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Frístundabakarinn Hildur
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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Börn í lífshættu vegna einangrunar sem fylgir netfíkn
Leitar að söguefni
Lene Stæhr leitar að
áhugaverðum sögum fólks í
danska heimildarmynd.
popp 26

Gengst við nördaskap
Jónas Guðmundsson hefur
opnað fyrsta gönguleiðavef
landsins.
Tímamót 14

Stór hópur 14 til 18 ára drengja í meðferð á göngudeild BUGL glímir við netfíkn. Foreldrum hjálpað að
koma börnunum frá tölvunni. Í alvarlegustu tilfellunum eru börnin lögð inn. Fráhvarfseinkenni eru mikil.
SAMFÉLAGSMÁL Af þeim rúmlega

900 börnum sem skráð eru í meðferð á göngudeild Barna- og unglingageðdeildar Landspítalans,
BUGL, glímir stór hópur drengja
á aldrinum 14 til 18 ára við netfíkn. Í alvarlegustu tilfellunum
eru börnin lögð inn. Þau eru þá
ekki bara hætt samskiptum við
aðra í umhverfinu vegna mikillar
tölvunotkunar heldur eru þau beinlínis í lífshættu vegna þunglyndis
og vanvirkni. Þetta segir Guðlaug
María Júlíusdóttir, verkefnastjóri
félagsráðgjafar á kvenna- og
barnasviði Landspítalans.
„Börnin eru lögð inn þegar þau
eru farin að þjást af alvarlegu
þunglyndi og jafnvel sjálfsvígshugsunum. Þau hafa ekki sinnt
samskiptum við fjölskyldu og
vini vikum og jafnvel mánuðum

Börnin eru lögð inn
þegar þau eru farin að
þjást af alvarlegu þunglyndi
og jafnvel sjálfsvígshugsunum.
GUÐLAUG MARÍA JÚLÍUSDÓTTIR
VERKEFNASTJÓRI FÉLAGSRÁÐGJAFAR Á
KVENNA- OG BARNASVIÐI LANDSPÍTALANS

saman, heldur einungis verið inni
á herberginu sínu. Þau hafa ekki
sinnt neinu nema tölvunni og heiminum sem þar er inni,“ segir Guðlaug.
Hún tekur það fram að í göngudeildarmeðferð sé reynt að greina
grunnvandann. „Netfíkn er ekki
sjúkdómsgreining í sjálfu sér. Við
reynum að komast að því hvers
vegna barnið er búið að koma sér á
þennan stað í tilverunni. Mögulega

er um einstakling að ræða sem í
grunninn er kvíðinn og félagsfælinn og líður best inni á herbergi.
Stundum flosna börn upp úr skóla
vegna netfíknar. Í öðrum tilfellum
eru þau búin með skólaskyldu og
reynist erfitt að fá vinnu. Foreldrunum finnst þá skiljanlegt að barnið leiti inn í herbergi. Þeir gera sér
ekki alltaf grein fyrir því hversu
alvarlegur vandinn er.“
Í göngudeildarmeðferðinni er
fjölskyldunum hjálpað að koma
börnunum út úr herbergjunum.
„Það verða oft átök inni á heimilunum. Börnin láta ekki alltaf tölvuna frá sér með góðu. Reynt er að
fara samningaleið innan skynsamlegra marka og styðja foreldrana
í að setja mörk. Stundum gengur
þetta og stundum ekki. Stefnt er
að því að finna úrræði sem fylla

Sá dótturina
fæðast á Skype

Hinn 39 ára gamli Ólafur
Stefánsson skoraði tíu mörk
í landsleik gegn Túnis.
sport 20

UPPLÝSINGATÆKNI Hópurinn Radi-

ant Games lenti í 4. til 5. sæti í
stærstu forritunarkeppni heims í
síðustu viku með leikinn Robert‘s
Quest. Keppnin fór fram í Ástralíu. Guðmundur Valur Viðarsson, einn liðsmanna, lét fjarlægðina ekki koma í veg fyrir að hann
gæti upplifað fæðingu frumburðarins heldur nýtti samskiptaforritið Skype.
„Ég varð vitni að því í beinni
þegar dóttir mín kom í heiminn
eða eins mikið og ég gat í gegnum
tárin,“ segir hann. Fyrsta fjölskyldumyndin er líka óhefðbundin. „Hún er af mér og nýfæddu
stúlkunni í rúminu og honum á
tölvuskjánum með heyrnartól“
segir Gunnþóra, kona hans.

veðrið í dag
15
13
16

ibs@frettabladid.is

Guðmundur lofar tæknina:

Ólafur í toppformi

15

tómarúmið þegar dregið er úr
tölvunotkuninni,“ segir Guðlaug.
Á legudeild eru börnin látin
æfa sig í þeim daglegu athöfnum
sem þau voru búin að týna niður,
að sögn Guðlaugar. „Þau æfa sig
í að horfast í augu við aðra, bjóða
góðan daginn, fara reglulega í
sturtu og borða á matmálstímum.
Þau fá svokallaða umhverfismeðferð. En fráhvarfseinkennin geta
verið mjög alvarleg. Þess eru
dæmi að börnin ráfi um gangana
með miklar kvalir. Þau finna fyrir
kvíða og óróa og þola ekki við. Einkennin eru svipuð og fráhvarfseinkenni vegna annarrar fíknar.
Ég vona að þekkingin á tölvufíkn
sé að verða meiri hjá foreldrum
svo að þessi mál nái ekki að ganga
svona langt.“

15

VÍÐA BJART en skýjað allra
austast í fyrstu og léttir svo til.
Hægur vindur og hiti á bilinu 10 til
22 stig, hlýjast á Suðvesturlandi.
VEÐUR 4

-hþt/ sjá síðu 26

HJÖRTUR BENEDIKTSSON OG HELGA HJARTARDÓTTIR Í GRÆNMETISMARKAÐNUM Það var nóg um að vera í grænmetismark-

aðnum í Hveragerði þegar ljósmyndara Fréttablaðsins bar að garði. Það fer vel á því að grænmetið sé selt skammt frá Eden
enda fer því ekki fjarri að það sé ræktað í kálgarði drottins.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Grænmeti, bleikja og hrossabjúgu seld á útimarkaði í Hveragerði:

Kálið ræktað nærri vígðri mold
MANNLÍF Paradís virðist ekki hafa

farið langt þó Eden í Hveragerði
hafi brunnið því að skammt frá
rústum Edens slá feðginin Hjörtur Benediktsson og Helga Hjartardóttir upp markaði um helgar
þar sem grænmeti, bleikja og
hrossabjúgu renna út eins og
heitar lummur.
Mest er lagt upp úr grænmetinu sem Hjörtur ræktar nær allt
sjálfur. „Það liggur við að þetta
sé ræktað í vígðri mold því ég
er með þetta í Hjallakróki í Ölfusi, spölkorn frá kirkjujörðinni,“
segir hann af gamansemi.
Þetta er þriðja sumarið í röð

Grænmetið rokselst
og síðan eru hrossabjúgun sem ég fæ frá
fólkinu á Böðmóðsstöðum
í Laugardal svo vinsæl að
birgðirnar sem áttu að duga
út helgina seldust upp.
HJÖRTUR BENEDIKTSSON
GRÆNMETISBÓNDI Í ÖLFUSI

sem þau slá upp bás sínum á
þessum stað og segir hann að nóg
sé að gera. „Grænmetið rokselst
og síðan eru hrossabjúgun sem

ég fæ frá fólkinu á Böðmóðsstöðum í Laugardal svo vinsæl
að birgðirnar sem áttu að duga
út helgina seldust upp strax
klukkan fimm á föstudaginn.
Enda var geysimargt um manninn þann dag, þetta var bara eins
og á útihátíð.“
Básinn er fyrir utan leikhúsið í Hveragerði en þau feðgin
fá einnig að nota aðstöðuna þar
inni. Hjörtur er eflaust vel að
því kominn því milli þess sem
hann sinnir hlutverki garðyrkjubónda og sölumanns leikur hann
hin ýmsu hlutverk hjá Leikfélagi
Hveragerðis.
- jse

Smjörvi
í sérmerktum
umbúðum á
20% lægra
verði

SPURNING DAGSINS

Undirbúa á þjóðaratkvæðagreiðslu út frá þingsályktunartillögu Alþingis:

Anníe Mist hraustust í heimi:

Tuttugasti október verði kjördagur

Vann Crossfitleikana aftur

STJÓRNSÝSLA Gera á ráð fyrir

Daníel, verðið þið ekki kölkuð
af þessu?
Nei, nei, eða hvað varstu aftur að
segja?
Daníel Jakobsson er bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar. Hafrannsóknastofnunin
rannsakar um þessar mundir kalkþörunganámur í Ísafjarðardjúpi en fyrirhuguð er
vinnsla á þessum þörungi í bæjarfélaginu

Gateway to Iceland hrósað:

Fá klapp á bak
frá Trip Advisor
FERÐAÞJÓNUSTA „Við hlutum þessa

viðurkenningu í fyrra, fyrst allra
dagsferðarfyrirtækja hérlendis, og erum
mjög stolt af
að hafa hlotið
hana aftur í
sumar,“ segir
Guðmundur
Sigurðsson,
eigandi ferðaGUÐMUNDUR
skrifstofuSIGURÐSSON
nnar Gateway
to Iceland sem
hlotið hefur viðurkenningu fyrir
framúrskarandi frammistöðu frá
ferðavefnum Trip Advisor.
„Margir skipuleggja ferðalög
sín samkvæmt Trip Advisor. Við
höfum fengið mikil skrif þarna
inni og finnum vel fyrir því,“
segir Guðmundur.
- trs

Maður á sjötugsaldri lét lífið:

Missti bílinn út
af á Vatnsskarði
SLYS Karlmaður á sjötugsaldri
lést þegar bíll sem hann ók hafnaði utan vegar á Vatnsskarði um
miðjan dag á laugardag.
Maðurinn var einn í bílnum og
var úrskurðaður látinn á slysstað.
Tildrög slyssins eru nú rannsökuð, en bíllinn valt ekki þegar
hann lenti utan vegar. Lögreglan
á Blönduósi rannsakar málið. - þeb

LÖGREGLUMÁL
Erlendur maður lést
Erlendur ferðamaður á fimmtugsaldri
lést í Þjórsárdal á laugardag. Óskað
var eftir aðstoð frá þyrlu Landhelgisgæslunnar, vegna alvarlega veiks
manns í sundlauginni í Laugardal, en
sú beiðni var svo afturkölluð eftir að
læknir á staðnum hafði úrskurðað
manninn látinn. Maðurinn var einn
á ferð. Verið er að rannsaka hvernig
andlát hans bar að.

16. júlí 2012 MÁNUDAGUR
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því að þjóðaratkvæðagreiðsla
um tillögur stjórnlagaráðs fari
fram 20. október, á meðan ekki
hefur verið tekin önnur ákvörðun. Þetta kemur fram í bréfi Ástu
Ragnheiðar Jóhannesdóttur, forseta Alþingis, til innanríkisráðuneytisins.
Innanríkisráðuneytið sendi
forsætisnefnd Alþingis bréf
þann 6. júlí þar sem óskað var
eftir staðfestingu þingsins á því
hvort 20. október verði kjördagur þjóðaratkvæðagreiðslunnar.
Þingsályktunartillaga sem þingið

samþykkti í vor
gerir ráð fyrir
því að atkvæðagreiðslan fari
fram
ekki
seinna en 20.
o k t ó b e r, e n
í lög u m u m
framkvæmd
þjóðaratkvæða- ÁSTA RAGNHEIÐUR
greiðslna
JÓHANNESDÓTTIR
ákveður
Alþingi kjördag. Innanríkisráðuneytið á svo samkvæmt lögunum
að auglýsa hana í síðasta lagi
mánuði fyrir kjördag.

Í bréfi forseta Alþingis segir að
erindi innanríkisráðuneytisins
verði lagt fyrir forsætisnefnd á
næsta fundi hennar í ágúst. „Forsætisnefnd er ekki bær til þess að
staðfesta vilja eða áform Alþingis
eða túlka ályktanir þess á annan
hátt. Ef sérstök þörf er á verður
ráðuneytið því að bregðast við
alveg sjálfstætt,“ segir í bréfinu.
Þá segir þar að taki Alþingi aðra
ákvörðun um kjördag eftir að
það hefur komið saman í september verði ráðuneytinu gerð grein
fyrir því.
- þeb

ÍÞRÓTTIR Anníe Mist Þórisdóttir
tryggði sér í gær sigur á Crossfitleikum Reebok, annað árið í röð.
Hún fær 250 þúsund Bandaríkjadali í verðlaunafé.
Anníe Mist byrjaði mótið
rólega en kleif hratt upp stigalistann og var svo gott sem búin
að tryggja sér sigurinn fyrir síðustu greinina. Þá gat hún nánast
tekið því rólega. Anníe Mist er sú
fyrsta í stuttri sögu keppninnar
sem nær þeim árangri að vinna
tvö ár í röð. Titlinum fylgir nafnbótin „hraustasta kona heims“.

Þjóðhátíðarleikmun
frá árinu 1974 fargað
Víkingaskipi, sem gert var úr gömlum nótabát fyrir þjóðhátíð Vestfirðinga árið
1974, hefur verið fargað. Skipið olli slysahættu og það hefði kostað tugi milljóna
að gera það upp. Fyrsta sinn sem safnmun er fargað segir ábúandi á Hnjóti.
MENNING Víkingaskipi því sem

trónaði yfir hátíðarsvæðinu í
Vatnsfirði árið 1974 þegar Vestfirðingar fögnuðu 110 0 ára
afmæli Íslandsbyggðar var fargað þann 31. maí síðastlinn. Síðustu árin stóð það á minjasafni
Egils Ólafssonar á Hnjóti við Patreksfjörð.
„Auðvitað eru alltaf skiptar
skoðanir meðal manna þegar
farið er í svona aðgerðir en því
miður var ekkert annað hægt að
gera,“ segir Heiðrún Eva Konráðsdóttir, forstöðumaður minjasafnsins. Einn þeirra sem sjá
eftir víkingaskipinu er Kristinn
Þór Egilsson, ábúandi á Hnjóti.
„Þetta er örugglega í fyrsta sinn
á Íslandi sem safngripur er tekinn og honum fargað,“ segir
hann.
Óskað var tilboða í skipið, að
sögn Heiðrúnar Evu, en engin
slík bárust. Hún segir enn fremur að víkingaskipið, sem reyndar var hannað sem leikmunur úr
gömlum hringnótabát, hafi verið
illa farið og fúið.
Magnús Ólafs Hansson, stjórnarformaður minjasafnsins, staðfestir það og segir að það hafi
staðið úti síðan á þjóðhátíðinni
1974. Göt hafi verið komin í það
á mörgun stöðum þar sem viðurinn hafi molnað í sundur. Kjölurinn hafi verið sprunginn, víkingahausinn sem settur var á það
fyrir hátíðina hafi dottið af og
því fátt sem minnti á hinn reisulega leikmun sem setti svip sinn
á hátíðina á sínum tíma.
„Við ráðfærðum okkur við sérfræðinga á þessu sviði sem sögðu
að það myndi kosta tugi milljóna
að koma því í fyrra horf og það er

VIÐEY Meðal uppákoma á fjölskylduhátíð
í Viðey í gær var kennsla í að grilla pylsur
og poppa yfir eldi.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

300 á fjölskylduhátíð í Viðey:

Logn skemmdi
flugdrekaflug
FÓLK „Það var mikið stuð hér og

rosalega gaman, en því miður
vantaði allan vind og því fóru
flugdrekarnir lítið sem ekkert á
loft,“ segir Guðlaugur Ottesen
Karlsson hjá Viðeyjarferjunni.
Ætlunin var að reyna við
Íslandsmet í flugdrekaflugi á
fjölskylduhátíð sem fram fór í
Viðey í gær. Fyrra met var sett
í eynni árið 2010. „Við reynum
bara aftur við þetta á næsta ári,“
segir Guðlaugur hress í bragði.
Samkvæmt tölum Viðeyjarferjunnar skemmtu sér tæplega 300
manns þar saman í gær.
- trs
FÁTT SEM MINNIR Á FYRRI REISN Víkingaskipið var orðið fúið og hættulegt börnum

þegar það var tekið af minjasafninu og því fargað.

Auðvitað
eru alltaf
skiptar skoðanir
meðal manna
þegar farið er í
svona aðgerðir.
HEIÐRÚN EVA KONRÁÐSDÓTTIR
FORSTÖÐUMAÐUR MINJASAFNS
EGILS ÓLAFSSONAR Á HNJÓTI

eitthvað sem við ráðum ekki við,“
segir hann.
Minjasafnið sendi Þjóðminjasafni Íslands erindi þar sem
óskað var eftir áliti. Þjóðminjasafnið svaraði á þá lund að þessi
munur væri til vitnis um það
hvernig Vestfirðingar fögnuðu

MYND/HEIÐRUN EVA KONRÁÐSDÓTTIR

1100 ára afmæli Íslandsbyggðar en það væri víðs fjarri að það
hefði eitthvert gildi sem endurbyggt skip frá víkingaöld.
Eins og Heiðrún Eva sagði er
víkingaskipið búið til úr gömlum
hringnótabát en Þjóðminjasafnið
sá ekki heldur ástæðu til að varðveita skipið á þeim forsendum því
nú þegar væru til eintök af slíkum bátum á öðrum íslenskum
söfnum.
Margt gefur þó að líta á minjasafninu á Hnjóti. Þar eru nokkrir bátar en einnig munir úr safni
Gísla heitins Gíslasonar á Uppsölum. Má þar nefna hattinn sem
karlinn skartaði þegar íslenskir
sjónvarpsáhorfendur kynntust
honum fyrst.
jse@frettabladid.is

Bruni á Reyðarfirði:

Heimilisfaðir
bjargaði búinu
BRUNI Heimilisfaðir brást vask-

lega við þegar eldur kom upp í
baðherbergi íbúðarhúss á Reyðarfirði í gærmorgun. Með slökkvitæki að vopni réð hann niðurlögum eldsins áður en hann náði að
breiðast út um húsið.
Eldurinn kom upp þegar lítil
stúlka var læst inni á baðherbergi en heimilisfaðirinn braut
upp baðherbergisdyrnar og kom
stelpunni út. Í húsinu var einnig eiginkona mannsins. Þegar
slökkvilið kom á vettvang var
maðurinn búinn að slökkva eldinn, en hann var sendur í skoðun á sjúkrahúsið í Neskaupstað
vegna gruns um reykeitrun. - jse

Formaður Blaðamannafélagsins ánægður með mögulegar lagabreytingar:

Mikilvægt að styrkja fjölmiðla
STJÓRNSÝSLA „Maður náttúrulega

gleðst yfir öllu sem gert er til að
styrkja tjáningarfrelsið í sessi,“
segir Hjálmar Jónsson, formaður
Blaðamannafélags Íslands,
um stýrihóp
þriggja ráðuneyta sem vinnur nú að endurskoðun
á
tjá ningar- og
upplýsingafrelsislöggjöfinni.
HJÁLMAR JÓNSSON
„Ég trúi því að
það sé gríðarlega mikilvægt fyrir
íslenskt samfélag að tjáningarfrelsið og fjölmiðlarnir séu styrktir
í því verkefni sínu að tryggja opna
og gagnsæja umræðu,“ segir Hjálmar jafnframt.
Fram kom í Fréttablaðinu á laugardag að stýrihópurinn skoði meðal

Ég trúi því að það sé
gríðarlega mikilvægt
fyrir íslenskt samfélag að
tjáningarfrelsið og fjölmiðlarnir séu styrktir í því verkefni sínu að tryggja opna og
gagnsæja umræðu.
HJÁLMAR JÓNSSON
FORMAÐUR BLAÐAMANNAFÉLAGSINS

annars hvort afnema eigi heimildir til lögbanns vegna væntanlegrar
birtingar efnis í fjölmiðlum og hvort
færa eigi meiðyrðamál úr hegningarlögum og yfir í skaðabótalög, en
þau yrðu þá einkamál.
Þá er verið að skoða hvernig
hægt er að tryggja vernd heimildarmanna og uppljóstrara.

Alþingi samþykkti í fyrra þingsályktunartillögu Birgittu Jónsdóttur og fleiri um að Ísland myndi
skapa sér afgerandi lagalega sérstöðu varðandi vernd tjáningar- og
upplýsingafrelsis. Að sögn Katrínar
Jakobsdóttur mennta- og menningarmálaráðherra var fyrsta skrefið í
þeim áfanga endurskoðun fjölmiðlalaganna. Hún segir skoðunina á
áframhaldandi breytingum brýna,
komið hafi á daginn að mikil þörf
sé á endurbótum í málaflokknum.
Hjálmar segir að nefndin hafi
sent erindi til Blaðamannafélagsins
vegna málsins og óskað umsagnar
þess. Hann segir að félagið sé að
byrja að skoða fyrirhugaðar breytingar og muni að sjálfsögðu koma
sjónarmiðum Blaðamannafélagsins á framfæri. Frestur til að skila
athugasemdum vegna málsins rennur út 20. ágúst.
- þeb

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

16. júlí 2012 MÁNUDAGUR

4

GENGIÐ 13.07.2012

28,68

129,3

Sterlingspund

198,8

199,76

Evra

157,01

157,89

Dönsk króna

21,106

21,23

Norsk króna

21,11

21,234

Sænsk króna

18,303

18,411

Japanskt jen

1,6236

1,633

SDR

192,98

194,14

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
220,0518
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Sýrlensk yfirvöld neita að hafa beitt þungavopnum í átökunum í Tremseh á fimmtudaginn var:

Segja borgarastyrjöld brostna á í Sýrlandi
SÝRLAND, AP Sýrlensk yfirvöld þver-

taka fyrir að hafa beitt þungavopnum í átökunum í bænum Tremseh á
fimmtudag. Þau neita því einnig að
þar hafi farið fram þjóðarmorð og
að færri hafi fallið en talsmenn andspyrnuhreyfingarinnar haldi fram.
Talið var að yfir hundrað manns
hafi látist í bardögunum í Tremseh
en Jihad Makdissi, talsmaður frá
utanríkisráðuneyti Sýrlands, segir
að 37 vopnaðir menn hafi verið
felldir og tveir almennir borgarar. Hann segir stjórnarherinn hafa
átt í baráttu við hryðjuverkamenn
sem tekið höfðu bæinn yfir. „Ásak-

Álit Alþjóða Rauða krossins
Alþjóðasamtök Rauða krossins telja að átökin í Sýrlandi séu ekki lengur
bundin við stakar borgir heldur ríki borgarastyrjöld í gjörvöllu landinu. Þar
með taki alþjóðleg mannréttindalög gildi. Slík lög veita hópum sem eiga í
átökum rétt til að beita valdi að vissu marki en árásir á almenna borgara,
pyntingar og morð á föngum teljist til stríðsglæpa.

anir um að við höfum beitt þungavopnum eru úr lausu lofti gripnar,“
segir hann, slík framganga hentaði
ekki í átökum við nokkra tugi vopnaðra manna í þéttbýli.
Eftirlitsmenn frá Sameinuðu
þjóðunum, sem fóru til Tremseh á
laugardag, sögðu aðkomuna hafa

verið hryllilega. Blóðpollar hafi
verið í húsunum sem stóðu í skotlínunni, sem og notaðar byssu- og
sprengjukúlur.
Andspyrnumenn segja að 17 þúsund manns hafi látið lífið frá því
uppreisnin hófst fyrir tæpu einu
og hálfu ári.
- jse

MÓTMÆLI Hér halda andstæðingar Bas-

har al-Assads á gamla Sýrlandsfánanum
í miðbæ Damaskus.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Söngvaskáldið þakkar fyrir sig:

Þyrlur flytja fólk af
flóðasvæðum í Japan
Á FUNDI Marine Le Pen, leiðtogi

Þjóðfylkingarinnar í Frakklandi, á blaðamannafundi í síðustu viku. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Madonna á von á kæru:

Þjóðfylkingin
er sár og reið
FRAKKLAND, AP Öfgahægriflokk-

urinn Þjóðfylkingin í Frakklandi
undirbýr málshöfðun á hendur tónlistarkonunni Madonnu. Söngkonan birti á tónleikum í París
á laugardagskvöld myndband
þar sem Marine
Le Pen, leiðtogi
Þjóðfylkingarinnar, er sýnd
með hakakross
á enninu.
MADONNA
Flokkurinn
hefur áður mótmælt myndbandinu, sem Madonna
hefur notað víðar á tónleikaferðalagi sínu, og sagst munu kæra birtinguna, yrði myndbandið sýnt á
tónleikum í Frakklandi.
Marine Le Pen, sem bauð sig
fram í forsetakosningum í Frakklandi fyrr á árinu, hefur reynt að
breyta ímynd flokksins, sem hefur
á sér orð rasisma og gyðingaandúðar.
- óká

LANDHELGISGÆSLAN
Sóttu ökklabrotna konu
Lögreglan í Borgarnesi óskaði laust
eftir klukkan hálf þrjú í gær eftir
aðstoð þyrlu Landhelgisgæslunnar.
Erlend ferðakona hafði ökklabrotnað
fyrir ofan fossinn Glym í Hvalfirði.
Þyrlan lenti með konuna við Landspítalann rétt fyrir klukkan fjögur.

Með vottorð frá
Leonard Cohen
MENNING Íslenska hljómsveitin
The Saints of Boogie Street, sem
sérhæfir sig í flutningi á lögum
Leonards Cohen, fékk nýverið
þakkarbréf frá söngvaskáldinu
sjálfu þar sem
farið er lofsamlegum orðum
um túlkun
hljómsveitarinnar á lögunum.
Hljómsveitin gaf út sinn
fyrsta disk
LEONARD COHEN
í vetur með
fjórtán lögum
úr smiðju Cohens. „Það var svo
finnskur Cohen-aðdáandi sem
kom disknum til meistarans sem
var ekki lengi að þakka fyrir
sig,“ segir Ólafur Kristjánsson,
forsprakki hljómsveitarinnar.
Hljómsveitin hefur einnig fengið
tvenn boð um að koma fram á
fjölmennum hátíðum tileinkuðum Cohen en Ólafur segir að ekki
geti orðið af slíkum ferðum. - jse

Tuttugu og fjórir hafa látist og átta er enn saknað í Japan þar sem vatnsflóð og
aurskriður leggja undir sig stór svæði á Kyushu-eyju. Hermenn koma vistum og
lyfjum til um þrjú þúsund manns sem enn eru lokuð inni á flóðasvæðunum.
JAPAN Yfirvöld í Japan segja að

tuttugu og fjórir hafi látist og að
átta manns sé saknað á japönsku
eyjunni Kyushu en þar hefur verið
nær stanslaust úrhelli frá því á
miðvikudag.
Tæplega þrjú þúsund heimili
hafa lent í flóði en þegar hættan var hve mest þurftu um fjögur hundruð þúsund manns að
flýja heimili sín. Fimm þúsund
og fimm hundruð manns voru
innlyksa á flóðasvæðunum en í
gær komust tvö þúsund þeirra
af hættusvæðinu. Komið hefur
verið upp athvörfum fyrir fólk á
hættusvæðum í skólum og öðrum
opinberum byggingum. Hermenn
unnu að því hörðum höndum í
gær að koma vistum og lyfjum til
þeirra sem enn geta ekki lagt land
undir fót. Einnig var unnið að því
að koma öldruðum, sjúkum og
slösuðum af hættusvæðum með
þyrluflutningum.
En það hafa fleiri orðið fyrir
búsifjum en íbúar á Kyushu eyju
því í borginni Kyoto eyðilögðust
tuttugu hús þegar á flæddi yfir
bakka sína eftir mikið úrhelli. Þá
voru um tuttugu manns innlyksa
í húsum þessum um tíma en fljótlega tókst að bjarga þeim.
Varað hefur verið við áframhaldandi úrhelli á svæðinu svo
erfitt mun reynast að koma innviðum aftur í samt lag. Víða hafa
vegir farið í sundur og annars
staðar liggja risavaxnir trjábolir
yfir þá þvera. Eins eru stór landsvæði eins og auðnin ein eftir
flóð og aurskriður. Talið er að

*HZV

Þoka rann á fíkniefnin:
EFTIR ER AUÐNIN EIN Þessi mynd sýnir hvernig aurskriður hafa skilið svæði eftir í

auðn skammt frá borginni Aso en þar var úrhellið hvað mest.

82

Eistnaflug gekk
vel að mestu

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

fréttastofu AFP að enn væri óvíst
hvenær byrja mætti að ryðja vegi
og koma þeim saman aftur.
Þ a r sem ú rhel l ið hefu r
verið mest, við borgina Aso á
miðri Kyushu- eyju, mældist
sólarhringsúrkoman tæpir áttatíu
og tveir sentímetrar. Það jafnast á
við að 820 lítrar af regnvatni falli
á hvern fermetra. Til samanburðar má geta þess að metúrkoman
hér á Íslandi mældist 29 sentímetrar en það var á Kvískerjum
í Öræfum í janúar 2002.
Aso varð líka verst úti í hamförunum en þar misstu átján
manns lífið og þaðan er fjögurra
saknað.
jse@frettabladid.is

sentímetra
sólarhringsúrkoma
mældist við
borgina Aso í Japan þegar
mest lét í rigningum síðustu
daga. Rigningarmet á Íslandi
er 29 sentímetra úrkoma,
sem mældist á Kvískerjum í
ársbyrjun 2002.
hamfarirnar hafi sett líf milljóna úr skorðum. Talsmaður héraðsstjórnarinnar í Yame-borg,
sem varð illa úti, sagði í gær við

FÓLK Rokkhátíðin Eistnaflug gekk
að mestu leyti vel að því er Stefán
Magnússon, einn skipuleggjenda
hátíðarinnar, sagði Vísi.is í gær.
Nokkur erill var þó hjá lögreglu í Neskaupstað um helgina.
Um fimmtán hundruð manns sóttu
hátíðina heim, en samkvæmt upplýsingum frá lögreglu komu alls
upp 30 fíkniefnamál.
Í flestum tilvikum snerust málin
um að á fólki fundust smáskammtar af kannabisefnum. Lögregla
naut aðstoðar fíkniefnaleitarhundsins Þoku um helgina.
- óká

VEÐURSPÁ
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HEIMURINN
Ingibjörg
Karlsdóttir

4 15

veðurfréttamaður

NOKKUÐ BJART
verður á landinu
næstu daga og
úrkomulítið en
um miðja viku má
búast við vætu
norðan og austan
til, síðdegisskúrir
gætu fallið í öðrum
landshlutum. Hiti
breytist lítið en fer
heldur lækkandi
um miðja viku,
a.m.k. norðan- og
austanlands.
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Á MORGUN
Hægur vindur eða
hafgola.
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MIÐVIKUDAGUR
Hægur vindur eða
hafgola.
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Alicante

28°

Basel

26°

Berlín

19°

Billund

17°

Frankfurt

19°

Friedrichshafen

19°

Gautaborg

18°

Kaupmannahöfn

18°

Las Palmas

27°

London

18°

Mallorca

29°

New York

32°

Orlando

32°

Ósló

18°

París

21°

San Francisco

17°

Stokkhólmur

20°

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

Grasfletir á þéttbýlisstöðum á Suðurnesjum víðast brúnir og illa brunnir:

Tímamót í greindarmælingu:

Víða brún tún á Suðurnesjum

Konur standa
körlum framar

NÁTTÚRA Fá tún á Suðurnesjum

Fer órækt í Reykjavík í
taugarnar á þér?
JÁ

64,5%
35,5%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Finnst þér að borgin eigi að
kaupa Perluna og leigja ríkinu
undir náttúruminjasafn?
Segðu þína skoðun á vísir.is.

skarta um þessar mundir grænum
lit og reyndar varla stingandi strá
á mörgum þeirra. Það er kannski
ekki að undra að túnin láti á sjá en
varla hefur komið dropi úr lofti á
þessum slóðum frá því í lok maí.
Þorvaldur Örn Árnason, líffræðingur og íbúi í Vogum, segir það
svo ekki bæta úr skák að grasþökurnar hafi verið lagðar ofan á möl
og sand en hvorutveggja helst illa
á raka. Betur mundi reynast, segir
hann, að hafa góða mold.
„Þetta er einhver tíska sem
hefur tröllriðið öllu hérna sem er

ekki nógu gott því slíkar flatir þola
varla viku þurrk,“ segir hann. „Svo
er hér stór íþróttavöllur sem er
hannaður eftir þessari tísku og það
þarf að vökva hann daglega svo
hann skrælni ekki í þessu árferði
sem er að öðru leyti afskaplega
ánægjulegt.“ Hann segir enn fremur að allur gróður sem hafi mold
við rætur sér þrífist afbragðsvel
þrátt fyrir þurrkatíðina.
Hilmar Bragi Bárðarson, fréttastjóri Víkurfrétta, segir að reynt
hafi verið að halda græna litnum við
með því að vökva en það hafi ekki
borið tilætlaðan árangur.
- jse

SKRÆLNAÐUR SKRÚÐGARÐUR Skrúðgarðurinn í Reykjanesbæ er þurr og vart
stingandi strá að sjá. MYND/JÓN ÞORGILSSON

BRETLAND Konur hafa í fyrsta sinn
síðan mælingar hófust farið fram
úr körlum á greindarprófum.
Ríflega 100 ár eru liðin frá
því að mælingar á greind hófust.
Breska blaðið Daily Telegraph
segir konur hingað til hafa verið
um fimm stigum undir körlum í
meðalgreind. Nú hefur orðið viðsnúningur og konur mælast að
meðaltali hærri en karlar. Ein
kenning er að greind kvenna hafi
aukist vegna álags á heilann við
að samþætta flókið fjölskyldulíf
og starfsframa í nútímasamfélagi.

Kerasal
lausnir fyrir
þreytta, sprungna og þurra
fætur
• Nýtt á Íslandi
• Mest selda fótalínan
í Bandaríkjunum
• Klínískar rannsóknir
sýna fram á árangur

20 %

kynningarafsláttur

út júlí

VOICES
UNLIMITED Megum eiga von á
kæru vegna glersins
VIÐ GÁMINN Helgi Lárusson, framkvæmdastjóri Endurvinnslunnar, við einn gáma fyrirtækisins. Hann segir að minnstu verksmiðj-

urnar sem endurvinna og bræða gler taki á móti tuttugufalt meira magni en því sem kemur frá Íslandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

í Norræna húsinu í kvöld
kl. 20.00. Aðgangur ókeypis.

Átta sterkar austurrískar
karlmannsraddir án hljóðfæra/
lifandi sviðsframkoma og húmor.

Íslendingar endurvinna ekki umbúðagler og brjóta þannig EES-samninginn.
Stór hluti umbúðaglers er hins vegar endurnýttur. Búast má við ákæru vegna
þessa, en ólíklegra þykir að sektum verði beitt, segir lögfræðingur ráðuneytis.
UMHVERFISMÁL Íslendingar eru

Norræna húsið Sturlugata 5 101 Reykjavík Tel. 5517030 www.norraenahusid.is

DISCOVERY CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

langt frá því að uppfylla sett
markmið um endurvinnslu á
gleri. Endurvinna átti 60 prósent
af umbúðagleri í lok árs 2011
samkvæmt settum markmiðum.
Árið 2009 var ekkert gler endurunnið, eða núll prósent. Síðan
þá hafa engar breytingar verið
gerðar á meðhöndlun á gleri svo
vitað sé.
Markmiðin eru byggð á EESsamningnum og landið því að
brjóta samninginn.
„Mjög líklegt er að okkur verði
stefnt, en það eru minni líkur á
einhverjum sektum ef það er fyrirséð að við vinnum að því að bæta
okkur,“ segir Kjartan Ingvarsson,
lögfræðingur hjá umhverfisráðuneytinu.
Hann bendir þó á að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins
hafi stefnt nokkrum aðildarríkjum
fyrir að innleiða úrgangstilskipunina ekki rétt og ekki á réttum
tíma. Það hafi í auknum mæli haft
í för með sér sektargreiðslur sem
aðildarríki hafi þurft að borga til
Evrópusambandins. Hann segir því
ekki hægt að útiloka sektir.
Til stendur að bæta endurvinnslu
á gleri og er markmið stjórnvalda
að koma á sérstakri söfnun á gleri,
pappír, málmum og plasti árið 2015.
Kjartan segir mögulegt að söfnunin
fari jafnvel fyrr af stað.
„Það þarf að tryggja að gleri sé
safnað og það fari í endurvinnslu.
Ráðuneytið er að vinna að innleiðingu á því og lagt verður fram

Munur er á endurnýtingu og -vinnslu
Munurinn á endurnýtingu og endurvinnslu er að með endurvinnslu er glerið
brætt og aðrir glermunir gerðir úr því.
Með endurnýtingu er glerið notað í eitthvað annað, til dæmis brotið niður
og notað við stígagerð eða sem uppfyllingarefni ofan á urðunarstaði.
Endurnýting og endurvinnsla er því ekki það sama. Íslendingar eru duglegir
að endurnýta gler, en endurvinna það hins vegar ekki.
Samtals var rúmlega níu tonnum af gleri safnað árið 2009. Ekkert var endurunnið, en tæp sex tonn endurnýtt eða 64 prósent.

Endurvinnslan dýr og mengandi
„Mjög víða er gler ekki kerfisbundið endurunnið vegna þess að sú vinnsla er
dýrari en að taka fram sandinn sem liggur víða og vinna úr honum nýtt gler,“
segir Helgi Lárusson, framkvæmdastjóri Endurvinnslunnar.
Helgi bendir á að við endurvinnslu á gleri þurfi að hreinsa það mjög vel,
bæði allan pappír af ílátunum og allt innihald. Þessi hreinsun sé mengandi.
Að auki þurfi að flytja glerið með flutningabíl í skip, sigla skipinu í höfn
erlendis, og þaðan keyra það í glerbræðslu. Þessir flutningar mengi líka.
„Og þá kemur alltaf upp spurningin: Hvað viltu ganga langt og hvenær er
verið að vernda umhverfið? Er þetta umhverfisvænt eða ekki?“
Helgi segir skynsamlegra að endurnýta glerið.
„Við höfum frekar notað þetta í malbik, glerteppi, í viðhald á görðum eða
saxað glerið í sand og notað í stíga.“
Helgi telur það betri kost en endurvinnslu.
„Það er mjög dýrt að endurbræða gler og það kostar mengun að endurvinna það.“

frumvarp um það á Alþingi í haust.“
Aðeins broti af því gleri sem til
fellur er safnað saman eins og er.
„Þetta snýst um umbúðagler. Hér
á landi er aðallega safnað drykkjarvöruumbúðum úr gleri, en það er
lítil áhersla lögð á að safna saman
öðrum glerumbúðum. Það er talsvert mikið magn þó svo að tölur um
það liggi ekki alveg fyrir,“ segirKjartan.
katrin@frettabladid.is

Mjög líklegt er að
okkur verði stefnt, en
það eru minni líkur á einhverjum sektum.
KJARTAN INGVARSSON
LÖGFRÆÐINGUR HJÁ
UMHVERFISRÁÐUNEYTINU
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FRÉTTASKÝRING: Hvað er líkt og hvað er ólíkt með krísuríkjunum á evrusvæðinu?
Breyting á landsframleiðslu

Um línurit

SPÁ AGS 2012 OG 2013

6

Þegar meta skal stöðu krísuríkjanna er engin ein hagtala sem lýsir
stöðu þeirra fullkomlega. Hér eru birt sex línurit sem varpa þó ákveðnu
ljósi á hana. Er hér stuðst við gögn frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og að
auki frá evrópsku hagstofunni (Eurostat) um ávöxtunarkröfu á 10 ára
ríkisskuldabréf krísuríkjanna.
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Margþættar efnahagskrísur í Evrulandi
Skuldakreppan á evrusvæðinu hefur nú geisað í tvö
og hálft ár án þess að viðbrögð evruríkjanna og
Evrópusambandsins hafi
skilað tilætluðum árangri.
Fréttablaðið heldur áfram
umfjöllun sinni um stöðuna
í Evrópu og skoðar í dag
hvað er líkt og hvað er ólíkt
með krísuríkjunum.
Skuldakreppan í Evrópu hófst í lok
árs 2009 þegar áhyggjur vöknuðu
meðal fjárfesta af getu nokkurra
ríkja evrusvæðisins til að endurgreiða skuldir sínar. Fyrst um sinn
beindust sjónir manna aðallega að
Grikklandi en fyrr en varði voru
Portúgal, Írland, Spánn, Kýpur
og jafnvel Ítalía komin í spilið. Í

Sunny 8 No toe
Sokkabuxur
s
s
s
s

Tálausar
Þunnar
Sólbrúnt útlit
fullkomnar í
sandalana/bandaskó

tvö og hálft ár hafa evruríkin og
Evrópusambandið reynt að sefa
áhyggjur fjárfesta en hingað til
án nægjanlegs árangurs.

Hvað eiga krísuríkin sameiginlegt?
Það sem sameinar krísuríkin
umfram annað er að ríkin eiga
sem stendur erfitt með að fjármagna sig vegna áhyggna fjárfesta af því að þau geti ekki endurgreitt skuldir sínar. Endurspeglast
þær áhyggjur í hárri ávöxtunarkröfu á ríkisbréf ríkjanna en eftir
því sem krafan hækkar verður
erfiðara fyrir ríkin að greiða niður
skuldir sínar sem veldur svo aftur
enn hækkandi ávöxtunarkröfu.
Almennt er talið að ríki ráði ekki
við mikið meira en 6% ávöxtunarkröfu en ávöxtunarkrafa flestra
krísuríkjanna, utan Grikklands, er
þar í kring. Til að bregðast við erfiðri skuldastöðu hafa ríkin neyðst

til að grípa til aðhaldsaðgerða sem
hafa dýpkað niðursveifluna í löndunum og fjölgað atvinnulausum.
Stöðu ríkjanna allra má rekja
til afleiðinga alþjóðlegu fjármálakreppunnar sem hófst árið 2008.
Niðursveiflan sem fylgdi í kjölfarið og aðgerðir til bjargar kerfislega mikilvægum bönkum ollu
því að staða ríkisfjármála hríðversnaði í flestum ríkja Evrópu.
Þá voru skatttekjur margra ríkja
útblásnar vegna mikilla umsvifa í
uppsveiflunni um miðjan síðasta
áratug og hrundu því skatttekjur á
sama tíma og herkostnaður kreppunnar féll á ríkin.
Annað sem sameinar krísuríkin er að þau hafa öll glímt við viðvarandi viðskiptahalla. Ríkin geta
því ekki treyst á fjármagn að utan
til þess að greiða niður skuldir. Án
evrunnar hefði gengi gjaldmiðla
ríkjanna einfaldlega veikst til að
rétta af viðskiptahallann en þar
sem evruríkin nota sama gjaldmiðil gat það ekki gerst.
Önnur áhrif sem evran hefur á
ríkin eru að þau geta ekki prentað peninga til að minnka virði
skuldanna. Ríki með eigin gjaldmiðil geta notað peningaprentunarvald sitt til að láta verðbólgu
éta upp skuldir þótt slíkri nálgun
fylgi vitaskuld mikill kostnaður.
Þessi möguleiki er ekki til staðar
hjá evruríkjunum sem hafa því
enga lausn á skuldavanda, aðra en
greiðslufall, fari allt á versta veg.
Hvað er að greiðslufalli kann
einhver að spyrja. Svarið við því
er að ríkisskuldabréf krísuríkjanna eru að stórum hluta í eigu
evrópskra banka. Ef eitt ríkjanna
myndi lýsa því yfir að það hygðist ekki endurgreiða skuldir sínar,
myndi virði bréfanna hrynja sem
hefði veruleg áhrif á stöðu flestra
evrópskra banka. Má telja líklegt
að sumir þeirra yrðu einfaldlega
ógjaldfærir. Fall eins banka hefði
svo áhrif á aðra banka víðs vegar
um Evrópu og allan heiminn, og
gæti allt eins valdið djúpri kreppu
í heimshagkerfinu.

Hvað er ólíkt með þeim?
Þótt margt sameini krísuríkin er einnig margt ólíkt með
þeim. Verður hér fjallað um hvert
ríkjanna fyrir sig.
Það krísuríkjanna sem verst
stendur er Grikkland. Ríkið hafði
litla stjórn á ríkisfjármálum sínum
fyrir alþjóðlegu fjármálakreppuna
og gekk meira að segja svo langt
að falsa hagtölur á síðasta áratugi.
Þegar fjármálakreppan skall á og
sönn staða mála kom í ljós varð
fljótlega ljóst að Grikkjum tækist
seint að greiða niður skuldir sínar
án aðstoðar. Þá má bæta því við
um Grikkland að mikilvægustu
atvinnuvegir landsins, svo sem
ferðaþjónusta, liðu talsvert fyrir
fjármálakreppuna sem jók enn á
vandann.
Grikkland og Portúgal eru svolítið sér á báti af krísuríkjunum en
lýsa má því sem þar átti sér stað
sem eins konar vægara tilfelli
af því sem gerðist í Grikklandi.
Vandræði hinna krísuríkjanna eru
hins vegar af öðrum meiði. Þannig
var staða ríkisfjármála á Írlandi,
Spáni og Kýpur hreint ekki svo
slæm fyrir alþjóðlegu fjármálakreppuna. Á móti glímdi Ítalía
þegar við erfiða skuldastöðu en
er samt sem áður í talsvert betri
málum en flest hin ríkin.
Írland var á síðasta áratugi það
evruríki þar sem hagvöxtur var
mestur. Að hluta til þar sem stór
fasteignabóla blés út í landinu.
Þegar bólan sprakk árið 2008 urðu
bankar landsins fyrir gríðarlegu
áfalli en í stað þess að leyfa þeim
að falla ábyrgðist ríkið skuldir. Reyndist sú ábyrgð að lokum
miklu kostnaðarsamari en nokkurn grunaði og varð ríkisfjármálastaða Írlands, áður frábær,
skyndilega mjög viðkvæm. Írska
hagkerfið er hins vegar að mörgu
leyti frábrugðið hagkerfum Suður-Evrópuþjóðanna og eru greiningaraðilar almennt bjartsýnni
á vaxtarhorfur Írlands en hinna
ríkjanna.
Á Spáni sprakk stór fasteigna-

bóla árið 2008 rétt eins og á
Írlandi. Ríkið þurfti í kjölfarið að
koma bönkum til hjálpar og bregðast við mjög slæmu atvinnuástandi
á sama tíma og skatttekjur drógust verulega saman. Fyrir vikið
hríðversnaði ríkisfjármálastaða
landsins. Spánverjar hafa í kjölfarið þurft að grípa til sársaukafullra
aðhaldsaðgerða sem hafa dýpkað
kreppuna sem enn er ekki lokið.
Vandi Spánar er því sá að sanna
fyrir mörkuðum að ríkið geti
dregið úr fjárlagahalla sínum og á
sama tíma komið hjólum atvinnulífsins aftur af stað.
Vandi Kýpur er í stuttu máli sá
að bankakerfið þar í landi, sem er
hlutfallslega mjög stórt, á mjög
mikið af grískum eignum. Eftir
því sem vandræði Grikkja hafa
aukist hefur staða kýpversku
bankanna versnað og óttast margir að bankar landsins gætu einfaldlega fallið verði þeim ekki veitt
aðstoð. Ljóst er að slík atburðarás
myndi valda djúpri kreppu þar í
landi enda fjármálaþjónusta lykilatvinnuvegur á Kýpur.
Að lokum víkur sögunni að
Ítalíu sem eins og áður sagði
glímdi þegar við miklar skuldir
fyrir alþjóðlegu fjármálakreppuna. Á móti hefur herkostnaður
Ítala vegna hennar verið lítill.
Þegar litið er til þess hvort ríki
geti endurgreitt skuldir sínar er
jafn mikilvægt að horfa á hagvaxtarhorfur ríkisins og skuldir
þess þar sem skuldirnar verða viðráðanlegri eftir því sem hagkerfið stækkar. Áhyggjur fjárfesta af
stöðu ítalska ríkisins stafa þannig
fremur af slæmum hagvaxtarhorfum. Vandi Ítala er ekki eins alvarlegur og vandi til dæmis Grikkja
og Spánverja en verkefni ítalskra
stjórnmálamanna er þó ærið; að
hressa staðnað hagkerfi við.

Magnús Þorlákur
Lúðvíksson
magnusl@frettabladid.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Þörf endurskoðun á lagarammanum:

Tjáningar- og upplýsingafrelsi styrkt

F

réttablaðið sagði frá því á laugardag að stýrihópur á vegum
mennta- og menningarmálaráðherra hefði nú til skoðunar
hvernig breyta þyrfti lögum til að styrkja betur tjáningar- og
upplýsingafrelsi á Íslandi. Þetta er þarft verkefni, en hópurinn var settur á fót í framhaldi af því að Alþingi samþykkti
þingsályktunartillögu Birgittu Jónsdóttur og fleiri þingmanna um að
Ísland skapi sér afgerandi lagalega sérstöðu varðandi vernd tjáningarog upplýsingafrelsis.
SKOÐUN
Eitt af fyrstu verkum hópsins
var að skrifa refsiréttarnefnd
Ólafur Þ.
erindi um hvort ekki væri rétt
Stephensen
að færa ákvæði um meiðyrði úr
olafur@frettabladid.is
hegningarlögum yfir í skaðabótalög og afnema refsingu við brotum
á þeim. Ása Ólafsdóttir, formaður
hópsins, segir í Fréttablaðinu að
ekki séu mörg dæmi um að refsað sé fyrir meiðyrði, en þessi breyting
myndi breyta ásýnd þessara mála. Mannréttindadómstóll Evrópu hafi
í auknum mæli gagnrýnt refsingar á þessu sviði. „Það er mikilvægt að
við getum sýnt fram á að hafa tekið upplýsta ákvörðun um að bótamál
og umgjörð utan um meiðyrðalöggjöf séu ekki inni í hegningarlögum
heldur í einkarétti. Það er viðhorfsbreyting og stórt skref,“ segir Ása.
Það virðist liggja frekar beint við að stíga þetta skref. Það er ekki
eðlilegt að það sé ríkisvaldið, sem refsar einstaklingi fyrir að viðhafa
ærumeiðandi ummæli um aðra, heldur hlýtur sá sem telur á sér brotið
að sækja rétt sinn í einkamáli fyrir dómstólum.
Það rímar við aðra breytingu sem nefndin skoðar, það er hvort
ástæða sé til að afnema heimildir til lögbanns vegna væntanlegrar
birtingar efnis í fjölmiðlum. Ása bendir á að krafa um lögbann geti
takmarkað tjáningarfrelsið, en á móti verði að styrkja rétt þeirra sem
verði fyrir meiðandi ummælum. Breytingar í þessum efnum eiga að
sjálfsögðu ekki að létta af fjölmiðlum þeirri skyldu að vanda upplýsingaöflun sína og vega ekki að æru manna að ástæðulausu.
Nefndin skoðar hvort ganga eigi enn lengra en gert var með nýjum
fjölmiðlalögum í að tryggja vernd heimildarmanna. Meðal annars er
skoðað hvort draga eigi úr þagnarskyldu opinberra starfsmanna til
að þeir geti ljóstrað upp um atvik sem þeir verða áskynja í starfi sínu
og eiga erindi við almenning.
Ása tekur fram að skiptar skoðanir séu um þetta atriði. Mörg ríki
hafa hins vegar breytt lögum til að styrkja stöðu uppljóstrara. Þagnarskylda opinberra starfsmanna er hugsuð til að vernda til dæmis öryggi
ríkisins og einkalíf skjólstæðinga opinberra stofnana. Hún á hins
vegar ekki að ná yfir það þegar starfsfólk hins opinbera kemst til að
mynda á snoðir um spillingu eða vonda stjórnsýslu. Slíkar upplýsingar
eiga skilyrðislaust erindi við almenning.
Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra virðist ætla að fylgja
þessu máli vel eftir og segir skoðun lagaumhverfisins brýna. „Það
hefur komið á daginn að það var mikil þörf á endurbótum í þessum
málaflokki,“ sagði hún í Fréttablaðinu á laugardag.
Það er vafalaust rétt hjá ráðherranum. En af hverju hefur hún þá
haldið til streitu frumvarpi sínu um að banna birtingu skoðanakannana dagana fyrir kosningar, sem væri augljóst brot á tjáningar- og
upplýsingafrelsi? Kannski stýrihópurinn kveði þá hugmynd í kútinn.

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

Dr.Organic – hreinar náttúruvörur

Árásargjarnir menn

Trúmálin eldfim

Þingmenn til skammar?

Karl Sigurbjörnsson lét nýverið af
embætti sem biskup Íslands. Af því
tilefni hélt Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra samsæti Karli til heiðurs
og flutti ráðherra þar ræðu eins og
gengur og gerist. Í ræðu sinni sagði
Ögmundur meðal annars að kreppan
hefði komið illa við þjóðkirkjuna. Þá
hefðu dapurleg mál sem allir þekktu,
svo og innri vandkvæði, aukið
á raunir kirkjunnar auk þess
sem árásargjarnir menn hefðu
neytt færis til að vega sem
grimmilegast að kirkjunni
og orðið ágengt við að
rjúfa samstöðu kirkju
og þjóðar.

Urðu þessi orð Ögmundar tilefni nokkurra skrifa í netheimum um helgina.
Enda sennilega jarðbundnari skýringar
á þeirri fækkun sem orðið hefur í þjóðkirkjunni á síðustu árum en sú að ótilgreindir menn hafi með árásum rofið
samstöðu kirkju og þjóðar. Ögmundur
fjallaði síðan sjálfur um ræðuna í pistli
sem birtist á vefsíðu hans í gær og
sagðist þar hafa verið að horfa til
liðinna ára þar sem sér hefði þótt
umræða um trúmál oft vera ofsafengin og hatursfull. Er það hárrétt
hjá Ögmundi en fátt virðist jafn viðkvæmt á Íslandi og umræða um
trúmál eins og skrif helgarinnar
bera kannski vitni.

Viðskiptablaðið birti ítarlegt viðtal
við Illuga Gunnarsson, þingmann
Sjálfstæðisflokksins, á fimmtudag. Í
gær birtist svo á vef blaðsins ítarefni
úr viðtalinu sem rataði ekki í sjálft
blaðið. Á vefnum ræddi Illugi um
andrúmsloftið í þinginu og vék hann
sérstaklega að framkomu Björns
Vals Gíslasonar, þingmanns
VG, sem Illugi sagði til
skammar og hafa dregið
úr trúverðugleika þingsins.
Það er ekki á hverjum
degi sem þingmenn tala
svona um nafngreinda
samstarfsmenn sína.

HALLDÓR

Reyndar hetjur snúi aftur
Samfélagsmál

Ingimar
Einarsson
félags- og
stjórnmálafræðingur

Kælandi og græðandi, 99,9% hreint Aloe Vera gel
án skaðlegra aukaefna.
www.drorganic.co.uk
Fæst í ﬂestum apótekum og heilsubúðum.

magnusl@frettabladid.is

Þ

að hefur vakið furðu margra hversu
Á sama tíma lesum við í dagblöðunum
lítið traust almenningur ber til ýmissa
lærðar greinar um samfélagsleg málefni
lykilstofnana þjóðfélagsins. Einungis 10%
eftir fólk á besta aldri sem slitið hefur
landsmanna bera mikið traust til Alþingis
þingskónum fyrir nokkru. Meðal þessog litlu ofar á skalanum er Borgara einstaklinga eru Sighvatur
arstjórn Reykjavíkur sem nýtur
Björgvinsson, Þorsteinn Pálstrausts 15% íbúa. Til samanson og Svavar Gestsson, svo
burðar má heilbrigðisþjónustan
fáeinir séu nefndir.
bærilega vel við una, því 73%
Hin unga kynslóð bregst þó
Fólk
trúði
eru ánægðir með hana og kemur
ekki við þessum skrifum, því
hún fast á hæla Háskóla Íslands. því að
annað hvort les hún ekki blöðin
Nú kynnu margir að halda að
eða telur sig vanmegnuga til að
hinir 27 nýju etja kappi við slíka garpa. Síðsú endurnýjun sem átti sér stað
á fulltrúum á Alþingi og í Borgari ágiskunin virðist sennilegri
þingmenn
arstjórn Reykjavíkur í síðustu
því þess háttar greinar verða
kosningum hefði átt að skila sér
ekki skrifaðar nema á grunni
á Alþingi
í öflugra starfi og hæfara fólki
áratuga reynslu og mikillar
myndu blása þekkingar. Vinnustaðurinn
en raunin hefur orðið á.
Fólk trúði því að hinir 27 nýju
Alþingi hefur einfaldlega brugðlífi í störf
þingmenn á Alþingi myndu
ist í því hlutverki sínu að skila
blása lífi í störf þingsins og bæta þingsins …
hinum sögulega arfi til hinnar
vinnustaðamenningu þessarar
ungu kynslóðar þingmanna sem
fornfrægu stofnunar. Hin unga
nú á sæti á þjóðarsamkomunni.
sveit þingmanna hefur hins
Úr þessu verður trauðla bætt
vegar breytt þinghaldinu, með
nema hinar reynslumiklu hetjur
hjálp nokkurra litlu eldri þingmanna, í
snúi aftur, að minnsta kosti tímabundið,
hálfgerða morfískeppni. Þjóðin horfir agnog í framtíðinni verði tryggt að meira
dofa á og skilur ekki hvaðan á sig stendur
jafnvægi ríki milli kynslóðanna á þessum
veðrið.
vettvangi en nú er.
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Þegar rannsókn spillist
Dómsmál
Páll Rúnar M.
Kristjánsson
lögmaður

N

ýverið bárust fregnir af því
að rannsakendur í tilteknu
sakamáli hefðu þegið fé fyrir
rannsókn málsins frá ótengdum
aðila. Embætti sérstaks saksóknara, sem hafði málið með höndum, kærði athæfi þetta til ríkislögreglustjóra. Hér á eftir verður
ekki fjallað sérstaklega um afdrif
þessa tiltekna máls þó það sé
tekið til skoðunar í dæmaskyni.
Öðru fremur er tilgangur þessara
stuttu skrifa að velta upp þeirri
spurningu hvort atvik af þessu
tagi spilli rannsókn sakamála.
Málið vekur nefnilega óneitanlega upp áleitnar spurningar
um hvaða áhrif það hefur á framvindu sakamáls að rannsakendur
þiggi laun fyrir rannsókn málsins
úr hendi einkaaðila. Þegar svara
á spurningum af þessu tagi verður fyrst og fremst að skoða málið
út frá þeim sjónarmiðum sem
vega þyngst við meðferð sakamála. Réttindi sakborninga í málinu skipta þar miklu máli, en þeir
njóta stjórnarskrárvarins réttar
til réttlátrar málsmeðferðar. Sá
réttur telst til grundvallarmannréttinda í hverju lýðræðisríki og
er meðal annars tryggður í Mannréttindasáttmála Evrópu.
Reglur um réttláta málsmeðferð geta verið snúið viðfangs-

efni og margþætt. Reglunum er
meðal annars ætlað það hlutverk að vernda sakborninga en
það verður oft til þess að þær
koma almenningi fyrir sjónir
sem óþarfa hindranir á vegi réttvísinnar. Þetta á sérstaklega við
þegar meint brot eru siðferðislega mjög ámælisverð eða varða
mikla almannahagsmuni. Í þeim
tilfellum ber meira á því viðhorfi
að rétt sé að láta mannréttindi
sakbornings víkja fyrir öðrum og
betri rétti samfélagsins til að sjá
að einhverjum sé refsað. Það er
hins vegar undir þessum kringumstæðum sem mest reynir á
umrædd mannréttindi og þá sem
um þau vilja standa vörð.
Það er einn af hornsteinum
réttlátrar málsmeðferðar að
rannsókn máls á hendur sakborningi sé unnin af óvilhöllum
og sjálfstæðum aðila. Þessum
rannsóknaraðila ber að sýna hlutlægni við störf sín og vinna að því
að hið sanna og rétta komi í ljós.
Þetta felur það í sér að rannsaka
ber jafnt það sem horfir til sektar
og sýknu en sá réttur er tryggður í lögum um meðferð sakamála
og Mannréttindasáttmála Evrópu. Til að ákvarða hvort svo sé í
pottinn búið er litið til þess hvort
sakborningur hafi réttmæta
ástæðu til að draga í efa að rannsóknaraðili hafi verið óvilhallur
og sjálfstæður eða að rannsókn á
máli hans hafi verið sjálfstæð og
fagleg.
Réttlát málsmeðferð skal ekki
einvörðungu verða laus við ómálefnaleg sjónarmið, hún má heldur

ekki bera það með sér að sakborningur megi með réttu efast um að
mál hans hafi fengið réttláta meðferð. Það er því ljóst að ekki má
vera fyrir hendi nein raunveruleg ástæða til þess að draga í efa
óhlutdrægni og sjálfstæði rannsakenda. Mannréttindadómstóll
Evrópu áréttaði þetta sjónarmið
í Delcourt málinu svokallaða frá
17. janúar árið 1970 þar sem fram

næm og refsiverð háttsemi hafi
valdið búinu fjártjóni. Það liggur
í hlutarins eðli að ákveðin niðurstaða málsins væri þrotabúinu,
sem greiðir rannsakendum milljónir króna, hagfelldari en önnur.
Atvik málsins eru með þeim
hætti að ekki er hafið yfir sanngjarnan vafa að rannsakendur
hafi verið hlutlausir í störfum
sínum. Sakborningur má með

Hvaða áhrif hefði það til dæmis ef sjálfur
sakborningurinn greiddi rannsakendum í
máli sínu laun? Væru rannsakendur enn
hæfir til verksins eftir að hafa þegið slíka greiðslu?
kom: „Justice must not only be
done: it must also be seen to be
done“. Það rúmast því ekki innan
réttlátrar málsmeðferðar að komist sé að lögmætri niðurstöðu
með ólögmætum hætti. Gagnsæi
og réttmæti verður að einkenna
allan framgang réttvísinnar.
Í því máli sem upp kom nýverið virðast atvik hafa verið með
þeim hætti að rannsakendur hafi
þegið umtalsverðar greiðslur frá
þrotabúi fyrirtækisins sem fékk
lánveitinguna sem um var deilt
í málinu. Markmið þrotabúsins
var að öllum líkindum að nýta
rannsóknargögnin til stuðnings
hugsanlegum bótakröfum búsins.
Þrotabúið hefur því umtalsverða
fjárhagslega hagsmuni af því að
rannsóknin sýni fram á að sak-

réttu draga það í efa að rannsakendur hafi rannsakað jafnt
það sem beinist að sekt og sýknu
þar sem rannsakendur þáðu fé
frá aðila sem hafði hagsmuni af
ákveðinni fyrirframgefinni niðurstöðu. Með hliðsjón af framangreindri reglu um að réttlætið
verði að vera bæði raunverulegt
og sýnilegt verða sakborningar
málsins ekki með réttu sóttir til
saka á grundvelli slíkrar rannsóknar.
Nú kunna einhverjir að vera
ósammála þessari niðurstöðu og
vilja leggja önnur rök til grundvallar. Ég hvet hins vegar til þess
að horft sé hlutlægt á málavexti
og viðkomandi réttarreglur án
þess að láta það hafa áhrif hver
eða hverjir áttu hlut að máli.

Í þessu samhengi getur verið
hjálplegt að athuga hvort niðurstaðan væri sú sama ef aðrir
ættu í hlut. Þá getur einnig verið
gagnlegt að snúa hlutverkunum
við og sjá hvort niðurstaðan væri
enn sú sama.
Hvaða áhrif hefði það til
dæmis ef sjálfur sakborningurinn greiddi rannsakendum í máli
sínu laun? Væru rannsakendur enn hæfir til verksins eftir
að hafa þegið slíka greiðslu?
Teldi einhver að slík málsmeðferð stæðist kröfur réttarríkisins? Nei, líklega ekki. Sú niðurstaða grundvallast á því að sá
sem greiðir rannsakandanum
hefur sjálfstæða hagsmuni af
ákveðinni niðurstöðu í málinu
sem kann að vera önnur en hin
rétta. Það er því raunhæf hætta á
að þessir hagsmunir smitist yfir
í niðurstöðu rannsóknarinnar. Í
þessu sambandi er rétt að ítreka
að það nægir að efast megi um
réttmæti rannsóknarinnar sjálfrar óháð endanlegri niðurstöðu
hennar.
Það er andstætt grundvallarhugmyndum um réttlæti og réttláta málsmeðferð að dómur í
sakamáli sé byggður á rannsókn
sem hefur spillst með þeim hætti
sem lýst er hér að framan. Það
þarf því engum að koma á óvart
þegar umræddu máli verður
vísað frá dómi. Að fenginni þeirri
niðurstöðu má svo, eftir atvikum,
endurtaka rannsókn málsins með
lögmætum hætti og freista þess
að ákæra á ný. Aldrei má láta
kappið bera réttvísina ofurliði.

Pawel Bartoszek svarað
Fjárhættuspil
Ögmundur
Jónasson
innanríkisráðherra

N

okkuð er um liðið síðan Pawel
Bartoszek beindi til mín
spurningum sem snúa að fjárhættuspilum og þá sérstaklega á
Netinu.
Málefnið er brennandi og brýnt
að um það fari fram umræða á
opinberum vettvangi. Þess vegna
er miður hve dregist hefur að
svara, auk þess sem Pawel á að
sjálfsögðu rétt á svörum. Hann
birti grein í Fréttablaðinu 23.
mars þar sem hann víkur meðal
annars að tölum um hversu miklu
er eytt í fjárhættuspil á Netinu en
ég hef nefnt töluna 1,5 milljarða
króna í því samhengi. Finnur hann
að þessari fjárhæð og telur hana
ágiskun.

Fjárhættuspil á Netinu
Greinarhöfundur tilfærir nokkrar tölur úr rannsókn Daníels

Þórs Ólasonar um spilahegðun og
algengi spilavanda meðal fullorðinna Íslendinga. Dregur hann þar
fram að 24% fullorðinna Íslendinga hafi aldrei spilað peningaspil
árið 2011, 68,4% hafi spilað án
vandræða og 0,8% hafi verið metnir með líklega spilafíkn. Þá dregur
Pawel Bartoszek fram það sem ég
skrifaði í inngangi skýrslunnar að
spilafíkn sogaði til sín milljarða í
dýrmætum gjaldeyri og eyðilegði
enn dýrmætari líf þeirra einstaklinga sem ánetjast þeim vágesti og

ingar annaðhvort stundi ekki
peningaspil eða geri án nokkurra
vandræða. Hvaða ályktun er dregin af þessu? Jú, það þarf klárlega
að banna póker á netinu.“

Haldgóðar upplýsingar
Því er til að svara að talan um fé
sem fer í fjárhættuspil á Netinu
byggist á áætlun kortafyrirtækjanna. Þetta er því engin ágiskun mín heldur ískalt mat þeirra
aðila sem bestar hafa upplýsingarnar. Kortafyrirtækin telja sig

Upphæðirnar eru svimandi, netspilun ört
vaxandi og ofan í spilakassa fara árlega
hér á landi um sex milljarðar króna.
að innanríkisráðuneytið hafi birt
eigin ágiskun um að 1,5 milljarðar króna fari í slík fjárhættuspil
og segist ekki vita hvernig sú tala
er fengin.
Einnig segir í greininni: „Ítarleg rannsókn á spilahegðun fólks
bendir til að langflestir Íslend-

geta staðhæft að heildarvelta
Íslendinga í erlendri netspilun
hafi verið um 1,5 milljarðar króna
árið 2011. Samkvæmt upplýsingum sem Innanríkisráðuneytið fékk
frá Noregi má ætla að kortafyrirtæki vanáætli þessar fjárhæðir.
Þær geti verið umtalsvert hærri

NÚ STYTTIST Í TÓNLEIKA ÁRSINS

TONY
BENNETT
Í ELDBORGARSAL HÖRPU
FÖSTUDAGINN 10. ÁGÚST

S HELGASON
steinsmíði síðan 1953

SKEMMUVEGI 48 200 KÓPAVOGUR SÍMI:557 6677

WWW.SHELGASON.IS

MIÐASALA Í MIÐASÖLU HÖRPU, Á HARPA.IS, MIÐI.IS OG Í SÍMA 528 5050.

en fram komi í uppgjöri kortafyrirtækja, því fólk nýti jafnframt
aðrar leiðir. Þá má benda á að sé
þessi fjárhæð sett í samband við
þá þróun í þessari tegund spilamennsku, sem fram kemur í könnuninni, má gera ráð fyrir að hér sé
um vaxandi veltu að ræða. Ástæða
er til að hafa áhyggjur af þessari
stöðu.

Óviðráðanlegar hvatir
Langt er síðan ég fór að láta þetta
málefni mig varða. Ástæðan er sú
að ég varð þess áskynja hve stór
hópur þeirra sem ánetjast spilafíkn lendir í miklum erfiðleikum; leggur líf þeirra sjálfra og
annarra sem eru þeim nátengdir
í rúst. Þess vegna þarf að stemma
stigu við fjárhættuspili og þá ekki
síst á Netinu. Eins og ég vék að í
upphafi þessa greinarkorns þarf
jafnframt að efna til upplýstrar
umræðu í þjóðfélaginu um þetta
málefni. Jafnframt þarf að efla
forvarnastarf en það eitt og sér
dugar ekki að mínu mati. Með
fullri virðingu fyrir öllum þeim
rannsóknum sem gerðar hafa
verið á fjárhættuspilum og spila-

hegðun þá er það mín sannfæring að jafnvel vönduðustu rannsakendum hætti til að vanreikna
útbreiðslu spilafíknarinnar. Þetta
er tilfinning en ekki vissa. Ég
hygg að fleiri spilarar en menn
ætla, ráði illa við þær hvatir sem
færa þá inn á Netið til að spila í
fjárhættuspili eða að gráðugu gini
spilakassans.
Upphæðirnar eru svimandi, netspilun ört vaxandi og ofan í spilakassa fara árlega hér á landi um
sex milljarðar króna.

Byrgjum brunninn
Þessi mál eru nú til skoðunar í
ráðuneytinu og það kom fram við
kynningu á áðurnefndri rannsókn
að með haustinu myndu liggja
fyrir tillögur um aðgerðir til að
stemma stigu við óheillaþróun á
sviði fjárhættuspils. Það er aldrei
of seint að byrgja brunninn, kann
einhver að segja og er mikið til í
því. Hvað spilafíknina áhrærir og
grimmar afleiðingar hennar, verður hins vegar að segjast að í alltof mörgum tilvikum er það þegar
orðið of seint að byrgja brunninn.
Engu að síður er það nú verkefnið.
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Vorið sem breyttist í vetur
Mannréttindi
Kristín
Ástgeirsdóttir
jafnréttisstýra

A

rabíska vorið var án blóma
fyrir konur og það er að breytast í vetur,“ sagði Mouna Ghanem
frá Sýrlandi. Þessi orð lét hún falla
á ráðstefnu sem undirrituð sótti í
Vilníus fyrir skömmu á vegum
Norrænu ráðherranefndarinnar og
utanríkisráðuneytis Litháens. Ráðstefnan snérist um kyn, menntun
og lýðræði en konurnar frá Arabalöndunum vöktu eðlilega mesta
athygli, einkum þær frá Sýrlandi
og Túnis en báðar eru í andstöðu
við stjórnvöld.
Það var hrikalegt að hlusta
á Amel Grami, prófessor við
Manouba-háskólann í höfuðborginni Túnis. Hún kennir kynjafræði
og hefur skrifað bækur um nútímalega túlkun á Kóraninum, m.a. með
tilliti til réttinda kvenna. Það er
ekki vinsælt meðal trúarhópa og
hún er nú hreinlega í lífshættu.
Að sögn Amel Grami vex íslamistum, svokölluðum salafistum, nú
stöðugt fiskur um hrygg í Túnis og
umburðarlyndi á hreint ekki upp á
pallborðið meðal þeirra. Peningar
streyma til þeirra frá Sádi-Arabíu
og Katar. Þeir amast við gyðingum
sem búið hafa í landinu um aldir,
sem og kristnu fólki og menntamönnum. Þeir hafa ruðst inn í
háskóla, þar sem þeir krefjast þess
að konur fái að bera blæjur í skólunum, sem er bannað, og ein krafa
þeirra er að fjölkvæni verði leyft
að nýju. Salafistarnir saka kennara um að breiða út kristni og hafa
dreift myndum af þeim í moskunum, þar á meðal af Amel Grami,
með þeim tilmælum að þetta fólk
verði drepið. Íslamistarnir vilja
innleiða sharía-lög en sem kunn-

ugt er takmarka þau mjög réttindi
kvenna og boða harðar refsingar.
Að sögn Amel Grami hefur
háskólafólk reynt allt hvað hægt
er til að forðast að svara með
ofbeldi, því um leið og því er beitt
kemur lögreglan og stjórnvöld
nota tækifærið til að takmarka
frelsi til kennslu, rannsókna og
skoðanaskipta. Í kosningunum
sem haldnar voru í kjölfar falls
stjórnar Ben Alis sigruðu hreyfingar sem eru hallar undir íslamista. Í mars og apríl kom til mikilla átaka og ofbeldi gegn konum
hefur aukist mikið. Þær þora vart
lengur að vera utan dyra af ótta við
árásir. Kvenréttindakonur í Túnis
hrópa á hjálp og það er brýnt að
þjóðir heims geri strangar kröfur
til stjórnvalda í Túnis um að þau
virði mannréttindi og lýðræði ella
verði öll alþjóðleg aðstoð stöðvuð. Ég spyr, hvar eru fjölmiðlarnir? Af hverju er ekki fylgst betur
með þessu hausthreti sem dynur á
íbúum N-Afríku?
Þá var ekki síður nöturlegt að
hlusta á Mouna Ghanem frá Sýrlandi. Hún býr í höfuðborginni
Damaskus en er búin að koma
börnunum sínum tveimur úr
landi. Hún sagði að íbúar Damaskus hefðu ekki upplifað bein átök
en að heyra mætti skothríðina
úr nálægum byggðum á kvöldin.
Mouna er félagi í hreyfingu sem
berst fyrir lýðræði, réttlæti, kynjajafnrétti og sjálfbæru samfélagi.
Frjáls félagasamtök eru bönnuð en
stjórnvöld hafa haft öðrum hnöppum að hneppa en að fást við þau.
Hún lagði áherslu á að ekki dygði
að koma einræðisherranum Assad
frá, það þyrfti djúpstæðar breytingar til að koma á lýðræði.
Þessi ummæli hennar minntu á
orð rithöfundarins Nadal El Sadawi
frá Egyptalandi sem lýsti ástandinu þannig að búið væri að höggva
höfuðið af einræðisöflunum með
falli Mubaraks en allur búkurinn

væri eftir. Það hafa reynst orð að
sönnu.
Mouna Ghanem sagði andstöðuöflin í Sýrlandi hafa gert gríðarleg
mistök með því að grípa til vopna í
stað þess að beita mótmælum líkt
og í Túnis og Egyptalandi. Þar með
fékk ríkisstjórn Assads tækifæri
til að verja sig, studd af vopnasölunum í Rússlandi og Kína. Mouna
Ghanem lét athyglisverð ummæli
falla um stóru sjónvarpsstöðvarnar Al Jazeera og Al Arabyia. Hún
sagði þær hafa tekið gagnrýnislaust upp orðróm um aðgerðir
stjórnarandstæðinga, t.d. að þeir
hefðu náð ákveðinni borg á vald
sitt. Stjórnarandstæðingar tóku að
streyma þangað en þar beið herinn og myrti fjölda manns. Það var
verið að lokka fólk í gildru.
Skipulögð morð á konum og
börnum hafa vakið mikinn óhug
og óljóst hvað herjunum gengur til
með þeim. Kannski gamla sagan,
að lama andstæðinginn með því að
eyða fjölskyldum og ættum.
Það er ógnvænlegt ástand sem
þessar konur lýsa. Það verður mjög
fróðlegt að fylgjast með þróuninni.
Innan um öll átökin eru óleystar
deilur Ísraels og Palestínu og austar bíður olíuveldið Íran átekta.
Hvað getur alþjóðasamfélagið gert
til að koma konum og börnum, sem
alltaf verða verst úti í stríðsátökum, til hjálpar og stöðva ófriðinn?
Ég skora á íslensk stjórnvöld að
gera allt sem í þeirra valdi stendur
til að styðja friðarviðleitni, koma
flóttafólki til aðstoðar og halda
umræðum uppi á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og víðar um þá
hrikalegu stríðs- og ofbeldisglæpi
sem verið er að fremja í fyrrnefndum Miðjarðarhafslöndum. Verjum
réttinn til lífs og öryggis sem og
þátttöku kvenna í þróun samfélagsins. Konurnar verða að koma strax
að samningaborðunum í samræmi
við ályktun SÞ nr. 1325 um konur,
frið og öryggi.

Lífríki hafsins –
Stöndum vörð um fjöreggið
Umhver fisvernd
Svandís
Svavarsdóttir
umhverfisráðherra

H

afið umhverfis Íslands er
óvenjuauðugt af lífi. Kaldir og
hlýir straumar mætast og róta næringarefnum úr hafdjúpunum upp á
yfirborðið, þar sem þörungagróður blómstrar. Grugg úr jökulám
er frekari áburður fyrir þörungasvifið, sem er undirstaða einhverra
auðugustu fiskimiða í heimi.
Íslendingar gera sér vel grein
fyrir að þessi lifandi auður hafsins
er ein helsta undirstaða efnahags
og velferðar þjóðarinnar og því
er sátt um að tryggja sjálfbærni
fiskveiða, þótt deilt sé um hvernig
best sé búið um hnútana varðandi
aðgang að auðlindinni og rentu af
henni. Ákvörðun um veiðar fylgir
vísindalegri ráðgjöf – vísindin
verða seint óskeikul, en okkur ber
skylda til að byggja á bestu þekkingu sem fyrir hendi er. Hrun
þorskstofnsins við Nýfundnaland
er dæmi um hvernig getur farið ef
gengið er of nærri nytjastofnum –
og því miður ekki hið eina.

Flókin og viðkvæm vistkerfi
Skilningi okkar á veiðiþoli stofna
og sveiflum í stærð þeirra hefur
farið stórlega fram á undanförnum áratugum, en því fer fjarri að
við skiljum alla þætti vistkerfisins
og tengsl þeirra. Lífríki hafsins er
fjölbreytt og við þekkjum vistkerfið í djúpunum minna en það sem við
sjáum á þurru landi. Því skiptir
máli að reyna að tryggja heilbrigði
vistkerfisins alls, en ekki bara að
stýra veiðum á einstökum fiskistofnum. Berjast þarf gegn mengun, en einnig þarf t.d. að koma í veg

fyrir innrás ágengra tegunda sem
geta borist með kjölfestuvatni eða
öðrum leiðum á Íslandsmið og valdið skaða. Þá þarf að vernda verðmæt búsvæði lífvera gegn hnjaski,
s.s. vegna veiðarfæra. Íslensk
stjórnvöld hafa stigið skref í þá átt
og m.a. friðað tíu svæði með kaldsjávarkóröllum undan suðurströndinni. Einnig hafa hverastrýtur í
Eyjafirði verið friðaðar samkvæmt
náttúruverndarlögum og sérstök
lög gilda um vernd Breiðafjarðar.

Fiskveiðar eru
ekki endilega
bannaðar á verndarsvæðum, þótt þar séu
ákveðnar takmarkanir.
Á heimsvísu hafa verið sett
markmið um að vernda 10% af
hafsvæðum fyrir 2020. Íslensk
stjórnvöld hafa ekki sett sér nein
slík töluleg markmið fyrir lögsögu
sína, enda er stærð verndarsvæða
ekki takmark í sjálfu sér, heldur
eiga slík svæði að byggja á vísindalegum viðmiðum og verndarþörf.
Hér við land er sérstaklega horft
til svæða þar sem eru kórallar eða
svampar á botni. Ágæt skýrsla um
friðun viðkvæmra hafsvæða liggur
fyrir frá árinu 2005 og má byggja á
henni í frekara starfi að vernd hafsvæða.
Taka ber fram að fiskveiðar eru
ekki endilega bannaðar á verndarsvæðum, þótt þar séu ákveðnar
takmarkanir sem miða að vernd
verðmætra botngerða eða annarra þátta lífríkisins. Stundum
getur vernd kóralla eða annarra
vistkerfa stuðlað að auknum fiskveiðum, ef um er að ræða lífauðug
svæði sem gegna hlutverki í hrygn-

ingu eða seiðauppeldi. Almennt
gildir sú regla að reyna að lágmarka skaða sem athafnir mannsins geta valdið á lífríkinu, sem oft
er hægt að gera með bættu skipulagi og veiðiaðferðum án þess að
draga úr afla eða verðmæti hans.

Sjálfbær nýting að leiðarljósi
Ekki verður skilið við umfjöllun
um lífríki hafsins án þess að minnast á veiðar á hval og sel. Á alþjóðavettvangi er deilt um þá stefnu sem
Alþingi hefur markað um að styðja
hvalveiðar svo lengi sem þær geta
talist vera sjálfbærar og fari fram
í samræmi við ákvæði alþjóðalaga. Það þarf hins vegar að gera
á skynsamlegan hátt og tryggja að
lög og reglur séu uppfærð og í samræmi við alþjóðasamninga og viðurkennd viðmið. Lög um hvalveiðar
eru frá 1949 og mega vel við uppfærslu. Innan tíðar mun sú vinna
fara af stað undir sameiginlegu forræði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis og umhverfisráðuneytis. Löggjöf um selveiðar er gloppótt
– nýjustu lögin þar eru um 80 ára
gömul og fjalla um útrýmingu sels
í Húnaósi og bætur til prests á
brauðinu sem hafði þar nytjar. Það
er brýnt að setja heildstæð lög um
vernd og veiðar á sel, sem standast
nútímakröfur, og þyrfti m.a. að
hafa í huga að selaskoðun er vænlegur og vaxandi kimi í ferðaþjónustu og sjálfsagt að skoða svæðisbundna vernd samhliða því sem
nytjaþátturinn yrði uppfærður.
Íslendingar hafa almennt gott
orð á sér fyrir sjálfbærar nytjar
á lifandi auðlindum hafsins, þótt
umræða um hvalveiðar á heimsvísu kasti stundum rýrð þar á. Það
skiptir okkur miklu að halda því
orðspori og marka skýra stefnu á
öllum sviðum sem varða vernd lífríkis hafsins og sjálfbæra nýtingu
þess.

Samninga á að virða
Viðskipti
Andrés
Magnússon
framkvæmdastjóri SVÞ

Margrét
Kristmannsdóttir
formaður SVÞ

U

ndanfarin ár hafa SVÞ – Samtök verslunar og þjónustu látið
sig mjög varða framkvæmd stjórnvalda á þeim alþjóðasamningum
sem gerðir hafa verið um viðskipti með landbúnaðarvörur. Eins
og ítrekað hefur komið fram hafa
samtökin verið mjög gagnrýnin á
framkvæmd þessara samninga. Að
mati þeirra hefur framkvæmdin
öll einkennst af algjöru viljaleysi
stjórnvalda til þess að hrófla við
núverandi landbúnaðarkerfi –
sem er eitt það dýrasta í heimi –
og nýta þau tækifæri sem samningar þessir gefa til þess að auka
samkeppni í viðskiptum með landbúnaðarvörur.
Dapurleg er jafnframt sú staðreynd, að ekki er að sjá neinn mun
á viljaleysinu hvað þetta varðar á
milli þeirra stjórnmálaflokka sem
setið hafa á Alþingi undanfarin ár.
Stjórnvöld hafa fylgt þeirri stefnu
að gera innflutning á landbúnaðarvörum eins erfiðan og mögulegt er
og til að fá stjórnvöld til að virða
gerða samninga hafa SVÞ þurft að
nýta flest þau úrræði sem tiltæk
eru að lögum. Málum hefur verið
beint til Umboðsmanns Alþingis, sem m.a. gaf það álit að framkvæmd úthlutunar tollkvóta á innfluttar landbúnaðarvörur stæðist
ekki stjórnarskrá. Málum hefur
verið vísað til Eftirlitsstofnunar
EFTA (ESA) og nú síðast einnig
til dómstóla, en niðurstöðu er að
vænta í þeim málum næsta vetur.
Það hlýtur að teljast fáheyrt
að hagsmunasamtök þurfi ítrekað að beita lagalegum úrræðum
til þess að knýja á um að stjórnvöld virði samninga sem þau sjálf
hafa gert! Það er engu að síður
staðreynd málsins. Fullyrða má
að staðan væri önnur ef um hefði

verið að ræða vörn gegn útflutningshagsmunum þjóðarinnar. Þá
hefðu stjórnvöld gengið hart fram
fyrir skjöldu til varnar, eins og
þau hafa margoft gert. Það er eins
og íslensk stjórnvöld gleymi oft að
alþjóðasamningar veita réttindi en
leggja jafnframt skyldur á báða
samningsaðila, ekki aðeins annan
þeirra. Og íslensk stjórnvöld geta
ekki valið hvaða alþjóðasamninga
þau kjósa að virða.
Tilgangur þeirra samninga sem
hér um ræðir er að efla alþjóðlega samkeppni með landbúnaðarvörur. Að viðskipti milli landa
með þessar vörur geti, að hluta
til a.m.k., farið fram án þess að
lagðir séu á þær óhæfilegir tollar
og gjöld. Þetta er talið mikilvægt
til þess að efla almenna hagsæld
í heiminum, ekki síst til þess að
bæta stöðu hinna vanþróaðri ríkja
sem flest byggja afkomu sína
á útflutningi landbúnaðarvara.
Þetta er einnig talinn einn mikilvægasti liðurinn í því að bæta
kaupgetu hins almenna launamanns í okkar heimshluta, en
landbúnaðarvörur eru umtalsverður kostnaðarliður í venjulegu
heimilishaldi. Það þekkja m.a.
íslenskir neytendur vel.
Því er ekki að leyna að vegna
baráttu sinnar hafa SVÞ mátt sitja
undir ásökunum um að ráðast á
bændur. Fátt er meira fjarri lagi
enda á verslunin í landinu daglega í miklum og góðum viðskiptum við bændur. Hins vegar getur
verslunin ekki stutt óbreytt landbúnaðarkerfi, kerfi sem bændum
er gert að starfa innan og verslunin getur aldrei setið hjá þegar
alþjóðasamningar sem auka eiga
frjálsræði í viðskiptum eru ítrekað brotnir.
Áráttan til forsjárhyggju er
ótrúlega lífseig og lífseigust
er hún trúlega þegar um viðskipti með landbúnaðarvörur er
að ræða. Þar gerast allar breytingar í frjálsræðisátt með hraða
snigilsins. Svo mun verða áfram
nema fram komi hópur stjórnmálamanna – þvert á flokka –
sem hefur kjark til þess að beita
sér fyrir breytingum. Breytingum
sem stjórnmálamenn hafa hingað
til eingöngu stært sig af í ræðu og
riti – efndirnar hafa á hinn bóginn
engar verið.

Gæði ráðningarferla
Mannauðsmál
Ásdís Eir Símonardóttir
Brynhildur Halldórsdóttir
Helgi Guðmundsson
Ólafur Kári Júlíusson
Vaka Ágústsdóttir
Tjörvi Einarsson
f. h. Vinnusálfræðifélags Íslands.
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kjölfar úrskurðar kærunefndar
jafnréttismála um skipun í embætti skrifstofustjóra í forsætisráðuneytinu hefur skapast umræða
um gæði ráðningarferla. Okkur í
Vinnusálfræðifélagi Íslands finnst
mikilvægt að árétta nauðsyn þess
að leitað sé til sérfræðinga á sviði
mannauðsmála þegar meta á hvort
vinnubrögð við ráðningar séu fagleg
eða ekki. Í faglegu ráðningarferli er
reynt, eins mikið og hægt er, að útiloka huglægt mat á umsækjanda.
Með huglægu mati aukast líkurnar
á því að rangar ákvarðanir séu teknar. Ráðningarferlið verður opnara
fyrir viðhorfi, fordómum og hugsanavillum hvers og eins matsaðila
og kemur þannig í veg fyrir að þau
atriði sem skipta máli hafi raunverulegt vægi.
Í kærunefnd jafnréttismála
sitja þrír aðalmenn og þrír varamenn, allir menntaðir lögfræðingar. Í umræddu kærumáli var
nefndin fengin til að meta hvort
ráðningaferli hefði verið réttmætt eða ekki. Í því ferli var
aldrei leitað álits sérfræðinga
á sviði mannauðsmála heldur byggði úrskurðurinn á mati
nefndarinnar. Úrskurður sem
þessi hefur stefnumarkandi áhrif

og því mikilvægt að leita til viðeigandi sérfræðinga til að tryggja
að úrskurður byggi á bestu mögulegu upplýsingum. Hver er hæfastur til að meta fagleg gæði
ráðningarferlis eða áreiðanleika og réttmæti þeirra þátta
sem hafðir eru til hliðsjónar við
val á hæfasta umsækjandanum?
Eru nefndarmenn með viðeigandi
menntun, þekkingu og reynslu til
að leggja mat á ráðningarferli?
Ef úrskurða ætti um hvort sjúklingur hefði fengið rétta meðferð
væri öllum ljóst að leita þyrfti
sérfræðiálits hjá lækni.
Það er ekki ætlun okkar að
taka afstöðu til niðurstöðu kærunefndar. Það sem liggur þó fyrir
er að ekki voru fengnir aðilar
með viðeigandi þekkingu til að

Í faglegu ráðningarferli er reynt,
eins mikið og hægt er,
að útiloka huglægt mat á
umsækjanda.
meta áreiðanleika og réttmæti
ráðningarferlisins (Úrskurður
kærunefndar jafnréttismála, mál
nr.3/2010). Þannig eru bæði kærandi og forsætisráðherra bundin
við mat nefndar sem ekki hefur
nægilega sérfræðiþekkingu til að
leggja mat á gagnreyndar ráðningaraðferðir og hvort eitthvað
hafi misfarist. Hér er því felldur
dómur án þess að bestu mögulegu
upplýsingar liggi fyrir.

ÓDÝRASTI
ÍSINN
Í BÓNUS
498 kr.
8 stk.

Á ÞRIÐJA HUNDRAÐ EURO SHOPPER VÖRUTEGUNDIR Í BOÐI

16. júlí 2012 MÁNUDAGUR
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ROALD AMUNDSSEN (1872-1928) landkönnuður fæddist þennan dag.

„Ævintýri er bara lélegt skipulag.“
timamot@frettabladid.is

Merkisatburðir
1627 Tyrkjaránið: 242 manns numin á brott frá Vestmannaeyjum af sjóræningjum frá Algeirsborg og seld í þrældóm. Auk
þeirra eru 36 drepnir.
1661 Fyrstu peningaseðlar í Evrópu gefnir út af Stokkhólmsbanka.
1951 Skáldsagan Bjargvætturinn í grasinu eftir J. D. Salinger
kemur út í Bandaríkjunum.
1990 Yfir 1600 manns láta lífið í jarðskjálfta á Filippseyjum.
2005 Skáldsagan Harry Potter og blendingsprinsinn kemur út
á sama tíma um allan heim. 287.564 eintök seljast að meðaltali á hverri klukkustund fyrsta sólarhringinn.
2009 Alþingi Íslendinga samþykkir með 33 atkvæðum gegn 28
(tveir sátu hjá) að senda umsókn um aðild til Evrópusambandsins. Allir flokkar klofna í afstöðu sinni nema Samfylkingin.

x
Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

SIGFÚS SIGURÐUR KRISTJÁNSSON
fyrrv. yfirtollvörður á Keflavíkurflugvelli,
Garðavegi 12, Keflavík,

lést mánudaginn 9. júlí. Jarðarförin fer fram
20. júlí nk. frá Keflavíkurkirkju kl. 13.00.
Blóm og kransar afþakkaðir, en þeim sem
vilja minnast hans er bent á samtök um Alzheimer,
0327-26-004302 kt. 580690-2389.
Jónína Kristjánsdóttir
Hilmar Bragi Jónsson
Elín Káradóttir
Magnús Brimar Jóhannsson
Sigurlína Magnúsdóttir
Hanna Rannveig Sigfúsdóttir
Ágúst Pétursson
Drífa Jóna Sigfúsdóttir
Óskar Karlsson
Sjöfn Eydís Sigfúsdóttir
Jóhann Ólafur Hauksson
Snorri Már Sigfússon
barnabörn og barnabarnabörn.

Útför bróður okkar, mágs og frænda,

KARLS KONRÁÐS KARLSSONAR
Blómvallagötu 13, Reykjavík,

sem lést að heimili sínu 12. þ.m., fer
fram frá Landakotskirkju þriðjudaginn
17. þ.m. kl. 15.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Norbert Gossmann

BJÖRN FRIÐFINNSSON
fv. ráðuneytisstjóri, sem lést þann
11. júlí síðastliðinn, verður jarðsunginn
frá Dómkirkjunni þann 19. júlí kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir
en þeim sem vilja minnast hans er bent á
Rauða krossinn.
Iðunn Steinsdóttir
Leifur Björnsson
Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir
Halldór Björnsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ragnheiður Ármannsdóttir
Þórir Guðmundsson
Helga Rut Guðmundsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

VALGERÐUR ODDNÝ ÁGÚSTSDÓTTIR
sem lést laugardaginn 7. júlí á Hrafnistu 2b
í Hafnarfirði, verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn 18. júlí kl. 13.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir
en þeim sem vilja minnast hennar er bent á
minningarsjóð Hrafnistu í Hafnarfirði.
Inga I. Svala Vilhjálmsdóttir
Páll Trausti Jörundsson
Kára Hrönn Vilhjálmsdóttir
Sigmundur Smári Stefánsson
barnabörn og barnabarnabörn.

JÓNAS GUÐMUNDSSON Hefur stundað göngur í 25 ár og ferðalangar njóta góðs af á síðu hans www.gonguleidir.is.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

JÓNAS GUÐMUNDSSON: OPNAÐ FYRSTA GÖNGULEIÐAVEF LANDSINS

Gengst við því að vera nörd
„Hugmyndin varð til þegar ég var
að ganga Laugaveginn með dætrum
mínum í fyrra. Ég hef oft skrifað um
efni tengd útivist og ferðalögum, og í
þessari göngu hvöttu þær mig til að
taka þau skrif lengra og setja vef á
laggirnar með upplýsingum um gönguleiðir og það varð úr, það vantaði svona
vef en hliðstæðir vefir eru þekktir víða
um heim,“ segir Jónas Guðmundsson
sem nýverið setti á laggirnar vefinn
gonguleidir.is. Á honum er að finna lýsingar á 250 leiðum um land allt.
Spurður hvernig leiðirnar á vefnum
hafi verið valdar segir Jónas það einfalt: „Þetta eru leiðir sem ég hef farið,
nú þegar eru komar 250 leiðir inn og
ég kem til með að setja hátt í 100 leiðir
í viðbót inn í sumar,“ segir Jónas sem
lengi hefur stundað útivist og göngur
auk þess að vera virkur í björgunarsveitum um árabil.
„Ég hef verið að labba í 25 ár og ég
komst að því þegar ég hóf vinnu við
vefinn að ég hef meira og minna haldið
til haga upplýsingum um gönguferðir
mína, fyrst óformlega og svo formlega.
Ég á loggbækur, ljósmyndir úr ferðum
og líklega hátt í 100 göngukort. Líklega
er ég nörd á þessu sviði, það þýðir ekki
annað en að játa það.“
Á gönguleiðavefnum eru hagnýtar
upplýsingar um gönguleiðirnar, bæði
er leiðarlýsing á síðunni, upplýsingar
um göngutíma, myndir og svo er hægt
að sækja GPS-hnit leiðarinnar ef það
á við. Þá er hægt að prenta út stutta
og markvissa lýsingu sem passar á A4
blað og hentar til að taka með í gönguna.
„En svo verður fólk auðvitað að
kunna að ferðast, vera rétt útbúið og
við öllu búið. Vera með GPS-tæki með
sér í lengri ferðir,“ segir Jónas sem

VÁ Í VONDUGILJUM

Fjallabakið er í miklu uppáhaldi hjá Jónasi sem nefnir leiðina inn í Vondugil sem
dæmi um skemmtilega göngu við allra hæfi. Hér er gripið niður í lýsingu hans á
vefnum:
„Ef það teldist góð vinnubrögð að skrifa VÁ í gönguleiðalýsingu væri það gert hér.
Stórkostlegt svæði með ótrúlegri litadýrð. Við hefjum gönguna við skála Ferðafélags
Íslands í Landmannalaugum. Fyrsti leggurinn er sameiginlegur með þeim sem eru að
ganga Laugaveginn. Rétt áður en við byrjum að hækka okkur að Brennisteinsöldu er
skilti sem bendir til hægri. Á því stendur Vondugil og Háalda. Göngum inn í Vondugil
og sömu leið til baka.
[…] Litadýrðin í giljunum er ótrúleg. Á nokkrum stöðum sunnan (vinstra megin) við
Uppgönguhrygginn eru litirnir næstum óraunverulegir. Ekkert verra er að vera hér eftir
góðan rigningarskúr en þá skerpir stundum á litum og þeir jafnvel breytast.“
WWW.GONGULEIDIR.IS

frábiður sér stimpilinn göngugarpur
þrátt fyrir mikla göngureynslu.
„Ég byrjaði í skátunum 10 eða 12 ára
gamall og svo tóku björgunarsveitirnar við. En ég er enginn garpur, meiri
svona meðalkall. Þetta verður bara
hluti af lífstílnum. Dætur mínar eru

löngu komnar upp á lagið. Þær gengu
með mér Laugaveginn í fyrra sjö og
ellefu ára gamlar. Nú vorum við að
koma úr gönguferð um Fjallabak. Það
geta allir gengið, málið er bara að sigta
inn á leiðir sem henta,“ segir Jónas að
lokum.
sigridur@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 16. JÚLÍ 1951

Bjargvætturinn í grasinu gefin út
Okkar ástkæri frændi og vinur,

EYJÓLFUR EYJÓLFSSON
frá Botnum í Meðallandi,
Sundlaugavegi 24,
Reykjavík,

sem lést á Hjúkrunarheimilinu Klausturhólum
fimmtudaginn 5. júlí, verður jarðsunginn frá
Laugarneskirkju í Reykjavík þriðjudaginn 17.
júlí kl. 15.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Birna Halldórsdóttir

Þennan dag fyrir réttu 61 ári síðan kom út í Bandaríkjunum bókin The Catcher in The Rye eða Bjargvætturinn í grasinu eins og hún kallast á Íslensku.
Þetta var fyrsta skáldsaga höfundarins J.D. Salinger
sem áður hafði vakið athygli fyrir smásagnaskrif.
Söguþráður bókarinnar er einfaldur, fylgst er með
söguhetjunni, hinum sextán ára Holden Caulfield,
flækjast um í New York eftir brottrekstur úr
heimavistarskóla fyrir drengi, raunar hinum fjórða
á skömmum tíma. Söguhetjan er einnig sögumaður
frásagnarinnar sem flakkar aftur í tíma, dregur upp
mynd af fjölskyldu Caulfields og gefur innsýn í
hvað stefnir hjá honum.

Í sögunni kvað við nýjan tón í bandarískum bókmenntum.
Ekki hafði tilvistarkreppu unglings verið lýst betur, orðfæri og
hugðarefnum. Holden Caulfield er andhetja, en andhetja sem
margir gátu speglað sig í og bókin varð fljótt afar vinsæl. Hún var
þó umdeild, Caulfield hefur trú að háði og spotti og talar frjálslega
um vændi sem féll í grýtta jörð hjá sumum þjóðfélagshópum og
var hún bönnuð víða í Bandaríkjunum.
Höfundurinn dró sig í hlé og gaf lítið út eftir að bókin kom út.
Hann neitaði að tala við fjölmiðla og hafnaði síendurteknum
boðum um að selja réttinn til að færa efni bókarinnar yfir á hvíta
tjaldið.
Bókin kom út í íslenskri þýðingu árið 1975 en höfundur hennar
var Flosi Ólafsson.

ÓLÍFUOLÍA SEM HREINSIEFNI
Auðvelt er að ná rákum og blettum af ryðfríu stáli með örlítilli
ólífuolíu. Hellið einfaldlega olíu í tusku og strjúkið yfir stálið.
Fægið síðan með þurrum eldhúspappír.

HEIMILISLEGT
Heimilið hennar
Bjargar er mjög litríkt
og fullt af gömlum
hlutum sem eiga sér
langa sögu.
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ZZZZHEHULV
.HUDPLNK~èDèDUS|QQXURJSRWWDU
PHèODXVXO VDQOHJXKDQGIDQJL
+HQWDUìYtYHOiJULOOLètRIQLQQ
HèDHOGDYpOLQD

(UEtOOLQQWLOE~LQQI\ULUIHUåDODJLå"

LITRÍK OG RÓMANTÍSK
LISTRÆN SMEKKKONA Björg Gunnarsdóttir hefur mikinn áhuga á hönnun
en hún heldur úti lífsstílsbloggi ásamt systur sinni.
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jörg Gunnarsdóttir heldur úti
heimasíðunni www.overonecoffee.com ásamt Önnu Gunnarsdóttur systur sinni. Við fengum að
kíkja inn á heimilið hennar og hún sýndi
okkur sína uppáhaldshluti. Björg hefur
mikinn áhuga á tísku og húsgögnum og
er dugleg að sækja sér innblástur og
prófa eitthvað nýtt. „Ég sæki innblástur
í tímarit og hjá vinum og ef ég fæ einhverjar hugmyndir þá fletti ég þeim upp
á netinu. Ég hef líka verið dugleg að róta
á flóamörkuðum og finna gersemar þar,“
segir Björg.
Heimili Bjargar einkennist af rómantík og litum og þar er mikið af gömlum
hlutum. Þær systur byrjuðu með heimasíðuna seinasta haust og er mikið af fólki
sem heimsækir síðuna dag hvern enda
eru þær duglegar að setja inn færslur.
Í haust ætlar Björg að flytja til Kaup-

mannahafnar þar sem hún er að fara
í starfsnám hjá tískumerkinu Bruuns
Bazaar en Björg er lærð í kjólasaum. Björg
mun halda áfram að blogga í Danmörku.
„Ég held að það verði gaman að blogga í
Køben því að ég mun þá vera í alveg nýju
umhverfi og fá nýjan innblástur. Anna
mun þó halda áfram að blogga frá Ís■ gunnhildur@365.is
landi,“ segir Björg.

Gerið gæða- og verðsamanburð
NÝTT

GAMLIR MUNIR
HEILLA
Björgu finnst gaman að
safna gömlum fallegum
hlutum eins og myndavélum. Þá safnar hún
gömlum cappuccino
bollum sem hún finnur á
flóamörkuðum.

12 mánað
vaxtalaus a
a
greiðslur* r

Sængurver
Handklæði
Sloppar
Púðar
*3,5% lántökugjald

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

FÓLK| HEIMILI
BAKAR Í FRÍINU
Hildur er frístundabakari
með metnað. Henni finnst
gaman að fá áskoranir og
hugmyndir frá öðrum þegar
kemur að því að skreyta
kökurnar sem hún bakar.

FLIKKAÐ UPP
Á FLÍSARNAR

 Eru flísarnar farnar að
láta á sjá? Hví ekki að
mála?

  
    

Save the Children á Íslandi

Á heimasíðu Húsasmiðjunnar má finna leiðbeiningar
um hvernig skuli mála flísar.
Til að byrja þarf að hreinsa
flísarnar og gamla fúgu með
sterku hreinsiefni og svo með
sveppaeyði. Hreinsið líka
gamla málningu af, ef einhver
er á flísunum. Því næst skal
grunna flísarnar, en gætið þess
að hvergi sé bleyta á flísum eða
í fúgu.
Notið gervihárapensil eða rúllu
fyrir grunninn, málið alltaf lóðrétt í sömu átt. Látið grunninn
þorna og pússið með sandpappír að grófleika 120. Bleytið
tusku með
White Spirit
og strjúkið
yfir. Málið aðra
umferð
af grunni.
Strjúkið yfir
með sandpappír að
grófleika 160, þurrkið
sem fyrr og málið með lakkinu,
látið þorna, strjúkið yfir með
sandpappír (grófleika 180) og
málið aðra umferð, látið lakkið
þorna og allt er klárt. Ekki
gleyma að mála ávallt lóðrétt í
sömu átt.

Útsalan
í fullum gangi
Flott föt fyrir
ﬂottar konur
st. 40 – 58

HÖFÐI Á KÖKU
GAMAN AÐ BAKA Hildur Kjartansdóttir er frístundabakari sem eyðir góðum
tíma í eldhúsinu. Hún vinnur í sumar við að elda fyrir krakka í sumarbúðum.

H

ildur Kjartansdóttir ákvað að
skella í eina köku og skreyta hana
í tilefni þess að hún er í vikulöngu
sumarfríi. „Ég gerði stúdentsköku fyrir
vinkonu mína sem útskrifaðist úr MR og
skreytti hana með skólanum sjálfum. Þá
komst ég að því að ég hef mjög gaman
af að skreyta kökur með þekktum byggingum. Mér finnst Höfði falleg bygging
og ákvað að spreyta mig á því að gera
hana. Ég fór með kökuna til ömmu og
afa og þau fengu að eiga hurðarhúnninn
sem svo mikið var horft á í sjónvarpinu
þegar leiðtogafundurinn fór þar fram,“
segir Hildur.
Aðspurð segist hún alveg tíma því
að borða kökurnar. „Það er fínt að einhver borði þær því annars skemmast
þær bara.“ Vinir og vandamenn Hildar
fá helst að njóta afraksturs bakstursins
en hún hefur gert svolítið af því að baka
fyrir afmæli og aðrar veislur og gefur þá
kökuna sem gjöf. „Það eru ekki margir
í vinahópnum sem hafa gaman af kökuskreytingum þannig að þeim finnst fínt
að ég sjái um þetta,“ segir hún.
Hildur byrjaði að nota sykurmassa í

skreytingar fyrir rúmu ári síðan. „Mér
finnst skemmtilegast að fá áskoranir
og vinna út frá þeim. Ég gerði til dæmis
geislasverðsköku fyrir vin minn af því
hann var lengi búinn að biðja um að
ég gæfi honum geislasverð
þegar ég kláraði geislafræðina sem ég er að læra,“
segir Hildur og tekur fram
að geislafræði hafi reyndar
ekkert með geislasverð að
gera. Hún segir alls ekki
erfitt að gera svona fallega
skreyttar kökur, það reyni
helst á þolinmæðina. „Þetta
felst í æfingunni en tekur svolítinn
tíma. Ég var fjóra til fimm tíma að lita
massann og skreyta Höfðakökuna.“
Hildi finnst gaman að elda og baka
en í sumar vinnur hún við að elda fyrir
börn og starfsfólk í sumarbúðum KFUM
& KFUK á Hólavatni. „Það er alltaf gaman að elda þegar maður fær hrós fyrir
og það er vel borðað af matnum,“ segir
Hildur sem hyggur á meiri og jafnvel
metnaðarfyllri kökuskreytingar í fram■ lilja.bjork@365.is
tíðinni.

FALLEG OG GÓMSÆT
Hildi finnst Höfði falleg
bygging og ákvað að
skreyta köku með byggingunni þekktu. Það
tókst svona stórvel.

Verslunin Belladonna á Facebook

HVERNIG ÞRÍFA Á LYKLABORÐ
Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517-6460
www.belladonna.is

Lyklaborð tölvunnar er flestum mikilvægt en það, eins og aðrir hlutir, safnar
ryki og drullu með tímanum. Hér eru ráð til að halda því hreinu.

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

Rafhitarar fyrir heita potta
íslensk
framleiðsla
í 20 ár

Það eru margar leiðir til að þrífa hefðbundin lyklaborð, allt eftir því hvaða
óhreinindi það eru sem helst þarf að
þrífa. Það allra fyrsta sem þarf að gera
er að taka lyklaborðið úr sambandi eða
taka rafhlöðurnar úr. Lyklaborðið getur
skemmst við hreingerninguna ef það er
rafmagn á því.
Til að ná ryki úr lyklaborðinu er auðveldast að nota litla handryksugu. Ef
rykið er mikið er hægt að setja bursta
á venjulega ryksugu og bursta með
honum um leið og ryksugað er.
Dagleg notkun elur af sér alls kyns
sýkla sem fá að lifa óáreittir á tökkum
lyklaborðsins ef ekkert er að gert. Varist þó að nota ekki of sterk hreinsiefni
þar sem ekki er gott fyrir fingurna að
vera í snertingu lengi við þess konar
efni. Setjið efnið í tusku og strjúkið yfir
lyklaborðið. Gott er að nota eyrnapinna
til að komast á milli takkanna.

Stundum er þörf á að fara út í alvarlegri hreinsunaraðgerðir, til dæmis
þegar einhvers konar vökvi hellist
yfir lyklaborðið. Þá er best að byrja á
því að þurrka upp allan þann vökva
sem hægt er. Ef takkarnir eru orðnir
klístraðir þarf að taka þá af. Þá þarf
að leggja á minnið rétta staðsetningu
allra takkanna eða jafnvel taka mynd
af lyklaborðinu áður en takkarnir eru
teknir af.
Þegar búið er að taka lyklana af er
hægt að þrífa borðið sjálft með ryksugu
eða tusku með hreinsiefni í. Takkana
sjálfa má þrífa með vatni eða eyrnapinna. Á mjög erfiða bletti má nota
strokleður, passið þó að strokleðursleifarnar fari ekki ofan í lyklaborðið. Ef
ekkert af þessu virkar má nota mjúkan
tannbursta, bleyttan í hreinsiefni. Setjið svo takkana aftur á lyklaborðið og þá
ætti það að vera orðið eins og nýtt.

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

GRÓÐRARSTÍA Margir
gleyma að þrífa lyklaborð en þar þrífast allskyns óhreinindi.

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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Stórglæsilegt sumarhús

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur
Sigurjón M. Egilsson stýrir Sprengisandi á sunnudagsmorgnum kl. 10–12

Auður Kristinsd.

Elín Viðarsdóttir

Sölufulltrúi

Lögg. fasteignasali

Fífusel 35, 3. hæð
Opið hús þriðjudaginn 17. júlí kl. 18:30 - 19:00
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Vegna
mikillar sölu
vantar eignir
á skrá!
5 herbergja íbúð með bílageymslu. Mikið endurnýjuð með glæsilegu útsýni.
Herbergi í kjallara í útleigu.
Íbúð 115 fm plús bílskýli 27 fm.
Verð 23,7 m.

audur@fasteignasalan.is

Fasteignasalan Valhöll s. 588
4477 kynnir:
Stórglæsilegt sumarhús með
gestahúsi á rúmlega 0,5 ha
eignarlandi í Reykjaskógi í
Biskupstungunum. Eignin er
ofarlega í skóginum, kjarri
vaxið svæði og útsýni mikið.
Innbú og tæki fylgja með í
kaupum. Heitt og kalt vatn í
húsi.

Fallegt sumarhús í Reykjaskógi.

Komið er inn í anddyri þar sem er
fataskápur, geymsla í framhaldi.
Gengið inn í rúmgott hol þaðan sem
er aðgangur að tveimur stórum
svefnherbergjum. Stofa og eldhús
eru í opnu rými og með stórum útsýnisgluggum er snúa í suður. Góð
tæki eru í eldhúsi, meðal annars ofn
og uppþvottavél. Frá stofu er útgengt
á stóran útsýnispall sem nær umhverfis hús. Svefnloft er afar rúmgott, þar komast auðveldlega fyrir
tvö rúm, náttborð, sjónvarp og sófasett. Baðherbergi er með sturtu,
skápur fyrir ofan vask, þaðan er út-

gengt á pallinn þar sem er heitur
pottur.
Gestahús er tæplega 17 fm að
stærð. Þar er eldhús með lítilli borðstofu, baðherbergi með sturtu og gott
rými með kojurúmi en svefnpláss er
fyrir þrjá. Til viðbótar við gestahús
er lítið hús á lóðinni sem tilvalið er
fyrir börn og leikföng þeirra.
Eignin er skráð 81,7 fm í fasteignamati en samkvæmt seljanda er
um að ræða samtals 111 fm gólflöt
með svefnlofti en mesta lofthæð þar
er um 2 metrar. Undir aðalhúsinu
er aðgangur að stóru og miklu rými
þar sem m.a. kemst fjórhjól, tilvalið

fyrir áhöld og annað. Bústaðurinn er
á steyptum stólpum og var byggður
árið 1995. Mikið kjarr er umhverfis
húsið, aðkoma góð og allur frágangur
til fyrirmyndar. Greitt er fast gjald
fyrir heitt og kalt vatn ásamt vegagjaldi en sú upphæð nemur um 120
þúsund krónum á ári og er tengt vísitölu. Göngufæri er á leiksvæði sem
sumarhúsin reka sameiginlega, þar
er lítill golfpúttvöllur, fótbolta- og
körfuboltavöllur.
Eign sem vert er að skoða. Upplýsingar
gefur Jón Rafn Valdimarsson,
löggiltur fasteignasali, sími 695-5520.

Rauðavað 13 - 110 Reykjavík

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

Kristnibraut 6 - 113 Reykjavík
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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.
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30
til 18:00

Laxatunga 189 - 270 Mosfellsbær
234,9 m2 einbýlishús í byggingu á einni hæð við
Laxatungu 189 í Mosfellsbæ. Eignin er laus til
afhendingar strax. V. 34,9 m.

Mjög glæsileg
114,5 m2 4ra
herbergja íbúð
á 2. hæð í 3ja
hæða fjölbýli
við Rauðavað
13 í Norðlingaholti, ásamt
bílastæði í
lokuðum bílakjallara. Eignin er laus til
afhendingar strax. V. 29,4 m.

Álfkonuhvarf 63 - 203 Kópavogur
120,7 m2, 4ra herbergja íbúð
á 2. hæð í 3ja hæða lyftuhúsi
við Álfkonuhvarf 63 í Kópavogi.
Eignin er laus til afhendingar
strax. V. 29,5 m.

Urðarholt 5 - 270 Mosfellsbær
*Auðveld kaup* Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð í litlu fjölbýli við Urðarholt í Mosfellsbæ.
Áhvílandi lán hjá Íbúðalánasjóð ca. 24 m. V. 24,9 m.

Klapparhlíð 5, íbúð 101 - 270 Mosfellsbær
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Mjög falleg
118,3 m2, 3ja
herbergja endaíbúð á 1.hæð
í lyftuhúsi fyrir
50 ára og eldri,
ásamt bílastæði
í bílakjallara
við Klapparhlíð
í Mosfellsbæ. Eignin er laus til afhendingar strax. V. 32,9 m.
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30
til 18:00

Reynihvammur 41 - 200 Kópavogur
Falleg 4ra herbergja jarðhæð
með sérinngangi í tvíbýlishúsi
við Reynihvamm 41 í Kópavogi.
Gróinn og fallegur staður í
Kópavogi. Eignin er laus til
afhendingar strax. V. 22,0 m.
Hraunbær - 110 Reykjavík
Björt og rúmgóð 64,8 m2 2ja herbergja íbúð á 2.
hæð ásamt geymslu við Hraunbæ 102F í Reykjavík.
Eignin er laus til afhendingar strax. V. 15,5 m.

Stóriteigur 27 - 270 Mosfellsbær
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140,7 m2 parhús á einni hæð
með bílskúr við Stórateig 27 í
Mosfellsbæ. Rúmgott parhús á
einni hæð í litlum botnlanga,
3-4 herbergi, stofa, eldhús,
baðherbergi m/baðkari, gestasalerni og þvottahús ásamt
bílskúr. V. 34,9 m.
Opið hús í dag mánudag frá
kl. 18:30 til 19:00

Eyktarás 2 - 110 Reykjavík

Krókatjörn - 270 Mosfellsbær
Fallegt sumarhús á 10.000 m2 eignarlóð við
Krókatjörn í Mosfellsbæ. Þetta er fallegt 51,8 m2
sumarhús með millilofti, góð timburverönd með
skjólgirðingu, mikill gróður umhverﬁs húsið og
eignarlóðin nær niður að Krókatjörn. V. 22,5 m.

Falleg ca. 250,9 m2 íbúð
með bílskúr í tvíbýlishúsi við
Eyktarás 2 í Reykjavík. Eignin er
laus til afhendingar strax. Eignin
skiptist í efri hæð: Forstofu, hol,
baðherbergi, hjónaherbergi
með fataherbergi, Sjónvarpsherbergi(sem er hægt að
breyta í svefnherbergi, eldhús,
stofu og borðstofu. Neðri hæð:
hol, þrjú herbergi, fataherbergi,
baðherbergi, þvottahús og
geymslu. V. 47,9 m.

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

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

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

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.

Starhagi.

Bláskógar.

307,2 ggm. Glæsilegt
g einbýishús
ý
á þþremur hæðum með aukaíbúð á þþessum gglæsilega
g
útsýnisstað auk 35,1 fm. bílskúrs. Á aðalhæð eru m.a. samliggjandi stofur með föstum innréttingum,
g
borðstofa,sjónvarpsstofa
j
p
ogg eldhús með fallegum
g upprunalegum
pp
g innréttingum.
g
Á efri hæð eru 5 herbergi og baðherbergi. Íbúð í kjallara er 3ja herbergja, samþykkt og með
fullri lofthæð. Glæsilegt útsýni úr stofum út á sjóinn. Falleg lóð. Frábær staðsetning.

Vandað ogg þó
þ nokkuð endurnýjað
ýj um 290,0 fm. einbýlishús
ý
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,nýendurr
nýjað 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.

SÉRBÝLI

Kringlan – endaraðhús
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. útanVerð 22,9 milllj.

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

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

4 - 6 HERB.

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

Aragata
Fallegt og afar vel staðsett 314,4 fm einbýlishús á þremur pöllum auk rislofts á þessum eftirr
sótta 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.

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 baðherr
bergi 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.

Dvergaborgir – 6 herbergja íbúð
Góð 132,1 fm. 6 herbergja íbúð á tveimur hæðum, 3. hæð og ris, í Grafarvogi með góðu
útsýni.
ý Eldhús með nýlegri
ý g innréttingu,
g rúmgóð
g stofa, baðherbergi
g ogg tvö herbergi
g á aðalhæð. Í risi eru opið rými, tvö herbergi og snyrting auk vinnuaðstöðu/geymslu. Sér merkt
bílastæði á lóð. Verð 24,4 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.

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

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

Hamraberg.
Mikið endurnðýjað 128,2 fm. parhús á tveimur hæðum með góðum afgirtum garði í rólegu
og barnvænu hverﬁ í efra Breiðholti. Búið er að endurnýja eldhús og baðherbergi. Þrjú herr
bergi. Baðherbergi með hornbaðkari og sturtuklefa. Gólfhiti í allri neðri hæðinni. Garður
með góðum veröndum.Verð 37,3 millj.

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

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

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.

Espigerði – 4ra herbergja útsýnisíbúð
Fallegg 93,3 fm. 4ra herbergja
gj íbúð á 3. hæð, efstu, í góðu
g
fjölbýli
j ý á þessum
þ
eftirsótta stað auk sér
geymslu í kjallara. Útgangur á suðursvalir út af stofu og hjónaherbergi. Tvö herbergi í dag, en eru
þrjú á teikningu. Þvottaherbergi innan íbúðar. Mikils útsýnis nýtur frá íbúðinni. Verð 27,0 millj.
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ÞRASTANES 18A
GARÐABÆ

Glæsilegt einbýlishús
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17.00 -18.00
Glæsilegt og vandað 364,8 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með möguleika á aukaíbúð á neðri hæð á útsýnisstað á Arnarnesinu. Húsið er byggt árið 1989 og skiptist
m.a. í stórt alrými með mikilli lofthæð og góðum gluggum
þar sem eru borðstofa og sjónvarpsstofa, rúmgott eldhús,
setustofu og arinstofu með frábæru útsýni til Snæfellsjökuls
og til sjávar, hjónaherbergi með baðherbergi og fataherbergi og gufubað.
Lóðin er eignarlóð 704,0 fm. að
stærð, ræktuð og með skjólgóðum
veröndum og heitum potti. Hiti í
innkeyrslu og stéttum við húsið að
stærstum hluta. Þrjú sér bílastæði á
lóð. Verð 89,0 millj. Eignin verður til
sýnis á morgun. Verið velkomin.

Borgartún
Til leigu 358 fm. skrifstofuhúsnæði á 3. hæð , efstu hæð, í góðu lyftuhúsi við Borgartún. Húsnæðið er laust til
afhendingar strax. Hæðin skiptist í alrými/móttöku, fjölda skrifstofa, eldhúsaðstöðu, matsal, snyrtingar o.ﬂ. Sameign nýlega ﬂísalögð. Góð aðkoma og næg bílastæði. Möguleiki að fá leigt til viðbótar rými í kjallara t.d. undir
skjalageymslur. Húsnæðið er laust strax.

Hátún- 4ra
herbergja íbúð.
Góð 89,3 fm. 4ra
herbergja íbúð með
útsýni
ý til þþriggja
ggj átta í
góðu lyftuhúsi. Íbúðin
skiptist í eldhús, alrými/
borðstofu, stofu með
útgengi á svalir til
austurs, þrjú herbergi
og baðherbergi.
Aðkoma góð og garður
í rækt. Verð 22,6 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI
Suðurlandsbraut.
131,7 fm. skrifstofuhúsnæði á tveimurhæðum. Afar góð
staðsetning miðsvæðis í Reykjavík. Neðri hæðin skiptist í
fjórar skrifstofur og alrými og efri hæðin er eitt opið rými með
kafﬁaðstöðu. Tilboð óskast.

Seiðakvísl – efri hæð auk bílskúrs
Góð 117,2 fm. efri með með sérinngangi auk 31,5 fm sérstæðs bílskúrs. Hæðin
skipist
p í hol, eldhús, samliggjandi
ggj
opnar
p stofur, tvö herbergi
g ogg baðherbergi
g
með þvottaaðstöðu. Aukin lofthæð bæði í eldhúsi og stofu. Útgangur á svalir til
vesturs úr hjónaherbergi. Verð 29,5 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.,

Skútuvogur - laust til afhendingar strax.
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.Laust
til afhendingar strax. Verð 23,0 millj.

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

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

EIGNIR ÓSKAST
VANTAR Í EFTIRFARANDI PÓSTNÚMERUM

Vindás – 3ja herb.
Strandvegur- Sjálandi Garðabæ. Glæsileg 4ra herb. 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.

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.

•
•
•
•
•
•
•

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

ÓSKUM EFTIR ÚTSÝNISÍBÚÐ Í REYKJAVÍK, NEÐAN ELLIÐAÁA.
VERÐ ALLT AÐ KR. 50 MILLJÓNUM.
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 21,9 millj.

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

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

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

3JA HERB.
Hrísmóar –
Garðabæ
Falleg og vel skipulögð
89,2 fm. íbúð á 4. hæð
með tvennum svölum í
góðu lyftuhúsi í miðbæ
Garðabæjar. Eldhús
með útgangi á svalir til
norðurs. Bjartar stofur.
Tvö ggóð herbergi
g 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.

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

Grettisgata

2JA HERB.
Hofsvallagata.
Vel skipulögð 48,9 fm. íbúð
á 1. hæð í góðu steinhúsi
í gamla vesturbænum
auk 17,6 fm. íbúðarherr
bergis í kjallara. Eldhús
með nýlegum innréttingum.
Rúmgóð og björt stofa. Laus
til afhendingar strax. Verð
16,9 millj.

Njálsgata.

Seljavegur.
71,0 fm. íbúð á jarðhæð í vesturbæ Reykjavíkur auk sér geymslu í sameign.
Eldhús er opið í stofu með nýlegri innréttingu . Tvö góð svefnherbergi. Stofa.
Þvottaherbergi er sameiginlegt á jarðhæð. Verð 19,9 millj.

HÆÐ ÓSKAST Í 107 – MELAR – HAGAR
ÓSKUM EFTIR UM 120-150 HÆÐ FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA

39,2 fm. risíbúð í miðborginni. Íbúðin skiptist í
forstofu/gang, eitt herbergi,
stofu og eldhús. Baðherr
bergi er sameiginlegt með
íbúð á hæðinni. Verð 10,9
millj.

Falleg 40,7 fm. íbúð á 2. hæð ásamt
31,0 fm. sér geymslu með gluggum
í kjallara í miðbænum. Eldhús og
baðherbergi endunýjað fyrir nokkrum
árum. Nýlegar svalir til suðurs úr
svefnherbergi.
g Rúmgóð
g ogg björt
j 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.

Einbýli

Þingvað 35 - einstök staðsetning

Árland 4 - OPIÐ HÚS Á ÞRIÐJUDAG

Fákahvarf- Glæsileg fullbúin eign

Glæsilegt og einstaklega vel hannað einbýlishús rétt við óbyggt svæði í Norðlingaholti.
Stendur í jaðri hverﬁsins við Heiðmörkina.
Göngu- og reiðstígar og óspillt náttúran við
hendina. Einstakt skipulag með stórum stofum, fjórum svefnherb. þar af sér hjónasvíta á
efri hæð með sérbaðherbergi. Parket og ﬂísar,
vinnustofa/gestahús á lóðinni, miklar verandir
og glæsilegt útsýni. V. 84,0 m. 1341
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Lindarbraut 31 – Seltjarnarnes

Einlyft velbyggt 129,6 fm einbýlishús ásamt
36 fm bílskúr, samtals 165,6 fm. Húsið
stendur á 1.000 fm lóð sem er með verönd,
hekki, grasﬂöt o.ﬂ. Húsið skiptis í forstofu,
hol, rúmgott eldhús, tvær stofur, svefngang,
baðherbergi, hjónaherbergi og rúmgott svefnherbergi. V. 51 m. 1462

Fallegt og vel hannað einbýlishús í Fossvoginum ásamt sérstæðum bílskúr. Húsið er teiknað á
arkitektastofu Skarphéðins Jóhannssonar. Eignin skiptist í forstofu, snyrtingu, borðstofu, stofu,
bókastofu, eldhús, þvottahús, bakinngang, 4 barnaherbergi,o.ﬂ. Í kjallara er stórt herbergi með
gluggum o.ﬂ. Stór og gróinn garður. Opið húsi á morgun, þriðjudag 17. júlí milli 17:00 og 18:00
V. 89 m. 1811

Verulega glæsilegt og vandað nýlegt 356,4 fm einbýlishús þar af er 36,8 fm bílskúr. Húsið stendur
á frábærum útsýnisstað með miklu útsýni yﬁr Elliðavatn. Sérsmíðaðar vandaðar innréttingar og
gólfefni hannað af Rut Káradóttur innanhúsarkitekt. Hiti í gólfum, innbyggð lýsing og ljósastýringarkerﬁ. Sigurður Hallgrímsson arkitekt teiknaði húsið. 1650

Foldarsmári - neðri sérhæð

Laugarvatn - þrjú fjölbýlishús

Framnesvegur 46 - einbýlishús.

Einstaklega fallegt 180 fm hús á þremur
hæðum með lokuðum garði með hitalögn í
stétt, heitum potti, sturtu, hjólageymslu og
garðskála. Eignin er vel staðsett og býður upp
á möguleika að breyta 1.hæð í litla íbúð eða
vinnuaðstöðu. Gott útsýni að Snæfellsjökli.
V. 54,9 m. 1556

Vættaborgir - glæsileg eign

Vorum að fá í einkasölu Laugarbraut 1-5 að Laugarvatni. Um er að ræða þrjú nýleg hús sem samtals 26 íbúðum. Tvö þeirra eru með átta 2ja herbergja íbúðum og eitt er með 10 íbúðum, 2ja og
3ja herbergja. Ástand á íbúðum er gott og staðsetning er frábær. Allar íbúðirnar eru með sér inngangi. Góð þjónusta er að Laugarvatni. Til greina kemur að hvert hús í einu lagi. Tilvalið tækifæri
fyrir t.d. leigufélög, stéttarfélög og aðila tengda ferðaþjónustu. 1806

Glæsileg 149,7 fm neðri sérhæð með sérinngang ásamt sérstæðum bílskúr í smárahverﬁ
Kópavogs. Aðkoma að húsinu er mjög góð og er þar stórt upphitað bílaplan. Garður í góðri rækt
og sér timburverönd fylgir hæðinni. V. 39,9 m. 4721

Einstaklega vandað einbýlishús á góðum
útsýnisstað við Vættaborgir í Grafarvogi. Um
100 fm harðviðarverönd með sjávarútsýni og
stórt hellulagt bílaplan er við húsið. Ekkert
hefur verið til sparað. Vandaðar innréttingar,
tæki, gólfefni og loftaklæðning. Sérstaklega
mikil lofthæð í stofu (ca 7 metrar) og bílskúr.
V. 66,9 m. 1410

Strikið - útsýnisíbúð á efstu hæð.

Suðurhlíð - 100 fm ásamt tveimur stæðum.

Gljúfrasel - vel staðsett

Mjög vel staðsett einbýlishús í rólegu og
skjólsælu hverﬁ. Húsið er teiknað af Kjartani
Sveinssyni. Húsið er 241 fm með tvöföldum
bílskúr. Heimilt er að reisa gegnsæja glerbyggingu/sólstofu að fullu eða að hluta yﬁr svalir
efstu hæðar. V. 48,5 m. 1349

Glæsileg 3ja herberja endaíbúð á 2.hæð með tveimur stæðum í bílageymslu. Góðar svalir og einstaklega gott útsýni. Parket, vandaðar innréttingar. Tvær stofur og eitt herbergi í dag. Íbúðin er laus
strax. Verð 43 millj. 1577

Snæland 6 - falleg íbúð OPIÐ HÚS í DAG
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Glæsileg 2ja herbergja útsýnissíbúð á efstu hæð í glæsilegu lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri.Vandaðar eikarinnréttingar og sérvalin eik á gólfum. Yﬁrbyggðar svalir til vesturs með glæsilegu útsýni
m.a. á Snæfellsjökul, Álftanes og víðar. Mjög góð sameign og auðvelt aðgengi. Hátt til lofts í hluta
íbúðarinnar og innbyggð lýsing. V. 29,9 m. 1626

Norðurbakki 11c endaíbúð - Opið hús í dag
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Hrísrimi 22 - glæsilegt parhús

Glæsilegt og einstaklega vandað 185 fm
parhús á tveimur hæðum við Hrísrima í
Reykjavík. Falleg lóð með timburverönd baka
til og stóru steyptu bílaplani að framanverðu.
Aukin lofthæð er á efri hæð að hluta og stórar
suður svalir frá hjónaherbergi. Gott og vandað
fjölskylduhús þar sem stutt er í skóla og alla
helstu þjónustu. V. 47 m. 1552

Raðhús

O

Birkigrund – endaraðhús

Falleg 4 herbergja, 99 fm íbúð á góðum stað í Fossvoginum. Íbúðin skiptist í eldhús, stofu,
3 herbergi og baðherbergi. Suðursvalir. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 18:00 - 19:00
V. 24,9 m. 1335

Mjög glæsileg 3ja herbergja 114,7 fm endaíbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Fallegar
samstæðar innréttingar og gólfefni. Stór og björt stofa með útg. út á rúmg. svalir. Þvottah. inn af
baðherbergi. Auk baðherbergis er gestasnyrting. Verð 29,5
Opið hús verður í dag frá kl. 17:30 til 18:00. 1815

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

4ra-6 herbergja

Viðarás 95 - fallegt tengihús

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

Melhagi 9 – risíbúð
Espigerði - glæsilegt útsýni

Falleg 4ra herbergja 116 fm íbúð með frábæru
útsýni. Íbúðin er á 4. hæð og skiptist í hol, tvö
herbergi, stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi
og þvottahús. Öll sameign er mjög snyrtileg
enda fengið verðlaun. Mjög fallegt útsýni er
úr íbúðinni, einkum til norðurs til Esjunnar og
víðar. V. 28,5 m. 1422

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

Lækjasmári - góð íbúð

Mjög góð 67 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð
við Lækjasmára í Kópavogi. Íbúðin skiptist í
gang, baðherbergi, svefnherbergi, stofu og
eldhús svo og sér geymsla. V. 19,7 m. 1473

Vel staðsettur 44,1 fm bústaður fremst inn í
Skorradal. Vatnsendahlíð. Mjög góð verönd
er til suðurs og vesturs og er útsýni yﬁr
Skorradalsvatnið. Lítið nýlegt útihús fylgir
bústaðnum. V. 13,9 m. 1621

Vesturtún 32 – Álftanes

Fallegt og vel staðsett 123 fm endaraðhús
á einni hæð með innbyggðum bílskúr í
Bessastaðahrepp. Húsið er í botnlangagötu
við opið svæði rétt við skólann og sundlaugina. Skjólsæll garður með timburverönd og
hellulögð bílastæði. V. 35,9 m. 1417

Hæðir

Hallkelshólar – Grímsnesi



Veghús - glæsilegt útsýni

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

Bústaðurinn er á 1. ha. eignarlandi og er
fullbúin með öllum húsgögnum. Í kringum
húsið eru miklir pallar og mikið útsýni frá
þeim. Gert er ráð fyrir heitum potti á pallinum
og eru allar lagnir tilbúnar að sögn eiganda.
V. 15,9 m. 4005

Klapparstígur - glæsileg íbúð

Glæsileg 76,4 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð
við klapparstíg í Reykjavík. Húsið er byggt
árið 2006 hefur að geyma eingöngu 8 íbúðir.
Vönduð og góð íbúð með vönduðum innréttingum í nýlegu húsi á besta stað í miðbæ
Reykjavíkur. V. 32,9 m. 1588

2ja herbergja

Vesturgata - Nýtt á skrá.

Björt og falleg 58,6 fm 2ja herbergja íbúð á
3. hæð í fjölbýli. Íbúðin er snyrtileg í alla staði
með fallegri eldri innréttingu í eldhúsi. Fallegt
útsýni yﬁr höfnina til Esjunnar. Verð 18,5
millj. 1827

Sumarhús og jarðir
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

Vatnshlíð - við Þverá í Borgarﬁrði

Húsið er 52,2 fm timburhús með rúmlega 51,5
fm verönd og heitum potti. Staðsetning er á
skjólgóðum stað skammt frá Helgavatni. Lítill
geymsluskúr er á lóðinni. V. 15,4 m. 6705

Ljósheimar 8 - glæsileg endaíbúð

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

Hátún 6 6.hæð - mikið uppgerð og
glæsilegt útsýni

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

Stigahlíð - glæsileg sérhæð

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

Á bökkum Ytri Rangár - glæsilegur
sumarbústaður

Glæsilegur 127 fm sumarbustaður (heilsárshús) með 27 fm innbyggðum bílskúr í landi
Svínhaga, við bakka Ytri Rangár. Bústaðurinn
stendur á glæsilegum stað á 11.900 fm
eignarlóð. Bústaðurinn er vandaður með um
200 fm verönd til suðurs, vesturs og norðurs.
Veröndin er með heitum nuddpotti en þaðan
er hægt að horfa beint ofan í ána. 1758

Hrafnhólar – stórglæsileg

Stórglæsileg 4ra-5 herbergja íbúð á 3. hæð.
Íbúðin skiptist þannig: Stofa, eldhús, fjögur
svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús og
hol. Sér geymsla fylgir í kjallara. ÞESSI ÍBÚÐ
ER Í ALGJÖRUM SÉRFLOKKI. V. 29,5 m. 1140

Húsafell - lítill búðstaður m.
aukahúsi

Góður sumarbústaður við Kiðárbotna í Húsafelli. Bústaðurinn er 29,7 fm og er svonefndur
A-bústaður. Við bústaðinn er nýlegur útiskúr
sem nýtt hefur verið sem svefnrými eða
geymsla. Heitur pottur. Góð verönd. Hitaveita.
Bústaðurinn selst með innbúi. V. 6,9 m. 1411

Atvinnuhúsnæði

3ja herbergja

Lambhagavegur - stór lóð
Hraunbær – einstaklingsíbúð

Um 40 fm einstaklingsíbúð á jarðhæð til sölu.
Íbúðin snýr öll til vesturs (inn í “U-ið”).
V. 10,9 m. 1339

Langahlíð - endursteinað glæsilegt
hús.
Glæsileg talsvert endurnýjuð 4ra herbergja
íbúð sem er neðri hæð í mjög glæsilegu
nýlega endursteinuðu fjölbýli á einstaklega
góðum stað ásamt bílskúr. Rúmgóðar
vistarverur, endurnýjað fallegt baðherbergi.
Sérinngangur. Innangengt í góða sameign.
Laus strax, lyklar á skrifstofu. V. 35,9 m. 1387



Hæðargarður - laus strax

3ja herbergja 85,8 vönduð íbúð á jarðhæð
í suðvesturhorni hússins. Gegnheilt parket
er á íbúðinni. Sér verönd til suðurs er út af
stofunni. 1813

Seljabraut – standsett

2ja herbergja nýlega 45,9 fm standsett íbúð
á 2. hæð. Sér inngangur er inn í íbúðina af
litlum utan á liggjandi svalagangi. Íbúðin
skiptist í forstofu, stofu með eldhúskrók, baðherbergi og svefnloft. V. 14,5 m. 1551

Litlikriki 33 – Mosfellsbær

Glæsileg og mjög vönduð 281,9 fm sérhæð á
tveimur hæðum og með innbyggðum bílskúr
í ﬂottu hverﬁ í Mosfellsbæ. Eignin skiptist
þannig: anddyri, hol, sjónvarpsherbergi, tvö
baðherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi,
fjögur góð herbergi, geymslu, þvottahús og
bílskúr. V. 55 m. 1148

Öldutún m. bílskúr

Hólmasund - efri sérhæð

Torfufell - laus.

Glæsileg 4ra herbergja efri sér hæð í nýlegu
húsi á frábærum stað með sér inngangi
og sér hita. Mjög stutt er í alla þjónustu og
skemmtilegar gönguleiðir, útivistarsvæði í
Laugardal. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús,
stofu, þvottahús, tvö herbergi, hjónaherbergi
og baðherbergi. Snjóbræðsla er í útitröppum.
V. 33,9 m. 69750

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

Vatnagarðar - til sölu eða leigu
3ja herbergja björt íbúð á 3. hæð í sexbýlishúsi. Íbúðin er með glugga á þrjá vegu. Innbyggður bílskúr 1750

Torfufell 31 er 3ja herbergja 78,9 fm íbúð
á 2.hæð til hægri í góðu álklæddu fjölbýli
með yﬁrbyggðum svölum. Linoleum dúkur á
gólfum. Tvö herbergi, ﬂísalagt yﬁrfarið baðherbergi. Laus strax. Samkvæmt skrá er birt stærð
íbúðarinnar 73,3 fm og sérgeymsla er skráð
5,6 fm. V. 14,9 m. 1783

LIndargata

2ja herbergja þjónustuíbúð á 5. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er laus strax. Íbúðin skiptist
í stofu, baðherbergi, herbergi og eldhús.
Sérgeymsla fylgir. Öryggishnappar eru í íbúðinni. Í húsinu er m.a. matsalur, kafﬁstofa o.ﬂ.
Glæsilegt sjávarútsýni er úr stofu. 1561
TIL SÖLU EÐA LEIGU! Tvílyft atvinnuhúsnæði á eftirsóttum stað. Eignin er samtals 619,2 fm og er
í austurhluta hússins með gluggum til norðurs og austurs. Gott malbikað bílaplan er við húsið að
norðan- og austanverðu. Húsið er í góðu ástandi og nýlega málað. Viðhald hefur verið gott.
V. 106 m. 1080

Eignir óskast
Sérhæð í Vesturborginni eða í Hlíðunum óskast
Heiðarhjalli - glæsileg efri sérh.
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

Traustur kaupandi óskar eftir 120 - 150 fm sérhæð í Vesturborginni eða í Hlíðunum.
Góðar greiðslur í boði. Nánari uppl veitir Sverrir Kristinsson.

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

Óskast í Sjálandshverﬁ
Vesturberg - lítil útborgun

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

Traustur kaupandi óskar eftir 120-140 fm útsýnisíbúð í Sjálandshverﬁ í Garðabæ.
Nánari uppl. veitir Sverrir Kristinsson

Íbúð við Hæðargarð óskast – staðgreiðsla

Höfum kaupanda að ca. 100 fm íbúð að Hæðargarði 29, 33 eða 35.
Nánari uppl veitir Sverrir Kristinsson.

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 - Sérhæðir

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. - Raðhús
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

Álfaskeið - Hf. - Raðhús
Glæsilegt 185 fm raðhús á einni hæð með bílskúr. Húsið hefur
verið endurnýjað á liðnum árum bæði utan sem innan. Glæsileg
hönnun og skipulag. Fjögur svefnherbergi. Vandaðar innréttingar.
Ný standsett lóð. Frábær staðsetning. Verð 47,5 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.

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.

Boðahlein - Gbæ. - Eldri borgarar
Nýkomið í einkasölu 60 fm. raðhús 2ja herbergja. Á þessum
vinsæla stað. Sjárvarútsýni, suður garður.
Laust strax. Verð 21,9 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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Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fast.sali.

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Norðurbakki 220-Hafnarfj.
131,5 fm. glæsileg 3ja til 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð í lyftuhúsi ásamt tveimur sér
stæðum í bílageymslu. Enda íbúð með útsýni yﬁr höfnina. Sér þvottahús í íbúðinni. Fataherr
bergi innaf hjónaherbergi. Mikið útsýni m.a. yﬁr höfnina og víðar.

Höfum kaupanda að raðparhúsi eða einbýli í
Ásahverfinu í Garðabæ

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

stakfell.is
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Hálsaþing - 203 Kóp
Glæsilegt og vel skipulagt 254 fm. parhús á tveimur hæðum með 5 svefnherbergjum á eftirr
sóttum stað í Kópavogi í næsta nágrenni við Elliðavatn. Gott útsýni. Selst fokhelt eða lengra
komið.

Höfum kaupanda að 3-4ra
herbergja íbúð á jarðhæð í
Grafarvogi eða Norðlingaholti

Höfum kaupanda að
sérhæð í Reykjavík

Höfum kaupanda að rað-par
eða einbýlishúsi í Fossvogi
og Garðabæ

Laxatunga 21 - 31, 270 Mos.

Þórðarsveigur- 112 Rvk

Öldugrandi - 107 Rvk

Viðarrimi- 112 Rvk

Eyktarás - 110 Rvk

Heil raðhúsalengja með 5 húsum. Um er að
ræða 4 -5 herb. 245 fm fokheld raðhús á
tveim hæðum. Húsin eru staðsteypt.

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

79,3 fm 3ja herb. íbúð ásamt stæði í bílageymslu. Nýleg eldhúsinnrétting, parket
og ﬂísar á gólfum. Sjávarútsýni. Snyrtileg
sameign og rúmgóð geymsla. Laus við kaupsamning. Verð 23 millj.

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

250,9 fm samkv. teikningum, íbúð með
bílskúr í tvíbýlishúsi við Eyktarás í Reykjavík.
Eignin er laus til afhendingar strax.
Verð 47.9 millj

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

Rauðavað - 110 Rvk

Frjóakur - 210 Garðabæ

Maríubaugur - 112 Rvk

Berjarimi - 112 Rvk

Falleg og björt 4ra herb. íbúð á 2. hæð í
fjöbýli með svölum. Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, eldhús, bað, 3 svefnh. þvottah. og
geymslu. Stæði í bílgeymslu. Verð 29.5 millj

Einstaklega falleg og vel skipulögð 83,9 fm.
2ja herb. íbúð með sérinng. Útgengi út á
stóra sólverönd. Skipti á stærri eign. Stæði í
bílageymslu. Verð kr. 20.900.000.

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

Falleg 141,9 fm 4ra herbergja íbúð á þriðju
hæð í fjölbýli. Eldhús er parketlagt með
fallegri innr. Stofa parketlögð með hurð út á
suður svalir. Verð 30.9 millj.

Góð 88,8 fm 2ja herbergja íbúð fjölbýli, með
stæði í bílageymslu. Íbúð er skráð 59,8 fm
og stæði í bílageymslu 29 fm.
Verð 17.2 millj

Melbær - 110 Rvl

Rauðagerði - 108 R.

Eskiholt - 210 Garðabær.

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

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

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. kr. 115M.

Laugarásvegur - 104 Rvík.

Brautarland - 108 Rvk.

Glaðheimar- 104 Rvk

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

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

97.7 fm 3ja herbergja íbúð á efstu hæð
í fjórbýli með stórum þaksvölum. Íbúðin
skiptist í hol, baðherbergi, eldhús, stofu og 2
svefnherbergi. Verð 25.4 millj.

Álfhólsvegur - 200 Kóp

Hamrabyggð - 220 Hfj

Goðatún - 210 Gbæ

280 fm. einbýlishús á 2. hæðum með
tvöf. innb. bílskúr. Möguleiki á aukaíbúð á
jarðhæð. Búið að innrétta hluta bílskúrs sem
íbúðarherb. Rúmgóð stofa með útgengi út á
verönd. 6 svefn.

193,7 fm 5 herb. einbýli þar af 35 fm bílskúr.
Snyrtileg eign í nálægð við golfvöll. Timburr
verönd með heitum potti. Auðveld kaup, lítil
útborgun.

105,1 fm íbúð á annarri hæð með sér inngangi, þar af 40 fm bílskúr. Stutt í skóla og
alla þjónustu. Á besta stað. Endurnýjað skólp.
TILBOÐ ÓSKAST.
Vatnsstígur 16-18 - 101 Rvk
Nýjar gæsilegar 95 - 180 fm fullbúnar íbúðir án gólfefna. Stæði í lokaðri bílageymslu.
Mikið útsýni yfir sundin blá. Suðursvalir. Sjá nánar á www.skuggabyggd.is

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
hdl. og löggiltur
MBA og löggiltur
löggiltur
löggiltur
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
Sími: 661 2100
Sími: 892 3342
Sími: 897 4210
Sími: 897 0634

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

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
695 9500

Sími:

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

108 Reykjavík

201 Kópavogur

Aðalland

Jötunsalir - Penthouse

Falllegt og bjart 234 fm parhús á tveimur hæðum
Stór og skjólsöm verönd í suður

201 Kópavogur

3-4 svefnherbergi

Boðaþing 10-12

Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir flestum eignum

Gott viðhald á húsinu

Stórglæsilegar 52-170 fm íbúðir fyrir 55 ára og eldri

Traustur byggingaraðili

Hjúkrunarheim. og þjónustum. í næsta nágrenni

Tilbúnar 2 vikum eftir kaupsamning

Verð:

69,0 millj.

Útsýni í algjörum sérflokki
Einstök 215 m² eign á einni hæð
Veglega innréttuð eign á sjöundu og efstu hæð
Stór stofa, 3-4 svefnherbergi og tvennar svalir
Eigninni fylgir stæði í bílageymslu
Verð: 63,9 millj.
Sjón er sögu ríkari

SÖLUSÝNING FYRIR ÁHUGASAMA

AÐ VÍÐIÁSI 2
ÞRIÐJUD. MILLI 17:00 OG 18:00

210 Garðabæ

101 Reykjavík

Óðinsgata
Mjög sjarmerandi 3ja herbergja
68,2 fm íbúð á annarri hæð
Björt og opin
Nánari upplýsingar veitir

Í þrílyftu húsi með sérinngangi
Hátt til lofts, háir gluggar

Verð:

25,9 millj.

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

Parhús í algjörum sérflokki, eignin var öll endurinnréttuð
og hönnuð 2006 á einkar glæsilegan máta.
Arkitekt : Rut Káradóttir
Granít steinn á gólfum með gólfhita, milliloft er parketlagt.
Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar, íslensk framleiðsla.
Falleg vel hönnuð lýsing og ríkulega lagt í rafmagn.
Frágengin með sólpöllum og létt í umhirðu, bílastæði
eru upphituð og mjög rúmgóð, gott aðgengi.
Verð:

65,9 millj.

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.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 17.júlí

17:00 - 17:30

Álfkonuhvarf 63, íbúð 201
203 Kópavogur

107 Reykjavík

Neshagi – 3-4 herbergja

Lindargata 35

Glæsileg 4ra herbergja 120,7 fm
Sér inngangur

Góð 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð

Ný 3ja herbergja íbúð

Þrjú svefnherbergi

Aukaherbergi í risi

Fallegar innréttingar

Stæði í bílakjallara

Góður staður

Gott lyftuhús

Nánari upplýsingar veitir

Gott skipulag

101 Reykjavík

Stæði í bílageymslu

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

112 Reykjavík

Verð:

101 Reykjavík

29,5 millj.

112 Reykjavík

Verð:

43,6 millj.

311 Borgarnesi

Fannafold

Svöluhöfði

Dverghamrar

Hvammskógur - Skorradal

Falleg 3-4 herbergja íbúð á jarðhæð

Athyglisvert 318,8 fm einbýlishús

Velskipulögð 5 herbergja e. sérh.

Stærð 100,3 fm, sér inngangur

Á einni hæð í nútíma funkis stíl.

Tvíbýlishús á góðum stað

Sér garður, sólpallur

Hönnun hússins er afar skemmtilegt

183 fm með bílskúr

Bílskúrssréttur, platan komin

Húsið stendur í botlangagötu

Gott skipulag

Stórglæsilegt heilsárs sumarhús
Lóðin er eignarlóð og liggur móti suðri
147 fm á á tveimur hæðum
Þakverönd sem er 71 fm
Glerskáli 41 fm - Glæsilegt útsýni
3 svefnherbergi - 2 stofur Verð: 55,0

Góð áhvílandi lán

Verð:

25,9 millj.

við óbyggt svæði

Verð:

59,9 millj.

Verð:

37,9 millj.

millj.

MIKLABORG

www.miklaborg.is

OPIÐ HÚS
Mánudag 16.júlí

18:00 - 18:30

Víkurás 1
110 Reykjavík

111 Reykjavík

Heiðnaberg

112 Reykjavík

Logafold

Snyrtileg 2ja herbergja íbúð
Nýlega búið að yfirfara húsið að utan

Einstaklega veglegt og reisulegt einbýlishús

Glæsilegt 187 m² einbýli
2 hæðir
Bílskúr
Innst í botnlanga
Fallegur garður
Góður timburpallur
p

yrstu
ábær f

Fr

Nánari upplýsingar veitir

Verð:

40,9 millj.

kaup

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

Davíð Jónsson, Sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Verð:

13,9 millj.

Glæsileg eign í einstöku umhverf

Tilboð

OPIÐ HÚS
Mánudag 16.júlí

17:00 - 17:30

Rauðavað 13, íbúð 202
110 Reykjavík

105 Reykjavík

Kleppsvegur

200 Kópavogur

Gnípuheiði

Glæsileg 4ra herbergja íbúð
Stæði í bílageymslu

Mjög góð 4ra herbergja íbúð

114 fm sérhæð

Vönduð eign

Arin í stofu, suður svalir

Frábær staðsetning

Þvottahús inn af eldhúsi

Stórglæsilegt útsýni
Nánari upplýsingar veitir

Góð staðsetning
Fallegt hús og garður

Verð:

27,9 millj.

3 góð svefnherbergi

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

Verð:

29,4 millj.

Verð:

32,9 millj.

OPIÐ HÚS
Mánudag 16.júlí

17:00 - 17:30

Gvendargeisli 10
113 Reykjavík

101 Reykjavík

Leifsgata

Falleg 4ra herbergja íbúð á 3. hæð

230 Keflavík

Vatnsnesvegur

Sérinngangur af svölum.
101 stutt í þjónustu
2ja herb ósamþykkt íb.
Á rólegum stað

Glæsileg 2ja herb endaíbúð
aíbúð

Stæði í lokaðri bílageymslu

ð
að ver

Stærð 81,4 fm

Lækk

Stæði í bílakjallara
Nánari upplýsingar veitir

Góð ákvílandi lán
Verð:

12,0 millj.

Glæsilegt útsýni

Davíð Jónsson, Sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Verð:

27,0 millj.

a
Yfirtak
un
la
+ sölu
Verð:

19
19,0
0 millj.
millj

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 17.júlí

18:00 - 18:30

Þórðarsveigur 17
113 Reykjavík

108 Reykjavík

Stóragerði

101 Reykjavík

Tryggvagata

Falleg 3ja herbergja á 2.hæð
Stórar suðvestur svalir

Glæsileg 5 herbergja 176 fm íbúð á jarðhæð

Endurnýjuð 93 fm 4ra herbergja íbúð

Lyftuhús

Sérinngangur

Miðsvæðis í Reykjavík

Stæði í bílageymslu

Nýlegt hús

Sólpallur og sér stæði

Nánari upplýsingar veitir

30 fm sérverönd
Verð:

57,5 millj.

Davíð Jónsson, Sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Verð:

24,9 millj.

Verð:

29,5 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 17.júlí

17:00 - 17:30

Klukkurimi 9
112 Reykjavík

112 Reykjavík

Flétturimi

101 Reykjavík

Mímisvegur

Falleg 4ra herbergja 101 fm
Íbúð á jarðhæð með sérinngang

Góð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð / 3ju hæð

Glæsileg, sérhönnuð penthouse íbúð

Afgirt verönd og garður

Falleg og björt eign

Íbúðin er opin og björt

Gott útsýni

Útsýni í allar áttir, 20 fm svalir í suður

Nánari upplýsingar veitir

25 fm milliloft
Verð:

20,9 millj.

Davíð Jónsson, Sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Einstök eign í Þingholtunum
Verð:

23,9 millj.

Verð:

49,5 millj.

Finndu okkur
á Facebook

Tröllakór - 2ja herb.

Verð: 48 m.

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

Hamravík - 2ja herb.

Finnbogi
Hilmarsson

Andri
Sigurðsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi og
lögg. leigumiðlari

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

skjalagerð

Bauganes – Stór sérhæð.

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

Sóleyjarimi - endaraðhús

Bogi
Pétursson

Verð: 24,9 m.

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

Tunguvegur – Raðhús.

Sérlega vel skipulögð og hönnuð, tæplega 200 fm, efri sérhæð í
Skerjaﬁrðinum. Þrjú herbergi, tvær stofur og stórt sjónvarpshol.
Parket á gólfum. Stórar yﬁrbyggðar suðursvalir. Mikil lofthæð í
stofum gefur íbúðinni skemmtilegan svip.

Kleppsvegur - 2ja herb.

Verð: 16,5 m.

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

Faxatún - Einbýli á einni hæð

Verð: 44,9 m.

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

Verð: 29,0 m.

Vel skipulagt um 130 fm raðhús á þremur hæðum. Endurnýjað
eldhús. Hús nýlega viðgert o.ﬂ. Möguleiki á 4-5 svefnherb. Góður
sólpallur í suður í sérgarði.

Guðrúnargata - sérhæð

Verð: 32 m.

Mjög skemmtileg 5 herbergja íbúð í tvíbýli 126 fm. Eignin skiptist í
tvær hæðir. Tvær stofur og þrjú svefnherbergi. Glæsileg staðsettning
við Klambratúnið. Góður garður í rækt.

Álfkonuhvarf - 3ja herb.

Verð: 23,5 m.

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

Marbakkabraut – 3ja herb.

Verð: 22,5 m

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja miðhæð með sérinngangi við Marbakkabraut í Kópavogi. Góð staðsetning og falleg eign.

Lómasalir - 4ra herb.

Verð: 32,9 m.

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

Laufrimi - 4ra herb

Verð: 24,5 m.

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

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is
Sveinbjörn Halldórsson
Löggiltur fasteignasali
Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur löggiltur fasteignasali.
Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is
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HELGUBRAUT 17
- ENDARAÐHÚS
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OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG OG Á
MORGUN ÞRIÐJUDAG FRÁ 18:0018:30 BÁÐA DAGANA. Vorum að fá
í einkasölu 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.
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ÁLFKONUHVARF 63, íbúð 0201 - 4RA HERBERGJA

RAUÐAVAÐ 13, íbúð 0202 - 4RA HERBERGJA

OPIÐ HÚS ÍBÚÐ 0201 Í DAG OG Á MORGUN KL. 17:30-18:00
BÁÐA DAGANA. Glæsilega 120 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð á
eftirsóttum stað. Eignin er með sérstæði í bílageymslu. Þrjú svefnherbergi með skápum. Glæsilegt ﬂísalagt baðherbergi. Opið eldhús
út í stofu. Björt og góð stofa með suðvestursvölum. Þvottahús og
geymsla innan íbúðar. Parket og ﬂísar á gólfum. Verð 29,5 millj.

OPIÐ HÚS ÍBÚÐ 0202 Í DAG MÁNUDAG KL. 17:00-17:30. Glæsileg
4ra herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi af svölum ásamt stæði í
bílageymslu. Stærð samtals 114,5 fm. Aðgengi gott. Vönduð sameign.
Þrjú svefnherbergi. Eldhús opið inn í stofu. Björt stofa með suðvestursvölum. Flísalagt baðherbergi með baðkari og sturtu. Þvottahús og
geymsla innan íbúðar. Parket og ﬂísar á gólfum. Verð 29,4 millj.
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KIRKJUVELLIR 5 - 4RA HERBERGJA

NORÐURBAKKI 11C - 3JA HERBERGJA

BÁRUGATA - SÉRHÆÐ

EYKTARÁS - SÉRHÆÐ

OPIÐ HÚS AÐ KIRKJUVÖLLUM 5 ÍBÚÐ 0504 Í DAG MÁNUDAG
KL. 18:30-19:00. Góð 110 fm 4ra herbergja íbúð á 5. hæð í fallegu
lyftuhúsi með útsýni. Þrjú svefnherbergi með skápum. Baðherbergi
með baðkari og sturtu. Þvottahús innan íbúðar. Eldhús með borðkrók. Björt stofa með norðursvölum. Sérgeymsla í kjallara. Parket og
ﬂísar á gólfum. Verð 22,9 millj.

OPIÐ HÚS AÐ NORÐURBAKKA 11C ÍBÚÐ 0208 Á MORGUN
ÞRIÐJUDAG KL. 17:00-17:30. Glæsileg 120 fm 3ja herbergja íbúð
á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu í nýlegu fjölbýlishúsi á þessum
eftirsótta stað við höfnina í Hafnarﬁrði. Tvö stór svefnherbergi, svalir
í hjónaherbergi. Björt stofa með svölum. Fallegt baðherbergi. Gestasnyrting. Mikið er lagt í innréttingar og lýsingar. Verð 29.5 millj.

Um er að ræða tvo matshluta samtals 233,7 fm í þessu glæsilega
húsi. 154,1 fm neðri sérhæð auk hlutdeildar í risi og 79,6 fm rishæð.
Neðri sérhæðin skiptist í; forstofu, eldhús, baðherbergi, tvær stofur,
tvö svefnherbergi og geymslu í kjallara. Rishæðin; Tvö svefnherbergi, eldhús, stofa og baðherbergi. Eignin þarfnast standsetningar.
Verð 49,9 millj.

Góð sérhæð á tveimur hæðum auk bílskúrs. Stór stofa og borðstofa
með útgengi á stórar svalir. 5 svefnherbergi. Fallegur garður með
heitum potti. 2 baðherbergi. Eldhús með borðkrók. Góð staðsetning
á rólegum stað í Árbænum. Verð 47,9 millj.

KIRKJUTEIGUR - 4RA HERBERGJA

LAUFVANGUR - 4RA HERBERGJA

STÓRHOLT MEÐ AUKAHERBERGI

BÁSBRYGGJA - 3JA HERBERGJA

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 117,9 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Þrjú svefnherbergi.
Flísalagt baðherbergi. Gott eldhús með borðkrók. Þvottahús. Stór og
björt stofa með norðvestursvölum. Parket og ﬂísar á gólfum. Verð
21,5 millj.

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

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.

Traust þjónusta í 30 ár
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Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Hjallavegur 30 - 104 Rvk

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Steinás 13 - 210 Gbæ

Verð: 24,8m

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

Lautasmári 1 - 201 Kóp

Verð: 79,8m

Opið
Opið
hús
hús

Verð: 43,9m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:45-6Stærð: 95 fm
Herb.

Herb:75-6Stærð: 259 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánudaginn 16.júlí kl.17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 16.júlí kl.17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 16.júlí kl.18.30-19.00

Sér hæð + ris, 3-4 herbergja íbúð á annari hæð í tvíbýlishúsi með
góðum suðursvölum, sér bílastæði og sér hellulagðri og afgirtri verönd
fyrir framan sér inngang íbúðar. Íbúðin er skráð 65,3 fm samkv. FMR.
en grunnflötur er u.þ.b. 95fm þar sem hluti íbúðar og allt ris er undir
súð. Laus við kaupsamning.

Frábært fjölskylduhús innst í botnlanga á frábærum stað í Ásahverfinu.
Stórglæsilegur garður umlykur húsið, gróinn og fallegur. Í eigninni eru
fimm svefnherbergi og tvö baðherbergi. Af efri hæð hússins næst
útsýni í suður og vestur yfir á Álftanesið og hraunið. Gegnheilt parket
er á nær öllum rýmum nema votrýmum.

Stórglæsileg penthouse íbúð á 11.hæð í Lautasmára. Íbúðin er á
tveimur hæðum m/stæði í lokaðri bílageymslu. Búið er að endurnýja
eldhús á mjög smekklegan hátt og opna frá eldhúsi að hluta yfir í
borðstofu. Í eigninni eru þrjú svefnherbergi og tvö baðherbergi.
Tvennar svalir eru á íbúðinni einar sér og Einar sameiginlegar.

Uppl. Þorsteinn, gsm: 694 4700

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Aðalþing 4 – 203 Kóp

Verð: 64,5m

Bílskúr

Herb:45-6Stærð: 150,5 fm Bílageymsla
Herb.

Engimýri, Öxnadal - 601 Akureyri

Opið
Opið
hús
hús

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Verð: 49,0m

Langholtsvegur 152 - 104 Rvk

Verð: 23,5m

Opið
Opið
hús
hús

Opið
hús

Herb:65-6Stærð: 246,9 fm
Herb.

Herb:10
5-6Stærð: 284,6 fm
Herb.

Herb:35-6Stærð: 71 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. júlí kl. 17:30 – 18:00

Ferðaþjónusta í fullum rekstri.

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. júlí kl. 18:00-18:30

Glæsilegt og sérstaklega vandað endaraðhús á 2 hæðum með
innbyggðum bílskúr. Einstakt útsýni niður að Elliðavatni og upp til
fjalla. Húsið er fullbúið innréttað vönduðum innréttingum og gólfefnum.
Lóð er fallega gróin. Eign í sérflokki.

Gisti- og veitingahús. Ferðaþjónusta/gisting/veitingar/bar/verönd með
heitum potti/fjórhjólaleiga/silungsveiði/frábært útsýni, umhverfi og
gönguleiðir. Lóð 27.900m2. Flottur rekstur. 8 tveggjamannaherb.
Matsalur fyrir 50-65 sæti. Kósí bar. Fullkomið iðnaðareldhús. 20 mín.
akstur frá Akureyri 10 mín frá Þelamerkurlaug.

Sérlega skemmtileg og vel skipulögð 3herb risíbúð á þessum eftirsótta
stað við Langholtsveginn. Gólfflötur er um 90fm en eignin er skráð
71fm. Íbúðin er mikið endurnýjuð, þ.m.t. eldhús, baðherbergi, gólfefni,
rafmagn, gluggar og gluggapóstar. Þá var húsið endurbætt að utan,
viðgert og steinað ásamt því að skipt var um dren og skolplagnir.

Uppl. Sigurbjörn, gsm: 867 3707

Uppl. Edda, gms: 6-600-700

Uppl. Þóra, gsm: 822 2225

Álfkonuhvarf 47 – 203 Kóp

Verð: 24,9m

Furugrund 24 – 200 Kóp

Verð: 17,5m

Nýbýlavegur - 200 Kóp

Norðurbakki 5a - 220 Hfj

Opið
hús

Herb. 3

Stærð: 106,6 fm

Herb. 3

OPIÐ HÚS mánudag. 16. júlí kl. 17:30

LAUS STRAX! Glæsileg eign á þessum vinsæla
stað, íbúðin er á þriðju hæð, tvö rúmgóð
svefnherbergi ásamt stæði í bílageymslu. Baðkar
og sturta á baðhergi. Fallegar innréttingar.

Uppl. Bjarni Tómas, gsm: 895 9120

Stærð: 75,5 fm

Herb. 10

Bókið skoðun í síma 895-9120

LAUS STRAX! - Vel staðsett íbúð á 2. hæð í
fjölbýli. Íbúðin er með stórum svölum og stutt í
útivistarsvæðið í Fossvogsdalnum. Rúmgóð
stofa, eldhús, 2 svefnherb. og bað. Geymsla og
sameiginlegt þvottahús í kjallara.

Uppl. Bjarni Tómas, gsm: 895 9120

Sjávargata 9 - 225 Álftanes

Verð: 39m

Opið
hús

Herb. 4

Verð: 29,9m

Opið
hús

Laufvangur 6 – 220 Hfj

Herb. 3

Herb. 3

Stærð: 113,4 fm

OPIÐ HÚS mánudaginn 16 júlí kl 17:00-17:30

Glæsilegt nýuppgert 10 herbergja gistiheimili í
hjarta Kópavogs steinsnar frá Fossvogsdalnum,
5 km í miðborg Reykjavíkur. Þetta er eign sem
býður upp á mikla möguleika hvort heldur sem
fjárfestingarkostur eða viðskiptatækifæri

Glæsileg og björt 3ja herbergja 113,4fm íbúð
með tveimur svölum á annarri hæð á þessum
fallega stað á Norðurbakkanum í Hafnarfirði.
Íbúðin sem er vel skipulögð er búin vönduðum
tækjum frá Electrolux og hágæða hvítum
innréttingum. Uppl. Edda, gms: 6-600-700

Uppl. Bjarni Tómas, gsm: 895 9120

Þórufell 2 – 111 Rvk

Verð: 17,9m

Opið
hús

Stærð: 163,1 fm

Stærð: 277,3 fm

Bókið skoðun í síma 895-9120

Verð: 17,8m

Birkigrund 35 – 200 Kóp

Verð: 56,5m

Opið
hús

Stærð: 93,6 fm

Herb. 3

Stærð: 78 fm

Einbýlishús Stærð: 206 fm

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. júlí kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. júlí kl. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS mánud. 17. júl frá kl. 17:30-18:00

Hringið og pantið skoðun!

Gullfallegt, vel skipulagt og einkar fjölskylduvænt "risasmátt" mikið endurnýjað einbýli með
fjórum svefnherbergjum, bílskúr og stórum
garði. Eldhús með borðkrók og stofa sem rúmar
vel bæði stofu og borðstofu. Flott baðherbergi.

Falleg og vel skipulögð 3ja-4ra herbergja íbúð á
3. hæð (tveir stigar upp) með stórum
suðursvölum í fjölbýli þar sem aðeins ein íbúð er
á hverri hæð. Hægt að breyta borðstofu í 3.
svefnherbergið.

Fæst með yfirtöku lána að viðbættum kostnaði.
Mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
Nýleg eldhúsinnrétting, flísalagt baðherbergi
með fallegri innréttingu, nýjar innihurðir,
plastparket.

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

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Uppl. Óskar, gsm: 893 2499

Uppl. Óskar, gsm: 893 2499

Berjarimi 22 - 112 Rvk

Verð: 19,1m

Opið
hús

Herb. 2

Stærð: 74,3 fm

Geithamrar 11 -112 Rvk

Verð: 39,9m

Opið
hús

Rjúpufell 5 - 111 Rvk

Verð: 35,9m

Víðivellir 22 – 800 Selfoss

Opið
hús

Herb. 5-6 Stærð: 164,2 fm

Herb. 6

OPIÐ HÚS HÚS þriðjudag 17.júlí kl. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS þriðjudag 17.júlí kl. 19:30-20:00
0:00

Skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu!

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Uppl. Óskar, gsm: 893 2499

Raðhús 136,2 fm á tveimur hæðum með 28 fm
bílskúr. Jarðhæð með þremur svefnherbergjum,
baðherb., eldhúsi, þvottahúsi og stofu með
útgengi út á timburverönd. Efri hæð með
sjónvarpsholi og herbergi.

Stærð: 207 fm

LÆKK
AÐ
VERÐ!

OPIÐ HÚS þriðjudag 17.júlí kl.17:30-18:00
Íbúð á 2.hæð með sérinngangi, stæði í
bílageymslu. Mikil lofthæð í alrými stofu og
eldhúss, þvottahús innan íbúðar, svalir í
suðaustur úr stofu. Sérgeymsla í sameign,
dekkjageymsla ásamt tveimur hjóla-og vagnag.

Verð: 25,9m

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

Einbýlishús

Stærð: 166 fm

Gott hús í gróinni fallegri götu á besta stað á
Selfossi. Húsið hefur verið endurgert að hluta,
með nýjum ofnum og lögnum, nýlegum
innihurðum, eldhús- og baðinnréttingum. Eign
sem kemur á óvart. Pantið skoðun.

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ EIGN ÞÍN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. ÞAÐ KÖLLUM VIÐ SANNGJARNT.

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ EIGN ÞÍN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR. ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. Það köllum við sanngjarnt.

OPIÐ HÚS
MÁNUDAG 16. júlí
17-19.
HÁTRÖÐ 6, KÓPAVOGI
Mikið endurnýjað 204,3fm
einbýli, hæð og ris ásamt
sambyggðum bílskúr. Góð
staðsetning í lokaðri götu, stutt í alla
þjónustu og skóla. 4 svefnherbergi.
Fallegur garður. Skipti möguleg á
3-4ra herbergja íbúð. Sölumenn
Lundar á staðnum. V. 51 millj.

Hamravík

Fléttuvellir, Hafnarﬁrði

Flétturimi

Rauðarárstígur

Sumarhús/Grafningur

Falleg og vel innréttuð (HTH innréttingar) 4ra herbergja 134,5fm
íbúð á 3ju hæð (efstu) ásamt 19,1fm
innbyggðum bílskúr samtals 153,6fm.
Skipti möguleg á 2-3ja herberja eign
í hverfum 103, 105, 107 eða 108.
V.35,9mlj

208fm einbýlishús á einni hæð. innb.
27,8 fm bílskúr. 5 svefnherb., auk stofu/
borðstofu, 2 baðherb., þvottahús,
geymsla, eldhús. Góð lofthæð í stofum
og niðurtekin gólf.Húsinu verður skilað
fullfrágengnu að utan, múrað og hvítmálað. V.57,7mlj Ýmis skipti.

Falleg og vel skipulögð 4ra
herb.103,4fm endaíbúð á 2. hæð
ásamt rúmgóðu stæði í bílgeymslu.
Stórar suðvestursvalir, 3 svefnherbergi, Sérgeymsla í kjallara, snyrtileg
sameign. V.24,9mlj

Rúmgóð og mikið endurnýjuð 3ja
herb.ca.65fm íbúð á 1. hæð í litlu
fjölbýli. Snyrtilegt stigahús.
Mjög snyrtileg sameign. Aﬂokaður
garður á bak við húsið. V. 18,9 millj.

Snyrtilegt og fallega innréttað 51fm
sumarhús í landi Grímkelsstaða í
Grafningi í Grímsnes- og Grafningshreppi. Forstofa, baðherbergi með
sturtu, stofa, eldhús og tvo svefnherbergi og svefnloft. V. 9,2 millj.
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Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.
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Telma Róbertsdóttir
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Ólafur Sævarsson
Sölustjóri
Sölumaður
oli@husin.is

Kólguvað 11

Opið hús mánudaginn 16. júli kl 17-18

)$67(,*1$6$/$ (+)

6tPL

Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

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

Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteingasali

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

LUNDUR 86-90 – Fossvogsdalur

HÆÐARGARÐUR
2ja. herb, sérinngangur, áhvílandi
17,5 millj, Verð 19,9 millj.

Einstaklega glæsilega 127 fm, 4ra herbergja neðri sérhæð í Kólguvaðinu, innarlega í rólegum
botnlanga. Stór pallur fyrir framan hús og lóð að aftan. Fallegar innréttingar, parket og ﬂísar á gólﬁ.
Frábær staðsetning. Verð: Tilboð. Nánari upplýsingar veitir Ólafur Sævarsson í síma: 820-0303

+LAPPARSTÅG  o  2EYKJAVÅK o SÅMI   o WWWHUSINIS

LÓÐIR Í GRÍMSNESI

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.

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.

GULLSMÁRI
2ja. Herb, fallegt útsýni,
stutt í alla þjónstu,
verð 23.5 millj
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Fasteignalán frá Lansbankanum 60% af kaupverði
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Viðskiptafr. / Sölufulltrúi
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666-0060
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29pið h
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618-0064

Bjarnheiður

Hönnuður / Sölufulltrúi

O
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39kka
Læ
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Húsasm.meistari / Sölufultrúi

823-5050

414-4488

m

Sölvi

Sölustjóri

Lögg. fasteignasali

QHL

9DOODUiVÃ 260 Njarðvík

7ìVJDWDÃ 101 Reykjavík

(QJMDVHOÃ 109 Reykjavík

7U|QXKMDOOLÃ200 Kópavogur

9LUNLOHJDIDOOHJW¿PPKHUEHUJMDHLQEêOLVK~ViJyèXP
VWDèt1MDUèYtN+iJODQVLQQUpWWLQJDUtHOGK~VL)OtVDU
iJyOIXP/RNDIUiJDQJYDQWDUi\WUDE\UèLK~VVLQV
7LOYDOLQHLJQI\ULUìiVHPYLOMDYDQGDèDHLJQPHèOtWLOOUL
~WERUJXQ

gèUXYtVL HLJQ  t VNHPPWLOHJXP VWtO VHP YHUW HU Dè
VNRèD 5~PJyè RJ IDOOHJ IM|JXUUD KHUEHUJMD HLJQ i
EHVWDVWDèt5H\NMDYtN6MyQHUV|JXUtNDUL
(LJQLQQLI\OJLUHLQQLJKOXWGHLOGtIP~WLJH\PVOX

5~PJyèVH[KHUEHUJMDYHOVNLSXO|JèHLJQiWYHLPXU
K èXPiVDPWVW èLtEtODJH\PVOX(LJQLQKHIXUPLNLè
YHULèHQGXUQêMXèPDJyOIHIQLHOGK~VRJEDèKHUEHUJL
DXNìHVVVHPXQQLèHUDèIUDPNY PGXPXWDQK~VV

6Q\UWLOHJWYHJJMDKHUEHUJMDtE~èiHIVWXK ètJyèX
IM|OEêOLYLè7U|QXKMDOOD*RWW~WVêQLVXèXUVYDOLU%M|UW
RJ YHO VNLSXO|Jè 5~PJRWW RJ YHO VNLSXODJW HOGK~V
ÀtVDODJWEDèKHUEHUJLPHèDèVW|èXI\ULUìYRWWDYpO
&DPIUiË6%iY|[WXP

Nánari uppl. veitir Heiða í síma 666-0060

Nánari uppl. veitir Heiða í síma 666-0060

Nánari uppl. veitir Heiða í síma 666-0060

Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050

Hagstæð lán, c.a. 38m frá ÍLS

Opið hús mán 16. júl 17:00 - 17:30 Hagstæð lán frá ÍLS : 4,15% vextir Opið hús mán 16. apr 17:30 - 18:00
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5DXêDO

QHL
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NXUÃ 105 Reykjavík 'DJJDUYHOOLUÃ 221 Hafnarfj.
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VN~U

9LQGiVÃ 110 Reykjavík

+UDXQWXQJDÃ 200 Kópavogur

6WyUJO VLOHJ RJ PLNLè HQGXUQêMXè ìULJJMD  IM|JXUUD
KHUEHUJMDtE~èiMDUèK ètYLQV OXRJJUyQXKYHU¿
6DPNY PWWHLNQLQJXHUtE~èLQIM|JXUUDKHUEHUJMDHQ
RSQDèKHIXUYHULè~UKHUEHUJLIUDPtVWRIXRJìDèQêWW
VHPERUèVWRID(LJQVHPYHUWHUDèVNRèD

)ORWWIM|JXUUDKHUEHUJMDtE~èiHIULK ètIMyUEêOL6pU
LQQJDQJXU +~VLè HU Dè KOXWD VWHLQDè RJ NO WW PHè
EiUXMiUQLRJìYtYLèKDOGVOtWLè6NLSXODJHLJQDULQQDUHU
PM|JJRWWRJYDQGDèKHIXUYHULèYLèYDOLQQUpWWLQJD

)DOOHJWYHJJMDKHUEHUJMDtE~èiIMyUèXK è5~PJyè
RJ EM|UW VWRID RJ ìDèDQ ~WJHQJW i DXVWXUVYDOLU
5~PJRWW KMyQDKHUEHUJL PHè JyèXP VNiSXP 
6Q\UWLOHJWÀtVDODJWEDèKHUEHUJL
$XèYHOGNDXS<¿UWDNDiOiQXP

)DOOHJ QHèUL VpUK è + èLQ HU IP RJ EtOVN~U HU
IPËE~èLQVNLSWLVWtìUM~VYHIQKHUEHUJLEDèKHUEHUJL
VWRIXW|OYXKHUEHUJLRJìYRWWDK~V
(LJQiJyèXPVWDètJUyQXKYHU¿

Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050

Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Lán frá ÍLS c.a. 22,4m getur fylgt

Vönduð eign

4

EtODJ

m

2



1

EtODJ

1DXVWDEU\JJMDÃ 110 Rvk

íyUêDUVYHLJXUÃ 113 Rvk

0M|J VQ\UWLOHJ ¿PP KHUEHUJMD tE~è t IM|OEêOL iVDPW
JyèX VW èL t EtODJH\PVOX )M|JXU VYHIQKHUEHUJL RJ
WY| EDèKHUEHUJL LQQDQ tE~èDULQQDU 6NLSWL NRPD WLO
JUHLQDiHLQEêOLPHèVYHIQKHUEHUJMXPt5H\NMDYtN
HèD0RVIHOOVE 0iYHUDtE\JJLQJX9HUèDOOWDèP

0M|J VQ\UWLOHJ WYHJJMD KHUEHUJMD tE~è i  K è
PHè VpULQQJDQJL iVDPW VWyUX VW èL t EtODJH\PVOX
,QQUpWWLQJDU RJ SDUNHW ~U HLN *yè HLJQ t Y|QGXèX
IM|OEêOLPHèJyèXDèJHQJLRJJDUèLtVXèXU6pUDIQRWD
UpWWXU~WDIVWRIXVQêUtVXèXU

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Skoða skipti á einbýli

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

m

2



2

QHL

*QRêDUYRJXUÃ 104 Reykjavík '~IQDKyODUÃ 111 Reykjavík
+XJJXOHJìULJJMDKHUEHUJMDtE~èiIMyUèXK ètJyèX
IM|OEêOLK~VL 5~PJRWW HOGK~V PHè XSSUXQDOHJXP
LQQUpWWLQJXP
7Y|
Jyè
VYHIQKHUEHUJL
ÒWJHQJW ~U VWRIX i VYDOLU ëYRWWDK~V t VDPHLJQ

Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050

Auðveld kaup! Áhvílandi 17,2m

ÉVDîLQJÃ 203 Kópavogur
*O VLOHJWUDèK~ViJyèXP~WVêQLVVWDèPHèIDOOHJX~WVêQL\¿U(OOLèDYDWQ$èHLQVHLWWK~VHIWLU9HOKDQQDèK~V
DI%M|UJYLQL6Q EM|UQVV\QLDUNLWHNW6WyUDUVWRIXURJVWyUWHOGK~ViHIULK ètRSQXUêPLPHèHLQVW|NX~WVêQL
)M|JXUJyèVYHIQKHUEHUJLU~PJyèDUVYDOLU~WDIHOGK~VLVHPVQ~DtYHVWXUiWW
7UDXVWXUE\JJLQJDUDèLODU+6+E\JJLQJDPHLVWDUDUHKI$IKHQWIXOOE~LèDèXWDQWLOE~LèWLOLQQUpWWLQJDDèLQQDQ
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QHL

VN~U
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2

m

2

Vönduð eign

18

m
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,5

2

51

18

,9

30

m

Opið hús þri 17. júl 17:00 - 17:30 Opið hús mán 16. júl 17:30 - 18:00

+XJJXOHJ RJ YHO VNLSXO|Jè ìULJJMD KHUEHUJMD tE~è i
¿PPWX K è t VQ\UWLOHJX IM|OEêOLVK~VL YLè '~IQDKyOD
8SUXQDOHJWHOGK~VU~PJyèVWRIDJRWWEDUQDKHUEHUJL
6WyUW KMyQDKHUEHUJL PHè JyèXP VNiSXP

Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050

6NLSWLiVW UULHLJQt6PiUDKYHU¿

Sérstök

Kaupendaþjónusta
Hafðu okkur með þér í liði !

m

2





VN~U

+YDQQKyOPLÃ 200 Kópavogur
)DOOHJWRJYHOVNLSXODJWRJìyQRNNXèHQGXUQêMDèHLQEêOLVK~ViWYHLPXUK èXPiIDOOHJXPRJJUyQXPVWDèt
.ySDYRJL6H[JyèVYHIQKHUEHUJL6DQQNDOODèIM|OVN\OGXK~V1HèULK è)RUVWRIDJHVWDVDOHUQLìUM~VYHIQKHU
EHUJLJRWWVMyQYDUVSKRORJìYRWWDK~V(IULK è6DPOLJJMDQGLVWRIDERUèVWRID2SLèHOGK~VPLNLèHQGXUQêMDè
ëUM~VYHIQKHUEHUJLLQQDIJDQJLRJHQGXUQêMDèEDèKHUEHUJL

Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050

Sérstök kaupendaþjónusta felur í sér:
Aðstoð við skoðun á eignum hjá öðrum
fasteignasölum, verðmat, tilboðsgerð,
~WYHJXQPDWVPDQQVNDXSVDPQLQJDURÁ
Fáðu að vita meira í síma 414-4488

Finndu okkur
á facebook
www.facebook.com/hofudborg

LÁTTU ÞIG DREYMA
Í ALLT SUMAR!

HORFÐU HVAR SEM ER, HVENÆR SEM ER.

Evrópski draumurinn – föstudaga kl. 20.05
Evrópski draumurinn er einn af ótalmörgum frábærum
þáttum á Stöð 2 í sumar. Misstu ekki af frábærri dagskrá!
Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stod2.is

Í bústaðnum • í snjallsímanum • á spjaldtölvunni • í tölvunni

FÍTON/SÍA

NÝ
TT

SNILLD SEM ÞÚ MISSIR EKKI AF!

DALLAS
Frægasta fjölskylda sjónvarpssögunnar er komin aftur!
Sunnudaga kl. 20.10

HOW I MET YOUR MOTHER
Einhverjir allra vinsælustu og
fyndnustu þættirnir í dag.
Þriðjudaga kl. 20.50

SO YOU THINK YOU
CAN DANCE
Veldu þér dansfélaga!
Föstudaga kl. 20.45

GIRLS
Frábærir og ögrandi þættir frá
HBO sem hafa vakið athygli.
Þriðjudaga kl. 22.00

TREME
Hágæða dramaþáttur frá
höfundi The Wire.
Hefst 8. júlí.

NEW GIRL
Krúsindúllan Zooey Deschanel
gerir vini sína vitlausa.
Miðvikudaga kl. 20.00

GLEE
Einn vinsælasti unglingaþáttur
allra tíma. Taktu lagið!
Mánudaga kl. 20.05

BARNAEFNI
Frábært skemmtiefni fyrir
þá yngri – allt á íslensku!
Alla virka daga og allar helgar

NÝ
TT

THE KILLING
Mögnuð endurgerð á dönsku
þáttunum Forbrydelsen.
Sunnudaga kl. 22.05

SUITS
Nýir og öðruvísi þættir um
unga lögfræðinga á uppleið.
Mánudaga kl. 20.50

#STÖÐ2
ÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

16. JÚLÍ 2012
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Eignin býður
ur upp á mikla möguleiika e
en til
greina kemu
mur að selja eignina eftir
ir
hæðum.
m. Tv
T eir inngangar, lyftu
ur og
o sjö
jö glæsilega
ar st
styttur eftir Guðmund Fr
Frá
á Miðd
ð al með
mik
mi
klu sögulegu gildi.
Hagstæ
æð áhvílandi lán ge
geta
ta fyl
ylg
gt ef um semst.
Jarðhæð og kjallari er lau
ust ttil afhendingar strax.
Efri hæðir frá 1. októbe
berr 2012.
Einkasala

Ark te
Arki
ekt
k err
Guðj
Gu
ðjón Samúe
úels
lsso
son.
n.

Nánari upplýsingar veitir

Óskar R. Harðarson, hdl og löggiltur fasteignasali
í síma 661 2100 eða 569-7005.

FRUM

Fjárfestar – 20 íbúðir
Höfum í einkasölu 20 litlar íbúðir í fjölbýli á góðum
stað á Stór – Reykjavíkursvæðinu.
Íbúðirnar seljast allar í einu lagi.
Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson
viðsk.fr./lögg. fasteignasali
í síma 898 4125 á skrifstofunni.
Fasteignasalan Bær • Ögurhvarf 6 • 203 Kópavogur

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

15

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
Bílar til sölu

BÍLAR &
FARATÆKI

Vespur

8–17

Bátar

Til sölu: Vegna flutninga

Ford Mondeo S, Árg. 2002, Ekinn
145þús. Beinsk. Tilboð 550.000.- Uppl.
í síma 772-6238

KTM 690 EXC R árg. 2012 Frábært
ferðahjól, aðeins 140 kg. Tilboðsverð:
1.769.900,-

Ford Fiesta drusla. Fæst ódýrt.
Þarfnast lagfæringa. Mjög vinalegur
bíll sem vantar vin. Bremsur, kúplingu
og dempara þarf að skoða. Keyrðu
121.000, ný tímareim, fín vél og gott
rafkerfi. uppl. 696 1647

250-499 þús.

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
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.

Viðgerðir
AB Bremsur og viðgerðir

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

AB - PÚST

Til sölu Piaggio Vespa S 125 c.c. Ekið:
1.000 km Verð: 500.000.- Tilboðsverð:
290.000.-Uppl. í síma 5905000

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

Hjólhýsi
Fortjald

Til sölu fortjald á hjólhýsi Amál 1100 og
dýpt 3m, einnig gluggi á hjólhýsi 52 x
80. Uppl. í s. 897 5619 eða 898 5619
KTM 125 Duke árg. 2012 Létt og
lipurthjól. Frábært til að nota í vinnuna.
Tilboðsverð: 699.900,Coleman Taos árg 2000 m/ fordtjaldi
Sjá myndir raðnumer 201607 Mjög
snyrtilegt og vel með farið. 100% VisaEuro í allt að 48 mán.

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

Til sölu VW Polo comfortline árg 00 3/
dyra l,4 beinsk ek 95 þúsund álf góð
dekk Tilboð 390 þús. gsm 8682352

ÞJÓNUSTA

Fellihýsi

Pípulagnir
Faglærðir Píparar

Sendibílar

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

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.
Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693
www.bilasalaislands.is

Til sölu Palomino Mustang árg.’06.
Með hörðum hliðum sólarsella 220v.
Fortjald, rafm., heitt og kalt vatn,
trumamiðstöð, fortjald. Ásett v. 1.850þ.
Tilb. 1.600þ. Ath skifti. Uppl. 868-3274

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

Hjólbarðar

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Hreingerningaþjónusta

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Öll almenn þrif, flutningsþrif,
gólfbónun, steinteppa, teppahreinsun
og stigagangar. S. 842 6522

Nýja

Vy-þrif ehf.

SUBARU Forester. Árgerð 2006, ekinn
142 Þ.KM 32þ á vél bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.980.000. Rnr.134844.

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Vinnuvélar

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

Notuð dekk - notuð dekk

Varahlutir

Mótorhjól

Vinnuvéla- Lyftara- og Bifreiðaflutningar
á verði fyrir þig.

Garðyrkja

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

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

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

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

Vel hannað og rúmgott Monterey Elite
Coleman/Fleetwood 12 fet árg.’04
með rafmagns tjöldun, truma-miðstöð,
fortjald, heit og kalt vatn, 220v. Sjón er
sögu ríkari. Verð 1.650 þ. Tilboð. S:8259111 Viggó

SKODA Fabia classic. Árgerð 2002,
ekinn 110 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
690þ sumar og ný vetrardekk Topp bíll!!
Rnr.155006.

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

Til sölu Yamaha YZF-R1 árg. 2010. Ekið
8km ónotað. Fallegt hjól. Aðeins bein
sala kemur til greina. Ásett verð kr.
1990þ. Góður staðgr.afsl. Uppl. í síma
856-5566

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

VW - Skoda - Varahlutir
Til Sölu HONDA VTX
1800CC

Lyftarar

HONDA vtx 1800cc til sölu í toppstandi,
ný skoðað ekið ca 24 Þ. míl. verð 1,050
þ. kr. Uppl. í s. 862 1252
NÝR BÍLL - VW Transporter 9 Manna
Árgerð 2012, 2.0 TDi, 140hö. Langur
bíll. Frábært verð aðeins 6.990.000kr
með VSK. Raðnúmer 132532. Sjá nánar
á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

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.

Japanskar vélar
Bílapartasala

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

NÝ COLEMAN CHEYENNE 10 fet,
Markísa og Decor pakki innifalið, Truma
miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára
ábyrgð, Síðustu húsin á þessu frábæra
verði aðeins 2.389.800kr , Komdu og
skoðaðu,

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

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

BMW R1200GS Adventure árg.2009
Klárlega besta ferðahjólið. Óekið hjól
Til sýnis í Reykjavik Motor Center Sími.
510 9090, verð 3.350.000,-

Körfubílaleiga

Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 35
metrar. S. 893 3573.

Erum með varahluti fyrir Benz, VW,
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot,
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum.
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og
lau. 12-16.

MÁNUDAGUR 16. júlí 2012

3

Húsaviðhald

908 1888
Spásími Daddýar alla daga (frá
13-23).
250 kr. mín.

Spásíminn 908 5666

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

Rafvirkjun
RAFVIRKJUN S. 896 6025

Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.
Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari.
Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar
s. 824 1238.

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

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

Önnur þjónusta
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

Óskast keypt

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

Skraddarinn á Horninu
Skúlagötu 26

Opið alla virka daga frá kl. 10-17.

Skraddarinn á Horninu, Skúlagötu 26

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

Til bygginga

Sími 552 5540.

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.

Til sölu

Geymslur.com

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

TANTRA NUDD

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

NUDD OG HEILSA

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

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

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.

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

HEILSA

S.K.E - Verk sf.

Heilsuvörur

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

MorGUnþÁT
turinn Ómar
alLa vIRka
dagA kl. 7

HÚSNÆÐI
Leigumiðlanir

Fimmtudagskvöld
kl. 22
54fm heilsárshús til flutnings. Innréttað
sem matsalur og skrifstofa. Verð
2.500.000 m/vsk. S. 844-6829

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

Spádómar

Bjössi málari kemur
húsinu í stand!

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

Einkamál

Fönkþátturinn

20% afsláttur fyrir eldri borgara og
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S.
778 0100.

Búslóðaflutningar

TILKYNNINGAR

Tölvur

Málningarþjónusta
Reykjavíkur

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

í fjölbreytt starf í heilsueflandi
framhaldsskóla. Viðkomandi
þarf að vera reglusamur,
stundvís og reyklaus með góða
þjónustulund. Þarf að geta
hafið störf um miðjan ágúst.
80-100% starf.
Uppl. í Sími 691 5976 Sigvaldi

Fyrir veiðimenn

Málarar

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

Starfsfólk óskast í
mötuneyti,

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

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

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

Atvinna í boði

Ökukennsla

Verslun

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

ATVINNA

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

KEYPT
& SELT
Gröfuþjónusta Auberts.

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

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

Geymsluhúsnæði
www.geymslaeitt.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

s. 552-4910.
Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150.

Nudd

Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg

Lok á heita potta og
hitaveituskeljar.

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

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

Húsnæði í boði
Leigjendur, takið eftir!

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

Sumarbústaðir
Sumarhúsalóðir í Kjósinni

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

LÁTTU ÞIG DREYMA
Í ALLT SUMAR!

HORFÐU HVAR SEM ER, HVENÆR SEM ER.

Evrópski draumurinn – föstudaga kl. 20.05
Evrópski draumurinn er einn af ótalmörgum frábærum
þáttum á Stöð 2 í sumar. Misstu ekki af frábærri dagskrá!
Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stod2.is

Í bústaðnum • í snjallsímanum • á spjaldtölvunni • í tölvunni

FÍTON/SÍA

NÝ
TT

SNILLD SEM ÞÚ MISSIR EKKI AF!

DALLAS
Frægasta fjölskylda sjónvarpssögunnar er komin aftur!
Sunnudaga kl. 20.10

HOW I MET YOUR MOTHER
Einhverjir allra vinsælustu og
fyndnustu þættirnir í dag.
Þriðjudaga kl. 20.50

SO YOU THINK YOU
CAN DANCE
Veldu þér dansfélaga!
Föstudaga kl. 20.45

GIRLS
Frábærir og ögrandi þættir frá
HBO sem hafa vakið athygli.
Þriðjudaga kl. 22.00

TREME
Hágæða dramaþáttur frá
höfundi The Wire.
Hefst 8. júlí.

NEW GIRL
Krúsindúllan Zooey Deschanel
gerir vini sína vitlausa.
Miðvikudaga kl. 20.00

GLEE
Einn vinsælasti unglingaþáttur
allra tíma. Taktu lagið!
Mánudaga kl. 20.05

BARNAEFNI
Frábært skemmtiefni fyrir
þá yngri – allt á íslensku!
Alla virka daga og allar helgar

NÝ
TT

THE KILLING
Mögnuð endurgerð á dönsku
þáttunum Forbrydelsen.
Sunnudaga kl. 22.05

SUITS
Nýir og öðruvísi þættir um
unga lögfræðinga á uppleið.
Mánudaga kl. 20.50

#STÖÐ2
ÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Brandenburg

Við ﬂytjum þér góðar fréttir

365 miðlar treysta okkur fyrir öruggri dreiﬁngu á Fréttablaðinu
Póstdreiﬁng býður upp á fjölbreytta og örugga dreiﬁngu á blöðum og
tímaritum. Við komum sendingunni í réttar hendur. Örugglega til þín.
Póstdreiﬁng | Suðurhraun 1 | 210 Garðabær | Sími 585 8300 | www.postdreiﬁng.is
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krossgáta
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LÁRÉTT
2. offur, 6. drykkur, 8. mánuður, 9.
gilding, 11. tveir eins, 12. kambur,
14. samband, 16. hæð, 17. fiskur, 18.
hjör, 20. í röð, 21. seytlar.

11

14

BAKÞANKAR
g þekki einn Madrídarbúa sem veit
Jóns
fátt skemmtilegra en að villa um fyrir
Sigurðar bresku ferðafólki. Ég hef aldrei séð hann
Eyjólfssonar jafn hamingjusaman og þegar hann var

É

nýbúinn að senda ferðamenn sem voru að
leita að Pradosafninu í lest til Chinchon
sem er krummaskuð utan við borgina.

ÁSTÆÐAN fyrir þessu gráa gamni er sú

LAUSN

17

19

LÓÐRÉTT
1. bumba, 3. hljóm, 4. billjónasti, 5.
óhróður, 7. verkfæri, 10. viður, 13.
slagbrandur, 15. gón, 16. árkvíslir, 19.
skóli.

Taktu Kúlusúkk á þetta

20

að gamli maðurinn fór fullur bjartsýni til
Lundúna á áttunda áratugnum. Ætlaði hann
að vinna sig upp til metorða á þessum bagalegu tímum þegar Spánverjar voru versti
pappírinn í bresku skúffunni. Hvernig
sem hann reyndi komst hann aldrei
hærra en í stöðu aðstoðaruppvaskara.

LÁRÉTT: 2. fórn, 6. öl, 8. maí, 9. mat,
11. ðð, 12. burst, 14. félag, 16. ás, 17.
áll, 18. löm, 20. aá, 21. agar.

18

5

LÓÐRÉTT: 1. vömb, 3. óm, 4. raðtala,
5. níð, 7. laufsög, 10. tré, 13. slá, 15.
gláp, 16. ála, 19. ma.

6

3

21

SJÁLFUR er ég ekki alveg saklaus í
þessum efnum. Þannig er mál með vexti
að ég vann á menningarsetri í Aþenu
þar sem einnig var rekinn veitingastaður. Grikkirnir bjuggu svo vel að
vera með tvo matseðla, annar var
gulur og með háum verðum. Var
hann ósjaldan notaður þegar
ferðamann bar að garði. Ég
hélt mig reyndar glettilega
mikið við þann sið kenndan við heiðarleika.

   .

EN DAG EINN kemur
svo sænskur hópur sem
gerði óspart að gamni sínu

þegar ég hafði gert grein fyrir þjóðerni
mínu. Fóru þeir þá að biðja um „kókur,
vínur og matur“ og svo létu þeir ekki undir
höfuð leggjast að spyrja hvort þetta væri
þungur hnífur þegar ég lagði á borð. Þá
kom guli matseðilinn sér afskaplega vel.

SVO HEF ÉG sjálfur verið tekinn í bakaríið, bæði á Spáni og Grikklandi, af
hinum ýmsu þjónustuaðilum sem telja mig
hinn mesta heimskingja um leið og ég skýt
upp ljósum kolli með bláum augum. Hinu
hef ég líka kynnst að vera settur í sérlegan
úrvalshóp eftir að ljóst er hvaðan ég kem.
Það var á Grænlandi og finnst mér nú
að við Íslendingar mættum alveg endurgjalda þeirri sómaþjóð vináttuhuginn.

UM DAGINN sá ég Spánverja í miðbæ
Reykjavíkur sem voru að spyrjast fyrir
um Þjóðminjasafnið. Mér varð hugsað
til vinar míns í Madríd. Síðan til allra
spænsku óþokkanna. Ég var farinn að
velta því fyrir mér hvaða vagn færi upp í
Norðlingaholt en að lokum tók ég Kúlusúkk á þetta.
MIKILVÆGASTA ferðamennska lífsins er
ferðin að öðlingnum í sjálfum sér. Þangað
er leiðin greið jafnvel þó sumir bregði
fyrir mann fæti. Það er nefnilega hægt að
húkka sér far með því að halda í stuðarann
sem gerði mann glaðan.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Frábært!



■ Gelgjan
Sjáðu
þetta,
Palli!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég lét húðflúra á
mér löppina þannig
að það lítur út fyrir
að ég sé í skóm.

Núna get ég komið berfættur í
skólann án þess að nokkur geti
gert neitt!

Já, reyndar. Þetta
Það er tveggja virðist vera mórgráðu hiti og
alskur sigur, þó
slydda úti,
það fari ekki mikið
Pierce.
fyrir notagildinu.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Slæmt að
konan þín sé
svona mislynd.
Hún er góður
málari.
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■ Barnalán
Þú ert
mjög góð
barnapía.

0, + -,-   +,-

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Takk,
Solla.

Þegar okkur líkar við barnapíur
ráða foreldrar okkar þær yfirleitt
aftur.
Það væri
frábært!

Og að hugsa sér.
Aðeins klukkutími
af sjónvarpsglápi í
viðbót myndi láta
okkur líka virkilega
vel við þig …

Eru þeir byrjaðir að
kenna kúgun í grunnskóla?
Nei. Við
lærðum það af
sjónvarpinu.

U-18
landsliðið
í
handbolta
Drengirnir taka þátt í lokakeppni EM í Austurríki dagana 12-22 júlí.
Þökkum veittan stuðning
Á myndina vantar þá Böðvar Ásgeirsson og Gunnar Malmquist Þórisson

:;AA@7I7B7D
UMBOÐSSALA FYRIR NOTUÐ DEKK OG FELGUR

Ballettskóli Eddu Scheving

KRAFTUR - TRAUST - ÁRANGUR

Landsbankinn

É6&2
%Ì/$5$)0$*1

Ay<B:CCI=DGHEA6C>

STYRKTARAÐILAR
Jói Fel
N1
Völusteinn ehf.
Nautic ehf.
Skiptatækni ehf.
ISB ehf.
Next Kringlunni
Efnalaugin Björg
Greiðan Háaleitisbraut 58-60
Áberandi ehf.
Stepp ehf.
Satúrnus ehf.
Duxiana
Þ.Þorgrímsson & Co
Bræðurnir Ormsson ehf.

Bílamarkaðurinn
Hársmiðjan hársnyrtistofa
Skelin ehf.
Sólning ehf.
Rafholt ehf.
Íslenskir Verktakar ehf.
Hegas ehf.
Cargo Sendibílaleiga ehf.
Nings
Inga Lúlú & Sigurjón Daði
Gerður Gröndal
Óli Valur & Björn Dúi
Auður Guðjónsdóttir
Hrönn Harðardóttir
Gunnar & Gógó
Húsgagnaverslun Nýform
Lyng ehf ljósritun

Fókus
TannlæknastofaHarðar V Sigmarssonar
Flúrlampar ehf
Bílamálun Alberts
Vélsmiðja Konráðs Jónssonar
Halli rakari
Pappír hf
Partar ehf.
Flúrlampar ehf.
Apótek Hafnarfjarðar
Sign, hönnun skartgripa
Aðalskoðun hf.
Héðinn Schindlerlyftu.
Ísafoldar prenntsmiðja ehf
Hagvagnar hf.
Fjörukráin

Hópbílar
Danco
Vélaverkstæði Jóhanns
Þorn ehf.
Dekkjasalan ehf.
Hrói Höttur
Vélarverkstæði Þóris
Rsb. Flóa & Skeiða ehf
Máttur sjúkraþjálf.
Guðmundur Tyrfingsson ehf
ÞH Blikk ehf
Rakarastofa B og K
Efnalaug Suðurlands
Lindin Tískuvöruverslun
SG Hús
Republica
Bílverk BÁ

TM
Jötunnvélar ehf
Sjóvá ehf
Selhús ehf
Torfutækni ehf
Guðnabakarí ehf
Fiskbúð Suðurlands
Sporstöðin
HM lyftur ehf
Bónstöð Hafþórs
Hús og Parket
Intersport Selfossi
Sláturfélag Suðurlands
MBF selfossi
Gyno sf.
Úkraínska sf.
Gljúfur ehf.

Sveitabúðin Sóley
Saltverk Reykjaness
Myndform ehf.
Uranus ehf
Íslensk Endursko∂un ehf.
Rakarastofan Hótel Sögu
Brynhildur Jónsdóttir
Mecca Spa Hótel Sögu
Even hf.
Vikur ehf.
HRM Legal ehf.
Magnús Már Einarsson
Endurskoðun Gunnars Hjaltalín ehf.
Hársnyrtistofan Grand
Vélvirkinn SF Bolungarvík
Fiskkaup HF
Múlakaffi
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HLUTI AF
HVERJUM
SELDUM
BÍÓMIÐA
ALLAN JÚLÍ
- rennur til
Barnaheilla

Á fremsta bekk í París
Þrátt fyrir að nokkrir mánuðir séu enn þá í að aðaltískuvikan fari fram í París er tískuheimurinn langt
frá því að vera kominn í sumarfrí. Haute-Couture,
eða hátískan, renndi sér nýlega niður tískupallana
í höfuðborg tískunnar og mátti sjá nokkur þekkt
andlit smekklega klædd á fremsta bekk. Mesta
athygli vakti fyrsta fatalína hönnuðarins Raf
Simmons fyrir tískuhúsið Christian Dior og voru
flestir á því að það lofaði góðu fyrir framtíð hans
hjá tískuhúsinu.

MANNI, DÝRI OG LÚLLI ERU MÆTTIR AFTUR :)
VINSÆLASTA MYND VERALDAR!
BESTI SPIDER-MAN ALLRA TÍMA!
- NEWSWEEK

FÖLBLEIKT

Milla Jovovich
var í Chanel frá
toppi til táar
er hún
mætti á
sýningu
hjá
Chanel.

MYNDIN SEM ALLIR
ERU AÐ TALA UM!

- TV, KVIKMYNDIR.IS
- VJV, SVARTHÖFÐI

SMÁRABÍÓ
GLERAUGU SELD SÉR
5%
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RAUNVERULEIKASTJARNA Olivia
Palermo, best þekkt úr þáttunum The
City, var í leðurtopp á Dior-sýningunni.
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www.laugarasbio.is
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BLEIKT Anna

Dello Russo
mætti á
Christian
Dior í
litríkum kjól.
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CHANNING

MATTHEW

Tatum

McConaughey

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar
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FASTAGESTIR Ritstýra bandaríska

RÓSÓTT Franska leikkonan Marion

Vogue, Anna Wintour, var í munstruðum kjól þegar hún mætti á
sýningu Christian Dior.

Cotillard mætti sumarleg á Christian
Dior sýninguna.
NORDICPHOTOS/GETTY
GÓÐAR Leikkonurnar

Sharon Stone og Jennifer
Lawrence klæddu sig upp
fyrir tískuvikuna.

Manni, Dýri og Lúlli eru
mættir aftur í stærstu
fjölskyldumynd sumarsins!

VINNAN Á KVÖLDIN HEFUR ALDREI
VERIÐ JAFN SKEMMTILEG!
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FLOTT PAR Diane Kruger og Joshua
VINSÆLASTA SÖGUPERSÓNA
VERALDAR SNÝR AFTUR Á HVÍTA
TJALDIÐ Í SUMARSTÓRMYND ÁRSINS!
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Jackson voru glæsileg er þau mættu á
hátískusýningu Chanel.
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FLOTTAR Christina Hendricks og M.I.A.
voru gylltar á Versace.

KÆRUSTUPAR Syngjandi leikaranir úr
Glee þáttunum, Cory Monteith og Lea
Michele, sátu sem fastast á Versace.

– Lifið heil
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afsláttur

af Panodil Zapp
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Tilboðið gildir til 20. ágúst.
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MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
Miðasala: 412 7711  www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas
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MÁNUDAGUR: RED LIGHTS 17:40, 20:00, 22:20  BERNIE 17:50,
20:00, 22:10  UNG (GOODBYE FIRST LOVE) 20:00  SUMARTÍÐ
(SUMMER HOURS) 17:50  COOL CUTS: LEGENDS OF VALHALLATHOR 18:00  COOL CUTS: JAR CITY 20:00  COOL CUTS: LAST
DAYS OF THE ARCTIC 22:00  BLACK’S GAME 22:00

H E IM S FR UM S ÝNING !

Frábær sálfræðitryllir í anda The Sixth Sense

16
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ROBERT DE NIRO | SIGOURNEY WEAVER

RED LIGHTS

JACK BLACK SLÆR Í GEGN SEM

BERNIE

FRÁ 25. JÚLÍ: RAMPART með Woody Harrelson!

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.
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11. umferð pepsi-deildar karla lýkur í kvöld með þremur leikjum. Selfoss sækir ÍA

heim, Stjarnan tekur á móti Breiðablik á meðan Grindvíkingar koma í Árbæinn og spila gegn Fylki. Allir leikirnir hefjast klukkan 19.15 og verður fylgst með þeim öllum á Boltavakt Vísis og Fréttablaðsins.

sport@frettabladid.is

úrslit
Vináttulandsleikur:
Ísland-Túnis 

31-27 (15-15)

Mörk Íslands (skot): Ólafur Stefánsson 10/2
(11/2), Snorri Steinn Guðjónsson 8/2 (12/4),
Alexander Petersson 6 (10), Kári Kristján Kristjánsson 2 (2), Guðjón Valur Sigurðsson 2 (5), Arnór
Atlason 1 (2), Ingimundur Ingimundarson 1 (2),
Aron Pálmarsson 1 (3).
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 11, Hreiðar
Levý Guðmundsson 9.

haye í stuði David Haye er hér að misþyrma Chisora um helgina.
nordic photos/getty

Hnefaleikar um helgina:

Haye vann en
Khan tapaði
box Tveir áhugaverðir hnefa-

leikabardagar fóru fram um
helgina. Á Upton Park, heimavelli
West Ham, mættust þungavigtar
kapparnir og ruslakjaftarnir
David Haye og Dereck Chisora.
Hvorugur þeirra er með hnefaleikaleyfi og var bardaginn
því ekki viðurkenndur af neinu
alvöru hnefaleikasambandi.
Engu að síður mættu 30 þúsund
manns í rigninguna á Upton Park
og sáu Haye steinrota Chisora í
fimm lotum.
Haye var hættur að berjast en
segist nú vilja berjast við Vitali
Klitschko. Hann hefur áður tapað
fyrir bróður hans, Wladimir.
Haye skoraði Vitali á hólm eftir
bardagann og hélt því fram að
Úkraínumaðurinn þorði ekki að
berjast við sig.
Í Las Vegas fór helsta vonarstjarna Breta, Amir Khan, illa að
ráði sínu gegn Bandaríkjamanninum Danny Garcia.
Khan með mikla yfirburði
framan af en í þriðju lotu náði
Garcia að slá Khan niður með
rosalegum vinstri krók. Khan
jafnaði sig aldrei og var bardaginn stöðvaður í fjórðu lotu.
Framtíð Khan er í mikilli
óvissu eftir bardagann enda
búinn að tapa tveimur bardögum
í röð. 
- hbg

Óli ekki verið svona góður í tíu ár
Guðmundur Guðmundsson hrósar landsliðsfyrirliðanum Ólafi Stefánssyni í hástert. Ólafur er í ótrúlegu
formi og skoraði tíu mörk í ellefu skotum gegn Túnis í gær. Hreiðar Levý Guðmundsson sneri þá töpuðum
leik við með hreint út sagt magnaðri markvörslu á síðustu fimmtán mínútum leiksins.
handbolti Íslenska landsliðið

hafnaði í þriðja sæti á æfingamóti í Frakklandi sem fram fór
um helgina. Ísland tapaði gegn
Spáni síðasta föstudag en vann svo
Túnis, 31-27, í bronsleiknum í gær.
Markvörðurinn Hreiðar Levý
Guðmundsson kom til bjargar í
leiknum í gær. Varði níu skot og
fékk aðeins á sig tvö mörk. Þegar
hann kom inn var Ísland fjórum
mörkum undir í leiknum. Ólafur
Stefánsson var einnig stórkostlegur með tíu mörk í ellefu skotum.
„Í heildina er ég nokkuð sáttur
við leikinn þó svo það væru slakir kaflar inn á milli. Við leystum
líka sóknarleikinn illa þegar Óli
var tekinn úr umferð. Við höfum
ekkert æft það en þurfum að fara
að vinna i því,“ sagði Guðmundur
sem var hæstánægður með að fá
þennan leik enda mun Ísland mæta
Túnis á Ólympíuleikunum í London.
„Mér finnst varnarleikurinn á
hárréttri leið. Erum fljótir á fótum
og strategían að halda. Við fáum
of mörg hraðaupphlaup á okkur en
löguðum það. Markvarslan var góð
framan af en svo kom Hreiðar með
stórkostlega markvörslu. Hann og
vörnin voru frábær.“
Björgvin varði ágætlega í leiknum en innkoma Hreiðars var eins
og áður segir mögnuð.
„Hreiðar hefur verið að standa

sig mjög vel á æfingum og hefur
sýnt að hann er í góðu formi.“
Guðjón Valur Sigurðsson hvíldi
allan seinni hálfleikinn en hann er
enn að jafna sig af meiðslum.
„Það munaði um minna. Guðjón
er samt á réttri leið en við tökum
enga áhættu með hann,“ sagði
Guðmundur en Róbert Gunnarsson og Snorri Steinn Guðjónsson
skiptust á að vera í horninu í seinni
hálfleik.
„Snorri leysti það mjög vel og
vonandi verður ekki þörf á því
að leysa þetta. Við vonum að það
verði í lagi með Guðjón í London.“
Ingimundur virðist vera búinn
að hrista af sér sín meiðsli og lék
af krafti í gær. Aron Pálmarsson
gat aftur á móti lítið leikið en hann
er slæmur í hnénu.
„Við þurfum að fá meira frá
honum. Það á að skoða hans mál
betur er við komum heim. Hann
kennir sér meins í hnénu.“
Guðmundur hrósaði fyrirliðanum Ólafi Stefánssyni sérstaklega
en hann var frábær í leiknum og
virkar í ótrúlega góðu formi.
„Ég hef ekki séð Óla svona
góðan síðan árið 2002. Hann var
stórkostlegur og er í ótrúlegu
formi,“ sagði þjálfarinn en hann
segir liðið vera á réttri leið í undirbúningi sínum fyrir Ólympíuleikana í London.


henry@frettabladid.is

ótrúlegur íþróttamaður Hinn 39 ára gamli Ólafur Stefánsson er í lygilegu formi
þessa dagana og ætlar sér greinilega stóra hluti í London. 
fréttablaðið/daníel

Vandamál að atvinnumenn Íslands í körfubolta velji félög sín fram yfir landsliðið:

Þurfum að endurskoða vinnubrögð okkar
Körfubolti Hörður Axel Vilhjálms-

son, landsliðsmaður Íslands í
körfubolta, hefur dregið sig úr
æfingahópi íslenska landsliðsins
sem tekur þátt í undankeppni Evrópumóts karlalandsliða í ágúst og
september. Hörður heldur þess í
stað til móts við félag sitt Mitteldeutscher BC í efstu deild þýska
körfuboltans og æfir með liðinu á
undirbúningstímabilinu.
Átján manna æfingahópur
Íslands, sem æfði af krafti í
júní, hefur æfingar á nýjan leik
á sunnudag manni færri. Hannes
S. Jónsson, formaður Körfuknattleikssambands Íslands, segist
ekki reikna með að leikmaður
verði kallaður inn í æfingahópinn
í stað Harðar. Tólf leikmenn munu
skipa lokahópinn sem spilar fyrir
Íslands hönd í undankeppninni.

Hannes segir stjórn KKÍ og
afreksnefnd þurfa að endurskoða
vinnubrögð sín.
„Reglurnar hjá Körfuknattleikssambandi Evrópu (FIBA) eru
þannig að við eigum leikmennina
okkar yfir sumartímann. Þetta er
spurning hversu mikið við viljum
ganga á hag leikmannsins,“ segir
Hannes.
„Við ætlum ekki að standa í vegi
fyrir Herði í þessu tilfelli en þetta
er ekki í fyrsta skipti sem þetta
gerist hjá okkur,“ bætir Hannes
við og segir A-landsliðið auk
yngri landsliða vera glugga fyrir
leikmenn til að koma sér á framfæri erlendis. Þannig hafi margir íslenskir leikmenn komist í
atvinnumennsku.
„Við teljum það gott fyrir
íslenskan körfubolta að eiga

valdi frekar félagið Hörður Axel tók
félagslið fram yfir landsliðið.
	
fréttablaðið/daníel

atvinnumenn og höfum því ekki
staðið í vegi fyrir okkar leikmönnum. En við höfum heldur ekki átt

marga atvinnumenn undanfarin
ár,“ segir Hannes og bætir við að
þó fjölgun þeirra sé mikið fagnaðarefni fyrir íslenskan körfuknattleik megi það ekki koma niður á
landsliðinu.
Í vöxt hefur færst hjá atvinnumönnum í íþróttum undanfarin
ár að gefa ekki kost á sér í landslið þjóða sinna. Leikmenn fá laun
sín greidd hjá félögum sínum sem
óttast aukið álag og meiðslahættu
sem fyrir er í landsliðsverkefnum
leikmanna sinna.
„Félögin geta ekki sett leikmönnum sínum afarkosti. Auðvitað er þetta á endanum persónuleg ákvörðun hvers og eins
leikmanns,“ segir Hannes sem er
þó meðvitaður um að leikmenn séu
oftar en ekki undir mikilli pressu
frá félögum sínum.
- ktd
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3-1
Garðar Örn Hinriksson (8)

0-1 Björn Daníel Sverrisson (20.), 1-1 Atli
Sveinn Þórarinsson (45.), 2-1 Rúnar Már
Sigurjónsson (53.), 3-1 Rúnar Már Sigurjónsson, víti (60.)
Skot (á mark): 7-8 (4-6)
Varin skot: Ólafur 5 - Gunnleifur 1.
VALUR (4-3-3): Ólafur Þór Gunnarsson 7 - Matarr
Jobe 6, Atli Sveinn Þórarinsson 7, Halldór Kristinn
Halldórsson 6, Úlfar Hrafn Pálsson 5 - *Rúnar
Már Sigurjónsson 8, Haukur Páll Sigurðsson 7
(78., Andri Fannar Stefánsson -), Kristinn Freyr Sigurðsson 6 - Ásgeir Þór Ingólfsson 6 (75., Hörður
Sveinsson -), Matthías Guðmundsson 7 (84.,
Kolbeinn Kárason -), Guðjón Pétur Lýðsson 7
FH (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson 5 - Guðjón
Árni Antoníusson 4, Guðmann Þórisson 5, Freyr
Bjarnason 5 (33., Bjarki Gunnlaugsson 6), Viktor
Örn Guðmundsson 4 (65., Danny Justin Thomas
5), - Pétur Viðarsson 6, Hólmar Örn Rúnarsson 7,
Björn Daníel Sverrisson 6 - Emil Pálsson 5 (65., Albert Brynjar Ingason 4), Atli Guðnason 5, Atli Viðar
Björnsson 4.
* MAÐUR LEIKSINS

3-2
Hásteinsvöllur, áhorf.: 552

Kristinn Jakobsson (7)

1-0 Christian Steen Olsen (26.), 2-0 Christian Steen Olsen (60.), 2-1 Kristinn Ingi Halldórsson (62.), 3-1 Þórarinn Ingi Valdimarsson, víti (82.), 3-2 Steven Lennon (86.)
Skot (á mark): 9-10 (5-5)
Varin skot: Abel 3 - Ögmundur 2.
ÍBV (4-3-3): Abel Dhaira 6 - Matt Garner 6,
Brynjar Gauti Guðjónsson 5, Rasmus Christiansen
6, Arnór Eyvar Ólafsson 6 - George Baldock 7,
Guðmundur Þórarinsson 7, Gunnar Már Guðmundsson 4 (77., Andri Ólafsson -) - Þórarinn Ingi
Valdimarsson 7, Tonny Maweeje 6, *Christian
Steen Olsen 8. (66, Eyþór Helgi Birgisson 5)
FRAM (4-3-3): Ögmundur Kristinsson 5 - Halldór
Hermann Jónsson 6, Kristján Hauksson 5, Allan
Löwing 6, Daði Guðmundsson 4 (71., Jón Gunnar
Eysteinsson -) - Almarr Ormarsson 6, Hlynur Atli
Magnússon 6 (64., Ásgeir Gunnar Ásgeirsson 5),
Sam Hewson 5 - Steven Lennon 7, Kristinn Ingi
Halldórsson 7, Sveinbjörn Jónasson 6 (83., Orri
Gunnarsson -).
* MAÐUR LEIKSINS

Pepsi-deild karla:
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Úlfar Jónsson, landsliðsþjálfari í golfi, segir jákvæða þróun vera í íslenska golfinu. Það sé ekki lengur einn
yfirburðamaður á landinu og breiddin sé orðin það mikil að menn þurfi að vera á tánum til þess að fá sæti
í landsliðinu. Íslenska landsliðið náði ekki að komast inn á lokakeppni EM sem fram fer á næsta ári.
GOLF Íslenska landsliðið náði ekki

því markmiði sínu að komast í
lokakeppni EM. Undankeppnin var
haldin á Hvaleyrarvelli í Hafnarfirði. Þrjú efstu liðin af átta komust áfram og hafnaði Ísland í
fjórða sæti.
Ísland og Portúgal voru jöfn
í þriðja sæti eftir fyrsta daginn
en bilið á milli þeirra var orðið
tólf högg eftir annan daginn. Það
bil var of breitt og íslenska liðið
minnkaði muninn aðeins í eitt
högg lokadaginn og var því ellefu
höggum frá því að komast áfram.
„Það voru vissulega vonbrigði
að komast ekki áfram enda taldi
ég það vera raunhæft markmið að
komast áfram. Við vissum að England og Holland væru með sterk lið
en Portúgalarnir komu verulega á
óvart. Breiddin hjá þeim var meiri
en við héldum. Þeir léku líka vel í
kulda og trekki. Þeir skildu okkur
eftir á öðrum degi og það bil var of
mikið,“ sagði Úlfar Jónsson landsliðsþjálfari.
Íslenska liðið saxaði nokkuð á
forskot portúgalska liðsins á fyrri
níu holum lokadagsins en gaf eftir
á seinni níu eins og áður í mótinu.
„Við nýttum ekki þau tækifæri sem við fengum á seinni níu.
Það er erfitt að segja hvað veldur en leikmenn voru svolítið dasaðir eftir meistaramótin. Þeir
virkuðu bæði líkamlega þreytt-

ÓLAFUR BJÖRN LOFTSSON Spilaði best Íslendinganna á mótinu ásamt Guðmundi

Ágústi Kristjánssyni.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ir og ekki síst andlega. Meistaramótin eru fjórir dagar og taka á
andlegu hliðina,“ sagði Úlfar en
hann taldi fyrir mót að það myndi
hjálpa strákunum að vera nýkomnir úr meistaramóti. „Það átti að
veita þeim sjálfstraust miðað við
hvað þeir léku vel en þeir virkuðu þreyttir í þessu móti og héldu
ekki út.“
Úlfar var ánægður með að 74

væri hæsta skor sem hefði talið hjá
íslenska liðinu á mótinu en á móti
kom að aðeins einn hringur af 18
hjá liðinu var leikinn undir pari.
„Það vantaði þessa tvo góðu
hringi á hverjum degi. Það var alls
ekki nógu gott að ná bara einum
hring á undir pari. Það olli vonbrigðum. Ég get ekki neitað því.“
Úlfar var nokkuð gagnrýndur
fyrir mótið vegna landsliðsvals-

ins. Hann skildi meðal annars
Íslandsmeistarann og heimamanninn Axel Bóasson eftir. Úlfar segist standa við sitt val.
„Það þýðir ekkert að horfa í baksýnisspegilinn. Ég er alveg til í að
hlusta á gagnrýni en ég stend við
þetta val mitt. Ég var bara með
aðrar hugmyndir en sumir eins og
gengur. Menn eru ekki alltaf sammála. Það er mitt starf að velja
þetta og ég stend og fell með því.“
Landsliðsþjálfarinn bendir samt
á að það sé lúxusvandamál að liðið
sé ekki sjálfskipað og að breiddin sé orðin þetta mikil í íslensku
golfi.
„Það koma margir til greina í
landsliðið og í sjálfu sér enginn
yfirburðamaður lengur. Þeir eru
mjög jafnir þessir strákar. Það er
mjög jákvætt. Strákarnir þurfa að
halda sér á tánum til þess að komast í liðið,“ sagði Úlfar en hann vill
að strákarnir fái að spila meira á
alþjóðlegum vettvangi.
„Við þurfum að gefa þessum
strákum fleiri tækifæri til að
keppa á alþjóðlegum mótum svo
þeir geti borið sig saman við menn
erlendis. Þeir geta lært margt af
þessu móti og munu vaxa með því
að spila oftar á svona mótum. Sem
betur fer eru líka fleiri strákar
farnir í háskólagolf í Bandaríkjunum og það á eftir að hjálpa þeim
mikið.“
henry@frettabladid.is

Tveir leikir fóru fram í Pepsi-deild karla í gær:

Eyjamenn á siglingu

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

Enginn yfirburðamaður á Íslandi

23-14 23
28-12 20
23-17 19
20-11 17
19-16 15
16-15 15
8-12 14
14-22 14
12-18 13
13-19
9
13-20
8
6
14-27

FÓTBOLTI Eftir magurt gengi í upphafi móts er lið ÍBV komið í gang.
Eyjamenn unnu sinn fimmta leik
í röð í gær er Framarar komu í
heimsókn. ÍBV tapaði síðast leik
þann 24. maí.
Jafnræði var með liðunum í
leiknum en Eyjamenn nýttu færin
ólíkt gestunum sem hafa nú tapað
átta af fyrstu ellefu leikjum sínum
í deildinni.
„Framarar voru virkilega sterkir í dag og léku vel. Við verðum að
teljast heppnir að hafa farið með

sigur af hólmi. Leikur okkar var
ekki nægilega beinskeyttur og ég
bjóst alveg eins við því. Ég er rosalega ánægður með vinnuframlagið
hjá strákunum og þeir eiga mikið
hrós skilið,“ sagði Magnús Gylfason, þjálfari ÍBV.
Valsmenn gerðu sér svo lítið
fyrir og unnu óvæntan heimasigur á FH og sáu um leið til þess að
FH komst ekki á toppinn.
Fyrsti sigur Valsmanna eftir tvo
tapleiki í röð.

MARK Atli Sveinn Þórarinsson skorar hér fyrsta mark Vals í gær.

- hbg

Reykjavíkurmaraþon
Íslandsbanka 18. ágúst

Við bjóðum
góða þjónustu

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ENNEMM / SÍA / NM53219

Vodafonev., áhorf.: 1.467

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
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Meistaramótið í frjálsum íþróttum fór fram á Laugardalsvelli um helgina:

Kast Ásdísar lofar góðu fyrir London
FRJÁLSAR Spjótkastarinn og ólymp-

íufarinn Ásdís Hjálmsdóttir náði
mjög góðu kasti í Dalnum upp á
60,54 metra. Svo gott kast mun
líklega færa henni sæti í úrslitum Ólympíuleikanna. Ásdís er því
greinilega í góðu formi og þessi
frammistaða lofar góðu fyrir
framhaldið.
Annar ólympíufari, kúluvarparinn Óðinn Björn Þorsteinsson,
vann sína grein en kastaði aðeins
18,51 metra en sá árangur mun
ekki fleyta honum langt í London.
Trausti Stefánsson sló heldur
betur í gegn á mótinu en hann

vann í 100, 200 og 400 metra
spretthlaupi og hirti því þrenn
gullverðlaun.
Trausti vann 200 metra hlaupið
er hann kom í mark á 21,89 sekúndum. Kolbeinn Höður Gunnarsson frá UFA varð annar á 22,2 sekúndum og rétt á eftir honum kom
Óli Tómas Freysson úr FH á 22,36
sekúndum.
Einar Daði Lárusson var einnig í
miklu stuði um helgina og nældi í
þrenn gullverðlaun. Hinn fjölhæfi
Einar Daði sigraði í 110 metra
grindahlaupi, 4x400 metra boðhlaupi og einnig í hástökki.

Fjóla Signý Hannesdóttir var
líka á meðal þeirra sem fengu
þrjú gull. Hún sigraði í 400 metra
grindahlaupi, 100 metra grindahlaupi og hástökki.
Hafdís Sigurðardóttir úr UFA
vann einnig þrenn gullverðlaun
um helgina en hún bar sigur úr
býtum í 100 og 200 metra spretthlaupi sem og í langstökki, greinilega frábært frjálsíþróttafólk á
ferðinni.
- sáp
ÁSDÍS HJÁLMSDÓTTIR Virkar í

flottu formi og náði frábæru kasti í
Dalnum um helgina. NORDICPHOTOS/AFP

Fagfólkið
velur BM Vallá

SILVA Er einn besti varnarmaður heims

og spilar ekki aftur með AC Milan.
NORDICPHOTOS/GETTY

Thiago Silva:

Seldur til PSG
FÓTBOLTI Hið nýríka franska
félag, Paris Saint Germain, festi
um helgina kaup á brasilíska
varnarmanninum Thiago Silva
frá AC Milan.
Silva kostaði félagið litlar 33
milljónir punda en það gerir Silva
að þriðja dýrasta Brasilíumanni
frá upphafi.
Þetta eru fyrstu stóru kaup
félagsins síðan moldríkir Katarar
keyptu félagið en þeir ætla sér
með það á topp Evrópuboltans.
PSG er einnig að reyna að
ganga frá kaupum á Zlatan
Ibrahimovic. Félagið hefur náð
samkomulagi við AC Milan um
kaupverðið en hægt þokast í
samningaviðræðum við leikmanninn sjálfan. Zlatan vill fá
drjúgan seðil til þess að koma í
franska boltann og því hefur það
tekið lengra tíma en búist var við
að semja við hann.
- hbg

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.
RYAN GIGGS Hefur átt einstakan feril hjá

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.

NORDICPHOTOS/GETTY

Ætlar í þjálfun
FÓTBOLTI Ryan Giggs, leikmaður

Manchester United, ætlar að snúa
sér að þjálfun þegar ferlinum
lýkur en þessi ótrúlegi leikmaður
á að baki frábær ár hjá United.
Giggs, sem er 38 ára, mun vera
fyrirliði breska knattspyrnuliðsins á Ólympíuleikunum í London
sem fram fara í ágúst. Leikmaðurinn mun sinna ákveðnu þjálfarahlutverki á leiknum og ætlar
hann að nýta þá reynslu í framtíðinni.
„Þjálfun er eitthvað sem ég
horfi meira og meira til,“ sagði
Ryan Giggs við enska fjölmiðla.
„Um mitt síðasta tímabil kláraði ég UEFA þjálfararéttindin og
í raun ekkert sem stendur í vegi
fyrir því að ég snúi mér að þjálfun. Ég hef verið lengi í atvinnumennsku og hef öðlast mikla
reynslu, það er mikilvægt ef
maður vill snúa sér að þjálfun.“
- sáp

PIPAR\TBWA · SÍA · 121700

Walesverjinn Ryan Giggs:

Hellur eiga að endast lengi og því ber að vanda til verksins
strax í upphaﬁ.

Þess vegna velur fagfólkið BM Vallá.

6 cm

Man. Utd.

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.
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VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON HEFUR FÁTT AÐ SEGJA

> Stöð 2 kl. 20.05
Glee

Sól, sól skín á mig!

Það er komið að stóru stundinni
hjá krökkunum í New Directions
sönghópnum því fram undan er
svæðismótið í kórakeppni. Fyrirliði
helstu andstæðinganna hótar að
setja grófa mynd af Finn Hudson
á Netið og fer fram á að kærasta
hans, Rachel Berry, dragi sig út úr
keppninni. Jeff Goldblum leikur
gestahlutverk í þættinum.

Sólin hefur leikið við okkur Íslendinga
undanfarnar vikur og virðist ekkert lát
ætla að vera þar á. Rigningardagar eru í
það minnsta ekki í sjónmáli (pistillinn
var ritaður á föstudaginn) þó nokkur ský
dragi á himininn. Það er erfitt verkefni að
ætla að skrifa fjölmiðlapistil þegar
veðrið er svo gott, því líkt og
hjá samlöndum mínum hefur
fátt komist að hjá mér annað
en að njóta veðurblíðunnar.
Ég hlusta enn á morgunþátt KK á Rás 1 á virkum
morgnum, en ég hef skrifað
um þann gæðaþátt áður.
Vissulega horfi ég stundum

á gamanþáttinn Arrested Development,
en sá þáttur var umfjöllunarefni síðasta
pistils. Ég horfði á endursýningu The
Graham Norton Show í vikunni. Þann
þátt hef ég líka ritað um. Fleiri þætti hef
ég ekki horft eða hlustað á.
Í gær flýtti ég mér niður á
Klambratún að vinnu lokinni og
lauk þar við bókina Íslenskur
aðall eftir Þórberg Þórðarson.
Sólin skein, fólk viðraði sjálft
sig og hunda sína og börn
léku sér glöð í sinni í grennd
við mig. Ég get í það minnsta
mælt með slíkum stundum við
ykkur öll.

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 Steinunni (5:8) (Aníta Briem leikkona) (e)

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 2012 (5:7) (Twenty Twelve)
20.10 Sigdalurinn mikli - Hjarta Afríku – Gras (3:3) (The Great Rift - Africa‘s
Wild Heart) Myndaflokkur frá BBC.

21.00 Sigdalurinn mikli - Á tökustað
(3:3) (The Great Rift: Behind the Scenes)

21.15 Castle (16:34) (Castle)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Liðsaukinn (25:32) (Rejseholdet)
Atriði eru ekki við hæfi ungra barna.

23.20 Kviksjá: Stuttmyndir Kvikmyndaskólans

23.21 Takk fyrir mig!
23.38 Kviksjá: Stuttmyndir Kvikmyndaskólans

23.39 Myndleif (After Image) Stuttmynd.
23.50 Njósnadeildin (3:8) (Spooks VIII)
(e) Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.

00.45 Fréttir
00.55 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.45 Malcolm in the Middle (11:16)
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (100:175)
10.15 Chuck (14:24)
11.00 Smash (2:15)
11.45 Falcon Crest (29:30)
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol (23:40) (24:40)
15.05 ET Weekend
15.50 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 Friends (19:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 Simpson-fjölskyldan (9:22)
19.40 Arrested Development (16:18)
20.05 Glee (14:22)
20.50 Suits (6:12) Ferskir spennuþættir á
léttum nótum um hinn eitursnjalla Mike sem
hefur haft lifibrauð sitt af því að taka margvísleg próf fyrir fólk gegn greiðslu. Hann nær
að útvega sér vinnu hjá einum af bestu og
harðsvíruðustu lögfræðingunum í New York,
Harvey Specter sem sér í honum möguleika
sem geta nýst lögfræðistofunni vel.

08.00 Gray Matters
10.00 Prelude to a Kiss
12.00 Inkheart
14.00 Gray Matters
16.00 Prelude to a Kiss
18.00 Inkheart
20.00 The Hoax
22.00 Goya‘s Ghosts
00.00 Into the Storm
02.00 Planet Terror
04.00 Goya‘s Ghosts
06.00 Platoon

22.30 Supernatural (20:22)
23.15 Two and a Half Men (20:24)
23.40 The Big Bang Theory (11:24)
00.05 How I Met Your Mother (14:24)
00.30 Bones (2:13)
01.15 Girls (5:10)
01.45 Eastbound and Down (6:7)
02.15 NCIS (11:24)
03.00 V (3:12)
03.45 Chuck (14:24)
04.30 Suits (6:12)
05.15 Friends (19:24)
05.40 Fréttir og Ísland í dag

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar
1 06.40 Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30
Fréttayfirlit 08.00 Morgunfréttir 08.05
Morgunstund með KK 08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03
Veðurfregnir 10.13 Stefnumót 11.00 Fréttir
11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir
13.00 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: Kaflar úr Fjallkirkjunni 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
07.00 Pepsi deild kk: Valur - FH
17.10 Þýski handboltinn: Fuchse Berlin - Kiel

18.35 N1 mótið Sýnt frá N1 mótinu á Akureyri þar sem knattspyrnustjörnur framtíðarinnar eru í aðalhlutverki. Það eru strákar í
5. flokki sem keppa á N1 mótinu. Umsjónarmaður þáttarins er Guðjón Guðmundsson.
19.25 Herminator Invitational (2:2)
Sýnt frá stórskemmtilegu góðgerðargolfmóti
sem knattspyrnumaðurinn Hermann Hreiðarsson stendur fyrir í Vestmannaeyjum. Fjölmargir þekktir kappar taka þátt í mótinu.
20.10 Pepsi deild kk: Valur - FH
22.00 Pepsi mörkin Öll mörkin og umdeildu atvikin í leikjum Pepsi deildar karla í
knattpsyrnu.

23.10 Pepsi deild kk: Valur - FH
01.00 Pepsi mörkin

17.45 Arsenal - Stoke
19.30 PL Classic Matches: Leeds Liverpool, 2000

20.00 Chelsea - Man. City 27.02.10
20.30 QPR - Man. City
22.15 Man. Utd. - Liverpool

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.05 Million Dollar Listing (6:9) (e)
16.50 Minute To Win It (e)
17.35 Rachael Ray
18.20 The Ricky Gervais Show (3:13)
(4:13) (e)

19.30 The Doctors (158:175)
20.15 60 mínútur
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.45 Dallas (5:10)
22.30 Rizzoli & Isles (5:15)
23.15 The Killing (10:13)
00.00 Treme (2:10)
01.00 60 mínútur
01.45 The Doctors (158:175)
02.25 Íslenski listinn
02.50 Sjáðu
03.15 Fréttir Stöðvar 2
04.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.35 Keeping Up Appearances 07.35 My Family
08.35 The Inspector Lynley Mysteries 10.05 Deal
or No Deal 10.40 EastEnders 11.10 Extreme
Makeover: Home Edition 11.50 QI 12.50 Keeping
Up Appearances 13.50 My Family 14.50 The Best
of Top Gear 15.40 QI 16.40 Extreme Makeover:
Home Edition 17.25 The Graham Norton Show
18.10 QI 19.10 The Best of 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

19.10 America‘s Funniest Home Videos (16:48) (e)
19.35 30 Rock (16:23) (e)
20.00 Will & Grace (24:27) (e)
20.25 One Tree Hill (1:13) Ungmennin í
Tree Hill eru vaxin úr grasi. Mikið hefur gengið á undanfarin ár og er þetta síðasta þáttaröðin um vinahópinn. Lífið leikur við pörin
tvö sem eru að venjast foreldrahlutverkinu.
21.10 Rookie Blue (1:13) Nýstárlegur þáttur um líf nýliða í lögreglunni sem þurfa ekki
aðeins að glíma við sakamenn á götum úti
heldur takast á við samstarfsmenn, fjölskyldu
og eiga um leið við eigin bresti. Þáttunum hefur m.a. verið líkt við Grey‘s Anotomy
nema í veröld löggæslumanna. Nýliðamistök geta verið dýrkeypt, sérstaklega þegar þau
eyðileggja lögregluaðgerð þar sem lögreglan
fer huldu höfði.

22.00
22.50
23.35
00.20

Camelot (6:10)
Jimmy Kimmel
Law & Order (18:22) (e)

12.00 Søren Ryge direkte 12.30 Gintberg på
kanten 13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10
Jamies Storbritannien 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 Ønskehaven
16.30 TV Avisen med Sport 17.05 Aftenshowet
17.45 Sommervejr 18.00 Kyst til kyst 19.00 TV
Avisen 19.25 Sommervejret 19.30 Aftentour
2012 19.54 Sommer Horisont. Adoptivbørn på
catwalken 20.40 Kommissær Janine Lewis

13.00 NRK nyheter 13.10 Sjukehuset i Aidensfield
14.00 NRK nyheter 14.10 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 Den
fordømte 22.55 Legendariske kvinner

Olivia Lee: Dirty, Sexy, Funny
(6:8) (e)

00.45 The Bachelor (7:12) (e)
02.15 Pepsi MAX tónlist

21.35 Silent Witness (10:12) Bresk sakamálasería sem fjallar um liðsmenn réttarrannsóknardeildar lögreglunnar í London.

FM 92,4/93,5

06.00 ESPN America 08.10 John Derre

11.20 Fågelbergen tystnar 11.45 X-Games 12.15
Sommarnattens leende 14.00 Rapport 14.05
Gomorron Sverige 14.55 Engelska Antikrundan
15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 16.10 Regionala
nyheter 16.15 Kören 17.15 Kronprinsessan
Victorias fond 17.20 Sverige i dag sommar 17.30
Rapport 17.52 Regionala nyheter 18.00 Kampen
mot doping 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

Classic - PGA Tour 2012 (4:4) 11.10 Golfing World 12.00 John Derre Classic - PGA
Tour 2012 (4:4) 15.00 The Scottish Open
(2:2) 18.00 Golfing World 18.50 John Derre
Classic - PGA Tour 2012 (4:4) 22.00 Golfing
World 22.50 Champions Tour - Highlights
(13:25) 23.45 ESPN America

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

18.00 Að norðan

Dagskrá allan sólarhringinn.

OMEGA

ÚTVARP FM
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
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Óskar eftir sögum venjulegs fólks

„Við grillum lamba rib-eye á
jöklinum og höfum kartöflusalat, kalda sósu og jökulkaldan
bjór með.“
Pétur Haukur Loftsson, starfsmaður hjá Pure Adventures.

Lene Stæhr, dönsk heimildarmyndagerðarkona, vinnur að þríleik í samstarfi við danska ríkissjónvarpið sem fjallar um líf
fólks í Færeyjum, á Grænlandi
og á Íslandi. Stæhr leitar nú að
söguefni hér á Íslandi og henni
þykir ekkert viðfangsefni of stórt
eða lítið.
Stæhr óskar eftir sögum frá
fólki sem glímir við vanda eða
átök í lífi sínu og hefur hugrekki
til að deila sögu sinni með öðrum.
Myndirnar sem gerast á Grænlandi og í Færeyjum eru langt á
veg komnar og segja frá samkynhneigðum manni á Grænlandi og
súludansara er hraktist burt úr

hinu strangkristna samfélagi í
Færeyjum og leitast nú eftir því
að byggja upp samband við fjölskyldu sína á ný.
Þess má geta að þríleikurinn er
framleiddur af framleiðslufyrirtæki í eigu leikstjórans Nicolas
Winding Refn sem leikstýrði
meðal annars kvikmyndunum
Drive, Bronson og Pusher.
Stæhr segist ekki vita við
hverju hún megi búast af Íslendingum en vonar að einhverjir
sýni verkefninu áhuga. Hún mun
lesa allar þær sögur sem berast og í kjölfarið reyna að hitta
þá sem sendu sögurnar. „Það er
mikilvægt að hitta alla því ég

þarf að sjá hvort fólk geti miðlað
sögu sinni til áhorfenda á áhrifaríkan hátt. Ég vil þó taka fram
að heimildarmyndin er unnin í
samráði við viðmælendur. Þetta
verður mannleg saga unnin af ást
og alúð.“
Áætlað er að tökur hefjist í
september og búast má við að
eftirvinnslan taki upp undir ár.
Afraksturinn verður svo sýndur í Danmörku og öðrum Norðurlöndum sem og í Frakklandi.
Hafi einhver góða sögu til að
deila með Stæhr getur sá hinn
sami sent henni tölvupóst á netfangið lenestaehr@hotmail.com.
- sm

LEITAR AÐ SÖGUEFNI Lene Stæhr, dönsk

heimildarmyndagerðarkona, vinnur að
þríleik í samstarfi við danska ríkissjónvarpið. Hún leitar að sögum hér á landi.

GUÐMUNDUR VALUR VIÐARSSON: DÓTTIRINN KOM Í HEIMINN Í BEINNI

Fæðing á Skype á stærstu
forritunarkeppni heims

Heilsueldhúsið
KHLOVXUHWWLULV

„Guði sé lof fyrir Skype,“ segir
Guðmundur Valur Viðarsson sem
upplifði fæðingu frumburðar síns
í gegnum Skype staddur í Ástralíu
á stærstu forritunarkeppni heims
á dögunum.
Guðmundur og hópur hans,
Radiant Games, lenti í 4. til 5. sæti
í keppninni Imagine Cup sem er
skólakeppni á vegum Microsoft og
fór fram í Sidney. Íslenski hópurinn komst í tíu liða úrslit af 506
umsækjendum í flokknum leikjahönnun fyrir Windows og Xbox en
keppt var í sjö flokkum og mörg
þúsund lið skráð til leiks.
„Ég varð vitni að því í beinni
þegar dóttir mín kom í heiminn,
eða eins mikið og ég gat í gegnum
tárin,“ segir Guðmundur. „Ég get
ekki þakkað Skype þetta nóg og ég
á eftir að senda þeim tölvupóst.“
Hann kynnti leikinn Robert‘s
Quest fyrir stjörnum prýddri
dómnefnd ásamt Hauki Steini
Logasyni, Axel Erni Sigurðssyni
og Sveini Fannari Kristjánssyni
en þeir hafa unnið dag og nótt að
leiknum frá áramótum. Guðmundur nemur við Margmiðlunarskólann en hinir eru nemar við HR.
Daníel Brandur Sigurgeirsson,
aðjúnkt við HR, var leiðbeinandi
verkefnisins og fylgdi þeim út.
„Larry Hryb, sem er yfir Xbox
Live, var dómari og tók í höndina á mér af fyrra bragði og einn
aðaldómarinn lofaði grafíkina
í hástert við mig,“ nefnir hann
kátur.
Leikurinn fjallar um íkornann
Róbert sem breytir orkugjöfum
mengaðrar borgar í endurnýjanlega. Markmið þeirra er að börn
spili leikinn til skemmtunar og
fræðist ómeðvitað. „Ef hann væri
ekki skemmtilegur gætum við

FAGNAÐARFUNDIR Liðsmenn Radiant Games ásamt Gunnþóru og nýfæddu

dótturinni samankomin eftir atburði sem hafa einkennst af fjarlægð, tækni og gleði.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Larry Hryb, sem er
yfir Xbox Live, var
dómari og tók í höndina á
mér af fyrra bragði.
GUÐMUNDUR VALUR VIÐARSSON
LIÐSMAÐUR RADIANT GAMES

alveg eins rétt börnum bækling
um græna orku og það les enginn,“
segir nýbakaði faðirinn.
Hann eignaðist dóttur aðfaranótt 6. júlí með konu sinni Gunnþóru Elínu Erlingsdóttur, þá tiltölulega nýlentur í Ástralíu. „Það
var bara heppni að þetta fór af

stað klukkan hálf átta fyrsta
morguninn í Sidney því hann var
enn sofandi uppi á herbergi,“ segir
Gunnþóra sem hringdi á hótelið í
mikilli geðshræringu en sími Guðmundar virkaði ekki. Fyrir brottför hafði hún reynt öll húsráð til
að koma stúlkunni í heiminn en
eftir að hann fór af landi brott
tóku við öfug húsráð án árangurs.
„Systir mín og mamma voru
með í fæðingunni og önnur sá til
þess að skjárinn ferðaðist með
mér. Fyrsta fjölskyldumyndin er
af okkur mæðgunum í rúminu og
honum í tölvuskjá með heyrnartól,
hún er ómótstæðileg,“ segir hún.
hallfridur@frettabladid.is

Goðsögn spilar teknó fyrir útvalda
QI
Stephen Fry fer á kostum
í skemmtilegum þáttum
BBC ENTERTAINMENT ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

The Clone Wars
Stjörnustríð á Cartoon Network

CARTOON NETWORK ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

„Fáum hefur tekist jafn vel að teknó-væða
mannfólkið eins og Dave Clarke,“ segir
Arnviður Snorrason, betur þekktur sem
Addi Exos. Hann er meðal skipuleggjenda
framkomu eins frægasta teknó-plötusnúðs
heims á Þýska barnum næsta laugardagskvöld.
„Hann er rosalega hrifinn af Íslandi en
hann hefur komið hingað þrisvar og þá síðast árið 2004,“ segir Addi sem þótti mikill
heiður að hita upp fyrir goðið árið 2000 og
2001. „Mjög margir muna eftir þeim kvöldum en hann sprengdi húsið af Gauknum.“
Koma hans eru mikil tíðindi fyrir
íslenska aðdáendur tónlistartegundarinnar en hann er mikill áhrifavaldur í
þróun hennar. „Árið 1994 kom Protective
Custody út en það var þéttasta teknó-lag
sem heyrst hafði og eftir það varð teknóið
öflugra.“
Dave Clarke er enn í dag umfangsmesti
tónlistarmaður stefnunnar. „Hann spilar
aðeins á stærstu hátíðunum og tónleikastöðunum í heiminum,“ segir hann og
bætir við að það sé skyldumæting fyrir
gamla teknó-refi: „Þýski barinn er með
leyfi fyrir 400 manns svo þetta verður
aðeins fyrir útvalda.“
- hþt

TEKNÓ-REFUR „Dave Clarke spilar teknó á mjög kraftmikinn hátt eins og

hipphopp plötusnúðar,“ segir Addi og lofar góðu kvöldi þar sem flottir
tónlistarmenn sjá um upphitun fyrir goðið.
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Meiri Vísir.

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

FRÉTTIR AF FÓLKI
Djammar í Reykjavík
Stórstjörnurnar flykkjast til Íslands
þessa dagana. Nú þegar Tom
Cruise er rétt nýfarinn af landi brott
er annar stórleikari, Ben Stiller,
mættur á svæðið. Stiller sást í
góðu fjöri á djamminu í Reykjavík
um helgina og skemmti hann sér
meðal annars á Vegamótum þar
sem hann fékk sér kvöldmat á
afgirtu svæði á laugardagskvöldið.
Þaðan virðist leiðin svo hafa
legið á skemmtistaðinn B5. Mikill
æsingur varð meðal bæjargesta
þegar fregnir af veru hans spurðust
út eins og eldur í sinu,
þökk sé vef- og símavæðingu landans, og
raðirnar á áðurnefndum skemmtistöðum
lengdust fljótt. Í gærkvöldi snæddi
leikarinn svo
kvöldverð á
stjörnustaðnum Sushi
Samba.

SÆNGURFATA

ÚTSALA!
SÆNGURFÖT Á

Frægir í garðpartíi
Sigurjón Kjartansson, Snorri
Helgason, Úlfur Eldjárn, Hinrik
Ólafsson og meðlimir hljómsveitarinnar RetRoBot voru á meðal þeirra
sem létu sjá sig í bakgarði tónlistarspekúlantsins Arnars Eggerts Thoroddsen um helgina. Arnar var þar
með í gangi sölu á geisladiskum og
vínilplötum úr safni sínu og talið er
að á sjöunda þúsund platna hafi
selst. Athygli vakti að vínilplöturnar
virtust töluvert vinsælli varningur
en geisladiskarnir. Að sögn gesta
var mikil stemning í garðinum
alla helgina
enda veður
gott og
fólk í stuði.

40-50%
AFSLÆTTI

- trs

MIKIÐ ÚRVAL AF HÁGÆÐA

SÆNGURFATNAÐI

FRÁ 3.890 KR.

Mest lesið
1

Annie Mist komin í fyrsta
sæti

2

BlackBerry í andarslitrunum

3

Hjálpa Íslendingum að
kynnast landinu sínu

4

Rasandi hissa yfir ummælum
Ögmundar

5

Konur orðnar greindari en
karlar

ÓTRÚLEGT TILBOÐ!

BALFOUR
PILLOW
Queen Size (153x203 cm.)

Fullt verð 226.067 kr.

BALFOUR PILLOW
• 3 svæða skipt 390 gorma
Spine Support kerﬁ eitt
reyndasta gormakerﬁð
á markaðnum í dag.
• Leiserskorinn 5 svæða
skiptur kaldsvampur og
margslunginn poly ﬁber.
• Styrktir kantar.
• Stífur klæddur botn
me
með fótum.

NÚ 139.900 kr. AÐEINS

1RÚ0M!

39% AFSLÁTTUR!

50% AFSLÁTTUR

ÞÚ BERÐ ÁBYRGÐ
Á ÞVÍ SEM ÞÚ SEGIR
OG GERIR Á NETINU!

AF HANDKLÆÐUM
ARGH!!! 160712

www.saft.is

ATH!
AÐEINS
Í NOKKRA
DAGA!

40% AFSLÁTTUR
AF RÚMTEPPUM
Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16
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