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Viltu selja?

Rúnar Gíslason

Lögg. fasteignasali

Vegna mikillar sölu vantar mig 2ja
og 3ja herbergja íbúðir í hverfum
101 og 105 Reykjavík.
Ákveðnir kaupendur bíða eftir
réttu eigninni.
Talaðu endilega við Auði í síma 824-7772
eða audur@fasteignasalan.is

audur@fasteignasalan.is

HVETTU BARNIÐ TIL AÐ VERA GÆTIÐ
ÞEGAR ÞAÐ VEITIR PERSÓNULEGAR
UPPLÝSINGAR Á NETINU

Fasteignamarkaðurinn kynnir:
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Mjög fallegt
og vandað
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fjögurra herbergja
QKDORJHQ
heilsárshús
DUE~VWDåLPHå
í Vaðneslandi í Grímsnes- og
VyODURUNX
Grafningshreppi. Hitaveita er á
staðnum.
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Hringamél og Hávamál
Jakob Lárusson sameinar hönnun
og hestamennsku. Hann smíðar
hringamél í anda goðafræðinnar.
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Milljarðar í varnir
fyrir sjö bæjarfélög
Bjóða heim í raftónlist
Steindór og Kristjana halda
tónlistarveislu í stofunni á
menningarnótt.
popp 30

Missterkar stoðir
Efnahagsbatinn frá hruni
er staðreynd, en byggir á
veikum grunni skrifar Árni
Páll Árnason þingmaður.
skoðun 16

Framkvæmdum við snjóflóðagarða á að ljúka fyrir lok árs 2020. Áætlunum
hefur seinkað um tíu ár. Ofanflóðasjóður réð yfir um 10,3 milljörðum króna
um síðustu áramót. Mjög skýrt að féð er eyrnamerkt segir umhverfisráðherra.
ÖRYGGISMÁL Til stendur að ljúka við

uppbyggingu snjóflóðavarnargarða
í sjö bæjarfélögum fyrir árið 2020.
Þegar þeim lýkur verða snjóflóðavarnargarðar í hlíðum tólf bæja
víðs vegar um landið.
Ofanflóðasjóður hafði yfir að
ráða um 10,3 milljörðum króna um
síðustu áramót og hefur ofanflóðanefnd kortlagt helstu staði á landinu
þar sem nýta á féð í varnir. Samkvæmt fjárlögum 2012 var ráðstöfunarfé sjóðsins til framkvæmda um
10 prósent af upphæðinni, eða rúmlega 1,3 milljarðar króna.
Sjóðurinn var stofnaður eftir
snjóflóðin á Súðavík og Flateyri
árið 1995 sem kostuðu 34 mannslíf. Síðan þá hafa verið reist varnarmannvirki á Flateyri, Siglufirði,
Neskaupstað, Ísafirði, Seyðisfirði,
Ólafsvík, Bíldudal og Ólafsfirði.

Það hefur alltaf legið
ljóst fyrir að þetta
er tímabundið og tæmandi
verkefni.
SVANDÍS SVAVARSDÓTTIR
UMHVERFISRÁÐHERRA

Upphaflega átti öllum framkvæmdum að vera lokið árið 2010.
Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra segir það skýrt að sjóðsféð hafi verið eyrnamerkt með lagasetningu í kjölfar flóðanna 1995, en
sé um leið hluti af ríkissjóði.
„Vegna ástandsins höfum við
hægt á framkvæmdunum og fórum
því hægar í útgreiðslur. Við gerum
ráð fyrir því að sjá fyrir endann á
framkvæmdunum á þessum áratug.
Það hefur alltaf legið ljóst fyrir að

þetta er tímabundið og tæmandi
verkefni, en það hefur lengst nokkuð í ljósi aðgerða í kjölfar hrunsins.“
Magnús Jóhannesson, formaður ofanflóðanefndar, segir að þó
svo framkvæmdir séu ekki hafnar á öllum stöðum sé búið að ráðstafa öllu fénu í snjóflóðavarnir víðs
vegar um landið. Gerðar hafi verið
tillögur um framkvæmdir á Siglufirði sem geti hafist á næsta ári.
Aðrir fyrirhugaðir varnargarðar eru í kortunum á Eskifirði og
Fáskrúðsfirði, sem og frekari framkvæmdir á Bíldudal, Siglufirði, Ísafirði, Neskaupstað og Patreksfirði.
Tekjur Ofanflóðasjóðs byggjast
á 0,03 prósentum af brunabótamati
bygginga og óx innistæða hans um
milljarð á milli áramótanna 2010 og
2011.
- sv

Enginn betri en Þórir
Þórir Hergeirsson er búinn
að gera norska kvennaliðið
að heims-, Evrópu- og nú
síðast ólympíumeisturum.
sport 26
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Starfsfólki sendiráða mismunað
KJARAMÁL Íslenskir starfsmenn

erlendra sendiráða njóta ekki
sömu kjara og annað launafólk í
landinu, skrifar Guðlaug Kristjánsdóttir, formaður Bandalags
háskólamanna, í aðsendri grein
í Fréttablaðinu í dag.
„Íslenskir starfsmenn
erlendra sendiráða á Íslandi búa
við mismunun þegar kemur að
réttindum í atvinnuleysi og fæðingarorlofi,“ skrifar Guðlaug.
Íslensku starfsmennirnir bera
sjálfir ábyrgð á að skila tryggingagjaldi af launum sínum.
Einhver erlend sendiráð hafa
tekið tillit til þessa en alls ekki
öll.
„Sumir starfsmenn í þessum
sporum fá því hærri laun sem
kostnaðinum nemur en aðrir
bera hann sjálfir,“ skrifar Guðlaug enn fremur og segir brýnt
að íslensk stjórnvöld taki á
þessum vanda.
- bþh / sjá síðu 12

Gamall draumur rætist:

Meistaranám
í myndlist og
hönnun í boði
MENNTUN „Það hefur staðið lengi

til að bjóða upp á meistaranám í
myndlist við Listaháskólann og
það verið í undirbúningi í fleiri,
fleiri ár,“ segir
Hulda Stefánsdóttir, prófessor við myndlistardeild
Listaháskóla
Íslands. Í haust
verður í fyrsta
sinn boðið upp
á meistaranám
í hönnun og
HULDA
myndlist hér á STEFÁNSDÓTTIR
landi.
Átta nemendur fengu inngöngu
í námið sem hefst í ágústlok og
eru þrír þeirra af erlendu bergi
brotnir. Hulda vonar að þessi
viðbót við námið muni setja sinn
svip á listasenuna á Íslandi.

veðrið í dag
15

Laun sendiráðsstarfsmanna:

17

15

BJART eða nokkuð bjart norðanlands en dálítil rigning eða súld
sunnan og vestan til. Hiti víða á
bilinu 13 til 23 stig, hlýjast norðaustanlands.
VEÐUR 4

- sm / sjá síðu 30

SÍÐASTI KEPPANDI ÍSLENDINGA Kári Steinn Karlsson kemur hér í mark í maraþonhlaupinu á Ólympíuleikunum í gær eftir

mikinn endasprett en hann fór úr 94. sæti í það 42. í hlaupinu sem fór fram í miðborg Lundúna.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kári Steinn Karlsson í 42. sæti í maraþoni karla á lokadegi Ólympíuleikanna:

Hljóp alla leið með stein í skónum
ÓL 2012 Kári Steinn Karlsson varð

í 42. sæti í maraþonhlaupi sem fór
fram í hjarta Lundúna í gær á lokadegi Ólympíuleikanna og sá til þess
að leikarnir enduðu á jákvæðum
nótum fyrir íslenska keppnisliðið.
Kári hljóp á 2.18:47 klst. sem
er um einni og hálfri mínútu frá
Íslandsmeti hans. „Á stórmótum

p
3(

17,80v

eins og Ólympíuleikum skiptir
tíminn engu máli – það eina sem
fólk vill vita er í hvaða sæti maður
lenti,“ sagði Kári Steinn sáttur.
Kári Steinn varð fyrir því óláni
að hlaupa með steinvölu í öðrum
skónum sínum alla 42 kílómetrana í gær. „Það hafði svo sem
ekki mikil áhrif á mig en var bara

óþægilegt,“ sagði Kári Steinn áður
en hann klæddi sig úr skónum. „Ég
ætla að reyna að finna steininn og
eiga hann sem minjagrip.“
Kári Steinn blóðgaðist á báðum
fótum í hlaupinu, auk þess sem
núningurinn fór illa með húðina.
Þess má geta að hann hljóp ekki í
sokkum.
- esá / sjá síðu 24
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SPURNING DAGSINS

Mitt Romney, forsetaframbjóðandi repúblikana, höfðar til kjósenda yst á hægri væng stjórnmálanna:

Paul Ryan valinn varaforsetaefni Romney
BANDARÍKIN, AP Paul Ryan verð-

Ragnhildur, skálaðirðu í
einum ísköldum Duff þegar þú
fékkst fréttirnar?
„Nei, ég er frekar vonlaus í áfengisdrykkju og fékk mér límonaði í
staðinn.“
Framleiðandinn Ragnhildur Thordarson
hefur verið ráðin ráðgjafi hjá teiknimyndaseríunni The Simpsons.

Safeway í Bandaríkjunum:

Ólík verð fyrir
viðskiptavini
BANDARÍKIN Verslunarkeðjan

Safeway í Bandaríkjunum hefur
tekið í notkun persónubundið
afsláttarkerfi sem byggir á upplýsingum sem fást í gegnum notkun
viðskiptavina á hollustukortum
fyrirtækisins. New York Times
greinir frá þessu.
Í persónubundna afsláttarkerfinu getur munað þó nokkru á
verði vöru milli einstaklinga sem
nota hollustukortin, allt eftir því
hvort viðskiptavinirnir eru taldir
líklegir til að fjárfesta í vörunni
eður ei. Kaupvenjur notendanna er
hægt að greina í gegnum hollustukortin.
- kg

LOKAHÁTÍÐ Bruninn hafði ekki áhrif á
lokahátíð Ólympíuleikanna sem fram fór
í gærkvöldi.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Endurvinnsla brann í London:

Slökktu eldinn
fyrir lokaathöfn
LONDON, AP Tvö hundruð slökkvi-

liðsmenn voru kallaðir út er eldur
braust út í endurvinnslustöð í
Austur-London um hádegi í gær.
Endurvinnslustöðin er um ellefu kílómetra frá ólympíuþorpinu
en slökkviliðið réði niðurlögum
eldsins í tæka tíð fyrir lokahátíð
Ólympíuleikanna sem fór fram
í gærkvöldi. Eldurinn hafði því
engin áhrif á Ólympíuleikana en
á einum tímapunkti sást reykjarstrókur í loftinu yfir London.
Engin slys urðu á fólki og er
orsök brunans ekki kunn.
- áp

ur varaforsetaefni repúblikanans Mitts Romney í forsetakjöri
í Bandaríkjunum í nóvember.
Þetta tilkynnti Romney um borð
í herskipi í Virginíuríki á laugardag. Ryan hefur verið þingmaður Wisconsin í neðri deild bandaríska þingsins síðan árið 1999 en
hann er aðeins 42 ára gamall.
Mikil leynd ríkti um val Romney á varaforsetaefni sínu en
með Ryan innanborðs mun framboðið bjóða upp á skýran valkost
á öndverðum meiði við framboð
demókratanna Baracks Obama

og Joes Biden. Ryan þykir höfða
meira til fólks yst á hægri væng
stjórnmálanna en hann hefur
meðal annars lagt til að velferðarkerfið í Bandaríkjunum verði
einkavætt.
Ryan er frjálshyggjumaður
og hefur lengi haldið því fram
að stefna ríkisstjórnar Obama í
efnahagsmálum sé röng. Hann er
jafnframt helsti höfundur að tillögu repúblikana til fjárlaga og
andstæðingur umbóta Obama á
heilbrigðiskerfi alríkisins.
Framboðsstjóri Obama svaraði
útspili Romney með yfirlýsingu

þar sem hann sagði hugmyndir
Romney og Ryan í efnahagsmálum byggja á gallaðri kenningu.
Þar væri reynt að efla ríkissjóð
með skattalækkunum á þá ríkari
og skattahækkunum á millistéttina
og eldri borgara. Formaður landsnefndar demókrata sagði að Romney og Ryan myndu endurtaka mistök George W. Bush, forvera Obama
í embætti forseta.
- bþh
Á FRAMBOÐSFUNDI Mitt Romney og
Paul Ryan leiða framboð repúblikana
til forseta Bandaríkjanna gegn Barack
Obama, sitjandi forseta. NORDICPHOTOS/AFP

Njála sem mun ná
tæpa hundrað metra
Á Blönduósi og Hvolsvelli vinna heimamenn nú að því að sauma sín höfuðrit á
refla. Njála verður tæplega hundrað metra löng og Vatnsdæla einir 46 metrar.
Bæði Húnvetningar og Sunnlendingar taka sér áratug til að klára verkið.
MANNLÍF Sunnlendingar og Hún-

vetningar hafa nú hafist handa við
að koma höfuðritum sínum á refla
að hætti evrópskra miðaldamanna.
Húnvetningar eru þó lengra á veg
komnir með sinn Vatnsdælurefil
en ekki er enn búið að stinga nál
í Njálurefil þeirra Sunnlendinga.
Húnvetningarnir tóku hins
vegar fyrsta sporið þann 16. júlí í
fyrra og miðar refilsaumnum vel
að sögn Jóhönnu E. Pálmadóttur
á Akri en hún hefur forgöngu um
þetta umfangsmikla verk.
„Fullsaumaður verður hann 46
metrar en nú eru búnir 3,3 metrar,“ segir Jóhanna. „Okkur liggur ekkert á, aðalatriðið er að hafa
gaman meðan við komum saman
og saumum.“
Hún áætlar að verkið taki um
áratug og á meðan gefst tími til að
huga að því hvar hýsa skuli refilinn. „Ég hef nú sagt í gríni að það
ætti bara að byggja hús utan um
hann. Það hefur nú oft verið byggt
hús á Íslandi en aldrei verið saumaður refill nema þá kannski eitthvað á landnámstíð.“
Hún hefur aldeilis notið fulltingis síns heimafólks sem er duglegt við að koma við í Textílsetrinu í Kvennaskólanum á Blönduósi.
„Ég var að taka þetta saman en við
erum búin að fá 535 heimsóknir og
á bak við þessa 3,3 metra liggur
947 klukkustunda saumaskapur.“
Jóhanna segir sér renna blóðið
til skyldunnar en hún er komin af
Ingimundi gamla, landnámsmanni
þeirra Húnvetninga, í 37. lið.
Þessi myndarskapur hreyfði við
Sunnlendingum svo þær Gunnhildur E. Kristjánsdóttir og Christina
Bengtsson tóku sig til og fengu
Kristínu Rögnu Gunnarsdóttur til

HORFIN Einu vísbendingarnar sem lög-

reglan hefur um hvarf Sigrid eru sokkur,
strigaskór og farsími.

Um 1.500 ábendingar borist:

Leitin að Sigrid
heldur áfram
NOREGUR Vika var í gær liðin

síðan hin 16 ára Sigrud Giskegjerde Schetnes hvarf á leið heim
til sín i Østensjø-hverfinu í Ósló.
Norska lögreglan virðist engu nær
um hvarf stúlkunnar en alls hafa
borist um 1.500 ábendingar frá
almenningi. Einu vísbendingar
lögreglunnar eru sokkur, strigaskór og farsími sem fundust á leikvelli í nágrenni heimilis Sigrid.
Lýst hefur verið eftir tveimur
bílum í tengslum við hvarfið en
þeir sáust í nágrenni leikskólans
þar sem talið er að Sigrid hafi
horfið, um kortér eftir miðnætti
aðfaranótt sunnudagsins 5. ágúst.
Lögreglan telur ekki alla von úti
um að finna Sigrid á lífi.
- áp
MYND KOMIN Á NJÁLUREFILINN Hér eru þær Kristín Ragna Gunnarsdóttir teiknari,

Gunnhildur E. Kristjánsdóttir og Christina Bengtsson með refilinn sem á aldeilis eftir
að teygjast í annan endann.

Ég hef nú sagt í gríni
að það ætti bara að
byggja hús utan um hann.
JÓHANNA E. PÁLMADÓTTIR
FORGÖNGUKONA UM VATNSDÆLAREFIL

að teikna upp refilinn en hún var
einmitt Húnvetningunum innan
handar með sama hætti. Hann mun
verða á bilinu 80 til 100 metrar og
þar á bæ gefa menn sér rúman áratug til verksins. „Það fer allt eftir
því hvað fólk verður duglegt að
taka þátt í þessu,“ segir Christina.
Saumaskapurinn mun fara
fram í Sögusetrinu á Hvolsvelli
og verður fyrsta sporið tekið þann

2. febrúar næstkomandi. Sigurður
Hróarsson, forstöðumaður Sögusetursins, fagnar þessu framtaki
en neitar því þó ekki að stundum
kæmi það sér ágætlega að búa á
Kjalarnesi en ekki á Njáluslóðum en Kjalnesingasaga er stutt í
annan endann.
Bæði Jóhanna og Christina segjast vona að framtak þeirra verði
til þess að fólk taki við sér víða
um land. „Það væri svo gaman
ef heimamenn myndu refilsauma
sitt höfuðrit svo allar Íslendingasögurnar verði til í þessu formi,“
segir Christina sem er frá Svíþjóð
en segist bera Njálu í blóðinu eftir
þrjátíu ára Íslandsdvöl.
jse@frettabladid.is

Auglýsing með biblíutilvitnun:

Rétttrúnaðarkirkjan keypti
auglýsinguna
FJÖLMIÐLAR Í Fréttablaðinu á
laugardag birtist auglýsing undir
yfirskriftinni „Ef kristið fólk
þegir þá talar Biblían …“ Þar var
birt tilvitnun í fyrra Korintubréf
Biblíunnar. Þau mistök voru gerð
við birtingu auglýsingarinnar að
krefjast þess ekki að auglýsandinn
nafngreindi sig. Kaupandi auglýsingarinnar er Söfnuður MoskvuPatríarkatsins á Íslandi, öðru
nafni Rússneska rétttrúnaðarkirkjan. Beðist er afsökunar á mistökunum.
- bj

Ætlar þú að breyta Tveir stórir jarðskjálftar riðu yfir Íran á laugardag og jöfnuðu hús við jörðu:
Yfir 250 látnir og þúsundir slasaðar
um lífsstíl?
He
Heilsulausnir
e
henta einstaklingum
sem
m glíma við ofﬁtu, hjartasjúkdóma og/eða sykursýki.
dó
He
Hefst 27. ágúst

Ky
Kynningarfundur
Fimmtud. 16. ágúst kl. 17:30
Fim
Allir velkomnir
Al

ÍRAN, AP Tveir öflugir jarðskjálftar riðu yfir norðvest-

urhluta Írans á laugardag og urðu minnst 250 manns
að bana. Ríkissjónvarpið í Íran sagði þúsundir til viðbótar vera særðar. Um 16.000 manns eru heimilislaus
eftir skjálftana og búa nú í 5.000 neyðartjöldum.
Fyrsti jarðskjálftinn, sem varð rétt fyrir klukkan
fimm að staðartíma, mældist 6,4 stig. Hann var á
tíu kílómetra dýpi norður af borginni Tabriz. Seinni
skjálftinn reið yfir ellefu mínútum síðar og mældist
hann 6,3 stig og á svipuðum stað og dýpi. Skjálftarnir fundust víða við suðvesturströnd Kaspíahafs
og ollu skelfingu meðal þeirra sem þá fundu. Um 36
eftirskjálftar fylgdu skjálftunum stóru.
Að minnsta kosti tuttugu þorp jöfnuðust við jörðu
í skjálftunum og 130 þorp til viðbótar eru mjög
illa farin. Fólki á skjálftasvæðinu var gert að eyða
aðfaranótt sunnudagsins utandyra ef fleiri skjálftar myndu ríða yfir.
Yfirvöld í Íran óttuðust að fjöldi látinna myndi
aukast því björgunarsveitir voru enn að grafa fólk
úr rústunum þegar skyggja tók á laugardag. Leit
var hætt í gær og athyglinni beint að heimilislausum.
- bþh

RÚSTIR EINAR Heilu þorpin jöfnuðust við jörðu í Íran á
laugardag. Fólki var gert að gista undir berum himni aðfaranótt
sunnudags vegna hættu á fleiri skjálftum.
NORDICPHOTOS/AFP

Vertu

snjallari
með Nova!

GDJXU

VWHLQL

Vertu með
snjallsímann
hjá Nova!
Netið í farsímann
Betra verð hjá Nova!
Ef þú ert með snjallsíma borgar sig að vera
með netpakka.

500 MB

1 GB

5 GB

490 kr.

990 kr.

1.990 kr.

Viðskiptavinir í áskrift
skrá sig fyrir netpakka
í þjónustuveri Nova 519 1919 eða í næstu
verslun Nova. Viðskiptavinir í frelsi geta keypt
netáfyllingu á nova.is.
Netið í farsímann (100 MB/mán.) fylgir hjá
viðskiptavinum í áskrift og í frelsi ef keypt er
tilboðsáfylling á nova.is.

ti
Setmæmrstistaður

sk
Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter
Farsímaþjónusta Nova: Ekkert mánaðargjald í frelsi en 690 kr. í áskrift og þá fylgir netið í farsímann 100 MB á mánuði.
Ef þú ert ekki með netpakka kostar dagurinn 39 kr. (5 MB).

í heimi!

KAUP SALA
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GENGIÐ 10.08.2012

Bandaríkjadalur

119,52

120,10

Sterlingspund

186,55

187,45

Evra

146,63

147,45

Dönsk króna

19,697

19,813

Norsk króna

20,164

20,282

Sænsk króna

17,828

17,932

Japanskt jen

1,5228

1,5318

SDR

179,97

181,05

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
206,4053
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Uppreisnarmenn í Sýrlandi:

Vilja flugbann
á her Assads
SÝRLAND, AP Forvígismaður sýr-

lensku andspyrnunar í útlegð
kallaði í gær eftir því að alþjóðasamfélagið myndi setja flugbann
á sýrlensk stjórnvöld. Stjórnarherinn hefur í æ meira mæli
notað flugvélar og þyrlur til að
varpa sprengjum á vígi uppreisnarmanna í borgum víða um
landið.
Flugbannið myndi sýna stjórn
Bashars al-Assad Sýrlandsforseta fram á alvöru alþjóðasamfélagsins. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna hefur ekki getað
aðhafst í Sýrlandi vegna andstöðu Rússa og Kínverja sem
beita neitunarvaldi sínu.
Arababandalagið hafði kallað
til neyðarfundar allra utanríkisráðherra aðildarþjóðanna í SádiArabíu vegna stríðsins í Sýrlandi
og átti hann að fara fram í gær.
Fundinum var frestað án þess
að ástæða væri gefin upp eða ný
dagsetning boðuð.
- bþh

Lenti í erfiðleikum á sundi:

Lést í Ironmanfjölþrautinni
ÍÞRÓTTIR Keppandi í sundhluta
Ironman-keppninnar í Bandaríkjunum lést á laugardag. Samkvæmt skipuleggjendum keppninnar lenti keppandinn í einhvers
konar erfiðleikum á hinu tæplega
fjögurra kílómetra langa sundi í
Hudson-fljótinu milli New York
og New Jersey og var úrskuðaður
látinn á sjúkrahúsi skammt frá.
Ekki er vitað nánar um dánarorsök mannsins. Í Ironman-fjölþrautinni er keppt í sundi, hlaupi,
hjólreiðum og fleiru. „Við hörmum dauða hans og sendum samúðarkveðjur til vina og vandamanna,“ sagði Emily Vicker,
talsmaður keppninnar.
- kg

Sr. Sólveig Lára Guðmundsdóttir vígð til embættis vígslubiskups við hátíðlega athöfn í Hóladómkirkju:

Önnur konan sem tekur biskupsvígslu á Íslandi
ÞJÓÐKIRKJAN Séra Sólveig Lára

Guðmundsdóttir var vígð til
embættis vígslubiskups á Hólum
í gær. Athöfnin fór fram í Hóladómkirkju en það var biskup
Íslands, frú Agnes Sigurðardóttir, sem vígði sr. Sólveigu Láru til
embættis.
Vígsluvottar voru sr. Jón Aðalsteinn Baldvinsson, biskup á
Hólum, og sr. Kristján Valur Ingólfsson, biskup í Skálholti, ásamt
sex erlendum biskupum, sr. Gylfa
Jónssyni og djáknanum Unni
Halldórsdóttur. Kórar Hóladómkirkju og Möðruvallaklausturs-

prestakalls sungu í vígslunni en
organistar voru Jóhann Bjarnason og Sigrún Magnea Þorsteinsdóttir.
Sr. Sólveig Lára var kjörin
vígslubiskup á Hólum í júní síðastliðnum en hún tekur við starfi
þann 1. september. Hún var sóknarprestur á Möðruvöllum í Hörgárdal í 12 ár en áður þjónaði hún
sem sóknarprestur á Seltjarnarnesi í 14 ár og þá var hún fyrsta
konan sem kjörinn var sóknarprestur í almennri prestakosningu á höfuðborgarsvæðinu.

MIKIÐ UM DÝRÐIR Biskup Íslands, frú Agnes Sigurðardóttir, vígði sr. Sólveigu Láru til

embættis.

- áp

MYND/ÞJÓÐKIRKJAN

Fundur í norðurhluta Kenía:

Útgerðarmönnum á
Grænlandi misboðið

Þriðja tegund
manns fundin
VÍSINDI Rannsóknir á steingervingum frá norðurhluta Kenía
benda til þess að fundin sé ný
ættkvísl manna sem lifðu í Afríku fyrir um tveimur milljónum
ára. Uppgötvunin bendir því til
þess að þrjár ótengdar tegundir
manna hafi lifað á sama tíma, án
vitneskju um hverja aðra.
Formaður hópsins sem gerði
uppgötvunina, Dr. Meave Leakey,
segir í frétt BBC að fundurinn
setji kenninguna um línulega
þróun apa til manns í nýtt samhengi; um mun meiri fjölbreytni
hafi verið að ræða en menn hafa
talið lengi vel.
- shá

Útgerðarmenn á Grænlandi endurmeta samskiptin við Ísland eftir að ríkisstjórnin bannaði löndun á makríl sem veiddur er í grænlenskri lögsögu. Tvö
skip frá kínversku ríkisfyrirtæki hafa leyst íslensku skipin af hólmi á miðunum.
SJÁVARÚTVEGUR Forsvarsmenn sjáv-

arútvegsfyrirtækja með umsvif á
Grænlandi segja ákvörðun Íslendinga að banna löndun makríls sem
veiddur er í grænlenskri lögsögu
ögrandi og grimmdarlega.
„Grænlenska þingið á eftir að
staðfesta samning við Ísland um
nýtingu úr sameiginlegum grálúðustofni en ég myndi ráðleggja
heimastjórninni hér að semja ekki
við Ísland eftir
þessa útreið,“
segir Henrik
Leth, stjórnarformaður Polar
Seafood.
Í tilkynningu
á vef sjávarútvegsráðuneytisi ns segir að
FRIÐRIK J.
vegna þessara
ARNGRÍMSSON
samninga hafi
verið mögulegt
að auka aflamark á grálúðu
um 1.700 tonn.
L et h seg i r
enn fremur að
skip Polar Seafood landi oft í
íslenskum höfnum en þá venju
JENS BISGAARD
verði jafnvel
að endurskoða í ljósi síðustu tíðinda. „Það kemur sér vel að landa
á Íslandi en þessi grimmdarlega
aðgerð gegn Grænlendingum
vekur með manni ugg,“ segir hann.
Jens Bisgaard, útgerðarstjóri
Royal Greenland, tekur í sama
streng. Það fyrirtæki hefur hafið
samstarf við kínverskt ríkisfyrir-

7Ë0,
7,/
$ã
7Ë1$
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Fyrsta gifting Siðmenntar:

Giftu sig fyrir
gleðigönguna
FÓLK Fyrsta gifting samkyn-

hneigðra sem athafnarstjóri hjá
Siðmennt stýrði átti sér stað á
laugardaginn, 11. ágúst, þegar
Jana Björg Ingadóttir og Jóhanna
Kristín Gísladóttir giftust að
morgni dags rétt fyrir Gay Pride
gönguna. Hörður Torfason, einn
af 15 athafnarstjórum Siðmenntar og handhafi húmanistaviðurkenningar félagsins 2010, sá um
athöfnina.
Frá árinu 2008 hefur Siðmennt
boðið upp á allar félagslegar
tímamótaathafnir fjölskyldna á
veraldlega vísu.
- kg

FRÁ HÖFNINNI Í NUUK Það er ekki hugsað hlýlega til Íslands í höfninni í Nuuk.
NORDICPHOTOS/AFP

íku en svo hefur það annað skip
sem er nú þegar á makrílveiðum
við Grænland.
Friðrik J. Arngrímsson, framkvæmdastjóri LÍÚ, segir að eftir því
sem Grænlendingar afli sér meiri
veiðireynslu á makríl verði samningsstaða Íslands erfiðari þegar
kemur að því að semja um makrílveiðar úr sameiginlegum stofni.
Afstaðan byggist því eingöngu á því
að tryggja hagsmuni Íslands.
„Það kemur ekkert á óvart að
Grænlendingar skuli leita leiða til
að veiða þennan makríl, hvort það
eru svo Kínverjar eða aðrir, ég hef
ekkert um það að segja,“ segir hann.

Það kemur sér vel
að landa á Íslandi en
þessi grimmdarlega aðgerð
gegn Grænlendingum vekur
með manni ugg.
HENRIK LETH
STJÓRNARFORMAÐUR POLAR SEAFOOD

tæki, sem hann vill ekki nefna, og
nú halda tvö kínversk skip á makrílveiðar í grænlensku lögsögunni.
Hann segir stefnt að því að veiða
að minnsta kosti 20 þúsund tonn.
Þar að auki er Polar Seafood að
kalla til eitt skip frá Suður-Amer-

BJÖRGUN
Björgunarsveitir ræstar út
Björgunarsveitir í Borgarfirði voru
kallaðar út í gærkvöldi í leit að stúlku
sem hafði orðið viðskila við ferðafélaga sína í hestaferð í Langavatnsdal. Klukkutíma síðar var aðstoð
björgunarsveita hins vegar afturkölluð
er stúlkan fannst heil á húfi.

jse@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Ingibjörg
Karlsdóttir

6 15

veðurfréttamaður

HLÝINDI
FRAMUNDAN
Það lítur út fyrir
hlýjar austlægar
áttir á landinu
næstu daga. Smám
saman dregur úr
úrkomu sunnanlands og léttir þar
til um miðja viku
en á sama tíma
dregur heldur úr
sólskini norðanlands.

Á MORGUN
Strekkingur með Sströndinni annars
hægari.
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MIÐVIKUDAGUR
Fremur hægur vindur
víða um land.
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18
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Alicante

30°

Basel

27°

Berlín

21°

Billund

20°

Frankfurt

24°

Friedrichshafen

25°

Gautaborg

20°

Kaupmannahöfn

20°

Las Palmas

28°

London

20°

Mallorca

30°

New York

29°

Orlando

34°

Ósló

22°

París

25°

San Francisco

23°

Stokkhólmur

19°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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S U M A R D AG A R RÚ M G OT T
FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu

faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!
n

g/ur
g
u
r
ö
u
Vert
ningu
i
e
r
g
í
Komdu

RúmGott býður öllum viðskiptavinum upp á fría legugreeiningu
e
með
hinum byltingarkennda Xsensor Medical Pro búnaði.

HVENÆR ER ÞÖRF Á LEGUGREININGU?
Finnurðu fyrir eymslum í mjóbaki?
Vaknarðu oft með verki í mjöðm?
Finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?
Sefurðu illa vegna annara óþæginda?
· hryygg
ggskekkjju
· brjósklos
· samföllnum hryggjaliðum
· spengdum hryggjaliðum
· gigt, til dæmis:
· slitgigt, vefjagigt eða liðagigt.
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FRÍ HEIMSENDING
EÐA GAMLA RÚMIÐ UPP Í!*

30-4T0T%
UR

ldir eingöngu
*Tilboðið gi
m
um hjónarú

*Tilboðið gildir eingöngu um hjónarúm

Hágæða fj
fjö
ölstillanleg
raffmagnsrúm á
Fráábæru verð
ði

AFSL Á
AF ÖLLUM
SRAFMAGN
RÚMUM

Einbreið rafmaggnsrúm:
Verð frá 190.049.Tvííbreiið raffmagnsrú
úm:
Verð frá 346.995.-

12 mánaða
á ð vaxtalaus
t l
VIISA / EURO greiðsludreifing
V
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– Eingungis
i
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VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
SÉRSMÍÐUM RÚM OG DÝNUR Í SUMARHÚS FELLIHÝSI OG TJALDVAGNA
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KJÖRKASSINN

Stundakennari við guðfræðideild Háskóla Íslands laug til um doktorsprófið:

Sjö fíkniefnamál á Dalvík:

Prófskírteinis krafist hjá öllum

Alsæla fannst á
Fiskideginum

MENNTUN „Héðan í frá munum við

Finnst þér verð á lambakjöti
sanngjarnt?
JÁ

25,7%
74,3%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Tínir þú sveppi eða ferð í
berjamó á haustin?
Segðu skoðun þína á visir.is

SKARFAR Varpútbreiðsla skarfs hefur

dregist saman en þeir hafa helgað sér
land á Vestfjörðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Um 60 hreiður á Ströndum:

Dílaskarfi vex
ásmegin vestra
NÁTTÚRA Dílaskarfur hefur náð
góðri fótfestu í Strandabyggð og
blómleg byggð þessa tígulega
fugls fer nú stækkandi. Fréttavefurinn strandir.is segir frá.
Aðalvarpstaðir dílaskarfs eru
í Breiðafirði og Faxaflóa og lítið
sem ekkert utan þeirra svæða en
ekki er vitað um annað dílaskarfsvarp á Ströndum.
Í sumar eru þarna á sjötta tug
hreiðra en talið var að um 25
hreiður hefðu verið þar í fyrra.
Þetta er líka merkilegt í því
ljósi að varpútbreiðslan hefur
dregist saman og fuglinn er nú
horfinn af Norðurlandi og öðrum
eldri varpstöðvum. Dílaskarfur er
algengur varpfugl víða um heim,
bæði á norður- og suðurhveli jarðar, segir á vef Fuglaverndar. - shá

HJÁLPARSTARF
Metur ástand vegna kóleru
Kristjón Þorkelsson, sérfræðingur í
vatns- og hreinlætismálum, hélt til
Síerra Leóne í gær á vegum Rauða
krossins til að meta alvarlegt ástand
vegna kólerufaraldurs í landinu og
finna leiðir til úrbóta.

JARÐHRÆRINGAR
Órói við Mýrdalsjökul
Nokkur skjálftavirkni var í og við
Mýrdalsjökul í gær. Jarðskjálfti upp
á 2,7 stig var norður af Goðabungu í
gærmorgun. Lítill órói var í Mýrdalsjökli í kjölfarið en ekki er vitað til þess
að leiðni í ám hafi aukist.

krefjast þess að sjá prófskírteini
hjá öllum stundakennurum sem
verða ráðnir eins og líka þeim sem
hingað til hafa kennt hjá okkur.
Við verðum greinilega að gera það
til að tryggja algjörlega að þetta
endurtaki sig ekki,“ segir Ástráður Eysteinsson, forseti hugvísindasviðs Háskóla Íslands, en stundakennara við guðfræðideild skólans
hefur verið gert að hætta.
Stundakennarinn, sem hafði
kennt við deildina, hélt því fram
að hann væri með doktorspróf
en í ljós kom að hann hafði aldrei

lokið
slíku
námi. Kennarinn mun eftirleiðis ekki starfa
við Háskólann.
Hann hefur boðist til að endurgreiða ofgreidd
laun
veg na
prófsins sem
ÁSTRÁÐUR
hann hafði ekki EYSTEINSSON
og verður því
ekki kærður.
Ástráður segir um 2.000 manns
koma að stundakennslu við Háskólann á ári hverju, því sé það ákvörð-

un hvers sviðs fyrir sig hversu
langt sé seilst í að krefjast staðfestingar á menntun.
„Sumir kenna einungis örfáa
tíma á ári en aðrir bera ábyrgð á
heilum námskeiðum eða stórum
hluta þeirra. Hér á hugvísindasviði eru þetta um áttatíu til níutíu manns á ári og því viðráðanlegt
verkefni, en sviðsforsetarnir eiga
eftir að ræða þetta mál sameiginlega þegar skólastarfið fer í gang.
Ég heyri það á rektor að hún telur
nauðsynlegt að setja stífar reglur
í ljósi þess sem hefur gerst,“ segir
Ástráður Eysteinsson.
- kg

Súðavík þarf að bera
kostnað af eldunum
Sveitarstjóri í Súðavíkurhreppi telur kostnað vegna gróður- og jarðvegselda vera
kominn upp í 7 milljónir. Það jafngildir 10% af heildarskatttekjum sveitarfélagsins. Tíu hektarar eru brunnir en rigningar um helgina auðvelduðu slökkvistarf.
STJÓRNSÝSLA Súðavíkurhreppur

ber allan kostnað af slökkvistarfi
í Laugadal í Ísafjarðardjúpi. Þar
hafa logað eldar síðan fimmtudaginn 2. ágúst og eru um tíu hektarar
lands brunnir og auðnin ein. Hátt í
sextíu menn hafa barist við eldana
síðan þeirra varð vart.
„Það er allt brunnið,“ segir Ómar
Már Jónsson, sveitarstjóri í Súðarvíkurhreppi. „Þarna brennur næstum allt sem getur brunnið. Undir
eru klappir og á miklu svæði er
allur eldsmatur búinn. Eftir stendur hrjóstrugt svæði.“
Ómar gerir ráð fyrir að nú sé
hægt að slökkva eldana endanlega
því rignt hefur um helgina og vind
hefur lægt. „Nú teljum við að við
séum á lokasprettinum og vorum
við til dæmis ekki með vakt í fyrrinótt. Það skiptir sköpum að það
hafi lyngt.“
Hann segir næstu skref vera að
kanna hvað gerðist og fara yfir
kostnaðinn við slökkvistarfið. Þá
verður kannað hvort eitthvað fáist
úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga upp
í þennan kostnað.
„Í fyrsta lagi viljum við komast
að því hvað gerðist þarna og hvernig það vildi til, gáleysi eða annað.
Ég tel að við förum í það í næstu
viku að elta það uppi. Það eru vitni
sem hittu þá sem við teljum að
hafi kveikt þennan eld. Við teljum
mikla ástæðu fyrir því að komast að upprunanum. Ég tel að við
séum komin með kostnað upp á sjö
milljónir. Það er auðvitað verulega
íþyngjandi fyrir lítið sveitarfélag
með skatttekjur upp á 70 milljónir.“
Því muni Súðavíkurhreppur
láta reyna á 11. grein reglugerðar um jöfnunarsjóð. Þar er heim-

SLÖKKT Slökkviliðsmenn hafa barist við eldana í meira en viku. Rigningar og logn

hjálpuðu mikið við slökkvistarf um helgina.

MYND/HAFÞÓR GUNNARSSON

Engin viðbragðsáætlun til staðar
„Slökkviliðin hafa farið í gegnum gríðarlegt lærdómsferli
en engin viðbragðsáætlun var til staðar sem hægt var að
vinna eftir. Eftir situr mikill lærdómur um það hvernig á að
takast á við jarðvegselda.“
Meðal annars var notast við haugsugur, þyrla Landhelgisgæslunnar tók þátt og grafinn var skurður til að
hamla útbreiðslu eldsins.
Ómar segir að gerð verði skýrsla um hvernig slökkvistarfið gekk. „Eftir eigum við að sitja með lærdómsrit sem
mun nýtast okkur og öðrum sem geta átt á hættu að
ÓMAR MÁR
JÓNSSON
þurfa að bregast við sambærilega elda.“

ild til innanríkisráðuneytisins til
að veita sveitarfélögum aukafjármagn þurfi þau að bera mikinn
kostnað vegna óvæntra en lögboðinna verkefna.
„Við teljum allar forsendur fyrir
því að þessi 11. grein verði virkjuð

í okkar tilfelli. Okkur er ekki kunnugt um að þessi grein hafi áður
verið nýtt,“ segir Ómar.
Beiðni hefur ekki verið lögð inn
formlega en málið er nú þegar
komið óformlega inn á borð ráðherra.
birgirh@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Dalvík handtók mann með 20 töflur
af alsælu og nokkur grömm af
kókaíni aðfaranótt sunnudags.
Þá lagði lögreglan einnig hald á
um þrjátíu pakkningar af efnum,
meðal annars marijúana og
amfetamíni, aðfaranótt laugardags en efnin voru ætluð til sölu.
Alls komu sjö fíkniefnamál upp
á Dalvík yfir helgina. Nokkuð
fjölmenni var þar vegna Fiskidagsins mikla. Að öðru leyti fór
skemmtanahalda vel fram og
engar líkamsárásir kærðar.
- kg

Segir dýrbitnu fé fjölga:

Vill afnema
refaveiðibann
DÝRALÍF Ásmundur Einar Daðason alþingismaður segist vilja
að refaveiðibann verði afnumið
á öllum landsvæðum og að einu
sameiginlegu
kerfi verði
komið á varðandi veiðarnar
sem ríkið færi
með. Nú hefur
hvert og eitt
sveitarfélag
frjálsar hendur
varðandi það
ÁSMUNDUR EINAR
hversu mikið
DAÐASON
það greiðir
fyrir veiðarnar.
Ásmundur segist vonast eftir
stuðningsmönnum úr öllum
flokkum við þingsályktunartillögu sína sem er þessa efnis.
Fréttablaðið hefur nýlega sagt
frá tófuskyttum í Skagafirði,
Hrútafirði og Borgarfirði sem
bar öllum saman um að tófunni
fjölgaði og að hún væri farin að
færa sig nær mannabyggð.
- jse

Áhyggjur af fuglum ofmetnar:

Gæsir sveigja
frá vindmyllum
VÍSINDI Niðurstöður nýrrar rannsóknar sýna að flestir gæsahópar
sveigja fram hjá svæðum þar
sem mikill fjöldi vindmylla hefur
verið reistur.
Þetta gæti slegið á áhyggjur af
áhrifum vindmylla á fuglalíf að
mati þeirra sem stóðu að rannsókninni, sem BBC ræðir við.
Fjölmargar vindmyllur hafa
risið úti fyrir ströndum Bretlands. Á síðustu fjórum árum hafa
vísindamenn sem fylgst hafa með
gæsum séð miklar breytingar á
flugleiðum fuglanna. Stærstur
hluti fuglanna sveigir frá svæðinu, en þeir sem á annað borð fara
yfir hækka flugið til að forðast
spaða vindmyllana.
- bj

Leik- og framhaldsskólar geta nú tekið þátt í Olweusarverkefninu:

ENNEMM / SIA / NM46407
ENNEM

tvær nýjar bragðtegundir!
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Olweusarverkefnið breiðist út
SAMFÉLAGSMÁL Leik- og framhaldsskólum býðst nú

að skrá sig í Olweusaráætlunina en hingað til hefur
aðeikns grunnskólum boðist slík þátttaka. Búið er að
prófa áætlunina í Fjölbrautarskóla Suðurlands og leikskólanum Eyrarskjóli á Ísafirði og
hefur starfið gengið vel.
„Reynslan að fara með þetta
niður í leikskóla er mjög góð.
Krakkarnir læra að tileinka sér
samskipti sem leiða ekki til eineltis og varna því að þau verði sjálf
fórnarlömb. Þau læra að sýna þolinmæði og skilning,“ segir Þorlákur
H. Helgason, framkvæmdastjóri
ÞORLÁKUR H.
Olweusaráætlunarinnar.
HELGASON
Vandamálin sem börnin glíma við
eru einnig auðveldari þegar þau er svona lítil og þess
vegna er betra að byrja snemma. „Þeim mun yngri
sem þau fara af stað, þeim mun auðveldara er fyrir
þau að tileinka sér þessi samskipti“, segir Þorlákur.
Hann segir einnig mikilvægt að framhaldsskólar
fylgi Olweusaráætluninni. „Margir nemendur í framhaldsskólum eru vanir Olweusaráætluninni og vilja
halda áfram að fá þann stuðning“.
- ktg

FRAMHALDSSKÓLI Margir nemendur eru vanir því að Olweusarverkefni sé starfrækt í skólanum. Það veitir þeim ákveðið
skjól, sem ekki er til staðar þegar þau fara í framhaldsskóla.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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FRÉTTASKÝRING: Netaveiði á laxi í Ölfusá og Hvítá

Laxaþurrð kastar ljósi á netaveiði
Hópur netaveiðibænda í Ölfusá og Hvítá mælist til þess
að allir netabændur á svæðinu taki net sín upp það sem
eftir lifir sumars eða dragi
úr sókn. „Virðingarvert“,
segir Veiðimálastofnun á
meðan Árni Baldursson, forstjóri veiðifélagsins Laxár, gefur lítið fyrir rök og
ákvörðun netabænda.
Síðastliðinn miðvikudag fundaði
hópur netaveiðirétthafa í Ölfusá og
Hvítá með Magnúsi Jóhannssyni,
sviðsstjóra hjá Veiðimálastofnun.
Þar var ástand fiskistofna á svæðinu rætt í ljósi sárlega lítillar veiði,
bæði í net í Ölfusá og Hvítá og á
stöng í hliðaránum ofar í vatnakerfinu. Ákvað fundurinn samhljóða að
láta laxastofna á svæðinu njóta vafans og stuðla að því að fleiri laxar
nái að hrygna með því að mælast til
þess að net yrðu tekin upp eða verulega dregið úr sókn.
Haraldur Þórarinsson, netaveiðibóndi á Laugardælum, segir að hópurinn telji það skyldu sína að varðveita árnar og gæta þess að þær
nýtist til stangveiði eins og hún nýtist til netaveiði. „Við veiðum stóran
fisk í bland við smálax framan af
sumri. Núna, í lok júlí, virðist hins
vegar smálaxinn ekkert vera að láta
sjá sig. Svo virðist sem vanti 70 til
80% af ársgamla fiskinum í árnar
og því bregðumst við svona við.“

Snemmsumarsveiði í net á vatnasvæðinu hefur verið gagnrýnd
harðlega með þeim rökum að nauðsynlegt sé að hleypa stærsta fiskinum upp á hrygningarsvæðin og
fresta því netaveiðum um tvær til
þrjár vikur.
Stjórn Veiðifélags Árnesinga
hefur í þrígang fellt tillögur þess
efnis að neitaveiði í Hvítá og Ölfusá
verði seinkað um tvær vikur. Stjórn
veiðifélagsins hefur síðustu ár verið
harðlega gagnrýnd fyrir netaveiðarnar en hún samþykkti einróma
á síðasta aðalfundi að heimila þær.
Það skal þó tekið fram að ákvörðun
netaveiðibænda núna tengist ekki
veiðifélaginu með beinum hætti en
það samanstendur af eigendum og
ábúendum jarða og eigenda landareigna sem veiðirétt hafa í fimmtán
ám; Ölfusá, Soginu, Ásgarðslæk,
Höskuldslæk, Hvíta, Fossá, Dalá,
Brúará, Hagaósi, Hólaá, Tungufljóti neðan Faxa, Fullsælum, Andalæk, Litlu-Laxá og Stóru-Laxá.
Árni Baldursson, hjá Lax-á, hefur
verið fremstur í flokki þeirra sem
gagnrýna netaveiðarnar, en Lax-á
er bæði leigutaki Stóru-Laxár í
Hreppum, Tungufljóts og veiðisvæða í Soginu. „Ákvörðunin snýst
um að draga úr veiðisókn; þetta er
ekki ákvörðun um að taka netin
upp heldur aðeins að þeir geri það
sem vilja. Aðrir geta eftir sem áður
stundað veiðar af krafti. Ánum er
að blæða út á þessu svæði; svo
stóran toll hafa kvótalausar netaveiðar tekið af hrygningarstofnum í uppám Árnessýslu. Það mun

LAX Stangveiddur lax er mun verðmætari en sá netaveiddi. Hins vegar eru hagsmunir netabænda miklir þar sem villtur lax er
eftirsóttur og í háu verði.
FRÉTTABLAÐIÐ/SVAVAR

taka áratug að byggja þetta svæði
upp. Það er ekki seinna vænna en
að byrja strax, taka upp öll net og
hefjast handa,“ segir Árni í viðtali
við Fréttablaðið.
Spurður um hvort þessi gagnrýni
sé ekki réttmæt í ljósi ákvörðunar
netabænda í vikunni svarar Haraldur því til að netaveiðin hefjist ekki
fyrr en bróðurparturinn af stóra

laxinum sé þegar genginn. „Það
Árni segir að endurheimtur á
er svolítið lamið á okkur netaveiðimerkjum á laxi úr Brúará og Sogi
mönnum, en þegar öllu er haldið til
sýni að um 70 prósent af göngunni
sem þá var á ferðinni í ánum lentu
haga þá verður netum ekki kennt
um laxaþurrðina núna. Þetta ástand
í netum niðri í Ölfusá eða Hvítá.
er í ám um allt land, þar sem ekki
„Þetta gefur vísbendingu um blóðer veitt í net. Án þess að vilja deila
tökuna; hún er óheyrilega mikil,“
við stangveiðimenn má samt spyrja
segir Árni.
á móti hvort ráðlegt sé að lemja
Magnús Jóhannsson, sviðsstjóri
stanslaust á fiskinum þegar hann er
hjá Veiðimálastofnun, segir að
ákvörðun netabænda að bregðast
lagstur á hrygningarsvæðin, öfugt
við lítilli veiði sé virðingarverð.
við það að við tökum fiskinn þegar
„Það kemur á óvart
hann er að hlaupa á
milli svæða. Á ekki
hversu veiðin er slök,
að hætta fyrr að veiða
sérstaklega í netin.
Það bendir til þess
á stöng í ánum?“
Haraldur segir að Ánum er að blæða út
að fiskgengdin sé lítil
ekkert hafi verið rætt
þó það sé ekki bundum komandi sumar í á þessu svæði; svo
ið við þetta svæði,“
samhengi við áskor- stóran toll hafa kvótasegir Magnús.
unina um að hætta,
Um gagnrýni á
lausar netaveiðar tekið snemmsumarsveiði
eða draga úr, netaveiðinni í sumar. af hrygningarstofnum
tekur Magnús undir
Hann segir að mikil í uppám Árnessýslu.
það að stóri laxinn sé
ásókn sé í villtan
betri hrygningarfisklax og hagsmunir Það mun taka áratug
ur og því mæli Veiðinetaveiðibænda séu að byggja þetta svæði
málastofnun með því
miklir, ekkert síður
að honum sé hlíft.
en stangveiðimanna upp. Það er ekki seinna Um seiðabúskap Ölfog því vilji þeir taka vænna en að byrja
usár/Hvítársvæðþetta skref núna.
isins segir Magnstrax, taka upp öll net
ús hann hafa verið
Árni bendir á að
frekar slakan. „Þó
netaveiðar Veiði- og hefjast handa.
félags Árnesinga séu
hefur hann farið upp
ÁRNI BALDURSSON
einu kvótalausu veiðá við síðustu ár og
FORSTJÓRI LAX-ÁR
tengst því að meira
ar á fiski á Íslandi;
menn mega taka eins
af laxi hefur hrygnt.
mikið og þeim er unnt að draga að
Ég átti von á því að veiðin yrði
landi, samkvæmt verklagsreglum
betri miðað við þann seiðabúskap
stjórnar veiðifélagsins. „Þetta er
sem átti að standa undir veiðinni í
algerlega fáheyrt. Laxinum er
sumar. Hafið virðist vera að bregðhreinlega slátrað, útrýmt vil ég
ast okkur, sýnist mér. Svo kann að
segja, af 20 til 30 landeigendum af
spila inn í hversu kalt vorið var í
fyrra. Það hefur áhrif á þroska
þeim 260 sem eru aðilar að veiðiseiðanna og ekki loku fyrir það
félaginu og eiga hagsmuna að gæta.
Þessi litli hópur tekur helming alls
skotið að hluti seiðanna hafi ákveðafla á vatnasvæðinu og skilja helmið að bíða eitt ár. Það er von okkar
inginn eftir til skiptanna fyrir alla
en það getur líka verið hættulegt
hina. Laxinn á engu að síður heimþví mikil afföll geta orðið árið sem
bætist við í ánum.“
kynni sín í uppám Árnessýslu en er
drepinn á leið sinni þangað þar sem
hann á sér það eina markmið að viðhalda stofnstærð sinni. Stjórn Veiðifélags Árnesinga hefur að engu
Svavar
haft ákvörðun Veiðimálastofnunar
Hávarðsson
um að ekki skuli drepa tveggja ára
svavar@frettabladid.is
laxinn.“

3.515 laxar veiddir í net sumarið 2011
■ Engar netaveiðar á laxi eru heimilaðar í sjó hér við land og því er öll laxveiði í fersku vatni. Fjöldi neta er takmarkaður og netaveiði á göngufiski
má ekki stunda frá föstudagskvöldi kl. 22 til þriðjudagsmorguns kl. 10.
■ Sumarið 2011 veiddust á Suðurlandi 8.499 laxar í net. Flestir þeirra veiddust í Þjórsá, 4.945 laxar, 2.252 í Hvítá í Árnessýslu og 1.263 í Ölfusá.
■ Meðaltal netaveiddra laxa á Íslandi frá 1974-2011 eru 12.131 lax. Í dag er sú
veiði nær eingöngu í Hvítá/Ölfusá auk Þjórsár, þar sem veiðin hefur verið
mest undanfarin ár. Engin laxveiði er stunduð á Þjórsársvæðinu að kalla.
■ „Ekki hefur verið gripið til markvissra aðgerða til að minnka veiði á
stórlaxi í netaveiði. Þar er augljóslega erfitt um vik við að sleppa laxi og
vænlegast að draga úr veiðiálagi á þeim með því að byrja veiði seinna
sumars en nú er gert en þekkt er að stórlaxar eru að ganga fyrr á sumrinu
en smálaxar.“
HEIMILD: LAX- OG SILUNGSVEIÐIN 2011, VEIÐIMÁLASTOFNUN.
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MYNDASYRPA: Gleðigangan í Reykjavík
GLIMMER Páll Óskar klæddist bláum
pallíettusamfestingi og var umkringdur
skrautlegum dönsurum á bílnum sínum
í Gleðigöngunni.

Landsmenn fögnuðu fjölbreytileikanum
Gay Pride fór fram í höfuðborginni á laugardaginn og
létu landsmenn vætusamt veðrið ekki á sig fá því fjölmennt var í miðbænum í tilefni dagsins. Gleðigangan var
á sínum stað þar sem skrautlegir bílar og litríkir búningar skemmtu áhorfendum. Skemmtunin fór vel fram en
gangan endaði svo á tónleikum á Arnarhóli þar sem meðal
annars Páll Óskar, Sigríður Beinteinsdóttir og Helgi Björn
komu fram. Ljósmyndari Fréttablaðsins, Daníel Rúnarsson, festi hátíðarhöldin á filmu.

BORGARSTJÓRINN Jón Gnarr hefur verið fastagestur í Gleðigöngunni undanfarin ár en þetta árið lýsti hann yfir stuðningi við rússnesku pönksveitina Pussy Riot og dreifði rósum til áhorfenda.

HAFNARFJÖRÐUR „Þú hýri Hafnarfjörður“ stóð á einum borðanum í göngunni.

STOLTAR FJÖLSKYLDUR Félag hinsegin foreldra lét sig ekki vanta í

göngunni ár.

Í FARARBRODDI Fánaberar með bros á vör fremst í göngunni.

Sumardrykkurinn í ár

„Rabarbaradrykkurinn minn er sumardrykkurinn í ár. Hann bæði svalandi og
hollur enda án viðbætts sykurs.“

Fæst í verslunum Hagkaups og Bónus · www.lífrænt.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Furðuleg uppákoma í Háskóla Íslands:

HÍ og stundakennararnir

U

ppákoman með stundakennarann við Háskóla Íslands
sem bætti við sig doktorsgráðu sem hann hafði þó
ekki lokið er sérkennileg. Enn furðulegra er málið
í ljósi þess að það kemst ekki upp fyrr en maðurinn
hafði kennt í nokkur ár við skólann og hafði alltaf
haldið því fram að hann væri með doktorspróf.
Það er einkennileg stjórnsýsla í háskóla að ganga ekki úr
skugga um að starfsmenn hafi raunverulega þær gráður sem
þeir segjast hafa og raunar svolítið kostulegt virðingarleysi við
SKOÐUN
þessar gráður sem einmitt eru
Steinunn
veittar af háskólum. Vissulega
Stefánsdóttir
á fyrir fram að gera ráð fyrir
steinunn@frettabladid.is
að fólk séð heiðarlegt í samskiptum og doktorsgráðan er
auðvitað ekki heldur skilyrði til
þess að fá að að sinna stundakennslu. Það er hins vegar ekki góð stjórnsýsla að staðreyna
ekki grundvallarþætti sem þessa. Það ætti að vera búið að skrifa
það inn í ferli fyrir löngu og vinna eftir því.
Ef að er gáð er atvikið í guðfræðideildinni þó kannski í ágætu
samræmi við það viðhorf sem virðist ríkja til stundakennara þar
á bæ en svo virðist sem á þann hóp sé einfaldlega litið sem ódýrt
vinnuafl. Þessum hópi er engu að síður treyst fyrir tæplega
þriðjungi þeirrar kennslu sem fram fer við þessa virðulegustu
menntastofnun landsins. Stundakennarar þurfa þó ekki, eða
hafa hingað til ekki þurft, að framvísa prófskírteinum eins og
ætlast er til af háskólakennurum í föstu starfi.
Virðingarleysi gagnvart stundakennurum og störfum þeirra
birtist líka í launakjörum þeirra. Laun stundakennara eru á
bilinu frá rúmlega þúsund krónum á tímann upp í tæplega tvöþúsund krónur. Stundakennarar með doktorspróf (eða ætlað
doktorspróf – miðað við nýjustu fréttir) eru sem sagt með tímalaun upp á innan við tvöþúsundkall sem er verulega undir þeim
launum sem stundakennari í grunnskóla hefur, óháð menntun,
og hafa laun grunnskólakennara þó ekki þótt vera himinhá.
Stundakennarar við Háskóla Íslands njóta ekki almennra réttinda fólks á vinnumarkaði, svo sem stéttarfélagsaðildar og réttinda til orlofs. Þeir hafa ekki samningsrétt um kaup sitt og kjör
heldur eru laun þeirra ákvörðuð einhliða af Háskóla Íslands.
Starfsaðstæður þeirra eru einnig nokkuð tilviljanakenndar og
aðstæður og kjör afar mismunandi eftir deildum. Háskólinn
hefur þannig ekki samræmdar reglur um starf stundakennara.
Háskóli Íslands hefur sett sér það markmið að verða í hópi
hundrað bestu háskóla í heimi. Það er metnaðarfullt markmið,
svo ekki sé meira sagt, af háskóla í smáríki. Það andvaraleysi
sem ríkir gagnvart þeim háskólakennurum sem sinna hartnær
þriðjungi kennslunnar við skólann og birtist í launakjörum sem
ekki er hægt að kalla annað en fáránleg, aðstöðuleysi stundakennara og svo í þeirri sjúskuðu stjórnsýslu að menn komist
upp með að segjast hafa lokið gráðum sem þeir hafa ekki, er þó
klárlega ekki lóð á vogarskálar þess háleita markmiðs.

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

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871
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Hatursáróðurinn
Gott er að auglýsing Rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar í Fréttablaðinu á
laugardag hafi verið á milli tannanna
á fólki, en boðskapur hennar var
hinn ótótlegasti. Guðsorðamennirnir birtu lista yfir þá sem munu
verða af því að erfa guðs ríki og á
meðal þeirra voru kynvillingar, á
sjálfri Gay Pride hátíðinni.
Nú hefur verið upplýst að
það hafi verið mistök að
birta auglýsinguna án þess
að auglýsandans væri getið.
Eftir stendur þá boðskapurinn, en erfitt er að agnúast
mikið út í hann. Birt var tilvitnun úr Biblíunni, en hún er

Jafnréttismál
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formaður Bandalags háskólamanna
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Auglýsingin leiðir hins vegar hugann
að kvæði Jóns Helgasonar: Ef allt
þetta fólk fær í glitsölum
himnanna gist / sem gerir
sér mat úr að nudda sér
utan í Krist. / Þá hlýtur
að vakna sú spurning
hvort mikils sé misst
/ þótt maður að
síðustu lendi í
annarri vist.

Stefán Ólafsson, prófessor í stjórnmálafræði við HÍ, skrifar pistil á
heimasíðu sína um ESB-umsóknina.
Þar segir hann meðal annars að
ef ekki takist að ljúka samningaviðræðum vel fyrir kosningar, ættu
stjórnarflokkarnir að fresta þeim þar
til staðan í Evrópu er ljósari. Þá
gætu stjórnarflokkarnir notið
betur ávaxta verka sinna hér
heima. Hér er grímulaust
haldið fram þeirri skoðun að
ESB-umsóknin snúist aðeins
um innanhússpólitík
stjórnarflokkanna.
kolbeinn@frettabladid.is

Mismunun starfsmanna
sendiráða á Íslandi

Guðlaug
Kristjánsdóttir



Glitsalir himnanna

Innanhússpólitíkin

HALLDÓR

:ĂƉƂŶƐŬďĂƌĚĂŐĂůŝƐƚĨǇƌŝƌĂůůĂ͕ƌŵƷůĂϭϵ


trúargrundvöllur íslensku ríkistrúarbragðanna sem njóta sérverndar í
stjórnarskrá. Það væri kannski ráð að
skoða frekar hvaða boðskapur það er
sem ríkið styrkir umfram aðra.

Í

slenskir starfsmenn erlendra sendiráða
á Íslandi búa við mismunun þegar kemur
að réttindum í atvinnuleysi og fæðingarorlofi. Þessi mismunun kemur til vegna þess
að samkvæmt íslenskum lögum greiða
erlend sendiráð ekki tryggingargjald til
íslenska ríkisins. Starfsmennirnir bera
sjálfir ábyrgð á að standa skil á tryggingargjaldi af launum sínum, ef þeir vilja
á annað borð njóta þeirra réttinda sem
því fylgja. Einhver erlend sendiráð hafa
tekið tillit til þessa við ákvörðun launa en
alls ekki öll. Sumir starfsmenn í þessum
sporum fá því hærri laun sem kostnaðinum
nemur en aðrir bera hann sjálfir.
Til samanburðar njóta íslenskir starfsmenn hjá íslenskum sendiráðum erlendis fullra réttinda og vinnuveitandi þeirra
stendur skil á greiðslum tryggingargjalds.
Erlendir starfsmenn í sendiráðum hérlendis eru að sama skapi tryggðir í heimalandi
sínu og er staða þeirra mun skýrari en
Íslendinga sem vinna með þeim.
Ekki er um það mörgum orðum að fara,
að þetta er skýr mismunun gagnvart
íslenskum þegnum, sem vegna þess eins að

Þessi mismunun kemur
til vegna þess að samkvæmt íslenskum lögum greiða
erlend sendiráð ekki tryggingargjald til íslenska ríkisins.
þeir vinna hjá erlendu sendiráði á Íslandi,
taka á sig 7-10% skerðingu á launum (eftir
upphæð tryggingargjaldsins á hverjum
tíma) eða verða af réttindum sem á tryggingargjaldi byggja.
Brýn þörf er á því að íslensk yfirvöld
taki á þessum vanda svo komið sé í veg
fyrir þessa mismunun. Athygli stjórnvalda
hefur áður verið vakin á þessu máli en
engar úrbætur verið gerðar. BHM krefst
þess að stjórnvöld leiðrétti þessa mismunun sem stafar af íslenskum lögum og gefi
íslenskum starfsmönnum erlendra sendiráða möguleika á að njóta sömu kjara og
annað launafólk í landinu.

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
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Frelsið
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

V

ið þurfum að endurheimta
orðið „Frelsi“. Því var einn
góðan veðurdag stolið af okkur,
það var tekið í gíslingu og farið
með það í mikla herleiðingu af
áhugamönnum um óheilbrigða
viðskiptahætti.
Þegar hofprestar markaðshyggjunnar tala um frelsi eiga
þeir í rauninni bara við eitt:
alræði auðsins. Rétt hins sterka.
Réttinn til að fara sínu fram í
krafti auðs. Réttinn til að auðgast
nánast á hvaða hátt sem er. Réttinn til að nota þann auð á hvern
þann hátt sem viðkomandi sýnist,
hvað sem líður lífi annarra. Réttinn til þrælahalds.

Sameign okkar
Þetta er fjandsamleg yfirtaka
á hugsjónum. Frelsishugsjónin
er sameiginlegur arfur okkar
allra, vinstri manna og hægri
manna, íhaldsmanna og nýjungarsinna, bókabéusa og tölvubúra,
trúlausra jafnt sem trúfólks –
þetta er arfur meðal annars úr
Frönsku stjórnarbyltingunni
sem svo aftur var innblásin af
stjórnarskrá Bandaríkjamanna
– sem svo aftur átti sér alls kyns
forsendur, langt langt aftur og
djúpt í samfélagi og hugmyndalífi manna. Þetta er sú grundvallarhugmynd að við séum jöfn og
eigum að hafa jafna möguleika
til starfa og tjáningar; höfum
sömu réttindi og skyldur gagnvart hvert öðru og að eitt helsta
hlutverk samfélagsins sé að gæta
þess að einstaklingar séu ekki
beittir ofríki af öðrum. Frelsið
var ekki fundið upp af Friedman
eða Hayek. Það var ekki einu
sinni fundið upp af John Stuart
Mill sem þó skrifaði mikilvæga
bók til varnar rétti einstaklinganna, burtséð frá stétt og fæðingarstöðu.
Í rauninni má segja að vinstri

stefna 19. aldar hafi kvíslast í
ýmsar áttir. Í Danmörku heitir
helsti markaðshyggjuflokkurinn
Venstre, og er lengst til hægri á
þeim mælikvarða sem okkur er
tamt að nota; raunar er hófsamasti flokkurinn þar, hinn fullkomlega daufgerði miðjuflokkur,
kallaður „Radikale Venstre“, svo
að kannski er þetta ekki síður til
vitnis um einkennilega hugtakanotkun okkar gömlu herraþjóðar – en engu að síður er vert að
muna að Venstre-flokkurinn á rót
sína í baráttunni fyrir borgaralegum réttindum á tímum þegar
Danmörku var stýrt með bráðabirgðalögum af harðstjóranum
Estrúp í nánu samráði við einn
af þessum kóngum sem Íslend-

sjálfstæðiskenndir en raunveruleg lífskjör almennings utan eða
innan sambandsins. Lengi vel var
orðið „frjálshyggjumaður“ einkum haft um frjálslynt fólk í trúarefnum, á tímum þegar fólk var
beinlínis ofsótt fyrir að aðhyllast önnur trúarbrögð en lögboðna
þjóðkirkju. Einkum var talað um
„fríþenkjara“ í þessu sambandi:
„Kann fríþenkjarinn segjast sæll
/ … en er síbundinn sansaþræll“
orti séra Jón á Bægisá snemma á
19. öld og átti við að sá sem þykist
frjáls sé í raun ofurseldur sínum
hvötum. Hann skildi ekki frelsisþrána; enda sú hugmynd býsna
fjarri íslenskum þankagangi hins
hefðbundna sveitasamfélags þar
sem í reynd ríkti ánauð fátæks

Frelsið var ekki fundið upp af Friedman
eða Hayek. Það var ekki einu sinni fundið
upp af John Stuart Mill …
ingar tignuðu af óskiljanlegum
ástæðum, Kristján níunda, sem
enn stendur við Stjórnarráðið
okkar eins og illa gerður hlutur
enda gaf hann okkur ekki frelsið
frekar en Friedman og Hayek
fundu það upp.
Enn er það raunar svo að orðið
„líberal“ – frjálshyggjumaður –
er haft um það fólk í Bandaríkjunum sem aðhyllist hugmyndir
og hugsjónir sem fremur er venja
að kenna til vinstri en hægri. Fátt
þykir verra á sjónvarpsstöðinni
sem kennir sig við refskapinn,
Fox, en að vera talinn frjálslyndur. Repúblíkanaarmur Sjálfstæðisflokksins er þá væntanlega líka
andvígur frjálsyndi og aðhyllist stjórnlyndi í hugarfarsefnum og réttindum einstaklinga til
ákvarðana um eigið líf og líkama.

„Kann fríþenkjarinn segjast
sæll …“
Hugmyndaleg átök á Íslandi snerust lengi vel um trúmál fremur
en borgaraleg réttindi, rétt eins
og umræðan um Evrópusambandið snýst fremur um óljósar

fólks sem fjötrað var í vistarband
og ofurselt duttlungum hinna
ríku og sterku. Saga 20. aldarinnar er ekki síst sagan um það
hvernig tókst með samtakamætti
launafólks að brjótast úr fjötrum fátæktar og fáfræði og sækja
með harðfylgi þau réttindi sem
við búum við á okkar dögum. Af
þeim réttindum er frelsið dýrmætast.
Frelsið á að nefna með sömu
lotningu og Martin Luther King
gerði, hin eina sanna frelsishetja
Bandaríkjamanna á síðustu öld,
og Paul Eluard, sem orti eitthvert áhrifamesta ljóð seinni
heimstyrjaldarinnar til Frelsisins á þeim tímum þegar Frakkar
bjuggu við ófrelsi nasismans.
Frelsið á ekki heima þarna úti
á ysta hægri kanti þar sem það
hefur mátt dúsa undanfarin ár
svo maður sér jafnvel mætasta
fólk tala um það með forakt.
Við þurfum að endurheimta
Frelsið úr klóm þeirra sem stálu
orðinu og gerðu að samheiti við
Markaðstrú og nauðhyggju um
óskeikulleika „Markaðarins“.

Hér sjáum við aðeins brot
af þeim bílum sem við erum
með á tilboði í ágúst. Endilega
kynntu þér tilboðsbílana á

www.bilaland.is

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

NISSAN Navara 4wd Double Cab se.
Árgerð 2007, ekinn 75 þús.
Dísil, sjálfskiptur.

NISSAN Patrol Elegance
Árgerð 2007, ekinn 89 þús.
Dísil, sjálfskiptur.

Verð áður: 3.190 þús. kr. Rnr. 140059

Verð áður: 4.690 þús. kr. Rnr. 140909

TILBOÐSVERÐ 2.490 þús. kr.

TILBOÐSVERÐ 3.750 þús. kr.

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

VW Transporter Double Cab

HYUNDAI Getz GLS
Árgerð 2007, ekinn 60 þús.
Bensín, sjálfskiptur.

pickup langur metan

Árgerð 2009, ekinn 17 þús.
Bensín, 5 gírar.
Verð áður: 3.350 þús. kr. Rnr. 140984

Verð áður: 1.490 þús. kr. Rnr. 101652

TILBOÐSVERÐ 2.330 þús. kr.

TILBOÐSVERÐ 990 þús. kr.

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

ISUZU D-Max
Árgerð 2007, ekinn 147 þús.
Dísil, sjálfskiptur.

RENAULT Master millilangur
Árgerð 2007, ekinn 89 þús.
Dísil, sjálfskiptur.

Verð áður: 2.690 þús. kr. Rnr. 150600

Verð áður: 2.780 þús. kr. Rnr. 140543

TILBOÐSVERÐ 1.990 þús. kr.

TILBOÐSVERÐ 2.090 þús. kr.

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

HYUNDAI Santa Fe 4x4 dísil
Árgerð 2006, ekinn 117 þús.
Dísil, sjálfskiptur.

NISSAN Almera acenta
Árgerð 2004, ekinn 128 þús.
Bensín, 5 gírar.

Verð áður: 2.350 þús. kr. Rnr. 100126

Verð áður: 790 þús. kr. Rnr. 150892

TILBOÐSVERÐ 1.690 þús. kr.

TILBOÐSVERÐ 650 þús. kr.

Samfélagsmál
Unnur
Helgadóttir
unglingur

E

kki er nýtt að fullorðnir séu
pirraðir á unglingum. Til eru
ritaðar heimildir frá forn-Rómverjum þar sem ljóðskáld hneykslast á
þessum „kærulausu unglingum“ og
virðist það viðhorf ekki hafa breyst
mjög mikið í áranna rás. Oft er
dregin upp sú staðalmynd af okkur
unglingum að við séum löt, alltof
háð tækninni og í fýlu út í foreldrana. Einnig að margir unglingar séu
óheiðarlegir. En er þetta rétt?
Ég tel að svarið við þessu sé
nei. Flestir þeirra unglinga sem
ég þekki stunda skólann af fullum
krafti, auk þess æfa margir þeirra á
hljóðfæri, stunda tónlistarnám, eða
jafnvel hvort tveggja og fá samt
góðar einkunnir og hafa einnig tíma
til að hitta vini sína. Auðvitað er það
erfitt og getur tekið mikið á en það
sannar að ekki eru allir unglingar
latir. Þegar hugsað er um tæknina
þá verð ég að viðurkenna að það er
eiginlega rétt. Margir unglingar eru
háðir græjunum sínum, en ég held
að við séum aðallega hrædd um að
missa af einhverju, t.d. ef slökkt
væri á símanum okkar.
En hvað með hegðun þjónustuaðila gagnvart börnum og unglingum? „Heyrðu! Farðu héðan! Þú ert
örugglega að stela!“ segir augnaráðið sem margir unglingar hafa fengið er þeir ganga í gegnum verslanir.
Einnig fá þeir oft verri þjónustu en
fullorðnir t.d. í verslunum og fyrir-

tækjum. Þessu hafa margir eldri
fyrir þá, ef þeir lentu sjálfir í þeim
en þrettán ára lent í. Þetta fer náttaðstæðum. Á unglingsárunum erum
úrulega líka eftir útlitinu, þeir sem
við á milli þess að vera barn og fullklæða sig t.d. í götótt föt, eru „goth“
orðinn og vitum oft ekkert hvernig
eða „emo“ svo dæmi séu tekin, lenda
við eigum að haga okkur. „Má ég
vera barn núna?“ og „Þarf ég að
frekar í því að vera vaktaðir stíft,
en þótt margir klæði sig ekki þannaxla ábyrgð og vera fullorðin? Hveig hafa þeir lent í því sama. Það er
nær á ég að fara að sinna skyldum
mjög óþægilegt og alveg ástæðufullorðinna?“ eru dæmi um spurnlaust, því þó að einhverjingar sem við veltum
ir unglingar steli, þá eru
fyrir okkur en vitum oft
þeir miklu fleiri sem eru
ekki svörin við.
strangheiðarlegir. Við
Auðvitað er mikill
getum spurt okkur að
munur á hegðun, útliti
Auðvitað
er
því af hverju þessir forog skynsemi sjö og sautjdómar eru og það er lík- mikill munur án ára barna og búist er
lega af því að við heyrum
við því að aldurshóparnmest um þá unglinga sem á hegðun,
ir hegði sér öðruvísi. Sjö
stela eða vinna einhver
ára barnið er enn að læra
útliti og
skemmdarverk.
hvað má og hvað má ekki.
F rét tastofu r gera skynsemi sjö
Sautján ára unglingurnefnilega oft meira úr
inn er hins vegar að læra
fréttum sem hneyksla og sautján
hvernig hann á að haga
sér sem fullorðinn og
fólk, eða láta því bregða,
ára
barna
…
ábyrgur einstaklingur í
t.d. um þjófótta unglinga og skemmdarverk.
samfélaginu. Hann þarf
Það eru margir unglingsem sagt hjálp og skilning fullorðinna eins og
ar sem ná mjög góðum
árangri í skólanum, íþróttum eða
sjö ára barnið, en á allt öðrum sviðtónlistarnámi o.s.frv. en fá samt
um lífsins. Þá skiptir miklu máli að
fullorðnir sýni skilning og hjálpi ef
ekki mikla umfjöllun. Augljóst er að
það er ósanngjarnt og ég get fullyrt
unglingurinn þarf á að halda. Ekki
að mér og mörgum unglingum er
með því að segja: „Þú mátt vera
barn núna“ eða eitthvað því um
ofboðið. Þetta ætti að vera akkúrat
öfugt. Ég er þá að tala um að „góðu“
líkt, heldur með því að setja gott forkrakkarnir fengju meiri athygli sem
dæmi fyrir okkur yngri. Við gætum
væri þá gott fordæmi fyrir aðra.
t.d. þurft leiðbeiningar við að setja
Fullorðnir virðast oft vera pirrupp ferilskrá, læra á bíl, fara sjálf
aðir á unglingum, en muna þeir
að sækja um vinnu og margvísleg
önnur félagsleg samskipti. Einnig
kannski ekki hvernig það var þegar
þeir voru unglingar? Þá væri sniðværi sniðugt að íhuga það hvort fullugt fyrir þá að prófa að setja sig í
orðnir einstaklingar hlusti virkilega
spor barna og unglinga í ákveðnum
á börn og unglinga, það að heyra
atvikum og hugsa hvað þeir myndu
er nefnilega ekki það sama og að
vilja gera, eða að einhver gerði
hlusta.

VIÐ ERUM Á TVEIMUR STÖÐUM:

KLETTHÁLSI 11 og BREIÐHÖFÐA (Bílakjarninn)

525 8000 - www.bilaland.is
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Sjálfbær sóknarstefna
Efnahagsmál
Árni Páll
Árnason
alþingismaður

Í

fyrri greinum hef ég fjallað
um þann góða árangur sem við
höfum nú náð í efnahagsmálum
og skýrt hvernig efnahagsstefna
okkar og AGS bjó í haginn fyrir
þann góða árangur. Lykilatriði
var að við nálguðumst það erfiða
verkefni að laga útgjöld að tekjum
eftir Hrun á forsendum jafnaðarmanna: Við vildum sýna hagsýni
húsmóðurinnar. Við vildum draga
úr kostnaði eins og mögulegt væri,
en ekki þannig að mikilvæg verkefni yrðu sett í hættu eða þjónusta
skert umfram það sem ásættanlegt
gæti talist.
Aðhald í ríkisrekstri verður auðvitað áfram nauðsynlegt. Við, sem
viljum búa í réttlátu samfélagi þar
sem ríkið tryggir jöfn tækifæri og
félagslegt réttlæti, berum ábyrgð
á því að reka ríkið með eins hagkvæmum hætti og kostur er. Ef
við gerum það ekki, færum við
andstæðingunum mikilvæg vopn
til að grafa undan samneyslunni
og veikja velferðarþjónustuna.
Nýverið stakk einn varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins upp á því
að ríkisútgjöld yrðu færð aftur til
þess sem þau voru árið 1980. Sjálfstæðisflokkurinn kann því enn einn
ganginn að vera að elta ranghugmyndir breskra íhaldsmanna, rétt
eins og þegar þangað voru sóttar
fyrirmyndir að markaðsvæðingu
án samfélagslegrar ábyrgðar á
fyrri tíð.
Við sem viljum verja félagslegt
réttlæti og skynsamleg útgjöld til

velferðarmála getum því ekki talað
eins og að við höfum nú höndlað
hinn eilífa sannleik og að útgjöld til
ríkisrekstrarins og umgjörð hans
þurfi ekki framar endurmats við.
Þvert á móti þurfum við að nýta öll
tækifæri til að fara betur með og fá
meiri og betri þjónustu fyrir minna
verð. Þar eru mörg tækifæri. Sem
dæmi má nefna að notendur kalla
eftir sífellt meira frelsi í að ákveða
hvernig þjónustu þeir fá, frá hverjum og hvenær. Hagsmunasamtök
fatlaðra hafa gengið fram fyrir
skjöldu í þessu efni. Aldraðir munu
líka vilja ráða meiru um þá þjónustu sem þeir þurfa á að halda. Í
slíkum breytingum felast ný tækifæri til að gera hvort tveggja í
senn: Auka vald fólks yfir eigin lífi
og draga úr kostnaði við umgjörðina við þjónustuna, á sama tíma
og þjónustan er bætt. Með þessum
hætti þurfum við að að halda áfram
að endurmeta allan ríkisreksturinn,
til að tryggja að þjónustan sé ávallt
veitt með eins hagkvæmum og
skynsamlegum hætti og kostur er.
Efnahagsbatinn frá Hruni er staðreynd, en hann byggir á viðkvæmum grunni. Vöxtur okkar hvílir á
missterkum stoðum. Afgangur af
viðskiptum við útlönd frá Hruni
hefur ekki byggst á aukningu á
útflutningi okkar heldur á minni
innflutningi. Þegar hægði á hagkerfinu drógum við úr kaupum á
erlendri neysluvöru og við hættum að kaupa erlend tæki og tól í
sama mæli og áður. Þegar hagkerfið kemst á fullt skrið má búast við
aukningu á innflutningi. Þá skiptir
miklu að útflutningur okkar aukist,
ef áfram á að vera afgangur af viðskiptum við útlönd. Helstu útflutningsvörur okkar eru sjávarafurðir og ál. Magn þeirra verður ekki
aukið svo auðveldlega á einni nóttu.

Við veiðum ekki meira en ráðgjöf
vísindamanna leyfir og það tekur
langan tíma að reisa ný stóriðjuver og erfitt er orðið að finna orku
sem hentar til slíkrar stóruppbyggingar. Ferðaþjónustan skilar miklu,
en það eru líka takmörk fyrir því
hversu hratt sú grein getur vaxið.
Því skiptir miklu að við reisum
traustari stoðir undir fjölbreyttari
útflutningsgreinar. Fleiri þurfa að
geta flutt út. Við getum ekki öll farið
að framleiða ál, en við getum flutt út
þjónustu og þekkingu. Efnahagslegur stöðugleiki, með lágum vöxtum
og stöðugu gengi, er forsenda þess
að okkur takist það verkefni.

tíunda áratugarins. Norðmenn
reistu skynsamlega umgjörð um
nýtingu náttúruauðlinda sinna og
veittu einkafyrirtækjum aðkomu
að þeirri nýtingu undir opinberu
forræði og þannig að arður af nýtingu félli til samfélagsins. Ávinningurinn er ekki síst sá að draga úr
áhættu ríkisins af atvinnurekstri
og nýta betur það fé sem er bundið
í opinberu eignarhaldi en nýtist að
óbreyttu illa til verðmætasköpunar. Við þurfum líka að nýta okkur
betur afl okkar ágætu lífeyrissjóða og finna þeim fjárfestingartækifæri í arðsamri uppbyggingu
innviða. Af hverju á ríkið að flytja

Efnahagsbatinn frá Hruni er staðreynd,
en hann byggir á viðkvæmum grunni.
Vöxtur okkar hvílir á missterkum stoðum.
Afgangur af viðskiptum við útlönd frá Hruni hefur
ekki byggst á aukningu á útflutningi okkar heldur á
minni innflutningi.
En stöðugleika er vandasamt
að ná, þegar íslenskt efnahagslíf
er í viðjum hafta og lánsfé verður
landinu og atvinnulífi dýrt og torsótt um mörg ókomin ár. Þá skiptir
mestu að reisa sjálfbæra umgjörð
um íslenskt efnahagslíf. Við getum
ekki áfram byggt allt á lánum. Við
verðum að búa okkur undir að nýta
betur landkosti og hæfileika okkar
sjálfra, auka á nýsköpun í hverri
grein og fjölga þannig tækifærum
til verðmætasköpunar.
Í þessu samhengi er mikilvægt
að horfa til þess hvernig grannar okkar, Norðmenn og Finnar,
tóku á veikleikum í efnahagsþróun sinni eftir kreppuna í upphafi
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eigið fé frá heilbrigðiskerfinu til að
byggja flugstöðvar eða skuldsetja
almenning til að byggja rafmagnslínur til einkafyrirtækja? Af hverju
geta ekki lífeyrissjóðir landsmanna
fengið þessi verkefni?
Finnar nýttu sér aðgang að evrópskum mörkuðum til að byggja
upp nýja útflutningsatvinnuvegi,
þar sem höfuðáhersla var lögð á
sköpunarkraft og þekkingu. Við
höfum fjárfest í þekkingu ungs
atvinnulauss fólks og þannig forðast stærstu mistök Finna, sem
misstu heila kynslóð af vinnumarkaði. En ungt fólk, með þekkingu og burði, sem vill hasla sér
völl í skapandi greinum og tækni-

Allir með Strætó?
leggjendaleyfi. Við erum sem sagt
í fullum rétti í okkar markaðssetningu og höfum öll tilskilin leyfi til
Drengur Óla
okkar aksturs, auk þess sem við
Þorsteinsson
leggjum sérstaklega til í sammarkaðsstjóri
neysluna með olíugjaldinu.
Hvers vegna hafa áætlanir
Strætó í farþegaflutningum ekki
g þakka forsvarsmanni Samgengið eftir? Kannski voru þetta
taka sunnlenskra sveitarféekki nægilega góðar áætlanir.
Á hvaða reynslu byggði Strætó?
laga, Þorvarði Hjaltasyni, hlý orð
í minn garð í frétt RÚV 1. ágúst.
Sennilega hefðu ráðleggingar frá
Þó svo ég sinni starfi mínu hjá
Bílum og fólki ehf. verið auðsóttar
Bílum og fólki ehf. eftir bestu
enda höfum við ávallt verið miklir
getu þá get ég ekki tekið heiðáhugamenn um almenningssamurinn af því að rekstur sveitargöngur og fyrirtækið stendur í og
félaganna á áætlunarbílum eftir
hefur staðið í áætlunarakstri um
þjóðvegum landsins gangi ekki
árabil auk þess sem innan fyrirsem skyldi. Vissulega
tækisins starfar hópur
stöndum við í markaðskarla og kvenna sem
mörg hver hafa árasetningu, en kostnaður
fyrirtækisins við hana
tuga reynslu af rekstri
er ekki mikið meiri en Hvers vegna
sem þeim er Samband
dagsvelta Strætó bs.
sunnlenskra sveitarfé(samkvæmt fundar- hafa áætllaga telur útsvarstekjgerð Borgarráðs). Ekki
um sínum best borgið í
anir
Strætó
í
að sinna.
er okkar markaðssetning heldur miðuð að farþegaflutnMínar ráðleggingþví að tæla almenning
ar eru fyrst og fremst
úr bílum Strætó yfir í ingum ekki
þessar; a) miðið áætlokkar eigin. Við stund- gengið eftir?
anir við þarfir farþegum ferðaþjónustu og
anna, ekki við þarfokkar helsta vara eru Kannski voru
ir fyrirtækisins, b)
svokallaðir hringmiðhafið áætlanatöflur
aðgengilegar og læsiar. Við förum til dæmis þetta ekki
legar, bæði á stoppimeð hringmiðafarþega nægilega
inn á atvinnusvæði
stöðvum og á heimasíðútsvarsgreiðenda á Suð- góðar áætlanir. unni, c) starfsfólk þarf
urlandi.
að tileinka sér þjónustuviðmót og hjálpa
Sem dæmi um hringviðskiptavinum í hvívetna eftir
miða má nefna Full Circle Passport, en með honum geta ferðabestu getu, d) stundið samkeppni
menn farið í langferðabíla Sterna
þar sem hana er að finna en ekki
(og samstarfsaðila) hringinn í
ímyndaða líkt og Strætó telur sig
kringum landið, eftir þjóðvegi
verða fyrir af okkar hálfu í Landeitt, með eins mörgum eða fáum
eyjahöfn. Við keyrum ekki þangað
stoppum og neytandinn vill. Olíunema með erlenda dagsferðafargjaldið sem við greiðum gengur
þega í samstarfi við ferðaþjónustuupp í háan kostnað sem hlýst af
aðila í Eyjum. Samkeppnin er hins
viðhaldi vegakerfisins en stórvegar við önnur samgönguform.
ir bílar, svo sem strætisvagnar
Rangt er einnig að við leggjum fyrr af stað en Strætó. Við
Strætó bs. slíta yfirborði veganna
förum ekki á fætur fyrr en um
hraðar en venjulegir fólksbílar.
Fyrirtækið er, auk þess að greiða
klukkan sjö á morgnana og missolíugjald, ólíkt Strætó bs., með
um af Strætó fyrir vikið, líkt og
hópferðaleyfi. Sé það ekki nóg þá
ég ímynda mér að sé raunin með
erum við einnig með ferðaskipumarga mögulega viðskiptavini.
Samgöngur

É
100% HÁGÆÐA PRÓTEIN

Ríkt af
mysupróteinum
HLEÐSLUSKYR ER HOLL NÆRING. ÞAÐ HENTAR
VEL Í BOOST-DRYKKI EÐA SEM MÁLTÍÐ OG ER
RÍKT AF MYSUPRÓTEINUM. SMAKKAÐU ÞAÐ
HREINT EÐA BRAGÐBÆTT.

Lífið er æfing - taktu á því

greinum þarf pláss. Lítil skapandi fyrirtæki þurfa ekki skjall
og innblásnar lofræður, heldur
pláss til að vaxa og stækka. Ríkið
getur stutt við slíka þróun með
með því að haga innkaupastefnu
sinni þannig að upplýsingatækni,
hönnun og ýmis stoðþjónusta sé
aðkeypt í vaxandi mæli. Af hverju
rekur ríkið fjölmörg mötuneyti í
miðbænum, mitt í þyrpingu helstu
matsölustaða landsins sem glíma
við þann stærsta vanda að lifa af
vetrarmánuðina? Öflugar útflutningsgreinar verða ekki til nema við
styðjum við þær hér heimafyrir. Og
þær þurfa markaðsaðgang. Þannig
eigum við ónýtt gríðarleg sóknarfæri í landbúnaði, sem aldrei verða
að veruleika nema við fáum hindrunarlausan markaðsaðgang að Evrópumarkaði.
Á þessu hangir margt. Fyrirsjáanlegt er að vaxandi útgjaldaþrýstingur verður á næstu áratugum, eftir því sem þjóðin eldist,
enda enn ekki búið að koma öllum
lífeyrisskuldbindingum ríkisins í
það horf að við eigum fyrir þeim.
Við þurfum að létta á þeim þrýstingi. Ef við náum að að sýna afgang
af rekstri ríkisins um mörg ókomin ár dafnar atvinnulíf í landinu,
vaxtastig lækkar og dregur úr
skattbyrði. Við flýtum því líka að
gjaldeyrishöft verði afnumin. Við
drögum úr erlendri lánsfjárþörf og
þar með vaxtagreiðslum úr landi.
Aukinn kraftur í fjölbreyttari
útflutningsstarfsemi fjölgar þeim
stoðum sem hagkerfið hvílir á. Við
þurfum að koma íslensku efnahagslífi aftur í samband við hið alþjóðlega efnahagsumhverfi og nýta
aðgang að mikilvægum mörkuðum
til að fjölga tækifærum.
Það er hin sjálfbæra sóknarstefna nýrra tíma.

GAMALDAGS KVEÐJA
Á vef Þjóðminjasafnsins, thjodminjasafn.is, er
hægt að senda vinum og ættingjum rafræna heillaósk með gamaldags korti, hvort sem senda á afmælis-, sumar- eða jólakveðju. Öðruvísi kort sem
auðvelt er að senda um allan heim í gegnum netið.
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ERFÐAGÓSS Nanna Elísa Snædal flutti nýverið inn með vinkonu sinni, Sigurlaugu Söru Gunnarsdóttur, í eigin íbúð í fyrsta sinn. Heimanmundurinn frá
móður hennar var forláta plötuspilari sem hún erfði frá ömmu sinni.

N

anna Elísa Snædal er 22 ára lögfræðinemi sem nýverið flutti að
heiman í fyrsta sinn í eigin íbúð.
Með henni býr vinkona hennar, Sigurlaug
Sara Gunnarsdóttir. „Sambúðin gengur
rosalega vel. Það er alltaf verið að spyrja
okkur svo það er ágætt að það komi
fram,“ segir hún og hlær. „Það vantar
reyndar enn þá hurð á herbergið hennar
Söru en það er allt í lagi.“

YZ

SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM
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HEIMANMUNDUR FRÁ LANGÖMMU
Eftirlætishlutur Nönnu er plötuspilari af
tegundinni Sonora, en hann vann til gullverðlauna árið 1915 á heimssýningunni
í San Fransisco. Spilarann fékk Nanna
sem heimanmund frá móður sinni. „Hann
kom í fjölskylduna árið 1920. Langamma
mín og langafi áttu hann og hann var í
stöðugri notkun fram á sjötta áratuginn,“
segir Nanna og bætir við: „Hljómurinn er
óaðfinnanlegur.“ Auk þess er hann stórglæsilegur.

„Mamma hlustaði gjarnan á Ó, Jesús
bróðir besti hjá ömmu sinni í spilaranum
í æsku og erfði hann frá henni síðar,“
segir Nanna sem þykir vænt um hann.
„Ég heyrði Bítlana í fyrsta skipti hljóma í
þessum spilara,“ segir hún og hlær.
Spilarinn er raunar ekki í mikilli notkun
á heimili þeirra vinkvenna en ástæðan er
einföld: „Hann spilar bara 78 snúninga
plötur en við eigum bara 45 snúninga,“ útskýrir Nanna en segir þær ætla að reyna
að bæta úr því sem allra fyrst.

PÍANETTAN OG KVÖLDSÖNGUR
Eftirlætishlutur Söru á heimilinu er einnig
tónlistartengdur. „Hann er reyndar í
minni eigu,“ segir Nanna og hlær. „Það er
píanettan mín. Ég ætlaði að selja henni
hana fyrir löngu síðan en það dróst og
svo fluttum við inn saman og hún slapp
við að borga!“ Þær stöllur njóta báðar
góðs af píanettunni og sitja gjarnan og
■ halla@365.is
syngja saman á kvöldin.

SAMSÖNGUR
Nanna og Sara eiga oftar
en ekki góðar stundir
saman við píanettuna.

ERFÐAGRIPUR
Nönnu þykir afar vænt
um plötuspilarann sem
hún fékk frá mömmu
sinni þegar hún kvaddi
heimahúsin.

SUMAR ÚTSALA
12 mánaða
r
vaxtalausa*
r
lu
s
ið
gre

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

 SmU[R\NQHSK

Gerið gæða- og verðsamanburð

ÚRVAL STILLANLEGRA
HEILSURÚMA

SAGA/FREYJA OG ÞÓR
Hágæða heilsudýnur

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

PROFLEX
Queen rúm nú aðeins kr. 179.900

2x80x200
339.900 með okkar bestu
IQ-CARE heilsudýnum

FÓLK| HEIMILI
HESTAMAÐUR
Jakob er hér með
stóðhestinn Grunn
frá Grund sem Örn
Stefánsson á.

ALLIR Í
BERJAMÓ
Ber eru holl og góð
Nú er tími berjatínslu að renna
upp og margir farnir að huga
að því að koma sér í berjamó.
Ferð í berjamó er tilvalin fyrir
fjölskyldur að fara í saman því
stórir sem smáir geta lagt hönd
á plóg við tínsluna, hvort sem
tínt er beint upp í munn eða í
fötu til að fara með heim.
Hollusta berja er ótvíræð og
hafa bláber meðal annars verið
kölluð ofurfæða. Þau eru rík
af vítamínum, steinefnum og
andoxunarefnum. Krækiber og
aðalbláber eru einnig trefjarík
en trefjaefni eru nauðsynleg
fyrir eðlilega meltingu.
Ber geymast vel í frysti og gott
er að eiga poka með berjum til
að grípa í þegar blanda á þeytinga, setja út á jógúrt eða nota
í bakstur. Að sjálfsögðu er líka
upplagt að sulta úr berjunum.

  
    

STÁLSMÍÐI OG HESTAMENNSKA SAMEINUÐ
HAGLEIKSSMIÐUR Jakob Lárusson hefur um nokkurn tíma smíðað hringamél upp í hesta og skreytt þau í anda goðafræðinnar.

KOMDU FRAM VIÐ AÐRA
Á NETINU EINS OG ÞÚ VILT LÁTA
KOMA FRAM VIÐ ÞIG

J

www.saft.is

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

Rafhitarar fyrir heita potta
íslensk
framleiðsla
í 20 ár

akob Lárusson stálsmiður hefur
sameinað áhugamál sín, stálsmíði,
hönnun og hestamennsku, með því
að smíða hringamél úr ryðfríu stáli upp
í hesta. Hringamélin eru skreytt í anda
goðafræðinnar. „Goðafræðin og Hávamál hafa alltaf heillað mig og er Hávamál
grafið í hringina, en hinn hái er Óðinn og
er kvæðið lífsspeki hans,“ segir Jakob.
Árið 2002 útskrifaðist Jakob sem tamningamaður frá Hólaskóla. Hann segir að
eitthvað hafi smollið saman hjá sér þegar
Eyjólfur Ísólfsson yfirreiðkennari sýndi
bekknum margar gerðir af beislisstöngum og mélum og hálfkláraðar stangir sem
hann var að hanna. „Þarna hugsaði ég að
ég sem stálsmiður og hestamaður ætti
að geta hannað og smíðað hringamél og
stangir. Síðan þá hef ég verið með hugann
við þetta.“
Jakob smíðaði mélin eftir uppáhalds
mélunum hans Antons P. Níelssonar,
kennara á Hólum. „Þessi mél reyndust
svo vel að slegist var um þau við tamningar. Þegar þau slitnuðu spurði Anton
hvort ég gæti ekki smíðað eins mél og
þau gömlu, helst tvö. Það gerði ég en í
leiðinni skreytti ég mélin í anda goðafræðinnar. Í dag eru öll hringamél og

stangir flutt inn til landsins. Allt látlaust
í útliti og smíðin misjöfn. Mér finnst að
hringamél, þó aðallega beislisstangir,
ættu að sameina vandað handverk og
gott notagildi,“ segir hann.
Í vetur ætlar Jakob að smíða beislisstangir sem hann hefur verið að hanna
undanfarin þrjú ár. Þær verða tileinkaðar
Sleipni, hesti Óðins. „Núna er ég að smíða
tvískipt mél sem verða skreytt með rúnaletri og hamrinum hans Þórs, Mjölni.“
Jakob hefur smíðað mél eftir pöntunum en hann segist ekki geta annað mikilli
eftirspurn. „Ég merki það sem ég smíða
með fangamarkinu mínu, ártali og merki
það líka eigandanum, þannig að hver
■ lilja.bjork@365.is
hlutur er sérstakur.“

HRINGAMÉL
Einbrotin mél með
höggormum og texta úr
Hávamálum sem Jakob
smíðaði. Honum finnst
að hringamél eigi að
sameina vandað handverk og gott notagildi.

HEIMA VIÐ | NANNA RÖGNVALDARDÓTTIR MATGÆÐINGUR
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

ÚTVARP

LÍFIÐ

SJÓNVARP

BESTU
BROTIN
ÚR ÞÁTTUM
BYLGJUNNAR
- oft á dag

SKEMMTI MÉR BEST Í BORÐSTOFUNNI
■ Ný bók, Múffur í öll mál, kemur út
á næstu dögum eftir matgæðinginn
Nönnu Rögnvaldardóttur. „Þetta er
lítil bók um múffur af ýmsu tagi, hollar
morgunmúffur, nestismúffur, múffur
með kaffinu, múffur til að hafa í kvöldmatinn og meira að segja múffur fyrir
hunda og ketti,“ segir Nanna sem fékk
það hlutverk að svara nokkrum spurningum um eigið heimili.
Stendur þú í einhverjum framkvæmdum þessa dagana á heimilinu eða hefur
nýlokið við? Ekki þessa stundina, nei
(nema ég réðist á þvottafjallið um
daginn og straujaði heil ósköp. Það eru
framkvæmdir á minn mælikvarða en
kannski ekki annarra).
Eitthvað slíkt á dagskránni? Já, það er
farið að bráðliggja á að skipta um eldhúsinnréttingu, hún er að detta í sundur.

Ertu dugleg að breyta og bæta heima
við? Ég er dugleg að bæta við (dóti). En
breyta og bæta heima við … nei.
Er einhver hlutur sem þig langar sérstaklega mikið í þessa dagana? Nýtt
rúm. En þegar ég loksins kem mér í eldhúsframkvæmdirnar langar mig ógurlega mikið í nýjan stóran ísskáp.
Hver er uppáhaldshluturinn þinn í eldhúsinu? Steypujárnspannan mín, held
ég. Eða -pönnurnar, ég á nokkur stykki.
Hver er uppáhaldsstaðurinn þinn á
heimilinu? Borðstofan, því þar
skemmti ég mér með
gestum og þar er líka
meirihlutinn af matreiðslubókasafninu.

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

MATARKONA
Nanna Rögnvaldardóttir.

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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Finndu okkur
á Facebook
Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Andri
Sigurðsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi og
lögg. leigumiðlari

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

skjalagerð
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Sumarhús í Vaðnesi
Viltu selja?
Rúnar Gíslason
Lögg. fasteignasali

Vegna mikillar sölu vantar mig 2ja
og 3ja herbergja íbúðir í hverfum
101 og 105 Reykjavík.
Ákveðnir kaupendur bíða eftir
réttu eigninni.
Talaðu endilega við Auði í síma 824-7772
eða audur@fasteignasalan.is

audur@fasteignasalan.is

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

Fasteignamarkaðurinn kynnir:
Mjög fallegt og vandað
fjögurra herbergja heilsárshús
í Vaðneslandi í Grímsnes- og
Grafningshreppi. Hitaveita er á
staðnum.

U

m er að ræða snyrtilegt og
vandað 56 fm heilsárssumarhús við Birkibraut í
Grímsnes- og Grafningshreppi
með góðri hitaveitu ásamt 5000
fm fallegri birkivaxinni eignarlóð á skipulögðu sumarhúsasvæði á jörðinni Vaðnesi í Grímsnesi.
Húsið er byggt árið 1995.
Það er vel skipulagt og skiptist
í forstofu, þrjú svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús, stofu og
geymslu. Parket er á öllum
gólfum nema á baði sem er dúklagt.
Góð verönd er við húsið með
heitum potti og fallegu útsýni.
Frá Reykjavík er um 50 mínútna akstur í bústaðinn. Stutt er
í gólfvelli, sundlaug, leikvöll og
fallegar gönguleiðir. Selfoss er í

Snyrtilegur sumarbústaður í Vaðnesi sem er 56 fermetrar með góðri verönd.

um 10 mínútna akstursfjarlægð
og því er stutt í alla þjónustu.
Bústaðurinn liggur vel við
ferðum til þekktra staða á Suðurlandi, svo sem til Þingvalla,
Gullfoss og Geysis, Skálholts,

Laugarvatns og Kersins. Kostnaður við hitaveitu og rafmagn er
í kringum 75.000 á ári.
Nánari upplýsingar fást hjá
Fasteignamarkaðnum, í síma
570 4500.

Esjugrund - 116 Kjalanes
Fallegt 220,3 m2 einbýlishús
á glæsilegri sjávarlóð með
miklu útsýni við Esjugrund 55
á Kjalarnesi. V. 41,5 m.

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

Laugaból – 270 Mosfellsdalur
Garðyrkjubýlið Laugaból, lögbýli í Mosfellsdal. Um er ræða garðyrkjustöð með
215,1 einbýlishúsi, 55,8 m2 bílskúr ásamt
6 gróðurhúsum, samtals ca. 2.100 m2, á
23.420 m2 skógivaxinni eignarlóð. Jörðin
stendur við Reykjahlíðaraﬂeggjara í Mosfellsdal. Mikill
trjágróður er á
jörðinni. Hér er
einstakt tækifæri
fyrir aðila að
eignast fallega
jörð í Mosfellsdal. V. 120 m.

Efstasund 66 - 104 Reykjavík
169,3 m2 íbúð á tveimur hæðum í tvíbýlishúsi, ásamt 37,8 m2 bílskúr við Efstasund 66 í
Reykjavík. Íbúðin skiptist í ﬁmm svefnherbergi,
tvær stofur, forstofu, tvö baðherbergi, eldhús og
þvottahús. Eignin er laus til afhendingar strax.
V. 35,9 m.

3 ÍBÚÐIR EFTIR

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.

Háholt 4A – 270 Mosfellsbær
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.
V. 22,0 – 23,0 m.

Blikahöfði 3 - 270 Mosfellsbær
Falleg 84,6 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í
3ja hæða fjölbýli við Blikahöfða 3 í Mosfellsbæ.
Eignin er laus til afhendingar strax. V. 19,9 m.

Leifsgata 21 - 101 Reykjavík
Rúmgóð og vel skipulögð 113,7 m2, 4-5 herbergja
íbúð á jarðhæð við Leifsgötu 21 í Reykjavík.
Eignin er laus til afhendingar strax. V. 27,9 m.

Lofnarbrunnur 18 - 113 Reykjavík
199 m2 parhús á 2. hæðum með innbyggðum
bílskúr við Lofnarbrunn 18 í Úlfarsfelli. Eignin er
rúmlega tilbúin til innréttinga. Eignin er laus til
afhendingar strax. V. 34,9 m.

Lambastekkur 3 - 109 Reykjavík
Mjög glæsilegt og mjög mikið endurnýjað 245,6
m2 einbýlishús á 2. hæðum ásamt 36,7 m2 bílskúr við Lambastekk 3 í Reykjavík. Eignin er laus
til afhendingar strax. V. 67,0 m.

Laugarnesvegur 92, Íbúð 101 - 105 Reykjavík
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Falleg 3-4ra herbergja íbúð
á 1. hæð í 4ra hæða fjölbýli
við Laugarnesveg í Reykjavík.
Íbúðin skiptist í forstofuhol,
ﬂísalagð baðherbergi, barnaherbergi, gott hjónaherbergi, lokað
eldhús og tvær samliggjandi
stofur. V. 22,5 m.
Opið hús í dag mánudag frá
kl. 17:30 til 18:00

Lágholt 21 - 270 Mosfellsbær
Mjög fallegt og mikið endurnýjað 223,7 m2 einbýlishús með innbyggðum bílskúr við Lágholt 21
í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í forstofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, gestasalerni,
geymslu, eldhús, stofu, borðstofu og sjónvarpsstofu. Bílskúrinn er 30,4 m2. V. 49,5 m.

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.

4 - 6 HERB.
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Asparhvarf- Kópavogi
Afar glæsilegt og vandað 243,1 fm. parhús á tveimur hæðum með innbyggðum 34,6 fm.
bílskúr á frábærum útsýnisstað við Elliðavatn. Húsið er innréttað á afar vandaðan og
smekklegan máta. Instabus rafkerﬁ er í húsinu. Innihurðir eru allar extra háar. Innréttingar eru sérsmíðaðar, hvítar og úr bæsaðri eik. Gólfefni eru hvíttaður askur og ﬂísar. Þrjú
svefnherbergi. Auðvel t er að innrétta eitt stórt svefnherbergi í viðbót í stað sjónvarpsstofu
á neðri hæð. Lóðin er með miklum hellulögðum veröndum. Falleg lýsing utan á húsinu og
á lóð. Verð 73,9 millj.

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

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

Klapparberg. Einbýlishús á frábærum stað niður við Elliðaárnar
Tjaldanes – Garðabæ
Mikið endurnýjað 256,2 fm. einbýlishús á einni hæð með innbyggðum tvöföldum bílskúr
á sunnanverðu Arnarnesi. Stórt hol/arinstofa með útgangi á verönd til suðurs. Stórar
samliggjandi bjartar stofur. Eldhús með vönduðum hvítum innréttingum. Hjónaherbergi
með fataherbergi innaf, forstofuherbergi og tvö barnaherbergi. Húsið hefur verið mikið
endurnýjað að utan sl. ár. Stór eignarlóð sem snýr til suðurs.Verð tilboð

neðri hæð eru forstofa, gestasnyrting,
g
y g samliggjandi
ggj
stórar stofur með arni, sólskáli með
útgangi á lóð, rúmgott eldhús og þvottaherbergi. Á efri hæð eru sjónvarpsstofa, þrjú
rúmgóð svefnherbergi auk fataherbergis og nýlega endurnýjað baðherbergi. Staðsetning
hússins er frábær niður við Elliðaárnar og fallegt útsýni er til fjalla. Verð 49,5 millj.

Drápuhlíð – 4ra herbergja
Falleg og vel skipulögð 73,6 fm. 4ra herbergja risíbúð, lítið undir súð. Rúmgott eldhús. Tvö
herbergi. Baðherbergi nýlega endurnýjað. Rúmgóðar samliggjandi stofur. Auðvelt að breyta
annarri stofunni í svefnherbergi. Geymsluris yﬁr íbúðinni.Raﬂagnir og taﬂa fyrir íbúðina eru
nýleg. Laus til afhendingar ﬂjótlega. Verð 26,9 millj.

Espigerði- íbúð á
tveimur hæðum

Fjörugrandi.
Fallegt 296,8 fm. raðhús sem er kjallari, tværi hæðir og ris í vesturbæ Reykjavíkur. Eignin var
nánast endurnýjuð á árunum 2005 og 2006 m.a. sérsmíðaðar innréttingar, gólfefni og allar
hurðir. Allar pípulagir, rafmagn og öll lýsing endurhönnuð. Arinn í stofu. Fimm herbergi.
Aukin lofthæð í hjónaherbergi og sér baðherbergi þar innaf. Húsið er stærra sem nemur
risinu.Lóð með timburverönd til suðurs. Verð 73,5 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
g ((möguleiki
g
á
þremur). Íbúðinni fylgir
sér stæði í bílageymslu.
Útsýnis nýtur. Verð 39,5
millj.

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.

Skaftahlíð –
4ra herbergja
sérhæð ásamt
bílskúr

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 sérsmíðaðar. 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.

Kirkjutorg

Jakasel -Einbýlishús á útsýnisstað

Hamraberg

Vandað og vel skipulagt 331,4 fm. einbýlishús á fallegum og grónum útsýnisstað. Eldhús
með stórri eyju og vönduðum innréttingum. Stórar samliggjandi stofur með arni og útgangi
á svalir. Sex svefnherbergi. Þrjú baðherbergi. Tvöfaldur bílskúr. Tvennar svalir. Glæsileg
verðlaunalóð með stórum viðarveröndum, skjólveggjum og hitalögnum í hellulagðri innkeyrslu. Verð 72,9 millj.

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

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 hjónaherbergi. Laus
við kaupsamning. Verð
37,4 millj.

Fallegt 139,3 fm einbýlishús í hjarta miðborgarinnar. Húsið er friðað í B-ﬂokki (ytra byrði)
ogg hefur allt verið endurgert
g í upprunalegri
pp
g mynd
y á síðustu 10-15 árum í samvinnu við
Árbæjarsafnið . Húsið er kjallari, tvær hæðir og ris og skiptist m.a. í opið eldhús, 2 stofur og
4 herbergi. Svalir í suður sem snúa að Tjörninni. Hellulögð lóð.

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

Sogavegur- efri sérhæð
Glæsileg 122,9 fm. 3ja - 4ra herbergja efri sérhæð í nýlegu húsi auk 24,5 fm. bílskúrs. Íbúðin
er afar vönduð í alla staði. Sérsmíðaðar innréttingar.
g Eikarparket
p
ogg ﬂísar á ggólfum. Extra
háar innihurðir úr eik. Rúmgóðar stofur með gólfsíðum gluggum. Tvö baðherbergi. Útgangur
úr hjónaherbergi á þaksvalir ofan á bílskúr. Gólfhiti. Hús að utan fullfrágengið og lóð
frágengin að langmestu leyti. Verð 49,0 millj.

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

SKÚLAGATA

ELDRI BORGARAR

Skúlagata
Þakíbúð á tveimur hæðum.

Naustahlein- Garðabæ
Gott 89,2 fm. raðhús á einni hæð
fyrir 60 ára og eldri auk 25,4 fm.
bílskúrs. Eignin skiptist í forstofu,
hol, stofu með útengi í bjarta
sólstofu, eldhús með borðkrók,
þvottaherbergi með innréttingu, tvö
svefnherbergi og ﬂísalagt baðherr
bergi með sturtuaðstöðu. Garður í
góðri rækt. Verð 34,9 millj.

Glæsileg 142,5 fm. þakíbúð á tveimur hæðum
ásamt sér stæði í bílageymslu. Íbúðin er með
óhindruðu útsýni bæði til sjávar og yﬁr borgina.
Íbúðin er innréttuð á vandaðan og smekklegan
hátt og skiptist m.a. í bjart alrými sem saman
stendur af stofu, borðstofu, holi og eldhúsi. Þrjú
herbergi. Gegnheilt planka-parket er á allri íbúðinni
utan þvottahúss og baðherbergis. Suðursvalir út
af stofum og úr barnaherberbergi. Á hæðinni eru
eingöngu tvær þakíbúðir. Verð 56,9 millj.

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

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

Rekagrandi
Rúmgóð
g 92,9 fm. íbúð á tveimur hæðum í vesturbænum auk sér bílastæðis í
lokuðu bílskýli. Á aðalhæð eru alrými, stofa og borðstofa, opið eldhús, sjónvarpsherbergi og baðherbergi. Uppi eru hol/fjölskyldurými, rúmgott hjónaherbergi og
baðherbergi. Lóð með leiktækjum. Verð 24,9 millj.

SUMARBÚSTAÐIR

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

Heilsárshús í Vaðneslandi,
Grímsnesi
Fallegt og vandað 55,5 fm. 4ra herbergja heilsárshús við Birkibraut, Grímsnesi. Húsið er byggt árið
1995 og stendur á 5.000 fm. birkivaxin eignarlóð
.Þrjú svefnherbergi, eldhús, stofa, baðherbergi og
geymsla. Góð verönd við húsið með heitum potti.
Fallegt útsýni. Hitaveita á staðnum. Verð 18,9 millj.

Kötlufell
80,9 fm. 3ja herbergja íbúð í álklæddu fjölbýlishúsi efst í Breiðholtinu. Stofa
með útgengi
g g á yﬁrbyggðar
y ygg svalir til vesturs. Eldhús með nýlegri
ý g innréttingu
g ogg
þvottaaðstöðu. Tvö svefnherbergi, bæði með skápum. Í snyrtilegri sameign eru
sér geymsla og sameiginlegt þvottaherbergi. Verð 15,6 millj..

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

EIGNIR ÓSKAST
Sléttahraun-Hafnarﬁrði. 4ra herbergja með bílskúr
105,2 fm. íbúð á 3. hæð auk 21,8 bílskúrs við Sléttahraun. Rúmgóð forstofa. Stofa
með útgengi á suðursvalir. Eldhús með nýlegri innréttingu, Þvottaherbergi innan
íbúðar. 3 svefnherbergi. Verð 19,9 millj.

Skipasund
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.

SJÁLAND – GARÐABÆ
ÓSKUM EFTIR 2JA – 3JA HERBERGJA IBÚÐ Í LYFTUHÚSI Í SJÁLANDI
MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA.
HÆÐ ÓSKAST Í 107 – MELAR – HAGAR
ÓSKUM EFTIR UM 120-150 HÆÐ FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA

3JA HERB.

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

Strandvegur – Sjálandi Garðabæ
Glæsilegg ogg björt
j 126,0 fm. 3ja
j herbergja
gj íbúð á 3. hæð í vönduðu fjölbýli
j ý á
frábærum stað niður við sjóinn auk 22,2 fm. bílskúrs. Íbúðin er á efstu hæð með
mikilli lofthæð og frábæru útsýni til sjávar. Rúmgóðar svalir til suðurs. Stórar
stofur með aukinni lofthæð. Eldhús með fallegum eikarinnréttingum. Stórt baðherbergi. Tvö svefnherbergi. Bílskúr með millilofti yﬁr að hluta. Verð 51,9 millj.

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.

Trönuhjalli – Kópavogi
Þorláksgeisli
Vönduð 102,9 fm íbúð á 3. hæð með tvennum svölum í góðu fjölbýlishúsi. Sér
þvottaherbergi innan íbúðar og sér stæði í bílageymslu. Stór stofa með útgangi
á svalir til suðvesturs með glerlokun og viðargólﬁ. Rúmgott hjónaherbergi með
útgangi á ﬂísalagðar svalir til suðausturs. Sameign og hús að utan í góðu ástandi.
Verð 27,9 millj.

VANTAR Í EFTIRFARANDI PÓSTNÚMERUM
101 - ÓSKUM EFTIR 2JA,3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐUM
101- ÓSKUM EFTIR EINBÝLISHÚSUM OG SÉRHÆÐUM
105- ÓSKUM EFTIR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐUM
105 – ÓSKUM EFTIR SÉRHÆÐUM
107 – ÓSKUM EFTIR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐUM
107- ÓSKUM EFTIR EINBÝLISHÚSUM OG SÉRHÆÐUM
210- ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA

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

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.

2JA HERB.

Mánatún
Góð 102,7 fm. íbúð á
6. hæð, efstu, í þessum
eftirsóttu fjölbýlum.
Stofa og borðstofa
með útgengi úr stofu
á ﬂísalagðar svalir til
suðurs. Tvö svefnherbergi. Eldhús með
fallegri viðarinnréttingu .
Baðherbergi,
g ﬂísalagt
g og
með sturtuklefa. Íbúðinni fylgir vel staðsett
sér bílastæði í lokuðu
bílskýli. Útsýnis nýtur til
suðvesturs. Verð 36,5
millj.

•
•
•
•
•
•
•

Reykjavíkurvegur Hafnarﬁrði
46,6 fm. íbúð á 3. hæð við Reykjay j
víkurveg í Hafnarﬁrði. Íbúðin skiptist í
alrými sem samanstendur af anddyri,
stofu, opnu eldhúsi og borðkrók. Eitt
svefnherbergi og baðherbergi með
þvottaaðstöðu. Geymsla á stigagangi.
Verð 11,8 millj.

Nýbýlavegur –Kópavogi

Þórðarsveigur
Falleg 59,0 fm. íbúð á 1. hæð með svölum til vesturs auk sér 15,9 fm. geymslu í
kjallara. Fallegar eikarinnréttingar í eldhúsi. Stofa með útgangi á svalir. Rúmgott
svefnherbergi með góðu skápaplássi. Baðherbergi, ﬂísalagt í gólf og veggi.
Þvottaherbergi innan íbúðar. Laus til afhendingar ﬂjótlega . Verð 16,9 millj.

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

Granaskjól 27 - Einbýlishús

Fróðaþing - nýlegt vandað hús

S
HÚDAG

IÐ JU
OPÞRIÐ
Á

(OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG) Fallegt og vel staðsett 220 fm einbýlishús innst í Granaskjóli. Húsið er á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr. Örstutt er í skóla, leikskóla og íþróttastarf auk verslana og þjónustu. Húsið skiptist þannig :Efri
hæð,andyri, hol, stofa, borðstofa, eldhús, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Neðri hæð: Hol, tvö herbergi, sjónvarpsstofa,
þvottahús o.ﬂ. Bílskúr. OPIÐ HÚS VERÐUR Á MORGUN ÞRIÐJUDAGINN 14.ÁGÚST 2012 V. 72,5 m. 1234

Furugerði 5 - endaraðhús

Bergþórugata 53 - falleg og björt

S

PIÐ

PIÐ

Gnoðarvogur 34 0302- Þarfnast standsetn.

PIÐ

O

Glæsileg 104,7 fm 2ja-3ja herbergja íbúð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu á
fjórðu hæð í vönduðu lyftuhúsi. Húsið er byggt árið 2007 og er staðsett miðsvæðis í Reykjavík. Allur frágangur er glæsilegur og til fyrirmyndar. OPIÐ HÚS Í
DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 33,9 m. 1740

Hallveigarstígur 10 - uppgerð með aukaíbúð

Hjarðarhagi - mjög góð 4ra herb. íbúð

S

HÚ

O

HÚ

Falleg tæplega 60 fm íbúð á 2.hæð á þessum vinsæla stað við Sundhöllina.
Íbúðin skiptist í hol, eldhús, herbergi, baðherbergi og stofu. Íbúðin hefur verið
yﬁrfarin og endurnýjuð að mestu. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30
- 18:00. V. 17,3 m. 1838

S

PIÐ

S

HÚ

O

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. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL.
17:00 - 18:00 V. 39,5 m. 1760

Sóltún 12 - laus strax
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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 sérsmíðaðar. Húsið var byggt af TVT verktökum
árið 2008. V. 130 m. 1738
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(OPIÐ HÚS BORÐI) Góð og vel skipulögð tveggja herbergja íbúð á 3. hæð í
mikið endurnýjuðu fjölbýli miðsvæðis í Reykjavík þar sem stutt er í alla helstu
þjónustu. Íbúðin skiptist í hol, svefnherbergi, stofu, eldhús og baðherbergi.
Sérgeymsla er í kjallara og sameiginlegt þvottahús. OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG
FRÁ KL. 17:30-18:00 V. 15,5 m. 1866

(OPIÐ HÚS BORÐI)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. OPIÐ HÚS Í DAG
MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18. V. 32,9 m. 1837

Laufvangur 3 - laus strax

Fellsmúli - endaíbúð

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

Maltakur - lyftuhús , bílskýli.

Glæsileg 143,2 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í nýlegu álklæddu vönduðu
lyftuhúsi ásamt rúmgóðu stæði í bílskýli. 2 góð svefnherbergi, sérfataherbergi
innaf hjónaherbergi. Sérþvottahús. Vandaðar eikarinnréttingar og eikarparket.
Sérinngangur er í íbúðina. Í sameign er stór sérgeymsla 24,8 fm og rúmgott stæði
í bílskýli. Einstök staðsetning. Skipti möguleg á ódýrari eign. V. 36,9 m. 1867

Góð 4ra - 5 herbergja 115 fm endaíbúð á 4. hæð til hægri í fjölbýli. Tvennar
svalir. Húsið er klætt með steni. Stutt í alla þjónustu. V. 22,9 m. 5926

Norðurbakki 11 og 13 - fullbúnar íbúðir

Glæsilegar íbúðir með sjávarsýn. Norðurbakki 11 og 13 eru lyftuhús á mjög
góðum útsýnisstað við höfnina í Hafnarﬁrði. Íbúðirnar eru til afhendingar strax,
fullbúnar með vönduðum innréttingum og með öllum gólfefnum. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. V. 25,9 m. - 35,5 m. 1303

Falleg 4ra herbergja 98.3 fm íbúð á 4.hæð í Vesturbæ Rvk. Nýlegt parket á holi,
stofu og eldhúsi. Þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi, tvennar svalir og fallegt
útsýni. V. 26,3 m. 1853

Háaleitisbraut - með aukaíbúð

Fallegt og vel staðsett 285 fm einbýlishús. Á hæðinni er forstofa, snyrting, hol,
stofur, eldhús með borðkrók, þvottaherbergi, gangur, fjögur herbergi og baðherbergi. Á neðri hæðinni er innbyggður bílskúr, óskráð geymsla og ósamþykkt
tveggja herbergja íbúð sem er með sér inngangi en einnig er innangengt í
íbúðina milli hæða. V. 69,9 m. 1842

Hrísholt - glæsilegt útsýni

Glæsilegt einbýlishús á einum fallegasta útsýnisstað í Garðabæ í næsta
nágrenni við gólfvöll Garðabæjar. Eignin skiptist m.a. í forstofu, forstofuherbergi, snyrtingu, eldhús, baðherbergi, stofu, borðstofu, arinstofu, fjögur herbergi,
geymslur o.ﬂ. Einstakt útsýni er frá stofunni í átt til suðurs, vesturs, Reykjaness,
Bessastaða, Snæfellsjökuls og Esjunnar. V. 87 m. 1795

Hólar við Esjurætur við Mógilsá

Árland - glæsileg eign

3ja herbergja

Vesturgata - Nýtt á skrá.

Hæðargarður - laus strax

3ja herbergja 85,8 vönduð íbúð á
jarðhæð í suðvesturhorni hússins.
Gegnheilt parket er á íbúðinni. Sér
verönd til suðurs er út af stofunni.
V. 29 m. 1813
Einbýlishús í skógi vöxnu landi við Mógilsá. Húsið er 129,8 fm(auk sólstofu) og
stendur á um 5000 fm lóð. 40 fm nýlegur bílskúr.Húsið er í góðu ástandi. Falleg
heimreið. Grasﬂöt, en að öðru leiti er landið skógi vaxið. Húsið skiptist í forstofu,tvær stofur, sólstofu,eldhús,bókaherb.,baðherb.,þvottahús og svefngang. Innaf
svefnganginum eru tvö rúmgóð svefnherbergi. V. 59 millj. 1599

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. 85,5 m. 1811

Birkigrund – Kópavogi

Stóragerði - stór sérhæð

Vesturberg 2ja herb. íbúð útsýni

Starengi - mjög góð efri hæð
m sérinng.
Mjög falleg 85,3 fm 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð í 2ja hæða fjölbýli við
Starengi í Reykjavík. Sér inngangur af
svölum og góðar svalir til suðvesturs.
V. 21,9 m. 1772

Fallegt einstaklega vel skipulagt endaraðhús 126,6 fm neðst í Birkigrundinni
við Fossvogsdalinn. Einstaklega barnvænt hverﬁ og eru Grunnskóli, leikskóli og
íþróttsvæði í göngufæri og ekki yﬁr götur að fara. Endurnýjað eldhús, baðherbergi og ﬂ. Möguleiki að byggja bílskúr við gaﬂ hússins. 3 svefnherbergi og góðar
stofur . Góðar svalir. Getur losnað ﬂjótlega. V. 34.9 m

Falleg 6 herbergja efri sérhæð með bílskúr við Stóragerði. Íbúðin er í vel viðhöldnu þríbýlishúsi. Fjögur svefnherbergi. Tvær stofur. Húsið var málað og
steypuviðgert fyrir ca 3 árum. Búið er að endurnýja dren- og skolplagnir. V. 39,5
m. 1865

Heiðarhjalli - efri sérhæð - laus strax

Skúlaskeið - öll uppgerð

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

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

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

Sumarhús
Sumarhús í Grímsnesi

Fallegur og bjartur 60,1 fm sumarhús
við Klausturhóla í Grímsnesi. Falleg
gluggasetning, kamína í stofu, tvö
svefnherbergi, stórt svefnloft er í risi
með ca 1,85 m lofthæð við mæni.
Húsið stendur á eins hektara eignalóð
sem er falleg og gróin. V. 14,9 m. 1869

Vatnsendahlíð - Skorradalur

2ja herbergja
Víkurás - stórglæsileg íbúð

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

Einstaklega falleg og algjörlega uppgerð 4ra herbergja 85,2 fm íbúð gengt
skemmtigarðinum Hellisgerði. Íbúðin var öll endurnýjuð árið 2009 og var m.a.
skipt um allar innréttingar, lagnir, rafmagn, gler, skólplagnir, gólfefni og margt
ﬂeira. Glæsileg uppgerð íbúð í miðbæ Hafnarfjarðar. V. 22,0 m. 1850

Neðstaleiti - stór með stæði í bílag.

Hvassaleiti 16 - endurnýjuð
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Einstaklega falleg og sjarmerandi 2ja
herbergja 57,6 fm íbúð á 4. hæð í
nýviðgerðu húsi. Íbúðinni fylgir stæði
í bílageymslu. Sameign er sérlega
snyrtileg, bæði að innan og utan
ásamt lóð. Húsið var töluvert yﬁrfarið
árið 2011 og voru m.a. gluggar og hús
málað og skipt um glugga og gler eftir
þörfum í íbúðum. Gott áhvílandi lán.
V. 16,9 m. 1852

Framnesvegur - vel staðsett

O

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

Víðistekkur - Þingvöllum

Nýtt sumarhús á eignarlandi í Miðfelli
við Þingvallavatn. Húsið er timburhús á
steyptri plötu með hita í gólﬁ. Einungis
er ﬁmm mínútna gangur niður að vatninu
þar sem er gott sameiginlegt bátalægji.
Mikið útsýni er út á vatnið. Húsið skiptist
í forstofu, baðherbergi, stofu, þrjú herbergi og opið eldhús. Frábær staðsetning
fyrir þá sem vilja vera við vatn við veiðar
og með bát. V. 18,9 m. 1841

Atvinnuhúsnæði
Frábærlega staðsett og falleg 2ja herbergja 58,9 fm íbúð á 1. hæð. Falleg
eign á góðum stað í vesturbænum. V.
19,9 m. 1860
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

Tjarnargata 41 - Falleg íbúð

Mjög góð og töluvert endurnýjuð ca 100 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð.
Íbúðin er í mjög góðu standi og skiptist í hol, tvö svefnherbergi, baðherbergi,
eldhús og tvær samliggjandi stofur. Í kjallara er sér geymsla og sameiginlegt
þvottahús. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 23,9 m.
1717

Laugavegur - ﬂott íbúð
Suðurlandsbraut - skrifstofuhúsnæði

Smyrilshólar - tilvalin í útleigu m. aukaherb.
2ja herbergja 92,4 fm endaíbúð á
2.hæð í nýlegu vönduðu lyftuhúsi á
fínum stað í miðborginni. Vandaðar
innréttingar, parket. Sérþvottahús
innan íbúðarinnar. Sérgeymsla við
hlið íbúðarinnar. Laus strax, sölumenn
sýna. V. 26,5 m. 1007

Glæsilegt 312,7 fm skrifstofuhúsnæði á
3. hæð sem skiptist í fjögur skrifstofuherbergi, fundarsal, gang, tvö alrými,
geymslur, snyrtingar og tvær kafﬁstofur.
Húsnæðið er einstaklega vandað með
niðurteknum loftum og innbyggðri
lýsingu, stórar innihurðir sem ná upp í
loft. Sandblásið gler frá skrifstofum fram
á gang. Steinateppi er að mestu á gólﬁ en
auk þess parket og ﬂísar. V. 45,9 m. 1849

Álfhólsvegur

Grandatröð - endabil
Mjög góð og töluvert endurnýjuð 115,7 fm eign í fallegu húsi við Tjarnargötu í
Reykjavík. Falleg lóð er við húsið. Íbúðin er sérstaklega björt. V. 41 m. 1641

Klapparstígur - rúmgóð

Falleg 4ra herbergja lítið niðurgraﬁn íbúð í kjallara í ágætu fjölbýlishúsi á mjög
góðum stað í Hólum. Endurnýjað eldhús, parket og ﬂ. Góður möguleiki að leigja
eitt herbergi með sérinngangi á gangi en má auðveldlega sameina íbúð. Laus
strax. Mjög hentug eign til útleigu. Tilboð 1637

Grænahlíð - sérinngangur

2ja herbergja 58 fm íbúð í kjallara á
fínum stað við Álfhólsveg. Sérinngangur. Sérhiti. Hús virðist í góðu
ástandi. V. 13,9 m. 6219

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

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.

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

Einbýlishús í þingholtunum óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 200-250 fm einbýlishúsi í Þingholtunum. Allar
nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson

Íbúð við Hæðargarð óskast - staðgr.
Mjög góð 92 fm 3ja herbergja íbúð með sjávarútsýni við Klapparstíg. Íbúðin
er á 2. hæð í lyftuhúsi og henni fylgir stæði í lokuðum bílakjallara. Vönduð
útsýnisíbúð á vinsælum stað. Íbúðin er laus við kaupsamning. V. 31,8 m. 1859

Góð og vel skipulögð 2ja til 3ja herbergja 63,3 fm íbúð með sér inngangi og
sér bílastæði á lóð. Íbúðin skiptist í forstofu, herbergi, baðherbergi, eldhús og
þvottahús, rúmgóð stofa og í stofunni er lítið hurðalaust herbergi. Frá stofu er
gengið út í bakgarð. V. 19,5 m. 1848

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

Raðhús í Fossvogi óskast
Höfum kaupenda að góðu raðhúsi í Fossvogi. Nánari uppl. veitir Kjartan Hallgeirsson
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Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Iðalind 1 - 201 Kóp

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Silungakvísl 4 - 110 Rvk

Verð: 64,9m

Opið
Opið
hús
hús

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Garðar
Sölufulltrúi
899 8811

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Fífurimi 6 - 112 Rvk

Verð: 69,5m

Opið
Opið
hús
hús

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Verð: 19,9m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:55-6Stærð: 215,4 fm
Herb.

Herb:85-6Stærð: 288 fm
Herb.

Herb:35-6Stærð: 86,6 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánudag 13 ágúst kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudag 13 ágúst kl 18.30-19.00

OPIÐ HÚS mánudag 13 ágúst kl 19.30-20.00

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

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

Eignin er laus við kaupsamning! Falleg, björt og snyrtileg íbúð á
jarðhæð í góðu fjórbýli. Frá stofu er gengið út á aflokaða timburverönd
og 2 svefnherbergi eru í íbúðinni bæði með fataskápum. Baðherbergi
er endurnýjað með góðri innréttingu, glugga og tengi fyrir þvottavél.
Stutt er í skóla, leikskóla og verslanir.

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Hásalir 14 - 201 Kóp

Lómasalir 5 - 203 Kóp

Verð: 56,9m

Opið
Opið
hús
hús

Hörðukór 3 – 203 Kóp

Verð: 58,5m

Opið
Opið
hús
hús

Verð: 31,9m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:55-6Stærð: 207,6 fm
Herb.

Herb:65-6Stærð: 217,7 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 125,8 fm
Herb.

OPIÐ HÚS þriðjudag 14 ágúst kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS þriðjudag 14 ágúst kl 18.30-19.00

OPIÐ HÚS þriðjudag 14 ágúst kl 19.30-20.00

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

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

Laus við kaupsamning! Glæsileg útsýnisíbúð á 11 hæð ásamt stæði í
bílageymslu. Rúmgóðar og flísalagðar svalir með einstöku útsýni yfir
Elliðavatn og víðar. Vandaðar innréttingar og hurðir eru úr eik og
gólfefni er parket og flísar, þvottaherbergi er innan íbúðar og
svefnherbergin eru 3 og öll rúmgóð.

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Básbryggja 51 - 110 Rvk

Hlíðarhjalli 36 – 200 Kóp

Verð: Tilboð

Opið
hús

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Lundur 86-92 – 200 Kóp

Verð: 59,9m

Opið
hús

Herb:65-6Stærð: 334,2 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 214 fm
Herb.

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

Hringið og bókið skoðun!

Upplýsingar í gsm: 699-4610 Sigga Rut

Bókið skoðun í gsm: 699 4610!

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Sigga Rut, gsm: 699 4610

Uppl. Sigga Rut, gsm: 699 4610

Eign í sérflokki! Stórglæsileg og afar vönduð 273fm „penthouse“ íbúð
ásamt 61 fm bílskúr í fallegu lyftuhúsi á besta stað í Bryggjuhverfinu í
Grafarvogi. Allt efnisval er glæsilegt og samrýmt, stofur eru bjartar og
með óviðjafnanlegu útsýni út á sjó. Eldhús er vel útbúið, hjónaálma er
með sér baðherbergi og fataherbergi.

Arnarsmári 12 – 201 Kóp

Verð: 27,9m

Opið
hús

Herb. 4

Verð:28,9m

Opið
hús

Stærð: 89 fm

Herb. 4

OPIÐ HÚS mánudag 13.ágúst kl 18:30-19:00
Glæsileg og mikið endurnýjuð fjögurra herbergja
íbúð á frábærum stað í Smárhverfi Kópavogs.
Ný eldhús innrétting, baðinnrétting og gólfefni. Í
eigninni eru 3 svefnherbergi. Íbúðin er á 3.hæð.

Uppl. Þorsteinn, gsm: 694 4700

Bjarkarás 17 – 210 Gbæ

Fallegt einbýlishús sem er staðsett í suðurhlíðum Kópavogs, þar sem
er afar skjólsælt. Húsið er innarlega í rólegri botnlangagötu sem var
valin Verðlaunargata ársins 2011 og gott útsýni er af efri hæð húsins.
Húsið sjálft er 182,7 fm, 4 svefnherbergi eru í húsinu en möguleiki er á
5 herberginu. Gólfefni eru parket og flísar. Góður bílskúr.

Daggarvellir 1 - 221 Hfj

Verð: 28,5m

Opið
hús

Stærð: 121 fm

Herb. 4

OPIÐ HÚS mánudagi 13.ágúst kl. 17:30-18:00
""""""Áhvílandi 25.500.000.- sem hægt er að
yfirtaka."""""" Mjög fallega og rúmgóða 4ra
herbergja efri hæð í nýlegu fjórbýlishúsi. Íbúðin
er 121,2 fm með geymslu. Íbúðin er frábærlega
staðsett gagnvart bæði skóla og leikskóla.

Dalakur - 210 Gbæ

Stærð: 150 fm

Breiðavík 39 - 112 Rvk

Verð: 27,9m

Opið
hús

Stærð: 137 fm

Herb. 4

Stærð: 115 fm

OPIÐ HÚS þriðjudag 14.ágúst kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS þriðjudag 14.ágúst kl. 18:30-19:00

Glæsileg 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr í góðu
fjölbýlishúsi við Bólstaðarhlíð. Íbúðin er á efstu
hæð og er mikið útsýni úr henni.

Björt og falleg fjögurra herbergja endaíbúð á
frábærum stað í Víkurhverfinu í Grafarvoginum. Í
eigninni eru 3 góð svefnherbergi. Íbúðin er á
3.hæð með einstaklega glæsilegu útsýni yfir á
Geldingarnesið og Esjuna.

Uppl. Þorsteinn, gsm: 694 4700

Uppl. Þorsteinn, gsm: 694 4700
Verð: 15m

Opið
hús

Herb. 3

Bólstaðarhlíð 58 – 105 Rvk

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

Uppl. Þorsteinn, gsm: 694 4700
Verð: 42,5m

Verð: 29,5 -44m

Opið
hús

Stekkjarberg 4 - 220 Hfj

Verð: 24.5m

Strandvegur 16 – 210 Gbæ

Verð: 34.9m

Opið
hús

Lóð: 728 fm

Herb. 4

OPIÐ HÚS mánud. 13. ágúst frá 17:30-18:00

Eignarlóð!

OPIÐ HÚS mánud. 13.ágú kl.17:30-18:00

Stærð: 98,6 fm

Pantið skoðun í síma 898 6106!

Herb. 4

Stærð: 120,6 fm

Stórglæsileg og rúmgóð 3 herbergja íbúð með
sérinngangi, stórum suðursvölum, tveimur
svefnherbergjum og stæði í bílageymslu. Þetta
er eign sem að vert er að skoða.

Mjög góð eignarlóð fyrir einbýli við Dalakur í
Akrahverfinu í Garðabæ. Lóðin er 728 m2 og er
vel staðsett í þessu fallega og eftirsótta hverfi.
Allar nánari upplýsingar veitir

Uppl. Bjarni, gsm: 895 9120

Uppl. Bjarni, gsm: 895 9120

Íbúðin fæst gegn yfirtöku áhv.láns + kr.750þús!
Um er að ræða mjög góða enda-íbúð á 3ju og
efstu hæð í góðu fjölbýlishúsi í Setbergshverfinu
í Hafnarfj. 3 svefnherbergi, stórt hol með
geymslu/þvottaherbergi innan íbúðar.

Góð 4ra herb. Íbúð á annari hæð í litilu
fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílageymslu. Eldhús,
borðstofa og stofa í aðalrými. Fallegt baðherb.
og þvottaherb. og 3 góð svefnherbergi. Góð
Íslandsb.lán geta fylgt með.

Uppl. Sigurður, gsm: 898 6106

Uppl. Sigurður, gsm: 898 6106

KOMDU MEÐ EIGNINA TIL OKKAR

MIKIL SALA
SÍMI 520 9595
Móaflöt 23 – 210 Gbæ

Krókamýri 58 - Gbæ

Verð: Tilboð

Opið
Opið
hús
hús

Steinás 13 - 210 Gbæ

Verð: 84,9m

Opið
Opið
hús
hús

Verð: 79,8m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:4-5
5-6 Stærð: 203,4 fm
Herb.

Herb:65-6Stærð: 242,1 fm
Herb.

Herb:75-6Stærð: 259 fm Bílskúr
Herb.

OPIÐ HÚS fimmtud. 16. ágú kl.17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 13. ágúst kl. 17.30 – 18.00

OPIÐ HÚS mánud. 13.ágúst kl.17.30-18.00

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

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.

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

Uppl. Sigurður, gsm: 898 6106

Uppl. Árni, lgfs. gsm: 893 4416

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Lautasmári 1 - 201 Kóp

Rauðagerði 47 – 108 Rvk

Verð: 42,5m

Opið
Opið
hús
hús

Hofakur 7 – 210 Gbæ

Verð: 86m

Opið
Opið
hús
hús

Verð: 49m

Opið
hús

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

Herb:95-6Stærð: 383,4 fm Bílskúr
Herb.

Herb:45-6Stærð: 152,7 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánud. 13.ágúst kl.18.30 -19.00

OPIÐ HÚS mánud. 13.ágúst kl 19.30-20.00

Hringdu núna og bókaðu skoðun!

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

Fallegt og gott einbýlishús með stórum tvöföldum bílskúr og auka íbúð
á neðri hæð. Glæsilegur suður garður með timburverönd, hellum og
útiarin er út frá stofu. Tvö góð svefnherbergi + vinnuherbergi eru í
aðaleigninni og tvö svefnherbergi eru í aukaíbúðinni. Húsið er almennt
í góðu ástandi. Stutt í alla þjónustu.

Stórglæsilegt 4ra herbergja íbúð í góðu lyftuhúsi með stæði í lokaðri
bílageymslu. Innréttingar eru hannaðar af Guðbjörgu Magnúsdóttur
innanhúsarkitekt og smíðaðar af Stíganda, lýsing var hönnuð af
Lumex. Hvíttað eikarplankaparket er á gólfum nema á votrýmum og
innréttingar eru hvítar og eik með hvítum stein á borðum (Quarts).

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Greniás 12 – 210 Gbæ

Hulduland 22 - 108 Rvk

Verð: 58,5m

Opið
Opið
hús
hús

Bílageymsla

Holtsbúð 103 - 210 Gbæ

Verð: 49,8m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:65-6Stærð: 213,4 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 193,1 fm
Herb.

Herb:75-6Stærð: 329 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánudaginn 13. ágúst kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 14. ágúst kl. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 14. ágúst kl. 17:30-18:00

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Raðhús með bílskúr í einu vinsælasta hverfi á höfuðborgarsvæðinu. Húsið er á þremur pöllum. Á aðalhæð er forstofa,
gestasalerni, fataherbergi, eldhús og þvottahús. Á neðra palli er
rúmgóðar stofur m/ útgengi í suðurgarð m/stórum sólpalli.
Sjónvarpshol innaf. Á efra palli eru 3 svefnherbergi og baðherbergi.

Vel skipulagt, fallegt og fjölskylduvænt parhús á 2 hæðum með
innb.bílskúr. Á neðri hæð eru 3 svefnherb., bað og sjónvarpshol. Á efri
hæð er eldhús, stofa/borðstofa m/sjónvarpskrók, baðherbergi og 2
herbergi. Frábær staðsetning innst í botnlangagötu. Víðáttumikið
útsýni og góður garður með sólpalli.

Þórðarsveigur 2 – 113 Rvk

Verð: 22,5m

Opið
hús

Herb. 4

Hraunteigur 20 – 105 Rvk

Verð: 39,9m

Opið
hús

Stærð: 87,3 fm Bílageymsla

Herb. 5

Stærð: 155.7 fm

Verð: 67m

Opið
Opið
hús
hús

TVEGGJA ÍBÚÐA EINBÝLI: Fallegt, rúmgott og vel skipulagt einbýli á
tveimur hæðum með tveimur íbúðum m/ sérinngangi. Á efri hæð er
rúmgóð stofa/borðstofa og 3 svefnherbergi (voru 4), rúmgott
baðherbergi og gestasnyrting. Á neðri hæð er er séríbúð með fullri
lofthæð m/3 svefnherb. og stórri stofu. Tvöfaldur bílskúr.

Kirkjusandur 1 - 105 Rvk

Verð: 34,5m

Galtalind 9 105 - 203 Kóp

Verð: 41,9m

Opið
hús

Bílskúr

D
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Herb. 3

Herb. 4

Stærð: 176,5 fm

OPIÐ HÚS þriðjud. 14.ágúst frá kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS þriðjud. 14.ágúst kl 18.30-19.00

OPIÐ HÚS mánudag 13. ágúst kl. 18:30-19:00

Bókaðu skoðun í síma 698 7695!

Góð 3ja herb. íbúð á 1.hæð í lyftuhúsi með
stæði í lokaðri bílageymslu. Farið er upp eina
hæð frá bílaplani að íbúð en að aftan er íbúðin á
jarðhæð og því gengið út frá stofu út á
hellulagðan sérafnotareit sem fylgir íbúðinni.

Góð 5 herb. sérhæð með bílskúr. Sérinngangi er
inn í íbúðina. Íbúðin er 136 fm og bílskúr 19,7
fm. Eignin var endurnýjuð 2003, þá var eldhús,
baðherbergi og flest gólfefni endurnýjuð. Þrjú
svefnherb og tvær stórar stofu.

Gullfalleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð með
stæði í bílageymslu á 3. hæð í lyftuhúsi heldri
borgara á frábærum stað með Snæfellsjökul
beint af augum út um borðstofugluggann.
Rúmgóðar yfirbyggðar svalir. Húsvörður.

Flott og fjölskylduvæn, vel skipulögð 5-6
herbergja endaíbúð á tveimur efstu hæðunum í
nýlegu fjölbýli á frábærum útsýnisstað í
Lindahverfinu. Skólar og leikskólar og öll
þjónusta í nágrenninu.

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Tunguás 2 - 210 Gbæ

Verð: 79m

Opið
hús

Herb. 6

Stærð: 230,1 fm

Langholtsvegur 152 - 104 Rvk Verð: 22,9m
Opið
hús

Herb. 3

Stærð: 71 fm

Þórufell 2 – 111 Rvk

Verð: 17,8m

Birkigrund 35 – 200 Kóp

Verð: 54,9m

Opið
hús

Herb. 3

Stærð: 78 fm

Einbýlishús

Stærð: 35,2 fm

OPIÐ HÚS mánudag 13. ágúst kl. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS mánudag 13.ágúst kl. 17:30-18:00.

OPIÐ HÚS mánud. 13. ágúst kl. 17:30-18:00

Hringið og pantið skoðun!

Fallegt og sérlega vandað 230fm einbýlishús á
góðum stað í Garðabænum. Eignin er mjög vel
skipulögð og með góðum innréttingum.
Glæsilegar stofur og borðstofa. Þrjú
svefnherbergi og tvö baðherbergi.

Auðveld kaup, yfirtaka lána + 1.200.000.
Sérstaklega falleg og vel skipulögð 3herb risíbúð
á þessum eftirsótta stað. Eignin er skráð 71fm
en gólfflötur er 91fm. Íbúðin er mikið endurnýjuð
og húsið allt hefur einnig verið endurbætt að
utan. Uppl. Edda, gsm: 6-600-700

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

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

Uppl. Óskar, gsm: 893 2499

Uppl. Edda, gsm: 6-600-700

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

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

stakfell.is
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Stuðlasel - 109 Rvk

Háholt - þrjár íbúðir

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

Um er að ræða þrjár 3ja herbergja íbúðir. Íbúðirnar eru allar innréttaðar á afar smekklegan
hátt. Sérinngangur. Verð frá 22 millj.

EFTIRFARANDI EIGNIR ERU LAUSAR VIÐ KAUPSAMNING
SÖLUMENN STAKFELLS SÝNA ALLAR EIGNIR – BÓKIÐ SKOÐUN

Laxatunga 189

Hásteinsvegur - 825 Stokkseyri

Mánatún - 105 Rvk

Breiðvangur - 220 Hfj

Leirvogstunga - 270 Mos

234,9 fm einbýlishús á einni hæð. Fjögur
svefnherbergi, rúmgóðar stofur og friðsælt
umhverﬁ. Nánast tilbúið til innréttinga.
Verð: 34,9 millj.

207,3 fm einbýlishús á einni hæð á
Stokkseyri, Árborg að meðtöldum 38,5 fm
bílskúr. Skipti möguleg á sumarbústað.

91,6 fm ný 2ja herb. íbúð í þessu fallega
lyftuhúsi. Hátt til lofts, góð hljóðeinangrun,
gott skipulag. Verð: 36,9 millj.

123,8 fm vel skipulögð 5 herb. íbúð í
barnvænu og rólegu hverﬁ, snyrtileg sameign. Parket og ﬂísar á gólfum, stór geymsla.
Þvottahús innan íbúðar. Verð: 22,8 millj.

199,2 fm reisulegt einbýlishús á 2. hæðum
með innb. bílskúr. Parketlögð gólf með hita.
Verð: 44,9 millj.

Norðurbakki - 220 Hfj

Gullengi - 112 Rvk

Þórðarsveigur- 112 Rvk

Kórsalir - 203 Kóp

Viðarrimi - 112 Rvk

95,4 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð. Íbúðin
skiptist í eldhús, stofu, 2 svefnherb., bað og
þvottahús. Stæði í bílageymslu fylgir.
Verð: 26,9 millj.

111,1 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð. Íbúðin
skiptist í hol, 2 svefnherbergi, bað, eldhús,
þvottahús og stofu. Verð: 25 millj.

105 fm 3ja herb. íbúð á efstu hæð með sér
stæði í bílageymslu. Sér inngangur. Þvottahús
innan íbúðar. Verð: 26,3 millj.

130 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð með stæði í
bílageymslu. Íbúðin skiptist í hol, 3. svefnh.,
bað, þvottahús, stofu og eldhús.
Verð: 32,7 millj.

152,3 fm fallegt einbýli, þar af bílskúr 22,9
fm. Íbúðin skiptist í eldhús, stofa, sjónvarpskrókur, bað, hjónaherb. m/fataherb., barnaherb. og þvottahús. Verð: 39,9 millj.

Atvinnufasteignir

Rauðamýri - 270 Mos

Eyktarás - 110 Rvk

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

143,1 fm 4ra herb. endaíbúð með sérinngang. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu. Stór
L laga verönd þar sem gert er ráð fyrir heitum
potti.

250 fm falleg 6 herb. íbúð með bílskúr í tvíbýlishúsi. Stórar svalir í suðvestur.
Verð: 47,9 millj.

120,7 fm falleg og björt 4ra herb. íbúð á 2.
hæð í fjöbýli með svölum. Íbúðin skiptist
í forstofu, stofu, eldhús, bað, 3 svefnh.
þvottah. og geymslu. Stæði í bílgeymslu.
Verð: 29,5 millj.

Hraunteigur - 105 Rvk

Hraunbrún - 220 Hfj

Sævangur - 220 Hfj

101,2 fm mikið enurnýjuð 3ja herb. íbúð á
jarðhæð með sérinngang. Íbúðin skiptist í
anddyri, bað, eldhús, stofu, 2 svefnherb. og
þvottahús í sameign. Verð: 31,9 millj.

159,2 fm einbýlishús á tveimur hæðum auk
kjallara. Húsið er innst í botnlanga á rólegum
stað í Hafnarﬁrði. Verð: 38,9 millj.

459,4 fm einbýlishús á 3 hæðum. Skemmtilegt útsýni af efri hæðum yﬁr hraunið og út
á sjó. Á neðri hæð hafa verið innréttaðar 3
2ja-3ja herb. íbúðir sem eru í útleigu.
Verð: 69,9 millj.

Reykjavíkurvegur - 220 Hfj

Hraunbær - 110 Rvk

Langholtsvegur -104 Rvk

57,4 fm íbúð á jarðhæð. Eigning skiptist í forr
stofu, eldhús og borðstofu, bað, stofu og lítið
herbergi. Íbúðin þarfnast viðhalds.
Verð: 11,9 millj.

91,1 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð. Rúmgóðar
svalir sem snúa að stórri og gróinni lóð með
leiktækjum fyrir börn. Verð: 18,5 millj.

78,7 fm íbúð á jarðhæð. Íbúðin skiptist í
svefnherbergi, eldhús, hjónaherbergi, bað og
stofu. Í forstofu er innangengt í sameiginlegt
snyrtilegt þvottahús. Verð: 18,9 millj.

Völuteigur - 270 Mos
1408,3 fm atvinnuhúsnæði með stóru afgirtu athafnarsvæði. Húsið
skiptist í skrifstofu og starfsmannaaðstöðu, þrjá stóra sali með 8 stórum
innkeyrsluhurðum. Verð: 143 millj.

Auðbrekka - 200 Kóp
1520,9 fm atvinnuhúsnæði vel staðsett á horni við Auðbrekku/Dalbrekku
í Kópavogi. Um er að ræða 2 jarðhæðir, önnur með aðkomu frá Auðbrekku og hin með aðkomu frá Dalbrekku. Verð: 150 millj.

Bæjarlind - 201 Kóp
810 fm atvinnuhúsnæði, sem skiptist í 4 bil. Tvö þeirra eru 150,0 fm,
þriðja er 221,8 fm og fjórða er 288,6 fm. Verð: 123 millj.

Við erum við símann

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

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

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

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

113 Reykjavík

113 Reykjavík

Maríubaugur

Kristnibraut

Raðhús á einni hæð

Glæsileg 4ra herbergja

Fjögur svefnherbergi

Suðursvalir

Fallegt eldhús

Stæði í bílageymslu

Opið rými inn í stofur

Við hlið leik- og grunnskólans

Pallur til suðvesturs

210 Garðabær
Verð:

45,0 millj.

Laus fljótlega
Verð:

Víðiás

26,9 millj.

Parhús í algjörum sérflokki á eftirsóttum stað í Garðabæ.
Eignin var öll endurinnréttuð og hönnuð árið 2006 á glæsilegan máta
Arkitekt: Rut Káradóttir
Gólfefni: Granít steinn á gólfum með gólfhita,

milliloft er parketlagt

220 Hafnarfjörður

220 Hafnarfjörður

Innréttingar: Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar,

Hraunbrún

Kaldakinn

íslensk framleiðsla.

Stærð 159,2 fm

Lýsing: Falleg, vel hönnuð lýsing og ríkulega lagt í rafmagn.

Húsið er þrílyft, kjallari, hæð og ris

Mjög góð staðsetning

bílastæði eru upphituð og mjög rúmgóð,
gott aðgengi

Gróin lóð með góðum palli og heitum potti
Laust strax
Verð:

Fallegur sameiginlegur pallur

Lóð: Frágengin með sólpöllum og létt í umhirðu,

Mikið endurnýjað

38,9 millj.

Stærð 118,6 fm

Auðveld kaup

Verð:

65,9 millj.

Verð:

203 Kópavogur

24,9 millj.

104 Reykjavík

Hörðukór

Glaðheimar

Glæsileg 3ja herbergja

101 Reykjavík

Suðursvalir

Lindargata 35

Útsýni

Sérhæð 169,0 fm laus strax
Fimm herbergja
Bílskúr

Lyftuhús

Frábær staðsetning

Verð:

Glæsileg 3ja herbergja

Stæði í bílageymslu

Lyftuhús

Aðeins 2 íbúðir óseldar!

28,8 millj.

Verð:

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

Kíktu við á

43,9 millj.

Verð:

38,9 millj.

www.miklaborg.is
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201 Kópavogur

200 Kópavogur

Þrymsalir

108 Reykjavík

Einstaklega, glæsileg eign

Hlyngerði

Tveggja hæða, einbýli, 330 fm

Álfhólsvegur
Fallegt tvílyft einbýlishús
Gott viðhald, frábært útsýni

Fjögur svefnherbergi

Reisulegt tvílyft einbýlishús, mikið endurnýjað

Möguleiki á sér íbúð á jarðhæð

Tvöfaldur góður bílskúr

Sérlega vandaðar innréttingar

Góðar stofur, 6 svefnherbergbi, 3 baðherbergi

Gróin eftirsótt staðsetning

4 svefnherb, alls um 250 fm

Verð:

77,0 millj.

Nýtt eldhús og innbyggður bílskúr

801 Selfoss

Verð:

210 Garðabæ

69,7 millj.

Laust strax

Verð:

108 Reykjavík

105 Reykjavík

Austurbyggð - Laugarás

Urðarás

Grensásvegur

Sundlaugavegur

167 fm einbýli í byggingu

Fallegt tvílyft einbýlishús

186 fm á efstu hæð

3ja herb 72 fm

Algjörlega einstakt umhverfi á bökkum Hvítár

Eftirsóttur staður, fallegt útsýni

Endarými

Mikið endurnýjuð

Getur hentað sem heilsárs- eða sumarhús

Eign með mikla möguleika

2 leigutakar

Björt og falleg

Innra skipulag býður upp á mikla möguleika

Sjö svefnherbergi, þrjú baðherbergi

Næg bílastæði

Nýtt eldhús og bað

Lán getur fylgt

Sér 4ra herb íbúð

Góð staðsetning

Verð:

24,9 millj.

Verð:

108 Reykjavík

71,7 millj.

Verð:

170 Seltjarnarnes

24,9 millj.

Laus strax

Heiðnaberg

Ljósheimar

83 fm 3ja herb

64 fm, 2ja herbergja með sérinngangi
Rúmgóð stofa og svefnherbergi

Efsta hæð

Frábær staðsetning

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

Vel skipulögð 3ja herb íbúð

Virkilega falleg

Góð fyrsta eign

20,9 millj.

Verð:

220 Hafnarfjörður

15,7 millj.

Lítið fjölbýli á eftirsóttum stað
Suður svalir, sérmerkt stæði
Laus fljótlega
Verð:

112 Reykjavík

40,9 millj.

Verð:

108 Reykjavík

Garðhús

Aðalland

Hvassaleiti

Falleg 4ra herbergja

Vel staðsett endaraðhús

Falllegt og bjart 234 fm parhús á tveimur hæðum

Fallegt 182 fm 2ja hæða raðhús

Stærð 127 fm

Aukaíbúð í kjallara

Stór og skjólsöm verönd í suður

Innbyggður bílskúr

Frábær staðsetning við golfvöll

Stór sólstofa

3-4 svefnherbergi

Einn vinsælasti staður borgarinnar

Pallur með heitum potti

Gott viðhald á húsinu

5-6 herbergi

Verð:

24,9 millj.

Verð:

801 Selfoss

42,9 millj.

Verð:

110 Reykjavík

69,0 millj.

Góður afgirtur garður

Hraunberg

Kleppsvegur

Fallegt sumarhús

FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI

Fallegt 273 fm einbýlishús

Mjög góð 4ra herbergja íbúð

44 fm hús ásamt 8,4 fm geymslu

Glæsileg eign til sölu

Tvær auka íbúðir í bílskúr

Arinn í stofu, suður svalir

3ja ára afar hagstæður leigusamningur

Gott áhvílandi lán

Þvottahús inn af eldhúsi

Góð hagstæð áhvílandi lán
Verð:

10,8 millj.

51,5 millj.

105 Reykjavík

Naustabryggja

Lokað svæði

Verð:

111 Reykjavík

Grímkelsstaðir

4.000 fm eignarlóð

23,9 millj.

103 Reykjavík

Miðholt

Lækkað verð

20,9 millj.

104 Reykjavík

Miðbraut

Verð:

Verð:

111 Reykjavík

Stóragerði

Góð staðsetning

54,9 millj.

Góð staðsetning
Verð:

58,9 millj.

Verð:

58,5 millj.

Fallegt hús og garður

Verð:

27,9 millj.

MIKLABORG
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OPIÐ HÚS
Mánudag 13. ágúst

17:00 - 18:00

< < < Flétturimi >>>
270 Mosfellsbær
112 Reykjavík

112 Reykjavík

Flétturimi 31

Flétturimi 35

67 fm 2ja herb auk bílskýlis
Möguleiki á 25 fm millilofti
Frábær staðsetning
Laus strax

Góð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð

Svöluhöfði
Til sölu 318,8 fm einbýlishús á einni hæð
Glæsilega hannað hús í lokaðri botlangagötu

Falleg og björt eign

Hluti hússins eru vinnustofur

Nánari upplýsingar veitir

Verð:

18,9 millj.

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

Gott útsýni

Lokafrágang vantar á eignina

25 fm milliloft

20,9 millj.

Verð:

Verð:

59,9 millj.

OPIÐ HÚS
Miðvikud. 15. ágúst

17:00 - 18:00

Skipholt 12
113 Reykjavík

101 Reykjavík

Sóleyjarimi

101 Reykjavík

Bræðraborgarstígur

4ra herb 82 fm á 2.hæð
Mikið endurnýjuð

Glæsilegt endaraðhús

Glæsileg 5 herbergja íbúð

Vel skipulögð

3 svefnherbergi

Mikið endurnýjuð

Frábær staðsetning

Vandaðar innréttingar

Önnur hæð

Nánari upplýsingar veitir

Stór sólpallur og heitur pottur
Ákveðin sala!

Verð:

43,9 millj.

Í vesturbænum

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

20,9 millj.

Verð:

Verð:

33,0 millj.

OPIÐ HÚS
Mánudag 13. ágúst

17:00 - 18:00

Friggjarbrunnur 36
113 Reykjavík

270 Mosfellsbær

Þrastarhöfði

200 Kópavogur

Fífuhvammur

Fallegt og vel staðsett 224,4 fm raðhús
Gott innra skipulag

Glæsilegt 2ja hæða einbýlishús

Stórar suðursvalir ásamt góðum garði í suður

Miklar svalir - mikið útsýni

Nánari upplýsingar veitir

Vandaðar innréttingar og tæki
Instabus rafkerfi

Til sölu 136,9 fm einbýlishús við Fífuhvamm

Mjög vandaðar innréttingar

263,6 fm í lokuðum botnlanga

Verð:

87,0 millj.

2 stofur, 4 svefnherbergi, baðherb. og eldhús
Húsið hefur að mestu leyti verið endurnýjað
Einstök staðsetning í suðurhlíðum Kópavogs

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

55,0 millj.

Verð:

Verð:

53,0 millj.

OPIÐ HÚS
Mánudag 13. ágúst

17:00 - 17:30

Rauðagerði 22
108 Reykjavík

260 Njarðvík

Brekkustígur

113 Reykjavík

Kristnibraut

Falleg 5 herbergja
Stærð 134,4 fm með bílskúr

Góð 3ja herbergja
Lítið fjölbýli
Mikil sameign
Staðsetning góð

3ja herbergja, 93 fm í lyftuhúsi

Bílskúr 22 fm
Frábær staðsetning
Nánari upplýsingar veitir

Verð:

13,0 millj.

AX

STR
LAUS

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

Gott skipulag
20 milljónir áhvílandi, gr. kr. 90.000 á mán
Sér inngangur af svölum

29,5 millj.
29
illj

Verð:

Verð:

23,5 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 14. ágúst

18:00 - 18:30

Maltakur 9
210 Garðabær

101 Reykjavík

Tryggvagata

Vönduð gólfefni og innréttingar

Endurnýjuð 93 fm 4ra herbergja íbúð

Einbýli á góðum stað

Stór herbergi og fataherbergi

Miðsvæðis í Reykjavík

Stærð 190,5 fm

Sér inngangur, stórar svalir

Sólpallur og sér stæði

Nánari upplýsingar veitir

Verð:

29,5 millj.

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

200 Kópavogur

Holtagerði

Glæsileg 3ja herb íbúð á jarðhæð

4 svefnherbergi

Vandað lyftuhús, vinsæll staður
Laus fljótlega
Verð:

Stór bílskúr

37,9 millj.

Gróinn garður

Verð:

49,9 millj.

MIKLABORG

569 7000

selur sumarbústaði

Sumarbústaðir

801 Selfoss

801 Selfoss

801 Selfoss

311 Borganes

Selmýrarvegur við Álftavatn Lækjarbrekka 33

Oddsholt 52

Birkilundur - Húsafell

Glæsilegt heilsárshús

Glæsilegt heilsárshús

Oddsholt, Grímsnes- og Grafningshreppi

Mjög fallegt 52,4 fm heilsárshús

84,8 fm hús með ca. 100 fm sólpalli

127,2 fm hús með stórum sólpalli

50,6 fm hús. ca. 200 fm sólpallur

Húsið var endurnýjað fyrir fjórum árum

5.000 fm eignarlóð. Kjarri vaxin lóð

14.723 fm eignarlóð, lokað svæði

7.650 fm eignarlóð

Góðar verandir og heitur pottur

Hitaveita, heitur pottur

Glæsilegt útsýni

Ræktuð lóð, lokað svæði

Frábær staðsetning og stutt í alla þjónustu

Hitaveita, heitur pottur

Verð:

29,9 millj.

34,9 millj.

Verð:

801 Selfoss

Verð:

15,9 millj.

801 Selfoss

Verð:

14,9 millj.

801 Selfoss

801 Selfoss

Tjarnarhólslaut 82

Hvítárbraut 30

Kerhraun 37

Ásabraut 46

Glæsilegt heilsárshús í Vaðnesi

Glæsiegt heilsárshús
51,7 fm hús ásamt 16,2 fm baðhúsi, millilioft

Sérsmíðaðar innréttingar

13.620 fm eignarlóð kjarri vaxinn

Hitaveita, heitur pottur

Glæsilegt útsyni yfir Hvítá

Einstaklega vandað hús!

Hitaveita, heitur pottur

Glæsilegt 114,6 fm heilsárshús
14 fm gestahúsi
6.280 fm eignarlóð
Um 200 fm sólpallur, heitur pottur
Hitaveita
Útsýni

Glæsilegt heilsárshús í landi Ásgarðs

Um 200 fm hús ásamt bílskúr

Falleg lóð

TILBOÐ

Verð:

801 Selfoss

26,4 millj.

Verð:

801 Selfoss

113,2 fm, ca. 17 fm svefnskáli, 10 fm geymsla
Sérsmíðaðar innréttingar, hitaveita, veðurstöð,
öryggiskerfi, tölvusamband
Um 250 fm sólpallur

34,8 millj.

Verð:

45,0 millj.

801 Selfoss

301 Akranes

Norðurkot A-Gata 4

Snæfoksstaðir

Kjarrengi 7

Eyrarskógur

Norðurkot, Grímsnes og Grafningshreppi

Fallegt 53,7 fm sumarhús ásamt 6 fm gesthúsi

Glæsilegt heilsárshús í landi Miðengis

Snyrtilegt 50 fm hús á fallegum stað

57,6 fm hús ásamt ca. 10 fm gestahúsi

11.000 fm leigulóð

98,7 fm hús, stór sólpallur

Útsýni yfir Eyrarvatn og Vatnaskóg

6.521 fm eignarlóð kjarri vaxin

Kjarri vaxin lóð

6.420 fm eignarlóð

Gróin og falleg lóð

Stór sólpallur, hitaveita á svæðinu

Glæsilegt útsýni

Falleg lóð og útsýni

Laus við kaupsamning

Verð:

15,7 millj.

Verð:

801 Selfoss

18,3 millj.

Verð:

311 Borgarnes

23,9 millj.

8,9 millj.

Verð:

801 Selfoss

801 Selfoss

Lækjarbakki 23

Hvammskógur - Skorradal

Kerhraun 81c

Sogsbakki 30

Glæsilegt heilsárshús

Stórglæsilegt heilsárs sumarhús

Glæsilegt heilsárshús i landi Kerhrauns

Glæsilegt heilsárshús við Sogsbakka við Álftavatn

75,9 fm hús ásamt millilofti

Lóðin er eignarlóð og liggur móti suðri

95,6 fm ásamt 14 fm gesthúsi

80,8 fm hús auk bílskúrs ca. 20 fm

7.620 fm eignarlóð

147 fm á á tveimur hæðum + 71 fm þakverönd

5.000 fm eignarlóð

6.612 fm eignarlóð, kjarri vaxin

Glæsilegt útsýni, lokað svæði

Glerskáli er 41 fm

Milliloft, hitaveita

Stórir sólpallar, tjörn, gosbrunnur

Hitaveita, steypt plata

Glæsilegt útsýni

Verð:

20,3 millj.

Hitaveita, heitur pottur

Verð:

55,0 millj.

Verð:

22,9 millj.

Verð:

36,9 millj.

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
FASTEIGNIR.IS
Freyja Sigurðardóttir
lögg. fasteignasali13
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

13. ÁGÚST 2012

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.

Sævangur - Einb. - Hfj.
Nýkomið í einkasölu á þessum vinsæla stað, fallegt einbýli á einni
hæð með innbyggðum bílskúr og geymslurými, sem býður uppá
mikla möguleika samtals stærð 205 fm. Falleg hraunlóð, arinn í
stofu. Róleg og góð staðsetning, mikil veðursæld.
Verð 47,5 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.

Lyngberg - Einb. - Hfj
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einlyft einbýli með bílskúr.
Samtals 192 fm. 4 svefnherbergi, rúmgóðar stofur, sjónvarpsskáli,
fallegt eldhús oﬂ. Mjög fallegur garður, góð staðsetning.
Verð 42,5 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.

Breiðás - Gbæ. - Einbýlishús
Sérlega fallegt vel við haldið og mikið endurnýjað einbýlishús á
tveimur hæðum með góðum bílskúr. Eignin er skráð 158,6 fm,
bílskúr 32,9 samtals 191,5 fm. Sérlega fallegur garður og umhverﬁ.
skiptist m.a. í 5 svefnherbergi, stofu borðstofu, eldhús með borðkróki. Falleg eign sem vert er að skoða. Seljendur skoða skipti á
minni eign í sjálandshverﬁnu. Verð 49,9 millj.

Tunguvegur - Einb. - Hfj.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott þriggja íbúða hús
samtals um 207 fermetrar vel staðsett við Tunguveg 3 í Hafnarﬁrði.
Skráning samkvæmt FMR, íbúðarhús tvær hæðir og ris 128
fermetrar. Bílskúr 24 fermetrar og iðnaður 55 fermetrar er íbúð
í dag. Eignin er í góðu ástandi klædd að utan með lóð í suður,
sólpöllum og tilheyrandi. Verð 45 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 - Einbýli - Hf.
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.

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.

Fjölbýli

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.

Kirkjuvellir - 3ja herbergja - Hf.
Nýkomin í einkasölu glæsileg björt 83 fm. (penthouse íbúð) Efri
hæð í vönduðu nýlegu fjölbýli á besta stað á völlunum. Örstutt frá
þjónustu verslun, sundlaug oﬂ. Vandaðar innréttingar, parket. Hagstætt lán. Rúmgóðar svalir. Sér þvottaherbergi. oﬂ. Verð 20,9 millj.

Norðurbakki 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. 8929694. 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 veita sölumenn Hraunhamar s. 5207500 eða sölumenn@hraunhamar.is

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.

Burknavellir - 4ra herbergja - Hf.
Mjög falleg fjögurra herbergja 104,5 fermetra íbúð á fjórðu hæð
í góðu LYFTUHÚSI. SÉRINNGANGUR af svölum og stæði í BÍLAGEYMSLU. Eignin skiptist i forstofu,hol,tvö barnaherbergi,hjónaherbergi,baðherbergi,stofu,eldhús,þvottahús. Fallegar innréttinngar
og gólfefni. Verð 24,5 millj

Fagrahlíð 7 - 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.

Bæjarhrauni 10 • Hafnarﬁrði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

LYNGHÁLS 9

GUÐRÍÐARSTÍGUR 2-4

GRENSÁSVEGUR 10 OG 8

ÁRMÚLI 2

TIL LEIGU

GRENSÁSVEGUR, ÁRMÚLI, GUÐRÍÐARSTÍGUR OG LYNGHÁLS

Gott atvinnuhúsnæði
Frábærlega vel staðsett verslunar- og skrifstofuhúsnæði

Grensásvegur 10 og 8, 1.203VN mõOLU[HYTQN]LS\UKPY]LYZS\UHYYLRZ[\YVNZRYPMZ[VM\Y
Ármúli 2, 3.384mõSLPNPZ[xOLPS\SHNP
Guðríðarstígur 2–4, 2.045mõOLU[HYTQN]LS\UKPY]LYZS\UHYYLRZ[\YVNZRYPMZ[VM\Y
Lyngháls 9, 1.636mõOLU[HYTQN]LS\UKPYZRYPMZ[VM\Y

Nánari upplýsingar gefur:
Hermann Guðmundsson / hermann@m3.is / gsm 661 4700

www.m3.is
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Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Fellsmúli - Rúmgóð útsýnisíbúð.
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Suðurhólar - falleg endaíb. Sérinngangur. Útsýni.

Opið hús að Háholti 4A á
milli kl. 17.30-18.30 í dag.

Sumarhús
Heklubyggð v/Galtalæk Árbakkalóð

Falleg og velskipul. 109 fm íb. á 4.hæð í Steníklæddu
fjölb. á rólegum stað í lokaðri götu. Parket, endurn.
baðherb., m. sérlögn f. þvottavél+þurkara. Vestur svalir
með frábæru útsýni yﬁr Borgina. Verð 23,9 m. Uppl.
veitir Ingólfur 896-5222.
Berjarimi- laus mögul. á lítilli útborgun.

Nýkomin í einkasölu velskipulögð 91 fm 3ja herb.
endaíbúð á 3.hæð í litlu fjölb. Örstutt í skóla, sund,
verslun, þjónustu og Elliðárdalinn. Sérinngangur. Góðar
suðvestur svalir. Rúmgott bað m. glugga+þvottaaðst.
Verð 18,5 m. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Hæðir

Nýlegt 64 fm. heilsárshús á tæplega hektara eignarlóð
á árbakka við Eystri Rangá. Tvö svefnherbergi auk
svefnlofts, rúmgóð björt stofa með mikilli lofthæð og
fallegri kamínu. Eldhús með viðarinnréttingu með góðu
skápaplásssi,Húsið er parkelagt og steypt gólfplata og
gólfhiti. Sólpallur með tveimur hliðum. Einstakt útsýni. V.
14.9 Uppl. Sigþór s:899 9787
Sumarhús - Glæsilegt

Freyjugata

Háholt 4 A í Mosfellsbæ
Opið hús í dag dag milli kl. 17.30 - 18.30
Sýnum í dag fallegar 92-95 fm íbúðir í nýlegu glæsilegu húsi rétt við miðbæinn í Mos, sérinngangur. Vandaðar innréttingar, glæsilegt ﬂísalagt baðherbergi. Áhvílandi lán frá Íbúðalánasjóði. Verð 22,5 millj. Bárður sölustjóri verður á staðnum.

88 fm sumarhús í landi Indriðastaða Skorradal og með
frábæru útsýni yﬁr vatnið og nærsveitir Heitt og kalt
vatn ásamt rafmagni er til staðar. Eignin selst með öllum
húsgögnum. Heitur pottur á verönd. Gestahús með
rúmi. V. 24,7 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520.

Góð vel skipulögð 132fm íbúð á 1.hæð ásamt 36,7 fm
stæði í bílskýli. Parket og ﬂísar á gólfum. Íbúð er mikið
endurnýjuð. Öll sameign til fyrirmyndar. V. 28,9 m.
Nánari uppl. Ellert 893-4477 eða Heiðar 693-3356

Sumarhús við Langá - Borgarbyggð

Seljabraut -klædd blokk- innb. býlskýli.
Vorum að fá 96,4 fm. efri hæð ásamt 20,5 fm bílskúr.
Frábær staðsettning samtals 116,3 fm. V. 37,5 m. Nánari
uppl. Ellert 893-4477

2ja herbergja.
Boðagrandi Útsýni yﬁr sjóinn
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

Góð mikið endurnýjuð 96 fm íbúð á 2.hæð ásamt
ca 25 fm stæði í bílskýli. Íbúð er mikið endurnýjuð.
Suðursvalir, þvottahús í íbúð. V. 21,9m. Nánari uppl.
Ellert 893-4477

Eldri borgarar.

Rjúpufell - klædd blokk góð kaup.

Barðavogur - Þríbýli

Grandavegur - falleg úsýnisíbúð f. eldri
borgara. Laus.

112 fm miðhæð í þríbýli á góðum stað í Vogunum. Eignin er með þremur svefnherbergjum
ásamt tvískiptri stofu, alls 5 herbergja íbúð. V. 23,7 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Stærri eignir
Hamrahlíð - Sérbýli

Glæsileg 2ja herbergja á annari hæð. Gott svefnherbergi, ﬂísalagt baðherbergi. Góð stofa. Stórar suð-vestur
svalir með útsýni yﬁr sjóinn. Getur losnað ﬂjótlega. V 17,5
m Uppl. Sigþór s: 899 9787

4ra herbergja
Gautavík - Sérinngangur.

Vesturberg - yﬁrtaka + sölulaun. Laus.
Góð vel skipulögð ca 110 fm. íbúð með yﬁrbyggðum
svölum. Snyrtileg sameign. V. 18,9m. Nánari uppl. Ellert
893-4477

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. Ásett verð
26 millj. Uppl. veitir Ingólfur Giss. Lg.fs. 896-5222.

3ja herbergja
Berjarimi m/ Bílskýli
Glæsilegt hús teiknað af Kjartani Sveinssyni. Eignin er
rúmlega 300 fm að stærð og er á þremur hæðum ásamt
bílskúr, endurnýjuð að innan sem utan. Aðalíbúð er á
tveimur hæðum. Nýlegar innréttingar, útgengt á svalir
frá stofu og fjögur svefnherb á efri hæð. Í kjallara er
þriggja herbergja íbúð sem mætti leigja út en eignin er í
grennd við Menntaskóla og Háskóla og leigutekjur ættu
auðveldlega að skila um 2 millj pr. ár. V. 82 millj. Uppl.
Jón Rafn S: 695-5520

147 fm. íbúð á efri hæð m bílskúr. Vandaðar innréttingar
úr kirsuberjavið og gegnheilt eikarparket á gólﬁ. Til
greina kemur að taka minni eign í sama hverﬁ upp í.
Þrjú svefnherbergi m. fataskápum. Tvennar svalir. V.
32,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

ÓSKA EFTIR
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. Laus 1/9. Áhv. 14,1 m. Íbúðarlán Ísl.banki. Verð
14,9 m.

Árskógar - fyrir eldri borgara - laus

Asparfell - bílskúr
Bæjargil - endaraðhús

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

Sérhæð í Þingholtunum
eða vesturbænum. 40-60
milljónir. Langur afhendingartími í boði. Uppl. Jón
Rafn S: 695-5520

Álfheimar. laus ﬂjótlega.

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.

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.
Álfkonuhvarf 63 Kóp. - laus strax.

Í einkasölu 73 fm íbúð á 6 hæð í ﬂottu lyftuhúsi ásamt
18 fm bílskúr. Íbúðin er í enda og með sérinngangi af
svölum. Flott útsýni. Laus við kaupsamning. Verð 17,9 m.
Uppl. veitir Bárður í 896-5221
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

Seilugrandi - góð íb. m.sérinng. af svölum
+ bílskýli

Úlfarsbraut- 5 -herbergi-glæsilegt hús!

Glæsileg 120,7 fm íbúð (íbúð merkt 02-01)á 2 hæð
ásamt stæði í bílskýli. Parket, sérþvottahús. 3 svefnherb.
Glæsilegt eldhús og baðherb. Góðar svalir. Sérinng. af
svölum. Uppl. veitir Bárður í 896-5221 eða Jón Rafn í
695-5520.

Falleg 3ja herb. á 5. hæð í lyftublokk. Tvö góð herbergi.
Endurnýjað baðherbergi og fínt eldhús. Bílageymsla og
einstakt útsýni í húsi sem hefur verið vel við haldið. V
19.9 m Uppl. Sigþór s. 899 9787

Traust fyrirtæki leitar að
nútímalegu sumarhúsi
á suðurlandi 80-120 fm,
Staðgreiðsla. Uppl. Jón
Rafn S: 695-5520
2ja herbergja íbúðir í
Reykjavík fyrir öﬂugan aðila
um staðgreiðslu er að
ræða. Nánari uppl. Ellert
893-4477

Hamraborg Útsýni

Vorum að fá gott vel skipulagt parhús á tveimur hæðum,
fjögur til ﬁmm svefnherbergi. Afh. tilbúið en án innréttinga V. 54m. Húsið er til afh. strax. Mögul. að setja minni
eign upp í kaupverð. Nánari uppl. Ellert 893-4477 eða
Heiðar. 693-3356

Vantar strax 4ra herbergja
íbúð í Hraunbæ, Rofabæ,
fyrir ákveðin kaupanda.
Upplýsingar veitir Ingólfur
896-5222.

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 12 m. ÍLS. Verð 17,8 m. Uppl. veitir Ingólfur
896-5222.

2ja herb. Í húsi fyrir
aldraða við Skúlagötu eða
Lindargötu Nánari uppl.
Ellert 893-4477

Mikil sala - Vantar allar tegundir eigna í sölu. Leitið upplýsinga hjá sölumönnum. Sími 588-4477.
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Veitum ráðgjöf um sölu á
yﬁrveðsettum eignum.
Nánari uppl. gylﬁ@tingholt.is og sos@tingholt.is

Jónas Örn Jónasson
hdl og löggiltur fasteignasali.

Árskógar 6 Efsta hæð
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Vorum að fá í sölu glæsilega eign fyrir eldri borgara
í þessu vinsæla húsi við
Árskóga 6. Íbúðin er á
efstu hæð með lofthæð
yﬁr 4 metra, yﬁrbyggðar
svalir, stæði á besta stað
í bílageymslu VERÐ 33.9
- OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ
KL 16 TIL 16.30 - UPPL
SIGURÐUR SÍMA 512
3606 /6168880

Miðtún - Sérhæð og ris
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Vorum að fá í sölu fallega 93,6 fm íbúð á 3ju hæð við
Hverﬁsgötu. Áhvílandi hagstætt lán. Þetta er falleg
eign og hefur verið endurnýjuð á snyrtilegan hátt,
góð lofthæð og stórir gluggar gera íbúðina bjarta og
skemmtilega. Verð 24.8 milljónir. Sigurður s. 616-8880
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Vorum að fá í einkasölu góða íbúð í fallegu húsi á
þessum vinsæla stað. íbúðin er 2ja herb 61.9 fm og er
á jarðhæð. V. 18.9 MILLJÓNIR. OPIÐ HÚS Í DAG kl
17 til 17.30 Uppl Sigurður sima 616 8880 - Vantar
eignir á þessu svæði í sölu strax.

Kleppsvegur 4ra til 5 herbergja

Vorum að fá í einkasölu
einstaklega falleg 3
herb. 95,7 fm. íbúð á
fyrstu hæð með sérinngangi í góðu fjölbýli
á barnvænum stað.
V. 23,9 millj. - OPIÐ
HÚS - MÁNUDAG kl.
17:00 - 17:30. Uppl.
gefur Gylﬁ 822-0700.
Vantar eignir á þessu
svæði í sölu strax.

Atvinnuhúsnæði og Trésmíðaverkstæði

Vorum að fá
í sölu 4ra til 5
herbergja íbúð
á Kleppsvegi.
Aukaherbergi
í risi. Áhvílandi
hagstætt lán
sem hægt er að
yﬁrtaka. Verð
20.8 millj.
Uppl Sigurður
sima 5123606

Falleg 133,5 fm efri hæð og ris í tvíbýlishúsi við Miðtún
í Reykjavík. LAUS STRAX. V. 30 m. Uppl. gefur Gylﬁ í
822-0700 eða gylﬁ@tingholt.is. Vantar eignir á þessu
svæði í sölu strax.

Hverﬁsgata 4ra herb

Þrastarás 14

Hagamelur 48

Vorum að fá í sölu 697 fm atvinnuhúsnæði á mjög
góðum stað í Grindavík. Í húsinu er í dag rekið vel
tækjum búið trésmíðaverkstæði og er möguleiki að
kaupa tækin með húsnæðinu eða sér. Uppl veitir
Sigurður í síma 5123606 sos@tingholt.is

Sefgarðar 170 Seltjarnarnesi

Óska eftir eignum í sölu í
Vesturbæ og miðbæ vegna
mikillar eftirspurnar.
Frítt verðmat án skuldbindinga.
Er með ákveðin kaupanda að
2-3 herb. eign í 101 eða 107.

Vorum að fá í sölu glæsilegt einbýlishús við þessa
fallegu götu. Húsið er 193 fm með tvöföldum bílskúr.
Einstaklega vel við haldið hús. Verð 67 millj. Allar
upplýsingar Sigurður s 5123606

Haﬁð samband við Gylfa í síma
822-0700 eða gylﬁ@tingholt.is

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

Leifur Aðalsteinsson
Löggiltur fasteignasali
Leifur@101.is
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Laugavegur 51 –
penthouse – 101 Rvk.

OPIÐ HÚS Í DAG
MILLI KL : 18:0018:30
Afar glæsileg 160,6fm 6
herb. penthouse íbúð á
2 hæðum með stórum
39,1fm suður svölum.Glæsilegt útsýni. 2 sérbílastæði.
V-54,9millj. Sölumenn
verða á staðnum

Helgi J. Jónsson
Sölustjóri
helgi@101.is

Álfaheiði 1e – 200 Kóp.
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OPIÐ HÚS Í DAG
MILLI Kl : 19:0019:30
Mjög vel skipulögð 72,7fm
3 herb. íbúð á 2 hæð með
sérinngangi ásamt 31,4fm
Bílskúr, samtals : 104,1fm.
Suður svalir með fallegu
útsýni. Eignin er laus.
V-26,9millj. Sölumaður
verður á staðnum.
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Kristín S. Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
kristin@101.is

Arnarsmári 30 – 201
Kópavogur

OPIÐ HÚS Í DAG
MILLI KL : 19:0019:30
Mjög falleg 4 herb
endaíbúð á 2. hæð í góðu
fjölbýli. Mjög gott skipulag.
3 góð herb. Stórar suður
svalir. Sér bílastæði. Eignin
er laus. V-26,9millj. Sölumaður verður á staðnum.

Þingasel – 109 Rvk.
Fallegt og mjög mikið endurnýjað 303,4fm 8
herb. einbýli á tveimur hæðum á góðum stað í
Seljahverﬁnu. Heitur pottur. V-65millj.

Laugavegur – 101 Rvk.
Um er að ræða 254 fm timurhús á þremur hæðum
alls 7-8 herbergi, eldhús, þvottaherbergi, 3 snyrtingar,
stofa, forstofa, hol og geymsla, vestur-svalir, sólpallur
til suðurs. V-52millj.

Digranesvegur – 200 Kóp.
Mjög vel skipulögð 112,5fm 5 herb. miðhæð með
sérinngangi í góðu húsi á þessum fallega útsýnisstað.
Sérbílastæði. Eignin er laus ﬂjótlega. V-25,9millj.

Þórðarsveigur – 113 Rvk.
Glæsileg og vel skipulögð 113,8 fm 4ra herb.
endaíbúð á 3.hæð (efstu) í fjölbýli með stæði í bílageymslu. Mjög fallegt útsýni. V-28,5millj.

Fífuhvammur– 200 Kóp.
Mjög skemmtilegt einbýli á einni hæð á þessu
frábæra stað. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu,
borðstofu, eldhús, þvottahús, geymslu, gang, 4 herb.
og baðherb. Eignin er mikið endurnýjuð. V-53m.

Miðtún – 105 Rvk.
Falleg talsvert mikið endurnýjuð 133,5 fm 4ra herb.
efri hæð og ris í tvíbýlishúsi á þessum rólega stað.
Eignin er laus strax. V-30,0millj.

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

Barónsstígur – 101 Rvk.
Mjög mikið endurnýjuð og vel skipulögð 75,1fm 3
herb. íbúð á 3 hæð í góðu húsi í miðborginni. Eignin
er laus 15 ágúst. V-22,9millj. Áhv.19,8millj. frá Íls.

Skaftahlíð – 105 Rvk.
Mjög falleg og vel skipulögð 62,5fm 2 herb. íbúð á 4
hæð í mjög góðu húsi. Íbúðin er opin og björt. Húsið
hefur fengið gott viðhald. Endurnýjað eldhús og bað.
V-18,9millj.

Fálkagata – 107 Rvk.
Góð 42,9 fm íbúð á annari hæð í góðu fjölbýli. Íbúðin
skiptist í forstofu, stofu, herbergi sem stúkað er af
stofu, eldhús, baðherbergi og geymslu. V-15,4millj.

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

5 900 800
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HRÓLFSKÁLAMELUR - SELTJARNARNESI
Fasteign.is býður nú til sölu f. hönd Landeyjar ehf. glæsilegar íbúðir við Hrólfskálamel
4-8 Um að ræða 107,4 fm - 153,3 fm íbúðir (brúttó mál) ásamt stæðum í bílastæðakjallara. Sjá nánari upplýsingar, teikningar og ﬂ. á www.fasteign.is og www.landey.is

VATNSSTÍGUR – SKUGGINN
Vorum að fá í sölu glæsilegar íbúðir í vönduðu 8 hæða lyftuhúsi með frábæru útsýni
yﬁr ytri höfnina og til suðurs. Allar nánari upplýsingar, myndir, teikningar og ﬂeira á
www.fasteign.is og www.101skuggi.is

KYNNUM EINSTAKA EIGN Á ÆVINTÝRALEGUM STAÐ Um er að að ræða alls 300 fm steinsteypt einbýli á tveimur
hæðum staðsett á 4,933 fm lóð í náttúruparadís við Elliðavatn. Á neðri hæð eru tvö rúmgóð herbergi, þvottahús
og geymsla ásamt rúmgóðu baðherbergi. Bílskúrinn er innbyggður 46 fm með ﬂísum á gólﬁ. Á efri hæð er eldhús,
stór og björt stofa,borðstofa, gott hjónaherbergi með fallegum bogadregnum kvisti og fataherbergi innaf. Baðherr
bergi með horn-kari og gert ráð f. sturtu, innbyggð tæki komin og ﬂísalögn að hluta. Mikil lofthæð er á efri hæð
og er þar innbyggð halogen lýsing. Eldhúsinnrétting úrr vandaðri rauðeik og vönduð tæki. Bæði eru suðursvalir
út frá stofu með fallegu útsýni yﬁr Elliðavatn og einnig sólpallur út frá eldhúsi. Allar innréttingar sérsmíðaðar hjá
trésmiðjunni Borg eftir teikningum Guðbjargar Magnúsdóttur arkitekts. Gluggar eru úr gegnheilu mahony og á þaki
eru steinskífur. Kjörin eign f. hestamenn og / eða útivistar og náttúrunnendur.
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STRANDVEGUR 26 – G.BÆ

VESTURÁS 42 – EINBÝLI

ÞORLÁKSGEISLI – EINBÝLI

BREIÐAVÍK

BARÓNSTÍGUR

Góð 94 fm 3ja herb. íbúð á 1.hæð (upp eina hæð) í
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Parket og góðar
innréttingar. Útsýni í tvær háttir. Endaíbúð með
sérgarðskika í suður. Laus ﬂjótlega. Verð 26,9 millj.

Frábær staðsetning. Vandað og vel skipulagt 223 fm
hús m.bílskúr. Fjögur rúmgóð herbergi. Tvær góðar
stofur. Nýlegt eldhús og útgengt á sólpall til suðurs.
Stutt í fallegar gönguleiðir Elliðaárdalsins. Verð 57,5
millj. ÓLAFUR BLÖNDAL SÝNIR HÚSIÐ Í DAG
KL. 17,30 – 18,00

Einstök staðetning innst botnlanga með miklu
útsýni. Um er að ræða nýlegt 250 fm glæsilegt hús.
Allar innréttingar og tæki af vandaðri gerð. Stórt og
glæsilegt eldhús , rúmgóðar stofur, tvö baðherbergi
og gesta snyrting. Fjögur rúmgóð herbergi. Aukin
lofthæð. Verð: 69,9 milljónir

Glæsileg og vel skipulögð 122 fm íbúð á 2.hæð í
enda ásamt innb. bílskúr. Suðursvalir. Vandaðar innréttingar, parket og ﬂísar á gólfum. Stórt eldhús og
rúmgott forstofuherbergi. Verð 29,9 millj. ,

Einstaklega falleg og smekklega endurnýjuð 109 fm
íbúð , aðalhæð og kjallari í þessu fallega húsi. Aðalhæðin skiptist í stofur, vandað eldhús, eitt herbergi
og baðherbergi. Innangengt í kjallarann þar sem er
stór hjónasvíta, stórt glæsilegt baðherbergi, þvottahús og geymsla. Sérinngangur einnig í kjallarann
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TUNGUÁS –EINBÝLI M. 3 ÍBÚÐUM

LINDARBRAUT – SELTJARNARNESI

F
FANNAFOLD
3 – EINBÝLI

HVASSALEITI 38

MIKLAR LEIGUTEKJUR – HAGSTÆÐ LÁN 50 MILLJ.
Alls 260 fm einbýli. Aðalhæð ásamt tveimur
séríbúðum á neðri hæð, báðar með sérinngangi
Fullbúið hús að utan sem innan með miklu útsýni .
Hagstætt dæmi vegna leigutekna. Verð 68,5 millj.

Glæsilegt einlyft 210 fm mjög mikið endurnýjað
einbýli. Húsið skiptist í 176 fm íbúðarrými ásamt
33,5 fm viðbyggðum bílskúr. Nýlegur vandaður 30
fm sólskáli með rennihurðum ásamt nýlegri stórri
suðurverönd með skjólgirðingum.. Rúmgóð stofa
m.arni og 3 – 4 svefnherbergi.

Bjart og frábærlega vel skipulagt 176 fm einbýli á
einni hæð með fallegum garði, sólpalli og skjólgirðingum til suðurs. Tvö baðherbergi, 3-4 herbergi .
Mjög stórar stofur og gott eldhús. Aukin lofthæð.
Útgengt á tvo vegu á sólpallinn. Verð 49,8 millj
ÓLAFÍA SÝNIR HÚSIÐ Í DAG KL. 17-30 – 18,00

Falleg efri sérhæð 157,8 fm ásamt bílskúr og aukarými 48
fm eða samt. 205,8 fm. Stofa, borðstofa og þrjú herbergi,
tvö baðh. og plássgóðar s.svalir Bílsk. er 24 fm . Undir bílskúrnum er 24 fm óinnréttað rými með sérinngangi sem
hægt væri að útbúa stúdíóíbúð til útleigu GÍSLI RAFN
SÝNIR ÍBÚÐINA Í DAG KL. 18,00 – 18,30

Falleg 69 fm 2ja herb. íbúð á 4.hæð með góðu
útsýni. Svalir í suður og austur. Nýmáluð og nýleg
gólfefni. Getur verið laus ﬂjótlega.
Verð 21,8 milljónir

LINDARBRAUT SELTJARNARNESI

BREIÐAHVARF - STÓRGLÆSILEGT

HOLTSBÚÐ GARÐABÆ

FLÓKAGATA

AÐALÞING

Mjög björt og góð 73,3 fm íbúð á efri hæð fallegu
og vel við höldnu fjórbýli ásamt 26,0 fm bílskúr.
Sameiginlegur inngangur með einni íbúð, en tvær
íbúðir eru á hverri hæð. Malbikað stórt bílaplan er
við húsið og gróin og falleg lóð til suðurs. Hugguleg,
björt og vel skipulögð tveggja herbergja íbúð með
svölum í austur. Laus strax! Verð: 24 milljónir

Glæsilegt, vel skipulagt 320,9 fm einbýlishús með
stórbrotið útsýni yﬁr Elliðavatn, Heiðmörk og til
Bláfjalla. Húsið er á tveimur hæðum og öllum
nútíma þægindum. Eikarparket á gólfum, eikar
innréttingar og háar eikar hurðir. Instabus stýrikerﬁ.
Stórglæsileg eign!. Verð: 95 milljónir

205fm timbur einbýlishús ásamt 45fm bískúr i
fallegu, grónu hverﬁ í Garðabæ. Húsinu hefur verið
vel við haldið og garðurinn er gróinn og fallegur.
Stutt er í skóla, sundlaug og aðra íþróttaiðkun.
Fallegt útsýni. Verð: 49,9 milljónir

Glæsileg 64fm,tveggja herbergja, íbúð á jarðhæð
við Flókagötu. íbúðin er í mjög góðu ástandi og
hefur nýlega verið endurnýjuð. Falleg eign á
ﬂottum stað! Verð: 18,7 milljónir

GLÆSILEG ÚTSÝNISHÚS Tvílyft alls 274-286 fm
staðsteypt raðhús í fjögurra húsa lengju staðsett hátt
á einstökum stað innst í litlum botnlanga með útsýni
yﬁr Elliðavatn, Heiðmörkina, Bláfjöllin og víðar. Húsinð skiptist Þannig: Íbúð 249 fm. Innbyggður bílskúr
32,2 fm. Til afhendingar ﬂjótlega fullbúin að utan ,
tilbúin til innréttinga. Nánari upplýsingar á fasteign.is

Finndu okkur
á Facebook

Ásbraut 7 - 3 hæð, mið.
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Verð: 12,5 m.

Kringlan - Sjóváhúsið

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Andri
Sigurðsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi og
lögg. leigumiðlari

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

skjalagerð

Verð: 16,5 m.

Hraunteigur - sérhæð

Verð: 39,9 m

Lómasalir - 4ra herb.
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Mjög góð 41,3 fm studíóíbúð á 3ju hæð (efstu hæð) í nýmáluðu fjölbýlishúsi á besta stað í Kópavogi. Parket og dúkur á gólfum.
Opið hús 13 ágúst frá kl 17:30 til 18:00
Sölumaður Ruth sími 6592512

Hamravík - Stór 2ja herb.

Rauðagerði - Tvær íbúðir

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

Faxatún - Garðabæ

Til leigu tvær skrifstofuhæðir á 4. og 5. hæð ca. 1100 fm. Í leigunni
fylgir aðgangur að mötuneyti og fundarherb. á 6. hæð og líkamsrækt
á jarðhæð ásamt bílastæðahúsi og bílastæðum utanhúss. Horft er til
langtímasamnings allt að 10 ára eða lengur.

Verð: 44,9 m .

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

Skeiðarvogur - 2ja herb

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

Maríubaugur – Sérhæð

Töluvert endurnýjuð sérhæð á þessum frábæra stað. Þrjú herb, tvær
stofur og sérstandandi bílskúr, alls 155 fm. Endurnýjuð gólfefni,
eldhús, bað o.ﬂ.

Verð: 30,9 m

Góð 5 herb, 140 fm sérhæð í nýlegu húsi. Þrjú svefnherbergi og
tvær stofur. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Mikið útsýni af
svölum. Gott skipulag, vandaðar innréttingar. Laus til afhendingar.

Verð: 14,5 m.

Góð 55,5 fm 2ja hebergja íbúð í kjallara með sérinngangi í raðhúsalengju á besta stað. Sérinngangur. Sameiginleg þvottahús á
sömu hæð. Parket og ﬂísar á gólfum.

Oddsholt – Sumarhús

Húsið er 54,1 fm að gólfﬂeti og er á tveimur hæðum að hluta. Uppi
er ca. 25 fm svefnloft. Tvö svefnherbergi með naglföstum rúmstæðum , baðherbergi, anddyri og alrými ( og dagstofa með eldhúsi
(eldavél og uppþvottavél). Parket á gólfum. ca 25-30 fm sólpallur

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

Háteigsvegur - Sérhæð

Verð: 33,9 m

111,3 fm sérhæð á tveimur hæðum í nýuppgerðu húsi á besta stað
í borginni. Sérinngangur. Parket og ﬂísar á gólfum. Þrjú svefnherbergi. Tvennar svalir.

Við leitum að ...

• 3ja- 4ra herbergja í hverﬁ 111. • 4ra herb íbúð í Háaleitishverﬁ
• 4ra - 5 herb í Þingholtum • Sérhæð í hverﬁ 105
Upplýsingar veita Ruth og Gústaf

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is
Sveinbjörn Halldórsson
Löggiltur fasteignasali
Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur löggiltur fasteignasali.
Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is

SÆVARGARÐAR 11 - EINBÝLISHÚS

MÝRARSEL - PARHÚS

HELGUBRAUT - ENDARAÐHÚS

FÍFUSEL - RAÐHÚS

Fallegt 237 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr á
góðum stað á Seltjarnarnesinu. Í dag eru þrjú stór herbergi (áður
ﬁmm) og þrjár bjartar stofur. Arinn í stofu. Góðar innréttingar.
Parket og ﬂísar á gólfum. Stór en viðhaldslítill garður. Hellulögð
verönd með heitum potti. Verð 69,8 millj.

Bjart og rúmgott 293 fm parhús sem er kjallari og tvær hæðir auk
tvöfalds bílskúrs. Góðar innréttingari. Stofa og borðstofa með arni.
3-4 svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi með sturtu og kari. Möguleiki á útleiguíbúð í kjallara. Góð staðsetning. Verð 49,1 millj.

Vorum að fá í einkasölu gott 248 fm endaraðhús í vesturbæ
Kópavogs. Húsið er á þremur hæðum. Í rishæð eru 3 svefnherb. og
sjónvarpshol. Á aðalhæð eru stofur og eldhús. Í kjallara er möguleiki
á að útbúa sér 2ja herb. íbúð. Verð 45,5 millj.

Vel skipulagt raðhús, sem er kjallari og tvær hæðir auk stæðis í bílageymslu. Rúmgóð stofa. Eldhús með góðri innréttingu. 4-5 svefnherbergi. Lítil íbúð í kjallara. Snyrtilegt og vel viðhaldið hús. Góð
staðsetning þaðan sem stutt er í skóla og leikskóla. Verð 37,9 millj.
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ARNARSMÁRI - 4RA HERBERGJA

HRAUNBÆR GÓÐ KAUP

NJÁLSGATA 4RA HERBERGJA

Maríubakki - GLÆSILEGT ÚTSÝNI

Mjög góð 99 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Þrjú svefnherbergi með skápum. Eldhús með hvít/beyki
innréttingu og borðaðstöðu. Þvottahús. Flísalagt baðherbergi. Stofa
og borðstofa með suðursvölum. Verð 26,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAGINN 13. ÁGÚST FRÁ KL. 17:00 17:30. Góða 91 fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð við Hraunbæ. Eldhús
með borðkrók. Þrjú svefnherbergi með skápum. Flísalagt baðherbergi. Björt og góð stofa með vestursvölum. Stór sameiginleg lóð með
leiktækjum fyrir börn. Parket, ﬂísar og dúkur á gólfum. LAUS STRAX.

Góð 103 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í fallegu fjölbýli. Þrjú
rúmgóð svefnherbergi og stór og björt stofa. Fallegt útsýni er frá
íbúðinni. Tvennar svalir. Sameign er falleg og vel umgengin. Staðsetning eignar er góð. Verð 24,9 millj.

Góð 91 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í fallegu fjölbýli með
glæsilegu útsýni við Maríubakka í Reykjavík. Tvö svefnherbergi
með skápum. Flísalagt baðherbergi. Björt og falleg stofa með
vestursvölum. Eldhús með nýlegum innréttingum. þvottahús og búr
Parket og ﬂísar á gólfum. 18.5 millj

ÞÓRÐARSVEIGUR - LYFTUHÚS

LAUGAVEGUR - 2JA HERBERGJA

HÆÐARGARÐUR 33 - FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI

STÓRHOLT MEÐ AUKAHERBERGI

Falleg 88 fm 3ja herb. endaíbúð á 4. hæð í nýlegu lyftuhúsi í
Grafarholtinu ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Tvö rúmgóð svefnherbergi og björt stofa. Stórar suðursvalir. Þvottahús innan íbúðar.
Parket og ﬂísar á gólfum. Verð 22,9 millj. LAUS STRAX.

VORUM AÐ FÁ GLÆSILEGA 92 FM 2JA HERB ÍBÚÐ VIÐ LAUGAVEG.
Stórt svefnherbergi með skápum. Björt stofa með suðursvölum.
Fallegt eldhús. Flísalagt baðherberg. Þvottahús. Geymsla er á
hæðinni. Parket og ﬂísar á gólfum. LAUS STRAX. Verð 26,5 millj.

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

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

Traust þjónusta í 30 ár

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

Magnús Hilmarsson

Sigurður Hjaltested

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

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

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

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

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

Starengi – 3ja herb. Laus strax
Opið hús í dag mánudag kl. 17:00-18:00
Falleg 3ja herb. íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í snyrtilegu
nýlegu 2ja hæða fjölb. Fallegar innréttingar. Parket og
flísar. Gengið úr stofu út á afgirta sérlóð með verönd í
suður. Sérinngangur. Þvottah. í íbúð. Stutt í alla þjónustu.
Góð eign fyrir dýravini. Verð 21,0 millj.

Granaskjól – 3ja herbergja

Kambasel – Raðhús

Naustabryggja – 2ja herb.

Þingás – Einbýli með aukaíb.

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 77 fm 3ja herbergja
íbúð í kjallara í tvíbýlishúsi á þessum vinsæla stað í
Vesturbænum. Fallegar innréttingar. Parket. Sérinngangur. Falleg eign á frábærum stað.
Verð 25,9 millj.

Sérlega glæsilegt 219 fm raðhús á tveimur hæðum
ásamt risi. Þar af er 24 fm bílskúr. Nýjar glæsilegar
innréttingar og gólfefni. Suðursvalir út frá borðstofu.
4 svefnherbergi. Afgirt timburverönd í suður. Fallegur
ræktaður garður. Hiti í bílaplani.
Verð 49,5 millj.

Mjög falleg 69 fm 2ja herbergja íbúð á annari hæð í
fallegu húsi við Naustabryggju í Reykjavík. Fallegar
innréttingar. Parket. Þvottahús í íbúð. Góðar svalir út frá
stofu með fallegu útsýni út á sjóinn.
Verð 20,5 millj.

Mjög fallegt 225 fm einbýlishús sem er kjallari, hæð og
ris 225 fm ásamt 40 fm bílskúr. Samtals 265 fm. Fallegar
innréttingar. Parket og flísar. 4 svefnh. Suðursvalir út frá
efri hæð. Gengið útfrá neðri hæð út í fallegan ræktan
garð. Í kjallara er 2ja herb. aukaíbúð. Afgirtur heitur
pottur. Rólegur og góður staður. Verð 58,9 millj.
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Fossagata – Einbýlishús – Bílskúr

Álagrandi – 6 herbergja

Þórðarsveigur – 3ja herb. – Bílskýli

Gautavík – 3ja herb. – Bílskúr

Hjallahraun – 300 fm atvinnuh.

Vorum að fá í einkasölu fallegt eldra einbýlishús
(timburhús) sem er 104 fm. Kjallari, hæð og ris ásamt
frístandandi bílskúr á þessum vinsæla stað í litla
Skerjafirði. Fallegur ræktaður garður (eignarlóð). Fallegt
lítið einbýli á góðum stað.
Verð 41,9 millj.

Mjög falleg 145 fm íbúð sem er hæð og ris í tvíbýli á
þessum vinsæla stað í Vesturbænum. Fallegar innréttingar. Gegnheilt parket. 6 svefnherbergi. Sérinngangur. Bílskúrsréttur með teikningum. Mjög sérstök og
falleg eign sem hentar vel fyrir stóra fjölskyldu.
Verð 41,9 millj.

Falleg 3ja herbergja 85 fm íbúð á annari hæð ásamt
stæði í bílageymslu. Fallegar ljósar innréttingar með
granit á borðum. Sérþvottahús í íbúð. Suðursvalir út frá
stofu. Stutt í skóla og leikskóla.
Verð 22,9 millj.

Mjög falleg og mjög rúmgóð 115 fm 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð með 30 fm afgirtri timburverönd. Fallegar eikarinnréttingar. Parket. Þvottahús í íbúð. Bílskúr innbyggður
í húsið. Sérinngangur.
Verð 28,9 millj.

Höfum til sölu 296 fm atvinnuhúsnæði á götuhæð
með c.a. 100 fm millilofti. Góð lofthæð. Tvennar stórar
innkeyrsludyr. Auðvelt er að skipta plássinu upp í tvær
einingar.
Verð 28,9 millj

Grundargerði - Einbýlish. Laus fljótt

Álfaland með bílskúr

Melalind – Bílskúr

Grettisgata – Einbýli

Vegghamrar – 3ja herbergja

Með 2 auka stúdíóíbúðum.
Mjög fallegt einbýlishús, sem er hæð og ris ásamt
kjallara undir hluta hússins. Tvær sér stúdíóíb., önnur
í bílskúr hin í kjallara. Eignin er alls 206 fm, þar af er
bílskúrinn 34 fm.
Verð 52,9 millj.

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

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

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

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

Gautavík – Sérinngangur - Bílskúr

Hjarðarhagi – 5 herbergja

Berjarimi - Laus - 3ja herb. - Bílskýli

Kringlan 23 – Raðhús

Torfufell – Raðhús

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

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

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

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

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

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is
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ƌĞŝĝĂǀşŬϵ şďƷĝϯϬϮ
ϭϭϮZĞǇŬũĂǀşŬ
Ϯ͘ŚĞƌď͘ϲϭŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗^ƚƌĂǆ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗ϭ͘ϱϵϳ͘ϭϲϲ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌůĄŐŵĂƌŬ͗ϭ͘ϱϯϬ͘ϭϬϮ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϴϱ͘ϮϲϮ͕Ͳ

<ůĂƉƉĂƌƐơŐƵƌϮϬşďƷĝϯϬϮ

XǀĞƌŚŽůƚϭϱ şďƷĝϮϬϮ

ůŝŬĂĄƐϮϭ şďƷĝϭϬϮ

ϭϬϭZĞǇŬũĂǀşŬ
Ϯ͘ŚĞƌď͘ϰϰŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗^ƚƌĂǆ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗ϭ͘ϲϴϱ͘ϳϵϲ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌůĄŐŵĂƌŬ͗ϭ͘ϲϴϱ͘ϳϵϲ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϴϰ͘ϮϮϱ͕Ͳ

ϮϳϬDŽƐĨĞůůƐďč
Ϯ͘ŚĞƌď͘ϱϰ͕ϭŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗ǇƌũƵŶĨĞďƌƷĂƌϮϬϭϯ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗Ϯ͘ϬϰϮ͘ϭϲϮ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌůĄŐŵĂƌŬ͗ϭ͘ϭϱϳ͘ϭϬϲ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϴϱ͘Ϯϲϳ͕Ͳ

ϮϮϭ,ĂĨŶĂƌłƂƌĝƵƌ
ϰ͘ŚĞƌď͘ϭϭϰŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗^Ŭǀ͘ƐĂŵŬŽŵƵůĂŐŝ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗Ϯ͘ϴϯϵ͘ϭϵϭ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌůĄŐŵĂƌŬ͗ϭ͘ϱϯϰ͘ϵϬϵ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϰϰ͘ϭϬϴ͕Ͳ

ƌŶĂƌƐŵĄƌŝϰ şďƷĝϯϬϭ

ǇĝŝƐŵǉƌŝϮϰ şďƷĝϮϬϮ

DŝĝŚŽůƚϱ şďƷĝϯϬϭ

ϮϬϭ<ſƉĂǀŽŐƵƌ
ϯ͘ŚĞƌď͘ϴϬ͘ϯŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗ǇƌũƵŶƐĞƉƚ͘
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗ϭ͘ϴϵϳ͘ϱϲϲ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌůĄŐŵĂƌŬ͗ϭ͘ϭϳϴ͘Ϭϵϰ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϳϱ͘ϵϵϴ͕Ͳ
d,͗1ďƷĝŵĞĝƚĞŬũƵŵĂƌŬŝ

ϭϳϬ^ĞůƚũĂƌŶĂƌŶĞƐ
ϯ͘ŚĞƌď͘ϳϯ͘ϰŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗&ůũſƚůĞŐĂ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗Ϯ͘ϲϬϲ͘ϲϬϯ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌůĄŐŵĂƌŬ͗ϭ͘ϰϵϯ͘ϴϲϮ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϳϵ͘ϭϳϰ͕Ͳ
d,͗1ďƷĝŵĞĝƚĞŬũƵŵĂƌŬŝ

ϮϳϬDŽƐĨĞůůƐďčƌ
ϯ͘ŚĞƌď͘ϴϯ͘ϱŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗ǇƌũƵŶƐĞƉƚ͘
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗Ϯ͘ϵϯϱ͘ϳϰϰ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌůĄŐŵĂƌŬ͗Ϯ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϮϭ͘Ϭϱϯ͕Ͳ
d,͗1ďƷĝŵĞĝƚĞŬũƵŵĂƌŬŝ

XǀĞƌŚŽůƚϭϯ şďƷĝϮϬϭ
ϮϳϬDŽƐĨĞůůƐďčƌ
ϯ͘ŚĞƌď͘ϴϮ͘ϲŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗^ƚƌĂǆ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗Ϯ͘ϴϬϮ͘ϳϳϰ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌůĄŐŵĂƌŬ͗ϭ͘ϱϴϴ͘Ϭϳϱ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϭϳ͘ϱϮϬ͕Ͳ

)\ULUYDULXPSUHQWYLOOXURJP|JXOHJDUEUH\WLQJDUiYHUèLRIDQJUHLQGLUì WWLUWDNDPLèDIVDPì\NNWXPIpODJVLQVRJUHJOXP

%~VHWLK~VQ èLVVDPYLQQXIpODJ6tèXP~OL5H\NMDYtNVZZZEXVHWLLVEXVHWL#EXVHWLLV

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

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.

Þjónustusími 891-9916

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

Hátröð-Kópavogur

Fléttuvellir/Hafnarfj.SKIPTI

Sjafnarbrunnur- Úlfarsfell

Fjarðasel- Miðjuraðhús.

Valshólar

Hrísmóar-Garðabæ-Lyftuhús

Kristnibraut - lyftuhús

Mikið endurnýjað einbýli, hæð og
ris ásamt sambyggðum bílskúr. Góð
staðsetning í lokaðri götu, stutt í alla
þjónustu og skóla.Húsið hefur verið
mikið endurnýjað, m.a. nýlegt þak og
nýleg hellulögn með snjóbræðslukerﬁ
fyrir framan bílskúr, garðurinn fallegur
og vel hirtur. V. 51,0 m. 6182

208fm, þara af 27,8fm innb.bílskúr.Húsið
skiptist í forstofu, hol, 5 svefnherbergi,
2 baðherbergi, þvottahús í bílskúr,
geymsla, eldhús og stofu/borðstofu.
Góð lofthæð í stofum og niðurtekin
gólf..Húsinu verður skilað fullfrágengnu
að utan, múrað og hvíttað. Ýmis skipti
möguleg td. sumarhús. V. 57,7 m. 6220

Skipti möguleg á minni eign með
bílskúr. Fallegt og nánast fullbúið 6
herbergja 209,8fm endaraðhús með
31,6 fm innbyggðum bílskúr eða
samt.241,4fm.Húsið er á 3 pöllum og
gengið inn á miðpalli. V. 49,9 m. 6162

SKIPTI Á MINNI EIGN. 240,4 fm vel
byggt miðjuraðhús á þremur hæðum.
Innbyggður 26,2 fm bílskúr +a jarðhæð. Mögulegt að innrétta aukaíbúð á
jarðhæð. V. 39,9 m. 6062

5 herbergja falleg og rúmgóð 113fm
endabúð á miðhæð í litlu fjölbýli við
Valshóla. Mjög snyrtileg sameign.
V. 24,9 m. 6218

3ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi.
Íbúðin er 80,8 fm + geymsla 2,6 fm
samtals 83,4 fm. Íbúðin : forstofa, hol,
tvö herbergi, baðherbergi, eldhús og
rúmgóð stofa: Geymsla í kjallara og sér
bílastæði í V. 24,3 m. 6000

Falleg og rúmgóð ca.107 fm 3ja herb
íbúð á 3. hæð f.miðju í 9 íbúða lyftublokk. Skipti á minna í Neðra Breiðholt
eða Kópavogi möguleg,
V. 26,5 m. 5783

Rauðarárstígur

Ugluhólar

Sóltún/Lyftuhús

Klapparhlíð/Mos.sveit/lyftuh.

Flateyri /Grundarstígur

Sumarhús- Grafningur.

Rúmgóð og mikið endurnýjuð 3ja
herb. ca 65fm íbúð á 1. hæð í litlu
fjölbýli. Mjög snyrtileg sameign.Aflokaður garður í kringum húsið.
V. 18,9 m. 6212

Falleg 3-4ra herb.ca.85fm endaíbúð á
efstu hæð (3 hæð) í 8 íbúða húsi.
Öll sameign er mjög snyrtileg. Húsið
er nýlega klætt á þrjár hliðar m.STENI
og þá hefur þak og gluggar verið tekið í
gegn. V. 18,5 m. 6181

Nýleg 3ja herb. ca.85fm íbúð á 6 hæð
í lyftuhúsi við Sóltún. Suðursvalir frá
íbúð og gott útsýni. Góð staðsetning
miðsvæðis í Reykjavík. LAUS V. 28,9
m. 6052

Nýleg og afar rúmgóð 2ja herb.ca.91fm íbúð
með sér inngangi af svalagangi á 2. hæð
í nýlegu 4ra hæða lyftuhúsi. Glæsilegt
útsýni er til Reykjavíkur, út á Flóann til
Snæfellsness. Sameign öll er vönduð m.a.
meðsjónvarps-dyrasíma og allt umhverﬁ
hússins hið snyrtilegsta. V. 25,2 m. 6195

Uppgert einbýli á Flateyri, byggingarár
1920. Húsið er timburhús á steyptum
grunni samtals 79,8fm þarf er efri
hæðin 60,7 fm og kjallarinn 19,1fm
áhv. Lán frá Íbúðalanasj.ca.7,1mlj
verð 8mlj

Snyrtilegt og fallega innréttað sumarhús í landi Grímkelsstaða í Grafningi í
Grímsnes- og Grafningshreppi. Landið
allt vel gróið, mikill trágróður og
geysifallegt útsýni. Lóðin er 2500fm og
leigð til 50 ára frá 1. október 2002 til 1.
október 2053 V. 9,2 m. 2266

Skrifstofuherbergi til leigu Suðurlandsbraut 10 2. hæð.

S í m i 5 3 3 1616

•

Þjónustusími 891-9916

•

w w w . l u n d u r. i s

•

l u n d u r @ l u n d u r. i s

Til leigu 2 skrifstofuherbergi á skrifstofu
okkar við Suðurlandsbraut 10 á 2. hæð.
Allur aðgangur og góð aðstaða. Verð
45.000 á hvort herbergi. Uppl. veitir Karl
Gunnarsson hjá Lundi fasteignasölu í
síma 533 1616 og 898 2102. 5284

Runólfur Gunnlaugsson
lögg. fast.

Hraunbær 81, raðhús m.bílskúr

Hörgshlíð 4, 3ja herb.

S

PIÐ

Ásmundur Skeggjason
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Góð eign
gulli betri

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Framnesvegur 3ja herb.

Hjallabraut, Hfj. – Auðveld kaup.

Vallarhús - Grafarvogur.

ATH. Laus strax: Ágæt 3ja herb. 82,7 fm.
íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi, ásamt stæði í
bílahúsi. (ATH. inngangur er á 2. hæð hússins) Göngufæri við Háskólann o.ﬂ. Verð
kr. 20,9 millj. Upplýsingar veitir Runólfur
á Höfða s. 892 7798. runolfur@hofdi.is

Glæsileg og rúmgóð 108.6 fm 3ja herb. íbúð
í vinsælu fjölbýli. Tvö svefnherbergi og stórar
stofur. Áhv. gott lán frá íbúðarlánasjóði kr.
20.8 millj. Verð 22,5 millj. Allar nánari
uppl. og skoðun veitir Jóhann Friðgeir GSM:
896-3038

Stórglæsileg 120,2 fm 4-5herb íbúð (möguleiki á fjórum svefnherb.) Nýtt eldhús og
baðherbergi. Sérinngangur og suðursvalir.
Mjög góð eign! Allar nánari uppl. og skoðun
veitir Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038

S

HÚ

PIÐ

O

HÚ

O

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17.00-18.00
Fallegt endaraðhús á einni hæð, 162 fm. ásamt 20.8 fm. bílskúr í
sérstæðri bílskúrslengju, alls skráð 182,8 fm. Húsið skiptist m.a.
í 4 svefnherbergi, eldhús og baðherbergi, hol og stofur, ásamt
glæsilegri sólstofu út frá stofu. Lokaður garður í suður. Mjög
áhugavert hús. Verð kr. 43,5 millj. Þú skoðar húsið í dag kl.
17-18. Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17.00-18.00
Glsæileg þriggja herbergja íbúð á jarðhæð með sér bílastæði
og sér inngangi á þessum frábæra stað. Íbúðin er laus strax.
Eikar parket og náttúrusteinn á gólfum. Húsið er klætt að utan.
Áhvílandi hagstætt lán frá Íbúðalánasjóði 17 millj. Verð 20,9
millj. Ásmundur Skeggjason fasteignasali tekur vel á móti
ykkur í dag kl. 17-18. S- 895 3000.-

Sími
Sími

568 2444
2444
568
Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is
GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is

– www.asbyrgi.is

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Völuteigur- Mosfellsbæ. Til leigu.

Grettisgata

Einiteigur.

Mjög góð 145 fm. efri sérhæð auk 35 fm. bílskúrs við
Safamýri.Nýtt eldhús, innrétting og tæki. Einnig nýtt þvottahús. Arin í stofu . 3 góð svefnherbetgi og 2 baðherbergi.
V. 41 m. 2114

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

Bæjargil.

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

Berjarimi.

Góð 59,8 fm. 2ja. herb. íbúð með 29 fm. bílastæði í húsi.
Alls 88,8 fm. Laus strax. V. 17,2 m. 8537

Skeljatangi.

Falleg 85 fm. íbúð á efri hæð í góðu fjölbýli við Skeljatanga
í Mosfellsbæ. Snyrtileg eign. Fallegur garður.
V. 23,9 m. 8548

Vallarás

Kórsalir

Gullfalleg 2ja herbergja íbúð 42.4
fm. á 2. hæð í lyftuhúsi. Rúmgóðar
vestur svalir. Fallegt útsýni. Laus
ﬂjótlega. Verð 11.9 millj.

Gullfalleg 4ra herb. íbúð 110.6 fm. á
2. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Fallegar innréttingar. Góð
fágengin lóð með leiktækjum. Stutt
í alla þjónustu. Íbúðin er laus til
afhendingar. Verð 29.5 millj.

Flott 93,7 fm. íbúð á 2. hæð auk stæðis í bílageymsluhúsi.
Góðar innréttingar og gólfefni, parket og ﬂísar. Laus strax.
V. 23,5 m. 8527

vakna með þér í bítið

Þráinn á tökkunum og
Gissur með fréttirnar

Álftamýri

Vegghamrar

4ra herbergja endaíbúð 109 fm. á 2.
hæð ásamt bílskúr með kjallara. 3
svefnherbergi. Suður svalir. Íbúðin er
laus til afhenﬁngar. Verð 29.5 millj.

Falleg og vel skipulögð 2ja. herbergja íbúð 62.5 fm. á 2. hæð í litlu
fjölbýlishúsi með sér inngangi af
svölum. Suðursvalir. Íbúðin er laus til
Afhendingar. Verð 16.2 millj.

Háteigsvegur

Urriðakvísl 18

Vorum að fá í einkasölu nýlega 2ja
herbergja íbúð 78,3 fm. á 1 hæð á
góðum stað við Háteigsveg. Stutt í
alla þjónustu. Verð 19.9 millj

Til sölu mjög glæsilegt einbýlishús
466,1 fm. á þremur hæðum með
aukaíbúð á neðri hæð með sér inngangi, innbyggður 52,9 fm. tvöföldur
bílskúr. Gott hús á frábærum stað.
Laust til afhendingar. Verð 87.millj.

Kríuhólar.

Falleg 80 fm. íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi við Kríuhóla í
Efra-Breiðholti. Yﬁrbyggðar svalir og alveg nýtt baðherbegi
með ﬂottum innréttingum. Tvö góð svefnherbergi.
V. 17,9 m. 8550

Falleg 102,5 fm. íbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýli með lyftu
við Stórakrika í Mosfellsbæ. Eikarparketv á gólfum. Gott
skipulag. Fyrsta ﬂokks innréttingar. Svalir í vestur. Laus strax.
Hagstæð áhvílandi lán 20 millj. V. 24.9 m. 8521

Heimir & Kolla

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

Álfkonuhvarf.

Stórikriki-Mosfellsbær.

– alla virka daga
kl. 11 - 12

Vorum að fá í sölu rúmgóða
137.0 fm þjónustuíbúð á
jarðhæð í þessu eftir sótta
húsi. Með íbúðinni fylgir
stæði í bílageymslu. Með
íbúðinni fylgir töluverð
sameign þ.á.m. útisundlaug,
heitir pottar, líkamræktaraðstaða, samkomusalur með
eldhúsi og setustofa. Sér
lóð. Stutt í alla þjónustu.
Íbúðin er laus til afhendingar. Verð 39.9 millj.

Til leigu 215 fm. glænýtt atvinnuhúsnæði. Afar snyrtilegur
frágangur. Vélslípuð lökkuð gólf. Mikil lofthæð 6 m. í mæni.
Vinduhurð 4 m. Malbikað athafnasvæði og bílastæði. Laus
strax. 5210

Vel staðsett 260 fm. einbýli.( þar af er bílskúr 55 fm.) Húsið
er tibúið að utan, gler í gluggum, útidyrahurðir og hurð fyrir
bílskúr. Staðsteypt, fokhelt að innan. Heimtaug fyrir heitt og
kalt vatn komin í húsið. Raﬂagnateikningar fylgja. 8442

á Xinu 977

Efstaleiti

Vantar eignir á skrá. Góð sala

Safamýri.

Boltinn

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

Hjólbarðar

BÍLAR &
FARATÆKI

8–17

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

ÓDÝR ÞRIF

fyrir heimili og fyrirtæki. Mikil reynsla
og góð þjónusta. S. 898 3799

Hreingerningarþjónusta
-Gerum verðtilboð-

Öll almenn þrif, veggjahreinsun,
flutningsþrif, gólfbónun, teppa og
steinteppahreinsun. S. 842 6522

Vy-þrif ehf.

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

Bjóðum hátækni búnað frá Bigas
International srl, einum þekktasta
framleiðanda á gas búnaði fyrir
bifreiðar í Evrópu. Leitið tilboða í búnað
og ísetningu - sparið með MetanLán til
allt að 48 mánaða. velras.is

CADILLAC ESCALADE AWD Árgerð
2007. Ekinn 117 Þ.KM Verð kr.
5.450.000 tilbúinn að skoða skipti

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun,
Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun.

HYUNDAI TERRACAN GLX 35”
breyttur 01/2005, ekinn 103 Þ.km,
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.490.000.
Raðnr.310369 - Jeppinn fagri er á
staðnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Pípulagnir
Pípulagnir

Ford Escape árg.’08, ek. 80 þ.km,
framhjóladrif. V. 1.900.000 staðgr. S.
698 6811

Sendibílar

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum.
Vönduð vinnubrögð. Uppl. í s. 663 5315.

Notuð dekk - notuð dekk

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

Varahlutir

Faglærðir Píparar

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

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

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
SE DIESEL 06/2008, ekinn 76 Þ.km,
sjálfskiptur. Verð 7.590.000. Raðnr.
322361 - Bíllinn er í salnum.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

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

Mótorhjól

Rafmagnsreiðhjólin vinsælu eru til hjá
okkur. Vel búin og flott hjól með álstelli,
diskabremsum,brettum, hraðamæli,
ljósum og fl. Komdu við í Skeifunni 17
og skoðaðu úrvalið.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

NÝ COLEMAN CHEYENNE 10 fet,
Markísa og Decor pakki innifalið, Truma
miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára
ábyrgð, Síðustu húsin á þessu frábæra
verði aðeins 2.389.800kr , Komdu
og skoðaðu, erum með gott úrval af
notuðum vögnum líka.

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

Garðyrkja

Nýja

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.
Varahlutir í Lancer 1300 árg.’00.MMC
Carisma ‘98, Kia Rio ‘01, primera ‘98.
Baleno Wagon ‘97. MMC Space Wagon
‘97, Kia Sephia ‘99, Yaris ‘00, Corolla
‘94 ,’98, Escord ‘98. Accent ‘95 & ‘97 &
‘98, ‘99. Impreza ‘97 & ‘99. Legacy ‘98.
Almera ‘98. Carina ‘97, Vento ‘97, Lanos
‘99, Elantra Wagon ‘97 og ‘99 Civic ‘99.
Golf ‘95, Sunny ‘94. S. 896 8568.

Smápartar.is

Rafmagnshjól á UPPBOÐI!

Á www.bilauppbod.is er hægt að bjóða
Í flottu Vectrix hjólin frá www.vectrix.
com WWW.BILAUPPBOD.IS

Vinnuvélar

Bílar til sölu

Til sölu 28 tonna grafa. árg. ‘97. S:
892-5309.

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

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 01
og til 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

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

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.

Bátar

Hreingerningar

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Rafmagnshjól á UPPBOÐI!

Á www.bilauppbod.is er hægt að bjóða
Í flottu Vectrix hjólin frá www.vectrix.
com WWW.BILAUPPBOD.IS

Til sölu jet-ski. S. 892-5309.

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn.

Málningarfélagið Borg

20% afsláttur f. Húsfélög. Ábyrgð fylgir
öllum verkum. S. 779 0900.

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

Tölvur
Öll tölvuþjónusta og viðgerðir. Mjög
sanngjarnt verð og öll vinna unnin af
fagmanni. Sæki og sendi heim. Uppl.
í s. 822 7668.

AB - PÚST

ÞJÓNUSTA

20% afsláttur af inniverkefnum. Alhliða
málningarþjónusta. S. 778 0100.

Búslóðaflutningar

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

AB Bremsur og viðgerðir

Körfubílaleiga

Málningarþjónusta
Reykjavíkur

Drepum geitungana

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

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

KJS Verktakar

Alhliða málningaþjónusta, fagleg
vinnubrögð og snyrtileg umgegni. Uppl.
s. 896 6078.

Geitungasíminn 555 666 2

Japanskar vélar
Bílapartasala

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

Málarar

Meindýraeyðing

Viðgerðir

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

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

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

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

Húsaviðhald

MÁNUDAGUR 13. ágúst 2012

17

Rafvirkjun

Leigumiðlanir

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

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

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

Nudd

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

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

Atvinnuhúsnæði
Rúml. 70m2 snyrtil.salur í Steinhellu í Hf.
m/4m.hárri innkeyrsluhurð. Tilvalið f.lager
eða snyrtilega starfsemi. S.893-2550.

ÓDÝR HEIMILISTÆKI

Önnur þjónusta

Þvottavélar, ískápar, frystiskápur,
þurrkara, uppþvottavélar. S. 896 8568.

Ódýr heimilstæki

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-0150.

Húsnæði óskast
Couple looking for apartment in
Reykjavik for a long therm. Max.payment
115 thousand ISK. Have no pets, don’t
smoke. E-mail: theicelandist@gmail.com

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

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

Til bygginga

KEYPT
& SELT

Fyrirtæki
Austurlenskur
veitingastaður til sölu!
Grill og safabar. Einstakt
tækifæri fyrir t.d. samhenta
fjölskyldu. Staðurinn er útbúinn
tækjum af bestu gerð og kosta
ný um 15. milljónir. Ýmis skipti
koma til greina s.s. bíll eða
sumarbústaður.
Vinsamlegast sendið
fyrirspurnir á netfangið
ernaarn@gmail.com eða
smarikr@hotmail.com

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Óskast keypt

Kennsla

TANTRA NUDD

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

Þjónusta

51,6 m2 iðnaðarbil

Nokkur bil af þessari fágætu og
eftirsóttu stærð til sölu. Lofthæð: 3,9
m. Hurð 3,6 m. Uppl. í S: 660 1060 og
661 6800 Facebook:/Steinhella 14

Geymsluhúsnæði
Geymslur.com

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

www.geymslaeitt.is

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

ATVINNA
Reykstopp með árangri
s:694 5494

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

Atvinna í boði

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR
Viðhald - gluggar - hurðir - veggir -gólf.
Gerum tilboð. Smíðalausnir. S. 899 3011.
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.

Tröppuviðgerðir

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

Viðhald fasteigna.

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

Nudd
Stjörnunudd! Slökunar, parta, heilnudd.
Uppl. í síma 8460202. Opið 11-18.
NUDD NUDD NUDD Slökunarnudd 101
RVK. S. 857 0740. Irena Kontulová.

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

HEIMILIÐ
Dýrahald
Comenius University
in Bratislava Jessenius
Faculty of Medicine í
Martin Slóvakía

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

Til sölu

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

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

Verslun

Spádómar

Býður nú íslenskum stúdentum
upp á 6 ára í Læknisfræði.
Kennsla fer fram á ensku í
litlum hópum. Skólinn er bæði
viðurkenndur í Evrópu og
Bandaríkjunum. Inntökupróf
verður haldið í í seinustu viku
ágúst.
Allar upplýsingar um
skólann fást á heimasíðu
skólans www.jfmed.uniba.sk
Áhugasamir sendið tölvupóst
á kaldasel@islandia.is eða s.
5444333 og 8201071

Kvöld- og helgarvinna.
Íslenskir
Fjárhundahvolpar

Tvo fallega íslenska fjárhundahvolpa
(rakkar) vantar gott heimili, fæddir
11. desember 2011. Gáski og Bansi.
Ættbókarfærðir
og
örmerktir.
Afkomendur úrvalshunda. Uppl. s. 864
5853 islenskirhvolpar.webstarts.com

Ökukennsla

Lok á heita potta og
hitaveituskeljar.

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

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

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

Spásíminn 908 5666

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

Heilsuvörur
Allar nýju HERBALIFE vörurnar fást hjá
mér. Sólrún Ósk S. 891 9883 www.
heilsufrettir.is/solosk
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg

Við leitum að öflugu og
skemmtilegu fólki til úthringinga.
Fjölbreytt verkefni - tímakaup og
bónusar. Lágmarksaldur 18 ára.
Hringdu í síma 774-7400.
simstodin@simstodin.is

PIEHARNIA Garðabær

Przyjime sprzidawce (ang.albo ísl.
jezyik) inform tel: 891 8258 / 565
8070 Þóra/Iwona

Framtíðarstarf - Bifvélavirki

HÚSNÆÐI
www.aksturinn.is
S. 694 9515

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði óskar
eftir að ráða einstaklinga í fullt
starf í dagvinnu. Einungis duglegt,
áreiðanlegt og samviskusamt fólk
kemur til greina. Aðeins 18 ára og eldri.
Umsóknareyðublöð fást á staðnum.

Húsnæði í boði
Til leigu er 45fm stúdíóíbúð í
Garðabænum. Allt sér og aðstaða fyrir
þvottavél. Leiga á mánuði 80.000 kr.
innifalinn hiti og rafmagn. Möguleiki á
að fá húsaleigubætur. Áhugasamir sendi
tölvupóst með helstu upplýsingum á
geiriein@internet.is

Okkur vantar vana Bifvélavirkja til starfa
sem fyrst á Bílaspítalann í Hafnarfirði.
Þarf að vera vandvirkur, reglusamur og
stundvís. Umsókn sendist á bsp@bsp.is
Ingvi 565-4332 eða 897 3150
Óska eftir aðstoðarmanni við múr/
sprunguviðgerðir. Sími 618 5286.

Café Konditori Copenhagen

Óskar eftir stafsfólki í fullt/hluta starf
við afgreiðslu á kaffihúsinu okkar
Suðurlandsb. 4. Uppl. í s. 864 1585
Dagbjartur. dagb@simnet.is

Til leigu í vesturbæ

Glæsilegt einbýlishús til leigu í vesturbæ
rvk. frá sept til lok maí. Tæplega
400 fm. og leigist með húsgögnum.
Innangengt í séríbúð í kjallara. Uppl.
gefnar olgamariao@gmail.com
Íbúendaréttur til sölu: Í Búmannaíbúð
Þjóðbraut 1, 3. hæð, Akranesi. Íbúðin,
sem er ætluð 50 ára og eldri, er 95 fm, 3.
herbergja. Íbúðin er ný, vel meðfarin og
mjög falleg með útsýni til sjávar. Í húsinu
er lyfta. Laus mjög fljótlega. Áhugasamir
hafi samband í síma 869 5362
Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími
773 3182.

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
3ja herb. 90 fm íbúð til leigu í 108
Rvk. Reglusemi áskilinn. 4 mánaða
bankatrygging. Sendið umsókn á h48@
mmedia.is

TILKYNNINGAR
Einkamál
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SHEARER,
42 ALAN
„Fótbolti snýst ekki eingöngu um að skora mörk, heldur líka að vinna.“
fyrrum framherji enska landsliðsins í fótbolta, á afmæli í dag.

timamot@frettabladid.is

Merkisatburðir
1900 Minnisvarði um Otto Wathne afhjúpaður á Seyðisfirði.
1908 Þýskur jarðfræðingur, Hans Reck, og Sigurður Sumarliðason bóndi ganga á Herðubreið á Mývatnsöræfum en hún var
talin ókleif.
1928 Þýska sjóflugvélin Súlan er við landhelgisgæslu og síldarleit fyrir norðan á vegum Flugfélags Íslands.
1935 Franska hafrannsóknarskipið Pourquoi pas? heldur frá
Akureyri til Grænlands.
1950 Minningarhátíð um Jón biskup Arason haldin á Hólum í
Hjaltadal.

Blása til teiknismiðju fyrir börn á
menningarnótt
Á menningarnótt, þann 18. ágúst, eru börn á aldrinum 3
til 14 ára hvött til að taka þátt í teiknismiðju sem haldin
verður í Borgarbókasafninu. Myndirnar sem hinir upprennandi listamenn munu töfra fram úr ermum sínum
verða sendar í alþjóðlegu teiknisamkeppnina Colorful
Rights sem er á vegum ítölsku samtakanna Fondazione
Malagutti onlus. Samtökin hafa staðið fyrir þessari
alþjóðlegu teiknisamkeppni frá árinu 2001 og er tilgangurinn að vekja athygli á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og réttindum barna almennt.
Í ár verður sérstök áhersla
lögð á 19. og 20. grein sáttmálans en þær fjalla um vernd
gegn ofbeldi og vanrækslu og
umönnun barna utan fjölskyldu.
Þrátt fyrir þessar áherslur er þátttakendum frjálst að teikna það sem
hugur þeirra stendur til. Leiðbeinendur í smiðjunni verða listamennirnir Erna G. Ólafsdóttir og Kristín
Arngrímsdóttir.
Borgarbókasafn sér um að
senda myndirnar til Fondazione
Malagutti onlus. Tilkynnt verður um vinningshafa 25.
nóvember í Mantova á
Ítalíu og hlýtur hinn
heppni vikudvöl
fyrir þrjá í Evrópu.
Borgarbókasafn
mun einnig veita
þremur þátttakendum
viðurkenningu fyrir
þátttöku sína
og verða nöfn
þeirra tilkynnt
í byrjun
nóvember.
- hhs

SEXTUG Sigríður Dúna býður vinum og vandamönnum í garðveislu á heimili sínu á Bjarkargötu í tilefni dagsins.

SIGRÍÐUR DÚNA KRISTMUNDSDÓTTIR HÁSKÓLAPRÓFESSOR: ER SEXTUG Í DAG

Hef safnað reynslu í sarpinn
„Ég læt nú ekki rigninguna aftra mér
í að hóa saman vinum, vandamönnum og nokkrum samstarfsmönnum í
garðinn heima hjá mér á Bjarkargötunni á afmælinu. Þetta verður „garden
party“, bara eins og hjá Mezzoforte,“
segir Sigríður Dúna Kristmundsdóttir
háskólaprófessor, en hún heldur upp á
sextugsafmæli sitt í dag. „Ég var orðin
svo vongóð um að þetta góða veður og
mikla sólskin í sumar myndi haldast.
Núna ligg ég hins vegar yfir spánni hjá
norsku veðurspánni og þeirri íslensku
og lítur allt út fyrir smá rigningu, en
ef svo verður þá tjöldum við bara yfir
garðinn. Þegar maður býr á Íslandi
er ekki annað hægt en að taka allar
tegundir af veðri með í reikninginn,“
bætir hún við.
Sigríður Dúna, sem var þingmaður
Kvennalistans á níunda áratugnum,
starfar um þessar mundir sem prófess-

or í mannfræði við Háskóla Íslands, en
til háskólans sneri hún aftur á síðasta
ári eftir að hafa gegnt stöðu sendiherra
Íslands í Suður-Afríku og Noregi. „Ég
er í leyfi frá utanríkisþjónustunni eins
og er, en gekk til liðs við utanríkisþjónustuna með leyfi frá Háskóla Íslands
svo það áttu sér stað hálfgerð skipti. Nú
er ég í mínu gamla prófessorsembætti
og þykir það óskaplega gaman. Þegar
ég gerðist sendiherra hafði ég kennt í
25 ár við Háskólann og það getur verið
svolítið lýjandi að kenna lengi í striklotu. Nú finnst mér ég koma aftur endurnýjuð. Ég hef fyllt á tankinn með
nýrri reynslu og þekkingu og þykir
afskaplega gaman að kenna og skrifa,
því helmingurinn af starfi háskólaprófessors felst í rannsóknum og ritun.
Undanfarið hef ég verið að birta fræðilegar greinar og sótt ráðstefnur erlendis og þykir mikil gæfa að hafa tækifæri

til að skipta tímabundið um starfsvettvang. Það var mér mikils virði að geta
notað þekkingu mína og reynslu í þágu
utanríkisþjónustu Íslands, ekki síst í
Afríku, en utanríkisþjónustan getur
svo auðvitað kallað mig inn aftur ef
hún vill,“ útskýrir Sigríður Dúna.
Þetta er í fyrsta sinn sem prófessorinn heldur upp á stórafmæli, en
aðspurð segist hún ekki hafa talið tilefni til hátíðahalda fyrr en hún næði
þessum fína aldri. „Ég hef fengið að
takast á við mörg verkefni á þessum
áratugum. Ég hef farið víða og safnað
reynslu í sarpinn, reynslu sem hæfir
virðulegum aldri og nýtist mér í þeim
verkefnum sem fram undan eru.“
En skyldi Sigríður Dúna óska sér einhvers í afmælisgjöf fremur en annars?
„Hlýja og gleðibros á vör eru langbestu
gjafirnar,“ segir hún.

ÞETTA GERÐIST: 13. ÁGÚST 2004
Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

SESSELJA ÞÓRÐARDÓTTIR
húsmóðir,
frá Sléttubóli í Austur-Landeyjum,
síðast til heimilis Álfheimum 54, Reykjavík,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ,
þriðjudaginn 7. ágúst sl. Útför hennar verður frá Fossvogskirkju,
föstudaginn 17. ágúst kl. 13.00.
Guðrún Erlendsdóttir
Davíð Janis
Valgerður Erlendsdóttir
Stephen J. Carter
Ólafur Þór Erlendsson
Hildur Kristjánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Björk syngur á Ólympíuleikum
Það var fyrir átta árum sléttum sem söngkonan Björk Guðmundsdóttir flutti lag sitt
Oceania við setningarathöfn Ólympíuleikanna í Aþenu. Lagið, sem kom út skömmu
síðar á Medúllu, sjöttu hljóðversskífu Bjarkar, var samið sérstaklega fyrir setningarathöfnina og var góður rómur gerður að flutningnum.
Ólympíuleikarnir í Aþenu voru þeir 28. í
röðinni og alls tóku um tíu þúsund íþróttamenn frá 202 löndum þátt í leikunum. Rithöfundurinn Sjón samdi texta lagsins sem

Björk flutti í fyrsta sinn á setningarathöfninni
þegar íþróttafólkið hafði lokið inngöngu sinni
á Ólympíuleikvanginn. Í Aþenu klæddist söngkonan gríðarstórum kjól sem stækkaði eftir
því sem á leið lagið og huldi að lokum allan
leikvanginn og íþróttafólkið sem á honum var.
Í blálokin var heimskorti varpað á kjólinn.
Margt var um frægðarfólk á setningarathöfninni fyrir utan Björk og íþróttahetjurnar,
meðal annarra þau Julia Roberts, Jack Nicholson, Britney Spears og David og Victoria
Beckham.

Bragðmikið og sætt
Elskuleg dóttir okkar, systir,
mágkona og frænka,

ELÍN REYNISDÓTTIR
Sambýlinu Mururima 4, Reykjavík,

lést á Landspítalanum Fossvogi
miðvikudaginn 8. ágúst. Útförin fer fram frá
Fossvogskirkju föstudaginn 17. ágúst
kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hennar er vinsamlegast bent á
Ás Styrktarfélag s. 414-0500.
Reynir Kjartansson
Þuríður Reynisdóttir
Viðar Reynisson
María Ágústsdóttir

María Ólafson
Ágúst Guðmundsson
Anna Lilja Másdóttir
Guðrún Viðarsdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kúmentínsla í Viðey verður á morgun,
14. ágúst, og færist fram miðað við síðustu ár vegna mikillar blíðu í sumar.
Þá flykkist fólk í eyjuna með plastpoka
og skæri og sækir sér kúmen fyrir veturinn. „Viðeyjarkúmenið er þekkt fyrir
einstök gæði, það er fíngerðara en búðarkúmenið, bragðmeira og sætara. Einstaklega gott í baksturinn, að ekki sé
minnst á kaffið!“ segir í fréttatilkynningu.
Engin formleg leiðsögn er um Viðey
þetta kvöld en aðstoð veitt og aðferðin sýnd þeim sem ekki hafa áður tínt
kúmen.

Aukaferðir eru á þriðjudagskvöldum frá Skarfabakka klukkan 18.15
og 19.15. Kaffihúsið í Viðeyjarstofu
er opið þessi kvöld og upplagt að njóta
kvöldverðar í eyjunni áður en hafist
er handa við tínsluna. Síðasta ferjan
fer úr Viðey klukkan 22. Gjald í hana
fram og til baka er 1000 krónur fyrir
fullorðna og 500 fyrir börn, sjö til
fimmtán ára, í fylgd fullorðinna en
frítt er fyrir sex ára og yngri.
- gun

KÚMEN Einstaklega gott í baksturinn

að ekki sé minnst á kaffið.

kjartan@frettabladid.is

ÚTILJÓSAÚRVAL

VIÐ FELLSMÚLA - REYKJAVÍK
LED LJÓS

4.995

4.995

4.995

5.995

4.595 5.995 7.995

6.995

6.995
4.995

5.995

4.995

4.995

4.595 3.995 6.995

4.995

4.995

4.995 4.995 6.995
4.995

5.995
6.995

6.995
4.995

4.995

4.995

4.995

GALVANISERAÐ

4.995 4.995

3.995 3.995

7.995

12.995

5.995

7.995

6.995

6.995

LJÓS ÁN RÖRS

6.995 5.495
4.595

4.595

Uppselt í stáli

Uppselt í stáli

6.995

4.995
OPIÐ ALLA DAGA

VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

Mán. til fös. kl. 9 - 18
Laugard. kl. 10 - 16
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krossgáta
2

1

6

7

3

4

5

8

9

10

12

LÁRÉTT
2. hluta sólarhrings, 6. kringum, 8.
ról, 9. fæðu, 11. tveir eins, 12. egó,
14. nautnalyf, 16. utan, 17. frjó, 18.
prjónavarningur, 20. til, 21. heimsálfa.

11

LÓÐRÉTT
1. samsull, 3. samtök, 4. tré, 5. hallandi, 7. sósa, 10. fjör, 13. tilvist, 15.
erfiði, 16. árkvíslir, 19. ætíð.

13

14

Hvað veit maður?

15

LAUSN
17

18

19

LÓÐRÉTT: 1. gums, 3. aa, 4. gráfura,
5. ská, 7. majónes, 10. táp, 13. líf, 15.
mæða, 16. ála, 19. sí.
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ég hef stundum álitið ótæpan viskubrunn
er fátt annað en afbakaðar hugmyndir sem
hafa hreiðrað um sig í hugskoti mínu eftir
sjónvarpsgláp.

greindarvísitölu meðal Íslendings sem
aldrei hefði komið út fyrir plánetuna
rauðu en sæi hins vegar sama sjónvarpsefni og meðal Íslendingur. Hvaða hugmyndir hefði þessi Marsbúi um jörðina?

ÉG FÆ oft áminningu um þetta. Til dæmis
hef ég oft talið mig vera nokkuð fróðan um
Bandaríkin. Enda er ég líkur mínu heimafólki að því leyti að ég er fljótur að smitast
af því sem Kaninn bregður upp á skjá okkar
eins og sjá má á hátterni okkar og heyra af
máli okkar. Staðreyndin er hins vegar sú
að ég hef aldrei til Bandaríkjanna komið
og þekki engan þarlendan jafn vel og ég
þekki Ross og Rachel í Friends. Síðan líður
að kosningum og þá heyrir maður á frambjóðendum, sérstaklega þeim sem fer fyrir
repúblikönum, að maður þekkir harla lítið
þau mið þar sem atkvæðaveiðarnar fara
fram. Stærstu áminninguna um fáfræði
mína um bandaríska þjóð fékk ég hins
vegar árið 2004 þegar George Bush rúllaði
John Kerry upp í forsetakosningunum.

HANN myndi líklegast telja að leynilögreglumenn væru fjölmennasta stétt
heimsins. Hann væri líklegast sérfræðingur um skothríðir og ofbeldi en vissi
mest lítið um skúringar og uppvask.
Hann myndi vita vel hvað kókaín væri
en sennilega ekki hafa hugmynd um
hveiti. Hann myndi líklegast telja helmingslíkur á því að aðstoð ungs manns
við konu á biluðum bíl myndi enda með
samförum. Ekki ósvipað því sem ég
gerði á þrettánda ári.

LÁRÉTT: 2. dags, 6. um, 8. ark, 9.
mat, 11. áá, 12. sjálf, 14. ópíum, 16.
án, 17. fræ, 18. les, 20. að, 21. asía.
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H

vers konar hugmyndir hefði mannBAKÞANKAR
vera um heiminn ef hún þekkti hann
Jóns
eingöngu af sjónvarpi? Til að gera okkur
Sigurðar þennan hugarburð bærilegri skulum við
Eyjólfssonar ímynda okkur að til væri Marsbúi með

ÉG HELD að flest okkar myndu
telja þennan Marsbúa verulega brenglaðan. Það kann
því að hljóma undarlega
en ég á ósköp auðvelt
með að setja mig í spor
hans. Þegar ég læt
hégómann lönd og leið
en viðurkenni fyrir
sjálfum mér að það sem

INNANHÚSSTÍLISTANÁM
Dæmi um það sem
tekið er fyrir í náminu:
Lita- og línufræði
Tónalgreining
Vaxtarbygging
Heitt og kalt rými
Stórt og lítið rými
Uppröðun hluta
Stílistun á:
Baðherbergi

The Academy of Colour and Style býður nú upp á nám í
innanhússtílistun. Farið er í helstu grunnþætti í lita- og
línufræði. Einnig er kennt að meta stíl út frá persónunni
sjálfri. Þá er hún greind út frá vaxtarbyggingu og
litgreiningu en þær upplýsingar segja mikið til um hvernig
einstaklingur vill hafa sitt nánasta umhverfi eins og liti og
stíl. Nemendur vinna svo verkefni í hverri viku og taka þá
fyrir stílistun á stofu, baðherbergi, barnaherbergi o.fl.
Gestafyrirlesarar koma í tíma og kynna fyrir nemendum
ýmis atriði sem koma þeim til góða.
Hver önn tekur þrjá mánuði. Kennsla fer fram í
Tækniskólanum einu sinni í viku frá 18-22.

Svefnherbergi
Barnaherbergi
Eldhúsi
Garðhýsi

EN SJÓNVARPSGLÁPIÐ er samt alveg
ágætt, ég myndi alls ekki óska neinum
þess að fara á mis við það allt saman. Hins
vegar mega menn heldur ekki fara á mis
við speki fróðra manna og kvenna sem rata
lítt á skjáinn. Til dæmis er hollt að minnast
endrum og eins orða Sókratesar sem sagðist vita það eitt að hann vissi ekki neitt.
EN ÞÁ þarf maður víst að opna bók.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Litla svarta
Halló! Ég
bókin? Ég hélt er að gera
að við hefðum þetta fyrir
ákveðið að sú
Ívar!
bók yrði aldrei
dregin fram
aftur?

Gildra? Þú ert að
Í alvör- hjálpa Ívari
unni? er það ekki?
Ég á fleiri!

Þarna
ertu litli
vinur!
Long
time no...

Help
yourself!

Stofu
Og margt fleira.

Anna F. Gunnarsdóttir
Stílisti

Helga Sigurbjarnadóttir
Innanhúsarkitekt

Þorsteinn Haraldsson
Byggingafræðingur

Í alvörunni!

Brandenburg

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533 5101

■ Gelgjan
Hvaða dagur
er í dag?

Við berum út sögur af frægu fólki

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

13...?

Í dag er 13.

Janúar

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

NIÐÚBARÝD

Við ábyrgjumst
þennan næstu
30 árin eða næstu
16 km, sama hvort
kemur á undan.

Birtingur treystir okkur fyrir
öruggri dreiﬁngu á Séð og heyrt
Póstdreiﬁng | Suðurhraun 1 | 210 Garðabær | Sími 585 8300 | www.postdreiﬁng.is

■ Barnalán
Gettu
hvað?

Mamma leyfði
mér að fara í
sturtu í staðinn
fyrir bað!

Í alvörunni?

Seconds From Disaster
Heimildaþættir um stórslys og hamfarir
NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

Jóhann,
ertu með
námsumsóknina
tilbúna
svo ég geti
skrifað
undir?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Já. Og það
var frábært.

Sturtur eru
miklu betri
en böð.

Af
hverju?

Ef þú ferð
Vanda!
varlega og
stendur alveg
upp við vegginn,
geturu komið
í veg fyrir að fá
einn einasta
dropa á þig!

BRAD DREIFIR STOLNU EFNI
TIL ÞÚSUNDA ÍSLENDINGA
Á HVERJUM DEGI.
- ERT ÞÚ Í VIÐSKIPTUM?
Á hverjum degi neyta þúsundir Íslendinga efnis þar sem eignarréttur er virtur að vettugi. Niðurhal og notkun á þjónustu, sem ekki er
lögleg hér á landi, kostar íslenskt þjóðfélag háar upphæðir. Á Íslandi
tapa allir á þessu athæﬁ, skattgreiðendur, rétthafar efnisins og þeir
sem starfa í hinum skapandi greinum.

Metum eignarréttinn að verðleikum og njótum hugverka löglega. Kynntu þér málið á smais.is/hugverk
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앲앲앲앲

앲앲앲앲앲
- Miami Herald

- Rolling Stone

Allt óljóst í Twilight-heimi

KEIRA
KNIGHTLEY

STEVE
CARELL

Enn af máli málanna í Hollywood;
Kristen Stewart og Robert Pattinson.
Á meðan Rob undirbýr sig fyrir
viðtal í sjónvarpsþættinum Good
Morning America á miðvikudagsmorgun þar sem, ef marka
má heimildir, þáttastjórnendum
verður leyfilegt að spyrja hann
að hverju sem er, virðist Kristen vera að reyna að skríða í felur.
Ekki nóg með að hún sé búin að
boða forföll á frumsýningu nýjustu myndar sinnar, On The Road,
í næstu viku heldur segir sagan
að hún hafi líka dregið til baka

앲앲앲앲

앲앲앲앲

- Guardian

- Time Entertainment

Frá Framleiðendum Toy Story 3, Finding Nemo og Up.

앲앲앲앲

앲앲앲앲

e.t. weekly

b.o. magazine

Sýnd með íslensku og ensku tali – sýnd í 2D og 3D

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

MBL

KVIKMYNDIR.IS

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

ákvörðun sína um að taka að sér
aðalhlutverkið í myndinni Cali.
Hún hafði einnig ætlað að framleiða þá mynd, ásamt Nick Cassavetes, svo það eru allar líkur að
hún ákveði að halda sig eingöngu
hinum megin við myndatökuvélarnar að þessu sinni.
Twilight-aðstandendur reyna
nú allt sem þeir geta til að beina
sjónum aðdáenda myndanna að
öðru en framhjáhaldinu og hafa
gefið út að endirinn á síðustu
myndinni, sem er væntanleg í
nóvember, verði allt öðruvísi en
í bókinni.

FERILLINN BÚINN? Framhjáhald Kristen

Stewart virðist ætla að eyðileggja fleira
en ástarlífið fyrir henni. NORDICPHOTOS/GETTY

HOLLYWOOD REPORTER

SÉÐ OG HEYRT

STÆRSTA MYND ÁRSINS

53.000 GESTIR
ÁLFABAKKA

BRAVE ísl. Tali
BRAVE ísl. Tali
BRAVE ensku. Tali
SEEKING A FRIEND...
DARK KNIGHT RISES
DARK KNIGHT RISES VIP
MAGIC MIKE
MADAGASCAR 3 ísl. Tali
UNDRALAND IBBA ísl. Tali
SEEKING A FRIEND..
BRAVE ísl. Tali
DARK KNIGHT RISES

kl. 3:40 - 5:50
kl. 3:40 - 5:50
kl. 8
kl. 5:50 - 8 - 10:20
kl. 3 - 6:30 - 8 - 10 - 10:20
kl. 3 - 6:30 - 10
kl. 8 - 10:20
kl. 3:40 - 5:50
kl. 3:40

AKUREYRI

kl. 6 - 8 - 10:10
kl. 6
kl. 8

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

EGILSHÖLL

L
L
L
12
12
VIP

12
L

DARK KNIGHT RISES
kl. 3 - 6:10 - 8 - 9:20 - 10 - 11:10
2D
TOTAL RECALL
kl. 5:20 - 8 - 10:30 2D
TED
kl. 7:30
2D
kl. 3
3D
BRAVE ísl. Tali
BRAVE ísl. Tali
kl. 3:20 - 5:40
2D
ÍSÖLD 4 ísl. Tali
kl. 3
2D
MADAGASCAR 3 ísl. Tali kl. 5
2D

L
12

BRAVE ísl. Tali
BRAVE ísl. Tali
SEEKING A FRIEND...
DARK KNIGHT RISES

kl. 5:50
3D
kl. 5
2D
kl. 5:50 - 8 - 10:20 2D
kl. 7 - 8 - 10:30 2D

KEFLAVÍK

KYNNTU ÞÉR
VILDARKERFI SAMBÍÓA

12
12
L
L
L
L

KRINGLUNNI

L

12

12

TOTAL RECALL
kl. 8
THE DARK KNIGHT RISES kl. 10:30
DREAMHOUSE
kl. 8 - 10

2D
2D
2D

L
L
12

ÁNÆGÐ Í LOS ANGELES Hanna Guðrún Halldórsdóttir, leikkona í Los Angeles, fer með hlutverk í sjónvarpsþáttunum The Newsroom
sem sýndir verða á Stöð 2.

12
12
L
16

LAUNAHÆRRI HJÁ SAG

Hanna Guðrún Halldórsdóttir leikkona stundar
iðn sína í Los Angeles og
fer með lítið hlutverk í
sjónvarpsþáttunum The
Newsroom sem sýndir
verða á Stöð 2 í haust.
Á
ÞÉR MIÐA
TRYGGÐU

Hanna Guðrún flutti til Bandaríkjanna árið 2007 og útskrifaðist með BA gráðu í leiklist og fjölmiðlafræði í desember. Hún segist
hafa upplifað margt skemmtilegt
eftir flutningana til Los Angeles
og fengið að spreyta sig á ólíkum
hlutverkum í kvikmyndum sem og
sjónvarpi. Fyrsta hlutverk hennar var í kennslumyndbandi um
hvernig bregðast ætti við náttúruhamförum en hlutverkin hafa

orðið kræsilegri með árunum og
fer Hanna Guðrún til dæmis með
lítið hlutverk í sjónvarpsþáttunum
The Newsroom sem sýndir verða á
Stöð 2 í haust.
Hanna Guðrún gerðist einnig
nýverið félagi í hinu nýstofnaða
SAG-AFTRA, en það er stéttarfélag sem stofnað var í mars þegar
hin sögufrægu félög Screen Actors
Guild og American Federation of
Television and Radio Artists sameinuðust í eitt. Félögin voru bæði
stofnuð á fjórða áratug síðustu
aldar og var ætlað að standa vörð
um hagsmuni leikara og annarra
sem störfuðu innan kvikmynda- og
fjölmiðlageirans á kreppuárunum.
„Ég gerðist meðlimur AFTRA
fyrir tveimur árum síðan, en varð
meðlimur að SAG rétt áður en
félögin sameinuðust. Hið nýja SAG-

AFTRA er lokað félag og meðlimir
þess mega ekki vinna í verkefnum
þeirra sem ekki eru með samning
við SAG eða AFTRA, eins og auglýsingum. Laun félagsmanna eru
betri en um leið ertu að keppa um
hlutverk við marga reyndari leikara,“ útskýrir hún.
Þegar hún er að lokum innt eftir
því hvort hún rekist oft á þekkt
andlit í tengslum við vinnu sína
svarar Hanna Guðrún játandi.
„Auðvitað sér maður oft frægt fólk
hérna. En oftast er maður bara að
sinna sínu starfi og ekki að pæla
mikið í því. Ég viðurkenni samt
að ég hef alveg orðið smá „starstruck“ stundum. Hjartað sló til
dæmis aðeins örar þegar sjálfur
McDreamy heilsaði mér hjá vatnskælinum á tökustað eitt sinn,“ segir
hún að lokum.
sara@frettabladid.is

Tónlist ★★★★★
MEÐ
ÍSLENSKU
TALI

BREYTTU ÖRLÖGUM ÞÍNUM!

SMÁRABÍÓ
GLERAUGU SELD SÉR
BRAVE
A :HINHUGRAKKA
K 2D KL. 3.30 - 5.45
BRAVE
A :HINHUGRAKKA
K 3D KL. 3.30 - 5.45
TOTALL RECALL
KL. 6 - 8 - 9 - 10.35
TOTALL RECALL LÚXUS KL. 5.20 - 8 - 10.35
ÍSÍÖLD 4 3D ÍSL.TAL
.
KL.3.40 - 5.50
ÍSÍÖLD 4 2D ÍSL.TAL
.
KL. 3.40
TED
KL. 8 - 10.20
SPIDER-MAN 3D
KL. 8 - 10.50

5%

L
L
12
12
L
L
12
10

If You Fall You Fly
Beatmakin Troopa
- V.J.V., SVARTHÖFÐI.IS

- H.S.S., MBL

NÁNAR Á MIÐI.IS
5%
HÁSKÓLABÍÓ
TO ROME WITH LOVE KL. 5.30 - 8 - 10.30
L
TOTALL RECALL KL. 6 - 9
12
KILLER JOE
KL. 8 - 10.20
16
ÍSÖLD 4 2D ÍSL
Í .TAL
. KL.5.50
L
INTOUCHABLES KL. 5.30 - 8 - 10.30
L
NÁNAR Á MIÐI.IS
BORGARBÍÓ
TOTAL RECALL
KL. 8 - 10.15 12
TO ROME WITH LOVE
KL. 5.50 - 8
L
KILLER JOEE
KL. 10.15
16
INTOUCHABLES
KL. 5.50
12

www.laugarasbio.is

5%

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

Extreme Chill: Margt
leynist í mixinu
Beatmakin Troopa er listamannsnafn Pans
Thorarensen sem hefur verið áberandi í
íslensku raftónlistarsenunni undanfarin
ár. If You Fall You Fly er fimmta platan
hans undir því nafni, en að auki er Pan
annar helmingur dúósins Stereo Hypnosis
og einn af forsvarsmönnum Extreme Chill-hópsins sem
hefur verið duglegur við tónleikahald í borginni, auk þess
að halda samnefnda tónlistarhátíð á ári hverju á Hellissandi. If You Fall You Fly er jafnframt fyrsta platan sem
Extreme Chill gefur út.
Tónlist Beatmakin Troopa er hæggeng og stemningarfull instrúmental-tónlist. Aðaláherslan er á að búa til
góðan grunn og hlaða svo ofan á hann flottum hljóðum,
hljóðheimurinn skiptir ekki síður máli en lagasmíðarnar

sjálfar. Troopa hefur lengi verið
mjög fær í þessari iðju og sýnir
það enn og aftur á nýju plötunni
sem hann vann í samstarfi við Þorkel Atlason poppara, tónskáld og
tilraunatónlistarmann.
Það eru fimm lög á If You Fall You
Fly og maður heyrir vel að þeir
félagar Troopa og Þorkell hafa legið
yfir hverju hljóði. Þetta er býsna góð
plata. Hún er ekki beint frumleg eða
framsækin, en stendur samt vel fyrir sínu. Hljómburðurinn er líka mjög góður og það leynast mörg flott hljóð í
mixinu þegar vel er hlustað. Á heildina litið enn ein fín
plata frá Beatmakin Troopa.
Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Fimmta plata Beatmakin Troopa er í anda
fyrri verka.

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

42.000 MANNS!

Stórkostleg teiknimynd
fyrir alla fjölskylduna!

LAUGARÁSBÍÓ
BRAVE: HIN HUGRAKKA 3D
TOTAL RECALL
KILLER JOE
INTOUCHABLES - ISL TEXTI
ÍSÖLD 4: HEIMSÁLFUHOPP 3D

Sýningartímar
4, 6 - ISL TAL
8, 10.20
8, 10.20
3.50, 6, 8, 10.20
4, 6 - ISL TAL

HVERSU
LANGT
MYNDIR
ÞÚ FARA
TIL AÐ FINNA
ÁSTINA?

TEDDY BEAR

KVIKMYND EFTIR RAGNHILDI
STEINUNNI JÓNSDÓTTUR

TÍU
TÍ
ÍU TÍ
TÍMAR
AR
R TTIL
IL HRAFNHILDUR
RAFFNHILDUR

PARADÍSAR

HEIMILDAMYND UM KYNLEIÐRÉTTINGU

MÁNUDAGUR: TÍU TÍMAR TIL PARADÍSAR (TEDDY BEAR) 18:00,
20:00, 22:00  HRAFNHILDUR 18:00, 20:00  STARS ABOVE 18:00
 RED LIGHTS 22:10  BERNIE 20:00  COOL CUTS: LEGENDS
OF VALHALLA-THOR 18:00  COOL CUTS: JAR CITY 20:00  COOL
CUTS: LAST DAYS OF THE ARCTIC 22:00  BLACK’S GAME (ENGLISH
SUBS) 22:00
15. ÁGÚST: ELLES (ÞEIR) með Juliette Binoche!

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.
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Íslenskir landsliðsmenn voru á skotskónum um helgina í síðusta leikjum sínum fyrir landsleikinn við

sport@frettabladid.is

Færeyjar á Laugardalsvellinum á miðvikudaginn. Aron Einar Gunnarsson skoraði tvö mörk í 4-1 sigri Cardiff City á Newcastle
í æfingaleik, Alfreð Finnbogason skoraði tvö og lagði upp eitt í 7-2 sigri Helsingborg á Kalmar í sænsku úrvalsdeildinni og
Kolbeinn Sigþórsson tryggði Ajax 2-2 jafntefli á móti AZ Alkmaar í fyrstu umferð hollensku deildarinnar.

Gaf allt sem ég átti í síðustu metrana
Kári Steinn Karlsson náði frábærum árangri í maraþonhlaupi á lokadegi ÓL í London í gær. Hann var um
einni og hálfri mínútu frá Íslandsmetinu sínu en skilaði sér engu að síður í 42. sæti af 105 keppendum.
Thierry Omeyer Er búinn að vinna 32
stóra titla á ferlinum. 
nordicphotos/afp

Frakkar ólympíumeistarar:

Sex stórmótagull á sex árum
Handbolti Frakkar urðu í gær

ólympíumeistarar í handbolta
karla eftir 22-21 sigur á Svíum
í úrslitaleik. Frakkar vörðu þar
með titil sinn frá því fyrir fjórum
árum þegar þeir unnu Íslendinga
í úrslitaleik.
Frakkar töpuðu bara einum
leik á mótinu og það var á móti
Íslendingum. Þeir hafa nú unnið
sex stórmótagull á síðustu sex
árum eða á öllum stóru mótunum, ÓL (2008, 2012), HM (2009,
2011) og EM (2006, 2010), tvisvar
sinnum. Krótar fengu bronsið eftir léttan sjö marka sigur
á Ungverjum, 33-26. Íslenska
landsliðið endaði í 5. sæti sem er
þriðji besti árangur Íslands.  - óój

Sveitakeppni GSÍ um helgina:

Alvöru helgi hjá
fjölskyldunni
Golf GKG og GR tryggðu sér
sigur í Sveitakeppni GSÍ í
gær. Golfklúbbur Kópavogs og
Garðabæjar varð Íslandsmeistari
í karlaflokki eftir 4-1 sigur á
Golfklúbbi Setbergs í úrslitaleik.
Golfklúbbur
Reykjavíkur
var búinn að
vinna sveita
keppni karla
undanfarin tvö
ár en endaði nú
í þriðja sætinu
eftir að hafa
unnið Keili í
leiknum um
alfreð brynjar
þriðja sætið.
kristinsson
Konurnar
í GR héldu aftur á móti sigur
göngu sinni áfram með því að
vinna Keili 3-2 í úrslitaleiknum
og vinna Sveitakeppnina þriðja
árið í röð. GKG tók bronsið eftir
sigur á NK.
Systkinin Alfreð Brynjar
Kristinsson hjá GKG og Ólafía
Þórunn Kristinsdóttir hjá GR
unnu bæði sína leiki í úrslitunum
en þetta var eftirminnileg helgi
hjá fjölskyldunni því Alfreð gifti
sig á laugardagskvöldið. 
- óój

ÓL 2012 Kári Steinn Karlsson sá til

þess að Ólympíuleikarnir enduðu
á jákvæðum nótum fyrir íslenska
keppnisliðið en hann varð í 42.
sæti í maraþonhlaupi karla sem
fór fram í hjarta Lundúna í gær.
Hann hljóp á 2.18:47 klst. sem
er um einni og hálfri mínútu frá
Íslandsmeti hans. Engu að síður
er árangurinn sérlega góður því
brautin var hæg og margir hlaup
arar sem áttu betri tíma en Kári
Steinn komu á eftir honum í mark
eða féllu einfaldlega úr leik.
„Þetta snerist frekar um að taka
fram úr heldur en að keppa við
tímann,“ sagði hann við Frétta
blaðið eftir hlaupið í gær. „Á stór
mótum eins og Ólympíuleikum
skiptir tíminn engu máli – það
eina sem fólk vill vita er í hvaða
sæti maður lenti.“
98 af keppendunum 105 höfðu
hlaupið hraðar en Kári Steinn átti
best á sínum ferli en hann var að
þreyta aðeins sitt þriðja maraþon
frá upphafi í gær. Árangurinn er í
því ljósi sérlega góður.

Þungt stórborgarloft
Kári Steinn segir að aðstæður
hefðu verið nokkuð erfiðar – en
þó ekki alslæmar. „Það hefði getað
verið 30 stiga hiti og sól allan tím
ann,“ sagði hann en sólin skein
þó lengst af í keppninni þó svo að
hitastigið hafi ekki farið yfir 25
gráður.
„Það var því nokkuð þungt loft
hér í miðri stórborginni og maður
fann fyrir því. Ég svitnaði mikið
og passaði mig vel upp á að drekka
mikið á leiðinni. Það borgaði sig
því menn hrundu niður eins og
dauðar flugur síðustu kílómetr

ana, væntanlega vegna vökva
skorts.“
Kári Steinn vann sig úr 94. sæti
eftir fyrstu fimm kílómetrana og
upp í 42. sæti. Hann vann sig upp
um sæti hvert skipti sem millitími
var tekinn, alveg fram á síðustu
metrana.
„Mér finnst ég hafa gefið allt í
þetta. Maður nær aldrei 100 pró
sent úr sér og mikil kúnst að halda
einbeitingu allan tímann. Vissu
lega komu kaflar þar sem ég hefði
getað gert betur en ég tók samt vel
á því og kláraði mig svo alveg á
síðustu metrunum.“

Heyrði reglulega í Íslendingum
Ótrúlegur fjöldi áhorfenda kom
sér fyrir við hlaupaleiðina sem
lá frá Buckinghamhöll í vestri og
Lundúnaturni í austri.
„Þetta var mjög flott leið og
margar flottar byggingar á leið
inni. Stundum leið manni eins og
bíl í Formúlu 1 eftir að hafa farið
í gegnum allar þessar beygjur. En
það gerði þetta bara enn skemmti
legra,“ sagði hann.
„Það var samt hálfgert sjokk að
fara af stað og fá þennan mann
fjölda til að taka á móti manni.
Maður sá að þetta voru ekki bara
2-3 raðir af áhorfendum heldur
algjört mannhaf. Þetta var eins
og í skrúðgöngu og lætin voru því
lík,“ segir hann.
„Það var erfitt að halda ró sinni
í upphafi og lá við að það væri
þægilegra að hlaupa þá spotta þar
sem áhorfendur máttu ekki vera.
En þegar þreytan tók yfir hætti
maður að taka eftir þessu.“
Hann segist þó hafa heyrt
kallað á sig með reglulegu milli

Kominn í mark Kári Steinn Karlsson kemur hér í mark í maraþoninu í gær fyrstur

Íslendinga á Ólympíuleikum. 

bili. „Ég heyrði alltaf reglulega í
Íslendingum og var mjög gott að
finna fyrir stuðningnum.“

Á nóg eftir
Hann segist vera sáttur við niður
stöðuna og 42. sætið. Það gefi góð
fyrirheit fyrir framhaldið.
„Þetta voru mínir fyrstu Ólymp
íuleikar og innan við ár frá því ég
hljóp maraþon í fyrsta skipti. Ég á

Fréttablaðið/valli

því nóg eftir og stefni enn hærra á
næstu mótum og næstu Ólympíu
leikum.“
Eiríkur Stefán
Ásgeirsson
og Valgarður
Gíslason
fjalla um ÓL 2012
eirikur@frettabladid.is - valli@frettabladid.is

Aron Pálmarsson er fimmti Íslendingurinn sem kemst í úrvalslið stórmóta frá og með ÓL í Peking 2008:

Aron besta vinstri skyttan á leikunum í London
Handbolti Aron Pálmarsson var

valinn í úrvalslið handboltakeppni
karla á Ólympíuleikunum í London
en valið var tilkynnt fyrir úrslita
leik Svía og Frakka í gær. Aron
spilaði frábærlega með íslenska
landsliðinu á mótinu og var alls
með 37 mörk og 24 stoðsendingar
í 6 leikjum. Aron, sem er aðeins 22
ára gamall, þótti líka vera besta
vinstri skyttan að mati sérstakrar
valnefndar hjá IHF.
Þ etta er fimmta stórmót
íslenska landsliðsins í röð þar sem
Ísland á fulltrúa í úrvalsliði og alls
hafa íslenskir handboltamenn átt

Aron Pálmarsson Kom að meira en
tíu mörkum í leik á leikunum í London.
Fréttablaðið/valli

sjö sæti í þessum fimm úrvals
liðum. Guðjón Valur Sigurðsson
og Ólafur Stefánsson hafa komist
tvisvar í úrvalslið stórmóta frá og
með Ólympíuleikunum í Peking en
Aron er fimmti íslenski leikmað
urinn sem fær svona mikla viður
kenningu fyrir frammistöðu sína
á stóra sviðinu.
Íslenskir leikmenn hafa því
verið í sérflokki á síðustu stór
mótum ef marka má valið á úrvals
liðum mótanna. Hér er undanskilið
heimsmeistarmótið í Króatíu 2009
en íslenska liðið var ekki með á því
móti.
- óój

Íslendingar í úrvalsliðum:
ÓL í Peking 2008
Snorri Steinn Guðjónsson 6,0 mörk í leik
Guðjón Valur Sigurðsson
5,4
Ólafur Stefánsson
3,6
EM í Austurríki 2010
Ólafur Stefánsson	

4,0

HM í Svíþjóð 2011
Alexander Petersson	

5,9

EM í Serbíu 2012
Guðjón Valur Sigurðsson	 6,8
ÓL í London 2012
Aron Pálmarsson	

6,2
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0-4
Fylkisvöllur, áhorf.: 893

Guðmundur Ársæll (7)

0-1 Víðir Þorvarðarson (1.), 0-2 Þórarinn Ingi
Valdimarsson, víti (9.), 0-3 sjálfsmark (23.),
0-4 Christian Steen Olsen (38.)
Skot (á mark): 10-11 (5-4)
Varin skot: Bjarni Þórður 1 - Abel 5
FYLKIR (4-4-2): Bjarni Þórður Halldórsson 4 Elís Rafn Björnsson 3, Andri Þór Jónsson 3, David
Elebert 3, Kjartan Ágúst Breiðdal 3(72. Ásgeir
Eyþórsson -) - Ingimundur Níels Óskarsson 5,
Ásgeir Börkur Ásgeirsson 5, Davíð Þór Ásbjörnsson
4, Magnús Þórir Matthíasson 3 (45. Rúrik Andri
Þorﬁnnsson 5) - Björgólfur Hideaki Takefusa 4
Jóhann Þórhallsson 3(59. Árni Freyr Guðnason 4)
ÍBV (4-3-3): Abel Dhaira 6 - Arnór Eyvar
Ólafsson 6, Brynjar Gauti Guðjónsson 6, Rasmus
Christiansen 6, Matt Garner 7 - George Baldock
7 (65. Andri Ólafsson 5), Tonny Mawejje 7,
Guðmundur Þórarinsson 7 - *Víðir Þorvarðarson
8, Þórarinn Ingi Valdimarsson 8 (74. Ian Jeffs -),
Christian Steen Olsen 8 (81. Ragnar Leósson -)
* MAÐUR LEIKSINS

4-2
Selfossvöllur, áhorf.: 559

Vilhjálmur Alvar (7)

1-0 Jón Daði Böðvarsson (36.), 2-0 Viðar
Örn Kjartansson (40.), 3-0 Jon Andre
Royrane (41.), 4-0 Jón Daði Böðvarsson
(71.), 4-1 Almarr Ormarsson (77.), 4-2
Almarr Ormarsson (90.)
Skot (á mark): 15-17 (7-12)
Varin skot: Duracak 10 - Ögmundur 1
SELFOSS (4-2-3-1): Ismet Duracak 7 - Endre
Ove Brenne 7 (88., Ivar Skjerve), Stefán Ragnar
Guðlaugsson 7, Bernard Petrus Bronz 7, Robert
Sandnes 7 - Babacar Sarr 7, Egill Jónsson 7,
Tómas Leifsson 7, Jon Andre Royrane 8 (81., Dofri
Snorrason), *Jón Daði Böðvarsson 8, - Viðar Örn
Kjartansson 7 (80., Ólafur Karl Finsen -)
FRAM (4-4-2): Ögmundur Kristinsson 5 - Almarr
Ormarsson 7, Kristján Hauksson 5, Alan Lowing
5, Samuel Lee Tillen 5 - Ásgeir Gunnar Ásgeirsson
5 (62., Hlynur Atli Magnússon 6), Jón Gunnar
Eysteinsson 5 (46., Daði Guðmundsson 5),
Halldór Hermann Jónsson 6, Samuel Hewson 5
- Kristinn Ingi Halldórsson 5 (72., Hólmbert Aron
Friðjónsson -), Sveinbjörn Jónasson 5.

2-3
KR-völlur, áhorf.: 1421

Þorvaldur Árnason (6)

0-1 Kolbeinn Kárason (30.), 0-2 Haukur
Páll Sigurðsson (42.), 1-2 Gary Martin, víti
(45.+2), 2-2 Gary Martin (52.), 2-3 Kristinn
Freyr Sigurðsson (60.).
Skot (á mark): 22-16 (10-8)
Varin skot: Fjalar 4 - Sindri Snær 6.
KR (4-3-3): Fjalar Þorgeirsson 6 - Magnús Már
Lúðvíksson 4 (85., Haukur Heiðar Hauksson
-), Rhys Weston 4, Aron Bjarki Jósepsson 4,
Guðmundur Reynir Gunnarsson 4 - Bjarni
Guðjónsson 5, Jónas Guðni Sævarsson 6 (67.,
Björn Jónsson 6), Baldur Sigurðsson 5 - Viktor
Bjarki Arnarsson 3 (61., Þorsteinn Már Ragnarsson
6), Óskar Örn Hauksson 6, Gary Martin 6
VALUR (4-3-3): Sindri Snær Jensson 5 - Jónas Tór
Næs 6, Atli Sveinn Þórarinsson 5, Halldór Kristinn
Halldórsson 6, Matarr Jobe 6 - Guðjón Pétur
Lýðsson 5, Haukur Páll Sigurðsson 6, Rúnar Már
Sigurjónsson 7 - Matthías Guðmundsson 4 (58.,
Ásgeir Þór Ingólfsson 3), *Kristinn Freyr Sigurðsson
7, Kolbeinn Kárason 7.

ENGINN BETRI EN ÞÓRIR

0-1 Dean Edward Martin (5.), 0-2 Einar
Logi Einarsson (23.), 1-2 Jóhann Birnir
Guðmundsson (37.), 1-3 Jóhannes Karl
Guðjónsson, víti (64.), 2-3 Jóhann Birnir
Guðmundsson (90.+3).

ÓL 2012 Norska kvennalandsliðið í

Skot (á mark): 11-11 (5-5).
Varin skot: Ómar 2 - Árni Snær 3

handbolta er nú ríkjandi heims-,
Evrópu- og ólympíumeistari eftir
sigur liðsins á Svartfjallalandi,
26-23, í úrslitaleik handboltakeppninnar á leikunum í London
um helgina.
Selfyssingurinn Þórir Hergeirsson er þjálfari liðsins en þrátt
fyrir að liðið hafi átt ótrúlegri velgengni að fagna á síðustu áratugum (21 verðlaun á stórmótum, þar
af níu gull) er þetta í fyrsta sinn
sem liðið er handhafi allra titlanna
samtímis.
Þórir var áður aðstoðarþjálfari Marit Breivik í átta ár áður en
hann tók við liðinu árið 2009.

Misstum aldrei trúna
„Það er gott að spila fyrir Þóri
enda er hann góður þjálfari,“ sagði
hornamaðurinn Camilla Herrem
við Fréttablaðið eftir leikinn, með
gullið um hálsinn. „Hann fékk
mikla gagnrýni á sig á meðan
mótinu stóð en hann sýndi núna
öllum Norðmönnum að hann er sá
besti í faginu.“
Norska liðinu gekk illa í upphafi
mótsins og endaði í fjórða sæti síns
riðils. En eftir sigur á Brasilíu í
fjórðungsúrslitum hefur liðið sýnt
allar sínar bestu hliðar.
„Við misstum aldrei trúna, allra
síst Þórir. Við höfum alltaf stutt
hann – sama hvað aðrir hafa sagt,“
bætti Herrem við.
Sjálfur var Þórir yfirvegunin
uppmáluð á meðan úrslitaleiknum
stóð, sem og eftir hann þegar sigurinn var í höfn.
„Þórir er alltaf mjög rólegur
í leikjunum og það hentar okkur
fullkomnlega. Við gætum aldrei
verið með rússneskan þjálfara,“
sagði Herrem og hló.
Lítil auðmýkt og miklar kröfur
Þórir sagði sjálfur að leiðin að
gullinu hafi verið erfið og að hann
sé afar stoltur af leikmönnum og
sínu samstarfsfólki.
„Við vorum lengi að koma lykilmönnum í gang og þess fyrir utan

KEFLAVÍK (4-3-3): Ómar Jóhannsson 6 - Hilmar
Geir Eiðsson 4(72., Grétar Atli Grétarsson 6),
Haraldur Freyr Guðmundsson 5, Magnús Þór
Magnússon 4, Jóhann Ragnar Benediktsson
5 - Magnús Sverrir Þorsteinsson 6(67., Hörður
Sveinsson 6), Franz Elvarsson 6, Denis Selimovic
6, Arnór Ingvi Traustason 6(67., Bojan Stafán
Ljubicic 7), Jóhann Birnir Guðmundsson 6 Guðmundur Steinarsson 6.
ÍA (4-5-1): Árni Snær Ólafsson 6 - Theodore
Eugene Furness 6, Ármann Smári Björnsson 6,
Kári Ársælsson 6, Guðjón Heiðar Sveinsson 6 Dean Edward Martin 6(70., Hallur Flosason 6),
Einar Logi Einarsson 7, *Jóhannes Karl Guðjónsson
7, Arnar Már Guðjónsson 6(32., Ólafur Valur
Valdimarsson 6), Andri Adolfsson 7 - Garðar
Bergmann Gunnlaugsson 6(83., Fjalar Örn
Sigurðsson -).
* MAÐUR LEIKSINS

3-4
Stjörnuvöllur, áhorf.: Óuppg.

Skot (á mark): 9-7 (3-4)
Varin skot: Ingvar 1 - Óskar 0

ÞRIÐJA GULLIÐ Í RÖÐ Þórir Hergeirsson fagnar í leikslok eftir að stelpurnar hans í
norska kvennalandsliðinu í handbolta voru orðnar ólympíumeistarar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

eru geysilega miklar væntingar
gerðar til liðsins. Það er lítið um
auðmýkt í kringum okkur en mikið
um kröfur,“ sagði Þórir.
„En það er góður andi í liðinu
og starfsteyminu. Það gerði það
að verkum að við náðum að finna
okkar gildi og aðferðir sem við
viljum nota í móti sem þessu.“

Áskoranir hvetja mig áfram
Þórir er nýbúinn að skrifa undir
nýjan fjögurra ára samning við
norska handboltasambandið og
fer því fljótlega að huga að því að
byggja upp nýtt lið til framtíðar.
„Auðvitað er maður algjör vitleysingur að skrifa undir svona

lagað eftir þennan árangur,“ sagði
hann í léttum dúr. „En ég hef mjög
gaman af starfinu, bæði að vinna
með þessum leikmönnum og sambandi sem hefur mikinn metnað
og setur liðinu stór markmið. Það
hvetur mann áfram enda er ég
þannig gerður að ég nýt mín best
þegar ég þarf að takast á við miklar áskoranir.“
Eiríkur Stefán
Ásgeirsson
og Valgarður
Gíslason
fjalla um ÓL 2012
eirikur@frettabladid.is - valli@frettabladid.is

FH náði 5 stiga forystu og bæði neðstu liðin unnu sína leiki í Pepsi-deild karla:

Valsmenn unnu í Vesturbænum

er að ﬁnna á

BURSTAR í vélsópa á lager

- flestar
stærðir

Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
Sími 480-0000 · www.aflvelar.is

með fimm stiga forskot á toppi
Pepsi-deildar karla eftir leiki 15.
umferðarinnar í gær. FH-ingar
unnu Blika í Kópavogi á sama
tíma og bikarúrslitalið KR og
Stjörnunnar, næstu lið í töflunni,
töpuðu í dramatískum markaleikjum. Eyjamenn eru áfram á flugi
eftir stórsigur í Árbænum. Selfoss
og Grindavík unnu sína leiki og
fallbaráttan lítur fyrir vikið allt
öðruvísi út.
„Við byrjuðum frábærlega,
skorum á fyrstu mínútunni og
héldum þetta svo örugglega út.
Við hefðum getað skorað annað
mark og haft þetta auðveldara en
við gerðum okkur erfitt fyrir,“
sagði Bjarki Gunnlaugsson, leikmaður FH eftir 1-0 sigur FH á
Blikum í Kópavogi. Albert Brynjar Ingason skoraði sigurmarkið
eftir 57 sekúndur og FH vann sinn
þriðja 1-0 sigur í síðustu fjórum
leikjum.
Kristinn Freyr Sigurðsson skoraði sigurmark Valsmanna í 3-2
sigri á KR í Vesturbænum í gær.
Möguleikar KR á Íslandsmótinu
minnkuðu til muna með tapinu en
Valsmenn svöruðu fyrir skömmustulegt tap fyrir tíu Blikum í síðustu umferð.
„Við unnum allir hver fyrir
annan. Það var það sem skóp sigurinn í dag,“ sagði Kristinn Freyr,
hetja Valsmanna. Þetta var fyrsta
tap KR á KR-vellinum síðan í
september 2010.
Stjörnumenn komust í 2-0 á
móti Grindavík en Grindvíking-

Örvar Sær Gíslason (6)

1-0 Garðar Jóhannsson (10.), 2-0 Mark
Doninger (46.), 2-1 Iain James Williamson
(51.), 2-2 Sjálfsmark (59), 2-3 Pape
Mamadou Faye (77.), 2-4 Tomi Ameobi
(82.). 3-4 Halldór Orri Björnsson (86.)

FÓTBOLTI FH-ingar eru komnir

gærkvöldsins

Garðar Örn Hinriksson (8)

Þórir Hergeirsson náði sögulegum árangri með norska kvennalandsliðið í
handbolta um helgina. Liðið fullkomnaði gullnu þrennuna með því að bæta
ólympíumeistaratitlinum við bæði heims- og Evrópumeistaratitla sína.

* MAÐUR LEIKSINS

Allt um leiki

2-3
Keflavíkurv., áhorf.: óuppg.

STJARNAN (4-3-3): Ingvar Jónsson 5 - Jóhann
Laxdal 5, Daníel Laxdal 6, Tryggvi Sveinn
Bjarnason 4, Kennie Knak Chopart 4 - Baldvin
Sturluson 5, Mark Doninger 7, Atli Jóhannsson
5 - Halldór Orri Björnsson 4, Ellert Hreinsson 5,
Garðar Jóhannsson 6 (78. Gunnar Örn Jónsson -).
GRINDAVÍK (4-4-2): Óskar Pétursson 6 Alexander Magnússon 6, Mikael Eklund 6, Björn
Berg Pryde 5 (69. Loic Mbang Ondo 5), Matthías
Örn Friðriksson 7 - Ray Anthony Jónsson 6 (83.
Magnús Björgvinsson -), Iain James Williamson
7, Marko Valdimar Stefánsson 6, Hafþór Ægir
Vilhjálmsson 6 (75. Alex Freyr Hilmarsson 7) Tomi Ameobi 7, *Pape Mamadou Faye 8.
* MAÐUR LEIKSINS

0-1
Kópavogsvöllur, áhorf.: 1165

Þóroddur Hjaltalín (7)

0-1 Albert Brynjar Ingason (2.)
Skot (á mark): 10-9 (3-7)
Varin skot: Sigmar Ingi 6 - Gunnleifur 3
BREIÐABLIK (4-2-3-1): Sigmar Ingi Sigurðarson 7
– Gísli Páll Helgason 6, Renee Gerard Troost 6 (84.
Haukur Baldvinsson), Þórður Steinar Hreiðarsson
5, Kristinn Jónsson 7 – Sverrir Ingi Ingason 7 ,
Finnur Orri Margeirsson 6, Ben Everson 5, Andri
Rafn Yeoman 5(90.,Elfar Árni Aðalsteinsson),
Tómas Óli Garðarsson 6(64.,Olgeir Sigurgeirsson
5) – Nichlas Rohde 4.
FH (4-2-3-1): Gunnleifur Vignir Gunnleifsson 6 –
Guðjón Árni Antoníusson 6, Guðmann Þórisson7,
Freyr Bjarnason 6, Danny Justin Thomas 5 – Pétur
Viðarsson 7, *Bjarki Bergmann Gunnlaugsson 8,
Hólmar Örn Rúnarsson 5(80.Emil Pálsson), Björn
Daníel Sverrisson 5, Atli Guðnason 7 – Albert
Brynjar Ingason 7(83.Kristján Gauti Emilsson).
* MAÐUR LEIKSINS

PEPSI DEILD KARLA

FRÁBÆR SIGUR Valsarar fagna einu af mörkum sínum á KR-vellinum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ar gáfust ekki upp, skoruðu fjögur mörk í seinni hálfleik og unnu
4-3 sigur. Stjarnan hefur þar með
tapað bv áðum leikjum sínum
síðan liðið komst í bikarúrslitin.
„Þetta var frábær sigur og allir
börðust eins og ljón allan tímann,“
sagði Pape Mamadou Faye, leikmaður Grindavíkur, eftir sigurinn í gær.
„Við gáfumst aldrei upp og
héldum alltaf áfram að berjast.
Það var slæmt að lenda tveimur
mörkum undir en liðið sýndi mikinn karakter og við lékum vel í síðari hálfleiknum.“
Selfyssingar komu með mikla
spennu inn í fallbaráttuna með
því að vinna Framara, 4-2, á Selfossi. Selfyssingar voru ekki búnir
að vinna leik síðan í maí eða síðan
þeir spiluðu síðast við Framliðið.
Skagamenn unnu sinn annan
sigur í röð í Pepsi-deild karla í

kvöld þegar þeir sóttu þrjú stig
til Keflavíkur í 15. umferð deildarinnar. Skagamenn voru jafnframt að vinna sinn fyrsta útisigur í deildinni síðan þeir unnu
Fylkismenn um miðjan maí.
ÍBV vann auðveldan 4-0 sigur
á hörmulegu Fylkisliði í fimmtándu umferð Pepsi-deildarinnar
í gærkvöld. Eyjamenn komust yfir
strax á fyrstu mínútu og litu þeir
aldrei til baka eftir það, en þeir
hreinlega völtuðu yfir heimamenn
í leiknum.
Með sigrinum eru Eyjamenn að
blanda sér af fullri alvöru í toppbaráttu deildarinnar og sagði
Magnús Gylfason, þjálfari ÍBV,
að stefnan væri sett á toppinn.
„Að sjálfsögðu stefnum við þangað. Við erum búnir að vera á góðu
róli að undanförnu og þetta lítur
bara vel hjá okkur,“ sagði Magnús
í leikslok.
- kpt, - ktd, - sáp, - shf, - óój

FH
14 10 2 2 36-14 32
------------------------------------------------------KR
15
8 3 4 28-20 27
ÍBV
14
8 2 4 27-12 26
ÍA
15
7 3 5 24-28 24
Stjarnan
15
5 7 3 32-29 22
Breiðablik
15
6 4 5 15-18 22
Keflavík
15
6 3 6 26-23 21
Valur
15
7 0 8 23-23 21
Fylkir
15
5 5 5 20-28 20
Fram
15
4 1 10 19-26 13
------------------------------------------------------------Selfoss
15
3 2 10 19-33 11
Grindavík
15
2 4 9 22-37 10

NÆSTU LEIKIR
16.UMFERÐ
Grindavík - Selfoss
Valur - Fylkir
ÍBV - Keflavík
Fram - Breiðablik
FH - KR
ÍA - Stjarnan

mán. 20. ág. Kl.18.00
mán. 20. ág. Kl.18.00
mán. 20. ág. Kl.18.00
mán 20. ág. Kl.19.15
fim. 23. ág. Kl.18.00
fim. 23. ág. Kl.18.00

17.UMFERÐ
ÍA - Grindavík
Breiðablik - Selfoss
Stjarnan - ÍBV
KR - Fram
Fylkir - FH
Keflavík - Valur
FH - ÍBV

sun. 26. ág. Kl.18.00
sun. 26. ág. Kl.18.00
sun. 26. ág. Kl.18.00
mán. 27. ág. Kl.18.00
mán. 27. ág. Kl.18.00
mán. 27. ág. Kl.18.00
fim. 30. ág. Kl.18.00
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ALAUST L
XT

HP Probook 4540s

149.900 kr.

MÁNAÐA

B6M00EA

Örgjörvi: Intel Core i3-2370M 2,4GHz
Harður diskur: 320GB, 7200rpm
Vinnsluminni: 8 GB DDR3
Harður diskur: 320GB, 7200rpm
Skjár: 15,6“, glampalaus
Skjákort: AMD Radeon HD7650m 1GB
720p HD vefmyndavél, taska fylgir.

HP Probook 4340s

144.900 kr.
B6N71EA

Örgjörvi: Intel Core i3-2370M 2,4GHz
Vinnsluminni: 8GB DDR3
Harður diskur: 500GB, 7200rpm
Skjákort: Intel HD Graphics 3000 skjástýring
Skjástærð: 13,3“, glampalaus

VA

VA

MÁNAÐA

Macbook Air

189.900 kr.
Z0NA

Örgjörvi: Intel Core i5 2,6 Ghz
Vinnsluminni: 4GB DDR3
Harður diskur: 64GB Flash geymsla
Skjákort: Intel HD Graphics 4000
Skjástærð: 11,6“
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XT
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XT
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XT
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Hvaða tölva hentar þér? Komdu í OK-búðina að Höfðabakka 9
og láttu sérfræðingana fræða þig um hvaða tölva hentar þér.

MÁNAÐA

Fujitsu AH530

109.900 kr.
VFY: AH530M23A2IS

Örgjörvi: Intel Core i3 380M 2,53GHz
Harður diskur: 500GB, 7200rpm
Vinnsluminni: 4GB DDR3
Skjákort: Intel HD Graphics
Skjár: 15.6" LED BrightView

VERT

Fæst hjá endursöluaðilum um land allt

Ok búðin / Höfðabakka 9 / 110 Reykjavik / Sími 570 1140 / www.okbudin.is

13. ágúst 2012 MÁNUDAGUR

28

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON GERIR KRÖFUR TIL HÖNNUH

> Stöð 2 kl. 21.35
The Pillars of the Earth

Hannah má ekki bregðast

Það er komið að öðrum þættinum í
þessum magnaða myndaflokki sem
byggður er á metsölubók eftir Ken
Follet. Sögusviðið er bærinn
Kingsbridge í Bretlandi á þrettándu öld þar sem baráttan
um völdin er miskunnarlaus.
Þetta er stórbrotin saga um
ástir og átök sem enginn ætti
að láta fram hjá sér fara.

Á meðan á Ólympíuleikunum stóð hef ég
leitað á náðir Leigunnar þá daga sem mig
langaði að slaka á fyrir framan sjónvarpið. Sjónvarpsþættirnir Girls hafa
stundum orðið fyrir valinu á dögum
sem þessum og fyrstu þættirnir
þóttu mér nokkuð skemmtilegir
og ferskir. Ég var þó ekki jafn
hrifin af síðasta þætti sem
ég sá, en það er kannski
ekki hægt að fara fram
á að hver einasti þáttur í
heilli þáttaröð sé frábær,
eða hvað?
Eitthvað ollu samtöl
og samskipti Hönnuh

og annara mér vonbrigðum
þegar ég „leigði“ síðasta
þátt. Ég geng jafnvel svo
langt að segja að mér þóttu
nokkur atriði jaðra við að vera
hallærisleg. Ég vona bara að
hún Hannah taki við sér og
bæti mér skaðann í næsta
þætti, rifji upp gamla takta
og fái mig til að hlæja burt
kjánahrollinn. Því í grunninn
eru þetta frábærir þættir
með frábærum leikurum í
öllum hlutverkum. Kannski
þess vegna geri ég svo miklar
kröfur til þeirra?

STÖÐ 2
15.30 Hrein og bein - Sögur úr íslensku samfélagi Í myndinni segir ungt
samkynhneigt fólk frá reynslu sinni af því að
koma út úr skápnum. (e)
16.35 Herstöðvarlíf (Army Wives)
17.20 Sveitasæla
17.34 Þetta er ég
17.41 Sumar í Snædal
18.08 Fum og fát
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Frá Svíþjóð til himins (1:8) (Från
Sverige till himlen) Sænsk þáttaröð um fólk
sem lætur guðstrú stjórna lífi sínu.
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 2012 (5:7) (Twenty Twelve)
20.10 Ferð að miðju jarðar (1:2) (Journey to the Center of the Planet) Heimildaþættir frá BBC. Richard Hammond útskýrir með nýjustu tækni hvernig jörðin virkar,
hvernig eldfjöll verða til, af hverju jörð skelfur og hvar demanta er að finna. Hann kannar
líka undur hafsbotnins.
21.15 Castle (19:34)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Liðsaukinn (29:32) (Rejseholdet)
23.21 Hugmyndin um hið innra orsakasamhengi (The Notion of Immanent
Causation) Stuttmynd eftir Óskar Arnarsson.
23.50 Njósnadeildin (Spooks VIII) (e)
00.45 Fréttir
00.55 Dagskrárlok

08.00 Butch Cassidy and the Sundance Kid
10.00 The Last Song
12.00 Ultimate Avengers 2
14.00 Butch Cassidy and the Sundance Kid
16.00 The Last Song
18.00 Ultimate Avengers 2
20.00 Black Swan
22.00 Fargo
00.00 Frágiles
02.00 Planet Terror
04.00 Fargo
06.00 Angels & Demons

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.50 Malcolm in the Middle (14:25)
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (121:175)
10.15 Chuck (18:24)
11.00 Smash (6:15)
11.45 Falcon Crest (3:29)
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol (37:40) (38:40)
15.00 ET Weekend
15.50 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 Friends (11:25)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 Malcolm in the Middle (1:22)
19.40 Modern Family (1:24)
20.05 Glee (18:22)
20.50 Suits (10:12) Ferskir spennuþættir á

léttum nótum um hinn eitursnjalla Mike sem
hefur haft lifibrauð sitt af því að taka margvísleg próf fyrir fólk gegn greiðslu. Hann nær
að útvega sér vinnu hjá einum af bestu og
harðsvíruðustu lögfræðingunum í New York,
Harvey Specter sem sér í honum möguleika
sem geta nýst lögfræðistofunni vel.
21.35 Pillars of the Earth (2:8) Dramatískir þ´ttir byggðir á metsölubók Kens Folletts
og gerist sagan á þrettándu öld.
22.30 Who Do You Think You Are?
(2:7) Afar áhugaverðir þættir þar sem þekktum einstaklingum er gefinn kostur á að rekja
ættir sínar langt aftur.
23.15 Two and a Half Men (24:24)
23.40 The Big Bang Theory (15:24)
00.05 How I Met Your Mother (18:24)
00.30 Bones (6:13)
01.15 Girls (9:10)
01.40 Weeds (3:13)
02.10 NCIS (15:24)
02.55 V (7:12)
03.40 Chuck (18:24)
04.25 Glee (18:22)
05.10 Malcolm in the Middle (1:22)
05.35 Fréttir og Ísland í dag

FM 92,4/93,5
06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið
í nærmynd 12.00 Fréttir 12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50
Dánarfregnir 13.00 Hringsól 14.00 Fréttir
14.03 Rússneski píanóskólinn 15.00 Fréttir 15.03
Útvarpssagan: Eldhress í heila öld 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 Þjóðlagahátíðin á
Siglufirði 19.40 Grískar þjóðsögur og ævintýri
20.00 Leynifélagið 20.30 Bankað upp á 21.30
Kvöldsagan: Draumur um Ljósaland 22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20
Söngleikir okkar tíma 23.15 Kvika 00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN
07.00 Pepsi mörkin
17.30 Þýski handboltinn: Lubbecke RN Löwen

18.55 Pepsi deild kk: Breiðablik - FH
20.45 Pepsi mörkin
21.55 Tvöfaldur skolli
22.35 Bubba Watson á heimaslóðum
Skemmtilegur golfþáttur þar sem sjónvarpsmaðurinn David Feherty heimsækir Bubba
Watson og tekur við hann einlægt viðtal.

23.20 Þýski handboltinn: Fuchse
Berlin - RN Löwen

07.00 Man. City - Chelsea
17.45 Premier League - Preview of
the Season 2012/13 Hitað upp fyrir tímabilið í ensku úrvalsdeildinni. Farið er yfir
breytingar á liðunum og fjallað um leikmenn
sem talið er að láti ljós sitt skína í vetur.

18.45 Man. City - Chelsea
20.30 PL Classic Matches: Man Utd Liverpool, 1992

21.00 Premier League - Preview of
the Season 2012/13
22.00 Tottenham - Swansea
23.45 Man. Utd. - Arsenal 28.08.11

19.30 Doctors (9:175)
20.15 60 mínútur
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 Dallas (9:10)
22.35 Rizzoli & Isles (9:15)
23.20 Mad Men (1:13)
00.05 Treme (6:10)
01.00 60 mínútur
01.45 Doctors (9:175)
02.30 Íslenski listinn
02.55 Sjáðu
03.20 Fréttir Stöðvar 2
04.10 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.50 Minute To Win It (e)
17.35 Rachael Ray
18.20 The Ricky Gervais Show (11:13)
(12:13) (e)
19.10 America‘s Funniest Home Videos (34:48) (e)
19.35 Mad Love (9:13) (e)
20.00 Will & Grace (17:24) (e)
20.25 One Tree Hill (5:13) 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 um vinahópinn síunga. Nathan hverfur og
Haley leitar í örvæntingu að honum. Clay fær
loksins að vita meira um ástand sitt og Julian
reynir að koma lífi sínu á rétta braut.
21.10 Rookie Blue (5:13) 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. Það gengur mikið á hjá
nýliðunum í einkalífi og starfi. Innrás inn á
heimili verður kveikjan að uppljóstrun fjölda
persónulegra leyndarmála lögreglumanna
22.00 Camelot (10:10) Ensk þáttaröð
sem segir hina sígildu sögu af galdrakarlinum Merlin, Arthúri konungi og riddurum
hringborðsins. Stjörnum prýdd þáttaröð sem
sameinar spennu og drama, rammað inn af
klassískri riddarasögu.
22.50 Jimmy Kimmel (e)
23.35 Law & Order (22:22) (e)
00.20 CSI (6:22) (e)
01.10 The Bachelor (11:12) (e)
02.40 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.15 PGA Championship 2012 (4:4) 11.45 Golfing World
12.35 PGA Championship 2012 (4:4) 17.05
PGA Tour - Highlights (29:45) 18.00 Golfing
World 18.50 PGA Championship 2012 (4:4)
22.00 Golfing World 22.50 Champions Tour
- Highlights (14:25) 23.45 ESPN America

06.15 ‚Allo ‚Allo! 07.35 My Family 08.35 The
Inspector Lynley Mysteries 10.05 Deal or No
Deal 10.45 EastEnders 11.15 Extreme Makeover:
Home Edition 12.00 QI 13.00 ‚Allo ‚Allo! 13.50
My Family 14.55 QI 15.55 Extreme Makeover:
Home Edition 16.40 The Graham Norton Show
17.30 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
23.00 Live at the Apollo 23.44 Peep Show 00.10
Twenty Twelve 00.40 Rev

11.20 Columbo 13.00 DR Update - nyheder og
vejr 13.10 De uheldige helte 14.00 Den lille
prinsesse 14.10 Benjamin Bjørn 14.20 Lillefinger
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 18.00 Kyst til kyst 19.00 TV Avisen
19.25 Horisont. Sydkorea 19.50 SportNyt 20.00
Jack Driscoll - de fortabte drenge 21.40 Pacific
Paradise Police 22.25 Arvingen til Glenbogle
23.15 Fem dage

12.05 Ut i naturen 12.30 Fredag i hagen 13.00
NRK nyheter 13.10 Den store reisen 14.00 NRK
nyheter 14.10 Matador 15.00 NRK nyheter
15.10 Jobben er livet 15.50 Oddasat - nyheter
på samisk 15.55 Tegnspråknytt 16.00 Brenner historier fra vårt land 16.40 Distriktsnyheter 17.00
Dagsrevyen 17.45 Herskapelig redningsaksjon
18.30 Elgsplosjonen 18.55 Distriktsnyheter 19.00
Dagsrevyen 21 19.30 Aktuelt 20.00 Sykkel, skje,
eple 21.00 Kveldsnytt 21.15 Boardwalk Empire
22.15 Legendariske kvinner 23.05 Hellboy

14.00 Rapport 14.05 Gomorron Sverige 14.55
Engelska Antikrundan 15.55 Sportnytt 16.00
Rapport 16.10 Regionala nyheter 16.15 Där
ingen skulle tro att någon kunde bo 16.45
Matlagning enligt Heston 17.10 Kulturnyheterna
17.20 Sverige i dag sommar 17.30 Rapport
17.52 Regionala nyheter 18.00 Laurentsio - att
lyckas mot alla odds 19.00 Lilyhammer 19.45
Undercover Boss 20.35 Fabulous life of Ana Gina
20.50 Rapport 20.55 Kulturnyheterna 21.05 En
lysande framtid 23.10 Engelska Antikrundan

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Golf
fyrir alla 3 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eldhús meistranna

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

Stillanleg heilsurúm! Fyrir þínar bestu stundir.
TEMPUR® Orginal eða Cloud heilsudýna á
C&J stillanlegum botnum. 2x80x200 cm.

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

Tilboðsdagar í ágúst!

Þráðlaus fjarstýring

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

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

DÝNUR OG KODDAR

12
mánaða
vax talau s lán
á stil lanlegum
rú m u m *
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3,
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TILBOÐSDAGAR
15-30% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM BLOMBERG HEIMILISTÆKJUM

Ofnar, helluborð, uppþvottavélar, kæliskápar og fleiri
heimilistæki frá Blomberg á frábærum tilboðsverðum.

Nokkur
verðdæmi

Blomberg BEO9444X
BÖKUNAROFN

Blomberg MIN54306N
SPANHELLUBORÐ

Áður 109.990

Áður 99.990

Nú 89.990

Nú 79.990

Blomberg WNF7462A20
ÞVOTTAVÉL 7kg / 1600sn

Blomberg GUN3200X
UPPÞVOTTAVÉL / STÁL

Blomberg SND9681
180sm KÆLISKÁPUR
180

Áður 119.990

Áður 89.990

Áður 139.990

Nú 99.990

Nú 69.990

Nú 109.990

Opið virka daga 9-18
og laugardaga 11-15
Lokað um verslunarmannahelgina.
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Erlendir nemendur spenntir
fyrir MA námi í myndlist
„Ég fæ mér alltaf graut úr
chiafræjum sem er ekki aleldaður heldur helli ég heitu vatni
yfir fræin, stappa banana út í
og borða með kókosmjólk eða
rjóma. Svo fæ ég mér súpersjeik með sem er með alls konar
súper-næringarríku stöffi.“
Rakel Húnfjörð, eigandi lífrænu
verslunarinnar Radísu í Hafnarfirði.

„Það hefur staðið lengi til að bjóða
upp á meistaranám í myndlist við
Listaháskólann og það verið í undirbúningi í fleiri, fleiri ár,“ segir
Hulda Stefánsdóttir, prófessor
við myndlistardeild Listaháskóla
Íslands. Hún hefur haft umsjón með
þróun MA náms við skólann, en í
haust verður í fyrsta sinn boðið upp
á meistaranám í hönnun og myndlist
hér á landi.
Átta nemendur fengu inngöngu í
námið sem hefst í ágústlok og eru
þrír þeirra af erlendu bergi brotnir.

Að sögn Huldu hafa erlendir nemendur sýnt náminu mikinn áhuga
og gildir það sama um BA námið
við skólann.
„Þetta er ótvíræð góð viðbót við
myndlistarnám hér á landi og kemur
sér vel fyrir þá nemendur sem eiga
þess ekki kost að fara út í framhaldsnám. Við finnum þó ekki síst
fyrir miklum áhuga erlendis frá og
það kemur manni á óvart því við
vissum ekki við hverju mætti búast
þegar hafist var handa við þróun
námsins.“

Hulda vonar að þessi viðbót við
námið muni setja sinn svip á listasenuna á Íslandi og segir skólann nú
betur nýta tækifærin sem hér eru í
boði. „Ísland þykir spennandi staður
að heimsækja og við höfum því átt
auðvelt með að fá til okkar flott fagfólk að utan og getum nú nýtt þeirra
þekkingu betur. Námið felur einnig
í sér þátttöku á starfsvettvangi lista
og nemendum býðst þannig tækifæri til sérhæfingar í tengslum við
ýmis svið samfélagsins sem og verkefni,“ segir hún að lokum.
- sm

SPENNANDI NÁM Hulda Stefánsdóttir

er prófessor við myndlistardeild LHÍ.
Í fyrsta sinn er nú hægt að stunda
meistaranám við myndlist á Íslandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KRISTJANA BJÖRG REYNISDÓTTIR: EINS OG AÐ FARA Á HRÓARSKELDU

Bjóða heim í raftónlist og
kaffi á menningarnótt
VANUR MAÐUR Þór Freysson framleiðandi velur úr hópi umsækjenda í sjónvarpsþáttinn MasterChef. Tökur á þættinum hefjast í næsta mánuði.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Fleiri hundruð umsækjendur í MasterChef
Skráning stendur enn yfir í
íslenska útgáfu sjónvarpsþáttarins MasterChef og að sögn Þórs
Freyssonar, framleiðanda hjá
Sagafilm, hafa nokkur hundruð
skráningar þegar borist. Lokað
verður fyrir skráningar síðar í
ágúst en tökur hefjast í byrjun
næsta mánaðar.
„Við veljum ákveðinn fjölda úr
hópnum sem fer í „áheyrnarprufur“ og kokkar fyrir dómnefndina.
Við reiknum með að um 50 til 70
manns verði fyrir valinu. Við viljum auðvitað taka inn sem flesta.“
Starfsfólk Sagafilm hefur þegar
hafist handa við að velja úr hópi
umsækjenda og að sögn Þórs er
farið eftir hæfni umsækjenda í

matreiðslu sem og persónulegum upplýsingum. „Við munum
svo kalla þá umsækjendur í viðtal sem við höfum áhuga á að taka
inn og ganga úr skugga um að það
sé spennandi á skjánum. Við erum
orðin nokkuð sjóuð í þessu eftir
að hafa valið keppendur í fjórar
þáttaraðir af Idolinu og þáttaröð af
X-Factor og Bandinu hans Bubba.“
Þeir keppendur sem komast í
gegnum áheyrnarprufurnar fara
áfram í svokallaðar vinnubúðir
þar sem þeir þurfa að leysa ákveðin verkefni af hendi. Átta keppendur komast áfram í MasterChef-eldhúsið og þar hefst æsispennandi
útsláttarkeppni þar til einn stendur uppi sem sigurvegari.
- sm
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„Margir eru að bjóða í vöfflur
en við ætlum að bjóða upp á tónlist,“ segir Steindór Grétar Jónsson sem ásamt kærustu sinni
Kristjönu Björgu Reynisdóttur
býður gestum og gangandi á raftónleika heima í stofu á menningarnótt. „Við sambýlisfólkið erum
miklir aðdáendur danstónlistar og erum að leigja þessa rúmgóðu íbúð á Laugarveginum svo
við ákváðum að hóa saman öllum
þeim sem við þekkjum og slá upp
tónlistarveislu.“
Stofutón lei k a r n i r hefja st
klukkan tólf að hádegi og mun
gleðin vara fram á kvöld. Að sögn
parsins voru íbúar miðbæjarins
hvattir sérstaklega til að bjóða
heim til sín en þemað er Gakktu
í bæinn á menningarnótt.
„Við hugsum dagskrána þannig að fjölskyldufólk geti komið
framan af. Það verður ekki
kveikt á strobe-ljósum og reykvél sett í gang heldur er óhætt
fyrir fjölskyldufólk að koma. Það
er líka gaman að líta við og koma
inn á heimili þar sem búið er að
setja upp hljóðkerfi,“ segir hann
en veglegt hljóðkerfi frá Óla Ofur
verður á staðnum.
Steindór er plötusnúður og einn
skipuleggjenda Kanilkvölda á
Faktorý. „Ég er einn stofnenda
Color Me Records, sem er lítið
útgáfufyrirtæki í raftónlist, og
allir meðlimir þess spila en annars eru þetta bara þessir sem
landsmenn kannast við; DJ Margeir, President Bongo úr GusGus
og Logi Pedro úr Retro Stefson
og fleiri sem eru að gera áhugaverða hluti,“ segir hann en frumsamin tónlist verður flutt í bland
við skífuþeytingar plötusnúða.
Kristjana hlustaði ekki á raftónlist fyrir kynni þeirra en eftir
þau hefur orðið breyting á. „Ég

BJÓÐA HEIM Steindór Grétar og Kristjana Björg bjóða gestum og gangandi á raf-

tónleika heim til sín á menningarnótt en meðal tónlistarmanna eru Steindór sjálfur,
DJ Margeir, President Bongo, Logi Pedro og Captain Fufanu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Við ætlum ekkert að
hafa eitthvað hart
teknó yfir daginn. Þá nennir
mamma ekki að mæta.
KRISTJANA BJÖRG REYNISDÓTTIR
SKIPULEGGJANDI STOFUTÓNLEIKA

var heilaþvegin strax og hlusta
ekki á annað núna,“ segir hún
spennt fyrir næstkomandi laugardegi. „Þetta er bara eins og að
fara á Hróarskeldu því maður
hlustar á tónlist allan tímann í

næstum því hálfan sólarhring,“
segir hún.
Þau nýta tækifærið til að kynna
fjölskyldur sínar fyrir raftónlist.
„Við ætlum ekkert að hafa eitthvað hart teknó yfir daginn. Þá
nennir mamma ekkert að mæta.
Við viljum kynna fjölskylduna
fyrir þessu því þau skilja oft ekki
hvað þessi raftónlist er sem við
höldum svo mikið upp á.“
Parið lofar góðu stuði og hellir
upp á kaffi og grillar ef vel viðrar á heimili þeirra í bakhúsi að
Laugavegi 32. hallfridur@frettabladid.is

Kvikmyndasmiðja RIFF vinsæl
„Við sigtum aðeins úr umsækjendum og svo eru einhver úrföll en ég
býst við að það verði að minnsta
kosti 60 þátttakendur í ár,“ segir
Marteinn Þórsson umsjónarmaður fjögurra daga kvikmyndasmiðjunnar Talent Lab á Reykjavík
International Film Festival, RIFF.
Um 90 manns sóttu um að komast að í ár, sem er rúmlega tvisvar
sinnum fleiri en í fyrra þegar 38
manns sóttu smiðjuna. „Ég hef svo
sem enga skýringu á þessari gríðarlegu aukningu en það voru allir
rosalega ánægðir í fyrra og ætli
það hafi ekki bara spurst út,“ segir
Marteinn. Umsækjendur þurftu
ekki að uppfylla neinar kröfur um
kunnáttu eða reynslu heldur segir
Marteinn áhugann vera fyrir öllu.
Heiðursgestir hátíðarinnar verða
á meðal kennara og fá þátttakendur til dæmis færi á að kynna hugmyndir sínar fyrir framleiðendum. „Svona smiðjur eru frábær
vettvangur fyrir fólk til að koma

38 MANNS Í fyrra tóku 38 manns þátt í smiðjunni og aukningin á milli ára því

gríðarleg.

upp samböndum og kynnast því
hvernig kvikmyndahátíðir ganga
fyrir sig, en slíkar hátíðir skipta
öllu máli til að lifa af í kvikmyndabransanum,“ segir hann.
Athygli vekur að aðeins fjórir
umsækjendanna eru Íslendingar en aðrir koma hvaðanæva að
úr heiminum. „Í fyrra voru engir
Íslendingar svo þetta er gríðarleg

MYND/EINKAEIGN

prósentuaukning síðan þá,“ segir
Marteinn og hlær. „Manni finnst
auðvitað skrítið hversu fáir sækja
um héðan en það er eins og Íslendingarnir fatti ekki hvað þetta er
æðislegt tækifæri. Svo er það nú
oft þannig að maður sér ekki það
sem er næst manni, ætli það sé
ekki tilfellið hér,“ bætir hann við.
- trs

MADONNA DI CAMPIGLIO / SELVA VAL GARDENA / CANAZEI
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VILLA ROSELLA ***

144.680,*á mann m.v. 2 fullorðna í
í tvíbýli með morgunverði.
Verð m.v. 2 fullorðna í tvíbýli með hálfu fæði
frá 175.680,- Brottför 2. febrúar - 1 vika
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Áratuga reynsla
Við hjá Úrvali Útsýn höfum áratuga reynslu af sölu
skíðaferða til Madonna Di Campiglio og Selva val
Gardena. Nú bætist við þriðji áfangastaðurinn, Canazei.
Þessi líflegi og skemmtilegi skíðabær liggur í hjarta
Dolomiti-fjallanna, einu þekktasta skíðasvæði Ítalíu.

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

Hjólaði með sixpensara
Galdurinn að baki góðu formi
Hollywood-stjarnanna er greinilega
að stunda líkamsrækt því ekki
sleppa þær slíkri iðju í heimsóknum sínum til Íslands. Þar á meðal
er Russell Crowe sem hefur æft af
miklum móð í bardagaklúbbnum
Mjölni og World Class í Laugum
og Jennifer Connelly í World Class
á Seltjarnarnesi. Stórsöngvarinn
Tony Bennett bættist í hópinn um
hádegisbil á föstudag þegar hann
tók vel á því í líkamsrækt Nordica
Spa á Hilton hótelinu
til að hita sig upp
fyrir tónleika sína í
Hörpu um kvöldið.
Þar hjólaði hann við
hlið almennra
gesta og þótti
bera af í
klæðaburði
en hann
bar ljósan
sixpensara
á höfði og
gleraugu
með gulu
gleri.

30-70%
AFSLÁTTUR!

Rausnarlegur Crowe
Leikara- og tökulið kvikmyndarinnar Noah virðist hafa tekið
ástfóstri við veitingastaðinn Ban
Thai á Laugavegi. Á laugardagskvöldið mætti um 40 manna hópur
frá myndinni og sumir hverjir að
heimsækja staðinn í þriðja sinn.
Þar á meðal voru leikaranir Emma
Watson, Russell Crowe, Jennifer
Connelly, Douglas
Booth, Logan Lerman
og Kevin Durand.
Almenn ánægja var
með þjónustuna og
matinn á tælenska
staðnum en
örlátastur var
þó stórleikarinn Crowe
sem gaf
þjónustustúlkunum
20 þúsund
króna þjórfé
hverri.

BIG
SALE! ÓTRÚLEG
TILBOÐ!

- hþt, áp

Mest lesið

UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

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

ÚTSALA
REKKJUNNAR

FRÉTTIR AF FÓLKI

LÍFIÐ

RÝMUM TIL FYRIR
NÝJUM VÖRUM!
REFLECTION

Queen Size (153x203 cm

FULLT VERÐ 397.900

)

kr.

ÚTSÖLUVERÐ

278.530 kr.
= 30% AFSLÁTTUR!

ALLURE

)

203 cm
Queen Size rúm (153x

kr.
FULLT VERÐ 163.600

ÚTSÖLUVERÐ

99.7AF5SL0ÁTkTUrR!.
= 39%

CAPE FIRM

King Size rúm (193

x203 cm)

FULLT VERÐ 340.20

0 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

238.140 kr.

1 Lést í Iron Man-keppninni
2 Barn steig á jarðsprengju

= 30% AFSLÁTTUR

!

3 Melrakkinn þjóðardýr
Íslendinga
4 Emma Watson furðar sig á
dansmenningu Íslendinga
5 Íranir hraða smíði kjarnavopns

ÍSLENSK
LISTASAGA

ARGH!!! 100812 #2

SKIPTI- OG
SÝNINGARRÚM
Á TILBOÐI!
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