m. Efnið er
nýtt og er staðsett í hafnarfirði. nýviðri
úr byko er um 1.650.000.- óska eftir
tilboði. bjarni@venue.is eða 820 0820

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

Geymsluhúsnæði

HÚSNÆÐI
Leigumiðlanir

Verslun

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

Geymslur.com

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

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.

www.geymslaeitt.is

TANTRA NUDD

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

Ökukennsla

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

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

Húsnæði í boði

Gistiheimili Guesthouse

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

HEILSA

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

Heilsuvörur

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

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

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

Pípulagningamenn

Óska eftir pípulagningameistara
eða svein til starfa í Stavanger Uppl.
í s: +47 908 41 752 eða stefan@
jonsson-partnere.no

Góð íslenskukunnátta!
Góð aukavinna eða
aðalvinna á kvöldin.

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

&YRIRT¾KJASALA ¥SL 3   WWWATVIS

6INS¾LL 3PORTBAR TIL SÎLU

Fyrir veiðimenn

&YRIRT¾KJASALA ¥SL 3   WWWATVIS

Silunganet Silunganet

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

TILKYNNINGAR
Einkamál

Atvinna í boði

&R¹B¾RLEGA STAÈSETTUR MEÈ S¾TI FYRIR 
MANNS  SPILAKASSA LOTTO ÅSSÎLU GRILL OG
NAMMIBAR 3NERTISKJ¹A VIDEËLEIGA
%R Å  FM NÕLEGU HÒSN¾ÈI

3PORTBAR Å  FM HÒSN¾ÈI OG BÕÈUR UPP
¹ FR¹B¾RA MÎGULEIKA µMIS SKIPTI KOMA TIL
GREINA 3KULDLAUST FÁLAG GETUR FYLGT
-JÎG GOTT VERÈ OG KJÎR Å BOÈI

ATVINNA
Snotur 2 herb. íbúð til leigu á besta
stað í vesturbænum. Svör berast á
Fréttablaðið merkt „Júlí”

&LOTTUR SÎLUTURN GRILL ÅS OG VIDEË

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

www.leiguherbergi.is

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

&YRIRT¾KIÈ FRAMLEIÈIROG SELUR H¹G¾ÈAVÎRUR
OG HEFUR MIKLA SÁRSTÎÈU ¹ MARKAÈNUM
'L¾SILEG VERSLUN VEL STAÈSETT
-JÎG HAGST¾ÈIR LEIGUSAMNINGAR

&YRIRT¾KJASALA ¥SL 3   WWWATVIS

Námskeið

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

¶EKKT FYRIRT¾KI TENGT
HÒSGAGNAIÈNAÈI

ÍBÚÐ TIL LEIGU

Falleg, nýmáluð með nýju parketi á gólfum,
122 fm2, 4 herb. björt og góð íbúð til leigu
á besta stað í Árbænum. Tvennar svalir.
Glæsilegt útsýni. Stutt í alla þjónustu.
Íbúðin er laus strax. Reglusemi áskilin.
Leiga 195 þús. á mánuði. Trygging.
Áhugasamir sendi helstu uppl. á netfangið:
galleku@gmail.com

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.

Save the Children á Íslandi

Húsnæði óskast
Íbúð óskast miðsvæðis

Óskum eftir 4ja herbergja íbúð, helst
nálægt HÍ eða í nágrenni. Reyklaus og
reglusemi. Skilvísum greiðslum heitið.
Uppl. í s. 772 6238

Útvarps
þátturinn
Snorri með
Orra
frá hádegi
alla virka
daga

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi
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LÓÐRÉTT
1. heimur, 3. skammstöfun, 4. sandgrynning, 5. sjáðu, 7. kynding, 10.
málmur, 13. háttur, 15. gróft orð, 16.
yfirbragð, 19. mun.
LAUSN

Ókláruð staka til forsetans
Þ

að er engu líkara en vitund mín skipti
BAKÞANKAR
um forrit þegar ég legg land undir
Jóns
fót. Það verður til dæmis á mér mikil
Sigurðar umbreyting þegar ég kem heim til Íslands
Eyjólfssonar frá Spáni. Um leið og ég labba inn í Leifsstöð falla stökurnar af munni mér og það
verður engu líkara en ég finni fyrir Agli
Skallagrímssyni berjast um í brjósti mér.
Ég einhendi mér svo í hundrað hluti sem
ég klára svo aldrei.

AÐ SAMA skapi kemur allt spænskt mér
spánskt fyrir sjónir eftir þessi umskipti.
Svo opnast spænski heimurinn fyrir
mér aftur um leið og ég er lentur í
Alicante. En þá á Íslendingurinn allt í
einu undir högg að sækja. Ég hætti til
dæmis að drekka kaffi og á erfitt með
að yrkja stökur en gríp fram í fyrir
hverjum manni að spænskum sið.

LÁRÉTT: 2. sess, 6. lm, 8. hak, 9. fit,
11. no, 12. aðild, 14. snark, 16. bt, 17.
gil, 18. rök, 20. fá, 21. áður.

21

17

19

LÁRÉTT
2. sæti, 6. 950, 8. merki, 9. stroff, 11.
skst., 12. hlutdeild, 14. brestir, 16.
verslun, 17. fjallaskarð, 18. ástæður,
20. hljóta, 21. fyrr.

11

14

18

5

LÓÐRÉTT: 1. álfa, 3. eh, 4. sandrif, 5.
sko, 7. miðstöð, 10. tin, 13. lag, 15.
klám, 16. brá, 19. ku.

2

1

ÞAÐ versta er að ég hafði ekk-

Ljósmynd
asa
Fréttabla mkeppni
ðsins

ert spáð í þessum umskiptum
þar til ég fékk, nú fyrir helgi,
neyðarkall frá Spáni hingað
til Íslands. Þá fékk ég þau
válegu tíðindi á vefpósti
mínum að ég væri fallinn í einu námskeiði í
háskólanum í Kordova
nema ef ég skilaði
verkefni í hvelli sem
ég og ætlaði að gera.

En þá kom babb í bátinn. Þetta spænska
skólaþrugl var ekkert í íslenska forritinu
mínu. Heilinn neitaði að skanna spænskar
rafskruddur, nafnið á námskeiðinu fannst
ekki í minninu og búið var að díkóda
kennarann svo mér fannst hann varla geta
verið til í alvörunni.

ÉG GÆTI best trúað að flestir evrópskir
ráðamenn glími við svipað vandamál. Þeir
hafa nú setið ófáa fundi saman og fundið
lausn vandans á hverjum fundi. En svo
fara þeir til síns heimalands þar sem vitundin virkar eftir öðru forriti sem díkódar niðurstöður fundanna og þjappar Merkel og Barosso niður í nokkur kílóbæti.
EN HVERNIG er með okkar leiðtoga? Virka
þeir eftir einu forriti þegar þeir leika fulltrúa okkar á erlendri grund og svo öðru
þegar þeir tala við okkur? Hvað um forsetann til dæmis? Mér finnst að það ætti að
gera þá kröfu um að hann virki alltaf eftir
sama forritinu. Eða eins og ég segi:
Forseti Íslands aldrei skal
í útlöndum skipta um forrit
og aldrei hirða um útlensku hjal
en hlusta þó stundum á … sjúddirallirei,
sjúdirallila.

EINS og ég segi, ég á stundum svolítið erfitt með að klára það sem ég byrja á.

■ Pondus
Maggi!
Mér finnst
þú sætasti
strákurinn í
skólanum!

Vertu úti
Taktu þátt í ljósmyndakeppni Fréttablaðsins um útivist.
Sendu inn mynd sem tengist útivist með einum eða
öðrum hætti og þú getur unnið miða fyrir tvo til
Evrópu!
Skilafrestur á mynd er til klukkan tólf á hádegi þann
4. júlí. Vinningsmyndin verður á forsíðu helgarblaðsins
þann 7. júlí og sigurvegarinn fær að auki tvo flugmiða
til einhvers af áfangastöðum WOW Air. Annað og
þriðja sæti fá miða fyrir tvo í Borgarleikhúsið.

Eftir Frode Øverli

Ok...
frábært!

Ert þú Ja, ég meina...
þú ert opin,
hrifinn
góð og ...
af mér?
snyrtileg
stelpa!

Gætir þú
fallið fyrir
mér?

■ Gelgjan

Látum
það þá
gerast!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Já!
Farðu í burtu!
Farðu í burtu!
Farðu í burtu!
Farðu í burtu!
Farðu í burtu!

Ekki
spurning!

Hún er
farin!

■ Handan við hornið

Hjúkk!
Þarna skall
hurð...

K!
BANK! BAN

...nærri
hælum!

Pósturinn!

Eftir Tony Lopes

Allar skálarnar
eru skítugar.
Er í lagi að setja
súpu í þetta?

Sendu inn mynd á ljosmyndakeppni@frettabladid.is

■ Barnalán
Að vera foreldri
er oftar en ekki
óþakklátt starf.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Og ósamstarfshæft
starf...
og óafturkræft
starf...
og hjálparlaust
starf..

PIPAR\TBWA-SÍA

Verður þín hugmynd að veruleika á Ásbrú?

Sjóðheitt fyrirtæki
Hátæknifyrirtækið Málmey hefur nú bæst í hóp yﬁr 80 fyrirtækja og stofnana sem starfa
á Ásbrú. Málmey sérhæﬁr sig í hönnun og smíði á vélum og búnaði fyrir ﬁskvinnslu- og
sjávarútvegsfyrirtæki á borð við Marel, Katla seafood, Samherja, Nesﬁsk og fjölmörg
önnur. Við bjóðum Málmey velkomna á svæðið.

Málmey ehf. er eitt fjölmargra fyrirtækja sem
kjósa Ásbrú, samfélag frumkvöðla, fræða og
atvinnulífs, sem sína bækistöð.
www.malmey.is

Nánari upplýsingar um Ásbrú má ﬁnna á www.asbru.is og hjá Kadeco
sem hefur frá árinu 2006 leitt uppbyggingu á Ásbrú.

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar
Sími 425 2100 | fyrirspurnir@kadeco.is
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Karl Bretaprins verður tískuspekingur
“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

Það er enginn annar en Karl
Bretaprins sem gefur karlmönnum tískuráðleggingar í júlíútgáfu breska GQ-tímaritsins. Karl
hefur löngum verið ötull talsmaður breskrar fatahönnunar en
prinsinn var í vor kosinn einn af
bestu klæddu mönnum Bretlands
af lesendum GQ.
„Ég verð að viðurkenna að það
koma mér mikið á óvart að vera
kosinn einn af best klæddu karlmönnunum af blaðinu. Það er ekki
langt síðan ég var kosinn sá verst
klæddi af einhverjum öðrum,“
segir Karl en hann vill meina að
mikilvægast sé að klæðast fötum
sem manni líður vel í.
Karl slær á létta strengi í pistlinum og gerir grín að sjálfum

sér en hann sést gjarna klæðast
tvíhnepptum jakkafötum á opinberum vettvangi.
„Þannig er það með tvíhnepptu
jakkafötin, sem margir vilja
meina að séu ekki í tísku, og geri
ég ráð fyrir að þau séu talin gamaldags núna. Einhver spekingur
sagði einhvern tímann að fatastíll
minn væri „hinsegin“, eitthvað
sem ruglaði mig í ríminu, og ég er
ennþá óviss hvort þetta hafi verið
meint sem hrós.“
Karl Bretaprins er hrifinn
af klæðskerasniðnum fötum og
fallegu handbragði. Jakkaföt
úr sterkum og endingargóðum
efnum eru í uppáhaldi enda vill
prinsinn að jakkaföt sín líti vel út
allan daginn.

TÍSKUGÚRU Karl Bretaprins er tískuskríbent í júlíútgáfu breska GQ-tímaritsins.
NORDICPHOTOS/GETTY

NÁNAR Á MIÐI.IS
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-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

Tónlist ★★★★★
Arnar Ástráðsson
State of Mind

Ómarkvisst

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

EKKI BAR HRIFIN Fyrirsætan Bar Refaeli leitaði loks sátta og sagðist einfaldlega ekki

vera hrifin af hárgeli. Irinu Shayk líkaði ekki gagnrýnin á hárgreiðslu kærasta síns.

Fyrirsætur í hár
saman á Twitter
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Íraelska ofurfyrirsætan Bar
Refaeli reitti samstarfskonu sína,
Irinu Shayk, til reiði þegar hún
birti skoðun sína á klippingu fótboltakappans Cristiano Ronaldo,
kærasta Shayk, á Twitter. Refaeli
var ekki par hrifin af hárgreiðslunni sem Ronaldo skartar á meðan
hann spilar með portúgalska landsliðinu á EM í knattspyrnu og skrifaði á Twitter: „Það eina sem ég get
hugsað um þegar ég sé Ronaldo er
að það ætti að banna hárgel.“
SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI - SÝND Í 2D OG 3D

Ástir, kynlíf og Rokk og Ról

BERNIE

Tom Cruise er
stórkostlegur
sem
s
rokkarinn Stacy Jaxx

kvikmyndir.is

-V.J.V., Svarthofdi.is

FRÁ LEIKSTJÓRA HAIRSPRAY KEMUR PARTÝMYND SUMARSINS

AKUREYRI
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Niðurstaða: Slök plata frá
efnilegum lagasmið.

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

JACK BLACK
MATTHEW McCONAUGHEY
SHIRLEY MACLAINE

FRÁ 5. JÚLÍ: GLASTONBURY THE MOVIE!

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

www.lyfja.is

EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA
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Trausti Júlíusson

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

SAGA SVO
ÓTRÚLEG AÐ
HÚN HLÝTUR
AÐ VERA
SÖNN!

- Roger Ebert

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

Shayk var ekki lengi að svara
Refaeli á samskiptasíðunni og
sagði henni að passa hvað hún
segði. „Að vera vondur fer engum
vel. Lærðu að elska,“ skrifaði
Shayk sem greinilega líkaði ekki
við gagnrýni á hárgreiðslu kærastans.
Refaeli var reyndar fljót að leita
sátta og vingast aftur við kollega
sinn. „Ég elska þig og ég elska
kærastann þinn. Ég er bara ekki
hrifin af hárgeli.“
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afsláttur af allri
Corega línunni
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Nýtt
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Corega Neutral Taste

KEFLAVÍK

&+(512%</',$5,(6
:+$772(;3(&7
/2/
6$)(

– Lifið heil

16

KRINGLUNNI

52&.2)$*(6
./
&+(512%</',$5,(6 ./
0$'$*$6&$50Ì6/7$/,./
0$'$*$6&$50Ì6/7$/,./
7+(/8&.<21(
./
'$5.6+$'2:6./6ê1'Ì6Ìè$67$6,11

12

12

./
./
./
./
./
./
./
./

Lægra
verð
í Lyfju

12
16

Frábær festa allan daginn, bragðlaus
svo að þú njótir matarins án truflunar.

Gildir til 15. júlí.

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 60184 6/12

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

State of Mind er fyrsta plata
Arnars Ástráðssonar. Hann
starfar sem læknir en er jafnframt
lagasmiður og átti meðal annars
lagið Ástin mín eina í undankeppni Eurovision 2011. Tónlistin
á plötunni er léttleikandi danspopp. Það eru sjö lög á plötunni,
en þrjú þeirra eru hér í tveimur
útgáfum.
Arnar er efnilegur, en hann
þarf að vinna betur úr hugmyndunum ef hann vill skapa sér nafn
í tónlistarheiminum. Vandamálið
við State of Mind er hvað lögin
og útsetningarnar eru ófrumlegar. Lög eins og Beautiful State
of Mind og Seasons minna til
dæmis of mikið á létt píanóteknó
Robert Miles og almennt séð
vantar mikið upp á að Arnari hafi
tekist að skapa sér sinn eigin stíl.
Á heildina litið er þetta heldur
ómarkviss plata, en maður heyrir
að Arnar hefur burði til þess að
gera betur.
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STEVEN LENNON og félagar í Fram sækja Stjörnuna heim í kvöld en þá lýkur 9. umferð Pepsi-deildar karla. Fram
hefur tapað þremur deildarleikjum í röð og situr í næst neðsta sæti deildarinnar. Í Árbæ tekur Fylkir á móti Breiðabliki
og í Keflavík mætast heimamenn og nýliðar Selfyssinga. Allir leikirnir hefjast klukkan 19.15.

sport@frettabladid.is
Jónas Guðni vill burt:

Úti í kuldanum
FÓTBOLTI Jónas Guðni Sævarsson

hefur tilkynnt forráðamönnum
Halmstad í sænsku b-deildinni að
hann vilji leita sér að nýju félagi.
Keflvíkingurinn, sem er samningsbundinn félaginu út nóvember, hefur aðeins komið við sögu í
tveimur leikjum liðsins á tímabilinu. Þá hefur hann verið utan
hóps í síðustu þremur leikjum liðsins eftir að hann lýsti yfir óánægju
sinni með stöðuna við þjálfara liðsins. „Það er alltaf möguleiki á að
koma heim en ég ætla að byrja að
skoða hvað ég get gert úti,“ segir
Jónas Guðni.
- ktd

LÍKLEGUR Íslandsmet Árna Más í 50

metra skriðsundi frá Ólympíuleikunum
árið 2008 stendur enn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Íslenska sundfólkið:

Von um fleiri
Ólympíusæti
SUND Þrír sundkappar eiga enn

von um sæti á Ólympíuleikunum
í London. Alþjóðasundsambandið
tilnefndi á föstudag hluta þeirra
sundmanna sem höfðu náð bestum tíma undir OST-lágmarkinu.
Í þeim hópi er Hrafnhildur Lúthersdóttir sem fjallað er um annars staðar á síðunni.
Sundsambönd þeirra sundkappa sem tilnefndir voru þurfa
að samþykkja boðið en alls ekki
er víst að öll sundsamböndin geri
það. Árni Már Árnason úr ÍRB
fær sæti á leikunum í 50 metra
skriðsundi ef einn þriggja sundmanna frá Króatíu, Argentínu
eða Póllandi sem hafa betri tíma
staðfesta ekki mætingu.
Svipað er uppi á teningnum hjá
Ægismönnunum Antoni Sveini
McKee og Jakobi Jóhanni Sveinssyni en þeir eru þó aftar í biðröðinni og möguleikarnir minni.
Ljóst er að möguleikar Erlu
Daggar Haraldsdóttur úr ÍRB og
Ragnheiðar Ragnarsdóttur úr KR
um sæti á leikunum eru úti. - ktd

MARKAVEISLA OG METAREGN
Spánverjar skráðu sig í sögubækur knattspyrnunnar þegar þeir vörðu Evrópumeistaratitil sinn með 4-0
stórsigri á Ítölum. Spænskir svöruðu gagnrýnisröddum sparkspekinga um leiðinlega knattspyrnu, blésu til
veislu og fögnuðu þriðja stórmótstitli sínum í röð.
FÓTBOLTI Þeir sem töldu skrifað í

skýin að Ítalir með Mario Balotelli í broddi fylkingar myndu gera
Spánverjum skráveifu í Kænugarði sigu í sætum sínum í upphafi leiks í gær.
Spánverjar réðu ferðinni, skoruðu snemma og voru aldrei líklegir til þess að láta Evrópumeistaratitilinn úr vörslu sinni. Þegar
Ítalir misstu mann af velli í síðari
hálfleik var sigurinn í höfn og tími
fyrir „strákinn“ Fernando Torres
að láta ljós sitt skína.
Torres kom Spánverjum í 3-0
átta mínútum fyrir leikslok með
sínu þriðja marki í keppninni.
Markið tryggði Torres markakóngstitilinn á fæstum mínútum spiluðum en Mario Gomez og
Mario Balotelli skoruðu einnig
þrjú mörk. Torres varð um leið
fyrsti leikmaðurinn í sögu EM til
þess að skora í tveimur úrslitaleikjum. Áður en yfir lauk lagði
Torres upp mark og stærsti sigur
í sögu úrslitaleiks Evrópumótsins
í höfn.
Spánverjar, sem eru ríkjandi
heimsmeistarar, hafa nú unnið
þrjú stórmót í röð fyrst landsliða.
Fróðlegt verður að sjá hvort U23
landslið þjóðarinnar bæti gullpeningi í safnið á Ólympíuleikunum í
London í sumar.
kolbeinntumi@365.is

MARKAKÓNGUR Fernando Torres tryggði sér markakóngstitilinn þegar hann lagði boltann snyrtilega framhjá Gianluigi Buffon,
markverði Ítala. Margir áttu von á að athyglin myndi beinast að Mario Balotelli, framherja Ítala, en það tók Torres aðeins fimmtán
mínútur að skrá sig í sögubækur Evrópumótsins í knattspyrnu.
NORDICPHOTOS/AFP

Íslensk hestamennska að taka við sér eftir pestina:

Tímalaus íþrótt
HESTAMENNSKA „Ég er himinlif-

andi. Þetta var ótrúlega skemmtilegt og vel heppnað. Allir sem
að þessu komu stóðu sig eins og
hetjur,“ segir Haraldur Örn Gunnarsson framkvæmdastjóri Landsmóts hestamanna sem var slitið á
Hvammsvelli í Víðidal í gær.
Um 10 þúsund manns skemmtu sér
á laugardagskvöldinu í Víðidalnum en um 7 þúsund gestir voru á
mótinu á síðasta ári á Vindheimamelum í Skagafirði. Mótið átti upphaflega að fara fram árið 2010 en
því þurfti að fresta vegna smitandi
hóstapestar.

„Það er gleðilegt að landsmótið
sé að taka við sér eins og hestamennskan í heild sinni eftir pestina,“ segir Haraldur sem var illa
við að velja hápunkt mótsins. Hann
sagði þó sigur Einars Öder Magnússonar í B-flokki gæðinga sérstaklega skemmtilegan.
„Það var gaman að sjá karlinn
landa sigrinum og sýnir að þú ert
ekki búinn í þessu sporti þótt þú
sért kominn yfir fimmtugt. Þetta
er tímalaus íþrótt,“ segir Haraldur. Einar Öder, sem varð fimmtugur í febrúar vann síðast sigur
á landsmóti árið 1986 á Hellu. - ktd

LANGÞRÁÐ Einar Öder fagnar sigrinum í B-flokki gæðinga ásamt eiginkonu sinni
Svanhvíti og gæðingnum Glóðafeyki frá Halakoti.
MYND/GUÐRÚN HULDA PÁLSDÓTTIR

Hrafnhildur Lúthersdóttir fékk farseðilinn staðfestan:

Miðalausir foreldrar
SUND Hrafnhildur Lúthersdóttir úr

SH fékk þær gleðifréttir fyrir helgi
að hún hefði öðlast þátttökurétt í
200 metra bringusundi á Ólympíuleikunum í London. Hrafnhildur hafði náð OST-lágmarki líkt og
fleiri íslenskir sundmenn og stóð
vel að vígi með góðan tíma.
„Ég bjóst við þessu en það var
engu að síður skemmtilegt að fá
staðfestinguna,“ segir Hrafnhildur sem var búin að reikna út að
möguleikar hennar á Ólympíusætinu væru góðir.
Hrafnhildur, sem er á 21. aldursári, einbeitti sér mest að 100 metra
bringusundi en mun keppa í 200
metra bringusundi í London.
„Ég hef bætt þol mitt mikið og
kann mun betur að synda 200 metra
bringusund,“ segir Hrafnhildur en
nýleg áhersla hennar á sundgreinina hefur skapað lúxusvandamál í
fjölskyldu hennar.
„Þegar Ólympíumiðarnir fóru í
sölu keyptu foreldrar mínir miða á
100 metra bringusund svo nú eru
þeir fastir með miða á grein sem ég
er ekki einu sinni að fara að keppa
í,“ segir Hrafnhildur hlæjandi og

SYNDIR Í VESTANHAFS Hrafnhildur syndir

fyrir Háskólann í Flórída.
MYND/SUNDSAMBAND ÍSLANDS

bætir við að foreldrar hennar hafi
ekki gefist upp í miðaleitinni.
Hrafnhildur hafði áður tryggt
sér Ólympíusæti en hún er í boðsveit Íslands í 4x100 metra fjórsundi kvenna.
- ktd
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Ekkert annað en fall blasir við Grindvíkingum:

Auðveldur sigur KR
FÓTBOLTI KR rúllaði yfir Grinda-

MARK FH-ingar höfðu mörg tilefni til að

fagna á laugardaginn.

„Við gátum aðeins lagað leik
okkar í hálfleik og bætt hann og
við spiluðum ágætlega í seinni
hálfleik og gerðum fín mörk. Ég
átti von á meiru frá Grindavík,“
sagði Rúnar.
KR situr í öðru sæti deildarinnar eftir sigurinn, stigi á eftir FH,
en Grindvíkingar eru neðstir með
þrjú stig.
„Þetta er krefjandi en það styttist í sigurleikinn. Ég hef trú á að
við getum búið til sigra,“ sagði
Guðjón Þórðarson, þjálfari Grindavíkur, sem enn bíður eftir 100.
sigrinum sínum í efstu deild. - gmi

vík, 4-1, á heimavelli sínum í
Pepsi-deildinni í gær. Eins og tölurnar gefa til kynna var sigurinn
öruggur og sanngjarn en Grindavík minnkaði muninn þegar mínúta var til leiksloka.
Það tók KR 45 mínútur að komast yfir en eftir að fyrsta markið
leit dagsins ljós var aldrei spurning hvert stigin þrjú færu.
„Ég myndi nú ekki segja að
þetta hafi verið auðvelt. Það tók
langan tíma að brjóta á bak sterka
vörn Grindvíkinga,“ sagði Rúnar
Kristinsson þjálfari KR í leikslok.

FRÉTTABLAÐIÐ/GBH

Pepsi-deild karla:

FH einu marki
frá meti ÍA
FÓTBOLTI FH-ingar skoruðu sjö
mörk á Skaganum á laugardaginn
og hafa þar með skorað 27 mörk í
fyrstu níu leikjum sínum í Pepsideildinni. FH-liðið var aðeins
einu marki frá því að jafna met
Skagamanna frá 1993 en hér er
átt við metið síðan deildin innihélt fyrst tíu lið sumarið 1977.
Fjögur efstu liðin á þessum lista,
fyrir innreið FH-inga í sumar,
fóru alla leið og urðu Íslandsmeistarar.
Markaveisla FH-inga er ekki síst
merkileg fyrir þær sakir að liðið
skoraði „bara“ 3 mörk í fyrstu 3
leikjunum í sumar en hefur síðan
skorað 24 mörk í 6 leikjum eða 4
mörk að meðaltali í leik.
- óój

Flest mörk í fyrstu 9 leikjunum
(frá 1977-2012):
28 - ÍA 1993 (Íslandsmeistari)
27 - FH 2012 (?)
27 - KR 1996 (Íslandsmeistari)
26 - Valur 1978 (Íslandsmeistari)
26 - FH 2005 (Íslandsmeistari)
25 - ÍA 1978 (2. sæti)
24 - Fram 1985 (4. sæti)
24 - ÍA 1996 (Íslandsmeistari)
24 - FH 2009 (Íslandsmeistari)
24 - Stjarnan 2009 (7. sæti)

2-7
Akranesvöllur

Þorvaldur Árnason (8)

0-1 Hólmar Örn Rúnarsson (29.), 0-2 Albert
Brynjar Ingason (35.), 0-3 Atli Guðnason
(41.), 1-3 Gary Martin (55.), Emil Pálsson
(70.), Atli Guðnason (72.), Dean Martin
(74.), Björn Daníel Sverrisson (80.), Atli
Guðnason (93.)



LEIÐIN TIL
HOLLUSTU
Norræna matvælamerkið
Skráargatið auðveldar þér að
velja holla matvöru.
Vörur með Skráargatinu verða
að uppfylla ákveðin næringarviðmið og teljast hollastar í
sínum fæðuflokki.
Skyr.is drykkirnir standast
þessar ströngu kröfur, þú
getur því treyst á hollustu
Skyr.is.

Skot (á mark): 9-26 (6-16)
Varin skot: Árni Snær 9 - Gunnleifur 4
ÍA (4-3-3): Árni Snær Ólafsson 3 - Einar Logi Einarsson 2, Ármann Smári Björnsson 3, Kári Ársælsson 2, Guðjón Heiðar Sveinsson 3 - Jóhannes Karl
Guðjónsson 4, Mark Doninger 3 (64., Garðar Bergmann Gunnlaugsson 3), Arnar Már Guðjónsson 3
- Jón Vilhelm Ákason 3 (53., Andri Adolphsson 4),
Ólafur Valur Valdimarsson 4 (53., Dean Martin 5),
Gary Martin 5.
FH (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson 7 - Guðjón Árni Antoníusson 7, Pétur Viðarsson 6, Freyr
Bjarnason 7 (86., Viktor Örn Guðmundsson -),
Danny Thomas 7 - Hólmar Örn Rúnarsson 8,
Bjarki Gunnlaugsson 7 (75., Hafþór Þrastarson -),
Björn Daníel Sverrisson 8 (82., Einar Karl Ingvarsson -) - Emil Pálsson 7, Atli Guðnason 9*, Albert
Brynjar Ingason 8.
* MAÐUR LEIKSINS

4-1
KR-völlur, áhorf.: 798

Gunnar Jarl Jónss. (8)

1-0 Grétar Sigﬁnnur Sigurðsson (45.), 2-0
Þorsteinn Már Ragnarsson (50.), 3-0 Emil
Atlason (75.), 4-0 Sjálfsmark (82.), 4-1 Pape
Mamadou Faye (89.)
Skot (á mark): 16-7 (11-4)
Varin skot: Hannes Þór 2 - Óskar 8
KR (4-4-2): Hannes Þór Halldórsson 6 - Magnús
Már Lúðvíksson 7, Grétar Sigﬁnnur Sigurðsson 7,
Rhys Weston 6, Guðmundur Reynir Gunnarsson 7
- Emil Atlason 7, Baldur Sigurðsson 6 (41., Atli Sigurjónsson 7), Viktor Bjarki Arnarsson 6 (80., Egill
Jónsson -), Óskar Örn Hauksson 9* - Þorsteinn
Már Ragnarsson 8, Kjartan Henry Finnbogason 6
(61., Dofri Snorrason 6).
GRINDAVÍK (5-3-2): Óskar Pétursson 5 - Matthías
Örn Friðriksson 3, Björn Berg Pryde 3, Ólafur Örn
Bjarnason 4, Mikael Edlund 3, Ray Anthony Jónsson 3 - Marko Valdimar Stefánsson 4, Óli Baldur
Bjarnason 2 (81., Daníel Leó Grétarsson -), Scott
McKenna Ramsay 5 (71., Hafþór Ægir Vilhjálmsson
-) - Pape Mamadou Faye 6, Magnús Björgvinsson
4 (74., Alex Freyr Hilmarsson -). * MAÐUR LEIKSINS

www.skyr.is

BESTI MAÐUR VALLARINS Óskar Örn Hauksson fór illa með Grindvíkinga í Vesturbænum í gær. Óskar Örn átti þátt í þremur mörkum KR-inga.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

2. júlí 2012 MÁNUDAGUR

24

VIÐ TÆKIÐ Tinna Rós steinsd. horfir á endursýningar

> Stöð 2 kl. 21.35
The Crimson Petal and the White

Dagsskipulag veiku gellunnar

Fyrri hluti framhaldsmyndar sem byggð
er á samnefndri skáldsögu eftir Michel
Faber og fjallar um Sugar, unga
vændiskonu sem stundar iðju sína á
götum Lundúna árið 1870. Sugar er
margt til lista og fær tækifæri til að
nota hæfileika sína á sviði viðskipta
og skrifta þegar hún kemst í kynni
við giftan auðjöfur sem þarf á
aðstoð Sugar að halda til að
bjarga fyrirtæki sínu.

Að horfa á sjónvarp er góð skemmtun. Að liggja heima í veikindum og
volæði á meðan sólin skín er ekki
jafn góð skemmtun! Sem betur fer
hefur maður sjónvarpið til að koma
manni í gegnum slík tímabil.
Á veikindadögum eru fáir fastir
punktar í tilverunni og það er allt
í lagi, en þegar þeir dagar fara að
verða margir í röð er nauðsynlegt
að setja niður einhvers konar dagsskipulag. Sjónvarpsdagskráin er sniðugt tæki til að skipuleggja
daginn eftir. Það gefur manni ástæðu til að
vakna og færa sig um set, úr rúminu yfir á sófann, að nýjasti þátturinn af Glæstum vonum
er sýndur klukkan 9.10 á morgnana. Eftir að

honum lýkur gefst tækifæri til að
taka sér lúr, fá sér að borða eða fara
á stöðvahopp þar til Nágrannar hefjast klukkan 12.35. Að þeim loknum
er allur gangur á hvað tekur við þar
til Leiðarljós hefst seinni partinn,
klukkan 16.15 eða 16.30. Þar eftir
fylgir svo að horfa á hinar sápuóperurnar aftur (því það er ekki eins
og maður hafi neitt annað betra að
gera) þar til við taka fréttir og oft skemmtilegt og
mannbætandi sjónvarpsefni í kjölfar þeirra.
Þökk sé stöðugum endursýningum á því
gæðasjónvarpsefni sem sápuóperur eru kom það
fyrir um daginn að ég horfði á sama þáttinn af
Nágrönnum í fimmta sinn. Það var frábært!

Stöð 2
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Sveitasæla (7:20)
17.34 Þetta er ég (8:12)
17.41 Sumar í Snædal (1:6)
18.08 Fum og fát (7:20)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Ísþjóðin með Ragnhildi Stein-

unni (1:8) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 2012 (1:7) (Twenty Twelve)
20.10 Sigdalurinn mikli - Hjarta Afríku – Eldur (1:3)
21.00 Sigdalurinn mikli - Á tökustað
(1:3) (The Great Rift: Behind the Scenes)
21.15 Castle (14:34) (Castle)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Liðsaukinn (23:32) (Rejseholdet)
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi ungra
barna.
23.20 Kviksjá: Stuttmyndir Kvikmyndaskólans
23.21 Sannleiksleit (Knowledgy) Atriði í
myndinni eru ekki við hæfi barna.
23.44 Kviksjá: Stuttmyndir Kvikmyndaskólans
23.45 Ómissandi fólk
23.55 Njósnadeildin (1:8) (Spooks VIII)
(e)
00.50 Fréttir
01.00 Dagskrárlok

08.20 Hachiko: A Dog‘s Story
10.00 Leap Year
12.00 Búi og Símon
14.00 Hachiko: A Dog‘s Story
16.00 Leap Year
18.00 Búi og Símon
20.00 Julia
22.20 Inhale
00.20 Typhoon
02.20 Lions for Lambs
04.00 Inhale
06.00 The Abyss

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.40 Malcolm in the Middle (1:16)
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (161:175)
10.15 Chuck (12:24)
11.00 Gilmore Girls (22:22)
11.45 Falcon Crest (27:30)
12.35 Nágrannar
13.00 Frasier (1:24)
13.25 American Idol (16:40)
14.55 ET Weekend
15.45 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 Friends (11:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 The Simpsons (7:22)
19.40 Arrested Development (8:18)
20.05 Glee (12:22)
20.50 Suits (4:12) Ferskir spennuþættir á

léttum nótum um hinn eitursnjalla Mike sem
hefur haft lifibrauð sitt af því að taka margvísleg próf fyrir fólk gegn greiðslu.
21.35 The Crimson Petal and the
White (1:2) Fyrri hluti framhaldsmyndar sem fjallar um Sugar, unga vændiskonu
sem stundar iðju sína á götum Lundúna árið
1870. Sugar er margt til lista og fær tækifæri
til að nota hæfileika sína á sviði viðskipta
og skrifta þegar hún kemst í kynni við giftan
auðjöfur sem þarf á aðstoð Sugar að halda.
23.10 Two and a Half Men (18:24)
23.35 The Big Bang Theory (9:24)
00.00 How I Met Your Mother (12:24)
00.25 Bones (1:13)
01.10 Girls (4:10)
01.40 Eastbound and Down (4:7)
02.10 NCIS (9:24)
02.55 V (1:12)
03.40 Chuck (12:24)
04.25 Suits (4:12)
05.10 Friends (11:24)
05.35 Fréttir og Ísland í dag

fm 92,4/93,5
06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið
í nærmynd 12.00 Fréttir 12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50
Dánarfregnir 13.00 Andlit sjúkdóms 14.00 Fréttir
14.03 Rússneski píanóskólinn 15.00 Fréttir 15.03
Útvarpssagan: Leyndardómar býflugnanna 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: Innansveitarkronika 22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.25
Girni, grúsk og gloríur 23.15 Kvika 00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁReinn
18.15 Þýski handboltinn. Bergischer
- Hamburg
19.40 Eimskipsmótaröðin 2012 Samantekt frá Íslandsmótinu í holukeppni sem er
jafnframt þriðja mótið í Eimskipsmótaröðinni.
20.10 ÍA - FH Útsending frá leik ÍA og FH í
Pepsi deild karla í knattspyrnu.
22.00 Pepsi mörkin Öll mörkin og umdeildu atvikin í leikjum Pepsi deildar karla í
knattpsyrnu.
23.10 ÍA - FH
01.00 Pepsi mörkin

17.45 Man. City - Swansea
19.30 PL Classic Matches: Nottingham Forest - Man. Utd.

20.00 Man. City - Arsenal 12.09.09
20.30 Tottenham - Chelsea
22.15 Newcastle - Man. Utd.

19.30 The Doctors (148:175)
20.15 60 mínútur
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.20 Ísland í dag
21.45 Dallas (3:10)
22.30 Rizzoli & Isles (3:15)
23.15 The Killing (8:13)
00.00 House of Saddam (4:4)
01.00 60 mínútur
01.45 The Doctors (148:175)
02.25 Íslenski listinn
02.50 Sjáðu
03.15 Fréttir Stöðvar 2
04.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

18.00 Að norðan

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.10 Million Dollar Listing (4:9) (e)
16.55 Minute To Win It (e)
17.40 Dr. Phil
18.20 Titanic - Blood & Steel (12:12)
(e)

10.55 Come Dine With Me 11.45 QI 12.15 QI
12.45 Keeping Up Appearances 13.15 Keeping
Up Appearances 13.45 One Foot in the Grave
14.15 One Foot in the Grave 14.45 The Best of
Top Gear 15.35 QI 16.05 QI 16.35 Come Dine
With Me 17.25 The Graham Norton Show 18.10
QI 18.40 QI 19.10 Top Gear 20.00 Live at the
Apollo 20.45 Peep Show 21.10 Twenty Twelve
21.40 The Royal Bodyguard 22.10 Michael
McIntyre‘s Comedy Roadshow 23.00 Top Gear
23.50 Live at the Apollo 00.35 Peep Show

19.10 America‘s Funniest Home Vid-

eos (8:48) (e)
19.35 30 Rock (8:23) (e)
20.00 Will & Grace (14:27) (e)
20.25 90210 (23:24) Bandarísk þáttaröð
um ástir og átök ungmenna í Beverly Hills.
Það gengur á ýmsu í steggja og gæsunarveislum krakkanna í 90210 og nokkrir gestir
enda í steininum eftir gleðskapinn.
21.10 Hawaii Five-0 (22:23) 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 ólíkur og dagur og nótt en tekst
samt að klára sín mál í sameiningu – allt frá
mannránum til hryðjuverka. McGarrett nær
að handsama andstæðing sinn Wo Fat og
kemst að því að Yakuza er á eftir þeim og vill
þá dauða.
22.00 Camelot (4:10) Ensk þáttaröð sem
segir hina sígildu sögu af galdrakarlinum
Merlin, Arthúri konungi og riddurum hringborðsins. Stjörnum prýdd þáttaröð sem sameinar spennu og drama, rammað inn af
klassískri riddarasögu. Arthur er ekki tilbúinn
í að sleppa takinu af Guinevere og berst við
Leontes um athygli hennar.
22.50 Jimmy Kimmel
23.35 Law & Order (16:22) (e)
00.20 Olivia Lee: Dirty, Sexy, Funny
(4:8) (e)
00.45 Hawaii Five-0 (22:23) (e)
01.35 The Bachelor (5:12) (e)
03.05 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.10 AT&T National

- PGA Tour 2012 (4:4) 12.10 Golfing World
13.00 AT&T National - PGA Tour 2012 (4:4)
18.00 Golfing World 18.50 AT&T National PGA Tour 2012 (4:4) 22.00 Golfing World
22.50 Champions Tour - Highlights (11:25)
23.45 ESPN America

11.00 So F***ing Special 11.30 Ha‘ det godt
12.00 Søren Ryge 12.30 Gintberg på kanten
13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10 Jamie
Oliver i 14.00 Professor Balthazar 14.10 Olivia
14.20 Timmy-tid 14.30 Ni Hao, Kai-Lan 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 19.30 Aftentour 2012 20.45
Kriminalkommissær Foyle 22.15 Arvingen til
Glenbogle 04.00 Noddy

12.00 Danmark fra kyst til kyst 13.00 NRK nyheter
13.05 Sjukehuset i Aidensfield 14.00 NRK nyheter
14.05 Matador 15.00 NRK nyheter 15.10 Hvem
tror du at du er? 15.50 Billedbrev 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 Status Norge 18.50 Smilehullet 18.55
Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.30
Sommeråpent 20.15 Boardwalk Empire 21.10
Kveldsnytt 21.25 Trial & retribution

10.25 Gravid i höga klackar 11.10 Alzheimers.
Forskningen tar fart 12.20 Harry Munter 14.00
Rapport 14.05 Gomorron Sverige 14.55 Engelska
Antikrundan 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport
16.10 Regionala nyheter 16.15 Jag ser underbara
ting 17.05 Svart på vitt 17.10 Svart på vitt 17.15
Mitt i naturen 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 En idiot på resa 2
21.50 Häxans tid 22.40 Friday night dinner

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Golf
fyrir alla 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eldum íslenskt

OMEGA
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

ÞÚ FÆRÐ MIKIÐ FYRIR LÍTIÐ.
HENTA VEL HVORT SEM ER Í
STOFUNA, HERBERGIÐ, Á HÓTELIÐ,
SUMARBÚSTAÐINN EÐA HJÓLHÝSIÐ.

Finlux 22FLX850DVUD

MEÐ

22“ HD LCD SJÓNVARP með DVD spilara,
1366x768p upplausn, stafrænum DVB-T móttakara og er 12/220v. Fjöldi tengimöguleika m.a.
Scart, HDMI, USB margmiðlunartengi, Digital Coax,
Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort.

DVD

FYRIR 12/230 VOLT

SPILARA

TILBOÐ

49.990

 á-4TIMTMMN

MEÐ

DVD

12/230v

22“ HD örþunnt LED SJÓNVARP með DVD spilara
1366x768p upplausn og stafrænum DVB-T móttakara.
Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, HDMI, USB tengi, Digital
Coax, VGA, heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort.
Með 12v - 230v kerfi og sérstaka hótelstillingu.

TILBOÐ

59.990

 á-4TJHTMMN

MÓTTAKARI

DVD

SPILARA

Finlux 22FLX910LVUD

DVB-T

MEÐ

LED

SPILARA

2 HDMI

Finlux 26FLX905HU

Finlux 26FLX850VHU

Finlux 26FLX910LHU

26“ HD LCD SJÓNVARP með 1366x768p
upplausn og stafrænum DVB-T móttakara.
Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, 2xHDMI, USB
margmiðlunartengi, Digital Coax, VGA tengi,
heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort.

26“ HD LCD SJÓNVARP með DVD spilara 1366x768p
upplausn og stafrænum DVB-T móttakara. Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, HDMI, USB tengi, Digital Coax,
VGA, heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort.
Með sérstaka hótelstillingu.

26“ ÖRÞUNNT LED SJÓNVARP með 1366x768p
upplausn og stafrænum DVB-T móttakara.
Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, 2xHDMI, USB
margmiðlunartengi, Digital Coax, VGA tengi,
Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort.

TILBOÐ

64.990
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TILBOÐ

69.990
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TILBOÐ

74.990
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DVB-T

MÓTTAKARI

DVB-T

2xHDMI

HD

HD

2xHDMI

USB TENGI

FULL

FULL

USB TENGI

MÓTTAKARI

MEÐ

2xUSB

2xUSB

2xHDMI

2xHDMI

DVD

SPILARA

Finlux 32FLX905HU

Finlux 32FLX910VHU

Finlux 42FLHX905HU

Finlux 42FLHX905HU

32“ HD LCD SJÓNVARP með 1366x768p
upplausn og stafrænum DVB-T móttakara.
Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, 2xHDMI, USB
margmiðlunartengi, Digital Coax, VGA tengi,
Heyrna
Hey
rnartó
rtólst
lsteng
engii og
og CI
CI rauf
rauf fyrir
fyrir afrug
afruglar
larako
akort
rt.
Frábært verð.

32“ HD LCD SJÓNVARP með DVD spilara,
1366x768p upplausn og stafrænum DVB-T+C
(MPEG4) móttakara. Fjöldi tengimöguleika m.a.
Scart, 2xHDMI, USB margmiðlunartengi, Digital
Coaxx, VGA tengi
Coa
tengi, heyr
heyrnar
nartól
tólste
stengi
ngi og CI rauf
rauf fyr
fyrir
ir
afruglarakort. Frábært verð.

42" Full HD LCD sjónvarp með 1920x1080p
upplausn, stafrænum DVB-T móttakara og
100.000:1 skerpu. Fjöldi tengimöguleika
m.a. 2xHDMI, Digital Coax, 2xScart, 2xUSB
margmi
mar
gmiðlu
ðlunar
narten
tengi
gi, VGA
VGA tteng
engii og
og C
CII rauf
rauf fyrir
fyrir
afruglarakort.

42" Full HD LCD sjónvarp með 1920x1080p
upplausn, stafrænum DVB-T móttakara og
100.000:1 skerpu. Fjöldi tengimöguleika
m.a. 2xHDMI, Digital Coax, 2xScart, 2xUSB
Margmi
Mar
gmiðlu
ðlunar
narten
tengi
gi, VGA
VGA teng
tengii og
og CI
CI rauf
rauf fyrir
fyrir
afruglarakort.

VERÐ

69.990

° á

VERÐ

79.990

° á

TILBOÐ

109.990

VERÐ
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139.990
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SJÓNVÖRP
STOFNAÐ 1971
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UMBOÐSMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Hrannarbúðin Grundarfirði. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Verslunin Ranglátur, Tálknafirði. Fjölval, Patreksfirði.
Kaupfélag Steingrímsfjarðar, Drangsnesi. Snerpa Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Smárabær, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Valberg, Ólafsfirði. SR Byggingavörur, Siglufirði. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri.
Víkurraf, Húsavík. AUSTURLAND: Tölvulistinn, Egilsstöðum, Kauptún, Vopnafirði. Nettó, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuþjónusta Benna, Grindavík. Heimilistæki, Reykjanesbæ. Hagkaup, Njarðvík.
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gott á grillið

Hrefna Rósa grillar fyrir landsmenn

„Mér finnst best að grilla
sjávarfang og þá aðallega tígrisrækjur, smokkfisk og svoleiðis
gúmmelaði.“
Logi Pedro Stefánsson, meðlimur Retro
Stefson.

„Ég hef sjaldan hlakkað jafn mikið til enda
er þetta sjónvarp allra landsmanna,“ segir
kokkurinn Hrefna Rósa Sætran sem ætlar að
grilla fyrir landsmenn á Ríkissjónvarpinu í
haust.
Hrefna Rósa er þessa dagana að undirbúa tökur á nýrri þáttaröð sem sérhæfir sig
í grillmatreiðslu. Seríunni er leikstýrt af
Kristófer Dignus og framleidd af Stórveldinu.
Hrefna Rósa er ánægð að fá tækifæri til að
elda á RÚV en hún hefur undanfarin ár verið
með matreiðsluþætti á Skjá einum.
„Ég var svo heppin að þeir hjá Stórveldinu höfðu samband við mig og gáfu mér þetta
tækifæri,“ segir Hrefna sem hefur notað alla
helgina til að undirbúa tökurnar sem hefjast á
pallinum í garðinum hennar í dag. „Við smíð-

uðum risastóran pall síðasta sumar og nú er
búið að breyta honum í glæsilegt stúdíó.“
Ekki er enn þá komið nafn á þættina en
þeir verða sex talsins, hálftíma að lengd
og hefjast sýningar í ágúst. Hrefna segist
ætla að einbeita sér að einu hráefni í hverju
þætti og vill kenna fólki góð og einföld ráð
við grillið. „Hugmyndin kom upp samhliða
bókinni minni, Grillbók Hagkaupa, en í þáttunum ætla ég að nota uppskriftir úr bókinni
og sýna hvernig ég grilla,“ segir Hrefna Rósa
sem sjálf grillar einungis á kolagrilli. „Ég hef
alltaf gert það, bæði heima og svo á Fisk- og
Grillmarkaðnum, en það er ekki vegna þess
að mér finnst það betra heldur meira svona
vani. Í þáttunum nota ég samt gasgrill því
flestir eiga svoleiðis.“ 
- áp

Grillmeistari Hrefna Rósa Sætran ætlar að gefa
landsmönnum einföld og góð ráð við grillið á RÚV í
haust. 
Fréttablaðið/anton

Sláttutraktorar
ÞÓR

H
F

í garðinn og sumarbústaðinn

ðardreifarar Krókhálsi 16

110 Reykjavík
Sími 568-1500
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 461-1070
www.thor.is
Gerir það gott Tískusýning Sruli Recht er orðin liður í opinberri dagskrá tískuvikunnar í París í haust. 

fréttablaðið/gva

Sruli Recht: Setur okkur í flokk með stóru tískuhúsunum

Sýnir með Issey Miyake og
Dior á tískuvikunni í París
„Sýning sem þessi er mjög mikilvæg hönnuðum sem vilja koma sér
á framfæri á erlendum mörkuðum
og setur okkur í flokk með stóru
tískuhúsunum og ýtir undir áhuga
kaupenda,“ segir fatahönnuðurinn
Sruli Recht.
Tískusýning hans er nú liður í
opinberri dagskrá tískuvikunnar í
París í haust og mun hann sýna á
sama tíma og tískuhús á borð við
Issey Miyake, Pierre Cardin, Dior,
Galliano, Hermés, Luis Vuitton og
Rick Owens.
Sruli hefur fjórum sinnum áður
tekið þátt í tískuvikunni í París en
þetta er í fyrsta sinn sem sýning
hans er liður í opinberri dagskrá

tískuvikunnar. „Sýningin sem ég
setti upp í janúar fékk það góð viðbrögð að okkur var boðið að sýna
í Palais Brongniart í haust. Við
höfum lagt ómælda vinnu í að undirbúa sýninguna og höfum meðal
annars ráðið sýningarstjóra til að
stýra sýningunni,“ segir Sruli sem
vinnur ásamt átján manna teymi við
að undirbúa herlegheitin. Hann mun
sýna um tuttugu heildarklæðnaði á
sýningunni sem fram fer í hinni
gömlu kauphöll Parísar.
Þátttaka hans í tískuvikunni
hefur vakið athygli erlendra kaupenda á hönnun hans og að hans sögn
hafa um þrjátíu nýir aðilar sýnt
merkinu áhuga, þar á meðal Saks

Fifth Avenue-verslunin í New York.
Verslunin var stofnuð árið 1898 og
rekur einnig útibú í Dúbaí, SádiArabíu og Mexíkó.
Sruli er uppalinn í Ástralíu en
hefur verið búsettur á Íslandi undanfarin ár og rekur hönnunarverkstæðið Vopnabúrið á Granda. Sruli
notar gjarnan íslenskt hráefni í
hönnun sinni og vinnur hana í samstarfi við íslenska handverksmenn.
Síðasta sumar sagði Fréttablaðið
frá því að tónlistarmaðurinn Lenny
Kravitz hefði fallið fyrir hönnun
Sruli þegar herralína hans var sýnd
í París og festi söngvarinn kaup á
þónokkuð af fatnaði og fylgihlutum
úr línunni. 
sara@frettabladid.is

Miss J. hrifinn af Munda

Heilsueldhúsið
heilsurettir.is

Útvarpsþátturinn
Snorri með Orra
frá hádegi alla virka daga

„Hann kom í heimsókn í sýningarherbergið okkar hérna í París,“
segir farahönnuðurinn Mundi sem
fékk hinn fræga gönguþjálfara
og fyrirsætu Miss J. Alexander í
heimsókn í vikunni.
Miss J. Alexander er litríkur
karakter sem skaust fram í sviðljósið sem hægri hönd fyrirsætunnar Tyru Banks í raunveruleikaþáttunum America’s Next Top
Model. Þar var hann þekktur fyrir
að koma fram í skemmtilegum
fatasamsetninum og jafnvel klæðast dragi. Miss J. sérhæfir sig í að
kenna fyrirsætum að ganga tískupallinn enda fyrrum fyrirsæta
sjálfur. Hann er búsettur í París
en þar fer nú fram herrafatatískuvika fyrir sumarið 2013.
Mu ndi er með svoka l lað
„showroom“ eða sýningarherbergi
í París í þeim tilgangi að sýna fatalínu sína fyrir gesti og gangandi,
sem gjarna eru innkaupafólk, rit-

stjórar tískutímarita og annað
áhugafólk innan tískuheimsins.
Þangað kom Miss J. og sló á létta
strengi með Munda.
„Við spjölluðum saman og hann
skoðaði og mátaði hjá okkur. Að
lokum gaf ég honum bol áður en
við kvöddumst,“ segir Mundi, sem
er á ferð og flugi um heiminn
með fatalínu sína í sumar.
Auk þess að vera í París
verður Mundi ásamt,
meðal annarra, hönnuðunum Eygló, Hlín
Reykdal og Hringu
á tískuvikunni í
Berlín sem hefst í
næstu viku.
- áp
gaf honum bol Miss J.

Alexander er hvað þekktastur
fyrir hlutverk sitt í raunveruleikaþáttunum America’s Next Top
Model. Hér sést hann klæðast
peysu frá Munda.

LAGERSALA
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GOLFFATNAÐI
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Super Stretch

Verð nú kr
kr. 8.900
8 900
Verð áður kr. 17.990

Soft Shell

Verð nú kr. 12.900
0
Verð
V
ð áður
áð kr.
k 27.990
27 990
0

Regnjakki

Soft Shell

Verð nú kr. 14.900
V

Verð nú kr. 14.900

Regnjakki

Soft Shell

Verð áður kr. 22.990

Verð nú kr. 14.900
V
Verð áður kr. 22.990

Verð áður kr. 26.990

Verð nú kr. 14.900
Verð áður kr. 26.990

OPNUNARTÍMAR

Mánudagur
Þriðjudagur

2. júlí
3. júlí

kl. 12:00 - 20:00
kl. 12:00 - 20:00

Mikið úrval af golffatnaði, útivistarfatnaði
og mörgu ﬂeiru.
Lagersala - Nýbýlavegi 18
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Ljósmyndari Morgunblaðsins, Júlíus
Sigurjónsson, datt heldur betur í
lukkupottinn á dögunum þegar
hann náði myndum af stórstjörnunni Tom Cruise og eiginkonu
hans Katie Holmes á rölti í miðbæ
Reykjavíkur. Örfáum dögum eftir
að myndirnar voru teknar sótti
Holmes um skilnað frá eiginmanni
sínum og eru þessar myndir því
með þeim allra síðustu sem náðust
af parinu saman. Fullyrða má að
verðmæti myndanna hækkaði
gríðarlega í kjölfar þeirra tíðinda og
hafa Júlíus og félagar nú
komið þeim í umboðssölu hjá fyrirtæki sem
ber heitið Splashnews
og sérhæfir sig í að
finna og dreifa myndum
af frægu fólki. Hversu
miklum peningum myndirnar
munu skila er
enn óvitað, en
meðal þeirra
sem hafa
þegar keypt
þær eru TMZ,
The Sun og
AceShowbiz.
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Gjafir handa Leno
Spjallþáttakóngurinn Jay Leno rétt
missti af því að fá að prufa íslenskt
brennivín síðastliðinn föstudag.
Nanna Bryndís og félagar í hljómsveitinni Of Monsters and Men
heimsóttu hann þá í þáttinn The
Tonight Show og fluttu þar smell
sinn Little Talks. Meðlimir hljómsveitarinnar
höfðu ráðgert að gefa
Leno íslenskar gjafir
og tóku með sér ytra
íslenskt brennivín,
harðfisk og poka
af kúlusúkki. Því
miður gleymdust
gjafirnar þó
uppi á hótelherbergi og
fékk Leno því
aldrei að njóta
þeirra.
- trs
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Mest lesið
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Lokatölur yfir landið: Ólafur
52,78%
Segir Ólaf Ragnar hafa fengið
gula spjaldið
Ólafur er sigurvegari
kosninganna
Enginn þingmaður hefur
óskað Ólafi til hamingju
Ólafur Ragnar í beinni
útsendingu á Stöð 2
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Fönkþátturinn
Fimmtudagskvöld
kl. 22
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