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Rúnar Gíslason
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Við erum La
Landmark*

reiknað út að hún verji rúmlega 35
af
þeim í svefn. Það er því um að gera
á öflugum
mannau sem
að vanda
veitir afburða
val á rúmi ogðisængurfatnaði
til aðþjónustu
árin í
! Fjórir löggiltir
rúminu verði sem best.
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Einarsson
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. Allar
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Lilja Gunnlaugsdóttir og Jón
Ásgeir Hreinsson hanna ýmsar
smávörur sem eru seldar undir merkinu
Bility. Þau ætla að fara út í tilraunaverkefni í sumar. „Við ætlum að vera
með færanlegan söluvagn sem kallast
Mobility í miðbænum og á ýmsum
uppS
ákomum úti á landi. Við ætlum að
HÚ
stíla
IÐ inn á ferðamennina
S
OP
og vagninn ve HÚ
ð

IÐ

í þjóðtrú og draugasögur,“ segir hún.
Guðrún tók þátt í spennandi verkefni
á dögunum en hún er einn nokkurra
íslenskra hönnuða og arkitekta sem
voru
beðnir um að koma að sýningunni
New Bogi
Nordic – Architecture & Identity
í Louisi- Pétursson
ana safninu í Danmörku. Á sýningunni lögg.fasteignasali
er lögð áhersla á sérkenni arkitektúrs
b
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Ruth
Einarsdóttir
sölufullt úi

Ásdís Írena
Sigurðardótti

Hönnunarteymið Bility
ætlar að selja vörur sínar
á færanlegum vagni á
sólríkum dögum í sumar.

Finndu okkur
á Facebook
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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Gera ráð fyrir 14.500 nýjum
íbúðum í Reykjavík til 2030
Með sumarsmell
Leikarinn Þorvaldur Davíð
Kristjánsson gefur út
smellinn Án minna vængja.
popp 26

Sambönd frá öllum
hliðum
Rúnar Helgi Vignisson fæst
við ást í meinum.
tímamót 14

Reykvíkingum mun fjölga um 25 þúsund til ársins 2030 gangi spár eftir. Gert er ráð fyrir 14.500 nýjum
íbúðum eða um 800 á ári. Langstærstur hluti þeirra verður vestan Elliðaáa. Engin ný hverfi verða til.
SKIPULAGSMÁL Samkvæmt spám

um íbúaþróun mun Reykvíkingum
fjölga um að minnsta kosti 25
þúsund fram til ársins 2030. Til að
mæta þessu verða reistar 14.500
íbúðir í borginni. Það gerir að
meðaltali um 800 íbúðir á ári. Þetta
kemur fram í vinnu við aðalskipulag
borgarinnar.
Fjölguninni á að ná með þéttingu
byggðar, en ekki nýjum hverfum.
Af þessum 14.500 nýju íbúðum
verða 12.200 í Vatnsmýrinni, miðborginni og Elliðaárvogi, en allt að
90% nýrra íbúða á skipulagstímabilinu eiga að rísa innan núverandi
þéttbýlismarka.
Vinna við endurskoðun á aðal-

Íbúðir sem byrjað er á*
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

885
1.257
670
419
206
247
14
113
*Hafin smíði á íbúðum á árinu

skipulagi Reykjavíkur 2001 til 2024
er langt komin, en endurskoðunin
nær til ársins 2030. Hugmyndir um
þéttingu byggðar hafa verið kynntar á hverfafundum og reiknað er
með að skipulagið verði að lögum

með undirritun ráðherra fyrir vorið.
Auk íbúðahúsnæðis á að reisa að
lágmarki eina milljón fermetra af
atvinnuhúsnæði. Þá er gert ráð fyrir
að ekki færri en 18 þúsund ný störf
verði til í borginni til ársins 2030.
Hjálmar Sveinsson, varaformaður skipulagsráðs Reykjavíkur,
segir að þegar sé hafin vinna við
þéttingu byggðar, með byggingu 280
íbúða í Vatnsmýrinni. Þá sé fjöldi
svæða tilbúinn eða á lokastigi skipulags, svo sem reitur við Einholt og
Þverholt, Hampiðjureiturinn, Hafnarsvæðið, Héðinsreitur, Lýsisreitur,
Byko-reitur og Landhelgisreitur.
„Ef við leggjum þessi svæði
saman þá geta risið þar allt að 1.000

íbúðir án þess að það sé eitt einasta hús rifið eða í rauninni þrengt
að nokkrum. Þetta eru í rauninni
aflagðar atvinnu- og iðnaðarlóðir og
í raun og veru er þetta allt tilbúið til
byggingar.“
Magnús Stefánsson, formaður
Meistarafélags húsasmiða, segir
að verði þessar áætlanir að veruleika þýði það mikla sprautu inn í
atvinnulífið. „Þetta eru gríðarlega
góðar fréttir fyrir geirann.“
Samkvæmt tölum frá Meistarafélaginu voru á árunum 1972 til
2007 byggðar 24 þúsund íbúðir í
Reykjavík. Það þýðir 660 íbúðir að
meðaltali, umtalsvert færri en fyrirhugaðar eru nú.
- kóp / sjá síðu 6

Fyrsti Íslendingurinn í UFC:

Gunnar búinn
að skrifa undir

Barist í bikarnum
KR, Grindavík og Þróttur
komust í undanúrslit
bikarkeppninnar í gær.
sport 22

ÍÞRÓTTIR Bardagakappinn Gunnar

veðrið í dag
13

9
8
16
12

VÆTA SA-TIL Í dag verða norðaustan 8-13 m/s, dálítil væta
SA-til en annars yfirleitt þurrt og
léttir til V-lands. Hiti 8-16 stig,
mildast SV-lands.
VEÐUR 4

Í MINNINGU INGIBJARGAR Hátíðarsamkoma var haldin í Alþingishúsinu í gær í tilefni þess
að 90 ár voru liðin frá því að Ingibjörg H. Bjarnason tók þar sæti, fyrst kvenna. Öllum konum sem setið hafa á
þingi var boðið sem og Hæstaréttadómurum og Vigdísi Finnbogadóttur, fyrrverandi forseta. Sjá síðu 8
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Brasilísk lögregla segir Svedda tönn stóran hákarl í alþjóðlegri glæpastarfsemi:

Flúði níu ára fangelsisdóm á Spáni
LÖGREGLUMÁL Sverrir Þór Gunn-

arsson, Sveddi tönn, er með níu ára
óafplánaðan fangelsisdóm á bakinu
á Spáni fyrir fíkniefnasmygl. Hann
lagði á flótta eftir að dómurinn féll
og síðan hefur hann verið eftirlýstur
af spænskum yfirvöldum.
Þetta kemur fram á brasilíska
fréttavefnum Globo. Þar segir jafnframt að alþjóðalögreglan Interpol
hafi verið látin vita þegar Sverrir

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA / 11-2179

ms.is

var handtekinn í Rio de Janeiro
fyrir viku og nú sé það undir
Hæstarétti Brasilíu komið hvort
hann verði framseldur til Spánar
til að afplána refsinguna.
Sverrir var handtekinn eftir að
mikið magn af e-töflum fannst í
farangri ungrar stúlku, sem vísaði
strax á kærasta sinn og Sverri sem
skipuleggjendur smyglsins. Henni
var sleppt úr haldi vegna þess hve
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samvinnufús hún var. E-töflurnar
reyndust vera 50.900 talsins.
Sverrir, sem kom til landsins á
fölsku vegabréfi, hefur neitað að tjá
sig um málið við lögreglu.
„Það má segja að við höfum
varpað út neti til að veiða fiska en
fangað stóran hákarl í alþjóðlegri
glæpastarfsemi,“ segir Ricardo
Bechara hjá ríkislögreglunni í samtali við Globo.
- sh

Nelson hefur skrifað undir samning við UFC-bardagasambandið
(Ultimate Fighting Championship) en hann er
þar með kominn í hóp bestu
bardagamanna
heims.
Gunnar er
fyrsti Íslendingurinn til
að gera slíkan
samning.
GUNNAR NELSON
Fram kom í
Fréttablaðinu á
þriðjudag að Gunnar ætti í samningaviðræðum við UFC og að
fyrsti bardagi hans innan UFC
yrði í Nottingham á Englandi í
lok september. Það hefur þó ekki
fengið staðfest.
Samkvæmt erlendum vefsíðum
mun Gunnar heyja fjóra bardaga
hið minnsta innan UFC.
- kh

SPURNING DAGSINS

Lögregla hafði í nægu að snúast og einn slasaðist alvarlega í sprengingu:

Órangútan fær aðstoð:

Kærði nauðgun á Bestu útihátíðinni

Api getur ekki
hætt að reykja

LÖGREGLUMÁL Ein nauðgun var

Einar, eru brögð í tafli?
„Nei nei, það eru spennandi tímar
fram undan og engin brögð í tafli.“
Forsvarsmenn Hins íslenska töframannagildis eru efins um bakgrunn og
fullyrðingar töframannsins Einars Mikaels
Sverrissonar og saka hann um lygar.

Umsókn Sæferða hafnað:

Siglingar að
arnarhreiðrum
óheimilar
NÁTTÚRUVERND Umhverfisstofnun
hefur hafnað umsókn Sæferða
í Stykkishólmi um undanþágu
til að sigla að arnarhreiðrum í
Seley og Skjaldarey á Breiðafirði.
Íslenski haförninn er alfriðaður og frá 15. mars til 15. ágúst
er óheimilt að koma nær arnarhreiðrum en 500 metra nema
brýna nauðsyn beri til. Undanþágur eru þó veittar að fenginni
umsögn Náttúrufræðistofnunar.
Við vinnslu umsóknar Sæferða um undanþágu bárust
Umhverfisstofnun ábendingar
um að fyrirtækið hefði þegar og
án leyfis hafið siglingar nærri
arnarhreiðrum.
Á vefsíðu stofnunarinnar
segir að fleiri ferðir hafi verið
farnar að hreiðrum í fyrra en
gert var að skilyrði í þágildandi
leyfi.
- ibs

Könnun á viðhorfi Dana:

Fjórðungur vill
dansa og iðka
jóga í kirkjunni
DANMÖRK Fjórði hver Dani kæmi

oftar í kirkju ef þar væri boðið
upp á dans, jóga og heilun auk
ýmislegs annars.
Þetta eru niðurstöður könnunar sem Kristilega dagblaðið í
Danmörku lét gera.
Sóknarpresturinn Kristian
Høeg við Messíaskirkjuna í
Charlottenlund við Kaupmannahöfn segir að kirkjan eigi að
taka niðurstöðurnar alvarlega.
Hann hefur efnt til dansæfinga
og hindúasöngva í kirkju sinni.
Hins vegar segja tveir þriðjuhlutar, eða 62 prósent, að þeir
myndu koma sjaldnar í kirkju
ef slíkt væri á dagskrá.
-ibs
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kærð til lögreglu á Bestu hátíðinni
sem fram fór á Gaddstaðaflötum
við Hellu um helgina.
Málið kom upp aðfaranótt laugardags og var farið með konuna á
Neyðarmóttöku fórnarlamba fyrir
kynferðisbrot í Reykjavík. Einn var
handtekinn vegna málsins. Þá var
annar maður handtekinn sömu nótt
vegna líkamsárásar.
Eitt alvarlegt vinnuslys varð
á hátíðinni þegar starfsmaður á
litboltasvæði var að setja þrýstiloft á byssu. Þrýstihylkið sprakk
og starfsmaðurinn brenndist illa.

Hann var fluttur með sjúkrabíl
á Landspítalann í Reykjavík og
liggur þar enn þungt haldinn.
Alls voru um fimm þúsund
manns samankomnir á hátíðinni,
sem að sögn lögreglu gekk nokkuð
vel fyrir sig, þótt upp hafi komið
rúmlega 50 fíkniefnamál, auk þess
sem að framan greinir.
Við heimför í gær var hver
einasti ökumaður látinn blása
í áfengismæli og voru nokkur
dæmi þess að fólk væri stöðvað og
svipt ökuréttindum eftir að hafa
ekið nokkra metra út af hátíðarsvæðinu.
- sh

BEÐIÐ EFTIR MÆLINGU Áður en fólk hélt

á brott í gær stillti það sér upp í röð og
blés í áfengismæli.
MYND/STÖÐ 2

Ferðast á rafhjóli til
vinnu allar árstíðir
Bjarni Jakob ferðast á rafknúnu hjóli í og úr vinnu dag hvern. Ekkert veður fær
hann stöðvað. Á vetrum hjólar hann á nagladekkjum og notar mótorinn til að
auðvelda ferðina. Borgin ætti að íhuga að stytta hjólreiðastíga, segir Bjarni.
FÓLK Bjarni Jakob Gíslason, íbúi í

Norðlingaholti, hjólar alla daga í og
úr vinnu á Háaleitisbraut í Reykjavík. Hann notast við rafmótorknúið
hjól sem auðveldar honum ferðina
á vetrum þegar þyngra reynist að
stíga hjólið áfram.
„Þetta er ekki löng leið, hún
er svona tíu kílómetrar og ég er
korter heim til mín,“ segir Bjarni.
„Ég nota rafmagnshjólið mestmegnis yfir veturinn og hef svo
annað venjulegt hjól sem ég nota
þegar betur viðrar.“
„Ég nota rafmagnshjólið yfir
sumarið líka. Við þurfum ekki
tvo bíla á heimilinu þegar ég
með svo öflugt hjól. Ef ég þarf að
sækja börnin á leikskóla eða vera
snöggur á milli fer ég á rafmagnshjólinu.“
Rafhjól heitir fyrirtækið sem
breytir venjulegum reiðhjólum og
kemur rafmótornum og rafhlöðum
fyrir. „Mótorinn er 500 vött og
hann er festur inn í gjörðina að
aftan. Rafhlöðurnar eru 48 volt
sem er í stellinu á milli lappanna.
Svo hefur maður inngjöf eins og á
vespu.“
Ekki er nauðsynlegt að hafa
keðju á hjólinu því mótorinn getur
séð um að knýja hjólið sjálfur.
Bjarni ákvað að halda keðjunni og
segist hjálpa hjólinu upp brekkur.
„Þegar ég er að fara upp brekkur
þá hámarka ég hraðann með því að
stíga með.“
„Í vetur var þetta tær snilld.
Fólk sat fast í bílunum sínum út
um allt í ömurlegri færð. Þá var
ég með 360 nagla í hvoru dekki og
dúndraðist fram hjá eins og geðsjúklingur. Það er ekkert veður
sem heldur aftur af þér þegar þú
ert á rafmagnshjóli.“

INDÓNESÍA, AP Órangútanapinn
Tori hefur reykt sígarettur í tíu
ár og getur ekki hætt.
Yfirstjórn dýragarðsins í Indónesíu, þar sem Tori er höfð innilokuð, hafa nú ákveðið að hlífa
henni við heimsóknum gesta í von
um að hún geti þá látið af þessum
leiða vana.
Það eru fyrst og fremst gestirnir sem viðhalda reykingum
apans, því þeir henda stöðugt
sígarettum inn í búrið til Tori í
von um að ná góðum myndum af
henni við að púa þær.
- gb

Læstu sig inni á salerni:

Komust óséðir
um borð í flugvél Icelandair
LÖGREGLUMÁL Tveir alsírskir

hælisleitendur laumuðu sér
um borð í flugvél Icelandair á
Keflavíkurflugvelli í fyrrinótt.
Vélin var á leið til Kaupmannahafnar og piltarnir höfðu læst
sig inni á salerni vélarinnar
þegar þeir voru handteknir.
Við yfirheyrslur greindu þeir
frá því hvernig þeir komust inn
á flugvallarsvæðið en upplýsingar um það fást ekki frá yfirvöldum. Málið er litið alvarlegum augum.
Piltarnir, sem dvelja nú á
gistiheimilinu Fiti í Reykjanesbæ, sögðust vera sautján ára
– fæddir 1995 – en í ljós hefur
komið að þeir eru eldri. Þeir
eru meðal hælisleitenda sem
komust í fréttir fyrr í sumar
sökum ungs aldurs.
- sh

Borgarahreyfingin tapar máli:

Skuldar 2,6
milljónir í laun
HRAUSTIR Bjarni Jakob og sonur hans eru hraustir á hjólum sínum. Bjarni hjólar til

og frá vinnu alla daga, allan ársins hring.

Í vetur var þetta tær
snilld. Fólk sat fast í
bílunum sínum út um allt í
ömurlegri færð.
BJARNI JAKOB GÍSLASON
HJÓLREIÐAMAÐUR

Spurður hvort hann hjóli á
götum segir hann það fara eftir
umferð enda eru hjólreiðamenn gestir á göngustígum þar
sem gangandi vegfarendur ráða
ríkjum. „Það fer eftir umferð
hvort ég hjóli á götum. Ef það er
mikið af fólki á göngustígum þá
hjóla ég á götunum.“

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Bjarni heldur sig við hjólreiðastíga þess á milli. „Það er alger
snilld hvað borgin er búin að gera
með hjólastíga í Fossvoginum. Það
á að leggja samfelldan hjólreiðastíg úr Grafarvogi alveg niður á
Hlemm. Mosfellsbær er að klára
sína hjólaleið með fram Vesturlandsvegi.“
„Hjólreiðamönnum hefur fjölgað
mikið því bensínverð er orðið svo
hátt og fólk vill vera í betra formi.
Yfirvöld ættu að íhuga að stytta
hjólaleiðirnar enn þá frekar. Þær
eru of hlykkjóttar oft á tíðum og
fólk vill komast sem stysta leið í
vinnuna,“ segir Bjarni að lokum.
birgirh@frettabladid.is

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavíkur hefur dæmt Borgarahreyfinguna til að greiða leikstjóranum Gunnari Sigurðssyni
og kvikmyndagerðarmanninum
Herberti Sveinbjörnssyni samtals 2,6 milljónir króna í vangoldin laun.
Gunnar og Herbert, sem voru
meðal stofnenda Borgarahreyfingarinnar árið 2009, voru báðir
ráðnir til flokksins vorið 2011 til
að sjá um kynningarmál. Í samningnum fólst að þeir skyldu útbúa
myndbönd til kynningar á stefnumálum hreyfingarinnar.
Þeir luku aldrei verkinu vegna
ágreinings við stjórnina en töldu
sig þó eiga inni laun. Dómurinn
er sammála því mati og dæmir
Gunnari 1,1 milljón og Herberti
1,6 milljónir.
- sh

Framkvæmdir komnar á fullt við byggingu framhaldsskólahúss í Mosfellsbæ:

Troðfullur skóli bíður húsnæðis
MENNTUN „Við vonumst til að geta
hafið vorönn 2014 í nýja húsinu og
það er mikil tilhlökkun bæði hjá
nemendum og starfsfólki.“
Þetta segir Guðbjörg Aðalbergsdóttir, skólameistari Framhaldsskólans í Mosfellsbæ, um nýtt skólahús sem nú er í byggingu í miðbæ
Mosfellsbæjar.
Framhaldsskólinn hóf starfsemi árið 2009 og hefur hingað til
verið starfræktur í húsinu Brúarlandi. „Við höfum vaxið ansi hratt,“
segir Guðbjörg. „Við erum nú með
um 270 nemendur og höfum enda
sprengt utan af okkur húsnæðið og
nýtum okkur nú allt húsnæði sem
við getum í nágrenninu á meðan við
bíðum eftir nýja húsinu.“
Fyrsta skóflustungan að húsinu
var tekin um miðjan síðasta mánuð
og er jarðvegsvinna komin á fullt.
Húsið verður rúmir fjögur

FRAMKVÆMDIR Eykt hefur hafið framkvæmdir við nýbyggingu Framhaldsskólans í
Mosfellsbæ. Verklok eru áætluð fyrir árslok 2013.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

þúsund fermetrar að flatarmáli og
getur sinnt allt að 500 nemendum.
Ráðgert er að taka það í notkun í
upphafi árs 2014.

Byggingin er hönnuð með
umhverfissjónarmið og sjálfbærni að leiðarljósi.
- þj

Tómatsósa fer yfirleitt
undir, en sumir vilja setja
hana báðum megin.

Sinnepið skal ávallt vera
ofan á pylsunni, það er
óskrifuð regla.

Brauðið þarf að vera
volgt og mjúkt.

Sumum finnst hrár laukur
of bragðmikill á pylsu,
en sitt sýnist hverjum.
Lína af remúlaði gleður
alla sanna sælkera.
Steiktur laukur er
ómissandi á pylsuna.

Hafðu fjölbreytni í fyrirrúmi í sumar. Grillaðu pylsur frá öllum heimsins
hornum og upplifðu þig sem sannan heimsborgara í garðinum heima.

Amerískar pylsur.
Með eplum og kanil.

Bratwurst.
Frábærar á
grillið.

FI042814
FÍTON / SÍA

Ostapylsur.
Ómótstæðilegar
á grillið,
af frönskum
ættum.

Pólskar pylsur.
Bragðgóðar og
kjötmiklar.

Ítalskar pylsur.
Grillpylsur með
ítölskum
kryddkeim.

Léttar
vínarpylsur.
Á léttum
nótum.

Sumarpylsur.
Færa þér
sumarið frá
Rínarlöndum.

Danskar pylsur.
Vi er røde.
SS vínarpylsur.
Þessar ómissandi.

www.ss.is
facebook.com/ss.slaturfelag.sudurlands

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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Bandaríkjadalur

127,61

128,21

Sterlingspund

198,28

199,24

Evra

157,9

158,78

Dönsk króna

21,211

21,335

Norsk króna

21,028

21,152

Sænsk króna

18,26

18,366

Japanskt jen

1,597

1,6064

SDR

192,27

193,41

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
220,2326
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Uppgröftur á Hrafnseyri:

Grafa upp
mannabein
MENNING Tveir fornleifafræðingar,

Margrét Hrönn Hallmundsdóttir
og Guðný Zoega, hafa byrjað að
grafa eftir mannabeinum í kirkjugarði frá miðöldum sem er á
Hrafnseyri á Vestfjörðum. Þessi
gamli kirkjugarður liggur fyrir
neðan núverandi kirkjugarð. Þetta
kemur fram á vefsíðu Safns Jóns
Sigurðssonar.
Tilgangurinn með greftrinum
er að aldursgreina beinin svo hægt
verði að ákvarða nánar hvenær
garðurinn var í notkun.
Fornleifafræðingarnir hafa nú
þegar fundið nokkur bein, meðal
annars hauskúpu og tennur, sem
verða send til rannsóknar.
- ktg

Sænsku sjúkratryggingarnar:

Bætur til veikra
vændiskvenna
SVÍÞJÓÐ Þeir sem stunda vændi

og greiða skatt eins og verktakar
eiga að hafa jafnmikinn rétt á
bótum í veikindafríi og aðrir.
Þetta er mat sænsku sjúkratryggingastofnunarinnar sem ætlar að
skerpa á reglum sínum.
Samkvæmt reglum skattayfirvalda eru hins vegar þeir sem
segjast ætla að stunda vændi
ekki skattlagðir eins og verktakar og geta þess vegna ekki
greitt skatt. Það er vegna þess að
kaup á vændi eru ólögleg og þar
með ættu ekki að vera til neinir
viðskiptavinir. Komi aftur á móti
í ljós að sá sem greiðir slíkan
skatt stundi vændi er ekki hægt
að breyta skattlagningunni.
-ibs

JARÐHRÆRINGAR
Jarðskjálfti við Ingólfsfjall
Jarðskjálfti að stærð 3,1 á Richter varð
við Ingólfsfjall á hádegi í gær. Aukin
smáskjálftavirkni hefur verið á þessu
svæði undanfarnar vikur. Nokkuð
varð um smáskjálfta í kjölfarið.

Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu felldi tillögu Íslendinga:

Eftirsóttar dagmæður:

Palestína fær ekki aukið vægi

Börn á biðlista í
Bolungarvík

UTANRÍKISMÁL Tillaga Íslendinga

um að heimastjórn Palestínu
fengi rétt til að sitja fundi
Öryggis- og samvinnustofnunar
Evrópu (ÖSE) var felld á þingi
stofnunarinnar í gær, með 28
atkvæðum gegn 22.
Það voru Róbert Marshall, formaður Íslandsdeildar ÖSE, og
varaformaðurinn Björn Valur
Gíslason sem fluttu tillöguna á
þinginu sem fram fór í Mónakó
um helgina. Tillagan gerði ráð
fyrir að Palestína öðlaðist seturétt á fundunum en hvorki tillögu- né atkvæðisrétt.

BJÖRN VALUR
GÍSLASON

RÓBERT MARSHALL

Björn Valur sagði við Ríkisútvarpið að í tillögunni hefði falist
ákveðin viðurkenning á sjálfstæði Palestínu. Það hefði virst

fara „fyrir brjóstið á þeim sem
töluðu gegn tillögunni og náðu
því að fella hana, með naumum
mun þó“.
Andstaðan við tillöguna kom
einkum frá Bandaríkjamönnum,
Ísraelsmönnum og Ítölum, en
hún naut hins vegar stuðnings
Norðurlandaþjóðanna, Frakklands og Bretlands.
Heimastjórn Palestínumanna
hefur þegar þátttökurétt á
fundum Evrópuráðsins, alþjóðlegu þingmannasamtakanna og
Unesco.

SAMFÉLAGSMÁL Fjórar konur í

Bolungarvík hafa sett á stofn
dagvistun í bænum. Strax hefur
myndast biðlisti eftir plássi.
„Við erum mjög stoltar af því
að hafa sett þetta verkefni af stað
enda var mikil þörf á því,“ segir
Guðlaug Rós Hólmsteinsdóttir
í samtali við BB á Ísafirði. Hún
segir framkvæmdir hafnar við
húsnæði og að aðlögun hefjist hjá
börnunum í ágúst.
Dagvistunin getur tekið við tólf
börnum á aldrinum níu mánaða
til tveggja ára.
- þeb

- kóp

Óvissa og lítil vinna
sligar Þingeyringa

HAFNARFJÖRÐUR Skólasálfræðingur

kærði ráðningarferli.

Á svig við lög í Hafnarfirði:

Tíð vinnslustopp og takmörkuð vinna er að sliga fiskvinnslufólk á Þingeyri,
segir fiskvinnslukona. „Hangi á horriminni,“ segir hún. Einnig alvarlegt ef
skólafólk hefur hvorki vinnu né bætur til að hverfa að, segir verkalýðsforingi.

Réðu rangan
skólasálfræðing

ATVINNUMÁL „Við vitum ekkert

hvað er að gerast hérna,“ segir
Sólveig Jónsdóttir, fiskvinnslukona hjá Vísi á Þingeyri, sem
hefur verið í vinnslustoppi frá 1.
júní.
Hún segir að auglýst hafi verið
í vinnsluhúsinu að vinna hefjist
að nýju þann
3. september
næstkomandi
en þó sé fólk
óöruggt um að
sú verði raunin. Um þrjátíu
ma nns vi nna
hjá fyrirtækinu
á Þingeyri.
FINNBOGI SVEIN„Það var eigBJÖRNSSON
inlega ekkert
unnið í maí,“ segir hún. „Svo
kom vinnslustoppið 1. júní og við
erum á atvinnuleysisbótum þar
til 27. júlí en þá erum við víst í
sumarfríi.“
Vísir er stærsti atvinnuveitandinn á Þingeyri og Sólveig
segir að á mörgum heimilum
vinni báðar fyrirvinnurnar hjá
fyrirtækinu og því sé víða erfitt
að færa björg í bú. „Það er enga
aðra vinnu að hafa hérna og síðan
eru atvinnuveitendur og ríkisstjórnin með sínum aðgerðum
búin að njörva okkur niður hérna.
Við getum náttúrlega ekki selt
húsin og farið; hver kaupir hús í
þorpi þar sem enga vinnu er að
fá? Ég er sérstaklega reið út í
ríkisstjórnina sem er greinilega
ekki að vinna fyrir vinnandi fólk
í landinu.“
Hún segir að tíð vinnslustopp

Kanaríﬂakkarar
Síðasta kanaríhátíðin í Árnesi 13.-15. júlí
Föstudagskvöld
Harmonikkuball
Hljómsveit Ingvars Hólmgeirssonar
Valdi Hún og Anna skemmta
Laugardagur kl: 16
Fjöldasöngur með Sigga Hannesar á tjaldsvæðinu
að hætti kanaríﬂakkara (ef veður leyﬁr)
Hátíðarhlaðborð Gauta kl: 19
Lukkumiðar, ﬂottir vinningar:
3 kanaríferðir
Snjótroðaraferð á Snæfellsjökul
Gistingar, matur, golf og ﬂ.
Hljómsv. Geirmundar Valtýssonar
leikur fyrir dansi kl: 23
Mætum öll og kveðjum Árnes
Kanaríﬂakkarar

STJÓRNSÝSLA Innanríkisráðuneytið
úrskurðar að Hafnarfjarðarbær
hafi ekki farið að lögum við ráðningu skólasálfræðinga í fyrrasumar. Sálfræðingur sem ekki
var ráðinn kærði. Ráðuneytið
gagnrýnir að sviðsstjóri fræðslusviðs hafi stuðst við órökstutt
mat yfirsálfræðings á hæfni
umsækjenda.
„Er því vandséð hvernig mat
hans á hæfni umsækjendanna gat
komið sviðsstjóra fræðslusviðs
að gagni við samanburð umsækjenda,“ segir ráðuneytið sem
kveður ráðningu tveggja sálfræðinga við þetta tilefni hafa verið
ólögmætar. Vegna hagsmuna
þeirra verði ráðningarnar þó ekki
ógiltar.
- gar
FRÁ ÞINGEYRI Það hefur verið hart í ári hjá mörgum á Þingeyri síðustu misserin en
hráefnaskortur lamar starfsemi stærsta atvinnuveitandans yfir sumarmánuðina.

Gamalt bréf kemur í ljós:

MYND/RÓBERT REYNISSON

séu farin að sliga starfsmenn.
„Þetta er búið að vera svona
meira og minna undanfarin ár og
svo byrjuðum við ekki fyrr en 23.
janúar eftir jólafrí. Þar að auki
er aðeins unnið frá átta til þrjú
loks þegar unnið er svo maður
hangir hérna á horriminni.“
Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfjarða, segir að mikil bragarbót
hafi verið gerð á réttindum fiskvinnslufólks árið 2008 en þá var
því gert kleift að fara á atvinnuleysisskrá þegar vinnslustopp
verða en áður hafi það verið sett
á guð og gaddinn.
Hann bendir á annan agnúa á
hag Þingeyringa nú því margt
skólafólk hefur nú enga vinnu til

að hverfa að yfir sumarmánuðina
og það hafi ekki rétt á atvinnuleysisbótum. Það geti því lent í
því að verða þyngri baggi en ella
á foreldrum sínum sem margir
hverjir berjast í bökkum.
En það þarf ekki að fara lengra
en í næsta fjörð til að fá áminningu um að sumar byggðir geti
unnið sig upp úr slíkum vanda.
Á Flateyri, þar sem tugir manna
örkuðu strætin í fyrra eftir að
Eyraroddi lagði upp laupana, er
nú fyrirtækið Arctic Oddi komið
í fulla vinnslu með um fjörutíu manns í vinnu. Þó er langur
vegur frá því að Flateyri hafi
reist að fullu úr kútnum frá því að
Kambur lokaði en þá misstu 120
manns vinnuna.
jse@frettabladid.is

Hitler hlífði
einum gyðingi
ÞÝSKALAND, AP Tímarit þýskra

gyðinga, sem gefið er út á ensku
og nefnist Jewish Voice from Germany, skýrir frá því að einræðisherrann Adolf Hitler hafi haldið
hlífiskildi yfir einum gyðingi.
Sá hét Erich Hess og var yfirmaður Hitlers í þýska hernum í
fyrri heimsstyrjöldinni.
Þetta kemur fram í bréfi frá
skrifstofu Hitlers til Gestapo,
leynilögreglunnar alræmdu, þar
sem farið er fram á að Hess verði
ekki fluttur í útrýmingarbúðir
vegna tengsla hans við Hitler. - gb

VEÐURSPÁ
Elísabet
Margeirsdóttir

7

13

9

veðurfréttamaður

11

SÓL OG BLÍÐA
Eftir smá vætu í
gær og nótt tekur
við þurr og sólríkur kaﬂi. Vindur
verður fremur
hægur af norðri á
morgun en síðan
tekur við hægviðri á miðvikudag.
Það léttir víðast til
á morgun en síst
austanlands. Hitinn 12
hækkar er líður á
vikuna.

13

7

8

8
15

15
11

9

12
4

12
6
15

15

8
Á MORGUN
3-8 m/s.

6

8
7

9

Alicante

5

9

16

HEIMURINN

6

7

16
MIÐVIKUDAGUR
Hæglætis veður.

15
18

29°

Basel

24°

Berlín

23°

Billund

19°

Frankfurt

23°

Friedrichshafen

24°

Gautaborg

20°

Kaupmannahöfn

20°

Las Palmas

26°

London

20°

Mallorca

29°

New York

28°

Orlando

32°

Ósló

23°

París

22°

San Francisco

24°

Stokkhólmur

23°

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

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Einar Davíðsson einar.davidsson@365.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR
SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is
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KJÖRKASSINN

Ert þú bjartsýnni á horfur í
efnahagsmálum en í upphafi
árs?
Já

35%
65%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ferð þú á útihátíð í sumar?
Segðu skoðun þína á Visir.is.

Úttekt á dauðsföllum í umferðarslysum í ESB, Noregi og á Íslandi:

Saga Akraness heldur áfram:

Mikill árangur á síðustu árum

14,5 milljónir
fyrir ritunina

SLYS Dauðsföll vegna umferðarslysa á Íslandi eru 40,6 talsins á
hverja milljón íbúa, samkvæmt
úttekt Umferðarstofu á dánartíðni
af völdum umferðarslysa í 29 löndum, aðildarríkjum ESB, Íslandi og
Noregi á tímabilinu 2007 til 2011.
Þar kemur fram að Ísland er
með fimmtu lægstu dánar tíðnina.
Holland stendur best með 37,6
dauðsföll á hverja milljón íbúa,
Bretland er í öðru sæti, Svíþjóð í
þriðja og Malta í fjórða.
Verst er ástandið í Litháen þar
sem 131,8 einstaklingar af hverri
milljón létust í umferðarslysum.

Heimir & Kolla vakna með þér í bítið

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

Mikið úrval
frábært verð!
V ðdæmi 125 mm hjól f / 90 kg
Verð

kr.
v : J71125
vrnr:

Kletthálsi Reykjavík
Reykjanesbæ
Akurey i
Akureyri
Húsavík
Vestmannaeyjum

– Afslátt eða gott verð?
Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Basel bíður
eftir þér
FÍTON / SÍA

Verð frá:

19.900 kr.*
*Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.
Takmarkað sætaframboð og valdar dagsetningar.

BÓKAÐU

HÓTEL OG B
ÍL

200.000 hó
tel í 165
löndum / 80
0.000 bílar
í 125 löndum

Ármúla 7 | 108 Reykjavík | 5 500 600 | www.icelandexpress.is

Í tilkynningu frá Umferðarstofu segir að þessar tölur leiði
í ljós mikinn árangur í fækkun
banaslysa hér á landi. Á árunum
2002 til 2006 var stuðullinn
84,4 og Ísland var í níunda sæti.
Þó mikið hafi unnist í þessum
málum í mörgum ESB-ríkjum
sýna tölurnar engu að síður að
árangurinn hér á landi sé mun
meiri síðustu ár.
Þrátt fyrir það eru dauðsföll af
völdum umferðarslysa enn þá ein
algengasta dánarorsök Íslendinga
á aldrinum 16 til 24 ára.
- þj

AKRANES Akraneskaupstaður

ÞÖRF ÁMINNING Þrátt fyrir að margt hafi

unnist í baráttunni gegn banaslysum í
umferðinni á Íslandi má enn gera betur.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

áætlar að greiða Gunnlaugi Haraldssyni sagnfræðingi 14,5 milljónir króna fyrir ritun þriðja bindis
Sögu Akraness. Samkvæmt samningi eru honum ætlaðar 66 vikur
til verksins til að undirbúa ritið
fyrir prentun og verktakagreiðslur
upp á 880 þúsund krónur á mánuði
á því tímabili. Tekið er þó fram
að ef ekki verði fjárhagslegar forsendur til að halda verkinu áfram
á næsta ári og á árinu 2014 muni
bærinn gera Gunnlaugi grein fyrir
þeim breytingum.
- gar

25.000 nýir borgarbúar vestan Elliðaáa
Gert er ráð fyrir að Reykvíkingum fjölgi um 25 þúsund fyrir 2030. Þétta á byggð
með 14.500 nýjum íbúðum vestan Elliðaáa, eða 800 íbúðum á ári næstu 18 árin
að meðaltali. Kynna á áætlun um 250 íbúðir á Mýrargötusvæði í vikunni.
SKIPULAGSMÁL Aðalskipulag Reykja-

víkur gerir ráð fyrir að borgarbúum
fjölgi um að minnsta kosti 25.000
á næstu 18 árum. Reisa á 14.500
íbúðir fyrir árið
2030 til að mæta
þeirri fjölgun.
Unnið verður
að því að þétta
byggð og verða
þær því allar
vestan Elliðaáa.
Í bæk l i ng i
um aðalskipuHJÁLMAR
lagsvinnuna, en
SVEINSSON
nú stendur yfir
endurskoðun á því, segir að miðað
sé við að allt að 90% nýrra íbúða rísi
innan núverandi þéttbýlismarka.
Stærstu uppbyggingarsvæðin eru
í Vatnsmýri við Mýrargötu og í
Elliðaárvogi. Þá verður byggð þétt
á öðrum vannýttum svæðum.
„Skipulag bygginga, gatna og
opinna svæða verður samtvinnað á
heildrænan hátt með borgarmiðað
gatnakerfi að leiðarljósi. Íbúðir,
skrifstofur, verslun og þjónustu
verður að finna innan sömu götureita. Byggðin verður almennt 3-5
hæðir og íbúðarþéttleiki um 60
íbúðir/ha,“ segir í bæklingnum.
Hjálmar Sveinsson, varaformaður skipulagsráðs, segir mörg
rök liggja fyrir því að stöðva
útþenslu borgarinnar og byggja inn
á við. Götur Reykjavíkurborgar séu
yfir 1.000 kílómetrar að lengd og
reksturinn dýr eftir því.
„Allar kannanir á markaði segja
okkur að straumurinn liggi inn í
borgina. Við sem borgaryfirvöld
hljótum að svara því.“
Hjálmar segir að nú þegar sé
hafin uppbygging í Vatnsmýri sem
falli vel að áherslum aðalskipulagsins.
„Þar vísa ég til 280 stúdentaíbúða sem byrjað er að byggja í
Vatnsmýrinni. Þá er Búseti búinn
að kynna fyrirætlanir um reit við
Einholt og Þverholt, en þær ganga út

NÝBYGGINGAR Reisa á 14.500 nýjar íbúðir til að mæta fjölgun Reykvíkinga. Þar af

eru tæplega 7.000 í Vatnsmýrinni.

á allt að 250 íbúðir. Þá má búast við
að fljótlega gerist eitthvað á Hampiðjureitnum og vonandi kynnum
við í borgarráði nýtt rammaskipulag fyrir Hafnarsvæðið frá Sjóminjasafni að Hörpu í þessari viku.
Á Mýrargötusvæðinu geta risið 250
íbúðir.“
Stýrihópur skipaður fulltrúum
allra flokka hefur unnið að aðalskipulagsvinnunni og hefur hún
verið kynnt á hverfisfundum. Þá
vinnur skipulagssvið að frekari
útfærslu. Vonast er til að ráðherra
staðfesti skipulagið fyrir vorið.

Vatnsmýri
„Vatnsmýri byggist upp í áföngum
eftir því sem land losnar undan
flugvallarstarfsemi. Miðað við
forsendur um þéttingu byggðar og
vaxtarhraða, þá er ekki brýn þörf
á að losa allt land í Vatnsmýrinni
fyrr en á seinni hluta skipulagstímabilsins.“
Úr bæklingi um aðalskipulag Reykjavíkur
2010-2030

kolbeinn@frettabladid.is

Uppi eru hugmyndir um að reisa nýjar byggingar á Keflavíkurflugvelli:

Gamla flugstöðin verður rifin
SAMGÖNGUR Stjórn Isavia hefur

samþykkt að láta rífa tvær byggingar á Keflavíkurflugvelli.
Gamla flugstöðin á vellinum
verður rifin á næstunni, en hún
stendur á verðmætri lóð þar. Friðþór Eydal, upplýsingafulltrúi
Isavia, segir að flugstöðin sé ónýt.
Upp hafa komið hugmyndir um
að byggja þjónustubyggingu fyrir
einkaflugvélar þar sem flugstöðin
stendur nú.
Þá verður ein stærsta byggingin
á Suðurnesjum rifin ef ekki finnst
hentug starfsemi í hana. Byggingin er flugskýli 885 á flugvellinum. Frá því að Bandaríkja-

her yfirgaf landið fyrir sex árum
síðan hefur skýlið staðið autt
meira og minna og engin hentug
starfsemi fundist í staðinn að
sögn Friðþórs. Verkefni sem hugmyndir hafa verið uppi um kæmu
inn í húsið hafa ýmist verið of lítil
eða of stór fyrir það. Nú sé verið
að kanna hvort í raun sé hægt að
koma starfsemi þangað inn, en
byggingin er rúmir 17 þúsund fermetrar.
Byggingin er því dýr í rekstri
auk þess sem hún þarfnast endurbóta sem munu kosta mikið. Ekki
er gert ráð fyrir að niðurrif
hennar muni kosta mikið að sögn

KEFLAVÍK Engin starfsemi hefur verið í
flugskýlinu við Keflavíkurflugvöll síðan
herinn fór árið 2006.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Friðþórs, enda munu þar falla til
allt að 4.500 tonn af stáli sem fari
til endurvinnslu.
- þeb
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90 ár frá því að Ingibjörg H. Bjarnason settist á þing

MERKAR KONUR OG BRAUTRYÐJENDUR Frá vinstri: Ingibjörg Benediktsdóttir, fyrrverandi forseti Hæstaréttar, Guðrún Erlendsdóttir, fyrrverandi hæstaréttadómari, Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti, Salome Þorkels-

dóttir, Guðrún Helgadóttir, Ásta R. Jóhannesdóttir og Sólveig Pétursdóttir, núverandi og fyrrverandi þingforsetar.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fjöldi kvenna fagnaði 90 ára áfanga
Hátíðarsamkoma var haldin
í Alþingishúsinu í gær til
að minnast þess að 90 ár
eru liðin síðan Ingibjörg
H. Bjarnason tók sæti á
Alþingi fyrst kvenna.
Fjöldi kvenna mætti á hátíðarsamkomu í Alþingishúsinu í gær í
tilefni þess að 90 ár eru liðin frá
því að fyrsta konan, Ingibjörg H.
Bjarnason var kjörin til setu á
Alþingi. Alls hafa 230 konur setið á
Alþingi síðan og mættu 123 konur
til samkomunnar.
Kristín Ástgeirsdóttir sagnfræðingur og Helga Guðrún Jónasdóttir

Hún var fyrst, hún var
ein og hún var ekki
boðin velkomin af öllum í
sölum Alþingis.
stjórnmálafræðingur héldu erindi á
samkomunni. Kristín sagði að Ingibjörgu hefði ekki verið tekið fagnandi á Alþingi.
„Hún var fyrst, hún var ein og
hún var ekki boðin velkomin af
öllum í sölum Alþingis.
Hún fékk að heyra athugasemdir
sem beindust að útliti hennar, aldri
og þeirri staðreynd að hún var gift
og barnlaus. Hún var ásökuð um
svik við málstað kvenna og hún var

Er karllæg menning á þingi?
Oddný G. Harðardóttir, fjármálaráðherra
„Ég held að við verðum allar varar við svona lagað. En hins vegar tóku
þessar konur, sem ruddu brautina, mesta skellinn. Það eru fyrirmyndirnar
þarna sem skipta mestu máli.“

Margrét Tryggvadóttir, þingmaður Hreyfingarinnar
„Ég er í þingflokki sem er skipaður meirihluta kvenna og þegar ég kom
hingað inn voru allir forsetar þingsins konur og nær helmingur þingmanna.
Ég held að andrúmsloftið hljóti að hafa breyst síðan Ingibjörg var á þingi. En
ég hef einhvern veginn lítið rekið mig á karlaveldið í lífinu.“

beitt þöggun,“ sagði Kristín í ræðu
sinni.
Velferðarmálin voru Ingibjörgu
hugleikin og lagði hún til að mynda
mikla áherslu á byggingu Landspítalans.
„Þótt nokkrar tillögur Ingibjargar hafi verið samþykktar var andstaðan og þögnin sem ríkti um aðrar
og mun mikilvægari tillögur hennar
áberandi síðustu árin hennar á
þingi. Þar má til dæmis nefna stórmerkar tillögur um að hæfar konur
yrðu skipaðar í allar opinberar
nefndir árið 1927,“ sagði Kristín.
Þessi tillaga var samþykkt í efri
deild þingsins eftir töluvert andóf
en var felld umræðulaust í neðri
deildinni.
Helga Guðrún benti á að konur
í dag væru oft að glíma við svipuð
vandamál og Ingibjörg gerði á
sínum tíma.
„Forsendurnar eru ekki þær
sömu og umbúnaðurinn er annar.
En þessar breytingar ná aðeins til
ytra byrðisins. Innra byrðið stendur
enn óhaggað, karlakúltúr stjórnmálanna.“
Helga Guðrún benti á að enn
væru konur að brjóta múra.
„Að konum hafi reynst nær
ógjörningur að gegna stöðu

FALLEGIR TÓNAR Kvennakórinn Vox feminae söng á hátíðinni.

forsætisráðherra hefur sem dæmi
verið haft til marks um sterka stöðu
karla í stjórnmálunum. Það var jú
ekki fyrr en 2008 eða heilli öld
eftir fyrsta kvennaframboðið sem
Jóhanna Sigurðardóttir varð fyrst
kvenna forsætisráðherra.“
Helga Guðrún sagði að baráttumálin hefðu þó breyst.
„Baráttan snýst ekki lengur um

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

aðgang kvenna að stjórnkerfinu
og rétt á völdum, heldur að beiting
valds að hálfu kvenna öðlist viðurkenndan sess.
Að þær séu jafnvel til þess fallnar
að stjórna og karlar, að móðirin,
konan og meyjan verði trúverðugar
í hlutverki valdsmannsins, þvert
á viðurkennd viðhorf karlastjórnmálanna.“
katrin@frettabladid.is

Konur urðu ekki þriðjungur fyrr en um aldamótin
Byggðu þig upp og stefndu hátt!

E N N E M M / S Í A / N M 5 24 1 6

Taktu næringarríkar Build-up súpur
með í fjallgönguna í sumar.

Ingibjörg H. Bjarnason fæddist
þann 14. desember 1867 og var
frá Þingeyri við Dýrafjörð. Hún
tók Kvennaskólapróf árið 1882 og
rúmum tíu árum síðar lauk hún leikfimiprófi frá Poul Petersens Institut
í Kaupmannahöfn fyrst Íslendinga.
Hún kenndi leikfimi og dans eftir
heimkomu en fór aftur erlendis og
kynnti sér skólahald meðal annars
í Þýskalandi og Sviss. Frá 1903 var
hún kennari við Kvennaskólann í
Reykjavík og var svo forstöðukona
hans frá árinu 1906 og til æviloka.
Hún tók sæti á Alþingi eftir landskjör árið 1922 fyrir Kvennalistann
eldri. Hún gekk síðar í raðir íhaldsmanna og svo sjálfstæðismanna.
Hún var annar varaforseti efri deildar
þingsins árin 1925 til 1927. Hún
hætti á þingi 1930 og lést árið 1941.
Guðrún Lárusdóttir var næst
kvenna til að setjast á þing árið
1930, þar sem hún sat til æviloka
árið 1938. Frá andláti hennar og
fram til 1946 sat engin kona á þingi,
en Katrín Thoroddsen var kjörin á

þing það ár. Kristín L. Sigurðardóttir
og Rannveig Þorsteinsdóttir voru
næstar til að setjast á þing, kjörtímabilið 1949 til 1953. Ragnhildur
Helgadóttir var svo sjötta konan
til að setjast á þing árið 1956 og
Auður Auðuns, sem síðar varð
fyrsta konan til að gegna ráðherraembætti, varð þingmaður árið
1959. Auður var ein á þingi frá 1963
til 1971, en þá settist Ragnhildur
aftur á þing auk Svövu Jakobsdóttur. Þá náðu konur í fyrsta sinn
að verða fimm prósent þingmanna.
1974 hætti Auður en Sigurlaug
Bjarnadóttir varð níunda konan til
að setjast á þing. Árið 1978 settist
Jóhanna Sigurðardóttir á þing og
varð tíunda konan til þess.
Guðrún Helgadóttir og Salome
Þorkelsdóttir settust á þing 1979,
en hlutfall kvenna á þingi hækkaði
ekki upp fyrir fimm prósentin fyrr
en á kjörtímabilinu eftir það, þegar
Kvennalistinn bauð fram árið 1983.
Þá fór hlutfall kvenna á þingi upp í
fimmtán prósent.

INGIBJÖRG H. BJARNASON

Það var ekki fyrr en um aldamótin
sem konur urðu meira en þriðjungur
þingmanna á Alþingi, en það gerðist
í kosningunum árið 1999. Í síðustu
kosningum voru konur svo 42,9
prósent kjörinna þingmanna, sem
er hæsta hlutfall frá upphafi. Á
þessu kjörtímabili urðu einnig þau
tímamót í fyrsta sinn að kynjahlutföll í ríkisstjórn voru jöfn.
Alls hafa 82 konur verið þingmenn á Alþingi, en fjöldi varaþingmanna skiptir hundruðum.
- þeb
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FRÉTTAVIÐTAL: Makrílveiðar Íslendinga

Of mikil makrílveiði er áhættusöm
Ekki hafa náðst samningar
um skiptingu makrílkvóta
og árið 2011 var veitt tæplega 300 þúsund tonnum
meira en fiskifræðingar
lögðu til. Steingrímur J.
Sigfússon sjávarútvegsráðherra segir mikilvægt
að ná samningum. Það
verndi stofninn, geri veiðar
öruggari og styrki orðspor
íslensks sjávarútvegs.
Hvorki gengur né rekur í viðræðum
um veiðar úr makrílstofninum.
Sjávarútvegsráðherrar Norðurlandanna funduðu hér á landi fyrir
skemmstu og á orðum sjávarútvegsráðherra Íslands og Noregs má ljóst
vera að enn ber mikið á milli deiluaðila.
Evrópusambandið (ESB) og Noregur viðurkenndu ekki stöðu Íslendinga sem strandveiðiþjóðar að makríl fyrr en 2010. Sú viðurkenning
hefur þó ekki liðkað mikið til fyrir
samningum. Alþjóðahafrannsóknaráðið lagði til 640 þúsund tonna
makrílkvóta fyrir árið 2011 og
Norðmenn og ESB tóku sér þegar
90% af þeim kvóta. Makrílaflinn
það árið nam 930 þúsund tonnum.

Veruleiki íslensks lífríkis
Steingrímur J. Sigfússon, ráðherra
sjávarútvegsmála, segir að Íslendingar eigi ríkan rétt til makrílveiða.
Hann hafi lengi látið á sér kræla í
íslenskri lögsögu og rannsóknir sýni

Makrílveiðar 2011

Ráðlögð veiði: 646.000
Veiði alls: 927.245
ESB/Norðmenn: 583.882
Ísland: 159.263
Aðrir: 184.100

að um 1,1 til 1,2 milljónir tonna sé
þar að finna nokkra mánuði ársins.
„Þyngdaraukningin er gríðarleg,
kannski 650 þúsund tonn. Við getum
því sagt sem svo að við veiðum
ekki nema um þriðjung af því sem
makrílstofninn sem hér er á beit
þyngist um árlega.“
Steingrímur segir mótaðilana
benda á að þessi staða sé nýtilkomin,
en þetta sé engu að síður veruleiki
sem verði að horfast í augu við.
„Þetta er veruleiki í okkar lífríki
sem við verðum að horfast í augu
við og ganga út frá. Stofninn er í
miklum mæli innan okkar eigin sérefnahagslögsögu, er hér á fóðrum og
fyrirferðarmikill í lífríkinu.
Það er engin leið að við eigum að
fóðra hann hér í íslensku lögsögunni
en megum sáralítið eða ekkert veiða
hann. Þess vegna verður kerfið að
geta aðlagað sig að og brugðist við
breyttum aðstæðum.
Þar stendur hnífurinn í kúnni og
það ber mjög mikið á milli þess sem
við erum að veiða og höfum verið

að veiða og þess sem hinir hafa
verið tilbúnir til að ljá máls á að við
fengjum í okkar hlut.“

Ábyrgðarhluti að semja
ESB og Noregur hafa nefnt sem
dæmi um samningsvilja sinn að þau
hafi aukið upphaflegt tilboð sitt til
Íslendinga um 60%. Steingrímur
segir lítið mál að snarauka eitthvað
sem lítið sem ekkert var í byrjun,
enda hafi fyrstu hugmyndirnar
verið algjörlega óraunhæfar upp á
nokkur prósent kvótans.
„En að sjálfsögðu viljum við lenda
samningum. Við viljum ekki lenda
aftur í því sem gerðist með kolmunnann, þar sem dróst mjög lengi
að ná samningum og stofninn var
veiddur ansi langt niður. Sem betur
fer hefur makrílstofninn verið mjög
sterkur og það hefur hjálpað, en það
er auðvitað tekin talsverð áhætta
með svona mikilli veiði umfram ráðgjöf ár eftir ár.“
Hvað sem því líður segir Steingrímur að ábyrg fiskveiðiþjóð eins
og Íslendingar vilji semja. Því séu
stjórnvöld tilbúin að leggja talsvert
á sig til að ná samningum.
„Í fyrsta lagi í þágu verndar
stofnsins. Í öðru lagi að ef það semst
um tiltekinn gagnkvæman aðgang
þá gerir það veiðarnar öruggari og
eykur jafnvel verðmætin, því þá
er hægt að sækja makrílinn þegar
hann er verðmætastur. Í þriðja lagi
gefum við að sjálfsögðu nokkuð
fyrir það sem ábyrg fiskveiðiþjóð að
það semjist um nýtingu makrílsins.
Það eru því ríkir hagsmunir líka
fyrir Ísland að samningar náist.
Allt byggir þetta auðvitað á því

SJÁVARÚTVEGSRÁÐHERRA Steingrímur segir hótanir um refsiaðgerðir gagnvart

Íslendingum ekki létta fyrir með samningaviðræður. Þá sé fráleitt að blanda öðrum
málum við makríldeiluna, en þar vísar hann til umsóknar Íslands að ESB.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

að saman náist um hlutdeild sem
við sættum okkur við.“

Málflutningur til bölvunar
Steingrímur bendir á að vísbendingar séu um að makríll sé farinn
að hrygna hér við land og ef hitastig
sjávar þróist áfram í sömu átt geti
makríllinn náð enn frekari fótfestu
hér við land. Þess vegna verði að
vanda þá samninga sem gerðir eru
núna og gæta þess að semja ekki af
sér.
Hann segir að allar tengingar
makríldeilunnar við önnur mál geri
mönnum erfiðara fyrir.
„Ég hef sagt það umbúðalaust við
ESB og Noreg að þeirra endalausa

tal um refsiaðgerðir og annað slíkt
létti okkur nú ekki lífið. Hvað þá að
blanda þessu saman við önnur mál.
Það er bara til bölvunar gagnvart
því að leysa makríldeiluna.
Auðvitað á að leysa þá deilu
við samningaborðið sem sjálfstætt viðfangsefni á sanngjörnum
og málefnalegum forsendum, en
ekki vegna þvingunaraðgerða eða
þannig að öðrum óskyldum málum
sé blandað við hana.“

Kolbeinn
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Bændur á Bjargi ósáttir við vinnubrögð Bauhaus:

Þakplöturnar hækkuðu
um 150 prósent í verði
SagaPro sannar sig
Virkni staðfest í vísindarannsókn
Rýmri blaðra · Dregur úr tíðni þvagláta · Betri svefn

Fyrir konur og karla
Með aðstoð fjölmargra þátttakenda í klínískri
rannsókn SagaMedica hefur verið staðfest að
SagaPro dregur úr þvaglátatíðni hjá þeim
sem hafa ofvirka blöðru og leiðir þannig til
betri svefns. Einnig að SagaPro er örugg vara
og getur gagnast konum jafnt sem körlum.
SagaMedica þakkar öllum þeim sem gáfu sér tíma
til að taka þátt í rannsókninni og sömuleiðis þeim
sem hafa sýnt SagaPro áhuga og prófað vöruna.
SagaPro er náttúruvara úr íslenskri ætihvönn
– sæktu styrk í náttúru Íslands!

www.sagamedica.is

VERSLUN Bændurnir á Bjargi í

Hrunamannahreppi, þau Jónína
Kristinsdóttir og Karl Jónsson,
ræddu við einn starfsmann Bauhaus um kaup á 3,5 metra bárujárnsplötum þegar annar starfsmaður kom aðvífandi og hækkaði
verðið á plötunum um 150 prósent.
Hjónunum var tjáð að um mannleg mistök hefði verið að ræða,
plöturnar í hillunni hefðu verið
vitlaust merktar.
Fyrir höfðu plöturnar kostað
2.995 krónur en nýja verðið
hljóðaði upp á 7.490 krónur.
Munurinn nemur 150 prósentum.
„Þegar hann hækkaði þetta
svona fyrir framan nefið á mér þá
féllust mér alveg hendur,“ segir
Jónína.
Þar sem hjónin ætluðu að kaupa
57 plötur hækkaði heildarupphæðin
úr 170.715 krónum og í 426.930
krónur.
„Ég hélt að þó að þeim hefðu orðið
á mannleg mistök þá ætti kúnninn
ekki að líða fyrir það,“ segir Jónína
og Karl bætir við þau hafi haldið að
það væru lög í landinu sem segðu að
hilluverð gilti.
Þess má þó geta að lokaverð Bauhaus er talsvert hagstæðara en hjá
bæði Byko og Húsasmiðjunni þar
sem svipaðar plötur kosta 8.645
krónur í stykkjaverði á báðum
stöðum.
Halldór Sigurðsson, framkvæmdastjóri Bauhaus, harmar
atvikið en segir að öllum geti orðið
á mannleg mistök. Stundum séu
vörur vitlaust verðmerktar og þá
sé það bara lagað.
„Við reynum að koma til móts við
fólk að einhverju leyti í svona tilvikum. En í þessu dæmi er þetta
náttúrulega svolítið mikill munur.
Ef það eru einhver svona mannleg
mistök reynum við að gera okkar
besta til að laga hlutina að einhverju
leyti,“ segir Halldór en bætir við að
skoða þurfi hvert tilvik fyrir sig.

BAUHAUS Halldór Sigurðsson, framkvæmdastjóri Bauhaus, segir það koma
fyrir að vörur séu vitlaust verðmerktar.
Það séu mannleg mistök og þau séu
einfaldlega leiðrétt. Ekki sé ætlunin
að plata kúnnann með neinum hætti.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Samkvæmt upplýsingum frá
bæði Neytendastofu og Neytendasamtökunum er ekki víst að starfsmenn Bauhaus hafi gerst brotlegir
við lög.
Almenna reglan er sú að
verslanir skuli selja vörur og þjónustu á því verði sem verðmerkt
er, líka þó um mistök sé að ræða.
Þetta gildir þó ekki ef sjá má, eða
það ætti að sjást, að um mistök sé
að ræða.
Hvort það sé tilfellið hér er álitamál enda mikill munur á verði fyrir
og eftir breytingu. Úr því fæst ekki
skorið nema ef send verður kvörtun
eða erindi til Neytendastofu.
- ktg
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

90 ár síðan fyrsta konan settist á Alþingi:

Þingið endurspegli þjóðina

Þ

ess var minnst um helgina að níutíu ár eru liðin frá því
að kona tók í fyrsta skipti sæti á Alþingi. Það er sem
sagt ekki lengra en ein mannsævi síðan Ingibjörg H.
Bjarnason settist á þing og braut blað í sögunni.
Ingibjörgu var ekki sérstaklega vel tekið á þingi
árið 1922, enda þótti mörgum á
SKOÐUN
þeim tíma fráleitt að kona tæki
þar sæti. Ingibjörg fékk athugaÞórunn Elísabet
semdir um útlit sitt, aldur og
Bogadóttir
þá staðreynd að hún var ógift
thorunn@frettabladid.is
og barnlaus. Henni leið ekki
vel á þingi og hætti að lokum.
Skömmu síðar skrifaði hún grein
í Lögréttu þar sem hún sagði
fyrstu konurnar, brautryðjendurna, auðvitað verða fyrir hnjaski
aðeins vegna þess að þær væru konur. Slíkt mætti þó ekki setja
fyrir sig.
Konur voru mjög lengi lítill hluti af þingmönnum og þær náðu
ekki upp fyrir fimm prósent þingmanna fyrr en Kvennalistinn
seinni bauð fram í kosningum árið 1983. Fram að því höfðu mest
þrjár konur setið á sama tíma á þingi. Með tilkomu Kvennalistans
neyddust aðrir flokkar til þess að bjóða fram með konur á sínum
listum, og konur urðu fimmtán prósent þingmanna frá 1983. Hlutfallið hefur hækkað jafnt og þétt upp frá því. Það var þó ekki fyrr
en í kosningunum 1999 sem konur urðu meira en þriðjungur þingmanna. Upp fyrir fjörutíu prósentin varð ekki komist fyrr en í
síðustu kosningum og enn eigum við eftir að sjá þing koma saman
þar sem kynjahlutföll eru jöfn. Samt sem áður hefur Ísland náð
einna mestum árangri í jafnréttismálum.
Það er eðlileg krafa að þjóðþing endurspegli þjóðina. Þess
vegna er bæði eðlilegt og sjálfsagt að konur og karlar séu
nokkurn veginn í jöfnum hlutföllum á þingi. Rannsóknir benda
til þess að það skipti mjög miklu máli að konur hafi áhrif í stjórnmálum. Þær leggja oft áherslu á önnur mál en karlar. Konur á
þingi hafa til dæmis alla tíð beitt sér fyrir málum sem skipta
konur máli, eins og réttindi kvenna og barna. Árið 1922 þótti
konum til að mynda vanta talsmann velferðarmála inn á þing
og í ávarpi kosninganefndar kvenna var minnt á að konur sæju
heiminn öðrum augum en karlar.
Stjórnmálaflokkar eru flestir meðvitaðir um mikilvægi þess
að hafa fulltrúa beggja kynja í sínum röðum og því þarf líklega
ekki að hafa miklar áhyggjur af því að konum fari fækkandi á
ný. En þar með er björninn ekki unninn að fullu. Stjórnmálin eru
enn talsvert karllæg. Helga Guðrún Jónasdóttir formaður Kvenréttindafélags Íslands orðaði það sem svo í sínu erindi í gær að
baráttan snúist ekki lengur um aðgang kvenna að stjórnkerfinu
og rétt á völdum, heldur um það að beiting valds af hálfu kvenna
öðlist viðurkenndan sess – að konur séu jafnvel til þess fallnar
að stjórna og karlar.
Það er holl og þörf áminning að rýna í söguna og rifja upp
hversu margt hefur breyst til batnaðar á ekki lengri tíma en einni
mannsævi. En tímamót eins og þau sem minnst var um helgina
eru líka áminning um allt sem enn á eftir að breyta.
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

Amast við eftirliti
Vigdísi Hauksdóttur, þingmaður
Framsóknarflokksins, virðist vera
í nöp við eftirlit. Í samtali við DV
sagðist hún efast um allan „eftirlitsiðnaðinn“, en það er hugtak sem
þeim sem hafa þurft að greiða
fyrir aukið eftirlit með starfsemi sinni er tamt að nota.
Að hennar mati má leggja
allan eftirlitsiðnaðinn af, að
frátöldu Fjármálaeftirlitinu,
sem hún vill reyndar
minnka mjög að
umfangi. Fái Vigdís
að ráða, verði til að
mynda ráðherra í
næstu ríkisstjórn,

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

Regína
Ásvaldsdóttir
framkvæmdastjóri
Festu,
miðstöðvar um
samfélagsábyrgð
fyrirtækja
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Og hvað með blessaðan fiskinn
okkar sem við höfum haft svo
mikið fyrir að fá umhverfisvottun á? Eða lambakjötið,
sem er nú Framsóknarflokknum hugleikið. Við
yrðum líklega að
hanna nýja
auglýsingaherferð.
„Borðið

Sértæk fyrirspurn
Birki Jóni Jónssyni, kollega Vigdísar,
var að berast svar frá forsætisráðherra við fyrirspurn sinni,
sem var býsna sértæk. Hann
vildi fá að vita hve mörg störf
hefðu verið auglýst „án staðsetningar“ hjá forsætisráðuneytinu og undirstofnunum frá
1. júní 2009 til 1. júní 2012.
Svarið er skýrt, engin.
kolbeinn@frettabladid.is

Lopapeysur og viðskiptahættir
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Ný markaðsherferð?

íslenskan fisk, ekkert eftirlit hefur
haft með framleiðslu hans.“ „Íslenska
lambakjötið. Hanterað án alls eftirlits.“

HALLDÓR

Viðskipti

E
eber E310
Weber
2xW
kr. 132.990

má því væntanlega búast við að eftirliti með samkeppni verði hætt, það
hlutverk Landlæknis lagt af, sem og
Vinnumálastofnunar, Póst- og fjarskiptastofnunar og Neytendastofu.

Að undanförnu hafa borist fréttir af framleiðslu „íslensku“ lopapeysunnar í Kína
og Taívan og mótmælum, meðal annars
frá Handprjónasambandi Íslands, þar sem
þess er krafist að merkingar á peysunum
séu skýrar. Íslenska lopapeysan er í
hugum margra nátengd sögu handverks
hér á landi, þótt sú saga sé ekki löng. Það
má ef til vill bera hana saman við kampavínið en enginn framleiðandi freyðivíns
má kalla vínið sitt því nafni, nema það
komi frá Champagne-héraði.
Deilur af þessum toga eru ekki nýjar af
nálinni í viðskiptalífinu. Alþjóðavæðingin
hefur opnað fyrir frjálst flæði vöru og
þjónustu og íslenskir hönnuðir, eins og
aðrir, velja í síauknum mæli að senda
framleiðslu til láglaunasvæða, sérstaklega
ef um magnframleiðslu er að ræða.
Íslenskt handverksfólk getur snúið
vörn í sókn til að auka samkeppnishæfni
sína. Til dæmis með því að merkja rækilega framleiðsluferil lopapeysa sem eru
prjónaðar hér á landi. Miðla upplýsingum
um hvaða efni er notað í vöruna, hvernig
hún er framleidd og hvar. Neytendur eru
í vaxandi mæli farnir að huga að samfélagsábyrgð. Í því felst aðbúnaður og

mannréttindi starfsmanna, siðareglur og
góðir viðskiptahættir.
Alþjóðleg samtök um samfélagsábyrgð
eins og GRI, Global Reporting Initiative,
hvetja fyrirtæki til að gera árlega skýrslu
sem tekur á öllum þáttum í kringum framleiðslu á vöru eða þjónustu. Ef vara er
framleidd á láglaunasvæðum þá er mikilvægt að upplýsa um það hver sé raunverulegur aðbúnaður starfsmanna. Góð viðmið
eru meðal annars að launin séu í samræmi við meðallaun í viðkomandi landi.
Stór fyrirtæki í framleiðslu á útivistarfatnaði, svo sem Patagonia, hafa verið til
fyrirmyndar í skráningu upplýsinga af
þessum toga.
Festa, miðstöð um samfélagsábyrgð
fyrirtækja, hefur staðið fyrir námskeiði
í samstarfi við GRI og fleiri eru fyrirhuguð, meðal annars kynningarnámskeið
í september. Það er von okkar að með
aukinni fræðslu og umræðu um samfélagsábyrgð fjölgi þeim fyrirtækjum sem
skrá upplýsingar um framleiðsluferil á
réttan og aðgengilegan hátt og taki þannig
þátt í því að auðvelda neytendum að velja
vörur og þjónustu út frá siðferðilegum
viðmiðunum, rétt eins og fjárhagslegum.

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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Alvarleg staða íslenska heilbrigðiskerfisins
og greining landlæknis á ummælum
Heilbrigðismál
Þorbjörn
Jónsson
formaður Læknafélags
Íslands

Í

Fréttablaðinu þann 4. júlí síðastliðinn var frétt með fyrirsögninni „Krefst greiningar á
orðum um aflimun“. Þar er sagt
að landlæknir skoði, að ósk velferðarráðherra, fullyrðingar formanns Læknafélags Íslands um
að fjárskortur hafi verið orsök
þess að taka þurfti fót af manni.
Sagt er að velferðarráðherra hafi
ritað landlækni bréf og óskað
eftir greiningu á ummælum sem
höfð voru eftir formanni Læknafélagsins í viðtali við fréttastofu
Ríkisútvarpsins í vikunni á undan.
Mér var brugðið við að lesa
þessa stórkarlalegu fyrirsögn.
Það kom á óvart að sjá að viðtal
við mig, þar sem ég ræði almennt
um stöðu heilbrigðiskerfisins á
niðurskurðartímum, skyldi verða
velferðarráðherra tilefni til að
kalla eftir sérstakri skoðun landlæknis.
Bakgrunnurinn er að Ríkissjónvarpið ræddi við ættingja manns
sem hafði gengið á milli lækna í
2 ár og ýmist verið sendur heim
með verkjalyf eða til sjúkraþjálfara. Hann greindist síðar með
æxli í fæti og varð að taka fótinn
vegna þess. Ættingjar telja að
mistök hafi leitt til þessa og kenna
kerfinu og niðurskurði um, ekki
heilbrigðisstarfsfólkinu. Þetta er
athyglisvert viðhorf því oftast er
heilbrigðisstarfsmönnum kennt

um meint mistök, ekki kerfinu eða
niðurskurði. Þessi afstaða ættingjanna ætti að vera velferðarráðherra og ráðuneyti hans
verðugt umhugsunarefni.
Síðar tók RÚV við mig viðtal sem formann Læknafélags
Íslands. Læknafélagið er fag- og
stéttarfélag og gætir ekki eingöngu hagsmuna lækna heldur
stendur líka vörð um hag sjúklinga. Það lá alltaf fyrir að ég
gæti ekki tjáð mig sérstaklega um
mál mannsins, enda veit ég ekki
meira um það en aðrir. Ummæli
mín yrðu almenns eðlis um niðurskurðinn og afleiðingar hans.
Þetta er augljóst ef ummæli mín
eru lesin: „Til dæmis á mínum
vinnustað, á Landspítalanum, þá
er búið að skera niður fjárveitingarnar um meira en 20% og það
liggur í hlutarins eðli að þjónustan
hlýtur að vera eitthvað hægari eða
lakari heldur en þegar meiri fjármunir voru til ráðstöfunar.“
Síðar segi ég: „Nei, það liggur í
augum uppi að þegar svona mikið
fjármagn fer í burtu og vinnuálagið eykst svona mikið, þá er
almennt hættan á að eitthvað fari
úrskeiðis óhjákvæmilega meiri.
Ég held að þetta sé orðið mjög
krítískt og sparnaðurinn er búinn
að ganga of langt og við verðum
að snúa af þessari braut.“ Það er
augljóst að ég er ekki að tjá mig
um mál þessa tiltekna sjúklings,
heldur benda á að við verðum að
snúa af óheillabraut niðurskurðar,
sem leitt hefur okkur í hreinar
ógöngur. Ummælin þarfnast því
engrar sérstakar greiningar landlæknis eða annarra embættismanna.

Ummæli mín eru lík ummælum annarra undanfarið. Vísa
ég til Ólafs Baldurssonar, lækningaframkvæmdastjóra á Landspítalanum, sem sagði að fjárframlög til spítalans hefðu dregist
saman um 20%, dregið hefði úr
þjónustu og sífellt erfiðara verði
að tryggja öryggi sjúklinga. Hann
segir ekkert vit í því að halda
áfram á braut niðurskurðar. Elísabet Benedikz, yfirlæknir bráðamóttöku Landspítalans, sagði í
sjónvarpsviðtali að sjúklingum
færi fjölgandi og komið væri að

sjónir geta haft alvarlegar afleiðingar fyrir líf og heilsu fólks.
Það er samdóma álit þeirra
sem fjalla um heilbrigðiskerfið
að niðurskurður sé orðinn svo
mikill að hann skaði heilbrigðiskerfið og ógni öryggi sjúklinga.
Þetta ætti að vera yfirvöldum
heilbrigðismála verulegt áhyggjuefni. Yfirvöld ættu að einbeita sér
að því að efla heilbrigðiskerfið og
auka fjárveitingar í stað þess að
gera tortryggileg ummæli, sem
sett voru fram í varnaðarskyni.
Heilbrigðisráðherra er æðsti yfir-

AF NETINU

Vel eða illa heppnað
Kæra lögregla.
DV greinir frá
því að samkvæmt
tilkynningu frá
ykkur (sjá hér
að neðan) hafi
síðastliðin nótt á „Bestu útihátíðinni“ á Gaddastaðaflötum gengið
að mestu vel. Þar hafi komið upp
tuttugu og fimm fíkniefnamál,
ein nauðgun, ein líkamsárás og
eitt alvarlegt slys og þó nokkur
ölvun hafi verið á svæðinu. Mig
langar að koma því á framfæri að í
mínum huga heitir þetta að ganga
ömurlega. Ekki að mestu leyti vel.
Þetta heitir að hátíð sé fullkomlega misheppnuð og skammarleg.
kaninka.net/snilldur

Það á ekki að þurfa sérstaka greiningu á
ummælum formanns Læknafélagsins til
að komast að því hvar skórinn kreppir.
„algerum þanmörkum“. Í ályktun
læk na ráðs hei lsugæslu n na r
á Akureyri segir svo: „ Álagið
á lækna er orðið þannig að
reyndustu heimilislæknarnir eru
komnir að þolmörkum. Samlög
lækna eru löngu full og læknum
ekki gert kleift að sinna störfum
sínum sem skyldi.“ Allt ber þetta
að sama brunni, niðurskurðurinn
er orðinn alltof mikill.
Könnun á Landspítalanum
haustið 2010 sýndi að 50-60%
yngri lækna höfðu ekki tíma
til að ljúka verkefnum þannig
að þeir væru ánægðir með þau.
Þriðjungur sérfræði- og yfirlækna var sama sinnis. Þetta
er ekki ásættanlegt þegar um
nákvæmnisvinnu er að ræða, eins
og læknisstarfið er. Mistök og yfir-

maður heilbrigðismála á Íslandi
og hann á að vita hvað hrjáir heilbrigðiskerfið. Það á ekki að þurfa
sérstaka greiningu á ummælum
formanns Læknafélagsins til
að komast að því hvar skórinn
kreppir.
Það var óþægilegt að frétta það
við lestur dagblaða að ummæli mín
um áhrif niðurskurðarins á heilbrigðiskerfið þörfnuðust að mati
velferðarráðherra rann sóknar
hjá landlækni. Við það er erfitt að
una sem formaður Læknafélags
Íslands. Eðlilegast hefði verið að
velferðarráðherra eða trúnaðarmaður hans ræddi beint við mig
ef ummæli mín voru óskýr, sem
þau voru reyndar alls ekki. Þessu
er varpað fram velferðarráðherra
og ráðuneytinu til umhugsunar.

VÖRUR SEM EIGA
HEIMA Í ÞÍNU ELDHÚSI

Fæst í verslunum Hagkaups og Bónus

Hildur Lilliendahl

Pólitískir afreksmenn
Styrmir er því að
reyna að stýra
Samfylkingunni í
ógöngur – veikja
hana. Hann vill
ekki að Samfylkingin njóti þess að þjóðin muni
smám saman sjá að Jóhanna
hefur staðið sig ótrúlega vel.
Skilaboðin til Samfylkingarfólks
hljóta að vera þau að leggja hart
að Jóhönnu að leiða flokkinn
áfram í gegnum næstu kosningar.
Þau ættu líka að hvetja hana til að
hafa það opið hvort eða hvenær
hún dragi sig í hlé á næsta kjörtímabili – eða þarnæsta.
Enginn stjórnmálaflokkur hefur
efni á að setja pólitíska afreksmenn sína til hliðar – síst af öllu
ef það er einlæg ósk pólitískra
andstæðinga hans!
http://blog.pressan.is/stefano
Stefán Ólafsson
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SCHRAM
74 BRYNDÍS
„Bandaríkin eru býsna brútalt samfélag. Ef þér hlekkist á í lífinu, og það hendir flesta
á afmæli í dag

timamot@frettabladid.is

Í viðtali við Fréttablaðið 7. desember 2008.

RÚNAR HELGI VIGNISSON: ÁST Í MEINUM SEGIR FRÁ MEINUM ÁSTARINNAR

Merkisatburðir
1357 Hornsteinn lagður að Karlsbrúnni í Prag.
1816 Argentína lýsir yfir sjálfstæði.
1916 Vopnaður enskur togari tekur farþegaskipið Flóru á leið
frá Reykjavík til Siglufjarðar með 100 farþega innanborðs og
var því siglt til Bretlands. Farþegarnir voru sendir heim með
öðru skipi síðar í sama mánuði.
1940 Mikið haglél gerir í Hrunamannahreppi og stífluðust
lækir af aurburði.
1946 Skemmtigarðurinn Tívolí í Reykjavík var opnaður. Þar
voru meðal annars bílabraut, hringekja, Parísarhjól og danspallur.
2006 Ítalía vinnur heimsmeistarakeppnina í knattspyrnu og
þar með sinn fjórða heimsmeistaratitil.
2011 Suður-Súdan fær sjálfstæði frá Súdan.

Safnaverðlaunin til
Húsavíkur
Byggðasafn Suður-Þingeyinga hlaut Safnaverðlaunin 2012 fyrir áhugaverða nálgun við gerð
nýrrar grunnsýningar í
Safnahúsinu á Húsavík.
Ólafur Ragnar Grímsson veitti verðlaunin við
hátíðlega athöfn á Bessastöðum í gær.
Í rökstuðningi dómnefndar kemur fram að
safnið hljóti verðlaunin
fyrir sýningu sem ber
yfirskriftina Mannlíf og
Náttúra – 100 ár í Þingeyjarsýslum.
Við gerð sýningarinnar
var valin sú leið að
draga upp mynd af sögu
byggða ri n na r í sa mspili manns og náttúru í
stað hefðbundinnar aðgreiningar á menningu og
náttúru. Menningargripir
eru þannig settir í nýtt og
spennandi samhengi.
Það er mat dómnefndar

einhvern tímann, þá er ekkert öryggisnet sem ver þig falli.“

SAFNAVERÐLAUNIN Byggða-

safn Suður-Þingeyinga hlaut
Safnaverðlaunin 2012.

að með sýningunni hafi
verið sleginn nýr og
hressilegur tónn í sýningargerð safna.
Safn Einars Jónssonar
og Þjóðminjasafn Íslands
voru einnig tilnefnd til
verðlauna.
- ktg

.

.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

ÁSTRÍÐUR GUÐMUNDSDÓTTIR
Efra-Seli, Hrunamannahreppi,

sem andaðist að morgni 26. júní á
Dvalarheimilinu Blesastöðum, verður
jarðsungin frá Hrunakirkju þriðjudaginn 10.
júlí kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hennar
er bent á minningarkort Dvalarheimilisins á Blesastöðum sem
fást hjá Sjafnarblómum á Selfossi.
Helgi E. Daníelsson
Ásdís Daníelsdóttir
Ástríður G. Daníelsdóttir
Jóhanna S. Daníelsdóttir
og fjölskyldur.

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.

Nýbreytni að gefa út kilju og fá
viðbrögð frá vinum á Facebook
„Þetta eru sögur sem ég hef verið
að skrifa á síðustu tíu til tólf árum.
Þær fjalla allar um pör eða einhvers
konar sambönd. Ég skoða þessi sambönd frá ýmsum hliðum, til að mynda
út frá þeim áhrifum sem væntingar
samfélagsins hafa á þau. Eins velti
ég talsvert fyrir mér undirliggjandi
ofbeldi í samböndum og hvernig fólk
eldist saman,“ segir Rúnar Helgi
Vignisson rithöfundur en ný verið
kom út bókin Ást í meinum eftir
hann.
„Ég valdi svo fimmtán sögur af
um þrjátíu sem ég átti á lager til
birtingar í þessari bók. Ég valdi þær
sem áttu saman og mynduðu einhvers konar heild. Tenging sagnanna
er þó einkum umfjöllunarefnið, samböndin, ég mæli ekkert endilega
með því að fólk leiti að tengslum
milli sögupersónanna þó að slíkar
tengingar megi kannski finna,” bætir
Rúnar Helgi við.
Titill bókarinnar, Ást í meinum,
vekur upp hugrenningatengsl við
hefðbundnar ástarsögur. Rúnar
Helgi segir það gert með ráðnum
hug. „Ég skírskota til ástarsagnanna.
Sögurnar mínar fjalla um ástina
í víðum skilningi – böndin á milli
okkar. En þetta eru ekki hefðbundnar
ástarsögur, segja má að sögurnar
byrji þar sem rauðu ástarsögurnar
enda. Og þær fjalla um meinin í
ástinni, sem er kannski að finna í
öllum ástarsamböndum.“
Tólf ár eru síðan smásagnasafn
eftir Rúnar Helga kom síðast út en
sjö ár síðan skáldsaga leit síðast
dagsins ljós. Bilið á milli verkanna
helgast meðal annars af því að
hann gegnir starfi lektors í ritlist
við Háskóla Íslands og hefur einnig
verið afar öflugur þýðandi undanfarin ár. „Ég þýddi nánast bók á ári
um langt skeið. Allt fagurbókmenntir
og sumar ansi snúnar í þýðingu. En
ég er svo heppinn að ég hef einungis
þýtt bækur sem ég hef haft ástríðu
fyrir og viljað koma á framfæri.“
Rúnar Helgi hefur nú gert hlé á
þýðingum um stundarsakir, enda
nóg að gera við skriftir og kennslu í
Háskóla Íslands.
Ást í meinum er fyrsta bók Rúnars
Helga sem kemur út að sumarlagi.
„Minn nýi útgefandi, Uppheimar,
vildi gera tilraun með að gefa hana
út að vori og hafa hana í kilju, sem er
forvitnilegt. Þetta er því í fyrsta sinn
sem skáldverk eftir mig kemur út á
þessum árstíma en honum fylgir að
fólk er frekar að kaupa bækur handa
sjálfu sér en til gjafa eins og oftast
er raunin með bækur sem koma út
fyrir jólin. Reyndar er þetta líka
fyrsta bókin eftir mig sem kemur út
eftir að Facebook kom til sögunnar
– ég hef fengið mikil og skemmtileg
viðbrögð þar,“ segir Rúnar Helgi að
lokum.
sigridur@frettabladid.is

RÚNAR HELGI VIGNISSON Skoðar sambönd frá öllum hliðum í nýrri bók.

ÞETTA GERÐIST: 9. JÚLÍ 2006

Ítalir heimsmeistarar í dramatískum leik
Ítalir urðu heimsmeistarar
í knattspyrnu í fjórða sinn
eftir að hafa lagt Frakka að
velli þennan dag 9. júlí árið
2006. Úrslitin réðust ekki
fyrr en í vítaspyrnukeppni
að lokinni framlengingu
eftir dramatískan leik þar
sem stjarna Frakka, Zinedine Zidane, var rekin af
velli eftir að hafa skallað
Marco Materazzi í kjölfar
orðaskipta. Báðir leikmenn
voru síðar sektaðir fyrir
framgöngu sína í leiknum.
Staðan að loknum framlengdum leik var eitt eitt.

Zidane hafði komið Ítölum
yfir á 7. mínútu eftir að
hafa skorað úr vítaspyrnu
sem áhöld voru um að
hefði verið réttmæt. Tólf
mínútum síðar skallaði
Materazzi boltann í netið
eftir hornspyrnu frá Pirlo.
Í vítaspyrnukeppninni
skoruðu Ítalir úr öllum
sínum spyrnum en Frakkar
úr þremur.
Mikið var fagnað á Ítalíu
þegar titillinn var í höfn
en áður höfðu Ítalir handleikið heimsmeistarabikarinn árið 1982, 1932 og 1938.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÁRIN Í RÚMINU
Talið er að maðurinn eyði rúmlega þriðjungi ævi
sinnar í rúminu. Ef manneskja lifir í 100 ár hefur
verið reiknað út að hún verji rúmlega 35 af
þeim í svefn. Það er því um að gera að vanda
val á rúmi og sængurfatnaði til að árin í
rúminu verði sem best.
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FÆRANLEGUR
Mæðgurnar Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir og Lilja Björk Jónsdóttir við
vagninn Mobility sem verður á ferðinni í sumar með varning Bility til sölu.
MYND/STEFÁN
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HÖNNUN Á HJÓLUM
Á FERÐ Hönnunarteymið í Bility ætlar að selja vörur sínar á færanlegum
vagni í sumar. Vagninn verður á ferðinni á fallegum sólardögum.
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Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja
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SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

jónin og hönnuðirnir Guðrún
Lilja Gunnlaugsdóttir og Jón
Ásgeir Hreinsson hanna ýmsar
smávörur sem eru seldar undir merkinu
Bility. Þau ætla að fara út í tilraunaverkefni í sumar. „Við ætlum að vera
með færanlegan söluvagn sem kallast
Mobility í miðbænum og á ýmsum uppákomum úti á landi. Við ætlum að stíla
inn á ferðamennina og vagninn verður
á ferðinni á fallegum sólardögum,“ segir
Guðrún.
Hugmyndin að vagninum varð til
vegna þess að dóttur hjónanna vantaði
sumarvinnu. „Hún ætlar að vera með
vagninn fyrir okkur í sumar. Þetta hefur
ekki verið gert áður og það er gaman
að prófa eitthvað nýtt.“ Hönnun Bility
hefur sterkar menningarlegar rætur og
hönnuðirnir sækja hugmyndir og innblástur í íslenska menningu og náttúru.
„Við ætlum að setja nýjar vörur undir
merki Bility á markað í haust. Þetta eru
smávörur í svipuðum dúr og við höfum
verið að gera og ákveðin ljóðræna í

þeim með vísun í þjóðtrú og draugasögur,“ segir hún.
Guðrún tók þátt í spennandi verkefni
á dögunum en hún er einn nokkurra íslenskra hönnuða og arkitekta sem voru
beðnir um að koma að sýningunni New
Nordic – Architecture & Identity í Louisiana safninu í Danmörku. Á sýningunni
er lögð áhersla á sérkenni arkitektúrs
og borgarskipulags á Norðurlöndunum
í dag og hvernig hugmyndir þar að lútandi hafa áhrif á þróun samfélagsins og
menningu. „Ég var einn af þrjátíu hönnuðum, listamönnum og arkitektum sem
voru beðnir um að svara spurningunni
„Hvað er norrænt fyrir þér?“. Ég gerði
níu minni kassa inni í kassann minn sem
átti hver um sig að tákna eitt Norðurland. Stærð kassanna sagði til um mannfjölda landsins sem þeir táknuðu. Ég
tengdi þá svo saman með þráðum af því
að það eru ákveðnir þræðir sem liggja á
milli Norðurlandanna, einhver óútskýranleg tengsl. Þeir voru ánægðir með mitt
■ lilja.bjork@365.is
framlag.“

Gerið gæða- og verðsamanburð
NÝTT

FLJÚGA HVÍTU
FIÐRILDIN
Guðrún Lilja sækir innblástur fyrir hönnun sína
í íslenska menningu og
náttúru. Hugmyndin
að fiðrildunum er sótt í
vögguvísuna gömlu um
fiðrildin hvítu fyrir utan
gluggann.

12 mánað
vaxtalaus a
a
greiðslur* r

Sængurver
Handklæði
Sloppar
Púðar
*3,5% lántökugjald
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Útsalan hafin

50% afsláttur
Við erum á Facebook

Bæjarlind 6
Eddufelli 2
S. 554 7030
S. 557 1730
www.rita.is
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EINKATÍMAR Í HEKLI
HEKLAR AF ÁSTRÍÐU Tinnu Þórudóttur Þorvaldsdóttur datt í hug að bjóða
upp á einkatíma í hekli í júlí. Hún segir það einkar hentuga og skemmtilega
sumarvinnu að sitja í eldhúsi hjá fólki og hekla.
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inna Þórudóttir hefur haldið
námskeið í hekli meðfram háskólanámi á kvöldin. Hún ákvað
að láta ekki deigan síga í sumar og
halda áfram að breiða út heklboðskapinn þrátt fyrir sumarfrí og ferðalög fólks. „Ég ákvað að bjóða upp á
einkatíma í júlí þar sem það er utan
hefðbundins námskeiðstíma.“ Þessi
valmöguleiki er því góður kostur fyrir
þá sem geta ekki beðið eða vilja fá
persónulegri kennslu í hekli. „Það er
mjög notalegt að sitja inn í eldhúsi
hjá einhverjum og kenna hekl. Það er
líka heilandi að skapa eitthvað með
höndunum. Þetta gæti því allt eins
verið ígildi góðs sálfræðitíma,“ segir
Tinna og hlær.
Tinna lærði að hekla hjá Þóru langömmu sinni þegar hún var tíu ára
gömul og hefur í raun verið óstöðvandi
síðan þá. Í desember á síðasta ári
kom út bókin Þóra heklbók eftir Tinnu
sem vakið hefur mikla lukku og var á
metsölulista Félags íslenskra bókaútgefenda um tíma. Hún er því enginn
nýgræðingur þegar kemur að hekli, en
námskeiðshaldið kom á undan bókinni
fyrir tilviljun. „Þetta byrjaði með því
að ég var að hekla bjöllur og setti til

gamans uppskrift að þeim á netið.
Út frá því fékk ég svo óteljandi fyrirspurnir um hvernig ætti að gera þetta
svo ég ákvað að halda eitt lítið námskeið. Það vatt svo upp á sig. Í fyrstu
voru námskeiðin haldin á barnum Boston í miðbænum en núna er ég reglulega með námskeið í Litlu prjónabúðinni í Hátúni.“ Spurð að því hverjir
sæki námskeiðin segir Tinna það
vera konur á öllum aldri og af
öllum stigum samfélagsins. „Eitt
það skemmtilegasta við námskeiðin er að kynnast svona fjölbreyttum hópi fólks, enda hef
ég eignast marga vini á þessu
brölti mínu.“ Aðeins einn karlmaður hefur komið á námskeið
hjá henni en Tinna segist ekki
kunna skil á því hvers vegna þeir
hekli ekki í meiri mæli. „Annars
varð sprenging í hannyrðum á Íslandi eftir hrun. Ég hélt að fleiri
kynnu að hekla en það reyndist
ekki raunin. Meira að segja er
fullt af hannyrðafólki sem kann
ekki að hekla. Meðan svo er
ætti ég að geta haldið áfram að
breiða út boðskapinn.“
■

vidir@365.is

HEKLBÓK ÞÓRU
Tinna gaf út bókina Þóra heklbók í
desember 2001. Hún
er fyrsta heklbókin
sem komið hefur út í
um 50 ár.

LITRÍKUR API
Margs konar muni
er hægt að hekla.
Dúka, teppi, peysur,
sjöl, tuskudýr og
fleira.

HÚSRÁÐ FYRIR HEIMILIÐ
Lausnir við ýmsum vandamálum
■ GÖMUL HÚSRÁÐ
Hver kannast ekki við það að ná ekki kaffiblettunum úr kaffibollanum eða vondu lyktinni í ísskápnum?
Hér koma nokkur ráð um hvernig leysa á þessi daglegu, pirrandi vandamál.

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

Vond lykt í ísskápnum

Kaffiblettir í
bollum

Blettir á
parketi

Látið 2-3 tsk.
af matarsóda
standa í opnu
íláti í ísskáp og
þið losnið við alla
lykt úr honum.
Eins er hægt að
strjúka innan úr
ísskápnum með
ediki til að losna
við vonda lykt.

Setjið bollana í
klórvatn og leyfið
þeim að liggja
yfir nótt.
Þvoið þá eins og
venjulega og þeir
glansa að innan.

Það virkar oftast
að þrífa það með
blautri tusku og
hella ediki í hana
og strjúka vel yfir
blettina.

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

Hreinar baðherbergisflísar
Notið bílabón á
baðherbergisflísarnar til þess
að fá glans, hann
endist í ár.

Þrif á rimlagardínum
Þrífið rimlagardínurnar í baðkerinu. Leysið
upp einn þvottavélarkubb í
vatnið og óhreinindin renna af.

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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Sími 512 4900
landmark.is
Landmark leiðir þig heim!

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Bergur
Steingrímsson

Sveinn
Eyland

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 6751

Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Við erum Landmark*

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

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

audur@fasteignasalan.is

Save the Children á Íslandi

Fasteignasalan TORG kynnir:
Mjög fallegt og gott 6 herbergja
endaraðhús ásamt bílskúr
á þessum eftirsótta stað í
Salahverfi Kópavogs. Allar
nánari upplýsingar veitir Hafdís
Rafnsdóttir sölustjóri, gsm 8956107 eða hafdis@fasttorg.is.

Um er að ræða 190,9 fm hús ásamt
26,8 fm bílskúr samtals 217,7 fm.
Aðkoman er falleg, húsið steinað,
bílaplan hellulagt og timburverönd
í garði. Mjög góð lofthæð er í húsinu og 5 svefnherbergi en í dag eru
4 notuð sem svefnherbergi og eitt
sem sjónvarpsherbergi sem er opið
að hluta en hægt að breyta aftur í
svefnherbergi. Seljendur skoða
skipti á minni eign með bílskúr í
hverfinu.
Nánari lýsing: Efri hæð: Forstofa, svefnherbergi, gestasalerni,
eldhús, stofa og borðstofa. Komið er
inn í rúmgóða forstofu með ljósum
flísum á gólfi og góðum fataskáp.
Falleg hurð með frönsku gleri aðskilur forstofu og íbúðarrými.

Svefnherbergi er inn af forstofu
með góðri lofthæð og parketi á gólfi.
Á efri hæð er gestasalerni með
flísum á gólfi.
Eldhúsið er rúmgott með fallegri mahóníeldhúsinnréttingu með
ljósri borðplötu. Vönduð stáltæki,
keramikhelluborð, ofn í vinnuhæð
og tengi fyrir uppþvottavél. Parket
á gólfi og opið er að hluta inn í stofu
frá eldhúsi, hálfur veggur aðskilur
stofu og eldhús. Stórir og góðir
gluggar hleypa birtu inn í húsið.
Stofa/borðstofa eru samliggjandi
og með parketi á gólfi, mjög góð lofthæð er í stofunum og loftin klædd

fallegri ljósri viðarklæðningu með
innfelldri lýsingu, útgengt er á góðar
svalir frá stofu með fallegu útsýni.
Neðri hæð: Aðalbaðherbergi, sjónvarpsherbergi, þvottahús, geymsla
og 3 svefnherbergi. Steyptur stigi
með kókosteppi er niður á neðri hæð
eignarinnar sem er rúmgóð og björt.
Herbergin eru þrjú á neðri hæð,
möguleiki á að hafa fjögur. Öll rúmgóð með góðum fataskápum.
Þvottahús/geymsla: Þvottahús
er á neðri hæð með innréttingu og
vaski. Inn af þvottahúsinu er rúmgott rými með skápum og hillum.
Bílskúr og snyrtileg aðkoma.

Finndu okkur
á Facebook
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Langholtsvegur 142 - OPIÐ HÚS.
Mjög falleg og vel skipulögð 79,2 fm 3ja herbergja
risíbúð í þríbýlishúsi við Langholtsveg. Gólfﬂöturinn
er töluvert stærri. Tvö svefnherbergi - tvær stofur.
Opið hús á morgun þriðjudag frá kl 17:3018:00. V 24 millj.

IÐ

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Andri
Sigurðsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi og
lögg. leigumiðlari

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

skjalagerð

S

HÚ

Marbakkabraut 17 - opið hús.
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja
miðhæð með sérinngangi við Marbakkabraut
í Kópavogi. V 22,5 m. Opið hús á morgun
þriðjudag frá kl 17:30-18:00.

Kringlan - Sjóváhúsið
Til leigu tvær skrifstofuhæðir á 4. og 5. hæð ca1100 fm.
Í leigunni fylgir aðgangur að mötuneyti og fundarherbergjum á 6. hæð og líkamsrækt á jarðhæð ásamt
bílastæðahúsi og bílastæðum utanhúss. Öll umferð um
húsið er aðgangsstýrð og uppfyllir m.a. kröfur FME til eftirlistsskyldra aðila. Horft er til langtímasamnings allt að 10
ára eða lengur. Upplýsigar veitir Bogi Molby Pétursson

Laufrimi - 4ra herb
Góð 100 fm endaíbúð með sérinngangi. Gott
skipulag, geymsla innan íbúðar, stórar svalir og
mikið útsýni. Stutt í alla verslun, skóla og þjónustu.
V. 24,5 m. Áhv. 21,2 m. Laus ﬂjótlega!

Núpabakki - Raðhús
Mjög gott 216,5 fm raðhús á pöllum með innbyggðum bílskúr. Fallegur garður í suður , góðar
svalir og mikið útsýni. Gott verð!

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

Guðrúnargata - Sérhæð
Góð 5 herbergja sérhæð í tvíbýli 126 fm. Eignin
skiptist í tvær hæðir.
Tvær stofur og þrjú svefnherbergi. Glæsileg staðsettning við Klambratúnið.
Góður garður í rækt. V 32 m. Laus ﬂjótlega.

Miðtún - efri sérhæð
135 fm efri sérhæð á tveimur hæðum á rólegum
stað í bakhúsi. Eignin hefur verið endurbætt að
hluta og hefur enn mikla möguleika til breytinga
sem nýtingar sem tvær íbúðir.
Laus til afhendingar. V. 30,0m,

Við leitum að :
* 3ja- 4ra herbergja í hverﬁ 111.
* 4ra herb íbúð í Háaleitishverﬁ
* 3ja- 4ra herb í og við miðbæinn
* Sérbýli í hverﬁ 105
Allar upplýsingar hjá sölumönnum
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Melbær - Makaskipti
Fallegt 280 fm endaraðhús á þremur hæðum.
Kjallari og tvær hæðir ásamt frístandandi bílskúr.
Mikið endurbætt að innan og möguleiki á aukaíbúð
í kjallara. Fallegur garður með sólpalli. V. 55,9 m.
Skipti á minni eign möguleg. Gott verð.

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

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

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

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

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.

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

4 - 6 HERB.

Ögurás-Garðabæ
Glæsilegt 129,1 fm parhús að meðtöldum 26,2 fm bílskúr. Eignin skiptist í forstofu, opið
rými, stóra stofu með kamínu og gólfsíðum gluggum, eldhús, 2 svefnherbergi og baðherbergi með þvottaaðstöðu. Lofthæð er að jafnaði um 3 metrar. Húsið er allt hið vandaðasta
að innan hvað varðar efnisval í innréttingum og gólfefni. Lýsing og raﬂagnir eru í algjörum
sérﬂokki. Að utan er húsið klætt með viðhaldsfríu áli og standandi eikarklæðningu,
viðhaldsfrírri. Verð 49,5 millj.
Húsið stendur efst í hverﬁnu með stórkostlegu útsýni yﬁr sjóinn og fjallahringinn og gefur
villt náttúran húsi og umhverﬁ fallegt yﬁrbragð.

Bergstaðastræti - 5 herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð
Stórglæsileg 104,2 fm. 5 herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð í reisulegu steinhúsi í hjarta miðborgarinnar. Stór þakgarður út af stofum. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum t.d.
eldhúsinnrétting og tæki, baðherbergi, hitalagnir, raf- og neysluvatnslagnir. Íbúðinni fylgir
stúdíóíbúð í kjallara, sem er í útleigu. Fallegt útsýni úr þakgarði yﬁr Reykjavíkurtjörn, út á
sjóinn og víðar. Verð 50,9 millj.

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

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

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.

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

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

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

Vatnsstígur

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.

Straumsalir-Kópavogi. 5 herbergja með 4 svefnherbergjum.

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

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

HAGAMELUR

Glæsileg efri sérhæð og ris
Glæsileg og vönduð 186,4 fm. efri sérhæð
og ris auk 31,0 fm. bílskúrs í reisulegu
þríbýlishúsi í vesturbænum, teiknuðu af
Halldóri H. Jónssyni arkitekt. Hæðin er öll hin
glæsilegasta með aukinni lofthæð og gólfsíðum frönskum gluggum í stofum. Eldhús
með nýlegum sérsmíðuðum innréttingum.
Stórar samliggjandi stofur. 5 svefnherbergi.
Baðherbergi nýlega standsett. Húsið var allt
endurnýjað að utan fyrir 4 árum síðan. Fallegur gróinn garður. Skipti möguleg á minni
íbúðarhæð með þremur svefnherbergjum í
vesturborginni. Verð 68,5 millj.

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

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.

ATVINNUHÚSNÆÐI
Skútuvogur
Til sölu 175,0 fm. vörugeymsla á jarðhæð
með innkeyrsludyrum. Húsnæði er í dag
innréttað sem skrifstofa, en lítið mál að
breyta til fyrra horfs. Þrír rúmgóðir salir,
kafﬁaðstaða, tækjaherbergi og salerni. Góð
aðkoma og næg bílastæði.<B>Laust til
afhendingar strax. Verð 23,0 millj.<BL>

Hallveigarstígur
Mikið endurnýjuð og vel staðsett 57,3 fm. 2ja – 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í
miðborginni. Íbúðin skiptist í gang, opið eldhús, stofu og 1 svefnherbergi auk
útigeymslu með sjónvarps- og nettengingu sem í dag er nýtt sem herbergi.
Sameiginlegur garður. Verð 18,9 millj.

Garðatorg – Garðabæ.
Til leigu eða sölu.
Til sölu eða leigu þrjú góð verslunarpláss
við Garðatorg. Um er að ræða verslunarpláss sem eru 69,3 fm., 113,9 fm. og 166,6
fm. Tvö þeirra eru laus til afhendingar strax.
Eitt þeirra er í útleigu. Nánari upplýsingar
veittar á skrifstofu.

EIGNIR ÓSKAST

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

VANTAR Í EFTIRFARANDI PÓSTNÚMERUM
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.

Kríuhólar- 4ra herbergja ásamt bílskúr .

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

105,2 fm. íbúð á 3. hæð auk 21,8 bílskúrs við Sléttahraun. Rúmgóð forstofa. Stofa
með útgengi á suðursvalir. Eldhús með nýlegri innréttingu, Þvottaherbergi innan
íbúðar. 3 svefnherbergi. Verð 19,9 millj.

3JA HERB.

ÓSKUM EFTIR ÚTSÝNISÍBÚÐ Í REYKJAVÍK, NEÐAN ELLIÐAÁA.
VERÐ ALLT AÐ KR. 50 MILLJÓNUM.

Hrísmóar –
Garðabæ

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.

STRIKIÐ 2-10 SJÁLANDI- GARÐABÆ
3JA HERBERGJA ÍBÚÐ ÓSKAST
MEÐ YFIRBYGGÐUM SUÐURSVÖLUM OG STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU
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

Sléttahraun-Hafnarﬁrði. 4ra herbergja með bílskúr

Laugavegur

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
EINBÝLI Í GARÐABÆ
ÓSKUM EFTIR FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA 250-300 FM.
EINBÝLISHÚSI Í GARÐABÆ T.D. Í AKRAHVERFI.

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.

Falleg og vel skipulögð
89,2 fm. íbúð á 3. hæð
með tvennum svölum í
góðu lyftuhúsi í miðbæ
Garðabæjar. Eldhús
með útgangi á svalir til
norðurs. Bjartar stofur.
Tvö góð herbergi með
fataskápum. Útgangur úr
hjónaherbergi á svalir til
austurs. Þvottaherbergi
innan íbúðar og geymsla/
búr innaf eldhúsi.
Stutt í alla þjónustu.
Verð 24,5 millj.

•
•
•
•
•
•
•

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

2JA HERB.
Hofsvallagata.
Vel skipulögð 48,9 fm. íbúð á 1.
hæð í góðu steinhúsi í gamla
vesturbænum auk 17,6 fm.
íbúðarherbergis í kjallara. Eldhús
með nýlegum innréttingum.
Rúmgóð og björt stofa. Laus til
afhendingar strax.
Verð 17,9 millj.

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

100 FM ATVINNUHÚSNÆÐI ÓSKAST Á JARÐHÆÐ
MEÐ SÉRINNGANGI Í HLÍÐUM, HOLTUM, MIÐBÆ EÐA VESTURBÆ
Grettisgata
Falleg 40,7 fm. íbúð á 2. hæð
ásamt 31,0 fm. sér geymslu
með gluggum í kjallara í
miðbænum. Eldhús og baðherbergi endunýjað fyrir nokkrum
árum. Nýlegar svalir til suðurs
úr svefnherbergi. Rúmgóð
og björt stofa. Óeinangrað
risloft með glugga er yﬁr allri
íbúðinni. Stór baklóð í séreign.
Verð 16,9 millj.

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

50 ára og eldri

Sléttuvegur 15 - fyrir 55 ára og
eldri.

Mjög góð ca. 70 fm 2ja herbergja íbúð á 5.
hæð (efstu) við Sléttuveg í Reykjavík. Íbúðin
er ætluð fyrir 55 ára og eldri. 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

Fróðaþing - nýlegt vandað hús.

Einbýli

Túngata 10 Súðavík

Vel staðsett 177 fm einbýlishús með fallegu
útsýni í gömlu byggðinni í Súðavík ásamt
bílskúr. Húsið hefur verið leigt út til verkalýðsfélaga yﬁr sumarið. V. 5,9 m. 3931

Stuðlasel - einbýli m tvöf. bílskúr.

Vel skipulagt 205,7 fm einbýlishús á einni
hæð með tvöföldum bílskúr. Stór og gróin
lóð kringum húsið, ﬂísalögð verönd og steypt
bílaplan fyrir framan húsið. Hjónaherbergi og
fjögur barnaherbergi. V. 46 m. 1771

Hverafold - einbýlishús á 2.hæðum.

Vandað og vel staðsett 360m fm einbýli innst í botnlangagötu með fallegu útsýni yﬁr Elliðavatn. Húsið er teiknað af Baldri Svavarssyni
arkitekt og Rut Káradóttir hannaði allar innréttingar sem voru sérsmiðaðar hjá Trésmiðjunni Borg. Húsið var byggt af TVT verktökum
árið 2008. 1738

Rauðagerði 20 - glæsileg uppgerð eign

Dyngjuvegur 3 - einbýli/tvíbýli.
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Mjög vel staðsett tvílyft einbýlishús sem
er samtals um 214,1 fm. Húsið stendur á
fallegum útsýnisstað fyrir ofan götu, innst í
lokuðum botnlanga. Á neðri hæðin sem er
63,2 fm er bílskúr og tómstundaherbergi sem
einnig gæti nýst sem bílskúr. Á efri hæðinni
er forstofa, hol, snyrting, þvottahús, 4 herbergi, baðherbergi, tvær samliggjandi stofur
og eldhús. Mjög stór timburverönd er út af
holinu. 1613

S
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Hólaberg – gistiheimili

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

(OPIÐ HÚS BORÐI)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. Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30-18:00 V. 20,9 m. 1413

Dyngjuvegur 3 er einbýli/tvíbýli á mjög góðum stað í austurbænum. Húsið er skráð 282,6 fm að
heildarstærð en þar af er séríbúð í kjallara 55 fm. Húsið þarfnast talsverðrar endurnýjunar. Mjög
vel skipulagt hús. OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL.17-18. Verð 55,9 millj.

Básbryggja 15 2.hæð - Opið hús.

Arnartangi 55 - raðhús m. bílskúr
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Smáraﬂöt - reisulegt hús á einni
hæð

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

Laugarásvegur 36 - mikið endurnýjað

(OPIÐ HÚS BORÐI)Góð og vel skipulögð 124,6 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð við Básbryggju í
Reykjavík. Tvennar svalir eru á íbúðinni. Góður sameiginlegur garður er við húsið. Íbúðin er laus
strax. Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00 - 17:30. V. 26,5 m. 1778

(OPIÐ HÚS BORÐI)Fallegt vel skipulagt 94,0 fm endaraðhús byggt úr timbri á einni hæð á mjög
góðum stað í Mosfellsbæ. Húsið er með 3 svefnherbergjum, baðherb.(sauna) eldhúsi og góðri
stofu. Góður garður. Timburverönd. Góður 28 fm bílskúr. Húsið er laust strax.
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30-18:00 V. 25,9 m. 1764

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

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

3ja herbergja

Eskivellir ﬁmm herbergja m. bílskýli.
Laus strax.

Vesturberg 2ja herb. íbúð – útsýni

Falleg vel skipulögð ﬁmm herbergja 124,9
fm endaíbúð á 2.hæð í góðu lyftuhúsi ásamt
stæði í bílageymslu. Fjögur svefnherbergi, sérþvottahús. Suðvestursvalir. Gott útsýni. Laus
strax, lyklar á skrifstofu. V. 24,9 m. 1762

Stóragerði - laus lyklar á skrifstofu.
3ja herbergja 93,2 fm íbúð á 2. hæð. Íbúðin
skiptist í hol, eldhús, herbergi, baðherbergi,
stofu og stórt herbergi. Í kjallara eru tvær
sérgeymslur, sameiginlegt þvottahús og
sameiginleg hjóla og vagnageymsla. Íbúðin
þarfnast standsetningar. V. 19,9 m. 1483

Vel skipulögð og góð íbúð á 4.hæð (efstu)
með miklu útsýni. Íbúðin skiptist í hol, stofu,
eldhús með borðkrók, herbergi og baðherbergi. Á 1.hæð er geymsla íbúðarinnar.
V. 13,5 m. 1791

Hraunbær, einstaklingsíbúð á
jarðhæð

Íbúðin er gangur, eldhús, baðherbergi,
svefnherbergi. Í sameign er sér geymsla og
sameignar þvottahús og hjólageymsla. V. 10,9
m. 1714

Atvinnuhúsnæði
Bíldshöfði – verslunareining

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

Laufvangur 3 - laus strax.

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð
(efstu hæð) Íbúðin er 117,9 fm og skiptist
í forstofu/hol, tvö barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi og stórt eldhús með
borðkrók, þvottahús inn af eldhúsi og rúmgóð
stofa í kjallara er sér geymsla. V. 21,5 m. 1736

Fífurimi laus strax.

Falleg 3ja herbergja íbúð á efri hæð í fjórbýlishúsi 86,6 fm að stærð. Parket, sérgeymsla
innan íbúðarinnar. Suðvestursvalir. Laus strax
V. 18,9 m. 1765

Hæðir

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

Bæjarlind 4 - skrifstofur.
Jörfabakki - laus strax.

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

Falleg 4ra - 5 herbergja samt. 119,7 fm íbúð á
2.hæð í vel staðsettu fjölbýli með aukaherbergi í kjallara m. aðgangi að snyrtingu og
samliggjandi geymslu. . Parket. Tvennar svalir.
Einstaklega barnvænt umhverﬁ. Góð sameign.
Laus við kaupsamning V. 19,6 m. 1718

Engjavellir – jarðhæð

3ja herbergja íbúð á jarðhæð í mjög góðu
nýlegu litlu fjölbýli á mjög góðum stað í
hrauninu á völlunum. Sérverönd. Sérþvottahús . Góðar innréttingar. Tvö rúmgóð herbergi.
Gengið úr stofu á Sérverönd. Laus strax.
V. 20,9 m. 1761

Einstaklega bjart og skemmtilegt 111,6 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð með mikilli lofthæð. laust
strax og lyklar á skrifstofu. Góð lýsing. Góð staðsetning. V. 16,9 m. 1763

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

Heiðarhjalli - glæsileg efri sérhæð
- laus strax.
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

Drangahraun Hf. – atvinnhúsnæði

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

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

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

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

Grandatröð – endabil
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

2ja herbergja


Kvisthagi 29 - neðri sérhæð

Falleg og mikið endurnýjuð 124 fm neðri
sérhæð á þessum eftirsótta stað í Vesturbænum. Hæðin skiptist í anddyri, hol, eldhús,
stofu, borðstofu, barnaherbergi, hjónaherbergi
og baðherbergi. Húsið er mjög fallegt og hefur
verið skipt um allt gler, opnanleg fög og pósta
í gluggum. V. 36,9 m. 1614

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

4ra-6 herbergja

Grandatröð 3B Hafnafjörður. Stórt og bjart endabil með mikilli lofthæð og hárri innkeyrsludyrum.
Húsnæðið er skráð 274,7 fm. Vinslusalir niðri er 201,2 fm og milliloft 73,5 fm. Húsið er stálgrindarhús, byggt árið 2004. V. 25,6 m. 1733

Fiskislóð - lóðir undir atv.húsn.
Hátún 6 6.hæð - mikið uppgerð og
glæsilegt útsýni

Tómasarhagi - 2.hæð -fráb. staðsetn.
Vel skipulögð ca 130 fm hæð (samkv. nýjum
skiptasamningi) á þessum frábæra stað í vesturbæ Reykjavíkur. Hæðin skiptist í forstofu/
hol, tvær rúmgóðar stofur, hjónaherbergi og
tvö barnaherbergi og baðherbergi. Í kjallara er
sér geymsla og herbergi með glugga.
V. 38,5 m. 1782

Flúðasel - mikið endurnýjuð

Mjög góð og mikið endurnýjuð 4ra herbergja
98 fm íbúð á 1.hæð við Flúðasel í Reykjavík.
Íbúðin er á jarðhæð til suðurs yﬁr bílakjallara.
Sér stæði fylgir í lokuðum bílakjallara.
V. 21,9 m. 1716

Falleg og björt 2ja herbergja íbúð á 6.hæð
í lyftuhúsi miðsvæðis í borginni. Íbúðin er
mikið endurnýjuð og m.a. er búið að endurnýja gólfefni, baðherbergi, eldhús að hluta,
hurðir og gólfefni. Gler endurnýjað að hluta.
Íbúðin er nýlega máluð. Hvítar rúllugardínur f.
gluggum. Ljós sem eru í íbúðinni fylgja með.
Búið er að skipta um rofa og dósir og endurnýja rafmagn að hluta. V. 16,9 m. 1789

Fiskislóð 35, 37 og 43. Lóðir undir atvinnuhúsnæði hver um sig gerir ráð fyrir allt að 2400 fm
húsnæði. Lóðirnar eru á landfyllingu þannig að ekki þarf að fara í jarðvegsskipti. Búið er að samþykkja teikningar og greiða gatnagerðargjöld. “Punktfúntament “eru komnir á hluta og og stór
hluti sökkla á annarri lóðinni. Verð pr. lóð er 45,0 millj. 1792

Garðabær - íbúð óskast til leigu.
Óskum eftir 4-5 herbergja íbúð á leigu í Garðabæ.
Upplýsingar gefur Gunnar sími 824-9097

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fast.sali.

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Eskiholt - 210 Garðabær.
Gegnheilt og virðulegt ca. 370 fm. hús í klassískum stíl á frábærum útsýnisstað í Garðabæ.
Góðar stofur, vandaðar innréttingar. Tvöfaldur bílskúr. Stutt á golfvöllinn. Verð 115 millj.

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

stakfell.is

Fax 535 1009

Frjóakur - 210 Garðabæ
Glæsilegt 270,4 fm. einbýlishús á einni hæð, þar af 39 fm. bílskúr. Gott skipulag og vandaðar
innréttingar. Góð staðsetning á vinsælum stað í Akrahverﬁnu.

EFTIRFARANDI EIGNIR ERU LAUSAR VIÐ KAUPSAMNING
SÖLUMENN STAKFELLS SÝNA ALLAR EIGNIR – BÓKIÐ SKOÐUN.
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Öldugrandi 3, íbúð 102 – Rvk.
Vel skipulögð 3ja herb. íbúð með stæði
í bílageymslu. Parket og flísar á gólfum.
Uppgert eldhús. Glæsilegt útsýni og snyrtil.
sameign. Sér inng. af svölum. Rúmgóð
geymsla í sameign. Verð 23 millj.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17:30 – 18:00

Miðtún 58 - Rvk

Ránargata 10 - Rvk

Maríubaugur 99 - Rvk

Laugavegur 40 - Rvk

Falleg 133,5 fm efri hæð og ris í tvíbýlishúsi
við Miðtún í Reykjavík. Bakhús á fallegri lóð.
Parket á gólfum. Rúmgott baðherbergi.
Verð 30 millj.

46,1 fm 2ja herbergja íbúð á annari hæð í
litlu fjölbýli við Ránargötu í Reykjavík.
Verð 14,5 millj.

Falleg 141,9 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð
í fjölbýli við Maríubaug í Reykjavík. Parket og
ﬂísar á gólfum. Suðursvalir. Góð lofthæð í
stofu. Verð 30,9

Falleg 70,3 fm 2ja herbergja íbúð á 3. hæð
í lyftuhúsnæði við Laugarveg í Reykjavík.
Parket á gólfum. Verönd með heitum potti(í
ólagi). Norður svalir. Geymsla og þvottah. í
kjallara. Verð 26,5 millj.

Krókavað 7 - Rvk

Hverfisgata 100B - Rvk

Leifsgata 28 - Rvk

Hraunbær 60 - Rvk

Gullengi 17- 112 Rvk.

Falleg 127,5 fm 4ra herb. neðri hæð í tvíbýli.
Flísar og parket á gólfum. Gengið á sólpall úr
stofu. Gott skápapláss. Verð 31,5 millj.

Ágæt 87,9 fm 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í
þríbýlishúsi. Sameiginl. þvottah. á jarðhæð.
Sérgeymsla á baklóð. Verð 17,5 millj.

56,6 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð (efstu)
í 3ja hæða fjölbýlishúsi. Parket á gólfum,
geymsluloft. Gott skipulag. Útgengi á baklóð
úr sameign. Verð 17,5 millj.

101,4 fm 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð.
Flísar og parket á gólfum. 3 svefnh. Þvottah.
og geymsla í sameign. Stór sameiginleg lóð
með leiktækjum fyrir börn. Verð 19,9 millj.

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

Kórsalir - 203 Kóp

Álfkonuhvarf 47 - Kóp.

Berjarimi 14 - Rvk.

Ásakór 15, íb. 502 - Kóp

Ásakór 15, íb. 301

130 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð með stæði í
bílageymslu. Íbúðin skiptist í hol, 3. svefnh.,
bað, þvottah., stofu og eldhús.
Verð 32.7 millj.

93,7 fm 3ja herbergja íbúð á annari hæð
í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílgeymslu.
Suður svalir og gott skipulag. Verð 23,5 millj.

88,8 fm 2ja herbergja íbúð með stæði í
bílageymslu. Íbúð 59,8 fm og stæði í bílageymslu 29 fm. Suður svalir. Þvottahús
innan íbúðar. Verð 17,2 millj.

Glælsileg 107,9 fm íbúð í 6. hæða lyftuhúsi
ásamt stæði í bílageymslu. 2. svefnh. og
þvottah. innan íbúðar. Parket á gólfum. Gott
skipulag. Verð 24,9 millj.

Glælsileg 138,4 fm íbúð í 6. hæða lyftuhúsi
ásamt stæði í bílageymslu. 3 svefnh. og
þvottah. innan íbúðar. Parket á gólfum. Gott
skipulag. Verð 28,9 millj.

Marargrund 11 - Gbæ.

Norðurbakki 5B Hfj. - íb. 105

Norðurbakki 5B Hfj. - íb. 204

Selvogsgata 21 - Hfj.

Langeyrarvegur 11A - Hfj.

Einbýlishús við Marargrund í Garðabæ. Húsið
er 5 herbergja timburhús á einni hæð með
garðskála og bílskúr. Þarfnast viðhalds - tilvalið tækifæri fyrir handlagna.
Verð 33,9 millj.

Vel skipulögð 93,7 fm 3ja herbergja íbúð
fyrstu hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Parket á gólfum, þvottah. innan
íbúðar. Verð 24,8 millj.

Falleg 95,4 fm 3ja herbergja íbúð á annarri
hæð ásamt stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi. Parket á gófum, þvottah. innan íbúðar.
Verð 26,9 millj.

91,8 fm 3ja herbergja neðri hæð í tvíbýlishúsi
við Selvogsgötu í Hafnaﬁrði. Eignin þarfnast
viðhalds - gott tækifæri fyrir handlagna.
Verð 17 millj.

120,6 fm 4ra herbergja neðri hæð í tvíbýlishúsi við Langeyrarveg í Hafnaﬁrði. Eignin
þarfnast viðhalds að utan og innan.
Verð 19,8 millj.

Hraunbrún 5 - Hfj.

Hamarsbraut 9 - Hfj.

Álfholt 10 - Hfj.

Álfaskeið 42 - Hfj.

Álfaskeið - Hfj.

Einbýlishús á tveimur hæðum með auka
íbúð og 32,5 fm bílskúr. Góð staðsetning og
falleg lóð. Verð 37 millj.

85 fm 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum
í tvíbýlishúsi á þessum fallega stað í Hafnarﬁrðinum. Parket á gólfum. Verð 19,8 millj.

106,2 fm 4ra herb. á annari hæð nálægt
golfvelli. Parkegt á gólfum í stofu og svefnh.
Verð 19,9 millj.

38,4 fm 2ja herbergja rishæð í þríbýlishúsi
við Álfaskeið í Hafnaﬁrði. Eignin þarfnast viðhalds að innan. Verð: 9,5 millj.

Góð 95,6 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð.
Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, stofu, baðherbergi, svefnherbergi og hjónaherbergi.
Verð 17,9 millj.
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ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Reykjaskógur - Mikið útsýni.

Karfavogur - Sérinngangur

Lambhagavegur - rétt við Bauhaus.

108 fm 3ja herb íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Stórt
eldhús með góðri innréttingu. Sér þvottahús. Rúmgóð
stofa. Hagstæð lán áhvílandi. V. 25 millj. Uppl. Jón Rafn
S: 695-5520

Eldri borgarar
Stórglæsilegt sumarhús ásamt gestahúsi á rúmlega 0,5 ha eignarlandi í Reykjaskógi í Biskupstungunum. Eignin er skráð 81,7 fm skv. fasteignamati en með svefnlofti er alls um að ræða
tæplega 111 fm gólﬂöt. Neðri hæð með 2 svefnherbergjum ásamt eldhúsi, geymslu, stofu
og baðherbergi. Pallur er umhverﬁs hús. Heitur pottur á palli. Innbú og tæki fylgja með í
kaupum. V. 27,5 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520.

Grandavegur - falleg úsýnisíbúð f. eldri
borgara.

Lambhagavegur 15 er 3210 fm lóð við Vesturlandsvag. Ýmsir möguleikar, búið er að borga
gatnagerðargjöld. V. 65m. Mögul. er á að taka eign upp í kaupverð. Nánari uppl. Ellert 8934477 eða Heiðar 693-3356

Skorradalur - Eignarland
Hæðir

Eiðistorg - 151 fm útsýnisíb. í lyftuhúsi +
bílskýli.

Kópavogsbraut Sérhæð mikið endurnýjuð
Velskipulögð 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.
Skúlagata 40. 60 ára og eldri.Útsýnisíbúð á
8.hæð m.bílskýli

70 fm sumarhús í Hvammskógi Skorradal. Til viðbótar við uppgefna fermetra er gert ráð fyrir
ca. 30 fm svefnlofti. Afhendist fullbúin að utan með sól- og útsýnispalli. Að innan er eignin
einangruð og búið er að slá upp milliveggjagrindum. Tvö svefnherbergi. Rotþró vatn og
rafmagn komið. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Stærri eignir

Raðhús með bílsk. í Grafarholti

Glæsileg hæð með sérinngangi og bílskúr, alls 146 fm.
Þrjú svefnherbergi, ný endurnýjað baðherbergi. Stórar
og bjartar stofur. Fallegt endurnýjað eldhús. Falleg og
mikið endurnýjuð eign á frábærum stað. V 34,9 uppl.
Jón Rafn S: 695-5520

Nýbyggingar

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
Góð 4ra herb. með bílsk. við Stóragerði.

Frábært 2ja hæða parhús á útsýnisstað í
Kópavogi
Í einkasölu falleg 100 fm, 3ja herb. íbúð á 8.hæð, ásamt
stæði í bílskýli í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri. Frábært
útsýni. Parket. Svalir með svalalokun. Eiguleg eign á
frábærum stað. Verð 29 millj. Uppl. veitir Ingólfur í
896-5221.

Fannafold -parhús á einni hæð.

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

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

Kvistavellir 26-32 Hafnarﬁrði

Fagrabrekka - stór bílskúr.

Höfum tekið í sölu 250 fm tveggja hæða parhús á
mögnuðum útsýnisstað við Aﬂakór í Kópavogi. Neðri
hæð skiptist í 28,1fm bílskúr, geymslu, þvottahús, tvö
herb. baðherb. Efri hæð skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, tvö herbergi, sjónvarpsherb. ásamt baðherb. Verð
57milj tilbúið undir tréverk en 63,5 milj fullbúið. Allar
frekari uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

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

3ja herb.
Langholtsvegur - Góð íb. á jarðh. m. sérinngagngi.

126,3 fm með sérinngang við Vallarhús
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

Kinnargata - Tignarleg eign

Tveggja íbúða raðhús við Sundlaugaveg.

Björt og góð, velskipulögð ca 80 fm íbúð á jarðhæð á
besta stað við Langholtsveg. Sérinngangur. Gott hús.
Laus strax. Lyklar á Valhöll. V.18,9 m. Nánari uppl. Sigþór
899-9787.
Berjarimi m/ Bílskýli

295,3 fm einbýlishús á 3 hæðum ásamt tvöföldum innb.
bílskúr. Húsið er í dag í fokheldu ástandi. Glæsilegar
stofur, rúmgott eldhús, anddyri, þvottahús og snyrting.
Á neðri hæðinni eru 3 mjög rúmgóð svefnherbergi. Efsta
hæðin er turnbygging og þar er rúmgott hjónaherbergi,
rúmgott baðherbergi, fataherbergi og útgengi út á stórar
svalir. V. 42,9 millj. Uppl. Bárður S: 896-5221

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

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, verð 31,9 milj, uppl. veitir Heiðar
í s:693-3356
Hjarðarhagi - falleg 5 herb.

Falleg sérhæð með bílskúr við Hjallaveg

Fjársterkur aðili óskar eftir
sérbýli á sjávarlóð (Rvík,
Seltj eða Garðabær) verð
um og í kring um 100 millj.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
3ja herbergja eign með ca.
80-90% áhvílandi lán sem
hægt er að yﬁrtaka. Pnr.
103-112. Uppl. Jón Rafn
S: 695-5520

4ra til 5 herb.
Til afhendingar strax 217,6 fm fokheld raðhús á 2
hæðum á hagstæðu verði, haﬁð samband og sölumenn
sýna ykkur húsin. Verð frá 21,5 -22,5 endahúsin.

ÓSKA EFTIR

Mjög góð 99 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð. Tvö
svefnherb og stórar stofur. SV svalir og snyrtilegt bílskýli.
Rúmgóð og fín íbúð. Verð 22,5 m Uppl. Jón Rafn s:
695-5520

Hvassahraun við sjóinn

Nútímalegt sumarhús m.
a.m.k. 3 svefnherbergjum í
Grímsnesi fyrir fjársterkan
aðila sem staðgreiðir.
V. 30-50 millj. Uppl. Jón
Rafn S: 695-5520
Í skiptum eða sett upp í
glæsilegt einbýli á vatnsbakkalóð á Jótlandi Danmörku. Uppl. Jón Rafn
S: 695-5520

Dalsel - klædd blokk og bílskýli. laus

2-3 herb íbúð v. Gullsmára
f. eldri borgara. Uppl.
Bárður S: 896-5221

Fallegt 154 fm heilsárshús 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. Bárður S: 896-5221

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.

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. Uppl. veitir Bárður í 896-5221

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

120-200 fm eign í pnr 107
eða 107. Staðgreiðsla í
boði. Uppl. Bárður
S: 896-5221

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

MIKLABORG

569 7000

Við erum við símann

569 7000
Óskar R. Harðarson Jason Guðmundsson Ragna S. Óskarsdóttir Halldór Ingi Andrésson Þröstur Þórhallsson
hdl. og löggiltur
löggiltur
löggiltur
hdl. og löggiltur
MBA og 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
skjalagerð
sölufulltrúi
ritari
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

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 10. júlí

17:00 - 18:00

Sæviðarsund 13, íb 202
104 Reykjavík

101 Reykjavík

Laugavegur

Björt og rúmgóð 2ja herbergja íbúð

109 Reykjavík

Akrasel

Gott innra skipulag
Öðruvísi miðbæjaríbúð!

Glæsilegt einbýli, mikið endurnýjað

Eftirsótt, rólegt umhverfi

3ja herbergja í lyftuhúsi

5 svefnherbergi og 3 stofur

Lán frá Lais getur fylgt

Bakgarður, heitur pottur

Stór sólpallur - fallegur garður

Nánari upplýsingar veitir

Vandaðar innréttingar
Verð:

34,9 millj.

Vönduð eign!

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

Verð:

19,7 millj.

Verð:

64,5 millj.

OPIÐ HÚS
Mánudag 2. júlí

17:00 - 17:30

Álfhólsvegur 35
200 Kópavogur

270 Mosfellsbær

Svöluhöfði

Gott viðhald, frábært útsýni

318,8 fm einbýlishús á einni hæð við Svöluhöfða

Stórglæsilegt útsýni

Laust strax

Nánari upplýsingar veitir

59,9 millj.

Frábær staðsetning

4 svefnherbergi, alls um 250 fm

Hluti hússins eru vinnustofur

Verð:

114 fm sérhæð

Tvöfaldur góður bílskúr

Glæsilega hannað hús í lokaðri botnlangagötu

Lokafrágang vantar á eignina

200 Kópavogur

Gnípuheiði

Fallegt tvílyft einbýlishús

3 góð svefnherbergi

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

Verð:

54,9 millj.

Verð:

32,9 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 10. júlí

17:00 - 18:00

Grænlandsleið 11
113 Reykjavík

200 Kópavogur

Hlíðarvegur

Glæsileg 131 fm hæð auk 21 fm bílskúrs

109 Reykjavík

Engjasel

Stór steinsteypt verönd
Góð 3ja herbergja íbúð

Góð 4ra herbergja íbúð

Mikil lofthæð

Á fyrstu hæð

Fallegt eldhús

Vönduð eign

Mikið útsýni

Fallegt útsýni

Nánari upplýsingar veitir

Góðar svalir
Verð:

18,5 millj.

Stæði í bílageymslu

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

113 Reykjavík

41,9 millj.

200 Kópavogur

Verð:

101 Reykjavík

112 Reykjavík

Kristnibraut

Þinghólsbraut

Lindargata 35

Veghús

3ja herbergja, 93 fm í lyftuhúsi

Fallegt 227 fm. einbýlishús
Eftirsóttur staður
Stór bílskúr

Ný 3ja herbergja íbúð

Góð 7 herbergja íbúð

Fallegar innréttingar

Möguleiki á 6 svefnherbergjum

Gott lyftuhús

Mikið útsýni

Stæði í bílageymslu

Bílskúr

Gott skipulag
20 milljónir áhvílandi á góðum vöxtum
Sér inngangur af svölum
Verð:

23,5 millj.

Verð:

49,0 millj.

Verð:

43,6 millj.

25,5 millj.

Verð:

29,0 millj.

MIKLABORG

www.miklaborg.is

Vesturgata
SALA / LEIGA
108 Reykjavík

190 Vogar

Stóragerði

Hvammsgata

Glæsileg 5 herbergja 176 fm íbúð á jarðhæð

Glæsilegt 201,5 fm einbýli

Sérinngangur

íbúðin 164,2 fm og bílskúrinn 37,3 fm

Nýlegt hús

Vandaðar innréttingar
Stór verönd, heitur pottur, útsýni

30 fm sérverönd
Verð:

57,5 millj.

Skipti möguleg

43,9 millj.

Verð:

Til afhendingar strax
Nánari upplýsingar veitir

Óskar R. Harðarson, hdl og löggiltur fasteignasali
í síma 661 2100

101 Reykjavík

Mímisvegur
Glæsileg, sérhönnuð penthouse íbúð
Íbúðin er opin og björt
Útsýni í allar áttir, 20 fm svalir í suður
Einstök eign í Þingholtunum
Verð:

49,5 millj.

Vesturgata 6, 8, 10 og 10a, samtals 1294 fm.
Til sölu eða leigu einstaklega vel staðsett eign í miðbænum sem hægt er að
skipta niður í minni einingar. Eignin býður upp á ýmsa möguleika í heild eða
hluta s.s. fyrir veitingarekstur, skrifstofur og sem hótel / gisheimili.
Fyrirliggjandi eru drög að teikningum með allt að 23 rúmgóðum gistirýmum.
Óviðjafnleg staðsetning. Eignin er almennt séð í góðu ástandi.
Hagstæð áhvílandi lán til yfirtöku.

210 Garðabær

Maltakur
Glæsileg 3ja herb íbúð á jarðhæð
Vönduð gólfefni og innréttingar
Stór herbergi og fataherbergi
Sér inngangur, stórar svalir
Vandað lyftuhús

Verð:

38,4 millj.

Kópavogstún 2 – 4
112 Reykjavík

105 Reykjavík

Fannafold

Miklabraut

Falleg 3-4 herbergja íbúð á jarðhæð

Stúdio íbúð

Stærð 100,3 fm, sér inngangur

Ósamþykkt

Sér garður, sólpallur

Stærð 28,4 fm

Bílskúrssréttur, platan komin

Óskráð milliloft

Góð áhvílandi lán

Verð:

25,9 millj.

Verð:

9,9 millj.

200 Kópavogur
104 Reykjavík

Kleppsvegur
Mjög góð 4ra herbergja íbúð
Arin í stofu, suður svalir

Selt í samvinnu við Samtök eldri borgara
3ja og 4ra herbergja lúxusíbúðir
Lúxusíbúðir
Stæði í bílageymslu
Eftirsótt staðsetning

112 Reykjavík

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

Þvottahús inn af eldhúsi

Nánari upplýsingar hjá sölumönnum Mikluborgar

Góð staðsetning
Fallegt hús og garður

Verð:

25,5 millj.

Verð:

112 Reykjavík

107 Reykjavík

116 Reykjavík

23,9 millj.

112 Reykjavík

Flétturimi

Fornhagi

Jörfagrund

Logafold

Góð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð

3ja herbergja íbúð

Einstaklega veglegt og reisulegt einbýlishús

Falleg og björt eign

Stærð 86 fm

Gott útsýni

Fyrsta hæð

25 fm milliloft

Frábær staðsetning

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

Verð:

20,9 millj.

Verð:

24,9 millj.

Gott innra skipulag, stórar stofur
Fjögur svefnherbergi, þrjú baðherbergi
Gróin og falleg verðlaunalóð
Verð:

19,5 millj.

Glæsileg eign í einstöku umhverf

Tilboð
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Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Spóahólar 16 – 111 Rvk

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Lundur 86-92 – 200 Kóp

Verð: 22,5m

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

Birkigrund 35 – 200 Kóp

Verð: 29,5 -44m

Opið
hús

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Verð: 56,5m

Opið
hús

Herb:55-6Stærð: 120.6 fm
Herb.

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

Herb: 5-6 Stærð: 206 fm
Einbýlishús

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. júlí KL. 18-18:30

Bókið skoðun í gsm: 699-4610

Hringið og pantið skoðun!

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

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

Fallegt og sérstaklega vel við haldið einbýlishús á besta stað
Kópavogsmegin í Fossvoginum. Húsið er í enda götunnar og er
göngustígur á milli þess og nýja hverfisins í Lundi. Stofa og borðstofa
eru samliggjandi. Eldhúsið er með vandaðri eikarinnréttingu og
fallegum björtum eldhúskrók. 5-6 svefnherbergi.

Uppl. Sigga Rut, gsm: 699 4610

Uppl. Sigga Rut, gsm: 699 4610

Uppl. Óskar, gsm: 893 2499

Urriðaholt – 210 Gbæ

Rjúpnahæð 9 – 210 Gbæ

Verð: frá 11.5m

Opið
hús

Lómasalir 5 - 203 Kóp

Verð: 63.9m

Verð: 58,9m

Opið
Opið
hús
hús

Opið
hús

Herb: 5-6
Lóðir

Herb:65-6Stærð: 290 fm
Herb.

Herb:65-6Stærð: 217,7 fm Bílskúr
Herb.

Nánari uppl. í 694-4700!

Nýtt einbýlishús í grónu hverfi!

OPIÐ HÚS mánudag 9. júlí kl 17.30-18.00

Til sölu byggingarlóðir, einbýlis- par- og raðhúsalóðir í Urriðaholti.
Skipulag Urriðaholts einkennist af nýjum áherslum, unnið frá grunni
með sjálfbæra þróun. Búið að skipuleggja allt hverfið. Á þessum
frábæra stað upp af Urriðavatni (snýr mót suð-vestri), er nú hægt að
kaupa með byggingarlóð m/gatnagerðargjöldum.

6 herb. einbýlishús á 2 hæum m/góðum bílskúr. Húsið er í byggingu og
verður afhent samkv. skilalýsingu fokhelt að innan, tilbúið að utan. Alls
verða 5 svefnherb. stórt aðalrými á annari hæð, góðar suður svalir og
góð verönd. o.fl. Afhending samkomulag. Allar frekari uppl. og
teikningar á skrifstofu.

Uppl. Þorsteinn, gsm: 694 4700

Uppl. Þorsteinn, gsm: 694 4700

Mjög fallegt og gott endaraðhús ásamt bílskúr á þessum eftirsótta
stað í Salahverfi Kópavogs. Um er að ræða 190,9 fm hús ásamt
26,8fm bílskúr. Aðkoman er falleg, húsið steinað, bílaplan með 3
stæðum og timburverönd í garði. Mjög góð lofthæð í húsinu og 5
svefnherbergi. Skipti á minni eign með bílskúr í hverfinu koma til
greina. Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Furuhlíð 27 – 200 Hfj

Ásakór 10 – 203 Kóp

Verð: 48,7m

Opið
Opið
hús
hús

Logafold 38 – 112 Rvk

Verð: 38,9m

Opið
Opið
hús
hús

Tilboð

Opið
hús

Herb:65-6Stærð: 192 fm Bílskúr
Herb.

Herb:45-6Stærð: 165,9 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. júlí kl 18.30-19.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. júlí kl 18.30-19.00

Hringdu og bókaðu skoðun!

Mjög fallegt og gott fjölskylduhús á frábærum stað í Hafnarfirði með
bílskúr. Í eigninni eru 5 góð svefnherbergi. Eignin er á tveimur hæðum
+ ris. Staðsetning er mjög góð og næsta nágreni er einstaklega rólegt.
Húsið er miðjuhús í litlum botnlanga. Parket er á öllum gólfum nema á
votrýmum , eldhúsi og uppi á risinu.

Glæsileg og rúmgóð 4ja herbergja íbúð á jarðhæð með mjög góðri ca
40fm timburverönd á þessum vinsæla stað í Kópavogi. Eigninni fylgir
bílskúr og stæði í lokaðri bílageymslu, stærð íbúðar er 115,7 fm og
bílskúrinn er 50,2 fm. Örstutt er a golfvöll GKG.

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. Berglind, gsm: 694 4000

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Víðivellir 22 - 800 Selfossi

Verð: 25,9m

Bílskúr og stæði í bílag.

Rúgakur 3 – 210 Gbæ

Tilboð

Opið
hús

Herb:85-6Stærð: 324 fm
Herb.

Bílskúr

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Suðurholt 1 - 220 Hfj

Verð: 28,5m

Lómatjörn – 230 Reykjanesb.

Verð: 25,5m

Opið
hús

Einbýlishús Stærð: 166 fm

Herb. 3

Skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu!

OPIÐ HÚS mánud. 9. júlí frá 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánud. 9.júli kl. 18:30 – 19:00

Lækkað verð!

Gott hús í gróinni fallegri götu á besta stað á
Selfossi. Húsið hefur verið endurgert að hluta,
með nýlegum innihurðum, eldhús- og
baðinnréttingum. Skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu kemur til greina.

Stórglæsileg og rúmgóð 3 herbergja íbúð með
stórum suðursvölum, tveimur svefnherbergjum,
tveimur baðherbergjum, fataherbergi og stæði í
bílageymslu.

Afar glæsileg, nýuppgerð neðri sérhæð í tvíbýli á
útsýnisstað við Suðurholt í Hafnarfirði. Íbúðin er
125 fermetra, með sér inngang og suðurverönd.
Tvö bílastæði. Laus strax!

Uppl. Bjarni, gsm: 895 9120

Uppl. Bjarni, gsm: 895 9120

Fallegt 164 m2 einbýlishús með innbyggðum
bílskúr og fjórum svefnherb. Parket á gólfum og
góðar innréttingar, baðherb. og þvottahús með
flísum á gólfi, sturta og baðkar, innang. í
bílgeymslu.

Uppl. Óskar, gsm: 893 2499

Kirkjusandur 1 - 105 Rvk

Verð: 34,5m

Stærð: 158 fm

Kirkjuvegur 4 – 220 Hfj

Opið
hús

Herb. 4

Verð: 64m

Stærð: 125 fm

Gaukshólar 2 -111 Rvk

Herb. 5

Uppl. Bjarni, gsm: 895 9120
Verð: 24,9m

Opið
hús

Stærð: 61,2 fm

Verð: 25,9m

Opið
hús

Herb. 3

Herb. 9

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 698 7695!

OPIÐ HÚS mánudag 9.júlí kl. 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS mánudag 9. júlí kl. 17:30-18:00

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Uppl. Sigurbjörn, gsm: 867 3707

Uppl. Þorsteinn, gsm: 694 4700

Reisulegt einbýlishús á þremur hæðum
m/tveimur íbúðum og sérstæðum tvöföldum
bílskúr á fallegum stað í hjarta gamla bæjarins.
Húsið er að mestu í upprunalegu ástandi nema
íbúð í kjallara sem töluvert hefur verið endurnýjuð.

Herb. 2

Lautasmári 24 -201 Kóp

OPIÐ HÚS mánudag 9. júí kl. 17:30-18:00
Gullfalleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð með
stæði í bílageymslu á 3. hæð í lyftuhúsi heldri
borgara á frábærum stað með Snæfellsjökul
beint af augum út um borðstofugluggann.
Rúmgóðar yfirbyggðar svalir. Húsvörður.

Stærð: 433,2 fm

Stærð: 164 fm

LÆKK
AÐ
VERÐ!

AUÐVELD KAUP - YFIRTAKA– MIKIÐ
ÁHVÍLANDI. 2ja herb. á 3ju hæð í lyftublokk vel
skipulögð með frábært útsýni, þvottahús á
hæðinni, hver með sína vél, sameign til
fyrirmyndar,húsvörður sér um allt..

Herb. 3

Stærð: 98,1 fm

Yfirtaka + sölukostnaður!! Íbúðin er 3ja herbergja
á þriðju hæð í viðhaldslitlu húsi. Eignin stendur á
besta stað við stærsta þjónustukjarna landsins.
Allur frágangur til fyrirmyndar og eignin er í góðu
ásigkomulagi.

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.

Álfaberg - Hf. - Einbýlishús
Nýkomið í einkas. sérlega fallegt einlyft einbýli m. góðum bílskúr
samtals 191 fm. 4 svefnherb. Glæsil. garður. Frábært staðsetning
innst í botnlanga. Verð 45. millj.

Sérhæðir

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

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.

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.

Fjölbýli

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.

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.

Skipalón - Hf. - Auðveld kaup
Vönduð falleg 97,5 fm 3ja herb. íbúð í nýlegu lyftuhúsi ætlað 50
ára og eldri. Vandaðar innréttingar frá Brúnás. Stæði í bílakjallara.
Áhvílandi 22,5 millj. Verð 23,8 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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HÓLABERG - EINBÝLI

HELGUBRAUT 17 - ENDARAÐHÚS

KIRKJUTEIGUR - 4RA HERB.

ÁLFHÓLSVEGUR - 4RA HERBERGJA

Einbýlishús á tveimur hæðum 179fm ásamt sérstæðu húsi á framlóð
sem er skráð sem gistiheimili og bílskúr 216 fm. Alls er því húsið 395
fm. Aðalhús með 5 svefnherb. og bjartri stofu. Í aukahúsi eru níu
svefnherbergi auk eldhúss og baðherbergja. Eign sem gefur mikla
möguleika. Verð 67,0 millj.

Opið hús þriðjudaginn 10. júlí frá kl. 18:00 - 19:00 Helgubraut 17
gott 248 fm endaraðhús í vesturbæ Kópavogs. Húsið er á þremur
hæðum. Í rishæð eru 3 svefnherb. og sjónvarpshol. Á aðalhæð eru
stofur og eldhús. Í kjallara er möguleiki á að útbúa sér 2ja herb.
íbúð. Verð 45,5 millj. Skipti möguleg á minni eign.

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

Góð 83 fm 4ra herb. íbúð á tveimur hæðum í góðu fjölbýli. Tvö
svefnherbergi. Stór og björt stofa með stórum norðvestursvölum.
Innangengt frá stofu í stórt herbergi í kjallara. Fallegt útsýni er frá
íbúðinni. Eignin gæti losnað ﬂjótlega. Verð 19,3 millj.
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LANGHOLTSVEGUR - FALLEG EIGN

STÓRHOLT MEÐ AUKAHERBERGI

VÍÐIHVAMMUR MEÐ BÍLSKÚR

NORÐURBAKKI 11A - SJÁVARÚTSÝNI

Vorum að fá í sölu fallega 4ra herb. 79 fm rishæð í góðum stað
við Langholtsveginn. Tvö svefnherbergi og tvær bjartar stofur. Suðvestursvalir. Fallegar innréttingar. Parket og ﬂísar á gólfum. Eignin er
öll mjög björt og rúmgóð. Góð sameign. Verð 24 millj.

Góð og mikið endurnýjuð 3ja - 4ra herb. 81 fm íbúð á 1. hæð auk
aukaherbergis í kjallara með aðg. að wc. og sturtu. Í íbúðinni eru
tvö svefnherb., baðherbergi, stofa og eldhús með nýl. innréttingum. Parket á gólfum. Verð 23,9 millj.

Vorum að fá í einkasölu fallega 106 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð með
sérverönd og bílskúr. Tvö rúmgóð svefnherbergi og stór og björt
stofa og borðstofa. Sértimburverönd til suðurs og vesturs. Bílskúr er
25 fm fullbúinn. Laus ﬂjótlega. Verð 24,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30. Glæsileg
120 fm 3ja herbergja íbúð á 4. hæð ásamt stæði í bílageymslu í nýlegu fjölbýlishúsi á þessum eftirsótta stað við höfnina í Hafnarﬁrði.
Tvö stór svefnherbergi. Björt stofa með vestursvölum, Fallegt baðherbergi. Mikið er lagt í innréttingar og lýsingar. Verð 37 millj.

BÁSBRYGGJA 15 - FALLEG ÍBÚÐ

ÞÓRÐARSVEIGUR - LYFTUHÚS

ÖLDUGATA - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ

SNORRABRAUT - VERSLUN

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00 Falleg og
rúmgóð 125 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð með tvennum svölum,
vestur og austur. Björt og stór stofa. Þrjú svefnherbergi. Þvottahús.
Baðherbergi með sturtu og baðkari. Fallegar innréttingar. Parket og
ﬂísar á gólfum. Verð 26,5 millj.

Falleg 88 fm 3ja herb. endaíbúð á 4. hæð í nýlegu lyftuhúsi í
Grafarholtinu ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Tvö rúmgóð svefnherbergi og björt stofa. Stórar suðursvalir. Þvottahús innan íbúðar.
Parket og ﬂísar á gólfum. Verð 23,9 millj. LAUS STRAX.

Glæsileg 81 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð við Öldugötu í Reykjavík.
Nýlegar innréttingar. Stórt svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi.
Björt stofa og borðstofa. Þvottahús og geymsla á jarðhæð. Parket og
ﬂísar á gólfum. Laus ﬂjótlega. Verð 26 millj.

Vorum að fá í sölu fallegt 50 fm verslunarhúsnæði á góðum stað við
Snorrabraut í Reykjavík. Eignin er á tveimur pöllum. Á neðripalli er
opið rými með stórum sýningarglugga og á efripalli er opið rými og
snyrting. Verð 12,5 millj.
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Traust þjónusta í 30 ár

Runólfur Gunnlaugsson Ásmundur Skeggjason
lögg. fast.
lögg. fast.

Galtalind 13, - opið hús í dag kl. 17-18.
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S

Falleg 4-5 herbergja 138 fm. íbúð á tveimur hæðum í Lindarhverﬁnu í Kópavogi. Góð
aðkoma að húsinu og falleg lóð og útsýni. Stutt í margvíslega þjónustu s.s. skóla- og leikskóla, verslanir, sund og íÞróttir. Verð kr. 33,9 millj. Þú skoðar í dag milli kl. 17 og 18. Uppl.
Runólfur á Höfða s. 892 7798. Myndir á www.fastegnir.is

Logafold glæsilegt einbýli

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Sæviðarsund 38 – Raðhús á einni hæð.
OP
IÐ
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Snyrtilegt og vel skipulagt 160,4 fm raðhús á einni hæð á frábærum stað í sundunum. Þrjú svefnherbergi
og stórar stofur, möguleiki er á fjórða herb. Sólstofa og glæsilegur suðurgarður.Hús sem bíður upp á mikila
möguleika. Verð 46,9 m. Allar nánari uppl. og skoðun veitir Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038
Eignin verðu til sýnis í dag, mánudag milli kl. 17:00 og 18:00. Verið velkomin. Myndir á
www.fasteignir.is

Góð eign
gulli betri
Þingvellir – sumarhús. Til sýnis í dag kl. 18-20
OP
IÐ
HÚ
S

Birkistekkur nr. 2 við Þingvallavatn: Lítið og vinalegt sumarhús, 22,4 fm ásamt svefnlofti sem ekki
er inn í uppgefnum fermetrum ásamt 40 fm verönd. Húsið er á 1.562 fm eigna lóð og í göngufæri við
Þingvallavatn. Hægt er að byggja við húsið. Mikill gróður er þegar til staðar á lóðinni. Einungis 35 mín akstur
frá Reykjavík. Rennandi vatn og rafmagn. Ný rafmagnstaﬂa og rotþró, gaseldavél. Parket og ﬂísar á gólfum.
Lokað afgirt svæði. Hagstætt verð 7,5 millj. Kristján sýnir húsið í dag kl. 18-20 – sími. 867-1379.

Fálkagata lítið einbýli.

Byggingaraðilar – verktakar!
Til sölu byggingarframkvæmdir fyrir 18 íbúða hús
í Mosfellsbæ. Búið að steypa upp kjallara og hluta
1. hæðar. Áhugaverð tækifæri. Tilboð óskast!

Sérlega vandað og íburðarmikið einbýlishús með stórum innb. bílskúr, alls 246,3 fm, á
skjólsælum stað við Logafold. Húsið er innst í lokaðri götu þar sem stutt er í skóla, verslanir,
sundlaug og ýmsa þjónustu. Húsið getur verið laust ﬂjótlega.
Verð 54,9 millj. Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798.

SÉRBÝLI - LAUST STRAX!
Mjög falleg 58,8 fm 2ja herbergja íbúð í sérbýli við Fálkagötu í Reykjavík. Göngufæri við
Háskólann. Verð aðeins 18,5 millj. Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798.

Uppl. Veitir Runólfur á Höfða s. 892 7798 eða
runolfur@hofdi.is

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

Í fasteignaviðskiptum skiptir traust öllu máli.

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali • Einar Guðmundsson löggiltur fasteignasali

Drápuhlíð 7 - Miðhæð
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL.17:30-18
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Ca. 120 fm. miðhæð auk 17,2 fm.
hlut í bílskúr í fallegu húsi við
Drápuhlíð. Hæðin sem er með
sérinngangi er mikið endurnýjuð.
Skiptist í dag í 2 herbergi og 2
stofur, möguleiki að nýta sem 3
herbergi og stofu. Bílskúrshluti
fylgir. Verð 34,9 millj.

ÚS

Opið hús er í dag frá 17:30-18.
Viðar sýnir gsm. 694-1401

Einbýli

Hafðu samband í síma 552 1400

Eign vikunnar
Nesbali-einbýli á einstökum útsýnisstað

Nesbali 25 –Seltjarnarnes
Falleg og vel umgengið einbýli, sem skiptist í hæð
og kjallara auk bílskúrs og geymsluhúsa á lóð. Góð
staðsetning suðvestanmegin á Seltjarnarnesi. Þetta er
rúmgóð eign sem nostrað hefur verið við á frábærum
stað á nesinu. Verð 65 millj. Skipti möguleg.

2ja herb.
Skeljagrandi 4- íbúð 204
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17:30-18

PIÐ

Ca. 66 fm. falleg 2ja herbergja
íbúð á annari hæð, suðursvalir frá
stofu. Rúmgott stæði í bílgeymslu
fylgir. Verð 18,9 millj.
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OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KLUKKAN
17.30-18
JÓHANNA SÝNIR
GSM. 691-6945. BJALLA 204

Grettisgata-ódýr eign
Ca 32. fm íbúð í mikið emdurnýjuðu húsi á
frábærum stað við Grettisgötu. Hentar vel til úteigu
til ferðamanna. Góð fjárfesting. Verð 10,9 millj.

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

Ægisíða-við sjóinn 3ja herbergja íbúð m.m.
Gullsmári 1-jarðhæð
OPIÐ HÚS Í DAG 17:30-18
IÐ
OP

Ca. 95 fm. vel skipulögð íbúð
á jarðhæð. Þrjú svefnherbergi,
útgengi frá stofu á verönd. Gott
eldhús. Þvottahús og geymsla í
íbúð. Frábær staðsetning. Skipti
möguleg á 2ja herbergja íbúð.
Verð 25,5 millj. Opið hús í dag
frá klukkan 17:30-18.
Lena sýnir, gsm. 694-2219
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Við styrkjum
Hluti af öllum sölulaunum sem greidd eru til Foldar-fasteignasölu fer
til styrktar ABC hjálparstarﬁ.

Ljósheimar-útsýnisíbúð
Ca. 53 fm. útsýnisíbúð á 7. hæð í góðri blokk við
Ljósheima í Reykjavík. Endurnýjuð gólfefni og eldhúsinnrétting. ‘Ibúðin er laus. Verð 15,9 millj.

Sumarhús

Sumarhús-Borgarﬁrði
Endurbyggt ca. 54 fm. fallegt hús á stórri lóð á
fallegri kjarri vaxinni lóð í Kálfhólabyggð, Borgarﬁrði. 50 ára lóðarleigusamningur með heimild til að
byggja annann bústað. Mjög hagstætt leigugjald.
Verð 11,9 millj.

Mjög vönduð og mikið endurnýjuð ca. 80 fm. íbuð á frábærum stað við haﬁð. Íbúðin skiptist í
stofu, 2 svefnherbergi, eldhús og bað auk þvottahúss. Auk þess fylgir herbergi og geymsla í risi og
rúmlega 20 fm. bílskúr/vinnuaðstaða. Einstakt tækifæri til að eignast uppgerða eign á frábærum
stað. Verð 34,9 millj.

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

Ljósakur 17 - 210 Garðabær
*Nýtt á skrá* 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, borðog setustofu alls
um 70 fermetra.
V. 61,5 m

Engjavellir 12 - 221 Hafnarfjörður
*Nýtt á skrá* Mjög rúmgóð og björt 103,7 m2,
3ja herbergja íbúð á jarðhæð við Engjavelli 12 í
Hafnarﬁrði. Eignin er laus til afhendingar strax.
V. 20,9 m.

Urðarholt – 270 Mosfellsbær
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli
við Urðarholt í Mosfellsbæ. Auðveld kaup. Áhvílandi
lán hjá Íbúðalánasjóð ca. 24 m. V. 24,9 m.

Arnartangi 55 - 270 Mosfellsbær
*Nýtt á skrá* 94 m2 raðhús á einni hæð ásamt
28 m2 bílskúr við Arnartanga í Mosfellsbæ.
Eignin skiptist í forstofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu. Bílskúrinn
er 28 m2 með rafmagni og hita. Eignin er laus til
afhendingar strax. V. 25,9 m.

Kristnibraut 6 - 113 Reykjavík
Mjög falleg 118,0 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
í 4ra hæða lyftuhúsi, með miklu útsýni við
Kristnibraut 6 í Grafarholti. Eignin skiptist í hol,
tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. V. 28,9 m

Fífurimi 4 - 112 Reykjavík
*Nýtt á skrá* Falleg 86,6 m2 3ja herbergja íbúð
á 2. hæð í fjórbýlishúsi við Fífurima 4 í Reykjavík.
Eignin skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, geymslu innan íbúðar, eldhús og stofu.
Eignin er laus til afhendingar strax. V. 18,9

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

Eskivellir 5 - 221 Hafnarfjörður
*Nýtt á skrá* Falleg og rúmgóð 124,9 m2, 5
herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi við Eskivelli
5 í Hafnarﬁrði. Íbúðinni fylgir stæði í bílakjallara.
Eignin er laus til afhendingar strax. V. 24,9 m.

Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur
*Nýtt á skrá* Gott 111,6 m2 skrifstofuhúsnæði á
3. hæð að Bæjalind 4 í Kópavogi. Eignin er laus til
afhendingar strax. V. 16,9 m.

Markholt 9 - 270 Mosfellsbær
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Glæsilegt og mikið endurnýjað
259,2 m2 einbýlishús á einni
hæð við Markholt í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í stóra
stofu, eldhús, baðherbergi,
3-4 barnaherbergi, hjónaherbergi með sér baðherbergi og
fataherbergi ásamt bílsúr og
geymslu. Byggt var við húsið
og það mikið endurnýjað árið
2007. Lækkað verð V. 52,9 m.
Opið hús í dag mánudag frá
kl. 17:30 til 18:00

Klapparhlíð 20 - 270 Mosfellsbær
*Nýtt á skrá* Mjög falleg 113,5 m2 endaíbúð á
efstuhæð í þriggja hæða fjölbýli ásamt 27,9 m2
bílskúr við Klapparhlíð 20 í Mosfellsbæ. Fallegt
útsýni. Frábær staður, stutt í skóla, leikskóla og
glæsilega sundlaug. V. 31,9 m.
Stórikriki 3 - 270 Mosfellsbær
Fallegt og vel skipulagt 219,5 fm endaraðhús á
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr og
stórri lóð. Frábært fjölskylduhús með 4 svefnherbergjum o.ﬂ. Eignin er laus til afhendingar strax.
V. 44,9 m.

Þrastarhöfði 2, íbúð 304 - 270 Mosfellsbær
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Mosfellsbær Falleg 107,8 fm,
4ra herbergja íbúð á efstu
hæð í 3ja hæða fjölbýli með
miklu útsýni við Þrastarhöfða 2
í Mosfellsbæ. Um er að ræða
4ra herbergja 100,2 m2 íbúð
á efstu hæð, ásamt 7,6 m2
geymslu. Íbúðin skiptist í þrjú
svefnherbergi, hol, þvottahús,
baðherbergi, stofu, borðstofu
og eldhús. V. 26,9 m.
Opið hús í dag mánudag frá
kl. 17:30 til 18:00

Stórikriki 2, íbúð 101 - 270
Mosfellsbær 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.

Ásakór 11 - 203 Kópavogur
*Nýtt á skrá* 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.

Sólbakki - 270 Mosfellsbær
Glæsilegt 218,4 m2
einbýlishús á 3.550 m2
gróinni eignarlóð við Sólbakka í Mosfellsbæ. Um
er að ræða fallegt 153,4
m2 einbýlishús með 2-3
svefnherbergjum, stofu,
borðstofu eldhúsi, baðherbergi, þvottahúsi, ásamt
65 m2 bílskúr sem skiptist
í bílskúr og aukaíbúð
með stofu, eldhúskrók,
svefnherbergi, svefnlofti
og baðherbergi. Lóðin er
sérlega falleg með miklum
trjágróðir, pöllum og grasﬂöt. Aðkoma að húsinu
og bílaplan er malbikað.
V. 56,5 m.

VANTAR ALLAR STÆRÐIR
EIGNA Á SKRÁ HRINGDU NÚNA

699 2900

Aðstoða einnig við leit að réttu eigninni fyrir þig

FRÍTT SÖLUVERÐMAT

Haukur Hauksson
Sölufulltrúi
haukur@remax.is

Reynir Logi Ólafsson hdl.
Löggiltur fasteignasali
reynir@remax.is
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SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

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

Ránargata – gistiheimili
Fullbúið 263,1 fm. gistiheimili í miðbænum
sem samanstendur af sjö íbúðarherbergjum
og tveimur stúdíóíbúðum. Gistiheimilið er í
rekstri með öllum leyfum. Allt innbú til rekstrar,
heimasíða, viðskiptavild o.ﬂ. Eignin hefur verið
í dagleigu frá maí til september, en í langtímaleigu yﬁr vetrarmánuðina.
Frábært atvinnutækifæri.
Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

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

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR
Búseturéttur á markaðsverði

Blásalir 24 í Kópavogi
Til sölu er búseturéttur í 3ja
herbergja íbúð sem er um
93 fm á þriðju hæð í tíu
hæða fjölbýlishúsi. Íbúðinni
fylgir stæði í bílakjallara og
eru svalir yﬁrbyggðar. Tvær
lyftur eru í húsinu og fylgir
aðgangur að samkomusal.
Ásett verð er kr. 7.7 mill. og
mánaðargjöldin eru um kr.
133.000.Í mánaðargjaldinu er allt
nema rafmagn samkvæmt
mæli.
Ferjuvað 11 í
Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja
herbergja íbúð
sem er um 73 fm
að stærð. Íbúðin
er á annarri hæð
í þriggja hæða
fjölbýlishúsi með lyftu. Ásett verð er kr. 2.950.000.- og
mánaðargjöldin eru um 109.000.Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.
Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð þurfa
að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 16. júlí n.k.
Tilboðsfrestur er til 20. júlí n.k.
Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta geﬁð tilboð í búseturéttinn.
Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins að
Kletthálsi 1 í síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst á netfangið
bumenn@bumenn.is

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR
Grænlandsleið 34 í Reykjavík
Til endurúthlutunar er 3ja herbergja íbúð um 95 fm að
stærð. Íbúðin er á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Sér inngangur er
inn á hvora hæð fyrir sig. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni.
Verð búseturéttar er um kr. 5.2 millj. og mánaðargjöld
um 110.000.-. Í mánaðargjaldi íbúðarinnar er allt innifalið
nema rafmagn samkvæmt mæli.
Umsóknarfrestur er til 16. júlí n.k.
Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins í
síma 552-5644 milli kl.
9-15. Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar um íbúðirnar og aðrar íbúðir í sölumeðferð á heimasíðu Búmanna.
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SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

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

Veitingastaðurinn
Á næstu grösum
Til sölu þessi rótgróni veitingastaður við Laugaveginn.
Staðurinn er í um 150 fm. húsnæði og skiptist í glæsilegan
veitingasal með sætum fyrir um 50 manns. Innaf veitingasal eru
eldhús með tækjum og tólum, starfsmannaaðstaða, salerni o.ﬂ.
Samhliða sölu veitingastaðarins er gert ráð fyrir að kaupandi
rekstrarins geri langtímaleigusamning um húsnæðið sem
staðurinn er rekinn í.
Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Heimir & Kolla

vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur
og frábær tónlist
alla virka morgna
kl. 6.50 – 9.00
Þráinn á tökkunum og
Gissur með fréttirnar

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

660 8002
FRÍTT SÖLUVERÐMAT
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

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

Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteingasali

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

LUNDUR 86-90 – Fossvogsdalur

Hörður Björnsson
Sölufulltrúi
hb@remax.is
HÆÐARGARÐUR
2ja. herb, sérinngangur, áhvílandi
17,5 millj. Verð 19,9 millj.

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

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

TIL SÖLU EINBÝLISHÚS
Í MIÐBÆNUM

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

LUNDUR
3ja herb. 8. hæð, Suðvestur íbúð,
fallegt sjávarútsýni, vönduð íbúð.

(VIÐ GRETTISGÖTU)
Húsið er 254 fm og bíður upp á mikla möguleika, t.d er
möguleiki á að gera allt að 8 herbergi í húsinu.
Eignin þarfnast einhvers viðhalds.
Ýmis eignaskipti eru skoðuð.

BARMAHLÍÐ
4ra. herb. sérhæð, skemmtileg íbúð,
góð staðsetning. Verð 29,9millj

LEIRUTANGI
Einbýli, ein hæð, ﬂottur garður,
mikið áhvílandi. Verð 59.5 millj

KAMBASEL
Raðhús, 190 fm með innbyggðum
bílskúr, 5 svefnherbergi, gott hús.
Verð 39.5 millj.

BJALLAVAÐ
3ja herbergja íbúð, stæði íbílageymslu, falleg íbúð stórar svalir. Verð 26,9
millj.

ÞÓRÐARSVEIGUR
3ja herb. Sérinngangur, stæði í
bílageymslu, stór timburverönd,
mikið áhvílandi.

SKÓGARHJALLI
Einbýlishús, 4 svefnherbergi, fallega
innréttað, fallegur garður, verð 55
millj.

Óskað er eftir tilboði í eignina.
Nánari upplýsingar veitir Kristberg Snjólfsson s. 892-1931
Hafðu samband

KRISTBERG SNJÓLFSSON Sölufulltrúi
Sími: 892 1931 – kristberg@landmark.is

HRINGBRAUT

Þriggja herb. ca 78 fm enda-íbúð á efri hæð á horni Brávallagötu við hliðina á Grund. Tvö herbergi í
kjallara fylgja. Íbúðin er góðri útleigu. Verð 20,0 milj. Ahv. ca 12, milj.

FÁLKAGATA

ca 64 fm 2ja herb. endaíbúð á efstu hæð á horni Smyrilsvegar. Þriggja hæða fjölbýli. Sér inngangur af
svölum og suður svalir frá stofu. Laus í ágúst. Verð 20,5 milj.

Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

SJÓNVARPSSTÖÐIN ID: INVESTIGATION DISCOVERY ER EINGÖNGU Í BOÐI Á STÖÐ 2 FJÖLVARP
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smá
auglýsingar

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

8–17

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

Bílaþjónusta

BÍLAR &
FARATÆKI

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir
Faglærðir Píparar

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

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

Reiðhjól

SPORTBÁTUR - 2.990.000

MV-MARIN 90 HÖ SUZUKI Lengd 5,4m.
Árgerð 2007.Verð áður 3.790.000.Tilboð 2.990.000.- vagn fylgir, er á
staðnum. Rnr.124522. Sími:562-1717.

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

Hreingerningar

2ja ára MONGOOSE TEOCALI
fjallahjól. Epicon loftdemparar. Vökva
diskabremsur, 27 gírar. Nánast ónotað
hjól á góðu verði. Uppl í s: 891-9890

LAND
ROVER
Range
Rover
Supercharged, Árg 2/2007, ekinn 93
Þ.KM, Með öllum aukabúnaði, lítur
mjög vel út, Ásett verð 7.950þ.kr
Rnr.116686. Er á staðnum,

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Vinnuvélar
Hjólbarðar

0-250 þús.

Notuð dekk - notuð dekk

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

Bílar til sölu

Varahlutir

Heimilisþrif

Veggjahreinsun,
alþrif.
þjónusta S. 776-5623

Þægileg

Pawel ræsting

Öll almenn þrif, flutningsþrif,
gólfbónun, steinteppa, teppahreinsun
og stigagangar. S. 842 6522
Get tekið að mér heimilisþrif. Er
vandvirk. Uppl. í s. 587 2084 & 690
2084.

Vy-þrif ehf.

DÍSEL

M.BENZ ML 320 CDI .Árgerð 2007,
ekinn aðeins 83.þ km, sjálfskiptur,með
öllum aukabúnaði,er á staðnum. Verð
6.980.000. Rnr.102690.Sími:562-1717.

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

Peaugeot 406 árg.’97 til sölu. EK. 235
þús. Ný skoðaður, Verð 250þús. Uppl.
í s. 864 5853.

VW Passad station 1,9 2003 disel
Sjálfskiptur dráttarkúla km.178.700
Uppl.gefur Ingvi s.8973150

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

Lyftarar

Garðyrkja

Ford Fiesta drusla til sölu. Vél í fínu
lagi og ný tímareim. Þarfnast viðgerðar.
Keyrður 121.000. uppl. 696 1647

Sendibílar
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.

Japanskar vélar
Bílapartasala

Til sölu Mustang GT, árg. 02. Ek. 60þ.
V8, 4.6. Verð 2,1 mil. Ákvílandi sirka 1,3
mil. S. 894 0103.

Körfubílaleigan.

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. S. 893 3573.
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Bátar

KRÓKUR

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

VW - Skoda - Varahlutir

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net
Ford Ranger til sölu, árgerð 1996 keyrður
145þkm. Á nýjum 32”BFGoodrich
dekkjum, beinsk, Bensín. verð 550þ
ATH skipti á dýrara. upplýsingar í síma
8200791.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11.
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01,
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97-’99,
Primera ‘98, Terrano ‘98, Ford 250 ‘99,
Megane 01. Vectra ‘98, Astra ‘97, Corsa
‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. Benz 230E
‘97. Volvo 460 ‘93, Ford Mondeo ár ‘00.
Transporter ‘99, Audi A4 ‘94, Kaupi bíla
til niðurrifs. sími 661 5270.

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

Vörubílar

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

Viðgerðir

CADILLAC Fleetwood. Árgerð 1964,
ekinn 34 Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.500. þús skipti möguleg ... er á
staðnum Rnr.104649.

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

BMW 5201

Til sölu árg ‘90. Ek. aðeins 131 þ.km.
Nýyfirf./alternator. Ný tímareim, ágætis
dekk. Eitthvað að útvarpi. Verð 400þ./
Tilboð. Uppl. 896 1494

Mótorhjól
Reiðhjóla, Sláttuvéla
Smávélaviðgerðir.
Hröð og ódýr þjónusta.

Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf
S:517-2010 Smiðjuvegi 11.
Vinnuvéla- Lyftara- og Bifreiðaflutningar
á verði fyrir þig.

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

AB Bremsur og viðgerðir

Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Uppl. s. 555 6020
Metan breyttur Harley Davidson F250.
Árg. 04, tilboðsverð 2,5 millj. Ýmis skipti
athuguð. Ek. 80 þ. S. 822 8558

AB - PÚST

Til Sölu Yamaha V-star 1100 árgerð
2003. Ekið 4000km, eins og nýtt. Verð
980þús. Magnus 664 3359

Til sölu Sodiac Mk1 með 15 hö Suzuki
utanborðsmótor. Verð 500 þús. Uppl. í
s. 434 7740 eða info@thorverk.is

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

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.

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

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

Lok á heita potta og
hitaveituskeljar.

Spásíminn 908 5666

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

Rafvirkjun

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

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

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

RAFVIRKJUN S. 896 6025

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

Önnur þjónusta

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

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

KEYPT
& SELT

+MµOUHL²DIDWQD²XU
¯PLNOX¼UYDOL

Til sölu

Er öspin til ama ?

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

Bókhald

Sólpalla- og parketslípun

Tökum að okkur sólpallaslípun um allt
land. Frábært verð. Einnig tökum við
að okkur parketslípun. Vönduð vinna.
Uppl. í s. 823 2234.

Nudd

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

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

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699
8000 eða í Pósthússtræti
13 ( við Austurvöll ), Verið
velkomin

TANTRA NUDD

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

NUDD OG HEILSA

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

Námskeið

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

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

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

Til bygginga

Málarar

Þjónusta

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

Málningarþjónusta
Reykjavíkur

Alhliða málningarþjónusta. S. 778 0100

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

Bjössi málari kemur
húsinu í stand!

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.

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

Verslun

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

Reykstopp með árangri
s:694 5494

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

S.K.E - Verk sf.

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

Tölvur

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

Ökukennsla
Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

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

HEILSA
Til sölu nýr frystiklefi og búnaður
ATB 202 (1.62 kw ,400V 3ph/ 50Hz.
Stærð: 2100 x 1500 x 2000mm. Verð
1385.000.- m/vsk Uppl. info@senson.
is Sími 511-1616.

Heilsuvörur

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Spádómar

Fyrir veiðimenn
7ULHKI
6X²XUODQGVEUDXW
5H\NMDY¯N
ZZZWULLV

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

Silunganet Silunganet

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

HÚSNÆÐI
Leigumiðlanir

www.geymslaeitt.is

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

ATVINNA
Atvinna í boði

Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími
773 3182.

STAY APARTMENTS leitar eftir þernu í
fullt starf. 20 ára eða eldri. Dagvinna og
2. hver helgi. Góð laun fyrir duglegan
starfskraft. Vinsamlegast sendið
umsóknir í stay@stay.is

Leigjendur, takið eftir!

Ncs óskar eftir starfsfólki á næturvaktir í
fullt starf, umsóknir berist á ncs@ncs.is

Húsnæði í boði

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.

Reykjanesbær

Til leigu einbýli í Sandgerði
langtímaleiga
skammtímaleiga
samkomulag. Leiguverð 100 þús. Uppl.
í s:860-3574

Húsnæði óskast
Óska eftir herbergi í 101, 105, 107.
Uppl. í s. 615 2205

Fiskikóngurinn-starfsfólk
óskast.
2 vanar manneskjur óskast til starfa
STRAX, við snyrtingu og pökkun,
íslenskar sem útlenskar, helst vanar.
Flakari óskast. Upplýsingar Kristján 896
0602

hlustið - trúið - hlýðið

HARMAGEDDON

M.S Vélar og Stálsmíði óskar eftir að
ráða vélvirkja/bifvélavirkja eða manni
vönum bíla- og vélaviðgerðum. Uppl.
í s. 864 4024 eða 483 1200, Stefán.

Atvinna óskast
Sumarbústaðir
Sumarhúsalóðir í Kjósinni

Til sölu sumarhúsalóðir í landi
Möðruvalla 1 (Norðurnes) í Kjós.
Nánari upplýsingar á nordurnes.info og
símum 5616521 og 8921938.

Maður á góðum aldri, 51 árs óskar
eftir að komast að sem lærlingur hjá
góðum rafvirkjameistara/fyrirtæki sem
leggur metnað sinn í góð vinnubrögð
og framkomu. Hafið endilega samband
í 696 8556 og/eða netfang sigurjone@
hive.is.

SJÓNVARPSSTÖÐIN ID: INVESTIGATION DISCOVERY ER EINGÖNGU Í BOÐI Á STÖÐ 2 FJÖLVARP

|

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW.STOD2.IS

Okkar hlutverk
er að dreifa
fjölpósti, blöðum, tímaritum, bréfum og vörum.

Heyrðu í okkur næst þegar þú þarft á öruggri
og hagstæðri dreifingarþjónustu að halda.
Póstdreifing - Suðurhraun 1 - 210 Garðabær - Sími 585 8300 - www.postdreifing.is

18 þúsund
þakkir!
Á laugardagskvöld sóttu um 18 þúsund manns tónleika
Of Monsters And Men í Hljómskálagarðinum í boði Bylgjunnar sem
útvarpaði tónleikunum um land allt. Bylgjan þakkar tónlistarfólki,
Reykjavíkurborg og öðrum sem unnu að þessum glæsilega
og eftirminnilega viðburði fyrir frábært samstarf.
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LÁRÉTT
2. nautasteik, 6. í röð, 8. sægur,
9. fæða, 11. ullarflóki, 12. úrræði,
14. fita, 16. hæð, 17. skammstöfun,
18. nár, 20. núna, 21. engi.
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14
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19
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LÓÐRÉTT
1. skraf, 3. kringum, 4. skírnarnafn,
5. húsfreyja, 7. sígild list, 10. umfram,
13. síðan, 15. að auki, 16. árkvíslir,
19. mun.
LAUSN

Sjö eða níu halar
A

21

skepnuna varð honum ljóst, að hann hafði
sett í skötu með sjö eða níu hala. Var þetta
jafnvel sá vondi sjálfur? Eftir mokveiðina
hefur síðan ekkert veiðst í Skötutjörn. Hún
varð fisklaus, blessunin var misnotuð.
Gjáin liggur ekki lengur undir eldhús
bæjarins og þessi endurnýjanlega matarkista varð ekki til nokkurs magagagns.

ustan við Þingvallakirkju er falleg
BAKÞANKAR
tjörn og gjá í henni miðri. Tjörnin
sr. Sigurðar
heitir Skötutjörn og nafnið verður skiljanÁrna legt ef lögun hennar er skoðuð. Um tjörnÞórðarsonar ina er til saga, sem er úr flokki þjóðsagna.
Slíkar sögur miðla ekki aðeins þurrum
fræðum, heldur skemmta og miðla oft lífsspeki. Hið yfirborðslega verður tilefni til
að tala um hið innra. Hversdagsleg mál
eru færð í sögur til lærdóms og góðs lífs.
Svo er einnig með söguna um Skötutjörn.

SAGT var, að eitt sinn hafi Skötugjáin
náð undir eldhúsið á Þingvallabænum og
fiskur var í gjánni. Matarkistan var betri
en nokkur kæliskápur samtíðar því ekki
þurfti fiskbirgja og Bónus til að fylla
á. Í eldhúsinu var hlemmur, sem
rennt var til hliðar þegar fisk
vantaði í soðið og færi var rennt
þar niður. Ekki mátti þó veiða
nema til einnar máltíðar. Allt
skyldi gert í hófi og þar með
er skiljanleg auðlindasiðfræði
sögunnar.

LÁRÉTT: 2. buff, 6. jk, 8. mor, 9. ala,
11. rú, 12. lausn, 14. skvap, 16. ás,
17. ofl, 18. lík, 20. nú, 21. akur.
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5

LÓÐRÉTT: 1. hjal, 3. um, 4. fornafn,
5. frú, 7. klassík, 10. auk, 13. svo,
15. plús, 16. ála, 19. ku.

6

3

ÁGJARN maður settist að
á Þingvöllum og sinnti ekki
reglunni um að veiða skyldi
samkvæmt þörf. Hann veiddi
með græðgi og að lokum festi
hann öngul sinn í stórskepnu. Dró
karl nú ákaft og þegar hann sá

Í SÖGUNNI er líka tjáður mannskilningur
meðalhófs, jafnvægis og ábyrgðar. Sama
stefna er túlkuð í trúarhefð þjóðarinnar
t.d. Vídalínspostillu og Passíusálmum.
Kristnin hefur um aldir innrætt mönnum
hófstillingu með litríkum viskusögum.
Græðgi skilar aðeins stundarfró en engri
varanlegri hamingju. Fiskimaðurinn á
Þingvöllum var sjálfhverfur. Hann veiddi
án fyrirhyggju, en varð svo fyrir ískyggilegri reynslu í ati græðginnar. Þá fór hann
loksins að hugsa. Utan sjálfhverfs æðis
mætum við sjálfum okkur og þar með
Guði.
DRÖGUM við að okkur í ágirnd og eignasókn? Erum við fólk græðgi og þar með
ófara? Hvenær er mikið nóg? Eða erum
við tilbúin að íhuga undrið, lífslánið, sem
við njótum á hverjum degi? Hvað eða hver
veldur gæsku og elsku? Er græðgi góð?
Nei, hún er með sjö eða níu hala ófara.
Höldum til veiða og gætum að hófi og
stillingu.

■ Pondus
Roger? Ritstjórinn
hérna! Við erum
með gat í framleiðslunni í ár og vantar
aukajólaútgáfu í
hillurnar!

Eftir Frode Øverli
Aldrei! Hvað
Jólaút- með epískt
gáfu? jóladrama
Ertu að með ofurgrínast? hetjunni
okkar?
32 síður í
lit heftað
saman? Gott
plan?

Jól Gstrengs
Guffa?
KlukkSnilld! Hvean
nær þarftu fimm!
að fá þetta?

Nú?
En…
Það var
það
gengur leiðinlegt!
ekki! Ég verð þá
að finna
einhvern
annan!
Gleðileg
jól Roger!

SkammEngar
astu þín
fyrir að nota áhyggjur! Ég er
hátíðarnar bara að halda
í 2000 ára
í að plata
gamla hefð!
fólk upp úr
skónum!

Lesendur okkar
eru á öllum aldri
■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Mamma… pabbi…
Ég hef ákveðið að tími
kaldhæðna unglingsins sé
liðinn.

Það er kominn tími til
að hefja nýtt tímabil
glaðlegrar samvinnu.

Palli minn,
þetta er…

…ný
tegund af
kaldhæðni.
Ekki satt?

Þið hefðuð
átt að sjá
svipinn á
ykkur!

með ólíka
sýn á lífið
■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Jæja, Benni. Við heyrðum
að þú værir kominn í
frekar fína vinnu á rannsóknarstofunni.

– og við þjónum
þeim öllum

Allt sem þú þarft

■ Barnalán
Er það svona sem þú sýnir
mömmu þinni að þú kunnir
að meta hana?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
Hún er búin að vera í
eldhúsinu í allt kvöld
að elda þessa þéttu,
trefjaríku máltíð.

AH!!! Lýsingarorðafrost!

Þéttu, trefjaríku
máltíð??

MÁNUDAGUR 9. júlí 2012
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Listin að smíða dans
Dans ★★★★★
Heimsóknartími/Hringrás
Undúla dansflokkur
Gaflaraleikhúsið 4. júlí
Í listdansskólum landsins leynist
margur gimsteinninn. Þetta sást
vel á danssýningu sem haldin var í
Gaflaraleikhúsinu miðvikudaginn 4.
júlí en þar voru sýnd verkin Heimsóknartími og Hringrás eftir Unni
Elísabetu Gunnarsdóttur í samstarfi
við dansara í Undúla dansflokki. Það
var ekki einasta að á sviðinu voru
ungir og efnilegir dansarar, ýmist
nýútskrifaðir úr Listdansskóla Íslands
eða á síðustu metrunum í náminu,
heldur mátti þarna sjá tvö dansverk eftir flottan danshöfund sem
hingað til hefur fyrst og fremst verið
þekktur sem dansari þó að hún hafi
samið margt skemmtilegt í tengslum
við nemendasýningar. Fyrra verkið,
Heimsóknartími, fjallar um „heim
tíu kvenna sem eru lokaðar inni í
húsi einhvers staðar í heiminum“
og fá áhorfendur færi á að fylgjast
með hvað þær finna sér til dundurs.
Verkið var hafið þegar áhorfendur
gengu í salinn og dansararnir komnir
í sinn eigin heim. Hegðun og samskipti kvennanna voru ekki alveg
í hefðbundnu formi enda bauð
danshöfundurinn áhorfendum að
ganga í salinn með þeim orðum að
þeir fengju að sjá heim klikkaðra
kvenna. Dansverkið var fjölbreytt og
vel unnið. Efni og framsetning var
látlaus en leikandi og nostrað var við
smáatriði.
Frammistaða stúlknanna tíu var til
sóma. Þær sýndu allar góða danstækni en réðu ekki síður við tjáningu
og túlkun. Notkun á rödd var líka fín
en röddin er orðin mikilvægur hluti
af nánast öllum þeim danssýningum
sem boðið er upp á.
Heimur kvennanna, eða stúlknanna
eins og ég myndi frekar kalla þær,
var skrítinn og skemmtilegur en án
átaka og ofsa. Það má hugsa sér
að sama verk unnið í kringum tíu
eldri kvendansara hefði einkennst af
annarri orku – ekkert endilega betri
eða verri heldur bara öðruvísi. Verkið
Heimsóknartími vakti því upp þanka

um mikilvægi þess fyrir danslistina
að dansararnir eigi langa ævi í faginu
því fullorðinn dansari á sviði segir
aðra sögu en ungur.
Seinna verkið var ljóðrænna en hið
fyrra og hafði meira flæði. Efnið
sem unnið var með var bæði fallegt
og spennandi en hefði þolað meiri
vinnslu og fíniseringu; handbragðið
var ekki eins vandað og í því fyrra. Í
báðum verkunum var sviðsmynd lítil
og búningarnir fínir án þess að vera
á nokkurn hátt afgerandi. Lýsingin
kom vel út og skapaði á stundum
flott móment og tónlist sem var
samansafn laga var vel valin og gaf
hverju atriði sína stemmingu.
Verkin Heimsóknartími og Hringrás

höfðu yfir sér vissan nemendasýningabrag enda samin sem þáttur í
námsferli dansaranna og án þess
fjármagns sem þarf til að standa
undir þeim kostnaði sem atvinnusýning krefst. Sýningin sýndi samt hvað
verið er að mennta góða dansara hér
á landi og er vitnisburður um færni
Unnar Elísabetar sem danshöfundar.
Fyrri utan að vinna með ágætis
hugmyndir og þemu þá einkennir
vönduð kóreógrafísk vinna verkin
hennar.
Sesselja G. Magnúsdóttir
Niðurstaða: Áhugaverð og vel unnin
dansverk sem báru efni dansaranna
og danshöfundarins merki.

Fagfólkið
velur BM Vallá

STÖLLUR Þær Hrönn og Hallveig flytja
kabarettlög í Sigurjónssafni.

Álag á hellur er meira á Íslandi en annars staðar í heiminum
sökum veður- og hitabreytinga. Hjá BM Vallá eru hellur því
steyptar í einu lagi, úr harðari efnum og í viðeigandi þykkt
eftir notkun, og síðan styrkleika- og gæðaprófaðar.

Stúlkur sumarsins

Þrælahald
nútímans

Line Barfod, gestur Norræna
félagsins og flokkahóps VSG í
Norðurlandaráði, heldur fyrirlestur um „Menneskehandel“,
mansal og þrælahald, í Þjóðminjasafninu í hádeginu í dag.
Rætt verður um nauðsyn á norrænni og alþjóðlegri samvinnu
til að stöðva þrælasölu nútímans
sem hefur aukist hratt síðustu ár.
Fyrirlesturinn er á dönsku og
hefst klukkan 12.05.
-sbt

Við bjóðum mikið úrval af hellum, hleðslusteini og garðeiningum og faglega ráðgjöf við landslagshönnun og val á
hellum. Allar vörur eru afgreiddar ﬂjótt og örugglega.
Hellur eiga að endast lengi og því ber að vanda til verksins
strax í upphaﬁ.

Þess vegna velur fagfólkið BM Vallá.

6 cm

PIPAR\TBWA · SÍA · 121700

Hallveig Rúnarsdóttir sópransöngkona og Hrönn Þráinsdóttir píanóleikari halda tónleika
í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar á Laugarnestanga klukkan 20.30 annað kvöld. Þeir bera
yfirskriftina Stúlkur sumarsins
og innihalda kabarettlög eftir
George Gershwin, Stephen
Sondheim, Arnold Schönberg og
William Bolcom.
-gun

Vörur okkar eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður.
æður.
Fáðu tilboð og gerðu verðsamanburð!
BM Vallá ehf
Breiðhöfða 3
110 Reykjavík

BM Vallá ehf · Akureyri
Austursíðu 2
603 Akureyri

Sími: 412 5050
sala@bmvalla.is
Opið mán.–fös. kl. 8–18

Sími: 412 5203
sala@bmvalla.is
Opið mán.–fös. kl. 8–17

bmvalla.is

Fagmenn ráðleggja 6 cm þykkar
hellur að lágmarki í bílaplön.

Hættir í tilraunaeldhúsinu

EIN VINSÆLASTA
SÖGUPERSÓNA VERALDAR
SNÝR AFTUR Á HVÍTA TJALDIÐ
Í SUMARSTÓRMYND ÁRSINS
- TV,, KVIKMYNDIR.IS

EKKI MISSA AF ÞESSARI!

- VJV, SVARTHÖFÐI

MYNDIN SEM ALLIR
ERU AÐ TALA UM!

SMÁRABÍÓ
GLERAUGU SELD SÉR
5%
SPIDER-MAN 2D
KL. 5 -8 - 10.50 10
SPIDER-MAN 3D LÚXUS KL. 5 - 8 - 10.50 10
SPIDER-MAN 3D
KL. 4 - 5 - 8 - 10.50 10
PROMETHEUS 3D
KL. 8 - 10.30
16
MADAGASCAR 3D ÍSL.TAL KL. 3.40 - 5.50 L
WHAT TO EXPECT WHEN EXPECTING KL. 8 - 10.25
L

HÁSKÓLABÍÓ
SPIDER-MAN 3D
INTOUCHABLES
MIB 3 3D
STARBUCK

5%
KL 6 - 9
12
KL. 5.30 - 8 - 10.30 12
KL. 5.30 - 8 – 10.30 10
KL 5.30 - 8
L
WHAT TO EXPECT WHEN EXPECTING KL 10.20
L
NÁNAR Á MIÐI.IS

BORGARBÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

SPIDERMAN 3D

WHAT TO EXPECT WHEN...

INTOUCHABLES

KL. 5.40 - 8 - 10.30 10
KL. 8
L
KL. 5.50 - 10
12
5%

www.laugarasbio.is

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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T.V. - Kvikmyndir.is
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0
KL. 10.2

V.J.V. - Svarthofdi.is
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ÍSL TEXTI

VINSÆLASTA SÖGUPERSÓNA
VERALDAR SNÝR AFTUR Á HVÍTA
TJALDIÐ Í SUMARSTÓRMYND ÁRSINS!
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T.V. - Kvikmyndir.is

Sýningartímar

THE AMAZING SPIDER-MAN 3D
WHAT TO EXPECT
INTOUCHABLES - ISL TEXTI
MADAGASKAR 3 3D

4, 7, 10.15(P)
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4, 6
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Inntur eftir því hvað taki við
nú þegar hann hefur sagt upp
störfum hjá The Fat Duck segist
Stefán ekki hafa tekið endanlega
ákvörðun um það. „Ég ætla að
vinna eitthvað sjálfstætt en svo
væri gaman að koma heim og
halda námskeið í öllu því sem ég
hef lært síðustu fimm árin.“ -sm

„Þetta er til stuðnings útvarpsstöðinni KEXP í Seattle,“ segir
Baldvin Esra Einarsson, viðburðastjóri Kex Hostels, sem skipuleggur tólf tíma útitónleika á
gistiheimilinu KEX laugardaginn
14. júlí fyrir fyrrnefnda útvarpsstöð en hún reiðir sig á framlög
hlustenda í rekstri sínum.
Útvarpsstöðin KEXP hefur
heimsótt landann síðustu þrjár
Iceland Airwaves-tónlistarhátíðir og endurtekur leikinn í ár.
„Þeir verða með beinar útsendingar frá tónleikunum okkar í ár
og svo taka þeir upp fullt af myndböndum. Þeir gerðu það sama í
fyrra og það vakti mikla lukku.
Myndbandið með GusGus, sem
var opnunaratriðið, hefur núna
fengið um milljón áhorf,“ segir
Baldvin en tónleikar GusGus voru
klukkan eitt að hádegi sem þýðir

STYRKTARTÓNAR Ghostigital er meðal

sveita sem spila á klukkutíma fresti til
styrktar útvarpsstöðinni KEXP í Seattle.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

að stuðtónarnir hafi hljómað í
eyrum Seattle-búa klukkan sex að
morgni.
„Vinsældir Of Monsters and
Men í Bandaríkjunum má rekja
til myndbands sem KEXP tók upp
á stofutónleikum árið 2010,“ bætir
hann við en útvarpsstöðin er í
virtri stöðu hvað varðar kynningu
á nýrri tónlist.
„Það verða vinsælar hljómsveitir sem og skrítnari bönd,“
nefni r h a n n og telur upp
Ghostigital, Sóleyju, Hjálma,
Sudden Weather Change, Tilbury,
Snorra Helgason og HumanWoman. Röð bandanna verður
ekki tilkynnt fyrr en samdægurs
og enn eiga tónlistarmenn eftir
að bætast við. Tónleikamaraþonið
stendur frá tólf að hádegi til miðnættis og verður aðgangur ókeypis
en frjáls framlög þegin.
- hþt

“Þetta er
meistaraverk.”
-Mike Leigh

GLASTONBURY THE MOVIE

MÁNUDAGUR: GLASTONBURY THE MOVIE 18:00, 20:00, 22:00 
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: 101 REYKJAVIK 18:00  COOL CUTS: WHEN THE RAVEN FLIES
20:00  COOL CUTS: HEIMA SIGUR RÓS 22:00  BLACK’S GAME
22:00
FRÁ 13. JÚLÍ: RED LIGHTS með Robert De Niro og Sigourney Weaver!

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

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI - SÝND Í 2D OG 3D

www.lyfja.is
EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA
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hinna ríku og frægu og kostar
máltíðin um 35 þúsund krónur.
Að sögn Stefáns er mikið um
glæsivagna fyrir utan staðinn en
aðrir kjósa frekar að koma með
þyrlu. Eigandi staðarins, Heston
Blumenthal, er sjálflærður kokkur
og segir Stefán einstaklega gaman
að vinna með honum.

Tólf tíma tónleikamaraþon á KEX

STÓRKOSTLEG
TÓNLIST,
STAÐUR
OG STUND!

Tom Cruise er
stórkostlegur
sem
s
rokkarinn Stacy Jaxx

)Ui25,13(/,K|IXQGL
3DUDQRUPDO$FWLYLW\

reiðslumaður hefur í fimm ár unnið á
Michelin-veitingastaðnum The Fat Duck.
Hann hyggst nú róa á önnur mið.

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

Ástir, kynlíf og
Rokk og Ról

ÌÌÌÌ
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TILRAUNAGLAÐUR Stefán Cosser mat-

FBL

LAUGARÁSBÍÓ

ÌÌÌÌ

MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI“

Å

+++ +++

Stefán Cosser matreiðslu maður
hættir störfum á Michelin-veitingastaðnum The Fat Duck í
London eftir fimm ára veru. Hann
hefur séð um alla rannsókna- og
þróunarvinnu á staðnum en hyggst
nú snúa sér að öðru.
The Fat Duck var kosinn besti
veitingastaður heims árið 2006
og þykir enn vera á meðal bestu
veitingastaða heims. Staðurinn er
í eigu Heston Blumenthal og er
einn af þeim 109 veitingastöðum
heims er geta stært sig af þremur
Michelin-stjörnum.
„Ég vinn ekki á veitingastaðnum
sjálfum heldur í tilraunaeldhúsi
staðarins og hef verið þar í fimm
ár. Tilraunaeldhúsinu var komið
á laggirnar fyrir sjö árum síðan
til að þróa rétti fyrir veitingastaðinn og hefur stækkað töluvert
síðan þá. Við sjáum einnig um
þróunarvinnu fyrir matreiðslubækur og sjónvarpsþætti Hestons
og vinnum náið með háskólum á
borð við Cambridge og Oxford,“
útskýrir Stefán og bætir við að hjá
honum sé ekki til neitt sem kalla
mætti hefðbundinn vinnudag. „Við
vinnum mikið við gerð sjónvarpsþátta og á laugardaginn síðasta
bjuggum við til stærsta ís í heimi.
Eitt verkefni okkar var að breyta
bragði á karamellu með hjálp tónlistar. Þá saug fólk karamellu og
við spiluðum bassatóna undir og
karamellan var þá beisk. Nokkrum
sekúndum síðar spiluðum við
píanótóna og þá varð karamellan
sætari. Þetta sýnir fram á að það
sem við borðum er meira en bara
bragð; áferð, litur og hljóð hefur
áhrif á bragðskyn okkar.“
The Fat Duck er vinsæll staður
meðal kokka, matgæðinga og
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– Lifið heil

20%
afsláttur af allri
Corega línunni

12
10

12
12
16

Nýtt

Lægra
verð
í Lyfju

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

Gildir til 15. júlí.
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SÝNING

POWER

9. júlí 2012 MÁNUDAGUR
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HLUTI AF
HVERJUM
SELDUM
BÍÓMIÐA
ALLAN JÚLÍ
- rennur til
Barnaheilla

MÁNUDAGUR 9. júlí 2012
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Söngkonan Vanessa Paradis hefur
leitað huggunar hjá fyrrum kærasta
sínum, bandaríska söngvaranum
Lenny Kravitz, eftir skilnað hennar og
Johnny Depp.
Paradis og Kravitz áttu í stuttu
sambandi árið 1992, þegar þau unnu
saman að gerð fyrstu plötunnar sem
hún söng á ensku, og hafa haldið sambandi allar götur síðan. „Áður en
HRINGIR Í KRAVITZ Vanessa
Vanessa hitti Johnny var Lenny stóra Paradis hefur leitað huggunar hjá
ástin í lífi hennar. Þó ástarsambandið Lenny Kravitz eftir skilnaðinn við
hafi ekki varað lengi gerði vináttan
Johnny Depp.
það og því leitaði hún til Lennys eftir
skilnaðinn. Hún vissi að Lenny væri til staðar fyrir hana á þessum
erfiðu tímum,“ hafði tímaritið The Enquirer eftir heimildarmanni.

Erfiðleikar í sambandi
Justin Bieber og Selena Gomez eru
að ganga í gegnum sambandsörðugleika ef marka má frétt Gossipcop.com. Parið hefur verið saman
í á annað ár.
Ungstirnin eiga að hafa hætt
saman nokkrum sinnum undanfarna mánuði og eru nú að gera sitt
ýtrasta til að bjarga sambandinu.
„Sambandið gengur ekki vel en
þau eru ekki hætt saman,“ hafði
vefsíðan eftir heimildarmanni.
Sögusagnir um yfirvofandi
sambandsslit parsins hafa heyrst
reglulega allt frá því að það tók
saman og því ekki útséð um að hið
unga fólk nái að standa umrædda
erfiðleika af sér.

ERFIÐLEIKAR Justin Bieber og

Selena Gomez eru að ganga í
gegnum sambandserfiðleika.

Dönsku astma- og
ofnæmissamtökin

Astma- og ofnæmisfélagið á Íslandi
mælir með vörum frá Neutral

ÞVOTTAEFNI FYRIR HVERT TILEFNI

ÓLÍK Jane Pitt hefur ekki sömu skoðanir
á lífinu og sonur hennar, Brad Pitt.
NORDICPHOTOS/GETTY

HAFÐU ÞAÐ FÍNT

Á móti hjónabandi samkynhneigðra

Silkihönskum, ullarteppum
og dúnúlpum hæfir 30 til
40 gráðu þvottur í höndum
eða vél með Neutral Uldog finvask.

NÚ ER ÞAÐ SVART

STÓRÞVOTTUR
FRAMUNDAN?

Móðir Brads Pitt er ötull stuðningsmaður forsetaframbjóð andans Mitts Romney og í grein
sem birtist eftir hana í héraðsdagblaðinu Missouri‘s NewsLeader hvetur hún fólk til þess
að kjósa ekki Barack Obama.
Í greininni lýsir Jane Pitt
núverandi Bandaríkja forseta
sem frjálslyndum stjórnmálamanni sem „styður dráp á
ófæddum börnum og hjónabönd
samkynhneigðra.“ Pitt hvatti alla
kristna lesendur blaðsins til þess
að kjósa Romney þar sem hann
deili sömu lífssýn og þeir.
Dagblaðið hefur staðfest
að greinin komi vissulega frá
móður leikarans og vekur það
athygli í ljósi þess að Brad Pitt
og Angelina Jolie eru ötulir talsmenn mannréttinda.

Neutral Sort vask varðveitir
svartan glæsileikann svo hann
tapi ekki lit sínum. Upplitað er
bara ekki í tísku þessa dagana.

Ekkert jafnast á við
Neutral Storvask til
að komast til botns
í þvottakörfunni.
Hentar fyrir þvott
af öllu tagi.

Létt er að flokka
litríka sokka.

Fyrir alla muni, ekki láta
þennan lenda í hvíta
þvottinum.

39.900
ALHLIÐASÖG - VELTISÖG
NÚ ER ÞAÐ HVÍTT

HALTU LÍFI Í LITUNUM

Ensímin í Neutral Hvid vask
losa þig við erfiða bletti og
óhreinindi. Það skilar sér í
björtum og hvítum þvotti.
Fljótandi Neutral leysist vel
upp og hentar því líka vel í
handþvottinn.

Settu svolítið af Neutral Color
í hólfið og njóttu þess að fá
þvottinn jafn litríkan úr vélinni
aftur. Þetta er kröftugt, þú
notar bara lítið af dufti í
hverja vél. Fljótandi Neutral
Color endist líka og endist.

Sími: 585 2888
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VIÐ FELLSMÚLA

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á NEUTRAL.IS

NORDICPHOTOS/GETTY

Hringir í Kravitz
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GUNNAR HEIÐAR ÞORVALDSSON var hetja Norrköping í gær er hann skoraði bæði mörkin í 2-1 sigri á
Kalmar í sænsku úrvalsdeildinni. Kalmar komst marki yfir í fyrri hálfleik en Gunnar Heiðar skoraði bæði mörk sinna
manna í þeim síðari en sigurmarkið kom sjö mínútum fyrir leikslok. Norrköping er í fjórða sæti deildarinnar.

sport@frettabladid.is

Vösk sveit á afmælisárinu
27 íslenskir íþróttamenn keppa fyrir hönd þjóðarinnar á Ólympíuleikunum
í Lundúnum sem hefjast eftir rúmar tvær vikur, jafnmargir og á leikunum í
Peking árið 2008. Keppnislið Íslands verður formlega kynnt til sögunnar í dag.
ÓLYMPÍULEIKAR Í dag verður til-

með skjólstæðinga sína.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Vésteinn Hafsteinsson:

Helga Margrét
ekki tilbúin
FRJÁLSÍÞRÓTTIR Vésteinn Haf-

steinsson, frjálsíþróttaþjálfari
og umboðsmaður Helgu Margrétar Þorsteinsdóttur, segir að
svo virðist sem að Helga sé ekki
tilbúin til að keppa við þá bestu í
heiminum í sjöþraut.
Helga gerði lokatilraun til að
ná Ólympíulágmarkinu í sjöþraut um helgina en var um 200
stigum frá lágmarkinu. Hún tók
þátt í franska meistaramótinu í
sjöþraut og fékk samtals 5.752
sem er hennar besti árangur í
ár. Íslandsmet hennar frá 2009
stendur þó enn óhaggað.
„Það liggur í augum uppi að hin
tvítuga Helga Margrét er ekki
tilbúin til þátttöku á meðal þeirra
bestu ennþá,“ sagði í fréttatilkynningu Vésteins í gær og benti
á að Helga Margrét náði hvorki
lágmarki fyrir EM sem fór fram í
sumar né Ólympíuleikana.
„Hún er að gera fína hluti í köstunum og 800 m hlaupi, hleypur
síðan grindina og 200 m hlaupið
betur en undanfarin tvö ár. Það
er því á réttri leið. Hún klikkaði
svo í hástökkinu sem hefur verið
að ganga mjög vel síðasta árið og
langstökkið er enn þá mjög slakt.“
Vésteinn segir þó að enn sé
bjart fram undan. „Framtíðin
er Helgu og ég efast ekkert um
hæfileika hennar til að blanda
sér í baráttu þeirra bestu í heimi
en það verður eftir 4-8 ár ef að
líkum lætur.“
- esá

FÉKK BIKARINN AFTUR Federer vann
Wimbledon-mótið í sjöunda sinn á ferlinum í gær og í fyrsta sinn síðan 2009.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Sögulegt á Wimbledon:

Í HÓPI ÞEIRRA BESTU Eygló Ósk Gústafsdóttir og Sarah Blake Bateman eru þær
einu úr íslenska sundhópnum sem náðu OQT-lágmarki fyrir Ólympíuleikana en
aðeins bestu sundmenn heims eru í þeim hópi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Keppendur Íslands á Ólympíuleikunum í Lundúnum
Sund:
7 keppendur
Anton Sveinn McKee
19 ára
400 m fjórsund, 1500 m skriðsund
Árni Már Árnason
25 ára
50 m skriðsund
Eva Hannesdóttir
25 ára
4x100 m fjórsund
Eygló Ósk Gústafsdóttir
17 ára
100 og 200 m baks., 200 og 4x100 m fjórs.
Hrafnhildur Lúthersdóttir
20 ára
100 og 200 m bringusund, 4x100 m fjórs.
Jakob Jóhann Sveinsson
29 ára
100 og 200 m bringusund
Sarah Blake Bateman
22 ára
50 og 100 m skriðsund, 100 m flugsund,
4x100 m fjórsund
Handbolti:

14 keppendur

Hjálmsdóttir kemst í úrslit í spjótkasti, sem hún á góðan möguleika
á. Ef allt fer á besta veg verður
laugardagurinn 11. ágúst, næstsíðasti dagur leikanna, eini frídagur íslensku sveitarinnar.
Íþrótta- og Ólympíusamband
Íslands fagnar aldarafmæli á
þessu ári og stóðu vonir til þess
að við það tilefni væri hægt að
senda metfjölda íslenskra kepp-

Frjálsíþróttir:
Ásdís Hjálmsdóttir
Spjótkast
Kári Steinn Karlsson
Maraþon
Óðinn Björn Þorsteinsson
Kúluvarp

3 keppendur
26 ára
26 ára
30 ára

Badminton
Ragna Ingólfsdóttir
Einliðaleikur

1 keppandi
29 ára

Júdó
Þormóður Árni Jónsson
+100 kg flokkur

1 keppandi
29 ára

Skotfimi
1 keppandi
Ásgeir Sigurgeirsson
26 ára
Loftskammbyssa, 50 m frjáls skammbyssa

enda á leikana. Það hafðist ekki
en 32 íþróttamenn fór frá Íslandi á
leikana í Seúl árið 1988. 22 karlar
og sex konur skipa Ólympíusveit
Íslands en árið 2000 fóru níu
íslenskar konur á leikana sem
haldnir voru í Sydney það árið.
Ólympíuleikarnir verða settir
föstudaginn 27. júlí næstkomandi
og þeim slitið svo sunnudaginn 12.
ágúst.
eirikur@frettabladid.is

Federer hryggbraut Breta
TENNIS Bretar þurfa að bíða eitthvað lengur eftir sigri í einliðaleik karla á Wimbledon-mótinu í
tennis en Roger Federer fagnaði
í gær sigri á mótinu eftir að hafa
lagt heimamanninn Andy Murray
að velli í úrslitaviðureigninni.
Murray, sem er skoskur, varð
fyrsti Bretinn síðan 1938 til að
spila til úrslita um titilinn en
Fred Perry vann síðast mótið
fyrir Breta tveimur árum áður.
Murray réði ekki við tilfinningarnar þegar hann þakkaði fyrir
stuðninginn eftir leik og felldi tár
fyrir framan tugmilljónir Breta
sem fylgdust með í sjónvarpi.
Hann vann fyrsta settið, 6-4,
og hafði góða stjórn á leiknum.
En Federer tók völdin, hægt og
rólega, og vann næstu þrjú sett,
7-5, 6-3 og 6-4.
Federer vann sitt sautjánda
stórmót á ferlinum í gær sem er
met í karlaflokki. Þetta var þó
hans fyrsti stórmótssigur í tvö
og hálft ár en með honum endurheimti hann efsta sæti heimslistans. Þetta var sjöundi sigur Federer á Wimbledon-mótinu sem er
metjöfnun en Pete Sampras vann
jafnoft á sínum tíma.
- esá

ENNEMM / SÍA / NM53219

VÉSTEINN Hefur náð góðum árangri

kynnt hvaða íþróttamenn verða
sendir til þátttöku á Ólympíuleikunum fyrir Íslands hönd.
Þrettán einstaklingar hafa unnið
sér inn þátttökurétt í sínum greinum, sem og handboltalandsliðið
sem fjórtán leikmenn munu skipa.
Í dag fundar framkvæmdastjórn
ÍSÍ og verður þá endanlegur hópur
staðfestur. Ekki er von á öðru en
að allir þeir íþróttamenn sem sérsamböndin hafa tilnefnt fái að
keppa á leikunum í ár, enda ekki
tilefni til annars. Íslenska sveitin
er jafn stór og fyrir fjórum árum
síðan þegar leikarnir fóru fram í
Peking.
Sjö sundmenn taka þátt í
leikunum fyrir hönd Íslands en
í síðustu viku bættust þrír sundmenn í hópinn – allt karlar – þegar
FINA, Alþjóðaólympíusambandið,
bauð því sundfólki sem ekki hafði
náð Ólympíulágmarki til að fylla
upp í 900 manna kvótann sinn.
Ragnheiður Ragnarsdóttir var
grátlega nálægt því að komast
að í 100 m skriðsundi en FINA
fullskipaði þátttakendalistann í
greininni fyrir helgi og ekki útlit
fyrir að það muni breytast í dag.
Þó er ekki hægt að útiloka þann
möguleika að Ragnheiður bætist
við áður en lokað verður fyrir
skráningar í dag.
Þegar er ljóst að blað verður
brotið í íslenskri íþróttasögu á
leikunum en í fyrsta sinn mun
íslensk boðsundssveit taka þátt.
Þær Eva Hannesdóttir, Eygló
Ósk Gústafsdóttir, Hrafn hildur
Lúthers dóttir og Sarah Blake
Bateman munu keppa í 4x100 m
fjórsundi. Allar nema Eva keppa
einnig í einstaklingsgreinum á
leikunum.
Íslendingar munu keppa á
nánast öllum dögum leikanna,
sérstaklega ef vel gengur hjá
handboltalandsliðinu og ef Ásdís

Reykjavíkurmaraþon
Íslandsbanka 18. ágúst

Við bjóðum
góða þjónustu

Hlaupum til góðs

Skráning haﬁn á maraþon.is
Skrán

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

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

Íslandsbanki,
stoltur stuðningsaðili í 15 ár

Sýningarrúm með 30% afslætti

Nýttu
þér tæ
kifærið!

SÆNGURVERASETT Í MIKLU ÚRVALI!

20 -50%

Rýmum til fyrir nýjum vörum

30-50% afsláttur af völdum sængurverasettum !
20% afsláttur af öllum nýjum settum !

afsláttur

K ró n u r
Vandaðar heilsudýnur
á frábæru
verði!

DÝNUR OG KODDAR

Fyrir þínar
bestu stundir!

49.900
af borgun á
m á n u ð i*

Felix svefnsóﬁ

TILBOÐ Kr. 368.900,Verð 461.125,-

Breidd: 209 cm
Dýpt: 95 cm
Pokagormadýna:
140x200 cm

C&J Platinium
dýna, botn og lappir
Verð Júlí-tilboð
140x200 - kr. 124.800,- 99.840,160x200 - kr. 140.800,- 112.640,180x200 - kr. 153.800,- 123.040,-

Júlí

TILBOÐ

TEMPUR® Orginal eða Cloud heilsudýna á
C&J stillanlegum botnum. 2x80x200 cm.

JÚLÍ-TILBOÐ Kr. 578.550,Verð 749.875,- Þú sparar 171.325,-

Aukahlutir á mynd gaﬂ og lappir
*Miðað við 12 mán. vaxtalaust lán. Lántökugjald 3,5%

www.betrabak.is
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betrabak@betrabak.is
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Dramatískar lokamínútur er KR tryggði sér sæti í undanúrslitum Borgunarbikars karla með sigri á ÍBV:

ÚRSLIT

Óskar Örn kom KR-ingum í undanúrslitin

Borgunarbikar karla
FJÓRÐUNGSÚRSLIT
ÍBV - KR

1-2

1-0 Eyþór Helgi Birgisson (17.), 1-1 Óskar Örn
Hauksson (86.), 1-2 Óskar Örn Hauksson (88.).

Þróttur - Selfoss

x-x

1-0 Oddur Björnsson (50.), 2-0 Oddur Björnsson
(50.), 3-0 Andri Gíslason (80.).

Víkingur - Grindavík

x-x

0-1 Pape Mamadou Faye (33.), 0-2 Alexander
Magnússon (47.), 0-3 Ray Anthony Jónsson (78.)

NÆSTI LEIKUR
Stjarnan - Fram

í kvöld kl. 19.15

FÓTBOLTI KR er komið í undanúr-

slit Borgunarbikars karla eftir 2-1
sigur á ÍBV á Hásteinsvelli í gær.
Óskar Örn Hauksson skoraði bæði
mörk KR á fimm síðustu mínútunum en hann hafði brennt af vítaspyrnu snemma í síðari hálfleik.
Abel Dhaira, markvörður Eyjamanna, varði vel frá honum.
ÍBV komst yfir með marki
Eyþórs Helga Birgissonar á 17.
mínútu en það skoraði hann með
glæsilegu skoti utan teigs.
KR komst seint á flug í leiknum
og eftir að ÍBV komst yfir voru
það heimamenn sem sköpuðu sér
bestu færi leiksins. Hannes Þór
Halldórsson, markvörður KR,
kom liði sínu til bjargar þegar

hann varði þrjú dauðafæri í sömu
sókn ÍBV.
„Það er rosalega algengt að
mönnum sé refsað ef þeir klára
ekki færin og það gerðist í dag.
Það er mjög grátlegt að detta út
úr bikarnum af því að við klárum
ekki dauðafæri einir gegn markmanni,“ sagði Magnús Gylfason,
þjálfari ÍBV, í leikslok.
Þó KR hafi ekki leikið vel þá
missti liðið aldrei trúna, hélt
áfram og uppskar eftir því.
„Við duttum niður eftir að ég
klikkaði úr vítinu en það að við
höfum komið til baka eitt núll
undir og fimm mínútur eftir sýnir
að við höfðum trú á verkefninu og
það er karakter í þessu liði,“ sagði

Óskar Örn eftir leikinn í Vestmannaeyjum í gær.
Rúnar Kristinsson þjálfari KR
sagði þetta enga meistaraheppni.
„Þetta er gæðin í liðinu. Við höfum
gæðin og trú og við kláruðum
þetta eins og menn. Það skiptir
engu máli hvenær þú skorar,“
sagði Rúnar en skipting hans
þegar fimm mínútur voru eftir
sneri leiknum KR í vil.
„Við sáum að það voru ákveðin
svæði sem við gátum nýtt okkur
og sem betur fer erum við komnir
með Björn Jónsson heilan og
hann er ótrúlega flinkur á litlum
svæðum. Hann fann lausnina og
sendi á Óskar sem kláraði færið.”
- gmi

ÓSKAR ÖRN Skoraði tvívegis fyrir KR á
lokamínútum gegn ÍBV og tryggði sínum
mönnum sigurinn.

Grindvíkingar komnir á gott skrið
Grindavík og 1. deildarlið Þróttar tryggðu sér sæti í undanúrslitum Borgunarbikarkeppni karla í gærkvöldi.
Grindvíkingar unnu sinn annan sigur í röð og slógu Víkinga úr leik en Þróttarar höfðu betur gegn Selfossi.
DESCHAMPS Hætti með Marseille eftir

síðasta tímabil í frönsku úrvalsdeildinni.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Franska landsliðið:

Deschamps
ráðinn þjálfari
FÓTBOLTI Didier Deschamps var
í gær ráðinn landsliðsþjálfari
Frakka og tekur hann við
starfinu af Laurent Blanc sem
hætti eftir tap Frakka fyrir Spáni
í fjórðungsúrslitum Evrópumótsins.
Deschamps var fyrirliði
franska landsliðsins þegar það
varð heimsmeistari á heimavelli
árið 1998 og svo Evrópumeistari
tveimur árum síðar.
Hann mun stýra liðinu í fyrsta
sinn í vináttulandsleik gegn
Úrúgvæ þann 15. ágúst næstkomandi en verður þó án fjögurra
leikmanna sem allir voru dæmdir
í bann af franska knattspyrnusambandinu eftir að keppninni
að lauk. Gerðu þeir sig seka um
slæma hegðun af ýmsu tagi.
Spánn og Frakkland eru saman
í riðli í undankeppni HM 2014.
- esá

Leikmannamál í körfunni:

Reyndur Kani
til Ísafjarðar
KÖRFUBOLTI KFÍ gekk um helgina
frá samningum við Bandaríkjamanninn BJ Spencer um að spila
með liðinu á næstu leiktíð. Hinn
28 ára gamli Spencer er 193
cm bakvörður sem hefur mikla
reynslu af því að spila bæði í
Portúgal og á Spáni.
Þá mun Christopher MillerWilliams spila áfram með KFÍ en
hann lék vel með liðinu í 1. deildinni á síðasta tímabili.
- esá

FÓTBOLTI 1. deildarlið Þróttar

hálfleiknum. Þetta var í rauninni
verður eini fulltrúi neðri deildvinnuatriði eftir það að klára
anna í undanúrslitum bikarþennan leik, úrvinnsla af okkar
keppninnar en tveir leikir fóru
hálfu,” sagði Guðjón.
fram í gærkvöldi. Þróttur hafði
„Stefnan er að sjálfsögðu sett á
betur gegn Pepsi-deildarliði Selúrslitaleikinn. Ég væri alveg til í
foss, 3-0, en Grindavík vann
að fá Þrótt í undanúrslitunum, það
Víking með sama mun.
liggur í augum uppi. Við teljum
Grindvíkingar virðast komnir
okkur samt eiga fulla möguleika í
á gott skrið eftir sigur á Víkingi í
öll liðin sem eru í pottinum,” sagði
gær, 3-0, en lærisveinar
Guðjón í leikslok.
Guðjóns Þórðarsonar
Oddur hetja Þróttara
hafa nú unnið þrjá af
síðustu fjórum leikjum
Fátt markvert gerðist í
fyrri hálfleik í úðanum
sínum í deild og bikar.
Við höfum
á Valbjarnarvelli þar
vorkennt
Glæsimark Ray kláraði
sem baráttan bar fegurð
leikinn
sjálfum okkur knattspyrnunnar oft
á tíðum ofurliði. Allt
Heimamenn byrjuðu fyrir að hafa
annað var uppi á tenleikinn betur í Víkinni en
gestirnir tóku fljótt öll tapað leikjum
ingnum í síðari hálfleik
völd á vellinum og kom- sem við
og kom Oddur Björnsson
ust þeir yfir á 33. mínheimamönnum yfir á 52.
útu með marki frá Pape höfum talið
mínútu með snyrtilegu
marki. Markið kveikti
Mamadou Faye, sem átti okkur betri
í Selfyssingum sem
mjög góðan leik í gær.
aðilann en
blésu til sóknar næsta
Gestirnir byrjuðu síðstundar fjórðunginn án
ari hálfleikinn af álíka nú vorum við
á ra ng urs. G esti r nir
krafti og þeir enduðu verri aðilinn
léku án tveggja lykilþann fyrri og bættu við
manna í vörninni og
marki strax á upphafs- og töpuðum
slæm va r na r m istök
mínútum hálfleiksins. sanngjarnt.
Þar var að verki Alexkostuðu mark á 72. mínLOGI ÓLAFSSON
ander Magnússon eftir
útu þegar Oddur renndi
ÞJÁLFARI SELFOSS
frábæran sprett Pape
boltanum í tómt markið af stuttu færi. Enn
upp vænginn.
urðu varnarmönnum gestanna á
Grindvíkingar gerðu svo endanmistök tíu mínútum fyrir leikslega út um leikinn á 78. mínútu
þegar Ray Anthony Jónsson
lok er varamaðurinn Andri Gíslaskoraði stórglæsilegt mark úr
son skoraði og gulltryggði sigur 1.
langskoti.
deildarliðsins. Liðið hefur nú rutt
Guðjón Þórðarsson, þjálfari
tveimur efstu deildarliðum úr vegi
Grindvíkinga var kátur í leiksí bikarnum á sterkum heimavelli
lok og sagði að stefnan væri sett á
sínum og til alls líklegir.
úrslitaleikinn.
Ótrúlega stoltur og ánægður
Guðjón vill fá Þróttara
„Ég er ótrúlega stoltur og ánægð„Við vissum að Víkingarnir myndu
ur með strákana,“ sagði eldhress
koma sterkir inn í leikinn. Við
Páll Einarsson þjálfari Þróttara í
þurftum að halda haus og spila
leikslok. Oddur Björnsson, besti
varnarleikinn vel. Leikurinn
maður vallarins, var hógværðin
breytist svo gjörsamlega þegar
uppmáluð þrátt fyrir stjörnuleik.
við náum öðru markinu í seinni
„Ég hefði aldrei skorað þessi

BORGUNARBIKARINN

ÖFLUGUR Víkingar lentu í vandræðum með Pape Mamadou Faye sem skoraði eitt og
lagði upp annað áður en hann haltraði meiddur af velli á 53. mínútu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

mörk ef vörnin hefði ekki verið
svona þétt,“ sagði Oddur sem
átti einnig stóran þátt í þriðja
marki Þróttara. Um óskamótherja
í undanúrslitum segist Oddur
vilja mæta Sveinbirni Jónassyni,
fyrrum liðsfélaga sínum, sem nú
spilar með Fram.
Logi Ólafsson, þjálfari Selfyssinga, var alls ekki sáttur með
sína menn. „Við höfum vorkennt
sjálfum okkur fyrir að hafa tapað

leikjum sem við höfum talið okkur
betri aðilann en nú vorum við
verri aðilinn og töpuðum sanngjarnt,“ sagði Logi og fannst sínir
menn ekki mæta klárir til leiks.
„Menn hafa tilhneigingu til þess
að athuga hvað þeir geta sloppið
með lítið framlag. Þetta var bara
lélegur leikur af okkar hálfu, sá
lélegasti sem við höfum leikið á
þessari leiktíð,“ sagði Logi.
- shf, ktd, esá

Meistaramótunum í golfi lauk um helgina:

Ólafur fór á kostum
GOLF Meistaramótum fjölmargra
golfklúbba lauk um helgina og
voru margir okkar bestu kylfinga
í eldlínunni. Ólafur Björn Loftsson sigraði í Nesklúbbnum en
hann spilaði á samtals 25 höggum
undir pari. Ólafur lék alltaf undir
70 höggum en síðustu tvo dagana
lék hann á 64 og svo 63 höggum.
Bráðabana þurfti til að knýja
fram sigurvegara í karlaflokki
í bæði GK og GR. Kristján Þór
Einars son sigraði í Hvaleyrinni þar sem hann setti einnig
vallarmet í gær en hann lék lokahringinn á 62 höggum. Hann vann
svo mótið eftir sigur á Axel Bóassyni í spennandi bráðabana.

ÓLAFUR BJÖRN Fékk 28 fugla og tvo
erni á meistaramóti NK. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Haraldur Franklín Magnús varð
meistari í GR í fyrsta sinn eftir
sigur á Arnóri Inga Finnbjörnssyni í bráðabana.
- esá
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Dramatískur endir á breska kappakstrinum á Silverstone í Formúlunni í gær:

Webber hirti sigurinn af Alonso
FORMÚLA Ástralinn Mark Webber

fagnaði í gær sigri í breska kappakstrinum í Formúlu 1 sem fór
fram á Silverstone-brautinni í gær.
Webber, sem ekur fyrir Red Bull,
náði að taka fram úr Fernando
Alonso á lokasprettinum og
tryggja sér þannig sigurinn.
Alonso, sem ekur fyrir Ferrari,
hafði nánast leitt frá byrjun en
var á lakari dekkjum en Webber á
lokasprettinum sem reyndist Spánverjanum dýrkeypt.
Alonso er þó enn í efsta sæti í
stigakeppni ökuþóra með 129 stig

en Webber er annar með 116 stig.
Sebastian Vettel er þriðji en hann
kom þriðji í mark í kappakstrinum
í gær. Felipe Massa, liðsfélagi
Alonso, varð fjórði.
„Ég taldi að Alonso væri í góðri
stöðu til að klára kappaksturinn
eftir að hann byrjaði svona vel.
En þetta breyttist okkur í hag og
er ég í skýjunum með sigurinn,“
sagði Webber eftir sigurinn í gær.
„Ég fékk eitt tækifæri til að láta
slag standa og ég ætlaði ekki að
missa af því.“
McLaren-bíllinn, sem leit svo

vel út í upphafi tímabilsins, virðist
hafa gefið nokkuð eftir í baráttunni við Ferrari og Red Bull. Ökuþórar McLaren, Lewis Hamilton
og Jenson Button, náðu aðeins að
skila sér í áttunda og tíunda sæti
í gær.
Michael Schumacher, Mercedes,
ræsti þriðji en varð að sætta sig
við sjöunda sætið. Ökumenn Lotus,
Kimi Raikkönen og Romain Grosjean, náðu fimmta og sjötta sætinu
en sá fyrrnefndi gerði harða
atlögu að Massa í baráttunni um
fjórða sætið.
- esá

FAGNAÐ MEÐ KAMPAVÍNI Mark Webber var vitanlega kampakátur eftir sigurinn í

gær.

NORDIC PHOTOS/GETTY

Tottenham styrkir sig:

Vertonghen á
leið til Spurs
FÓTBOLTI Belgíski varnarmaðurinn Jan Vertonghen verður að
öllum líkindum tilkynntur sem
leikmaður Tottenham í dag. Hann
tilkynnti sjálfur á Twitter-síðu
sinni í gær að hann væri genginn
til liðs við félagið en hann ætti
þó enn eftir að gangast undir
læknisskoðun, samkvæmt fréttatilkynningu sem Tottenham sendi
frá sér.
Vertonghen verður þar með
annar leikmaðurinn sem Tottenham keypti í vikunni en Gylfi Þór
Sigurðsson samdi við félagið á
miðvikudaginn.
Vertonghen kemur frá Ajax sem
hafði áður hafnað tveimur tilboðum frá Tottenham í kappann
en félagið var sagt vilja fá tólf
milljónir punda, 2,4 milljarða
króna, fyrir kappann. Tottenham
vildi þó ekki gefa upp kaupverðið
í yfirlýsingu sinni í gær.
Hann var kjörinn leikmaður
ársins í hollensku úrvalsdeildinni
á síðustu leiktíð en hann skoraði
tíu mörk í 37 leikjum með liðinu.
- esá

BESTUR Geir Guðmundsson var valinn

besti leikmaður Íslands í leiknum gegn
Sviss í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Íslenska U-20 landsliðið:

Tapaði öllum
leikjunum
fyrir Sviss, 28-22, í lokaleik þess
í riðlakeppni EM U-20 landsliða sem nú fer fram í Tékklandi.
Ísland fer því stigalaust áfram
í milliriðlakeppni um 9.-16. sæti
mótsins en strákarnir töpuðu
öllum sínum leikjum í riðlakeppninni.
Guðmundur Hólmar Helgason
missti af leiknum í gær vegna
meiðsla en Sviss hafði fimm
marka forystu í hálfleik, 14-9.
Ísland náði að minnka muninn í
þrjú mörk þegar tíu mínútur voru
eftir en nær komust þeir ekki.
Garðar Sigurjónsson, leikmaður Fram, var markahæstur
í íslenska liðinu með sex mörk
en Akureyringurinn Geir Guðmundsson, sem var valinn besti
maður Íslands, skoraði fimm
mörk. Brynjar Darri Baldursson
úr Stjörnunni varði fjórtán skot í
markinu.
Ísland verður í riðli með
Frakklandi og Serbíu í milliriðlakeppninni en ekkert verður spilað í dag.
- esá

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA

HANDBOLTI Ísland tapaði í gær
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Tinna Rós Steinsdóttir eignast nýja vini

> Stöð 2 kl. 21.35
Silent Witness
(9:12)

Lífið eftir Leiðarljós
Síðasti þriðjudagur var mikill sorgardagur í mínu
lífi en þá var Leiðarljós sýnt í hinsta sinn á RÚV.
Ég kvaddi því vini mína í Springfield eftir
20 ára samferð í gegnum lífið þar sem
ég hef glaðst með þeim og grátið, syrgt
þau og glaðst yfir upprisu og fengið
að fylgjast með ástum takast á milli
ólíklegustu einstaklinga. Hafandi verið
óeðlilega ung þegar ég byrjaði að
fylgjast með þessum þáttum hafa
þeir mótað mig á margan hátt
og kenni ég þeim að stóru leyti
um það hversu veruleikafirrt og
dramatísk ég er í dag.
Þegar mér bárust tíðindin
um að þættirnir væru að líða

Breska sakamálaserían
Silent Witness er á dagskrá
Stöðvar 2 í kvöld. Í þætti
kvöldsins er rannsóknardeildin kölluð út þegar lík
12 ára drengs finnst í skurði
nálægt skólanum hans.
Fljótlega kemur í ljós að vinur
stráksins er horfinn og óttast
er að honum hafi verið rænt.

undir lok varð ég fyrir semí-áfalli, en reyndi
að hugga mig við það að ég hefði þó enn þá
Glæstar vonir og Nágranna. Einhvern veginn
fannst mér það samt ekki nóg. Það var svo fyrir
mánuði síðan að ég fann staðgengilinn sem
fyllti tómarúmið sem ég sá fyrir mér að Reva og
félagar myndu skilja eftir sig, DALLAS! Nú missti
ég af því að detta í Dallasæðið þegar það
reið yfir síðast (enda upptekin að leika
mér í barbí og horfa á Leiðarljós) en ég
ætla mér heldur betur ekki að missa
af svo miklu sem einum þætti í þetta
skiptið. Þvílík þáttasnilld hefur ekki
sést lengi. Sérstaklega er ég þakklát
fyrir veru Jesse Metcalfe í þáttunum,
hann lyftir þeim á enn hærra plan.

Stöð 2
16.35 Herstöðvarlíf (Army Wives)
17.20 Sveitasæla
17.34 Þetta er ég
17.41 Sumar í Snædal
18.08 Fum og fát (Panique au village)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Ísþjóðin með Ragnhildi Stein-

unni (3:8) (Daníel Bjarnason) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 2012 (3:7) (Twenty Twelve)
20.10 Sigdalurinn mikli – Hjarta
Afríku – Vatn (2:3) (The Great Rift –
Africa‘s Wild Heart) Myndaflokkur frá BBC.
21.00 Sigdalurinn mikli – Á tökustað
21.15 Castle (15:34)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Liðsaukinn (24:32) (Rejseholdet)
Atriði eru ekki við hæfi ungra barna.
23.20 Kviksjá: Stuttmyndir Kvikmyndaskólans
23.21 Breki Stuttmynd eftir Harald Ara
Karlsson um föðurmissi sinn.
23.34 Kviksjá: Stuttmyndir Kvikmyndaskólans
23.35 Hugfanginn Stuttmynd eftir Frosta
Jón Runólfsson um fanga sem beitir öllum
brögðum til að komast í afmæli dóttur sinnar.
23.50 Njósnadeildin (2:8) (Spooks VIII)
(e) Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.
00.45 Fréttir og dagskrárlok

06.30 In the Name of the Father
08.40 Love Happens
10.25 Austin Powers in Goldmember
12.00 The Last Mimzy
14.00 Love Happens
16.00 Austin Powers in Goldmember
18.00 The Last Mimzy
20.00 In the Name of the Father
22.10 Anna Nicole
00.00 The Lookout
02.00 Sicko
04.00 Anna Nicole
06.00 Valkyrie

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.45 Malcolm in the Middle (6:16)
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (164:175)
10.15 Chuck (13:24)
11.00 Smash (1:15)
11.45 Falcon Crest (28:30)
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol (19:40)
14.20 American Idol (20:40)
15.05 ET Weekend
15.50 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 Friends (15:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 Simpson-fjölskyldan (8:22)
19.40 Arrested Development (12:18)
20.05 Glee (13:22)
20.50 Suits (5:12) 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 Silent Witness (9:12) Bresk sakamálasería um liðsmenn réttarrannsóknardeildar lögreglunnar í London sem kölluð er
til þegar morð hafa verið framin. Leo Dalton,
Harry Cunningham og Nikki Alexander eru öll
afar fær á sínu sviði og láta sönnunargögnin
á líkinu leiða sig að sannleikanum. Hvert mál
sem þau fást við er rakið í tveimur þáttum.
22.30 Supernatural (19:22)
23.15 Two and a Half Men (19:24)
23.40 The Big Bang Theory (10:24)
00.05 How I Met Your Mother (13:24)
00.30 Eastbound and Down (5:7)
01.00 NCIS (10:24)
01.45 V (2:12)
02.30 My Blueberry Nights Rómantísk
og hugljúf mynd.
04.00 Chuck (13:24)
04.45 Suits (5:12)
05.30 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 Að apa og skapa 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 22.20
Söngleikir okkar tíma 23.15 Kvika 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

SKJÁReinn
17.55 Þýski handboltinn: RN Löwen Göppingen

19.20 Shellmótið
20.10 Borgunarbikar karla: ÍBV - KR
22.00 Borgunarmörkin 2012 Sýndar

svipmyndir frá öllum leikjunum í 8 liða úr
slitum í Borgunarbikar karla í knattspyrnu.

22.30 Herminator Invitational (1:2)
Sýnt frá stórskemmtilegu góðgerðargolfmóti sem knattspyrnumaðurinn Hermann
Hreiðarsson stendur fyrir í Vestmannaeyjum.
Fjölmargir þekktir kappar taka þátt í mótinu.
23.15 Borgunarbikar karla: ÍBV - KR
01.05 Borgunarmörkin 2012

17.45 Newcastle - Tottenham
19.30 PL Classic Matches: West Ham
- Bradford, 1999

20.00 Chelsea - Arsenal 29.10.11
20.30 Man. Utd. - Wolves
22.15 WBA - Swansea

19.35 The Doctors (153:175)
20.15 60 mínútur
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.45 Dallas (4:10)
22.30 Rizzoli & Isles (4:15)
23.15 The Killing (9:13)
00.00 Treme (1:10)
01.20 60 mínútur
02.05 The Doctors (153:175)
02.45 Íslenski listinn
03.10 Sjáðu
03.35 Fréttir Stöðvar 2
04.25 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.05 Million Dollar Listing (5:9) (e)
16.50 Minute To Win It (e)
17.35 Rachael Ray
18.20 The Ricky Gervais Show (1:13)

(e)

06.35 Keeping Up Appearances 07.35 One Foot
in the Grave 08.10 The Inspector Lynley Mysteries
09.40 Deal or No Deal 10.15 EastEnders 10.45
Come Dine With Me 11.35 QI 12.35 Keeping Up
Appearances 13.35 One Foot in the Grave 14.45
Top Gear 15.40 QI 16.40 Come Dine With Me
17.30 The Graham Norton Show 18.15 QI 19.15
Top Gear 20.00 Live at the Apollo 20.45 Peep
Show 21.10 Twenty Twelve 21.45 The Royal
Bodyguard 22.14 Michael McIntyre‘s Comedy
Roadshow 23.00 Top Gear

18.45 The Ricky Gervais Show (2:13)

(e)

19.10 America‘s Funniest Home
Videos (12:48) (e)
19.35 30 Rock (12:23) (e)
20.00 Will & Grace (19:27) (e)
20.25 90210 (24:24) Bandarísk þáttaröð
um ástir og átök ungmenna í Beverly Hills.
21.10 Hawaii Five-0 (23:23) Ævintýrin
halda áfram í annarri þáttaröðinni af þessum
vinsælu spennuþáttum um töffarann Steve
McGarrett og sérsveit hans sem starfar á
Hawaii. Sérsveitin leitar að morðingja eftir að
liðsmaður úr þeirra röðum er drepinn.
22.00 Camelot (5:10) Ensk þáttaröð sem
segir hina sígildu sögu af galdrakarlinum
Merlin, Arthúri konungi og riddurum hringborðsins. Stjörnum prýdd þáttaröð.
22.50 Jimmy Kimmel
23.35 Law & Order (17:22) (e)
00.20 Olivia Lee: Dirty, Sexy, Funny
(5:8) (e)
00.45 Hawaii Five-0 (23:23) (e)
01.35 The Bachelor (6:12) (e)
03.05 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.10 The Green-

brier Classic - PGA Tour 2012 (4:4) 11.10
Golfing World 12.00 The Greenbrier Classic - PGA Tour 2012 (4:4) 15.00 PGA Tour
- Highlights (24:45) 15.55 The Greenbrier
Classic - PGA Tour 2012 (4:4) 18.00 Golfing
World 18.50 The Greenbrier Classic - PGA
Tour 2012 (4:4) 22.00 Golfing World 22.50
Champions Tour - Highlights (12:25) 23.45
ESPN America

12.30 Gintberg på kanten 13.00 DR Update nyheder og vejr 13.10 Jamie i det fede USA 14.00
Professor Balthazar 14.10 Olivia 14.20 Timmy-tid
14.30 Rosa fra Rouladegade 15.00 Hun så et
mord 15.50 DR Update - nyheder og vejr 16.00
Vores Liv 16.30 TV Avisen med Sport 17.05
Aftenshowet 18.00 Kyst til kyst 19.00 TV Avisen
19.25 Sommervejret 19.30 Aftentour 2012 19.56
Sommer Horisont. Wham! Bam! Islam! 20.50
Kommissær Janine Lewis 22.00 Kidnappet 22.40
Damages 23.25 Arvingen til Glenbogle

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
Norsk attraksjon 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 22.55
Legendariske kvinner 23.45 The Fifth Element

11.40 Jakten på Bernhard 12.40 Äktenskapsleken
14.00 Rapport 14.05 Gomorron Sverige 14.55
Engelska Antikrundan 15.55 Sportnytt 16.00
Rapport 16.10 Regionala nyheter 16.15 Mannen
från Jupiter 17.15 Kronprinsessan Victorias fond
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 21.50 Häxans tid
22.40 Barnläkarna 23.40 Rapport 23.45 Hundra
procent bonde

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Golf
fyrir alla 3 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eldum
íslenskt

OMEGA
18.00 Að norðan

Dagskrá allan sólarhringinn.

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

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

9. júlí 2012 MÁNUDAGUR
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GOTT Á GRILLIÐ

Gerði myndband við dónalag Bam Margera

Ég vil hafa þetta einfalt og marínera
oftast kjúkling með hvítlauk,
estragoni, soja og sítrónu. Það er
kannski líka því hann vekur kátínu
hjá litlu strákunum mínum.
Friðrika Hjördís Geirsdóttir, dómari í
væntanlegri íslenskri útgáfu af þáttunum
Masterchef.

„Hann er mjög góður gæi en hefur
allt önnur viðmið um hvað telst
eðlilegt,“ segir Óli Finnsson framleiðandi hjá Illusion og á nýjustu
þáttaröð Steindans okkar en hann
gerði tónlistarmyndband fyrir
Jackass-stjörnuna Bam Margera á
dögunum.
„Þetta er við nýtt rapp sem á eftir
að vekja athygli. Myndbandið er
kannski ekki sérstaklega gróft heldur textinn,“ segir Óli en lagið fjallar
um að hafa samfarir við sjálfan sig.
Upptökur fóru fram víðs vegar
um landið og er myndbandið
væntanlegt eftir tæpan mánuð. „Það
mætti kalla þetta Íslandsmyndband
en við fórum á Þingvelli, Sprengi-

sand, að Skógafossi og á marga staði
í Reykjavík,“ segir Óli en hann sá
um leikstjórn ásamt Arró Stefánssyni, sem var jafnframt tökumaður. Með þeim í för var Nicole
Boyd, kærasta Margera, sem lék í
myndbandinu og sýndi að sögn Óla
mun meira hold en ærslabelgurinn
sjálfur.
Margera íhugar að koma aftur
til landsins um Verslunarmannahelgina þrátt fyrir hremmingar
sem fylgdu heimsókn hans í júní.
„Hann er virkilega heitur fyrir því
að koma á Þjóðhátíð og ætlar bókað
að koma ef bróðir hans, sem er í
hljómsveitinni CKY, nær að redda
giggi hér sömu helgi. Hann vill

bara ekki þurfa að borga milljónir
út af veseni aftur,“ segir Óli og á við
greiðslu sem Margera þurfti að inna
af hendi vegna skemmda á bílaleigubíl. „Þetta var að helmingi til hans
sök. Hann var fullur eitt kvöldið
og sparkaði inn í hurð, einnig var
hann að mála í bílnum og það fóru
olíulitir í sætin. Síðan var einhver
sem keyrði bæði framan og aftan á
bílinn meðan hann var kyrrstæður
í miðbæ Reykjavíkur.“
Jackass-stjarnan lét upptöku
myndbandsins ekki nægja heldur
lék aukahlutverk í væntanlegri
seríu af Steindanum okkar sem
kemur á dagskrá Stöðvar 2 með
haustinu.
- hþt

GRÓFT RAPP Bam Margera, Nicole Boyd,
Arró Stefánsson og Óli Finnsson kveiktu
á blysum við tökur á myndbandinu sem
er ekki eins gróft og rappið sjálft.
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Nánari upplýsingar um samkeppnina er að ﬁnna á vef
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

HEIMA Í SUMAR Leikaranum Þorvaldi Davíð Kristjánssyni er margt til lista lagt en hann gefur nú út lagið Án minna vængja sem
hann segir óð til heimalandsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÞORVALDUR DAVÍÐ: ER MEÐ FULLA SKÚFFU AF GÓÐGÆTI

Sumarsmellur frá Þorvaldi

„Ég er svona skúffuskáld og lít
fyrst og fremst á tónlistina sem
skemmtilegt áhugamál,“ segir
leikarinn Þorvaldur Davíð Kristjánsson sem nýverið gaf út lagið
Án minna vængja.
Þorvaldur samdi lagið í fyrra
ásamt skólabróður sínum í
Julliard, Cameron Scoggins, en tók
það upp er hann kom til landsins
fyrir tíu dögum síðan. Þorvaldur
segir lagið vera eins konar óð til
Íslands og ástarinnar en lagið fer
í spilun á næstu dögum.
„Maður kemst ekki hjá því að
fjalla um ástina í svona lögum.
Ég er duglegur að semja og með
fulla skúffu af góðgæti. Svo hef

ég þann sið að taka fram eitt og
eitt lag þegar ég kem til landsins
og fer í Stúdíó Ljónshjarta hjá vini
mínum, Valda í Jeff Who,“ segir
Þor valdur en upptökum á laginu
stjórnaði hinn ungi og efnilegi
Þórður Gunnar.
Þorvaldur ætlar að dvelja hér á
landi fram í ágúst ásamt unnustu
sinni, Hrafntinnu Karlsdóttur.
Hann segir planið vera að njóta
þess að ferðast um landið ásamt
því að sinna ýmsum verkefnum.
Hann leikur eitt aðalhlutverkanna í væntanlegri mynd Baldvins Z, Vonarstræti, ásamt þeim
Heru Hilmarsdóttur og Þorsteini
Bachman. „Fyrsti sam lestur var

í vikunni og ég er mjög spenntur
fyrir þessu verkefni,“ segir Þorvaldur en tökur hefjast með
haustinu. Síðast sáu landsmenn
Þorvald á hvíta tjaldinu sem Stebba
sækó í Svörtum á leik en hann fullyrðir að Stebbi og karakterinn sem
hann leikur í Vonarstræti eigi lítið
annað sameiginlegt en það að vera
íslenskir. „Án þess að gefa of mikið
uppi þá eru þeir andstæður en
Vonarstræti er svona dramamynd
þar sem líf þriggja einstaklinga
fléttast saman,“ segir Þorvaldur
sem stefnir aftur út til Los Angeles
í lok sumars. Hægt er að nálgast
Án minna vængja á Tónlist.is og á
Youtube.
-áp

Fékk frelsi við hönnun E-label
Ýr Þrastardóttir fatahönnuður
hannar nýja línu fyrir tískumerkið
E-label. Línan er væntanleg í haust
og samkvæmt hönnuðinum sjálfum
er hún ætluð konum sem vilja áberandi og öðruvísi föt.
„Forstöðumenn fyrirtækisins
voru mjög hrifnir af línunni sem
ég sýndi á Reykjavík Fashion Festival í vetur og því var ég fengin til
að hanna fyrir merkið. Línan sem
ég gerði fyrir E-label er í raun
afsprengi minnar línu, nema söluvænlegri,“ segir Ýr og bætir við
að það sé gaman að fá tækifæri til
að hanna undir öðru merki en sínu
eigin. „Í raun eru mjög fáir sem
hafa efni á að kaupa flíkur frá YR
og ég vil auðvitað að sem flestar
konur geti klæðst fötum eftir mig.
Ég fékk mikið frelsi við hönnunina
fyrir E-label og merkið hefur breyst
mikið frá því það var stofnað. Við
erum meðal annars að skoða aðra
framleiðendur í sameiningu því það
er ýmislegt sem ekki var hægt að
framleiða í gömlu verksmiðjunni.“
Auk þess að hanna fyrir E-label
vinnur Ýr að nýrri línu undir eigin
nafni og er sú væntanleg í haust.

MEÐ NÓG AÐ GERA Ýr Þrastardóttir hannar nýja línu fyrir E-label. Að því loknu bíður

hennar starf við gerð kvikmyndarinnar Noah í leikstjórn Darren Aronofsky.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Nýja línan verður talsvert ólík
þeim fyrri. Merkið mitt er meira
fyrir sköpunargleðina en gróða.
Markaðurinn fyrir vandaða hönnunarvöru er frekar lítill hér heima
og margir að berjast um bitann. Mér
hefur verið boðið að selja í hinum
ýmsu búðum bæði hér, í New York
og í Evrópu en alltaf á þeim forsendum að ég beri framleiðslukostnaðinn. Ég er ekki í aðstöðu til
að taka þannig áhættu.“
Innt eftir því hvað taki við að

þessu tvennu loknu segist hún hafa
fengið einstakt atvinnutækifæri
við gerð kvikmyndarinnar Noah í
leikstjórn Darren Aronofsky. „Ég
er að fara um borð í Örkina hans
Nóa, risastórt Hollywood-verkefni
með framúrskarandi leikstjóra. Þar
verð ég að aðstoða Margréti Einarsdóttur búningahönnuð,“ segir hún
að lokum.
Línan er væntanleg í verslun Elabel við Laugaveg 32 í haust ásamt
öðrum vörum.
-sm
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ÓDÝRIR SPÚNAR
Gott úrval. Frábært verð.
AÐEINS FRÁ

299,-

RON THOMPSON ONTARIO VEIÐIJAKKI
RON THOMPSON
ÖNDUNARVÖÐLUPAKKINN

Vatnsheldur með hettu. Fullt af vösum. Hægt að breyta
í vesti.

Áfastar sandhlífar.
Belti fylgir. Léttir og sterkir vöðluskór.

AÐEINS

FULLT VERÐ 39.990,PAKKATILBOÐ AÐEINS

12.995,-

TÖKUVARI FYRIR BEITUVEIÐINA
Gefur frá sér hljóð og ljós.

27.995,-

AÐEINS

1.695,-

NETTIR OG GÓÐIR LETING
GJAR
SCIERRA CC3 MEÐ STÍGVÉLUM

OKUMA AIRFRAME FLUGUHJÓL
Ó

Léttar og liprar öndunarvöðlur með áföstum
stígvélum og ﬁltsóla.

Large arbour ﬂuguhjól með diskabremsu. Hjólið kemur í
hjólatösku og því fylgja 4 spólur. Frábært verð.

TILBOÐSVERÐ.

24.995,-

AÐEINS

AÐEINS

995,-

12.995,-

RON THOMPSON VEIÐISETT
Stöng, hjól, girni og DVD diskur.

DAM TASLAN VÖÐLUR
Þunnar og liprar vöðlur með áföstum stígvélum.
Stígvél með gúmmísóla.
TILBOÐ AÐEINS

TILBOÐ AÐEINS

8.995,-

RON THOMPSON KASTSTANGIR
G tt úrval. Frábært verð.
Go

8.995,-

AÐEINS FRÁ

5.995,-

OKUMA OG DAM
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AÐEINS FRÁ
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Margar gerðir.

RON THOMPSON NEOPRENVÖÐLUR
4mm þykkar og hlýjar neoprenvöðlur.
Stígvél með ﬁltsóla.
TILBOÐ AÐEINS

AÐEINS FRÁ

3.995,-

AÐEINS FRÁ

VEIÐITÖSKUR

15.995,-

24.995,-

Margar gerðir. (Taska á mynd 3.995)
AÐEINS FRÁ

ÓTRÚLEGT
VERÐ!

1.995,-

RON THOMPSON FLUGULÍNUR
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FYRIR ALLT ÞET TA!

BEITAN Í VEIÐIFERÐINA

ORMAR OG MAKRÍLL
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

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

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

LÍFIÐ

Meiri Vísir.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Framtíðin í tísku
Sólveig Káradóttir, fyrirsæta og
sálfræðingur, segir í viðtali við
vefsíðuna Shopghost.com að
hana langi til að reyna fyrir sér
í tískubransanum í framtíðinni.
Viðtalið er tekið í tilefni þess að
Sólveig giftist syni bítilsins George
Harrison, Dhani Harrison, í byrjun
júní. Þá segir Sólveig að hún hafi
haft taugar til tískuheimsins síðan
hún vann í versluninni 17 sem
unglingur. Einnig uppljóstrar Sólveig að um leið og hún snúi aftur
frá brúðkaupsferðalagi sínu ætli
hún að einbeita sér að
nokkrum spennandi
verkefnum tengdum
tísku en vill ekki fara
nánar út í þá sálma.
Sólveig segir einnig
að hún elski Ísland
en að henni þyki
ólíklegt að hún muni
búa aftur í heimalandinu í bráð.
Sólveig og Dhani
eru búsett í Los
Angeles.

Fjölmenni á tónleikum
Það var múgur og margmenni á
tónleikum Of Monsters and Men
í Hljómskálagarðinum á laugardaginn. Talið er að um 18 þúsund
manns hafi lagt leið sína á tónleikana og var góður rómur gerður
að þeim þótt sumum hafi þótt of
langt á milli atriða. Meðal þeirra
sem lögðu leið sína í Hljómskálagarðinn voru Bjarni Benediktsson,
formaður Sjálfstæðisflokksins,
Íþróttaálfurinn Magnús Scheving,
Ragnhildur Gíslasdóttir söngkona
og spúsi hennar Birkir Kristinsson,
fyrrverandi landsliðsmarkvörður í
knattspyrnu.
- áp&kh

SÍÐUSTU
DAGAR!

Mest lesið
1

Þetta er útsýnið á Mars

2

Læri gleymdist í ofni

3

Rannsaka dauðsföll af
völdum meðferðar…

4

Hamarshöllin risin

5

Hundrað mál á borði lögreglu
í nótt

KING KOIL ALLURE

)

Queen Size (153x203 cm

.
Fullt verð 163.600 kr

OPNUNARTILBOÐ

99.900 kr.

= 39% AFSLÁTTUR

GRAYSTONE PLUSH/FIR
M
Queen Size (153x203 cm

)

Fullt verð 280.300 kr
.

OPNUNARTILBOÐ

Save the Children á Íslandi

169.900 kr.

STILLANLEG
HEILSURÚM

= 39% AFSLÁTTUR

ARGH!!! 220212

2AFS0LÁ%
TTUR

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

H E I L S U R Ú M

UMRÆÐAN

