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SAMTAL VIÐ HLUTI Vöruhönnuðurinn
Hanna Dís Whitehead veltir fyrir
sér
sambandi og samtali fólks við manngerða
hluti í Spark Design Space.
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notað
þetta“ eða „hvernig passar þessi
hlutur
inn í mitt daglega líf?“ Ég vil að fólk
skoði
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Lyf ekki alltaf besti kostur
gegn of háum blóðþrýstingi
Útrás fyrir hæfileika
Leikhópurinn Þykista
stendur fyrir götulistahátíð
á Akureyri.
tímamót 14

Atlaga að tilkalli
Firrur frjálshyggjunnar
eru enn ráðandi í
efnahagsmálum heimsins.
í dag 13

Ný rannsókn bendir til þess að lítill ávinningur sé af lyfjagjöf við mildum háþrýstingi. Tugir þúsunda Íslendinga eru í þeim hópi. Prófessor við HÍ segir möguleika á miklum sparnaði í heilbrigðiskerfinu.
HEILBRIGÐISMÁL Lyfjameðferð gegn

mildum háþrýstingi hefur takmarkaðan árangur í för með sér og bættir lifnaðarhættir eru vænlegri til
árangurs. Þetta kemur fram í nýrri
grein í British Medical Journal. Prófessor í læknisfræði við Háskóla
Íslands (HÍ) segir að ef farið verði
eftir tilmælum sem sett eru fram í
greininni gæti það haft áhrif á meðferð tugþúsunda Íslendinga og skilað sparnaði í heilbrigðiskerfinu.
Mildur háþrýstingur er þegar efri
mörk blóðþrýstings eru frá 140 til
159 og/eða neðri mörk frá 90 til 99.
Greinin fjallar um samantekt
Cochrane-stofnunarinnar á fjórum rannsóknum sem taka til tæplega 9.000 einstaklinga frá Banda-

Umdeild mörk fyrir háan blóðþrýsting
Almennt viðurkennd mörk Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO) fyrir
háan blóðþrýsting eru 140/90. Mörkin voru lækkuð niður úr 160/95 árið
1999 þrátt fyrir mótmæli víða. Meðal annars gerðu sumir því skóna að
þrýstingur frá lyfjaframleiðendum hafi legið þar að baki.

ríkjunum, Bretlandi og Ástralíu,
með mildan háþrýsting án hjartaog æðasjúkdóma. Rannsóknin leiðir í ljós að lyfjameðferð hjá þessum
hópi hefur ekki í för með sér lægri
heildardánartíðni, lægri dánartíðni
af völdum hjarta- og æðasjúkdóma
eða heilablóðfalla.
Lyfjagjöf geti hins vegar haft í
för með sér aukaverkanir sem vegi
upp á móti þeim árangri sem gæti

náðst. Er vonast til þess að niðurstaðan verði til þess að læknar
breyti meðhöndlun þeirra sem eru
með mildan háþrýsting og frekar
verði mælt með betra mataræði og
meiri hreyfingu en lyfjum.
Jóhann Ágúst Sigurðsson,
prófessor við læknadeild HÍ, segir
óhætt að áætla að tugir þúsunda
Íslendinga séu í þessum hópi.
Niðurstöðurnar sýni að hægt sé að

bæta meðferð sjúklinga og spara
í heilbrigðiskerfinu með því að
draga úr lyfjagjöf og fækka blóðrannsóknum og læknisheimsóknum.
„Þessi rannsókn segir okkur
að við skilgreinum of marga einstaklinga sem sjúklinga að óþörfu.
Við þurfum að skera úr um hvort
hægt sé að draga úr kostnaði, annaðhvort með því að draga úr lyfjanotkun, eða jafnvel hætta henni
alfarið í sumum tilfellum.“
Jóhann segir að þó ekki sé nauðsynlegt að taka þessar niðurstöður
of bókstaflega, þar sem rannsóknin hefur takmarkaða eftirfylgni, sé
hins vegar mjög mikilvægt að þær
fari í umræðu hér á landi.
- þj

Hansa er Mary Poppins:

Fékk draumahlutverkið

13. bikartitilinn hjá KR
Baldur Sigurðsson enn
á ný á skotskónum í
bikarúrslitaleiknum.
sport 22
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VÆTA SYÐRA Í dag verða austan
5-13 m/s, hvassast syðst. Víða
dálítil væta sunnan til en annars
þurrt að mestu. Hiti 12-18 stig,
mildast vestanlands.
VEÐUR 4

ALDREI FLEIRI HLAUPIÐ Reykjavíkurmaraþonið fór fram í 29. sinn á laugardag. Metþátttaka
var í ár en 13.410 manns reimuðu á sig skóna að þessu sinni. Margir söfnuðu áheitum og hlupu til styrktar
góðgerðarfélögum en alls söfnuðust 42.160.741 króna til handa 133 félögum. Sjá síðu 2 & 26 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Mannleg mistök við flugeldasýningu menningarnætur á laugardagskvöld:

Stór hluti flugeldanna fór ekki á loft
MENNINGARNÓTT Mannleg mistök

urðu líklega til þess að flugeldasýningin á menningarnótt varð ekki
eins vegleg og til stóð.
„Ein röð af tívolíbombunum fór
ekki á loft og fyrir vikið varð sýningin rosalega hæg í byrjun,“ segir
Hilmar Már Aðalsteinsson, sem
situr í stjórn Hjálparsveita skáta.
Bomburnar sem nota átti voru um
800 talsins en Hilmar telur að um
hundrað þeirra hafi setið eftir.

„Gámarnir sem skotið var af
voru settir í geymslu yfir nótt og
daginn eftir fengum við það staðfest að hluti flugeldanna fór ekki
á loft,“ segir Hilmar Már. Hann
telur að um mannleg mistök sé að
ræða, mistök við tengingu eða tenging sem hafi hrokkið úr sambandi í
flutningum.
Vodafone hefur greitt fyrir sýningarnar síðustu ár en Hilmar Már
segir að hvorki fyrirtækið né gestir

LEIKLIST Jóhanna Vigdís Arnardóttir hreppti hlutverk barnapíunnar göldróttu Mary Poppins í
uppsetningu Borgarleikhússins á
söngleiknum í vetur.
„Ég er rosalega spennt fyrir
hlutverkinu og hlakka mikið til.
Það má segja að þetta sé draumahlutverkið.“
Söngleikurinn um Mary Poppins
verður frumsýndur í lok febrúar en
um er að ræða viðamikla leikhúsuppsetningu.
Meðal annarra leikara í stórum
hlutverkum í söngleiknum eru þau
Guðjón Davíð Karlsson, Jóhann
Sigurðsson, Margrét Eir og Hanna
María Karlsdóttir. Íslenski dansflokkurinn tekur einnig þátt í sýningunni enda leikur dansinn þar
stórt hlutverk.
„Þetta verður hörkuvinna en það
skemmtilegasta sem ég geri er að
syngja og dansa á sviði svo þetta er
bara skemmtilegt.“
- áp / sjá síðu 30

Úrval skrifstofuog skólavara

menningarnætur hafi fengið það
sem til var ætlast.
„Þessar sýningar eru rómaðar
fyrir að vera flottar og skemmtilegar en því miður voru gerð mistök,“ segir Hilmar Már, sem leggur
áherslu á að lokahluti sýningarinnar
hafi verið stórglæsilegur.
„Það er svo samkomulagsatriði
hvað við gerum í kjölfarið, hvort
borgarbúar fái betri sýningu að ári
eða hvað.“
- kh
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Nýr friðarerindreki í Sýrlandi segir öryggisráð SÞ verða að tala einni röddu:

Carbon Recycling í BNA:

Árangur undir öðrum kominn

Fá einkaleyfi á
framleiðsluferli

SÝRLAND, AP „Vandamálið er ekki

Tryggvi, er fólk búið að missa
lyst á listinni?
„Það er allavega ekkert lystarstol í
gangi.“
Breyting hefur orðið á listaverkamarkaðinum frá hruni. Framboð á verkum hefur
aukist en hríðfallið í verði. Tryggvi Friðriksson er einn eigenda Gallerís Foldar.

Ný dönsk rannsókn:

Hreinlæti er
best í hófi
DANMÖRK Of tíðir þvottar geta
haft þveröfug áhrif á hreinlæti,
að því er fram kemur í nýrri
danskri rannsókn sem segir frá á
vef Berlingske Tidende.
Þar kemur meðal annars fram
að of tíðir hárþvottar orsaka
meiri framleiðslu á fitu sem
hefur aftur í för með sér feitara
hár og viðkvæmari hársvörð.
Annað sem vekur athygli er
að um þriðjungur Dana hreinsar á sér eyrun með eyrnapinna
á hverjum degi, sem getur verið
varasamt. Eyrnagöngin eru
nefnilega fullfær um að hreinsa
sig sjálf og of tíð úthreinsun
getur haft í för með sér óþægindi og vítahring aukinnar framleiðslu eyrnamerg.
- þj

MEÐ JAPANSKA FÁNA

Nokkrir þingmenn voru í hópnum.
NORDICPHOTOS/AFP

Eyjadeilur Japana magnast:

Syntu með fána
og reistu stöng
JAPAN, AP Tíu manna hópur jap-

anskra þjóðernissinna, þar á meðal
fimm þingmenn, syntu úr bát upp
á strönd lítillar eyjar í hafinu milli
Kína og Japans og veifuðu þar japanska fánanum.
Þetta er nýjasta útspilið í langvarandi deilu Japana og Kínverja
um lítinn eyjaklasa, sem umrædd
eyja er partur af.
Deila Japans og Suður-Kóreu
um aðrar litlar eyjar hefur einnig
magnast á síðustu vikum, eftir að
forsætisráðherra Suður-Kóreu fór
í skoðunarferð þangað nýverið. - gb

hvað ég get gert öðruvísi, heldur
hvernig hinir ætla að hegða sér
öðruvísi,“ segir Lakhdar Brahimi,
nýr friðarerindreki Sameinuðu
þjóðanna og Arababandalagsins í
Sýrlandi.
Hann tekur við af Kofi Annan,
fyrrverandi framkvæmdastjóra
Sameinuðu þjóðanna, sem hætti
nýverið þegar ljóst var orðið að
árangur hefði enginn orðið.
Brahmini, sem er fyrrverandi
utanríkisráðherra Alsírs, segir að
árangur ráðist fyrst og fremst af
því hvort aðildarríki öryggisráðs

Sameinuðu þjóðanna geti komið sér
saman um afstöðu.
„Ef þau töluðu einni röddu og
styddu greinilega það sem ég fer að
gera fyrir þeirra hönd, þá er það það
sem ég þarf,“ segir Brahmini.
Rússland og Kína hafa ítrekað
beitt neitunarvaldi sínu gegn ályktunum í öryggisráðinu um meiri
þrýsting á sýrlensk stjórnvöld, sem
hafa brugðist við af mikilli hörku
gegn mótmælum og uppreisn í landinu.
Átökin hafa kostað yfir tuttugu
þúsund manns lífið og hrakið hundruð þúsunda af heimilum sínum. - gb

LAKHDAR BRAHMINI Tekur við af Kofi
Annan, sem hætti nýverið eftir árangurslaust starf.
NORDICPHOTOS/AFP

NÝSKÖPUN Íslenska fyrirtækið
Carbon Recycling International
hefur fengið einkaleyfi í Bandaríkjunum á framleiðsluaðferð sinni
á endurnýjanlegu metanóli. Einkaleyfið er mikilvæg staðfesting á
brautryðjendastarfi fyrirtækisins.
Metanólið er unnið úr koltvísýringi frá jarðvarmavirkjun HS
Orku í Svartsengi en verksmiðjan
var formlega opnuð fyrr á þessu
ári. Endurnýjanlegt metanól er
vistvænt og kraftmikið eldsneyti
með háa oktantölu sem blanda má
við bensín.
- shá

Hljóp tíu kílómetra í
annað sinn á hækjum
Arnar Vilhjálmsson er hreyfihamlaður en studdist við hækjur þegar hann hljóp
tíu kílómetra á laugardaginn. Í annað sinn sem hann tekur þátt í hlaupinu. Er
hvatning fyrir aðra hlaupara, segir Arnar sem er langt því frá hættur að hlaupa.
FÓLK „Ég var alla vega ekki síðastur í mark,“ segir Arnar Vilhjálmsson tölvunarfræðingur sem vakti
mikla athygli í Reykjavíkurmaraþoninu á laugardag en hann var sá
eini sem hljóp tíu kílómetra á hækjum.
Arnar er hreyfihamlaður en
hann fékk heilahimnubólgu þegar
hann var nokkurra mánaða. Síðan
þá hefur hann þurft að styðjast við
hækjur. Þetta er í annað skiptið
sem Arnar hleypur tíu kílómetra
í Reykjavíkurmaraþoninu en hann
hljóp einnig í fyrra.
„Ég missti pabba minn úr
krabbameini árið 2010 og í kjölfarið
komu upp fleiri krabbameinstilfelli
í fjölskyldunni. Í framhaldi af því
ákvað ég að fara út að hlaupa, til að
halda sjálfum mér sæmilega ferskum á erfiðum tímum í lífinu. Síðar
ákvað ég að hætta að mæta bara
pungsveittur á einhverja tónleika
á menningarnótt heldur taka líka
þátt í hlaupinu,“ segir Arnar. „Um
leið gat ég látið gott af mér leiða því
ég safnaði áheitum fyrir Krabbameinsfélagið.“
Arnar segir að það skapist alltaf
einhver umræða hjá öðrum hlaupurum þegar hann kemur á fleygiferð á hækjunum.
„Ég reyni alltaf að halda jöfnum hraða allt hlaupið og það er
mjög fyndið að sjá hlaupara, sem
voru kannski labbandi, byrja að
hlaupa þegar ég nálgast þá. Það er
allavega gott að vita af því að ég er
smá hvatning fyrir aðra hlaupara.“
Ólíkt öðrum hlaupurum er mesta
álagið á efri hluta líkamans hjá
Arnari.
„Efri hluti líkamans tekur meirihlutann af álaginu. Lappirnar eru
ekkert rosalega sterkar en efri

FÆREYJAR Brottflutningur unga fólksins

er áhyggjuefni í Færeyjum.

Fólksfjöldatölur í Færeyjum:

Færeyingum
fækkar um 158
FÆREYJAR Færeyingum hefur

fækkað um 158 manns frá síðasta ári. Þetta kemur fram í
tölum hagstofunnar þar í landi og
Sósíalurinn segir frá.
Alls voru Færeyingar 48.440
talsins hinn fyrsta júní. Frá sama
tíma í fyrra hafa 579 börn fæðst
í landinu og 372 látist. Þá fluttu
1.658 burt frá Færeyjum en 1.293
fluttu til landsins.
Hagstofan segir að ekki sé
útséð með að þessi þróun haldi
áfram. Hlutfall fæddra umfram
látna lækkar sífellt og hefur
aldrei verið lægra, og eins
er brottflutningur ungs fólks
áhyggjuefni og geti orsakað vítahring fólksfækkunar.
- þj

Mótmæli í Moskvu:

Líktu Pútín við
harðlínusovétið
Í MARK Á HÆKJUNUM Arnar Vilhjálmsson var rétt rúman einn og hálfan tíma að

fara kílómetrana tíu á hækjunum. Hann er forritari að mennt en er atvinnulaus sem
stendur.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

hlutinn er hrikalega sterkur,“ segir
Arnar. „Það var einmitt það sem
var erfitt við þetta hlaup nú að ég
var snemma orðinn aumur í höndunum.“
Arnar segist langt í frá vera
hættur að hlaupa um á hækjunum en er þó ekki viss um að hann
treysti sér í lengri hlaup.
„Ég veit ekki hvort ég fer í 21
kílómetra hlaupið. Ég er alltaf
dálítið lengi að jafna mig og er til

RÚSSLAND, AP Leiðtogar rúss-

dæmis með risablöðrur á höndunum. En ég ætla pottþétt að halda
hlaupunum áfram. Ég er jafnvel
að spá í að taka þátt í Powerrademótaröðinni.
Arnar segir hækjurnar sem hann
styðst við engan veginn þola álagið.
„Þær eru mjög slitnar og gúmmíið á þeim er mjög fljótt að klárast.
Hækjur eru ekki hannaðar fyrir tíu
kílómetra,“ segir Arnar hlæjandi.

nesku stjórnarandstöðunnar
tóku ásamt um 300 manns þátt
í minningarathöfn í Moskvu um
þrjá mótmælendur sem létu þar
lífið fyrir tveimur áratugum,
þegar harðlínumenn í Sovétríkjunum reyndu að steypa Mikhaíl
Gorbatsjov af stóli.
Stjórnarandstæðingarnir notuðu tækifærið og líktu núverandi stjórnvöldum í Kreml við
þessa menn, sem reyndu að
stöðva lýðræðisþróun í landinu.

kristjan@frettabladid.is

- gb

Norska strandgæslan undirbýr skaðabótamál vegna strands Goðafoss:

Krefst nærri tveggja milljarða
SIGLINGAR Norska strandgæslan

)D[DIHQLVtPL
ZZZKHLOVXERUJLV

hyggst fara fram á 85 milljónir norskra króna, eða jafnvirði
nærri tveggja milljarða íslenskra
króna, í skaðabætur vegna
strands Goðafoss við Noreg árið
2011.
Johan Marius Ly, talsmaður
strandgæslunnar, staðfestir þetta
í viðtali við norska dagblaðið
Aftenposten.
Um 105 tonn af olíu láku í sjóinn eftir að Goðafoss strandaði
í Óslóarfirði þann 17. febrúar
árið 2011. Svæðið þar í kring er
friðland, og var strax lögð mikil
vinna í að hreinsa upp olíuna úr
Óslóarfirði og suður eftir ströndinni.
Strandgæslan fullyrðir að skipstjórinn á Goðafossi hafi borið
mesta ábyrgð á strandinu. Þrátt
fyrir að hann hafi siglt þessa
sömu leið reglulega í tvö ár, hafi

GOÐAFOSS Á STRANDSTAÐ Um 105 tonn af olíu fóru í sjóinn skammt frá Ósló.
NORDICPHOTOS/AFP

hann misst sjónar á því hvar
skipið væri statt, meðal annars
vegna þess að farmur á þilfarinu
hafi byrgt honum sýn. Þá er fullyrt að áhöfnin hafi ekki gert sér
grein fyrir að hún hafi verið að
sigla um friðlýst svæði.

Ly segist hins vegar ekki geta
svarað því hvort útgerðin geti
vísað kröfunni frá sér á þeim forsendum að norski hafnsögumaðurinn hafi farið óvenju fljótt frá
borði, mun fyrr en í fyrri ferðum
Goðafoss um sama svæði.
- gb

Vertu

snjallari
með Nova!

0 kr.

1.000
1
000

kr.
notkun á mán.
í 12 mán. fylgir
og Bíókort!

Nova
í No
va!

Samsung SIII

124.990 kr.

1.000
mín. o
SMS/
MMS g 500
á mán
.

stgr.

7.490 kr. á mán. í 18 mán.
1.000 kr. notkun á mánuði
í 12 mán. fylgir og Bíókort!

GDJXU

VWHLQL

Bíókort fylgir öllum
Samsung snjallsímum
hjá Nova!
500

kr.
notkun á mán.
í 6 mán. fylgir
og Bíókort!

500

kr.
notkun á mán.
í 12 mán. fylgir
og Bíókort!

500

kr.
notkun á mán.
í 6 mán. fylgir
og Bíókort!

Samsung Galaxy ACE 2

52.990 kr.

Samsung Galaxy Y

24.990 kr.

Samsung SII

79.990 kr.

stgr.

4.990 kr. á mán. í 18 mán.

stgr.

2.290 kr. á mán. í 12 mán.
500 kr. notkun á mánuði
í 6 mán. fylgir og Bíókort!

500 kr. notkun á mánuði
í 12 mán. fylgir og Bíókort!

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter
Símnotkun fylgir með 0 kr. Nova í Nova og Eitt verð í alla, áskrift og frelsi.
Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 325 kr./mán. greiðslugjald. Það er ódýrara að staðgreiða og þá þarf ekki kreditkort.

stgr.

4.790 kr. á mán. í 12 mán.
500 kr. notkun á mánuði
í 6 mán. fylgir og Bíókort!

ærstitsitaður
Setm
m

sk

í heimi!

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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GENGIÐ 17.08.2012

Bandaríkjadalur

119,24

119,80

Sterlingspund

187,26

188,18

Evra

147,39

148,21

Dönsk króna

19,791

19,907

Norsk króna

20,077

20,195

Sænsk króna

17,761

17,865

Japanskt jen

1,5000

1,5088

SDR

179,90

180,98

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
206,8445
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

VMST og Háskólinn á Hólum:

Samið um víðtækt samstarf
MENNTAMÁL Sigurður Guðjóns-

son, forstjóri Veiðimálastofnunar, og Erla Björk Örnólfsdóttir, rektor háskólans á Hólum,
undirrituðu nýlega samning um
samstarf stofnananna á sviði
rannsókna og menntunar.
Markmið samningsins er
að efla þekkingu um vernd og
nýtingu auðlinda í ferskvatni,
grunnþekkingu á nýtingu fiskstofna, á fiskrækt og fiskeldi.
Með samningum er skapaður
rammi fyrir frekara samstarf
stofnananna, sókn til frekari
rannsókna og samnýtingu rannsóknatækja og aðstöðu.
Þá er gert ráð fyrir frekari
aðkomu sérfræðinga Veiðimálastofnunar að kennslu nemanda
við Hólaskóla.
- shá

Hof skilaði hagnaði:

Stofna listasjóð
fyrir ágóðann
AKUREYRI Forsvarsmenn Menn-

ingarhússins Hofs á Akureyri
munu nýta þá einu og hálfu
milljón sem kom í rekstrarafgang hússins síðasta ár, í
stofnun sérstaks listasjóðs í
gegn um Akureyrarbæ.
Ingibjörg Stefánsdóttir framkvæmdastjóri segir í samtali
við Akureyri vikublað að samkvæmt núgildandi samningi við
bæinn sé það ekki hlutverk Hofs
að framleiða viðburði eða taka
ákvarðanir um sérkjör sem aðilar eiga að njóta í húsinu. Hins
vegar sé talið mikilvægt að
listamenn og menningarstofnanir geti sótt um styrki til að
standa fyrir viðburðum í Hofi.
Sjóðurinn gæti því orðið upphaf
að slíku.
- sv

Landsvirkjun Power og Verkís tryggja sér samning við smíði virkjana í Georgíu:

Hitabylgja í Danmörku:

Veita ráðgjöf við virkjanagerð

Heitasti dagurinn í tvö ár

ORKUMÁL Landsvirkjun Power og

Verkís hafa tryggt samning um
verkfræðiráðgjöf við georgíska
fyrirtækið Machakhela HPP 1
LLC við smíði tveggja vatnsaflsvirkjana. Fyrirtækin urðu hlutskörpust í útboði á verkefninu.
Virkjanirnar tvær verða í ánni
Machakhelistskali í sjálfstjórnarhéraðinu Adjar í suðvesturhluta
Georgíu, nálægt landamærum
Tyrklands. Virkjanirnar tvær
verða svipaðar að gerð og um 20
og 25 megavött hvor um sig.
Í þeim báðum verða inntaksstíflur úr steinsteypu, sandskol-

unarvirki og fiskistigar, aðrennslisgöng, inntak fyrir þverár,
þrýstijöfnunarvirki, þrýstigöng,
stöðvarhús á yfirborði með öllum
tilheyrandi vél- og rafbúnaði,
frárennslisskurður, tengivirki
og háspennulínur til að tengjast
orkuflutningskerfinu.
Landsvirkjun Power og Verkís
hafa einnig gert undirráðgjafasamning við georgíska verkfræðifyrirtækið Peri LLC sem
mun sjá um rannsóknarvinnu á
verkstað.
Verkefninu á að ljúka fyrir árslok 2015.
- shá

DANMÖRK Veðrið hefur leikið við
Dani síðustu daga þar sem hitinn
fór allt upp í 30,5 gráður í Kaupmannahöfn í gær.
Hitinn hefur ekki náð þvílíkum hæðum síðan sumarið 2010,
og gera veðurspár ráð fyrir að
blíðviðrið haldi áfram í dag, að
minnsta kosti í austurhluta landsins.
Sumarveðrið í Danmörku hefur
annars ekki verið upp á marga
fiska þar sem sólin hefur látið á
sér standa, en nú er sannarlega
að rætast úr.
- þj

LÍFÆÐAR Virkjanirnar eru litlar á

íslenskan mælikvarða og framleiða 20
til 25 MW hvor.

Geta ekki veitt mikið meira
Fjórða ári strandveiða er lokið. Metfjöldi báta fór á sjó. Smábátasjómenn telja óþarft að setja 8.600 tonna
hámark á veiðar því flotinn geti ekki veitt mikið meira en orðið er. Kerfið er þó mjög umdeilt sem fyrr.
FRÉTTASKÝRING
Fjórða ári strandveiða er lokið: Hver
er reynslan?

Aldrei hafa fleiri bátar haldið til
strandveiða en þetta sumarið. Vel
gekk að sækja þau 8.600 tonn sem
leyfilegt er að veiða samkvæmt
lögum um stjórn fiskveiða.
Örn Pálsson, framkvæmdastjóri
Landssambands smábátaeigenda
(LS), segir að veiðarnar séu búnar
að sanna gildi sitt en spurður um
hvað mætti betur fara er það hans
mat að kerfið eigi að vera opnara.
„Veitt er fjóra daga í viku með
takmarkaðan fjölda rúlla og tiltekinn hámarksafla. Þannig teljum
við að takmarkanir innan kerfisins
séu nægar, sérstaklega þegar stærð
bátanna og veðurlag er haft í huga,
og að eigandinn þarf sjálfur að vera
um borð. Kerfið yrði mjög viðunandi við þá breytingu að opna þetta,
þannig að menn séu ekki stoppaðir
þegar tilgreindur afli hefur náðst á
hverju svæði fyrir sig,“ segir Örn.
Hann telur ekki að afli myndi
aukast mikið við það þó tiltekinn
tonnafjöldi væri ekki tilgreindur.
Veiðarfærið sé einfaldlega ekki
nægilega afkastamikið til að auka
aflann mikið úr því sem nú er. Taka
verður fram að þegar sjómaður
hefur valið strandveiðisvæði verður hann að stunda sínar veiðar þar
út sumarið. Það er annar takmarkandi þáttur á aflamagn í strandveiðum þar sem veiði á hverju svæði er
misgóð milli mánuða, bendir Örn
á. Almennt segir hann sjómenn
ánægða og afkomuna viðunandi. Þá
hafi þetta fært líf í dreifðar byggðir
eins og vonir stóðu til í upphafi.
Helsta gagnrýnin á strandveiðarnar frá viðmælendum Fréttablaðsins, frá hagfræðilegum sjónarhóli, er að veiðar með frjálsu
aðgengi muni alltaf verða til þess að

7Ë0,
7,/
$ã
7Ë1$

Strandveiðar 2012 í tölum
Svæði A Eyja- og Miklaholtshreppur til
Súðavíkurhrepps
715 tonn í maí, 858 tonn í júní, 858 tonn í
júlí og 429 tonn í ágúst.
Fjöldi báta: 283 Fjöldi veiðidaga á
aflahæsta bát: 21 (17,6 tonn)
Aflahæsti bátur: 17,6 tonn

Svæði B Strandabyggð
til Grýtubakkahrepps

B

509 tonn í maí, 611 tonn í júní,
611 tonn í júlí og 305 tonn í ágúst.

A

Fjöldi báta: 167 Fjöldi veiðidaga á
aflahæsta bát: 36 (27,6 tonn)

C

Svæði C Þingeyjarsveit til
Djúpavogshrepps
551 tonn í maí, 661 tonn í júní, 661 tonn í júlí og
331 tonn í ágúst.

D

Fjöldi báta: 160 Fjöldi veiðidaga á
aflahæsta bát: 37 (31,9 tonn)

Svæði D Sveitarfélagið Hornafjörður
til Borgarbyggðar

Landanir á landsvísu
voru rúmlega 16.000

600 tonn í maí, 525 tonn í júní, 225 tonn í júlí og 150 tonn í ágúst.

Þorskur 86%
Ufsi 12%

Fjöldi báta: 152 Fjöldi veiðidaga á aflahæsta bát: 34 (30 tonn)

Það er nefnilega
svo að það er meira
en að segja það að stunda
fiskveiðar við Ísland og það
takmarkar sóknina eins og
margt annað.

fjölga muni í þeim hópi sem stunda
veiðarnar þangað til fjármagnskostnaðurinn hefur eytt auðlindarentunni. Það sé eðli þess að veita
frjálsan aðgang. Auk þess hafa
stjórnvöld leynt og ljóst daðrað við
það að strandveiðimenn borgi lægra
auðlindagjald en þeir sem stunda
aðrar veiðar. Það valdi enn frekari
offjárfestingu þar sem rentunni,
sem annars gengi til ríkisins, er
varið í veiðarnar ofan á allt annað.
Sérfræðingahópurinn, sem var
falið að meta kosti og galla frumvarpa til breytinga á stjórn fiskveiða, varaði við því í fyrrasumar

ÖRN PÁLSSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI LS

að strandveiðar væru í eðli sínu
ólympískar veiðar sem leiddu til
kapphlaups um afla. Það lækki verðmæti afla og hvetji til brottkasts.

svavar@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
Elísabet
Margeirsdóttir

6

14
6

veðurfréttamaður

13
4

16

SKÝJAÐ OG MILT
Veðrið í byrjun
vinnuvikunnar
verður keimlíkt því
sem var í gær. Víða
dálítil væta með
köﬂum einkum
sunnan og austan
til og áfram milt í
veðri. Á miðvikudag má búast við
vætu í ﬂestum
landshlutum.
12

HEIMURINN
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Þetta hefur hvorki verið sannað né
afsannað.
Örn gefur ekki mikið fyrir gagnrýnina og telur tímabært að færa
umræðuna að þeim grundvallarréttindum sem í kerfinu felast; að
geta farið á sjó til að draga fisk án
þess að eiga kvóta. Hann telur að
bátum fjölgi ekki úr þessu að neinu
ráði, enda nýjabrumið farið af veiðunum. „Það er nefnilega svo að það
er meira en að segja það að stunda
fiskveiðar við Ísland og það takmarkar sóknina, eins og svo margt
annað,“ segir Örn.

Á MORGUN
5-10 m/s.

16
14

MIÐVIKUDAGUR
3-8 m/s.

15
13

Alicante

32°

Basel

33°

Berlín

33°

Billund

27°

Frankfurt

33°

Friedrichshafen

32°

Gautaborg

25°

Kaupmannahöfn

25°

Las Palmas

28°

London

25°

Mallorca

30°

New York

26°

Orlando

31°

Ósló

18°

París

30°

San Francisco

20°

Stokkhólmur

18°

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

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

Það munar miklu
að vera í Námunni
Náman er vildarþjónusta fyrir alla námsmenn, 16 ára og eldri. Lögð er áhersla
á þjónustu sem sniðin er að þörfum hvers og eins, betri kjör og fjölbreytt fríðindi.

2 fyrir 1 í bíó
Námufélagar fá tvo miða í bíó á verði eins,
mánudaga til ﬁmmtudaga, með því að greiða
með Námukorti. Gildir á sýningar í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói.

Aukakrónur
Fríðindasöfnun fyrir viðskiptavini Landsbankans þar sem Aukakrónum er safnað með
notkun kreditkorts. Fyrir krónurnar er síðan
hægt að versla hjá yﬁr 300 fyrirtækjum.

Aukin þjónusta og betri kjör
Í Námunni færðu hagstæð kjör og vandaða
ráðgjöf um ármál. Þú færð betri yﬁrsýn á
ármálin með upplýsingum um námslán og
styrki og svo spennandi tilboð í Netklúbbnum.

JÓNSSON & LE’MACKS

•

jl.is

•

SÍA

Kynntu þér fleiri fríðindi, kjör og þjónustu á naman.is, í næsta útibúi eða í síma 410 4000.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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KJÖRKASSINN

Skiptir þig máli hvar þú kaupir
matvörur?
Já

84,7%
15,3%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Fórstu í bæinn á menningarnótt?
Segðu skoðun þína á visir.is

Seðlabanki ESB íhugar að kaupa skuldir af verst stöddu evruríkjunum:

Tölur frá Þjóðskrá Íslands:

Vöxtum verði haldið í lágmarki

Íbúðir hækka
milli mánaða

EVRÓPUSAMBANDIÐ Inngrip Seðlabanka Evrópusambandsins í
skuldavanda evruríkjanna verða
líklega fólgin í því að bankinn
kaupi upp hluta af skuldum skuldugustu ríkjanna, og haldi með því
vöxtum á öðrum skuldum ríkjanna
niðri.
Þessu er haldið fram í þýska
vikuritinu Der Spiegel, en þar
kemur einnig fram að endanleg
ákvörðun um þetta verði ekki
tekin fyrr en á næsta fundi bankastjórnarinnar í byrjun september.
Það eru einkum vaxtagreiðslurnar sem hafa sligað skuldugu

ríkin og komið þeim í þann vanda,
sem nú er glímt við á evrusvæðinu. Vextirnir hafa hækkað hratt
undanfarið eftir því sem trú markaða á greiðslugetu ríkjanna hefur
minnkað, en þetta er vítahringur
því með hækkandi vöxtum minnkar greiðslugetan enn frekar.
Hugmyndin, sem samkvæmt
heimildum Der Spiegel er nú rædd
innan bankans, er sú að bankinn
kaupi skuldir þegar markaðsvextir eru komnir yfir ákveðið
hámark. Þar með geti fjárfestar
ekki lengur knúið vextina upp
endalaust.
- gb

FASTEIGNAMARKAÐUR Vísitala

MARIO DRAGHI Seðlabankastjóri

Evrópusambandsins boðaði nýverið
víðtæk inngrip bankans í skuldavanda
evruríkjanna.
NORDICPHOTOS/AFP

íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu hækkaði um tæpt prósent
í síðasta mánuði samkvæmt
tölum frá Þjóðskrá Íslands, sem
birtar voru í síðustu viku.
Vísitalan í síðasta mánuði var
344,3 stig (100 stig miðast við
janúar 1994).
Síðastliðna þrjá mánuði hefur
vísitalan hækkað um 2,7 prósent
og um 3,4 prósent síðastliðna
sex mánuði. Síðastliðna tólf
mánuði hefur vísitalan hækkað
um 7,3%.
- þj

Virðist sem óréttlætið hafi
náð út yfir gröf og dauða
ÞORSKAFLI EYKST 13,4% meiri afli á
föstu verðlagi í júlí.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

112 þúsund tonn á land:

Meiri fiskafli í
júlí en í fyrra
SJÁVARÚTVEGUR Heildarafli

íslenskra skipa í júlí, metinn á
föstu verði, var 13,4% meiri en í
júlí 2011. Aflinn nú í júlí nam alls
112.855 tonnum samanborið við
103.324 tonn 2011.
Botnfiskafli dróst saman um
tæp 1.700 tonn frá júlí 2011 og
nam tæpum 24.300 þúsund tonnum. Þar af var þorskaflinn tæp
10.300 tonn, sem er um 1.400 tonnum meiri afli en á fyrra ári. Ýsuaflinn nam rúmum 2.000 tonnum
sem er nær sami afli og í júlí 2011.
Afli uppsjávartegunda nam
tæpum 85.200 tonnum, en 75.000
tonn af uppsjávarafla veiddist í
júlí 2011. Um 15.400 tonn veiddust af síld sem er samdráttur frá
fyrra ári um 5.900 tonn.
- shá

Barentshafsveiðar Færeyinga:

Þorskur og ýsa
fá MSC-vottun
FÆREYJAR Bæði þorskur og

ýsa sem Færeyingar veiða í
Barentshafi hafa hlotið vottun samkvæmt staðli Marine
Stewardship Council (MSC). Vottunarstofan Det Norske Veritas
vann úttektina fyrir Færeyinga.
Vottunin er í gildi næstu fimm
árin, að því gefnu að veiðarnar
standist árlega úttekt frá MSC.
Þau fyrirtæki sem standast kröfur í framleiðslu sinni mega nota
umhverfismerki MSC.
- shá

Kirkjugarður frá 11. öld í Skagafirði vekur upp spurningar um af hverju sumir hafi verið teknir upp en
aðrir ekki. Af hverju var síðan aðeins tekinn hluti af öðrum en sköflungur og fótabein skilin eftir?
FRÉTTASKÝRING
Fundur fornleifafræðinga í kirkjugarði
frá 11. öld í landi Stóru-Seylu í Langholti við Skagafjörð vekur ýmsar
spurningar. Af hverju eru til dæmis
leifar í sumum gröfum en ekki
öðrum?

Á Seylu er miðaldakirkjugarður
nokkur sem kemur reyndar við
sögu í Sturlungu en þar var skagfirski höfðinginn
Oddur Þórarinss o n g ra fi n n .
Þessi vígfimasti
maður landsins var reyndar
í banni þegar
hann var veginn svo hann
mátti ekki liggja
GUÐNÝ ZÖEGA
í vígðri mold. En
menn dóu ekki ráðalausir á Sturlungaöld svo hann var grafinn inn
undir kirkjuvegginn á Seylu.
Það kom fornleifafræðingum því
á óvart þegar þeir voru að fara að
skoða þennan miðaldakirkjugarð
að bandarískir sérfræðingar komu
niður á annan kirkjugarð þegar
þeir voru við jarðsjárrannsóknir á
fornu bæjarstæði Seylubæjar sumarið 2009. Einnig fundust þar leifar
lítils mannvirkis sem líklega hefur
verið kirkja.
Guðný Zoëga fornleifafræðingur
telur að sá kirkjugarður hafi verið
aflagður nokkru fyrir gjóskufallið
mikla úr Heklu 1104. Nú í sumar er
búið að skoða þar sjö grafir og segir
Guðný það athyglisvert sem þar
fannst og eins hitt sem ekki fannst.
Af þessum sjö gröfum voru aðeins
bein í fjórum. Hvað veldur því?
„Í kristnirétti lögbókarinnar Grágásar, sem ritaður var á fyrri hluta

12. aldar, er ákvæði um að bein
skuli flutt úr kirkjugörðum séu
þeir, einhverra hluta vegna, lagðir niður,“ segir hún. „Í raun vitum
við ekki hvenær þessi lög urðu virk
en þetta gæti verið til marks um að
þarna hafi þessum sið eða lögum
verið fylgt.“
Það vekur einnig athygli hvaða
grafir eru tómar en það eru þær

Í kristnirétti lögbókarinnar Grágásar, sem
ritaður var á fyrri hluta 12.
aldar, er ákvæði um að bein
skuli flutt úr kirkjugörðum
séu þeir, einhverra hluta
vegna, lagðir niður.
GUÐNÝ ZOËGA
FORNLEIFAFRÆÐINGUR

sem eru nær kirkjunni, sem staðið hefur í miðjum kirkjugarðinum.
Þar var venjulega heldra fólk grafið
niður en hinir sem minna máttu sín
fengu að hvílast út við kirkjugarðsvegginn. Það gæti verið vísbending
um að menn hafi haft minna fyrir
því að flytja leifar almúgafólksins
þegar kirkjugarðurinn var aflagður. Guðný segir þó ekki loku fyrir
það skotið að aðrar og hversdaglegri ástæður geti legið þar að baki.
„Kannski var þetta bara tímasparnaður að taka svona innst úr garðinum,“ segir hún.
Eins vakna spurningar sem snúa
að samviskusemi fornmannanna en
þeir virðast aðeins hafa tekið hluta
af líkamsleifunum úr sumum gröfum. Til dæmis hefur sköflungur og
fótabein orðið eftir í tveimur gröfum.
jse@frettabladid.is

Vönduð heilsurúm á frábæru verði!

EIN ÞEIRRA GRAFA SEM GEYMIR Hugsast getur að þarna séu jarðneskar leifar manns
sem minna mátti sín meðan hann var og hét og þær því ekki fluttar yfir í nýja
kirkjugarðinn.
MYND/GUÐNÝ ZÖEGA

Tilboðsdagar í ágúst!

30%
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í ágú ur
st

C&J Gold
Dýna, botn og lappir ÁGUST-TILBOÐ
160x200 - kr. 202.800,141.960,180x200 - kr. 228.800,155.900,;VmV[Zc^*!GZn`_Vk^`d\H`Z^^&!ÏhV[^g^Hb^*---),,lll#WZigVWV`#^h

DÝNUR OG KODDAR

ÚTSALA
REKKJUNNAR
30-70%
AFSLÁTTUR!
G
E
L
Ú
R
T
Ó
TILBOÐ! BIG

RÝMUM TIL FYRIR
NÝJUM VÖRUM!
BALFOUR

King Size (193x203 cm

FULLT VERÐ 321.000

50%

)

kr.

ÚTSÖLUVERÐ

160.500 kr.

AFSLÁTTUR

ALLmU(19R3xE203 cm)

King Size rú

FULLT VERÐ 164.200

kr.

ÚTSÖLUVERÐ

132.250 kr.

SALE!

50%
AFSLÁTTUR

CORSICA

King Size rúm (193

x203 cm)

FULLT VERÐ 340.2

00 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

170.100 kr.

50%
ARGH!!! 170812 #3

AFSLÁTTUR

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

SKIPTI- OG
SÝNINGARRÚM
Á TILBOÐI!
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VEISTU SVARIÐ?

Úttekt Þjóðskrár Íslands á íbúðaleigumarkaði í júlí sýnir nokkurn verðmun á milli bæjarhluta:

Hæsta húsaleiguverðið er í vesturborginni
FASTEIGNAMARKAÐUR Leiguverð

1. Hvað heitir rússneska pönkhljómsveitin sem dæmd var í
tveggja ára fangelsi á föstudag?
2. Hverjir eru bikarmeistarar karla
í knattspyrnu?
3. Hverjir eru handhafar forsetavalds í fjarveru forseta?
SVÖR

íbúðahúsnæðis er hvergi hærra
en í vesturhluta Reykjavíkur og
á Seltjarnarnesi.
Þetta kemur fram í úttekt Þjóðskrár Íslands á leigumarkaðinum
á Íslandi í júlí.
Þar kemur meðal annars fram
að vestan Kringlumýrarbrautar
er meðalleiguverð þriggja herbergja íbúða 1.838 krónur á fermetra. Næst kemur Reykjavík
milli Kringlumýrarbrautar og
Reykjanesbrautar, þá Kjalarnes og Mosfellsbær og svo Kópavogur en fermetraverðið á þeim

1. Pussy riot 2. KR 3. Forseti Alþingis, forseti Hæstaréttar og forsætisráðherra

Herþotur valda miklu ónæði:

VG ósátt við
flug herþotna

NANO-TECH BÍLABÓN

ALLT SEM
Þú ÞARFT
• High-Tech Polyethlen-akrýl efni
• Langtíma yﬁrborðsvörn
• Einstök UV vörn
• Háglans án póleringar
• Hreinsar og ver í einni umferð
Bílasmiðurinn hf · Bildshöfða 16
sími: 5672330

AKUREYRI Vinstri grænir á Akureyri mótmæla því að flugvöllur
Akureyrar sé nýttur í æfingaflug fyrir herþotur.
Flugvélarnar flugu lágflug
yfir bænum allan miðvikudaginn síðasta.
Andrea Sigrún Hjálmsdóttir,
bæjarfulltrúi VG, lagði fram
bókun þess efnis á fundi bæjarráðs á fimmtudag.
„Vinstri hreyfingin – grænt
framboð harmar þann ófögnuð
sem íbúum Akureyrar var boðið
upp á miðvikudaginn 15. ágúst
þegar herþotur flugu lágflug
yfir bæinn sem orsakaði mikið
ónæði,“ segir í bókuninni.
Hún minnti á að markmið
æfinganna sé að þjálfa flugmenn til hernaðaríhlutunar
og jafnvel manndrápa í öðrum
löndum.
- sv

Sérhæfing í ferðaþjónustu
Fundur þriðjudaginn 21. ágúst 2012 kl. 8:30

Á þessu ári eru tíu ár liðin frá því að Háskóli Íslands
útskrifaði fyrst nemendur úr MBA námi frá Viðskiptafræðideild skólans. Að því tilefni verður efnt til fundar,
þriðjudaginn 21. ágúst nk. kl. 8:30 - 9:30, í stofu 101 á
Háskólatorgi. Málefni fundarins: Mikilvægi sérhæfingar í
ferðaþjónustu og hvaða þýðingu vaxtarbroddar í sérhæfðri
starfsemi hafa fyrir ferðaþjónustuna í heild.

Leiguverð á höfuðborgarsvæðinu:
Samkvæmt tölum Þjóðskrár frá síðasta mánuði var meðalleiguverð tveggja herbergja íbúða, með tilliti til fermetra, hæst í vesturborginni.
RVK vestan Kringlumýrarbr. og Seltjarnarness
1.838 kr./m²
RVK milli Kringlumýrarbr. og Reykjanesbr.
1.594 kr./m²
Kjalarnes og Mosfellsbær
1.593 kr./m²
Kópavogur
1.571 kr./m²
Garðabær, Hafnarfjörður og Álftanes
1.523 kr./m²
Breiðholt
1.433 kr./m²
Gr.vogur, Gr.holt, Árbær, Norðl.holt, Úlfarsárd.
1.429 kr./m²

svæðum er tæpar 1.600 krónur.
Á Akureyri er meðalverðið
1.272 krónur, á Suður- og Vesturlandi er meðalverð rétt undir

1.100 krónum en lægsta verðið á landinu var á Suðurnesjum
þar sem meðalleiguverð var 856
krónur á fermetrann.

Meðalleiguverð á tveggja herbergja íbúðum er jafnan nokkuð hærra sé litið til verðs á
fermetra. Til dæmis er fermetraverð á fyrstnefnda svæðinu 1.944
krónur.
Í úttekt sinni á leiguverði vinnur Þjóðskrá Íslands upp úr 542
leigusamningum sem þinglýst
var í síðasta mánuði.
Vísitala leiguverðs var 117,2
stig í júlí (þar sem 100 er miðað
við janúar 2011) og hafði hækkað um 3,2 prósent milli mánaða.
Vísitalan í júlí í fyrra var 105,5.
- þj

Stórlaxar á bak við
smygl ósnertanlegir
Smygl á dýrum af sjaldgæfum tegundum, ýmist lifandi eða dauðum, er stundað
í stórum stíl á alþjóðaflugvellinum í Bangkok, rétt eins og víðar í SuðausturAsíu. Spilltir embættismenn halda hlífiskildi yfir þeim sem standa að smyglinu.
TAÍLAND, AP Tollverðir í Taílandi

hafa á síðustu árum fundið margvíslegar furðuverur í farangri
farþega, meðal annars skrækjandi tígrishvolpa sem þurftu að
hírast í handfarangri og heilu
kassana af fílabeini.
Í ferðatöskum hafa þeir fundið
hundruð sjaldgæfra skjaldbakna
og jafnvel bandaríska spaðafiska.
Allt saman varningur sem harðbannað er að flytja milli landa,
hvað þá að selja.
Lögreglan hefur þó aðra sögu
að segja: Meðal áhrifamikilla
embættismanna í Taílandi eru
sumir sem beinlínis aðstoða
dýrasmyglara og sjá til þess að
smyglvarningur þeirra komist
fram hjá tollafgreiðslu á alþjóðaflugvellinum í Bangkok.
„Þeir hundrað þúsund farþegar
sem eiga daglega leið um þennan
flugvöll víðs vegar að úr heiminum hafa ekki minnsta grun um
að þeir eru staddir á einum mesta
dýrasmyglstað heims,“ segir
náttúruverndarsinninn Steven
Galster.
Stórlaxarnir í þessum bransa
virðast ósnertanlegir, jafnvel þótt
eftirlit og löggæsla hafi stóraukist
á síðustu árum. Heiðarlegir embættismenn mega sín lítils gagnvart hinum, sem aðstoða smyglarana og græða sjálfir á smyglinu.
Galster segir að nýlega hafi
nokkrir þessara stórlaxa fengið
heimsókn frá lögreglunni, „en á
endanum lenda góðu embættismennirnir á vondum embættismönnum, sem oft tekst að stöðva
þá. Þetta er eins og léleg löggumynd frá Hollywood.“
E i n h i n n a ó s ner t a n le g u
er Daoreung Chaimas, sem

AFRAKSTUR ÁRVÖKULLA TOLLVARÐA Þrátt fyrir góðan árangur tollvarða í Taílandi
halda spilltir embættismenn hlífiskildi yfir smyglurum.
NORDICPHOTOS/AFP

Þetta er eins og
léleg löggumynd frá
Hollywood.
STEVEN GALSTER
NÁTTÚRUVERNDARSINNI

umhverfisverndarsamtök segja
einn stærsta tígrisdýrasölumann
Suðaustur-Asíu. Hún hefur verið
handtekin tvisvar og aðstoðarmaður hennar hefur borið vitni
gegn henni, þannig að fyrir dómi
ætti sekt hennar varla að fara
á milli mála, en svo virðist sem
enginn lögreglumaður vilji lengur skipta sér af afbrotum hennar.
„Eiginmaður hennar hefur beitt
áhrifum sínum,“ segir lögreglu-

maðurinn Adtaphon Sudsai, sem
fékk skipanir um að láta málið
eiga sig. Eiginmaður Chaimas er
einnig lögreglumaður.
Þegar Adtaphon hugðist handtaka Chaimas í annað sinn, var
honum tilkynnt um að hann hefði
verið færður til í starfi. „Kannski
var þetta tilviljun,“ segir Adtaphon, en hefur síðan látið þetta
mál eiga sig.
Þetta gildir ekki aðeins um
Taíland, heldur tíðkast smygl með
dýrategundir í útrýmingarhættu
víða í löndum Suðaustur-Asíu.
Eftirspurnin er mest í Kína, þar
sem margir telja ýmsa líkamshluta sjaldgæfra dýra hafa lækningamátt eða efla kynhvötina.
gudsteinn@frettabladid.is

Julian Assange krefst þess að Bandaríkin hætti rannsókn á Wikileaks:

Vill að nornaveiðum verði hætt
BRETLAND „Bandaríkin verða að hætta nornaveið-

Dagskrá:
1. Iceland Airwaves síðan 1999
Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Iceland Airwaves
2. Leiðsögn í íslenskri náttúru
Elín S. Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Íslenskra
fjallaleiðsögumanna
3. Norðurljós og nýsköpun í ferðaþjónustu á Íslandi
Þórir Garðarsson sölu- og markaðsstjóri hjá Allrahanda
Allir velkomnir og aðgangur ókeypis
Skráning hjá: lena@hi.is
www.mba.is

Háskóli Íslands

MBA í

 ár

um sínum gegn Wikileaks,“ sagði Julian Assange,
stofnandi Wikileaks, í stuttu ávarpi sem hann
flutti á svölum sendiráðs Ekvadors í London í gær.
„Bandaríkin verða að stöðva rannsókn alríkislögreglunnar FBI. Bandaríkin verða að lofa því
að hvorki fara í mál gegn starfsfólki okkar né
stuðningsfólki,“ sagði Assange, sem hefur dvalið í
sendiráðinu í nærri tvo mánuði.
Þetta er í fyrsta sinn sem hann tjáir sig opinberlega eftir að hann leitaði skjóls í sendiráðinu
og óskaði eftir pólitísku hæli í Ekvador.
Hann minntist ekkert á ásakanir um að hann
hafi framið kynferðisbrot gegn tveimur konum í
Svíþjóð. Hins vegar lýsti hann yfir samstöðu við
rússnesku kvennahljómsveitina Pussy Riot, og
sagðist vera í svipaðri stöðu og þær. Þrjár konur
úr hljómsveitinni voru á föstudag dæmdar til
tveggja ára fangelsis fyrir að efna til mótmæla
gegn Vladimír Pútín Rússlandsforseta.
„Kúgunin er hin sama. Viðbrögðin við henni
verða að vera algerlega samstillt og ákveðin,“
sagði hann.
Á föstudag veittu stjórnvöld í Ekvador Assange

ASSANGE Á SVÖLUM SENDIRÁÐSINS Þetta var í fyrsta sinn í
nærri tvo mánuði sem hann tjáir sig opinberlega.
NORDICPHOTOS/AFP

pólitískt hæli, en hann situr engu að síður fastur í
sendiráðinu því Bretar segja hann verða handtekinn fari hann út úr húsinu, sem er friðhelgt svæði.
- gb

BÍÐUR NÝR FRAMI
EFTIR ÞÉR?

Skráðu þig á póstlistann á promennt.is
og þú gætir unnið 100.000 kr.
námskeið að eigin vali!

www.promennt.is

FRAMABRAUT – KERFISSTJÓRNUN
Stígðu þín fyrstu skref í tækniheiminum! Í fyrsta skipti á Íslandi er kennd svo öﬂug námsbraut í kerﬁsstjórnun.
Framabraut í kerﬁsstjórnun er unnin í samstarﬁ við Microsoft og var námsbrautin sett upp í samvinnu við mörg
af stærstu upplýsingatæknifyrirtækjum á Íslandi með þarﬁr þeirra í huga.

AF HVERJU FRAMABRAUT – KERFISSTJÓRNUN?

VIÐFANGSEFNI NÁMSBRAUTARINNAR

Mikil eftirspurn er eftir fólki með sérfræðimenntun og sérfræðiþekkingu í upplýsingatækni um
þessar mundir og leita íslensk fyrirtæki í sívaxandi mæli eftir starfsfólki í nemendahópi
Promennt. Til þess að gera fólki kleift að kynnast þessum spennandi markaði bjóðum við upp á
geysilega öﬂuga tveggja anna námsbraut í kerﬁsstjórnun sem samanstendur af 9 námseiningum
(alls 520 kennslustundir). Með þessu námi er hægt að byrja alveg á byrjuninni og byggja upp
góða undirstöðu og grunn fyrir mjög kröfuharðar námseiningar sem á eftir koma. Að loknu námi
á Framabraut í kerﬁsstjórnun eiga nemendur möguleika á að öðlast 8 alþjóðlegar prófgráður
sem eru sérlega mikilvægar að hafa í farteskinu þegar sækja á um vinnu í
upplýsingatæknigeiranum.

Undirbúningur: Námstækni með MindManager 12 std.

FYRIR HVERJA?

1. hluti: Tölvuviðgerðir A+ 50 std.
2. hluti: Network+ 50 std.
3. hluti: CCNA (Cisco Certiﬁed Network Associate) 80 std.
4. hluti: Windows 7/8 í fyrirtækjaumhverﬁ 32 std.
5. hluti: Verkefnadagar/lokaverkefni fyrri annar 26 std.
6. hluti: Virtualization 10 std.
7. hluti: MCITP 180 std.
8. hluti: Exchange 2010 50 std.
9. hluti: Verkefnadagar/lokaverkefni seinni annar 30 std.

Um er að ræða mjög gagnlega og áhugaverða námsbraut sem gerir talsverðar kröfur til
nemenda. Þetta nám hentar þeim sem hafa áhuga á að ná frama á upplýsingatæknisviði með
kerﬁsstjórnun sem aðalgrein. Námið er því upplagt fyrir byrjendur í upplýsingatækni þar sem
hvorki er kraﬁst reynslu né annarrar menntunar á sviði upplýsingatækni.

Athugið að umsóknarfrestur er til 28. ágúst 2012.
Verð án prófa 699.000 kr.
Verð með 8 alþjóðlegum prófum 899.000 kr.

FJÁRMÖGNUN
Ýmsar leiðir eru í boði til fjármögnunar á námsbrautinni (m.a. raðgreiðslur, styrkir frá stéttarfélögum,
styrkir fyrir atvinnuleitendur o.ﬂ.). Við hvetjum alla sem hafa áhuga að hafa samband við okkur og við
aðstoðum hvern fyrir sig í að ﬁnna bestu fjármögnunarleiðina.

AÐRIR SPENNANDI MÖGULEIKAR FYRIR
BYRJENDUR Í UPPLÝSINGATÆKNI
Forritun: Grunnur í C# og VS 2010 /.NET 4.0 umhverﬁ.
Gagnagrunnar: SQL-gagnagrunnar
Tölvuviðgerðir: Tölvuviðgerðir – CompTIA A+

Þessi námsbraut lítur virkilega vel út. Hún tekur á nær öllum þáttum daglegs starfs kerﬁsstjóra hjá miðlungsstóru
fyrirtæki og upp úr. Ég man ekki eftir að hafa séð svona heilstætt og markvisst kerﬁsstjóranám áður. Þetta nám er
hverrar krónu virði fyrir þá sem vilja verða góðir IT kerﬁsstjórar og þeir sem taka próﬁn eru komnir með menntun
og hæfni sem er alþjóðlega viðurkennd.

Bergþór Hauksson, Segment product owner in production hjá CCP og fyrrum forstöðumaður
upplýsingatæknisviðs hjá Sjóvá.

PIPAR\TBWA

•

SÍA

Skráningar fara fram á vefnum okkar www.promennt.is og þar má einnig ﬁnna allar nánari upplýsingar.

PROMENNT
Skeifunni 11B đ 108 Reykjavík đ Sími 519 7550 đ promennt@promennt.is đ promennt.is

Promennt er eini
Microsoft-vottaði
skólinn á Íslandi.

Hjá Promennt er
boðið upp á
fjarkennslu í beinni.

Hjá Promennt er
boðið upp á dagog kvöldnám.
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MENNINGARNÓTT 2012

Crowe stal senunni á
frábærri menningarhátíð
Menningarnótt var haldin í
sautjánda sinn á laugardag.
Hátíðin gekk vel fyrir sig
og nutu tugir þúsunda dagsins saman í blíðskaparveðri
í miðborg Reykjavíkur.
Veðrið lék við gesti miðborgarinnar og hátíðin gekk að mestu
leyti mjög vel fyrir sig. Sif Gunnarsdóttir, forstöðumaður Höfuðborgarstofu, segir gesti hafa

verið til fyrirmyndar en talið er
að yfir 80.000 manns hafi lagt
leið sína í bæinn til að gleðjast
saman á þessum degi. Lögreglustarf gekk vel en þyngdist þegar
líða tók á kvöldið og meira varð
um ölvun. Tilkynnt var um níu
líkamsárásir og unglingadrykkja
var áberandi þrátt fyrir að lögregla hafi sett á fót göngueftirlit
sem tók sérstaklega á slíku.
Fjölmargir áhugaverðir menningarviðburðir áttu sér stað á víð
og dreif um borgina og lauk dag-

skránni með flugeldasýningu.
Tónleikar voru áberandi og
voru uppákomur um allan bæ.
Rás 2 stóð fyrir stórtónleikum
við Arnarhól og Bylgjan bauð upp
á aðra á Ingólfstorgi.
Óhætt er þó að segja að stórleikarinn Russell Crowe hafi stolið senunni með þremur tónleikum
um kvöldið en gríðarlegur fjöldi
fólks mætti til að hlýða á hann og
Alan Doyle auk þess sem Patti
Smith tók lagið með þeim.
tinnaros@frettabladid.is

SKELLTI SÉR Á HJÓLIÐ Þessi unga snót kunni vel að meta umdeilda græna hjólið
sem lokar Laugaveginum.

HJARTAGARÐURINN Góður hópur fólks var saman kominn í Hjartagarðinum og naut

þar veðurblíðunnar og tónlistar Erps Eyvindarsonar og fleiri góðra.

STÓÐ SIG MEÐ PRÝÐI Stórleikarinn Russel Crowe vakti mikla lukku á tónleikum X-ins þar sem hann flutti fimm lög ásamt félaga

sínum Alan Doyle. Allt ætlaði svo um koll að keyra þegar Patti Smith kom óvænt á sviðið og tók þríeykið saman eitt vinsælasta
lag Patti, Because the Night. Áhorfendur voru flestir með símana og myndavélarnar á lofti til að fanga augnablikið.

A

E
B
á
V
fj
a

VINSÆLIR TÓNLEIKAR Gríðarlegt margmenni var á tónleikum X-ins í bakgarði Ellefunnar þegar Crowe steig þar á svið. Svalir

bílastæðahússins við Hverfisgötu voru til dæmis þétt skipaðar.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FLUGELDASÝNING Dagskránni lauk með flugeldasýningu í boði Vodafone. Sýningin
þótti lítilfjörlegri en undanfarin ár en mistök urðu til þess að stór hluti flugeldanna
komst aldrei í loftið. Sýningin var þó glæsileg á meðan á henni stóð.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Samfélag sem ekki líður ögrun við stjórnvöld er
samfélag stöðnunar:

Ógn við tjáningarfrelsið

U

m allan heim safnaðist fólk saman á föstudag til að
mótmæla tveggja ára fangelsisdómi yfir þremur meðlimum pönksveitarinnar Pussy Riot.
Konurnar þrjár eru dæmdar fyrir óspektir á grunni
trúarhaturs en glæpur þeirra fólst í mótmælagjörningi sem fram fór í dómkirkju Rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar
í Moskvu í aðdraganda forsetakosninganna í Rússlandi í vetur.
Í gjörningnum biðlaði sveitin
SKOÐUN
í söng til Maríu meyjar um að
hrekja Pútín á brott. TilgangurSteinnunn
inn með því að staðsetja gjörnStefánsdóttir
inginn í kirkjunni var augljóslega
steinunn@frettabladid.is
sá að gagnrýna stuðning framámanna rétttrúnaðarkirkjunnar
við Pútín.
Dómurinn yfir konunum í
Pussy Riot hefur vakið óhug og hafa bæði stjórnmálaleiðtogar
og mannréttindafrömuðir fordæmt hann. Mannréttindasamtökin
Amnesty International eru þar á meðal en samtökin líta á konurnar sem samviskufanga sem hafa verið lokaðir inni fyrir friðsamlega tjáningu á skoðunum sínum.
Og það er auðvitað kjarni málsins að gjörningur Pussy Riot
í kirkjunni var friðsamlegur. Í honum var ekki beitt ofbeldi á
nokkurn hátt. Gjörningnum var hins vegar ætlað að hneyksla og
það tókst.
Ungt róttækt fólk fer ýmsar leiðir til þess að mótmæla ríkjandi
valdakerfi og ýta við almennu gildismati. Þannig hefur það alltaf
verið. Það storkar með því að fara út fyrir þá ramma sem fólk
setur sér alla jafna. Þess háttar ögranir eru óaðskiljanlegur hluti
þess að búa í lýðræðissamfélagi þar sem tjáningarfrelsi er virt.
Slíkir gjörningar geta og eiga að koma við þá sem eldri eru og/
eða hófsamari. Það væri enda til lítils að ögra ef engum væri
ögrað. Í ögrandi gjörningum er fólgið hreyfiafl sem ekkert lifandi
samfélag vill vera án. Samfélag sem líður ekki slíka gjörninga
er samfélag stöðnunar.
Borgarar í lýðræðisríkjum eiga að geta hneykslað, vakið reiði og
móðgað valdhafa án þess að eiga á hættu að vera dæmdir til fangelsisvistar. Markmið dómsins yfir konunum í Pussy Riot er meðal annars
að draga tennurnar úr þeim sem vilja sýna andstöðu við valdhafa í
Rússlandi. Hann er birtingarmynd skoðanakúgunar sem brýtur á
tjáningarfrelsi þeirra.
Það er afar mikilvægt að leiðtogar lýðræðisríkja taki höndum saman
og fordæmi dóminn yfir konunum þremur úr Pussy Riot og sýni rússneskum yfirvöldum að virðingarleysi þeirra fyrir tjáningarfrelsinu
verði ekki liðið. Að sama skapi fela slíkar yfirlýsingar í sér viðurkenningu á því að í þeirra ríkjum séu svona gjörningar virtir, jafnvel þótt
valdhöfum líki þeir ekki endilega, vegna þess að tjáningarfrelsi telst
til grundvallarmannréttinda.
Það er gríðarlega mikilvægt að ótti við fangelsisvist komi ekki í veg
fyrir að ungt fólk, hvort sem um er að ræða listamenn eða aðra borgara
sem vilja tjá sig með ögrandi hætti, tjái sig hver með sínu nefi og þá
stundum þannig að einhverjum sé misboðið, jafnvel stjórnvöldum.
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

Þegar botninn datt úr
búsáhöldunum

Fleiri „geimverur“ í pólitíkina

Mörgum kann að þykja lítið hafa
komið úr breiðum fylkingum sem
ætluðu að breyta íslenskum stjórnmálum með innreið sinni þangað.
Margir þeirra flokka hafa þynnst.
En þó ætti það að vera þeim, sem
gleðjast yfir því, áhyggjuefni hversu
vel Jóni Gnarr gengur í embætti
sem mörgum þaulreyndum
stjórnmálamanninum gekk
illa að höndla áður. Þessi
velgengni er þeim mun
ergilegri fyrir þær sakir að
nú styttist óðum í
alþingiskosningar.

Uppátæki Jóns, sem eflaust margur
myndi vilja kalla fíflagang, í þágu
mannréttinda hafa vakið athygli enda
alþjóð óvön því að embættismenn
geti lagt þar lóð á vogarskálarnar
með svo óyggjandi hætti. Enda reka
endalausir hagsmunir slíka menn
til að hafa hægt um sig í
þessum efnum. Kannski
ættu fleiri „geimverur í
stjórnmálum“ að fara að
huga að framboði.

Ofﬁce Skills Programme for Foreign Students or
Sales and Service Programme for Foreign Students
In the autumn semester 2012, Menntaskólinn í Kópavogi is offering Ofﬁce
Skills Programme and Sales and Service Programme for students, over the
age of 20, not having Icelandic as their mother tongue. The courses are
taught both in basic Icelandic and English.
Time: From 27th of August on Mondays, Tuesdays and Wednesdays at 17:30
to 20:30 (or 20:00).
For further information see www.mk.is or contact the programme´s
director, Inga Karlsdóttir, at inga.karlsdottir@mk.is or by calling
5944000/gsm 8244114.

Ögmundur Jónasson er reyndar
merkilega óhefðbundinn stjórnmálamaður miðað við þann árafjölda
sem hann hefur haldið til í heimi
stjórnmálanna. Hann hefur tækifæri
til þess nú að taka Jón sér til fyrirmyndar því á hans borði liggur álit
frá Mannréttindadómstól Evrópu
sem taldi að brotið hefði verið
á tveimur sjómönnum sem
tóku sig til og veiddu án kvóta.
Ögmundur þyrfti ekki að dressa
sig upp í bleik jakkaföt eða setja
upp hárkollu en hann mætti
gera, þó ekki væri nema, eitt- jse
hvað.

HALLDÓR

Að trúa á evruna
Evrópumál

Your Golden Opportunity!

Líttu á Jón, Ögmundur

Eygló
Harðardóttir
þingmaður
Framsóknarflokksins

T

rú stuðningsmanna aðildar að Evrópusambandinu á evruna er mikil. Ef
marka má málflutning þeirra er upptaka
evru eina leiðin til að takast á við efnahags- og peningamál landsins. Þetta ítrekaði Árni Páll Árnason, fulltrúi Samfylkingarinnar í utanríkismálanefnd, nýlega á Rás
2. Því kæmi ekki til greina að fresta eða
hætta við umsóknina, líkt og samstarfsmenn hans í Vinstri grænu hafa lagt til.
Hinir trúuðu bæta svo við að enginn
stjórnmálaflokkur á Íslandi, annar en Samfylkingin, hafi trúverðuga stefnu varðandi
losun gjaldeyrishaftanna eða stöðugleika í
íslensku efnahagslífi. Eina leiðin sé ESB og
upptaka evru og þar boðar Samfylkingin
hina einu sönnu trú.
Þessu hafna ég. Upptaka erlendrar myntar, hvort sem hún heitir evra, norsk króna
eða kanadískur dollari mun ekki leysa
vandann. Upptaka þessara mynta mun
ekki leiða til þess að viðkomandi ríki „gefi“
Íslendingum rúmlega 1.000 milljarða í
erlendum gjaldeyri til að borga út erlenda
spákaupmenn, eða aðra þá sem vilja fara
með fjármuni úr landi.
Nei, upptaka erlendrar myntar verður
aðeins gerð með því að skuldsetja íslenska
Seðlabankann og íslenska ríkið enn frekar
með beinni lántöku hjá erlendum seðla-

bönkum. Eða eins og Árni Páll orðaði það í
grein í Fréttablaðinu „… að evrópski Seðlabankinn myndi veita fyrirgreiðslu til að
unnt yrði að fjármagna útflæðið allt strax
í upphafi eða á fárra ára tímabili, með endurgreiðslu yfir lengra tímabil“.
Leið Evrópusinna er enn á ný að steypa
ríkinu í enn meiri skuldir.
Allt frá tímum minnihlutastjórnarinnar
hefur þingflokkur Framsóknarmanna lagt
fram tillögur um hvernig megi losa gjaldeyrishöftin. Þær eru m.a. uppboðsmarkaður fyrir krónur, beinir samningar við
erlenda eigendur krónueigna, afskriftir
skulda og hvati til fjárfestinga og atvinnusköpunar. Jafnframt yrði sett þak á verðtrygginguna, m.a. til að verja íslensk heimili við afnám haftanna. Þá hafa komið fram
hugmyndir um útgöngugjald eða skatt á
útstreymi gjaldeyris fyrir þá sem vilja losa
krónueignir sínar sem fyrst.
Árni Páll hefur kallað eftir plani B til
lausnar á efnahagsvandanum. Framsóknarmenn hafa ítrekað lagt fram tillögur sem
ekki krefjast gríðarlegrar skuldsetningar
við erlenda seðlabanka. Árni Páll hefur
kosið að hlusta ekki.
Kannski vegna þess að tillögur Framsóknarmanna leiða ekki sjálfkrafa til inngöngu í ESB og upptöku evru?

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

A

tburðir sögunnar gerðust
óhjákvæmilega – en var það
óhjákvæmilegt að þeir gerðust?
Örlagaborgin eftir Einar Má
Jónsson leitar svara við þeirri
spurningu hví farið hafi sem
fór í efnahagsmálum heimsins
– hún er um Hrunið og þá hugmyndafræði sem til þess leiddi.
Og grefur djúpt.
Í bókinni fæst Einar Már
meðal annars við spurninguna um óhjákvæmileikann og
þar er dregið í efa eitt og annað
sem haft hefur verið fyrir satt
í almennri umræðu, eins og
höfundar er von og vísa. Sem
sé: að við búum í hinum besta
heimi allra heima, niðurskipan
hlutanna sé hin rétta og náttúrulega, þjóðfélagsgerðin sé
niðurstaða óhjákvæmilegrar
framþróunar eftir skorðaðri
braut fremur en afleiðing af
tilviljunum, ákvörðunum og
möndli manna sem voru í þeirri
stöðu að hafa áhrif á gang sögunnar og bundust samtökum
um hagsmuni sína. Einar Már
leikur sér með hugmyndir:
Hvað ef menn hefðu komið auga
á ísjakann nokkru fyrr um borð
í Titanic? Hvað ef faðir Adolfs
hefði ekki tekið sér nafnið Hitler heldur heitið áfram Schickelgruber? Hefði verið hægt að
fá fólk til að æpa: Heil Schickelgruber!? Hvað ef sígaunakonu hefði lánast að ræna barnungum Adam Smith, eins og
hún mun hafa reynt, og hann
kannski orðið frægur og dáður
fiðlari með yfirskegg en aldrei
skrifað bókina Auðlegð þjóðanna og þar með lagt grundvöllinn að svonefndri frjálshyggju, reiðareksstefnunni í
efnahagsmálum sem fylgt var
hér og annars staðar fram að
Hruni? Hefði Auðlegð þjóðanna
þá verið rituð af einhverjum
öðrum? Nei, segir Einar Már,
til að rita slíka bók þurfti þá
sérstöku blöndu af skapgerð og
lífsreynslu, fordómum og þekkingu, sem Adam Smith hafði til
að bera.

Hin óumræðilega Örlagaborg
Til að skýra þetta útfærir Einar
Már fræga hugmynd dr. Altungu (sem við þekkjum úr Birt-

ingi Voltaires) um Örlagahöllina sívaxandi og skapar heila
Örlagaborg sem hefur að geyma
í síkvikum hverfum sínum allt
sem hefur gerst, allt sem er
til og á eftir að gerast og ekki
aðeins það heldur og allt sem
hefði getað gerst: þar siglir
Titanic sína leið ef skipið hefði
aldrei rekist á jakann og þar er
Adolf Schickelgruber tuðandi
smámenni; borgin er sífellt rísandi, óendanleg: og ekki nóg
með það heldur eru borgirnar
þrjár og hver þeirra smíðuð til
að skýra þann sérstaka veruleika sem höfundur vill að við
sjáum fyrir okkur hverju sinni.
Þessi sýn á veruleikann og verðandina er óumræðileg og leiftrandi. Almennt virðist manni
að það sé mikill ljósagangur í
hausnum á Einari Má Jónssyni.

leiða okkur inn í nýjar og nýjar
aðstæður þar sem hann útmálar fólk og umhverfi eins og bíómynd væri með nýjustu tölvubrellum.

Kirkjufeðurnir sproksettir
Bókin er þannig full af ólíkindalátum hins uppátækjasama höfundar, sviðsetningum og orðagaldri en megineinkenni hennar
er þó mannúðin, samlíðan með
manneskjunum, andúð á valdi
og reiði yfir ranglæti heimsins
og formælendum þess.
Örlagaborgin er atlaga að tilkalli til óhjákvæmileikans. Hún
er atlaga að tilkalli hinnar svokölluðu klassísku hagfræði til
að teljast nokkurs konar náttúruvísindi mannlegrar tilveru;
að hagfræðin hafi fundið lögmál um mannlegt samfélag sem

Lýsingarnar í bókinni á Manchester á
tímum iðnbyltingarinnar eru ömurlegri
en orð fá lýst og ekki að undra að menn
skyldu hverfa af braut reiðareksstefnunnar í efnahagsmálum sem Adam Smith og fylgismenn hans boðuðu.
En það er ekki hlaupið að því
að lýsa í nokkrum orðum bók
eins og Örlagaborginni; hún er
full af orðum. Hún er full af
hverfum og byggingum sem
birtast í svip en leysast óðara
upp fyrir augum okkar; hún er
full af hugmyndum sem höfundi er sérlega sýnt um að
útmála á skýran og greinargóðan hátt, galgopaskap sem
höfundur getur ekki stillt sig
um að hafa í frammi, full af
andríki og fróðleik – full af
sviðsetningum. Þessi bók er
algjört bíó. Það er meðal mótsetninganna í Einari Má Jónssyni: hann er íhaldssamur, eins
og frægt er af Bréfi hans til
Maríu, þar sem hann bölsótaðist
yfir þrugli póstmódernismans
og efaði stórlega erindi internetsins – en eitthvað í framsetningu þessarar bókar er líka
ákaflega nútímalegt. Ekki bara
það hvernig hann leyfir sér að
tefla saman aðferðum sagnfræðinnar, heimspekinnar, hagfræði, hugmyndasögunnar og
bókmenntanna án þess að hirða
um að halda þeim aðgreindum
eða hemja sína sterku huglægni,
heldur ekki síður hitt hversu
myndræn bókin er og einkennist af sífelldum sviðsetningum, höfundur er ævinlega að

sambærileg séu við þau lögmál
sem Newton fann og haft er
fyrir satt að gilda í náttúrunni.
Hann dregur kirkjufeður frjálshyggjunnar sundur og saman í
háði svo að vart stendur steinn
yfir steini í hugmyndum þeirra.
Þau lögmál sem þessir menn
töldu sig finna voru ævinlega til
stuðnings misskiptingu, stéttaskiptingu, auðsöfnun fárra en
allsleysi almúgans. Sú inngróna
gáfa sem sérhver maður hefur –
samúðin með öðru fólki og löngunin til að deila kjörum með
öðrum – er tekin úr sambandi í
þessum lögmálum.
Lýsingarnar í bókinni á
Manchester á tímum iðnbyltingarinnar eru ömurlegri en
orð fá lýst og ekki að undra að
menn skyldu hverfa af braut
reiðareksstefnunnar í efnahagsmálum sem Adam Smith og
fylgismenn hans boðuðu. Hitt
er ráðgáta sem Einar Már mun
fást við í næstu bók hvernig á
því getur staðið að þessar firrur
skyldu á ný verða alls ráðandi í
efnahagsmálum heimsins á seinustu áratugum tuttugustu aldarinnar, svo að allt hrundi í byrjun
þeirrar tuttugustu og fyrstu.
Í því hverfi Örlagaborgarinnar erum við enn stödd og getum
haft áhrif á byggingarnar þar.

Evrópumál

Staða refsins á Íslandi
er önnur en í Evrópu
AF EVRÓPUVEFNUM
Eru refa- og minkaveiðar ólöglegar
samkvæmt reglum ESB?

Þórhildur Hagalín
ritstjóri Evrópuvefsins

U

m vernd villtra spendýra
í Evrópusambandinu gildir tilskipun um verndun vistgerða og búsvæða, villtra dýra
og plantna. Ekki er fjallað um
vernd minks í tilskipuninni en
með aðildarsamningi Austurríkis, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar að ESB var heimskautarefnum hins vegar bætt á lista
hennar. Finnland, Noregur og
Svíþjóð voru fyrstu löndin á
útbreiðslusvæði heimskautarefsins sem sóttu um aðild að
ESB en í þessum löndum er refurinn í útrýmingarhættu. Refurinn rataði því bæði á lista
tilskipunarinnar yfir tegundir sem aðildarríki ESB þurfa
að tryggja friðlönd og tegundir sem eru strangrar verndar
þurfi. Enn fremur var heimskautarefurinn flokkaður sem
svonefnd forgangstegund, en
það eru tegundir í útrýmingarhættu sem aðildarríki Evrópusambandsins bera sérstaka
ábyrgð á að vernda vegna þess
hve mikill hluti náttúrulegra
heimkynna þeirra er á yfirráðasvæði sambandsins. Refaveiðar eru því bannaðar samkvæmt reglum ESB sem og
truflun meðan á æxlun stendur
og spjöll á búsvæðum.
Refir eru einnig friðaðir á
Íslandi en minkar ekki samkvæmt meginreglu laga um
vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum. Í lögunum er þó að finna
víðtækar heimildir til að veita
undanþágur frá meginreglunni.
Slík frávik geta ýmist komið til
vegna þess að viðkoma stofnsins nægir til að vega upp á móti
afföllum vegna veiða á tilteknum svæðum, eða til að koma í
veg fyrir tjón af völdum refa,
til dæmis í sauðfjárbúskap eða
æðarrækt. Á slíkum svæðum
hefur í tímans rás verið hvatt
til refaveiða með fjárframlögum. Refaveiðar eru þó með
öllu óheimilar á 26 friðlýstum

svæðum víðs vegar um landið,
svo sem á Hornströndum og í
Þjórsárverum.
Ekki liggur fyrir með hvaða
hætti framangreind tilskipun yrði innleidd í íslenska löggjöf ef til aðildar kemur. Staða
refsins í íslenskri náttúru er
nokkuð önnur en almennt gerist í Evrópu en ref hefur fjölgað á Íslandi undanfarna áratugi
ólíkt því sem gerst hefur víða
annars staðar á útbreiðslusvæði
hans. Í áliti meirihluta utanríkismálanefndar Alþingis vegna
aðildarumsóknar að ESB kemur
fram að við mótun samningsmarkmiða á þessu sviði skuli
sérstaklega metið hvernig
halda megi opnum möguleikum á að halda veiðum áfram,
með vísan til aldalangrar hefðar, og að stefnt skuli að því að
forræði þessara mála verði sem
mest í höndum íslenskra stjórnvalda. Samningskaflinn um
umhverfismál, sem refaveiðar
heyra undir, hefur hins vegar
ekki verið opnaður og endanleg
samningsafstaða Íslands ekki
verið birt.
Í greinargerð samningahóps Íslands um umhverfismál kemur fram að aðildarríkjum sé heimilt að víkja frá
meginreglum tilskipunarinnar í undantekningartilvikum,
svo sem til verndar á fólki og
búfé. Slíkt svigrúm gæti verið
nægilegt til að veita tilteknum
aðilum einstaka undanþágu til
að veiða ref, að því tilskildu
að sýnt væri fram á verulega
hættu á tjóni af hans völdum.
Undanþáguheimild tilskipunarinnar mundi þó ekki duga vilji
stjórnvöld stjórna fjölda refa á
tilteknu svæði.
Ef ekki tekst að semja um
undanþágu frá alfriðun refsins,
segir í greinargerðinni, þyrfti
að endurskoða frávik frá friðun
refsins í íslenskri löggjöf með
tilliti til undanþáguheimildar
tilskipunarinnar og að líklega
þyrfti að endurskoða veitingu
ríkisstyrkja vegna refaveiða.
Þess má geta að í sínum aðildarviðræðum við ESB sömdu
Finnar um undanþágu frá friðun þriggja dýrategunda, sem
almennt eru taldar strangrar
verndar þurfi samkvæmt tilskipuninni, meðal annars úlfa
á svæðum hreindýraræktar.
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ISAAC HAYES (1942-2008) Sálartónlistarmaður fæddist á þessum degi.

timamot@frettabladid.is

Á mótunarárum mínum drakk ég allt í mig, jafnvel klassíska tónlist.”

Merkisatburðir
1612 Átta konur og tveir karlmenn voru hengd fyrir galdur í
Lancaster-kastala.
1898 Á Þingvöllum var vígt veitinga- og gistihúsið Valhöll og
dró það nafn af búð Snorra Sturlusonar.
1906 Grettisbeltið var veitt á Akureyri í fyrsta sinn fyrir sigur í
glímu.
1933 Fyrsta ferð á bíl farin yfir Sprengisand og komu ferðalangar að Mýri í Bárðardal eftir fimm daga leiðangur úr Landsveitur í fyrra sinn.
1960 Senegal klauf sig út úr Malísambandinu.
1968 Vorið í Prag var brotið á bak aftur af 200.000 hermönnum og 5.000 skriðdrekum frá Varsjárbandalaginu.

Afmæli

Fred Durst,
söngvari Limp
Bizkit, er 42 ára.

Jamie Cullum,
tónlistarmaður, er
33 ára.

Ívar Ingimarsson,
knattspyrnumaður, er 35 ára.

Sérhæfð í sjónrænni umfjöllun
Á laugardaginn var opnuð vefsíðan Contemporary.is
með formlegum hætti, þegar þrettán ný myndbönd um
íslenska myndlist með enskum texta voru frumsýnd.
Contemporary.is er nýstofnaður vefmiðill sem sérhæfir sig í sjónrænni umfjöllun um allt það sem viðkemur íslenskri myndlist. Ætlunin er að viðfangsefnin
verði fjölbreytt, allt frá umfjöllun um myndlistarsýningar, viðtölum við listamenn, fræðimenn sem og
áhorfendur.
Í tilkynningu segir að skrásetning á íslenskri myndlist hafi að mörgu leyti verið brotakennd og óstöðug.
Mikil gróska sé í heimi íslenskra lista og hér sé komið
tækifæri fyrir almenning til að skoða og fræðast um
myndlist á öðrum grundvelli en tíðkast hefur í íslensku
samfélagi, þar sem henni sé yfirleitt ekki gerð nógu
góð skil í sjónrænum miðlum.
- hhs

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

JÓHANN SIGURÐSSON
Ægisgötu 2, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsi Akureyrar þriðjudaginn
14. ágúst. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju fimmtudaginn 23. ágúst kl. 13.30.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á
MND-félagið.
Matthildur Sigurjónsdóttir
Elfa Björk Jóhannsdóttir
Sólveig Anna Jóhannsdóttir
Svala Jóhannsdóttir
Harpa Jóhannsdóttir
afa- og langafabörn.

Sighvatur Daníel Sighvatz
Birgir Örn Sveinsson

FJÖLLISTAHÓPURINN FÖNIX Einn margra norðlenskra listahópa sem tekur þátt í götulistahátíð sem hefst á Akureyri í dag.

LEIKHÓPURINN ÞYKISTA: SKIPULEGGUR GÖTULISTAHÁTÍÐ SEM HEFST Í DAG

Útrás fyrir sköpunarþörfina
Það verður mikið líf á Akureyri þessa
vikuna og ekki mun það minnka þegar
helgin brestur á og Afmælisvaka
Akureyrar hefst, en svo nefnist 150
ára afmælisfögnuður bæjarins. Góð
upphitun fyrir alla gleðina verður
götulistahátíðin sem hefst í bænum í
dag og stendur fram á laugardag. Það
er Leikhópurinn Þykista sem skipuleggur hátíðina en hópurinn hlaut til
þess styrk frá Menningarráði Eyþings
og Evrópu unga fólksins.
„Leikhópurinn Þykista er nýstofnaður hópur hér á Akureyri,“ segir
Gréta Kristín Ómarsdóttir, sem titluð
er framkvæmdastýra verkefnisins,
ásamt Svövu Björk Ólafsdóttur stallsystur hennar. Hún segir tilgang götulistahátíðarinnar vera að skapa opinn
vettvang þar sem ungt fólk geti fengið
útrás fyrir hæfileika sína og sköpunarþörf. „Við viljum veita ungu fólki tækifæri til að læra eitthvað nýtt með því
að taka þátt í smiðjum götulistahátíðarinnar og taka þannig þátt í að skapa
sýningu fyrir uppskeruhátíð götulistahátíðarinnar,” segir hún.
Í boði eru leiklistarsmiðja, danssmiðja, kórasmiðja, gjörningasmiðja
og tónlistarsmiðja, en allt um þær er
að finna á síðunni hafurtask.is. “Það
eru faglærðir snillingar, bæði héðan
úr bænum og að sunnan, sem stýra
þessum smiðjum,” segir Gréta.
Ekki síður mikilvægan hluta af
götulistahátíðinni segir Gréta vera
að leiða saman alla þá listrænu hópa

SKAPANDI SUMAR Þessi glæsti hópur kallar sig Miðbæjarmafíuna og hefur verið áberandi í

Skapandi sumarstarfi á Akureyri í sumar.

ungs fólks sem nú þegar eru starfandi
á Akureyri og fá þá til að koma fram á
sínum forsendum og kynna starfsemi
sína. Í heild er búist við að um fimmtán einstaklingar og hópar muni sýna
listir sínar, víðs vegar um Akureyri á
laugardaginn, þegar götulistahátíðin
mun ná hámarki. Það á að verða „alls-

ÞETTA GERÐIST: 20. ÁGÚST 1980
Ástkær móðir okkar, tengdamóðir
og amma,

SIGRÚN ODDGEIRSDÓTTIR
Goðheimum 4, Reykjavík,

lést á Landspítalanum Fossvogi,
miðvikudaginn 8. ágúst. Útförin fer fram
frá Áskirkju, þriðjudaginn 21. ágúst kl. 13.00.
Oddgeir Björnsson
Matthías Björnsson
Birna Rún Björnsdóttir
Hildur Rún Björnsdóttir
og barnabörnin.

Rósa Ingibjörg Jónsdóttir
Anna Elínborg Gunnarsdóttir
Hallur Guðbjartur Hilmarsson

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

Fyrstur einn á toppi Everest
Göngugarpurinn Reinhold Messner stóð einn á toppi Everest á
monsúntímanum á þessum degi
árið 1980 og var það í fyrsta
sinn sem nokkur kleif fjallið
einn. Hann komst á toppinn
eftir þriggja daga erfitt klifur upp
norðurhlið fjallsins. Seinna sagði
Reinhold að hann hefði aldrei
verið eins þreyttur og á toppi
Everest og að hann hefði bara
setið þar.
Þessi för Reinholds upp Everest
var þó ekki eina merka reynsla
hans. Tveimur árum áður hafði

hann klifið Everest með Peter
Habeler en það var í fyrsta sinn
sem nokkur kleif Everest án
þess að hafa súrefni meðferðis,
nokkuð sem læknar, sérfræðingar
og fjallgöngumenn höfðu fram að
því talið ómögulegt.
Reinhold er einnig þekktur fyrir
að vera fyrsti göngugarpurinn
sem fór upp hin fjórtán „átta
þúsunda fjöll“ en það eru þau
fjöll sem ná meira átta þúsund
metrar yfir sjávarmál. Reinhold
hefur af mörgum verið talinn einn
merkasti göngugarpur allra tíma.

herjaruppskeruhátíð hæfileika og
sköpunar ungs fólks á Akureyri“ og er
gert ráð fyrir að uppákomurnar verði
víðs vegar um miðbæ Akureyrar.
Gréta hvetur að sjálfsögðu alla landsmenn til að fylkja liði til Akureyrar og
taka þátt í gleðinni.
holmfridur@frettabladid.is
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SNJALLAR HUGMYNDIR
VERÐA AÐ VERULEIKA
Tíu spennandi sprotafyrirtæki voru í byrjun sumars valin til þátttöku
í Startup Reykjavík verkefninu. Arion banki hefur lagt þeim til aðstöðu,
fjárfest í þeim og ásamt samstarfsaðilum veitt þeim ráðgjöf til að
þau megi vaxa og dafna.
Startup Reykjavík er samstarfsverkefni Klaks, Innovits og Arion banka.
Fylgstu með á www.startupreykjavik.com
og á Facebook.com/StartupReykjavik.
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TRIO LYRICO heldur tónleika í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar í kvöld, 20. ágúst, klukkan 20. Tríóið skipa þær
Lilja Guðmundsdóttir sópransöngkona, Ásta María Kjartansdóttir sellóleikari og Ingileif Bryndís Þórsdóttir píanóleikari. Á efnisskránni eru meðal annars verk eftir Debussy, Barber og André Previn auk íslenskra sönglaga.

FJÓRAR KONUR Þær Þóra Björk, Sólveig, Hildur og Sigurlaug fluttu dagskrá til heiðurs fjórum íslenskum kventónskáldum, sem öll

eru látin, á Hallveigarstöðum við Túngötu á menningarnótt.

★★★★★
Menningarnótt í Reykjavík
Dagskrá helguð fjórum íslenskum
kventónskáldum á menningarnótt.
Umsjón: Sigurlaug Arnardóttir.

Gleymdar konur á
menningarnótt
Konur þóttu ekki eiga neitt sérstakt
erindi í tónsmíðar fyrr á öldum. Þær
áttu að hugsa um börnin og eiginmennina, halda kjafti og vera sætar.
Þær sem sömdu tónlist – og höfðu
til þess hæfileika – þurftu stundum
að fara krókaleiðir til að koma tónlist
sinni út. Systir Mendelssohns, Fanny,
samdi t.d. verk í nafni bróður síns.
Rebecca Clarke tók þátt í tónsmíðakeppni undir karlmannsdulnefni.
Elfrida Andrée, sænskt tónskáld
og organisti, þurfti að heyja harða
baráttu gegn því að aðeins karlmenn
mættu gegna starfi organista. En
hún gaf út verk sín undir eigin nafni.
Sjálfsagt ekki án átaka.
Á menningarnótt voru fjögur íslensk
kventónskáld kynnt til sögunnar sem
eru að mestu gleymd. Þetta voru
Olufa Finsen (1835-1908), Guðmunda Nielsen (1885-1936), Ingunn
Bjarnadóttir (1905-1972) og María
Brynjólfsdóttir (1919-2004). Sigurlaug
Arnardóttir setti dagskrána saman,
sem er meistaraverkefni hennar
í Hagnýtri menningarmiðlun við
Háskóla Íslands. Dagskráin fór fram
á Hallveigarstöðum við Túngötu, en
þar er Kvenfélagasamband Íslands til
húsa.
Það var auðvitað allt brjálað á menningarnótt, veðrið var frábært og
múgur og margmenni að sækja alls
konar viðburði í bænum. Og enginn
annar en Hollywood-stjarnan Russel
Crowe, ásamt rokkgyðjunni Patti
Smith að troða upp! Auðvitað vildu
allir heyra þau; færri voru á Hallveigarstöðum. Sem var út af fyrir sig
ágætt. Salurinn þar sem dagskráin fór
fram er ekki mikið stærri en rúmgóð
stofa. Áheyrendur sátu við nokkur

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

kringlótt borð, og kaffi og smákökur
voru á boðstólum. Það var notaleg
stemning.
Dagskráin var flutt af jafnmörgum
konum og tónskáldin sem voru kynnt.
Þetta voru þær Þóra Björk Þórðardóttir (gítar), Sólveig Þórðardóttir
(selló) og Hildur Björgvinsdóttir, auk
Sigurlaugar. Útsetningarnar voru eftir
Þóru Björk og voru fyrir gítar og selló.
Flutt voru nokkur lög eftir tónskáldin,
allt sönglög. Aðallega söng Sigurlaug
og hún sagði líka frá tónskáldunum,
með aðstoð Hildar.

Sigurlaug upplýsti að Hallgrímur
Helgason (tónskáld, ekki rithöfundur) hafi umritað og/eða útsett lög
Ingunnar. Á tímabili mun hafa komið
upp einhver togstreita á milli hans og
Ingunnar. Honum fannst sinn þáttur
sem útsetjara ekki metinn að verðleikum. Það er reyndar skiljanlegt.
Útsetningar geta verið einfaldar umritanir, en sumar bæta heilmiklu við
upphaflegu lögin. Á máli Sigurlaugar
mátti ætla að svo hafi verið um
útsetningar Hallgríms.

Dýrmætur fróðleikur
Sagan dæmir, snilldin lifir
Nú má auðvitað ætla að tónskáldin
fjögur séu gleymd vegna þess að
þau voru konur. Þannig mátti a.m.k.
skilja Sigurlaugu. En alls konar tónskáld gleymast. Þegar einhverjum
dettur í hug að draga þau aftur fram
í dagsljósið er auðheyrt af hverju þau
gleymdust. Sum tónlist er einfaldlega
betri en önnur, og snilldarverkin lifa,
hin gleymast.
Ekki þó alltaf. Bach er frægasta
dæmið um það. Hann gleymdist í ein
hundrað ár. Að vísu voru verk hans
ekkert sérstaklega þekkt á meðan
hann lifði. Hann var fyrst og fremst
frægur sem organisti.
Vissulega var ýmislegt á dagskránni
á Hallveigarstöðum sem á skilið að
heyrast. Lögin sem hljómuðu voru þó
misgóð. Lögin eftir Olufu Finsen og
Maríu Brynjólfsdóttur voru óttalega
klén. Það voru klisjukenndar laglínur
og gátu þess vegna verið eftir hvern
sem var. Nú getur auðvitað verið að
önnur lög eftir þær séu bitastæðari.
En ekki þessi hér. Öðru máli gegndi
um lögin eftir Guðmundu Nielsen
og Ingunni Bjarnadóttur. Það var
skemmtilegur karakter í lögum Guðmundu. Og lögin eftir Ingunni voru
greinilega innblásin, hrífandi laglínur
sem unaður var að hlýða á.
Samkvæmt Sigurlaugu voru þær
Ingunn og María ómenntaðar í
tónlist. Það kom því í hlut annarra að
setja lögin í nótur. Samkvæmt mínum
heimildum var María þó í píanónámi
hjá Árna Kristjánssyni. Hún getur því
varla hafa verið mjög fákunnandi.
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Útsetningar Þóru Bjarkar voru líflegar,
stundum hefði þó mátt vera meiri
stígandi í þeim. Í heild var flutningurinn á lögunum, bæði söngurinn og
hljóðfæraleikurinn, dálítið óöruggur.
En það var ekki aðalatriðið hér. Fyrst
og fremst var það fróðleikurinn um
þessi gleymdu tónskáld sem var dýrmætur. Það er svo sjaldgæft að fara á
tónleika sem er afrakstur rannsóknarvinnu. Að mínu mati var þetta eitt
áhugaverðasta atriðið á allri menningarnóttinni.
Annars virtist dagurinn bara koma vel
út. Ég kíkti á sönghópinn Spectrum
í Þjóðmenningarhúsinu. Ingveldur
Ýr Jónsdóttir stjórnaði en Vignir Þór
Stefánsson lék á píanó. Dagskráin
samanstóð aðallega af söngleikjatónlist og kom vel út, enda prýðilegur
kór. Dágóður hluti söngsins drukknaði
þó í ærandi rapptakti frá Hjartagarðinum, sem er nánast við hliðina á
Þjóðmenningarhúsinu. Og margir
áheyrendur virtust varla vera þarna til
að hlusta. Sumir töluðu saman allan
tímann. Það var svekkjandi.
En auðvitað er menningarnótt ekki
neinn venjulegur viðburður. Hún
er miklu frekar eins og að fara í
Hagkaup á háannatíma og fá að
smakka allt mögulegt. Sem er auðvitað nauðsynlegt líka. Og topparnir
voru glæsilegir, rannsóknartónleikar,
Russell Crowe og Patti Smith – það
verður varla mikið betra.
Jónas Sen

Niðurstaða: Menningarnótt var bæði
áhugaverð og skemmtileg.

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW.STOD2.IS

HEILRÆÐI VIÐ VÖKVUN
Allar pottaplöntur þurfa vatn. Gætið þess þó að moldin verði
ekki gegnsósa því þá fá ræturnar ekki nægilegt súrefni. Best
er að vökva með volgu vatni sem tekið er úr kalda krananum.
Fjórum sinnum á ári ætti að setja pottaplöntur í snögga sturtu
enda safnast á þær ryk eins og aðra heimilismuni.
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SAMTAL VIÐ HLUTI Vöruhönnuðurinn Hanna Dís Whitehead veltir fyrir sér
sambandi og samtali fólks við manngerða hluti í Spark Design Space.
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„Þegar við veljum hluti úti í búð mátum
við þá í huganum, „hvernig get ég notað
þetta“ eða „hvernig passar þessi hlutur
inn í mitt daglega líf?“ Ég vil að fólk skoði
hlutina mína og myndi sér sjálft skoðun á
notagildi þeirra,“ segir Hanna Dís Whitehead, vöruhönnuður en á menningarnótt var opnuð sýning á áhugaverðum
hlutum eftir hana í Spark Design Space.
Notagildi hlutanna er óskilgreint. Þeir
byggja flestir á sama hringlaga forminu
og handfangi sem staðsett er á mismunandi vegu. Handfangið kveikir með fólki
þörf fyrir að finna vörunni hlutverk.
„Ef handfangið er ofan á sjáum við
fyrir okkur að það eigi að lyfta hlutnum,
ef handfangið er á hliðinni dettur okkur í
hug að það eigi að hella úr hlutnum. Það
er mjög misjafnt hvaða hlutverk fólk sér
fyrir sér,“ útskýrir Hanna Dís.
„Þegar ég sýndi hlutina á útskriftinni
minni í Hollandi komu margar skemmti-

legar athugasemdir fram. Einn var til
dæmis reiður við mig fyrir að hafa hannað heimskulegasta súpupott sem hann
hafði séð, það þyrfti að setja höndina
ofan í hann til að halda á honum og þar
með brenna sig á súpunni! Hann lagði til
að næst þegar ég gerði súpupott hefði
ég handfangið hærra. Mér hafði aldrei
dottið í hug að nota hlutinn á þennan
hátt sjálfri. En fólk sér mismunandi
möguleika og þó ég útfærði hlutinn síðan
ekki endilega sem súpupott með hærra
haldi þá gaf þessi athugasemd mér enn
fleiri hugmyndir. Ég get haldið endalaust
áfram með því að setja handfangið á
nýjan stað. Þetta er eilífðarverkefni sem
mun fylgja mér áfram,“ segir Hanna Dís.
Sýningin Samtal stendur til 18. september en nánar má forvitnast um
hönnun Hönnu Dísar á vefsíðunni hennar
www. hannadiswhitehead.tumblr.com.
■

heida@365.is

EILÍFÐARVERKEFNI
Hanna Dís Whitehead
vöruhönnuður leikur
sér með mismunandi
hugmyndir að notagildi
hluta í Spark Design
Space.
MYND/ANTON

POTTUR EÐA
KANNA?„Þegar við veljum hluti úti í búð mátum
við þá í huganum,“ segir
Hanna Dís.

SUMAR ÚTSALA
12 mánaða
r
vaxtalausa*
r
greiðslu

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
SVEITABÆR Önnur útsaumsmyndanna sem sýndar voru á heimssýningunni í
New York árið 1937. Myndin
hangir uppi á Bessastöðum.

ÚR ÍSLENSKRI ULL
Þórdís var landskunn
fyrir fíngerð langsjöl.
MYNDIR/ÞORSTEINN TRAUSTASON

HANNYRÐIR ÚR ULL
ÍSLENSK ULL Sýning á verkum hannyrðakonunnar Þórdísar Egilsdóttur stendur nú yfir í Safnahúsinu á Ísafirði en hún lést árið 1961.
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
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etta er í fyrsta sinn sem haldin er
heildarsýning á verkum Þórdísar
eftir því sem ég best veit. Þórdís
var afkastamikil hannyrðakona og sýndi
verk sín víða um heim. Meðal annars
fóru tvær myndir eftir hana á heimssýninguna í New York árið 1937 og tveimur
árum áður en hún lést var hún með sjal
á sýningu í París,“ segir Jóna Símonía
Bjarnadóttir, forstöðukona Safnahússins
á Ísafirði, en þar stendur nú yfir yfirlitssýning á verkum Þórdísar Egilsdóttur.
Útsaumsmyndirnar sem sýndar voru
á heimssýningunni, Íslensk kvöldvaka
og Sveitabær, má báðar sjá á sýningunni. Þær eru báðar í eigu íslenska
ríkisins og hangir Sveitabær uppi á
Bessastöðum en Þjóðminjasafnið varðveitir hina. Þórdís saumaði myndirnar
úr ullarbandi sem hún litaði sjálf með
íslenskum jurtum. „Í annarri myndinni
eru yfir 200 litatónar,“ segir Jóna. „Þórdís var mjög vandvirk, litaði bandið sjálf
og rakti hiklaust upp ef hún var ekki
ánægð með litatóninn. Hennar hugsjón
var að sýna hvað hægt væri að gera úr
íslensku ullinni og var hún landsfræg

fyrir verk sín, sérstaklega þóttu sjöl eftir
hana úr afar fíngerðu bandi falleg.“
Þórdís fæddist árið 1878. Hún flutti til
Ísafjarðar árið 1903 ásamt manni sínum,
Þorsteini Guðmundssyni klæðskera, en
hann rak klæðskeraverkstæði í sama
húsi og þau bjuggu. Þórdís sinnti hannyrðunum hverja lausa stund meðfram
því að reka gestkvæmt heimili. Þórdís
var einnig ein af stofnendum kvenfélagsins Hlífar þar sem hún starfaði að
mannúðar- og félagsmálum. Hugmyndin
að samantekt á verkum Þórdísr kom til
í fyrra þegar afkomendur Þórdísar gáfu
Safnahúsinu á Ísafirði myndir og skjöl
en þá voru fimmtíu ár liðin frá því hún
lést.
„Sýningin hefur verið mjög vel sótt
frá því hún var opnuð fyrir hálfum mánuði,“ segir Jóna en sýningin stendur
til septemberloka. „Það vill einnig svo
skemmtilega til að húsið sem Þórdís
bjó í síðustu árin hér í bænum hefur
nýlega verið gert upp og er nú rekið þar
kaffihús,“ segir Jóna. „Gamla heimilið
hennar er nú orðin mikil bæjarprýði.“
■

HANNYRÐAKONAN
Þórdís Egilsdóttir vildi
sýna hvernig hægt væri
að nota íslensku ullina.
MYND/ÚR EINKASAFNI

heida@365.is

KONUNGLEGUR TERTUMEISTARI
Einn frægasti konditormeistari Bretlands, Fiona Cairns, hefur nú gert sjónvarpsþætti fyrir ITV-sjónvarpsstöðina. Þættirnir nefnast The Home of Fabulous
Cakes og hefst sýning þeirra í haust.
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RÆDDU UM ÞÁ
ÁHÆTTU SEM FYLGIR
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN
www.saft.is

F

iona Cairns er líklega þekktust fyrir
að búa til brúðartertu fyrir Vilhjálm
prins og Kate Middleton sem vakti
mikla athygli. Þá gerði hún einnig tertu í
tilefni demants-starfsafmælis Elísabetar
drottningar. Glæsilegar tertur eftir Fionu,
gerðar í tilefni Ólympíuleikanna, voru
sýndar í breska blaðinu Daily Mail meðan á leikunum stóð ásamt uppskriftum.
Í nýju sjónvarpsþáttunum kennir
Fiona áhorfendum að skreyta kökur
og tertur en hún þykir afar flinkur sérfræðingur á því sviði. Hún mun lauma að
ýmsum góðum ráðum til að gera bakstur
að spennandi áhugamáli. Skreytilistin
er stór hluti þess. Gaman er að skoða
kökurnar hennar smáar sem stórar á
heimasíðunni fionacairns.com. Þar að

auki hefur Fiona gefið út margar fallegar
bækur.
Fiona Cairns var uppgötvuð fyrir 25
árum eftir að sérstaklega fallegar, jólakökur hennar spurðust út. Þær gerði hún
einungis fyrir vini sína og þóttu kökurnar
bæði glæsilega skreyttar og bragðgóðar.
Það varð til þess að Fiona setti upp lítið
fyrirtæki. Fyrsta pöntunin kom frá hinni
þekktu Conran-verslun, fljótlega bættust
Harrods, Selfridges, Waitrose og Fortnum and Mason við. Nú er einnig hægt
að kaupa kökurnar á netinu.
Árið 2001 flutti fyrirtæki Fionu Cairns í
afar fullkomið og fallegt bakarí í Leicestershire. Kökurnar eru handgerðar þrátt
fyrir að vera yfir 750 þúsund stykki ár
hvert.

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

VINSÆLAR KÖKUR
Kökur Fionu þykja
fallega skreyttar og eru
eftirsóttar í afmæli eða
þegar mikið stendur til.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

100% þjónusta = árangur*

Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

Save the Children á Íslandi

Flæsilegt einbýlishús við Steinaás 13 í Garðabæ. Opið hús verður þar í dag á milli kl. 17.30 og 18.00.

Glæsilegt fjölskylduvænt einbýli

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

Fasteignasalan TORG kynnir:
Opið hús í dag frá kl. 17.30-18.00 að Steinási
13. Frábært fjölskylduhús innst í botnlanga
á frábærum stað í Ásahverfinu í Garðabæ.
Stórglæsilegur garður umlykur húsið. Allar
nánari upplýsingar veitir Berglind Hólm
löggiltur fasteignasali í síma 694 4000,
bergling@fasttorg.is

Í

húsinu eru fimm svefnherbergi og tvö baðherbergi.
Á efri hæð hússins er útsýni í suður og vestur yfir
Álftanesið og hraunið. Gengið er inn í rúmgóða forstofu með flísum á gólfi og góðum skápum. Gegnheilt
eikarparket er á holi þar sem er voldugur stigi upp á
aðra hæð. Þvottahús er á neðri hæð með góðri innréttingu. Fjögur góð barnaherbergi eru á neðri hæðinni
ásamt baðherbergi. Innangengt er í bílskúr og þar
fyrir utan er hellulagt plan með snjóbræðslu.

Þegar komið er upp stigann er komið beint inn í
stofurýmið. Borðstofa og setustofa eru í sama rými.
Fallegur arinn er við stigaopið. Útgengi er á stórar
suð-vestur svalir. Sjónvarpsstofa er inn af stofunum
en þaðan er glæsilegt útsýni. Eldhúsið er við hlið
borðstofunnar. Innrétting úr kirsuberjaviði er u-laga
auk eldunareyju með gaseldavél, góður borðkrókur.
Góðir gluggar í eldhúsi.
Aðalbaðherbergið er á efri hæð. Góðar innréttingar, flísar, baðker og sturta.
Hjónaherbergið er mjög rúmgott með gegnheilu
parketi á gólfi og glæsilegu útsýni. Góðir fataskápar
úr kirsuberjaviði.
Garðurinn er einstaklega fallegur og gróinn. Mikið
af trjám, runnum og fjölærum plöntum. Stór verönd
er bakvið húsið og auk þess hellulagt svæði með
rólum.Frábært fjölskylduhús á barnvænu svæði í
Garðabæ. Stutt er í fallegar gönguleiðir meðfram
sjónum og hrauninu.

Finndu okkur
á Facebook
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Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögfræðingur

sölufulltrúi

skjalagerð
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Fróðengi - 5 herb.
Vel skipulögð 141 fm endaíbúð á tveimur hæðum
og stæði í lokuðu bílksýli. Þrjú góð svefnherbergi
og möguleiki á fjórða. Tvennar svalir og mikið
útsýni. Stutt í alla þjónustu. V. 34,9 m. Lán
möguleg til yﬁrtöku.

Vesturhús - efri sérhæð.
Vönduð og vel skipulögð 200 fm efri sérhæð í
tvíbýlishúsi með innbyggðum bílskúr. Mikið útsýni,
sólstofa og stórar svalir. Þrjú góð svefnherbergi,
stórar stofur með mikilli lofthæð. Sölumenn sýna.
Laus til afhendingar.

Maríubaugur - sérhæð.
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. V. 30,9
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Kringlan - Til leigu
Til leigu tvær skrifstofuhæðir á 4. og 5. hæð ca. 1100 fm í Sjóvá-húsinu Í leigunni
fylgir aðgangur að mötuneyti og fundarherbergjum á 6. hæð og líkamsrækt á
jarðhæð ásamt bílastæðahúsi og bílastæðum utanhúss. Öll umferð um húsið er
aðgangsstýrð og uppfyllir m.a. kröfur FME til eftirlistsskyldra aðila. Horft er til langtímasamnings allt að 10 ára eða lengur. Upplýsingar veitir Bogi Molby Pétursson

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

Berjarimi - 2ja herb.
60 fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli.
Parket og ﬂísar á gólfum. Góðar svalir. Laus til
afhendingar.
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Skeiðarvogur 1
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG, FRÁ 17:30-18:00.
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. Verð 14,5 millj. Nánari uppl.,
Gústaf Adolf gustaf@heimili.is / 530-6507

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.

SUMARHÚS

Sumarbústaður – Skorradal
Glæsilegt og vandað 57,6 fm. vel staðsett heilsárshús í landi Indriðastaða, Skorradal. Húsið
er byggt árið 2004 og skiptist í forstofu, gang, stofu með góðri lofthæð, opið eldhús, tvö
herbergi og baðherbergi auk rúmgóðs svefnlofts. Landið er leigulóð 3.853,0 fm. að stærð.
Frábært útsýni til Snæfellsjökuls, Langjökuls og niður að Skorradalsvatni. Möguleiki er að fá
keypt bátaskýli, en það er ekki innifalið í söluverði eignarinnar. Verð 17,5 millj.

4 - 6 HERB.

Hrísholt – Garðabæ
Fallegt 250,9 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á fallegum útsýnisstað. Stórar samliggjandi
stofur með frábæru útsýni yﬁr borgina, út á sjóinn og víðar. Sólskáli með útgangi á verönd
með heitum potti. Baðherbergi nýlega endurnýjað. Þrjú stór herbergi auk fjölskyldurýmis.
Ræktuð lóð með hellulagðri innkeyrslu og hitalögnum. Auðvelt er að útbúa 2ja herbergja
íbúð á neðri hæð hússins. Verð 59,0 millj.

SÉRBÝLI

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.

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
Fallegt og afar vel staðsett 197,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum auk 30,0 fm. bílskúrs.Á
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

Víðigrund- Kópavogi.
Fallegt 127,9 fm. einbýlishús í grónu hverﬁ í Kópavogi auk 127,9 fm óskráðs kjallara sem er
með gluggum og er undir öllu húsinu. Hæðin skiptist í forstofu, gang/hol, borð- og setustofu
með arni, eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi og þvottaherbergi. Lofthæð í kjallara er um
2,3 metrar og er að nýta hann sem hluta af húsinu með því að setja góðan stiga á milli
hæða. Falleg gróin lóð með miklum veröndum til suðurs og vesturs og skjólveggjum.
Bílskúrsréttur. Verð 45,0 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

Fjörugrandi.

Kirkjutorg

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.

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.

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.

Hamraberg

Jakasel -Einbýlishús á útsýnisstað

Jónsgeisli

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.

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.

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.

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.

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.

HAUKANES

Glæsilegt u.þ.b. 330 fm. einbýlishús á
tveimur hæðum innst í götu og með frábæru
útsýni á Arnarnesinu. Húsið hefur verið
þó nokkuð endurnýjað hið innra á undanförnum árum og er í mjög góðu ástandi,
bæði innan og utandyra. Stórar og glæsilegar
stofur með mikilli lofthæð, miklum gluggum
og ofanbirtu. Eldhús með vönduðum sérr
smíðuðum innréttingum. Fimm herbergi.
Stórar og skjólgóðar verandir til suðurs
með skjólveggjum og heitum potti. Stór og
ræktuð eignarlóð. Verð 99,0 millj.

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

ELDRI BORGARAR

Haukanes- Garðabæ

PIÐ

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.

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.

S

HÚ

O

Skeifan – skrifstofuhæð til leigu
Glæsileg 243,3 fm. skrifstofuhæð á
2. hæð í góðu lyftuhúsi í Skeifunni.
Hæðin skiptist í gang með móttöku
innaf með afgreiðslu, eldhús, eina
opna skrifsofu við móttöku og
fjórar stórar skrifstofur. Salerni við
inngang. Afhending getur verið
ﬂjótlega. Tilboð óskast.

Espigerði 16

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.00-17.30 Falleg 93,3 fm. 3ja – 4ra herbergja íbúð á
3. hæð, efstu, í góðu
g
fjölbýli
j ý á þessum
þ
eftirsótta stað auk sér geymslu
g y
í kjallara.
j
Útgangur á suðursvalir út af stofu og hjónaherbergi. Tvö herbergi í dag, en eru
þþrjú
j á teikningu.
g Þvottaherbergi
g innan íbúðar. Mikils útsýnis
ý nýtur
ý frá íbúðinni.
Verð 27,0 millj.j Eignin
g verður til sýnis í dag. Verið velkomin. Íbúð merkt 0302.
Ágústa á bjöllu. Verið velkomin.

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.

Ögurás-Garðabæ
Fallegg ogg vel skipulögð
p g 98,8 fm. neðri sérhæð með gluggum
g gg í þrjár
þ j áttir ogg sér
verönd í vel staðsettu fjölbýli í Ásahverﬁnu. Rúmgóð og björt stofa með útgangi
á verönd til suðurs og vesturs. Eldhús með útbyggðum glugga til suðurs. Góðir
fataskápar í báðum herbergjum. Geymsla innan íbúðar. Verð 26,9 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
Kríuhólar- 4ra herbergja ásamt bílskúr
116,1 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð auk 25,9 fm. frístandandi bílskúrs. Eldhús
opið að hluta. Rúmgott hjónaherbergi og tvö barnaherbergi. Svalir til austurs.
Lóð í rækt og góð aðstaða fyrir börn. Verð 24,7 millj.

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
Starengi – laus strax.
Vel skipulögð 84,0 fm. íbúð á neðri hæð með sér inngangi og sér verönd til
suðurs. Skápar í báðum herbergjum. Flísalagt baðherbergi. Beykiinnrétting í eldhúsi. Húsið klætt marmarasalla að utan. Sér þvottaherbergi og sér geymsla eru
innan íbúðarinnar. Ræktuð lóð með leiktækjum. Verð 20,3 millj.

OP

IÐ

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.

S

HÚ

Trönuhjalli – Kópavogi

Þorláksgeisli 5

OPIÐ HÚS Á MORGUN , ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.00-18.00 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
g ogg hús að utan í góðu
g
ástandi. Verð 27,9 millj.j
Eignin verður til sýnis á morgun.Verið velkomin. Íbúð merkt 0302. Inga á bjöllu.

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.

Ólafsgeisli - einbýli á útsýnisstað

Einbýli
Glæsilegt 212,5
fm einbýlishús á
tveimur hæðum
m. innbyggðum
bílskúr. Vandaðar
sérsmíðaðar innréttingar. Flísar og
parket á gólfum.
Vönduð tæki í
eldhúsi. Innangengt í bílskúrinn.
Mjög skemmtilegt
skipulag. Stór timburverönd á pöllum
með heitum potti.
Einstakur útsýnisstaður. V. 65,5 m.
1375

Vesturgata 55 - 3ja - 4ra - Falleg íbúð með verönd

S

HÚ

PIÐ

O

Glæsilegt og mikið endurnýjað 282,3 fm einbýlishús á góðum útsýnisstað við Lambastekk.
Allar innréttingar eru mjög fallegar og eru
ýmist hvítsprautaðar eða úr hnotu. Mikið af
innfelldri lýsingu og vönduð gólfefni.
V. 67,0 m. 1857

Laugarnesvegur 60 - hæð og bílskúr.

S

PIÐ

Lambastekkur - talsv.endurn. hús.

HÚ

O

Háaleitisbraut - með aukaíbúð

Einstaklega falleg og vel staðsett 3ja - 4ra herbergja íbúð ásamt geymslurými í sambyggðu útihúsi. Íbúðin sem er mikið endurnýjuð skiptist í forstofugang, tvö herbergi, baðherbergi, eldhús
með borðkrók og tvær samliggjandi stofur. Suðursvalir og verönd eru út af stofu og er útsýni þar
til norðurs. OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:00-18:00 V. 27,9 m. 1880

Efri hæð sem skiptist í stórt hol, þrjú rúmgóð herberbergi, baðherbergi, tvær stórar stofur, eldhús
og geymslu innan íbúðar. Bílskúr. Að innan þarfnast íbúðin standsetningar. OPIÐ HÚS Í DAG
MÁNUDAG FRÁ KL. 17:15 - 18:00 Verð 32,0 millj.

Yrsufell 32 - raðhús á einni hæð

Stigahlíð 44 - glæsileg efri sérhæð
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Fallegt og vel staðsett 285 fm einbýlishús með
verslun, þjónustu, skóla og leikskóla í næsta
nágrenni. Á hæðinni er forstofa, snyrting,
hol, stofur, eldhús með borðkrók, þvottaherbergi, gangur, fjögur herbergi, fataherbergi og
baðherbergi. Á neðri hæðinni er innbyggður
bílskúr, óskráð geymsla, útigeymsla og ósamþykkt tveggja herbergja íbúð sem er með sér
inngangi en einnig er innangengt í íbúðina
milli hæða. V. 69,9 m. 1842

HÚ

O

Hrísholt - glæsilegt útsýni

Vel skipulagt 134,2 fm raðhús á einni hæð ásamt 23,1 fm bílskúr sem stendur sér í lengju.
Húsið skiptist í anddyri, sjónvarpshol, eldhús, fjögur svefnherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi,
geymsla, samliggjandi stofa og borðstofa. Suður garður.
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL 17:00-18:00 5378

Tröllakór 2-4, 5 herb. endaíbúð ásamt bílsk

Glæsileg mikið endurnýjuð 131,2 fm efri sérhæð ásamt 27 fm bílskúr sem er innréttaður sem
stúdíóíbúð á mjög góðum stað í Hlíðunum. Húsið er STENI klætt að hluta. Yﬁrfarið þak. Endurnýjað eldhús, baðherbergi, gólfefni, innihurðir og ﬂ. Mjög snyrtileg sameign í kjallara.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:15 - 18:00 V. 43,9 m. 1617

Naustabryggja 25 - íbúð 0304 177 fm íbúð.
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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

PIÐ

HÚ
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Granaskjól - Einbýlishús

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. V. 72,5 m. 1234
Falleg 5 herbergja 168,6 fm íbúð á 4.hæð í fallegu nýleg lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli. 4 svefnherbergi. Vandaðar innréttingar, granít á borðum og í sólbekkjum. Baðherbergi með nuddbaðkari
og gestasnyrting. Sérþvottahús. Fallegt útsýni. Laus strax.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:30-18:00 V. 32,9 m. 1874

Glæsileg 2ja hæða 177,3 fm 5 herbergja íbúð í góðu fjölbýli ásamt stæði í bílskýli. Vandaðar
innréttingar. Tvennar svalir. Parket og ﬂísar. Innbyggð lýsing. Innangengt í bílskýlið. Frábær staðsetning. Mjög góð lofthæð efri hæðar. Laus strax, lyklar á skrifstofu.
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00 1875

Furuvellir 12 - einbýli m. stórum bílskúr
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Fallegt mjög vel skipulagt 241,5 fm einbýli innst í botnlangagötu við Hraunið í Hafnarﬁrði. Innbyggður 42 fm tvöf. bílskúr. Ekki alveg fullbúið hús. Fjögur svefnherbergi, vandað ﬂísalagt baðherb. og gestasnyrting. Mjög góð lýsing. Parket og ﬂísar. Laust strax. Lyklar á skrifstofu.
OPIÐ HÚS ER Í DAG FRÁ KL. 17:30-18:00 V. 47,9 m. 1882

Laugavegur 86-94 - þrjár nýl. íbúðir.
S
HÚDAG
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Sýnum í opnu húsi á þriðjudag þrjár nýlegar fallegar 2ja herbergja ca 75 - 92 fm íbúðir á 2. og 3.hæð í nýlegu
vönduðu lyftuhúsi á fínum stað í miðborginni á Stjörnubíósreitnum. Vandaðar innréttingar, parket. Sérþvottahús
innan íbúðar. Sérgeymsla við hlið íbúðar. Um er að ræða íbúðir 201, 92,4 fm verð 26,5 m. Íb. 209 fm v. og íb.
0306, 81,9 fm V. 24,9 m. OPIÐ HÚS Á MORGUN ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:15 - 18:00 1007

Hólar, Esjurætur við Mógilsá

Einbýlishús í skógivöxnu landi við Mógilsá.
Húsið er 129,8 fm (auk sólstofu) og stendur
á um 5.000 fm leigulóð. Við húsið er 40
fm nýlegur bílskúr. Húsið er í góðu ástandi.
Falleg heimreið er að húsinu og gott bílaplan.
Grasﬂöt er við húsið en að öðru leyti er landið
skógi vaxiið og hallar til suðurs. Útsýni er fallegt. Húsið skiptist í forstofu, tvær vinkil stofur,
sólstofu, eldhús, bókaherbergi, baðherbergi,
þvottahús og svefngang. Innaf svefnganginum
eru tvö rúmgóð svefnherbergi en innaf öðru
þeirra (hjónaherbergi) er fataherbergi og sér
baðherbergi. V. 59 m. 1599

3ja herbergja

Heiðarhjalli - glæsileg efri sérhæð
- laus strax.
Árland - glæsileg eign

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 m. 1811

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

Vandað og vel staðsett 360m fm einbýli
innst í botnlangagötu með fallegu útsýni yﬁr
Elliðavatn. Húsið er teiknað af Baldri Svavarssyni arkitekt og Rut Káradóttir hannaði allar
innréttingar sem voru sérsmiðaðar. Húsið var
byggt af TVT verktökum árið 2008. V. 130 m.
1738

Sumarhús í Grímsnesi

Sóltún 12 - laus strax
Vættaborgir 3ja m. afgirtum
suðugarði

3ja herbergja, 87,5 fm mjög góð íbúð á 1.
hæð (jarðhæð) með sérinngang og er íbúðin
með stórum afgirtum suðurgarði. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol, stóra stofu, eldhús, tvö
góð herbergi, sérþvottahús og baðherbergi. Í
kjallara fylgir góð geymsla svo og sameiginleg
hjóla/vagnageymsla. Skápar og innréttingar
eru úr kirsuberjaviði og baðinnrétting er
sérsmíðuð. Mjög góð staðsetning, beint fyrir
aftan heilsugæsluna í Spöng og öll þjónusta í
göngufæri s.s. Bónus, Hagkaup, veitingastaðir,
World Class og ﬂ. Einnig er íbúðin nálægt
framhaldsskóla, grunnskóla og leikskóla.
V. 23,9 m. 1889

Efstasund - stór sérhæð m.bílskúr
- Laus
Fróðaþing - nýlegt vandað hús

Sumarhús

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.
V. 33,9 m. 1740

Vatnsendahlíð - Skorradalur
Vesturgata - Nýtt á skrá.

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

Efri hæð og ris á góðum stað miðsvæðis í
Reykjavík. Hæðin skiptist í forstofu, herbergi,
baðherbergi, tvær stofur og eldhús, risið
skiptist í fjögur herbergi, baðherbergi og
þvottahús. Eign sem þarfnast standsetningar
að hluta. V. 35,9 m. 1855

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

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

Atvinnuhúsnæði

4ra - 6 herbergja
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

Laugavegur - skrifstofuhúsnæði
Kleppsvegur 30 - góð íbúð

2ja herbergja
Skúlaskeið - öll uppgerð
Kleifarsel - Barnvænt umhverﬁ.

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

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

Góð 50 fm 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð
með svölum. Íbúðin hefur töluvert verið
endurnýjuð. Auðvelt er að færa eldhús í stofu
þar sem stutt er lagnir, og gera íbúðina 3ja
herbergja. V. 15,5 m. 6928

Vel staðsett 61,3 fm skrifstofurými sem búið er
að skipta upp í tvær skrifstofur á 3. hæð með
aðgangi að sameiginlegri snyrtingu á hæðinni.
Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir.
V. 9,5 m. 1876

Skemmuvegur - mjög góð staðsetning.

Tvö samliggjandi mjög vel staðsett iðnaðarbil
annarsvegar 255 fm og hinsvegar 249 fm. Góð
aðkoma . Laust strax, sölumenn sýna. 1819

Ásholt - Bílskýli

Parhús
Hvassaleiti íbúð 0202- endurnýjuð

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

Falleg 2-3ja herbergja 64,8 fm íbúð á 2. hæð
(efstu) ásamt 26,8 fm stæði í bílageymslu.
Íbúðin er falleg með stofu, herbergi og stólstofu. Rúmgóðar svalir og fallegur garður á
lokuðu svæði með verönd. Húsvörður.
V. 23,5 m. 1873

Álfhólsvegur

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

Síðumúli - góðar innkeyrsludyr og
lofthæð
Miðbraut Seltjarnarnes - parhús

Um er að ræða 164,9 fm tveggja hæða parhús
og bílskúr á frábærum stað. Húsið skiptist
í forstofu, þvottahús, gestasalerni, eldhús,
rúmgóða stofu, fjögur herbergi og baðherbergi. Eignin þarfnast standsetningar í takt við
nýja tíma. 1851

Kleppsvegur - Frábært útsýni
Gnoðarvogur - Þarfnast standsetn.
Arahólar 6.hæð - glæsilegt útsýni.

Falleg vel skipulögð 4ra herbergja 102,7
fm íbúð á 6.hæð í mjög góðu lyftuhúsi.
Yﬁrbyggðar suðvestursvalir með EINSTÖKU
ÚTSÝNI til suðvesturs og vesturs yﬁr Kópavog
og Reykjavík, allt til Suðurnesja og á Snæfellsjökul. 3 svefnherbergi. Góðar innréttingar.
Rúmgóð stofa. Íbúðin getur verið laus innan
mánaðar. V. 21,5 m. 1883

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.
V. 15,5 m. 1866

Furugerði - endaraðhús

Mjög fallegt og snyrtilegt 151,7 fm raðhús á
góðum stað. Húsið er endaraðhús í lengju og
er inngangur á vesturgaﬂi hússins. Sérverönd
er við húsið til suðurs ásamt því að sérbílastæði er við innganginn. Íbúðin að innan er
í mjög góðu standi innréttuð á smekklegan
hátt. V. 39,5 m. 1760

Sérhæðir

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

Laugavegur - endurnýjuð eign.

Glæsileg 2ja herbergja 51 fm íbúð á 2.hæð í
mjög góðu velstaðsettu fjölbýli í miðborginni.
Stórar (ca 45 fm) svalir út af stofu. Íbúðin var
endurnýjuð má segja frá grunni 2001 m.a.
eldhús, bað, gólfefni, innréttingar, skápar,
lagnir og ﬂ. Góð lofthæð. Falleg lýsing fylgir og
gardínur. Laus ﬂjótlega. Mjög góð sameign.
V. 18,9 m. 1868

Falleg 2ja herbergja 64,3 fm íbúð í lyftuhúsi
á 8. hæð. Nýleg gólfefni, rúmgóðar svalir til
suðurs, björt stofa og rúmgott svefnherbergi.
Verð 16,9 millj.

Mjög gott 333 fm iðnaðarhúsnæði á jarðhæð
í nýlega álklæddu atvinnuhúsnæði. Um er að
ræða jarðhæðina í þriggja hæða atvinnuhúsnæði þar sem jarðhæðin er skráð iðnaðarhúsnæði og 2. og 3. hæðirnar sem eru skráðar skrifstofuhúsnæði. Húsið er klætt með lituðu stáli og
er lóð frágengin með bundnu slitlagi. Gæti t.d.
hentað fyrir bílaverkstæði , verslun og ﬂ. 1353

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
Sléttuvegur – íbúð óskast
Traustur kaupandi óskar eftir ca 130 fm íbúð við
Sléttuveg. Nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson

Stóragerði - stór sérhæð

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

Laufásvegur - sérhæð - laus strax.

Falleg og mikið uppgerð miðbæjar íbúð með
sér inngangi í virðulegu steinhúsi sem stendur
á milli Laufásvegar og Þingholtsstrætis. Gengið
er inn frá Þingholtsstræti. Laus strax.
Verð 29,9 millj.

Framnesvegur - vel staðsett

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

Raðhús í Fossvogi óskast
Höfum kaupenda að góðu raðhúsi í Fossvogi. Nánari
uppl. veitir Kjartan Hallgeirsson

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

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

Fax 535 100
09

stakfell.is

PIÐ

S

HÚ

O

Sogavegur 108 Rvk

Rauðagerði 47 - 108 Rvk

581 fm fallegt einbýlishús á 2.300fm stórri skógi vaxinni lóð og því fylgir einnig önnur samliggjandi 3.700 fm lóð. Hægt væri að skipta húsinu upp í nokkrar íbúðir.

383 fm glæsilegt tvílyft einbýlishús með stórum bílskúr og góðum suðurgarði. 2 góðar íbúðir
eru í húsinu í dag, en auðvelt er að breyta húsinu aftur. Hagstætt lán getur fylgt. SKIPTI Á MINNI
EIGN MÖGULEG. LÆKKAÐ VERÐ: 82 MILLJ. OPIÐ HÚS 22. OG 23. ÁGÚST KL. 17:00-18:00

Höfum kaupanda að
rað- parhúsi eða einbýli
í Ásahverfinu í Garðabæ

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

Erum með ákveðna kaupendur
að eignum með leigusamningum

Höfum sterkan leigjenda að
einbýlishúsi í Garðabæ.

Frjóakur - 210 Garðabæ

Borgartún - 105 Rvk

Álfhólsvegur - 200 Kóp

Þrastarlundur - 210 Gbæ

Kórsalir - 203 Kóp

270,4 fm glæsilegt einbýlishús á einni hæð,
þar af 39 fm bílskúr. Gott skipulag og vandaðar innréttingar. Yﬁrbyggð 20 fm verönd
með lýsingu. Góð staðsetning.
Verð: 95,6 millj.

147,7 fm íbúð á 6. hæð. Skiptist í forstofu,
eldhús, sólstofu, stofu, gestabað, barnaherr
bergi, hjónaherbergi með sér baðherbergi og
þvottaherbergi.

280 fm fallegt einbýlishús á 2. hæðum með
tvöföldum innbyggðum bílskúr. Möguleiki að
gera aukaíbúð á jarðhæð. Búið að innrétta
hluta bílskúrs sem íbúðarherb.
Verð: 53,9 millj.

195 fm mikið endurnýjað raðhús með bílskúr
í Garðabæ. Stór sólstofa, sólpallur og heitur
pottur. 2-4 svefnherb., 2 baðherb.. Vandaðar
innréttingar í eldhúsi. Björt og falleg íbúð.
Verð: 55 millj.

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

Viðarrimi - 112 Rvk

Melbær - 110 Rvk

Goðatún - 210 Gbæ

Erluás - 221 Hfj

Norðurbakki - 220 Hfj

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

278,1 fm fallegt endaraðhús á þremur
hæðum. Kjallari og 2 hæðir ásamt bílskúr.
Möguleiki á aukaíbúð í kjallara. Fallegur
garður með sólpalli. Skipti möguleg á
minni íbúð. Verð: 55,9 millj.

105,1 fm íbúð á annarri hæð með sér inngangi, þar af 40 fm bílskúr. Stutt í skóla og
alla þjónustu. Á besta stað. TILBOÐ ÓSKAST.

193,5 fm 4ra - 5 herb. einbýlishús þar af 32,5
fm bílskúr. Húsið skiptist í anddyri, forstofusalerni, forstofuherbergi, stofu, eldhús, 2 svefnherb., bað og þvottahús. Verð: 47,5 millj.

Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja fullbúnar
íbúðir (án gólfefna) með stæði í bílageymslu.
Þessi bygging er við sjávarbakkann og
afhending íbúða í maí/júní 2013.

Norðurbakki - 220 Hfj

Langholtsvegur -104 Rvk

Otrateigur - 105 Rvk

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

92,9 fm 3ja herb. íbúð í kjallara í tvíbýli með
sérinngangi. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús,
baðherbergi, stofu og tvö svefnherbergi.
Íbúðin er laus strax. Verð: 19,9 millj.

Glæsilegt og vel við haldið raðhús á besta stað
í Laugarneshverﬁnu. Húsið er mikið endurr
nýjað bæði að utan sem innan. Snyrtilegur
garður og gott skipulag. Verð: 49,6 millj.

Naustabryggja - 110 Rvk

Eyktarás - 110 Rvk

Hraunteigur - 105 Rvk

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

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

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

Ásgarður - 108 Rvk

Langholtsvegur -104 Rvk

Grænakinn - 220 Hfj

57,9 fm falleg 2ja herb. íbúð á 3. hæð með
glæsilegu útsýni til suðurs yﬁr Fossvoginn
og Kópavog. Sérinngangur af norðursvölum
og auk þess stórar suðursvalir. Opin og björt
íbúð. Verð: 17,9 millj.

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

3ja herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
í grónu hverﬁ í Hafnarﬁrði. Eignin þarfnast
lagfæringar og er laus strax. Sami eigandi
er að efri hæð hússins á ásett verð það sama.

Vatnsstígur 16-18 - 101 Rvk
Nýjar glæsilegar 95-180 fm fullbúnar íbúðir án gólfefna. Stæði í lokaðri bílageymslu. Mikið
útsýni yﬁr sundin blá. Suðursvalir. Sjá nánar á www.skuggabyggd.is

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17:30-18:00

OPIÐ HÚS Á MORGUN ÞRIÐJUDAG FRÁ 18:30-19:00

Fallegt útsýni, stutt á
golfvöllinn og í frábærar
g nguleiðir.
gö
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Dofraborgum 21

Gilsbakki Vatnsendabletti

112 RVK

203 Kópavogi

Tegund:

Einbýli

Stærð:

201m2

Svefnherbergi:

4

Verð:

52.900.000

Ingibjörg

gsm: 897-6717

Snyrtilegt og vel skipulagt einbýlishús
á einni hæð ásamt innbyggðum bílskúr
innarlega í botnlanga í Grafarvogi.
Miklir möguleikar í boði. 4 svefnherbergi og mannhæðahár lagnakjallari
undir öllu húsinu.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30-18:00

Tegund:

Einbýli

Stærð:

175,7m2

Svefnherbergi:

4

Verð:
Ingibjörg

Einstök eign á fallegum stað við Elliðavatn gullmoli fyrir þá sem vilja búa í sveit
í borg og hafa unun af náttúru og friðsæld og fallegu umhverfi. Húsið stendur
á 3.000 fm eignarlóð. Húsið er skráð
175,7 fm. þar með talinni frábærri vinnustofu en að auki er stórt óskráð rými í
kjallara ásamt sjónvarpslofti þannig að
nýtanlegir fermetrar eru í raun 213 fm.

69.700.000
gsm: 897-6717

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 17:30-18:00

Lindasmári 45

Digranesvegur 71

Barðavogur 14

201 Kóp

200 Kópavogur

104 Rvk

Tegund:

Fjölbýli

Stærð:
Svefnherbergi:

Verð:

Tegund:

107.8
3

29.700.000

einbýlishús

Stærð:
Svefnherbergi:

Ásdís Ósk

gsm: 863-0402

Verð:

Tegund:

213,3
4

52.500.000

Einbýli

Stærð:

112.4

Svefnherbergi:

Ásdís Ósk gsm: 863-0402

4ra herbergja íbúð á 2. hæð við Lindasmára. 3 svefnherbergi.
Frábær staðsetning við Kópavogsdalinn sem er yndislegt
útivistarsvæði, örstutt labb í andatjörnina og fleira. Stutt í skóla
og leikskóla. Eigendur skoða skipti á 3ja herbergja íbúð.

bílskúr. 4 svefnherbergi en möguleiki á 5. Stór og gróinn garður
sem hefur verið nostrað við í gegnum tíðina. Möguleiki á
skiptum á bústað í 801 og/eða nýlegri íbúð í lyftuhúsi

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL.19:30-20:00

Verð:

4

34.900.000

Yndislegt einbýlishús á einni hæð, húsið hefur fengið gott
viðhald í gegnum tíðina, 3 svefnherbergi. Þetta er hús með sál.
Mjög stór garður sem gaman er að nostra við.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30-18:00

Ásgarður 40

Holtsbúð 73

Álfkonuhvarf 67

108 Rvk

210 Garðabær

203 Kóp

Tegund:

Raðhús

Stærð:
Svefnherbergi:

Verð:

Tegund:

161.8

Stærð:

3

37.500.000

Svefnherbergi

Ásdís Ósk gsm: 863-0402

Endaraðhús á 2 hæðum auka þvottahúss í kjallara, 3
svefnherbergi og 2 yfirbyggðar svalir.
Sérstæður bílskúr.
Eigendur skoða skipti á 3ja-4ra herbergja íbúð í Reykjavík.

D
EL

Skipholt 48
105 Rvk
Tegund:

Hæð

Stærð:

140,7

Svefnherbergi:

Verð:

3

34.500.000

Einbýli

S

Ásdís
s Rósa
Ró gsm 895-7784

Góð 4ra herbergja hæð með sérinngangi við Skipholt. 3
svefnherbergi og 2 stofur. Fallegur garður og stór bílskúr.

Verð:

Tegund:

233.4 m2

64.500.000

Fjölbýli

Stærð:

4

101

Svefnherbergi:

Ásdís Ósk gsm:863-0402

Ásdís Ósk gsm: 863-0402

Verð:

3

27.900.000

Ásdís Rósa gsm 895-7784

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

Falleg íbúð á 2. hæð með sérinngangi af svölum. Þvottahús og
geymsla eru innan íbúðar. Eldhús er opið í stofu. Stæði í
bílageymslu fylgir.

NÝLEGT SUMARHÚS Í ÖLDUBYGGÐ, GRÍMSNESI

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 17:30-18:00

Öldubyggð 29

Álfkonuhvarf 41
203 Kópavogur

Tegund:

Sumarhús

Stærð:
Svefnherbergi:

Verð:

Tegund:

58

Stærð:

2

14.900.000

fjölbýli
111.6 m²

Svefnherbergi:

Ásdís Rósa gsm 895-7784

Fallegt sumarhús í Grímsnesi með fallegu útsýni. Húsið er byggt
2008 og er örstutt frá sundlaugum og golfvöllum. U.þ.b. 50 mín
akstur frá Reykjavík.

Verð:

3

29.900.000

Ingibjörg gsm: 897-6717

Ákaflega falleg 4ja herbergja íbúð á 2. hæð í snyrtilegri og vel
umgenginni lyftublokk ásamt bílastæði í bílakjallara. Stutt er í
grunnskóla og leikskóla, íþróttaaðstöðu og aðra þjónustu.
Rólegt umhverfi, stutt í náttúru og fjölbreytta útivist.

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

Löggiltur fasteignasali
Ingibjörg Agnes

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir

gsm: 863-0402

gsm: 897-6717

gsm: 895-7784

asdis@husaskjol.is

inga@husaskjol.is

asdisrosa@husaskjol.is

Stórhöfða 23, 110 Reykjavík, sími: 863-0402
www.husaskjol.is, husaskjol@husaskjol.is
www.facebook.com/husaskjol
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FOLD FASTEIGNASALA VAR STOFNUÐ ÁRIÐ 1994 AF VIÐARI BÖÐVARSSYNI
Kennitala er 590794-2529. Áhættumat fyrirtækisins er skráð í 1. ﬂokki hjá Creditinfo
sem þýðir að fyrirtækið er framúrskarandi áhættulítið.

Í fasteignaviðskiptum skiptir traust öllu máli.

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali • Einar Guðmundsson löggiltur fasteignasali

Eign vikunnar

Nesbali 74-einbýli á einstökum útsýnisstað
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. FRÁ 17.30 - 18.00
IÐ
OP

H

Nesbali 74, ca. 235 fm
einbýli á einstökum útsýnisstað
á suðvestanverðu Seltjarnarnesi.
Húsið er staðsett í enda götu
nálægt Bakkatjörn með útsýni yﬁr
Snæfellsjökul og Keili. Stór stofa, 4
svefnherbergi, eldhús, bað, þvottahús o.ﬂ. Skjólsæll garður. Verð
79,9 millj. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG
FRÁ 17:30-18, Viðar sýnir, gsm
694-1401

ÚS

Hafðu samband í síma 552 1400

Bauganes-einbýli á stórri lóð
m. byggingamöguleikum
Barðavogur - risíbúð
Björt og falleg rishæð í þríbýlishúsi við Barðavog.
Efra ris er yﬁr íbúðinni og gefur það ýmsa nýtingarr
möguleika. Frábært hverﬁ. Verð 19,9 millj.

2ja herbergja

Hlíðarvegur 63 Kóp.-einbýli ÁHV. LÁN 38 MILLJ
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 21.8 FRÁ KL. 17.00 - 18.00

OP

IÐ

H

Fallegt vel skipulagt einbýlishús
við Hlíðarveg 63 á stórri gróinni
lóð í Kópavogi. Húsið er bjart og
hefur verið talsvert endurnýjað.
Fimm svefnherbergi og rúmgóðar
stofur. Húsið stendur á stórri lóð
með mkilli trjárækt. Verð 46,8
millj. GOTT VERÐ, ÁHVÍLANDI
LANGTÍMALÁN KR. 38 MILLJ.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 21.8 FRÁ
KL. 17-18. BRYN
R JA DÍS SÝNIR,
GSM 848-3263

ÚS

Einbýli

Fallegt timburhús á stórri eignarlóð á góðum stað í Skerjaﬁrði. Lóðin er skráð 628 fm., húsið
stendur fremst í lóðinni og eru miklir möguleikar til frekari bygginga á lóðinni. Verð 38,9 millj.

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

Meðalholt-2ja með aukaherbergi

Hæðir

Nýbýlavegur 2. hæð -GÓÐ LÁN,
ÞÆGILEG KAUP!
Góð 2ja herbergja íbúð á annari hæð í nýlegu
húsi í Kópavogi. Áhv. Landsbankalán að eftirst.
ca. 15,5 Verð 17,9. HAGSTÆÐ FASTEIGNALÁN
ÁHVÍLANDI-ÞÆGILEG KAUP.
P
Bollagarðar-einbýli við sjávarsíðuna.
Ca. 200 fm. vandað, velviðhaldið hús á mjög góðum
stað við Bollagarða á Seltjarnarnesi. Á neðri hæð
eru stofur, eldhús , þvottahús, gestasnyrting, bílskúr
o.ﬂ. Á efri hæð eru 5 svefnherbergi, baðherbergi
og sjónvarpshol. Góð lóð er við húsið með pallaaðstöðu og heitum potti. og er húsið við sjóinn með
frábæru útsýni. Verð 62,9 millj.

Ca. 64 f, endurnýjuð íbúð á 1. hæð. gólfefni og eldhúsinnrétting eru nýleg. Í kjallara er herbergi m.
parketi og auk þess 2 geymslur. Góð fjárfesting. Hagstæð áhvílandi lán Laus ﬂjótlega. Verð 16,9 millj.

Skálaheiði-jarðhæð-HAGSTÆTT LÁNAHLUTFALL.
Ca. 97 fm. mikið endurnýjuð jarðhæð á góðum
stað í Kópavogi. 3 svefnherbergi, Íbúðin var öll
endurnýjuð að innan skömmu eftir aldamót og lítur
mjög vel út. Gengt frá stofu á pall og þaðan í sameiginlegan garð. Góð lán áhvílandi, þægileg kaup.
Verð 25,9 millj.

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

Nýlendugata-jarðhæð
Ágæt íbúð með sérinngangi á góðum stað í
vesturborg Reykjavíkur. Hentar vel til útleigu. Góð
fjárfesting. Verð 10,9 millj.

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

Mánagata m. sérinngangi.
Ca. 40 fm. stúdíóíbúð á góðum stað við miðborgina.
Verð 12,9 millj.

Tröllakór 2-4 - 203 Kópavogur

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

Ásholt - 270 Mosfellsbær
Mjög glæsilegt 321,8 einbýlishús á tveimur
hæðum með eintsaklega fallegum garði við
Ásholt 3 í Mosfellsbæ. Aðkoma er að húsinu
á efri hæð, sem skiptist í forstofu, hol, stóra
stofu með arni, eldhús, þvottahús, þrjú
svefnherbergi, baðherbergi og gestasalerni.
Á neðri hæðinni er sér inngangur, forstofa
með gufubaði og sturtu, 30 m2 herbergi,
stigagang upp á efrihæð og tvö gluggalaus
rými samtals ca. 60 m2. Lóðin er sérlega
glæsileg með mjög mikið af trjágróðri og 28
m2 sólskála með heitum potti. V. 67,9 m.

Lágholt 21 - 270 Mosfellsbær
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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.
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN
22. ÁGÚST FRÁ KL. 17:30 TIL 18:00

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.

Naustabryggja 25 - 110 Reykjavík
Langholtsvegur 85 - 104 Reykjavík
Björt og vel skipulögð 92,9 m2, 3ja herbergja
íbúð í kjallara við Langholtsveg 85 í Reykjavík. Sér
inngangur. úðin skiptist í tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi forstofu og stofu. Eignin er laus
til afhendingar strax. V. 19,9 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.

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. 22,5

Mjög falleg 168,6 m2, 5 herbergja
endaíbúð á efstuhæð í lyftuhúsi við
Tröllakór 2-4 í Kópavogi. Íbúðinni fylgir
bílastæði í bílakjallara. Fallegar innréttingar og granít í borðplötum og sólbekkjum.Engin gólfefni eru á íbúðinni
nema á forstofu, baðherbergjum og
þvottahúsi en þar eru ﬂísar. Eignin er
laus til afhendingar strax! V. 32,9 m.

Laugavegur 163 - 105 Reykjavík
Góð staðsetning. Gott 61,3 m2 skrifstofurými sem
er búið að skipta upp í tvær skrifstofur á 3. hæð
við Laugaveg 163 í Reykjavík. Bílastæði í lokaðri
bílageymslu fylgir. Eignin er laus til afhendingar
strax. V. 9,5 m.

Mjög falleg 177,3 m2 5 herbergja íbúð
á tveimur hæðum ásamt bílastæði
í bílakjallara við Naustabryggju 25 í
Reykjavík. Tvennar svalir. Flottar innréttingar. Eignin er laus til afhendingar
strax. V. 37,9 m.

Furuvellir 12 - 221 Hafnarfjörður
Mjög fallegt 241,5 m2 einbýlishús
með innbyggðum bílskúr við Furuvelli
12 í Hafnarﬁrði. Húsið stendur innst í
lokuðum botnlanga. Eignin er laus til
afhendingar strax. 4 svefnherbergi. Tvö
baðherbergi. Fallegar innréttingar. Mjög
stór timburverönd. V. 47,9 m.

Við erum við símann

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

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

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

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

2ja herrbergja
54 fm

VERÐ:

16,9 MILLJ.

4ra herbergja

55 ára og eldri

170 fm

OPIÐ H
HÚS
Þriðjudag 21. ágúst

16:00 - 18:00

VERÐ:

52,9 MILLJ.

Boðaþing 10-12
• Íbúðir við allra hæfi. Stærðir frá 54-170 fm
• Útivistarperlan Elliðavatn og golfvöllur í næsta nágrenni
• Þjónustumiðstöð m.a. sundlaug, mötuneyti ofl.

Sölumenn
Mikluborgar sýna

• Húsvirki - vandaðir verktakar í 30 ár

203 Kópavogur

110 Reykjavík

112 Reykjavík

104 Reykjavík

Hörðukór

Eyktarás

Hamravík

Glaðheimar

Glæsileg 3ja herbergja

Stærð 250,9 fm

Glæsilegt einbýli 250,0 fm að stærð

Sérhæð 169,0 fm

Suðursvalir

Fimm svefnherbergi

Glæsilegar innréttingar

Fimm herbergja

Útsýni

Tvö baðherbergi

Halogen lýsing

Bílskúr

Lyftuhús

Gróinn garður

Gólfefni flísar og ljóst parket

Frábær staðsetning

LAUS

STRAX

Bílskúr

Verð:

28,8 millj.

Verð:

47,9 millj.

Verð:

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

Kíktu við á

67,0 millj.

Verð:

38,9 millj.
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111 Reykjavík

Dúfnahólar

210 Garðabæ

Asparskógar,
Svarhóll við Vatnaskóg

Falleg 3 herbergja íbúð m/bílskúr

113 Reykjavík

200 Kópavogur

Friggjarbrunnur

Hjallabrekka

Fallegt og vel staðsett 224,4 fm raðhús

Falleg 6 herbergja sérhæð

Stærð 78,2 fm, bílskúr 26,1 fm

Glæsilegt 86,4 fm heilsárshús

Gott innra skipulag

Stærð 145,6 ásamt 25,2 fm bílskúr

3. hæð með glæsilegt útsýni

Falleg 4.774 fm lóð

Mjög vandaðar innréttingar

Gróinn suðurgarður

Afhendist við kaupsamning

Hitaveita, heitur pottur og pallar

Stórar suðursvalir ásamt góðum garði í suður

Verð:

19,9 millj.

Verð:

801 Selfoss

Álfheimar 12

18,5 millj.

113 Reykjavík

Kristnibraut

við Hafnarskóg

55,0 millj.

Verð:

Glæsileg 142,8 hæð

Mikið

útsýni

Verð:

801 Selfoss

105 Reykjavík

Álfasteinssund 15

Sundlaugavegur

Glæsilegt 56,4 sumarhús

3ja herbbergja, 72 fm

Kjarri vaxin lóð

Mikið endurnýjuð

Sumarhús stærð 63,8

Sérinngangur

Stór verönd með heitum potti

Vandaðar innréttingar

Góður sólpallur

Björt og falleg

Kjarri vaxin lóð

Tvennar svalir

Stutt í alla þjónustu

Nýtt eldhús og bað

Glæsileg útsýni

Verð:

12,5 millj.

Verð:

108 Reykjavík

35,5 millj.

16,3 millj.

Verð:

301 Borgarnes

LAUS

Laus strax

Verð:

111 Reykjavík

Flókagata 4

Heiðnaberg

Skerjabraut

83 fm, 3ja herbergja

Fallegt 42,4 fm sumarhús
Ca. 60 fm sólpallur

Efsta hæð

3.480 fm leigulóð

Góð staðsetning

Glæsilegt útsýni

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

Eign sem kemur virkilega á óvart

Virkilega falleg

Verð:

20,9 millj.

Verð:

200 Kópavogur

Hús í góðu ástandi
650 fm bygginagréttur

40,9 millj.

Verð:

Verð:

200 Kópavogur

Garðhús

Gnípuheiði

Þrastarlundur

Góð 3ja herbergja íbúð

Vel staðsett endaraðhús

114 fm sérhæð

Gott einbýlishús á einni hæð

Á 1. hæð

Aukaíbúð í kjallara

Frábær staðsetning

Svefnherbergin eru fjögur

Fallegt útsýni

Stór sólstofa

Stórglæsilegt útsýni

Garðskáli ekki inn í FMR

Góðar svalir

Pallur með heitum potti

3 góð svefnherbergi

Tvöfaldur bílskúr

18,5 millj.

Verð:

801 Selfoss

42,9 millj.

Verð:

112 Reykjavík

32,9 millj.

Verð:

225 Álftanesi

Flétturimi

Vesturtún

Kleppsvegur

Fallegt 45,7 fm sumarús

67 fm 2ja herbergja auk bílskýlis

Einbýlishús 198,7 fm að stærð

Mjög góð 4ra herbergja íbúð

Kjarri vaxin lóð

Möguleiki á 25 fm milliloftti

Tvöfaldur bílskúr

Arinn í stofu, suður svalir

Frábær staðsetning

Hitaveita
Verð:

13,3 millj.

TRAX
AUS S

L

Verð:

Fjögur svefnherbergi
Stór suðurpallur

18,9 millj.

TRAX
AUS S

L

56,0 millj.

105 Reykjavík

Guðjónsgata 7 Úthlíð

Glæsilegt útsýni

64,9 millj.

210 Garðabæ

Hlíðarvegur

Verð:

20,9 millj.

Möguleiki á 5 svefnherbergjum

112 Reykjavík

Frábært verð

STRAX

170 Seltjarnarnes

Stóragerði

12,6 millj.

37,9 millj.

Þvottahús inn af eldhúsi
Góð staðsetning

Verð:

41,0 millj.

Fallegt hús

Verð:

27,9 millj.

MIKLABORG
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OPIÐ HÚS
270 Mosfellsbær

Rauðamýri

221 Hafnarfjörður

Mánudag 20. ágúst

Eskivellir

17:30 - 18:00
101 Reykjavík

Glæsileg 4ra herbergja endaíbúð

43,9 millj.

Fallegar nýjar íbúðir
Fullbúnar með gólfefnum
m
Verðdæmi:
3ja herbergja íbúð
skráð 96,7 fm
22,3 millj.

112 Reykjavík

Einarsnes

Lindargata 35 - miðbæjaríbúðir

Stór fallegur afgirtur pallur
Opið eldhús
Þvottahús innan íbúðar

31,9 millj.

Verð:

Glæsileg 3ja herbergja á næst efstu og efstu hæð

Stæði í bílageymslu og lyfta

Vandaðar íbúðir

Aðeins 2 íbúðir óseldar!
Verð:

úðir

Nýjar íb
Verð:

22,3 millj.

OPIÐ HÚS
112 Reykjavík

Flétturimi

101 Reykjavík

Þriðjudag 21. ágúst

17:30 - 18:00

Sporhamrar 12

Góð 3ja herbergja íbúð á 3. og efstu hæð

AX
S STR

LAU

Falleg og björt eign

Íbúðin er á efri hæð og aðeins 4 íbúðir í stigagangi

Gott útsýni
25 fm milliloft

19,9 millj.

Verð:

Góð 153,5 fm 4ja herb. íbúð, tvöföldum bílskúr

Nánari upplýsingarr veitir

Íbúðin er 112,4 fm og bílskúrar 41,1 fm

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

Frábær staðsetning alveg við skóla

105 Reykjavík

Verð:

104 Reykjavík

175 fm endaraðhús
3 góð svefnherbergi
Nýlegar innréttingar
Fallegt útsýni

32,9 millj.

311 Borganes

201 Kópavogur

Laugarnesvegur

Skipasund

Birkilundur - Húsafell

Kórsalir

Glæsileg 3ja herbergja íbúð

Stærð 77,3 fm

Mjög fallegt 52,4 fm heilsárshús

Glæsileg 4ra herbergja íbúð

Sérinngangur á 1. hæð

Mikið endurnýjuð

Húsið var endurnýjað fyrir fjórum árum

Stórar stofur

Vandaðar innréttingar

Frábær staðsetning

Góðar verandir og heitur pottur

Þvottahús innan íbúðar

Verönd, verðlaunagarður

Stutt í alla þjónustu

Frábær staðsetning og stutt í alla þjónustu

Mikið útsýni

Stæði í bílageymslu

34,9 millj.

Verð:

Verð:

260 Njarðvík

18,9 millj.

Verð:

112 Reykjavík

14,9 millj.

49,9 millj.

Verð:

Stæði í bílageymslu

Verð:

32,7 millj.

113 Reykjavík

105 Reykjavík

Brekkustígur

Laufengi

Meðalholt

Kristnibraut

Góð 3ja herbergja
Lítið fjölbýli
Mikil sameign
Staðsetning góð

Gullfalleg 83 fm íbúð

Góð 3-4ja herb. íbúð

Glæsileg 4ra herbergja með suðursvölum

Lítið fjölbýli -Gott hverfi

2 stofur og 2 herbergi

Stæði í bílageymslu

Gott skipulag, suður svalir

Hús nýlega viðgert

Við hlið leik- og grunnskólans

Skipti æskileg á stærri

13,0 millj.

Verð:

Skipti skoðuð innan hverfis á dýrari eign
Verð:

21,5 millj.

Verð:

21,5 millj.

Verð:

26,9 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 21. ágúst

18:30 - 19:00
270 Mosfellsbær

Svöluhöfði 12

203 Kópavogur

Álfkonuhvarf

318,8 fm einbýlishús á einni hæð
Glæsileg 4ra herbergja 120,7 fm

Glæsilega hannað hús í lokaðri botnlangagötu

Sér inngangur

Hluti hússins eru vinnustofur

Þrjú svefnherbergi

Nánari upplýsingar veitir

Stæði í bílakjallara

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

Verð:

29,5 millj.

Lokafrágang vantar á eignina
Verð:

59,9 millj.

MIKLABORG
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selur atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði
101
1 Re
Reykj
ykjaví
avík
k

TIL SÖLU
Tilboð óskast

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

Nánari upplýsingar veitir

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

ATH.
verð
200 Kópavogur

108 Reykjavík

203 Kópavogur

221 Hafnarfjörður

Vesturvör

Ármúli

Urðarhvarf 7

Rauðhella

510,6 fm atvinnuhúsnæði.

Snyrtilegt 390 fermetra iðnaðarhúsnæði

Til sölu þessi einstaka og áberandi nýbygging

Tvö bil sem eru bæði ca. 275 fm með

Vinnslusalur á neðri hæð, 398,6 fm

Miðsvæðis í Reykjavík

16.214,8 fm. Getur hýst stórfyrirtæki á nánast

innkeyrsluhurð

Skrifstofuhúsnæði á efri hæð, 112 fm

Húsnæðið er með góðri lofthæð

einum fleti eða fáum hæðum.

Innkeyrsluhurð bakatil og verslun að framan

Stórar innkeyrsluhurðir

Sjö hæðir og fjöldi stæða í bílakjallara

Góð starfsmannaaðstaða
Verð:

51,0 millj.

Verð:

110 Reykjavík

55,0 millj.

TILBOÐ

:

108 Reykjavík

108 Reykjavík

Tunguháls

Suðurlandsbraut

Síðumúli

Til sölu um 623 fm fjölnota iðnaðarhúsnæði

Gott 832 fm verslunar- og lagerhúsnæði

Til leigu skrifstofurými í nýlegu húsi

Iðnaðarhluti um 473 fm og skrifstofur um 150 fm

Jarðhæð 420 fm verslunarhúnæði

Stærðir frá 40 fm - 1500 fm

Lóðin er 2.153 fm með miklu athafnasvæði

Kjallari 412 fm er opinn salur og lager

Möguleiki á að breyta innra skipulagi

Möguleiki á stækkun

Möguleiki að leigja hluta húsnæðisins

Öflugar síma- og tölvutengingar

Verð:

89,5 millj.

TIL LEIGU

LAUST

STRAX

TIL LEIGU

LAUST

STRAX

Verð, hvort bil:

22,5 millj.

Óskum eftir
atvinnuhúsnæði í
sölu með
leigusamningum
Sölumenn
Mikluborgar

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.
Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

Fasteignasala
snýst ekki bara
um fasteignir...
...heldur líka um fólk
Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir

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

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.

Brekkuás - -Einbýli - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott fjölskylduvænt 325,9 fermetra einbýli á tveimur hæðum þar af er bílskúr 40,5 fermetrar. Húsið
er staðsett á frábærum útsýnisstað innst í botnlanga Við Brekkuás 29 í
Áslandshverﬁ í Hafnarﬁrði. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðsstofu, eldhús, bað, herbergi, þvottahús og bílskúr. Á neðri hæð er
gott fjölskyldurými, 4 herbergi, baðherbergi, tómstundarherbergi og
geymsla. Fallegar innréttingar.Frábær staðsetning. Verð 72,9 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.
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. V. 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.

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

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)
Efsta 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.
892-9694. Þorbjörn Helgi s. 896-0058
Verð kr. 25. millj - 38,5 millj.

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

Daggarvellir - 4ra herb. - Fjórbýli. - Hf.
Nýkomin glæsileg, nýleg 120,1 fm. efri séræð í fallegu 4-býli á
besta stað í á völlunum. Þrjú svefnherbergi, stofa/ borðstofa. ssvalir, glæsilegt eldhús og baðherbergi, sér þvottaherb. oﬂ. Parket
og ﬂísar. Sérinngangur. Fullbúin eign í sérﬂokki. Verð 31,9 millj.

Klukkuberg - 3ja herb. - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega bjarta íbúð á tveimur
hæðum 108 fermetrar á frábærum útsýnisstað í Setbergslandi
Hafnarﬁrði. Eignin er með sér inngang og skiptist í forstofu,
snyrtingu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, 3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu. Verð 23,9 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.
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Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Hofteigur 8 - 105 Reikjavík

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Verð: 60.9m

Opið
Opið
hús
hús

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Herb. 7

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Stórglæsileg og endurnýjuð eign við Hofteig 8 RVk.
Um er að ræða hæð og ris ásamt 32,6 fm bílskúr í
fjórbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í borginni.
Eignin var öll endurnýjuð á glæsilegan hátt árið
2008 og um innanhúshönnun sá Finnur Fróðason
arkitekt. Húsið var steinað að utan árið 2004 og
aðkoman er hin glæsilegasta. Innréttingar eru frá
Brúnás. Svefnherbergi eru 4 möguleiki að hafa 5.
Eignin getur verið laus strax.

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Daltún 1 - 200 Kóp

Verð: 56,9m

Vatnsendahlíð 135 – 311 Borgarnes

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Opið
hús

TIL SÖLU EINBÝLISHÚS
Í AKRALANDI GARÐABÆ!
Um er að ræða stórglæsilegt einbýlishús á
einni hæð ásamt innbyggðum bílskúr.
Efnisval allt samræmt, 4 mjög rúmgóð
svefnherbergi.

Herb: 5-6

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Óska eftir eignum!

Verð: 18,5m

Opið
hús

Garðar
Sölufulltrúi
899 8811

Einbýlishús

Stærð: 284,7 fm

OPIÐ HÚS þriðjudag
21 ágúst kl 18.30-19.00

Opið
Opið
hús
hús

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

ER MEÐ ÁKVEÐNA
KAUPENDUR!

Herb:85-6Stærð: 298,2 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 81,9 fm
Herb.

OPIÐ HÚS þriðjudag 21 ágúst kl 17.30-18.00

Hringið og bókið skoðun s.895-6107

Mjög fallegt einbýlishús með aukaíbúð á góðri hornlóð á þessum
gróðursæla stað. Húsið hefur fengið gott viðhald, búið að skipta um
þak og klæða húsið að utan með viðhaldslítilli klæðningu sem ekki þarf
að mála. Garður er gróinn og með verönd. 4 svefnherbergi eru í
aðalíbúð. Húsið getur verið laust við kaupsamning.

Til sölu nýtt og glæsilegt heilsárshús á fallegum útsýnisstað
við Skorradalsvatn, í landi Vatnsenda. Húsið skilast fullbúið að utan,
einangrað og plastað að innan ásamt því að allir milliveggir eru komnir
upp og ca 140fm timburverönd. Hægt að fá húsið fullklárað sé óskað
eftir því. Sjón er sögu ríkari.

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Er með áhugasama kaupendur að eignum
á eftirtöldum stöðum; 110-150 fm íbúð í
vesturbænum eða miðborginni. 3ja herb
íbúð í póstnúmerum 104-105 og 108.
2-3 herb í Garðabæ. Glæsilegt
einbýlishús á einni hæð í Garðabæ.
Uppl. Óskar, gsm: 893 2499

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Föst sölulaun
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk

FRUM

Sölulaun eigna yfir 60 millj aðeins 0,8% + vsk

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

(,1%ê/,

LÓUHRAUN. Mjög fallegt og
óvenju vandað 201,9 fm timburhús á
tveimur hæðum með innbyggðum
32 fm bílskúr. Verð 62.9 millj.

+(5%(5*-$

KLEPPSVEGUR.Vel staðsett
110,8 fm íbúð. Eignin snýr ekki í átt
að sæbrautinni og þar með í skjóli
frá umferðarhávaða.
Verð 21 millj.

+(5%(5*-$

NAUSTABRYGGJA. Mjög

+(5%(5*-$

SÖRLASKJÓL.Vel staðsett 3.
fallega 95,1 fm, 3-4 herbergja íbúð á 3. Herb. 88, 6 fm íbúð á 1. Hæð í vesturhæð Fallegt útsýni yfir Esjuna, Viðey og bænum með fallegum garði.
smábátahöfnina..
Verð TILBOÐ
Verð 32 millj.

+(5%(5*-$

EFSTIHJALLI. Vel staðsett
5 herb. raðhús á tveimur hæðum.
Samkvæmt FMR er íbúðin skráð 102,7
en um auka 55 fm eru í eigninni.
Verð 31.9 millj.

)/(,5,(,*1,5É:::+86$9,.1(7Ð6.80()7,5(,*180É6g/86.5É

6YDQGtV6LJXUéDUGyWWLU
5LWDUL

6tPL
KXVDYLN#KXVDYLNQHW
ZZZKXVDYLNQHW

ÉUQL6LJXUJHLUVVRQ
/|JIU éLQJXUV|OXIXOOWU~L

+~VDYtNIDVWHLJQDVDOD
%RUJDUW~QL
5H\NMDYtN

(OtDV+DUDOGVVRQ
/|JJLOWXUIDVWHLJQDVDOL

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

+(5%(5*-$

EFSTALAND. Falleg 79,4 fm
4ra herb. íbúð á 2 hæð (1 hæð) í góðu
fjölbýli. Góð og frábærum stað.
Verð 22.9 millj.
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:PN\Yó\Y
Lögg. fasteignasali
 

ÍYUP
Lögg. fasteignasali
 

/HMKxZ
Sölustjóri
 

+}YV[OLH
Sölufulltrúi
 

=P[HZ[xN\Y¶/MQ

:PN\YIQYU
Sölufulltrúi


1}OHUUH
Lögg. fasteignasali
  

îVYZ[LPUU
Sölufulltrúi
 

)LYNSPUK
Lögg. fasteignasali
 

)QHYUP
Sölufulltrúi
  

3HUNHSxUHH¶.I¤

=LYó!  T

Opið
Opið
hús
hús

î}YH
Lögg. fasteignasali


ÔZRHY
Sölufulltrúi
 

:PNYxó\Y
Sölufulltrúi
 

.HYóHY
Sölufulltrúi
 

,KKH
Sölufulltrúi


)VSSHZTmYP2}W

=LYó!! T

Opið
Opið
hús
hús

/HSSH
Lögg. fasteignasali
 

=LYó!  T

Opið
hús

Herb: 5-66WÈUÐIP
+HUE

Herb: 5-66WÈUÐIP
+HUE

Herb: 5-6 6WÈUÐIP 7YŌIEķOVNŜU
+HUE

670ð/Ø:TmU\KHNPUUÍNZ[RS!¶!

670ð/Ø:TmU\KHNPUUÍNZ[RS!¶ !

)VSSHZTmYP!¸.H[HmYZPUZ¹x2}WH]VNP

,PUIûSPxTPóI¤/HMUHYMQ/ZPóLYMTYHOLYILYNQHVNOLM\Y
[HSZ]LY[]LYPóLUK\YUûQHóSHNUPYVNôHRUûSLN[OZPóLYRS¤[[Hó\[HU
VNOLM\YTN\SLPRH[PSZ[¤RR\UHYZ[\[[LYxHSSHôQ}U\Z[\
:RPW[PTN\SLNmQHQHOLYILYNQHxIóx/HMUHYMPYóP

YHOLYILYNQHMTxIóTLó[]LUU\TZ]S\TmO¤óH\R
[]LNNQHZtYTLYR[YHIxSHZ[¤óHxIxSHNL`TZS\ÐIóPULYTLó]UK\ó\T
LPRHYPUUYt[[PUN\TMYm)YUHZN}SMSNóLPRHYWHYRL[PVNMSxZHSHN[
IHóOLYILYNPxIóPUUPM`SNPYxZZRmW\Y\WWô]V[[H]tSVNZ[YPTSHNHYKxU\Y

<WWSî}YHNZT!

<WWSî}YHNZT!

3_\ZLPUIûSPZOZmOVYUS}ómILZ[HZ[HóxHMSxóHUKP]LZ[\YOSxó\T
:TmYHO]LYMPZMYmI¤Y[[ZûUPMHSSLN\Y[YQmVNIS}THNHYó\YZ]LMUO
Z[VM\YHYPUUZRYPMZ[OLYIMLYTIxSZRY:[}Y[YûTPxRQLYU
UV[Hó[PSOLPTPSPZPóUHóHYVNZLTûTPZRNL`TZS\WS:QmUmUHYPSûZPUN\
T`UKPYVN[LPRUmO[[W!MHZ[[VYNPZ

ÍZHR}Y¶2}W

<WWS:PN\YIQYUNZT!

2PYRQ\]LN\Y¶/MQ

=LYó! T

Opið
Opið
hús
hús

:[Yû[\ZLS 9]R

=LYó!T

=LYó! T

Opið
Opið
hús
hús

Opið
hús

Herb: 5-66WÈUÐIP
+HUE

Herb: 5-66WÈUÐIP
+HUE

Herb: 5-66WÈUÐIP
+HUE

670ð/Ø:TmU\KHNmNZ[RS 

670ð/Ø:TmU\KHNPUUmNZ[RS! !

670ð/Ø:TmU\KmNZ[RS!!

:[}YNS¤ZPSLNS_\ZxIóM`YPY]HUKSm[HTLó}OPUKY\ó\[ZûUP`MPYNVSM]SS
.2.,PNUPUUPM`SNPYIxSZRYVNZ[¤óPxSVRHóYPIxSHNL`TZS\ÐIóPULY
OUU\óHMPUUHUOZHYRP[LR[VNLYLMUPZ]HSHSS[ZHTYûT[VNNS¤ZPSLN[
.}SMLMUPLYNS¤ZPSLN[OUV[\WHYRL[VNMSxZHY0UUI`NNóSûZPUNLYx
xIóPUUPVNZtYZTxóHóHYPUUYt[[PUNHY

9LPZ\SLN[LPUIûSPZOZmôYLT\YO¤ó\TT[]LPT\YxIó\TVN
ZtYZ[¤ó\T[]MSK\TIxSZRYmMHSSLN\TZ[HóxOQHY[HNHTSHI¤QHYPUZ
/ZPóLYHóTLZ[\x\WWY\UHSLN\mZ[HUKPULTHxIóxRQHSSHYHZLT
[S\]LY[OLM\Y]LYPóLUK\YUûQ\ó/ZPóIxó\YUûYYHLPNLUKHZLTLY\
YLPó\IUPYHóNS¤óHOZPóUûQ\SxMPVNRVTHô]xxM`YYHOVYM

<WWS/HMKxZNZT! 

<WWS1}OHUUH2YPZ[xUNZT  

.S¤ZPSLN[VNZtYSLNH]HUKHóLPUIûSPZOZ[LPRUHóHM2QHY[HUP
:]LPUZZ`UPm[]LPT\YO¤ó\TmZHT[PUUI`NNó\TMTIxSZRYPUUZ[x
IV[USHUNH5û[[SP[HóNSLYôYQUûVNNS¤ZPSLNIHóOLYILYNPVNUû[[
ô]V[[HOZkSSN}SMLMUPLY\UûLóHUûSLNZ]LMUOIVYóZ[VMHVN[]¤Y
Z[}YHYZ[VM\YUU\YTLóHYUP9TN}óHYZ]HSPYVNMHSSLN\YZRQ}SZ¤SS
NHYó\Y<WWS,KKHNZT!

:[LPUmZ.I¤
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=LYó!T

Opið
Opið
hús
hús
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:[}YNS¤ZPSLN\YNHYó\Y\TS`R\YOZPóNY}PUUVNMHSSLN\YÐLPNUPUUPLY\
MPTTZ]LMUOLYILYNPVN[]IHóOLYILYNP(MLMYPO¤óOZZPUZU¤Z[
[ZûUPxZ\ó\YVN]LZ[\Y`MPYmÍSM[HULZPóVNOYH\UPó.LNUOLPS[WHYRL[
LYmU¤YSS\TYûT\TULTH]V[YûT\T

.}óQHOLYILYNQHxIómO¤óNLUNPó\WW[]¤YO¤óPYTLóIxSZRY
ÐIóPULY]LSZ[HóZL[[NHNU]HY[ZR}SHVNSLPRZR}SHxY}SLN\O]LYMP
.S¤ZPSLN[[ZûUPLYMYmZ]S\U\TZLTZUHxZ\ó\Y.VSM]SS\Y.9Hó
2VYWSMZZ[ó\TLYxNUN\MQHYS¤Nó)xSZRYLYMTVNLYOHUUTLó
OP[H]LP[\YHMTHNUPVN]H[UP

,MYPZtYO¤ó MTx[]xIûSPZOZPTLóZtYZ[¤ó\TIxSZRYMT.LUNPó
LY\\WWZ[L`W[HY[YWW\Y\[HUmOZPU\VNôHYILPU[PUUxxIóPUH\T
ZtYPUUNHUNÐIóPUZRPW[PZ[xLP[[Z]LMUOLYILYNPVN[]¤YZ[VM\Y,PNUPULY
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Höfuð
borg
Kristján Ólafsson hrl
Lögg. fasteignasali

414-4488

Lárus

Sölustjóri

823-5050

Sölvi
Húsasm. / Sölufultrúi

618-0064

Bjarnheiður

Rósa M.

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

666-0060

893-7969

Þorgeir

Viðski.fr. / Sölufulltrúi

696-6580
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822-3600
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770-4040

Laufey, hdl.

Lögg. fasteignasali

5 pið

2

Heimir

Sölufulltrúii

O

m

nei

869-4131

*\OÀ

Sölufulltrúi

O

2

Helga

Sölufulltrúi

3

147

699-4407

2,

2

821-0626

Snorri

Sölufulltrúi

,3 ús
20pið h

,9 ús
33pið h

O

m

Albert Bjarni

Lögg. fasteignasali

Fasteignamiðlun

EtOVN

*XQQDUVVXQGÃ 220 HFJ

$VSDUVNyJDUÃ 301

íyUêDUVYHLJXUÃ 113 RVK

ÔOIDUVEUDXWÃ 113 RVK

(LQEêOLVK~V i WYHLPXU K èXP  K è  ULV 
iVDPWNMDOODUD+~VLèVNLSWLVWWY|VYHIQKHUEHUJL
EDèKHUEHUJL HOGK~V ERUèVWRIX VWRIX
ìYRWWDK~VtE~èDUKHUEHUJLtNMDOODUDRJJH\PVOXU

*HVWDK~V VHP t GDJ HU i JyèUL OHLJXOyè
ìDU VHP NRPLè HU UDIPDJQ RJ NDOW YDWQ
t K~V RJ KHLWW YDWQ Dè K~VL HU WLO V|OX WLO
ÀXWQLQJVHèDHLQVRJìDèVWHQGXUPHèJyèXP
SDOOLiIDOOHJULM|UètODQGL6YDUIKyOVt6YtQDGDO
Nánari uppl. veitir Rósa í síma 893-7969

7YHJJMDKHUEHUJMDtE~èiDQQDULK èPHèVpU
LQQJDQJL DI VY|OXP t O\IWXK~VL iVDPW VW èL t
ORNXèXEtOVNêOLÈKYtODQGLFDPIUiË/6

0M|J YHO VWDèVHWW SDUK~V i WYHLPXU K èXP
+~VLè HU QêE\JJLQJ IXOOE~LèDè XWDQ HQ
U~POHJD WLOE~Lè WLO LQQUpWWLQJD Dè LQQDQ
5DIPDJQKLWLJyOIHIQLRJEDèKHUEHUJLNOiU
Skipti möguleg á minni eign.
Nánari uppl. veitir Heiða í síma 666-0060

Nánari uppl. veitir Snorri í síma 699-4407

Opið hús mán 20. ágúst 18:00 - 19:00

Frábært verð
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Opið hús mán 20. ágúst 18:30 - 19:00 Opið hús mán 20. ágúst 16:30 - 17:00

O

,8
22

m

Nánari uppl. veitir Heimir í síma 822-3600

EtODJ

íyUêDUVYHLJXUÃ 113 RVK

6NDIWDKOtêÃ 105 RVK

+OtêDYHJXUÃ 200 KÓP

%HUMDULPLÃ 112 RVK

)DOOHJRJEM|UWìULJJMDKHUEHUJMDtE~èiK è
iVDPWVW èLtEtODJH\PVOXtJyèXO\IWXK~VL
6NLSWLVW t IRUVWRIX  VYHIQKHUEHUJL PHè
VNiSXP EDèKHUEHUJL PHè VWXUWX ìYRWWDK~V VWRIX RJ HOGK~V *H\PVOD t VDPHLJQ
Nánari uppl. veitir Snorri í síma 699-4407

6NHPPWLOHJD VNLSXO|Jè RJ U~PJyè IM|JXUUD
KHUEHUJMDtE~èiHIVWXK ètìHVVXIDOOHJDK~VL
t 6NDIWDKOtè  (LQ tE~è i K è 9LQV OO VWDèXU
VWXWWtDOODìMyQXVWX/DXVÀMyWOHJD

ëULJJMD KHUEHUJMD tE~è i  MDUèK è PHè
VpULQQJDQJL i YLQV OXP VWDè t VXèXUKOtèXP
 .ySDYRJV (LJQLQQL I\OJLU VpU EtODVW èL I\ULU
IUDPDQtE~èLQD6WXWWtVNyODRJìMyQXVWX

0M|J Jyè RJ VWyU IM|JXUUD KHUEHUJMD tE~è i
DQQDUL K è t JyèX IM|OEêOL t YLQV OX KYHU¿
t *UDIDUYRJL DXN VW èLV t EtODJH\PVOX
Möguleiki á aðeins 5% útborgun.

Nánari uppl. veitir Helga í síma 869-4131

Nánari uppl. veitir Heimir í síma 822-3600

Nánari uppl. veitir Heiða í síma 666-0060

18,2 áhvílandi frá Íbúðalánasjóði

Opið hús mán 20. ágúst 18:00 - 18:30 Opið hús mán 20. ágúst 17:30 - 18:00 Opið hús mán 20. ágúst 17:30 - 18:00
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Vallarás 2 Ã 110 RVK

Hlaðhamrar 3Ã 112 RVK

Frostafold 6Ã 112 RVK

6XêXUKyODUÃ 111 RVK

*yèWYHJJMDKHUEHUJMDtE~èiMDUèK ètJUyQX
KYHU¿ t ÈUE QXP ÈKYtODQGL OiQ FD P
IUi $ULRQ EDQND i  Y|[WXP 0iQDèDUOHJ
DIERUJXQFDNU

+XJJXOHJW IM|JXUUD KHUEHUJMD UDèK~V t UyOHJUL
J|WX t +DPUDKYHU¿ *UDIDUYRJV +~VLè HU YHO
VNLSXODJW PHè U~PJyèXP KHUEHUJMXP RJ KiWW
WLOORIWVWtVWRIX

ëULJJMD KHUEHUJMD tE~è i VM|WWX HIVWX  K è
t JyèX IM|OEêOLVK~VL t *UDIDUYRJL *O VLOHJW
~WVêQL
ÈKYtODQGLOiQFDPIUiËE~èDOiQDVMyèL

/tWLO RJ QRWDOHJ tE~è t HQGXUE\JJèX IM|JXUUD
tE~èDK~VLPHèVpULQQJDQJL6pUDIQRWDUHLWXUi
OyèLQQLI\OJLUìDUVHPK JWY ULDèE\JJMDSDOO
Möguleiki á aðeins 5% útborgun.

Nánari uppl. veitir Snorri í síma 699-4407

Nánari uppl. veitir Helga í síma 869-4131

Nánari uppl. veitir Heimir í síma 822-3600

Nánari uppl. veitir Heiða í síma 666-0060

Opið hús þri 21. ágúst 18:00 - 18:30 6NLSWLiVW UULHLJQtKYHU¿QXVNRèXè Opið hús mán 20. ágúst 18:30 - 19:00

AUÐVELD KAUP
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Vallarás 2Ã 110 RVK

Naustabryggja 54Ã 110 RVK Glitvellir Ã 221 HFJ

*yèìULJJMDKHUEHUJMDtE~èiìULèMXK ètVH[
K èD O\IWXK~VL t ÈUE QXP ÈKYtODQGL OiQ IUi
ËE~èDOiQDVMyèLJHWDI\OJWPHèDèXSSK èFD
PiY|[WXP

*O VLOHJWYHJJMDKHUEHUJMDtE~èiK èPHè 9HO VNLSXODJW HLQEêOLVK~V 6NLSWLVW t IRUVWRIX Falleg og björt 2ja herbergja íbúð sem skiptist
VY|OXPtVXèXUiWWÈKYtODQGLOiQFDPRJ HOGK~V  EDUQDKHUEHUJL KMyQDKHUEHUJL PHè t ÀtVDODJèD IRUVWRIX RSLè DOUêPL ERUèVWRIX
PiQDèDUOHJDIERUJXQXPNU
IDWDKHUEHUJL
VWRIX ERUèVWRIX EDèKHUEHUJL
Sérstök
kaupendaþjónusta
felur í sér: RJ VWRIX 1êOHJW HOGK~V PHè OMyVUL LQQUpWWLQJX
6SHQQDQGLHLJQiVNHPPWLOHJXPVWDè
ìYRWWDK~V%tOVN~UVHPKHIXUYHULèLQQUpWWDèXU EDèKHUEHUJL HLQQLJ QêOHJD HQGXUQêMDè PHè
Aðstoð
við skoðun á eignum hjá öðrumEDèNDUL RJ VWXUWX ìYRWWDK~V IP JH\PVOD
VHPMDKHUEHUJMDtE~è
Finndu okkur
verðmat,
Nánari uppl. veitir Laufey í síma 695-8730fasteignasölum,
Nánari uppl. veitir
Lárus í símatilboðsgerð,
823-5050
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Sérstök

Kaupendaþjónusta

Nánari uppl. veitir Snorri í síma 699-4407

á facebook

~WYHJXQPDWVPDQQVNDXSVDPQLQJDURÁ
Opið hús þri 21. ágúst 17:30 - 18:00
Opið hús þri 21. ágúst 17:00 - 17:30 Opið hús mán 20. ágúst 17:00 - 17:30

Hafðu okkur með þér í liði !
Góð áhvílandi lán

/DXIiVYHJXUÃ 101 RVK

Fáðu að vita meira í síma 414-4488

www.facebook.com/hofudborg

Fagleg og persónuleg þjónusta
Snorri Sigurfinnsson

Páll Guðjónsson

Björn Þorfinnsson Gestur Ellert Guðnason

Aldís Einarsdóttir Guðbergur Guðbergsson

Eggert Ólafsson

Brynjólfur Tómasson Auður Kristinsdóttir

Lóa Sveinsdóttir

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali
Rúnar S. Gíslason hdl

Jósep Grímsson

Hannes Haraldsson

Ágúst Valsson

Sigurður Eggertsson

Kristinn B. Ragnarsson

Kristín B. Garðarsdóttir

Elín Viðarsdóttir

Páll Rúnar Pálsson

Opið
hús

Opið
hús

Opið
hús

Opið
hús

Hraunbær 102C - 110 Reykjavík

Básbryggja 2 - 110 Reykjavík

Fljótasel 5, efri hæð - 109 Reykjavík

Furuhlíð 27 - Hafnarfirði

Opið hús í dag, mánudag kl. 18.00 - 18.30

Opið hús þriðjudag 21. ágúst kl. 19.00 - 19.30

Opið hús þriðjudag 21. ágúst kl. 17.30 - 18.00

Opið hús þriðjudag 21. ágúst kl. 17.30 - 18.00

Björt og falleg 4 herb. íbúð á 3h með bílskúr í góðu
fjölb. Laus við kaupsamn. Forstofa með flísum og skáp.
Gott eldhús, flísar á gólfi, hvít innrétting, borðkrókur.
Parketlögð stofa m/útg. á svalir með útsýni. 2 svefnherb.
og herb. inn af eldh. sem hægt er að nýta sem barnaherb.
eða þvottaherb. Baðherb., baðker, flísar, hvít innrétting,
tengi f/þvottav.
Ásett verð 22.7 millj.
Nánari upplýsingar veitir Gestur Ellert Guðnason
s 512 3414, 821 3747, gestur@fasteignasalan.is

Glæsileg 2gja herb íbúð 59 fm með stæði í bílageymslu.
Stofa, suðursvalir. Eldhús með viðarinnréttingu og
borðkrók. Svefnherbergi, tölvuherbergi, baðherbergi
flísalagt, hornbaðkar og sturta. Sér geymsla. Sér stæði
í bílageymslu.
Ásett verð 20,5 millj.

Glæsileg 6 herb. íbúð í endaraðhúsi með bílskúr, 172,3
fm. Íbúð er á tveimur hæðum, í endaraðhúsi, ásamt
bílskúr, í Seljahverfi. Íbúðin er á tveimur hæðum og með
tvennum suðursvölum. Tvö baðherbergi. Þvottaherbergi
í íbúð. Hátt til lofts í stofu. Sameiginl. garður.
Ásett verð kr. 33,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson
löggiltur fasteignasali
s 893 6001, beggi@fasteignasalan.is

Nánari upplýsingar veitir: Sigurður Eggertsson,
s 659 3878, siggi@fasteignasalan.is

Vel skipulagt og snyrtilegt 192 fm raðh. á tveimur hæðum
ásamt risi. 5 svefnherb. Eldhúsið er með góðri innréttingu
og rúmgóðum borðkrók. Stofan rúmgóð með útaf gegnt
út í garð með flottum sólpalli. Baðherb. er stórt með
baðkari og sturtuklefa. Rúmgott þvottah. Bílskúrinn er
32.7 fm með miklu geymslurými. Stutt er í alla þjónustu
og skóla. Þetta er eign sem enginn má missa af.
Ásett verð 48,7 millj.
Nánari upplýsingar veitir Gústi
s 895 0907, gusti@fasteignasalan.is

Jörfabakki 12 - 109 Reykjavík

Hæðargarður - 108 Reykjavík

Barðaströnd - Seltjarnarnesi

Nánari upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson
löggiltur fasteignasali s 864 8090,
snorri@fasteignasalan.is

Nánari upplýsingar veitir Aldís Einarsdóttir
s 896-6686, 512-3415,
aldis@fasteignasalan.is

Nánari upplýsingar veitir Björn Þorfinnsson
s 618 8864,
bjorn@fasteignasalan.is

Opið
hús

Hraunbær 174 - 110 Reykjavík

FRUM

Opið hús þriðjudag 21. ágúst kl. 17.00 - 17.30
2 h.m. 2ja herb, 59 fm íbúð með nýlegri innréttingu
í eldhúsi. Áhvílandi 15,67 m og selst á yfirtöku plús
sölulaun og kostnaður. Afborgun 86 þús/mán en með
skilmálabreytingu getur það orðið 68 þús/mán.
Ásett verð 15,67 millj. Auðveld kaup
Nánari upplýsingar veitir Auður Kristinsdóttir
löggiltur leigumiðlari s 512-3400, 824-7772

Góð íbúð 100fm með tveimur auka herbergjum í kjallara
sem gefa 40-50 þús leigutekjur sem stendur undir
afborgunum af 8-10 mill láni. Íbúðin er 4ra herb. á þriðju
hæð (eitt herb. lítið). Ágæt sameign og mjög góður
garður. Bókið skoðun
Ásett verð 22,9 millj.

Falleg 151,1 fm íbúð á tveimur hæðum í tvíbýli með
sérinngangi ásamt 6,6 fm geymsluhúsi. Íbúðin skiptist
í: stigagang, forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, 4 svefnherbergi, sjónvarpshol, 2 baðherbergi, þvottahús.
Rúmgóðar suðursvalir. Stutt í skóla og alla þjónustu.
Ásett verð 39,5 millj.

Fallegt og vel viðhaldið 195 fm raðhús i með góðu útsýni.
2-3 svefnherbergi og frábær 23 fm sólstofa sem er ekki
inni í fermetratali. Baðherbergi var nýlega endurnýjað.
Í garðinum er rúmgóður sólpallur og afgangurinn er
hellulagður. Innkeyrslan er hellulögð og með hita.
Ásett verð er 58,9 millj.

VEITIR
FRAMÚRSKARANDI
ÞJÓNUSTU
Er með kaupendur af:

Fjallakór 4 - Kópavogi

Fallegt 282 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Í húsinu er
ca. 50 fm. 2 herb. íbúð á jarðh. með sér inngangi. Flott
staðsetning. Eldhús með ljósri innréttingu og færanlegu
fráleggsborði. Útgengi út á stórar suður svalir. Svefnherb.
eru 4 og öll rúmgóð, inn af hjónaherb. er fataherb. Á
gólfum neðri hæðar eru ljósar flísar, nema forstofuherb.
þar er plastparket. Á efri hæð er olíuborið plankaparket,
nema baðherb. þar eru flísar. Garðurinn er nær frágengin,
hellulögð bílastæði með snjóbræðslukerfi.
Nánari upplýsingar veitir Páll Guðjónsson
s 512 3460, 699 4994, pall@fasteignasalan.is

Blikaás - Hafnarfirði

Til sölu falleg 3ja herbergja 85,7 fm íbúð á 2. hæð með
sér inngangi í litlu fjölbýli. Forstofa með flísum á gólfi
og skápum. Tvö svefnherbergi með parket á gólfi og
skápum. Baðherbergið er allt flísalagt, baðkar, góð
innrétting. Stofa og borðstofa með parketi á gólfum,
útgengt út á suðursvalir með fallegu útsýni. Eldhúsið er
með góðri innréttingu. Sér geymsla og þvottahús.
Nánari upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson
löggiltur fasteignasali s 898 4125,
kristinn@fasteignasalan.is

Brattholt - Mosfellsbæ

Snyrtilegt raðhús á tveimur hæðum við Brattholt í
Mosfellsbæ, rúmgóð stofa, frá stofu er hægt að ganga
út á sólpall. Eldhúsið er með góðri innréttingu og góðum
tækjum. Á hæðinni er einnig hjónaherb með skápum
og gestasnyrting. Gólfefni efir hæðar er ljóst parket. Á
neðri hæð þar eru tvö herb með parketi á gólfi, rúmgott
baðherb, inn af baðherb er þvotthús. Skipt hefur
verið um þak á húsinu. Góð staðsetning miðsvæðis í
Mosfellsbæ.
Nánari upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson
löggiltur fasteignasali s 898 4125

• 5 herb eign á Völlum Hafnarfirði
• 4ja herb íbúð í Áslandi Hafnarfirði
• 3-4 herb íbúð í Kópavogi
• 3ja herb íbúð í Garðabæ
• 4-5 herb eign í Grafarholti

Upplýsingar veitir Gústi
s 895 0907 eða
gusti@fasteignasalan.is

VANTAR EIGNIR
Vantar allar gerðir eigna á söluskrá
Góð sala sími 512 3400

Unubakki Þorlákshöfn - Atvinnuhúsnæði

Til sölu eða leigu fjögur snyrtileg 109 fermetra iðnaðarbil ásamt 34 fermetra millilofti í þremur þeirra
í nýju atvinnuhúsnæði við Unubakka í Þorlákshöfn. Til dæmis tilvalið fyrir bátaeigendur. Mögulegt
er að selja hvert bil fyrir sig eða þá að kaupa allt húsið í einu, samtals tæplega 550 fermetra. Góð
lofthæð er í hverju bili fyrir sig eða sjö metrar þar sem hún er hæst. Innkeysluhurðarnar eru líka
góðar, eða 4,5 metrar x 4,0 metrar, rafmagnsknúnar
Nánari upplýsingar veitir Jósep Grímsson
s 863 1126, josep@fasteignasalan.is

ATVINNA
Getum bætt við okkur
öflugum fasteignasölum/sölufulltrúum
Upplýsingar í síma 512 3400 eða snorri@fasteignasalan.is
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HÁTÚN
Penthouse, sérlega glæsileg eign,
sérsmiðaðar innréttingar, innbyggð
lýsing, frábært útsýni, tvennar svalir.
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

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

Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteingasali

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

LUNDUR 86-90 – Fossvogsdalur

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

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

LAUGAVEGUR
Heil húseign, 4 íbúðir, góð staðsetning, verð 58 millj.

MÁNATÚN
4ra herb. Stæði í bílageymslu, glæsileg
íbúð, 142,5 fm. Tvennar svali.

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

FRÓÐAÞING
Einbýlishús, innbyggður bílskúr, 250
fm, afhent tilbúið til innréttinga, fallegt
hús og góður staður

HRAUNTÚNGA
Tengihús, stórar þaksvalir, aukaíbúð,
góð staðsetning í lokaðri götu.

SEIÐAKVÍSL
Einbýlishús á einni hæð, innbyggður
bílskúr, Gott skipulag, fallegur garður.

JÖKLASEL
2ja herb. Góð íbúð, mikið áhvílandi
verð 19.9 millj.

ÓÐINSGATA
2ja herb. í 101, Steinhús, Sérinngangur,
Verð 13,9 millj, Áhvílandi ca. 11,2
millj.

ÁRSKÓGAR
4ra. Herb. 110 fm. Fyrir 60 ára og eldri
32,9 millj.
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BARMAHLÍÐ
4ra. herb. sérhæð, skemmtileg íbúð,
góð staðsetning,
Verð 29,9millj

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

LEIRUTANGI
Einbýli, ein hæð, ﬂottur garður, mikið
áhvílandi, verð 59.5 millj

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

Í fyrsta sinn í áraraðir eru til sölu 50 m2 iðnaðarbil
Frábært tækifæri til að tryggja sér þessa eftirsóttu stærð.
Þessi stærð, svona vel útbúin, hefur ekki verið til á markaðnum
í áratugi og verður líklega ekki aftur í boði um fyrirsjáanlega
framtíð.
- Auðveld kaup og tilbúið til afhendingar nú þegar
- Mjög fágæt og eftirsótt stærð
- Lofthæð 3,9 metrar
- Góðar innkersludyr 3,5m x 3,4m og sér inngönguhurð
- Viðráðanleg fasteignagjöld og rekstrarkostnaður
- Malbikuð og fullfrágengin lóð
- VSK-laust húsnæði
- Möguleiki á geymslulofti / millilofti
- Fjölnota bil. Geta nýst undir atvinnustarfsemi eða frístundir
- Sér mælar fyrir hita og rafmagn

Upplýsingar í símum: 660-1060 og 661-6800
einnig á www.facebook/steinhella14

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

KAMBASEL
Raðhús, 190 fm með innbyggðum
bílskúr, 5 svefnherbergi, gott hús,
verð 39.5 millj.
OPIÐ HÚS Á MILLI 17.30 OG 18.00

GULLSMÁRI
2ja. Herb, fallegt útsýni, stutt í alla
þjónstu, verð 23.5 millj

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

Bárður
Tryggvason
s: 896-5221
sölustjóri

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

Ellert
Róbertsson
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur
Davíðsson
Löggiltur
fasteignasali.

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

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð

Opið virka daga frá kl. 9-17

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

Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
skrifstofustjóri.

Þórarinn
Friðriksson
Sölum.
Sími:844-6353

www.Valholl.is

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Falleg sérhæð með bílskúr við Hjallaveg 11,
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Freyjugata 30 2.hæð, frábær staðsetning

OP

IÐ

2ja herbergja
Vesturberg - yﬁrtaka + sölulaun. Laus strax.

S
HÚ

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.
Gyðufell -laus strax

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL 17:00 TIL 18:00
Falleg og vel við haldin 172,3 fm sérhæð við Hjallaveg í Reykjavík, þar af góður 25,6 fm bílskúr. Hæðin skiptist í stórar stofur, eldhús, bað, og tvö herbergi. Niðri er sérinngangur, þar
eru tvö herbergi og gott baðherbergi, innangengt er á milli hæðanna og hægt að nota neðri
hæðina sem hluta af íbúðinni eða leigja sér út. Sérlega vel við haldið hús. Verð 39,9 Uppl.
veitir Heiðar í s:693-3356.

IÐ

4ra herb.

4ra herb. með bílageymslu við Engjasel.

Góð ca. 70 fm íbúð í góðri blokk, yﬁrbyggðar suðursvalir. Góðar innréttingar, dúkur á gólfum. Góð kaup,
íbúð selst skuldlaus. V. 11,950m. Nánari uppl. Ellert
893-4477
Asparfell - bílskúr

Grænakinn 12 Hafnarﬁrði

Erluás - Hafnarfjörður

OP

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL 17:00 TIL 18:00
Um er að ræða efri hæð ásamt bílskúr, hæðin er 96,4 fm. ásamt 20,5 fm bílskúr. Frábær
staðsettning samtals 116,3 fm. V. 35,5 m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

S

HÚ

Til sölu tvær 4ra herb. íbúðir, 81 og 82 fm í tvíbýlishúsi.
Frábær staðsetning. Hér getur þú keypt einbýlishús með
2 samþykktum íbúðum. Íbúðirnar eru lausar strax. Verð
hvorrar íbúðar er aðeins kr. 16,3 millj. Haﬁð samband
við sölumenn Valhallar sem að sýna íbúðirnar
Gautavík - Sérinngangur.

Höfum tekið í sölu 121 fm 4ra herb. íbúð á tveimur
hæðum á efstu hæð við Engjasel í Reykjavík. Íbúðin er
97 fm og stæðið í bílageymslu 24 fm. Endurnýjað eldhús, baðherbergi og þvottahús innaf því. Tvö herbergi
á efri hæð. Áhvílandi 22 milj Íls, Verð 23,9 milj. Uppl.
veitir Heiðar í s:693-3356

Heiðargerði- fallegt einbýlishús

Nýbyggingar
Frábært 2ja hæða parhús á útsýnisstað í
Kópavogi

Berjarimi - falleg íbúð.

3ja herbergja
Hofteigur - góð íb. Lítil útborgun.

Glæsileg 63 fm 2ja herbergja íbúð með mikilli lofthæð,
ásamt stæði í bílageymslu í tveggja hæða fjölbýli með
sérinngangi. Verð 18,9 milj. Allar nánari uppl. veitir
Þórarinn í síma 844-6353.

OPIÐ HÚS AÐ ERLUÁSI 64 Í HAFNARFJ Á MILLI KL. 17-17:30 Í DAG MÁNUDAG.
Einbýli á einnni hæð 193,5 fm með bílskúr. Þrjú svefnherbergi eru í húsinu. Eldhús með
innréttingu og þaðan er útgengt á pall einnig. Standsetja þarf eignina nokkuð að innan og er
ófrágengið plan að framanverðu. V. 47,5 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Stærri eignir

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

Sólvallagata - Miðsvæðis.
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
Barðavogur - Þríbýli

Björt og velskipul. 80 fm 3ja herb. íb. í kjallara á
rólegum barnvænum stað í bakhúsi við Hofteig. Örstutt
í Laugardalinn, skóla, sund og ﬂ. Nýl. eldhús, gott bað,
2 góð herbergi. Áhvílandi ÍLS 20,2 m. Verð 21,9 m. Uppl.
veitir Ingólfur 896-5222.
Lundur - glæsieign á 8 hæð, fráb. útsýni.

Góða 48 fm 2ja herbergja ósamþykkta íbúð í kjallara.
Íbúðin, stigagangur og húsið sjálft lítur mjög vel út. Verð
10,9, uppl. Þórarinn s. 844-6353

Sumarhús
Fallegt og mikið endurnýjað um 200 fm einbýlishús á
frábærum stað í Heiðargerði. Eignin skiptist í stórar
stofu, 3-4 herb. Fallegar innréttingar og gólfefni. 36
fm bílskúr. Fallegur garður, staðsettning miðsvæðis.
Möguleiki á skiptum. Verð 45,9 milj. Uppl. veitir Heiðar
s:693-3356
Tunguás Garðabær - Glæsilegt.

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

Sumarhús - Þrastarskógar

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
Álfkonuhvarf - laus strax

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

63 fm bústaður á tæplega 4000 fm eignarlandi umvaﬁnn
fallegu kjarri. Heitt og kalt vatn. Tvö svefnherbergi ásamt
svefnlofti, baðherbergi með sturtu. Eldhús m. fallegri
innréttingu og stór og opin stofa. 100 fm pallur umhverﬁs bústað. V. 15,5 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
Sumarhús - Hæðarendi

Opið hús í dag mánudag frá kl.17:30-18:15 Tunguás 6
Glæsilegt einbýli á einni hæð. Stórar stofur með mikilli
lofthæð og arni. Þrjú svefnherbergi og tvö vel búinn
baðherbergi. Fallegt eldhús með granít borðprötum.
Tvöfaldur bílskúr. Stór verönd með heitum potti. Verð
69,9 mill Uppl. Sigþór 899 9787
Geitland mikið endurnýjað.

Höfum tekið í sölu lóðir undir einb. rað, par og
fjölbýlishús, í suð-vesturhlíðum Urriðaholts upp af
Urriðavatni í Garðabæ. Einbýlishúsalóðir frá 11,5 milj.
með gatnagerðargjöldum. Á þessum fallega stað er nú
hægt að verða sér út um lóð á góðu verði. Lóðirnar eru
byggingarhæfar strax. Öll kynningargögn á staðnum,
leitið upplýsinga hjá Heiðari í s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is

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 Jón Rafn í 695-5520. Verð 29,5 millj.
Sólarsalir - sérinngangur

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

Úlfarsbraut- 5 -herbergi-glæsilegt hús!

Góður bústaður í Grímsnesi. Eignin er á 6000 fm
eignarlandi. Svefnherbergi rúmar tvíbreitt rúm. Einnig er
svefnloft. Geymsluhús og núverið var komið fyrir gestahúsi, eignin er rúmlega 40 fm að stærð. V, 7,5 m. Uppl.
Jón Rafn S: 695-5520.
Kiðjaberg - Frábært útsýni

Gott 242 fm með bílskúr. endaraðhús á þremur pöllum.
Stórar suðursvalir. Húsið er allt mjög mikið endurnýjað
á vandaðan hátt. Frábær staðsettning. Mögul. að taka
minni eign upp í kaupverð. V. 54,8m. Nánari uppl. Ellert
893-4477

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

Í einkasölu glæsileg 140 íbúð á efstu hæð í þessu
fallega fjölbýli sem stendur á glæsilegum útsynisstað.
Íbúðin er 5 herbergja upphaﬂega en innréttuð með 3
svefnherbergjum. Íbúðin er sérlega vönduð með parketi
á gólfum, sérþvottahúsi. Verð kr. 37,9 millj. Uppl. veitir
Bárður í 896-5221.

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

Eitt glæsilegasta sumarhúsið í landi Kiðjabergs, steyptur
kjallari og hæð þar ofan á ásamt svefnlofti. Eignin er
220 fm að stærð. Þrjú stór svefnherbergi. Baðherbergi
með tengi f. þvottavél, Stofa og eldhús eru í stóru opnu
rými, stóri gluggar með glæsilegu útsýni. V. 36 mill.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

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

Telma Róbertsdóttir
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Ólafur Sævarsson
Sölustjóri
Sölumaður
oli@husin.is

Hrafnhólar

Útvarps
þátturinn
Snorri með
Orra
frá hádegi
alla virka
daga

Góð 2ja herbergja 60 fm íbúð á 3.hæð í góðu fjölbýli. Góðar innréttingar, parket og
ﬂísar á gólfum. Verð: 14.5m

Nú er réƩa tækifærið
Mikil eŌirspurn er núna eŌir eignum og því er
þeƩa réƫ ơminn Ɵl að setja þína eign á sölu.
Við höfum dýrmæta og góða reynslu í fasteignaviðskiptum
og stöndum við bakið á þér alla leið.
Elín Viðarsdóƫr
Löggiltur fasteignasali
Sími: 695 8905 elin@fasteignasalan.is

Lóa Sveinsdóƫr
Sölufulltrúi
Sími: 698 8733 loa@fasteignasalan.is
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KRÍUHÓLAR 2

/ BJALLA 2 F
OPIÐ HÚS, Í DAG OG Á MORGUN
KL.18:00-18:30
LÆKKAÐ VERÐ KR: 11.9.- MILLJ.

Falleg og vel skipulögð ca. 45 fm íbúð
á 2.hæð í vel viðhaldinni lyftublokk.
Yfirbyggðar svalir og ca. 5 fm óskráð
geymsla í sameign á 1. hæð. Stutt í alla
þjónustu, skóla, leikskóla og leiksvæði.
Haraldur s. 8458286 sölufulltrúi á
staðnum.
Hafðu samband
H

36,0 m

Mávahlíð 2, 2. hæð

xOPIÐ HÚS þriðjud. 21.ágú 17:00-17:30
x5 herb., 152,4 m2.
xSkipti möguleg.
xLaus strax.

27,9 m

HARALDUR ÓMARSSON Sölufulltrúi
H
ssími 845 8286

Espigerði 4, 4. hæð

MorGUn
þÁTtuRinn

xOPIÐ HÚS þriðjud. 21.ágú 18:00-18:30
x4 herb., 116,4 m2.
x2 svalir – mikið útsýni.
xÞvottahús innan íbúðar.

Ómar
59,9 m

Ljósavík 14, endaraðhús

xOPIÐ HÚS þriðjud. 21.ágú 19:00-19:30
x3-4 herb., 184 m2.
xÁ einni hæð.
xEinstök eign.

13,9 m

Efstasund 7, risíbúð

x2ja herbergja 36 m2 (grunnflötur)
xÁhvílandi 11,8 millj.
xAfborgun pr/mán. 56 þús. kr.
xGróið hverfi.

15,8 m

39,9 m

Kleppsvegur 104, einbýli

xOPIÐ HÚS miðv.d. 22.ágú 17:30-18:00
x6 herb. 200,5 m2.
xMögul. á 2 íbúðum.
x2 baðherb.

Lækjarbrekka 5,
Grímsnes- og Grafningshreppi
68,2 fm sumarhús sem
er byggt úr timbri árið
2005. Húsið er klætt
að utan með standandi
timburklæðningu og
er litað stallað járn á
þaki. Húsið stendur á
steyptum stöplum. Að
innan er húsið fullbúið.

Ljósheimar 20, 3. hæð

x2 herb. 53 m2.
xLyftublokk.
xAuðveld kaup, yfirt.+sölul.
xFallegt útsýni.

Húsið er í góðu ásigkomulagi og hefur fengið gott viðhald. Hitaveita er í
húsinu. Heitur pottur fylgir bústaðnum og einnig 7,4 fm gróðurhús.
Lóðin er 3.365 fm. eignarlóð.
Möguleiki er á að fá meira land keypt sem
er aðliggjandi að lóðinni.
Verð: 18.5 millj.

26,9 m

Nónhæð 6

xOPIÐ HÚS miðv.d. 22.ág 18:30-19:00
x4 herb., ca 100 m2.
xJarðhæð, útg. í garð.
xÞvottahús innan íb.

13,5 m

Suðurhólar 35, jarðhæð

x2 herb. 38 m2
xSérinngangur
xVel viðhaldið hús.
xAuðveld kaup. Mögul. á 95% láni.

Steindór Guðmundsson, löggiltur fasteignasali
Sími 480-2900, steindor@log.is

LINDARHVAMMUR
200 KÓPAVOGI
OPIÐ HÚS Í DAG, 20. ÁGÚST
KL. 17.30 - 18.00

28,5 m

Berjarimi 6, 2. hæð

8,9 m

Hjarðarholtsland

xOPIÐ HÚS fimmtud. 23.ág 17:00-17:30 xFallegt 48,5 m2 sumarhús með gestahúsi
í Stafholtstungum. 3 svefnrými.
x4 herb., 133,9 m2.
x9.235 m2 leigulóð. Allt innbú fylgir.
xBílskýli
xNýlegar innréttingar og tæki í eldhúsi.
xAuðveld kaup. Möguleiki á 95% láni.
x30 m2 sólpallur og nýl. rafm.pottur.

www.fasteignasalan.is

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

alLa vIRka
dagA kl. 7

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

Hjólhýsi

8–17

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

Bílaþjónusta

BÍLAR &
FARATÆKI

Ford Fusion

Til sölu Ford Fusion árg. ‘06, ek. 131
þús. Góður og fallegur bíll. SSk. Ásett
verð 890 þús. eða 690 þús. stgr. Uppl.
s. 666 6555.
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.

Chrysler 300 C 5.7 Hemi Touring
02/2007 ek aðeins 44 þ.km sjálfskiptur,
leður, hlaðinn búnaði, 18” felgur með
nyl heilsársd. Nú á tilboði 2.9 mil (
Áður 3.9 )

Sendibílar

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

INNI VINNULYFTUR - PASSA INN UM
90CM HURÐARGÖT OG FARA Í 4,9m
VINNUHÆÐ. EINNIG STÆRRI LYFTUR TIL
LEIGU Á FRÁBÆRU VERÐI. DS-LAUSNIR
EHF 561-8373 www.dslausnir.is

Hjólbarðar
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

FLOTT TILBOÐ ! Kia Sportage 09/2006
sjálfskiptur bensin ek 137 þ.km Flottur
jepplingur á flottu verði 1390 staðgreitt
!!! (Áður 1.8 mil)

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

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

Smápartar.is

Nýja

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

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Okkur
vantar allar gerðir bíla á skrá og á
staðinn, Komdu til okkar eða sendu
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is
eða í síma 5179999, 100bílar.is,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 12-16.
www.100bilar.is

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.

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

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.

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

Viðgerðir

Húsbílar

AB Bremsur og viðgerðir

Lyftarar

Bílar til sölu

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

Notuð dekk - notuð dekk

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

AB - PÚST

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

Varahlutir
OPEL Zafira-a comfort. Árgerð 1999,
ekinn 159 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
490.000. Rnr.105038.

Ford Fusion til sölu árg. ‘04 sjálfsk.
Fallegur og góður bíll. Verð 590 þ. Uppl.
í s. 778 4770.

Til sölu húsbíll, Bens 207D 1987 ekinn
147þ. km verð 1200 þús. stgr. Uppl. í
s. 869-5869 Bessi og myndir og lýsing
á Bland.is

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

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir

Save the Children á Íslandi

Faglærðir Píparar

Körfubílaleiga

Wv Golf skráður 11.01 1.6 l. til sölu,
ek. 93 þús km sjálfsk. dekurbíll í eigu
þriggja kvenna í gegnum tíðina. Uppl.
692 3618 Kristinn

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

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

Til sölu

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

Vinnuvéla- Lyftara- og Bifreiðaflutningar
á verði fyrir þig.

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

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi
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Pípulagnir

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

HEILSA

Hreingerningar
Heilsuvörur
Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

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

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

Spásíminn 908 5666

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

Rafvirkjun

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

Óskast keypt

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Kaupi gull !

Vy-þrif ehf.

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

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

ÓDÝR ÞRIF

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

Sólpalla- og parketslípun

Hreingerningarþjónusta
-Gerum verðtilboð-

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

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

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

Garðyrkja
Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

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

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

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

Er öspin til ama ?

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

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

KEYPT
& SELT

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

Til sölu

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

Sjónvarp

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

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

Nudd
NUDD OG HEILSA

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

Þjónusta

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

Til bygginga

Málarar
KJS Verktakar

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

Málningarþjónusta
Reykjavíkur

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

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

Málningarfélagið Borg

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

Meindýraeyðing

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.

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.

Tröppuviðgerðir

Til sölu timbur, 2x4 og 1x6 var í stillans
selst ódýrt uppl. 893 5235.

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

Drepum geitungana

Geitungasíminn 555 666 2

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

Húsaviðhald

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

Verslun

Tölvur

Reykstopp með árangri
s:694 5494

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Námskeið

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

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

Miðla til þín, því sem
þeir sem farnir eru segja
mér um framtíð þína.

Námskeið í uppstoppun

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Námskeið í uppstoppun fugla mun
hefjast 3.sept.. nk. í Mosfellsbæ. Uppl í
s: 693 2277 -Sveinbjörn Sig.

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

Garðaþjónusta
Reykjavíkur
HELLULAGNIR,
ÞÖKULAGNIR
(óðalstorf, fótboltagras, golfvallargras,
hágæða túnþökur) öll almenn
garðvinna á einum stað. Fagleg
vinnubrögð og sanngjarnt verð. Eiríkur,
S. 774 5775.

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Til sölu Harmonikka Hohner 120 bassa
í tölsu 4 dekk á sportfelgum 155x80x13
Hurð 200x79,5 m/karmi og læsingum,
Hurð 200x73 m/lömum Borð 200x115
ljós plata, stálfætur. s. 6992027.

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

Nánari upplýsingar í s. 849 0698.

Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar
Friðriksson s. 863 7493.
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Geymslur.com

Fyrirtækjasala

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

HEIMILIÐ
Dýrahald

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
Til sölu Krúttlegur 5mán yorkshire
Terrier rakki með ættbók frá HRFÍ.
Örmerktur og bólusettur. s. 6926728.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Fyrir veiðimenn
Ála og bleikjugildrur

Fyrirdráttarnet fyrir veiðirétthafa,
netin komin í Veiðivötn. Heimavík,
Smiðjuvegur 28, 200 Kóp. S. 892 8655
www.heimavik.is

HÚSNÆÐI
Leigumiðlanir

Atvinna í boði
Leiðbeinandi leikskólinn Sjónarhóll
Leikskólakennari, leikskólaliði
eða starfsmaður með aðra
menntun sem nýtist í starfi
og/eða reynslu af vinnu með
ungum börnum óskast til
starfa í leikskólann Sjónarhól
í Grafarvogi. Sjónarhóll er
deilda leikskóli þar sem lögð
er áhersla á umhverfismennt,
frjálsan leik, skapandi starf og
dygðir.
Helsu verkefni og ábyrgð: Ad
vinna að uppeldi og menntun
leikskólabarna samkvæmt
stefnu og skipulagi skólans
undir stjórn deildarstjóra.
Hæfniskröfur:
Uppeldismenntun eða önnur
menntun sem nýtist í starfi,
reynsla af uppeldis-og
kennslustörfum, færni í
samskiptum, frumkvæði
í starfi, sjálfstæð og
skipulögð vinnubrögð, góð
íslenskukunnátta.
Upplýsingar veitir Bessý í síma
693 9813 eða 567 8585

MorGUn
þÁTtuRinn

Ómar

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn óskar
eftir traustu starfsfólki í
afgreiðslusstörf virka daga.
Störf í boði eru: vinnutími 10-19
Austurveri, 10-19 Suðurveri,
11-19 Húsgangahöll og 11-19
Smáratorgi. Íslenskukunnátta
skilyrði. Framtíðarstarf.
Umsóknareyðublöð má nálgast
á www.bakarameistarinn.is

alLa vIRka
dagA kl. 7

&YRIRT¾KJASALA ¥SL 3   WWWATVIS

¶EKKT FYRIRT¾KI TENGT
HÒSGAGNAIÈNAÈI

&YRIRT¾KJASALA ¥SL 3   WWWATVIS
Atvinna

Dagvinna - Föst laun og
bónusar.
Við leitum að íslenskumælandi
einstaklingi til úthringinga.
Fjölbreitt verkefni. Vinnutími
10-16.
Uppl. í síma 5464645.
simstodin@simstodin.is
Starfskraftur óskast, stundvís reglusamur
starfskraftur óskast til ýmissa starfa í
matvöruverslun, með bílpróf. Kjöthöllin
Háaleitisbraut 58-60. S.553 8844.

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

Framtíðarstarf Bifvélavirkji

STARFSKRAFTAR
VIÐ ÓSKUM EFTIR STARFSMÖNNUM Í FULLT
L STARF Í SPORTT
OG ÚTIVISTARDEILD OKKAR OG STARFSMANNI Á KASSA.

Ú er fr
Útilíf
frams
amsæki
ækið
ð fyrirtæki sem
m selur sportt- og útivistarrvörur
með áh
áherslu á gott vöruúrval og framúrskara
andi þjónustu.

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

Húsnæði í boði

4EKUR  MANNS Å S¾TI ER MEÈ
AUSTURLENSKAN OG ÅSLENSKAN MAT
3TAÈSETTUR VIÈ HLIÈINA ¹ HËTELI ¹ MIÈBORGAR
SV¾ÈINU &ALLEGUR STAÈUR 5PPL GEFUR

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

Vélavörður óskast á 190 t, rækjubát.
Uppl. í s. 852 8202 eða 897 9670

Bæjarbakarí í Hafnarfirði óskar
eftir að ráða starfsfólk í afgreiðslu
frá 11-18:30 og 14-18:30 alla virka
daga.
Íslenskukunnátta
skilyrði.
Umsóknareyðublöð á bakari.is Uppl. í
s. 555 0480, Sigurður.

6EITINGAREKSTUR Å EIGIN HÒSN¾ÈI

Við óssku
kum
m ef
eftir starfsmönnum í fullt starf í sp
port- og
útivistard
rdei
eild
ldirr o
okkar til að sinna sölu og þjón
nustu. Í starﬁnu
felst jafnframtt dagleg áfylling á vörum og afg
fgreiðsla á kassa.
Einnig leitum við að starfsman
nni á kassa.

Tryggingarmiðlun Íslands óskar eftir
úthringjurum. Starfið felst í því að
hringja út á vegum TMÍ og bjóða fólki
fría ráðgjöf varðandi tryggingarmál sín.
Áhugasamir geta sent póst á erna@
tmi.is

Ef þú ert 18 ára
ra eða eldri, me
eð áh
áhug
u a á spo
orti eða útivist,
með ríka þjónu
ustulund og lipur í mannlegum
m samskiptum,
hefur góða sk
kipulagshæfni og sýn
ýnir frumkvæ
æði í starﬁ þá ertu
einmitt starfs
fskrafturinn sem við leitum að.

Vantar menn í málngarvinnu og
húsaviðgerðir sem fyrst. Uppl. í síma
843 3009.

www.saft.is

Sendu um
msóknina á utilif@utilif.is merkt „Starf strax“ fyrir 24
ágúst.

Gistiheimili Guesthouse
www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.og stúdíó
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj M/ baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.
Room for rent 1-2 person and
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk
and Dalshraun 13 Hfj Whith
Bath, kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

NÁÐU ÁRANGRI. ÚTILÍF – HOLTAGÖRÐUM. GLÆSIBÆ. KRINGLUNNI. SMÁRALIND. WWW.UTILIF.IS

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

|

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW.STOD2.IS

Til sölu

ERTU ÖRUGGUR?

ÞRÍHNÚKAGÍGUR

Nálægt Flensborg, 220.

15fm herb. nálægt Flensborgarsk. í
Hafnarf. aðgangur að eldhúsi og baði.
Verð 50þús. per.mán. Uppl. s. 863
7887.

MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM
VEGNA AÐGENGIS AÐ ÞRÍHNÚKAGÍG
Kynning frummatsskýrslu

Leigjendur, takið eftir!

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

Sumarbústaðir
Sumarhúsalóðir í Kjósinni

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

Atvinnuhúsnæði
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
Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar,
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

Gardsman
Hugna ehf býður
býður sumarhúsaeigendum
sumarhúsa eigendumafslátt
aflátt
á GSM
GSM öryggiskerfum
öryggiskefurmfráfrá
GARDSMAN
fram
GARDSMAN
fram
til
til mánaðarmóta.
Komið
skoðið
möguleika
mánaðarmóta.
Komið
ogog
skoðið
möguleika
og verð.
verð. Engin
Engináskrift,
áskrift,þitt
þitteigið
eigiðkerﬁ
kerfi.
og
.

www.hugna.is

Kynningarfundur verður haldinn að Hótel
Natura, Þingsal 1, miðvikudaginn 22. ágúst
n.k. kl. 16:30-18:30. Þar verður kynnt
tillaga að framkvæmd og frummatsskýrsla
um mat á umhverfisáhrifum vegna hennar.
Frummatsskýrsla er nú til kynningar og hafa
allir rétt til að leggja fram athugasemdir.
Þeim sem vilja kynna sér innihald frummatsskýrslunnar er bent á heimasíðu VSÓ
Ráðgjafar, www.vso.is.
Aðgangur er öllum opinn.

Dalvegi 16b Sími: 554-2727

Þríhnúkar ehf.
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krossgáta
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LÁRÉTT
2. pest, 6. samanburðart., 8. sauðagarnir, 9. hljóð rjúpunar, 11. leyfist,
12. dútl, 14. benda, 16. kveðja, 17.
aðstoð, 18. örn, 20. fyrir hönd, 21.
bylta.
LÓÐRÉTT
1. erindi, 3. tveir eins, 4. skipafélag,
5. hamfletta, 7. nýta, 10. erfiði, 13.
sunna, 15. sjá eftir, 16. lögur, 19. þófi.

E

20

21

itt hundrað og sjötíu augu horfðu

BAKÞANKAR
dreymandi. Spurningar hljómuðu:
sr. Sigurðar Hvernig viltu að líf þitt verði? Hvað langar
Árna þig til að framtíðin færi þér? Hvernig nám
Þórðarsonar viltu stunda? Þú mátt velja þér fimm atriði
sem þú óskar að rætist í lífi þínu.

dagana á sumarnámskeiði í Neskirkju. Þau
eru gagnrýnin, ærleg og óhrædd að ræða
um gildi, Biblíutúlkun, samband trúar og
vísinda, hlutverk Jesú og sögu hans, um
skírn, altarisgöngu, ást, vonsku – já allt,
sem varðar líf manna og lífslán.

SÍÐASTA fimmtudag fór ég með þeim í
kirkjugarðinn við Suðurgötu í Reykjavík,
Hólavallagarð. Garðurinn er friðarhöfn
kynslóða, en líka sýnisstaður handverks nítjándu og tuttugustu aldar
og safnstaður listaverka og einnig
trjáræktarsögu höfuðborgarinnar. Mörg minningarmarkanna
eru merkileg og á legsteini
Ólafar frá Hlöðum er minnt
á, að tárin eru mál gleði og
sorgar. Fermingarungmenni
eru sprelllifandi fólk vonanna. Flest þeirra eiga skyldmenni grafin í þessum garði.
Unga fólkinu finnst einkennilegt að hugsa um að hin látnu
voru jafn lífsglöð og þau sjálf,
báru jafn mikið líf í brjósti og þau

79¡5

9,16¡/$5

sem ganga stíga nútíðar. Í kirkjugarðinum
var þetta nútímafólk sent í eingöngu, þau
áttu að vera út af fyrir sig og skrifa eigin
drauma um framtíðina. Hvað langar þig til
að verði?

Á DRAUMABLÖÐUNUM voru vonar-

HÓPUR fermingarungmenna er þessa

LAUSN

17

19

Draumar sem rætast?

LÁRÉTT: 2. kvef, 6. en, 8. vil, 9. rop,
11. má, 12. stúss, 14. flóki, 16. hæ, 17.
lið, 18. ari, 20. pr, 21. fall.
LÓÐRÉTT: 1. vers, 3. vv, 4. eimskip,
5. flá, 7. notfæra, 10. púl, 13. sól, 15.
iðra, 16. haf, 19. il.

6

3

málin skrifuð. Sum dreymir um sigra í
íþróttum og verða t.d. atvinnumenn í fótbolta. Önnur vilja gjarnan læra erlendis.
Mörg vilja eignast stór hús og falleg heimili. Um tíu prósent fermingarungmenna
vilja verða rík. Þetta árið vildu mörg verða
lögfræðingar og læknar. Óvenjumörg vildu
verða stjörnukokkar og hönnuðir. Allmörg
stefndu á störf í viðskiptalífinu eða stofna
eigin fyrirtæki. Mörg dreymir um að eignast hunda eða hesta. Þeim er líka umhugað
um heilsu ástvina og biðja um að sleppa
sjálf við áföll, krabbamein og slys. En hvað
skiptir þau mestu máli, er þeim hamingjumál? Fjórðungur óskar eftir góðri menntun. Svipaður fjöldi óskar sér góðrar fjölskyldu. Og sami fjöldi talar um ósk um
góðan maka. Þetta eru óskir um gott líf.

Í GÆR lögðum við draumablöðin, vonir og
bænir á altarið í kirkjunni og báðum fyrir
þeim. Ég trúi að Guð heyri bænir um gott
líf og verð bjartsýnn á framtíðina þegar
ég hitti fermingarungmenni. Unga Ísland
stefnir á lífsleikni og hamingju. Kirkjan
stendur með lífinu og Guð lætur drauma
rætast.

■ Pondus

q

Í kvöld gerist
það!
Biðtímanum
er lokið!



Eftir Frode Øverli

Nú kemur
strætóinn,
baby!

Hva...?

2

1

Þú hefur
komist að
leyndamáli
mínu! Það
var nú smá
leiðinlegt!

Bíddu nú við –
hvað stendur
hérna neðst á
síðunni? Sissa
= ofurkonan!
Æ, Æ, Æ!
Þar fór það!
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■ Gelgjan
Mynta í holuna!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Það kemur alltaf
á óvart hversu
margir kennarar
drekka diet kók!

Það kallast
„heppni“.




&25(vL

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Guð minn góður!
Hvað er að mér?

,9<%5,'*(,17(/&25(L
7RVKLED6DWHOOLWH/&;
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GLVNXU[86%WHQJLRJ+'0,
WLODËWHQJMDYLËVMÎQYDUS
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■ Barnalán

OOOJJJJJJJJJJJJJJJJ!!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Sniglar og
ánamaðkar
– besta vekjaraklukka í
heimi.

Hvernig
vissi ég að
þú værir
bendlaður
við þetta?
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앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

MBL

KVIKMYNDIR.IS

앲앲앲앲앲

Russell Crowe hélt þrenna
tónleika á menningarnótt, eins og frægt er orðið.
Blaðamaður Fréttablaðsins
hitti hann og Alan Doyle að
máli.

앲앲앲앲앲

SÉÐ OG HEYRT

Crowe ætlar norður næst

HOLLYWOOD REPORTER

STÆRSTA MYND SUMARSINS

58
8.000
000 GESTIR Á 24
24 DÖGUM
DÖ
ÖGU
GUM
BESTA MYNDIN Í SERÍUNNI TIL ÞESSA
MÖGNUÐ DANSATRIÐI!

VINSÆLASTA DANSSERÍA ALLRA TÍMA
앲앲앲앲

앲앲앲앲앲
- Miami Herald

- Rolling Stone

앲앲앲앲
- Time Entertainment

KEIRA
KNIGHTLEY

STEVE
CARELL

앲앲앲앲
- Guardian

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

ÁLFABAKKA

STEP UP 4 KL. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
BRAVE . T
KL. 3:40 - 5:50
BRAVE . T
KL. 3:40 - 5:50
BRAVE . T
KL. 8 - 10:20
SEEKING A FRIEND KL. 5:50 - 8 - 10:20
DARK KNIGHT RISES KL. 6 - 8 - 10
DARK KNIGHT RISES VIP KL. 4 - 8
MADAGASCAR 3 . T
KL. 3:40
UNDRALAND IBBA . T KL. 3:40

2D 7
3D L
2D L
2D L
2D 12
2D 12
2D 12
2D L
2D L

ÍSL ALI
ÍSL ALI

ENSKU ALI

ÍSL ALI

ÍSL ALI

AKUREYRI
BRAVE HIN HUGRAKKA ÍSL. TALI KL. 6
STEP UP 4
KL. 8
DARK KNIGHT RISES
KL. 10:10
SEEKING A FRIEND
KL. 6 - 8 - 10:10
KEFLAVÍK

STEP UP REVOLUTION KL. 8
TOTAL RECALL
KL. 10:10
SEEKING A FRIEND KL. 8 - 10:10

3D L
3D 7
2D 12
2D 12
2D
2D
2D

EGILSHÖLL

THE DARK KNIGHT RISES
3 - 5 - 8 - 9 - 10:20
STEP UP 4
KL. 5:40
STEP UP 4 ÓTEXT. KL. 8
TOTAL RECALL KL. 8 - 10:30
TED
KL. 6
BRAVE . T KL. 3 - 5:30
BRAVE . T
KL. 3:20
ÍSÖLD 4 . T
KL. 3

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

ÍSL ALI
ÍSL ALI

ÍSL ALI

KRINGLUNNI

STEP UP 4 KL. 5:50 - 8 - 10:20
DARK KNIGHT RISES 5:30 - 9
BRAVE . T
KL. 5:50
SEEKING A FRIEND KL. 8
MAGIC MIKE
KL. 10:20
ÍSL ALI

2D
2D
3D
2D
2D

12
7
7
12
12
L
L
L

7
12
L
12
12

7
12

KYNNTU ÞÉR
VILDARKERFI SAMBÍÓA

12

Á
ÞÉR MIÐA
TRYGGÐU

„Kranavatnið er best. Það er
algjörlega dásamlegt,“ segir stórleikarinn og tónlistarmaðurinn
Russell Crowe, aðspurður hvað
standi upp úr eftir dvöl hans hér
á landi. Tökum á kvikmyndinni
Noah, eftir Darren Arinovski,
er að ljúka og fóru leikararnir af
landi brott í gær. Russell segir
þó að ekki muni líða langur tími
þar til hann sækir landið heim á
ný. „Nokkrir vinir mínir komu til
Íslands og heimsóttu mig og ferðuðust um norðurhluta landsins,
en ég komst ekki með þeim í þá
ferð. Þeir sögðu að það hefði verið
frábært og það er klárlega eitthvað sem ég ætla að skoða þegar
ég kem aftur í heimsókn.“ Crowe
segir íslenska náttúru algjörlega
magnaða og veðrabrigðin ótrúleg.
Tökur á myndinni voru alla daga
lagaðar að veðrinu, en hann segist
seint gleyma þeim stundum sem
hann þurfti að synda í ísköldu
vatninu. „Guð minn góður. Það
var kalt.“
Þegar kanadíski leikarinn og tónlistarmaðurinn Alan Doyle, sem
lék með Crowe í Robin Hood og
samdi tónlistina fyrir myndina
State of Play þar sem Crowe fór
einnig með aðalhlutverkið, frétti
af vini sínum á Íslandi ákvað
hann að skella sér til að hitta
hann og taka með honum lagið á
menningarnótt. Crowe og Doyle
héldu þrenna tónleika á menningarnótt; í Hörpu, í bakgarðinum á Ellefunni og á Kexi Hosteli.
„Mig hefur alltaf langað að koma
hingað og mér fannst þetta algjörlega kjörið tækifæri til að nýta í
það,“ segir Doyle, og bætir við að
hann hafi alla tíð verið heillaður
af landinu okkar og þjóð. „Þetta
er frábær leið til að skoða menn-

SLÓ Í GEGN Russell Crowe sló heldur betur í gegn með fjórum óvæntum tónleikum

á menningarnótt í Reykjavík í gær. Hann er nú farinn af landi brott en segist stefna á
að koma aftur fljótlega.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ingu landsins, og auðvitað gríðarlega mikil forréttindi að fá að taka
þátt í svona viðburðum.“
Crowe kynnti óvæntan gest til
leiks um miðja tónleikana, amerísku stórsöngkonuna Patti Smith,
gestum til ómældrar ánægju.
Þríeykið tók lagið Because the
Night, sem er eitt þekktasta lag
Smith, við mikinn fögnuð viðstaddra. „Patti semur og flytur
lag í Noah og er hér vegna þess,“
segir Crowe. „Hún spurði okkur
hvort hún mætti ekki taka lagið
með okkur og við leyfðum henni
það að sjálfsögðu.“
Eins og allir Íslendingar ættu nú

að vita, hefur tökulið Noah verið
statt hér á landi undanfarnar
vikur. Reglulega hafa birst fréttir af leikurunum þegar þeir skella
sér í ræktina, á hamborgarastaði
eða skoða næturlífið í miðborginni á meðan á tökum stóð. Emma
Watson, sem leikur dóttur Crowe,
lýsti því til að mynda yfir að hún
elskaði íslenska tónlist og leikstjórinn, Darren Arinovski, skellti
sér á Þjóðhátíð í Eyjum. Leikkonan Jennifer Connely, sem lék nú
eiginkonu Crowe í annað sinn, lét
hins vegar lítið fyrir sér fara en
sást einstaka sinnum á röltinu um
bæinn.
sunna@frettabladid.is

Sjóðheit og dansandi
3D

ME
ÍSLEN Ð
SK
TALI U

BREYTTU ÖRLÖGUM ÞÍNUM!
5%
SMÁRABÍÓ
GLERAUGU SELD SÉR
THE WATCH
KL. 5.40 - 8 - 10.20 12
THE WATCH LÚXUS KL. 5.40 - 8 - 10.20 12
PARANORMAN 3D KL. 3.30 - 5.45
7
BRAVE
A :HIN HUGRAKKA
K 2D KL. 3.30 - 5.45
L
BRAVE
A :HINHUGRAKKA
K 3D KL. 5.45
L
TOTALL RECALL
KL. 8 - 10.35
12
ÍSÍÖLD 4 3D ÍSL.TALL / 2D ÍSL.TAL KL. 3.40
L
TED
KL. 8 - 10.20
12
SPIDER-MAN 3D
KL. 10.20
10

HÁSKÓLABÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

5%

THE WATCH
W
KL. 8 - 10.20
PARANORMAN 3D KL. 5.40
TO ROME WITH LOVE KL. 5.30 - 8 - 10.30
TOTALL RECALL
KL. 8 - 10.35
ÍSÖLD 4 2D ÍSL.TAL
. KL. 5.40
INTOUCHABLES KL. 5.30 - 8 - 10.30

BORGARBÍÓ

THE WWATCH
TOTAL RECALL
KILLER JOE
INTOUCHABLES

12
7
L
12
L
L
NÁNAR Á MIÐI.IS

KL. 5.50 - 8 - 10
KL. 8
KL. 10.15
KL. 5.50
www.laugarasbio.is

12
12
16
12

5%

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
BRÁÐSKEMMTILEG TEIKNIMYND

Kate Hudson leikur sjóðheitan
danskennara, Rachel Berry, í
nýjustu þáttaröðinni af Glee, en
fyrsti þátturinn verður frumsýndur vestanhafs í september. Gefið hefur verið út að hún
komi fram í sex þáttum í hlutverki Cassöndru sem er hörð,
neikvæð og kynþokkafull ef
marka má orð Brads Falchuk,
eins framleiðanda þáttanna.
Þetta er algjörlega ný hlið á
leikkonunni sem er þekktari
fyrir glaðleg og krúttleg hlutverk en á myndum frá upptöku
þáttanna sem hafa birst á netinu og má sjá Kate íklædda netsokkabuxum og leikfimibol.
Með þátttöku sinni í Glee
slæst Kate í hóp stórstjarna á
borð við Britney Spears, Gwyneth Paltrow, Neil Patrick Harris, Oliviu Newton-John, Josh
Groban, Perez Hilon og fjölda
annarra sem hafa tekið að sér
hlutverk í þeim. Hún er þó
ekki eina stjarnan sem bætist
á listann í nýju þáttaröðinni
því þegar hefur verið gefið upp
að Sex and the City drottningin Sarah Jessica Parker stígi
einnig sín fyrstu Glee-spor í
fjórðu þáttaröðinni. Hún mun
leika einn af kennurum Kurts
Hummel.

MIKIÐ AÐ GERA Leikkonan Anne
Hathaway hefur ekki tíma til að giftast
unnusta sínum Adam Schulman í ár
eins og planið var.
NORDIVPHOTOS/GETTY

Frestar brúðkaupinu

LEIKUR DANSKENNARA Kate Hudson
tekur nokkur eggjandi dansspor í
fjórðu þáttaröðinni af Glee
NORDICPHOTOS/AFP

Leikkonan Anne Hathaway og
unnusti hennar, Adam Schulman
hafa frestað brúðkaupi sínu fram
á næsta ár. Upphaflega átti brúðkaupið að fara fram núna síðsumars en Hathaway vill klára vinnutörn áður en hún giftir sig. Frá
þessu greinir Us Weekly.
Langir vinnudagar hjá Hathaway, sem leikur Kattarkonuna í nýjustu Batman-myndinni, hafa gert það að verkum að
parið hefur ekki náð að eyða jafn
miklum tíma saman og þau vildu.
„Núna vilja þau bara njóta þess
að vera trúlofuð og svo er hægt
að giftast og eignast börn í framtíðinni,“ segir heimildarmaður.

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miðasala: 412 7711  Hverﬁsgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

LAUGARÁSBÍÓ
49.000 MANNS!

THE WATCH
PARANORMAN 3D
BRAVE: HIN HUGRAKKA 3D
INTOUCHABLES - ISL TEXTI
KILLER JOE

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

HVERSU
LANGT
MYNDIR
ÞÚ FARA
TIL AÐ FINNA
ÁSTINA?

TEDDY BEAR

KVIKMYND EFTIR RAGNHILDI
STEINUNNI JÓNSDÓTTUR

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

HEIMILDAMYND UM KYNLEIÐRÉTTINGU

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

TÍU
TÍ
ÍU TÍ
TÍMAR
AR
R TTIL
IL HRAFNHILDUR
RAFFNHILDUR

PARADÍSAR

24. ÁGÚST: ELLES (ÞÆR) með Juliette Binoche!

20. ágúst 2012 MÁNUDAGUR

22

RÚNAR KRISTINSSON gerði KR að bikarmeisturum á laugardaginn í hundraðsta leiknum undir hans stjórn. KR hefur

sport@frettabladid.is

unnið 64 af þessum 100 leikjum. Rúnar hefur nú stýrt KR til sigurs í tíu bikarleikjum í röð þar af hafa níu þeirra verið á móti
Pepsi-deildarliðum. KR vann fimm efstudeildarlið á leið sinni að bikarmeistaratitlinum í ár en það hefur aldrei gerst áður í
sögu bikarkeppninnar.

VÍTIÐ AFDRIFARÍKA Garðar Jóhannsson

setur hér vítið í slána.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Garðar Jóhannsson eftir leik:

Eyðilagði fyrir
strákunum
FÓTBOLTI Stjörnumaðurinn Garðar
Jóhannsson var í sviðsljósinu í
bikarúrslitaleiknum. Hann skoraði stórkostlegt mark eftir sex
mínútur, fimmta fljótasta markið
í sögu bikarúrslitanna, en klúðraði síðan vítaspyrnu í lok fyrri
hálfleiksins.
„Ég biðst afsökunar á að hafa
klúðrað vítinu og eyðilagt fyrir
strákunum. Það hefði að minnsta
kosti verið framlenging ef ég
hefði nýtt það,“ sagði niðurbrotinn Garðar Jóhannsson, framherji Stjörnunnar, í leikslok.
„Við gerum okkur seka um tvö
mistök í fyrri hálfleik. Ég klúðraði víti og við fengum á okkur
skítamark. Staðan jöfn í hálfleik í staðinn fyrir að hafa getað
verið 2-0. Þetta er bara svona og
við þurfum að læra af þessu. Það
kemur vonandi leikur eftir þennan leik og við tökum bara bikarinn á næsta ári.
„Mér fannst leikurinn ekkert erfiðari en hver annar leikur.
Þetta var kannski eins og hjá Þór
í fyrra. Þetta er mjög súrt,“ sagði
Garðar að lokum.
- gmi, óój

Fljótustu mörkin í sögu
bikarúrslita karla:
1. mín.
Gunnar Felixson, KR 1961*
3. mín.
Kristinn Björnsson, Val 1974*
3. mín.
Atli Eðvaldsson, Val 1977*
4. mín.
Sveinn Jónsson, KR 1961*
6. mín.
Garðar Jóhannss., Stjörn. 2012
8. mín.
Marteinn Geirsson, Fram 1981
9. mín. Guðmundur Steinsson, Fram 1980*
10. mín. Guðmundur Steinss., Fram 1989*
10. mín.
Matthías Hallgrímsson, ÍA 1969
11. mín.
Atli Eðvaldsson, Val 1974*
11. mín. Þórarinn Kristjáns., Keflavík 2004*
14. mín.
Pétur Pétursson, KR 1989
14. mín.
Þórður Guðjónsson, ÍA 1993*
* Í sigurliði

ANNAÐ ÁRIÐ Í RÖÐ Bjarni Guðjónsson, fyrirliði KR, lyftir hér bikarnum annað árið í röð við mikinn fögnuð liðsfélaga sinna.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

BIKAR-BALDUR HETJA KR-INGA
KR-ingar eru bikarmeistarar annað árið í röð og í þrettánda skiptið í sögunni þökk sé sigurmarki Baldurs
Sigurðssonar í bikarúrslitaleiknum á laugardaginn. KR vann 2-1 sigur á Stjörnunni í afar fjörugum leik.
FÓTBOLTI „Tilfinningin er æðisleg.
Þetta er í þriðja sinn sem ég vinn
þennan bikar og tilfinningin verður bara betri. Þetta venst aldrei
og verður seint leiðinlegt,“ sagði
Baldur Sigurðsson sem skoraði
sigurmark KR í 2-1 sigri á Stjörnunni í úrslitum Borgunar-bikarsins á laugardag sex mínútum
fyrir leikslok.

Heiður að skora sigurmarkið
„Það er í fyrsta lagi heiður að fá
að spila þennan leik. Það er heiður að leika þar sem allt er sett í
sölurnar. Frábær völlur, frábærir
áhorfendur og magnað andrúmsloft. Það er ákveðinn heiður að
fá að skora sigurmark, þetta er
þriðji leikurinn þar sem ég fæ
þann heiður að skora sigurmark á
þessum velli og í þessum leik. Það
er virkilega gaman,“ sagði Baldur
sem komst í hóp góðra manna sem
skorað hafa í þremur bikarúrslitaleikjum á Laugardalsvelli.
Guðmundur Steinsson, Pétur
Pétursson, Pétur Ormslev,
Marteinn Geirsson og Ragnar
Margeirsson höfðu áður afrekað
þetta. Guðmundur fagnaði þrisvar
sigri líkt og Baldur en Guðmundur þurfti fjórar tilraunir til þess.
Baldur skoraði seinna markið fyrir Keflavík í 2-0 sigri á
núverandi liði sínu, KR, 2006.
Hann skoraði seinna markið í
öðrum 2-0 sigri, með KR gegn
Þór í fyrra. Markið á laugardaginn kom beint af æfingasvæðinu.

mikið úr því afreki sínu að skora
í þremur bikarúrslitaleikjum á
þjóðarleikvanginum.
„Ég veit ekki hvað veldur þessu.
Ég er inni í teig nánast alltaf, í
hvaða leik sem við spilum og ég
vildi að ég gæti skorað meira í
deildinni. Vonandi opnast eitthvað
með þessu en þetta hefur gerst
svona og það er ekki leiðinlegt að
sigrarnir koma þegar maður skorar,“ sagði Baldur. Stjarnan var
sterkari aðilinn í leiknum lengst
af en klúðraði meðal annars vítaspyrnu á síðasta andartaki fyrri
hálfleiks.
Segja má að reynslan hafi hjálpað KR líkt og í leiknum gegn Þór
í fyrra en þetta var þriðji bikarúrslitaleikur KR á jafn mörgum
árum.

MAÐUR DAGSINS Baldur Sigurðsson
sést hér með Borgunarbikarsskiltið eftir
leikinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Tóku góðan hálftíma í æfingu
„Við tókum góðan hálftíma í
æfingu fyrir leik í föst leikatriði og þetta var eitt af því. À
la Mexíkó frá Ólympíuleikunum,“
sagði Baldur sem vildi ekki gera

Athyglin var á þeim
„Þegar hitt liðið er nýtt í þessu
og við höfum ákveðna reynslu
þá reynir maður að fá þá til setja
spennustigið sitt hærra. Athyglin
var á þeim og þeir voru meira í
fjölmiðlum en við komum rólegri
inn í þetta. Það þýðir ekkert að
vera stressaður í þessum leikjum.
Eins og Jónas Guðni sagði við mig
fyrir leik þá er veikasti hlekkur
leikmannsins að óttast að gera
mistök og þú hugsar bara að þú
ætlir ekki að gera mistök, þú
ætlir bara að skora. Þá dettur
þetta inn,” sagði Baldur en það
vakti athygli að KR-liðið var allt
boðað á æfingu klukkan ellefu í

gærmorgun. „Það er stefna hjá
þjálfurunum okkar og liðinu að
taka þessum titlum sem við höfum
unnið og þessu gengi af mikilli
hógværð og við ætlum að halda
því áfram. Við berum virðingu
fyrir andstæðingnum okkar og
erum lítið fyrir að gaspra og vera
með einhverja stæla. Við komum
af hógværð inn í mót og sýnum
okkur á vellinum í stað þess að
vera með stæla í fjölmiðlum,“
sagði Mývetningurinn rauðbirkni
að lokum.
- gmi, óój

Mark í flestum bikarúrslitaleikjum í Laugardalnum
Baldur Sigurðsson varð um helgina sjötti
leikmaðurinn sem nær að skora í þremur
bikarúrslitaleikjum síðan farið var að
spila úrslitaleikinn í Laugardalnum árið
1973. Baldur hefur verið í sigurliði í öllum
leikjunum.
Mörk í flestum úrslitaleikjum í Dalnum:
4 - Guðmundur Steinsson
1980 (1), 1984 (1*), 1987 (2) og 1989 (2)
3 - Baldur Sigurðsson
2006 (1), 2011 (1), 2012 (1)
3 - Pétur Pétursson
1978 (1), 1986 (2), 1989 (1*)
3 - Pétur Ormslev
1985 (2), 1986 (1*), 1989 (1)
3 - Marteinn Geirsson
1973 (1), 1979 (1), 1981 (2*)
3 - Ragnar Margeirsson
1982 (1*), 1985 (1*), 1987 (1)
*Var í tapliði

BURSTAR í vélsópa á lager

- flestar
stærðir

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

SIGURMARKIÐ Baldur Sigurðsson horfir hér á eftir boltanum en skömmu síðar lá

hann í marknetinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

DATT ÚR BIKARNUM EN VARÐ SAMT BIKARMEISTARI Gary Martin skoraði fyrra mark
KR-inga og sést hér með bikarinn í leikslok. Hann datt út úr bikarnum með ÍA á móti
KR í júni en skipti síðan yfir í KR og varð bikarmeistari.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

35%

AFSLÁTTUR

LadZg

299



N]j

cjfmjklc&

399



Schneider
Kúlupennar í mörgum
skemmtilegum litum.

cjfmjklc&

Mennt er máttur
A4 stílabók línustrikuð.
Verð áður kr. 464,- Tilboðið gildir aðeins í dag.

N]j

3.490



N]j

cjfmj0?:

239



cjfmjklc&

Staedtler
skrúfblýantur
Röndóttur. 0,5 mm.

N]j
Maxell
minnislykill
Minni gerð 4 GB
Stærri gerð 8 GB

N]j

1.970



EnerGize skrúfblýantur
Fáanlegur í 0,5 mm og 0,7 mm.

cjfmj,?:

499



cjfmjklc&

N]j

11.999

GOTT
VERÐ!



cjfmj

Vildarklúbbur
fyrir námsmenn

N]j

749



cjfmj9,

1.299



Fagskiptar stílabækur
Stærðir A4 og A5.

5%

N]j
cjfmjklc&

Eastpak
Hliðartaska með fartölvuhólfi.

afsláttur af ÖLLUM SKÓLAVÖRUM einnig af tilboðum
Sérstök vildarverð
á völdum vörum.
Taktu eftir merkinu!

Skráð
áðu þig í næstu heimsókn

30%

N]j

399

Tilboð gildir til og með 20. ágúst 2012.



AFSLÁTTUR MEÐ
VILDARAFSLÆTTI

cjfmjklc&

Hinn sígi
ígilldi
di
Artline penni.
0,4 og 0,6 mm.

N]j
Teygjumappa
A4 stærð. Plast.

Quattro Colari
Innbundnar línustrikaðar bækur
í A4 stærð.

2.399



cjfmjklc&

300,-

Verð nú kr.
Verð áður kr. 429,Gildir til og með 21. ágúst.

Skoðaðu úrvalið í
60 síðna skólabæklingi
ngi
á EYMUNDSSON.IS
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Ég skal bjóða Miðjunni á leikinn

ÚRSLITIN
EM í körfubolta A-riðill:
Slóvakía-Ísland

75-81

Stig Íslands: Jón Arnór Stefánsson 28, Haukur
Helgi Pálsson 16 (7 frák., 3 stolnir), Jakob Örn
Sigurðarson 15, Hlynur Bæringsson 13 (11 frák.),
Helgi Már Magnússon 7 (8 frák.), Ægir Þór
Steinarsson 2.

Serbía - Svartfjallaland

71-73

Svartfjallaland vann á flautukörfu frá miðju.

Ísrael - Eistland

86-88

STAÐAN
1. Eistland
2. Svartfjallal.
3. Serbía
4. Ísland
5. Ísrael
6. Slóvakía

2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
0
0

0
0
1
1
2
2

183-160
148-140
162-151
159-166
155-163
149-176

4
4
3
3
2
2

Enska úrvalsdeildin í fótb.:
Arsenal - Sunderland
Fulham - Norwich

0-0
5-0

1-0 Damien Duff (25.), 2-0 Mladen Petric (42.),
3-0 Mladen Petric (54.), 4-0 Alex Kacaniklic (66.),
5-0 Steve Sidwell, víti (86.).

Queens Park Rangers - Swansea

0-5

0-1 Miguel Michu (8.), 0-2 Miguel Michu (53.),
0-3 Nathan Dyer (63.), 0-4 Nathan Dyer (71.), 0-5
Scott Sinclair (81.).

Reading - Stoke

1-1

0-1 Michael Kightly (34.), 1-1 Adam Le Fondre
(90.).

West Bromwich - Liverpool

3-0

1-0 Zoltan Gera (43.), 2-0 Peter Odemwingie, víti
(64.), 3-0 Romelo Lukaku (77.)

West Ham - Aston Villa

1-0

1-0 Kevin Nolan (40.).

Newcastle - Tottenham

2-1

1-0 Demba Ba (54.), 1-1 Jermain Defoe (76.), 2-1
Hatem Ben Arfa (80.). Gylfi Þór Sigurðsson spilaði
fyrstu 67 mínúturnar hjá Tottenham.

Wigan - Chelsea

0-2

0-1 Branislav Ivanovic (2.), 0-2 Frank Lampard,
víti (7.).

Manchester City - Southampton

3-2

1-0 Carlos Tévez (40.), 1-1 Rickie Lambert (59.),
1-2 Steven Davis (68.), 2-2 Edin Dzeko (72.), 3-2
Samir Nasri (80.).

SERGIO AGUERO Meiddist illa á hné eftir
nokkra mínútna leik.
MYND/AP

Enska úrvalsdeildin af stað:

Dramatík hjá
meisturunum
FÓTBOLTI Englandsmeistarar
Manchester City unnu
dramatískan 3-2 sigur á nýliðum
Southampton í fyrstu umferð
ensku úrvalsdeildarinnar í gær
en Sergio Aguero, markahæsti
maður liðsins á síðustu leiktíð,
meiddist illa á hné snemma leiks
og gæti verið lengi frá.
„Þetta var eins og í lokaumferðinni og vonandi endum
við líka eins og þá,“ sagði Samir
Nasri sem skoraði sigurmark
City auk þess að leggja upp eitt
mark fyrir Carlos Tevez.
Eden Hazard bjó til tvö mörk
fyrir Chelsea á fyrstu sjö mínútunum í auðveldum 2-0 útisigri á
Wigan. „Ég er mjög ánægður með
fyrsta leikinn og sigurinn,“ sagði
Hazard eftir leik.
Lið helgarinnar voru þó lið
Fulham sem vann 5-0 sigur á
Norwich og lið Swansea sem
vann 5-0 útisigur á Queens Park
Rangers í fyrsta leiknum undir
stjórn Michael Laudrup.
Miguel Michu, sá sem Laudrup
fékk í staðinn fyrir Gylfa Þór
Sigurðsson, skoraði tvö og lagði
upp eitt í fyrsta leik. Gylfi og
félagar í Tottenham töpuðu 1-2 á
útivelli á móti Newcastle.
Brendon Rodgers, fyrrum
stjóri Swansea, byrjaði ekki vel
með Liverpool sem steinlá 0-3 á
móti lærisveinum Steves Clarke
í West Brom þar sem Liverpool
var manni færri frá 58. mínútu.
Fyrsta umferðin klárast með leik
Everton og Man. Utd. í kvöld. - óój

Jón Arnór Stefánsson skoraði 28 stig þegar íslenska körfuboltalandsliðið vann sex stiga sigur í Slóvakíu
á laugardaginn í öðrum leik sínum í Evrópukeppninni. Jón Arnór hefur aldrei skorað meira í „alvöru“
landsleik en þakkar hinum strákunum í liðinu fyrir að landa sigrinum í lokin.
KÖRFUBOLTI Íslenska körfubolta-

landsliðið fylgdi á eftir frábærum
seinni hálfleik á móti Serbum á
þriðjudaginn var með því að vinna
stórglæsilegan útisigur á Slóvakíu
á laugardaginn. „Ég myndi segja
að þetta væri stórt skref fram á
við. Þetta er miklu erfiðari leikur en leikurinn við Serbíu í Höllinni. Við vorum að koma hingað í
útileik og vissum ekki mikið um
liðið. Þetta var því miklu meiri
leikur heldur en í Höllinni,“ sagði
Jón Arnór Stefánsson besti maður
íslenska liðsins í þessum 81-75
sigri á Slóvökum. Íslenska liðið
var 44-36 yfir í hálfleik og vann
lokaleikhlutann 27-16 eftir að hafa
misst Slóvakana fram úr sér eftir
slakan þriðja leikhluta.

Misstu út tvo leikmenn
„Við misstum tvo menn út fyrir
leikinn þannig að það er ekki
annað hægt en að vera stoltur af
þessum sigri,“ sagði Jón Arnór
Stefánsson eftir leikinn en það
var ekki nóg með að Logi Gunnarsson, leikreyndasti leikmaður
hópsins, lá veikur heima heldur meiddist Pavel Ermonlinskij
í nára í upphitun. Peter Öqvist,
þjálfari íslenska liðsins, leitaði
til hins 21 árs gamla Ægis Þórs
Steinarssonar sem byrjaði inn á í
sínum fyrsta landsleik og lék alls
í tæpar 32 mínútur.
„Ægir svaraði heldur betur
kallinu og spilaði þennan leik
eins og reynslubolti. Það skiluðu
allir sínu í dag. Ægir og Haukur
komu gríðarlega sterkir inn og
við þurftum heldur betur á því að
halda,“ sagði Jón Arnór. Íslenska
liðið vann 14 stig þær 32 mínútur sem Ægir spilaði með en tapaði átta stigum þær átta mínútur
sem hann sat á bekknum.
Jón Arnór kom íslenska liðinu
tíu stig yfir í upphafi seinni hálfleiks með sínu tuttugasta stigi
í leiknum en þá kom skelfilegur
kafli þar sem Slóvakarnir skoruðu átján stig í röð og tóku frumkvæðið í leiknum.
Nýtt persónulegt met hjá Jóni
„Við náðum að stjórna hraðanum mest allan tímann, misstum reyndar aðeins niður einbeitinguna í þriðja fjórðungi en
við endurstilltum okkur, hittum
síðan úr stórum skotum í lokin og
náðum að stoppa þá,“ sagði Jón
Arnór og bætti við: „Þessi leikur
er þannig að lið skiptast á því að
ná sprettum. Þetta var því bara
spurning um hvenær við kæmust
aftur í gírinn, héldum áfram og
næðum þessi rytma í okkar leik
sem við vorum með áður,“ sagði
Jón.
Jón Arnór setti nýtt persónulegt
met í mótsleik með því að skora 28
stig í leiknum en hann hafði mest

49 STIG Í TVEIMUR LEIKJUM Jón Arnór Stefánsson skoraði 28 stig í sigrinum á Slóvakíu og er með 24,5 stig að meðaltali í fyrstu
tveimur leikjum Íslands í Evrópukeppninni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Keyrði í þrjá og hálfan tíma á leikinn
Helena Sverrisdóttir, fyrirliði kvennalandsliðsins og leikmaður slóvakíska liðsins
Good Angels Kosice, var meðal áhorfenda í Levice á laugardaginn. Hún ók í þrjá
og hálfan tíma frá Kosice til að horfa á leikinn.
„Þetta var smá keyrsla en hvað gerir maður ekki til þess að sjá Íslendinga
spila því það gerist ekki oft,“ sagði Helena. „Þetta var mjög skemmtilegt. Ég
var reyndar smá stressuð í byrjun þegar ég sá að Pavel gat ekki spilað. Það var
gaman að horfa á þá, þeir spiluðu geðveika
vörn og þetta gekk ótrúlega vel,“ sagði Helena
sem hrósaði Jón Arnóri fyrir frammistöðuna.
„Það gekk ekki nógu vel í byrjun og það þurfti
einhver að taka af skarið. Jón tók
það algjörlega að sér og það var
unun að horfa á hann því hann
var ekkert smá flottur í þessum
leik. Mér fannst Haukur líka spila
rosalega vel,“ sagði Helena sem
minntist líka á framlag Ægis Þórs
Steinarssonar. „Ægir var að stjórna
þessum leik mjög vel og það er gaman
að sjá svona ungan og reynslulítinn strák
standa sig svona ótrúlega vel,“ sagði
Helena.

áður skorað 23 stig þegar Íslendingar unn Hollendinga í Smáranum í ágúst 2009. Jón Arnór fór á
kostum í fyrri hálfleiknum þegar
hann skoraði 18 stig og hitti úr sex
af tíu skotum sínum.
„Ég var orðinn mjög þreyttur
í seinni hálfleik. Það var heitt
inni í salnum og ég var búinn að

missa alveg gríðarlega mikinn
vökva. Ég á það til að svitna svolítið mikið þannig að ég var orðinn virkilega þreyttur í seinni
hálfleik. Aðrir stigu fram og
kláruðu þetta. Ég var almennt
nokkuð sáttur og þá sérstaklega
með fyrri hálfleikinn. Ég skoraði svolítið mikið í fyrri hálfleik

en ég var ekkert voðalega góður
í seinni hálfleik, við skulum hafa
það alveg á hreinu. Hinir strákarnir í liðinu sigldu þessu í höfn í
lokin,“ sagði Jón Arnór sem hikar
ekki við að gagnrýna sjálfan sig
þrátt fyrir flottan leik. Fram
undan eru átta aðrir leikir og sá
fyrsti af þeim er á móti Ísraelum í
Laugardalshöllinni á morgun.
„Þetta er bara rétt að byrja en
við erum að taka skref fram á við
og við erum að bæta okkur síðan
í Höllinni. Leikur liðsins var betri
í dag (á laugardag) og vonandi
verður þannig áfram, hægt og
rólega upp á við,“ sagði Jón Arnór
en hann vill heyra meira í fólkinu
á pöllunum.

Vill fá meiri stemningu
„Það væri gaman að fá góða
stemningu í Höllina þegar við
spilum á móti Ísraelum. Það
mættu margir á síðasta leik en ég
væri til í að fá meiri stemningu
og helst trommusveit. Ég skora á
Miðjuna hjá KR að mæta á leikinn og ég skal bjóða þeim á leikinn ef þeir koma,“ sagði Jón Arnór
léttur. Það mæðir mikið á Jóni í
leik íslenska liðsins en hann hefur
svarað því með því að skora 49
stig í fyrstu tveimur leikjum liðsins í Evrópukeppninni.
ooj@frettabladid.is

Ólafur Björn Loftsson úr NK og Ólafía Þórunn Kristinsdóttir úr GR unnu Securitas-mótið um helgina:

Ólafur vann langþráðan sigur í Kiðjaberginu
GOLF Ólafur Björn Loftsson úr

Nesklúbbnum og Ólafía Þórunn
Kristinsdóttir úr GR fögnuðu
sigri á Securitasmótinu sem lauk
í gær á Kiðjabergsvelli. Gríðarleg spenna var á lokaholunum í
karla- og kvennaflokki. Þetta var
annar sigur Ólafíu á Eimskipsmótaröðinni á þessu tímabili en
sá fyrsti hjá Ólafi Birni. Ólafía
lék hringina þrjá á 224 höggum
eða +11. Ólafur Björn lék á pari
vallar samtals eða 213 höggum.
Gríðarlegar sviptingar voru á
lokakaflanum í kvennaflokknum
þar sem Guðrún Brá Björgvinsdóttir úr Keili var með fjögurra
högga forskot á Ólafíu Þórunni og
Signý Arnórsdóttur úr Keili að
loknum tólf holum. Guðrún Brá
missti flugið á 14.-17. braut en þar
tapaði hún sjö höggum á meðan
Ólafía Þórunn urði engin mis-

MEISTARANIR Ólafur Björn Loftsson og Ólafía Þórunn Kristinsdóttirr.

tök á. Signý endaði í öðru sæti á
+13, Ingunn Einarsdóttir úr GKG
deildi þriðja sætinu með Guðrúnu
Brá á +15.
„Ég er ekki sátt við sumarið

GSÍMYNDIR.NET

en ég var ákveðinn í því að enda
tímabilið á sigri eins og ég byrjaði,“ sagði Ólafía Þórunn við
Fréttablaðið á Kiðjabergsvelli í
gær. Hún heldur til náms í Banda-

ríkjunum í lok ágúst og hún missir
af síðasta mótinu í Eimskipsmótaröðinni.
Það gekk mikið á hjá lokaráshópnum á lokaholunum í gær.
Ólafur Björn, Sigurþór Jónsson
(GOS) og Einar Haukur Óskarsson (GK) voru allir jafnir fyrir
lokaholuna á +1 samtals.
Ólafur sýndi gríðarlega styrk
á lokaholunni þar sem hann setti
um fimm metra langt pútt ofan í
fyrir fugli á meðan keppinautar
hans fengu par.
„Ég er að sjálfsögðu sáttur við
sigurinn og þetta er gott veganesti
fyrir haustið hjá mér, það verður
nóg um að vera,“ sagði Ólafur sem
mun gerast atvinnumaður á næstunni og reyna fyrir sér á úrtökumótum fyrir bandarísku – og evrópsku mótaröðina í september og
byrjun október.
- seth

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

20. ágúst 2012 MÁNUDAGUR

26

Yfir þrettán þúsund í fyrsta sinn
Nýtt þátttökumet var sett í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka 2012 sem fór fram í frábæru veðri á
laugardaginn en hlaupið fór fram í 29. sinn. Daníel Rúnarsson náði skemmtilegum myndum frá deginum.
HLAUP Reykjavíkur-maraþon
Íslandsbanka tókst frábærlega
og aldrei hafa fleiri verið með
en í blíðunni á laugardaginn.
Alls sprettu 13.410 hlauparar úr
spori í sex vegalengdum eða tæplega þúsund fleiri en þegar gamla
metið var sett í fyrra. Metþátttaka var einnig í öllum fjórum
keppnisvegalengdunum; maraþoni (806), hálfmaraþoni (2004),
í 10 km hlaupi (5.177) og í boðhlaupum (118). Í þriggja kílómetra
skemmtiskokki voru skráðir 1.928
og í Latabæjarhlaup voru skráð til
leiks 3.377 börn.

Arnar Pétursson varði Íslandsmeistaratitil sinn þegar hann
sigraði í maraþoni karla annað
árið í röð. Tími Arnars í ár var
2:41:06 klukkutímar og bætti
hann tíma sinn frá því í fyrra
um rúmar þrjár mínútur. Arnar
hafði betur eftir harða keppni
við Pólverjann Piotr Karolczak.
Sigurvegari í maraþoni kvenna
var Mary Brown en hún hljóp á
tímanum 3:04:03. Íslandsmeistari í maraþoni í kvennaflokki
varð aftur á móti Sigríður Björg
Einarsdóttir sem kom í mark á
tímanum 3:25:46.

Í hálfmaraþoni sigraði Þorbergur Ingi Jónsson þegar hann
kom í mark á tímanum 1:09:23.
Þorbergur sigraði einnig í
Reykjavíkurmaraþoninu í fyrra
en þá í 10 km hlaupinu. Í kvennaflokki sigraði Martha Ernstdóttir á tímanum 1:23:00 en hún
á brautarmetið í hálfmaraþoni,
1:11:40, sem hún setti árið 1996.
Tími Mörthu í dag er sá næstbesti
í hennar aldursflokki, 40-49 ára,
en besta tímann í þeim flokki á
Martha einnig, 1:20:12 síðan 2005.
Sigurvegarar í 10 km hlaupinu voru þau Fríða Rún Þórðar-

dóttir og Björn Margeirsson sem
einnig voru krýndir sigurvegarar
í mótaröð Powerade-sumarhlaupanna en Reykjavíkurmaraþonið
var fimmta og síðasta hlaupið í
mótaröðinni þetta sumarið.
Í boðhlaupinu sigraði liðið
Sveittir og þreyttir en það skipa
þeir Óskar Ragnar Jakobsson,
Daníel Jakobsson, Bergþór Ólafsson og Jósep Magnússon. Þetta er
í þriðja sinn sem þessir félagar
sigra í boðhlaupinu og hafa þeir
bætt tíma sinn um tæpar fimm
mínútur síðan í fyrra, en samanlagður tími þeirra í ár var 2:42:42.

MARTHA ERNSTDÓTTIR Sýndi að hún
hefur engu gleymt og kom fyrst í mark í
hálfmaraþoni kvenna. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

TAKMARKINU NÁÐ Keppendur á laugardaginn notuðu ólíkar aðferðir til að ná

endamarkinu en allir sýndu þeir sömu keppnishörkuna.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

13.410 MANNS HLUPU Í ÁR Það var nóg af fólki í Lækjargötunni þegar hlaupararnir voru ræstir af stað í 29. Reykjavíkurmaraþonið

ÍÞRÓTTAÁLFURINN FÓR FYRIR KRÖKKUNUM Það var að sjálfsögðu mikið fjör í Lata-

á laugardaginn en það var enginn þeirra svikinn af því að spretta úr spori í blíðunni.

bæjarhlaupinu enda 3.377 krakkar með í ár.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ANNAÐ ÁRIÐ Í RÖÐ Arnar Pétursson varði Íslandsmeistaratitilinn sinn í maraþoni

karla og fagnar hér með móður sinni, Sigrúnu Jónsdóttur. Arnar komst fram úr
Pólverjanum Piotr Karolczak í lokin eftir frábæran endasprett.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HÖND Í HÖND Í MARK Írarnir John Hallissey (63 ára) og Sean Cotter (65 ára) komu saman í mark en hinn 13 ára Magni Mar

Magnason var rétt á undan þeim.

Í EYMUNDSSON Í ÁGÚST
Skiptibókamarkaður Griffils
er nú líka í:

Opnunartímar Griffils
næstu 2 vikur

Eymundsson Austurstræti
Eymundsson Smáralind
Eymundsson Suður-Kringlan
Eymundsson Hafnarfirði
Eymundsson Keflavík
Eymundsson Akranes
Eymundsson Ísafirði
Eymundsson Akureyri
Eymundsson Vestmannaeyjum

Alla virka daga
og laugardaga
Kl. 10-22
Sunnudagar
Kl. 12-22
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Við tækið Hallfríður Þóra Tryggvadóttir og popptíví

> Stöð 2 Sport 2 kl. 18.45
Everton - Man. Utd.

Einn svæsinn ógeðisdrykk, takk!
Ég er alin upp við of kynþokkafull tónlistarmyndbönd og blöndun
ógeðsdrykkja. Já, ég er af Popptíví-kynslóðinni. Það er hin gullna
kynslóð sem missti vart af 70 mínútum og starði á Britney
syngja á Mars í rauðum heilgalla úr leðurlíki.
Blessunarlega hef ég þroskast en stundir mínar með
stöðinni rifjuðust upp þegar hún opnaði aftur í vikunni eftir
sjö ára dvala. Í sömu mund var tilkynnt að ofurhugar 70
mínútna myndu ekki svolgra í sig fleiri ógeðsdrykki, né fást
við áskoranir eða hlaupa um berrassaðir. Allavega ekki á
Popptíví. Aðstandendur leita öllu heldur að arftökum og er
ég frekar spennt að sjá nýja gutta feta í fótspor fyrrnefndra
sjónvarpsstjarna.
Ég hef ekki enn kveikt á stöðinni enda búin að þroskast
upp úr slíku sjónvarpsglápi. Ég mun þó sitja sem fastast
þegar blandarinn verður tekinn upp að nýju. Því ég iða í
skinninu og vil einn svæsinn ógeðsdrykk, takk!

Bein útsending frá leik
Everton og Manchester
United í ensku úrvalsdeildinni. Hollenski
framherjinn Robin van
Persie leikur væntanlega
sinn fyrsta leik með United
og það verður spennandi að
sjá hvernig hann passar inn í
leikstíl liðsins.

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 19.45 Slæðingur 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

Stöð 2
16.35 Herstöðvarlíf (1:13) (Army Wives)
17.20 Sveitasæla
17.34 Spurt og sprellað
17.40 Eyjan (1:18) (Øen) (e)
18.03 Teiknum dýrin (1:52) (Draw with

Oistein: Wild about Cartoons)
18.08 Fum og fát
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Frá Svíþjóð til himins (2:8)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 2012 (6:7) (Twenty Twelve)
20.10 Ferð að miðju jarðar (2:2) (Journey to the Center of the Planet)
21.15 Castle (20:34)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Liðsaukinn (30:32) (Rejseholdet)
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi ungra
barna.
23.20 Kviksjá: Stuttmyndir Kvikmyndaskólans
23.21 Áttu vatn? Stuttmynd eftir Harald
Sigurjónsson.
23.38 Kviksjá: Stuttmyndir Kvikmyndaskólans
23.39 Skafmiði Stuttmynd eftir Fannar
Sveinsson.
23.50 Njósnadeildin (8:8) (Spooks VIII)
(e) Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.
00.45 Fréttir
00.55 Dagskrárlok

08.00 Wordplay
10.00 Picture This
12.00 Algjör Sveppi og dularfulla

hótelherbergið
14.00 Wordplay
16.00 Picture This
18.00 Algjör Sveppi og dularfulla
hótelherbergið
20.00 The Hoax
22.00 The Elementary Particles
00.00 Anna Nicole
02.00 War
04.00 The Elementary Particles
06.00 SherryBaby

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.55 Malcolm in the Middle (19:25)
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (126:175)
10.15 Chuck (19:24)
11.00 Smash (7:15)
11.45 Falcon Crest (4:29)
12.35 Nágrannar
13.00 So you think You Can Dance

(1:23) (2:23)
15.40 ET Weekend
16.20 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 Friends (16:25)
18.23 Veður Ítarlegt veðurfréttayfirlit.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Malcolm in the Middle (5:22)
19.45 Modern Family (5:24)
20.10 Glee (19:22)
20.55 Suits (11:12) 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.
21.40 Pillars of the Earth (3:8) Dramatískir sjónvarpsþættir úr smiðju Ridleys Scott
byggðir á metsölubók Kens Follett og gerist
sagan á þrettándu öld á tímum ringulreiðar
og stjórnleysis.
22.35 Who Do You Think You Are? (3:7)
23.20 The Big Bang Theory (16:24)
23.45 Mike & Molly (1:23)
00.05 How I Met Your Mother (19:24)
00.30 Bones (7:13)
01.15 Girls (10:10)
01.40 Weeds (4:13)
02.10 NCIS (16:24)
02.55 V (8:12)
03.40 Chuck (19:24)
04.25 Glee (19:22)
05.10 Malcolm in the Middle (5:22)
05.35 Fréttir og Ísland í dag

SKJÁReinn
07.00 Spænski boltinn: Real Madrid
- Valencia

18.45 Pæjumót TM Sýnt frá mótinu þar
sem stelpur í 4., 5., 6. og 7. flokki keppa.

19.35 Rory Mcllroy á heimaslóðum

Golfþáttur þar sem sjónvarpsmaðurinn David
Feherty heimsækir Rory McIlroy og tekur við
hann einlægt og áhugavert viðtal.

20.00 OK búðarmótið
20.30 Tvöfaldur skolli
21.00 Pepsi-mörkin
22.10 Spænsku mörkin
22.40 Spænski boltinn: Barcelona Real Sociedad

00.25 Pepsi-mörkin

17.00 Simpson-fjölskyldan
17.45 ET Weekend
18.25 Glee (3:22) Frábær þáttaröð

um metnaðarfulla kennara og nemendur
í menntaskóla sem skipa sönghóp skólans og leggja allt í sölurnar til að gera flottar sýningar.

19.10 Ameríski draumurinn (3:6)
Hörkuspennandi og sprenghlægilegir þættir
með Audda og Sveppa í æsilegu kapphlaupi
yfir Bandaríkin þver og endilöng. Þeim til aðstoðar í ferðinni eru þeir Egill Gilzenegger og
Villi Naglbítur.
19.50 Step It up and Dance (1:10)

Skemmtileg þáttaröð þar sem efnilegir dansarar keppa. Dansararnir læra hvað þarf að
leggja á sig til að slá í gegn og komast upp
á stjörnuhimininn. Leikkonan og dansarinn
Elizabeth Berkley er kynnir þáttanna.

20.35 Heart of Dixie (1:22) Drama07.00 Man. City - Southampton
12.55 West Ham - Aston Villa
14.40 Newcastle - Tottenham
16.30 Sunnudagsmessan
17.45 Premier League Review Show

2012/13

18.45 Everton - Man. Utd.
21.00 Premier League Review Show

2012/13

22.00 Ensku mörkin - neðri deildir
22.30 Everton - Man. Utd.

18.15 Doctors (4:175)
19.00 The Middle (5:24) (6:24)
19.45 Spurningabomban (2:11)
20.35 Steindinn okkar (2:8)
21.00 Little Britain (1:8)
21.30 Pressa (1:6)
22.15 The Middle (5:24) (6:24)
23.00 Spurningabomban (2:11)
23.45 Steindinn okkar (2:8)
00.15 Doctors (4:175)
01.00 Little Britain (1:8)
01.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

tísk þáttaröð með léttu ívafi um unga stórborgarstúlku sem finnur sjálfa sig og ástina í smábæ í Alabama. Rachel Bilson leikur ungan lækni sem neyðist til að taka að sér
vinnu í smábæ þar sem lífið er allt öðruvísi
en hún á að venjast.

21.15 Privileged (1:18) Bandarísk þátta-

röð um unga konu með stóra drauma. Hún
fær vinnu hjá forríkri fjölskyldu sem einkakennari tvíburasystra sem eru ofdekraðar og
gjörspilltar.

21.55 Ameríski draumurinn (3:6)
22.40 Step It up and Dance (1:10)
23.25 Heart of Dixie (1:22)
00.05 Privileged (1:18)
00.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

09.00 Dóra könnuður
09.25 Áfram Diego, áfram!
09.50 Doddi litli og Eyrnastór
10.05 UKI
10.10 Lína langsokkur
10.35 Mörgæsirnar frá Madagaskar
11.00 Disney Channel
17.30 iCarly (3:25)
17.55 Tricky TV (3:23)

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
17.10 Minute To Win It (e)
17.55 Rachael Ray
18.40 The Ricky Gervais Show (13:13) (e)
19.05 America‘s Funniest Home Vid-

eos (38:48) (e)
19.30 Mad Love (13:13) (e)
19.55 Will & Grace (22:24) (e)
20.20 One Tree Hill (6:13) Nathan er
ekki kominn í leitirnar og Haley þarf að útskýra það fyrir Jamie.
21.10 Rookie Blue (6:13) Nýstárlegur
þáttur um líf nýliða í lögreglunni sem þurfa
ekki aðeins að glíma við sakamenn á götum
úti heldur takast á við samstarfsmenn, fjölskyldu og eiga um leið við eigin bresti.
22.00 CSI: New York (1:18) Bandarísk
sakamálasería um Mac Taylor og félaga hans
í tæknideild lögreglunnar í New York.
22.50 Jimmy Kimmel
23.35 Law & Order: Special Victims
Unit (1:24) (e)
00.20 CSI (11:22) (e)
01:10 The Bachelor (12:12) (e)
02:40 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.10 Wyndham
Championship - PGA Tour 2012 (4:4) 12.40
Golfing World 13.30 Wyndham Championship - PGA Tour 2012 (4:4) 18.00 Golfing
World 18.50 Wyndham Championship PGA Tour 2012 (4:4) 22.00 Golfing World
22.50 US Open 2006 - Official Film 23.50
ESPN America

18.00 Að norðan

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Frumkvöðlar 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eldhús
meistaranna

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

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

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
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Gildir til 19. ágúst.
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Lyfti fjórum sinnum fyrir miða
„Ég er ekkert rosalega duglegur
í morgunmatnum, Ég fæ mér
ristaða brauðsneið með osti,
nýmalað kaffi og hálft djúsglas
með. Ég fer snemma á æfingu
þannig að ég tek því létt fyrir
hana og svo þyngist róðurinn
þegar líður á daginn.“
Hjalti „Úrsus“ Árnason, kerfisfræðingur og
kraftakarl.

Um þrjú hundruð manns lyftu eitt hundrað kílóum í bekkpressu fyrir forsýningu
hasarmyndarinnar The Expendables 2 á
dögunum. Einn miði var í boði fyrir tvær
lyftur.
Ragnhildur Gyða Magnúsdóttir, íþróttafræðingur, heilsunuddari og vaxtarræktarkona, vakti mikla athygli með því
að lyfta þyngdinni fjórum sinnum í röð.
„Ég fékk tvo miða og bauð karlinum,
þannig að hann þurfti ekki að taka þetta,“
segir Ragnhildur Gyða og hlær. Aðspurð
segist hún ekki hafa átt í sérstökum erfiðleikum með lyfturnar, enda hefur hún
mest lyft þyngdinni sex sinnum í röð.
Fyrir tveimur árum var haldin sams
konar lyftingakeppni fyrir fyrri mynd-

ina, The Expendables, en Ragnhildur
Gyða var þá fjarri góðu gamni. „Þá var
ég ekki nógu sterk til að ná þessu. Þannig
að þetta var búið að vera markmið síðan
fyrri myndin kom út að vera búin að ná
hundrað kílóum í bekk fyrir næstu mynd
svo maður gæti nælt sér í miða.“
Hjalti „Úrsus“ Árnason stóð fyrir
uppákomunni fyrir utan Laugarásbíó,
eins Fréttablaðið hefur áður greint frá.
Hann átti ekki von á þessum mikla krafti
í Ragnhildi. „Hún var nokkuð hrikaleg.
Ég hef aldrei séð konu gera þetta fyrr á
Íslandi, ekki svona af götunni. Þetta kom
verulega á óvart og hún átti ekki í neinum
vanda með þetta.“
- fb

NAUTSTERK Ragnhildur Gyða Magnúsdóttir kann vel við sig í

bekkpressunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

DRAUMAHLUTVERKIÐ Jóhanna Vigdís Arnardóttir
ætlar að svífa um svið Borgarleikhússins sem Mary
Poppins. Söngleikurinn verður frumsýndur í lok
febrúar en um viðamikla uppsetningu er að ræða.
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1. SEPTEMBER

JÓHANNA VIGDÍS ARNARDÓTTIR: HLAKKA MIKIÐ TIL

HANSA ER MARY POPPINS
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„Ég er rosalega spennt fyrir hlutverkinu og hlakka mikið til. Það má
segja að þetta sé draumahlutverkið,“ segir leik-og söngkonan Jóhanna
Vigdís Arnardóttir sem bregður sér
í hlutverk barnapíunnar göldróttu
Mary Poppins í Borgarleikhúsinu
í vetur.
Söngleikurinn Mary Poppins fer á
fjalir Borgarleikhússins í lok febrúar en um er að ræða viðamikla leikhúsuppsetningu.
Jóhanna Vigdís, eða Hansa eins
og hún gjarna er kölluð, fékk að vita
fyrir nokkru síðan að hún fengi hlutverkið. Það þurfti hins vegar að bíða
eftir samþykki frá Disney og Cameron Mackintosh, sem í samvinnu við
Borgarleikhúsið setja söngleikinn
upp, og lögðu þeir blessun sína yfir
leikaravalið í vikunni.
„Ég hef sjálf ekki séð söngleikinn
en legið yfir honum á Youtube og er
byrjuð að æfa mig á lögunum. Mér
finnst söngleikurinn skemmtilegri
en kvikmyndin en þar er að finna
helling af nýjum lögum og mikið
lagt upp úr heildarmyndinni þar
sem dans-og söngatriðin gefa manni
svo sannarlega gæsahúð,“ segir
Hansa sem, eins og flestir, er mikill aðdáandi Mary Poppins og á sér

MARY POPPINS
■ Fyrsta bókin um göldróttu barnapíuna kom út á
þriðja áratug síðustu aldar.
■ Söngvamyndin var frumsýnd árið 1964.
■ Aðallhlutverkin voru í höndum Julie Andrews og
Dicks Van Dyke.
■ Höfundur bókanna, P.L. Travers, samþykkti Julie
Andrews í aðalhlutverkið í gegnum síma.
■ Kvikmyndin var tilnefnd til þrettán Óskarsverðlauna
og hlaut fimm.
■ Söngleikurinn fór fyrst á svið 2004 og er nú sýndur
um allan heim.

sitt uppáhaldsatriði úr söngvamyndinni. „Sótaraatriðið, þegar þeir eru
að dansa upp á þaki, er mitt uppáhalds úr myndinni. Þetta verður
hörkuvinna en það skemmtilegasta
sem ég geri er að syngja og dansa á
sviði svo það er bara skemmtilegt.“
Meðal annarra leikara í stórum
hlutverkum í söngleiknum eru þau
Guðjón Davíð Karlsson, Jóhann Sigurðsson, Margrét Eir, Ester Thalía,
Sigrún Edda Björnsdóttir, Theodór
Júlíusson, Hallgrímur Ólafsson,
Halldór Gylfason og Hanna María
Karlsdóttir. Íslenski dansflokkurinn tekur einnig þátt í sýningunni
enda leikur dansinn þar stórt hlut-

verk. Svo verður fjölmennur kór og
ellefu manna hljómsveit flytur lifandi tónlist í hverri sýningu. Bergur
Ingólfsson leikstýrir, María Ólafsdóttir hannar búninga og Tékkinn
Petr Hlousék hannar leikmyndina
en einnig koma erlendir aðilar að
uppsetningunni.
Spurð hvort hún sé nokkuð stressuð yfir því að standa ekki undir
væntingum sem ein uppáhaldsbarnapía landans svarar Hansa
„Nei, alls ekki. Ég er umvafin svo
góðu og hæfileikaríku fólki í sýningunni og við ætlum að gera okkar
allra besta.“
alfrun@frettabladid.is
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Hrærð yfir viðbrögðum fólks
Steinunn Camilla Sigurðardóttir, söngkona í The Charlies, hóf
nýverið að hanna skartgripi undir
nafninu Carma Camilla. Henni var
boðin þátttaka á sölusýningu í Los
Angeles í síðustu viku auk þess
sem hún sérhannaði skartgrip fyrir
söngkonuna Natöshu Bedingfield.
„Móttökurnar hafa verið frábærar. Þetta er búið að ganga mun
betur en ég þorði að vona og ég
er eiginlega bara hrærð, stolt og
ánægð. Ég er búin að leggja mikla
vinnu í þetta og þessi góðu viðbrögð
hvetja mig til að gera enn betur,“
segir Steinunn Camilla sem á ekki
langt að sækja hæfileikana því foreldrar hennar eiga skartgripaverslunina Gull og silfur.

Steinunn býr og starfar í Los
Angeles og segir nokkra þekkta
einstaklinga hafa sýnt hönnuninni
áhuga. Hún sérhannaði meðal annars skart fyrir Natöshu Bedingfield, söngvarann Justin Tranter úr
sveitinni Semi Precious Weapons
og bresku X-Factor stjörnuna Katie
Waissel.
Steinunni Camillu var boðið á aðra
sölusýningu í vikunni og þar mun
hún einnig koma fram með hljómsveit sinni, The Charlies. Auk þess
fékk hún boð um þátttöku á sölusýningu sem verður á Standard-hótelinu
í haust. „Ég verð svo með skartið í
myndatökum á næstunni og er mjög
spennt að sjá hvernig það kemur út.“
- sm

GENGUR VEL Steinunni Camillu gengur
vel með skartgripalínu sína.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR
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Frægir á hlaupum
Metþátttöku var náð í Reykjavíkurmaraþoninu á laugardaginn
þegar 13.410 manns skelltu sér
í hlaupagallann og tóku þátt. Á
meðal hlaupara mátti sjá ýmis
þekkt andlit úr samfélaginu. Þar má
nefna kærustuparið Tobbu Marínós
og Kalla Baggalút, fréttakonuna
Hugrúnu Halldórsdóttur, leikkonuna Ilmi Kristjánsdóttur og
rithöfundinn Mikael Torfason sem
öll hlupu tíu kílómetra. Yfirmaður
rannsóknardeildar lögreglunnar, Friðrik Smári
Björgvinsson, hljóp
hálfmaraþon ásamt
Gylfa Magnússyni,
fyrrverandi ráðherra,
og sjónvarpsmaðurinn
Björn
Bragi
Arnarsson
var
meðal
þeirra sem
kláruðu heilt
maraþon.

Ólafur Ragnar í brúðkaupi
Fjölmiðlamaðurinn Sverrir Þór
Sverrisson gekk í hjónaband
með Írisi Örp Bergþórsdóttur á
laugardaginn. Eins og við var að
búast var fjöldi þjóðþekktra einstaklinga í brúðkaupinu og má þar
nefna þá Guðjón Davíð Karlsson,
betur þekktan sem Góa, Auðun
Blöndal og Pétur Jóhann. Sá síðastnefndi gerði sér lítið fyrir og steig á
svið í gervi Ólafs Ragnars úr Vaktarseríunum, viðstöddum til mikillar
gleði. Sveppi og Íris
hafa verið par
í ellefu og
hálft ár og
eiga saman
þrjú börn.
- trs

Mest lesið
1 Beiðni morðingja Lennons um
reynslulausn tekin fyrir
2 Jón Gnarr: Stærsta vandamál
borgarinnar eru bílar
3 Mikið um líkamsárásir eftir
menningarnótt
4 Uppblásna íþróttahúsið vígt í
dag
5 Braust inn og réðst á
húsráðanda

Meiri Vísir.

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

Heilbrigđ

&

hamingjusöm

Við getum allar verið heilbrigðar & hamingjusamar.
Með KK-Eðaláskrift hefurðu aðgang að því
sem til þarf fyrir aðeins 7.990* á mánuði.
Með þátttöku í KK klúbbnum kemstu jafnt
í opna sem LOKAÐA tíma.
KK klúbburinn er klárlega hagstæðasta leiðin.
Allt þetta er innifalið í Baðhúsinu
fyrir aðeins kr. 7.990* á mánuði;
- Afró.
- Zumba.
- FondaFitness.
- Hot jóga.
- Heitt JógaTóning.
- Salsa.
- 80´s diskóveisla.
- CxWorX.
- Sálarspinning.
- Heilsuátak.
- Krossþjálfun.
- Tabata (Trx, Bosu, ketilbjöllur).
- Les Mills tímar.
- Óperuspinning.
- Stórátak.
- Tækjakennsla.
- FlexiFit.
- Hot Balance.
- o. m. ﬂ.
Auk þessa fylgja eftirfarandi fríðindi
að verðmæti kr. 87.340;
- Árskort í Sundlaugar Reykjavíkur (ÍTR).
- 2 tímar hjá einkaþjálfara.
- Vikukort fyrir vinkonu.
- 5 stykkja booztkort.
- Handklæði við hverja komu.

Skráðu
þig í
KK-Eða
láskrift
dagana
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**Verðm

.000 kr.

Og auðvitað hefurðu líka aðgang að heitri laug,
vatnsgufu, sauna og notalegu hvíldarhreiðri.
Komdu í Baðhúsið - og náðu markmiðum þínum.
Við getum það allar.

NÝR MATSEÐILL
FYLGIR BLAÐINU
Í DAG

UMRÆÐAN

Nánari upplýsingar á www.badhusid.is/kk

Aðrar áskriftarleiðir einnig í boði frá kr. 5.490 á mánuði.
7.990* á mánuði í KK áskriftarklúbbnum, Eðaláskrift, lágmarkstími 12 mánuðir.
**Flugvallarskattar eru ekki innifaldir og greiðast sérstaklega. Valdar dags. í boði.

Ljósmyndari Kjartan Már

FRÉTTIR AF FÓLKI

LÍFIÐ

