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Bergur
Steingrímsson
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Vandaðar íbú
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Öldugata
Opið hús, miðvikud 50, 101 Rvk. 2. hæð
aginn 25. júlí
kl. 17:00 - 17:30.
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Verð 36,9 m
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Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517-6460
www.belladonna.is
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Póstkassakeppni
Efnt hefur verið til
samkeppni um best prýdda
póstkassa Eyjafjarðarsveitar.

NÝTA KOSTI NETSINS

V

Delicious kom út í fyrsta
skipti þann tíunda júlí
síðastliðinn. Hjónin Halla Bára
Gestsdóttir, innanhússhönnuður
og Gunnar Sverrisson, ljósmyndari, gefa blaðið út. „Í mjög stuttu
máli þá er Home & Delicious
veftímarit um heimili og mat

heimili og hönnun. Netið
veitir mikla möguleika í útgáfu
og er í raun einn risastór miðill,“
segir hún.
Blaðinu er skipt upp í fjóra
kafla. Gerum; Hugmyndir fyrir
heimilið, Búum; Heimsóknir og
innlit, Lifum; Fyrir þig og heimilið þi

sem bloggar um skandinavíska
hönnun. Síðan hennar fær um
áttatíu þúsund heimsóknir á
viku og bara við það að hún
setti blaðið okkar inn á síðuna
Bogi
Finnbogi
sína jókst útbreiðslan
Pétursson
mikið.
HilmarssonVið
lögg.fasteignasali
höfum hvergi
auglýst en
lögg.höfum
fasteignasali
nýtt okkur kosti netsins Þegar
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Magnúsdóttir
lögfræðingur
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Björnsson
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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Þarf vefsíu gegn barnaklámi
Yfirmaður kynferðisafbrotadeildar vill taka upp norska vefsíu sem hindrar notkun á efni sem sýnir börn á
klámfenginn hátt. Íslenska lögreglan leggur efni í gagnagrunn. Beðið er lagabreytinga til að taka kerfið upp.
FJARSKIPTI Lögregla telur mikil-

Hjólað til góðs
Fótboltastjarnan Gylfi
Sigurðsson styður hjólaferð
Róberts Þórhallssonar um
landið.
popp 26

Borgarinnan
Saga Jónsdóttir
setur upp eigið
leikverk á
Akureyri.
tímamót 14

vægt að Ísland gangi inn í samstarf um netvarnir til að sporna
gegn dreifingu myndefnis sem
sýnir börn á kynferðislegan hátt.
Samkvæmt nýjum lögum liggur
allt að tveggja ára fangelsi við
því að skoða slíkt efni á netinu.
Norsk vefsía stöðvar þúsundir
heimsókna á barnaklámssíður
þar í landi á hverjum degi.
Í frétt Aftenposten segir frá
síunni, sem gengur undir nafninu CSAADF (Child Sexual Abuse
Anti Distribution Filter), en hún
er þróuð af norsku lögreglunni og
fjarskiptafyrirtækinu Telenor.
Sían gengur á gagnagrunni um
eitt þúsund vefsíðna sem skilgreindar hafa verið sem ólöglegar. Reyni netnotandi að fara inn á
síðuna fær hann upp skilaboð um

Við vitum af þessu
og höfum lengi talið
þörf á að komast inn í samstarfið.
BJÖRGVIN BJÖRGVINSSON
AÐSTOÐARYFIRLÖGREGLUÞJÓNN

að síðan sem hann hafi ætlað inn
á innihaldi ólöglegt efni. Þessi
skilaboð koma upp um 15 þúsund
sinnum á sólarhring hjá notendum í Noregi.
Björgvin Björgvinsson, yfirmaður kynferðisafbrotadeildar
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við Fréttablaðið að íslensk yfirvöld þekki
umrætt kerfi og mikilvægt sé að
það verði tekið upp hér á landi.

„Við vitum af þessu og höfum
lengi talið þörf á að komast inn
í samstarfið. Þetta er liður í því
að hamla því að slíkt efni streymi
inn á einkatölvur.“
Sían er ekki ætluð til þess að
klófesta þá sem lenda í henni
þar sem hún geymir hvorki IPtölur eða aðrar upplýsingar viðkomandi. Markmiðið er að stöðva
dreifingu en að auki hefur sían
þau áhrif að trufla forrit sem eigendur síðnanna nota til að innheimta gjald af notendum.
Frá árinu 2009 hefur sían staðið öllum 190 aðildarríkjum Interpol til boða, en aðeins átta þeirra
hafa þegið boðið. Þar á meðal eru
Danmörk, Svíþjóð og Finnland,
en ekki Ísland.
Björgvin segir að lögreglan
hafi nýlega hafið samstarf við

Europol um að greina myndefni
af ofbeldi gegn börnum til að efla
fjölþjóðlega gagnagrunna, þar á
meðal CSAADF.
Málið hafi verið rætt innan lögreglunnar en sé nú á borði innanríkisráðuneytisins.
Frá ráðuneytinu bárust þau
svör að í frumvarpi um lénamál séu ákvæði sem breyti
lagarammanum að því leyti að
Póst- og fjarskiptastofnun fái
heimild til að loka ákveðnum
lénum og vefsvæðum. Það ætti
að vera grundvöllur fyrir beitingu úrræða á borð við CSAADF
síunnar hér á landi.
Ekki tókst að koma frumvarpinu í gegnum þingið fyrir þinglok
en það verður væntanlega lagt
aftur fyrir þingið eftir sumarfrí.
- þj

Minningarathafnir í Noregi:

Fórnarlamba
Breiviks minnst
NOREGUR Þúsundir manna komu

Óvissan um Aron eykst
Aron Pálmarsson hélt til
Þýskalands í læknisskoðun
í gær.
sport 22
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LÉTTIR TIL SV-TIL Í dag má búast
við norðan strekkingi vestantil en
hægari vindi annars staðar. Horfur
á lítilsháttar rigningu norðanlands
en sunnan- og suðvestantil léttir
heldur til er líður á daginn.
VEÐUR 4

MINNINGARATHÖFN Í VATNSMÝRINNI Samband ungra jafnaðarmanna stóð fyrir minningarathöfn í Reykjavík í gærkvöld um
fórnarlömb fjöldamorðanna í Noregi fyrir réttu ári. Meðal þeirra sem tóku þátt voru Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra og
Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANNI

saman í Ósló og á Úteyju í Noregi
í gær og minntust fórnarlamba
fjöldamorðanna þar á síðasta ári.
Jens Stoltenberg forsætisráðherra sagði fjöldamorðingjanum
Anders Behring Breivik ekki
hafa tekist ætlunarverk sitt, því
Norðmenn hafi fylkt sér að baki
þeim gildum sem hann ætlaði sér
að ráðast gegn.
„Þúsundum saman hefur fólk
svarað ofbeldinu með aukinni
þátttöku,“ sagði Stoltenberg í
ávarpi sínu á Úteyju. „Þau sem
dóu koma aldrei aftur. En við
skulum minnast þeirra með
þakklæti,“ sagði hann.
Um kvöldið var svo efnt til útitónleika í Ósló til minningar um
þá sem létust.
Anders Behring Breivik myrti
alls 77 manns þann 22. júlí á síðasta ári. Dómsúrskurðar í máli
hans er að vænta 24. ágúst.
- gb / sjá síðu 4

Sjö íslenskar stúlkur taka þátt í stóru atriði á vegum Lapal-dansskólans í London:

Dansa við setningu Ólympíuleikanna
FÓLK „Æfingarnar byrja núna

eftir helgina og þá kemur þetta
allt betur í ljós,“ segir Thelma
Christel Kristjánsdóttir, sautján
ára dansari sem mun taka þátt
í stærðarinnar dansatriði við
setningarathöfn Ólympíuleikanna í London á föstudagskvöld.
Sex íslenskar stúlkur til viðbótar
munu dansa í atriðinu.
Þátttakendur í atriðinu, alls
ríflega hundrað manns, eru allir
nemendur á sumarnámskeiði

Trinity Lapandansskólans í
London og koma
hvaðanæva að
úr heiminum.
„Við er u m
mjög spennta r. Ky nd i l l inn verður í
Lapan á morgTHELMA CHRISTEL
un og við erum
KRISTJÁNSDÓTTIR
að fara að sjá
hann, þannig að þetta er allt mjög

skemmtilegt,“ segir Thelma, sem
kveðst þó lítið vita um atriðið
enn. „Maður fékk bara að vita að
þetta væri fyrir opnunarhátíðina
á Ólympíuleikunum og hvenær
æfingarnar yrðu.“
En mega vinir og vandamenn
stelpnanna eiga von á að sjá þær
í sjónvarpinu á föstudaginn? „Ég
held að það sé nú ekkert rosalega
líklegt – þetta eru auðvitað mjög
margir dansarar – en maður veit
aldrei.“
- sh
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SPURNING DAGSINS

Vínsala á Hrafnistu verður að bíða breytinga á aðalskipulagi Reykjavíkur:

Hreppsráð Rangárþings ytra:

Fá ekki vínveitingaleyfi að sinni

Ráði fundarefni
í fjárlaganefnd

SKIPULAGSMÁL „Það er formið sem

Þorbjörg, er Frúin í Hamborg
þá búin með alla peningana?
„Já og nei. Svart og hvítt.”
Rekstri verslunarinnar Frúarinnar í Hamborg á Akureyri verður hætt um næstu
helgi. Þorbjörg Halldórsdóttir er annar
tveggja eigenda verslunarinnar sem náði
ekki að standa undir kostnaði.

ÞJÓNUSTUHÚSIÐ Náttúrusteinn á að

prýða þetta hús.

Frestur fyrir þjónustuhús:

Klætt steini á
tveimur árum
VESTMANNAEYJAR Þjóðhátíðar-

nefndin í Vestmannaeyjum hefur
fengið tveggja ára frest til að
ganga endanlega frá nýja þjónustuhúsinu í Herjólfsdal. Bæjarstjórnin hafði sett ófrávíkjanleg
skilyrði um að húsið verði klætt
með náttúrusteini. Að auki á að
klæða þak þess með grasi.
Bæjarstjórnin kveðst hafa
fullan skilning á því að þessar
framkvæmdir séu bæði dýrar og
tímafrekar og veitir þjóðhátíðarnefndinni áðurnefndan frest. - gar

Fjöldamorðin í Colorado:

Flókið að gera
búnað óvirkan
BANDARÍKIN, AP Tæknimenn lögregl-

unnar í Colorado voru í meira en
sólarhring að gera óvirkan flókinn
sprengjubúnað sem James Holmes
hafði skilið eftir
í íbúð sinni.
Við háskólann
í Colorado er
verið að kanna
hvort Holmes,
sem stundaði
þar læknanám,
hafi fengið
sprengjubúnað
JAMES HOLMES
sendan til sín í
háskólann. Holmes drap 12 manns
og særði 58 þegar hann réðst inn
í kvikmyndasal í bænum Aurora
á föstudag. Hann þótti iðinn við
námið en hætti í skólanum mánuði
fyrir árásina.
- gb
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setur okkur stólinn fyrir dyrnar,“
segir Ólöf Örvarsdóttir, skipulagsstjóri Reykjavíkur, um breytingu á fyrri afgreiðslu embættis
hennar á umsókn Hrafnistu um
vínveitingaleyfi.
Fyrir tíu dögum sagði skipulagsstjóri engar skipulagslegar
ástæður í vegi þess að Hrafnista
fengi vínveitingaleyfi. Ólöf segir
að þá hafi þau mannlegu mistök
verði gerð að afgreiða umsóknina
eins og Hrafnista stæði á þjónustu- og stofnanalóð. Svo sé hins
vegar ekki því lóðin sé á skil-

greindu íbúðasvæði. Eins og
aðalskipulag
Reykjavíkur sé
í dag þurfi lóðir
að vera sérmerktar sem
þjónust u - og
stofnanalóðir
til þess að hægt
sé að veita vínÓLÖF
veitingaleyfi án
ÖRVARSDÓTTIR
breytinga.
Ólöf segir að nú standi þó yfir
endurskoðun á aðalskipulagi
borgarinnar og við hana verði

rýmkað til fyrir tilvik eins og
Hrafnistu þar sem ekki sé eingöngu um að ræða íbúðir á svæðinu heldur einnig margs konar
þjónustu.
Eins og komið hefur fram
verður nýr borðsalur opnaður á
Hrafnistu í sumarlok og þar er
meiningin að nýta vínveitingaleyfið. Nokkur töf verður á því.
„Við reiknum með að endurskoðað aðalskipulag verði samþykkt fljótlega upp úr áramótum. Vonandi greiðist úr þessu
sem fyrst,“ segir skipulagsstjóri.
- gar

Hollenskur bergrisi
í Almannagjánni
Hjólreiðatúr hollensks listamanns á Þingvöllum hefur aldeilis orðið honum
góður innblástur. Blés hann einnig lífi í bergrisa í Almannagjá sem síðan mun
koma fram í stuttmynd sem unnin er úr óvæntri Íslandsdvöl Hollendingsins.
MENNING „Mér fannst það bara
alveg borðleggjandi að láta risa
stíga út úr berginu, ég er jú á
Íslandi þar sem tröll og ýmsar
vættir ráða
ríkjum,“ segir
hollenski
hreyfimyndaframleiðandinn
Auke de Vries.
Hann gerði
myndskeið
þar sem bergrisi brýst út
AUKE DE VRIES
úr berginu í
Almannagjá.
De Vries er einn þeirra listamanna sem haft hafa aðsetur í
Gullkistunni á Laugarvatni. Gullkistan tekur á móti hundraðasta
listamanninum til dvalar í sumar.
Alda Sigurðardóttir, annar forsprakka Gullkistunnar, segir að
oftast liggi margra ára undirbúningur að baki hjá listamönnum
sem þangað komi frá öllum heimshornum. De Vries fékk skemmri
fyrirvara en flestir, en hefur
greinilega látið þetta óvænta
ferðalag setja mark sitt á ferillinn.
„Ég var við nám í listaháskóla,“
rifjar de Vries upp. „Lokaverkefnið þar var stuttmyndin, „The
Super Rope Solution“ sem síðan
vann til fyrstu verðlauna á TENT
kvikmyndahátíðinni og í verðlaun
fékk ég þessa dvöl hjá Gullkistunni. Það var ekkert í kortunum
að fara til Íslands en ég er hæstánægður að dvölina hérna.“
Listamenn Gullkistunnar hafa
vinnuaðstöðu í gömlu fjósi við
bæinn Eyvindartungu og segist
de Vries kunna vel við sig þar
meðal kollega sinna. En hann
heldur ekki alltaf kyrru fyrir, til

SVEITARSTJÓRNIR Hreppsráð Rangárþings mótmælir því að fjárlaganefnd Alþingis skammti
sveitarfélögum ákveðin afmörkuð
málefni sem ræða má á fundum
með nefndinni.
„Hreppsráð leggur til að
sveitarfélög fái lengri tíma með
nefndinni en áður hefur verið,
þar sem stöðluð efnisatriði verði
rædd en gerir einnig kröfu um
að sveitarfélögin sjálf velji sér
þau umræðuefni og verkefni sem
þau kjósa að ræða eins og verið
hefur,“ segir í bókun ráðsins. - gar

Fangelsisstjórinn ósáttur:

„Þyngri dómur
en ég bjóst við“
DÓMSMÁL „Þetta er þyngri dómur
en ég bjóst við,“ segir Geirmundur Vilhjálmsson, fyrrverandi
fangelsisstjóri
á Kvíabryggju,
sem fyrir helgi
var dæmdur
í átta mánaða
fangelsi fyrir
að draga sér
fé og muni
frá fangelsinu, samtals
GEIRMUNDUR
að andvirði 1,6 VILHJÁLMSSSON
milljóna. Fimm
mánuðir refsingarinnar eru skilorðsbundnir.
„Ég var dæmdur fyrir mikið
fleira en ég átti von á,“ segir
Geirmundur ósáttur. Hann
heldur því fram að ýmis tæki og
tól sem hann hafi verið dæmdur fyrir að draga sér hafi alltaf
verið og séu enn að Kvíabryggju.
Hann kveðst eiga eftir að setjast yfir dóminn með verjanda
sínum og taka ákvörðun um
hvort honum verði áfrýjað. Helgi
Magnús Gunnarsson saksóknari
segir hins vegar að ekki standi
til af hálfu Ríkissaksóknara að
áfrýja.
- sh

Vandi Grikkja eykst:
BERGRISINN Á ÞINGVÖLLUM Menn þurfa ekki að hafa varann á þegar þeir eiga leið

um Almannagjá því þessi birtist ekki nema með íhlutun Auke de Vries.
MYND/AUKE DE VRIES

dæmis brá hann sér í hjólreiðatúr til Þingvalla fyrir skemmstu.
Andinn virðist hafa verið yfir
honum í þeirri ferð því nú þegar
hefur hann búið til myndbút þar
sem risi brýtur sig lausan úr berginu við Almannagjá og tekur svo á
rás. Þennan myndbút segist hann
ætla að nota í mynd sem hann
muni vinna úr Íslandsdvölinni.
Meðal annarra listamanna sem
glóa í Gullkistunni þessa dagana
er bandaríska tónlistarkonan Du
Yun. Hún er fædd í Kína en hefur
nú haslað sér völl í New York þar

Myndefni frá
Auke de Vries
Risinn á Þingvöllum:
http://www.youtube.com/
watch?v=uF0ajO56iNI
Brot af vinnngsmyndinni sem
kom Auke de Vries til Íslands:
thesuperropesolution.com

sem hún vinnur jafnt með sinfóníur, óperur og nýtískulega raftónlist.
jse@frettabladid.is

Lagarde vill
stöðva greiðslur
GRIKKLAND Christine Lagarde,

yfirmaður Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, segir ekki verjandi að
veita Grikkjum meiri fjárhagsaðstoð.
Philipp Rösler, viðskiptaráðherra Þýskalands, segir þá tilhugsun ekki lengur hryllilega
að Grikkland geti þurft að yfirgefa evrusvæðið.
Grikkir þurfa að fá frekari
fjárhagsaðstoð í september til
að geta greitt afborganir af
lánum.
- gb

Uppreisnarmenn í Sýrlandi bjartsýnir á að ná stærstu borg Sýrlands á vald sitt:

Hart barist í borgum landsins
SÝRLAND, AP Sýrlenskir uppreisnarmenn berjast nú

gegn stjórnarhernum í Aleppo, stærstu borg landsins, og segjast bjartsýnir á að ná henni á vald sitt.
Talið er að um þúsund uppreisnarmenn hafi ráðist inn í borgina en stjórnarherinn beitti bæði þyrlum og þungavopnum.
Átök geisuðu einnig í höfuborginni Damaskus í
gær, þar sem stjórnarherinn reynir að ná hverfum
borgarinnar aftur úr höndum uppreisnarmanna.
Árásirnar á Aleppo benda til þess að uppreisnarmenn telji stöðu sína sterka, ekki síst eftir að
nokkrir nánir samstarfsmenn Bashar al Assads
forseta féllu í sjálfsvígsárás í vikunni.
Átökin hafa á síðustu dögum verið að berast í æ
ríkari mæli inn í stærstu borgir landsins, en hafa
hingað til meira verið bundin við smærri borgir og
dreifbýlli héruð.
Sýrlenska ríkissjónvarpið reyndi þó að gera sem
minnst úr átökunum, sagði aðeins að stjórnarherinn væri að elta uppi hryðjuverkamenn og drepa þá
í stórum stíl.
Átökin í þessum mánuði hafa verið þau mannskæðustu frá upphafi í Sýrlandi. Mannréttinda-

ÁTÖK FLÓTTAMANNA Í TYRKLANDI Í sýrlenskum flóttamannabúðum í Tyrklandi kom til átaka við lögreglu í gær og yfirgáfu
þá margir búðirnar.
NORDICPHOTOS/AFP

samtök segja að nærri 20 þúsund manns hafi látið
lífið í átökum frá því uppreisnin gegn Assad hófst
snemma á síðasta ári. Þar af hafa átökin í júlí nú
þegar kostað nærri 2.800 manns lífið, eða álíka
marga og létust í síðasta mánuði.
- gb

ÍSLENSKA / SÍA TAL 59733 07.12

„Nilli, þú þarft ekkert að ﬂýta þér, mamma getur horft
í marga klukkutíma á Skype, 10 gígabæt, maður!“

10 GB
Stærsta 3G net landsins
500 kr.
Tal kynnir til sögunnar niðurhal á stærsta 3G neti landsins á áður óþekktu
verði. Það þýðir að viðskiptavinir Tals sem eru með farsíma í áskrift geta
gert ótrúlegustu hluti á netinu á ótrúlegustu stöðum. Jafnvel talað við
mömmu á Skype í marga klukkutíma.
Kynntu þér 10 GB fyrir 500 krónur í síma 6-123456 eða á www.tal.is.

Svona á samband að vera.

3G
2G

Tal er á 3G neti Símans

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

124,51

125,11

Sterlingspund

195,46

196,42

Evra

152,24

153,1

Dönsk króna

20,463

20,583

Norsk króna

20,502

20,622

Sænsk króna

17,941

18,047

Japanskt jen

1,5846

1,5938

SDR

187,37

188,49

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
213,9849
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Ný tískubylgja varasöm:

Vara við heimagerðu skarti
DANMÖRK Ungar konur í Danmörku streyma nú í byggingavöruverslanir í leit að keðjum,
róm og skinnum. Þetta hnýta þær
saman og búa til skart.
Dönsku Astma og ofnæmissamtökin hafa varað við notkun á
slíkum skartgripum vegna hættu
á nikkelofnæmi. Um tíu prósent
danskra kvenna þjást af slíku
ofnæmi en búist er við að talan
muni hækka í kjölfar tískubylgjunnar.
- ktg

MÓTMÆLA KJARNORKU Mótmæli voru í

Tókýó í vikunni.
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Hreinsun eftir kjarnorkuslys:

Unnu of lengi í
geislamengun
JAPAN, AP Grunur leikur á að
verkamenn, sem unnu að hreinsun kjarnorkuversins í Fukushima, hafi verið neyddir til að
gera sem minnst úr geislamengun sem þeir urðu fyrir svo þeir
gætu verið lengur í starfinu.
Undirverktaki, sem tók að sér
hreinsunarstörfin, hefur viðurkennt að hafa látið starfsmenn
sína hylja geislamæla, sem þeir
þurftu að bera á sér, með blýplötum til að geislamengunin mældist minni. Japönsk stjórnvöld eru
nú að kanna hvað er hæft í þessu.
Kjarnorkuverið í Fukushima
skemmdist alvarlega í náttúruhamförunum í mars í fyrra. - gb

Slitastjórn Kaupþings vill rifta úttekt úr peningamarkaðssjóði í september 2008:

Palestínskur fangi í Ísrael:

Eyjamenn krafðir um milljarð

Hundrað daga í
hungurverkfalli

DÓMSMÁL Slitastjórn Kaupþings

hefur höfðað riftunarmál á hendur Vestmannaeyjabæ til að freista
þess að endurheimta einn milljarð
króna sem bærinn tók út úr peningamarkaðssjóði 8. september
2008, einum mánuði fyrir bankahrun.
Vísað er til 134. greinar gjaldþrotalaga en í henni segir meðal
annars að krefjast megi riftunar
á greiðslu á síðustu sex mánuðum
fyrir gjaldþrot ef greitt var fyrr
en eðlilegt var eða ef greiðslan
skerti greiðslugetu þrotamannsins verulega. Slitastjórnin telur

dálítið um það orðalag að þeir telji
að við höfum tekið fjármagnið út
óeðlilega snemma – hvort að eðlilega snemmt fyrir slitastjórnina
hefði þá verið ef við hefðum beðið
fram yfir hrun og tapað þessum
fjármunum.“
Í fréttum RÚV í gær þvertók
Elliði svo fyrir það að bærinn hafi
búið yfir upplýsingum umfram
aðra um stöðu Kaupþings fyrir
hrun.
Málið gegn Vestmannaeyjabæ
er eitt nokkurra tuga sem slitastjórnin höfðaði í júnílok áður en
frestur til þess rann út.
- sh

að úttekti n
hafi verið samþykkt fyrr en
um hafði verið
samið.
Elliði Vignisson, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum,
sagði við fréttastofu Stöðvar 2 ELLIÐI VIGNISSON
um helgina að
málið væri risavaxið fyrir lítið
bæjarfélag sem hefði ekki reynslu
af málarekstri af þessu tagi.
„Maður hnýtur náttúrulega

ÍSRAEL, AP Palestínskur fangi í ísra-

elsku fangelsi hefur verið hundrað
daga í hungurverkfalli, að sögn
palestínskra embættismanna. Enginn palestínskur fangi hefur verið
lengur í hungurverkfalli.
Akram Rikhawi heitir fanginn.
Hann er að afplána níu ára dóm
fyrir að að hafa flutt sjálfsvígsárásarmenn. Hann hóf sitt hungurverkfall 12. apríl, stuttu áður en
1.200 aðrir fangar fóru í hungurverkfall. Þeir hættu eftir að hafa
fengið kröfum sínum framgengt.
- gb

Stoltenberg segir
Breivik hafa tapað

LÚPÍNA Lúpínan er afar illa séð í

Djúpavogshreppi.

Þúsundir Norðmanna komu saman við minningarathafnir í Ósló og á Úteyju í
gær að minnast fórnarlamba fjöldamorðanna þar fyrir ári. Gro Harlem Brundtland segir samkomuna á Úteyju ekki hafa orðið jafn erfiða og hún óttaðist.

Umhverfisnefnd Djúpavogs:

Virkja íbúana
gegn lúpínunni

NOREGUR Jens Stoltenberg, sem er

forsætisráðherra Noregs og formaður norska Verkamannaflokksins, segir að norska þjóðin hafi
unnið sigur á fjöldamorðingjanum
Anders Behring Breivik með því að
fylkja sér að baki þeim gildum sem
hann vildi kollvarpa.
„Þau sem dóu koma aldrei aftur.
En við skulum minnast þeirra
með þakklæti,“ sagði Stoltenberg
í ávarpi sínu á Úteyju. „Minnast
drauma þeirra. Segja sögu þeirra
með gleði.“
„Þetta var ekki eins erfitt og ég
óttaðist,“ höfðu norskir fjölmiðlar
eftir Gro Harlem Brundtland, forvera Stoltenbergs, um samkomuna á
Úteyju, þar sem ungliðar úr Verkamannaflokknum komu saman ásamt
leiðtogum flokksins og öðrum sem
vildu minnast fórnarlamba Breiviks.
„Ég hafði ekki ímyndað mér að
það myndi ganga að hitta fólk hér
á Úteyju og brosa um leið,“ sagði
Brundtland.
Áratugum saman hefur ungliðahreyfing flokksins verið með sumarbúðir á eyjunni þar sem unga fólkið hefur komið saman að skemmta
sér og ræða pólitík.
Breivik beindi vopnum sínum
gegn Verkamannaflokknum og ungliðahreyfingu hans, því hann taldi
flokkinn bera höfuðábyrgð á því að
fjölmenningarsamfélag væri að þróast í Noregi.
Eskild Pedersen, leiðtogi ungliðahreyfingarinnar, sem sjálfur var á
eyjunni þegar Breivik gekk þar um
með vopn sín, hvatti félaga sína til
að svara Breivik með því að berjast

UMHVERFISMÁL „Nú er tíminn til

að herja á þennan skaðvald sem
ógnar íslensku flórunni á stórum
svæðum hér í og við þéttbýlið.
Íbúum sem vilja leggja framtakinu
lið eru gefnar frjálsar hendur með
að slá lúpínuna niður hvar sem
hana er að finna og mega byrja
strax,“ segir í ákalli umhverfisnefndar Djúpavogshrepps og
áhugahóps um eyðingu lúpínu.
„Skemmtilegast væri ef margir
myndu taka sig saman og ganga
skipulega til verks. Mikilvægt er
að slá lúpínuna alveg niður við
jörð,” segir í áskoruninni og allir
sem vettlingi geta valdið hvattir
til þátttöku.
- gar

Forðast smjörskortinn:
AFTUR SAMAN Á ÚTEYJU Jens Stoltenberg forsætisráðherra ásamt Eskil Pedersen,

Flytja inn 200
tonn af smjöri

formanni ungliðahreyfingar norska Verkamannaflokksins, og Gro Harlem Brundtland,
fyrrverandi forsætisráðherra, í hópi ungliða flokksins og annarra gesta. NORDICPHOTOS/AFP

síðan,“ sagði Stoltenberg. „Þúsundum saman hefur fólk svarað ofbeldinu með aukinni þátttöku,“ sagði
hann.
Anders Behring Breivik myrti
alls 77 manns þann 22. júlí á síðasta
ári. Sprengjuárásin við stjórnsýsluhúsið í Ósló kostaði átta manns lífið
en skotárásirnar á Úteyju 69 manns.
Réttarhöldin yfir Breivik hófust
16. apríl og dómsúrskurðar er að
vænta seint í næsta mánuði. Hvort
sem hann verður dæmdur í fangelsi
eða til sjúkrahúsvistar eru engar
líkur á því að hann verði nokkurn
tímann frjáls maður.

Ég hafði ekki ímyndað mér að það myndi
ganga að hitta fólk hér á
Úteyju og brosa um leið.
GRO HARLEM BRUNDTLAND
FYRRVERANDI FORSÆTISRÁÐHERRA NOREGS

áfram fyrir fjölbreyttu samfélagi
þar sem allir eru jafnir.
„Jafnvel nú, einu ári síðar, er erfitt að skilja sársaukann og óttann á
Úteyju þann 22. júlí á síðasta ári. En
þeim mun áhrifaríkara hefur verið
að fylgjast með því sem hefur gerst

NOREGUR Mjólkurvörurisinn

Tine í Noregi hefur ákveðið að
flytja inn til landsins 200 tonn
af smjöri. Með því á að koma í
veg fyrir að smjörskortur verði í
landinu eins og gerðist í fyrra.
Um 3.900 tonn af smjöri seldust á fyrri helmingi þessa árs frá
fyrirtækinu, en það er 500 tonnum meira en á sama tíma í fyrra
samkvæmt dagblaðinu Nationen.
Margir urðu uppvísir að því að
reyna að smygla smjöri til landsins í skortinum í fyrra. Því ákvað
fyrirtækið að sækja um innflutningskvóta tímanlega í ár.
- þeb

gudsteinn@frettabladid.is

VEÐURSPÁ

NÝ BÓK
FRÁ
HUGLEIKI

HEIMURINN
Soffía
Sveinsdóttir

KAFLASKIPT Í dag
má búast við norðlægum áttum með
vætu norðantil en
það léttir heldur
til sunnanlands. Á
morgun og miðvikudag eru horfur
á lítilli úrkomu, þó
smá súld norðantil á morgun og
skúrum, einkum Slands, á miðvikudaginn.
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MIÐVIKUDAGUR
Fremur hægur
vindur.
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Frankfurt
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Gautaborg
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Kaupmannahöfn
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Las Palmas
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London
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Mallorca
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New York
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Orlando
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Ósló

21°

París

25°

San Francisco

22°

Stokkhólmur

19°

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

Segir að erlent grænmeti í lausu sé sett í sölu í verslunum í kössum frá Sölufélagi garðyrkjumanna:

Ekki merkt hvaðan grænmetið kemur
NEYTENDUR „Í sumum verslun-

Finnst þér í lagi að opnaður
verði bar á Hrafnistu?
Já
Nei

82%
18%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Kaupir þú tónlist?
Segðu skoðun þína á Visir.is

um eru haugar af erlendu grænmeti í lausu í grænum plastkössum merktum okkur. Þetta er sárt
að sjá þegar nóg er til af íslensku
grænmeti. Þegar ekki kemur fram
að um erlent grænmeti sé að ræða
telur neytandinn sig væntanlega
að vera að kaupa íslenska tómata
vegna kassanna sem þeir eru í.
Það eru þar að auki skýr lög um
að neytandinn eigi að vita hvaðan
varan kemur,“ segir Gunnlaugur
Karlsson, framkvæmdastjóri Sölufélags garðyrkjumanna.
Viðbrögð fulltrúa verslana við

LÖGREGLUFRÉTTIR
Beraði sig við konu
Lögreglu barst tilkynning í gærmorgun um mann sem hafði flett
sig klæðum og berað kynfæri sín
framan í konu sem var úti á göngu
með hundinn sinn í austurborginni.
Mannsins var leitað í gær.

Próflaus í vímu á stolnum bíl
INDRIÐI GRÉTARSSON Í HAM Þar sem

fagmennirnir skjót er nú óreyndnum
óhætt á meðan á Dúfnaveilsu stendur.

Allir geta fengið að skjóta:

Um sex þúsund
leirdúfur liggja
MANNLÍF Nú stendur yfir hin svo-

kallaða Dúfnaveisla en hún býður
meðal annars upp á það að menn
án byssuleyfis geti gert sér ferð
á næsta leirdúfnavöll og fengið
að skjóta á leirdúfu undir handleiðslu reyndra manna.
Það eru Skotveiðifélag Íslands,
Umhverfisstofnun og ýmis skotfélög á landinu sem standa fyrir
veislunni. Samfara þessu hefur
sérstöku dúfnatali verið ýtt úr
vör en það er vefslóð þar sem
hægt er að sjá földa þeirra dúfna
sem skotnar hafa verið. Í gær
voru þær farnar að nálgast sjötta
þúsundið en veislan hófst þann 1.
júlí og stendur út ágúst. Leirdúfuvelli má finna víðast hvar á landinu.
- jse

Lögregla stöðvaði ökumann í miðborginni á laugardagskvöld vegna
gruns um akstur undir áhrifum. Hann
reyndist vera á fíkniefnum, og ekki
nóg með það heldur var hann líka
próflaus þar sem hann hafði áður
verið sviptum ökuréttindum fyrir sömu
iðju. Til að bíta höfuðið af skömminni
var hann svo á stolnum bíl. Hann var
látinn laus úr haldi eftir skýrslutöku.

Réðist á konu
Lögreglumenn urðu vitni að líkamsárás í miðborg Reykjavíkur snemma
á sunudagsmorgun. Maður réðist þar
á konu og veitti henni áverka. Þeir
reyndust ekki alvarlegir. Hann var
handtekinn í kjölfarið.

SAMGÖNGUR
Framlengja reglur um vökva
Evrópusambandið hefur ákveðið að
framlengja gildistíma reglna sem
takmarka magn vökva sem flugfarþegar mega taka með sér í handfarangri. Vonir stóðu til að reglurnar
yrðu rýmkaðar í Evrópu á næsta ári,
en erfiðleikar við að þróa búnað sem
nemur sprengiefni í vökva tefja það.

athugasemdum Sölufélagsins hafa
verið á þá leið að um mannleg mistök sé að ræða. „Þetta gerist hins
vegar aftur og aftur. Maður fer
þá að velta fyrir sér hvort þetta
sé gáleysi eða ásetningur,“ tekur
Gunnlaugur fram.
Kassarnir með erlenda grænmetinu í eru meðal þeirra tíu þúsund plastkassa sem ekki hefur
verið skilað til sölufélagsins frá
því í fyrrasumar. „Afföllin á kössum sem grænmeti er flutt í til
verslana hafa verið mun meiri
síðastliðin ár en árin þrjú þar á
undan. Flutningafyrirtækin eiga

að koma með kassana til baka
en einhvern veginn kvarnast
úr þessu. Núna erum við í stökustu vandræðum. Uppskeran er
snemma í ár og við fáum ekki nýja
kassa frá Englandi fyrr en eftir
mánaðamótin. Maður skilur ekki
hvers vegna margir kassar lenda
í bílskúrum hjá neytendum og á
vörulagerum svo dæmi séu nefnd.“
Hver kassi kostar 1.200 til 1.500
krónur. Tap Sölufélags garðyrkjumanna er því 12 til 15 milljónir
króna á ári vegna affallanna. Alls
er sölufélagið með sextíu til sjötíu
þúsund kassa í umferð.
-ibs

ÍSLENSKT GRÆNMETI Í grænum kössum
Sölufélags Garðyrkjumanna er stundum
erlent grænmeti í lausu. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Vopnfirðingar óttast
um sitt heldra fólk
Tilkynnt hefur verið að rekstrarformi hjúkrunarheimilisins Sundabúðar verði
breytt og að sjúkraliðum verði sagt upp. Heimahjúkrun á að leysa starfsemi
heimilisins af hólmi. Sveitarstjóri segir málið leggjast þungt á heimamenn.
HEILBRIGÐISMÁL Starfsmenn á hjúkr-

unarheimilinu Sundabúð á Vopnafirði eru uggandi en yfirmenn
Heilbrigðistofnunar Austurlands
tilkynntu starfsmönnum hjúkrunarheimilisins, á fundi sem
boðað var til 26.
júní síðastliðinn, að þeim yrði
sagt upp. Þetta
segir Steingerður SteingrímsÞORSTEINN
dóttir, formaður
STEINSSON
stjórnar Austurlandsdeildar Sjúkraliðafélags
Íslands.
Ástæðan er sú að breyta á rekstrarfyrirkomulagi Sundabúðar sem í
framtíðinni mun einungis bjóða
upp á heimahjúkrun ef af þessum
áformum verður. Tólf sjúkraliðar
starfa í Sundabúð. „Við höfum ekkert heyrt í þeim síðan þetta var tilkynnt,“ segir Steingerður. „Það er
náttúrulega sárt að missa þessi
störf en sárar svíður okkur undan
því að missa þessa þjónustu úr
byggðarlaginu. Það er alltaf sorglegt þegar verið er að skerða þjónustuna við þá sem síst eiga það skilið,“ segir hún.
Stjórn Austurlandsdeildar sendi
frá sér ályktun nýverið þar sem
þessum áformum er mótmælt og
skorað á Heilbrigðisstofnun Austurlands, Velferðarráðuneytið og sveitarstjórn Vopnafjarðarhrepps að búa
svo um hnútana að íbúar á hjúkrun-

HVER ÞREMILLINN!

FRÁ VOPNAFIRÐI Vopnfirðingar eru uggandi þar sem málefni um búsetu aldraðra og

framtíð sjúkraliða eru í lausu lofti þessa dagana.

Það er alltaf sorglegt
þegar verið er að
skerða þjónustuna við þá
sem síst eiga það skilið.
STEINGERÐUR STEINGRÍMSDÓTTIR
STJÓRNARFORMAÐUR AUSTURLANDSDEILDAR SJÚKRALIÐAFÉLAGS ÍSLANDS

ardeild Sundabúðar þurfi ekki enn
einu sinni að búa við þau ótryggu
búsetuskilyrði sem af þessu hljótast. Ellefu rúm eru á hjúkrunardeildinni.
Þorsteinn Steinsson, sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps, segir
málið leggjast þungt á íbúa svæðisins. „Við höfum náttúrulega bullandi áhyggjur af því hvernig þessu
reiðir af og viljum númer eitt, tvö

og þrjú að þessi þjónusta verði sem
allra best á svæðinu. Það er óþolandi fyrir þá sem þiggja þjónustuna
og svo fyrir starfsfólkið að búa við
þessa óvissu. En það er verið að
vinna að úrlausn mála í samvinnu
Velferðarráðuneytis, Heilbrigðisstofnunar Austurlands og Vopnafjarðarhrepps.“
Vopnafjarðarhreppur hefur lýst
yfir áhyggjum af því ef skerða á
þjónustu við aldraða sem þurfi
umönnunar við og af því hvað verði
um starfsmenn. Engu að síður segir
í fundargerð hreppsnefndar frá 5.
júlí síðastliðnum að nauðsynlegt
sé að skoða möguleika á breyttu
rekstrarfyrirkomulagi hjúkrunarheimilisins. Þess er þó krafist að sú
breyting feli ekki í sér lakari þjónustu.
jse@frettabladid.is

Sendið okkur myndir og upplýsingar um sóðaskap, hirðuleysi,
slysagildrur og fleira. thremillinn@frettabladid.is

Hætta af völdum opins brunns í Grundarhverfi á Kjalarnesi vekur athygli:

Slysahætta á ábyrgð foreldra

Heilsueldhúsið
KHLOVXUHWWLULV

SAMFÉLAGSMÁL „Opnir brunnar eins og þessi í
Grundahverfi á Kjalarnesi geta verið hættuleg
slysagildra“ segir Herdís L. Storgaard, verkefnastjóri barnaslysavarna.
„Auðvitað á fólk að berjast fyrir því að svona
slysagildrur séu lagaðar, en ef hætta er til staðar,
þarf að setja börnum ramma. Það er ekki nóg að
senda börnin út og kvarta svo.“
Herdís segir það slæmt að brunnurinn sé opinn,
en bendir á að íbúi í næsta nágrenni hafi lýst því í
grein Fréttablaðsins að börn séu stöðugt þarna að
leik.
„Hvar eru foreldrar þessara barna?“ spyr Herdís.
Hún segir foreldra verða að sjá til þess að börn
þeirra haldi sig fjarri slysahættum.
„Uppeldishlutverkið er það að börnin okkar fari
sér ekki að voða. Ef börnin hlýða ekki, verður bara
að fara út og sækja þau.“
Hún bendir á að það sé ekki nóg að foreldrar séu
meðvitaðir, alvarleg slys hafi átt sér stað á stöðum
sem fólk vissi að væru varhugaverðir.
„Þegar börn hafa dáið af slysförum kemur yfirleitt í ljós að fólk hefur oft horft upp á börn leika
sér á þessum tiltekna stað. Það var bara enginn sem
stoppaði þau af.“
- ktg

OPINN BRUNNUR Fréttablaðið fjallaði nýverið um dælustöð

sem börn komast auðveldlega í. Lok á inngangi að stöðinni
er ólæst, en Orkuveitan vinnur að því að hægt verði að læsa
stöðinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Segja hreindýr á Vestfjörðum geta beint verðmætum ferðamönnum hingað:

Danskur umferðarlagabrjótur:

Vilja að ríkið hefji rannsóknir

Tekinn tvisvar
sama kvöldið

DÝRALÍF Skotveiðifélag Íslands,

1. Hvað heitir bróðir Victors
Tchenguiz?

2. Hvað heitir fyrrverandi
fangelsisstjóri á Kvíabryggju, sem
hlaut dóm fyrir brot í starfi?
3. Hvernig liti notaði Margrét
Magnúsdóttir í ævintýramyndir
sínar?
SVÖR:
1. Robert Tchenguiz. 2. Geirmundur Vilhjálmsson. 3. Vaxliti.

Obama Bandaríkjaforseti:

Netárásir eru
versta ógnin
BANDARÍKIN Netárásir eru alvarleg-

asta ógnin við öryggi og efnahag
Bandaríkjanna. Þetta segir Barack
Obama Bandaríkjaforseti í grein
í Wall Street
Journal á föstudag.
Erlend stjórnvöld, glæpagengi og einstaklingar
rannsaka netvarnir Bandaríkjanna á
BARACK OBAMA
hverjum degi.
Ríkið þurfti að
grípa til aðgerða til að auka öryggi
og lágmarka hættuna af árás.
Obama fer yfir það í grein sinni
hvernig bankakreppa gæti skollið
á ef ráðist yrði á bankana. Þá gæti
árás á heilbrigðiskerfið valdið
gríðarlegu tjóni. Hann kynnti
frumvarp að netöryggismálum í
öldungadeildinni á föstudag.
- þeb

Bilun í þvottavél í Danmörku:

Mögulega 719
smitaðir af HIV
og lifrarbólgu
DANMÖRK Bilun í sérstakri þvotta-

vél á sjúkrahúsinu í Slagelse í
Danmörku gæti hugsanlega haft
í för með sér að yfir sjö hundruð
manns hafi smitast af HIV og lifrarbólgu. Þetta kemur fram á vef
Danska ríkisútvarpsins.
Bilunin í þvottavélinni gerði það
að verkum að speglunartæki sem
notuð voru við aðgerðir á maga og
þörmum var ekki hreinsað nægilega. Talið er að bilunin hafi staðið yfir í níu mánuði og allir sjúklingar sem gengust undir aðgerðir
með tækinu á þeim tíma geta þess
vegna verið smitaðir.
Unnið er að því að hafa uppi á
þessum sjúklingum til frekari
rannsókna.
- ktg

Skotvís, skorar á hið opinbera að
hefja rannsóknir á þeim áhrifum
sem kynnu að fylgja því að koma
hreindýrahjörðum til Vestfjarða.
Sigmar B. Hauksson, sem haft
hefur forgöngu um málið, segir að
málefnið hafi verið rætt ýtarlega
og eftir standi að rannsaka hvort
smithætta yrði þessu samfara og
hvort dýrin myndu þrífast vel þar.
„Það eru gríðarlegir hagsmunir
í húfi,“ segi hann. „Ferðamennskunni vex ört fiskur um hrygg og
verðmætustu ferðamennirnir
eru þeir sem koma í laxveiði eða

hestamennsku. Laxinn skilar hér
um 11 milljörðum á ári þannig að
hreindýrin gætu nú aldeilis komið
sér vel ef þau fengju að laða slíka
ferðamenn í náttúrufegurðina
fyrir vestan.“
Sigmar segir að Landbúnaðarstofnun eigi að hafa frumkvæði
að rannsóknunum, en bendir á að
sveitarfélögin á Vestfjörðum geti
farið fram á að rannsóknir verði
gerðar, sem og þingmenn einstakra kjördæma og umhverfisráðherra. Þá gætu umhverfisnefnd
Alþingis og Umhverfisstofnun haft
frumkvæði.
- jse

Á AUSTFJÖRÐUM Skotvísmenn segja

flest benda til þess að hreindýr geti
dafnað á Vestfjörðum eins vel og fyrir
austan.
MYND/MAGNÚS STEFÁNSSON

DANMÖRK Rúmlega fimmtugur
Dani var tekinn fyrir ölvun við
akstur í Kalundborg á Sjálandi
á mánudagskvöld. Í ljós kom að
hann hafði þegar verið sviptur
ökuréttindum og tók lögregla bíl
mannsins í sína vörslu.
Maðurinn lét sér þó ekki segjast og var hann tekinn öðru sinni
um klukkustund síðar, þá á dráttarvél og, eins og gefur að skilja,
enn ölvaður.
Manninum var síðar sleppt, en
dráttarvélina fékk hann ekki með
sér að sinni.
- þj

Þrengt að botnvörpuveiðum
Framkvæmdastjórn ESB hefur samþykkt bann á veiðar botnsækinna tegunda í Norðaustur-Atlantshafi.
Það er liður í því að takmarka veiðar með botnvörpu í úthafinu. Framför segir fulltrúi umhverfissamtaka.
FRÉTTASKÝRING
Hvað þýðir ákvörðun ESB varðandi
botnvörpuveiðar í úthafinu?

F ra mkvæmdastjór n Evrópusambandsins (ESB) samþykkti á
fimmtudag að banna veiðar ákveðinna fisktegunda utan 200 mílna
fiskveiðilögsögunnar
í
NorðausturAtlantshafinu.
Tegundirnar eru
allar því marki
bren nd a r að
vera botnsæknar og hafa verið
sóttar með botnFRIÐRIK J. ARNvörpum.
GRÍMSSON
Til skamms
tíma var útlit
fyrir að framkvæmdastjórnin
legði til bann við
botnvörpuveiðum í úthafinu,
en vegna andstöðu ýmissa
þjóða, sérstaklega F rak k a,
ÁRNI FINNSSON
varð þessi raunin. Veiðibannið
hefur svipaðar afleiðingar í för með
sér, þar sem botnvarpan er notuð til
sóknar á þessum tegundum.
Umræðan um skaðsemi botnvörpuveiða er ekki ný af nálinni
og síðan árið 2004 hefur hún verið
hávær í alþjóðasamfélaginu og var á
dagskrá allsherjarþings Sameinuðu
þjóðanna það ár.
Friðrik J. Arngrímsson, framkvæmdastjóri LÍÚ, segir þetta
bann ekki hafa mikil áhrif hér á
landi. Nánast ekkert sé um botnvörpuveiðar íslenskra skipa í úthafinu. „Við höfum verið með veiðar á
Flæmingjagrunni, en þær hafa legið
niðri undanfarin ár þar sem ekki
hefur verið nein afkoma af þeim.“

Friðrik segir að íslenskir útvegsmenn séu ekki fylgjandi einhliða
banni á botnvörpuveiðum, en styðji
bann í viðkvæmum vistkerfum.
Árni Finnsson, formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands, segir
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar vera sigur fyrir verndun ákveðinna vistkerfa á djúpsævi. „Sigurinn
í þessu er að það er viðurkennt að
þetta séu veiðar sem valda skemmdum.“
Hann bendir á ákvörðunin gildi
aðeins utan 200 mílnanna, en hún
sýni þó að ESB vilji vel í þessum
efnum. Samningar gerist hins vegar
erfiðari þegar komið er inn fyrir
200 mílurnar. Hann efast um að
bannið muni hafa áhrif á sameiginlega fiskveiðistefnu ESB, sem er nú
í endurskoðun. Þar muni hagsmunir
einstakra ríkja verða ráðandi.

Sigurinn í þessu er að
það er viðurkennt að
þetta séu veiðar sem valda
skemmdum.
ÁRNI FINNSSON
FORMAÐUR
NÁTTÚRUVERNDARSAMTAKA ÍSLANDS
ÚTHAFSVEIÐAR Úthafskarfi var veiddur á Reykjaneshrygg með botvörpu fyrir

Árni segir að lengi hafi verið
reynt að koma stjórn á veiðar í
úthafinu. Kveðið sé á um þær í Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna og úthafsveiðisamningi, en
þar sé lítið að finna um verndun viðkvæmra svæða.
„Það er andstaða við botnvörpuveiðar víða í úthöfum þar sem þessi
viðkæmu vistkerfi eru, en þar hafa
verið stundaðar stjórnlausar veiðar. Tilhneigingin hefur verið sú að
koma á alþjóðlegum samningum um
stjórnun veiða í úthafinu. Það var
reynt í Ríó, en það gekk ekki upp,“
segir Árni og vísar þar til umhverfisráðstefnu SÞ í Ríó sem var í júní.

Öryggishnappur sem bjargar
Hjúkrunarfræðingar alltaf á vakt
Með öryggishnappi Öryggismiðstöðvarinnar færðu þráðlausan reykskynjara
beintengdan stjórnstöð. Meiri þjónusta sem eykur öryggi þitt og þinna nánustu.
Það er einfalt og kostar ekkert að skipta um þjónustuaðila.

Hringdu núna!

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn

kolbeinn@frettabladid.is

nokkrum árum. Þá var mikið kvartað undan sjóræningjaskipum undir hentifánum
og ekki óalgengt að skip lönduðu í þau.
MYND/LANDHELGISGÆSLAN

Styrktar veiðar?
Umhverfissamtökin Greenpeace hafa fagnað mjög banni framkvæmdastjórnarinnar. Saskia Richartz, talsmaður samtakanna í fiskveiðum innan
ESB, segir botnvörpuveiðar á djúpsævi vera þær skaðlegustu sem hægt
er að stunda. „Tiltölulega fáir bátar hafa eyðilagt mörg viðkvæmustu og
tegundaríkustu vistkerfi jarðarinnar og evrópskir skattgreiðendur borga
brúsann.“
Með því vísar hún til undanþágu á eldsneytisskatta sem útgerð innan
ESB nýtur og opinberra framlaga sem fara í endurnýjun fiskveiðiflotans.
Greenpeace hefur áætlað að úthafsfloti Spánverja hafi fengið að minnsta
kosti 142 milljónir evra í styrki frá 1996 til 2010. Þar sem rétt rúmlega 100
skip séu í flotanum þýði það um 90 þúsund evru árlegan styrk á hvert skip
á tímabilinu.

PIPAR\
R TTBWA
W • SÍA • 120623

VEISTU SVARIÐ?

Vertu vel tengdur í sumar með

iPad
Vefverslun
www.epli.is

Birt með fyrirvara um prentvillur og verðbreytingar.
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Apple Smart Cover
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Ríkið verndaði fjárfesta á kostnað skattgreiðenda:

Óréttlæti

E

ftirlitsstofnun EFTA (ESA) komst að þeirri niðurstöðu
nýverið að kaup nýju bankanna þriggja á ónýtum skuldabréfum úr átta fjárfestingasjóðum, þar á meðal peningamarkaðssjóðum, væri samræmanleg EES-samningnum.
Í niðurstöðu þeirra segir: „ESA lítur svo á að kaupin á
skuldabréfasöfnunum, sem sýnilega höfðu skerst verulega í virði,
hafi verið fjármögnuð af ríkisfjármunum og að ákvarðanirnar um
kaupin megi rekja til íslenska ríkisins“. Síðar segist stofnunin „líta
svo á að ráðstafanirnar sem hér um ræðir hafi verið nauðsynlegar
til þess að endurbyggja traust á fjármálageiranum. Í því tilliti voru
úrræðin nauðsynleg og í samræmi við meðalhóf að því marki að skýla
fjárfestum frá enn stærra tapi á
SKOÐUN
sparifé sínu“.
Peningamarkaðssjóðir keyptu
Þórður Snær
skuldabréf
í áhættusæknum
Júlíusson
rekstri. Þeir skiluðu mun hærri
thordur@frettabladid.is
ávöxtun á ári en innlán á árunum
fyrir hrun. Þeir sem keyptu hlutdeildarskírteini í þeim voru því
að leggja peninga sína undir til að
reyna að græða meira hraðar. Fyrir utan bréf bankanna sjálfra voru
meðal annars bréf frá Baugi, Stoðum/FL Group, Milestone, Samson,
Atorku og Landic Property uppistaðan í stærstu sjóðunum. Þessi félög
urðu gjaldþrota eða fóru í greiðslustöðvun nánast um leið og bankahrunið reið yfir. Skuldabréf þeirra eru í besta falli mjög verðlítil.
Þetta vissu þeir stjórnendur bankanna sem höfðu yfirsýn yfir
félögin, enda voru þau öll meðal stærstu skuldara þeirra. Samt var
ákveðið að nýju bankarnir keyptu skuldabréf fyrir 82,2 milljarða
króna út úr sjóðunum. Rúmlega 75 prósent þeirra voru keypt úr sjóðum Landsbankans, sem er að langstærstu leyti í eigu íslenska ríkisins.
Vegna ákvörðunarinnar fengu þeir sem áttu hluti í peningamarkaðssjóðum 68,8 til 85,3 prósent eigna sinna til baka.
Rannsókn ESA byggði á kvörtun þriggja annarra fjármálafyrirtækja sem nutu ekki sömu fyrirgreiðslu úr ríkissjóði þrátt fyrir að
peningamarkaðssjóðir þeirra væru fullir af sömu nánast verðlitlu
bréfunum. Ljóst er á niðurstöðu ESA að ekki var nauðsynlegt að skýla
fjárfestum í þeim sjóðum frá enn stærra tapi á sparifé sínu.
Það er í raun ótrúlegt á hversu litlum jafnréttisgrundvelli það peningaskjól sem ríkið hefur boðið upp á eftir hrun hefur verið. Þegar öll
innlán voru tryggð tók íslenska ríkið á sig nokkur þúsund milljarða
króna ábyrgð á innlánum. Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis
kemur fram að ef fimm milljón króna hámarksvernd hefði verið
sett á innstæður þá hefðu skuldbinding ríkisins vegna þeirra verið
555 milljarðar króna miðað við umfang þeirra í maí 2008. Hefði slík
aðferðarfræði orðið ofan á hefðu 95 prósent einstaklinga verið með
allan sparnað sinn í vari. Sama hefði átt við um 90 prósent lögaðila.
Stórir fjármagnseigendur hefðu verið látnir sitja uppi með stóran
reikning. Þess í stað ábyrgðist ríkið eignir þeirra.
Samkvæmt niðurstöðu ESA voru kaup á ónýtum skuldabréfum úr
peningamarkaðssjóðum líka ákvörðun stjórnvalda. Þau ákváðu því,
með báðum þessum ákvörðunum, „að skýla fjárfestum frá enn stærra
tapi á sparifé sínu“. Þetta gerðu þau á kostnað þeirra sem áttu lítið
eða ekkert sparifé og gátu ekki tekið þátt í gullgrafaraævintýrum
fyrir-hruns-áranna. Skattgreiðendur greiða reikninginn þótt einungis
lítið brot þeirra hafi hagnast á ákvörðuninni. Það kann að vera samrýmanlegt við EES-löggjöf, en það er hvorki réttlátt né boðlegt.

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
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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.
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Strákarnir
Björn Valur Gíslason, þingmaður
Vinstri grænna, er ekki ýkja vinsæll
meðal pólitískra andstæðinga sinna.
Hann er raunar slíkur orðhákur
að varla líður sá dagur að einhver
kveinki sér ekki undan honum, hóti
honum málsókn eða krefji hann um
afsökunarbeiðni. Í gær var komið
að félögunum Bjarna Benediktssyni og Sigmundi Davíð
Gunnlaugssyni að fá það
óþvegið frá Ólafsfirðingnum:
„Strákarnir sem gegna
formennsku í stjórnarandstöðuflokkunum
hafa enn einu sinni

B - Móta vöxtinn
C - Halda að og lyfta

Gott boð

Veruleikafirring

Björn Valur heldur áfram og ýjar að
því að „strákarnir í stjórnarandstöðunni“ beri
ábyrgð á reikningnum himinháa
sem féll á ríkið vegna
SpKef – þeim hinum
sama og sjálfstæðismenn telja að þurfi að
rannsaka vegna

Þess ber að geta að Bjarni sagði
nýverið að efnahagsstefna stjórnvalda
væri veruleikafirrt og gæti steypt
þjóðinni í glötun. Það var hraustlega
mælt. Og ekki hefur Sigmundur verið
frægur fyrir stillingu í málflutningi.
Svo að þeir ættu kannski ekki vera
hissa á að tekið sé almennilega á þeim.
stigur@frettabladid.is

Notendamiðað velferðarkerfi

ABC 40 den

A - Minnka ummál maga

vinnubragða Steingríms J. Sigfússonar. Og að lokum býðst Björn Valur
til að kenna „strákunum“ sitthvað um
grunnhugtök í efnahagsmálum. Það
er óvíst að þeir þekkist boðið.

HALLDÓR

Heilbrigðismál

Advanced Body Control
Aðhaldssokkabuxur

opinberað fávisku sína um fjármál
ríkisins. Nú er það ríkisreikningur
síðasta árs sem er þeim ofviða ef
marka má viðbrögð þeirra í fjölmiðlum,“ segir hann í bloggfærslu.

Tryggvi
Gíslason
stjórnarmaður í
Hollvinasamtökum
líknarstofnana

H

eilbrigðisþjónusta frá vöggu til grafar er einn af grunnsteinum samfélagsins. Alþingi hefur látið undir höfuð
leggjast að móta heildarstefnu í heilbrigðismálum við breyttar aðstæður:
breytingar á búsetu, breytta atvinnuhætti, breytt mataræði – og andspænis
þeirri dýru en dýrmætu staðreynd að
fólk lifir lengur. Nýir sjúkdómar hafa
komið fram vegna breyttra samskipta
og breyttra viðhorfa og breyttra lifnaðarhátta. Mótun heildarstefnu í heilbrigðismálum er því knýjandi nauðsyn
þar sem tillit er tekið til breyttra þarfa
og breyttra viðhorfa undir kjörorðinu
notendamiðað heilbrigðis- og velferðarkerfi.
Hollvinasamtök líkardeilda undirbúa
því ráðstefnu í Reykjavík 24. september um mótun heildarstefnu í heilbrigðismálum þjóðarinnar undir kjörorðinu
notendamiðað heilbrigðis- og velferðarkerfi. Með því er átt við kerfi mótað
í samráði við sjúka og aldraðra og
aðstandendur þeirra á ábyrgð alþingismanna en ekki mótað af forstöðumönnum spítala og starfsfólki Heilbrigðis- og
velferðarráðuneytisins. Gerð er krafa
um að Alþingi móti heildarstefnu í heilbrigðismálum þjóðarinnar með tilliti til

þarfa notenda á grundvelli samráðs við
sjúka og aldraða og aðstandendur þeirra.
Fyrirmynd notendamiðaðrar heilbrigðisþjónustu er áætlun Norðmanna
sem nefnd er Samhandlingsreformen
og byggð er á lögum frá 2011. Er áætlunin í samræmi við nýja stefnu Alþjóða
heilbrigðismálastofnunarinnar. Samhandlingsreformen tók gildi í upphafi
þessa árs og er ætlað að taka tillit til
þarfa sjúklinga á öllum stigum. Lögð er
áhersla á forvarnir fremur en „lagfæringar”, hjálp strax en ekki þegar allt er
komið í eindaga, aukið samstarf stofnana
innan heilbrigðiskerfisins, þjónustu nær
fólkinu, samstarf sérhæfðrar þjónustu,
fleiri verkefni til sveitarfélaga. Síðast en
ekki síst er lögð áhersla á bætta þjónustu við sjúklinga með því að auka áhrif
sjúklinganna sjálfra og aðstandenda
þeirra: „bedre for pasientene - sterkere
brukermedvirkning”, eins og þetta heitir
á norsku.
Til ráðstefnunnar er boðið fulltrúum
samtaka aðstandenda sjúkra og aldraðra,
frjálsum samtökum um heilbrigðis- og
velferðarmál, stéttarfélögum lækna og
hjúkrunarfólks, fulltrúum sjúkrastofnana, heilsugæslustöðva og sveitarfélaga
svo og alþingismönnum og ráðherrum.

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

MÁNUDAGUR 23. júlí 2012

11

Uppgjör við fortíðina
Ríkisfjármál
Oddný
Harðardóttir
fjármálaráðherra

Í

síðustu viku kom út ríkisreikningur fyrir árið 2011. Margt er
þar athyglisvert en tvennt ætla
ég að nefna hér. Í fyrsta lagi náðist 8% raunlækkun á ríkisútgjöldum frá árinu á undan. Það
verður að teljast mikilsverður
árangur af því sem þjóðin hefur
þurft að leggja á sig til að fjármagna hagstjórnarmistök fyrri
ára. Þetta er einnig til marks um
skynsemi þeirrar blönduðu leiðar niðurskurðar og skattkerfisbreytinga sem nauðsynlegar voru
í kjölfar hrunsins. Blönduðu leiðinni hefur nú verið hampað af
flestum sem um hana fjalla. Hún
hefur forðað okkur frá óbærilegum niðurskurði í velferðarkerfinu sem ekki aðeins hefði
haft alvarlegar afleiðingar fyrir
þá sem þurfa á þjónustu ríkisins
að halda heldur hefði einnig haft
mjög hamlandi áhrif á hagvöxt.
Sá hagvöxtur sem við sjáum nú
er meðal annars ávöxtur þessarar stefnu.
Í öðru lagi er í ríkisreikningi
gjaldfærður einskiptiskostnaður sem stafar annars vegar af
kostnaði við að tryggja innstæður viðskiptavina Sparisjóðsins
í Keflavík og hins vegar vegna
tímabærra tiltekta í eignasafni
ríkisins. Þessar aðgerðir valda
því að umtalsverð frávik eru frá
fjárlögum 2011. Bókfærðir eignahlutir ríkisins í Nýsköpunarsjóði
og Byggðastofnun voru færðir

niður að því sem raunsætt getur
talist. Slíkir gjörningar eru í ríkisreikningum en ekki í fjárlagafrumvörpum því Alþingi tekur
ekki ákvörðun um mat á eignum
ríkisins.
Við gerð ríkisreiknings eru
varúðarsjónarmið einnig höfð
að leiðarljósi þegar eignarhlutir
ríkisins í hlutafélögum sem skilað hafa góðri rekstrarafkomu eru
ekki uppfærðir. Má þar t.d. nefna

falls sparisjóðanna mun skila niðurstöðum sínum í haust. Þá fáum
við vonandi haldbærar skýringar
á orsökum þessa gríðarlega bakreiknings til skattgreiðenda sem
fall Sparisjóðsins í Keflavík skilur eftir sig. Skýringar sem vonandi verða til þess að við fáum
aldrei framar viðlíka bakreikninga. Síðustu stóru bakreikningar
hrunsins hafa því vonandi borist,
sér í lagi ef við leyfum okkur að

Síðustu stóru bakreikningar hrunsins
hafa því vonandi borist, sér í lagi ef við
leyfum okkur að vænta jákvæðrar niðurstöðu úr Icesave-dómsmálinu.

eignarhlut ríkisins í Landsvirkjun en bókfært virði hans í ríkisreikningi er nú 60,5 milljarðar
króna þó skráð eigið fé fyrirtækisins nemi 204,6 milljörðum
króna.
Öllum mátti vera ljóst að kostnaður gæti fylgt því að tryggja
innstæður í hinum fallna sparisjóði. Með fjáraukalögum 2011
er fjármálaráðherra veitt heimild til að ganga frá uppgjöri og
greiðslu til Landsbankans hf.
vegna mismunar á eignum og
innstæðuskuldbindingum SpKef
sparisjóðs á grundvelli endanlegs
eignarmats. Gerðardómur kvað
upp bindandi úrskurð sinn hvað
þetta varðar fyrr á þessu ári og
því er upphæðin tilgreind nú í
ríkisreikningi 2011.
Nefnd á vegum Alþingis sem
rannsakar aðdraganda og orsakir

vænta jákvæðrar niðurstöðu úr
Icesave dómsmálinu.
Gert er ráð fyrir frumjöfnuði hjá ríkissjóði, það er jöfnuði
tekna og gjalda án vaxtagjalda
og vaxtatekna á þessu ári. Ráðgert er að heildarjöfnuður náist
á árinu 2014. Þá mun ríkissjóður
skila afgangi og möguleiki skapast til að hefja niðurgreiðslu lána.
Þar með verður þeim gríðarlega
vaxtakostnaði sem þjóðin greiðir nú vegna lána sem taka þurfti
vegna efnahagshrunsins, breytt í
aukna velferð.
Á síðustu árum hefur verið
gert hreinsunarátak á ofmetnum
eignum í ríkisreikningi sem nú
sér fyrir endann á. Ríkisreikningur 2011 ber því öll einkenni
ábyrgrar stjórnunar á ríkisfjármálum og heiðarlegs uppgjörs
við fortíðina.

AF NETINU

Mögnuð bjartsýni

Suðurland.
Þar eru líkurnar 65 á móti 35 að það rigni, - aðeins
35% líkur á því að það verði þurrt.
Góða veðrið, sem hefur verið nær hverja helgi í

sumar, var of gott til þess að það gæti haldið þannig
áfram hverja helgina á fætur annarri. Þeir sem héldu
útisamkomur eða hátíðir þessarar helgar töpuðu því í
þessu spili í þetta sinn, hvað sem verður næstu sumur.
Hátíðahaldarar á sunnanverðu landinu stunda afar
tvísýnt fjárhættuspil ef þeir taka ekki töluna 35 á móti
65 með í reikninginn þegar þeir veðja á það verði þurrt.
omarragnarsson.blog.is
Ómar Ragnarsson

Fjármál
Kristþór
Gunnarsson
framkvæmdastjóri
Ísafoldarprentsmiðju ehf.

É

g ætlaði hreinlega ekki að
trúa mínum eigin eyrum,
þegar mér var sagt að Framtakssjóður Íslands hefði selt Plastprent ehf. til Kvosar hf., móðurfélags Prentsmiðjunnar Odda.
Fyrir örfáum mánuðum afskrifuðu Landsbankinn og Arion
banki 5 milljarða af Kvos. Fyrrum eigendur fengu að halda fyrirtækinu, með því að leggja fram
500 milljónir. Þ.e. fyrir hverja
krónu sem eigendur lögðu fram
voru 10 afskrifaðar.
Er Landsbankinn ekki stærsti
eigandi Framtakssjóðsins á móti

dótturfélag þess, Landsprent.
Árið 2009 komu nýir eigendur inn
í félagið með 300 milljónir í nýtt
hlutafé og Íslandsbanki lækkaði
á móti skuldir félagsins um 4,6
milljarða. Aftur árið 2011, voru
skuldir félagsins lækkaðar enn
meira eða um 600 milljónir til
viðbótar.
Ég er framkvæmdastjóri og
einn af eigandum Ísafoldarprentsmiðju. Starfsmenn eiga 85%
hlutafjár í fyrirtækinu. Ofangreind tvö fyrirtæki eru okkar
stærstu keppinautar. Í dag er
búið að afskrifa af þeim 10 milljarða.
Hvernig eigum við að bregðast
við? Ísafoldarprentsmiðja fékk á
sig gengishögg eins og svo mörg
önnur íslensk fyrirtæki. Skuldir
okkar tvöfölduðust. Greiðslufrestir okkar hjá erlendum birgjum
hurfu. Við brugðumst strax við

Heldur Framtakssjóðurinn að eigendur
Kvosar séu betur í stakk búnir til að reka
Plastprent í dag en þeir voru, þegar þeir
ásamt öðrum sigldu því í strand?
lífeyrissjóðunum? Ég veit að
þeir sem fengu að bjóða í Plastprent þurftu að sýna fram á 250
milljóna króna fjárfestingargetu.
Hvernig gat Kvos hf. sýnt fram
á slíka getu? Fyrirtæki sem var
nýbúið að fá 5 milljarða niðurfellingu skulda? Þarfnast þetta
ekki nánari skoðunar? Gagnsæi
verður að vera til staðar, þannig
að við sem skiljum ekki, sjáum
hvernig töfrabrögðin eru framkvæmd.
Kvos var hluthafi í Plastprenti
til ársins 2009, þegar Landsbankinn leysti félagið til sín. Þá var
Þorgeir Baldursson, forstjóri
Kvosar, búinn að vera í stjórn
Plastprents í áraraðir. Heldur
Framtakssjóðurinn að eigendur
Kvosar séu betur í stakk búnir til
að reka Plastprent í dag en þeir
voru, þegar þeir ásamt öðrum
sigldu því í strand?
A nnað dæmi er Á rvakur,
útgáfufélag Morgunblaðsins, og

með ýmsum hagræðingaraðgerðum. Starfsfólkið tók á sig tímabundnar launalækkanir, sem vöruðu sem betur fer ekki í langan
tíma og allir settu undir sig hausinn. Við munum borga allar okkar
skuldir.
Núna þegar við erum að sjá
fyrir endann á erfiðleikunum,
komin yfir erfiðasta hjallann,
hvað mætir okkur þá? Keppinautar okkar sprækir og léttir á fæti,
tilbúnir í slaginn við okkur. Búnir
að losna við allar byrðarnar og tilbúnir í undirboð. Ekki þurfa þeir
að gera ráð fyrir afskrifuðu milljörðunum í sínum útreikningum.
Þær afskriftir hefur almenningur
á Íslandi kokgleypt og allir halda
að þetta sé bara „allt í lagi”.
Hvað ætlar Samkeppniseftirlitið að gera? Hvað ætlar viðskiptabanki okkar, Landsbankinn, að
gera? Er þetta réttlæti? Eru þetta
skilaboðin? Er þetta hinn nýi
raunveruleiki?

ENNEMM / SÍA / NM53219

Ég hef áður vitnað í þau spekiorð
Jónasar heitins stýrimanns að það sé
mögnuð bjartsýni sem Íslendingar sýni
með því að halda útihátíðir. Þeir haldi
greinilega að það rigni aldrei nema á
17. júní Líkindatölurnar eru skýrar fyrir

Hvenær lýkur
vitleysunni?

Reykjavíkurmaraþon
Íslandsbanka 18. ágúst

Við bjóðum
góða þjónustu

Hlaupum til góðs

Skráning haﬁn á maraþon.is
Skrán

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

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

Íslandsbanki,
stoltur stuðningsaðili í 15 ár
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Ískyggilegt svar
Skipulagsmál
Sverrir
Björnsson
hönnuður

H

jálmar Sveinsson er nú
meiri Jókerinn. Hann vill
að umræðunni um Ingólfstorg sé
lyft á hærra plan en hellir sjálfur meiri steypu inn í umræðuna
en hann ætlar að setja á sjálft
torgið. Svar varaformanns Skipulagsráðs Reykjavíkurborgar við
grein minni um ljós og skugga í
nýju skipulagi Austurvallar og
Ingólfstorgs var kraftmikið og
snarpt en var því miður gegnsýrt
af ótta borgaryfirvalda við opna
umræðu um skipulagið. Ég er
sammála Hjálmari að það gangi
ekki að umræðan byggist á rangfærslum, því langar mig að leiðrétta fjölmargar vitleysur í málflutningi hans.
Áður vil ég þó nefna eitt atriði
úr grein Hjálmars sem mér fannst
ískyggilegt. Í lok greinar sinnar gefur hann í skyn að allir sem
mótmæla áformum borgarstjórnar með undirskrift sinni á ekkihotel.is séu afvegaleiddir. „Sé
farið þangað inn kemur í ljós að
þar hefur tekist að fá yfir 10.000
manns til að skrifa undir svipaðar
rangfærslur og eru í grein Sverris.“ Það er ekki boðlegt að borgarstarfsmaður afgreiði málflutning
andstæðinga skipulagshugmynda
á þennan hátt og geri lítið úr þúsundum manna sem setja kröfur
sínar fram á lýðræðislegan hátt.
Þá að upptalningu í svari Hjálmars þar sem hann er á villigötum í
öllum fimm liðunum.
1. Það er rangt hjá Hjálmari
að sólarsýn á Austurvelli minnki
ekki. Hann sleppir því að taka
nýbyggingarnar sitthvoru megin
við Landsímahúsið með í reikninginn en báðar standa þær í vegi

fyrir eftirmiðdagssólinni. Viðbótarhæðin ofan á Landsímahúsinu mun einnig varpa skugga á
Austurvöll þó hún sé með hallandi
mansardþak.
2. Þriggja hæða hús við hlið lágreistra húsa í þröngum götum eru
há hús í hlutfalli við umhverfið.
Steypta húsið sem stendur austan
Aðalstrætis er 5 hæðir. Því er rétt
að tala um að há stórhýsi þrengi að
elsta húsi Reykjavíkur.
3. Allir sem hafa gengið Vallarstræti frá Austurvelli hafa upplifað að það er þröngt og skuggalegt sund. Ekki batnar það við að
lengja sundið milli enn hærri húsa
og þéttari en er að finna í Grjótaþorpinu sem Hjálmar vitnar til
sem fyrirmyndar. Fólk er ekki
fífl og þó sundið sé kallað gata sér
fólk þetta sjálft með því að labba
sundið.
4. Ég hef persónulega tekið þátt
í umræðum við borgarstjórnarfólk um að það þyrfti að takmarka
umferð almennings um Kirkjustræti vegna fyrirhugaðs hótels í
Landsímahúsinu. Það er ekki hluti
af tillögunum núna en umferðarvandamálið er augljóst þegar hótelið er teygt alveg fram á Kirkjustrætið.
5. Torg afmarkast af húsunum
sem umlykja þau. Ingólfstorg og
möguleikar til útivistar þar munu
minnka við fyrirhugaða nýbyggingu á torginu. Þó að ís- og samlokuhúsin séu fjarlægð og bílastæði lögð niður.
Af þessari upptalningu sést að
svör varaformanns Skipulagsráðs
Reykjavíkur eru villandi, sem
er dapurlegt fyrir skynsamlega
umræðu um skipulagsmál. Látum
ekki hvassyrta embættismenn
fæla okkur frá umræðum, tökum
þátt, hvert á sinn hátt, með sínum
stíl og sínu orðfæri. Lýðræðið eflist þegar við segjum hug okkar.
Mótmælum illa hönnuðu skipulagi og skrifum strax í dag undir
á: ekkihotel.is.

Ísland stikkfrí
ESB -aðild
Ingimundur
Gíslason
augnlæknir

U

m þessar mundir eru 62 ár
síðan franski utanríkisráðherrann, Robert Schuman, lagði
fram hugmyndir sínar um einingu og samvinnu Evrópuríkja.
Með þeim átti að reyna að koma
í veg fyrir enn eina stórstyrjöldina í álfunni. Schuman-áætlunin sem hann birti 9. maí 1950
varð svo upphafið að Evrópusambandinu eins og við þekkjum það
í dag. Hugmyndin var að unnið
yrði að sameiginlegri áætlun um
kola- og stálframleiðslu þar sem
þessar framleiðslugreinar voru
álitnar grundvöllur vígbúnaðarkapphlaups. Adenauer, kanslari Vestur-Þýskalands, tók hugmyndum Schumans vel og sex ríki
stofnuðu svo Evrópska kol- og stálsambandið í apríl 1951.
Síðastliðin 67 ár hefur að mestu
ríkt friður í Evrópu og er þetta
lengsta tímabil friðar og stöðugleika í næstum því 400 ár. Evrópusambandinu ber að þakka þetta
en einnig átti NATO sinn þátt í að
viðhalda friði með því að stöðva
framrás Sovétríkjanna í vesturátt. Gott dæmi um þátt varðveislu
friðar í starfsemi og uppbyggingu Evrópusambandsins er aðild
Slóveníu og Króatíu. Serbía bíður
einnig færis að fá að komast inn.
Aðild þessara ríkja mun væntanlega koma í veg fyrir að púðurtunnan á Balkanskaga fuðri upp á
ný eins og gerðist fyrir rétt aðeins
tuttugu árum.
Sagt hefur verið að þrjátíu
ára stríðið (1618-1648) hafi verið
fyrsta allsherjarstyrjöld í sögu
mannkyns. Þrjátíu ára stríðið var

mjög mannskætt og einnig meðal
almennings. Mannvirki voru lögð
í rúst. Akrar spilltust og búsmali
var drepinn. Landsvæði sem nú
teljast til Þýskalands urðu illa úti
og það tók Þjóðverja áratugi að
rétta úr kútnum eftir allar hörmungarnar. Síðan um miðja 17. öld
hefur svo saga Evrópu einkennst
af hverri stórstyrjöldinni á fætur
annarri allt fram að lokum seinni
heimsstyrjaldar. Fjarlægð Íslands
frá öðrum löndum varð til þess
að Íslendingar sluppu við beinan
skaða ef manntjón í seinni heimsstyrjöldinni er frátalið.
Við Íslendingar ræðum mest
um eigin hagsmuni og um það
hvað við getum haft upp úr aðild
að Evrópusambandinu. Minna fer
fyrir því í umræðunni hvað við
gætum lagt af mörkum sem gamalgróin Evrópuþjóð. Það sem nú
gerist á meginlandi Evrópu kemur
Íslendingum svo sannarlega við.
Íslendingar njóta ekki lengur
verndar fjarlægðarinnar.
Ýmislegt má segja um Evrópusambandið eins og það kemur
okkur fyrir sjónir í dag. Skuldakreppa landa við Miðjarðarhaf,
skrifræði og tímabundnar deilur
aðildarríkja eru áberandi. En það
breytir því ekki að hér er um að
ræða samtök frjálsra og fullvalda
ríkja sem oftast hefur tekist að
leysa úr vandamálum líðandi
stundar. Alla vega er aðdráttarafl Evrópusambandsins mikið.
Flest ríki Evrópu sem ekki eiga
aðild sækja það fast að fá að vera
með. Við megum heldur ekki
gleyma því að þessi samvinna á
sviði stjórnmála og ekki síst efnahagsmála og viðskipta er grunnstoð varðveislu friðar í álfunni um
ókomna tíð.
Íslendingar eiga að leggja sitt
af mörkum í friðarbaráttunni og
ganga hnarreistir á vit aukinnar
samvinnu við ríki Evrópu.

Dómstólar skauta fram hjá verðtryggðum húsnæðisafleiðum
Fjármál
Guðmundur
Franklín Jónsson
viðskiptafræðingur
og formaður Hægri
grænna, flokks fólksins

Í

fyrri tveimur greinum mínum
í Fréttablaðinu um verðtryggð
húsnæðislán og að þau séu afleiður og þ.a.l. ólögmæt söluvara fjármálastofnana síðan 1. nóv 2007
þegar við tókum upp MiFID reglur ESB, má bæta við að 1. júlí
2001 þegar Vaxtalög nr. 38/2000
tóku gildi segir um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár, 13. gr.:
„Ákvæði þessa kafla gilda um
skuldbindingar sem varða sparifé
og lánsfé í íslenskum krónum þar
sem skuldari lofar að greiða peninga og þar sem umsamið eða
áskilið er að greiðslurnar skuli
verðtryggðar. Með verðtryggingu
er í þessum kafla átt við breytingu í hlutfalli við innlenda verðvísitölu. Um heimildir til verðtryggingar fer skv. 14. gr. nema
lög kveði á um annað. Afleiðusamningar falla ekki undir ákvæði
þessa kafla.“ Þarna kemur skýrt
fram að afleiðusamningar eru
undanþegnir þessum lögum, en
hvergi í lögunum er hægt að finna
útskýringar á því hvað felst í
afleiðusamningi eða greining á
honum.

Almenningur blekktur
Verðtryggð húsnæðislán eru gríðarlega flókin afleiða og vita fjármálastofnanir lítið um þróun lánsins nema það að lánið hækkar. Má
halda því fram að sameinast hafi
verið um að blekkja almenning

svipað og í gengislánunum sem
Hæstiréttur hefur nú þegar dæmt
ólögleg. Í þeim dómi reyndi ekki á
MiFID reglur um neytendavernd
almennings, en gengisbundin
krónulán eru skýrt dæmi um
afleiður, sem almenningur nýtur
verndar gegn. Hið sama ætti þá
að gilda um verðtryggð húsnæðislán. Verðtryggð húsnæðislán eru
ekkert annað en afleiðusamningar vegna þess að hækkun lánanna
leiðir af hækkunum fjölda annarra
afleiddra þátta t.d. skatta, eldneytisverðs, launa, hrávöru, gengi
krónunnar o.s.frv.

Reglur og lög eru ekki til skrauts
Almennt þarf að sýna fram á
það með skýrum hætti að MiFiD
reglurnar sem voru innleiddar í
íslenskan rétt séu ekki til skrauts
og hafi efnislegt gildi. Hvað þetta
snertir má vísa til orða framkvæmdastjóra innri markaðarins hjá ESB, Charlie McCreevy :
„Reglurnar sem við höfum búið
til eru grundvallarreglur – ekki
æfing þar sem menn krossa í reitinn sem þeir telja besta kostinn.“
Bann við ósanngjörnum skilmálum í neytendasamningum
Mat á verðtryggðum húsnæðislánum verður að fara fram í ljósi
MiFID. Segir á Evrópuvefnum:
„Evrópsk lög um neytendalán tilgreina nauðsyn þess að neytendum séu veittar allar upplýsingar
sem máli skipta og að þeir skilji
heildarumfang þeirra fjárhagslegu skuldbindinga sem lánssamningar fela í sér.“ Segir þar einnig :
„Tilskipun ESB um neytendasamninga (93/13/EEB) leggur þannig
almennt bann við ósanngjörnum
skilmálum í neytendasamning-

um, það er að segja skilmálum sem
ekki hefur verið samið um sérstaklega, sem stríða gegn góðum viðskiptaháttum og raska til muna
jafnvægi milli réttinda og skyldna
samningsaðila, neytendum í óhag.
Tilskipun ESB um ósanngjarna
viðskiptahætti kveður á um tilteknar skyldur viðskiptamanna
til að upplýsa neytendur, sem eru
í góðri trú, um allar fjárhagslegar
skyldur sínar ...“

Verðtryggð húsnæðislán eru
ekkert annað en afleiðusamningar vegna þess að
hækkun lánanna leiðir
af hækkunum fjölda
annarra afleiddra þátta ...
Verðtrygging húsnæðislána stangast á við evrópsk neytendalög
Á Íslandi endurspegla greiðsluáætlanir ekki raunveruleikann,
sér í lagi verðbólguskotið fyrir
og eftir hrun. Með sanni má segja
að fjármálastofnanir hafi raskað
hegðun neytenda með því að gera
lítið úr langtímaáhættu vegna
verðbólgu. Verðtrygging húsnæðislána stangast á við grundvallarreglur evrópskra neytendalaga
sem banna misbeitingarákvæði
sem raska jafnvægi samningsaðila neytanda í óhag. Hvort verðtryggð lán séu hugsanlega ólögleg
frá 2001 eða 2007 verða dómstólar
að skera úr um, en eitt er víst, að
þetta verður að leiðrétta.

Hjálmari Sveinssyni svarað
Skipulagsmál
Davíð Roach Gunnarsson,
Edda Jónasdóttir,
Eiríkur G. Guðmundsson,
Guðríður Adda Ragnarsdóttir,
Halla Bogadóttir,
Helgi Þorláksson,
Páll Óskar Hjálmtýsson,
Ragnheiður Þorláksdóttir,
Samúel Jón Samúelsson,
Þóra Andrésdóttir
BIN hópurinn

H

jálmar Sveinsson, borgarfulltrúi og varaformaður
skipulagsráðs, skrifaði grein
í Fréttablaðið 18. júlí sl., í tilefni af umræðu um verðlaunatillögu að skipulagi við Ingólfstorg, Austurvöll og Kirkjustræti
í Reykjavík. Hann bendir þar á
að tekist hafi að fá meira en tíu
þúsund manns til að mótmæla
tillögunni á vefnum undir slóðinni www.ekkihotel.is og finnst
það „frekar dapurt“. Þessi undirskriftasöfnun er á vegum
okkar sem erum í BIN hópnum
en Hjálmar reynir að gera hana
tortryggilega með tali um rangfærslur og jafnframt bendlar
hann okkur sem mótmælum við
upphrópanir og órökstuddar
alhæfingar. Við vísum því öllu
til föðurhúsanna.

Leikur að orðum
Í mótmælunum er gagnrýnt
að Ingólfstorg skuli minnkað
um helming, nái tillagan fram
að ganga. Hjálmar segir það
rangt að torgið minnki; að vísu
rísi menningarhús á suðurhluta
torgsins en það muni á móti
verða stækkað til norðurs. Þá
gerir hann væntanlega ráð fyrir
að tvö hús á torginu, Hlöllabátar og ísbúð, verði fjarlægð. En
liggur eitthvað fyrir um að eigandi þeirra vilji það? Hvað kostar slíkur flutningur? Auðvitað
minnkar hið raunverulega torg,

rýmið milli Vallarstrætis og
Hafnarstrætis, með byggingu
menningarhúss.

Menningarhús fyrir hvern?
Hjálmar skrifar að norðanvert torgið sé sólríkast. Könnun okkar í sumar sýnir að þetta
er ekki rétt, sólar nýtur einmitt
lengst þar sem menningarhúsinu
er ætlað að rísa, húsi sem auka
mun skuggavarp. Og hver bað
um þetta mikla menningarhús á
torginu? Ekki einu sinni Hjálmar,
á það er ekki minnst í forsendum
samkeppninnar. Aðalatriðið er að
torgið með sínum merku og sögulegu byggingum á þrjá vegu fái
að njóta sín. Menningarhúsið
stríðir algjörlega gegn því.

trú um að hin nýja tillaga sé
verndunartillaga en það er hún
ekki eins og ráða má af því m.a.
að Nasasalurinn skal rifinn.
Nýbyggingar munu hvarvetna
þrengja að gömlu byggðinni sem
er fyrir, t.d. mun byggingin sem
kemur í stað Nasasalarins bera
ofurliði hinn friðaða Kvennaskóla (græna húsið) við Austurvöll.
Við tökum undir sjónarmið
Björns Halls Stefánssonar arkitekts í Fréttablaðinu 6. júlí sl.
Björn Hallur er byggingarfulltrúinn í Reykjavík og heiti
greinar hans er: „Að glata menningarverðmætum eða upphefja“.
Með hinni nýju tillögu, sem hlaut
fyrstu verðlaun, er menningar-

Merkum byggingararfi okkar, þar sem
eru timburhús á svæðinu, er ekki sómi
sýndur, þvert á móti.
Skín líka sól á rangláta?
Þá segir Hjálmar rangt að
minnka eigi „sólarsýnina“ við
Austurvöll. Við bendum á að sett
skal ný hæð ofan á gamla Landsímahúsið. Þar er fimmta hæðin
inndregin en ofan á hana skal
koma sjötta hæð. Samkvæmt
öllum sólarmerkjum skerðir
þessi nýja hæð sólarljós á Austurvelli. Hafi sólin ekki breytt
háttum sínum þarf Hjálmar að
skýra þetta. Og við óttumst að
fólk verði svipt kvöldsól á veitingastöðum við norðanverðan
Austurvöll, rísi fjögurra hæða
hús þar sem Nasasalurinn stendur núna.
Vanvirtur arfur
Merkum byggingararfi okkar,
þar sem eru timburhús á svæðinu, er ekki sómi sýndur, þvert
á móti. Reynt er að telja okkur

verðmætum lítill sómi sýndur
og fórnað er hinu fíngerða yfirbragði byggðarinnar, yfirbragði
sem vekur áhuga og dregur að
fólk, er aðlaðandi, sögulegt og
sérstakt. Fórnin er á kostnað
almannahagsmuna en í þágu
einkahagsmuna sem fá að ráða
för fremur en metnaðarfull
framtíðarsýn borgaryfirvalda
um varðveislu elsta borgarkjarnans.

Ekki risahótel
Við teljum að svæðið þoli ekki
hótel, sem er nærri þrefalt að
stærð við Hótel Borg, til viðbótar við þau hótel sem þegar eru
þarna núna. Við hvetjum alla
landsmenn til að taka þátt í undirskriftasöfnun á www.ekkihotel.
is því að Reykjavík er höfuðborg
okkar allra. Björgum Ingólfstorgi og Nasa (BIN).
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Þægindin í fyrirrúmi
BJÓÐUM EINNIG UPP Á DÖNSK
G Æ Ð A R Ú M F R Á PA S S I O N O G
A M E R Í S K U DÝ N U N U M F R Á S E R TA

Kíktu í heimsókn og
uppfylltu drauma
þína um betri hvíld.
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FREYSSON
42 SINDRI
„Bækur geta gert lesanda kleift að finna það í eigin fari sem hann
rithöfundur á afmæli í dag.

timamot@frettabladid.is

hefði kannski aldrei fundið án bókar.“

GARÐUR VIÐ GYLFAFLÖT Fólkið á Gylfaflöt er alsælt með nýju

garðhúsgögnin. Þakklæti er þeim efst í huga eftir að fjöldamörg
fyrirtæki og einstaklingar hafa rétt þeim hjálparhönd við að koma
lóðinni í samt lag.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Lóð við Gylfaflöt
orðin sem ný
„Við erum óendanlega þakklát,“ segir Melkorka Jónsdóttir forstöðumaður Gylfaflatar, dagþjónustu, eftir
að nokkur fyrirtæki og einstaklingar höfðu lagt sig
fram við að koma lóð staðarins í samt horf eftir gróf
skemmdarverk fyrr í sumar. Melkorka segir marga
hafa sett sig í samband við hana eftir fréttaflutninginn af þeim spjöllum sem unnin voru á garðinum og á
munum kringum húsið og viljað rétta hjálparhönd.
„Rúmfatalagerinn gaf okkur garðhúsgögn, ToysRus
gaf okkur nýtt net utan um trampólín, einn gaf okkur
veglega peningafjárhæð og svo fengum við heilan gám
frá Gámaþjónustunni sem við notum til að geyma garðhúsgögnin í,“ segir Melkorka. Að auki lítur Öryggismiðstöðin reglulega við til að tryggja að garðurinn fái
að vera í friði.
Landsnet skaffaði Gylfaflöt svo vinnuafl og hefur
heill vinnuflokkur verið að störfum í garðinum síðustu
tvær vikur.
„Þau hafa lagt hellur, málað, slegið grasið og byggt
pall umhverfis gáminn,“ segir Melkorka.
Henni er þakklæti efst í huga. „Það má ekki gleyma
hvað fólk er tilbúið að gefa af sér.“
- ktg

FYRIR BREYTINGAR Særún Sigurjónssdóttir tekur til eftir skemmd-

arverkin í júní. Blómakerjum hafði verið velt, trampólín garðsins
nær eyðilagt og öryggisnet umhverfis það rifið. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ástkær eiginmaður minn, bróðir og frændi,

ÖRN EDVALDSSON
sem lést þriðjudaginn 12. júní, verður
jarðsunginn frá Fossvogskapellu
fimmtudaginn 26. júlí kl. 11.00.
Lena Andersson
Sigrún Guðnadóttir
Sesselja Inga Guðnadóttir
Sigurður Guðnason
Sverrir Guðnason
Sigurður Pálmar Gíslason

Elsku sonur okkar, bróðir og mágur,

SIGFÚS AUSTFJÖRÐ
HALLDÓRUSON
varð bráðkvaddur á heimili sínu í Ósló
aðfaranótt miðvikudagsins 11. júlí sl.
Útför hans verður gerð frá Kópavogskirkju
miðvikudaginn 25. júlí kl. 13.00.
Halldóra Þ. Halldórsdóttir
Baldur F. Sigfússon
Örn Baldursson
Bergþóra Njála Guðmundsdóttir
Anna Helga E. Baldursdóttir Kári Sigurðsson

BRUGÐIÐ Á LEIK Jóhanna Þorgilsdóttir leikur Vilhelmínu unga og Fanney Valsdóttir leikur hana eldri, en föður hennar leikur séra Hannes Örn

Blandon.

MYND/AGNES HEIÐA SKÚLADÓTTIR

SAGA JÓNSDÓTTIR: SETUR UPP FRUMSAMIÐ LEIKVERK UM VILHELMÍNU LEVER

Alltaf eitthvað sem ýtti á mig
Kvenréttindakonan Vilhelmína Lever
sem setti sterkan svip á Akureyri á
nítjándu öld hefur leitað á huga Sögu
Jónsdóttur leikstjóra síðustu misseri.
Nú hefur Saga skrifað leikverk byggt
er á atriðum úr ævi Vilhelmínu, ástum
hennar og sorgum og vinnur að sviðsetningu þess norðan heiða. Það heitir
Borgarinnan en það nafn er eitt þeirra
sem notað var um Vilhelmínu á Akureyri þegar hún gekk þar um götur.
Hún var kölluð fleiri nöfnum, svo
sem Höndlunarborgarinna og Vertshús-Mína.
Saga upplýsir að sjálf hafi hún sagst
heita Mína þegar hún var tveggja,
þriggja ára. „Ég afneitaði Sögunafninu og krafðist þess að vera kölluð
Mína. Það rifjaði eldri systir mín upp
án þess að hafa hugmynd um að ég
væri að skrifa þetta leikrit. Kannski
hefur þessi skörungur þá verið að láta
vita af sér í mínum kolli.“
Það var bróðir Sögu, Hreiðar, sem
benti henni á söguefnið og hvatti hana
til skriftanna. „Þegar ég fór að grúska
í efninu fann ég hvað það var spennandi og var svo hissa að ég skyldi ekki
hafa heyrt um þessa konu fyrr,“ segir
Saga og kveðst hafa sinnt skriftunum
með hléum í hátt í þrjú ár. „Þetta er
búið að vera mikið ævintýri. Ég er
búin að lesa bækur og tímarit.is og
liggja á Amtbókasafninu. Stundum
hef ég efast um að þetta yrði nokkurn
tíma barn í brók en það kom alltaf eitthvað upp sem ýtti á mig.“
Beðin að lýsa söguefninu í örstuttu
máli segir Saga. „Vilhelmína fæddist
árið 1802 og dó 1879. Hún var ein af
merkustu konum sinnar samtíðar, lét
byggja hús og sinnti ýmsu sem ekki
var algengt um konur þess tíma, svo
sem veitingasölu, verslun og gistingu
fyrir ferðamenn. Hún barðist af einurð gegn karlaveldinu og kaus til bæjarstjórnar á Akureyri fyrir 150 árum,
löngu áður en konur fengu kosningarétt. Því er við hæfi að minnast hennar núna á 150 ára afmæli Akureyrarbæjar.“
Faðir Vilhelmínu, Hans, kemur líka
við sögu í leikritinu. „Þau voru sérstakir persónuleikar þessi feðgin,“
segir Saga sem hefur fengið fullt af
fólki í lið með sér að setja verkið upp.
Hópurinn kallar sig Litla kompaníið.
„Ég er með yndislegt fólk í kringum
mig, jákvætt og skemmtilegt, frá-

SAGA Á SÖGUSLÓÐUM Vilhelmína átti heima í Laxdalshúsi á Akureyri um tíma í uppvextinum.
MYND/AUÐUNN NÍELSSON

bæran hóp bæði atvinnuleikara og
áhugaleikara og fullt af öðru fólki
í sambandi við leikmynd, búninga,
ljós, hljóð og tónlist. Ég er líka svo
heppin að fá að setja þetta upp í Sam-

komuhúsinu á Akureyri. Frumsýningin verður 30. ágúst og aðeins örfáar
sýningar eru fyrirhugaðar því ég hef
húsið bara í takmarkaðan tíma.“
gun@frettabladid.is

ENDURNÝTIÐ GLERKRUKKUR
Ekki henda glerkrukkum utan af sultu, ólífum og
öðru slíku. Þær henta vel undir afganga. Til dæmis
afskorna ávaxta- og grænmetisbita og sérstaklega afgangs lauk enda heldur þétt lokið allri lykt í
skefjum.

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

Verslunin Belladonna á Facebook

FYRSTA ÚTGÁFA KOMIN ÚT
Halla Bára og Gunnar gefa út
tímaritið Home & Delicous á
netinu. Þau hafa fengið góð viðbröðg við fyrstu útgáfu og eru
þakklát fyrir það.

Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517-6460
www.belladonna.is
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NÝTA KOSTI NETSINS
HEIMILI OG HÖNNUN Home & Delicious er nýtt tímarit sem er eingöngu gefið
út á netinu. Blaðið er frítt og er gefið út á bæði íslensku og ensku.

V

eftímaritið Home &
Delicious kom út í fyrsta
skipti þann tíunda júlí
síðastliðinn. Hjónin Halla Bára
Gestsdóttir, innanhússhönnuður
og Gunnar Sverrisson, ljósmyndari, gefa blaðið út. „Í mjög stuttu
máli þá er Home & Delicious
veftímarit um heimili og mat
og almennt um umhverfi okkar.
Blaðið er framhald af því sem
við höfum unnið við síðustu ár, í
raun skemmtilegt framhald á því
ferli sem við höfum verið í í útgáfumálum.“ segir Halla Bára.
Fyrsta útgáfa Home & Delicious er næstum 200 blaðsíður
að lengd og kemur eingöngu út á
netinu. „Við byrjuðum árið 2002
með tímaritið Lifun sem kom út
með Morgunblaðinu. Síðar ritstýrðum við tímaritinu Veggfóðri
sem 365 gaf út. Við höfum einnig
komið að útgáfu bóka sem fjalla

um heimili og hönnun. Netið
veitir mikla möguleika í útgáfu
og er í raun einn risastór miðill,“
segir hún.
Blaðinu er skipt upp í fjóra
kafla. Gerum; Hugmyndir fyrir
heimilið, Búum; Heimsóknir og
innlit, Lifum; Fyrir þig og heimilið þitt og Eldum; Allt um mat.
„Efnistökin eru íslensk eða
tengjast Íslandi. Vonandi skapar
það okkur sérstöðu á stórum
markaði því fólk er spennt fyrir
Íslandi. Matarhlutinn er síðan
einn þriðji af blaðinu enda finnst
okkur ekki hægt að aðskilja mat
og heimili.“
Halla Bára segir viðtökurnar
hafa verið ótrúlega góðar. „Við
gefum blaðið út bæði á íslensku
og ensku og höfum fengið frábær viðbrögð frá fólki úti um
allan heim. Í fyrsta tölublaðinu
tók ég viðtal við sænska konu

Gerið gæða- og verðsamanburð
NÝTT

sem bloggar um skandinavíska
hönnun. Síðan hennar fær um
áttatíu þúsund heimsóknir á
viku og bara við það að hún
setti blaðið okkar inn á síðuna
sína jókst útbreiðslan mikið. Við
höfum hvergi auglýst en höfum
nýtt okkur kosti netsins. Þegar
það er gert á skynsamlegan hátt
næst góð útbreiðsla með tímanum.“
Blaðið er tengt bloggi sem
Halla Bára og Gunnar halda úti á
síðunni homeanddelicious.com.
„Við höldum blogginu virku því
þetta tengist allt saman hjá okkur. Áhugi fólks á umhverfi sínu,
heimili og mat, er alltaf mikill.
Um þetta fjöllum við í víðum
skilningi hvort heldur sem er í
blaðinu eða á blogginu.“ Næsta
tölublað Home & Delicious
kemur út í lok ágúst.
■

lilja.bjork@365.is

12 mánað
vaxtalaus a
a
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Sængurver
Handklæði
Sloppar
Púðar
*3,5% lántökugjald
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FLOTTASTI PÓSTKASSINN VALINN
PÓSTKASSAKEPPNI Litfagrir og skrautlegir póstkassar prýða nú Eyjafjarðarsveit. Almenningi gefst kostur á að velja fallegasta póstkassann.

E
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fnt hefur verið til samkeppni um
best prýdda póstkassa Eyjafjarðarsveitar. Samkeppnin er haldin í
tilefni Handverkshátíðar og landbúnaðarsýningar sem haldnar verða samtímis við
Hrafnagilsskóla helgina 10. - 13. ágúst.
Ester Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri
hátíðanna, segir íbúa sveitarinnar hafa
tekið mjög vel í hugmyndina og hafa þeir
sýnt mikla sköpunargleði við skreytingu
póstkassanna. „Almenningur velur síðan
best prýdda póstkassann. Atkvæðaseðlar
og kjörkassar liggja frammi hjá ferðaþjónustuaðilum í Eyjafjarðarsveit og
hvetjum við alla til að skoða póstkassana
og taka þátt í kosningunni.“
Ester segir að kvenfélagskonur í Eyjafjarðarsveit hafi átt hugmyndina að
keppninni. „Í mars vorum við að vinna
skemmtilegt verkefni þar sem konurnar
prjónuðu utan um gamlan traktor,“ segir
Ester. „Þar kviknaði þessi hugmynd, að
prýða póstkassana í sveitinni með handverki.“ Að sögn Esterar var hugmyndin

kynnt fyrir einum og hálfum mánuði
síðan. „Það er mikill metnaður á mörgum
bæjum og íbúar hafa margir eytt miklum
tíma í að hanna skreytingarnar, prjóna,
hekla og sauma auk þess sem heilu
skúlptúrarnir eru smíðaðir í skemmum
sveitarinnar.“
Ferðamönnum hefur fjölgaði í sveitinni
eftir að póstkassarnir voru skreyttir. „Það
er mikil stemning fyrir póstkassaleiknum
og auðvitað sýningunum tveimur. Það eru
íbúarnir hérna í sveitinni sem sem standa
að framkvæmd sýninganna og því má
segja að allt samfélagið hér taki þátt.“
Handverkshátíðin er haldin í tuttugasta
skiptið í ár en landbúnaðarsýningin er
viðburður haldinn í tilefni 80 ára afmælis
Búnaðarsambands Eyjafjarðar. Ester segir
um sannkallaða fjölskylduhátíð að ræða.
„Það er boðið upp á fjölmargar uppákomur, meðal annars tískusýningar, fjárhundasýningu, keppni í rúningu kinda auk þess
sem ungbóndi ársins verður valinn.
■

KEPPNIN VEKUR
FORVITNI
Atkvæðaseðlar og kjörkassar liggja frammi
hjá ferðaþjónustuaðilum í Eyjafjarðarsveit
og mega allir taka þátt í
kosningunni.
MYND/ÚR EINKASAFNI

starri@365.is

VINSÆLL OG FRUMLEGUR
Tímalaus hönnun Franski hönnuðurinn Philippe Stark hefur náð langt.
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Save the Children á Íslandi

Philippe Stark er franskur hönnuður sem hannað hefur mikið af
frægum húsgögnum, vörum, hótelum og veitingastöðum.
Það er óhætt að segja að Philippe hafi orðið þekkt nafn þegar
hann hannaði íbúð franska forsetann hefur
ans árið 1982. Hann
hannað mikið af húsgögnum sem eru
á viðráðanlegu
verði og einnig
vörur á borð
LOUIS GHOST
STÓLLINN
Frægasta vara Stark

við tannbursta og sítrónupressu.
Philippe starfar sjálfstætt og
er þekktur fyrir að fara sínar
eigin leiðir. Hann leikur sér með
form og hugsar út fyrir rammann.
Philippe sérhæfir sig í stólum
enda er þá að finna inni á
mörgum heimilum. Þekktustu
stólarnir hans eru Louis Ghost
stóllinn sem að má reglulega sjá
í vinsælu gamanþáttunum Ugly
Betty og The Bubble Club stóllinn sem að Danny Crane og Alan
Shore sitja í í lok Boston Legal
þáttanna.
Philippe hefur einnig hannað

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

PHILLIPPE STARK Einn þekktasti vöruhönnuður nútímans.

marga veitingastaði og hótel , af
þeim er veitingastaðurinn Asia
De Cuba í New York þekktastur
og Sanderson hótelið í London.

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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Magnús
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Snjólfsson
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Sími 896 6751

Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Við erum Landmark*

Landmark leiðir þig heim!

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

Auður Kristinsd.

Elín Viðarsdóttir

Sölufulltrúi

Lögg. fasteignasali

Öldugata 50, 101 Rvk. 2. hæð
Opið hús, miðvikudaginn 25. júlí kl. 17:00 - 17:30.
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Vegna
mikillar sölu
vantar eignir
á skrá!
Falleg 4ra herbergja íbúð, sem telur 2 stofur og 2 herbergi. 124,4 fm
Verð 36,9 m

audur@fasteignasalan.is

Save the Children á Íslandi

Vandaðar íbúðir með
fallegu og miklu útsýni
STAKFELL fasteignasala kynnir
Í einkasölu vandaðar 2ja og 3ja herbergja íbúðir
í hæstu íbúðabyggingu á landinu. Tvær íbúðir
á hæð í turnum. Tvær lyftur. Fallegt anddyri og
sameign. Ævintýralegt útsýni til þriggja átta úr
sumum íbúðanna.

A

llur frágangur á húsinu er vandaður.
Íbúðirnar eru með vönduðum sérsmíðuðum
innréttingum frá GKS ásamt vönduðum
eldhústækjum frá Miele. Baðherbergi eru með
sérsmíðuðum innréttingum frá GKS og tæki frá
TENGI, flísalögð í hólf og gólf. Þvottaherbergi er
einnig flísalagt með innréttingu. Önnur rými
skilast án gólfefna.
Allar íbúðirnar eru bjartar og vel skipulagðar,
afar vandaðar og mikil áhersla lögð á þægindi og
fallega hönnun. Lofthæð íbúðanna er yfirleitt um
2,70 metrar.
Húsasamstæðurnar eru tengdar saman neðanjarðar með bílageymslum á þremur hæðum og er
innangengt í lyftur. Einnig eru bílastæði á lóð og við
götur. Húsið er steinsteypt með hefðbundnum hætti,
klætt með málmklæðningu og flísum að utan.
Staðsetning og hönnun húsanna í hverfinu tryggja
einstakt útsýni yfir sundin og umhverfi þeirra

Í þessu háhýsi eru til sölu nokkrar fallegar íbúðir með miklu
útsýni.

skiptist í göngustíga, opna garða, leiksvæði og bílastæði. Stutt er niður að sjónum þar sem þægilegir göngu- og hlaupastígar liðast með sjávarsíðunni
hvort heldur sem er út í Laugarnesið eða í átt að
miðbænum, Hörpunni og Þjóðleikhúsinu. Nú þegar
er yfir helmingur íbúðanna seldur.
Þær íbúðir sem eftir eru kosta á verðbilinu 38 m
- 80 m.
Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu Stakfells
535-1000 og á www.skuggabyggd.is.

Finndu okkur
á Facebook

Hraunteigur – sérhæð.
Töluvert endurnýjuð sérhæð á þessum frábæra
stað. Þrjú herb, tvær stofur og innb. bílskúr, alls 155
fm. Endurn. gólfefni, eldhús, bað o.ﬂ.
Verð 39,9 millj.
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Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Gústaf Adolf
Björnsson

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögfræðingur

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

skjalagerð

Ásbraut Kóp, - stúdíó.
Mjög góð 41,3 fm studíóíbúð á 3ju hæð (efstu hæð)
í nýmáluðu fjölbýlishúsi á besta stað í Kópavogi.
Parket og dúkur á gólfum. Verð 12,5 millj.

Háteigsvegur – sérhæð.
Nýleg um 112 fm sérhæð á tveimur hæðum í
nýuppgerðu húsi á besta stað í borginni. Sérinngangur. Parket og ﬂísar á gólfum. Þrjú svefnherbergi. Tvennar svalir. Verð 33,9 millj.

Langholtsvegur – 3ja.
Mjög falleg og vel skipulögð 79,2 fm risíbúð í
þríbýlishúsi við Langholtsveg. Gólfﬂöturinn er
töluvert stærri. Tvö svefnherbergi - tvær stofur. Góð
staðsetning. Verð 24 millj.

Kleppsvegur – 2ja.
Vel skipulögð 63 fm íbúð á 2. hæð. Stór stofa og
svefnherbergi, góðar suðursvalir. Húsið endurbætt
2007. Laus ﬂjótlega. Verð 15,9 millj.

Guðrúnargata – sérhæð.
Sjarmerandi 5 herbergja sérhæð í tvíbýli 126
fm. Tvær stofur og þrjú svefnherbergi. Glæsileg
staðsetning við Klambratúnið. Góður garður í rækt.
Verð 32 millj. Laus ﬂjótlega.

Hraunbær – 4ra.
Vel skipulögð um 98 fm 4ra herbergja íbúð. Þrjú
herbergi og stofa. Stórar suðursvalir. Góð staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu.
Verð 18,9 millj.

Lómasalir – 4ra herb. endaíbuð.
Sérlega falleg og vel skipulögð 4ra herbergja
endaíbúð ásamt stæði í bílageymslu. Fallegar innréttingar og vönduð gólfefni. Glæsilegt útsýni allt til
Suðurnesja. Laus ﬂjótlega. Verð 30,9 millj.

Núpabakki – raðhús.
Mjög gott 216,5 fm raðhús á pöllum með innbyggðum bílskúr. Gott fjölskylduhús með fallegum
suðurgarði. Góðar svalir og mikið útsýni.
Gott verð!
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Marbakkabraut 17 – Opið hús
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja
miðhæð með sérinngangi við Marbakkabraut í
Kópavogi. Verð 22,5 millj.
Opið hús í dag frá kl. 17:30-18:00.
Ruth sími 659-2512.
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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.

FLATIR-GARÐABÆ.
EINBÝLISHÚS TIL LEIGU
Um er að ræða rúmlega 200 fm einbýli á einni
hæð. Húsið skiptist m.a. í 2 svefnherbergi, stórar
samliggjandi stofur, stórt eldhús, 2 baðherbergi,
fataherbergi, bílskúr o.ﬂ. Leigutími frá ágúst 2012
til maí 2013 Leiguverð um 350 þúsund pr mánuð
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Móaﬂöt-Garðabæ
Fallegt og vel staðsett 213,6 fm. einbýilshús með 50,4 fm. innbyggðum bílskúr. Húsið var
nýlega stækkað og nánast algjörlega endurnýjað hið innra. Nýtt eldhús með vönduðum
tækjum, bæði baðherbergi endurnýjuð, öll gólfefni og settur gólfhiti í húsið o.ﬂ. Fjögur
svefnherbergi. Ræktuð lóð og vísar til suðurs með útsýni út í hraunið. Verð 66,9 millj.

SÉRBÝLI

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

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.

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

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

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

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.

Skaftahlíð – 4ra herbergja sérhæð ásamt bílskúr.
Góð 114,8 fm. 4ra herbergja neðri sérhæð í Hlíðunum auk 21,5 fm. sérstæðs bílskúrs. Íbúðin
er nokkuð upprunaleg hið innra, en í góðu ásigkomulagi. Þrjú herbergi. Stofa og borðstofa
með útgengi á svalir til vesturs. Einnig litlar svalir til austurs út af hjónaherbergi. Svalir út af
hjónaehrb Laus við kaupsamning. Verð 37,4 millj.

Kaplaskjólsvegur.
Markarﬂöt – Garðabæ
Fallegt og vel skipulagt 199,7 fm. einbýlishús á einni hæð með innbyggðum tvöföldum bílskúr. Húsið hefur verið þó nokkuð endurnýjað á sl. 5 árum. Aukin lofthæð er í öllu húsinu.
Samliggjandi stofur með gólfsíðum gluggum. Þrjú herbergi og eitt herbergi innaf bílskúr.
Parket nýlega slípað og lakkað. Gólfhiti. Skjólgóð steypt verönd fyrir framan húsið til suðurs.
Hús að utan nýmálað. Verð 58,9 millj.

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.

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.

Espigerði- íbúð
á tveimur
hæðum

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

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

Glæsileg 166,1 fm. íbúð á
tveimur hæðum að meðtalinni sér geymslu í kjallara. Þrennar svalir eru á
íbúðinni og nýtur útsýnis
yﬁr borgina og víðar frá
þeim og úr íbúðinni.
Stórar samliggjandi
stofur, sjónvarpshol,
tvö rúmgóð herbergi
((möguleiki
g
á þremur).
þ
)
Íbúðinni fylgir
y g sér stæði
í bílageymslu. Útsýnis
nýtur Verð 39,5 millj.

Gullsmári –
Kópavogi. 4ra
herbergja íbúð.

Byggðarendi.
Fallegt 270,6 fm. einbýlishús með aukaíbúð við Byggðarenda. Húsið er mikið endurnýjað.
Aðalíbúðin skiptist m.a. í eldhús með eyju og vandaðri sérsmíðaðri innréttingu, stofu og borðstofu með útgengi í garð, hjónaherbergi með fataherbergi innaf, tvö barnaherbergi og ﬂísalagt
baðherbergi. Hiti í gólfum að hluta. Innfelld lýsing á erﬁ hæð. Sér íbúð á neðri hæð. Glæsilegur og sólríkur garður til suðvesturs. Stór verönd úr harðviði og heitur pottur. Verð 85,0 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.

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

Ólafsgeisli
Stórglæsilegt og afar vandað 240,1 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á stórri og viðhaldslítilli hornlóð á frábærum útsýnisstað
í Grafarholtinu. Allar innréttingar eru sérr
smíðaðar. Mjög mikil lofthæð er á efri hæð
hússins og innfelld lýsing í öllum loftum.
Stórar samliggjandi stofur. Hjónasvíta með
fataherbergi og baðherbergi innaf. Húsið
er klætt með íslensku líbaríti. Falleg lýsing
á lóð og húsinu að utan. Arkitekt hússins
er Kristinn Ragnarsson og innanhússarkitekt er Ellen Tyler. Fallegt útsýni úr stofum
yﬁr golfvöllinn og borgina. Verð 93,0 millj.

ÓLAFSGEISLI

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

ATVINNUHÚSNÆÐI
Suðurlandsbraut.
131,7 fm. skrifstofuhúsnæði á tveimurr
hæðum. 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.

Seljavegur.

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.m Verð 37,5 millj.

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.

Borgartún – skrifstofuhæð
til leigu
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.

Trönuhjalli – Kópavogi.
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.

Skútuvogur - laust til
afhendingar strax.

Góð 77,6 fm. íbúð á 4. hæð í góðu fjölbýli í suðurhlíðum Kópavogs með suðurr
svölum og góðu útsýni. Stofa og borðstofa með útgengi á svalir. Tvö herbergi,
bæði með skápum. Flísalagt baðherbergi með þvottaaðstöðu. Verð 19,8 millj.

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. Möguleiki er að
kaupa aðliggjandi pláss sömu stærðar með
innkeyrsludyrum sem losnar eitthvað síðar.
Laust til afhendingar strax. Verð 23,0 millj.

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

EIGNIR ÓSKAST

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

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

VANTAR Í EFTIRFARANDI PÓSTNÚMERUM

Vesturvallagata.

Strandvegur- Sjálandi Garðabæ. Glæsileg 4ra herb. íbúð

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.

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.

Laugavegur
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.

70,9 fm. íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist í anddyri með geymsluplássi undir innistiga, gang, stofu, eldhús með eldri innréttingu, tvö herbergi og
ﬂísalagt baðherbergi. Stór lóð í góðri rækt og hellulögð aðkoma. Laus ﬂjótlega.
Verð 18,2 millj.

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

2JA HERB.
Nýbýlavegur –
Kópavogi.
2ja herb. íbúð með
sérinngangi ásamt íbúðarr
herbergi 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.

Hofsvallagata.

Skipasund.

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

3JA HERB.
Glæsileg 88,7 fm.
íbúð á 2. hæð í
nýlegu húsi í miðbænum Svalir eru út
á Laugaveginn frá
stofu og útgangur
í þakgarð með
heitum potti til
suðurs úr hjónaherr
bergi. Nýtt parket og
ﬂísar eru á gólfum
og nýjir gólﬂistar.
Hús nýlega málað
að utan. Mjög falleg
og vönduð íbúð
á frábærum stað.
Verð 34,9 millj.

•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

Raðhús



Arnartangi 55 - raðhús m. bílskúr

Fallegt vel skipulagt 94,0 fm endaraðhús
byggt úr timbri á einni hæð á mjög góðum
stað í Mosfellsbæ. Húsið er með 3 svefnherbergjum, baðherb.(sauna) eldhúsi og góðri
stofu. Góður garður. Timburverönd. Góður
28 fm bílskúr. Húsið er laust strax. V. 25,9
m. 1764

Hólar við Esjurætur við Mógilsá
S

PIÐ

HÚ

O



Furugerði - endaraðhús

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



Einbýlishús í skógivöxnu landi við Mógilsá. Húsið er 129,8 fm (auk sólstofu)og stendur á um 5.000 fm leigulóð. Við húsið er 40 fm
nýlegur bílskúr. Húsið er í góðu ástandi. Falleg heimreið er að húsinu og gott bílaplan. Grasﬂöt er við húsið en að öðru leyti er landið
skógi vaxiið og hallar til suðurs. Útsýni er fallegt. Opið hús mánudaginn 23. júlí milli 17 og 18 V. 59 m. 1599

Norðurbakki 11A - Sjávarútsýni

Kjalarland 22 - mikið endurnýjað

Fróðaþing - nýlegt vandað hús.

S

OP

IÐ

HÚ

Vel staðsett og mikið endurnýjað 202,8 fm
endaraðhús fyrir ofan götu ásamt 20,2 fm
bílskúr á þessum eftirsótta stað í Fossvoginum. Eignin skiptist þannig: anddyri, hol, gesta
snyrting, svefnherbergi, eldhús, stofu, borðstofu og á neðri hæð eru þrjú svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús og sjónvarpshol.
V. 56,9 m. 1723

Hæðir



Hallveigarstígur - uppgerð með
aukaíbúð
Glæsileg 136,6 fm íbúð á 1. hæð með frábæru sjávarútsýni. Íbúðin skiptist í stóra stofu og borðstofu, eldhús, tvö baðherb., tvö svefnherb., þvottaherb. og tvennar svalir. Stórar svalir sem snúa til
suðurs út á höfn. Fallegar innréttingar og lýsing. Stæði í bílaskýli fylgir. Verð 35,5 millj
Opið hús frá kl. 17 - 18 í dag og til sýnis verða fleiri íbúðir við Norðurbakka 11-13 sem eru
til sölu. Verð frá 25,9 millj. 1236

Árland - glæsileg eign

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

Mjög góð 69,6 fm sérhæð ásamt 37,5 fm
sér íbúð í bakgarði. Húsið er mikið endurnýjað, íbúðin skiptist í Forstofu, stóra stofu,
eldhús, tvö svefnherbergi skápar í öðru og
lítið bakhús í bakgarði. V. 34,9 m. 1837

Glæsilegur sumarbústaður í Hálsasveit



Sólheimar efsta hæð

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

Húsið er í Fjárhústungu í landi Stóra-Áss (Hálsasveit) og er alls 81,8 fm. Bústaðurinn er hannaður
af arkitekt. Landið er gróið. Heitt og kalt vatn. Pallar við aðalinngang og við útgang úr baði og
stofu. V. 27 m. 1796
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. V. 89 m. 1811

Einbýli



Bræðraborgarstígur - sérhæð
ásamt risi

Fákahvarf - Glæsileg fullbúin eign



Kleifarsel - vel staðsett

Lindarbraut 31 - Seltjarnarnes

Vel skipulagt og frábærlega staðsett 178,1 fm
sérbýli á tveimur hæðum með rúmgóðum bílskúr (33,5 fm) við Kleifarsel í Reykjavík. Húsið
er staðsett í barnvænu og rólegu umhverﬁ og
aðeins í nokkra mín. göngufæri frá skóla. Tvær
stofur og tveir útg. frá jarðhæð út í fallegan
garð. Rúmg. svalir frá hjónaherb. Eignin er
björt og hefur verið í eigu sömu aðila frá upphaﬁ. V. 39,8 m. 1734

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

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



Hólaberg - gistiheimili

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

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

Freyjubrunnur - rúmlega fokhelt

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



Krosseyrarvegur - sérinngangur

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



Heiðarhjalli - glæsileg efri sérhæð
- laus strax.



Efstaleiti - vönduð sameign

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

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



Gullengi - sérinngangur



Vesturberg - lítil útborgun

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

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


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

Norðurbakki 11c endaíbúð - Opið hús í dag
S

4ra-6 herbergja



Snæland 6 - falleg íbúð



Kirkjuvellir - Lyftuhús.

Falleg 4 herbergja, 99 fm íbúð á góðum stað í
Fossvoginum. Íbúðin skiptist í eldhús, stofu, 3
herbergi og baðherbergi. Suðursvalir.
V. 24,9 m. 1335

3ja herbergja

Falleg og rúmgóð 4ra herbergja 110.2 fm
íbúð á 5. hæð í 6. hæða lyftuhúsi. Fallegar
eikarinnréttingar og parket á gólfum. Björt og
rúmgóð stofa með útgang út á stórar svalir til
suðvesturs. Sjávarútsýni. V. 22,9 m. 1817

OP

IÐ

HÚ

Kirkjusandur - glæsilegt útsýni

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja 103,7 fm
íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi á frábærum stað
með Snæfellsjökul beint af augum út um
borðstofugluggann. Húsvörður. Stæði í
bílageymslu. Stór sameiginlegur garður fyrir
Kirkjusand 1-5 með púttvelli og grillaðstöðu.
V. 38,5 m. 1636

2ja herbergja
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. Opið hús verður í dag frá kl. 17:30 til 18:00.
V. 29,5 m. 1815

Atvinnuhúsnæði
Drangahraun Hf. - atvinnhúsnæði




Neðstaleiti- stór með stæði í bílageymslu

Vel skipulögð og góð 4ra herbergja íbúð á 1.
hæð, ásamt stæði í bílageymslu, mjög miðsvæðis í Reykjavík. Tvennar svalir til norðurs
og suðurs. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, stóra
stofu, eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi og
tvö barnaherbergi, þvottahús innan íbúðar.
V. 38 m. 1317

Hallveigarstígur - uppgerð með
aukaíbúð

Neðstaleiti - Glæsilegt útsýni.

Mjög góð 69,6 fm sérhæð ásamt 37,5 fm sér
íbúð í bakgarði. Húsið er mikið endurnýjað,
íbúðin skiptist í Forstofu, stóra stofu, eldhús,
tvö svefnherbergi skápar í öðru og lítið bakhús
í bakgarði. V. 34,9 m. 1837



Fálkagata - endurnýjuð

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

Hæðargarður - laus strax



Vorum að fá 2ja herbergja 63,4 fm íbúð á 2.
hæð ásamt stæði í bílageymslu. Björt stofa
með útgang út á stórar svalir til suðurs, fallegt
útsýni. svefnherbergi með skáp og eldhús
með eldri innréttingu og borðkrók. V. 19 m.
1826

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

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

Básbryggja 15 2.hæð

Vatnagarðar - til sölu eða leigu

Góð og vel skipulögð 124,6 fm 4ra herbergja
íbúð á 2. hæð við Básbryggju í Reykjavík.
Tvennar svalir eru á íbúðinni. Góður sameiginlegur garður er við húsið. Íbúðin er laus strax.
V. 26,5 m. 1778



Hátún 6 6.hæð - mikið uppgerð og
glæsilegt útsýni


Suðurhlíð- Glæsileg mikið útsýni



Eskivellir ﬁmm herbergja m. bílskýli. Laus strax.

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

Mjög glæsileg og vönduð 100,4 fm íbúð á 2.
hæð ásamt tveimur stæðum í bílageymslu.
Parket er á öllum gólfum nema á þvottahúsi
og baðherbergi þar eru ﬂísar. Vandaðar innréttingar og mikið skápapláss. Góðar svalir til
suðvesturs og mikið útsýni til sjávar.
V. 43 m. 1794

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

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



Fífurimi laus strax.



Laufvangur 3 - laus strax.



Laugarvatn - þrjú fjölbýlishús

Kríuhólar 2ja herb. í lyftuhúsi

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

Tveggja herbergja íbúð á þriðju hæð í fallegu
lyftuhúsi sem var klætt að utan fyrir nokkrum
árum. Íbúðin skiptist í stofu, opið eldhús,
baðherbergi og svefnherbergi með svölum.
Sér geymsla er í kjallara ásamt hjólageymslu.
Íbúðin er laus eftir 01.október n.k. V. 10,9 m.
1452

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




Maríubaugur - efsta hæð

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

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

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. V. 18,5 m. 1827

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

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



Eiðistorg - gott útsýni

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



Hamarsbraut 9 - miðhæð

Mikið endurnýjuð miðhæð og kjallari í endurnýjuðu húsi á mjög góðum stað í Hafnarﬁrði.
Endurn. eldhús, baðherbergi, og ﬂ. Hús að sjá
endurnýjað. Laus strax. V. 19,8 m. 1688



Austurbrún - glæsilegt útsýni

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

Óskast í Sjálandshverﬁ

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.
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Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Drekavellir 26 - Hfj

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Krókamýri 58 - Gbæ

Verð: 22,0m

Opið
hús

Herb:35-6Stærð: 99,4 fm
Herb.

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Garðar
Sölufulltrúi
899 8811

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Neðstaleiti 20 - Rvk

Verð: 84,9m

Opið
hús

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Verð: 49,9m

Opið
hús

Herb:65-6Stærð: 242,1 fm
Herb.

Herb:75-6Stærð: 234 fm
Herb.

PANTIÐ SKOÐUN s. 893 4416!

PANTIÐ SKOÐUN s. 893 4416!

PANTIÐ SKOÐUN s. 893 4416!

Björt íbúð á sjöundu hæð á besta stað á Völlunum í Hafnarfirði.
Frábært verð. Yfirtakanlegt lán. Vandaðar innréttingar og parket úr eik,
nýmáluð og tóm, tilbúin til afhendingar. Gott baðherbergi og innréttað
þvottahús. Bílastæði í bílakjallara. Óborganlegt útsýni. Stórar
suðursvalir.

Einbýlishús á kyrrlátum stað, innst í eftirsóttu og vinsælu hverfi. Húsið
er eitt þessara draumahúsa á einni hæð og einstaklega skemmtilegt.
Fimm sérherbergi. Vandaðar innréttingar. Garðurinn er vel gróinn,
skjólsæll og sólríkur með stórum afgirtum timburpalli, með potti og
útiaðstöðu eins og hún gerist best.

Raðhús á einstökum stað í hjarta borgarinnar. Húsið stendur við
lokaða húsagötu með skjólgóðum suðurgarði, með frábæru útsýni.
Rúmgóð bílastæði. Viðhald húss gott. Skipulag hússins er þannig, að
breytingar eru auðveldar. 6 sérherbergi, innbyggður 26fm bílskúr.
Húsið er laust til afhendingar við kaupsamning.

Uppl. Árni, lgfs. gsm: 893 4416

Uppl. Árni, lgfs. gsm: 893 4416

Uppl. Árni, lgfs. gsm: 893 4416

Bílakallari

Tryggvagata 4 – 101 Rvk

Barrholt 33 – 270 Mos

Verð: 29,5m

Opið
Opið
hús
hús

Aðalþing 4 – 203 Kóp

Verð: 41,9m

Opið
Opið
hús
hús

Verð: 64,5m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:45-6Stærð: 93,2 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 176,3 fm
Herb.

Herb:65-6Stærð: 246,9 fm
Herb.

OPIÐ HÚS 23. júlí kl. 18:00-18:30

OPIÐ HÚS 23. júlí kl. 19:30-20:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. júlí kl. 17:30 – 18:00

Falleg og vönduð 93,2 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð við Tryggvagötu
í Reykjavík. Eignin er stílhrein og hefur verið endurnýjuð að miklu leiti.
Verönd til suðurs og sérbílastæði.

Fallegt einbýlishús á einni hæð með bílskúr í grónu hverfi í Mosfellsbæ.
Í eigninni eru 4 svefnherbergi. Lóðin er mjög gróin og bak við hús er
verönd með yfirbyggðum heitum potti. Stutt frá skóla og annari
þjónustu.

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.

Uppl. Garðar Hólm, gsm: 899 8811

Uppl. Þóra, gsm: 822 2225

Uppl. Garðar Hólm, gsm: 899 8811

Tunguás 2 - 210 Gbæ

Verð: 79m

Háls-Þverbrekka - 601 Akureyri

Opið
Opið
hús
hús

Grasarimi 22 - 112 Rvk

Verð: 47,0m

Verð: 48,9m

Opið
Opið
hús
hús

Opið
hús

Herb:65-6Stærð: 230,1 fm
Herb.

Herb:95-6Stærð: 210,8m2 + 101,0m2
Herb.

Herb:65-6Stærð: 193,7 fm
Herb.

OPID HUS manudaginn 23. júlí kl 17:30-1800

Jörð / LÚXUS ORLOFSHÚS

OPIÐ HÚS mánud. 23.júlí kl.17.30-18.00

Glæsilegt og sérlega vandað einbýlishús á góðum stað í Garðabænum.
Húsið sjálft er 179,6fm og bílskúr er 50,5fm með gryfju, samtals
230,1fm. Eignin er með þrjú svefnherbergi og tvö baðherbergi, mjög vel
skipulögð og með góðum innréttingum. Góð lofthæð og innbyggð
lýsing. Garðurinn er stór og fallegur með góðri verönd.

Í Öxnad, Hörgársv. 745ha jörð, 27,4ha rækt land, 2 stöðuv með
miklum fiski og veiðir. í Öxnadalsá í Bægisárhyl. Íbúðarh steypt 210m2
+ 101m2 hlaða. Fyrrum veitingast. m/fullk.eldh. Hrikalegt umhv;
Hraundrangi, fallegt útsýni og gönguleiðir. Skoða á netinu:
http://mbl.is/mm/fasteignir/fasteign/index.html?eign=562793

Frábært fjölskylduraðhús á rólegum stað með bílskúr. Í húsinu eru 4
góð svefnherbergi. Húsið er teiknað af Albínu Thordarson, arkítekt.
Alrými eignarinnar, stofa + borðstofa + eldhús, er einstaklega
skemmtilegt með mikilli lofthæð og fallegum gasarinn. Stór
timburverönd er í garðinum sem snýr í suður, mikil veðursæld.

Uppl. Edda, gsm: 6-600-700

Uppl. Sigurbjörn, gsm: 867 3707

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

ORLANDO - WATERSONG

Verð: Tilboð

ORLANDO - WATERSONG

Verð: Tilboð

Langabrekka 15 - 200 Kóp
Opið
hús

Herb. 7

Stærð: 285 fm

Herb. 7

Stærð: 365 fm

Herb. 3

Teigasel 9 - 109 Rvk

Verð: 23,9m

Verð: 15,5m

Opið
hús

Stærð: 91,8 fm

Herb. 3

Stærð: 80,1 fm

Bókið skoðun!

Bókið skoðun!

OPIÐ HÚS þriðjudag 24. júlí kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS þriðjudag 24.júlí kl. 18:30-19:00

Glæsilegt 285fm einbýlishús í botngötu á stórri lóð.
6 svefnherbergi og 4 baðherbergi.Yfirstærð er a
sundlaug, heitum potti og verönd.Fasteignin er í
eigu íslensks einkahlutafélags og er því sérlega
góður fjárfestingakostur fyrir einstaklinga eða
fyrirtæki. Uppl. Edda, gsm: 6-600-700

Sérlega vandað og glæsilegt 365fm einbýlishús
fullbúið fallegum húsgögnum í botngötu á stórri
lóð. Mjög gott eldhús með rúmgóðu
fjölskyldurými, 6 svefnherbergi og 6 baðherbergi.
Yfirstærð er á sundlaug, heitum potti og verönd.

Björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á efri
hæð í tvíbýli með sér inngangi. Þvottahús í
sameign. Endurnýjað: skólp, vatnslagnir út í
götu, rafmagn, nýjir gluggar á austuhlið og nýtt
gler í stofu. Nýmálað utanhúss.

3ja herb. íbúð á 1.hæð með sér garði. Eldhús
og baðherbergi upprunalegt. Rúmgott
hjónaherb. með skápum. Björt og rúmgóð stofa.
Í sameign er 10 fm sérgeymsla, sameiginleg
hjóla-og vagnageymsla, leikherb. og þvottahús.

Uppl. Edda, gsm: 6-600-700

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Núpabakki 21-109 Rvk

Verð: 44,9m

Opið
hús

Herb. 5

Stærð: 216 fm

Furugrund 24 – 200 Kóp

Verð: 17,9m

Herb. 3

Stærð: 75,5 fm

LÆKK
AÐ
VERÐ!

OPIÐ HÚS mánudag 23. júlí kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudag 23. Júlí kl. 17:30-18:00
8:00

Uppl. Þorsteinn, gsm: 694 4700

Uppl. Bjarni, gsm: 895 9120

Fallegt og vel skipulagt 216,5 fm raðhús á
pöllum með innbyggðum bílskúr og góðri
suðurlóð með timburverönd. Eldhús með
fallegum AXIS innréttingum. Snjóbræðsla í
innkeyrslu. Húsið getur verið laust strax.

Dalakur - 210 Gbæ

Verð: 15m

Birkigrund 35 – 200 Kóp

Verð: 56,5m

Opið
hús

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.

Lóð: 728 fm

Einbýlishús Stærð: 206 fm

Eignarlóð!

Hringið og pantið skoðun!

Mjög góð eignarlóð fyrir einbýli við Dalakur í
Akrahverfinu í Garðabæ.
Lóðin sem er 728 m2 er vel staðsett í þessu
fallega og vinsæla hverfi.

Uppl. Bjarni, gsm: 895 9120

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. Óskar, gsm: 893 2499

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

Skógarás - Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu stórglæsilegt tvílyft einbýli með innbyggðum bílskúr samtals 302 fm. 5 stór herbergi, tvö baðherbergi,
glæsilegt eldhús og rúmgóðar stofur og borðstofur. Hátt til lofts.
Halogenlýsing. Sérsmíðaðar innréttingar. Vönduð tæki. Parket,
nátturuﬂísar á gólfum. Frábær staðsetning og útsýni. Eign í sérﬂokki. Verð 79 millj.

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.

Stuðlaberg - Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt, rúmgott vandað einbýli á
einni hæð með innbyggðum bílskúr samtals 235 fm. Arinn í stofu.
4 svefnherbergi. Stofa, borðstofa oﬂ. Suður garður. Róleg og góð
staðsetning í barnvænu hverﬁ. Verð 49 millj.

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. V. 49,9 millj.

Breiðvangur - Sérhæð m/ bílskúr - Hf.
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg, talsvert endurnýjuð neðri
sérhæð auk 32 fm. bílskúr samtals 170 fm. Hús í mjög góðu ástandi
að utan, nýlega málað. Þrjú góð svefnherbergi. Rúmgóð stofa.
Arin. Frábær staðsðsetning í næsta nágrenni við skóla og leikskóla.
Verð 36 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.

Spóaás - Hf. - Einbýli
Mjög gott 198,2 fm. einbýli á einni hæð ásamt 43,7 fm. bílskúr samtals
um 241,9 fm. Eignin er staðsett við grænt svæði á frábærum útsýnisstað
við Ástjörnina í Hafnarﬁrði.Gólfhiti er í húsinu og gólefni eru parket og
ﬂísar. Hellulagt pílaplan. Einstök staðsetning. Skipti á minni eign koma til
greina. Sölumenn Hraunhamars sýna eignina. Verð 64 millj.

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

Álfaberg - Hf - Einbýli
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 - Hf. - Fjórbýli
Glæsilegt 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.

Fjölbýli

Norðurbakki 11-13 - Hf. - Útsýnisíbúðir
Glæsilegar útsýnisíbúðir við sjávarsíðunna Hafnarﬁrði. Fullbúnar með
gólfefnum. Vel staðsettar með góðu aðgengi. Allur frágangur vandaður. Tvennar svalir með stærri íbúðunum. 3ja herb. frá 112 fm. til
142,3 fm. Frábært útsýni yﬁr höfnina og bæinn. Tvö baðherb. í stærri
íbúðunum. Góð fjárfesting. Hlynur s.698-2603, Hilmar s. 892-9694.
Þorbjörn Helgi s. 896-0058 Verð kr. 25. millj - 38,5 millj.

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

Suðurvangur - Hf. - 4ra
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega 116 fermetra 4ra
herbergja íbúð á fyrstu hæð í vel staðsettu nýlegu fjölbýli i hraunjaðrinum við Suðurvang 23b í Hafnarﬁrði. Eignin skiptist í forstofu,
hol, eldhús, borðstofu, stofu, tvö barnaherbergi, hjónaherbergi,
baðherbergi, þvottahús og geymslu ásamt hefðbundinni sameign.
Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 31.9 millj.

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

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 - 3ja herb. - Hf.
Hraunhamar kynnir 2-3 herbergja íbúð á annarri hæð í nýlegu
fjölbýlishúsi vel staðsett í Vallarhverﬁnu. 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.

Hraunbær - 3ja herb. - 110 Rvk.
Falleg 82 fm. íbúð á 1. hæð. Rúmgóð herbergi. Endurnýjað eldhús.
Auðveld kaup. Áhvílandi 17,1 millj. lán frá Íbúðarlanasjóði. Verð
18,3 millj.

Fagrahlíð - Hf. - 3ja herb.
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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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
skjalagerð
ritari
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

OPIÐ HÚS
Mánudag 23.júlí

17:00 - 17:30

Lindargata 35
101 Reykjavík

112 Reykjavík

Dverghamrar

201 Kópavogur

Jötunsalir - Penthouse

Ný 3ja herbergja íbúð
Fallegar innréttingar

Velskipulögð 5 herbergja e. sérh.

Gott lyftuhús

Tvíbýlishús á góðum stað
Nánari upplýsingar veitir

183 fm með bílskúr
Gott skipulag
Verð:

37,9 millj.

Stæði í bílageymslu

Óskar R. Harðarson ,
hdl. og löggiltur fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 661 2100

43,6 millj.

Verð:

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
j er sögu
g ríkari

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 24.júlí

17:00 - 18:00

Glaðheimar 24 1.hæð
104 Reykjavík

109 Reykjavík

Blöndubakki

Fimm herbergja

**100% YFIRTAKA ILS**

Glæsileg 4ra herbergja endaíbúð

Bílskúr

Góð 4ra herbergja á 3.hæð

LAUS
ST
15.ÁGÚ

Frábær staðsetning

Auka herbergi í kjallara

Nánari upplýsingar veitir

Mikið útsýni
Verð:

24,0 millj.

270 Mosfellsbæ

Rauðamýri

Sérhæð 169,0 fm

Fyrsta hæð
Stór fallegur pallur
Opið eldhús

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

38,9 millj.

Verð:

Stæði í bílageymslu

Verð:

31,9 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 24.júlí

18:00 - 18:30

Svöluhöfði 12
270 Mosfellsbær

200 Kópavogur

Holtagerði

Til sölu 318,8 fm einbýlishús á einni hæð

109 Reykjavík

Strýtusel neðri sérhæð

Glæsilega hannað hús í lokaðri botlangagötu
Einbýli á góðum stað
Stærð 190,5 fm

Sér inngangur

Lokafrágang vantar á eignina

4 svefnherbergi

Fallegur garður

Nánari upplýsingar veitir

Stór bílskúr
Gróinn garður

Falleg 155fm íbúð og aukaíbúð.

Hluti hússins eru vinnustofur

Verð:

49.9 millj.

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

59,9 millj.

Verð:

Verð:

31,9 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 24.júlí

17:00 - 18:00

Álakvísl 47
104 Reykjavík

113 Reykjavík

Friggjarbrunnur

104 Reykjavík

Kleppsvegur

Fallegt vel við haldið sérbýli
Gott skipulag, frábær staðsetning

Fallegt og vel staðsett 224,4 fm raðhús

Arin í stofu, tvennar svalir

2-3 svefnherbergi, góð stofa

Mjög vandaðar innréttingar

Nánari upplýsingar veitir

Stórar suðursvalir
Góður garður í suður

Mjög góð 4ra herbergja íbúð

Sér inngangur, gott aðgengi

Gott innra skipulag

Verð:

54,5 millj.

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

Þvottahús inn af eldhúsi

Fallegur gróinn garður

Góð staðsetning
Verð:

33,9 millj.

Fallegt hús og stór garður

Verð:

27,9 millj.

MIKLABORG

www.miklaborg.is

SALA / LEIGA

112 Reykjavík

Veghús

112 Reykjavík

Vesturgata 6, 8, 10 og 10a, samtals 1294 fm.
Til sölu eða leigu einstaklega vel staðsett eign í miðbænum sem hægt er að skipta niður í minni einingar.

Logafold

Góð 7 herberja íbúð

Eignin býður upp á ýmsa möguleika í heild eða hluta s.s. fyrir veitingarekstur, skrifstofur og sem hótel

Einstaklega veglegt og reisulegt einbýlishús

Möguleiki á 6 svefnherb

/ gisheimili. Fyrirliggjandi eru drög að teikningum

Gott innra skipulag, stórar stofur

Mikið útsýni

með allt að 23 rúmgóðum gistirýmum. Óviðjafnleg

Bílskúr

staðsetning. Eignin er almennt séð í góðu ástandi. Óskar R. Harðarson, hdl og löggiltur fasteignasali
Hagstæð áhvílandi lán til yfirtöku.
í síma 661 2100

29,0 millj.

Verð:

851 Hella

Fjögur svefnherbergi, þrjú baðherbergi

Nánari upplýsingar veitir

104 Reykjavík

Gróin og falleg verðlaunalóð
Glæsileg eign í einstöku umhverf

301 Akranes

Tilboð

220 Hafnarfjörður

Mýkjunes Landsveit

Ljósheimar

Eyrarskógur - Sumarhús

Langeyrarvegurr sérhæð

Eignarland 20,1 ha

Góð 3ja herb. íbúð

Útsýni yfir Eyrarvatn og Vatnaskóg

Sérinngangur

Hestaræktendur

Gott skipulag

Gróin og falleg lóð

Tvö svefnherbergi

Ferðaþjónusta

Eftirsótt staðsetning

Laus við kaupsamning

Gróinn garður
Gott sambýli

Laus fljótlega

11,0 millj.

Verð:

Verð:

201 Kópavogur

Kórsalir
Glæsileg 4ra herb íbúð
Stórar stofur
Þvottahús innan íbúðarr

ð
að ver

Lækk

23,9 millj.

113 Reykjavík

Verð:

8,9 millj.

Verð:

113 Reykjavík

Þórðarsveigur

Gnípuheiði

Falleg 4ra herbergja íbúð á 3. hæð

Falleg 3ja herbergja á 2.hæð

114 fm sérhæð

Sérinngangur af svölum.

Stórar suðvestur svalir

Frábær staðsetning

Stæði í lokaðri bílageymslu

Lyftuhús

Stórglæsilegt útsýni

Stæði í bílageymslu

3 góð svefnherbergi

32,7 millj.

Verð:

101 Reykjavík

27,0 millj.

Verð:

108 Reykjavík

24,9 millj.

Verð:

103 Reykjavík

Aðalland

Hvammsskógur

Hlíðarvegur

Glæsileg, sérhönnuð penthouse íbúð

Falllegt og bjart 234 fm parhús á tveimur hæðum

Íbúðin er opin og björt
Útsýni í allar áttir, 20 fm svalir í suður

3-4 svefnherbergi

Einstök eign í Þingholtunum

Gott viðhald á húsinu

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
g - 2 stofur Verð: 55,0

Góð 3ja herbergja íbúð

Stór og skjólsöm verönd í suður

49,5 millj.

Verð:

270 Mosfellsbær

69,0 millj.

112 Reykjavík

32,9 millj.

200 Kópavogur

Mímisvegur

Verð:

19,5millj.

200 Kópavogur

Gvendargeisli

Mikið útsýni
Stæði í bílageymslu

Verð:

Á fyrstu hæð
Fallegt útsýni
Góðar svalir

millj.

Verð:

19,5 millj.

113 Reykjavík

105 Reykjavík

Þrastarhöfði

Garðhús

Mávahlíð

Grænlandsleið

Glæsilegt 2ja hæða einbýlishús

Vel staðsett endaraðhús

Mjög góð neðri sérhæð á besta stað

Glæsileg 131 fm hæð auk 21 fm bískúrs

263,6 fm í lokuðum botnlanga

Aukaíbúð í kjallara

152,4 fm 5 herbergja björt og rúmgóð

Stór steinsteypt verönd

miklar svalir - mikið útsýni

Stór sólstofa

2 stofur 3 stór svefnherbergi

Mikil lofthæð

Vandaðar innréttingar og tæki

Pallur með heitum potti

Nýtt járn á þaki og nýtt dren

Instabus rafkerfi

Verð:

87,0 millj.

Lækkað verð

Verð:

42,9 millj.

Vönduð eign
Verð:

36,0 millj.

Verð:

41,9millj.

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

Bárður
Tryggvason
s: 896-5221
sölustjóri

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

Ellert
Róbertsson
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur
Davíðsson
Löggiltur
fasteignasali.

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

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð

Opið virka daga frá kl. 9-17

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

Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
skrifstofustjóri.

Þórarinn
Friðriksson
Sölum.
Sími:844-6353

www.Valholl.is

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
IÐ
OP

H

Opið hús að Háholti 4A
á milli kl. 18-19 í dag.

ÚS

Stærri eignir

Hverafold - góð íbúð. Lítil útborgun.

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

Nýkomin 56 fm 2ja herb. íb. á jarðhæð m. verönd
og sérgarði í góðu nýl.viðgerðu og máluðu fjölbýli
örskammt frá verslun og þjónustumiðst. í Hverafold +
Foldaskóla. Þvottaherb. í íb. Sturtunuddkleﬁ á baði. Áhv.
13 m. gott Íbúðarlán (60 þ.mán) Verð 14,950.000.- Uppl.
veitir Ingólfur lg.fs. 896-5222.

Bæjargil - endaraðhús

Fallegt og vel skipulagt ca 200 fm endraðhús á eftirsóttum stað í grónu, barnvænu hverﬁ. Húsið er sérlega
vel innréttað með miklum innréttingum, 4 svefnherb.
Baðherbergi og gestasnyrting. Parket á gólfum. Sérsjónvarpshol. Heitur pottur í garði. Verð kr. 52 millj.
Upplýsingar um eignina veitir Bárður H Tryggvason
sölustjóri í 896-5221.

Háholt 4A - 3ja herb. íbúðir í Mosfellsbæ

Falleg sérhæð með bílskúr við Hjallaveg

3ja herbergja

Vesturberg - 100% yﬁrtaka + sölulaun.

Hjallahlíð Mos - sérinng.
Fannafold -parhús á einni hæð.

Opið hús að Háholti 4A á milli kl. 18-19 í dag.
Sýnum í dag glæsilegar 91-95 fm 3ja herbergja íbúðir við Háholt í Mosfellsbæ. Vandaðar innréttingar og glæsilegt baðherbergi. Sérþvottahús og sérinngangur af svölum. Verð frá 18.5 - 23
millj. Sölumenn verða á staðnum.

OP

IÐ

S
HÚ

Opið hús í dag, Rauðamýri 1
á milli kl. 17:00-17:30
Vorum að fá mjög gott ca 132fm parhús á mjög góðum
stað í lokaðri götu, fallegur garskáli, mikið útsýni,parket
og ﬂísar á gólfum. Innbyggður bílskúr. Hiti í plani.
V. 39,9m. Nánari uppl. Ellert 893-4477 eða ellert@
valholl.is

Í einkasölu 85 falleg 3ja herb. íb. á 1 hæð í enda með
sérinng. Flott suðurverönd með skjólgirðingu. Parket.
Sérþvottahús. Fráb. staðsetn. rétt við skóla, ﬂotta
sundlaug og ﬂ. 2 svefnherb. Haﬁð samband. Uppl. veitir
Bárður H Tryggvason sölustjóri í 896-5221.
Lundur - glæsieign á 8 hæð, fráb. útsýni.

Mjög góð 64 fm útsýnisíbúð á 6.hæð í góðu lyftuhúsi.
Nýl. eldhús,parket, skápar og ﬂ. Góðar vestur svalir m.
glæsilegu útsýni yﬁr Borgina, Snæf.nes, Reykjanes og
víða. Áhv. 14,1 m. Íbúðarlán. LAUS 1.sept. n.k. Verð 14,9
m. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222
Seilugrandi - góð íb. m.sérinng. af svölum
+ bílskýli

Friggjarbrunnur - nýtt fjölbýlishús.

Glæsileg 122 fm íbúð á 8 hæð í þessu glæsilega
lyftuhúsi, íbúðin snýr í vestur og suður. Stórar suðursvalir
með svalalokun. Glæsilegt útsýni í suður og vestur.
Granít á borðum. Parket. Glæsil. baðherb. með
nuddbaðkari og sturtuklefa. Fataherbergi. Rúmgott
stæði í ﬂottu bílahúsi með þvottaaðstöðu. Eign í
sérﬂokki. uppl. veitir Bárður í 896-5221

Rauðamýri 1 - Mosf.bæ - Nýleg glæsil. íb. m. sérinng.+bíslkýli
Opið hús í dag, Rauðamýri 1 á milli kl. 17:00-17:30
LAUS STRAX. Nýkomin stór 143 fm 4ra herb. endaíb. á 1.hæð m. sérinngangi og sórum
sólpalli meðfram íb. Stæði í bílageymslu. Vandaðar innréttingar hvíttuð eik, gólfhiti, ﬂísar og
parket. Verð 31,9 m. Sölumenn sýna.

S

OP

IÐ

HÚ

Opið hús á þriðjudaginn
24 júli milli kl. 18-19.00.

Vorum að fá í sölu nýtt 6 íbúða hús við Friggjarbrunn.
Öllum íbúðum fylgir stæði í innbyggðu bílskýli. Stórar
svalir, íbúðir afh. fullbúnar, án gólfefna,nema bað og forstofa og þvottahús verða ﬂísar. Íbúðir eru til afhendingar
í haust. Traustur byggingaraðili. Minnsta íbúð er 55
fm en sú stærsta 200 fm. með 120 fm útsýnissvölum.
Nánari uppl. Ellert 893-4477 og Heiðar 693-3356

Hofteigur - góð íb. Lítil útborgun.

Atvinnuhúsnæði.
Funahöfði - skrifst.+íbúð + iðnaðarhúsn.

Veghús - glæsileg 211 fm íbúð á góðu verði.

Björt og velskipul. 80 fm 3ja herb. íb. í kjallara á
rólegum barnvænum stað í bakhúsi við Hofteig. Örstutt
í Laugardalinn, skóla, sund og ﬂ. Nýl. eldhús, gott bað,
2 góð herbergi. Áhvílandi ÍLS 20,2 m. Ásett verð 23,2 m.
Uppl.veitir Ingólfur 896-5222.
Álfheimar. laus ﬂjótlega.
Í einkasölu falleg alls 211 fm íbúð á 2 hæðum með um
25 fm innb.bílskúr á fallegum útsýnisstað. Suðvestur
svalir. 5 svefnherb. 2 baðherb. Massift parket. Góð sameign. Stutt í skóla, íþróttaaðstöðu, sundlaug, skíðalyftu,
Egilshöll, Spöngina og ﬂ. Frábær kostur fyrir stóra
fjölskyldu á góðu verði. Verð 37,5 millj. uppl. veitir
Ingólfur í 896-5222

Langholtsvegur 147

Nýtt í sölu. Falleg 66 fm 2ja herb. íb. á 2.hæð í góðu
fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Parket, suðvestur
svalir, þvottaaðst. á baði, fallegt norður útsýni, Esja og
ﬂ. Áhv. ca 11 m. ÍLS. Verð 17,9 m. Uppl. veitir Ingólfur
896-5222.

Háalind - parhús á einni hæð.

Þriðjudaginn 24 júli milli kl. 18-19.00. Uppl. veitir Bárður í 896-5221.
Til sýnis 218 fm eign, sem skiptist í stórglæsilega 132 fm, 5 herb. hæð sem að öll er glæsilega
endurnýjuð og hönnuð af Stefáni Boga, granít í eldhúsi og baðherb. Vönduð gólefni, parket
og ﬂísar. Glæsilegar stofur. Á jarðhæð er tveggja herb. íbúð með sérinngangi, en innangegnt
er einnig úr íbúð. Góður 31 fm bílskúr. Eignin er staðsett innan við Skeiðarvog og er það rólegi
hlutinn af Langholtsv. Verð kr. 50.000.000.

Gott iðnaðarhúsnæði á góðum stað á Höfðanum. 170
fm á tveimur hæðum. 1.hæð: Innkeyrsluhurð, salur,
snyrting. 2.hæð bað m. sturtu, eldhús, stórt skrifst.rými
/ stofa, geymslur. Verð 14,9 m. Laust strax. Sölumenn
sýna.

Eldri borgarar.
Árskógar - fyrir eldri borgara

Vorum að fá mjög góða rúmgóða íbúð á 1.hæð í góðri
vel staðsettri blokk. Suður svalir, öll sameign til fyrirmyndar. V. 22,9m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477
Dalsel - klædd blokk og bílskýli. laus

Gott mjög vel skipulagt ca. 150 fm parhús á einni hæð
með innb.bílskúr. Parket og ﬂísar á gólfum, vandaðar
innréttingar.Mögul. að taka minni eign upp í kaupverð.
V. 42,9m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Hæðir
Eiðistorg - 151 fm útsýnisíb. í lyftuhúsi +
bílskýli.

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

Falleg og vel skipulögð 4ra herb. íbúð á 1 hæð með
sérgarði/verönd í þessu glæsilega lyftuhúsi fyrir eldri
borgara. 3 svefnherb. Parket. Innangegnt í alla þjónustu,
matsal, boðið er uppá hádegismat alla daga og síðdegiskafﬁ. Frábær aðstaða. Handavinnustofa, myndlistarstofa,
smíðastofa, leikﬁmisalur, baðþjónusta, félagsvist, boccia
og ﬂ. Óskað er eftir tilboði í eignina. Uppl. veitir Bárður
í 896-5221.
Grandavegur - falleg úsýnisíbúð f. eldri
borgara.

2ja herbergja.
Berjarimi m/ Bílskýli Gott verð

Sumarhús við Langá - Borgarbyggð
Fallegt og notalegt sumarhús umvaﬁð gróðri og í grennd við Langá. Um er að ræða 0,7 ha
eignarland. Þrjú svefnherbergi. Lítil geymsla er áföst húsinu og auk þess er aðgangur að
töluverði plássi undir palli og húsi V. 14 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

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

Mjög góð 99 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð. Tvö
svefnherb og stórar stofur. SV svalir og snyrtilegt bílskýli.
Rúmgóð og fín íbúð. Verð 22,5 m Uppl. Sigþór s: 899
9787

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

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

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fast.sali.

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

NÝJAR ÍBÚÐIR AÐ NORÐURBAKKA 21 HAFNARFIRÐI
Erum komin með íbúðir á þessum eftirsótta stað til sölumeðferðar. Um er að ræða glæsilegar 3ja og 4ra herbergja fullbúnar íbúðir (án gólfefna) með stæði í bílgeymslu. Þessi bygging
er við sjávarbakkann og afhending íbúða í maí / júní 2013.

Höfum kaupanda að raðparhúsi eða einbýli í
Ásahverfinu í Garðabæ

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

stakfell.is
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Mávanes - 210 Gbæ
262 fm glæsilegt einbýlishús á Arnarnesi þar af 45 fm bílskúr. Forstofa með fataskápum og
björt stofa, með ﬂísum á gólﬁ og arni. Eldhús er nýlega endurnýjað með hvítri innréttingu og
stáltækjum.
j
3 barnaherb. Baðherbergi með baðkari. Hjónaherb. er með sér baðherbergi.
Úr hjónaherb. er gengið út í garð.

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

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

Furugrund - 200 Kóp

Öndverðarnes - sumarhús

Marargrund - 210 Gbæ

Laugarásvegur - 104 Rvk

120,7 fm falleg og björt 4ra herb. íbúð á 2.
hæð í fjölbýli með svölum. Íbúðin skiptist í
forstofu, stofu, eldhús, bað, 3 svefnh. þvottah.
og geymslu. Stæði í bílgeymslu.
Verð 29.5 millj

108,1 fm 5 herbergja íbúð á 1. hæð. Íbúðin
skiptist í 3 góð svefnherb., vinnuherb. sem
hægt er að nota sem svefnherb., eldhús,
stofu, sjónvarpshol og þvottahús. Geymsla
er í kjallara.

35 fm snotur bústaður, lóðin 0.5 ha á frábærr
um stað við Réttarhólsbraut í Öndverðarnesi.
Útsýni að Selfoss og Ingólfsfjalli. Sundlaug og
heitir pottar til afnota. Glæsilegur golfvöllur er
á svæðinu. Verð 14,9 millj.

295,1 fm 5 herbergja einbýlishús á einni hæð
með garðskála og bílskúr. Góður staður í
grónu hverﬁ. Laust strax. Verð 33,9 millj.

422 fm, á frábærum stað. Húsið er á 2.
hæðum með innb. bílskúr. Stórar stofur,
aukin lofthæð, klassískar innréttingar. Gróinn
garður, verönd með heitum potti. Útsýni yﬁr
Laugardalinn.

Þórðarsveigur - 112 Rvk

Goðatún - 210 Gbæ

Lundabrekka - 200 Kóp

Álfaskeið - 220 Hfj

Maríubaugur - 109 Rvk

105 fm 3ja herbergja íbúð á efstu hæð með
sér stæði í bílageymslu. Sér inngangur. Íbúðin
skiptist í forstofu, baðherbergi, þvottahús, tvö
svefnherbergi, hol, eldhús og stofu.
Verð 26,3 millj.

105,1 fm íbúð á 2. hæð með sér inngangi,
þar af 40 fm bílskúr. Íbúðin skiptist í stórt
svefnherb., stofu, baðherbergi, eldhús, skrifstofu og minna svefnherb. Stutt í skóla og
alla þjónustu. TILBOÐ ÓSKAST.

106,6 fm 4ra herb endaíbúð, innangengt af
svölum. Þar af er geymsla 13,9 fm. Eignin
skiptist í forstofu, búrherbergi, eldhús, bað, 3
svefnh. og stofu. Þvottah. í sameign.
Verð 22,5 millj.

95,6 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð. Íbúðin
skiptist í anddyri, eldhús, stofu með útgengi
á svalir, baðherbergi, svefnh. og hjónah. Laus
strax. Verð 17,9 millj.

141,9 fm falleg 4ra herb. íbúð á 3. hæð í
fjölbýli. Forstofa með fataskáp, 2. parketlögð
svefnherb., eldhús, geymsla, þvottahús og bað
með sturtuklefa. Suður svalir. Verð 30,9 millj.

Berjarimi - 112 Rvk

Gullengi - 112 Rvk

Viðarrimi - 112 Rvk

88,8 fm góð 2ja herbergja íbúð í fjölbýli, með
stæði í bílageymslu. Íbúð er skráð 59,8 fm
og stæði í bílageymslu 29 fm. Suður svalir.
Þvottahús í íbúð. Verð 17,2 millj.

111 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í Gullengi
sem skiptist í hol, 2. svefnh., bað, eldhús,
þvottahús og stofu. LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Verð 25 millj.

152,3 fm, þar af bílskúr 22,9 fm fallegt
einbýlishús. 4 herbergi og ﬂísalagt bað m.
baðkari og sturtuklefa. Hjónah. er með
útgengt út á pall. Verð 39,9 millj.

Melbær - 110 Rvk

Laxatunga - 270 Mos

Eyktarás - 110 Rvk

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

Heil raðhúsalengja með 5 íbúðum. Um er
að ræða 4-5 herb. 245 fm fokheld raðhús á
2 hæðum. Húsin eru staðsteypt. Gert er ráð
fyrir eldhúsi, borðstofu, stofu og sjónvarpshol
á 1. hæð og herbergjum á neðri.

250 fm falleg 6 herb. íbúð með bílskúr í
tvíbýlishúsi. Stórar svalir í suðvestur. Rúmgott
þvottahús. Eignin er laus til afhendingar strax.
Verð 47,9 millj.

Miðtún - 105 Rvk

Háaleitisbraut - 108 Rvk

Glaðheimar - 104 Rvk

Falleg 133,5 fm efri hæð og ris í tvíbýlishúsi.
Hæð: Anddyri með fataskáp, eldhús. stofa og
borðstofa. Bað er með tengi fyrir þvottavél.
Ris: Hol og tvö svefnherb. Verð 30 millj.

54,6 fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð.
Íbúðin skiptist í forstofuhol, svefnherb með
fataskápum, dúkalagt eldhús, björt stofa
og ﬂísalagt baðherbergi. Eignin er laus til
afhendingar ﬂjótlega. Verð 15,9 millj.

97.7 fm 3ja herb. íbúð á efstu hæð í fjórbýli
með stórum þaksvölum. Íbúðin skiptist í hol,
bað, eldhús, stofu og 2 svefnh..
Verð 25,4 millj.
Vatnsstígur 16-18 - 101 Rvk
Nýjar glæsilegar 95 - 180 fm fullbúnar íbúðir án gólfefna. Stæði í lokaðri bílageymslu.
Mikið útsýni yfir sundin blá. Suðursvalir. Sjá nánar á www.skuggabyggd.is
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Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Bergur
Steingrímsson

Sveinn
Eyland

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 6751

Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

*

Við erum Landmark

Landmark leiðir þig heim!

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

OP

IÐ

Sævarland 20,
108 Reykjavík.
OPIÐ HÚS í dag
kl. 17:30 – 18:00

S

HÚ

OP

IÐ

Lindarhvammur 7,
200 Kópavogi.
OPIÐ HÚS í dag
kl. 18:15 – 18:45

S

HÚ

Einstaklega glæsilegt 301,3 fm.
endaraðhús sem hefur verið
endurnýjað á afar vandaðan
hátt. Eignin var algjörlega
endurnýjað að innan 2008, þak
og þakkantur yfirfarin 2008,
pípulagnir yfirfarnar, dren
endurnýjað og öllu rafmagni
skipt út. Garður glæsilegur.
Grænt svæði við hliðina á
eigninni. EIGN Í ALGJÖRUM
SÉRFLOKKI. Verð: 89 millj.
Þórarinn s. 770-0309

OP

IÐ

Hæðargarður 29,
108 Reykjavík.
OPIÐ HÚS í dag
kl. 16:30 – 17:00

S

HÚ

Stórt og gott 278,4 fm einbýlishús með aukaíbúð á skjólsælum
stað í Suðurhlíðum Kópavogs.
Fallegur og gróinn garður. Góð
kaup fyrir stórfjölskylduna eða
þá sem vilja hafa möguleika á
útleiguíbúð. Aukaíbúðin er 50,1
fm. Verð: 53,9 millj.
Magnús s. 897-8266

OP

IÐ

Háteigsvegur 14,
105 Reykjavík.
OPIÐ HÚS í dag
kl. 17:00 – 18:00

S

HÚ

Virkilega falleg 85,8 fm. 2ja
herbergja afar björt og falleg
íbúð á jarðhæð. Þjónustumiðstöð fyrir eldriborgara við
hliðina. Byggingaréttur fyrir
bílskúr. Vönduð gólfefni og
innréttingar. Gluggar í þrjár
áttir og sér verönd. Íbúðin er
laus við kaupsamning.
Verð: 29 millj.
Þórarinn s. 770-0309

Um er að ræða veglega eign
sem skv. skráningartöflu er
253.7 fm og skiptist í 5 herbergja sérhæð og aukaíbúð
á jarðhæð. Bílskúr hefur ekki
verið nýttur sem slíkur og er
hluti aukaíbúðar. Um 70 fm eru
ekki skráðir hjá Fasteignamati.
Eignin er laus við kaupsamning. Verð 58 millj.
Haraldur s: 845-8286

LANDMARK FASTEIGNASALA - MAGNÚS EINARSSON LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
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Pétur
Þ. Sigurðsson
hrl.
Óskar
Þór Hilmarsson
löggiltur
Löggilturfasteignasali
fasteignasali

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

HÁTÚN
Á Ú 6 – PENTHOUSE
Opið hús í dag á milli 17 og 18:00
PIÐ

S

HÚ

ÚTSÝNI

O

Stórglæsileg fullbúin penthosue íbúð á 9. hæð. Eignin er algerlega endurnýjuð með nýjum
sérsmíðuðum innréttingum, sérhannað rafmagn, stórbrotið útsýni og tvennar stórar svalir.
Verð 45,9 millj. Guðjón sýnir íbúðina í dag, mánudag, á milli 17.00 og 18:00.
Uppl. í síma 846-1511.

GUY FIERI HEIMSÆKIR EINSTAKA VEITINGASTAÐI Í DINERS, DRIVE-INS & DIVES Á FOOD NETWORK

|

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW
WWW.STOD2.IS
STOD2 IS
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FOLD FASTEIGNASALA VAR STOFNUÐ ÁRIÐ 1994 AF VIÐARI BÖÐVARSSYNI
Kennitala er 590794-2529. Áhættumat fyrirtækisins er skráð í 1. ﬂokki hjá Creditinfo
sem þýðir að fyrirtækið er framúrskarandi áhættulítið.

Í fasteignaviðskiptum skiptir traust öllu máli.

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali • Einar Guðmundsson löggiltur fasteignasali

Eign vikunnar

Hlíðarvegur 63 Kóp. - einbýli
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 24.7 FRÁ KL.18-19
IÐ
OP

Fallegt vel skipulagt einbýlishús við
Hlíðarveg 63 á stórri gróinni lóð í
Kópavogi. Húsið er bjart og hefur
verið talsvert endurnýjað. Fimm
svefnherbergi og rúmgóðar stofur.
Húsið stendur á stórri lóð með
mkilli trjárækt. Verð 46,8 millj.
GOTT VERÐ.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 24.7-18.
ÖRVAR SÝNIR, GSM 899-3109

S
HÚ

Háteigsvegur 9, efri hæð
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17:30-18
PIÐ

Ca. 73 fm. falleg mikið endurnýjuð
eign á stórri lóð við Háteigsveg.
Íbúðin hefur öll verið endurnýjuð
á smekklegan hátt. Hiti er í gólfum
og innréttingar og tæki á baði og
eldhúsi ný. Hæðin skiptist í
2 stofur og herbergi, og má nýta
aðra stofuna sem herbergi. í
kjallara eru 2 geymslur, önnur
þeirra rúmgóð og getur nýst sem
herbergi.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17:30 -18.

S
HÚ

O

Hafðu samband í síma 552 1400

Ljósheimar- 3ja herb. á 3. hæð
Björt og falleg, mikið endurnýjuð íbúð í lyftuhúsi.
Náttúruﬂísar og parket á gólfum. Íbúðin skiptist í stofu.
2 herbergi, nýlegt eldhús og baðherbergi. Á fyrstu hæð
er þvottahús, sérgeymsla og sameiginleg hjólageymsla.
Verð 22,9 mill.

Fannafold-parhús á einni hæð

Barðavogur ris – 2ja herb.
Björt og falleg risíbúð í þríbýlishúsi við Barðavog. Íbúðin
er talsvert stærri en opinber mæling segir til um, m.a. er
stórt efra ris er yﬁr íbúðinni sem nýtist sem geymsla og
mögulegt væri að innrétta frekar. Verð 19,9 millj.
Ca. 150 fm. vel skipulagt parhús á góðum stað við Fannafold. Húsið skiptist í 3 svefnherbergi,
stofu, sjónvarpshol, eldhús, baðherbergi og þvottaherbergi. Rúmgott geymsluris fylgir og innbyggður bílskúr. Góð útiaðastaða er á lóð og garður fallega ræktaður. Verð 42,9 millj.

Grettisgata - ódýr eign – 2ja herb.
Jarðhæð í mikið endurnýjuðu húsi á frábærum
stað við Grettisgötu. Hentar vel til úteigu til ferðamanna. Góð fjárfesting. Verð 10,9 millj.

Traðarland Fossvogi - GOTT VERÐ

4ra-5 herbergja
Sólheimar lyftublokk

Ca. 128 fm. talsvert endurnýjuð
og vel um gengin íbúð á
1. hæð í vönduðu lyftuhúsi.
Í íbúðinni eru rúmgóðar stofur,
3-4 svefnherbergi, þvottaherb.
eldhús, bað o.ﬂ. Húsvörður er
í húsinu og öll sameign mjög
snyrtileg. Geymslur, sameiginlegt
þvottahús o.ﬂ. í kjallara.
Verð 29,4 millj.

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

Mánagata m. sérinngangi. – 2ja herb.
Ca. 40 fm. íbúð á góðum stað við miðborgina.
Verð 12,9 millj.

Nýlendugata - jarðhæð. – 2ja herb.
Ágæt íbúð með sérinngangi á góðum stað í vesturr
borg Reykjavíkur. Hentar vel til útleigu.
Góð fjárfesting. Verð 10,9 millj.

Fallegt, vel skipulagt einbýlishús á einni hæð við Traðarland 8 í Fossvogi. Í húsinu eru 4 svefnherr
bergi, stórar stofur, eldhús, baðherbergi, innbyggður bílskúr o.ﬂ. Góð lóð með skjólgóðum pöllum.
Gott hús á frábærum stað. Tækifæri til að eignast gott hús á einni hæð í Fossvoginum. Gott
verð 68,9 millj.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
KJARNA - ÞVERH
Þ
OLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FA
F STMOS.IS

Sólbakki - 270 Mosfellsbær
Glæsilegt 218,4 m2 einbýlishús á 3.550 m2 gróinni
eignarlóð við Sólbakka í Mosfellsbæ. V. 56,5 m.

Háholt 4A - 270 Mosfellsbær

IÐ
OP

Funahöfði 10 - 110 Reykjavík

S
HÚ

Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:30 til 18:00
*Nýtt á skrá* Vorum að fá í sölu fjórar fallegar 91,8
og 94,9 m2, 3ja herbergja íbúðir með sér inngangi
á 2. og 3ju. hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi við Háholt 4A í miðbæ Mosfellsbæjar. Íbúðirnar afhendist
fullbúnar með innréttingum en án gólfefna í stofu
og herbergjum, ﬂísar eru á baðherbergi, þvottahúsi
og í forstofu. Bjartar og vel skipulagðar íbúð. Stórar
og fallegar innréttingar. Íbúðir staðsettar í hjarta
Mosfellsbæjar og er örstutt í alla þjónustu, samgöngur og skóla. V. 22-23 m.
91,8 m2, 3ja herbergja íbúð með á 1. hæð. Íbúðin
afhendist tilbúin til innréttinga. Flísar eru á baðherbergi, þvottahúsi og í forstofu. V. 18,5 m.

170 m2 iðnaðarhúsnæði á
tveimur hæðum við Funahöfða
10 í Reykjavík. Eignin er skráð
170 m2, þar af 90 m2 jarðhæð
og 80 m2 milliloft. Eignin er
laus til afhendingar strax.
V. 14,9 m.

Hagaland 9 - 270 Mosfellsbær
Fallegt 171,4 m2 einbýlishús á tveimur pöllum
innst í botnlanga við Hagaland 9 í Mosfellsbæ.
Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, gestasalerni, þvottahús, eldhús, stofu,
borðstofu og 34,4 m2 bílskúr. Húsið stendur á
1062 m2 gróinni lóð. V. 40,9 m.

Álfhólsvegur - 200 Kópavogur
Mjög fallegt endaraðhús með
aukaíbúð í kjallara og bílskúr
við Álfhólsveg í Kópavogi.
Eignin er skráð 195,4 m2, þar
af íbúð 130,7 m2, bílskúr 37,9
m2 og íbúð í kjallara 26,8 m2.
En hluti af íbúðinni er óskráður
og ekki á teikningu ca. 35-40
m2. V. 41,9 m.

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

Klapparhlíð 3, íbúð 203 - 270 Mosfellsbær

S
HÚDAG

IÐ JU
OPÞRIÐ
Á

50 ÁRA OG ELDRI

Mjög falleg 90,7 m2, 2ja
herbergja íbúð á 2. hæð í 4ra
hæða lyftuhúsi fyrir 50 ára og
eldri við Klapparhlíð 3 í Mosfellsbæ. Fallegt útsýni. Fallegar innréttingar og gólfefni.
Þetta er vönduð íbúð í fallegu
húsi. V. 25,2 m.
Opið hús á morgun þriðjudag frá kl. 17:30 til 18:00

Þrastarhöfði - 270 Mosfellsbær
Glæsilegt 240,0 m2 einbýlishús á vinsælum
stað í við golfvöllin í Mosfellsbæ. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Fallegur garður með stórri
timburverönd. Eignin er laus til afhendingar
strax. V. 76,9 m.

Rauðamýri 1 - 270 Mosfellsbær
Björt og falleg 143,1 m2 endaíbúð á jarðhæð með
sérinngangi við Rauðumýri 1 í Mosfellsbæ. Íbúðinni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. Eignin er
laus til afhendingar strax. V. 31,9 m.

L
Ljósakur
17 - 210 Garðabær
Mjög glæsilegt 223,1 m2 endaraðhús á tveimur
hæðum við Ljósakur 17 í Garðabæ. Vel staðsett á
skjólsælum stað innst í botnlanga á Arnarneshæðinni með fallegu útsýni. V. 61,5 m.
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Kristján Ólafsson hdl.

Gylfi Gylfason

414-4488

770-4040

Lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi

8
7,

Sumarbústaður í Höfnum á Reykjanesi
Til sölu er fallegur bústaður rétt utan við Hafnir á Reykjanesi.
Mjög fallegt útsýni er frá eigninni sem stendur niður við sjó.
Bústaðurinn er 30fm að grunnfleti ásamt 18fm svefnlofti, 12fm
viðbyggingu og 17fm sólhúsi. Verönd með heitum potti.
Húsið stendur á 0.5 hektara leigulandi.

Veitingastaðurinn Thai Food

Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Stuðlabergs í síma 420-4000.

Útvarps
þátturinn
Snorri með
Orra
frá hádegi
alla virka
daga

Af sérstökum ástæðum fæst veitingastaðurinn Thai food
Hólagarði til sölu á afar hagstæðu verði. Vel búinn og tekur
c.a. 20 manns í sæti. Eldhúsið er afar glæsilegt og býður upp
á ýmsa möguleika s.s. veislueldhús. Þetta er tilvalið tækifæri
fyrir samheldna einstaklinga eða fjölskyldu.

Frábært atvinnutækifæri !
Guðlaugur Guðlaugsson löggiltur fasteignasali

Kristján Ólafsson hdl.

Snorri Sturluson

414-4488

699-4407

Lögg. fasteignasali

Höfuðborg fasteignamiðlun ∙ Hlíðasmára 2, 4. hæð ∙ 414-4488

Sölufulltrúi

Aðstoða einnig við leit að réttu eigninni fyrir þig

,9

33

VANTAR ALLAR STÆRÐIR
EIGNA Á SKRÁ HRINGDU NÚNA

699 2900
FRÍTT SÖLUVERÐMAT

Haukur Hauksson
Sölufulltrúi
haukur@remax.is

Gunnarssund 6 ∙ 220 Hfj
Mikið endurnýjað 146,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt kjallara við Gunnarssund, á horni Austurgötu.
Húsið skiptist í tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús,
borðstofu, stofu, þvottahús, íbúðarherbergi í kjallara og
geymslur.

Opið hús í dag 23. júlí kl. 18:00 - 19:00
Höfuðborg fasteignamiðlun ∙ Hlíðasmára 2, 4. hæð ∙ 414-4488

Save the Children á Íslandi

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

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

Guðjónsgata 2,

Úthlíð, Bláskógabyggð.

Bæjargil – Glæsilegt endaraðhús
Glæsilegt ca. 200 fm endaraðhús á flottum stað í grónu hverfi í Garðabæ.
4 svefnherbergi, rúmgóð forstofa, vel innréttað eldhús, snyrting og flott
baðherbergi. Þvottahús, sjónvarpsherbergi, innangengt í bílskúr, góð stofa.
Parket. Pallur með skjólveggjum og heitum potti. Flott eign á góðum stað.
Verð 52 millj.
Upplýsingar veitir Bárður
H Tryggvason í 896-5221,
hringið, er alltaf við símann.
Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Um er að ræða 64,7
fm sumarbústað
á fallegri 8.286 fm
leigulóð í Úthlíð. Við
húsið er timburverönd með heitum
potti. Húsið er
byggt úr timbri árið
1993 og stendur á steyptum súlum. Að utan er húsið klætt
með liggjandi klæðningu og er litað stallað járn á þaki.
Bústaðurinn er klæddur að innan með panil á gólfum eru
parket og dúkar. Innaf forstofu er dúklagt baðherbergi með
sturtu. Tvö svefnherbergi auk þess er rúmgott svefnloft.
Stofa og eldhús er opið í eitt og er upptekið loft þar, parket
á gólfum. Dúklagt salerni m/ innréttingu. Hitaveita er á svæðinu.
Lóðin er með frábæru útsýni,
Hekla og Suðurland blasir við.
Steindór Guðmundsson, löggiltur fasteignasali
Sími 480-2900, steindor@log.is

Fönkþátturinn
Fimmtudagskvöld
kl. 22

ÍSLANDSMÓTIÐ
Í HÖGGLEIK Í BEINNI
Í OPINNI DAGSKRÁ Á STÖÐ 2 SPORT
HELGINA 28. - 29. JÚLÍ

BUBBA WATSON
ÁSAMT NOKKRUM AF BESTU
KYLFINGUM HEIMS Í BEINNI
Schüco Open er einstakt golfmót sem fram fer í
Hamburg í Þýskalandi. Meðal keppenda eru Bubba
Watson, Martin Kaymer, Henrik Stenson, Geoff
Ogilvy, Ian Poulter, Colin Montgomerie, Miguel
Angel Jimenez og Edoardo Molinari.

SCHÜCO OPEN Í BEINNI SUNNUDAGINN 29. JÚLÍ KL. 11 Á STÖÐ 2 SPORT 3
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT OG SJÁÐU ALLT BESTA ÍÞRÓTTAEFNI Í HEIMI Í BEINNI ÚTSENDINGU

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

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

Mótorhjól

8–17

Bátar

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Viðgerðir
AB Bremsur og viðgerðir

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

AB - PÚST

SPORTBÁTUR - 2.990.000

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

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

ÞJÓNUSTA

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

OPEL Zafira-a comfort. Árgerð 1999, 7
manna, bensín, 5 gírar. TILBOÐSVERÐ
480 þús .. er á staðnum Rnr.105038.

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

Garðyrkja

Honda XL700V Transalp

Árgerð 2008, ek. 12þ km. Vínrautt. Verð
1.180þ. Nánari uppl. 897 6673

Fjórhjól

MAZDA Tribute 4x4. Árgerð 3/2002,
ekinn 220 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 890.000. Rnr.115828. Uppl. síma
517-1111. Bíllinn er á staðnum.

Bílaþjónusta

Gröfuþjónusta Auberts.

Kawasaki 450 R

LAND ROVER Range rover sport
diesel. Árgerð 2006, ekinn 56 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.290.000.
Rnr.133268. Uppl. síma 517-1111. Bíllinn
er á staðnum.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík
Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Vinnuvéla- Lyftara- og Bifreiðaflutningar
á verði fyrir þig.

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

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 2008 árgerð af afmælisútgáfu
af kawasaki 450 R fjórhjóli, bein
inspíting, álgrind, nýr rafgeymir, verð
650 þúsund. sími 857-6900, email
Gunnar@Hnefill.is „

Fellihýsi
Til sölu Subaru Impressa 2,0 4x4. árg
99, Ek. 153 þ. Einnig Yamaha Vstar árg.
06. Skipti koma til greina á stærri hjóli.
S. 693 2116

Peugeot 307 2002 ek.104.þ nýl.dekk,
tímareim og rafgeymir skoða skipti á
ódýrari bíl eða mótorhjóli ásett verð
790.þ uppl. í s:8960524

Til sölu 10 feta Fleetwood Santa
Fe fellihýsi árg. 2004,næsta skoðun
2013. Það er sólarsella, heitt og kalt
vatn, ísskápur, útisturta, markísa, tveir
gaskútar og nýr rafgeymir. Verð 1100
þús. Ívar sími 893 9553

Varahlutir

Tjaldvagnar
Tjaldvagn til sölu, Combi Camp Venice.
árg. ‘04. Til sýnis í Kóp. á mán. Uppl. í
s. 8972000.

100 % LÁN MÖGULEGT

MMC L200 GL 4WD DIESEL TURBO.
Árgerð 2000, ekinn aðeins 137.þ. km, 5
gírar, lítur sérlega vel út, er á staðnum.
Verð 980.000. Rnr.102594.Sími:5621717.

M.BENZ B 150. Árgerð 2007, ekinn
aðeins 58.þ. km, bensín, 5 gírar, mjög
flottur snattari, er á staðnum. Verð
2.480.000. Rnr.245883.Sími:562-1717.

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

Nýr GMC Sierra 3500 Denali 4x4,
Dísel, Mjög vel útbúinn bíll, Eigum hús
og bedslider á pallinn, 2 ára ábyrgð,
Verð aðeins 11.690þús m/VSK, Er í
salnum hjá okkur, komdu og skoðaðu,
Sérpöntum allar gerðir bíla.

Nýr Ford F350 King Ranch 4x4, Dísel,
Mjög vel útbúinn bíll, Eigum hús og
bedslider á pallinn, 2 ára ábyrgð,
Verð aðeins 10.990þús m/VSK, Er í
salnum hjá okkur, komdu og skoðaðu,
Sérpöntum allar gerðir bíla.

RANGE ROVER 2003 ek. 120 þ km
skoða öll skipti uppl. í S:896 0524

Er með mjög vel með farinn tjaldvagn
til sölu, ný skoðaður. V. 490 þ. S. 692
6100.

Lyftarar

250-499 þús.

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.

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

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

Sendibílar

VW - Skoda - Varahlutir

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00
http://www.isband.is

Körfubílaleiga

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

Hjólbarðar
Notuð dekk - notuð dekk

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

Vinnuvélar

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.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.
Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11.
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01,
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97-’99,
Primera ‘98, Terrano ‘98, Ford 250 ‘99,
Megane 01. Vectra ‘98, Astra ‘97, Corsa
‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. Benz 230E
‘97. Volvo 460 ‘93, Ford Mondeo ár
‘00. Transporter ‘99, Audi A4 ‘94, golf
95-98. Kaupi bíla til niðurrifs. sími
661 5270.

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

DIESEL !

Landrover Discovery LR3 Diesel
03/2007 ek. 212 þ.km 7 manna Leður,
góð þjónustubók, topp viðhald, allt
langkeyrsla verð 4.4 mil.

Smápartar.is

Smápartar er partasala sem sérhæfir sig
í pörtum fyrir Subaru og Skoda,eigum
orðið þó nokkuð af góðumvarahlutum
í Imprezu ;97 til ;02 einig í Legasy 97
og 99.Erum einnig með Skoda Octavía
04 og 06.Einnig kaupum við Subaru og
Skoda til niðurrifs. Nánari upplýsingar í
síma 5675040 eða 7785040 nú eða á
WWW.smapartar.is

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Tveir 44” breyttir Patrol jeppar með
öllum hugsanlegum aukabúnaði, lítið
eknir, góð þjónustusaga. Tilvaldir í
ferðaþjónustu. Upplýsingar um bílana
veitir Guðni í síma 868-1963 en tilboð
sendast á formadur@fbsr.is.

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.

Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari.
Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar
s. 824 1238.
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Sjónvarp
Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.

Til bygginga

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Ökukennsla
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.

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

Spádómar

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

Til sölu gamlar iðnaðarsaumavélar
í fullri notkun. Einnig smíðaborð og
hillur. Uppl. í síma 894 5887.

0661.

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.

Verslun

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

HÚSNÆÐI
Leigumiðlanir

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

Miðla til þín, því sem
þeir sem farnir eru segja
mér um framtíð þína.
Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Pípulagnir
Faglærðir Píparar

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

Hreingerningar
A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

HEILSA

Sólpalla- og parketslípun

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

Kaupi gull !

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

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.

Spásíminn 908 5666

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

Room for rent 1-2 person and
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk
and Dalshraun 13 Hfj Whith
Bath, kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Uppl. á demantar.is í s. 699
8000 eða í Pósthússtræti
13 ( við Austurvöll ), Verið
velkomin

Rafvirkjun

Pawel ræstingar!
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

Önnur þjónusta

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

Leigjendur, takið eftir!

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

Málarar

KEYPT
& SELT

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

Til sölu

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

Bætum heilsuna með hreina Aloe Vera
drykknum, sem eflir ónæmiskerfið. Hlíf
og Magnús 8228244 - 8228245 www.
flp1.is
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Fæðubótarefni
KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR
Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.

Málningarþjónusta
Reykjavíkur

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

Nudd

Tröppuviðgerðir

Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla.
S. 867 7753.
Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.

Sumarbústaðir
Sumarhúsalóðir í Kjósinni

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

Geymsluhúsnæði
www.geymslaeitt.is

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

Geymslur.com

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

ATVINNA

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

Múrviðgerðir, málun og tröppuviðgerðir
(hitastrengur). Hinrik, s. 892 9499.

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.

Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Búslóðaflutningar

Húsaviðhald

Gistiheimili Guesthouse
www.leiguherbergi.is

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

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

Húsnæði í boði

Heilsuvörur

Vy-þrif ehf.

Bókhald

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

Óskast keypt

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

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

Lok á heita potta og
hitaveituskeljar.

TANTRA NUDD
Viðhald - gluggar - hurðir - veggir
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir. S.
899 3011.

RAFVIRKJUN S. 896 6025

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

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

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

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

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

NUDD OG HEILSA

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

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

Café Rosenberg

Óskum eftir starfsfólki í sal og á bar.
Íslensku kunnátta skilyrði. Áhugasamir
mæti á staðinn á milli 15 - 17 mánudag
og þriðjudag. Þórður S. 551 2442.
Vantar vanann gröfumann á 3.5t
beltagr. Í Rvk. Uppl.s.893-2550.
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STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

'L¾SILEGT OG VANDAÈ ATVINNUHÒSN¾ÈI  FM
MEÈ  STËRAR INNKEYRSLUHURÈIR
 FM VANDAÈ SKRIFSTOFUPL¹SS ¹ H¾È
 FM SÒLULAUS SALUR MEÈ   MTR LOFTH¾È
OG  STËRUM INNKEYRSLUHURÈUM
%XTRA EINANGRAÈ HÒS -ALBIKUÈ LËÈ OG GËÈ BÅLAST¾ÈI
-ÎGULEGT AÈ SKIPTA HÒSINU Å  EININGAR !FHENDING SAMKOMULAG

&YRIRT¾KJASALA ¥SL 3ÅMI   WWWATVIS

KENNDU BARNINU ÞÍNU AÐ
SKOÐA EFNI Á NETINU MEÐ
GAGNRÝNUM HÆTTI

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

www.saft.is

hlustið - trúið - hlýðið

HARMAGEDDON

SJÁÐU MYNDINA SEM ER AÐ SLÁ ÖLL AÐSÓKNARMET!

-betra bíó

ࡐ% WLUKUHVVLURJN WLU´
- Haukur Viðar Alfreðsson, Fréttablaðið

ࡐ+HLOODQGLOHLNXURJIDOOHJVDJD´
- Helgi Snær Sigurðsson, Morgunblaðið
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BYGGÐ Á SANNRI SÖGU

ÞÚSU
GEST ND
IR!

SÝND ÁFRAM VEGNA FJÖLDA ÁSKORANNA Í HÁSKÓLABÍÓI OG LAUGARÁSBÍÓI
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krossgáta
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LÓÐRÉTT
1. stjórnarumdæmis, 3. tveir eins, 4.
eldsneyti, 5. drulla, 7. tilgátu, 10. haf,
13. hljóð rjúpunar, 15. skældi, 16.
híbýli, 19. stöðug hreyfing.
LAUSN

13

14

15

16

17

19

Börn á fjöll?
G

eta börn gengið Laugaveginn, leiðina
BAKÞANKAR
úr Landmannalaugum í Þórsmörk? Ég
sr. Sigurðar
og kona mín kynntumst á fjöllum og erum í
Árna „essinu“ okkar á hálendinu. Við viljum því
Þórðarsonar gjarnan leyfa sex ára drengjum okkar að
njóta fjalllendis Íslands. Er Laugavegurinn barnvænn? Gætum við borið drengina
til byggða, ef þeir gæfust upp? Myndi slagviðri hugsanlega bólusetja þá fyrir lífstíð gagnvart fjallaferðum? Við tókum öll
ákvörðun að gera tilraun og lögðum af stað
inn í dýrðarríki friðlandsins að fjallabaki.

20

DRENGIRNIR örkuðu eftivæntingarfullir
göngustíginn frá Landmannalaugum og upp
í hraun. Bleiku, silfurlitu, svörtu, já, marglitu fjöllin heilluðu. Það var eins og Guð
hafi verið í litastuði í sköpun þessa svæðis,
sem er eiginlega sparistell Íslands. Hærra
og hærra og fíngerður smágróðurinn
brosti við sól, fjöllum og ferðalöngum.
Upp í snjó og svart Hrafntinnusker.
Sænskar kjötbollur voru matreiddar
og svo var hlegið að skemmtilegum
sögum. Þreyttir kútar féllu í fang
pabba og mömmu og sváfu vært.

LÁRÉTT: 2. etja, 6. ég, 8. tau, 9. nes,
11. rr, 12. stærð, 14. grogg, 16. há, 17.
par, 18. úti, 20. sé, 21. suða.

18

LÁRÉTT
2. berjast, 6. persónufornafn, 8.
vefnaðarvara, 9. tangi, 11. tveir eins,
12. mikilleiki, 14. vínblanda, 16. stór,
17. samstæða, 18. utanhúss, 20. bókstafur, 21. rella.

5

LÓÐRÉTT: 1. léns, 3. tt, 4. jarðgas, 5.
aur, 7. getgátu, 10. sær, 13. rop, 15.
grét, 16. hús, 19. ið.

6

3
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RÆDDU UM ÞÁ
ÁHÆTTU SEM FYLGIR
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN

NÝR dagur, ný ganga, hverir, fannir og blómundur. Og drengirnir
örkuðu með sinn bakpoka án þess
að kvarta. Þegar þeir urðu svangir
náðu þeir í samloku úr poka sínum
og fengu sér vatnssopa. Svo var

www.saft.is

Vöruhúsaturn
til sölu

haldið áfram og allt varð tilefni skoðunar.
Við könnuðum snjóbrýr yfir læki og rannsökuðum volgrur, grjót og jurtir. Fegurð
fjallageims læddist inn í karlana. Núvitundin varð alger í hinum risastóra helgidómi.
Orkan var nægileg, en taka varð tillit til að
áhugasvið barna er sumpart annað en hinna
fullorðnu.

SVO er gott að eiga tromp – gulrót – í erminni. Á hverju kvöldi gaf mamman drengjunum myndapakka með fótboltahetjum.
Klose, Ronaldo, Torres og Ibra eru vissulega kúnstugir fjallafélagar, en aðferðin virkaði. Hver dagsferð skilaði nýjum
pakka. Og eftir kvöldmat þegar ferðafélagar hvíldust fóru strákarnir í fótbolta! Og
fremur en að kenna þeim nöfn á einstökum
fjöllum í friðlandinu vildu þeir, að ég upplýsti þá um boltatækni Robben og hvað það
þýddi að Balotelli væri skrautfugl!
DRENGIRNIR gengu alla leið. Þeir eru
hetjur og foreldrarnir telja það afrek, að
koma þeim glöðum til leiðarenda. Annar
drengurinn sagði í Þórsmörk: „Ég er fjallamaður.“ Það er gott því gönguferðir stæla
og veita jafnvel samhengi sjálfs í náttúru og
gagnvart undri lífsins. Hvað mikilvægast á
Laugavegsgöngunni var að eiga með barni
sínu algerlega frátekinn tíma frá morgni til
kvölds. Samfélagstíminn var ríkulegur og
nándin mikil. Þannig sumarleyfi eru góð.

■ Pondus
Velkominn ÞórPedro! Hvernig
tilfinning er það
að vera dýrasti
leikmaður
liðsins?

Eftir Frode Øverli
Það er fínt!
Liðið mun
fá kaffipokanna virði.
Bíðið og
sjáið!

Hljómar vel.
Guð má vita að Allir sem
við þurfum á geta lesið af
auknum liðs- markatöflu
styrk að halda á vita að ég
vellinum.
mun skila
mínu!

Frábært! Hvaða
Ég
stöðu spilar
stend í
þú? Miðjuna? markinu!
Vörn?

■ Gelgjan
Gítar! ég trúi þessu ekki!

Þú mátt
sleppa
höndinni
núna!

Aah! Þið
hafið kynnt
ykkur.
Frábært!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hann er fullkominn!
ég hefði ekki getað
beðið um neitt betra.

■ Handan við hornið

...Þannig séð.

Eftir Tony Lopes

Ó nei,
ekki
aftur!!
Verðtilboð óskast í Weland
vöruhúsaturn, árgerð 2007.
Helstu eiginleikar:
U Gólfflötur: 9.2 m2
U Hillurými: 122 m2
U Hillufjöldi: 61
U Burðargeta hillu: 400 kg
U Tvöfalt tínslukerfi sem
eykur hraða
U Aðgreiningarhólf fylgja
U Ýmsir möguleikar
á auknu rými

Mál:
Breidd: 2,9 m
Dýpt: 3,2 m
Hæð: 7,2 m
Allar nánari
upplýsingar
veitir Haraldur
í síma
824-3804
eða gegnum
netfangið
haraldur@ronning.is

■ Barnalán

S OLLA
&
H ANNES

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þegar þú heldur að þú sért búinn að þvo þér - þvoðu þér aftur.
Jarðarber?
Hvaða jarðarber?

ER HAFIN
ALLT AÐ

70%
70%
ER HAFIN

ALLT
AÐ
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

AKUREYRI 4627800. KRINGLAN 5680800. SMÁRALIND 5659730. LAUGAVEGUR 5629730.
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ÞÓRGUNNUR ODDSDÓTTIR SÝNIR NÝTT VERK Úr skuggsjá er heiti nýs verks eftir Þórgunni
Oddsdóttur sem sjá má í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi um þessar mundir. Verkið er það fjórða í röð vídeóinnsetninga gallerísins Kling & Bang sem sýndar verða þar í sumar. „Úr skuggsjá er skyggnilýsing. Sem er auðvitað
orðaleikur. Og samt ekki,“ eins og segir í tilkynningu.

menning@frettabladid.is

Dúettar og
aríur á safni
Sigurjóns
Söngkonurnar Elísabet Waage og
Elín Ósk Óskarsdóttir og píanóleikarinn Peter Maté koma fram
á þriðjudagstónleikum í Listasafni Sigurjóns annað kvöld.
Á efnisskrá eru meðal annars
dúettar og aríur eftir Jón Björnsson, Felix Mendelssohn, Johannes Brahms, Gioachino Rossini,
Jacques Offenbach, Paolo Tosti,
Franz Lehar og Léo Delibes.
Allir flytjendurnir eru vel
þekktir fyrir framlag sitt í
íslensku tónlistarlífi.
Tónleikarnir hefjast klukkan
hálfníu og taka um klukkustund.
Miðasala er við innganginn.

BÚTSÖG

26.900

Tónleikar ★★★★★
Sumartónleikar í Listasafni Sigurjóns.
Ari Þór Vilhjálmsson og Hrönn Þráinsdóttir.
Listasafn Sigurjóns 17. júlí.

Spennandi fiðluleikur
Notalegt er að fara á tónleika í Listasafn Sigurjóns Ólafssonar. Þeir eru
haldnir á hverju þriðjudagskvöldi yfir sumarið. Tónleikarnir eru stuttir, þeir
hefjast klukkan 20.30 og standa yfir í klukkutíma. Salurinn er mjög lítill,
þar rúmast í kringum hundrað manns, get ég ímyndað mér. Þetta skapar
skemmtilega nálægð við flytjendur. Maður er nánast kominn heim í stofu til
þeirra að hlusta á þá spila eða syngja.
Að þessu sinni komu fram þau Ari Þór Vilhjálmsson fiðluleikari og Hrönn
Þráinsdóttir píanóleikari. Ari kynnti dagskrána sjálfur, sem jók á heimilislega
stemninguna. Fyrst spilað hann án Hrannar adagio-kafla og fúgu úr fyrstu
sónötunni eftir Bach. Það var glæsilega gert, enda er Ari einn fimasti fiðluleikari landsins. Túlkunin var lífleg, snyrtilega byggð upp, með spennandi
framvindu.
Hljómburðurinn var þó kannski ekki alveg heppilegur fyrir akkúrat þetta
hljóðfæri. Einleiksverk Bachs þurfa nokkuð mikla endurómun til að þau
njóti sín til fulls. Hér hefði þurft meira bergmál!
Næst á dagskrá var áttunda sónatan eftir Beethoven. Hrönn settist þá við
flygilinn. Hún spilaði af festu og öryggi; samspil þeirra tveggja var nákvæmt.
Trillur í píanóröddinni hefðu þó mátt vera skýrari, og sumar áherslurnar
í öðrum þætti voru óþarflega hvassar. Tónhendingar hefðu líka almennt
getað verið mótaðar af meira listfengi. En Ari spilaði fallega, af gríðarlegri
fagmennsku og fjöri. Hann hélt uppi stuðinu.
Svipaða sögu er að segja um annað á dagskránni, sem var Hugleiðslan
úr Souvenir d‘un lieu cher eftir Tchaikovsky og Poeme eftir Chausson.
Fiðluleikurinn var innblásinn og ástríðufullur, en það vantaði skáldskapinn í
píanóleikinn.
Nú er ég ekki að segja að Hrönn sé slæmur píanóleikari. Það er hún alls
ekki; þvert á móti sýndi hún í hvívetna að hún er örugg og fumlaus. Sem
er ekki svo lítið. En maður vill meira en bara að nóturnar séu á sínum stað.
Klassísk tónlist er list andans og getur opnað dyr inn í annan heim – ef hún
er vel flutt og af andríki.
Jónas Sen

Niðurstaða: Fiðluleikurinn var magnaður, en píanóleikurinn hefði mátt vera skáldlegri.
VIÐ FELLSMÚLA

BEST HEPPNAÐ Uppsetning í Austursalnum á sýningunni Sumarið ´74 er best
heppnuð að mati gagnrýnanda Fréttablaðsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SUMARLANGT
SAMTAL
Myndlist ★★★★★
Sumarið ´74
Gerður Helgadóttir og Svava
Björnsdóttir

Sími: 585 2888

Gerðarsafn

Pottþétt par!
Þegar leiðir þeirra lágu saman í fyrsta skipti
hér á Íslandi, fyrir einhverjum 60 árum síðan
þá vakti það sömu hughrif hjá öllum.
Coca Cola og Prince Polo voru sköpuð
fyrir hvort annað. Ekkert mun koma upp á
milli þeirra. Enn þann dag í dag eru þau
uppáhalds snarl-tvenna Íslendinga.
Dekraðu við þig, leyfðu þér að kynnast
þessu einstaka pari. Coke og Prince –
hleyptu ástinni inn fyrir varirnar og leyfðu
henni að blómstra.

Sumarið ´74 er heiti sýningar með
verkum myndhöggvaranna Gerðar
Helgadóttur og Svövu Björnsdóttur í Gerðarsafni, Listasafni Kópavogs, en safnið er einmitt kennt
við þessa sömu Gerði.
Titill sýningarinnar er hlýlegur,
rómantískur og spennandi. Það
lýsir metnaði að gera sýningu út
frá sögu eins og þeirri sem liggur
hér að baki, það er samveru listakvenna í Frakklandi þegar Svava
fór út til að gerast hjálparkokkur hjá Gerði sumarið ´74. Sjálf
var Svava á þessum tíma búin að
leggja eigin myndlist á hilluna, en
Gerður var störfum hlaðin, auk
þess að vera orðin veikburða, en
hún lést árið 1975 langt fyrir aldur
fram.
Þegar sýningin er skoðuð,
kemur fljótt í ljós að hugmyndin
að baki sýningunni ber sýninguna
sjálfa ofurliði. Frásögn Svövu af
kynnum hennar af Gerði í samtali við Guðbjörgu Kristjánsdóttur safnstjóra í vandaðri sýningarskránni, er áhugaverð og hlýleg,
og fer með mann í ferðalag aftur
í tímann, en gerir um leið sýninguna sjálfa að hálfgerðum aukaleikara í allri framkvæmdinni.
Sýningin fjallar ekkert um sumarið ´74 og er í raun bara hefðbundin samstilling tveggja listamanna sem eiga ekkert endilega
margt annað sameiginlegt en að
hafa eytt tíma saman þetta sumar.
Þetta breytir því ekki að sýningin er þarna í safninu og verkum
Gerðar og Svövu er raðað saman
á mismunandi hátt.
Salirnir eru missterkir. Uppsetningin í Austursalnum er langbest heppnuð. Ekki bara vegna
þess að verkin þar eru góð og
áhugaverð, heldur er sá salur í
meira jafnvægi en hinir og minna
áreiti frá hlutum sem ekki tengjast myndlistinni sjálfri. Það er líka
spurning hvort að ekki hefði mátt
fækka verkum í Vestursalnum til
að koma þar á betra jafnvægi.
Það kemur ýmislegt upp í hugann þegar maður rennir augum
yfir austursalinn og áhugaverð
verk Gerðar þar. Tengsl við frum-

stæða list og popplist eru vel sjáanleg í stóru lágmyndunum, en
jafnframt hafa þau yfir sér eitthvað nútímalegt yfirbragð. Gætu
verið einhvers konar kerfi, eða
geimstöðvar ef maður leyfir sér að
fara í slíkan leiðangur í huganum.
Í salnum eru líka lífræn verk eins
og Góugróður, og einnig kosmísk
verk með mikilli innbyggðri hreyfingu, eins og verkið Hrynjandi frá
1970. Mér finnst mikil samsvörun
í stóru lágmyndunum við steindu
gluggana hennar Gerðar sem
margir kannast við, til dæmis úr
Skálholti. Áköf línuteikning myndar þéttofinn og þrælspennandi vef,
og það eina sem vantar eru litafletirnir inn á milli.
Svava Björnsdóttir á eitt verk í
Austursalnum, Fata Morgana. Það
hangir í miðju salarins og kemur
vel út með verkum Gerðar. Verkið
samanstendur af litríkum keilum
sem hanga neðan úr loftinu eins og
hálfgerður órói. Kannski eru það
einhverjir kosmískir eiginleikar
þess eða bara litirnir sem spila vel
með brúnleitu járninu og bronsinu
í verkum Gerðar. Þetta verk Svövu
og verkið Páll eru sterkustu verk
hennar á sýningunni, ásamt því
að vera þau nýjustu, frá þessu ári.
Það er eins og það vanti stundum eitthvað vítamín í verkin hjá
Svövu, sem þó klárlega er til staðar í þessum tveimur nýju verkum.
Þau eru litrík, hæfilega hrá og í
þeim er einhver spenna eins og
til dæmis þegar liturinn í Páli fær
að smitast inn á hvíta flötinn, sem
lyftir verkinu upp og kveikir í því
líf.
Í Vestursalnum er greinilega
verið að vinna með hina byggingafræðilegu vinkla í verkum beggja
listakvenna, sem þó eru mjög ólíkir. Gerður með víravirkisturna
en Svava með formræna strúktúra sem geta minnt á býflugnabú,
pýramída eða stuðlabergshvolf,
svo dæmi séu tekin. Í salnum eru
líka járnverk eftir Gerði með litríkum steinum í miðjunni sem
gætu vísað í forna tilbeiðslu og
trúarbrögð.
Í salnum á neðstu hæðinni eru
módernískir skúlptúrar Gerðar
áhugaverðir, en salurinn er í heild
sístur af þeim þremur.
Þóroddur Bjarnason

Niðurstaða: Rómantísk og spennandi
hugmynd að sýningu, sem hefði verið
hægt að vinna betur úr.
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5 best: Tables at the Top
verð

7.860 kr.
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Gjafabréf
Perlunnar
Góð gjöf við
öll tækifæri!

Veitingahúsið Perlan
Sími: 562 0200 · Fax: 562 0207
Netfang: perlan@perlan.is
Vefur: www.perlan.is

The Pearl (Reykjavik), The Portrait
Restaurant (London), Sirrocco
(Bangkok), Tower Top (Zanzibar)
& Maison Blanche (París).
Independent Online

12 places to see
before you die
— No. 5, The Pearl

Modern Times

Top 10 world’s
revolving restaurants
— No. 1, The Pearl
English CNTV

World’s top
revolving restaurants

— No. 2, The Pearl
Travel+Leisure
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HLUTI AF
HVERJUM
SELDUM
BÍÓMIÐA
ALLAN JÚLÍ
- rennur til
Barnaheilla

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

330.000
0.000 GESTIR!

- TV,, KVIKMYNDIR.ISS
- VJV, SVARTHÖFÐI

NÁNAR Á MIÐI.IS
5%
HÁSKÓLABÍÓ
ÍSÖLD
4
3D
ÍSL.TAL
KL.5.50
L
SMÁRABÍÓ
GLERAUGU SELD SÉR
5%
TED
KL. 8 – 10.20
12
ÍSÖLD 4 3D ÍSL.TAL KL.3.40 - 5.50
L SPIDER-MAN 3D KL 6 - 9
10
L STARBUCK
ÍSÖLD 4 3D ENSK. ÓTEXT KL. 8
KL. 8
L
L INTOUCHABLES KL. 5.30 - 8 - 10.30
ÍSÖLD 4 2D ÍSL.TAL KL. 3.40 - 5.50
12
TED
KL. 3.30 -5.45 -8 -10.2012 WHAT TO EXPECT KL 10.25 L MIB KL. 5.30 10
KL. 8 -10.20
12
TED LÚXUS
NÁNAR Á MIÐI.IS
SPIDER-MAN 3D
KL. 5 - 8 - 10.50
10 BORGARBÍÓ
KL. 6
L
10 ÍSÖLD 3D
SPIDER-MAN 3D LÚXUS KL. 5
KL. 8 - 10
12
SPIDER-MAN 2D
KL. 10.10
10 TED
KL. 8 - 10.30
10
WHAT TO EXPECT
KL. 8
L SPIDERMAN 3D
KL. 5.50
12
PROMETHEUS 3D KL. 10.25
16 INTOUCHABLES

5%

www.laugarasbio.is

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

25.000 MANNS!

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

TED
ÍSÖLD 4: HEIMSÁLFUHOPP 3D
THE AMAZING SPIDER-MAN 3D
INTOUCHABLES - ISL TEXTI
MADAGASKAR 3 3D

8, 10.15
4, 6 - ÍSL TAL
6
4, 8, 9, 10.20
4 - ÍSL TAL

GRÓTTA Frosti Gnarr Stúdíó er staðsett úti á Gróttu og er nafn Grotta Zine dregið af því. Hér eru Hilmir Berg, Giuseppe Russo og
Frosti Gnarr saman með fyrsta tölublaðið.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Gefa út einstakt smárit um list
„Við gáfum út fyrsta ritið um síðustu helgi og erum núna að undirbúa næsta,“ segir Frosti Gnarr
einn þeirra sem standa að baki
nýja smáritinu Grotta Zine, sem
mun koma út hálfsmánaðarlega og
varpa ljósi á einn íslenskan listamann hverju sinni.
„Þetta er smárit eða það sem
kallast á ensku „zine“,“ segir Frosti
um ritið sem telur 36 blaðsíður í
A5 broti. Hann er listrænn stjórnandi og forstjóri grafísku hönnunarstofunnar Frosti Gnarr Stúdíó,
sem annast alla framleiðslu ritsins. Stofan varð að fullstarfandi

fyrirtæki í júní og er staðsett úti
á Gróttu á Seltjarnarnesi en staðurinn er uppspretta nafns smáritsins. Auk Frosta annast Giuseppe
Russo, framkvæmdastjóri stofunnar, framleiðslu blaðsins ásamt
góðum hópi fólks.
Listamaður fyrstu útgáfunnar
er Sigurður Angantýsson Hólm
sem útskrifaðist úr Listaháskóla
Íslands sem grafískur hönnuður í
vor. „Þetta verður þverfaglegt. Við
ætlum að sýna verk eftir myndlistarmenn, grafíska hönnuði, tónlistarmenn og ljósmyndara. Við viljum
ekki endilega festa okkur í mynd-

Tónlist ★★★★★
CHANNING

MATTHEW

Tatum

McConaughey

Innvortis
Reykjavík er ömurleg
FRUMSÝND 25. JÚLÍ

STÆRSTA MYND ÁRSINS
앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

EMPIRE

KVIKMYNDIR.IS

HOLLYWOOD REPORTER

SÉÐ OG HEYRT

VINNAN Á KVÖLDIN HEFUR ALDREI
VERIÐ JAFN SKEMMTILEG!
TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

SAMBIO.IS
ÌÌÌÌ
ÌÌÌÌ
²(03,5(

²(7:((./<

ÌÌÌÌ
ÌÌÌÌ
²%20$*$=,1(

²+2//<:22'5(3257(5

'$1,(/

&5$,*

1$20,

:$776

5$&+(/

:(,6=

Sena

Hressandi
Húsavíkurpönk
Hljómsveitin Innvortis var stofnuð
ðí
rokkbænum Húsavík árið 1996. Hún
gaf út sína fyrstu plötu, Kemur & fer,
tveimur árum seinna. Síðan hefurr
farið frekar lítið fyrir henni þó að hún
hafi aldrei lagt
upp laupana. Fjórtán árum eftir frumsmíðina er plata
númer tvö komin út.
Það eru sautján lög á Reykjavík er ömurleg, öll eftir
söngvarann og gítarleikarann Snæbjörn Ragnarsson
nema tvö. Snæbjörn er afkastamikill texta- og lagahöf-

listinni heldur taka fyrir listamenn
sem okkur finnst vera að gera eitthvað merkilegt eða sérstakt,“ segir
Frosti og bætir við: „Þetta er tilraun til að gera eitthvað nýtt og
spennandi fyrir menninguna.“
„Hver forsíða er einstök og handgerð,“ segir Frosti en upplag hvers
tölublaðs er einungis 500 eintök og
er hver forsíða handmáluð af listamanninum. Hægt er að kaupa ritið
í fimm verslunum fyrir utan Listasafn Íslands, Listasafn Reykjavíkur og Eymundsson, sem gerði sölusamning við stofuna á dögunum.
-hþt

undu og líka meðlimur í Skálmöld og Ljótu
undur
hálfv
hálfvitunum. Tónlistin á Reykjavík er ömurleg
er m
melódískt pönk, anno 2012. Innvortis
er á svipuðum slóðum tónlistarlega og
Morðingjarnir, en teygir sig stundum yfir í
Mo
þungarokk og þjóðlagapönk. Textarnir eru
þun
líka í pönkuðum anda, fullir af grodda og
húmor.
hú
Það eru nokkur frábær lög hér, til
dæmis titillagið, Reykjavík er ömurleg,
d
ssem er með skemmtilegu öskra-með
vviðlagi. Þrautakóngur, Henging, Fínt að
búa þar sem ég bý og Lyfin eru líka flott.
Innvortis er þétt og kraftmikið rokkband,
hljómurinn á plötunni er fínn (Flex klikkar ekki),
hljómurin
umslagið nú frekar ljótt.
en mér finnst u
Á heildina litið er þetta skemmtileg rokkplata sem
ætti að höfða til margra.
Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Melódísk og kraftmikil pönkplata með
skemmtilegum textum.

– Lifið heil
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ÁLFABAKKA

MAGIC MIKE
kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
MAGIC MIKE VIP kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
ICE AGE 4 ÍSL TAL
ICE AGE 4 ensku. Tali
kl. 8 - 10:10
ICE AGE 4 ÍSL TAL
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8
DREAMHOUSE
kl. 8 - 10:10
CHERNOBYL DIARIES kl. 10:30
ROCK OF AGES
kl. 8
MADAGASCAR 3 ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
MADAGASCAR 3 ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
SNOW WHITE
kl. 10:20
UNDRALAND IBBA ÍSL TAL kl. 1:30
Madagascar 3 M/ ísl. Tali
MAGIC MIKE
LOL
Dream House

AKUREYRI

kl.
kl.
kl.
kl.

6
8 - 10:20
6
8 - 10:20

2D
2D
3D
3D
2D
2D
2D
2D
3D
2D
2D
2D
3D
2D
2D
2D

EGILSHÖLL
12
VIP

L
L
L
16
16
12
L
L
12
L
L
12
12
16

Lægra
verð
í Lyfju

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

TED
kl. 5:40 - 8 - 10:20
MAGIC MIKE kl. 8 - 9 - 10:30
DREAMHOUSE
kl. 8 - 10:10
kl. 6
ÍSÖLD 4 ÍSL TAL
ÍSÖLD 4 ENSKT TAL
kl. 7
MADAGASCAR 3 ÍSL TAL kl. 6
KRINGLUNNI

MAGIC MIKE kl. 5:40 - 8 - 10:20
DREAMHOUSE
kl. 8 - 10:10
MADAGASCAR 3 ísl. Tali kl. 5:50
MADAGASCAR 3 ísl. Tali kl. 5:50
LOL
kl. 8
ROCK OF AGES
kl. 10:10
KEFLAVÍK

TED
MAGIC MIKE
DREAMHOUSE

kl. 8
kl. 10:20
kl. 8 - 10

2D
2D
2D
3D
2D
2D
2D
2D
3D
2D
2D
2D
2D
2D
2D

12
12
16
L
L
L

15%
afsláttur

af Panodil Zapp

12
16
L

Tilboðið gildir til 20. ágúst.

L
12
12

12
12
16

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

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: 101 REYKJAVIK 18:00 
COOL CUTS: WHEN THE RAVEN FLIES 20:00  COOL CUTS: HEIMA
SIGUR RÓS 22:00  BLACK’S GAME (ENGLISH SUBS) 22:00

HEIMSFRUMSÝNING!

Frábær sálfræðitryllir í anda The Sixth Sense

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á
ROBERT DE NIRO | SIGOURNEY WEAVER

RED LIGHTS

JACK BLACK SLÆR Í GEGN SEM

BERNIE

BÍÓ PARADÍS - HEIMILI KVIKMYNDANNA

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

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 60432 07/12

www.lyfja.is

KÁTIR KRAKKAR EINS OG ÞESSIR FÁ
GREINILEGA ALLT SEM ÞEIR VILJA!

5008 FRÁ

KR.

4.490.000

Komdu og reynsluaktu sjö manna 5008 og sjáðu heiminn í nýju ljósi. 5008 er verðlaunuð, fimm stjörnu fjölskyldubifreið þar sem allir í fjölskyldunni eiga sitt
uppáhaldssæti. Hver og einn með nægjanlegt rými til að njóta akstursins, hvort sem er í lengri eða styttri ferðum. Ný micro-Hybrid tækni tryggir Peugeot
síðan lægri eldsneytiseyðslu sem dregur enn frekar úr lágum rekstrarkostnaði.

Allir þeir sem reynsluaka Peugeot 5008 fá miða fyrir fjölskylduna á myndina Ísöld 4 - Heimsálfuhopp*
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www.peugeot.is
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BIRNA BJÖRNSDÓTTIR varði Íslandsmeistaratitil sinn í hálfum járnkarli en keppt var í Hafnarfirði í gær. Birna, sem er

sport@frettabladid.is

fyrrum landsliðskona í hlaupum og sundi, bætti einnig Íslandsmetið í kvennaflokki um tólf mínútur. Hákon Hrafn Sigurðsson
varði einnig titil sinn í karlaflokki. Birna lauk keppni á 5:08:18 klst en Hákon á 4:27:03 klst. Í hálfum járnkarli eru syntir 1900
metrar, hjólaðir 90 kílómetrar og að lokum hlaupið hálft maraþon eða 21,1 kílómetri.

Í þriðja skipti á Ólympíuleikana
Björn Magnús Tómasson er klár í slaginn fyrir Ólympíuleikana sem settir verða á föstudag. Björn dæmir í
áhaldafimleikum karla en þetta er í þriðja skiptið sem Björn dæmir á stærsta íþróttaviðburði jarðarinnar.
FIMLEIKAR „Það leggst alveg svakaSIGURSÆLL Alonso varð meistari með

Renault-liðinu 2005 og 2006.
NORDICPHOTOS/GETTY

Þýskalandskappaksturinn:

Alonso bætir
við forystuna
FORMÚLA1 Spánverjinn Fernando

Alonso á Ferrari kom fyrstur í
mark á Hockenheimring-brautinni í Þýskalandi í gær. Alonso,
sem ræsti fyrstur, náði að halda
aftur af Bretanum Jenson Button
á McLaren sem sótti stíft undir
lok kappakstursins en án árangurs.
Með sigrinum jók Alonso forystu
sína í keppni ökuþóra. Spánverjinn hefur nú 34 stiga forskot á
Mark Webber hjá Red Bull. Red
Bull hefur þó töluverða yfirburði
í keppni bílasmiða en liðið hefur
53 stiga forskot á Ferrari.
-ktd

ÚRSLIT
Landsleikur í handbolta
Ísland - Argentína

27-23 (16-13)

Mörk Íslands: Guðjón Valur Sigurðsson 6, Róbert
Gunnarsson 5, Snorri Steinn Guðjónsson 4/4,
Arnór Atlason 3, Ásgeir Örn Hallgrímsson 3,
Ingimundur Ingimundarson 2, Ólafur Gústafsson
2, Alexander Petterson 2.
Varin skot: Hreiðar Levý Guðmundsson 11, Björgvin Páll Gústavsson 7/1.

Liðin mætast í Kaplakrika í kvöld kl. 20.15.

Pepsi-deild karla
Í kvöld
ÍBV - Selfoss
Valur - Fram
Keflavík - Fylkir
ÍA - Breiðablik

kl. 18.00
kl. 19.15
kl. 19.15
kl. 19.15

Pepsi-deild kvenna
Í kvöld
Þór/KA - KR

kl. 18.30

0-1
Grindavíkurvöllur, áhorf.: 627

Magnús Þórisson (6)

lega vel í mig. Það var ánægjulegt að fá þetta boð,“ segir Björn
en honum bárust tíðindin í mars
síðastliðnum. Björn dæmdi fyrst
á Ólympíuleikunum í Sidney árið
2000 og svo aftur fjórum árum
síðar í Aþenu. Hann segist alveg
eins hafa átt von á að bjóðast að
dæma í London.
„Mér var boðið að dæma sem
eftirlitsdómari á heimsmeistaramótinu í Tókýó í október og svo
aftur í janúar á undirbúningsmóti Ólympíuleikanna í London.
Ég leit svo á að ég yrði ekki skorinn af aðaldæminu fyrst það var
búið að fá mig í þetta,“ segir Björn
sem dæmdi á sínu fyrsta stórmóti
fyrir sextán árum, Evrópumeistaramótinu árið 1996.

Breytt fyrirkomulag í London
Í hverri grein í áhaldafimleikum eru tveir dómarar sem dæma
miðað við erfiðleikana í æfingu og
fimm dómarar sem dæma miðað
við framkvæmd æfingarinnar.
Meðaleinkunn úr hvorum dómaraflokki er lögð saman og þannig fengin út heildareinkunn.
Björn verður í hlutverki annars
af tveimur eftirlitsdómurum. Ef
einkunnir framkvæmdardómaranna fimm þykja ekki nógu líkar
bætist einkunn eftirlitsdómaranna í safn einkunna framkvæmdardómaranna fimm til þess að
minnka dreifingu einkunnanna.
„Það voru upphaflega sex fram-

GRINDAVÍK (4-4-2): Grindavík (4-4-2): Óskar
Pétursson 5 - Björn Berg Pryde 4, Ólafur Örn
Bjarnason 5, Mikael Edlund 3, Ray Anthony Jónsson 3 - Matthías Örn Friðriksson 5, Alexander
Magnússon 5, Hafþór Ægir Vilhjálmsson 4 (71.,
Marko Valdimar Stefánsson -), Scott Ramsay 6 Magnús Björgvinsson 5, Óli Baldur Bjarnason 4
(62., Alex Freyr Hilmarsson 5).
FH (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson 6 - Guðjón
Árni Antoníusson 6, Pétur Viðarsson 5, Guðmann
Þórisson 6, Danny Thomas 5 - Hólmar Örn Rúnarsson 7, Bjarki Gunnlaugsson 7, Björn Daníel
Sverrisson 7* - Emil Pálsson 5, Atli Guðnason 6,
Albert Brynjar Ingason 5 (75., Ólafur Páll Snorrason -).
* MAÐUR LEIKSINS

1-1
Stjörnuvöllur, áhorf.: 925

Þóroddur Hjaltalín (6)

0-1 Gary Martin (52.), 1-1 Sjálfsmark (90.)
Skot (á mark): 18-12 (5-7)
Varin skot: Ingvar 5 - Hannes Þór 5
STJARNAN (4-3-3): B Ingvar Jónsson 7 - Jóhann
Laxdal 7, Baldvin Sturluson 5, Daníel Laxdal 7,
Hörður Árnason 7 - Atli Jóhannsson 7 (79., Tryggvi
Sveinn Bjarnason), Alexander Scholz 6, Halldór
Orri Björnsson 5 (79., Mark Doninger -) - Kennie
Chopart 6, Ellert Hreinsson 7, Garðar Jóhannsson 6.
KR (4-3-3): Hannes Þór Halldórsson 7* Haukur Heiðar Hauksson 5, Grétar Sigﬁnnur
Sigurðarson 6, Rhys Weston 5, Guðmundur Reynir
Gunnarsson 6 - Bjarni Guðjónsson 5, Egill Jónsson
4 (88., Atli Sigurjónsson -), Viktor Bjarki Arnarson
7 (81., Aron Bjarki Jósepsson -) - Þorsteinn Már
Ragnarsson 4, Óskar Örn Hauksson 7, Gary Martin
* MAÐUR LEIKSINS
7.

kvæmdardómarar og engir eftirlitsdómarar en reglunum var
breytt árið 2010,“ segir Björn sem
hélt til London í gær.
„Þar verða fundahöld og dómaraæfingar. Þess á milli fer
maður á Youtube og skoðar æfingar af hinum og þessum mótum,“
segir Björn sem telur Ísland
standa vel að vígi þegar kemur
að dómurum.
„Það eru tólf íslenskir alþjóða-

dómarar sem er mjög gott miðað
við höfðatöluna svokölluðu. Margir mjög frambærilegir dómarar á
háu stigi,“ segir Björn og nefnir
sérstaklega til sögunnar Anton
Heiðar Þórólfsson.

Reglum breytt á fjögurra ára fresti
„Hann fór til Singapúr á Ólympíumót æskunnar 2010 sem er fyrir
dómara 35 ára og yngri. Hann
stóð sig mjög vel á síðasta alþjóð-

lega prófi fyrir fjórum árum,“
segir Björn en dómarar þurfa að
endurnýja alþjóðleg réttindi sín á
fjögurra ára fresti.
„Reglurnar í fimleikunum
breytast á fjögurra ára fresti. Í
desember verður námskeið í Slóvakíu þar sem helstu dómarar
hverrar þjóðar þreyta próf. Þá
fyrst kemur í ljós í hvaða átt á að
leiða íþróttina næstu fjögur árin,“
segir Björn.
- ktd

Stjarnan og KR grétu tvö töpuð stig en FH-ingar nældu í þrjú stig í Grindavík:

Þunglamalegur sigur FH-inga
FÓTBOLTI FH-ingar unnu sannkall-

aðan vinnusigur, 1-0, gegn Grindvíkingum í 12. umferð Pepsi-deildar karla í gærkvöldi en leikið var
suður með sjó. Guðmann Þórisson
skoraði eina mark leiksins eftir
aðeins nokkurra mínútna leik með
skalla eftir hornspyrnu. FH-ingar
höfðu ávallt fín tök á leiknum og
gáfu fá færi á sér. Heimamenn
reyndu hvað þeir gátu til að jafna
metin undir lokin án þess að skapa
sér færi. Allt kom fyrir ekki og
FH-ingar unnu mikilvægan sigur.

0-1 Guðmann Þórisson (6.)
Skot (á mark): 4-7 (1-4)
Varin skot: Óskar 3 - Gunnleifur 1

MARGREYNDUR „Ætli ég sé ekki kominn með tíu heimsmeistaramót og tíu Evrópumeistaramót auk þrennra Ólympíuleika,“ segir
Björn sem tók alþjóðlegu dómararéttindin árið 1993.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sjálfsmark á síðustu stundu
KR-ingar voru augnablikum frá
því að tryggja sér sigur á Stjörnunni í viðureign liðanna í Garðabæ
á laugardaginn. Eftir þunga sókn
Stjörnumanna varði Hannes Þór
Halldórsson skot Ellerts Hreins-

sonar í stöngina. Af henni hrökk
boltinn í höfuð Guðmundar Reynis Gunnarssonar og í netið. Stjarnan fagnaði stiginu í
skamman tíma en bæði
lið töldu sig svikin um
stigin þrjú.
„Það skiptir ekki máli
hvort ég skora eða ekki.
Ég er hérna til að vinna
leiki og við vorum þremur mínútum frá því. Mér
líður eins og að loknum
tapleik,“ sagði Gary Martin sem skoraði í sínum
fyrsta leik fyrir KR eftir
háværa brottför frá Akranesi.
FH-ingar anda ofan
í hálsmál KR á toppi
deildarinnar. Liðið

hefur 23 stig, einu minna en KR,
en Hafnfirðingar eiga leik til góða.
Staða Grindavíkur verður alvarlegri með hverri vikunni. Liðsmenn Guðjóns Þórðarsonar sitja
á botni deildarinnar með
aðeins sex stig úr tólf
leikjum og fátt sem
bendir til annars
en falls liðsins úr efstu
deild.
-sáp, -ktd

Enginn Aron í sigri á Argentínu
í handbolta vann fjögurra marka
sigur á Argentínu 27-23 í fyrri
æfingaleik þjóðanna á laugardag.
Íslenska liðið sem lék án Arons
Pálmarssonar og Ólafs Stefánssonar átti í töluverðum erfiðleikum með gestina sem héldu í við
íslenska liðið allt þar til skammt
lifði leiks.
„Við vissum fyrirfram að við
værum betri og að við myndum
vinna leikinn. Það er afar hættuleg hugsun sem gerði þeim kleift
að hafa þetta svona tæpt. Við
gerum meiri kröfur til okkar en
þetta. Núna þekkjum við andstæðinginn betur og getum nýtt okkur
það,“ sagði hornamaðurinn Guðjón
Valur Sigurðsson í leikslok en liðin
eigast við öðru sinni í Kaplakrika
í kvöld.
Töluvert er um meiðsli í herbúð-

um íslenska liðsins og voru Bjarki
Már Elísson og Ólafur Gústafsson kallaðir inn í landsliðshópinn
í æfingaleikina gegn Argentínu af
þeim sökum. Mest óvissa ríkir um
þátttöku vinstri skyttunnar Arons
Pálmarssonar. Aron fór til Þýskalands í gær að ósk forráðamanna
þýska félagsins Kiel. Óánægju ku
gæta hjá þýska félaginu með fullyrðingar læknateymis íslenska
landsliðsins um að Aron verði
kominn í lag fyrir leikana í London.
Aron, sem glímt hefur við hnémeiðsli í lengri tíma, hefur ekkert æft með íslenska liðinu eftir
Frakklandsmótið um síðustu
helgi. Mikil óvissa ríkir um þátttöku hans á Ólympíuleikunum en
Íslenska liðið mætir einmitt því
argentínska í fyrsta leik sínum í
London á sunnudagsmorgun. -ktd

Adam Scott fataðist flugið:

Els fagnaði sigri
á Opna breska

Mikil óvissa ríkir um þátttöku Arons Pálmarssonar á Ólympíuleikunum í London:

HANDBOLTI Íslenska karlalandsliðið

SÁ FJÓRÐI Els hefur nú unnið risamót í
golfi fjórum sinnum.
NORDICPHOTOS/AFP

MEIDDUR Fróðlegt verður að sjá hvernig

læknar Kiel meta ástand Arons.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

GOLF Suður-Afríkumaðurinn
Ernie Els fagnaði óvæntum sigri
á Opna breska meistaramótinu
sem lauk á Royal Lutham & St.
Annes vellinum á Englandi í gær.
Els lék lokahringinn á tveimur
höggum undir pari og lauk leik á
sjö undir samanlagt.
Fátt benti til sigurs Els eða
reyndar nokkurs annars en Ástralans Adams Scott. Scott hafði
fjögurra högga forskot og virtist í
góðu jafnvægi þegar fjórar holur
voru eftir. Fjórir skollar í röð
gegn fugli hjá Els á 18. holunni
sáu til þess að Scott mátti sjá á
eftir titlinum til vinar síns Els.
„Ég hafði þetta í hendi mér
þegar fjórar holur lifðu,“ sagði
Scott sem virtist ætla að bresta í
grát eftir að pútt hans til að jafna
Els á 18. holunni geigaði.
„Ég er dofinn og átta mig
ekki á þessu. Það mun taka mig
nokkra daga að átta mig á þessu
því ég hef augljóslega ekki verið
í þessari stöðu í tíu ár,“ sagði Els
sem fagnaði sigri á mótinu 2002.
Tiger Woods fataðist flugið í
gær eftir fínt golf fyrstu þrjá
dagana. Tiger spilaði á þremur
höggum yfir pari og lauk leik á
þremur undir samanlagt.
-ktd
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við tækið Hallfríður Þóra Tryggvadóttir auglýsir

> Stöð 2 kl. 21.35
Silent Witness

Kæru stjörnur í litla Hollywood

Breska sakamálaserían Silent
Witness stendur ávallt fyrir
sínu. Í þættinum í kvöld heldur
Nikki til Afríku að rannsaka
dánarorsök bresks læknanema. Lögreglan á staðnum
heldur því fram að læknaneminn hafi orðið villidýrum að
bráð en pabbi fórnarlambsins
er ekki sannfærður um að það
sé satt.

Fáir hafa farið varhluta af stjörnufári Íslendinga
þetta sumarið en stórleikarar streyma til landsins. Ég hef því tekið mér það bessaleyfi að
kalla Ísland „litla Hollywood“.
Líklega er þetta einhver innri þrá um
samfélag frægra leikara á eyjunni og
möguleika á að fá að taka þátt í Hollywood-kvikmynd. Hvern hefur svo sem
ekki dreymt um það? Ég myndi allavega
ekki neita góðri rullu á móti Russel
Crowe, Tom Cruise eða Ben Stiller.
Ég hef reynt að fylgjast með
leikurunum en aldrei tekist að
hitta eina einustu stjörnu. Á
sama tíma hefur fjöldi fólks
náð papparassamyndum, tekið
stjörnurnar tali og jafnvel fengið

mynd af sér með þær upp á arminn.
Ég hef ekki verið svo lánsöm og hef því
ákveðið að horfa á vel valdar kvikmyndir
leikaranna, því ekki verða kynni okkar
nánari.
Fyrst endurnýjaði ég kynnin við
hinn ómótstæðilega og „gáfaða“ Zoolander sem telur lífið snúast um það
eitt að vera fáranlega fallegur. Yfirnáttúrulegi svipurinn á stút og kinnbeinum
Bens Stiller vakti mér von um að kynnast
leikaranum. Því auglýsi ég hér með eftir
manninum með Magnum-svipinn eins og
norski maðurinn lýsti eftir draumadísinni
með schaefer-hundinn í vikunni. Á meðan ég
bíð svara ætla ég að skella Top Gun í tækið
og skoða hinn einhleypa Tom Cruise.

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

unni (7:8) (e)

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Tilraunin – Ofvirkni og athyglisbrestur (3:3) (Eksperimentet)

20.10 Landsleikur í handbolta (Ísland Argentína) BEINT
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Liðsaukinn (26:32) (Rejseholdet)

Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi ungra
barna.

23.20 Kviksjá: Stuttmyndir Kvikmyndaskólans
23.21 Kennitölur Stuttmynd eftir Hall Örn

Árnason.

23.31 Kviksjá: Stuttmyndir Kvikmyndaskólans
23.32 Hugrún Stuttmynd eftir Ingu Maríu
Eyjólfsdóttur.

23.50 Njósnadeildin (4:8) (Spooks VIII)

(e) Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.

00.45 Fréttir
00.55 Dagskrárlok

08:40 A Fish Called Wanda
10:25 Time Traveler‘s Wife
12:10 Tangled
14:00 A Fish Called Wanda
16:00 Time Traveler‘s Wife
18:00 Tangled
20:00 Avatar
22:40 Köld slóð
00:20 Pride
02:05 Frágiles
04:00 Köld slóð
06:00 You Don‘t Know Jack

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.45 Malcolm in the Middle (16:16)
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (105:175)
10.15 Chuck (15:24)
11.00 Smash (3:15)
11.45 Falcon Crest (30:30)
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol (27:40) (28:40)
15.05 ET Weekend
15.50 UKI
15.55 Stuðboltastelpurnar
16.15 Ofurhundurinn Krypto
16.40 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 Friends (23:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 Simpson-fjölskyldan (10:22)
19.40 Arrested Development 3 (2:13)
20.05 Glee (15:22)
20.50 Suits (7:12)
21.35 Silent Witness (11:12) Bresk saka-

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 Karlar sem hata klám 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: Þrítugasta kynslóðin 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
16.55 Þýski handboltinn: Fuchse Berlin - Flensburg

18.20 Símamótið Sýnt frá mótinu í Kópavogi þar sem knattspyrnustjörnur framtíðarinnar eru í aðalhlutverki. Á mótinu keppa
stelpur í 5., 6. og 7. flokki.
19.10 Tvöfaldur skolli Logi Bergmann og
Þorsteinn Hallgrímsson skoða golfíþróttina.
20.10 Pepsi deild kk: Stjarnan - KR
22.00 Pepsi mörkin
23.10 Pepsi deild kk: Stjarnan - KR
01.00 Pepsi mörkin

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.05 Million Dollar Listing (7:9) (e)
16.50 Minute To Win It (e)
17.35 Rachael Ray
18.20 The Ricky Gervais Show (5:13)

(6:13) (e)

06.40 Keeping Up Appearances 07.40 My Family
08.40 The Inspector Lynley Mysteries 10.10 Deal
or No Deal 10.45 EastEnders 11.15 Extreme
Makeover: Home Edition 12.00 QI 12.55 Keeping
Up Appearances 13.55 My Family 14.55 The Best
of Top Gear 15.45 QI 16.45 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 21.40 Rev 22.10 Michael McIntyre‘s
Comedy Roadshow 22.55 The Best of Top Gear

19.10 America‘s Funniest Home Videos (22:48) (e)
19.35 30 Rock (20:23) (e)
20.00 Will & Grace (2:24) (e)
20.25 One Tree Hill (2:13) Vinsæl bandarísk þáttaröð um ungmennin í Tree Hill sem
nú eru vaxin úr grasi. Mikið hefur gengið á
undanfarin ár en þetta er síðasta þáttaröðin. Brooke fær viðskiptahugmynd og Julian er
enn áhyggjufullur yfir ákveðinni fjárfestingu.
Clay leitar sér aðstoðar vegna svefnleysis og
Millie er óhreinskilinn við Mouth.

12.00 Søren Ryge præsenterer 13.00 DR Update
- nyheder og vejr 13.10 Jamie‘s Chef 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 Sommervejret 18.00 Kyst til
kyst 19.00 TV Avisen 19.25 Sommervejret 19.30
OL 2012 20.00 Sommer Horisont. Thailands
tredje køn 20.55 Kommissær Janine Lewis 22.05
Kidnappet 22.45 Damages 23.40 Damages

21.10 Rookie Blue (2:13) Nýstárlegur

17.45 QPR - Chelsea
19.30 PL Classic Matches: Tottenham

- Man. Utd., 2001

20.00 Man. Utd. - Everton 22.04.12
20.30 Man. City - Stoke
22.15 Man. Utd. - Blackburn

málasería um liðsmenn réttarrannsóknardeildar lögreglunnar í London sem kölluð er
til þegar morð hafa verið framin.

22.30 Supernatural (21:22)
23.10 Two and a Half Men (21:24)
23.35 The Big Bang Theory (12:24)
23.55 How I Met Your Mother (15:24)
00.20 Bones (3:13)
01.05 Girls (6:10)
01.35 Eastbound and Down (7:7)
02.05 NCIS (12:24)
02.50 V (4:12)
03.35 Chuck (15:24)
04.20 Suits (7:12)
05.05 Friends (23:24)
05.30 Fréttir og Ísland í dag

fm 92,4/93,5

19.30 The Doctors (163:175)
20.15 60 mínútur
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.45 Dallas (6:10)
22.30 Rizzoli & Isles (6:15)
23.15 The Killing (11:13)
00.00 Treme (3:10)
01.00 60 mínútur
01.45 The Doctors (163:175)
02.25 Íslenski listinn
02.50 Sjáðu
03.15 Fréttir Stöðvar 2
04.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

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. Mikilvægur heimildarmaður finnst ekki þrátt fyrir
ítrekaða rannsókn lögreglunnar. Rómantík
svífur yfir vötnum hjá nýliðunum.

22.00
22.50
23.35
00.20

Camelot (7:10)

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 Koht på jobben 16.40
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 Lyngbø
og Hærlands Big Bang 18.20 Fotografen og
keisaren 18.50 Smilehullet 18.55 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 21 19.30 Sommeråpent 20.15
Boardwalk Empire 21.05 Kveldsnytt 21.20 Den
fordømte 22.45 20 spørsmål 23.15 Out of Time

Jimmy Kimmel
Law & Order (19:22) (e)

Olivia Lee: Dirty, Sexy, Funny
(7:8) (e)

00.45 The Bachelor (8:12) (e)
02.15 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.00 Opna breska
meistaramótið 2012 (4:4) 14.30 Inside the
PGA Tour (29:45) 14.55 Opna breska meistaramótið 2012 (4:4) 17.55 The Open Championship Official Film 2009 18.50 Opna
breska meistaramótið 2012 (4:4) 01.00
ESPN America

09.25 Gravid i höga klackar 10.10 Mitt i naturen 10.15 OS-krönikan 12.00 X-Games 12.30
Ombyte av tåg 14.00 Rapport 14.05 Gomorron
Sverige 14.55 Engelska Antikrundan 15.55
Sportnytt 16.00 Rapport 16.10 Regionala nyheter
16.15 Barn med cancer 17.15 Mitt i naturen
17.20 Sverige i dag sommar 17.30 Rapport 17.52
Regionala nyheter 18.00 Usain Bolt 19.00 Borgen
20.00 Här har du din mat 20.30 Hemlös 21.00
Rapport 21.05 OS-krönika 22.35 En idiot på resa
23.20 Häxans tid

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Golf

fyrir alla 3 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eldum
íslenskt

OMEGA
18.00 Að norðan

Dagskrá allan sólarhringinn.

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

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

NÝTT Á RIZZO PIZZA

STÆRRI PIZZA AF MATSEÐLI, STÆRRI MARGARITA
OG BRAUÐSTANGIR MEÐ SÓSU Á AÐEINS 2990 KR.

FJÖLSKYLDUTILBOÐ

FÖÐURLANDIÐ AUGLÝSINGASTOFA

BÆJARLIND  HRAUNBÆ GRENSÁSVEGI MOSFELLSBÆ
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GOTT Á GRILLIÐ

Frá Séð og Heyrt í slúðrið

„Mér finnst best að grilla
nautakjöt og bý til mína eigin
maríneringu og er með sérblandaðan vökva sem ég læt
yfir kjötið á grillinu, sem er
leynivopnið mitt í rauninni.“
Guðmundur Valur Viðarsson, meðlimur
Radiant Games

Lilja Katrín Gunnarsdóttir leikkona og fyrrum ritstjóri Séð og
heyrt heldur úti bloggsíðunni Glysborgin.wordpress.com þar sem
hún segir fréttir af stjörnunum í
Hollywood.
„Ég er í sumarfríi með dóttur
minni og finnst mjög erfitt að hafa
lítið fyrir stafni þannig að þetta
er góð dægrastytting,“ segir Lilja
Katrín. Hún nýtir tímann þegar
dóttir hennar tekur sér hádegisblund í skriftirnar og segir þær
alls ekki svo tímafrekar. „Þegar
dóttir mín lúrir þá kíki ég á fræga
fólkið. Ég veit hvar ég finn nýjustu fréttirnar og því tekur þetta
aðeins nokkrar mínútur og held-

ur mér inni í slúðrinu. Mér finnst
gaman að dúllast í þessu þó ég vilji
ekki endilega vinna við þetta.“
Aðspurð viðurkennir Lilja Katrín að þekking hennar á öllu sem
viðkemur Hollywood sé umfangsmikil. „Ég veit alltof mikið um
þetta fólk. Ég veit hvað börnin þeirra heita og hvað þau eru
gömul. Kærastanum mínum finnst
ég mjög skrítin stundum,“ segir
hún og hlær.
Innt eftir því hvort hún ætli að
halda skrifunum áfram að sumarfríinu loknu segist Lilja Katrín
ætla að gera það eins lengi og hún
nennir. „Þetta er týpískt eitthvað
sem maður gerir þar til maður

nennir ekki meiru. Ég er líka með
annað blogg sem fjallar um bakstur og ég veit ekki hvort ég nenni
að halda úti tveimur bloggum. Ég
bloggaði einmitt þar í gær þannig
að þú getur náð þér í uppskrift að
hollustuköku,“ segir hún og beinir
orðum sínum til blaðamanns.
Kökublogg Lilju má finna á slóðinni Liljakatrin.wordpress.com.
- sm

FYLGIST MEÐ HOLLYWOOD Lilja Katrín

Gunnarsdóttir leikkona og fyrrum ritstjóri Séð og heyrt heldur úti bloggsíðu sem segir frá lífinu í Hollywood.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

STÓRLÆKKAÐ VERÐ
Á ÖLLUM FERÐAVÖGNUM

STÖRNUR Bæði
Larissa Reis og
Ronnie Coleman
eru stórar stjörnur í
heimi vaxtarræktar
og fitness og eflaust
margir spenntir að
fá að hitta þau hérlendis í nóvember.
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* Forsendur Ergo:
Mánaðarleg greiðslubyrði miðast við bílasamning Ergo,
70% fjármögnun til 84 mánaða m.v. gullvildarkjör
og 9,55% óverðtryggða vexti

HJALTI ÚRSUS: ÞAÐ ERU ALLTAF EINHVERJIR STÆLAR Í RONNIE COLEMAN
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Hollywood-stjörnur fitnessheimsins koma til Íslands
„Þau eru bæði hálfgerðar Hollywood-stjörnur og með milljónir
aðdáenda sem fylgjast með þeim í
gegnum netið,“ segir kraftajötuninn Hjalti Úrsus um þau Ronnie
Coleman og Larissu Reis sem eru
væntanleg til landsins í nóvember.
Þau koma hingað til að taka þátt
í árlegu vörusýningunni Iceland
Health and Fitness Expo sem Hjalti
stendur fyrir ásamt Fitness Sporti.
Ronnie Coleman er mörgum
kunnur, en hann er áttfaldur Herra
Olympia og hefur auk þess unnið
Arnold Classic-mótið og fjölda
annarra. „Þegar Densel Washington og þessir kallar vitna í vaxtarræktarmann í myndum þá er það
alltaf Ronnie. Hann er stærsta
nafnið í þessum bransa strax á eftir
Schwarzenegger sjálfum,“ segir

Hjalti og bætir við að hann sé mjög
skemmtilegur karakter. „Hann
gargar til dæmis oft „lightweight,
lightweight“, þegar hann er að lyfta
kannski 400 kílóum. Það eru alltaf
einhverjir svona stælar í honum,“
segir Hjalti hlæjandi en Coleman
er þekktur fyrir þessa stæla sína
og skemmtilega frasa.
Larissa Reis er tvímælalaust sú
heitasta í bransanum í dag en hún
keppir í röð þeirra allra bestu í fitness og er með gríðarlega stóran
aðdáendahóp. „Á bloggsíðunum
hjá stelpunum sem eru í fitness má
vel sjá að hún er mikil fyrirmynd
hjá þeim. Hún er rosalega hörð,
vöðvuð og flott en samt þannig að
konur vilja vera eins og hún því hún
er svo glæsileg,“ segir Hjalti. „Hún
er alveg ótrúlega vinsæl og ég spái

því að hún eigi eftir að enda í Hollywood,“ bætir hann við. Á vörukynningunni mun Larissa bjóða upp
á námskeið fyrir stelpur þar sem
hún fer með þeim yfir hluti eins og
þjálfun og mataræði.
Bæði lenda Ronnie og Larissa á
landinu 7. nóvember og hún verður hér í fimm daga en hann í fjóra.
Þau verða á sýningunni, sem haldin verður í Íþróttamiðstöðinni
Varmá í Mosfellsbæ helgina 10.
til 11. nóvember, og gefst fólki þar
kostur á að hitta þau að máli, fá hjá
þeim eiginhandaráritanir og ná
myndum af sér með þeim. „Heilsuiðnaðurinn er orðinn svo rosalega
stór hérlendis að það er frábært að
geta boðið fólki upp á að komast í
kynni við svona stór nöfn,“ segir
Hjalti.
tinnaros@frettabladid.is

Gylfi Sig styður Hjóla-Róbert
„Ég ætla að hjóla eftir þjóðvegi eitt og þetta eru alls
um 1.332 kílómetrar,“ segir Róbert Þórhallsson hjólakappi, sem leggur upp í hringferð um Ísland 7. ágúst
til styrktar Styrktarfélagi krabbameinssjúkra barna
(SKB).
Róbert hefur fengið stuðning úr ýmsum áttum og er
þegar búinn að fá gistingar-, bíla- og bensínstyrki svo
dæmi séu nefnd. Hann hafði samband við Gylfa Sigurðsson fótboltastjörnu og óskaði eftir stuðningi
frá honum. „Ég fann hann á Facebook og sendi
honum póst. Ég bjóst samt ekki við að fá svar
þar sem ég myndi halda að innboxið hjá manni
eins og Gylfa Sigurðssyni væri dálítið fullt,“
segir Róbert. Gylfi svaraði honum þó innan
fárra daga og sagðist endilega vilja vera með
ef hann mætti. Gylfi er nýbúinn að skrifa undir
samning við fótboltafélagið Tottenham
og ætlar að leggja sitt af mörkum með
að gefa eitt stykki áritaða Tottenhamtreyju í söfnunina. „Hann er greinilega
frábær einstaklingur,“ segir Róbert,
sem sjálfur er Arsenal-maður en gæti
samt vel hugsað sér að festa kaup á
Tottenham-treyju merktri Gylfa.
Treyjan verður gefin heppnum
aðila sem er vinur Facebook-síðu
Róberts, sem ber heitið 1332km.
Róbert gefur sér 10 daga til að

HJÓLA HRINGINN Róbert ætlar að hjóla eftir þjóðvegi

1 hringinn um landið og félagi hans Baldvin
Sigurðsson fylgir honum eftir á bíl.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

hjóla hringinn, en félagi hans Baldvin
Sigurðsson fylgir honum eftir á bíl.
Róbert er vel í stakk búinn fyrir ferðina
og segist hjóla hvert sem hann fer. „Það
er óþarfi að eiga bíl í svona lítilli borg,“
segir hann. Hægt er að styrkja átakið með
því að hringja í styrktarnúmerið 9033001
til að gefa 1.000 krónur og 9033003 til að
gefa 3.000 krónur. Allir peningarnir renna
alveg óskiptir til SKB.
- trs
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

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

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

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

FRÉTTIR AF FÓLKI
Crowe vill ekki athygli
Starfsliðinu í kringum Noah, nýjustu kvikmynd Darrens Aronofsky,
var boðið til sérstakrar forsýningar
á nýjustu Batman-myndinni, The
Dark Knight Rises, í Sambíóunum
Egilshöll klukkan fjögur í gær.
Fljótlega kvisaðist út að stórstirnin
Russell Crowe og Anthony
Hopkins mundu láta sjá
sig á sýningunni og því
biðu ljósmyndarar
og myndatökumenn
á staðnum þegar fólk
mætti á staðinn.
Biðin reyndist
hins vegar til
einskis því
að hvorugur
mætti og var
sú skýring
gefin að
þeir vildu
forðast
sviðsljósið.

SÆNGURFATA

ÚTSALA!
SÆNGURFÖT Á

Hannes hittir Óttar
Lögfræðingurinn og rithöfundurinn
Ragnar Jónasson hélt upp á
afmælið sitt á föstudagskvöld með
veglegri veislu. Á meðal gesta voru
prófessorinn Hannes Hólmsteinn
Gissurarson og rithöfundurinn
Óttar Norðfjörð. Óttar hefur sem
kunnugt er gefið út grínútgáfu
af ævisögu Hannesar í nokkrum
örþunnum bindum en þrátt fyrir
það fór vel á með þeim og Hannes
segist sjálfur hafa tekið Óttari vel —
eins og öðrum.
- sh, afb

40-50%
AFSLÆTTI

MIKIÐ ÚRVAL AF HÁGÆÐA

SÆNGURFATNAÐI

FRÁ 3.890 KR.

Mest lesið
1

Norsk gildi sigruðu Breivik

2

Nöfn fórnarlamba birt

3

Skiptar skoðanir um
málshöfðun vegna forseta...

4

Hvassast undir Eyjafjöllum í
gær

5

Reglur um vökva framlengdar

ATH!
AÐEINS
Í NOKKRA
DAGA!
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

4RÚM

39% AFSLÁTTUR!

50% AFSLÁTTUR

AF HANDKLÆÐUM

Straumur

ARGH!!! 200712

mánudagskvöld
kl. 22

40% AFSLÁTTUR
AF RÚMTEPPUM
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