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Bogi
Pétursson
lögg.fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali
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Andri
Sigurðsson
sölufulltrúi og
lögg. leigumiðlari

Gústaf Adolf
Björnsson

Ruth
Einarsdóttir

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Finndu okkur
á Facebook

skjalagerð
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Toyota-húsið til sölu

Rúnar Gíslason

Lögg. fasteignasali

Viltu selja?

$//,5Ó
Eignamiðlun ehf.7$
kynnir: ä+
-Ð/$

Vegna mikillar sölu vantar mig 2ja
og 3ja herbergja íbúðir í hverfum
101 og 105 Reykjavík.
Ákveðnir kaupendur bíða eftir
réttu eigninni.

Til sölu Nýbýlavegur 2, 6 og 8 í Kópavogi.

Hús nr.

2 er 3.118 fm og ásett verð er 385.000.000
kr. Hús
0(
nr. 6 er íä
tveimur einingum. Aðalhúsið er 1601,7
fm og ásett verð er 180.000.000 kr. Hús
nr. 8 er
2.405,2 fm og ásett verð er 268.000.000
kr.
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LISTAGEN Brynja
Jónsdóttir
er komin af
myndlistarfólk er dansari og listin er
henni í blóð
i. Hún heldur
borin því hún
mikið upp á
m
rynja Jónsdóttir
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ýbýlavegur 2: Fyrsta hæð er glæsilega
list foreldra
, 22 ára dansnemi,
innréttsinna.
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Toyotahúsið viðnýflutt
Nýbýlaveg.
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þar sem
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fö
skrifstofur og nokkrar snyrtingar.
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Góð skrifstofuhæð
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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

1.559 útköll vegna ofbeldis
Rúmlega sjö þúsund sinnum á fimm og hálfu ári hefur lögregla verið kölluð til vegna alvarlegs vanda á
heimili. Ofbeldi er beitt í um fjórðungi tilfella. Viðbragðsteymi til að sinna sálgæslu barna er starfandi.
FÉLAGSMÁL Lögregla er kölluð út

Allt fullt af tónskáldum
Ung Nordisk Musik,
uppskeruhátíð norrænna
tónskálda, hefst á morgun.
tímamót 16

Flottir útgáfutónleikar
Þórunn Antonía
Magnúsdóttir kætti
tónleikagesti sína.
popp 22

þrisvar til fjórum sinnum hvern
dag ársins vegna átaka á heimilum landsins. Í 200 til 300 tilvikum á hverju ári hefur verið beitt
ofbeldi, misalvarlegu.
Þetta sýna gögn sem unnin
voru af embætti Ríkislögreglustjóra fyrir Fréttablaðið fyrir
rúmlega fimm ára tímabil frá
2007 til júní 2012. Fjöldi tilvika
heimilisófriðar samkvæmt málaskrárkerfi lögreglunnar á þessu
tímabili voru 7.071 alls. Ofbeldi
var beitt í 1.559 tilvikum.
Tölurnar sýna að ár hvert eru
útköllin tólf til fjórtán hundruð en hefur fækkað lítillega á
milli ára allt tímabilið. Athygli
vekur hins vegar að alvarlegum
tilvikum fjölgar hlutfallslega;

Oft eru það börnin
sjálf sem þurfa að
hringja.
RAGNA B. GUÐBRANDSDÓTTIR
FÉLAGSRÁÐGJAFI

árið 2007 var ofbeldi beitt í 272
málum en þá voru 1.116 mál skráð
sem heimilisófriður. Árið 2011
voru 310 ofbeldismál en 895 þar
sem ekki hafði verið beitt ofbeldi.
Það ár, árið 2011, bárust um 850
tilkynningar um ofbeldi og ófrið
til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Ósættið mátti oft rekja
til sambúðarslita og áfengi og
fíkniefni komu við sögu í meirihluta tilvika. Í ársskýrslu segir:
„Ef [fólk] var ekki að skaða hvert

annað líkamlega fengu dauðir
hlutir sömuleiðis iðulega að kenna
á því. Eignaspjöll voru því fylgifiskar margra málanna, sem og
grófar hótanir oft og tíðum. Börn
voru stundum á heimilum við
áðurnefndar aðstæður og er fátt
dapurlegra en að upplifa slíkt.“
Í september í fyrra var hleypt
af stokkunum tilraunaverkefni
Barnaverndarstofu, barnaverndarnefnda og lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu til að sinna sálgæslu barna. Verkefnið var til sex
mánaða en framlengt til ársloka.
Tilefnið er að ekki þótti nóg gert til
að styðja börn sem verða vitni að
ofbeldi inni á heimili sínu. Reynsla
af verkefninu sýnir að í viku hverri
verða börn vitni að ofbeldi á heimili sínu, að sögn Rögnu B. Guð-

brandsdóttur félagsráðgjafa sem
hefur umsjón með verkefninu.
„Þetta getur verið mjög átakanlegt, en misalvarlegt. Oft eru það
börnin sjálf sem þurfa að hringja.
Þetta getur verið andlegt ofbeldi,
öskur og hótanir. Því miður eru
þarna líka dæmi um að heimilið
er rústir einar, börnin í áfalli og
kannski móðir sem þarf að flytja
á slysadeild,“ segir Ragna.
Í skýrslu um heimilisofbeldi,
sem unnin var á vegum Ríkislögreglustjóra og lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu og var birt í
maí 2010, kemur fram að þolendur
heimilisofbeldis voru í 70 prósentum tilvikum konur en í 30 prósentum tilvika karlar. Gerendur voru í
76 prósentum tilvika karlar en í 24
prósentum tilvika konur.
- shá

Stjörnudagur í Dalnum
Stjarnan varð bikarmeistari
í fyrsta skipti um helgina.
sport 26

LEIÐSÖGN GEFIN Baltasar og Mark

Wahlberg ræða málin við tökur 2 Guns,
en tökum lýkur í september.

Tökum á 2 Guns að ljúka:

Gott að vinna
með Denzel

veðrið í dag
veðrið í dag
7

KVIKMYNDIR Tökum á Hollywood-

6
5

11

10

BJARTAST NV- OG V-til Í dag ríkja
NA-áttir, víða 5-10 m/s en hvassara
við suður- og suðausturströndina.
Nokkuð bjart víða NV- og V-til en
fremur skýjað og lítils háttar væta
sums staðar S- og A-lands.
VEÐUR 4

BOLTANUM BLAKAÐ Íslandsmótið í strandblaki fór fram í Fagralundi í Kópavogi um helgina.
Óvænt úrslit urðu í kvennaflokki þar sem þær Berglind Gígja Jónsdóttir og Elísabet Einarsdóttir úr HK báru sigur
úr býtum en þær eru einungis 16 ára gamlar.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

7Ë0,7,/ Meira er greitt í fasteignagjöld af Hörpu en Smáralind og Kringlu til samans:
$ã7Ë1$ Langhæstu gjöldin af Hörpu

ZZZIRUODJLGLV

SKIPULAGSMÁL Hærri upphæð er
greidd árlega af Hörpu í fasteignagjöld en af Kringlunni og
Smáralind til samans. Fasteignamat Hörpu er ívið hærra en hinna
húsanna samanlagt, þó þau séu
umtalsvert stærri. Gjöldin af
Hörpu nema 332 milljónum króna,
en 324 af verslunarmiðstöðvunum
tveimur.
Samkvæmt úrskurði yfirfasteignamatsnefndar ber að miða
fasteignagjöld Hörpu við stofnkostnað, en ekki rekstrarvirði,
eins og áætlanir gerðu ráð fyrir.
Það hækkaði fasteignagjöldin
umtalsvert, en í áætlunum var
í fyrstu miðað við 130 milljónir króna og síðan 180 milljónir
króna. Tap á rekstri Hörpu árið

Fasteignamat 2012
Stærð húsa m²
40.980
62.072

Fasteignamat m.kr.
10.599
9.063

Gjöld m.v 1,65% m.kr.

Kringlan
Smáralind
Samanlagt
Harpa

103.052
28.813

19.662
20.092

324
332

2012 nemur 407 milljónum króna
og 150 til 200 milljónum króna
hærri fasteignagjöld en gert var
ráð fyrir vega þar þungt.
Sé miðað við hlutfallslega sama
fasteignaskatt á byggingar, 1,65
prósent, kemur í ljós að Harpa
greiðir hærri fasteignagjöld en
10 menningarstofnanir og tvö
íþróttahús, sem stundum eru
notuð í menningarviðburði, samanlagt.

Fulltrúar Reykjavíkurborgar hafa sagt að ekki sé hægt að
lækka fasteignagjöldin sérstaklega á Hörpu. Álagning fasteignagjalda sé ekki geðþóttaákvörðun.
Fréttablaðið hefur heimildir
fyrir því að meðal þess sem ríkisvaldið falist eftir sé að Reykjavíkurborg auki rekstrarhlutdeild sína
sem nemur þeim auknu tekjum
sem borgin fær með hærri fasteignagjöldum.
- kóp / sjá síðu 6

hasarmynd Baltasars Kormáks, 2
Guns, lýkur í Nýju-Mexíkó í byrjun september. Baltasar segir vinnuna vera á áætlun.
Kostnaðaráætlun 2 Guns hljóðar
upp á rúmlega tíu milljarða króna.
Leikstjórinn viðurkennir að það sé
mjög mikil pressa á sér að skila af
sér góðu verki og halda áætlun á
tökustað. Mark Wahlberg leikur í
2 Guns, eins og í mynd Baltasars
Contraband, sem og Denzel Washington. „Hann er frábær leikari
og það er frábært að vinna með
honum.“
- fb / sjá síðu 30

SPURNING DAGSINS

Óvíst hvort og þá hvenær íslenskur smyglari verður framseldur til Spánar:

Allt tjón verður aldrei bætt:

Mál Svedda eru enn í rannsókn

1,4 milljarðar í
bætur eftir gos

LÖGREGLUMÁL Mál Sverris Þórs

Gerður, er þessi þjónusta fyrir
makalausa einstaklinga?
„Já, makalausa einstaklinga í
makaleit.“
Gerður Huld Arinbjarnardóttir er
önnur tveggja stofnenda fyrirtækisins
Sambandsmiðlunar sem býður upp á
makaleitarþjónustu.

Hundruð fallið síðustu daga:

Átökin í Sýrlandi að harðna
SÝRLAND, AP Ríflega 300 hafa fallið

í átökum í Damaskus, höfuðborg
Sýrlands, síðustu daga. Þar að
auki segja mannréttindasamtökin
Local Coordination Committees að
633 hafi látist á götum borgarinnar Daraya í síðustu viku. Alls 32
féllu í skotbardaga í gær en í þeim
hópi voru þrjár konur og tvö börn.
Bashar al-Assad, forseti Sýrlands, ítrekaði í gær að ekki kæmi
til greina að hann færi frá völdum.
Þá sagði hann uppreisnina runna
undan rifjum erlendra ríkja. - mþl

BAKKAFJÖRU Elías Örn Einarsson, starfs-

maður Sets, tók þessa mynd af hræinu
á dögunum.
MYND/ELÍAS ÖRN EINARSSON

Mikill óþefur á svæðinu:

Búrhvalshræ
í Bakkafjöru
HVALREKI Um 15 metra langt búr-

hvalshræ fannst í Bakkafjöru,
skammt vestan við Landeyjahöfn,
síðasta miðvikudag. Mikinn óþef
leggur frá hræinu sem hefur líklega velkst lengi í sjónum áður en
það rak á land.
Nærri staðnum þar sem hvalshræið rak á land eru vatns- og
rafmagnslagnir sem liggja til
Vestmannaeyja. Hafa starfsmenn röraverksmiðjunnar Sets á
Selfossi mátt þola nokkur óþægindi vegna óþefsins við störf sín í
tengslum við lagnirnar.
Ekki hefur verið tekin ákvörðun
um hvað skuli gert við hvalshræið
en málið er á borði Heilbrigðiseftirlits Suðurlands.
- mþl
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Gunnarssonar, Svedda tannar, er
enn til rannsóknar hjá lögreglunni í Rio de Janeiro í Brasilíu.
Hann situr enn í varðhaldi vegna
málsins og óvíst er hvort og þá
hvenær hann verður framseldur til Spánar vegna eldri dóms,
samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins.
Sverrir var handtekinn í byrjun
júlí í kjölfar þess að yfir fimmtíu
þúsund e-töflur fundust í farangri
brasilískrar konu á Tom Jobimflugvellinum í Rio. Hann hafði
komið með sama flugi og hún

frá L issabon
í Portúgal en
farið óáreittur
í gegnum tollskoðun á fölsku,
íslensku vegabréfi.
Sverrir var
færður í Ary
Franco-fangelsSVERRIR ÞÓR
ið í Água Santa,
GUNNARSSON
nærri Rio de
Janeiro. Síðan hefur lögregla
rannsakað málið og meðal annars verið í sambandi við íslensk
yfirvöld vegna þess.

Eftirgrennslan brasilísku lögreglunnar leiddi í ljós að Sverrir
var með óafplánaðan níu ára
fangelsisdóm á bakinu á Spáni
vegna fíkniefnasmygls. Hugsanlegt er að hann verði framseldur
þangað, en hins vegar er allt eins
líklegt að það yrði ekki fyrr en
að máli hans í Brasilíu verður að
fullu lokið – jafnvel eftir að hann
hefur afplánað fangelsisrefsingu.
Íslensk lögregluyfirvöld hafa
haft mál til rannsóknar sem
tengjast Sverri. Ólíklegt er að
hann sé á leið til Íslands í bráð
svo að leiða megi þau til lykta. - sh

STJÓRNSÝSLA Alls hefur rúmlega
1,4 milljörðum króna verið varið
í aðgerðir í kjölfar eldgosanna í
Eyjafjallajökli og Grímsvötnum.
Þetta kemur fram í skriflegu svari
Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra við fyrirspurn Sigurðar
Inga Jóhannssonar, þingmanns
Framsóknarflokksins.
Jóhanna segir að ekki hafi
reynst unnt að bæta tjón í öllum
tilvikum, slíkt sé aldrei hægt eftir
náttúruhamfarir. Til viðbótar
hefur eittthvað verið fjármagnað
af fjárheimildum stofnana.
- kóp

Lestur sem hentar
öllum nemendum
Ný aðferð í lestrarþjálfun er að ryðja sér til rúms í nítján skólum hér á landi.
Hún byggist á því að nemendur lesi saman í pörum og hjálpist að. Kennari segir
aðferðina henta jafnt sterkum nemendum sem þeim sem eiga í erfiðleikum.

REYKJAVÍK Efnt var til mótmæla við
rússneska sendiráðið í Reykjavík þann
11. júlí vegna meðferðarinnar á Pussy
Riot.

MENNTUN Nítján skólar víðs vegar

Handtökuskipun gefin út:

um landið hafa tekið upp eða eru
að taka upp nýja aðferð við lestrarkennslu, sem byggist á því að
nemendur vinni saman í pörum.
Mikil ánægja er með aðferðina,
sem nefnist PALS.
„Þetta virkar vel fyrir alla.
Þetta virkar fyrir sterka nemendur, fyrir þá sem eru með íslensku
sem annað mál og líka þá sem
eru lesblindir eða með aðra erfiðleika,“ segir Ásdís Hallgrímsdóttir, kennari í Ölduselsskóla. Hún
hefur kennt aðferðina undanfarin
ár auk þess sem hún hefur ásamt
Kristínu Ingu Guðmundsdóttur,
kennara í Lágafellsskóla, haldið
námskeið fyrir aðra kennara.
PA L S er upprunalega frá
Bandaríkjunum og stendur fyrir
Peer-Assisted Learning Strategies. Á íslensku hefur þetta verið
þýtt sem pör að læra saman.
Aðferðin er byggð upp sem jafningjakennsla. Nemendur lesa
saman í pörum eftir mjög ákveðnu
skipulagi.
Annað barnið les fyrst í fimm
mínútur á meðan hitt hlustar, leiðréttir mistök og hjálpar með erfið
orð. Þá eru gefin stig fyrir hverja
lesna setningu. Eftir fimm mínútur er skipt um hlutverk. Aðferðin
hefur verið notuð í nítján ár ytra
og gefið góða raun. Rannsóknir
hafa sýnt framfarir í lestri á öllum
getustigum.
Ásdís segir aðferðina ekki nein
ný geimvísindi. „Það er ekkert í
þessu sem kennarar kunna ekki,
en þetta er sett saman á þann hátt
að úr verður góð aðferð til lestrarþjálfunar. Það er það sem gerir
þetta svo gott, þetta er sett í alveg
ákveðið form og þegar farið er

Heimilis

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

GRJÓNAGRAUTUR

Alveg mátulegur

Tvær úr Pussy
Riot flúnar
RÚSSLAND Tveir meðlima fem-

inísku pönkhljómsveitarinnar
Pussy Riot hafa flúið Rússland
eftir að lögreglan þar í landi
gaf út handtökuskipun á hendur
þeim. Þrír meðlimir hljómsveitarinnar voru dæmdir í tveggja
ára fangelsi fyrr í þessum mánuði eftir umdeild réttarhöld.
Meðlimirnir voru dæmdir fyrir
óspektir byggðar á trúarhatri
vegna tónleika sem hljómsveitin
hélt í dómkirkju rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar í Moskvu í
febrúar. Alls sjö tóku þátt í tónleikunum en lögreglu hefur ekki
tekist að finna alla meðlimi
hljómsveitarinnar.
- mþl
LESTUR Aðferðin gengur út á að börnin lesi saman í pörum og hjálpist að. Hún hefur

gefið góða raun.

Þetta virkar fyrir
sterka nemendur, fyrir
þá sem eru með íslensku
sem annað mál og líka þá
sem eru lesblindir eða með
aðra erfiðleika.
ÁSDÍS HALLGRÍMSDÓTTIR
KENNARI Í ÖLDUSELSSKÓLA

eftir því virkar það. Alls staðar
þar sem þetta er notað hefur sést
mikill árangur.“
PALS var innleitt í skólana á
vegum SÍSL, sérfræðingateymis í samfélagi, sem Hulda Karen
Daníelsdóttir, verkefnastjóri hjá

NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES

Reykjavíkurborg, fer fyrir. Hulda
Karen var að leita að aðferðum
sem hentuðu skóla án aðgreiningar hér á landi, en PALS hafði
þótt mjög gott fyrir börn sem
höfðu ensku sem annað tungumál
í Bandaríkjunum.
Þjálfunin fer fram þrisvar í
viku. „Við höfum alltaf verið að
tala um að við getum ekki hlustað
nógu mikið á börnin lesa, og þau
lesa ekki nógu mikið til að þessi
þjálfun eigi sér stað. Þessi aðferð
gerir að verkum að við mætum
þessu, segir Ásdís.“ Þá segir hún
jafnframt að vegna þess að hægt
sé að hlusta á börnin mun oftar sé
auðveldara að greina vandamál.
thorunn@frettabladid.is

LÖGREGLUFRÉTTIR
Ölvuð í hörðum árekstri
Harður árekstur varð á gatnamótum
Kringlumýrarbrautar og Sæbrautar
í fyrrakvöld þegar tveir bílar skullu
saman. Ökumaður annars bílsins,
kona á fimmtugsaldri, var ölvuð og
var hún látin gista í fangaklefa. Til
stóð að yfirheyra hana í gær. Báðir
bílarnir skemmdust mikið og þurfti að
draga þá af vettvangi.

Grunuð um rúðubrot
Stúlka var handtekin við Kirkjuvelli í
Hafnarfirði í gærmorgun en hún er
grunuð um rúðubrot og hugsanlega
húsbrot. Stúlkan hafði skorið sig og
var flutt á slysadeild og síðar í fangageymslu. Hún mun hafa verið eftirýst
af lögreglu vegna annarra mála.

Tógóskar konur sækja innblástur til gamanleiks Aristófanesar frá 5. öld fyrir Krist:

Neita körlum um kynlíf í viku
TÓGÓ, AP Kvennahreyfing tógóskra mannréttinda-

samtaka hefur kallað eftir því að konur landsins
neiti karlmönnum landsins um kynlíf í eina viku.
Með þessum hætti vilja konurnar sýna andstöðu sína
við forseta landsins, Faure Gnassingbe, en þess er
krafist að hann segi af sér.
Isabelle Ameganvi, leiðtogi kvennahreyfingarinnar, segir að hreyfingin hvetji til þess að tógóskar
konur stundi ekki kynlíf með karlmönnum frá og
með deginum í dag til næsta mánudags. Verði hugmyndinni vel tekið muni gremja tógóskra karlmanna
setja aukinn kraft í mótmælin gegn Gnassingbe,
segir Ameganvi.
Gnassingbe komst til valda í Tógó árið 2005 þegar
faðir hans, Gnassingbe Eyadema, lést en sá eldri
hafði ríkt yfir landinu í 38 ár. Gnassingbe hefur ekki
tjáð sig um kynlífsverkfallið og heldur ekki eiginkona hans. Gnassingbe hefur verið ásakaður um
mannréttindabrot í landinu.
Hugmynd kvennahreyfingarinnar er ekki ný
af nálinni því hópur kvenna í Líberíu beitti sömu
aðferðum í friðarbaráttu þar í landi árið 2003.
Þá fjallar hið þekkta gríska leikrit Lýsistrata eftir

BARÁTTUKÖLL Isabelle Ameganvi er leiðtogi kvennahreyfingar-

innar sem hefur kallað eftir því að konur Tógó neiti karlmönnum um kynlíf í viku.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

gamanskáldið Aristófanes um konuna Lýsiströtu
sem sannfærir grísku kvenþjóðina um að fara í kynlífsverkfall þar til endi hefur verið bundinn á Pelópsskagastríðið. Leikritið var fyrst flutt í Aþenu árið
411 fyrir Krist.
- mþl

Forvarnir eru málið þegar
tryggingar snúast um fólk!

ENNEMM / SÍA / NM53880

VÍS HEFUR MARKAÐ SÉR METNAÐARFULLA NÝJA STEFNU OG ÚTLIT Í TAKT VIÐ HANA
Við trúum því að góð þjónusta felist í því að sjá fyrir hvar
áhættan liggur og veita viðskiptavinum okkar hugarró með
forvörnum. Allir starfsmenn VÍS eru forvarnarfulltrúar í

VÍS | ÁRMÚLA 3 | 108 REYKJAVÍK | SÍMI 560 5000 | VIS.IS

þjónustu sinni við viðskiptavini. Við leggjum áherslu á forvarnir
í þeim tilgangi að fækka slysum og tjónum meðal viðskiptavina
og í samfélaginu í heild. Hjá okkur snúast tryggingar um fólk.

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

27. ágúst 2012 MÁNUDAGUR

4

GENGIÐ 24.08.2012

Bandaríkjadalur

120,18

120,76

Sterlingspund

190,38

191,30

Evra

150,45

151,29

Dönsk króna

20,199

20,317

Norsk króna

20,571

20,693

Sænsk króna

18,241

18,347

Japanskt jen

1,5297

1,5387

SDR

182,53

183,61

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
210,5519
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

FRIÐARHÖFN Nota þurfti átta krana,
lyftara og báða hafnsögubátana í Eyjum
til þess að koma fráveiturörinu á flot.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

Vegur alls 134 tonn:

Nýtt fráveiturör í Eyjum
FRAMKVÆMDIR Alls 250 metra

plaströri var slakað í sjóinn við
Friðarhöfn í Vestmannaeyjum
á föstudagskvöld. Rörið verður
notað til að lengja fráveituna í
Vestmannaeyjum.
Til að koma fráveiturörinu á
flot þurfti að nota átta krana og
lyftara auk þess sem báðir hafnsögubátarnir í Vestmannaeyjum,
Lóðsinn og Léttir, voru notaðir
við verkið. Rörið ásamt steyptum stöplum utan um það vegur
alls 134 tonn. Var það blindað á
báðum endum og lofti dælt í það
með tveggja bara þrýstingi þannig að rörið þandist út og varð flot
þess meira fyrir vikið.
- mþl

Vísindamenn spá í framtíðina:

Vara við skorti
á mat og vatni
VÍSINDI Vísindamenn telja að jarð-

arbúar þurfi mögulega að gerast
grænmetisætur innan fjörutíu
ára. Frá þessu var greint á vef
Guardian í gær.
Vísindamennirnir vara við því
að svo geti farið að ekki verði til
nægilegt vatn á jörðinni til að
framleiða mat fyrir þá níu milljarða manna sem munu líklega
byggja jörðina árið 2050.
- sm

Verðhækkun á eldislaxi í Noregi þar sem framleiðslan nálgast leyfilegt hámarki:

Mikið úrhelli á Jótlandi:

Sushi-æðið hækkar verð á laxi

Vegum lokað
vegna úrhellis

NOREGUR Framleiðsla eldislax í Nor-

egi er að nálgast leyfilegt hámark
og má búast við verðhækkun, að því
er framkvæmdastjóri Grieg Seafood, Morten Vike, segir í viðtali á
fréttavef Bergens Tidende.
Yfirvöld hafa sett takmörk við
því hversu mikið magn af laxi megi
vera í eldiskvíunum. Markmiðið
er meðal annars að halda ýmsum
sjúkdómum í skefjum. Framleiðslan á eldislaxi í Noregi hefur aukist
um 20 prósent í ár, úr einni milljón
tonna í 1,2 milljónir. Framleiðendur
sem eru með of mikinn fisk í kvíunum eiga á hættu að vera sektaðir.

vöxtur á öðrum mörkuðum. Niðurstöður kannana sýna að í Noregi
borðaði nær helmingur fullorðinna
sushi á liðnu ári.
Í fyrra féll verð á eldislaxi úr 40
norskum krónum á kíló í 20 krónur. Salan jókst þegar verðið lækkaði en Grieg Seafood var rekið með
tapi og varð að endurfjármagna lán
sín. Verðið er nú komið í 25 krónur
á kíló og gerir Vike ráð fyrir hagnaði á síðasta ársfjórðungi þessa árs.
Ekki er gert ráð fyrir að framleiðslan aukist jafnmikið á næsta
ári og í ár. Spáð er fimm prósenta
aukningu á heimsvísu.
- ibs

SUSHI Í fyrra borðaði nær helmingur
fullorðinna í Noregi sushi.

Aukin eftirspurn helst að hluta
til í hendur við vinsældir sushi um
allan heim, að því er Vike telur.
„Það er mikill vöxtur á nýjum
mörkuðum, eins og í Rússlandi og
Kína, og það er jafnframt mikill

Gumað af góðum
árangri flokkanna

PYSJUFANGARAR Sigrún Ella Ómarsdóttir og Arna Björk Guðjónsdóttir
ásamt lundapysjunni.

Fundir stjórnarflokkanna um helgina einkenndust af því að kosningar eru í
nánd. Áhersla var lögð á góðan árangur í efnahagsmálum og línurnar lagðar
fyrir kosningarnar. Oddný G. Harðardóttir yfirgefur ríkisstjórnina 1. október.

MYND/ÓSKAR PÉTUR FRIÐRIKSSON

Birtir yfir lundastofninum:

FRÉTTASKÝRING

Fyrsta pysjan
fékk makríl

Hvað gerðist á fundum stjórnarflokkanna?

Flokksráðsfundur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs var haldinn um helgina og einnig flokksstjórnarfundur Samfylkingarinnar.
Engin stórtíðindi gerðust á fundunum, en tilkynnt var um endurkomu
Katrínar Júlíusdóttur úr fæðingarorlofi, en hún tekur við sem fjármálaráðherra 1. október.
Evrópumálin skilja flokkana að
og mátti glöggt sjá þess merki á
fundunum. Vinstri græn samþykktu
ályktun þar sem umræðu sem nú
fer fram um samskipti Íslands
og ESB er fagnað og hvatt til að
henni verði haldið áfram. Hvatt er
til umræðu um hvernig þátttöku í
alþjóðasamstarfi verði háttað og
hvaða hagsmuni beri að verja.
Jóhanna Sigurðardóttir, formaður Samfylkingarinnar, lagði hins
vegar áherslu á mikilvægi þess
að aðildarviðræðum yrði lokið og
samningur borinn undir þjóðaratkvæði. Hún sagði það bera vott
um lítið málefnalegt sjálfstraust að
vilja stöðva viðræður við ESB fyrir
kosningar, nokkuð sem nokkrir
forráðamann Vinstri grænna hafa
ámálgað.
„Með sama hætti finnst mér
ekki boðlegt að einstakir stjórnmálamenn eða flokkar komi í veg
fyrir að þjóðin fái að taka afstöðu
til samningsniðurstöðu um aðild að
ESB þegar hún liggur fyrir. Og sérkennilegt að íhaldið vilji beita slíkri
forræðishyggju.“
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DANMÖRK Úrhelli var á Jótlandi
um helgina og stóð lögreglan í
ströngu í gær við að aðstoða fólk
sem átti í vandræðum vegna
flóða. Í gærmorgun rigndi um
48 millimetra á aðeins þremur
klukkustundum.
Vegir voru víða lokaðir á Jótlandi sökum úrhellisins og þurfti
lögregla að aðstoða ökumenn
er höfðu lent í vandræðum.
Slökkviliðið vann að því í gær
að dæla upp vatni til að koma í
veg fyrir aukna hættu á vegum í
Árósum.
- sm

VESTMANNAEYJAR Fyrsta lunda-

FORMENNIRNIR Báðir stjórnarflokkarnir sögðu mikilvægt að halda áfram þeim
störfum sem ríkisstjórnin hefði unnið og byggja á þeim árangri sem náðst hefði.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Katrín Jakobsdóttir, varaformaður Vinstri grænna, sagði sín
stærstu vonbrigði á kjörtímabilinu
vera að samstaðan og samheldnin
sem einkennt hefðu flokkinn frá
upphafi væru horfin. Hún sagði að
rétt hefði verið að samþykkja ríkisstjórnarsamstarfið, þrátt fyrir
ESB-umsókn, enda mundi þjóðin
eiga síðasta orðið.
„Hvers vegna vildum við þjóðaratkvæðagreiðslu um Atlantshafsbandalagið og veru erlends hers
á Íslandi, nema vegna þess að við
treystum þjóðinni? Við samþykktum aðild að ríkisstjórn sem hafði
umsókn um aðild að Evrópusambandinu í samstarfsyfirlýsingu.“
Katrín sagði Íslendinga hafa tekist að vinna sig úr kreppunni hraðar en aðrar þjóðir. Verðbólgan væri
komin niður í 4,6%, sem og atvinnuleysi, og kröftugur vöxtur væri
kominn í landsframleiðsluna.
Jóhanna tók í sama streng. Aðeins
vantaði 2,5% til að landsframleiðsla
væri jöfn og á hátindi bóluhagkerf-

Aftur í ríkisstjórn
Katrín
Júlíusdóttir
snýr aftur úr
fæðingarorlofi,
en hún gegndi
embætti iðnaðarráðherra.
Það ráðuneyti verður
lagt niður og
verkefnin flutt annað 1. september. Katrín tekur við embætti
fjármálaráðherra af Oddnýju G.
Harðardóttur, en þó ekki fyrr en
1. október. Oddný mælir því fyrir
fjárlagafrumvarpinu, en það er
fyrsta mál á þingi sem hefst 15.
september.

pysjan náðist í Vestmannaeyjum
á fimmtudag. Eyjastúlkurnar
Sigrún Ella Ómarsdóttir og Arna
Björk Guðjónsdóttir sáu pysjuna
inni við Friðarhöfn. Þær voru
fljótar til og fönguðu fuglinn
sem að þeirra sögn var rólegur.
Pysjan fékk makríl að éta og
var svo flutt á Náttúrugripasafnið. Hún vó 242 grömm við komuna og mun dvelja á safninu þar
til hún vegur 300 grömm.
Erpur Snær Hansen, sviðsstjóri hjá Náttúrustofu Suðurlands, segir í viðtali við vefritið
Eyjar.net að ungar hafi fundist í
18 prósentum lundahola í Eyjum
og að góður hluti virðist ætla að
komast á legg. Hann segir þetta
mikinn viðsnúning enda hafi
lítið brot lundans komist á legg
undangengin tvö ár. Pysjurnar
séu ekki að fá mikið að éta en
ekki það lítið að þær veslist upp.
- sm

LÖGREGLUFRÉTTIR
Með kannabis á reiðhjóli

isins. Þá hefði kaupmáttur launa
aukist um 4% á tveimur árum og
enn meira hjá þeim lægst launuðu.
kolbeinn@frettabladid.is

Maður féll af hjóli við gatnamót Geirsgötu og Kalkofnsvegar aðfaranótt
sunnudags. Hann hlaut töluverða
áverka í andliti og brotnuðu í
honum tennur. Í fórum hans fundust
kannabisefni. Maðurinn var fluttur á
slysadeild og reyndist kjálkabrotinn.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Soffía
Sveinsdóttir

7
7

veðurfréttamaður

KÓLNAR Haustið
er á næsta leiti,
haustlægðir í
sjónmáli og það
kólnar aðeins í
veðri næstu daga,
einkum norðan- og
austantil. Þeir sem
hyggja á berjatínslu
ættu því að drífa
sig af stað áður en
frystir verulega en
horfur eru á næturfrosti inn til landsins norðan- og
austantil.
Á MORGUN
10-18 m/s A-til,
annars hægari.
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MIÐVIKUDAGUR
3-8 m/s
víðast hvar.
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Alicante

30°

Basel

26°

Berlín

18°

Billund

21°

Frankfurt

22°

Friedrichshafen

23°

Gautaborg

19°

Kaupmannahöfn

19°

Las Palmas

27°

London

21°

Mallorca

31°

New York

27°

Orlando

28°

Ósló

18°

París

25°

San Francisco

20°

Stokkhólmur

17°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Icelandair kynnir nýja ferðamöguleika fyrir Íslendinga
Sumarið 2013 býður Icelandair beint áætlunarflug til þriggja nýrra
áfangastaða, St. Pétursborgar í Rússlandi, Zürich í Sviss og Anchorage
í Alaska. Fleiri áfangastaðir renna fjölbreyttari stoðum undir hlutdeild
félagsins í farþegaflugi yfir Norður-Atlantshaf og gera þannig félaginu
kleift að sinna því meginhlutverki Icelandair að tryggja reglulegar og
tíðar flugsamgöngur á milli Íslands og Evrópu og Norður-Ameríku.

+ Nánari upplýsingar á icelandair.is

Nýr áfangastaður St. Pétursborg
Fáar borgir búa yfir jafn miklu aðdráttarafli og St. Pétursborg sem oft
er kölluð „Feneyjar norðursins“. Með síkjum sínum, brúm, torgum og
glæsihöllum er St. Pétursborg ólík öllum öðrum stöðum, sígilt safn
fágætrar listar og menningar.
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KJÖRKASSINN

Evrópusambandið tekur á flutningi leigustarfsmanna flugfélaga með nýjum reglum:

Flugfélög koma sér undan skattgreiðslum
Finnst þér að nemendur á lokaári
grunnskóla eigi að fá einkunnir í
bókstöfum í stað tölustafa?
Já

22,0%

Nei

78,0%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Líst þér vel á hugmyndir um
brú fyrir göngu- og hjólreiðafólk
yfir Fossvoginn?
Segðu þína skoðun á Vísi.is

Tengsl Íslands og Alaska efld:

Forsetinn á
fundi í Alaska
UTANRÍKISMÁL Ólafur Ragnar

Grímsson, forseti Íslands, fundaði
um helgina með ráðherrum og
æðstu stjórnendum Alaskaríkis í Bandaríkjunum. Á
fundinum kom
fram mikill
áhugi á því að
efla samvinnu
Íslands og
Alaska.
ÓLAFUR RAGNAR
Icelandair
GRÍMSSON
hefur á næsta
ári áætlunarflug til Alaska og
töldu fundarmenn mikil tækifæri
felast í greiðari samgöngum á
milli svæðanna.
Ólafur Ragnar er staddur í
Anchorage í Alaska þar sem Norðurslóðaþingið, Arctic Imperative
Summit, fer fram.
- mþl

Ekki ráðist inn í sendiráð:

Assange óhultur enn
um sinn
Rafael Correa, forseti
EKVADOR

Ekvadors, segir bresk stjórnvöld
hafa dregið til baka hótun sína um
að ráðast inn ekvadorska sendiráðið til þess að
handtaka Julian
Assange.
Assange, sem
kenndur er við
Wikileaks vefsíðuna, leitaði
skjóls í sendiráðinu fyrir
rúmum tveimur
JULIAN ASSANGE
mánuðum síðan
til þess að komast hjá framsali til
Svíþjóðar.
Stjórnarmenn í Ekvador brugðust illa við þegar Bretar hótuðu að
ráðast inn í sendiráð þeirra í London. Breska utanríkisráðuneytið
hefur nú upplýst Correa að slíkt
standi ekki lengur til.
- sm

SVÍÞJÓÐ Erlend flugfélög vilja ekki greiða
skatta og gjöld fyrir starfsmenn sína í Svíþjóð. Á fréttavef Dagens Nyheter er greint
frá því að bæði Ryanair og Norwegian fari
í kringum reglurnar með því að ráða fólk í
gegnum erlendar starfsmannaleigur á láglaunasvæðum.
Fáir erlendir starfsmenn, sem hafa bækistöðvar í Svíþjóð, greiða þar skatt þótt þeir
eigi að gera það. Flestir leigustarfsmanna
Ryanair borga skatta og gjöld á Írlandi. Norwegian hefur komið upp bækistöð í Helsinki
í Finnlandi og fengið leigustarfsmenn frá
Eistlandi. Þeir greiða eingöngu skatt í Eistlandi.
Flugfélagið hefur einnig fengið erlendar

áhafnir frá pólsku starfsmannaleigunni
Arpi fyrir flug frá Skandinavíu.
Lögfræðingur hjá sænskum skattayfirvöldum segir það ekki óvenjulegt að starfsmannaleigur séu skúffufyrirtæki. Hún
segir að reyna eigi að auka samstarfið milli
skattayfirvalda innan Evrópusambandsins,
ESB. Mikilvægt sé að fyrirtæki sem ráði
erlenda leigustarfsmenn sjái til þess að þeir
njóti þeirra réttinda sem þeim ber.
Flutningur leigustarfsmanna flugfélaga
milli landa er vandamál sem Evrópusambandið hyggst taka á með nýjum reglum.
Greiða á gjöld fyrir leigustarfsmenn þar
sem þeir eru staðsettir.

RYANAIR Flugfélagið vill ekki greiða skatt í Svíþjóð.

- ibs

Hærri fasteignagjöld af
Hörpu en 12 öðrum húsum
Fasteignagjöld af Hörpu eru hærri en af tíu öðrum menningarhúsum og tveimur íþróttahöllum samanlagt.
Fulltrúar borgar og Portusar ósammála um hvort borgin hafi gert athugasemdir við upphæð gjaldanna.
SKIPULAGSMÁL Harpa greiðir hærri

upphæð í fasteignagjöld en tíu
menningarhús víða um land og
tvö stór íþróttahús, sem gjarnan
eru notuð til tónleikahalds. Húsin
tólf eru samanlagt mun stærri en
Harpa, en fasteignamat þeirra er
svipað.
Líkt og fram hefur komið gerðu
áætlanir ráð fyrir mun lægri fasteignagjöldum af Hörpu en raunin
varð. Pétur J. Eiríksson, stjórnarformaður Portusar, rekstrarfélags Hörpu, sagði við Fréttablaðið fyrir skemmstu að hærri
fasteignagjöld skýrðu stóran
hluta tapreksturs Hörpu í ár.
„Við erum að horfa upp á tap
upp á 407 milljónir króna. Það
munar 230 milljónum á fasteignagjöldum, hvernig þau eru í reynd
og því sem við teljum rétt vera.
Eftir standa 177 milljónir og eitthvað hefði komið inn samkvæmt
leiðréttingu á samningi við Sinfóníuhljómsveitina.“
Katrín Jakobsdóttir, menntaog menningarmálaráðherra,
sagði í viðtali við Fréttablaðið
fyrir nokkru að það væri Reykjavíkurborgar að svara því hvað
gert yrði varðandi þá staðreynd
að fasteignagjöldin urðu mun
hærri en ráð var fyrir gert.
„Áætlanir gerðu ráð fyrir að
fasteignamat tæki mið af nýtingarvirði en ekki stofnkostnaði eins og niðurstaðan varð. Við
höfum líka dæmi þar sem stofnanir hafa fengið styrki til þess að
mæta fasteignagjöldum. Það er
hins vegar Reykjavíkurborgar að
svara því hvort það verður gert
varðandi Hörpu, þar sem hún innheimtir fasteignagjöldin.“

PÉTUR J. EIRÍKSSON BJÖRN BLÖNDAL

Borgin og ríkið eiga Hörpu
saman og greiða báðir eigendur
nú hærri fasteignagjöld en áætlað var. Ljóst er hins vegar að
Reykjavíkurborg fær mun hærri
tekjur af Hörpu en lagt var upp
með, þar sem fasteignagjöldin
renna til borgarinnar.
Fréttablaðið hefur heimildir
fyrir því að ein af þeim hugmyndum sem nú séu til umræðu hjá
ríkinu sé að borgin auki hlutdeild
sína í rekstrarkostnaði hússins
sem hærri tekjum nemur. Gjöldin
eru 150 til 200 milljónum krónum
hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir.
S. Björn Blöndal, aðstoðarmaður Jóns Gnarrs borgarstjóra,
sagði við Fréttablaðið fyrir viku
að það væri ekki hægt að breyta
fasteignagjöldunum. Álagning
fasteignagjalda væri ekki geðþóttaákvörðun.
„Þar gengur eitt yfir alla.
Harpa er mjög stórt hús sem
borgar fasteignagjöld í samræmi
við það.“
Björn fullyrti að fulltrúar borgarinnar hefðu á öllum stigum
málsins gert athugasemdir við
það að ólíklegt væri að áætlanir
um lægri fasteignagjöld stæðust.
Það stangast á við orð stjórnar-

HARPA Samanlögð fasteignagjöld af Egilshöll og Laugardalshöll nema 100 milljónum
króna. Fasteignagjöld af Hörpu eru 318 milljónir króna á ári.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fasteignamat 2012
Stærð húsa m²

Menningarstofnanir:
Hamraborg 6-menningarmiðst./tónlistarsk. 1.741
Hamraborg 6-safnahús
1.897
Listasafn Íslands
2.554
Kjarvalsstaðir
3.018
Listasafn Reykjavíkur
3.710
Þjóðarbókhlaðan
13.403
Þjóðleikhúsið
6.258
Borgarleikhús/bókasafn
14.085
Háskólabíó
6.874
Menningarhúsið Hof á Akureyri
7.550
Samtals
Íþróttahús/tónleikahús:
Laugardalshöll
Egilshöll
Samtals
Alls menningarstaðir/tónleikahús
Harpa

î]V[[H]tSHYUHY
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:ULY[POUHWWHY:\THYôLPYYH
LY\xVYR\MSVRRP(

Gjöld m.v. 1,65%

480
391
538
408
497
3.030
724
4.091
1.597
1.466

61.090

13.222

17.323
24.267

3.000
3.051

41.590
102.680
28.813

6.051
19.273
20.092

formanns Portusar, í samtali við
Fréttablaðið 18. ágúst.
„Borgin hefur ekki gert athugasemdir um áætlanir okkar um
lægri fasteignagjöld. Beinir skattar á okkur á þessu ári eru um 584

Þvottavélar
og þurrkarar
í sérflokki

Fasteignamat m.kr.

218

100
318
332

milljónir króna. Við erum að borga
mun meira til þessara tveggja
eigenda en sem nemur tapinu,“
en líkt og fyrr segir verður tapið
af Hörpu árið 2012 407 milljónir
króna.
kolbeinn@frettabladid.is

Allt verður
tandurhreint
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Nú má bæði þvo og þurrka
á aðeins um klukkustund
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Gömul stræti, glæsibyggingar og stórbrotin fegurð Alpafjalla
Zürich, þessa fallega borg við Zürich-vatn inni í miðju Sviss, um 30 km norður af Alpafjöllum,
hefur margt að bjóða og er auk þess tilvalinn fyrsti viðkomustaður þeirra sem ætla að ferðast
um Sviss. Zürich iðar af viðskiptum og lífi þar sem fylgst er með nýjustu straumum í tísku,
dægurmenningu og listum og hún tekur vel á móti gestum sínum.
+ Nánari upplýsingar á icelandair.is
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VEISTU SVARIÐ?

Royal Greenland mun senda skip sín til síldveiða skammt frá Jan Mayen:

Skarst í andliti í átökum:

Grænlendingar halda til síldveiða

Lagði til manns
með eggvopni

SJÁVARÚTVEGUR „Þegar makrílveið-

1. Hvað keyrir Strætó til margra
kaupstaða um áramótin?

2. Hvað er listakvöldið sem fram fór
í Norðurpólnum á laugardag nefnt?

3. Hvaða lið vann þrefalt í
bikarkeppni Frjálsíþróttasambands
Íslands?
SVÖR:

um er lokið munum við halda til
síldveiða af fullum krafti,“ segir
Jens Bisgaard, útgerðarstjóri
Royal Greenland. Hann er vongóður um góðan afla. „Fyrir tveimur
árum ákváðum við að reyna þetta
og þá veiddum við 1.200 tonn á sex
dögum svo ef þetta verður eitthvað
í líkingu við það ættum við að bera
nóg úr býtum.“
Hann segir að veitt verði
skammt frá Jan Mayen en að
sjálfsögðu í grænlenskri lögsögu.
Íslendingar og Norðmenn veiða
á svipuðum slóðum úr norsk-

SILFUR HAFSINS Það er ýmislegt á sig

leggjandi fyrir síldina, nú ætla Grænlendingar að láta á það reyna.
MYND/STEFÁN HERMANNSSON

íslenska síldarstofninum. Henrik
Leth, stjórnarformaður Polar Seafood, segir að enn hafi ekki verið

tekin ákvörðun um slíkar veiðar. „Við erum að skoða það hvort
það sé hagkvæmt fyrir okkur og
þá lítum við bæði til kolmunna og
síldveiða,“ segir hann. „Ég á þó
frekar von á því að við látum á það
reyna,“ segir hann.
Eins og Fréttablaðið greindi frá
fyrir skemmstu voru bæði þessi
fyrirtæki óánægð með aðgerðir
Íslendinga þegar bann var sett við
löndun á makríl sem veiddur er í
grænlenskri lögsögu.
Að sögn Bisgaard hefur Royal
Greenland veitt samtals um 3.400
tonn af makríl.
- jse

LÖGREGLUMÁL Maður slasaðist

þegar veist var að honum með eggvopni. Árásin átti sér stað á Akranesi á laugardag. Mbl.is greindi
fyrst frá fréttinni.
Tildrög málsins eru að maður
sótti annan mann heim til þess að
útkljá deilumál með samræðum.
Það gekk ekki eftir og hélt maðurinn heim á leið, en árásarmaðurinn elti hann og lagði til hans með
eggvopni. Maðurinn hlaut skurð
í andlit og þurfti tíu spor. Árásarmaðurinn var handtekinn en
sleppt að yfirheyrslu lokinni. - sm

1. 40 2. Vinnslan 3. ÍR

Sex sækja um í Slóvakíu:

Neil Armstrong var leiðangursstjóri Apollo 11 geimferðarinnar og steig fyrstur allra fæti á tunglið:

Inntökupróf
í læknaskóla
þreytt hér

Brautryðjandinn Neil Armstrong látinn
BANDARÍKIN, AP Neil Armstrong,

MENNTUN Læknaskólinn í Martin

í Slóvakíu mun halda inntökupróf
hérlendis á miðvikudag. Tveir
prófessorar skólans eru væntanlegir vegna prófsins.
Fréttablaðið fjallaði fyrir
skömmu um áhuga skólans á að fá
íslenska stúdenta til náms og kom
fram að inntökupróf yrði haldið
ef sex eða fleiri skráðu sig.
Sex íslenskir stúdentar hafa
þegar skilað inn gögnum til þess
að fá að þreyta inntökuprófið.
„Það er alveg víst að þetta verður
plan B hjá mörgum næsta vor,“
segir Runólfur Oddsson, ræðismaður Slóvakíu á Íslandi.
Einn íslenskur stúdent, útskrifaður í eðlisfræði frá Háskóla
Íslands, hefur þegar fengið inngöngu í læknaskólann.
- bþh

geimfarinn sem steig fyrstur allra
fæti á tunglið, lést á laugardag 82
ára að aldri. Hjáveituaðgerð var
framkvæmd á hjarta Armstrong
fyrr í mánuðinum og drógu eftirköst aðgerðarinnar Armstrong til
dauða.
Armstrong var árið 1969 leiðangursstjóri Apollo 11 geimferðarinnar
sem var fyrsta tilraun bandarísku
geimferðastofnunarinnar, NASA, til
að koma mönnum á tunglið. Apollo
11 geimskutlan flutti Armstrong og
tvo aðra geimfara, þá Edwin „Buzz“
Aldrin og Michael Collins, á sporbaug um tunglið. Tunglferjan Örninn bar Armstrong og Aldrin svo á
tunglið sjálft en Collins varð eftir í
geimskutlunni.
Klukkan 20.18 að kvöldi 20. júlí
1969 að samræmdum alþjóðlegum
tíma lenti Örninn á Tunglinu. Rétt

fyrir klukkan þrjú aðfaranótt 21.
júlí fóru geimfararnir tveir svo út
úr Erninum og stigu fæti á tunglið. Armstrong fór á undan og mælti
hin ódauðlegu orð: „Eitt lítið skref
fyrir mann, eitt risastórt stökk
fyrir mannkynið.“
Hundruð milljóna manna fylgdust með atburðinum í beinni útsendingu. Áratuginn á undan höfðu
Bandaríkin og Sovétríkin keppst
við að slá hvort öðru við á sviði
geimferða en segja má að Apollo
11 leiðangurinn hafi markað sigur
Bandaríkjanna í geimkapphlaupinu.
Með leiðangrinum uppfyllti NASA
þar að auki heit sem John F. Kennedy, forseti Bandaríkjanna frá
1961 til 1963, hafði gefið bandarísku
þjóðinni um að bandarískur geimfari myndi stíga á tunglið fyrir lok
ársins 1969. Armstrong og Aldrin
vörðu alls þremur tímum gangandi

21. JÚLÍ 1969 Þegar Armstrong steig niður úr tunglferjunni Erninum mælti hann

hin ódauðlegu orð: „Eitt lítið skref fyrir mann, eitt risastórt stökk fyrir mannkynið.“
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

um tunglið. Þeir söfnuðu jarðvegssýnum og steinum, tóku ljósmyndir og gáfu sér þar að auki tíma til
að dást að útsýninu sem Armstrong

lýsti síðar sem mögnuðustu sjónrænu reynslu ævi sinnar. Armstrong var hlédrægur maður og hélt
sig frá sviðsljósinu sín síðari ár.- mþl

Gefðu sköpunargáfunni
frelsi með
Samsung Galaxy SIII
Sjáðu magnað íslenskt vídeóverk
sem tekið var upp á Samsung Galaxy SIII.
Skannaðu kóðann eða farðu á
siminn.is/samsung-galaxy-s3

siminn.is | *Gildir til 31. ágúst

Samsung Galaxy SIII
Stgr. nú:

119.900 kr.
Stgr. áður: 134.900 kr

Innifalið:
5.000 kr inneign á mán. í
2 mán. og áskrift að Tónlist.is*

Þróttmikil borg, stórbrotin náttúra
Í Anchorage býðst ferðamönnum einstakt tækifæri til að upplifa náttúrufegurð í suðvesturhluta Alaska
og einstakt dýralíf á norðurslóðum við Kyrrahaf. Anchorage er stærsta borgin í Alaska, mikilvæg
viðskipta- og hafnarborg í þessu nyrsta ríki Bandaríkjanna. En heimskunnir þjóðgarðar, hvassbrýndir
tindar og glitrandi jöklar setja svip sinn á þennan landshluta. Það er ævintýri líkast.
+ Nánari upplýsingar á icelandair.is
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Í DÝRAGARÐI Tveir Bengaltígrar

gæða sér á kjötbita í dýragarðinum í
Asunción, höfuðborg Paragvæ. Yfirvöld
í Paragvæ tóku við níu Bengaltígrum
og sjö Afríkuljónum frá argentínskum
sirkus eftir að dýrin höfðu eytt tuttugu
dögum við landamæri ríkjanna.

Fasteignafélagið Reitir hefur sent inn fyrirspurn til skipulagsstjóra borgarinnar:

Samningsdrög tilbúin:

Vilja hækka þak Moggahallar

Ósamið vegna
ættleiðinga

SKIPULAGSMÁL Þak Morgunblaðshússins við Aðalstræti 6 verður
hækkað um einn til tvo metra ef
vilji eigenda þess verður að veruleika. Fasteignafélagið Reitir, sem
á húsið, hefur sent skipulagsstjóra
Reykjavíkurborgar fyrirspurn
vegna málsins.
„Breytingin felur í sér að hækka
þak þannig að það sé lögleg lofthæð á efstu hæð,“ segir í gögnum sem Reitir hafa skilað inn til
skipulagsstjóra. Þakið er einhalla
og mismunur er í hækkunum. Til
þess að ná markmiðum um löglega

ALÞINGI Innanríkisráðuneytið
hefur ekki gert þjónustusamning
við löggilt ættleiðingarfélag. Drög
að slíkum samningi eru til og hafa
verið til umfjöllunar. Þetta kemur
fram í svari Ögmundar Jónassonar innanríkisráðherra við fyrirspurn Unnar Brár Konráðsdóttur,
þingmanns Sjálfstæðisflokksins.
Samkvæmt lögum mega löggild
ættleiðingarfélög ein hafa milligöngu um ættleiðingu. Í svari ráðherra segir að meta þurfi skyldur
félagsins að lögum og greina fjárveitingar.
- kóp

AÐALSTRÆTI 6 Efsta hæð hússins hefur

ekki fulla lofthæð og eigendur þess vilja
fá leyfi til að hækka þakið af þessum
sökum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

lofthæð þyrfti að hækka húsið um
einn til tvo metra, að því er fram

kemur í gögnum frá arkitektastofunni Arkís. Gluggar yrðu samkvæmt teikningum.
Á fundi skipulagsstjóra síðastliðinn föstudag var málið tekið
fyrir og ákveðið að það skyldi
kynnt formanni skipulagsráðs,
Páli Hjalta Hjaltasyni.
Meðal þeirra sem hafa aðstöðu í
húsinu eru sendinefnd Evrópusambandsins á Íslandi og Vinstrihreyfingin – grænt framboð. Þá eru þar
skrifstofur fyrirtækja, verslun,
lögmannsstofur og hótelrekstur.
- þeb

Auknar kvaðir á smálánafyrirtækin í nýju frumvarpi
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

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Frumvarp til laga um neytendalán verður lagt fyrir Alþingi í haust. Ný lög eiga að leggja auknar kvaðir á
þá sem veita smálán. Lögmaður smálánafyrirtækja segir að frumvarpið muni hafa óveruleg áhrif.
FRÉTTASKÝRING
Hvernig hyggjast stjórnvöld á Íslandi
skapa lagaumhverfi um smálán?

Efnahags- og viðskiptaráðherra
hyggst leggja frumvarp til laga
um ný neytendalán fyrir Alþingi
nú í haust. Frumvarpið mun lítt
breytt frá frumvarpi sem lagt var
fyrir síðasta þing en ekki náðist
að afgreiða vegna tímaskorts.
Frumvarpið miðar að því að
auka neytendavernd vegna lánastarfsemi í takt við Evróputilskipanir þess efnis. Frumvarpið sem
lagt verður fyrir þingið nú tekur
þó til fleiri lána, þar á meðal annars smálána.
Í núgildandi lögum um neytendalán er undanþága sem segir
að lánasamningar sem gilda
skemur en þrjá mánuði séu undanskildir gildissviði laganna.
Innan þess ramma hafa smálánafyrirtækin hérlendis starfað. Ekkert fyrirtækjanna fimm veitir lán
til lengri tíma en 90 daga.
Nýja frumvarpið mun skapa
lagaumhverfi fyrir smálán, einkum með tvennum hætti. Lögð
verður upplýsingaskylda á fyrirtækin. Gerð verður krafa um
að þar sem auglýstir eru lánasamningar og einstök kjör verði

að birtast staðlaðar upplýsingar.
Með stöðluðum upplýsingum er til
dæmis átt við útlánsvexti, árlega
hlutfallsstöðu kostnaðar, lánsfjárhæð og lengd samnings. Þá verður
lánveitandinn, í þessu tilviki smálánafyrirtækin, að meta lánshæfi
lántaka áður en lánasamningur
er gerður. Þá mun neytandi hafa
rétt til að falla frá samningi innan
tveggja vikna.
Neytendastofa hefur farið með
eftirlit með neytendalánum og
smálánum. Það mun stofnunin
gera áfram en mun hafa ríkari
heimildir til að grípa inn í sé ekki
farið að lögum og ákvörðunum
stjórnvalda.
Haukur Örn Birgisson, lögmaður Útlána, segir að verði frumvarpið að lögum í óbreyttri mynd
muni það hafa óveruleg áhrif á
starfsemi smálánafyrirtækja.
„Það er verið að sníða þeim aðeins
þrengri stakk og það verður bara
að bregðast við því og það er allt í
góðu,“ segir Haukur Örn.
„Þessari löggjöf er bara vel
tekið meðal annars út af þessu
slæma umtali sem hefur verið
undanfarin misseri, að um þessi
lán gildi engin lög og að með þeim
sé ekkert eftirlit. Það er auðvitað
rangt,“ segir Haukur Örn.

Áþekk stefnumótun á Norðurlöndum
Í Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi hefur verið stefnt að sambærilegu fyrirkomulagi og hérlendis, það er að fella veitingu smálána undir umgjörð
neytendalánalöggjafar með það að markmiði að tryggja neytendavernd.
Við undirbúning frumvarpsins hafði efnahags- og viðskiptaráðuneytið
samráð við aðrar stofnanir sem fjalla um fjármál neytenda. Meðal þeirra var
Umboðsmaður skuldara, hjálparstofnanir, Fjármálaeftirlitið og Neytendastofa. Þá var haft samráð við systurstofnanir Neytendastofu á Norðurlöndunum.
Stjórnvöld hafa víðast hvar horn í síðu þessarar lánastarfsemi og segjast
þar bera hag neytenda fyrir brjósti. Meðal leiða sem farnar hafa verið er að
setja vaxtaþak á lánasamninga. Það takmarkar hagnaðarvon fyrirtækjanna
og skerðir rekstrarforsendur, enda þrífast þau aðallega á vaxtatekjum og
lánsgjöldum. Þá má banna starfsemina. Sú leið hefur þó þótt varasöm þar
sem bannið mundi að öllum líkindum keyra lánastarfsemina í undirheima
eða á svartan markað.

birgirh@frettabladid.is

www.volkswagen.is

Volkswagen Tiguan

Frelsi til
að ferðast
Volkswagen Tiguan sportjeppi eyðir
aðeins 5,8 l á hverja 100 km.

Fullkomið leið
sögukerfi
fyrir Ísland

Komdu og reynsluaktu Volkswagen Tiguan

Tiguan Sport & Style kostar aðeins frá

5.790.000 kr.

VILTU
NÝJA
ÁSKORUN?

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

www.promennt.is

NÁMSKEIÐ

MARKAÐSMÁL đ GRAFÍSK HÖNNUN đ VEFSÍÐUGERÐ
Við hjá Promennt bjóðum upp á mikið úrval sérstaklega skemmtilegra og hagnýtra námskeiða í upplýsingatækni.
Þeir sem hafa áhuga á markaðsmálum eða hönnun og vefsíðugerð ættu ekki að láta þessi námskeið fram hjá sér fara.

MARKAÐSSETNING Á NETINU – LOKAÚTKALL
Geysivinsælt námskeið, markaðssetning á netinu í samstarﬁ við Online.is. Um 400 manns hafa
sótt námskeiðið undanfarin misseri sem staðfestir að þetta er námskeið sem markaðsfólk ætti
ekki að láta fram hjá sér fara. Kennari er Kristján Már Hauksson frá Nordic eMarketing, einn
mesti sérfræðingur Íslendinga í markaðssetningu á internetinu.
Hefst: Mánud. 27. ágúst

đ

Tími: 17.30–22.30

đ

Lengd: 7,5 std.

đ

Verð: 34.900 kr.

GRAFÍSK HÖNNUN
Sérlega hagnýtt nám ætlað þeim sem eru að stíga fyrstu skreﬁn í grafískri vinnslu, eða fólki
sem vill skapa sér forskot í frekara hönnunarnámi t.d. á háskólastigi. Þetta nám hentar einnig
þeim sem vilja hanna sínar auglýsingar sjálﬁr. Tekin eru fyrir þrjú mest notuðu
hönnunarforritin í dag, Photoshop, Illustrator og InDesign, einnig læra þáttakendur að ganga
frá verkefnum sínum í Acrobat Distiller (PDF).

MARGT FLEIRA SPENNANDI ER Í BOÐI
VEFSÍÐUGERð FRAMHALD

42 std.

54.000 kr.

JOOMLA VEFSÍÐUGERÐ

20 std.

26.900 kr.

WORDPRESS

26 std.

32.000 kr.

DREAMWEAVER GRUNNUR

26 std.

32.000 kr.

DREAMWEAVER FRAMHALD

21 std.

29.900 kr.

FLASH

21 std.

29.900 kr.

ILLUSTRATOR

31 std.

44.000 kr.

INDESIGN

31 std.

44.000 kr.

STAFR. MYNDAVÉLAR & PICASA

16 std.

19.900 kr.

Hefst: 4. sept. đ Tími: 18–21:30 (lau 9:30 – 13:00) đ Lengd: 105 std. đ Verð: 139.000 kr.

VEFSÍÐUGERÐ GRUNNUR
Vinsælt námskeið ætlað byrjendum í vefsmíði og fólki sem vill koma sér upp einfaldri og
þægilegri heimasíðu með sérstakri áherslu á myndgerð og myndanotkun á heimasíðunni.
Námskeiðið er tvískipt og er kennt á algengustu forritin sem notuð eru til vefsmíða og
myndvinnslu fyrir veﬁnn, Photoshop og Dreamweaver.
Hefst: 5. sept. đ Tími: 18.00–21.30 đ Lengd: 47 std. đ Verð: 59.900 kr.

Ég var mjög ánægð með námskeiðið Grafísk hönnun hjá Promennt og hefur það nýst mér vel í mínu starﬁ. Reynsla og
þekking kennarans, umfram námsefnið, var ákaﬂega nytsamleg og sýndi okkur ferlið frá upphaﬁ myndvinnslu,
hönnunar og umbrots til prentunar á mjög skipulagðan og skýran hátt. Ég gef námskeiðinu því mín bestu meðmæli.

Íris Magnúsdóttir, Markaðsstjóri Maritech ehf.

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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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Grimmilegri árás mætt af yfirvegun og stillingu:

Sársaukafullt mál
leitt til lykta

R

étt liðlega þrettán mánuðir voru liðnir frá ódæðisverkunum í Útey og miðborg Óslóar þegar mál fjöldamorðingjans og hryðjuverkamannsins Breivik hafði verið leitt
til lykta fyrir dómi í höfuðborg Noregs á föstudag.
Hryðjuverkamaðurinn var talinn sakhæfur og því
dæmdur til hámarksrefsivistar sem í raun mun þýða lífstíðarfangelsi. Viðbrögð Norðmanna einkennast af stillingu eins og þau hafa
gert alveg frá því voðaverkin áttu sér stað. Almennt virðist fólk sátt
við dóminn, þótt áhöld hafi vissulega verið um sakhæfi mannsins.
Það er sérstök ástæða til að hrósa norsku réttarkerfi fyrir að hafa
náð að leiða málið til lykta á ekki lengri tíma.
Málsmeðferð sakborningsins
SKOÐUN
og sú refsivist sem bíður hans
einkennist af virðingu fyrir
Steinunn
mannréttindum hans, virðingu
Stefánsdóttir
sem hann ber ekki sjálfur fyrir
steinunn@frettabladid.is
samborgurum sínum.
Fjöldamorð hryðjuverkamannsins voru byggð á hatri sem
gerandinn hafði ræktað með sér
um langan tíma, hatri sem nærðist á andúð gegn mannréttindum
og umburðarlyndi, meðal annars umburðarlyndi og virðingu við
menningu innflytjenda, andúð á íslam, samkynhneigð og jafnrétti
kynjanna. Hatrið beindist sem sagt gegn þeim gildum sem höfð
eru í hávegum í vestrænum lýðræðisríkjum, gildum sem þorri íbúa
Norðurlanda er stoltur af að hafi náð að þroskast og festa sig í sessi
í löndum þeirra.
Sú stilling og yfirvegun sem norska þjóðin, eftirlifandi fórnarlömb árásarinnar og aðstandendur látinna ásamt ráðamönnum
þjóðarinnar hefur sýnt er aðdáunarverð og til eftirbreytni.
Engu að síður ríkir full meðvitund um mikilvægi þess að læra
af reynslunni. Þannig hefur lögreglan verið gagnrýnd fyrir framgöngu sína á árásardeginum auk þess sem þeirrar áleitnu spurningar er spurt hvort hægt hefði verið að koma í veg fyrir árásina
með öðruvísi vinnubrögðum lögreglu en nú tíðkast. Þessi gagnrýni
er afdráttarlaus og skýr en án heiftar.
Stilling og yfirvegun einkenndi ekki yfirlýsingu Sjálfstæðisþingmannsins Tryggva Þórs Herbertssonar á Facebook-síðu sinni
daginn sem dómurinn var kveðinn upp. Spurningin sem leitaði á
hann um leið og hann fagnaði dómnum var hverjum dytti í hug „að
safna börnum og unglingum kerfisbundið saman á afskekktri eyju
í þeim tilgangi að innræta þeim tiltekna flokkspólitíska stjórnmálaskoðun“. Þar fer ekki mikil virðing fyrir stjórnmálastarfi og hlutverki ungliðahreyfinga stjórnmálaflokka. Viðbrögð Tryggva Þórs
eru umhugsunarefni vegna þess að hann er þingmaður en ólíkegt
er að ungliðahreyfingar stjórnmálaflokka líti svo á að samkomur
þeirra þar sem fléttað er saman stjórnmálaumræðu og skemmtun
séu innrætingarbúðir.
Frá því að ósköpin dundu yfir fyrir liðlega þrettán mánuðum
hefur forsætisráðherrann norski farið fyrir yfirveguðum viðbrögðum og ítrekað þá hugsjón sína að voðaverkin megi aldrei verða til
þess að veikja grunngildi umburðarlyndis og víðsýni í lýðræðissamfélagi, sem rúmar fjölbreytni og ólíkar skoðanir. Þvert á móti
verði brugðist við þeim með því að styrkja þessi gildi enn frekar.
Á þær árar ber að leggjast með Norðmönnum.

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

Beint til Steingríms?
Flokksráð Vinstri grænna samþykkti
um helgina ályktun um auglýsingar
hjá hinu opinbera. Þar er áréttað
að „jafnan skuli auglýsa stöður
hjá hinu opinbera, í samræmi við
opna stjórnsýsluhætti og lög“.
Flokkurinn er í góðri stöðu til að
fara eftir þessari ályktun, verandi
í ríkisstjórn, og nú er bara að
sjá hvernig ráðherrar flokksins
bregðast við. Sérstaklega
verður áhugavert að
sjá hvernig flokksformaðurinn bregst
við, en Steingrími
hefur verið legið

Nokkuð hefur skort á skýra
framtíðarsýn hjá íslenskum
stjórnmálaflokkum. Samfylkingin hefur nú bætt úr því, í
það minnsta hvað varðar
ungt fólk. Flokksstjórnin
samþykkti uppfærða
aðgerðaráætlun í
málefnum ungs
fólks. Og nú á að
taka til hendinni.

Og Samfylkingin veit sem er að
unga fólkið vill skýr og beinskeytt
skilaboð, ekkert orðagjálfur. „Framtíðarsýn Samfylkingarinnar byggir á
umburðarlyndi og alþjóðahyggju og
er í takt við alþjóðlegan hugsunarhátt
ungs fólks sem lítur á heiminn sem
sinn vettvang.“ Þar höfum við
það. Þeir sem eiga sinn
vettvang utan þessa
heims verða því að leita
annað. Kannski aðrir
flokkar geti markað sér
sérstöðu á þeim vettvangi?
kolbeinn@frettabladid.is

Hugmyndin um
graðara Alþingi er góð

Lýður Árnason
læknir og
fyrrum fulltrúi í
stjórnlagaráði

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Unga fólkið í fyrirrúmi

Skýr framtíðarsýn

HALLDÓR

Stjórnmál

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

á hálsi fyrir að ætla sér ekki að
auglýsa stöðu ráðuneytisstjóra í nýju
atvinnuvegaráðuneyti. Var ályktuninni
kannski beint til hans?

Ó

eða tínir úr þá mola sem þér hugnast best.
lafur Hauksson átelur í nýlegri grein
M.ö.o. má segja að prófkjör flokkanna
í Fréttablaðinu kosningaákvæðið í
færist til þín í kjörklefanum, kjósandi
frumvarpi stjórnlagaráðs. Segir það gelda
góður.
Alþingi og fylla það af villiköttÓlafur telur það galla að sá
um. Að mati greinarhöfundar
frambjóðandi sem flesta krossa
mun þetta gerast þar sem ekki
hlýtur, þ.e. sá konfektmoli sem
sé talað um stjórnmálaflokka í
flestum þykir bestur, verði að
kosningaákvæðinu heldur samtök Áhyggjur
þingmanni. Þetta þótti stjórnframbjóðenda.
Ólafs af
lagaráði einmitt eftirsótt enda í
Í síðari yfirreið stjórnlagaráðs
við ákall þjóðfundar.
í vor lá fyrir athugasemd í þessa
þessu eru því samræmi
Í lok greinar sinnar geldur
veru og ákvað ráðið að breyta
orðalaginu í samræmi við núgild- ástæðulausar. Ólafur varhug við hinu beina
lýðræði sem frumvarp stjórnandi kosningalög frá 2000 en þar
lagaráðs inniber. Sitt sýnist
segir (32. grein): Með stjórnmálahverjum um ágæti þessa en
samtökum er í lögum þessum átt
afstaða stjórnlagaráðs er borðliggjandi sú
við samtök sem bjóða eða boðið hafa fram
að auka áhrifamátt almennings í stjórnvið alþingiskosningar. Í frumvarpinu sem
skipuninni. Að mati ráðsins mun beint
birtist kjósendum í haust mun því standa
lýðræði ekki skerða störf þingsins heldur
stjórnmálasamtök en ekki samtök framgegna hlutverki aðhalds og leiðbeiningar.
bjóðenda. Áhyggjur Ólafs af þessu eru því
Landsmenn geta svo velt fyrir sér hvort
ástæðulausar.
þörf sé á þessu eður ei.
Persónukjör í frumvarpi stjórnlagaAnnað í frumvarpinu tiltók Ólafur sem
ráðs segir Ólafur flókið en því má líkja
sallafínt og læt ég þetta því nægja að
við konfektkassa (framboðslista) sem þú
sinni.
annaðhvort velur eins og nú tíðkast allan

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is og Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir, ritstjórnarfulltrúi, sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is DÆGURMÁL: Kjartan Guðmundsson kjartan@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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Smálánasmán
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í

smálánamálinu takast á tvö
þjóðfélagsleg sjónarmið –
markaðshyggjan og samfélagsvitundin; hin kalda eiginhagsmunahyggja og kærleiksskyldan.
Öðrum megin standa þau sem
telja að ámælisvert sé að hvetja
fólk til fjárhagslegra skuldbindinga án þess að hirða um þroska
og dómgreind eða aðrar forsendur sem kunna að vera nauðsynlegar til að efna til slíkra skuldbindinga; peningar séu ekki eins
og hver önnur vara sem geti
gengið kaupum og sölum heldur
þurfi sérstakrar aðgæslu við
þegar þeir eru „seldir“, heill og
hamingja einstaklinga og fjölskyldna sé þar hugsanlega í húfi
og brýnt að hjálpa fólki að kunna
fótum sínum forráð.
Fram á síðasta áratug síðustu
aldar hefði slíkt sjónarmið þótt
sjálfsagt og naumast til umræðu:
lán voru sérstök og takmörkuð
gæði og undir bankastjórum
komið að meta það hvort vert
væri að veita fólki slíka fyrirgreiðslu; þar komu vissulega
ýmis sjónarmið við sögu, misjafnlega málefnaleg enda allir
bankastjórar tengdir stjórnmálaflokkunum – frændgarður
og félagsnet og þar fram eftir
götunum – en siðferðileg sjónarmið höfðu líka sitt að segja og
mat á því til hvers peningarnir
væru ætlaðir.

Engin nauðung?
Í Stóru Bólu var anað rakleitt
út í hinar öfgarnar. Peningarnir
flæddu. Þarftu ekki meira? Er
þetta virkilega nóg? Það er nóg
til frammi. Hugsaðu hátt og ekki
vera eins og einhver hræddur
Bauni. Þú borgar bara með nýju
láni …
Viðhorf hins varfæra bankamanns sem leit á hlutverk sitt
sem samfélagslega þjónustu
varð undir og sölumenn peninga
og sýndarfjár tóku öll völd. Þetta
breyttist á ný með Hruninu – í
orði kveðnu að minnsta kosti –
en nú sjáum við sjónarmið hinna

vígreifu peningasölumanna
brjótast aftur fram úr skammarkróknum af alefli með starfsemi smálánafyrirtækjanna sem
bjóða skammtímalán á ofurvöxtum og með agressífri markaðssetningu sem virðist beinast
að börnum eða þá að minnsta
kosti fremur barnalegu fólki.
Enginn er neyddur til að taka
þessi lán, segja smálánasnáðarnir. Þeir hugsa: Sérhver á að
vera frjáls til þess að taka þau
lán sem henni/honum sýnist og
verður þá líka að kunna fótum
sínum forráð, bera ábyrgð á
eigin hegðun – hugsa dæmið til
enda.
Þeir hugsa: Við erum öll á
Markaði, lífið er Markaður –
hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið, við göngum á hans
vegum, og einungis markaðssjónarmið geta átt við á markaði, þar þýðir ekki að hugsa um
heill og hamingju fólks auk þess
sem Markaðurinn leiðir alltaf til
réttrar niðurstöðu að lokum; viðskipti eru grunnþörf mannsins;
við leitumst alltaf við að kaupa

það hvort…“) en lagði áherslu á
það í máli sínu að enginn væri
neyddur til að taka þessu lán
og lét þannig á sér skilja að hér
væri einungis um að ræða frjáls
viðskipti frjálsra einstaklinga í
frjálsu samfélagi þar sem okkur
er leyfilegt að haga okkur óskynsamlega, að minnsta kosti innan
vissra takmarkana.
Gott og vel. En manni er óneitanlega spurn: hver með réttu
ráði tekur lán á 600 prósent
vöxtum nema neyddur til þess?

Hundur Hundsson og félagar
Markaðssetning þessara lána er
svo sérkapítuli. Auglýsingarnar
sýna iðulega talandi smáhunda
sem ræða barnalega saman
um þessi lán eins og persónur
í barnaefni, talsettar á þennan
svolítið hvimleiða ýkta hátt sem
við heyrum stundum hjá fullorðnu fólki þegar það leikur
fyrir börn. Þetta eru okurkrútt.
Þangað til þeir fara að tala um
„tíkurnar“ með því blikk-blikki
sem slíku tali fylgir.
Nú eru þau skilyrði sett fyrir

Talsmaður fyrirtækjanna bar ekki beinlínis blak af starfseminni þegar hann
kom fram í sjónvarpinu til að tala máli
þeirra. Hann neitaði því ekki að vextirnir væru yfirgengilegir – það var meira eins og honum þætti það
ekki vera málið …
sem ódýrast og selja sem dýrast.
Homo homini lupus est.
Þeir hugsa: Það sem þér viljið
ekki að aðrir menn gjöri yður,
það skuluð þér og þeim gjöra.
Þeir hugsa: Hlutverk mannsins hér á þessari jörð er ekki að
gæta náunga síns heldur að gæta
sín á náunga sínum.
Talsmaður fyrirtækjanna bar
ekki beinlínis blak af starfseminni þegar hann kom fram í sjónvarpinu til að tala máli þeirra.
Hann neitaði því ekki að vextirnir væru yfirgengilegir – það
var meira eins og honum þætti
það ekki vera málið („þar sem er
eftirspurn…“) Hann játti því eiginlega að óskynsamlegt væri að
taka þessi lán, með því orðalagi
sem lögmenn nota þegar þeir
neyðast til að viðurkenna eitthvað („það má auðvitað deila um

lánunum að lánþegi sé orðinn
fjárráða svo að hér er væntanlega ekki verið að hvetja fimm
ára börn til að taka upp símann
og panta tíu þúsund kall eins og
hverja aðra pitsu – en hins vegar
er augljóslega verið að höfða til
barnsins í átján ára fólki, sem
enn er svolítið eftir af þó að það
viti kannski ekki af því sjálft; og
lýsir sér stundum í mismikilli
tihneigingu til hvatvísi, ótímabærs trúnaðartrausts, skammsýni og hömluleysis. Þessir
eiginleikar táninga eru auðvitað meðal þess sem gerir þá svo
dásamlega en þeir geta samt
reynst hættulegir þegar krakkarnir standa frammi fyrir
ýmsum freistingum, sem geta
kostað sitt – og kosta alveg áreiðanlega sitt þegar Hundur Hundsson og félagar koma að rukka.

Aðildarviðræður – endatafl
ESB -aðild
Björgvin G.
Sigurðsson
alþingismaður

A

ðildarviðræður Íslands við
Evrópusambandið hafa gengið
vel og hratt fyrir sig. Í sögulegum
samanburði þá hefur ekkert land
lokið viðræðum og þjóðaratkvæði
um samning á skemmri tíma en
fjórum árum. Það var í sambærilegum tilfellum þar sem um EESþjóðirnar Svíþjóð og Finnland var
að ræða.
Vissulega bundu margir vonir
við að viðræðum yrði að fullu lokið
fyrir þingkosningar vorið 2013.
Ljóst er að svo verður ekki en allar
útlínur stóru kaflanna munu samt
án efa liggja fyrir. Það er afstaðan
í sjávarútvegsmálum, landbúnaði
og peningamálum.
Auðvitað skiptir það ekki meginmáli nákvæmlega hve marga mánuði aðildarviðræður taka heldur
hver niðurstaða þeirra er. Óhemjumiklir hagsmunir eru undir. Þeir
mestu í seinni tíma sögu lýðveldisins. Enda samið um að því er virðist eina raunhæfa möguleikann á
því að koma upp traustri og stöðugri umgjörð gjaldeyrismála þjóðarinnar frá því afleita fyrirkomulagi sem við búum við nú og hefur

kostað þjóðina gríðarlega mikið.
Um leið skiptir það meginmáli
að ná góðum samningum hvað
varðar auðlindanýtingu, sjávarútveginn og landbúnaðinn. Án þess
að takist að verja stöðu landbúnaðarins og finna leiðir til að sækja
fram á nýjum sviðum í skjóli landnýtingarstyrkja í stað framleiðslutengds stuðnings er ólíklegt að
þjóðin samþykki aðildina.
Nú er endatafl aðildarviðræðnanna hafið. Sest er að samningum
á mikilvægustu og þyngstu köflunum. Því er einkar mikilvægt
að samninganefndin fái frið til
þess að ljúka þeim störfum, enda
hagsmunirnir af því að ná góðum
samningi fyrir íslenska almannahagsmuni ómældir. Því eru upphlaup og efasemdir um bakland
viðræðnanna einkar skaðlegar nú
þegar mest á reynir á lokasprettinum.
Gefum fólkinu frið til þess að
ljúka störfum sínum. Umsókn
Alþingis um aðild landsins að ESB
stendur enda óhögguð. Þá er þess
skemmst að minnast að Alþingi
hafnaði tillögu á þinginu fyrr á
þessu ári að slíta viðræðum. Þar
var umboð samninganefndarinnar
endurnýjað með afdráttarlausum
hætti.
Í júlí árið 2009 var samþykkt
að sækja um aðild með atkvæðum þingmanna úr öllum flokkum á Alþingi. Stjórnarflokkarnir

höfðu einir og sér ekki atkvæðaafl til þess að samþykkja aðildarumsókn. Til þess voru of margir
þingmenn VG á móti því. Málið
hafði hins vegar breiðari stuðning
sem betur fer enda á ekki að troða
þetta mikilvæga mál niður í skotgröfum flokkastjórnmálanna. Til
þess er það allt of mikilvægt.
Stærstu álitaefnin í aðildarviðræðunum við Evrópusambandið
eru að tryggja að Ísland haldi fullum yfirráðum yfir fiskimiðunum,
helst með sérstöku fiskveiðistjórnarsvæði. Skapa landbúnaðinum og
landsbyggðinni traustan stuðning
til að mæta afnámi tollverndarinnar og semja um tengingu krónu við
evru í kjölfar aðildar að ESB.
Gangi þetta fram er góður
samningur í höfn. Önnur samningsatriði eru léttari vegna aukaaðildar okkar að sambandinu í
gegnum EES-samninginn.
Hvort við berum gæfu til að
yfirgefa það meingallaða fyrirkomulag sem EES er með því að
gerast aðilar að ESB kemur í ljós í
þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarsamning. Þá ræður þjóðin því
sjálf hvort við köstum af okkur
krónuhlekkjunum með því að taka
upp umgjörð peningamála sem
skýtur traustum stoðum undir
íslenskt samfélag og varnar þar
með komandi kynslóðum frá kollsteypum og gengisfellingum fortíðar.

Farðu skynsamlega
með þitt Fé!
Fékort er nýtt fyrirframgreitt greiðslukort, sem
sameinar bestu kosti þess að nota reiðufé og kreditkort. Nýja MasterCard Fékort auðveldar þér að taka
fjármálin fastari tökum og færir þér um leið ærleg
afsláttarkjör hjá fjölda áhugaverðra fyrirtækja.
Það er óþarfi að vera kindarlegur. Sæktu um
Fékort á www.kreditkort.is.
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Bundin í báða skó? - Um Ísland í Evrópu
Evrópumál
Árni Páll
Árnason
alþingismaður

Í

fyrri greinum hef ég rakið
þann mikla ávinning sem varð
af opnun íslensks efnahagslífs með EES-samningnum, en
jafnframt hversu viðkvæmt
hagkerfið reyndist vera fyrir
frjálsum fjármagnshreyfingum. Ég hef líka rakið að evruríkin glíma í dag við afleiðingar
misvægis sem er eðlislíkt því
sem við höfum þurft við að etja.
Spurningin sem við stöndum
frammi fyrir er hvernig við
getum áfram verið hluti af hinu
evrópska viðskiptaumhverfi og
hvort EES-samningurinn dugi
okkur til þess eða hvort aðild að
ESB færi okkur betri tæki til
að verjast og sækja fram fyrir
íslenska hagsmuni.
En fyrst þurfum við að meta
raunsætt stöðu okkar í dag. Við
búum vissulega enn við marga
kosti EES-samningsins. Íslensk
fyrirtæki njóta aðgangs að evrópskum markaði fyrir vöru sína
og þjónustu og við getum frjáls
tekið okkur búsetu hvar sem
er á hinu evrópska efnahagssvæði og fengið þar vinnu. En
við höfum ekki getað lifað við
frjálsar fjármagnshreyfingar og
neyðst til þess að setja á gjaldeyrishöft. Þau verja okkur í dag

fyrir afleiðingum þess misvægis
sem fyrr var vikið að, en valda
því líka að fjármagn streymir
ekki til landsins til að þjónusta
íslenskt efnahagslíf og fólk og
fyrirtæki í milliríkjaviðskiptum lenda daglega í vandræðum
vegna hafta.
Samkeppnishæfustu fyrirtæki
okkar kjósa að vaxa í útlöndum,
fremur en á Íslandi, eins og ég
rakti í þriggja greina flokki hér
í vor. Eftir að greinarnar birtust
spratt allmikil umræða um höftin, skaðsemi þeirra og leiðina
út úr þeim. Það sem mér þótti
standa upp úr eftir þá umræðu
var að erfiðasta hindrunin í
vegi afnáms hafta væri hin fullkomna óvissa sem væri um hvað
það væri sem tæki við eftir höft.
Mun krónan einungis taka dýfu
í nokkra mánuði og ná svo aftur
eðlilegu jafnvægisgengi eða
getum við búist við langvinnu
tímabili veiks gengis krónunnar
með gósentíð útflutningsgreina
en hörmulegum afleiðingum
fyrir innlenda verslun, þjónustugreinar og skuldsett heimili?
Allir þekkja aflandskrónuvandann og óþarfi að fjölyrða
um hann. Aflandskrónurnar
þurfa út og við verðum að geta
losað þær út á kjörum sem við
stöndum undir. Hitt gleymist oft í umræðunni að íslenskt
efnahagslíf er nú þegar mjög
skuldsett í erlendum gjaldeyri.
Ríki, sveitarfélög, orkufyrirtæki
og einstök fyrirtæki eru með
erlendar skuldir. Til að greiða
af þessum skuldum þarf að afla

gjaldeyris. Nýir bankar eru í
erlendri eigu og munu greiða
arð til eigenda sinna úr landi á
næstu árum. Til þess þarf líka
gjaldeyri. Stærsti óvissuþátturinn sem háir okkur nú við afnám
hafta er hvert raunverulegt
heildarumfang þessara skuldbindinga er og hvort geta þjóðarinnar til að afla gjaldeyris mun

það er óumflýjanlegt að þeir
verji miklum hluta handbærs
fjár til fjárfestinga erlendis um
leið og höftum verður aflétt, ef
þeir eiga að ná að dreifa áhættu
sinni og standa undir því hlutverki sem þeim hefur verið
falið. Við verðum að gera ráð
fyrir öllu slíku í þessu reikningsdæmi. Það borgar sig ekki

Allir þekkja aflandskrónuvandann og
óþarfi að fjölyrða um hann. Aflandskrónurnar þurfa út og við verðum að geta
losað þær út á kjörum sem við stöndum undir. Hitt
gleymist oft í umræðunni að íslenskt efnahagslíf er
nú þegar mjög skuldsett í erlendum gjaldeyri. Ríki,
sveitarfélög, orkufyrirtæki og einstök fyrirtæki eru
með erlendar skuldir.
standa undir því útflæði sem
fyrirsjáanlegt er vegna þeirra
á næstu áratugum. Er Ísland,
með öðrum orðum, of skuldsett í
erlendum gjaldeyri?
Mikilvægasta verkefni næstu
mánaða er að kortleggja þessa
stöðu til fulls. Við það mat er
mikilvægt að velta við hverjum steini, taka alla þætti með
í reikninginn og vanmeta ekki
útflæðisþrýstinginn. Við höfum
til dæmis séð erlendar eignir lífeyrissjóðanna rýrna hlutfallslega á undanförnum árum og

að nálgast þetta verkefni með
„þetta reddast“ hugarfarinu.
Þvert á móti er staðan sú að ef
við tökum ekki allt með í reikninginn og vanmetum heildarumfang skuldbindinganna eru
allar líkur á að krónan súnki
við afnám gjaldeyrishafta og
haldist veik um langa hríð, með
hörmulegum afleiðingum fyrir
efnahagslífið.
En hvað er til ráða ef aflands
krónur og erlendar afborganir
opinberra aðila og einkaaðila
– allra hér á Íslandi – reynast

meiri en sem nemur getu landsins til að skapa gjaldeyri? Þá
bíður okkar mikilvægt verkefni,
sem eru samningar við erlenda
kröfuhafa um lækkun þessara skulda. Erlendir kröfuhafar
hafa hag af því að Íslandi gangi
vel og þeim getur ekki hugnast sú framtíðarsýn að íslenskt
efnahagslíf læsist í doða vegna
ofskuldsetningar. Við höfum í
tvígang áður gripið til aðgerða
sem greiddu fyrir skynsamlegum skuldaskilum við erlenda
kröfuhafa. Fyrst settum við
Neyðarlögin, sem vörðu hagkerfið. Næst var samið um skiptingu
bankanna í gamla og nýja og
svigrúm skapað fyrir úrvinnslu
skulda heimila og fyrirtækja.
Nú er síðasta verkefnið eftir: Að
tryggja að Ísland í heild – ríkisrekstur sem einkarekstur – geti
staðið undir erlendum skuldum.
Ef þetta verkefni tekst vel er
mögulegt að setja meiri kraft
í afnám gjaldeyrishafta. Þá
tekst líka að draga verulega úr
hættunni á því að krónan nái
sér ekki aftur á strik í kjölfar
afnáms hafta. En eftir stendur
þá spurningin um hvort krónan
muni geta spjarað sig í eðlilegum viðskiptum á gjaldeyrismarkaði eftir að höft hafa verið
afnumin. Getur krónan virkað
án sérstakra stuðningsaðgerða
og verður verðmyndun hennar
eðlileg? Getum við lifað við þá
umgjörð sem EES-samningurinn skapar um frjálst fjármagnsflæði? Ég leita áfram
svara við því í næstu greinum.

Ingólfstorg – lausn á málinu
Skipulagsmál
Halla
Bogadóttir
f. h. BIN-hópsins

A

llir sem tekið hafa þátt í
umræðu undanfarið um fyrirhugaðar framkvæmdir við Ingólfstorg, Austurvöll og Fógetagarð
virðast sammála um eitt: Deiliskipulagið sem gildir um þennan reit er meingallað. Hvað er til
ráða?

Aðeins þrjár leiðir?
Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi
og varaformaður skipulagsráðs,
skrifaði grein í Fréttablaðið 26.
júlí sl. og sagði þar að borgin ætti
þrjá valkosti.Þeir væru:
1. Að fara eftir því sem deiliskipulagið heimilar. Fáir munu
sáttir við þessa leið.
2. Að fara dómstólaleiðina.
Margir hafa hvatt borgaryfirvöld til að leyfa ekki byggingar að

fullu í samræmi við deiliskipulagið og láta reyna á hvort skaðabótakrafa kæmi fram. Þannig fengist
svar við því hver bótakrafan yrði
og hver yrði niðurstaða dómstóls.
Hugsanlegt væri að út úr þessu
kæmi viðunandi lausn en borgaryfirvöld vilja ekki hætta á að illa
fari, fjárhagslega.
3. Að byggja í samræmi við
vinningstillögu, eða vinningstillögur, í nýafstaðinni samkeppni.
Þetta telur Hjálmar ákjósanlegustu leiðina. Margir hafa hins
vegar orðið til að benda á að ekki
sé unnt að gera hvort tveggja,
reisa stórt hótel og sýna gamalli
byggð virðingu og sóma um leið.

Fjórða leiðin, að vinda ofan af
Við sem myndum BIN-hópinn svonefnda (Björgum Ingólfstorgi og
Nasa) höfum bent á fjórðu leiðina, sem er farsælust að okkar
mati. Hún snýst um makaskipti
og aðkomu yfirvalda að ráðstöfun
húsa á hinum mikilvæga reit.
a. Reykjavíkurborg fái lóðarhafa
góða lóð annars staðar, þar sem vel

færi á að reisa stórt hótel, en hlyti
í staðinn lóðir hans á umræddu
svæði. Með því móti losnaði eigandinn við tímafrekan og kostnaðarsaman fornleifauppgröft sem
hann þyrfti ella að kosta og það
tefði fyrir öllum framkvæmdum,
einkum í Vallarstræti og Kirkjustræti.

hefur, við miklar vinsældir. Samkvæmt vinningstillögu skal salurinn hins vegar rifinn en reistur
hótelsalur í staðinn.
c. Borgin eignist Landsímahúsið
(Thorvaldsensstræti 4), eitt virðulegasta hús Reykjavíkur, teiknað
af Guðjóni Samúelssyni. Húsið
mætti nýta sem menningarhús

Þessi fjórða leið er í þágu allra Íslendinga
og Alþingis. Hún býður upp á enn betra
mannlíf á sólríkum dögum og nýjum
möguleikum á bættu menningarlífi. Nú reynir á borgarfulltrúa að takast á við vandann og minnast þess að
pólitík er list hins mögulega.
b. Reykjavíkurborg leysi til
sín Kvennaskólann, Nasasalinn,
Hótel Vík og Brynjólfsbúð. Þrjú
hin síðastnefndu yrðu gerð upp og
ráðstafað að nýju, og öll væntanlega seld. Miðað yrði við svipaðan rekstur í Nasasalnum og verið

enda verði horfið frá hugmyndum
um menningarhús á Ingólfstorgi.
Á jarðhæð verði veitingarekstur
með útiveitingum við Austurvöll.
Ingólfstorg verði ekki minnkað en
mætti auðvitað lagfæra.
d. Alþingi kaupi hin Símahúsin,

önnur en Thorvaldsensstræti 4.
Við höfum góðar heimildir fyrir
því að á þinginu sé þverpólitískur
áhugi á að leita annarra lausna
við húsnæðisvanda en þeirra að
reisa ný hús á Alþingisreitnum og
að í því sambandi þyki Símahúsin
álitlegur, eða a.m.k. hugsanlegur,
kostur. Takist ekki samningar um
kaup húsanna gæti Alþingi tekið
þau á leigu.

Göngum í málið
Þessi fjórða leið er í þágu allra
Íslendinga og Alþingis. Hún býður
upp á enn betra mannlíf á sólríkum dögum og nýjum möguleikum
á bættu menningarlífi. Nú reynir
á borgarfulltrúa að takast á við
vandann og minnast þess að pólitík er list hins mögulega.
BIN hópurinn hefur mótmælt
þriðju leiðinni, sem lýst er að ofan,
með söfnun undirskrifta á www.
ekkihotel.is og eru þegar komnar tæplega 15.000 undirskriftir.
Við hvetjum alla landsmenn til að
styðja þessa baráttu með undirskrift sinni.
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SJÓN (Sigurjón B. Sigurðsson) rithöfundur er fimmtugur í dag.

„Sögur úreldast ekki.“

timamot@frettabladid.is

Merkisatburðir
1729 Hraun rann út í Mývatn umhverfis kirkjuna í Reykjahlíð
í Mývatnseldum, sem stóðu með hléum frá 1724 og fram í
september 1729.
1828 Simón Bolívar tók sér alræðisvald í Stór-Kólumbíu.
1867 Eldgos hófst í Vatnajökli og stóð í 13 daga. Talið er að
gosið hafi verið nálægt Grímsvötnum.
1914 Fjórir menn af 17 manna áhöfn togarans Skúla fógeta
fórust er togarinn sigldi á tundurdufl og sökk. Þá var mánuður
liðinn frá upphafi fyrri heimsstyrjaldar.
1946 Einangrun Siglufjarðar var rofin er fyrsti bíllinn komst
þangað eftir að unnið hafði verið að vegagerð um Siglufjarðarskarð í ellefu ár.
1951 Sýningarsalir Listasafns Íslands í húsi Þjóðminjasafnsins
voru formlega opnaðir.
1991 Moldóva fékk sjálfstæði frá
Sovétríkjunum.
1994 Kvikmynd Friðriks Þórs
Friðrikssonar, Bíódagar, hlaut
Amanda-kvikmyndaverðlaunin,
sem eru norræn. Mat dómnefndar var að myndin væri þjóðleg og
alþjóðleg í senn.

SALOME ENSEMBLE Á ÆFINGU Sveitina skipa þau Joaquín Páll Palomares fiðluleikari, Kristín Þóra Haraldsdóttir víóluleikari, Guðný Jónasdóttir

sellóleikari, Emilía Rós Sigfúsdóttir flautuleikari, Grímur Helgason klarínettuleikari og Hrönn Þráinsdóttir píanóleikari.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Á ESKIFIRÐI Fagrir tónar hljómuðu um Eskifjörð í gærkveldi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sumarkveðja
Tónleikar í tilefni þess að
120 ár eru liðin frá fæðingardegi Inga T. Lárussonar tónskálds voru haldnir
honum til heiðurs í Tónlistarmiðstöð Austurlands á
Eskifirði í gærkveldi. Þeir
báru yfirskriftina Sumarkveðja. Öll lög Inga T., þrjátíu og fjögur talsins, voru

þar flutt af kórum og einsöngvurum.
Aðgangur á tónleikana
var í boði Alcoa Fjarðaáls
og voru hluti dagskrár sem
efnt var til um helgina vegna
fimm ára framleiðsluafmælis fyrirtækisins.
Heimild: www.alcoa.com/
iceland.
- gun

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

FRÓÐI JÓHANNSSON
frá Dalsgarði í Mosfellsdal,

lést fimmtudaginn 23. ágúst á
Landspítalanum í Fossvogi. Útför fer fram
frá Fríkirkjunni í Reykjavík þriðjudaginn
28. ágúst klukkan 11.
Högni Fróðason
Ragna Fróðadóttir
Þorkell Sigurður Harðarson
Halla Fróðadóttir
Hákon Pétursson
Birta Fróðadóttir
Mímir, Ari, Mía, Högna Sól, Harpa Kristín, Máni og Bjartur.

UPPSKERUHÁTÍÐ UNGRA TÓNSKÁLDA: UNG NORDISK MUSIK HEFST Á MORGUN

Tónskáldin tínast til landsins
Síðustu daga hefur nokkur fjöldi efnilegra tónskálda og tónlistarmanna alls
staðar að af Norðurlöndunum verið að
tínast til landsins. Tilefni þess er að á
morgun brestur á nokkurs konar uppskeruhátíð ungra tónskálda – tónlistarhátíðin Ung Nordisk Musik – með
samtals átta tónleikum í vikunni og
um næstu helgi. Þar verða leikin tónverk eftir ung tónskáld frá Danmörku,
Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Íslandi.
Ung Nordisk Musik er rótgróin
hátíð sem haldin hefur verið á Norðurlöndunum árlega í áraraðir. Hvert
Norðurlandanna sendir sjö fulltrúa á
hátíðina, sem eru valdir af sérstakri
dómnefnd í hverju landi fyrir sig.
Miðað er við að tónskáldin séu undir
þrítugu, þó að nokkur tónskáld sem
eru örlítið eldri hafi sloppið í gegn,
þar sem þau eru enn þá í námi.
Þetta er í áttunda sinn sem hátíðin er haldin hér á landi, en hún var
fyrst haldin hér árið 1974. Þórunn
Gréta Sigurðardóttir, sem sér um
kynningarmál fyrir hátíðina, er hæstánægð með þau verk sem valin voru

til að flytja á hátíðinni í ár og býr sig
undir anna sama
en umfram allt
stórskemmtilega
viku. „Við erum
með stóra n og
mjög fjölbreyttan
hóp flytjenda. Af
þeim íslensku má
til dæmis nefna
ÞÓRUNN GRÉTA
Caput-hópinn, sem
SIGURÐARDÓTTIR
tónleika
MYND/GLAMOUR ET CETERA heldur
í Norðurljósasal
Hörpu, Salome Ensemble sem verður á Kjarvalsstöðum og Kammerkór
Suðurlands sem verður með tónleika
í Skálholti. Við fundum fyrir miklum
velvilja á meðal íslenskra flytjenda að
taka þátt í þessu. Við erum því mjög
ánægð og stolt af þessari dagskrá og
okkur þykir hún lofa góðu.“
Hefð er fyrir því að í það minnsta
tvö gestatónskáld taki þátt í hátíðinni. Í ár verða þau þau Klaus Lang og
Þuríður Jónsdóttir, sem munu kynna
verk sín og miðla af reynslu sinni til

yngri tónskálda. Þess má geta að flutt
verða verk eftir bæði gestatónskáldin
á tónleikum í Skálholtskirkju þann 30.
ágúst.
Samhliða tónlistarhátíðinni verða
bæði listasmiðjur og fyrirlestrar,
þar sem áhersla verður á aðalþema
hátíðarinnar, nýsköpun í tónlist og
hljóðfærasmíði. Halldór Úlfarsson
myndlistarmaður og Hlynur Aðils
Vilmarsson leiða til að mynda smiðju
sem fimm þátttakendur hátíðarinnar
sækja. Hún ber titilinn „The Sound
of Things“ og er ætlað að vinna í að
kortleggja hljóðeiginleika fundinna
hluta. Afrakstur þeirrar smiðju verður kynntur á tónleikum Jaðarbers,
föstudagskvöldið 31. ágúst, í Listasafni Reykjavíkur – Hafnarhúsi.
Allir viðburðir hátíðarinnar, hvort
sem um er að ræða tónleika, listasmiðjur eða fyrirlestra, eru ókeypis. Hátíðin stendur frá 28. ágúst til
1. september. Meira má fræðast um
dagskrá hennar á vefslóðinni http://
unm.is/.

Spennurafbók fyrir unglinga
HEIÐA BJÖRK HJALTADÓTTIR
lést á heimili sínu þann 15. ágúst síðastliðinn. Útförin fer fram frá Fella- og Hólakirkju þann 30. ágúst kl. 15.00.
Aðstandendur.

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir, stjúpfaðir,
afi og langafi,

ÓLAFUR BEN SNORRASON
Laxalæk 36, 800 Selfossi,

lést á Landspítalanum í Fossvogi
þriðjudaginn 21. ágúst. Útförin fer fram frá
Selfosskirkju fimmtudaginn 30. ágúst kl.
15.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent
á að láta MND-félagið njóta þess.
Irena Halina Kolodziej
Unnur Ben Ólafsdóttir
Viðar Bergsson
Ólöf Þóra Ólafsdóttir
María Ben Ólafsdóttir
Óskar Einarsson
Einar Ólafsson
Guðný Ólafsdóttir
Gunnar Jökull Guðmundsson
Sara Rós Kolodziej
barnabörn og barnabarnabörn.

Á laugardaginn var útgáfu
nýrrar barna- og unglingabókar fagnað. Hún
heitir Blendingurinn og
er fyrsta bók myndlistarog kvikmyndagerðarkonunnar Hildar Margrétardót t u r. Blend i ng u r i n n
er spennu- og raunasaga
skrifuð fyrir börn og unglinga á aldrinum 8 til 14
ára, en höfðar einnig til
eldri lesenda. Blendingurinn fékk Nýræktarstyrk
Bókmenntasjóðs árið 2010.
Slíkum styrk er ætlað
að styðja við fjölbreytta
nýrækt í íslenskum skáldskap og bókmenningu. Það
er Emma.is sem gefur söguna út, en það er rafbókaveita sem er sérhæfð í að
selja og framleiða rafbækur fyrir bókaforlög, smærri
bókaútgefendur og sjálfstæða höfunda. Blendingurinn er 100. rafbókin sem
kemur út hjá Emmu. Hún
er jafnframt sú fyrsta til að
verða prentuð eftir pöntun

holmfridur@frettabladid.is

Afmæli

Brynhildur Þórarinsdóttir
rithöfundur er 42 ára

Sveinbjörn I. Baldvinsson
rithöfundur er 55 ára

BLENDINGURINN Fyrsta skáldsaga myndlistar- og kvikmyndagerðar-

konunnar Hildar Margrétardóttur er komin út hjá Emmu.is.

fyrir lesendur, sem greiða
fyrir það sem nemur prentog sendingarkostnaði. Hún
verður fáanleg sem rafbók á Emma.is fyrir lestæki á borð við Kindle eða

iPad Touch. Þegar lesendur kaupa rafbókina gefst
þeim kostur á að fá einnig
prentaða kilju senda heim
að dyrum innan nokkurra
daga.
- hhs

Sigurbjörg Þrastardóttir
rithöfundur er 39 ára

JARÐFRÆÐI Í VIÐEY
Hreggviður Norðdahl jarðfræðingur miðlar af
visku sinni um hvernig eldar, ís og sjór hafa
skapað og mótað hina fallegu Viðey í þriðjudagsgöngu annað kvöld kl. 19.15. Ferjan til Viðeyjar fer
aukaferð á þriðjudagskvöldum frá Skarfabakka kl.
18.15 og 19.15. Kaffihúsið í Viðeyjarstofu er opið.



%\JJLQJDUYLQNODURJIHVWLQJDU

UPPÁHALDSMÁLVERKIÐ Brynja segir
að heimilið væri tómlegt án stórs málverks
eftir föður hennar á
veggnum, en það er
í miklu uppáhaldi hjá
henni.
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UMVAFIN MYNDLIST
LISTAGEN Brynja Jónsdóttir er dansari og listin er henni í blóð borin því hún
er komin af myndlistarfólki. Hún heldur mikið upp á list foreldra sinna.
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Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja
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rynja Jónsdóttir, 22 ára dansnemi, er
nýflutt heim frá Danmörku þar sem
hún var í dansnámi. Í haust hóf hún
nám í Listaháskóla Íslands. Hún segir hér
frá tveimur uppáhaldshlutunum sínum á
heimilinu, en þeir eiga það sameiginlegt að
vera listaverk eftir foreldra hennar.
Önnur myndin er póstkort af Mónu Lísu
sem málað hefur verið á. Það gerði móðir
hennar, Sóley Eiríksdóttir myndlistakona,
en hún lést árið 1994 þegar Brynja var
fjögurra ára gömul. „Mér þykir bara svo
vænt um þessa mynd því hún er svo mikið
í anda mömmu og þess sem ég hef heyrt
um hana,“ segir Brynja. „Pabbi dró þessa
mynd upp úr skúffu einn daginn og gaf
mér hana. Hann sagði mér svo söguna á
bak við hana, en þegar þau ferðuðust til
útlanda tóku þau alltaf póstkort af frægum
málverkum og myndum og mamma breytti
þeim áður en þau sendu kortin heim.“

LEGGUR MERKINGU Í VERKIÐ
Myndin sem hangir á veggnum fyrir ofan

Brynju er eftir föður hennar, Jón Axel
Björnsson, en hún er einnig í miklu uppáhaldi hjá henni. „Mér finnst hún hrikalega
flott. Ég saknaði hennar mikið þegar hún
var ekki á veggnum í stuttan tíma. Veggurinn var algjörlega allsber án hennar.“
Brynja leggur mikla merkingu í myndina:
„Hún minnir mig á að halda hausnum fyrir
ofan vatnið. Það er þannig sem ég túlka
hana og ég lít stundum á hana og man
þetta. Ég segi kannski ekki að það sé hluti
af morgunrútínunni að líta á myndina og
hugsa með sjálfri mér að nú sé best að
halda höfðinu fyrir ofan vatnið áður en ég
held út í daginn,“ segir Brynja og hlær. „En
hún er vissulega áminning til mín.“ Faðir
Brynju gaf henni myndina þegar hún flutti
að heiman.
Sófinn sem Brynja situr í var einnig gjöf
frá föður hennar en hann smíðaði sófann
þegar hann flutti sjálfur að heiman og
Brynju finnst mikið til hans koma. „Mér
finnst hann nettur, þessi sófi.“
■

BREYTT PÓSTKORT
Móðir Brynju hafði þann
sið á ferðalögum að
breyta póstkortum áður
en hún sendi þau heim.
Þetta er eitt af þeim.
MYND/PJETUR

halla@365.is

SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

SUMAR ÚTSALA
12 mánaða
r
vaxtalausa*
r
lu
s
greið

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

VILT ÞÚ LÉTTAST HRATT
OG ÖRUGGLEGA?
Taktu inn 2 töflur af KONJAK + STÓRT
glas af vatni 3x á dag hálftíma fyrir máltíð

SAUMA SAMAN
FRAM Á NÓTT
BÚTASAUMUR Þóra Katrín Kolbeins er mikil hannyrðakona. Hún kynntist
bútasaumi fyrir þrjátíu árum og hefur ekki getað lagt frá sér nálina síðan.

É

www.gengurvel.is

  
    

Fæst
æst í hei
heilsubúðum,
ilsub
ubúð
búððum
um,
m ap
apót
apótekum
ótek
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ekum og
heilsuhillum stórmarkaðanna

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

g er alltaf með eitthvað milli handanna. Bútasaumsklúbburinn minn
hefur hist einu sinni í mánuði
síðastliðin tuttugu ár,“ segir Þóra Katrín
Kolbeins, hannyrðakona þegar hún er
spurð að því hvað hún sé með á prjónunum. Reyndar er það bútasaumur sem
á hug hennar allan, þótt hún prjóni líka.
Þá var hún að enda við að sauma altarisdúk sem er harðangur og klaustur, en
hún féll fyrir bútasaumnum fyrir rúmum
þrjátíu árum.
„Ég kynntist bútasaumi fyrst hjá
henni Guðfinnu í Virku Þegar ég fór á
námskeið hjá henni og hef síðan þá
farið á öll bútasaumsnámskeið á hennar
vegum á Hótel Örk í Hveragerði. Námskeiðið er mjög skipulagt og flott. Þarna
erum við allt frá þrjátíu upp í sextíu
konur samankomnar og saumum frá því
við mætum á staðinn og alveg fram á
síðustu stund og njótum þess í botn,“
segir Þóra Katrín glaðlega og segir
félagsskapinn ekki síður mikilvægan en
saumaskapinn. „Við borðum saman og
höldum svo áfram að sauma fram eftir
kvöldi. Þá erum við gjarnan að sýna
önnur stykki sem við höfum gert, bera
saman bækur okkar og hafa gaman af.
Þetta gefur mér mikið, enda er maður
manns gaman.“
En á svo þaulreynd hannyrðakona
eitthvert erindi á námskeið ár eftir ár?
„Já já, ég læri alltaf eitthvað nýtt. Það er
alltaf hægt að bæta við sig nýrri tækni,“
segir Þóra Katrín og hlær og viðurkennir að eftir svo mörg ár eigi hún talsvert
safn af bútasaumsstykkjum í skápunum.
„Ég á auðvitað fullt til en ég gef líka

AFKASTAMIKIL Katrín
viðurkennir að eiga
talsvert af bútasaumsstykkjum í skápunum
hjá sér.
MYNDIR/GVA

LISTASMÍÐ Katrín segist alltaf geta bætt við
sig þekkingu þótt hún
hafi saumað bútasaum í
fleiri áratugi.

mikið í gjafir. Ég á líka margt óklárað
til að grípa í, öðruvísi er þetta ekkert
gaman.“

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

■

heida@365.is

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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Ásdís Írena
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Toyota-húsið til sölu
Eignamiðlun ehf. kynnir:

Viltu selja?
Rúnar Gíslason
Lögg. fasteignasali

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

audur@fasteignasalan.is

Save the Children á Íslandi

Til sölu Nýbýlavegur 2, 6 og 8 í Kópavogi. Hús nr.
2 er 3.118 fm og ásett verð er 385.000.000 kr. Hús
nr. 6 er í tveimur einingum. Aðalhúsið er 1601,7
fm og ásett verð er 180.000.000 kr. Hús nr. 8 er
2.405,2 fm og ásett verð er 268.000.000 kr.

N

ýbýlavegur 2: Fyrsta hæð er glæsilega innréttuð með vandaðri lýsingu og gólfefnum. Góðar
skrifstofur og nokkrar snyrtingar. Inn af sýningarsal er lagerrými með góðum innaksturshurðum.
Kjallari er bílageymsla og lagerrými. Önnur hæð: Stórt
verkstæði, móttaka, snyrtingar og lager. Fjórar góðar
innkeyrsluhurðir. Aðgengi að þessu húsi er frá Dalbrekku. Innangengt er á milli þessa húss og húsa númer
4 og 6 og er lítið mál að loka þar á milli.
Nýbýlavegur 4: Fyrsta hæð er glæsilega innréttuð
með vandaðri lýsingu og gólfefnum. Góðar skrifstofur
og nokkrar snyrtingar.
Önnur hæð: Stór salur með innkeyrsluhurð. Aðgengi
að þessari hæð er frá Dalbrekku.
Nýbýlavegur 6: Fyrsta hæð er glæsilega innréttuð.
Góðar skrifstofur og nokkrar snyrtingar.
Önnur hæð (áður sýningarsalur notaðra bíla) er stór
salur með tveimur innkeyrsluhurðum. Aðgengi að þessari hæð er frá Dalbrekku.
Bakhús (skrifstofuhæð) er 328,5 fm og ásett verð er
36.000.000 kr.

Toyotahúsið við Nýbýlaveg.

Góð skrifstofuhæð sem skiptist í tvö aðskilin rými og
geymslu. Annars vegar er um að ræða 94 fm skrifstofurými með þremur skrifstofum og hins vegar 205,7 fm
skrifstofurými með 7 skrifstofum og snyrtingu. Einnig fylgir 28,8 fm vörugeymsla á jarðhæð. Aðgengi er
frá Dalbrekku. Lyfta.
Nýbýlavegur 8: Fyrsta hæð er vel innréttuð. Góðar
skrifstofur. Útgengi út í port að sunnanverðu.
Önnur hæð skiptist í verslunarpláss, stóran lager með
innkeyrsluhurð, snyrtingar og skrifstofur. Að norðanverðu er góð skrifstofuálma með nokkrum skrifstofum
og stóru opnu vinnurými, salernum og kaffistofu.
Þriðja hæðin er mjög góð skrifstofuhæð með rúmgóðum skrifstofum, „kokka eldhúsi“, snyrtingum og
góðum matsal. Bakhús: Tveir góðir flísalagðir vinnusalir, verkstjóraskrifstofa, kaffistofa og fleira.
Samtals er því um að ræða 10.210 fm og er ásett verð
á alla eignina 1.214.000.000 krónur. Nánari upplýsingar: Eignamiðlun, sími 588 9090.

Skógarsel 41-43 - 109 Reykjavík

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

Klapparhlíð 1, íbúð 405 - 270 Mosfellsbær
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Falleg 142,9 m2 3ja herbergja íbúð
á 2. hæð með tveimur geymslum og
bílastæði í bílakjallara við Skógarsel
41-43 í Reykjavík. Húsið er byggt á
svokölluðum Alaskareit og er mikill trjágróður umhverﬁs húsið. V. 39,5 m.
.
Djáknavegur 13 - 801 Selfoss
53,8 m2 sumarbústaðar ásamt ca. 20 m2 svefnlofti og ca. 14 m2 gestahúsi við Djáknaveg 13 í Úthllíð. Heitt og kalt vatn, heitur pottur, 5 mínútur á
Geysi - 4.035 m2 leiguland. V. 20,9 m.

Grænakinn 12 - 220 Hafnarfjörður

Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:30 til 18:00
Glæsileg 121,2 m2 3ja herbergja
endaíbúð á efstu hæð í 4ra
hæða lyftuhúsi fyrir 50 ára og
eldri, með geymslu og bílastæði
í bílakjallara við Klapparhlíð 1 í
Mosfellsbæ. V. 39,9 m.

ÚS
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82,1 m2, 4ra herbergja íbúð á neðri
hæð í tvíbýlishúsi við Grænukinn
12 í Hafnarﬁrði. Eignin er laus til
afhendingar strax.
80,7 m2, 3ja herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi við Grænukinn 12 í Hafnarﬁrði. Eignin er laus til afhendingar
strax. V. 16,3 m.

.
Naustabryggja 25 - 110 Reykjavík
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.

Sóleyjarimi 19 - 112 Reykjavík
Mjög falleg 89 m2, 3ja herbergja íbúð
á 2. hæð í lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri
við Sóleyjarima 19 í Grafarvogi. Eignin
skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús, eldhús og
stofu. Íbúðinni fylgir 6,9 m2 sérgeymsla í sameign. Eignin er laus til
afhendingar strax. 23,5 m.

Dalatangi - 270 Mosfellsbær
Mikið endurnýjað 306,6 m2
tvílyft einbýlishús með aukaíbúð
við Dalatanga 27 í Mosfellsbæ.
Á aðalhlæð er stofa, borðstofa,
glæsilegt eldhús, sjónvarphol, 3
svefnherbergi, tvö baðherbergi
og þvottahús. Á neðri hæð eru
þrjú góð svefnherbergi, salerni,
geymsla og stórt unglingaher-

.
Álfhólsvegur 84 - 200 Kópavogur
168,3 m2 íbúð á tveimur hæðum í tvíbýlishúsi ásamt 69,4 m2 bílskúr við Álfhólsveg 84 í
Kópavogi. Eignin þarnast töluverðra endurbóta.
V. 28,9 m.

Laugarnesvegur 92, Íbúð 101 - 105 Reykjavík

IÐ
OP
bergi með sérútgangi. Á neðri hæð er einnig aukaíbúð
með sér inngangi, þar er stofa, svefnherbergi, eldhúskrókur og baðherbergi.
V. 74,9 m.

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

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

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.
Vegna ﬂutnings höfuðstöðva Ístaks hf. að Bugðuﬂjóti 19,
Tungumelum í Mosfellsbæ er þessi glæsilega skrifstofubygging
til leigu eða sölu.
Sjálf skrifstofubyggingin er 2.809,0 fm að stærð, þrjár hæðir og
kjallari auk 1.051 fm bílakjallara. Fasteignin skiptist í móttöku,
afstúkaðar skrifstofur og opin vinnurými, fundarsali, fyrirlestrarsal,
tæknirými, skjalageymslur, eldhús með matsal o.ﬂ.

GLÆSILEG SKRIFSTOFUBYGGING
ENGJATEIGUR 7 – TIL LEIGU EÐA SÖLU
SUMARHÚS
OP

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.
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Húsið er byggt árið 2003 og er samstarfsverkefni á milli dönsku
arkitektastofunnar KHR arkitektar og Arkís arkitekta. Byggingin er
hönnuð sem opin, gegnsæ og gagnvirk bygging sem hvetur til
samskipta fólks. Dagsbirta og árstíðirnar endurspeglast innanhúss
í stórum gluggaﬂötum.
Byggingin er vel staðsett miðsvæðis í Reykjavík og í góðum
tengslum við Laugardalinn.
Eignin getur verið laus til afnota ﬂjótlega.

4 - 6 HERB.

Reynigrund 17 – Kópavogi
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.00-17.30 Gott 126,6 fm. raðhús á tveimur hæðum auk
frístandandi 31,5 fm. nýlegum bílskúr. Eignin skiptist m.a. í stofu og borðstofu með útgengi
á suðvestur svalir og þrjú svefnherbergi auk forstofuherbergis og fataherbergis. Manngengt
geymsluloft er yﬁr efri hæð. Sérlega fallegur garður með viðarverönd til suðvesturs. Húsið og
garður hafa fengið gott viðhald. Verð 37,5 millj. Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin.

SÉRBÝLI

Grenimelur – efri sérhæð og ris
Mjög falleg og vel skipulögð 155,8 fm. efri sérhæð og ris í nýlega endurnýjuðu þríbýlishúsi auk
bílskúrsréttar að um 30 fm. bílskúr. Eignin er þó nokkuð endurnýjuð, m.a. raﬂagnir og taﬂa,
gler og gluggar, hús að utan, neysluvatnslagnir o.ﬂ. Samliggjandi stofur með útgangi á suðurr
svalir. Fimm herbergi. Rishæðin var byggð ofan á húsið fyrir um 20 árum síðan. Mikil lofthæð í
risi. Hús að utan nýlega klætt marmarasalla. Verð 49,9 millj.

Haukanes – Garðabæ.
Steinás – Garðabæ
Fallegt,
g vel skipulagt
p g ogg vel staðsett 144,5 fm. einbýlishús
ý
á einni hæð auk 50,0 fm. sérstæðs
bílskúrs með mikilli lofthæð. Húsið stendur á fallegum stað neðst í Ásahverﬁnu við opið
svæði með frábæru útsýni yﬁr hraunið. Mjög mikil lofthæð er í stofu og eldhúsi og innfelld
lýsing í loftum. Rúmgóð stofa, stórt eldhús og fjögur svefnherbergi. Risloft er yﬁr hluta
hússins, vel manngengt og nýtist sem vinnuaðstaða. Verð 63,0 millj.

Haukanes- Garðabæ
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 sérsmíðuðum innréttingum.
Fimm herbergi. Stórar og skjólgóðar verandir til suðurs með skjólveggjum og heitum potti.
Stór og ræktuð eignarlóð. Verð 99,0 millj.

Holtagerði -Kópavogi
221,0 fm. steiniklætt einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 60,0 fm. sambyggðum
bílskúr. Stofa á tveimur pöllum, sólstofa/borðstofa, eldhús, fjögur herbergi og tvö baðherr
bergi. Húsið hefur fengið gott viðhald. Fallegur skjólsæll garður í góðri rækt til suðurs með
um 70 fm. verönd og tengi fyrir heitan pott. Hellulögð aðkoma. Verð 45,9 millj.

Glæsilegt og afar vel staðsett 356,4 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á Arnarnesi. Eignin
er byggð árið 1985 og tekin í notkun í kringum 1990. Allar innréttingar eru vandaðar, sérr
smíðaðar og massívar eikarinnréttingar. Harðviður er í öllum gluggum og útihurðum. Lóðin
er 1.130 fm. eignarlóð, ræktuð og frágengin með fallegri hleðslu úr holtagrjóti. Hluti neðri
hæðar er upphaﬂega teiknaður sem sér 3ja herbergja íbúð, en er í dag nýttur sem hluti af
heildareigninni. Tvöfaldur bílskúr. Hús nýlega málað að utan. Verð 126,0 millj.

Ægisíða – efri hæð og ris
Mjög falleg og vel skipulögð 150,0 fm. 5 herbergja hæð og ris í þessu fallega og reisulega
húsi í vesturbænum. Björt stofa með miklum gluggum. Þrjú svefnherbergi. Stórar suðurr
svalir út af stofu og hjónaherbergi. Litlar grillsvalir út af eldhúsi. Kamína í stofu. Nýuppgert
baðherbergi. Nýlegir þakgluggar í risi. Húsið var allt tekið í gegn að utan og steinað árið
2009. Verð 38,9 millj.

Tjaldanes – Garðabæ
Mikið endurnýjað 256,2 fm. einbýlishús á einni hæð með innbyggðum tvöföldum bílskúr
á sunnanverðu Arnarnesi. Stórt hol/arinstofa með útgangi á verönd til suðurs. Stórar
samliggjandi bjartar stofur. Eldhús með vönduðum hvítum innréttingum. Hjónaherbergi
með fataherbergi innaf, forstofuherbergi og tvö barnaherbergi. Húsið hefur verið mikið
endurnýjað að utan sl. ár. Stór eignarlóð sem snýr til suðurs. Verð 84,9 millj.

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

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

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

Ólafsgeisli
Stórglæsilegt og afar vandað 240,1 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á stórri og viðhaldslítilli hornlóð á frábærum útsýnisstað í Grafarholtinu. Allar innréttingar eru 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.

Markarﬂöt – Garðabæ

Sogavegur- efri sérhæð

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

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.

ATVINNUHÚSNÆÐI

Góðakur- Garðabæ

GÓÐAKUR

Glæsilegt 454,2 fm. einbýlishús á
frábærri endalóð. Lóðin er 963 fm. að
stærð og nýtur útsýnis til sjávar og yﬁr
óbyggt svæði. Eignin stendur neðan við
götu og við óbyggt svæði á tvo vegu.
Húsið skilast í núverandi ástandi, fullfrágengið að utan og með grófjafnaðri
lóð. Aðalhæð hússins er 283,4 fm. og
kjallari er 170,8 fm. að stærð og með
fullri lofthæð. Mögulegt er að setja
glugga á kjallara. Nánari upplýsingar
veittar á skrifstofu. Verð 92,0 millj.

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.

Borgartún – skrifstofuhæð til leigu

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

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

Kötlufell
80,9 fm. 3ja herbergja íbúð í álklæddu fjölbýlishúsi efst í Breiðholtinu. Stofa
með útgengi
g g á yﬁrbyggðar
y ygg svalir til vesturs. Eldhús með nýlegri
ý g innréttingu
g ogg
þvottaaðstöðu. Tvö svefnherbergi, bæði með skápum. Í snyrtilegri sameign eru
sér geymsla og sameiginlegt þvottaherbergi. Verð 14,9 millj..

EIGNIR ÓSKAST

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

Austurberg- m. bílskúr.
Góð 93,4 fm. endaíbúð á 4. hæð auk 17,9 fm. bílskúrs.Stofa og borðstofa með
útgengi á góðar suðursvalir með útsýni. Eldhús. Þrjú svefnherbergi, öll með
skápum. Flísalagt baðherbergi. Snyrtileg sameign. Tilboð óskast.

3JA HERB.

FOSSVOGUR- EINBÝLISHÚS ÓSKAST
HÖFUM TRAUSTAN KAUPANDA AÐ GÓÐU EINBÝLISHÚSI
NEÐST Í FOSSVEGI VIÐ OPIÐ SVÆÐI
HÆÐ ÓSKAST Í 107 – MELAR – HAGAR
ÓSKUM EFTIR UM 120-150 HÆÐ FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA
STRIKIÐ 2-10 SJÁLANDI- GARÐABÆ
3JA HERBERGJA ÍBÚÐ ÓSKAST
MEÐ YFIRBYGGÐUM SUÐURSVÖLUM OG STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU
•
•
•
•
•
•

101 - ÓSKUM EFTIR 2JA,3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐUM
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

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.

Trönuhjalli – Kópavogi
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.

SUMARBÚSTAÐIR
Heilsárshús í
Vaðneslandi,
Grímsnesi.

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

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,
ﬂísalagt
g ogg með
sturtuklefa. Íbúðinni
fylgir vel staðsett sér
bílastæði í lokuðu
bílskýli. Útsýnis nýtur
til suðvesturs. Verð
36,5 millj.

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.

Flyðrugrandi
67,8 fm. íbúð á 3. hæð í ggóðu fjölbýli
j ý í vesturbænum. Góð pparketlögð
g stofa.
Eldhús opið að hluta. Tvö svefnherbergi. Útgengi á svalir til norðurs úr hjónaherrbergi. Þvottahús sameiginlegt á stigagangi. Lóð í rækt með leiktækjum.

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.

2JA HERB.
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. Þvottaherr
bergi innan íbúðar. Laus
til afhendingar ﬂjótlega .
Verð 16,9 millj.

ELDRI BORGARAR
NaustahleinGarðabæ

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

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

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 svefnherr
bergi og ﬂísalagt baðherr
bergi með sturtuaðstöðu.
Garður í góðri rækt. Verð
34,9 millj.

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

Parhús
Skógarsel 41-43 - glæsileg íbúð

Álfaskeið 72 - 2ja m. bílskúr
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Miðbraut 6 Seltjarnarnesi - 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. V. 39 m. 1851

Skógarsel 41-43 er glæsileg 3-4ra herbergja íbúð á 2.hæð /jarðhæð að sunnanverðu ásamt stæði
í bílageymslu. Vandaðar innréttingar og gegnheilt parket og ﬂísar á gólfum. Gestasnyrting. Gengið
úr stórri stofu/borðstofu á sérgarð í suður hellulagðan að hluta. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG)
FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 39,5 m. 1629

Góð 2ja herbergja 57,9 fm íbúð á 4.hæð í góðu vel staðsettu húsi ásamt bílskúr. Húsið er klætt
að utan að hluta. Íbúðin er á efstu hæð með mjög góðu útsýni. Nýmáluð. Laus strax. OPIÐ HÚS Í
DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 17:30 V. 15,9 m. 1332

Víkurströnd - Seltjarnarnes

Melgerði 37 - efri sérhæð
S

PIÐ

HÚ

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

O

Rauðamýri - Sérstaklega vandað
raðhús

Falleg og björt 151,7 fm efri sérhæð með frábæru útsýni fyrir Kópavoginn. Hæðin skiptist í forstofu, hol, snyrtingu, tvær samliggjandi stofur, eldhús, þvottahús, 3 svefnherb. (4 skv. teikningu),
baðherbergi og fataherbergi. Húsið er í mjög góðu ástandi. OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:00 18:00 V. 36,5 m. 5596

Klapparstígur 1 - rúmgóð

Vel staðsett 287,1 fm einbýlishús, hæð og hálfur kjallari með innbyggðum bílskúr. Húsið er forsteypt og byggt árið 1981. Fallegt vestur útsýni er úr stofu. Á neðri hæðinni er rúmgóð tveggja
herbergja íbúð með sér inngangi. Húsið er nýmálað og skipt var um járn á þaki.

Skipalón 4 íbúð 0402 - fyrir 50 ára og eldri.
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Sérstaklega vandað og vel búið 202 fm raðhús
við Rauðamýri í Mosfellsbæ. Húsið er byggt
2006 og var ekkert til sparað í innréttingar og
tæki. Frágangur mjög góður. Heitur pottur, stór
pallur, - allar innréttingar sérsmíðaðar , granít
borðplötur, Philippe Stark blöndunartæki,
lýsing frá Lumex, funkbus þráðlaust stýrikerﬁ
frá Gira - Gegnheilt parket, tvöföld einangrun í
veggjum, gólfhiti oﬂ.
V. 55 m. 1532
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Yrsufell 32 - raðhús á einni hæð

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. V. 29,9 m. 5378

Sérhæðir

Mjög góð 92 fm 3ja herbergja íbúð með sjávarútsýni við Klapparstíg. Íbúðin er á 2. hæð í lyftuhúsi og henni fylgir stæði í lokuðum bílakjallara. Vönduð útsýnisíbúð á vinsælum stað. Íbúðin er
laus við kaupsamning. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 31,8 m. 1859

Eskihlíð 26 3.h.h - frábær staðsetning

Vönduð ca 92,2 fm 3ja herbergja íbúð á 4.hæð í enda í góðu nýlegu álklæddu lyftuhúsi ásamt
stæði í bílskýli. Húsið er skráð fyrir 50 ára og eldri. Vandaðar innréttingar, parket, góðar svalir.
Flísar. tæki í eldhúsi fylgja m.a. uppþvottavél og ísskápur. Tvö svefnherbergi. Sérþvottahús innan
íbúðarinnar. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 – 18:00

Einbýli

Laugarnesvegur 60 - hæð og bílskúr.

Íbúð á 2. hæð sem skiptist í stórt hol, þrjú
rúmgóð herberbergi, baðherbergi, tvær stórar
stofur, eldhús og geymslu innan íbúðar. Bílskúr. Að innan þarfnast íbúðin standsetningar.
V. 32,0 m. 1755

Ólafsgeisli - einbýli á útsýnisstað.

3ja herbergja 81,7 fm endaíbúð á 3. hæð í litlu fjölbýlishúsi með fallegu útsýni. Íbúðin skiptist
þannig: stofa, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi og hol. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL.
17:00 - 17:30 V. 23,9 m. 1744

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

Lambastekkur - talsv. endurn. hús.

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

Efstasund - sérhæð m.bílskúr

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

2ja herbergja

Langabrekka 2 kóp - byggingalóð

Stigahlíð 44 - glæsileg efri sérhæð

Glæsileg mikið endurnýjuð 131,2 fm efri
sérhæð ásamt 27 fm bílskúr sem er innréttaður sem stúdíóíbúð á mjög góðum stað
í Hlíðunum. Húsið er STENI klætt að hluta.
Yﬁrfarið þak. Endurnýjað eldhús, baðherbergi,
gólfefni, innihurðir og ﬂ. Mjög snyrtileg sameign í kjallara. V. 43,9 m. 1617

4ra - 6 herbergja

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

Kleppsvegur 118 - Frábært útsýni

Falleg 2ja herbergja 64,3 fm íbúð í lyftuhúsi
á 8. hæð. Nýleg gólfefni, rúmgóðar svalir til
suðurs, björt stofa og rúmgott svefnherbergi.
V. 16,9 m. 1887
Byggingarlóð í grónu hverﬁ í Kópavogi. Núverandi hús sem stendur á lóðinni þarf að fjarlægja.
Lóðin er 769 fm. Búið var að samþykkja íbúðarhús með þremur íbúðum á lóðinni sem ætti að
vera lítið mál að fá endurnýjaða heimild fyrir. V. 18,9 m. 1915

Atvinnuhúsnæði

Bólstaðarhlíð - falleg íbúð

Mjög snyrtileg og falleg 4ra herbergja 66,3 fm
risíbúð á þessum eftirsótta stað. Stórar svalir.
Skipt var um járn á þaki árið 2001. Gott útsýni.
V. 24,9 m. 1844

Tjarnargata 41 - Falleg íbúð

Mjög góð og töluvert endurnýjuð 115,7 fm
eign í fallegu húsi við Tjarnargötu í Reykjavík.
Falleg lóð er við húsið. Íbúðin er sérstaklega
björt. V. 39,6 m. 1641

Ásholt - Bílskýli

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

Skemmuvegur - mjög góð staðsetning.

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

Drekavelir - mikið áhvílandi

MÖGULEIKI Á 100% YFIRTÖKU - Glæsileg 4ra
herbergja, 125,9 fm endaíbúð á 6. hæð í góðu
lyftuhúsi. Tvennar svalir. Vandaðar innréttingar.
Góð sameign. Glæsilegt útsýni.
V. 28,9 m. 1843

Smyrilshólar - tilvalin í útleigu m.
aukaherb.

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

Gnoðarvogur - Þarfnast standsetn.

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

Síðumúli - góðar innkeyrsludyr og lofthæð
Naustabryggja 25 - íbúð 0304 177
fm íbúð.

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. V. 37,9 m. 1875

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. 353

Skúlagata 44 - einstök íbúð- Þakíbúð- glæsileg eign.
Einstök 142,5 fm þakíbúð á tveimur hæðum
í nýlegu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu
við Skúlagötuna í Reykjavík. Íbúðin er með
óhindruðu útsýni bæði til sjávar og yﬁr
borgina. Tvennar svalir. Stæði í bílageymslu.
V. 56,9 m. 7184

Sumarhús
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

Vatnsendahlíð - Skorradalur

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

3ja herbergja

Vesturgata 55 - Falleg íbúð með
verönd

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. V. 27,9 m. 1880

Leifsgata - íbúð á jarðhæð laus
strax.

Vættaborgir - með 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

Rúmgóð og björt 4ra herbergja 113,7 fm íbúð
á jarðhæð. Endurnýjað baðherbergi, lagnir og
ofnar endurnýjað að hluta, nýleg rafmagnstaﬂa. V. 27,9 m. 1856

Sóltún 12 - laus strax

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

Sumarhús í Grímsnesi

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

Við Þingvallavatn - sumarbústaður
með gestahúsi

Vandaður 75 fm sumarbústaður á 1 ha lóð við
Efristíg, þjóðgarðslandi. Bústaðurinn skiptist i
38,1 fm aðalhús, 27,7 fm gestahús auk 9,6 fm
geymslu. Við hlið bústaðarins er einnig önnur
lóð sem einnig er skráð 1 ha. Eignirnar seljast
saman. Verð 33 millj.

Eignir óskast
Sléttuvegur - íbúð óskast
Traustur kaupandi óskar eftir ca 130 fm íbúð við
Sléttuveg. Nánari uppl. veitir Sverrir Kristinsson.
Hulduland - jarðhæð

Falleg talsvert endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð í litlu fjölbýli í Fossvoginum. Nýlegar
innrétt. baðherbergi og parket. Þvottahús á
hæðinni. V. 16,3 m. 1607

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

Sólvallagata - laus strax.

Eskivellir - falleg íbúð með útsýni

Vel staðsett þriggja herbergja 68,2 fm
risíbúð á 3.hæð í góðu steinhúsi í Vesturbænum. Suðursvalir. Fallegt útsýni. Laus strax,
sölumenn sýna. V. 19,5 m. 1895

Rúmgóð og björt 94,4 fm íbúð með sérinngangi af svölum á 6.hæð (efstu) í lyftuhúsi.
Íbúðin skiptist í forstofuhol, þrjú herbergi, baðherbergi, þvottaherbergi, stofu, opið eldhús og
geymslu í kjallara. Glæsilegt útsýni.
V. 22,9 m. 1881

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

Kleppsvegur 30 - góð íbúð

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

Laugavegur 86-94 - þrjár nýl.
íbúðir.

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. 1007

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

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.
Íbúð við Hæðargarð óskast - staðgreiðsla
Höfum kaupanda að ca. 100 fm íbúð að Hæðargarði
29, 33 eða 35. Nánari uppl veitir Sverrir Kristinsson.

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

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

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. Verðtilboð.

Hverﬁsgata - Glæsilegt einbýli - Hf.
Höfum fengið í einkasölu á þessum einstaka stað í miðbæ
Hafnarfjarðar þessa glæsilegu húseign. Eignin er skráð 177,2 fm.
m/ bílskúr. Búið er að endurnýja eignina utan sem innan á liðnum
árum. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Falleg baklóð. Eignin er
laus strax. Verð 42,5 millj.

Brekkuás - -Einbýli - Hf.
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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

Sóltún - 5 herbergja - 105 Rvk.
Sérlega falleg íbúð á efstu hæð (8 hæð). á þessu eftirsótta
útsýnisstað í Reykjavík. Íbúðin er 141,9 fm og er á tveimur hæðum
auk þess er stæði í lokaðri bílageymslu. Fallegar innréttingar,
gott aðgengi, Björt og falleg stofa, fallegar innréttingar, þetta er
glæsileg eign fyrir vandláta, fallegt útsýni. Eign í sérﬂokki.
V. 59 millj.

Drekavellir - 3ja herb. m/ bílskýli - Hf.
Nýkomin glæsileg 100 fm. íbúð á áttundu hæð með yﬁrbyggðum
svölum, útsýni. Fallega innréttuð íbúð og vel umgengin. Góð herbergi, parket, sérstæði í bílageymslu. Verð 25,8 millj. Laust strax.

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 - 4ra 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 - 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.

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
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Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Grétar Haraldsson hrl.
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali
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Mávanes - 210 Gbæ

Barmahlíð 54 - 105 Rvk

262 fm glæsilegt einbýlishús á Arnarnesi þar af 45 fm bílskúr. Stórar stofur, 4 svefnherbergi og
endurnýjað eldhús. Lóðin er gróin með trjám. Fallegt útsýni er úr húsinu í suður.

148,5 fm glæsileg og mikið endurnýjuð hæð á besta stað í Hlíðunum. Eign fyrir vandláta. Parket
og granítﬂísar á gólfum, 2 svefnh. Útgengi af suður svölum í fallegan gróinn garð með sólpalli.
Bílskúr og einkabílastæði. Verð: 42,9 millj. OPIÐ HÚS Í DAG KL 17:30-18:00

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.

Sævangur - 220 Hfj

Laugarásvegur - 104 Rvk

Eskiholt - 210 Gbæ

Hálsaþing - 203 Kóp

Eyktarás - 110 Rvk

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

422 fm hús á 2 hæðum með innb. bílskúr.
Stórar stofur, aukin lofthæð, klassískar
innréttingar. Fallegur gróinn garður, verönd
með heitum potti. Útsýni yﬁr Laugardalinn.

370 fm hús í klassískum stíl á frábærum útsýnisstað í Garðabæ. Góðar
stofur, vandaðar innréttingar. Tvöfaldur
bílskúr. Stutt á golfvöllinn. Verð: 115 millj.

254 fm glæsilegt parhús á 2 hæðum með
5 svefnherb. á eftirsóttum stað í Kópavogi í
næsta nágrenni við Elliðavatn. Gott útsýni. Selst
fokhelt eða lengra komið. Verð: 44,9 millj.

250 fm falleg 6 herb. íbúð með bílskúr í
tvíbýlishúsi. Stórar svalir í suðvestur.
LAUS STRAX. TILBOÐ ÓSKAST.

Sogavegur – 108 Rvk

Þrastarlundur - 210 Gbæ

Erluás - 221 Hfj

Hraunbrún - 220 Hfj

Otrateigur - 105 Rvk

581 fm virðulegt einbýlishús með skemmtilegri aðkomu miðsvæðis í borginni á 2.300
fm skógi vaxinni lóð, önnur samliggjandi
3.700 fm lóð fylgir. Einstök eign sem býður
upp á mikla möguleika.

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

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

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

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

Hraunteigur - 105 Rvk

Unufell - 111 Rvk

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

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.

112 fm rúmgóð og vel skipulögð 4ra
herbergja íbúð á efstu hæð í nýlega
klæddu fjölbýlishúsi með yﬁrbyggðum
og upphituðum svölum. Verð: 22,9 millj.

Sóleyjarimi - 112 Rvk

Langholtsveg – 104 Rvk

Ásgarður - 108 Rvk

89 fm glæsileg 3ja herb. íbúð í lyftuhúsi fyrir
50 ára og eldri. Frábært útsýni úr stofu og af
svölum. Snyrtileg sameign. Þvottahús innan
íbúðar og geymsla í sameign. Verð: 23,5 millj.

92,9 fm 3ja herb. íbúð í kjallara í tvíbýli
með sérinngangi. Íbúðin skiptist í forr
stofu, eldhús, bað, stofu og 2 svefnherb.
Íbúðin er laus strax. Verð: 19,9 millj.

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

Háholt - 270 Mos

Norðurbakki - 220 Hfj

3ja herbergja bjartar nýuppgerðar íbúðir.
Forstofa, bað, stofa, eldhús, svefnh. og stórar
svalir. LAUST STRAX. Verð frá 22 millj.

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

55,1 fm vel staðsett 2ja herb. íbúð á 5.
hæð í fjölbýli með lyftu. Svalir eru til
austurs með miklu útsýni út á pollinn.
Þessi íbúð gæti hentað sem orlofsíbúð.
Hugsanleg skipti á íbúð í 101 Rvk.

Vatnsstígur 16-18 - 101 Rvk
Nýjar glæsilegar 95-180 fm fullbúnar íbúðir án gólfefna. Stæði í lokaðri bílageymslu. Mikið
útsýni yﬁr sundin blá. Suðursvalir. Sjá nánar á www.skuggabyggd.is
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Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Strýtusel 16 - 109 Rvk

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Sævangur 24 - 220 Hafj

Verð: 79,9m

Opið
Opið
hús
hús

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Garðar
Sölufulltrúi
899 8811

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Sævangur 22 - 220 Hfj

Verð: 59.9m

Opið
Opið
hús
hús

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Verð: 68m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:4-5
5-6 Stærð: 304,9 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 294,8 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 384,7 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. ágúst kl 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. ágúst kl. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. ágúst kl. 19:00-19:30

Glæsilegt og sérlega vandað einbýlishús teiknað af Kjartani
Sveinssyni á tveimur hæðum ásamt innbyggðum 38,4fm bílskúr innst í
botnlanga. Nýtt litað gler, nýlegir ofnar, þrjú ný og glæsileg
baðherbergi og nýtt þvottahús. Gólfefni eru ný eða nýleg. 4-5 svefnh,
borðstofa og 2 stórar stofur, önnur með arni. Rúmgóðar svalir og
fallegur skjólsæll garður. Uppl. Edda, gsm: 660 0700

Fallegt og sérlega vel staðsett 241,4fm einbýlishús með 53,4fm bílskúr
innst í botnlanga með einstöku næði. Eigninni er skipt í tvær íbúðir í
dag en auðvelt er að breyta í upprunalegt horf. Alls eru fimm
svefnherbergi, tvö eldhús, tvö baðherbergi og þrjár stofur. Þetta er vel
skipulögð eign sem býður uppá marga möguleika.

Fallegt og vel hannað 384,7 einbýlishús í þessari friðsælu og fallegu
götu. Húsið er á þremur pöllum. Á aðalhæð er forstofa, eldhús, stofur,
þrjú svefnherbergi og baðherb. Á efsta palli er mjög gott fjölskyldurými
með fallegu útsýni. Á neðstu hæð eru tvö stór herbergi og útgengi á
stóra og sérlega skjólsæla verönd.

Uppl. Edda, gsm: 660 0700

Uppl. Edda, gsm: 660 0700

Gnípuheiði 19 - 200 Kóp

Hlíðartún 2 - 270 Mos

Verð: 44.9m

Opið
Opið
hús
hús

Furuhlíð 27 – 200 Hfj

Verð: 54.9m

Opið
Opið
hús
hús

Verð: 48.7m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:55-6Stærð: 153,4 fm
Herb.

Herb:65-6Stærð: 225,5 fm
Herb.

Herb:65-6Stærð: 192 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánud. 27.ágú kl.17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS mánudag 27. ágúst kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánud 27.ágúst kl 17.30-18.00

Glæsileg 5 herb. íbúð m/sér inngangi með „panorama“ útsýni til
suðurs ásamt 28fm bílskúr. 4 góð svefnherb. m/parketi. Flísar á
aðalrými, borðstofu og stofu, stórir gluggar, suður svalir og útsýni.
Eldhús m/kirsjuberja innréttingu, gas eldavél, háf, tvöfaldur ísskápur,
innfeld uppþv., góður borðkrókur. Eign í toppstandi!

Mjög fallegt einbýlishús með aukaíbúð og tvöföldum bílskúr á 2770,3
fm eignarlóð á rótgrónum og rólegum stað í Mos. Húsið er skráð
225,5fm en er 266 fm að sögn seljanda. Eignin hefur hlotið gott
viðhald. Á deiluskipulagi er búið að skipta lóðinni upp og samþykktur
byggingarreitur fyrir annað hús er á nýju lóðinni.

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

Uppl. Sigurður, gsm: 898 6106

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Sigtún 45 - 105 Rvk

Verð: 18,5m

Álfkonuhvarf 23 – 203 Kóp

Verð: 21,2m

Opið
hús

Herb. 3

Stærð: 78,2 fm

Herb. 2

Hringið og bókið skoðun!

Daggarvellir 1 - 221 Hfj

Verð: 28,9m

Bílskúr

Núpabakki 21-109 Rvk

Stærð: 71,7 fm

Herb. 4

Stærð: 121 fm

Herb. 5

Stærð: 216 fm

OPIÐ HÚS mánud. 27.ágúst kl. 18:30-19:00

Hringið og bókið skoðun.

Frábærlega staðsett 3ja.herb íbúð í kjallara í
fallegu þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í
borginni. Tvö svefnherbergi og rúmgóð stofa.
Örstutt er í alla þjónustu, fallegar gönguleiðir,
Laugardalinn og fl.

**Yfirtaka + sölukostnaður** Góð lán frá Íls
upp á um 20.4 M ** Góð 2ja herbergja íbúð á
3.hæð (efstu) í lyftuhúsi með glæsilegu útsýni af
svölum. Suður svalir eru út frá stofunni með
útsýni út á Elliðavatn og Bláfjöllin.

OPIÐ HÚS mánud. 27.ágúst kl 17:30-18:00

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Uppl. Þorsteinn, gsm: 694 4700

Uppl. Þorsteinn, gsm: 694 4700

Klukkuberg 15 – 200 Hfj

Verð: 25,5m

Opið
hús

Herb. 4

Stærð: 107,1 fm

Herb. 3

LAUS STRAX! Fasteignasalan Torg kynnir
glæsilega bjarta íbúð á tveimur hæðum á
frábærum útsýnisstað í Setbergslandi
Hafnarfirði. Eignin er með sérinngang og skiptist
í forstofu, snyrtingu, hol, stofu, borðstofu,
eldhús. Uppl. Bjarni, gsm: 895 9120

Verð: 54,9m

Opið
hús

Herb. 8

Verð: 42,5m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 27. ágúst kl. 17:30 - 18:00

Bræðratunga 23 - 200 Kóp

Bjarkarás 17 – 210 Gbæ

Stærð: 293,2 fm

""""""Áhvílandi 25.500.000.- sem hægt er að
yfirtaka.""""""Mjög fallega og rúmgóða 4ra
herbergja efri hæð í nýlegu fjórbýlishúsi. Íbúðin
er 121,2 fm með geymslu. Íbúðin er frábærlega
staðsett gagnvart bæði skóla og leikskóla.

Álfkonuhvarf 47 – 203 Kóp

Verð: 24,9m

Opið
hús

Stærð: 150 fm

Herb. 3

OPIÐ HÚS mánud. 27. ágúst kl. 18:30-19:00

Stærð: 106,6 fm

Uppl. Bjarni, gsm: 895 9120

Uppl. Bjarni, gsm: 895 9120

Verð: 59,0m

Herb. 8

Stærð: 273,7 fm

Básbryggja 25 - 110 Rvk

Safamýri 85. – 108 Rvk

Herb. 2

OPIÐ HÚS þriðjud. 28. ágúst kl 17:30-18:00
LAUS STRAX! Glæsileg eign á þessum vinsæla
stað, íbúðin er á þriðju hæð, tvö rúmgóð
svefnherbergi ásamt stæði í bílageymslu. Baðkar
og sturta á baðhergi. Fallegar innréttingar.

Opið
hús

"""Seljendur skoða skipti á minni eign"""
Fallegt og vel skipulagt 216,5 fm raðhús á
pöllum með innbyggðum bílskúr og góðri
suðurlóð með timburverönd. Eldhús með
fallegum AXIS innréttingum.

Stærð: 60,5 fm

OPIÐ HÚS mánud. 27. ágúst kl 18.00 – 18.30
Björt og afar falleg 2ja herb. íbúð með
sérinngangi á jarðhæð/kjallara. Íbúðin var tekin í
gegn, lagfærð og endurinnréttuð fyrir nokkrum
árum á smekklegan hátt.

Uppl. Árni, gsm: 893 4416

Verð: 44,9m

Starengi 14. – 112 Rvk

Herb. 5

Stærð: 204,2 fm

Herb. 4

Stærð: 100,0 fm

OPIÐ HÚS mánud. 27.águst kl. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS þriðjud. 28.águst kl. 17:30-18:00

NÝTT í sölu, pantið skoðun s. 893 4416!

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Uppl. Árni, gsm: 893 4416

Einbýlishús með 2ja herb. séríbúð í kjallara og
39,4 fm bílskúr með jeppahurð. Stór hellulögð
verönd, svalir út frá stofu, fallegt útsýni. Fjögur
herb., tvö baðherb., sjónvarpshol,stofa,
borðstofa, eldhús og búr.

Verð: 28,0m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 27.águst kl. 17:30-18:00
Raðhús á tveimur hæðum með tveimur
aðskildum íbúðum. Efri hæð með nýlegu
eldhúsi, endurnýjað bað að hluta, 3 herb. og
þvottahús. Útgengi úr stofu út á svalir í suður.
Neðri hæð með nýlegu eldhúsi opið við stofu.

Verð: 19,4m

Opið
hús

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

Móabarð 37 - 220 Hfj

Verð: 44,9m

Opið
hús

Raðhús 172,3 fm ásamt innbyggðum 32,9 fm
bílskúr. Sérgarður, stór verönd á 2.hæð og svalir
á 3. Hæð. Þrjú svefnrými, þrjú baðherb., tvennar
stofur, eldhús ásamt sér búri. Innaf þvottahúsi
er gengið inn í bílskúr.

Falleg, vel skipulögð 4ra herb. íbúð á jarðhæð
með sérinngangi frá bílastæðum og sér garði út
af stofu. Íbúðin er mjög vel umgenginn og með
góðum innréttingum. Þrjú góð svefnherberg.
Eldhús og stór stofa í sama rými.

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

K
SAMTÖ A
ÐR
ALDRA

60 ára og eldri

Kópavogstún 2 - 4
• Glæsilegt hús byggt af traustum verktökum í samstarfi við Samtök aldraða
• 2ja og 3ja herbergja íbúðir
• 88-195 fm
Nánari upplýsingar veitir

• Frábært útsýni

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

VERÐ FRÁ:

203 Kópavogur

110 Reykjavík

112 Reykjavík

28,0 millj.

104 Reykjavík

Hörðukór

Eyktarás

Hamravík

Glaðheimar

Glæsileg 3ja herbergja

Stærð 250 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.

www.miklaborg.is
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569 7000

111 Reykjavík

Dúfnahólar

311 Borgarbyggð

Fauskás

Falleg 3ja herbergja íbúð m/bílskúr
Stærð 78,2 fm, bílskúr 26,1 fm
3. hæð með glæsilegu útsýni
Afhendist við kaupsamning
Verð:

19,9 millj.

v/ Fossatún í Borgarfirði
Gott 120 fm sumarhús
Góðir pallar
Fjögur góð herbergi + stofa, og borðstofa
Innbú gæti fylgt

203 Kópavogur

Vindakór

Hjallabrekka

Glæsileg 4ra herbergja 126,1 fm íbúð á 1. hæð

Falleg 6 herbergja sérhæð

Stæði í lokaðri bílageymslu

Stærð 145,6 fm ásamt 25,2 fm bílskúr

Norður og suður verönd

Gróinn suðurgarður

26,8 millj.

Verð:

112 Reykjavík

200 Kópavogur

31,0 millj.

Verð:

105 Reykjavík

Verð:

112 Reykjavík

105 Reykjavík

Sóleyjarimi

Laugalækur

Fannafold

Sundlaugavegur

Glæsileg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð

175 fm raðhús á 3 hæðum
5 góð svefnherbergi
Rúmgott eldhús og stofa
Garður í suður
Frábært fjölskylduhús

Falleg 3ja-4ra herbergja íbúð á jarðhæð

3ja herbergja, 72 fm

Stærð 100,3 fm, sérinngang
gur

Mikið endurnýjuð

Afgirt verönd og stæði í bílageymslu
Íbúð fyrir 55 ára og eldri

Verð:

24,5 millj.

N
ÓÐ LÁ

Sérgarður, sólpallur

G

Bílskúrsréttur, platan komin
n

42,4 millj.

Verð:

108 Reykjavík

37,9 millj.

LAUS

Björt og falleg
Nýtt eldhús og bað

25,9 millj.

Verð:

108 Reykjavík

Verð:

20,9 millj.

170 Seltjarnarnes

105 Reykjavík

Stóragerði

Rauðagerði

Meðalholt

Tjarnarstígur

83 fm, 3ja herbergja

Falleg 5 herbergja

Góð 3ja-4ra herbergja íbúð

234 fm einbýli

Virkilega falleg

Stærð 134,4 fm með bílskú
úr

2 stofur og 2 herbergi

Fallegt sjávarútsýni

Hús nýlega viðgert

Eign sem hefur fengið gott viðhald

AX
S STR

Efsta hæð

Bílskúr 22 fm

Góð staðsetning

Frábær staðsetning
Verð:

LAU

20,9 millj.

Möguleiki á aukaíbúð

29,5
29
5 millj.
illj

Verð:

200 Kópavogur

21,5 millj.

Verð:

113 Reykjavík

Verð:

203 Kópavogur
p
g

Þórðarsveigur

Boðaþing

Góð 3ja herbergja íbúð

Falleg 3ja herbergja á 2. hæð

Stórglæsileg þakíbúð
ð

Á 1. hæð

Stórar suðvestur svalir

170 fm, 4ra herbergja
a

Svefnherbergin eru fjögur

Fallegt útsýni

Lyftuhús

Hjónasvíta með sérbaði og fataherbergi

Garðskáli ekki inn í FMR

Stæði í bílageymslu

30 fm svalir

Tvöfaldur bílskúr

Verð:

19,5 millj.

24,9 millj.

Verð:

55 ára

ROTIÐ
STÓRB NI
ÚTSÝ

Verð:

Þrastarlundur
Gott einbýlishús á einni hæð

52,9 millj.

Verð:

ri

104 Reykjavík

203 Kópavogur
K

225 Álftanesi

105 Reykjavík

BOÐAÞING 10-12

Vesturtún

Kleppsvegur

Stærð 77,3 fm

Stórglæsilegar 52-170 fm íbúðir

Einbýlishús 198,7 fm að stærð

Mjög góð 4ra herbergja íbúð

Mikið endurnýjuð

Hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöð nærri

Tvöfaldur bílskúr

Arin í stofu, tvennar svalir

Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir flestum eignum

Fjögur svefnherbergi

Tilbúnar 2 vikum eftir kaupsamning

Stór suðurpallur

Stutt í alla þjónustu
Verð:

18,9 millj.

Traustur byggingaraðili

56,0 millj.

og eld

Skipasund

Frábær staðsetning

64,5 millj.

210 Garðabæ

Hlíðarvegur

Góðar svalir

STRAX

16,9 millj.

Verð frrá:

TRAX
UST S

LA

Verð:

Þvottahús inn af eldhúsi
Góð staðsetning

41,0 millj.

Fallegt hús og garður

Verð:

27,9 millj.

MIKLABORG

www.miklaborg.is

OPIÐ HÚS
270 Mosfellsbær

Rauðamýri

221 Hafnarfjörður

Mánudag 27. ágúst

Eskivellir

17:00 - 18:00
110 Reykjavík

Básbryggja 2

Glæsileg 4ra herbergja endaíbúð

26,8 millj.

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

113 Reykjavík

Einarsnes

Glæsileg 3ja herbergja

Stór fallegur afgirtur pallur

Vandaðar innréttingar

Opið eldhús

Nánari upplýsingar veitir

Þvottahús innan íbúðar

Heimir H. Eðvarðsson, sölufulltrúi
heimir@miklaborg.is sími: 893 1485

Verð:

31,9 millj.

Stæði í bílageymslu
Laus við kaupsamning

Verð:

úðir

Nýjar íb
Verð:

22,3 millj.

OPIÐ HÚS
112 Reykjavík

Flétturimi

101 Reykjavík

Mánudag 27. ágúst

17:00 - 18:00

Friggjarbrunnur 36

Góð 3ja herbergja íbúð á 3. og efstu hæð

Fallegt og vel staðsett 224,4 fm raðhús

175 fm endaraðhús

Falleg og björt eign

Gott innra skipulag

3 góð svefnherbergi

Gott útsýni

Mjög vandaðar innréttingar

Nýlegar innréttingar

Stórar suðursvalir ásamt góðum garði í suður.

Fallegt útsýni

Nánari upplýsingar veitir

25 fm milliloft
Verð:

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

19,9 millj.

Verð:

55,0 millj.

Verð:

49,9 millj.

OPIÐ HÚS
105 Reykjavík

Laugarnesvegur

201 Kópavogur

Þriðjudag 28. ágúst

17:00 - 17:30

210 Garðabær

Urðarás 8

Kórsalir

Glæsileg 3ja herbergja íbúð

Fallegt tvílyft einbýlishús

Glæsileg 4ra herbergja íbúð

Sérinngangur á 1. hæð

Eftirsóttur staður, fallegt útsýni

Stórar stofur

Vandaðar innréttingar

Eign með mikla möguleika

Þvottahús innan íbúðar

Nánari upplýsingar veitir

Verönd, verðlaunagarður
Stæði í bílageymslu

Verð:

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

34,9 millj.

Sjö svefnherbergi, þrjú baðherbergi

Mikið útsýni

Sér 4ra herbergja íbúð

Stæði í bílageymslu

Verð:

71,7 millj.

LAUS
108 Reykjavík

112 Reykjavík

Verð:

32,7 millj.

STRAX
112 Reykjavík

113 Reykjavík

Stóragerði

Laufengi

Kristnibraut

Sporhamrar

Glæsileg 5 herbergja, 176 fm íbúð á jarðhæð

Gullfalleg 83 fm íbúð

Glæsileg 4ra herbergja með suðursvölum

Góð 153,5 fm 4ja herbergja íbúð með tvöf. bílsk.

Sérinngangur

Lítið fjölbýli - Gott hverfi

Stæði í bílageymslu

Íbúðin er á efri hæð og aðeins 4 íbúðir í stigagangi

Nýlegt hús

Gott skipulag, suður svalir

Við hlið leik- og grunnskólans

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

Skipti æskileg á stærri

Skipti skoðuð innan hverfis á dýrari eign

Frábær staðsetning alveg við skóla

30 fm sérverönd
Verð:

57,5 millj.

Verð:

101 Reykjavík

21,5 millj.

Verð:

170 Seltjarnarnes

26,9 millj.

Verð:

220 Hafnarfjörður

32,9 millj.

221 Hafnarfjörður

Lindargata 35

Tjarnarból

Kirkjuvegur

Hringhella - leiga

Glæsileg 3ja herbergja á næst efstu og efstu hæð

Glæsileg 4ra herbergja

Sérbýli 166 fm

Til leigu eða jafnvel sölu tvö góð iðnaðarbil

Vandaðar íbúðir

Mikið endurnýjuð

Þrjú svefnherbergi

Stærð um 140 fm

Stæði í bílageymslu og lyfta

Sjávarútsýni

Opið eldhús

Jarðhæð um 100 fm og milliloft um 40 fm

Aðeins 2 íbúðir óseldar!

Bílskúr

Heitur pottur

Verð:

43,9 millj.

Verð:

34,0 millj.

Frábær staðsetning

Góð lofthæð og innkeyrsluhurð
Verð:

44,9 millj.

MIKLABORG

569 7000

leitar að ...
203 Kópavogur

Þrymsalir – Fokhelt

Óska eftir sérhæð
eða litlu raðhúsi á
Seltjarnarnesi fyrir hjón
með tvö börn

Óska eftir einbýli
miðsvæðis í Reykjavík,
svæði 104,105 og 108
koma til greina

Rúmur afhendingartími í boði.

Staðgreiðsla í boði fyrir réttu
eignina.

Krafa um gott aðgengi fyrir
fatlaða á aðalhæð.

42,0 millj.

- Nánari upplýsingar gefur
Atli í síma 899 1178.

- Nánari upplýsingar gefur
Ólafur í síma 822 2307.

- Nánari upplýsingar gefur
Svan í síma 697 9300.

Óska eftir 3ja - 4ra
herbergja íbúð á
Seltjarnarnesi eða í
Vesturbænum fyrir
ungan námsmann

Óska eftir nýlegri 3ja
herbergja íbúð með
bílageymslu á svæðum
101,104 og 105

112 Reykjavík

Óska eftir 3ja-4ra
herbergja íbúðum fyrir
ákveðna kaupendur
í Grafarholti og
Norðlingaholti vegna
mikillar sölu undanfarið
- Nánari upplýsingar gefur
Atli í síma 899 1178.

- Nánari upplýsingar gefur
Ólafur í síma 822 2307.

Óska eftir einbýlishúsi
í Linda-, Sala- eða
Kórahverfi í Kópavogi

Óska eftir 3ja - 4ra
herbergja íbúðum fyrir
leigufélag. Miðsvæðis,
helst í 101, 107 eða 105

Óska eftir sérbýli í
Árbæ stærð 150-220
fm, einbýli , rað- eða
parhús

Staðgreiðsla í boði fyrir réttu
eignirnar.

Möguleg skipti á hæð í
Hlíðunum.

- Nánari upplýsingar gefur
Ólafur í síma 822 2307.

- Nánari upplýsingar gefur
Svan í síma 697 9300.

Óska eftir ca 300 fm
einbýli á Seltjarnarnesi,
má vera stærra

Óska eftir 2ja, 3ja og
4ra herbergja íbúðum á
svæði 101, 107 og 170

Fokhelt 267 fm 2ja hæða einbýli
Húsið er reist úr forsteyptum einingum
Nánast fullbúið að utan

Verð:

Leiðhamrar
Fallegt parhús
LAUS
212 fm
Fjögur góð svefnherbergii
Tvær timburverandir
Garður hannaður af Stanislav

Góðar greiðslur í boði.

STRAX

46,0 millj.

Verð:

Óska eftir um 120190 fm nýlegu
raðhúsi, parhúsi eða
sérhæð með bílskúr á
höfuðborgarsvæðinu

Sterkar greiðslur í boði fyrir
réttu eignina.
- Nánari upplýsingar gefur
Atli í síma 899 1178.

200 Kópavogur

Fagrihjalli
Parhús á tveimur hæðum, mikið útsýni
Húsið er skráð 174,8 fm þar af bílskúr 28,2 fm

Óska eftir 2ja – 3ja
herbergja íbúð á
nágrenni við Háskóla
Íslands
- Nánari upplýsingar gefur
Atli í síma 899 1178.

Gott skipulag

Möguleg skipti á minna húsi á
Nesinu.
- Nánari upplýsingar gefur
Ólafur í síma 822 2307.

Verð allt að 35 milljónum króna.
Möguleg skipti á nýlegu
raðhúsi í Grafarvogi.
- Nánari upplýsingar gefur
Svan í síma 697 9300.

Mikil eftirspurn.
- Nánari upplýsingar gefur
Óskar í síma 661 2100.

39,9 millj.

Verð:

Óska eftir góðri
sérhæð í póstnúmeri
105
Sterkar greiðslur, afhending
samkomulag.
108 Reykjavík

- Nánari upplýsingar gefur
Atli í síma 899 1178.

Óska eftir að
minnsta kosti 300
fm einbýlishúsi í
Grafarvogi
- Nánari upplýsingar gefur
Heimir í síma 893 1485.

Óska eftir hæðum
í Hlíðunum eða
Hjálmholti
- Nánari upplýsingar gefur
Óskar í síma 661 2100.

Hlyngerði
Sjarmerandi tvílyft einbýlishús
shús
Frábær gróin staðsetning
LAUST
LEGA
Nýtt eldhús, sólríkar svalirr
FLJÓT
Innbyggður bílskúr
Möguleiki á sér íbúð á jarðhæð
Verð:

69,7 millj.

Óska eftir góðri 2ja –
3ja herbergja íbúð sem
hentar vel til útleigu
Póstnúmer 105, 107, 108, 200,
201, 210.
- Nánari upplýsingar gefur
Atli í síma 899 1178.

Óska eftir 3ja – 4ra
herbergja íbúð á
jarðhæð í hverfum 110,
111, 112 og 113
- Nánari upplýsingar gefur
Heimir í síma 893 1485.

Óska eftir 4ra til 5
herbergja íbúðum í
hverfi 105 (mögulega í
hverfum 101 – 108)
Krafa er gerð um að minnsta
kosti 3 svefnherbergi og stærð
100 fm eða stærri. Sérinngangur
og ekki í blokk eða kjallara.
Mega vera eldri íbúðir sem
þarfnast standsetningar.
- Nánari uppl. gefur
Halldór í síma 897 4210.

200 Kópavogur

Langabrekka
Glæsilegt 171,8 fm einbýlishús á tveimur hæðum
45 fm bílskúr ásamt 45 fm stúdíóíbúð

Óska eftir 3ja -4ra
herbergja íbúð í Linda-,
Sala- eða Kórahverfi.

Óska eftir 3ja – 4ra
herbergja íbúð í
Gnoðarvogi eða í 104

- Nánari upplýsingar gefur
Atli í síma 899 1178.

- Nánari upplýsingar gefur
Heimir í síma 893 1485.

Óska eftir íbúðum og
sérbýlum í Akralandinu
Mikil eftirspurn.
- Nánari upplýsingar gefur
Óskar í síma 661 2100.

Mikið endurnýjuð eign

Skráðu þína leit á
Verð:

55,0 millj.

www.miklaborg.is

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
Snorrabraut 56 B - ﬂott íbúð

Hlíðarvegur - Fjárfestingatækifæri !

OP

IÐ

4ra herbergja
Álfkonuhvarf - laus strax

S
HÚ

Í einkasölu 85 fm íbuð á 1 hæð í vönduðu lyftuhúsi
á frábærum stað. Íbúðin er sérlega vel skipulögð, 2
góð svefnherbergi. Parket. Suðurverönd. Íbúðin er vel
staðsett í húsiu, engin umferðarhávaði og stendur mjög
sér mót Droplaugarstöðum. Laus. Bárður sýnir eignina í
896-5221. Verð 23,5 millj.

OPIÐ HÚS AÐ HLÍÐARVEGI 29 Í KÓPAVOGI Í DAG Á MILLI KL. 14-14:30.
241 fm að stærð eign sem skráð er sem verslunarhúsnæði. Mætti mögulega breyta í íbúðir.
Annað rými (30 fm) á sömu hæð er einnig til sölu á 5,9 millj og í eigu sama eiganda. Minna
rýmið skiptist í lítið herbergi, baðherbergi með sturtu og tengi f. þvottavél. V. á stærra rými er
21,9 millj. en minna rýmið selst á 5,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Hæðir

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.
Barðavogur - Góð kaup

2ja herb
Asparfell - bílskúr

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. Húsið er allt klætt að utan með áli
og því viðhaldslítið. Laus við kaupsamning. Uppl. veitir
Bárður í 896-5221
Skipholt - glæsileg íbúð

Falleg sérhæð með bílskúr við Hjallaveg

Helluvað - Glæsileg lúxusíbúð með frábæru útsýni.

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.

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

Í einkasölu stórglæsileg 58,5 fm íbúð á 1 hæð í frekar
nýlegu húsi, sérgarður. Íbúðin er mjög vönduð og vel
innréttuð, parket. Er í leigu, en er laus með 3ja mánaða
fyrirvara. Fín fjárfesting. Uppl. veitir Bárður sölustjóri í
896-5221
Boðagrandi Útsýni yﬁr sjóinn

Karfavogur - Sérinngangur

Kópavogsbraut Sérhæð mikið endurnýjuð

Glæsileg 147 fm endaíbúð á 3.hæð í svo til nýju lyftuhúsi, ásamt stæði í bílageymslu. 4
svefnherbergi á teikningu. Vandaðar innréttingar, gott skipulag, stórar suðvestur svalir með
glæsilegu útsýni yﬁr Bláfjöll, Heiðmörk, Elliðárvatn, Breiðholt og ﬂ. Ásett verð 38 millj.
Nánari uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Stærri eignir

Breiðahvarf - Glæsilegt Einbýli

Víðihvammur - Suðurhlíðar Kóp.

Velskipulagt 195 fm einbýli á góðum stað. Gott skipulag,
5-6 svefnherb., mögul. að skipta í tvær íbúðir. Talsvert endurnýjað, en þarfnast einnig standsetningar /
frágangs að hluta. Ásett verð 39,5 m. Uppl. veitir Ingólfur
896-5222

Falleg 108 fm kjallaraíbúð með sérinngangi og
sérafnotarétt af garði skv. eignaskiptasamningi, einnig
hefur íbúðin sólpall við inngang. Eignin er innst í botnlangagötu. Áhvílandi lán frá Íslandsbanka, rúmlega 15
millj. Þrjú svefnherbergi. V. 25 millj. Uppl. Jón Rafn S:
695-5520
Glæsileg hæð með sérinngangi og bílskúr. Þrjú svefnherbergi, ný endurnýjað baðherbergi. Stórar og bjartar
stofur. Fallegt endurnýjað eldhús. Falleg og mikið
endurnýjuð eign á frábærum stað. V 34,9 uppl.Sigþór
s: 899 9787

Stórglæsilegt 321 fm einbýli ásamt stórum bílskúr. Alls 7
svefnherbergi og tvö baðherbergi ásamt gestasnyringu.
Stór stofa ásamt opnu eldhúsi með gæða innréttingu og tækjum, granít í borðum. Mjöt gott útsýni yﬁr
Elliðavatnið. Hjónaherbergi er m. sér baðherbergi +
fataherbergi og útgengt á stórar svalir m. gert er ráð f.
heitum potti. Gólfhiti, fullkomið hitastýringakerﬁ, og
vandað ljósastýrikerﬁ. Allar innréttingar sérsmíðaðar.
Eign fyrir vandláta. Uppl. Sigþór S: 899 9787

Nýbyggingar
Frábært 2ja hæða parhús á útsýnisstað í
Kópavogi
LAUS STRAX. Nýkomin stór 143 fm 4ra herb. endaíb. á
1.hæð m. sérinngangi og sórum sólpalli meðfram íb.
Stæði í bílageymslu. Vandaðar innréttingar hvíttuð eik,
gólfhiti, ﬂísar og parket. Verð 31,9 m. Sölumenn sýna.

Geitland mikið endurnýjað.

Hraunberg - fallegt einbýli með tveimur
aukaíb. í sérbyggingu.

Fallegt 174 fm einb. hæð+ris á rólegum stað rétt
við Víðidalinn, ásamt 46 fm Jeppabílskúr og 90 fm
aukabyggingu aðskilið húsinu m. tveimur íbúðum
(einstakl.og 2ja herb.) góðar leigutekjur. Velviðhaldið
og velskipul. hús, falleg ræktuð lóð, 4 sv.herb. Afgirtur
suður sólpallur, suður svalir, fallegt útsýni á Bláfjöll, og
ﬂ. Áhv. Hagst. íbúðarlán ca 29 m. Verð 56,5 millj. Uppl.
veitir Ingólfur 896-5222

Rauðamýri - Mosf.bæ - Nýleg glæsil. íb. m.
sérinng.+bíslkýli

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

Sumarhús
Klausturhólar steyptur kjallari og steypt
plata

Höfum til sölu steypatan kjallara ásamt steyptri plötu
á 1-hektara eignarlóð við Klausturhóla, rétt við Borg
í Grímsnesi. Tilbúið til að byggja 50 fm sumarhús
á. Kjallarin er með 2m lofthæð, gluggar og hurð. 15
mahony gluggar og 2 hurðir fylgja. Verð 5,9 milj, Uppl.
veitir Heiðar í s: 693-3356
Fallegt sumarhús við Kanastaði í Austur
Landeyjum

Seljabraut -klædd blokk- innb. býlskýli.

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
Fannafold -parhús á einni hæð.

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.

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

Úlfarsbraut- 5 -herbergi-glæsilegt hús!

Höfum tekið í sölu vel byggt 51,5 fm sumarhús við Kanastaði í Austur Landeyjum. Húsið skiptist í stofu, eldhús,
tvö herb., baðherbergi og útigeymslu. Verönd er við
húsið. Þetta er upplagt tækifæri fyrir þá sem vilja vera út
af fyrir sig, eða áhugafólk um hesta eða trjárækt. Verð 10
milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356
Skorradalur - Heilbjálkahús

3ja herb
Falleg 3ja herb. í Borgahverﬁ

Glæsil. einbýli með 80 fm bílskúr á
Kjalarnesi.
Vorum að fá mjög gott ca 132fm parhús á mjög góðum
stað í lokaðri götu, fallegur garskáli, mikið útsýni,parket
og ﬂísar á gólfum. Innbyggður bílskúr. Hiti í plani.
V. 39,9m. Nánari uppl. Ellert 893-4477 eða ellert@
valholl.is
Nýkomið í einkasölu 125 fm vandað einbýli ásamt 80
fm bílskúr á 3,100 fm lóð á frábærum útsýnisstað.3
svefnherb. Parket. Vandaðar innréttingar. Timburverönd
í suður. Einstök staðsetning. Hægt að byggja meira á
lóðinni, t.d. hesthús. Einstaklega vel frágengin eign. Verð
41.5 millj. Uppl. veitir Bárður í 896-5221

Eldri borgarar.
Grandavegur - falleg úsýnisíbúð f. eldri
borgara.

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
Lóðir undir, einb. rað-par og fjölbýlishús í
Urridaholti Garðabæ.

Suðurgata - Hafnarﬁrði

Mjög vel staðsett 285 fm einbýli á mjög góðum stað,
mögul. að hafa sér íbúð á jarðhæð. Húsið er laust og
til afh. við kaupsamning. V. 49,7m. Nánari uppl. Ellert
893-4477

Höfum tekið í sölu fallega 3ja herb. 85,8 fm íbúð, með
sérinngangi af svölum á góðum stað í Borgahverﬁ
Grafarvogs. Rúmgótt eldhús og stofur, með útgengi út á
sérverönd og garð. Tvö rúmgóð herb. Parket á gólfum.
Vel með farin íbúð á frábærum stað. Sér bílastæði. Verð
22,5 milj, Uppl. gefur Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is.

Tæplega 70 fm eign í Vatnsendahlíð. Þrjú svefnherbergi.
Stofa og eldhús í opnu rými. Stór útsýnis- og sólpallur er
fyrir framan meðfram húsi, þar er heitur pottur. V. 21,5
millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
Skorradalur frábær staðsetning

Langholtsvegur - Góð íb. á jarðh. m. sérinngagngi.

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

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

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

Glæsilegt 50,4 fm sumarhús í landi Indriðastaða Skorradal og með frábæru útsýni yﬁr vatnið og nærsveitir. Tvö
svefnherbergi auk svefnlofts. Stórir pallar. Hitaveita og
kalt vatn ásamt rafmagni er til staðar. Heitur pottur á
verönd. V. 19,9 millj. Uppl. Sigþór S: 899 -9787.

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

Hraunteigur - neðri sérhæð

Verð 39,9 m

Góð 135 fm neðri sérhæð ásamt sérstandandi 20 fm bílskúr , alls
155 fm. Þrjú svefnherbergi, tvær stofur og Endurbætt gólfefni,
eldhús, baðherbergi o.ﬂ.
Tilboð

Rauðagerði

Finnbogi
Hilmarsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögfræðingur

sölufulltrúi

skjalagerð

Verð 59,9 m

Gott 275 fm einbýlishús með tveimur íbúðum með sérinngangi. Efri hæðin
er 6 herbergja 176 fm hæð ásamt 28 fm bílskúr. Neðri hæðin erb 65 fm 2ja
herbergja íbúð. Gott ástand að innan sem utan og skjólgóður fallegur garður
með sólpöllum. Gott hús á rólegum stað miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.

Vesturhús - efri sérhæð.

Tilboð

Sóleyjarimi - endaraðhús

Verð: 48,0 m

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

Tunguvegur - raðhús.

Verð: 24,5 m

Sóltún - 3ja herb.

Fín 81,1 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með hellulagðri verönd og
skjólgirðingu í nýlegu fjölbýli á besta stað. Parket og ﬂísar á gólfum.
Gústaf 895-7205.
Tilboð

Bauganes - efri sérhæð.
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Bláskógar – 2ja íbúða

Bogi
Pétursson

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

Langholtsvegur - 3ja herb.

Verð: 24,0 m

Rúmgóð ca 200 fm efri sérhæð með innbyggðum 41 fm bílskúr.
Mikið útsýni, sólstofa og stórar svalir. Þjú góð svefnherbergi og
stórar stofur með mikilli lofthæð. Sölumenn sýna eignina. Laus til
afhendingar.

Vesturberg - 4ra herb.

Verð: 24,5 m

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

Ma

Endurnýjuð 110 fm útsýnisíbúð! Nýtt baðherbergi, eldhús, innréttingar, gólfefni og stór hluti raﬂagna. Vel skipulögð íbúð með miklu
útsýni yﬁr borgina. Afhendist ﬂjótlega fullbúin.

Verð: 34,9 m

Fróðengi - 5 herb.
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Skemmtileg og vel skipulögð 79,2 fm 3ja herbergja risíbúð í
þríbýlishúsi við Langholtsveg. Gólfﬂöturinn er töluvert stærri. Tvö
svefnherbergi, tvær stofur og fallegar innréttingar.

Verð: 28,5 m

Traðarberg

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

Vel skipulögð 4ra herbergja 110 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Góðar innréttingar og gólfefni Þrjú góð herbergi, þvottahús
og geymsla innan íbúðar ásamt góðum svölum. Örstutt í barna- og
leikskóla. Seljandi leitar að stærri eign í Hafnarﬁrði

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

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.

Þjónustusími 891-9916

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

Hátröð-Kóp-Góð staðsetning

Fléttuvellir/Hafnarfj.SKIPTI

Sjafnarbrunnur- Úlfarsfell

Fjarðasel- Miðjuraðhús.

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

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

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

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

Jöklafold - Grafarvogur.

Kristnibraut - lyftuhús

Rauðarárstígur

4ra herbergja 114,90 fm endaíbúð á 1.
hæð með tvennum svölum ásamt 20,6
fm bílskúr eða samtals 135,5 fm.öll
sameign snyrtileg og umhverﬁ ákaﬂega
friðsælt. V. 29,5 m. 6094

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

Rúmgóð og mikið endurnýjuð 3ja
herb. ca 65fm íbúð á 1. hæð í litlu
fjölbýli. Mjög snyrtileg sameign.Aflokaður garður í kringum húsið.
V. 17,9 m. 6212

S í m i 5 3 3 1616

•

Barðastaðir - lyftuhús

Valshólar

Endaraðhús á einni hæð, 126,9fm
ásamt 23,5fm bílskúr.samtals 150,4fm.
Góðar stofur. 4 svefnherbergi Fallegur
gróin suðurgarður. Þægileg eign á
góðu verði. V. 29,5 m. 6098

Falleg og vel innréttuð 107fm íbúð á
3ju hæð í lyftuhús, 13fm sérgeymsla
í kjallara eða samtals eignin 120fm.
Mjög snyrtileg sameign. Stæði í lokaðri
bílageymslu. Laus við kaupsamning.
V. 29,9 m.

5 herbergja falleg og rúmgóð 113fm
endabúð á miðhæð í litlu fjölbýli við
Valshóla. 4 svefnherbergi.. Mjög
snyrtileg sameign. V. 24,9 m. 6218

Ugluhólar - Lítið fjölbýli

Klapparhlíð/Mos/lyftuhús

Reykjavegur - Bláskógabyggð

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

Nýleg og afar rúmgóð 2ja herb.ca.91fm íbúð
með sér inngangi af svalagangi á 2. hæð í
nýlegu 4ra hæða lyftuhúsi. Glæsilegt útsýni
er til Reykjavíkur, út á Flóann til Snæfellsness.
Sameign öll er vönduð m.a. meðsjónvarps-dyrasíma og allt umhverﬁ hússins hið
snyrtilegsta. V. 23,9 m. 6195

Sumarhús (29,4) ásamt geymsluhúsi/hugsað
sem gestahús (9fm) Verönd (78fm) allan hringinn í kringum bústaðinn. Húsið hefurnýlega
verið yfirfarið og mikið endurnýjað, klæðning
að utan og ný einangrun, ný eldhúsinnrétting,
nýtt á baði. Rafmagn yfirfarið, ný ljós og fl.
4.308fm leigulóð. V. 11,0 m. 6217

Skrifstofuherbergi til leigu Suðurlandsbraut 10 2. hæð.

Þjónustusími 891-9916

•

Völvufell -raðhús á einni
hæð, bílskúr.
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•

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

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

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

Magnús Hilmarsson

Sigurður Hjaltested

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

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

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

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Föst sölulaun
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk
Sölulaun eigna yfir 60 millj aðeins 0,8% + vsk
Sími 568-5556 www.skeifan.is
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Grandavegur – 2ja herb. – Sérlóð

Mánatún -

Mjög falleg og rúmgóð 68 fm endaíbúð á jarðhæð í góðu
fjölbýli í Vesturbænum. Fallegar innréttingar. Parket.
Sérlóð í suður með verönd. Sérþvottahús í íbúð. Laus
fljótt.
Verð 21,8 millj.

Glæsileg ný 122 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð á
þessum vinsæla stað nálægt miðborginni. Fallegar
innréttingar. Sérlóð í vestur með góðri verönd.
Sérinngangur. Bílskýli. Falleg eign á frábærum stað.
Verð 36,9 millj.

GN

NÝ

EI

3ja herbergja – Bílskýli

Laufvangur 2ja – Hafnarfjörður

Rauðavað 2ja, f. hjólast. - Bílskýli

Eyjabakki – 3ja herbergja

Sérlega glæsileg 77 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í
góðu fjölbýli. Glæsilegar nýjar innréttingar. Ný gólfefni,
raflagnir, vatnslagnir o.fl. Suðursvalir út frá stofu. Þetta
er falleg eign þar sem allt er nýuppgert.
Verð 19,9 millj

Glæsileg og óvenju rúmgóð nýleg 94 fm íbúð á jarðhæð
í litlu fjölbýli. Fallegar innréttingar. Parket. Þvottahús
og geymsla í íbúðinni. Stór og fallegur afgirtur garður
með verönd. Stórt stæði í bílageymslu fylgir fyrir fatlaða.
Sérinngangur. Verð 24,9 millj.

Mjög falleg 96 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð. Fallegar
endurnýjaðar innréttingar. Parket. Nýlega er búið að
klæða blokkina að utan, skipta um gler, yfirfara þak og
rennur og setja nýtt dren. Falleg eign í góðu standi.
Verð 19,9 millj.
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Galtalind – Kópavogi – m. garði

Grandavegur – Vesturb.- Laus

Þórðarsveigur – 3ja herb. – Bílskýli

Gautavík – 3ja herb. – Bílskúr

Kambasel – Raðhús

Mjög falleg 4ra herbergja 102 fm íbúð á jarðhæð með
stórum garði. Fallegar innréttingar. Parket. Sérþvottahús
í íbúð. Óvenju stór garður á þrjá vegu í kringum blokkina.
Þetta er falleg og barnvæn eign. Leyfi er fyrir hunda og
stutt er í alla þjónustu.
Verð 27,5 millj.

Glæsileg 105 fm 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð (2. hæð) í
fallegu fjölbýli. 3 góð svefnherbergi. Fallegar innréttingar.
suðursvalir. Frábær staðsetning. Laus strax.
Verð 32,4

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

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

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

Naustabryggja – 2ja herb.

Granaskjól – 3ja herbergja

Fossagata – Einbýlishús – Bílskúr

Grundargerði - Einbýlish. Laus fljótt

Berjarimi - Laus - 3ja herb. - Bílskýli

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

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

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

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

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

Melalind – Bílskúr

Grettisgata – Einbýli

Álfaland með bílskúr

Starengi – 3ja herb. Laus strax

Kringlan 23 – Raðhús

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

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

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

Falleg 3ja herb. íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í snyrtilegu
nýlegu 2ja hæða fjölb. Fallegar innréttingar. Parket og
flísar. Gengið úr stofu út á afgirta sérlóð með verönd í
suður. Sérinngangur. Þvottah. í íbúð. Stutt í alla þjónustu.
Góð eign fyrir dýravini. Verð 19,9 millj.

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

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

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

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

STÓRAGERÐI
108 Rvk. Efri sérhæð. 180 fm ca.
Falleg og vel skipulögð eign. Verð
39,9 millj.

SANDAVAÐ
110 Rvk. 4ra herbergja íbúð. Stæði
í bílageymslu. Fallegar innréttingar.
Lyftuhús. Verð 28,9 millj.

HÁTÚN
105 Rvk. Penthouse. Glæsileg eign.
Sérsmíðaðar innréttingar. Innbyggð
lýsing. Frábært útsýni. Tvennar svalir.

FRÓÐAÞING
203 Kóp. Einbýlishús. Innbyggður
bílskúr. 250 fm. Afhent tilbúið til innréttinga. Fallegt hús og góður staður.

TJARNARSTÍGUR
170 Seltjarnarnes. Uppgert baðherbergi. Stór timburverönd

GILSÁRSTEKKUR
109 Rvk. Einbýli. stórar þaksvalir,
aukaíbúð, góð staðsetning í lokaðri götu.

SELVOGSGRUNN
104 Rvk. Sérhæð með bílskúr. Vel
skipulögð. Verð 41 millj.

MÁNATÚN
105 Rvk. 4ra herb. Stæði í bílageymslu. Glæsileg íbúð. 142,5 fm.
Tvennar svali.

KAMBASEL
109 Rvk. Raðhús. 190 fm með innbyggðum bílskúr. 5 svefnherbergi.
Gott hús. Verð 39,5 millj.

HÆÐARGARÐUR
108 Rvk. 2ja. herb. Sérinngangur.
Áhvílandi 17,5 millj. Verð 19,9 millj.

JÖKLASEL
109 Rvk.2ja herb. Góð íbúð, mikið
áhvílandi verð 18,9 millj.

BAKKASTAÐIR
112 Rvk. 3ja til 4ra. herb. Sérinngangur. Timburverönd. Bílskúr.

EIKARÁS

210 Garðabær.
Einbýli. Glæsilegar innréttingar og
gólfefni. Innbyggður
stór bílskúr. Fallegur
garður. Gott útsýni.
Fallegt hús hvar sem
litið er.

LAUGAVEGUR
101 Rvk. Heil húseign. 4 íbúðir. Góð
staðsetning. Verð 58 millj.

BARÐASTAÐIR
112 Rvk. Penthouse. Glæsilegt
sjávarútsýni. 166 fm. Sérbílskúr og
stæði í bílageymslu. Verð 52 millj.

Sveinbjörn Halldórsson
Löggiltur fasteignasali
Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur löggiltur fasteignasali.
Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is
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FÍFUSEL 22 - RAÐHÚS

ARNARSMÁRI 28 - 4RA HERBERGJA

BÁRUGRANDI 7 - MEÐ BÍLAGEYMSLU

HÆÐARGARÐUR 33 - FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30-18:00.
Vel skipulagt raðhús, sem er kjallari og tvær hæðir auk stæðis í bílageymslu. Rúmgóð stofa. Eldhús með góðri innréttingu. 4-5 svefnherbergi. Lítil íbúð í kjallara. Snyrtilegt og vel viðhaldið hús. Góð
staðsetning þaðan sem stutt er í skóla og leikskóla. Verð 37,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30-18:00.
ELÍSA OG ÁSGEIR Á BJÖLLU.
Mjög góð 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Þrjú
svefnherbergi með skápum. Eldhús með hvít/beyki innréttingu og
borðaðstöðu. Þvottahús. Flísalagt baðherbergi. Stofa og borðstofa með
suðursvölum. Áhv. 18 millj. Verð 26,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30
Góð 111 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð með stæði í bílageymslu.
Tvö svefnherbergi með skápum. Stór og björt stofa og borðstofa
með suðvestursvölum. Eldhús með fallegum innréttingum. Parket,
ﬂísar og dúkur á gólfum. LAUS STRAX. 23.9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:00 - 19:00
Glæsilega 85 fm 2ja - 3ja herb. íbúð á 2.hæð við Hæðargarð í
Reykjavík. Eitt svefnherbergi og stór og og björt stofa. Fallegur
sólskáli til suðurs. Parket og ﬂísar á gólfum. Stórt þjónusturými í
sameign. Eignin er laus til afhendingar. Verð 29,8 millj.

KLEIFARSEL - RAÐHÚS

VÖLVUFELL - RAÐHÚS

LAUGARNESVEGUR

STÓRHOLT MEÐ AUKAHERBERGI

Mjög fallegt og endunýjað raðhús sem er hæð og ris auk bílskúrs.
Rúmgóðar stofur. Nýleg innrétting í eldhúsi. 3-4 svefnherbergi.
Flísalagt baðherbergi með sturtu. Hús í góðu ástandi að utan.
SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGNUM. Verð 47,9 millj.

Mjög gott raðhús á einni hæð auk bílskúrs. Stofa og borðstofa með
útgengi í garð. Fjögur svefnherbergi. Nýstandsett baðherbergi. Þak
nýlega yﬁrfarið. Góð aðkoma. Áhv. hagstætt lán frá ÍLS kr. 21 millj.
Verð 32,5 millj.

157 fm hæð í góðu þríbýli auk 28 fm bílskúrs. Þrjú rúmgóð svefnherbergi og tvær stórar stofur. Bílskúr sem er útbúinn sem stúdíó
íbúð. Að innan þarfnast íbúðin standsetningar. Parket og ﬂísar á
gólfum. LAUS STRAX. Verð 32 millj.

Góð og mikið endurnýjuð 3ja - 4ra herb. 81 fm íbúð á 1. hæð í
fjórbýli. Tvö svefnherbergi og tvær bjartar stofur. Stórt aukaherbergi
í kjallara. Nýl. innréttingar. Parket á gólfum. Eignin hefur verið mikið
endurnýjuð. Verð 23,9 millj.
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SÓLVALLAGATA

FLÉTTURIMI 34 - MEÐ BÍLSKÚR

URÐARSTÍGUR - FALLEG EIGN

LAUGAVEGUR - 2JA HERBERGJA

Góð 68,2 fm 3ja herb. íbúð á 3.hæð. Tvö rúmgóð svefnherbergi.
Björt og góð stofa með arni og suðvestursvölum. Flísalagt baðherbergi með sturtuklefa. Eldhús með eldri innréttingum. Sameiginlegt
þvottahús er í kjallara. Parket og ﬂísar á gólfum. LAUS STRAX. Verð
19,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:30 - 19:00
Falleg 108 fm 4ra herbergja íbúð á 3.hæð með 25 fm bílskúr og
góðu útsýni. Björt stofa með suðvestursvölum. Fallegar innréttingar.
Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Þvottahús. Flísalagt baðherbergi. Bílskúr fullbúinn. Sérgeymsla í kjallara. LAUS STRAX. Verð 27,9 millj

Vorum að fá í einkasölu bjarta og fallega 56 fm 2ja herbergja íbúð
á 2. hæð í fjórbýlishúsi í Þingholtunum í Reykjavík. Stórt svefnherbergi og stór og björt stofa. Fallegar innréttingar. Parket og ﬂísar á
gólfum. Eignin hefur fengið gott viðhald. LAUS FLJÓTLEGA. Verð
19,5 millj.

Erum með í sölu þrjár fallegar 2ja herb. íbúðir í þessu nýl. húsi við
Laugaveg. Stærð ibúða frá 75 fm - 92 fm. Stór svefnherbergi með
skápum og stofa með suður- eða norðursvölum. Fallegar innréttingar. Flísalögð baðherberg. Þvottahús inann íbúða. Parket og ﬂísar
á gólfum. LAUS STRAX. Verð 24,5 - 26,5 millj.
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Heildarstærð um 170 fm íbúð á 5 hæð.
Verð 52,9 millj.
+(5%(5*-$
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Heildarstærðir um 87 til 98 fm.
Verð frá 25,9 til 29,5 millj.
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Heildarstærð um 124 fm íbúð
Verð frá 30,9 til 34,9 millj.

Heildarstærð 52,2 fm. íbúð á 1-3 hæð.
Verð frá 16,9 til 17,9 millj.
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Erum með til sölu glæsileg fullbúin einbýlishús í Akralandi.
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23,è+Ó6
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Raðhús á einni hæð með bílskúr.
Parhús með bílskúr
3 til 4 herb. íbúðir.

0,é%5±5(<.-$9Ë.
Glæsilegt og frábærlega staðsett um 330 fm einbýlishús á
tveimur hæðum með aukaíbúð og tvöfaldann bílskúr. Laust til
afhendingar. Verð 85 millj.

./(,)$.Ï5.Ï3

Einbýlishús sem má þarfnast nokkurs viðhalds.
2 til 4 herb. íbúðir

9(6785%5±5(<.-$9Ë.

Rúmgott 5. herb. raðhús á tveimur hæðum. Birt stærð skv. FMR
er 102,5. Óskráðir um 55 fm. Verð 31.9 millj.

+(5%(5*-$
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3 herb. 78 fm kjallaraíbúð í vesturbænum. Verð 24.5 millj. OPIÐ
HÚS MÁN. 27 ÁGÚST KL. 17:00 TIL 17:30. (Sörlaskjól 54).

1$867$%5<**-$

4+ herb. einbýlishús.
3+ herb. raðhús/parhús
3+ herb. hæðir.

$79,118+Ò61é,
Fjársterkur kaupandi/leigjandi leitar að húsnæði á jarðhæð
undir rekstur í Bankastræti eða neðst á Laugarveginum

5$é+Ò63$5+Ò6
Stórglæsilegt 315 fm 8 herb. einbýli á góðum stað í Kórarhverfinu. Húsið stendur við óbyggt grænt svæði. Verð TILBOÐ.

%-$5*,/±*%

Einstakleg og vönduð 132 fm 4 herb. íbúð á 7 hæð í Skuggahverﬁnu með frábæru útsýni yﬁr sjóinn og Esjuna.
Verð 67.5 millj.

+2/76%Òé±*%

3-4 herb. 95 fm íbúð í bryggjuhverﬁnu í Grafarvogi. Einstakt
útsýni yﬁr Esjuna, Viðey og Smábátahöfninu. Verð 32 millj.

6g5/$6.-Ï/
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Vel staðsett 5 herb. 159,6 fm timbur einbýlishús . Möguleiki og
heimild er til að stækka húsið. Verð 40.5 millj.

Fallegt og vel skipulegt 5-6 herb. parhús alls 198,8 fm. Birt
stærð skv. FMR er 172,2 fm þar af 26,6 fm bílskúr. Óskráð viðbygging 17,7 fm. Verð 53.5 millj.
Rúmgóð 110,8 fm 4herb íbúð á góðum stað. Verð 21 millj.

)UHNDULXSSOëVLQJDUtVtPDHéDiKXVDYLNQHW

Vel staðsett 3. Herb. 88, 6 fm íbúð á 1. hæð í vesturbænum
með fallegum garði. Verð TILBOÐ

TRAUST FASTEIGNASALA
Sími: 464 9955

www.byggd.is
Emilía
Sölumaður
emilia@byggd.is

Björn
Lögg. fasteignasali
bjorn@byggd.is

Ingi Torfi
Viðskiptafræðingur
ingitorfi@byggd.is

Árni
Hrl.

Freyja
Ritari

Arnbjörg
Hdl.

Fannagil Akureyri

Furuvellir Akureyri
Um er að ræða vel staðsett verslunar/atvinnuhúsnæði á einni
hæð. Húsnæðið skiptist í verslun og lagerrými.
Eignin er samtals 492,7 fm.
Verð 73 m.kr.

Tryggvabraut 22 Akureyri

Glerárgata 7 Akureyri

Þriggja hæða verslunarhúsnæði staðsett við Tryggvabraut
en með aðkomu frá Furuvöllum.
Aðgengi er gott og við húsið eru malbikuð bílastæði.
Heildarstærð hússins er 2.038 fm.

Um er að ræða verslunarhúsnæði á jarðhæð á áberandi stað í
miðbæ Akureyrar. Á eigninni eru stórir gluggar út að Glerárgötu og Gránufélagsgötu. Í húsnæðinu er nú rekin snyrtistofa
og hárgreiðslustofa með sameiginlegri afgreiðslu.
Eignin er samtals 361,8 fm. að stærð.

Stærð: 198,5 fm.
Herbergi: 6
Verð: 44,5 m.kr.
Tveggja hæða endaraðhús efst í Giljahverfi. Mjög vönduð
og vel skipulögð eign. 24,8 fm. innbyggður bílskúr.

Klettaborg Akureyri
Helgafell Eyjafirði
Um ræðir einstakt 167 fm. einbýlishús í eins km. fjarlægð frá
Svalbarðseyri, eigninni fylgir 3,3 ha. eignarland. Stórbrotið
útsýni. Skipti skoðuð á miðsvæðis eign í Reykjavík, 101.
Verð allt að 25 m.kr.,

Fossland

Kaupvangsstræti Akureyri

Stærð: 180 fm.
Herbergi: 4
Verð: 52 m.kr.
Mjög gott einnar hæðar einbýlishús staðsett á skemmtilegum
stað gegnt Akureyri.
Lóð umhverfis húsið er rúmlega 1.900 fm. að stærð.

Til sölu er skrifstofu/þjónustu eða verslunarhúsnæði staðsett
efst í Kaupvangsstræti/Listagili á Akureyri, nú skráð sem gallerí
113 fm. að stærð. Í húsnæðinu, sem var byggt á árunum
2004/2005, hefur verið rekin arkitektastofa og frá ársbyrjun
2009 Listhúsið Festarklettur.
Áberandi staðsetning – hefur gott auglýsingagildi .

Sómatún Akureyri
Bjarkarstígur Akureyri
Stærð: 300 fm.
Herbergi: 8
Verð: 55 m.kr.
Mjög gott og vel staðsett einbýlishús á grónum stað
skammt frá miðbæ Akureyrar.

SÍMI: 464 9955

Q

FAX: 464 9901

Q

STRANDGATA 29

Q

Stærð: 248,3 fm.
Herbergi: 5
Verð: 58 m.kr.
Mjög skemmtilegt fimm herbergja einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt sambyggðum bílskúr. Frábært útsýni.

OPIÐ MÁN. - FÖS. KL. 9-12 & 13-17

Emilía Jóhannsdóttir

Stærð: 218,4 fm.
Herbergi: 6
Verð: 54 m.kr.
Nýlegt mjög gott einbýlishús á einni hæð ásamt sambyggðum
bílskúr. Húsið er vel skipulagt með fimm rúmgóðum
svefnherbergjum.

Q

Björn Guðmundsson

Q

Ingi Torfi Sverrisson

Save the Children á Íslandi

Aldís Einarsdóttir

Ögurhvarfi 6
203 Kópavogi
www.fasteignasalan.is

Rúnar Gíslason

sölufulltrúi/viðskipta- Lögg. fasteignasali
lögfræðingur

Hæðargarður 52, 108 Reykjavík
OPIÐ HÚS – ÞRIÐJUDAGINN 28. ÁGÚST
FRÁ KL. 17.00 – 17.30
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Heimir & Kolla

FRUM

OP

vakna með þér í bítið

Ágúst Valsson
Sölufulltrúi – viðskiptafræðingur

Glæsilega 151,1 fm íbúð á tveimur hæðum í tvíbýli með sérinngangi ásamt
6,6 fm geymsluhús. Íbúðin skiptist í stigagang, forstofu, stofu, borðstofu,
eldhús, 4 svefnherbergi, sjónvarpshol, 2 baðherbergi, þvottahús. Rúmgóðar
svalir sem snúa í suður. Ásett verð 39,5 milljónir

Verið velkomin. Sími 896-6686

aldis@fasteignasalan.is

Vegna
mikillar sölu
vantar eignir
á skrá!

Aldís Einarsdóttir

Hólagata 5 - Vogar á Vatsleysuströnd
Opið hús þriðjud 28.ágúst kl.18.00 til 19.00
Til sölu glæsilegt 233,3 fm hús á einni hæð. 3 stór barnaherb, svefnherb með baðherb
og fataherb, stór stofa og fallegt eldhús. Baðið með fallegum innréttingum. Þvottah.
með miklu skápaplássi, gólfhiti í öllu húsinu, vandað gólfefni og fallegar hurðar.
Tvöfaldur bílskúr 44,5 fm. Húsið er úr forsteyptum einingum, steinað að utan og telst
viðhaldsfrítt. Þetta er glæsilegt hús og vandað í alla staði.
Verð: 41,9 millj
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Sérhæð eða sérbýli í hverfum 101 / 107 eða 170.
4ra herbergja eign á jarðhæð eða með
aðgang að garði.

Hafðu samband
H

Logafold 119, Rvk

Blásalir 11, Kóp

OPIÐ HÚS MÁNUD. 27. ágúst
kl. 17.00-17.30

OPIÐ HÚS MÁNUD. 27. ágúst
kl. 17.45 – 18.15

Fallegt um 200 fm, 7 herbergja raðhús
á tveimur hæðum. Nýlegt eldhús.
Frábær staðsetning á grónum stað.
Verð: 48 milljónir

Afar falleg og snyrtileg 157 fm efri
sérhæð með bílskúr. 4ra herbergja eign
í fjórbýli á frábærum stað.
Verð: 38,8 milljónir

SIGURÐUR RÚNAR SAMÚELSSON
S
löggiltur fasteignsali. Sími 896 2312

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

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

699-4407

m

2

nei

770-4040

822-3600

Laufey, hdl.

Lögg. fasteignasali

695-8730

89

3

,9
19

2

Heimir

Sölufulltrúii

9 s
2, hú

81

869-4131

*\OÀ

Sölufulltrúi

2 pið

2

Helga

Sölufulltrúi

O

m

nei

821-0626

Snorri

Sölufulltrúi

9 s
7, hú

2

Albert Bjarni

Lögg. fasteignasali

1 pið

81

9 s
9, hú

2

696-6580

O

1 pið

O

m

Þorgeir

Viðski.fr. / Sölufulltrúi

Fasteignamiðlun

m

2

nei

62

1

nei

%RJDKOtêÃ 105 RVK

(LQLYHOOLUÃ 221 HFJ

5yVDULPLÃ 112 RVK

6N~ODJDWDÃ 101 RVK

Hugguleg þriggja herbergja íbúð í góðu fjölbýli í
Hlíðunum. Íbúðin er á jarðhæð með sér inngangi.
ËE~èLQHUiJyèXPVWDètìHVVXYLQV ODKYHU¿

Falleg þriggja herbergja íbúð á jarðhæð
með sér inngangi og sólpalli. Laus strax!
Áhvílandi eru c.a. 13,2m.kr óverðtryggt lán frá
Arion banka. Mán. afborgun er c.a. 82.500 kr.
Falleg eign á góðu verði sem er vert að skoða.
Nánari uppl. veitir Snorri í síma 699-4407

Falleg og rúmgóð 3ja - 4ra herbergja
endaíbúð með sérinngangi á jarðhæð.
Permaform hús. Laus strax!

Glæsileg, nýstandsett íbúð á jarðhæð í fjölbýli
fyrir 60 ára og eldri. Íbúðin er vönduð í alla staði.
Húsvörður er í húsinu. Stutt í alla þjónustu.

Nánari uppl. veitir Heimir í síma 822-3600

Nánari uppl. veitir Heimir í síma 822-3600

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Opið hús mán 27. ágúst 17:00 - 17:30 Opið hús mán 27. ágúst 18:00 - 18:30 Opið hús mán 27. ágúst 19:00 - 19:30

3

m

2

bílag.

128

4

m

2

nei

240

3

9 s
7, hú

104

6 pið

2

O

,9 ús
29pið h

m

opið

O

3

,9 ús
28pið h

93

9 s
1, hú

2

O

2 pið

O

m

60 ára og eldri

skúr

/DXIHQJLÃ 112 RVK

6DQGDYDêÃ 110 RVK

+yODEHUJÃ 111 RVK

/HUNLKOtêÃ 105 RVK

Björt fjögurra herbergja íbúð við Laufengi í
Grafarvogi. Að auki fylgir eigninni opið bílskýli.
Möguleg skipti á stærri eign.
Lækkað verð!

Falleg fjögurra herbergja íbúð á 2. hæð í
viðhaldslitlu lyftuhúsi. Vandaðar innréttingar
og hurðar úr eik. Rúmgóð herbergi og gott
skipulag á eigninni.

Gott og vel skipulagt fjölskylduhús. Um er að
U èD¿PPKHUEHUJMDSDUK~ViWYHLPXUK èXP
Að sögn eiganda fylgir bílskúrsréttur eigninni.

Glæsilegt vel viðhaldið einbýlishús. Vandaðar og
sígildar innréttingar. Mögleiki að hafa 4 herbergi.
Einnig hægt að útbúa aukaíbúð með sérinng.
Skipti möguleg á ódýrari eign

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Nánari uppl. veitir Heiða í síma 666-0060

Nánari uppl. veitir Heimir í síma 822-3600

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Opið hús mán 27. ágúst 18:00 - 18:30 Opið hús þri 28. ágúst 17:00 - 17:30 Opið hús mán 27. ágúst 18:00 - 18:30 Opið hús mið 29. ágúst 18:00 - 18:30

4

m

2

bílsk

102

3

m

2

stæði

71

1

5 s
1, hú

228

2 pið

,6

h

9 ús

2

O

19

5,

4 pið

O

m

nei

*OLWYHOOLUÃ 221 HFJ

Flúðasel 92Ã 109 RVK

ÉODJUDQGLÃ 107 RVK - Nýtt á skrá!

Vel skipulagt einbýlishús. Skiptist í forstofu,
eldhús, 3 barnaherbergi, hjónaherbergi með
fataherbergi, stofu, borðstofu, baðherbergi,
þvottahús. Bílskúr sem hefur verið innréttaður
sem 2ja herbergja íbúð. Lækkað verð !
Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050

Hugguleg fjögurra herbergja íbúð á þriðju og
efstu hæð í snyrtilegu fjölbýli á vinsælum stað
t6HOMDKYHU¿QX

Vel skipulögð og rúmgóð 70,9 fm 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð í vesturbæ Reykjavíkur.
Nýleg eldhús innrétting með granít frá Trésmiðjuni Borg og parket úr eik á stofu og holi endurnýjað
iULè(LJQLQVNLSWLVWtÀtVDODJWDQGG\ULKROJyèLUVNiSDU2SLèHOGK~VYDQGDèDULQQUpWWLQJDU
Björt stofa með útgengi á suðursvalir. Rúmgott svefherbergi. Baðherbergi með léttri innréttingu,
ÀtVXPiJyO¿EDèNDULPHèVWXUWXDèVW|èXRJWHQJLI\ULUìYRWWDYpOÁhvílandi lán c.a 17 milljónir.
Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Opið hús þri 28. ágúst 17:00 - 17:30

Vert að skoða

Nánari uppl. veitir Heimir í síma 822-3600

1

nei

,5 ús
27pið h

76

,9

2

O

59

,5 ús
18pið h

O

m

Opið hús mán 27. ágúst 18:00 - 18:30

m

2

202

4

bílsk.

m

2

109

2

nei

Birkiholt 3Ã 225 ÁLF

0DUNDUÁ|WÃ 210 GBR

Falleg tveggja herbergja íbúð á þriðju og efstu
hæð í góðu fjölbýlishúsi á Álftanesi. Sér inngangur af svölum. Fjórar íbúðir á hæðinni.
Áhvílandi 17,4 frá ÍLS með 95þ kr afborgun.

Sérstök

Virkilega smekklegt einbýlishús 5-6 herbergja *O VLOHJ MDUD KHUE  IP tE~è i ¿PPWX K è PHè PLNOX ~WVêQL t VXèYHVWXU RJ JROIY|OO
á einni hæð þar af 50m bílskúr. Vinsæll staður. í næsta nágrenni. Íbúðin skiptist í anddyri, tvær stofur, hjónaherbergi, eitt barnaherbergi,
+~VLè YDU KiìUêVWLìUL¿è RJ PiODè Dè XWDQSérstök
t HOGK~VEDèKHUEHUJLRJìYRWWDK~VLQQDQtE~èDU,QQUpWWLQJDURJJyOIHIQLHUX~UYDQGDèULHLNÀtVDU
kaupendaþjónusta felur í sér:
ágúst 2012.
á baðherbergi og þvottahúsi. Stutt er í skóla og alla þjónustu sem og golfvöll og aðra útivist.

Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050

verðmat,
Nánari uppl. veitir Heimir í síma 822-3600fasteignasölum,
Nánari uppl. veitir
Sölvi í símatilboðsgerð,
618-0064

Kaupendaþjónusta

Aðstoð við skoðun á eignum hjá öðrum

)DOOHJHLJQiÀRWWXPVWDè ~WYHJXQPDWVPDQQVNDXSVDPQLQJDURÁ
Opið hús þri 28. ágúst 18:00 -18:30

Hafðu okkur með þér í liði !

Opið hús þri 28. ágúst 17:00 - 17:30

5M~SQDVDOLUÃ 201 KÓP - Nýtt á skrá!

Fáðu að vita meira í síma 414-4488

Finndu okkur
á facebook

www.facebook.com/hofudborg

Ármúla 19 – Sími 575-8500 Pálmi Almarsson, lögg.fasteignasali
Þór Þorgeirsson lögg. fasteignasali

Birkiás 9 Garðabæ

VANTAR EIGNIR Á SKRÁ

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 17-18

IÐ
OP

H

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar stærðir og gerðir eigna á skrá.
Höfum kaupendur á skrá sem bíða eftir réttu eigninni. Traust hefur verið
okkar lykilorð s.l. 30 ár.

ÚS

Glæsilegt fullbúið raðhús á þessum
eftirsótta stað. Hellulögð innkeyrsla,
timburverönd í afgirtum grill suður garði. Parket og ﬂísar eru á gólfum.
Innbyggður bílskúr. 2-3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús og baðherbergi.
Ásmundur Skeggjason fasteignasali tekur vel á móti ykkur í dag,
S: 895 3000.

JÓNSGEISLI – EINBÝLI
Glæsilegt 236,70 fm einbýlishús á tveimur
hæðum á útsýnistað ásamt 29,30 fm innbyggðum bílskúr eða samtals 266,0 fm. Tvær
stofur og þrjú svefnherbergi. Verð 79 millj.

GLÓSALIR – LAUS
122 fm 3ja - 4ra herbergja íbúð á 3.hæð í
vönduðu fjöleignarhúsi ásamt stæði í bílgeymslu, yﬁrbyggðar svalir. Rúmgóð stofa og
lokað eldhús. Tvö svefnherbergi, gætu verið
þrjú. Áhv. 14,6 millj.Verð 30 millj.

GVENDARGEISLI
Vel skipulögð 4ra herbergja 129,40 fm endaíbúð á 3. hæð (efstu hæð) með sérinngangi
ásamt stæði í 3ja bíla lokaðri bílgeymslu.
Skipti möguleg á 3ja herbergja íbúð. Áhv.
14,5 millj. Verð 29,5 millj.

MELABRAUT - SÉRINNGANGUR
2ja - 3ja herbergja risíbúð í tvíbýlishúsi ásamt
32 fm bílskúr fjær húsi. Íbúðin er með sérinngangi. Áhv. 15,2 millj. Verð 19,9 millj.

Tilboð óskast í sumarhús, merkt númer 5
til ﬂutnings, staðsett á lóð Iðnskólans í
Hafnarﬁrði, Flatahrauni 12, 220 og byggt var
af nemendum skólans undir eftirliti kennara.

15302. Um er að ræða timburhús sem er 51,5 m2 að grunnﬂeti. Að utan er húsið klætt með bandsagaðri vatnsklæðningu
og litað með hálfþekjandi pine-lit. (vantar að fullnegla á öðrum
gaﬂi). Húsið er með tvennum ísettum oregon pine útihurðum.
Vinnu við þakkant og áfellur er lokið og undirklætt með litum
á endagaﬂi og hliðum en vantar fyrir ofan verönd. Rennur og
niðurföll eru ásettar. Opnanleg fög eru ísett og glerjuð. Glerlista vantar að hluta á fög. Gluggar eru úr furu og frágangur
kringum þá er lokið með gerekti og vatnsbrettum. Að innan er
húsið einangrað og með rakavarnalagi á veggjum en ekki lofti.
Húsið verður til sýnis í samráði við Hrafnkel Marinósson eða
senda fyrirspurn með rafpósti á hrafnkell.marinosson@idnskolinn.is
eða eftir nánara samkomulagi og Ríkiskaup í síma 530 1400.
slóðinni http://www.rikiskaup.is/til-solu/fasteignir/.
Tilboðseyðublöð og byggingarlýsing liggja frammi á sama stað
og í afgreiðslu Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík.
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 4. september 2012 þar sem þau verða opnuð í viðurvist viðstaddra
bjóðenda er þess óska.

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

ÚTVARP

LÍFIÐ

SJÓNVARP

FÁÐU ÞÉR VÍSI
OFT Á DAG

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

Blaðberinn
bíður þín

Hótel Capitano - Neskaupstað
Hótel í fullum rekstri
Um er að ræða tíu herbergja hótel í fullum rekstri sem skiptist
í átta 2ja manna herbergi og tvö einstaklingsherbergi. Hótelið
er vel innréttað og vel búið tækjum og búnaði. Öll herbergi
með sér baðherbergi. Veitingasalur fyrir um 35 manns, bar og
setustofa. Fasteignin sem hótelið er rekið í er 534,9 fm. að
stærð, bárujárnsklætt timburhús á tveimur hæðum.

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 9-17.
Blaðberinn...

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.
- oft á dag

...góðar
óðð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

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

8–17

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Garðyrkja

BÍLAR &
FARATÆKI
TOYOTA Corolla verso 7 manna mmt.
Árgerð 2005, ekinn 119 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.490. Rnr.218302.

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
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.

Hágæða filmuísetningar í alla bíla.
Haustsólin sem rís lágt á himni er á
næsta leyti og dökkar filmur gjörbreyta
þægindum farþega. S.5850000
Ódýr sendibílaþjónusta. Heimsendingar
og fyrirtækjaþjónusta. www.keyrsla.is
S:820-3880

Varahlutir

Lyftarar
OYOTA Prius hybirt. Árgerð 2011, ekinn
24 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
4.490 Rnr.112723..

Bílar óskast
Kaupi bilaða bíla

Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar á ca.
30 - 300 þús. S. 896 6744.

Bílar til sölu
Kerrur

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

Körfubílaleiga

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

Hjólbarðar
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

Örfá stykki eftir af frábæru
netakerrunum okkar. Bjóðum þær
á sérstöku tilboðsverði. 159,999,Hagkaup, sími 563-5000.

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
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

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

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

Hjólhýsi

TOYOTA Land cruiser 100 diesel.
Árgerð 2005, ekinn 230 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.950.000.
Rnr.151779.

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.

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

Viðgerðir
AB Bremsur og viðgerðir
Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Uppl. s. 555 6020.

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

ÞJÓNUSTA
KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Pípulagnir

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

Faglærðir Píparar

Notuð dekk - notuð dekk

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

CHEVROLET Kalos se. Árgerð 2007,
ekinn 76 Þ.KM, bensín, 5 gírar.Ný
tímareim Verð 900. Rnr.

Hreingerningar

Bílaþjónusta

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

Vinnuvéla- Lyftara- og Bifreiðaflutningar
á verði fyrir þig.

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

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

Vy-þrif ehf.
TOYOTA Corolla h/b luna. Árgerð 2006,
ekinn 84 Þ.KM, bensín, 5 gírar. topplúga
álfelgur Verð 1.790. Rnr.112645.

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

Sendibílar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Save the Children á Íslandi

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

TOYOTA Land cruiser 90 common rail.
Árgerð 2002, ekinn 227 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. TILBOÐ 1.500 Listaverð frá
umboði 1.945 Rnr.310440.

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

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

Hreingerningarþjónusta
-Gerum verðtilboðÖll almenn þrif, veggjahreinsun,
flutningsþrif, gólfbónun, teppa og
steinteppahreinsun. S. 842 6522

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

Önnur þjónusta

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

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

Ráðgjöf
Fjárhagserfiðleikar aðstoðum fólk og
fyritæki vegna fjármála. S: 845 3452,
Sjálfbærni ehf

Málarar
Málningarþjónusta
Reykjavíkur

20% afsláttur fyrir eldriborgara. Alhliða
málningarþjónusta. S. 778 0100.

KJS Verktakar

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

Meindýraeyðing

Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

KEYPT
& SELT

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

Spásíminn 908 5666

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

Tröppuviðgerðir

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

Til sölu

Rafvirkjun

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.

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

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

Húsaviðhald

Spádómar

Er hitinn og sólin að gera útaf við þig?
Er upplitun á húsgögnum og gólfefnum
vandamál? Sólarfilmur minnka hita
innandyra sem og koma í veg fyrir
upplitun. Hringdu og fáðu tilboð.
S.5850000

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

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

hlustið - trúið - hlýðið

HARMAGEDDON

Save the Children á Íslandi
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Fyrirtæki

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

Sérverslun með
náttúruvænar og
andlegar vörur.

Úrval af saltkristalslömpum, lífrænum
snyrti- og húðvörum, blómadropum,
himalaya
baðsalti,
reykelsum,
ilmkertum,
slökunargeisladiskum,
englaspilum, o.fl. Ditto, Smiðjuvegi
4 (græn gata), 200 Kópavogi. Opið
mán-fös 12-17. www.ditto.is

Óskast keypt

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Komdu í veg fyrir innbrot með glærum
öryggisfilmum. Geta komið í veg fyrir
stjórtjón og oft á tíðum óbætanlegan
missi, dregur verulega úr skaða af
völdum útfjólublárra geisla. Hringdu og
fáðu tilboð. S.5850000

Fyrir veiðimenn

ATVINNA
Atvinna í boði

HEILSA

Vantar duglegan og
áhugasaman mann í smíðar og
viðgerðir á vélbúnaði. Mest við
skip. Góð laun í boði.
Umsóknir sendist á
thjonusta@365.is Merkt:
Járniðnaðarmenn

Veiðivötn Veiðivötn

Netin
komin.
Heimavík
ehf,
Smiðjuvegur 28D S. 892 8655 www.
heimavik.is

Heilsuvörur

HÚSNÆÐI
Leigumiðlanir

Kaupi gull !

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði óskar
eftir að ráða einstaklinga í fullt starf
í dagvinnu. Einnig vantar í hlutastarf
kvöld og helgar. Einungis duglegt,
áreiðanlegt og samviskusamt fólk
kemur til greina. Aðeins 18 ára og eldri.
Umsóknareyðublöð fást á staðnum.
Hressingarskálinn leitar að fólki
með reynslu í eldhús og þjóna í sal.
Áhugasamir sendið póst á hresso@
hresso.is eða fyllið út umsókn á
staðnum, Asturstræti 20

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

Einkamál

Járniðnaðarmenn

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

TILKYNNINGAR

Fullt starf - Reykjavík
Óskum eftir hressu og duglegu
fólki til að starfa með okkur í
bakríinu okkar á Háaleitisbraut
58-60, Rvk. Um er að ræða
vaktir ýmist fyrir eða eftir
hádegi.
Áhugasamir geta sótt um á
heimasíðu okkar og er slóðin
www.mosfellsbakari.is/
umsokn.asp

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Ncs óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu
og áfyllingar á næturvaktir í fullt starf
og hlutastarf. Umsóknir berist á ncs@
ncs.is

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

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

Til bygginga

Bætum heilsuna með hreina Aloe Vera
drykknum, sem eflir ónæmiskerfið. Hlíf
og Magnús 8228244 - 8228245 www.
flp1.is
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla
Allar nýju HERBALIFE vörurnar fást hjá
mér. Sólrún Ósk S. 891 9883 www.
heilsufrettir.is/solosk

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

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

Nudd Nudd Nudd tilboð í dag,
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469.
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

Ódýrir dúkar

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

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.
Línóleum dúkar 500-1000kr/fm
Harðviðarval, Krókháls 4 sími 567 1010.

NUDD OG HEILSA

Þjónusta

Verslun

Kaffihús, Bakarí

Húsnæði í boði

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.

Bakarameistarinn óskar
eftir traustu starfsfólki í
afgreiðslusstörf virka daga.
Störf í boði eru: vinnutími
10-19 Austurveri, 9-17 Glæsibæ
og 11-19 Húsgangahöll.
Íslenskukunnátta skilyrði.
Framtíðarstarf.
Umsóknareyðublöð má nálgast
á www.bakarameistarinn.is

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Tilkynningar

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

Húsnæði við Lund/Malmö og herbergi
við kringluna RVK -S. 899-2060/4992072

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.
Herbergi með húsgögnum, baði,
þvottavél, internet til leigu í Álftamýri,
laus strax,108 Rkv. Uppl. í s. 696 8068.

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

Reykstopp með árangri
s:694 5494

Viðar
Aðalsteinsson
mannræktarráðgjafi. www.theta.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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.

Geymslur.com

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

Ökukennsla
Nánari upplýsingar í s. 849 0698.

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

www.geymslaeitt.is

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

Heimir & Kolla

vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00
Þráinn á tökkunum og
Gissur með fréttirnar
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LÁRÉTT
2. margskonar, 6. þys, 8. sjór, 9.
atvikast, 11. gjaldmiðill, 12. skjálfa, 14.
steintegund, 16. karlkyn, 17. persónufornafn, 18. stansa, 20. samtök, 21.
flokka.
LÓÐRÉTT
1. löngun, 3. 2000, 4. kvk. nafn, 5.
dýrahljóð, 7. möttull, 10. skammstöfun, 13. fljótfærni, 15. sníkjur, 16.
hugfólginn, 19. til.
LAUSN

Þú veist hvaðan þau koma
BAKÞANKAR
æsku var ég haldinn þeirri hrapallegu
Jóns
hugmynd að frægir íþróttamenn væru
Sigurðar heillavænlegar fyrirmyndir. Ég æfði stíft,
Eyjólfssonar safnaði lubba og tileinkaði mér holla lifn-

Í

aðarhætti til að líkjast Maradona en komst
svo að því ég hafði farið alveg þveröfugt
að. Ég hefði mátt vænrækja æfingarnar
en leggja þeim mun meira kapp á að sjúga
kókaín í nefið ef ég hefði viljað líkjast
kappanum atarna. Ég bar mig þó rétt að
varðandi lubbann.

LÁRÉTT: 2. ýmsu, 6. ys, 8. mar, 9. ske,
11. kr, 12. titra, 14. kvars, 16. kk, 17.
sín, 18. æja, 20. aa, 21. raða.
LÓÐRÉTT: 1. lyst, 3. mm, 4. sakaría,
5. urr, 7. skikkja, 10. etv, 13. ras, 15.
snap, 16. kær, 19. að.

6

3

20

21

ÉG er ekki einn um að hafa veðjað á svo
óheillavænlegan hest. Líklegast eru milljónir ungmenna í krísu með gildin sín eftir
að franskir landsliðsmenn voru ákærðir
fyrir að hafa gamnað sér með vændiskonum undir lögaldri. Ekki er heldur á
vísan að róa meðal fyrirmynda handknattleiksmanna en þeir frönsku sýndu
nýlega af sér bestíuskap er þeir mættu
mjúkir í beina útsendingu og rifu upp
sjónvarpssettið.

79¡5

9,16¡/$5

ÞAÐ sorglega við þetta er að allt
þetta fræga lið er eflaust hið
ágætasta fólk inn við beinið en
það verður svo þjakað af því að
vera fyrirmynd að það snappar,
fríkar út og gerir allt sem slæm
fyrirmynd á að gera.

ÞAÐ má ekki skilja mig sem svo
að ég telji að fólk sem verði á í

q

lífinu geti ekki verið fyrirmyndir. Stundum verður vinum, vandamönnum og ekki
síst okkur sjálfum hrapallega á en þegar
það gerist fáum við venjulega hreinskilningslega útskýringu á því hvað fór úrskeiðis. Útskýringar fræga fólksins eru hins
vegar runnar undan rifjum ímyndarsérfræðinga í samvinnu við auglýsingabaróna
svo útkoman verður venjulegast kjánalegt skrum. Þessu fólki eru líka oft mislagðar hendur. Hvaða snillingur var það til
dæmis sem ráðlagði Tiger Woods að lýsa
því yfir að hann væri að fara í meðferð við
framhjáhaldi loks þegar hann var orðinn
einhleypur?

ÉG myndi ráðleggja ungu fólki að líta sér
nær þegar það velur sér fyrirmyndir. Helst
að veðja á fólk sem það þekkir en ekki einhvern sem hefur heilt almenningstengslalið í kringum sig til að pússa af alla vankanta uns vart er eftir mannlegur blettur.
Þá eru nú mamma og pabbi betri, eða afi og
amma. Allavega einhver sem maður þekkir
milliliðalaust og fær eitthvað annað fyrir
fyrirmyndarhlutverk sitt en söluhagnað af
treyjum, treflum og takkaskóm.
ÞAR sem ég er farinn að selja þá hugmynd
að mamma og pabbi séu hentugustu fyrirmyndirnar ætla ég að leyfa mér að nota
auglýsingabragð íslenskra garðyrkjubænda
og segja: Mamma og pabbi, þú veist hvaðan
þau koma.

■ Pondus



Eftir Frode Øverli

Góður leikur í
Tja, smella
kvöld, en þú tæklar kannski
eins og kerling
einum
maður! Hvað er
Granada.
planið
í kvöld? Ertu með?

Já, það er líklega Shut your
best! Þú veist ekki hole, Biaeinu sinni mun- aaaaatch!
inn á Göblich-tag
og Poc-16-filter!

Ertu með ein- Er hægt að Já... báðir keyra
hverja töfra tefla við páfann? einmitt traktor! Nei, nei
í bílskúrnum Með munninn En það þýðir en þeir...?
eða?
fullan af þorsk- ekki að þeir...
hausum!
Big
time!

*%0,11,2**%',6.85
7RVKLED6$7&&
.HPXUÈƯRWWXPUDXËXPOLWPHË,QWHO3HQWLXP'XDO&RUH
ÑUJMÑUYD*%YLQQVOXPLQQLRJVWÎUXP*%GLVNL
:LQGRZV+RPH3UHPLXP



■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þetta
er
pabbi

p

Láttu ekki
svona
Þú getur
ekki bara...

Ó.
Hæ,
ástin.

Hvernig ferðu
að þessu??

Ég og
síminn
erum
eitt.

Það er
ómögulegt
að...

&25(vL
■ Handan við hornið
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Eftir Tony Lopes

Ég er ekki
að bera mig!
Sérðu ekki
sundskýluna
mína?
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■ Barnalán
Ég er
feit!

En ef ég byrja
En ef ég byrja
Ég eitra
að stunda jóga fyrir börn- að elda með
hörfræjaverð ég mjó og
unum
girnileg.
mínum! olíu verða þau
heilbrigð alla
ævi.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég sé að nýjasta tölublaðið af Kvíðakasti
er komið.

Eru táneglurnar
þínar nógu kynæsandi? Þetta skyndipróf svarar því!

S U M A R D AG A R RÚ M G OT T
FAGL E G RÁÐGJ Ö F O G

FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu

n
ndinga!
faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!

g/ur
g
u
r
ö
u
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ningu
i
e
r
g
í
Komdu

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

HVENÆR ER ÞÖRF Á LEGUGREININGU?
Finnurðu fyrir eymslum í mjóbaki?
Vaknarðu oft með verki í mjöðm?
Finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?
Sefurðu illa vegna annara óþæginda?
· hryggskekkju
· brjósklos
· samföllnum hryggjaliðum
· spengdum hryggjaliðum
· gigt, til dæmis:
· slitgigt, vefjagigt eða liðagigt.

FREMSTIR Í FRAMLEIÐSLU Á HEILSUDÝNUM
U
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FRÍ HEIMSENDING
EÐA GAMLA RÚMIÐ UPP Í!*
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ldir eingöngu
*Tilboðið gi
m
um hjónarú

*Tilboðið gildir eingöngu um hjónarúm

ROYAL OG CLASSIC
Hágæða fjölstillanleg
rafmagnsrúm á
Frábæru verði

AFSL Á
AF ÖLLUM
SRAFMAGN
RÚMUM

Einbreið rafmagnsrúm:
Verð frá 190.049.Tvíbreið rafmagnsrúm:
Verð frá 346.995.-

12 mánaða vaxtalaus VISA / EURO greiðsludreifing
– Eingungis greiðist lántökugjald

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
SÉRSMÍÐUM RÚM OG DÝNUR Í SUMARHÚS FELLIHÝSI OG TJALDVAGNA

RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is
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HÁDEGISTÓNLEIKAR Í HAFNARFJARÐARKIRKJU
Fyrstu hádegistónleikar vetrarins verða í Hafnarfjarðarkirkju á morgun klukkan 12.15. Sigrún Magna
Þórsteinsdóttir, organisti Akureyrarkirkju, leikur fjölbreytta og fagra orgeltónlist á bæði orgel kirkjunnar.

menning@frettabladid.is

Einstakir djasstónar
Dagskráin er vegleg á Reykjavík Jazz Festival í dag en hátíðin
hófst á menningarnótt og stendur
til fyrsta september.
Á Múlanum í Norræna húsinu
byrjar tríó Magnusar Johannessen klukkan hálf átta í kvöld. Píanistinn og tónsmiðurinn Magnus
frá Færeyjum spilar ásamt landa
sínum Mikael Blak sem plokkar
bassa og Snorra Sigurðarsyni sem
blæs í trompet.
Franska hljómsveitin Limousine

kemur fram í Iðnó og spilar tóna
sem þykja einstök blanda af áhrifum poppstefnunnar og djassins.
Fyrsta plata þeirra kom út árið
2005 og hafa þeir vakið athygli
sem tónleikahljómsveit. Tónar
þeirra hafa einnig hljómað í margverðlaunuðum kvikmyndum Bruno
Dumont. Við sama tækifæri mun
Haukur Gröndal frumflytja nokkur verk ásamt Guðmundi Péturssyni, Matthíasi Hemstock og Pétri
Grétarssyni.
- hþt

INNSETNING Í HEIMAGALLERÍINU Ingólfur Arnarsson sýnir innsetningu í fjórum herbergjum íbúðarinnar, ferhyrndan einlitan flöt í

loftinu fyrir framan gluggana.

LIMOUSINE Franska hljómsveitin Limousine leikur tóna sem þykja einstök blanda af

poppi og djassi.

Staður og stund
Myndlist ★★★★★

Starfsemi HL stöðvarinnar í Reykjavík
hefst samkvæmt stundaskrá
þriðjudaginn 4. september.
Vinsamlega staðfestið þátttöku
í síma 561 8002
eða á hlstodin@simnet.is.

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

:;Ô93(?(9509,9<Í
=,0ð0=Ð:0
Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu fréttir,
ítarlega umfjöllun og gagnlegar upplýsingar um veiði, hvort heldur
sem er stangveiði eða skotveiði. Fylgstu með í sumar og nýttu þér
allt sem Vísir hefur upp á að bjóða.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ingólfur Arnarsson og Sólveig
Aðalsteinsdóttir

Heimagalleríið 1.h.t.v.
Heimagalleríið 1.h.t.v. sem staðsett er í blokkaríbúð á fyrstu
hæð til vinstri, að Lönguhlíð 19 í
Reykjavík, er aðeins starfrækt á
sumrin, og nú standa þar yfir tvær
sýningar samtímis.
Ingólfur Arnarsson sýnir innsetningu sem nær yfir fjögur herbergi íbúðarinnar. Hann hefur
málað ferhyrndan einlitan flöt
upp í loftið fyrir framan gluggana
í þessum fjórum rýmum, og er
hver flötur með sinn lit. Litirnir
taka mið af litum himinsins, en í
tilkynningu frá galleríinu segir
að unnið sé með „liti, afmörkun þeirra, staðsetningu, þyngd,
andblæ og samspil þeirra við íbúðina og útsýni“.
Litirnir sem Ingólfur hefur valið
eru á svipuðum stað í litapallettunni og litir í fyrri verkum hans
þar sem hann málar á steinsteypta
steina, og margir kannast við, en
litaflöturinn hér er svipaður eða
jafnstór og fyrrnefndir steinar.
Ef gera á tilraun til að lýsa litunum fjórum í innsetningunni þá
er litatónninn ljósfjólublár í svefnherberginu, í stofunni er liturinn
appelsínu/ferskjulitaður, og í eld-

húsi og herbergi inn af stofu eru
gráir litatónar, mjög svipaðir. Litirnir geta þó virkað mismunandi
eftir birtustigi og tíma dags.
Þessi verk, og þessi innsetning í
heild sinni, er ekki flókin að gerð
í sjálfu sér, en nær að draga allt
umhverfið til sín, bæði sem heild
og í sitt hvoru lagi í hverju og einu
herbergi.
Staðsetning litaflatanna uppi í
loftinu er óvenjuleg. Þegar maður
horfir á verkið þá horfir maður um
leið á svo margt annað. Inn á sjónsviðið kemur liturinn á himninum, trén fyrir utan gluggann, gulköflóttu gluggatjöldin í eldhúsinu
eða röndótta gólfteppið, og í raun
íbúðin sjálf sem er falleg að innri
gerð. Allt þetta spilar með þessum
ferningslaga litflötum sem Ingólfur hefur valið.
Sólveig Aðalsteinsdóttir sýnir
tvö tengd verk á sýningunni. Hún
er ekkert að flækja málin, og
sækir sér innblástur í grunnteikningu íbúðarinnar sjálfrar þar sem
sýningin er haldin.
Á vegg hangir í stórri bréfaklemmu teikning á stórri pappírsörk. Örkin er þannig upphengd
að maður sér ekki svo vel sé af
hverju teikningin er, en þarna er á
ferð einfaldlega sjálf grunnteikning íbúðarinnar. Þessa teikningu,
eða lágmynd eins og mætti kalla
þetta líka, er líka hægt að skoða
með því að kíkja upp undir keilulaga formið sem verður til þegar
pappírsörkin hangir svona niður,

og þá er verkið orðið eins og dularfull göng með sérstakri fjarvíddartilfinningu.
Á borði í herbergi innan af stofunni er síðan hitt verkið. Þar er á
ferð bókverk. Því er stillt upp á
lítið teborð á hjólum, og unnið á
sams konar pappír og lágmyndin.
Áfram er það grunnteikningin sem
Sólveig vinnur með. Verkin vinnur hún þannig að hún leggur sex
pappírsarkir hverja ofan á aðra en
setur kalkipappír á milli allra arkanna. Hún teiknar svo grunnteikninguna þéttingsfast á efsta blaðið
og teikningin afritast umsvifalaust
á öll hin fimm blöðin og þannig
verður hver örk með sinn skýrleika af sömu teikningunni, þar
sem teikningin á neðsta blaðinu
er daufust, eins og í þoku. Blöðin
brýtur hún svo saman í bækur og
saumar þær saman í kjölinn.
Þau gerast nú eiginlega ekki fallegri bókverkin. Þarna vinnur hún
með margfeldi og gamaldags afritunartækni. Þetta er eins konar
grafíkmyndagerð líka, og allt efnisval og aðferð ber vitni um sérstaklega góða og listræna tilfinningu.
Einnig er hægt að horfa á verkið
sem skúlptúrlega heild með því að
virða fyrir sér bækurnar sem alls
eru tíu talsins, í stafla á tveggja
hæða teborðinu. Þóroddur Bjarnadóttir
Niðurstaða: Sérlega vönduð sýning
með ríkri tilfinningu fyrir efni og
umhverfi. Fær mann til að finnast
maður vera á réttum stað á réttum tíma.

Stríðsáraandi hjá Stórsveitinni

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
íþróttir, meiri virkni
virkni, meira úrval
úrval.
meiri íþróttir
Þú færð meira af öllu á vísi.

Meiri Vísir.

Fyrstu tónleikar Stórsveitar Reykjavíkur í Hörpu fara
fram næsta föstudag klukkan átta í Eldborg. Andi
stríðsáranna mun svífa yfir vötnum því tekin verður
fyrir fyrir tónlist Stórsveitar Glenns Miller, einnar
vinsælustu stórsveitar allra tíma og hún endursköpuð með upprunalegum útsetningum og flytjendum í
fremstu röð. „Fáar aðrar stórsveitir náðu viðlíka lýðhylli og plötusölu á tíma síðari heimsstyrjaldarinnar
og stórsveit Glenns Miller. Segja má að hljómsveitin
og lögin sem hún flutti séu besta dæmið um tímann
þegar dægurtónlistin og djassinn voru eitt. Ekki þarf
að að nefna nema „In the Mood“ eða „Moonlight Serenade“ til að staðfesta það,“ segir í fréttatilkynningu.
Sérstakir gestir stórsveitarinnar á þessum tónleikum verða söngvararnir Þór Breiðfjörð, Kristjana Stefánsdóttir, Bjarni Arason, Borgardætur og
karlakvartettinn Nútímamenn en þau munu fylla skó
Ray Eberle, Tex Beneke, Marion Hutton, Kay Starr,
Andrews systra og The Moderners. Stjórnandi verður
Sigurður Flosason.
Tónleikarnir eru samvinnuverkefni Stórsveitar
Reykjavíkur, Jazzhátíðar Reykjavíkur og Hörpu.

STÓRSVEITIN Harpa er nýr heimavöllur Stórsveitarinnar sem

leikur á sínum fyrstu tónleikum þar næsta föstudagskvöld.
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FRÁBÆR GRÍNMYND

앲앲앲앲앲

MBL

KVIKMYNDIR.IS

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

SÉÐ OG HEYRT

HOLLYWOOD REPORTER

STÆRSTA MYND SUMARSINS

60.000 GESTIR
„Maður verður að sja þessa mynd aftur,
það er svo mikið að ske að eitt skipti er ekki nóg, allavega fyrir mig.“
JON GUNNARSSON KVIKMYNDAUNNANDI…

STÆRSTA MYND WB ALLRA
TÍMA Á ÍSLANDI

- Miami Herald

KEIRA
KNIGHTLEY

STEVE
CARELL

앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

- Rolling Stone

ÁNÆGÐ MEÐ PABBA Þórunn Antonía var ánægð með tónleikana og fagnaði plötuútgáfunni ásamt föður sínum, tónlistarmann앲앲앲앲

앲앲앲앲
- Time Entertainment

inum Magnúsi Þór Sigmundssyni.

- Guardian

앲앲앲앲

Frá Framleiðendum Toy Story 3, Finding Nemo og Up.

앲앲앲앲

e.t. weekly

b.o. magazine

Góðir tónleikar

BESTA MYNDIN Í SERÍUNNI TIL ÞESSA
MÖGNUÐ DANSATRIÐI!

VINSÆLASTA DANSSERÍA ALLRA TÍMA
Sýnd með íslensku og ensku tali – sýnd í 2D og 3D

ÁLFABAKKA
BABYMAKERS
KL. 5:50 - 8 - 10:20
KL. 5:50 - 8 - 10:20
STEP UP
KL. 5:50
BRAVE ÍSL TAL
KL. 5:50
BRAVE ÍSL TAL
KL. 8
BRAVE ENS TAL
SEEKING A FRIEND KL. 5:50 - 8 - 10:20
KL. 8 - 10:20
DARK KNIGHT
DARK KNIGHT LUXUS VIP KL. 6 - 10

2D
2D
3D
2D
2D
2D
2D
VIP

KEFLAVÍK

EXPENDABLES 2 KL. 10:10
BABYMAKERS
KL. 8 - 10:10 2D
STEP UP REVOLUTION KL. 8
AKUREYRI

BRAVE ÍSL TAL
STEP UP 4
BATMAN
BABYMAKERS
SEEKING A FRIEND

KL. 6
KL. 8
KL. 10:10
KL. 6 - 8
KL. 10:10

12
7
L
L
L
12
12
12

EGILSHÖLL
KL. 8 - 10:10
DARK KNIGHT
THE BABYMAKERS KL. 5:40 - 8
KL. 5:40 - 8
STEP UP
STEP UP ÓTEXTUÐ KL. 10:30
KL. 8
TOTAL RECALL
KL. 10:20
BRAVE ENS TAL
KL. 5:30
BRAVE ÍSL TAL
KL. 5:50
BRAVE ÍSL TAL
KRINGLUNNI

DARK KNIGHT KL. 5:30 - 9
BABYMAKERS KL. 5:50 - 8 - 10:20
KL. 8
STEP UP
KL. 5:50
BRAVE ÍSL TAL
KL. 10:20
MAGIC MIKE

16
12
7

3D

L

2D

12

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

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

12
12
7
7
12

Söngkonan Þórunn Antonía Magnúsdóttir hélt útgáfutónleika á skemmtistaðnum Dollý á föstudag. Fjöldi fólks sótti
tónleikana og líkt og myndirnar bera vitni um skemmti
það sér konunglega.

L
L
L

12
12
7
L
12

7

BROSMILDIR Steinþór Helgi Arnsteins-

L

son og Davíð Berndsen voru á meðal
tónleikagesta. Davíð aðstoðaði Þórunni
við gerð plötunnar.

L

GLEÐIN VIÐ VÖLD Harpa, Atli Bollason
og Kári skemmtu sér vel á tónleikunum
eins og sjá má.

KOMU FÆRANDI HENDI Ástríður, Harpa Einarsdóttir, Helga Lilja
Magnúsdóttir og Sunna mættu færandi hendi á tónleikana.
Á
ÞÉR MIÐA
TRYGGÐU

ME
ÍSLEN Ð
SK
TALI U

BREYTTU ÖRLÖGUM ÞÍNUM!
5%
SMÁRABÍÓ
GLERAUGU SELD SÉR
THE EXPENDABLES 2 KL. 5.40 - 8 - 10.20
16
THE EXPENDABLES 2 LÚXUS KL. 5.40 - 8 - 10.2016
THE WATCH
KL. 8 - 10.20
12
PARANORMAN 3D KL. 5.45 / 2D KL. 3.30 7
BRAVE: HIN HUGRAKKA 2D KL. 3.30 - 5.45
L
BRAVE: HIN HUGRAKKA 3D KL. 5.45
L
TOTAL RECALL
KL. 8 - 10.35
12
ÍSÖLD 4 3D ÍSL.TAL KL.3.40 / 2D ÍSL.TAL KL. 3.40 L
TED KL. 8 12 SPIDER-MAN 3D KL. 10.20 10

HÁSKÓLABÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

5%

THE EXPENDABLES 2 KL. 5.40 - 8 - 10.20
ÉG ER EKKI NÓGU GOTT LANDSLAG KL. 6
THE WATCH
KL. 8 - 10.20
TO ROME WITH LOVE KL. 5.30 - 8 - 10.30
INTOUCHABLES KL. 5.30 - 8 - 10.30

BORGARBÍÓ

THE EXPENDABLES 2
THE WATCH
INTOUCHABLES

16
L
12
L
L
NÁNAR Á MIÐI.IS

KL. 5.50 - 8 - 10 16
KL. 8 - 10
12
KL. 5.50
12

www.laugarasbio.is

Miðasala og nánari upplýsingar

GÓÐAR VINKONUR Íris, Sylvía og Agnes létu sig ekki vanta á

útgáfutónleikana.

★★★★★

3D

5%

-bara lúxus sími 553 2075
BRÁÐSKEMMTILEG
TEIKNIMYND

AÐDÁENDUR Elín Eva og Sóley Kristjánsdóttir eru augljósir aðdáendur Þórunnar
Antoníu.

Kutcher vill
skilja strax

Walking Up The Wall
Ingo Hansen
Útgefandi: Wolfrecords

Gamaldags
byrjandaverk
Ingólfur Páll Matthíasson er 22
ára Akureyringur sem kallar sig
Ingo Hansen. Hann gaf nýlega út sína
fyrstu plötu, Walking Up The Wall.
all. Öll lög og textar á plötunni
eru eftir Ingó sjálfan, en það var Kristján Edelstein sem sá um útsetningar,
upptökur og hljóðblöndun.
Lögin hans Ingós sækja fast í rokkhefðina og uppstillingarnar af honum á
plötuumslaginu vísa líka í stórvirki úr rokksögunni (Born to Run á bakhliðinni!) Það má segja að Ingó sé gamaldags bæði í tónlist og textum. Hann er
efnilegur lagasmiður og það er greinilegt að hann gefur sig allan í verkefnið.
Hann mætti samt alveg leggja meira í textana, þeir eru ekki upp á marga
fiska.
Útsetningar Kristjáns eru ágætar og það sama má segja um flutninginn.
Þetta er ekki frumleg plata á nokkurn hátt, en hún er heiðarleg. Ingo
Hansen er efnilegur höfundur og flytjandi. Hann á eflaust eftir að gera miklu
betri plötu seinna á ferlinum.
Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Þokkalegt byrjandaverk frá ungum Akureyringi.

Ashton Kutcher hefur grátbeðið
Demi Moore um skilnað nú eftir
að hann tók saman við leikkonuna
Milu Kunis.
„Ashton vildi að Demi
ákveddi hvenær sótt
yrði um skilnað. Hann
vildi ekki þrýsta á
hana því hann vissi
að hún var í tilfinningalegu ójafnvægi.
En nú hefur hann
grátbeðið hana um
skilnað því Mila
getur ekki hugsað
sér að eiga í ástarsambandi við giftan
mann.“
Moore er sögð ekki
ætla að flýta sér og
tekur einn dag í einu.
Kunis og Kutcher kynntust er þau léku kærustupar í sjónvarpsþáttunum
That 70‘s Show.

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

POWERSÝNING
KL. 10.10

LAUGARÁSBÍÓ
53.000 MANNS!

ÍSL TEXTI

THE EXPENDABLES 2
THE WATCH
PARANORMAN 3D
BRAVE: HIN HUGRAKKA 3D
INTOUCHABLES

Sýningartímar
6, 8, 10.10(P)
8
4, 6 - ISL TAL
4 - ISL TAL
3.50, 5.50, 8, 10.20

BLAÐAKONA
RANNSAKAR
UNGAR NÁMSMEYJAR SEM
STUNDA
VÆNDI

MÁNUDAGUR: ELLES (ÞÆR) 17:50, 20:00, 22:10  TÍU TÍMAR TIL
PARADÍSAR (TEDDY BEAR) 18:00, 20:00, 22:00  HRAFNHILDUR
18:00, 20:00  COOL CUTS: LEGENDS OF VALHALLA-THOR 18:00
 COOL CUTS: JAR CITY 20:00  COOL CUTS: LAST DAYS OF THE
KVIKMYND EFTIR
RAGNHILDI STEINUNNI ARCTIC 22:00  BLACK’S GAME (ENGLISH SUBS) 22:00

JULIETTE BINOCHE

HRAFNHILDUR

JÓNSDÓTTUR

ELLES
S (ÞÆR)

TÍU TÍMAR TIL

PARADÍSAR

31. ÁGÚST: EN KONGELIG AFFÆRE (KÓNGAGLENNA)

HEIMILDAMYND UM SKÓLANEMAR:
S
25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
KYNLEIÐRÉTTINGU SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.
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PEPSI-DEILD KARLA er líka á dagskránni í kvöld en þá fara fram tveir
leikir. KR tekur á móti Fram á meðan Valur sækir Keflavík heim. Báðir leikir hefjast
klukkan 18.00 og verða í beinni textalýsingu á Boltavakt Vísis og Fréttablaðsins.

sport@frettabladid.is

1-1
Samsungvöllur, áhorf.: 847

0-1
Fylkisvöllur

Kristinn Jakobsson (8)

1-0 Alexander Scholz, víti (18.), 1-1 Arnór
Eyvar Ólafsson (81.)

Erlendur Eiríksson (7)

0-1 Einar Karl Ingvarsson (52.)
Skot (á mark): 9-14 (3-8)
Varin skot: Bjarni 6 - Gunnleifur 2.

Skot (á mark): 12-7 (8-3)
Varin skot: Ingvar 2 - Abel 7.

FYLKIR (4-5-1): Bjarni Þórður Halldórsson 6 –
Davíð Þór Ásbjörnsson 6, David Elebert 7 , Kjartan
Ágúst Breiðdal 7 , Tómas Þorsteinsson 6 - Ásgeir
Börkur Ásgeirsson 6 (77., Sigurvin Ólafsson -),
Finnur Ólafsson 7, Ingimundur Níels Óskarsson 5,
Elís Rafn Björnsson 6 (66., Árni Freyr Guðnason
4), Magnús Þórir Matthíasson 4(85., Emil Ásmundsson -) – Björgólfur Hideaki Takefusa 4.
FH (4-3-3): Gunnleifur Vignir Gunnleifsson 6 –
Guðjón Árni Antoníusson 7, Freyr Bjarnason 7,
Pétur Viðarsson 7, Danny Justin Thomas 7 – Bjarki
Bergmann Gunnlaugsson 7, Einar Karl Ingvarsson
7* (79., Viktor Örn Guðmundsson -), Hólmar
Örn Rúnarsson 7, Björn Daníel Sverrisson 5, Atli
Guðnason 6 - Albert Brynjar Ingason 5(62., Kristján Gauti Emilsson 4).

STJARNAN (4-3-3): Ingvar Jónsson 7 - Kennie
Knak Chopart 5, Alexander Scholz 7, Daníel Laxdal
6, Hörður Árnason 5, Baldvin Sturluson 5 (54.
Snorri Páll Blöndal 5) - Atli Jóhannsson 7, Halldór
Orri Björnsson 6 - Gunnar Örn Jónsson 4, Ellert
Hreinsson 5 (71. Tryggvi Sveinn Bjarnason 5),
Garðar Jóhannsson 5 (40. Mark Doninger 5).
ÍBV (4-3-3): Abel Dhaira 8* - Arnór Eyvar Ólafsson
7, Brynjar Gauti Guðjónsson 6, Rasmus Christiansen 6, Matt Garner 7 - Andri Ólafsson 5, Guðmundur Þórarinsson 6, George Baldock 5 - Víðir
Þorvarðarson 6 (78. Ian David Jeffs 5), Þórarinn
Ingi Valdimarsson 7, Christian Steen Olsen 7.
* MAÐUR LEIKSINS

* MAÐUR LEIKSINS

STAÐAN

1-1
Kópavogsv., áhorf.: 1.144

Pepsi-deild karla:

Ola Hobbar Nilsen (7)

1-0 Rafn Andri Haraldsson (34.), 1-1 Tómas
Leifsson (63.)
Skot (á mark): 11-8 (4-4)
Varin skot: Ingvar 2 - Ismet 3.
BREIÐABLIK (4-3-3): Ingvar Þór Kale 5 – Þórður
Steinar Hreiðarsson 7, Sverrir Ingi Ingason 5,
Renee Troost 6, Kristinn Jónsson 5 – Finnur Orri
Margeirsson 6, Andri Rafn Yeoman 6, Rafn Andri
Haraldsson 6 (89., Olgeir Sigurgeirsson -) - Ben
Everson 4 (75., Stefán Þór Pálsson - ) Nichlas
Rohde 4, Arnar Már Björgvinsson 5 (75., Gísli Páll
Helgason -).
SELFOSS (4-3-3): B Ismet Duracak 5 - Bernard
Petrus Brons 6, Stefán Ragnar Guðlaugsson 6,
Endre Ove Brenne 6, Robert Sandnes 5 (49.,
Marko Hermo 5 -) - Babacarr Sarr 5 , Jon Andre
Royrane 6,Egill Jónsson 6 -Jón Daði Böðvarsson
7, Tómas Leifsson 7* (89., Ivar Skjerve- ) , Viðar Örn
Kjartansson 6.
* MAÐUR LEIKSINS

2-1
Akranesvöllur

Vilhjálmur Þórarins. (7)

1-0 Dean Martin (22.), 2-0 Garðar Bergmann Gunnlaugsson (74.), 2-1 Scott Ramsay
(88.)
Skot (á mark): 11-11 (4-2)
Varin skot: Páll Gísli 1 - Óskar 2.
ÍA (4-3-3): Páll Gísli Jónsson 6 - Theodore Furness
5, Ármann Smári Björnsson 7, Kári Ársælsson 6,
Einar Logi Einarsson 6 - Jóhannes Karl Guðjónsson 6, Arnar Már Guðjónsson 6, Hallur Flosason
6 (67., Jón Vilhelm Ákason 5) - Dean Martin 7
(43., Eggert Kári Karlsson 4), Andri Adolphsson
5, Garðar Bergmann Gunnlaugsson 7* (Guðmundur
Böðvar Guðjónsson -).
GRINDAVÍK (4-5-1): Óskar Pétursson 5 - Loic
Mbang Ondo 5, Ólafur Örn Bjarnason 6, Mikael
Eklund 4, Ray Anthony Jónsson 5 - Björn Berg
Bryde 3 (57., Pape Mamadou Faye 6), Marko
Valdimar Stefánsson 5 (78., Hafþór Ægir Vilhjálmsson -), Magnús Björgvinsson 6 (78., Scott Ramsay
-), Iain James Williamsson 6, Óli Baldur Bjarnason
5 - Tomi Ameobi 5.
* MAÐUR LEIKSINS

BJARGAÐI STIGI Arnór Eyvar Ólafsson fagnar marki sínu fyrir ÍBV í gær en það tryggði ÍBV stig. Eyjamenn hefðu þó þurft á öllum

stigunum að halda.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Glötuð stig í Garðabænum
Stjarnan og ÍBV gerðu jafntefli í gær en bæði lið þurftu sárlega á þremur stigum að halda. FH-ingar komust aftur á móti aftur á beinu brautina.
FÓTBOLTI Stjarnan og ÍBV gerðu 1-1

jafntefli á Samsungvellinum í gær
en leikurinn var hluti af 17. umferð
Pepsi-deildar karla. Þessi lið berjast um Evrópusætið í deildinni og
var þetta gríðarlega mikilvægur
leikur fyrir bæði liðin.
Stjarnan skoraði fyrsta mark
leiksins eftir rúmlega korters leik
en Eyjamenn náðu að jafna þegar
tíu mínútur voru eftir af leiknum.
Stjörnumenn hafa aðeins unnið
tvo heimaleiki í deildinni í sumar
en síðustu ár hefur heimavöllurinn
talið drjúgt fyrir þá bláklæddu.
Staða liðanna í deildinni breyttist
lítið við þessi úrslit en Eyjamenn
geta í raun sagt bless við Íslandsmeistaratitilinn.
„Rauði þráðurinn hjá okkur í allt
sumar er að við erum ekki að ná
að vinna á heimavelli,“ sagði Atli
Jóhannsson, leikmaður Stjörnunnar, eftir jafnteflið í gær.
„Við duttum ósjálfrátt niður
eftir markið og bjóðum í leiðinni
hættunni nokkuð heim. Mér fannst
við aftur á móti loka nokkuð vel á
þeirra spil og þeir náðu ekki að
skapa sér mörg færi.“

Í síðari hálfleiknum komu Eyjamenn öflugir til leiks og ætluðu greinilega að jafna metin en
Stjörnumenn vörðust á köflum vel.
„Það var ætlunin að verja mark
okkar í síðari hálfleiknum og við
gerðum það vel, en Eyjamenn
fengu samt sem áður eitt of gott
færi og úr því varð mark,“ sagði
Atli en þjálfari ÍBV, Magnús
Gylfason, var ekki sáttur.
„Ég hefði viljað fá þrjú stig út
úr leiknum í kvöld,“ sagði Magnús
Gylfason, þjálfari ÍBV, eftir leikinn í gær. „Mér fannst við líklegri
til að fara með sigur af hólmi í
kvöld og stjórnuðum leiknum vel.
Eftir að Stjörnumenn komust yfir
þá féllu þeir til baka og það áttum
við að nýta okkur mun betur. Liðið
náði að skapa sér nokkur fín færi
og hefðum átt að skora fleiri mörk.
Við erum að berjast um Evrópusæti og í raun er titillinn líklega
farinn frá okkur í ár.“

Vinnusigur hjá FH-ingum
Hafnfirðingar nældu sér í sannkallaðan vinnusigur á Fylkismönnum í Árbænum í gærkvöldi

en leiknum lauk með 1-0 sigri FH.
Nýliðinn Einar Karl Ingvarsson skoraði sigurmarkið með stórglæsilegu skoti en þetta var fyrsti
byrjunarliðsleikur hans á Íslandsmótinu.
„Heilt yfir er ég svekktur að fá
ekkert úr þessum leik á heimavelli, það vantaði oft herslumuninn undir lokin,“ sagði Ásmundur
Arnarsson, þjálfari Fylkis eftir
leikinn.
„Við fáum færi snemma í leiknum en svo nær FH tökum á leiknum þegar líða tekur á á sama tíma
og við fórum klaufalega með boltann. Við vorum að tapa boltanum
allt of oft í lykilstöðum og gátum
því ekki skapað okkur nein lykilfæri,“ sagði Ásmundur.
Heimir Guðjónsson, þjálfari FH,
gat ekki kvartað.
„Þetta var góður leikur af hálfu
FH, mér fannst við töluvert sterkari aðili í þessum leik og unnum
hann sanngjarnt 1-0. Við vorum
klaufar að klára þetta ekki fyrr
en náðum að klára þetta fyrir restina,“ sagði Heimir ánægður eftir
leikinn.
- sáp, - kpt

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

16
16
16
17
17
16
17
17
16
16
17
17

11
9
8
8
6
7
6
6
7
5
4
2

2 3 38-17
3 4 31-21
3 5 28-14
3 6 27-31
8 3 35-31
3 6 27-23
5 6 18-22
5 6 22-30
0 9 24-25
1 10 22-28
3 10 24-34
4 11 23-43

35
30
27
27
26
24
23
23
21
16
15
10

Jafnt í Kópavoginum:

Þetta var gott
stig hjá okkur
FÓTBOLTI Breiðablik og Selfoss
skildu jöfn í 17. umferð Pepsideildar karla í gærkvöld.
Liðin áttu sitt hvorn hálfleikinn, en Blikar leiddu í hálfleik eftir fínt skallamark Rafns
Andra Haraldssonar.
Gestirnir frá Selfossi girtu
sig í brók í síðari hálfleik og áttu
leikinn. Jöfnunarmark Tómasar Leifssonar var verðskuldað.
Selfyssingar geta þó nagað sig í
handarbökin að hafa ekki tekið
öll þrjú stigin með sér heim því
þeir fengu nokkur ákjósanleg
færi til að vinna leikinn.
Tómas Leifsson var samt sáttur í leikslok.
„Þetta var gott stig. Við höfum
fengið sjö stig í síðustu þremur
leikjum og ef við spilum eins og
í síðari hálfleik það sem eftir
er föllum við ekki,“ sagði besti
maður vallarins.
- kós

Arnór Atlason búinn að finna sér nýtt félag en hann samdi við eitt besta félag Þýskalands, Flensburg:

Þetta var alls ekki skemmtileg lífsreynsla
HANDBOLTI Landsliðsmaðurinn

BURSTAR í vélsópa á lager

- flestar
stærðir

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

Arnór Atlason samdi um helgina
til eins árs við hið sterka þýska
félag, Flensburg. Liðið varð í öðru
sæti í þýsku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð og leikur því í Meistaradeildinni í ár.
Arnór var tilneyddur að finna
sér nýtt lið í kjölfar þess að félag
hans, AG frá Kaupmannahöfn, fór
á hausinn er Ólympíuleikarnir
stóðu yfir.
„Þetta leggst mjög vel í mig enda
frábært félag sem ég er að fara í.
Það er því gott að hafa náð samningi við þetta félag,“ sagði Arnór
en það var væntanlega engin óskastaða að semja aðeins til eins árs?
„Nei, en ég er samt ánægður
með þetta tækifæri. Ég gat ekki
verið að setja það fyrir mig og ég
reyni að hugsa sem minnst um það.
Ég ætla bara að nýta tækifærið
sem ég fæ.“
Skytta Flensburg, Petar Djordjic, sleit krossbönd síðastliðinn
þriðjudag og spilar því ekkert í
vetur. Strax daginn eftir hafði

Á LEIÐ TIL ÞÝSKALANDS Arnór lék síðast með Magdeburg í þýsku deildinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Flensburg samband við Arnór og
hann á að leysa Djordjic af hólmi
í vetur. „Það tók stuttan tíma
að klára þetta enda báðir aðilar
spenntir fyrir samstarfi.“

Arnór mun flytja alla fjölskylduna til Þýskalands en sonur hans
var byrjaður í dönskum skóla og
svo á konan hans von á sér á hverri
stundu.

„Það er búið að heita því að það
verði hugsað mjög vel um okkur.
Konan mín hafði heyrt í íslensku
stelpunum sem hafa verið hérna
áður og okkur líst vel á þetta. Það
verður mjög gaman og spennandi
að fara þangað,“ sagði Arnór.
Arnór fékk aðstoð til þess að
pakka um helgina svo fjölskyldan
gæti drifið sig til Þýskalands enda
er næsti leikur hjá Flensburg á
miðvikudaginn.
„Ég er búinn að ræða mikið við
Vranjes þjálfara og hann virkar
vel á mig. Hann hefur náð frábærum árangri með þetta lið.
Liðið ætlar að reyna að gera jafnvel núna og svo er plús að liðið er
í Meistaradeildinni. Þetta ætti því
að geta orðið skemmtilegur vetur,“
sagði Arnór en hann neitar því
ekki að það sé léttir að vera búinn
að ganga frá sínum málum.
„Það er gott að þetta endaði vel
en þetta var alls ekki skemmtileg lífsreynsla. Hún styrkir mann
samt vonandi.“
- hbg

HRESST

ÁTAK OG
BRAZIL
BUTT LIFT

ÁTAK – KONUR
MÁN. / MIÐ. / FÖS. kl. 06.05
MÁN. / MIÐ. / FÖS. kl. 09.15
MÁN. / MIÐ. / FIM. kl. 17.30

ÁTAK – KARLAR
MÁN. / ÞRI. / FIM. kl. 18.30

BRAZIL BUTT LIFT
MÁN. / MIÐ. kl. 16.45–17.

Verð: 24.990 kr.
Verð fyrir korthafa: 12.990 kr.
Verð: 17.990 kr.
Verð fyrir korthafa: 10.990 kr.

Skráning og nánari upplýsingar:
Símar 565 2212 og 565 2712
mottaka@hress.is . www.hress.is

Hress býður nú upp á sex vikna kraftnámskeið
fyrir þá sem vilja koma sér í gott form í góðum

PIPAR\TBWA • SÍA

félagsskap. Námskeiðin hefjast 3. og 4. sept.

ALMENNIR TÍMAR Í VETUR: ZumbaFitness Zumba Gold Zumba Aqua Zumba Toning RPM BodyVive BodyPump BodyBalance
BodyAttack Warm-Fit  SB 30/10 Stöðvaþjálfun Krossþjálfun Tabata Yoga  Warm Yoga Hot Yoga
Combo 30 Spinning Vaxtamótun
NÁMSKEIÐ:

Námskeið fyrir 12-16 ára stráka Námskeið fyrir 12-16 ára stelpur Brazil Butt Lift námskeið
Átak karlar Átak konur

ÞJÓNUSTA:

Sund Vatnsgufa Sauna Einkaþjálfun Hópþjálfun Nudd Aðgangur að Bjargi Akureyri
Aðgangur að Hressó Vestmannaeyjum

Dalshrauni 11
Ásvöllum 2
220 Hafnarfirði
hress@hress.is
www.hress.is
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ÉG NENNTI EKKI Í FRAMLENGINGU
Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, fyrirliði Stjörnunnar, tryggði liði sínu sögulegan sigur á Val með algjöru
draumamarki í úrslitum Borgunarbikarsins. Þetta var fyrsti sigur Stjörnunnar í bikarkeppninni.
FÓTBOLTI Stjarnan varð á laugar-

MAGNAÐIR Hazard og Torres fagna um

helgina en þeir voru magnaðir.
NORDICPHOTOS/GETTY

Torres og Hazard frábærir:

Torres er mikill
liðsmaður
FÓTBOLTI Hinn ungi Belgi, Eden
Hazard, er heldur betur að standa
undir þeim væntingum sem til
hans voru gerðar.
Hann hefur farið á kostum í
fyrstu leikjum Chelsea á leiktíðinni og var aftur í aðalhlutverki
er Chelsea lagði Newcastle, 2-0.
Hazard skoraði fyrra markið úr
víti og lagði upp seinna markið
fyrir Fernando Torres sem einnig
hefur verið að spila vel.
„Það eru ekki bara þeir tveir
sem eru að spila vel. Þeir eru
að ná vel saman við Juan Mata
og hina miðjumennina. Það er
liðinu að þakka að Hazard hefur
náð að smella svona vel inn í leik
liðsins,“ sagði Roberto di Matteo,
stjóri Chelsea.
„Ég veit að þið blaðamenn einbeitið ykkur að markaskorurunum en mér fannst allt liðið spila
vel. Sérstaklega þar sem þetta
var þriðji leikurinn okkar á sex
dögum.“
Stuðningsmenn Chelsea gleðjast mikið yfir því að Fernando
Torres sé farinn að skora á nýjan
leik.
„Hann var mikilvægur fyrir
okkur í fyrra. Þó svo hann hefði
ekki skorað mikið þá var hann
að vinna vel fyrir liðið. Hann er
mikill liðsmaður og það er enn
betra ef hann byrjar að skora.“
- hbg

ÚRSLIT
Enska úrvalsdeildin:
LIVERPOOL - MAN. CITY

2-2

1-0 Martin Skrtel (34.), 1-1 Yaya Toure (64.), 2-1
Luis Suarez (66.), 2-2 Carlos Tevez (80.)

STOKE - ARSENAL
ASTON VILLA - EVERTON

0-0
1-3

0-1 Steven Pienaar (2.), 0-2 Marouane Fellaini
(30.), 0-3 Nikica Jelavic (43.), 1-3 Karim El Ahmadi
(73.).

CHELSEA - NEWCASTLE UNITED

2-0

1-0 Eden Hazard, víti (21.), 2-0 Fernando Torres
(47.).

MANCHESTER UNITED - FULHAM

3-2

0-1 Damien Duff (2.), 1-1 Robin van Persie (9.),
2-1 Shinji Kagawa (34.), 3-1 Rafael (40.).

NORWICH - QUEENS PARK RANGERS

1-1

1-0 Simeon Jackson (11.), 1-1 Bobby Zamora (18.).

SOUTHAMPTON - WIGAN ATHLETIC

0-2

0-1 Franco Di Santo (50.), 0-2 Arouna Kona (88.).

SWANSEA CITY - WEST HAM UNITED

3-0

1-0 Angel Rangel (19.), 2-0 Michu (28.), 3-0
Danny Graham (63.).

TOTTENHAM HOTSPUR - WBA

1-1

1-0 Benoit Assou-Ekotto (73.), 1-1 James Morrison
(90.)

STAÐAN:
Chelsea
Swansea City
Everton
WBA
Manchester City
Fulham
Man. United
Wigan Athletic
Newcastle
West Ham
Stoke City
Arsenal
Sunderland
Tottenham
Reading
Liverpool
Norwich City
QPR
Southampton
Aston Villa

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2

3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2

8-2
8-0
4-1
4-1
5-4
7-3
3-3
2-2
2-3
1-3
1-1
0-0
0-0
2-3
3-5
2-5
1-6
1-6
2-5
1-4

9
6
6
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

daginn bikarmeistari kvenna eftir
1-0 sigur á Val á Laugardalsvellinum. Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, fyrirliði Stjörnunnar, skoraði
markið níu mínútum fyrir leikslok
með glæsilegu skoti af 30 metra
færi efst upp í fjær hornið.
„Gunnhildur kom með þetta
frábæra skot í vinkilinn, draumaskot á draumastundu. Svona mörk
eiga að tryggja svona titla,“ sagði
Soffía Arnþrúður Gunnarsdóttir,
leikmaður Stjörnunnar, í leikslok
um sigurmark fyrirliðans.
Gunnhildur Yrsa tryggði Stjörnunni einnig sæti í úrslitum með
fallegu marki í framlengingu í
undanúrslitum gegn Þór/KA.
„Gunnhildur hefur verið að
spara þessi mörk í sumar og
kemur með þetta á góðum augnablikum fyrir framan fjölda áhorfenda, hún kann þetta stelpan. Hún
er að kóróna gott sumar, hún hefur
verið frábær fyrir okkur og það
er ekki leiðinlegt að skora svona
mark í svona leik. Þetta er frábært
fyrir hana og fyrir okkur,“ sagði
Harpa Þorsteinsdóttir, framherji
Stjörnunnar.
Harpa og Inga Birna Friðjónsdóttir fengu sitt hvort dauðafærið
í fyrri hálfleik en Brett Elizabeth
Maron varði í bæði skiptin vel í
marki Vals.
Valur skapaði sér engin færi í
leiknum og þurfti Sandra Sigurðardóttir bara að verja eitt skot í
leiknum, langskot beint úr aukaspyrnu. Valur gaf fá færi á sér og
fyrir utan færin tvö í fyrri hálfleik þá fékk Stjarnan fá færi þrátt
fyrir að Stjarnan væri mun sterkari aðilinn og meira með boltann.

Sem betur fer fór
boltinn inn því annars
hefði þetta verið pínu vandræðalegt.
GUNNHILDUR YRSA JÓNSDÓTTIR,
FYRIRLIÐI STJÖRNUNNAR

„Við ætluðum að berjast frá
fyrstu mínútu. Við vissum að
Valur væri með sterkt lið og það
væri erfitt að skora hjá þeim.
Við fengum nokkur færi sem við
náðum ekki að klára. Við nenntum
ekki í framlengingu og ákváðum
að klára þetta í lokin,“ sagði Gunnhildur Yrsa um leikinn.
„Ég nennti ekki í framlengingu
ég hugsaði að prófa að skjóta og
sem betur fer fór hann inn. Ég
smellhitti boltann, sem betur fer
því annars hefði þetta verið pínu
vandræðalegt. Ég var mjög ánægð

FÖGNUÐUR Gunnhildur Yrsa fagnar

glæsimarki sínu á efri myndinni og lyftir
svo bikarnum eftirsótta á myndinni fyrir
neðan.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

með að sjá hann inni,“ sagði hógvær Gunnhildur Yrsa um markið
sem hún skoraði.
„Við börðumst allan leikinn
og áttum sigurinn skilinn. Við
vorum mjög þéttar á öllum vellinum, kantmennirnir komu inn
og við náðum að loka á öll þeirra
hlaup. Þær eru með sterkt lið og
mjög góðar fram á við og erfitt
að loka svona á þær,“ sagði Gunnhildur Yrsa sem sagði liðið aldrei
örvænta þó erfiðlega gengi að
skapa færi og nýta yfirburðina er
leið á leikinn.
„Við vissum að við myndum ná
að skapa okkur fleiri færi og að
boltinn myndi fara inn. Svo skipti
líka miklu máli að halda hreinu,“
sagði fyrirliðinn að lokum.
Þorlákur Már Árnason, þjálfari Stjörnunnar, sagði reynsluna
sem Stjarnan hefur öðlast síðustu
ár hafa skilað bikarnum í hús en
Stjarnan varð Íslandsmeistari í
fyrsta sinn á síðustu leiktíð og
varð bikarmeistari í fyrsta sinn á
laugardaginn.
„Ég held að það hafi verið
reynsla sem skildi á milli að
lokum, sem kom mér á óvart. Það
var ró yfir okkar leik og þolinmæði. Kannski hafi yngri leik-

menn Vals orðið óþreyjufullir og
pirraðir þegar það fór að líða á
leikinn. Þetta er nýtt fyrir okkur
því Valur var með reynslumesta
lið deildarinnar í fyrra. Ég held að
það hafi á endanum skilað þessu,“
sagði Þorlákur.
„Við höfum spilað vel í sumar
og sýnt mikinn karakter því það

hefur verið sótt að okkur. Deildin er sterk og liðin hafa ekki vanmetið okkur, það er á hreinu. Við
höfum þurft að hafa mikið fyrir
þessu í sumar og að vinna þennan
bikar, vera í öðru sæti í deildinni
og vinna meistara meistaranna
sýnir styrkinn í þessu liði,“ bætti
Þorlákur við.
- gmi

Van Persie og Kagawa skoruðu á meðan Rooney meiddist – Liverpool missti unninn leik niður í jafntefli:

Skrtel færði Tevez mark á algjöru silfurfati
FÓTBOLTI Martin Skrtel, varnarmaður Liverpool, hefur líklega
ekki sofið neitt sérstaklega vel í
nótt eftir að hann gaf Carlos Tevez
mark sem færði Man. City stig á
Anfield.
Liverpool komst tvisvar yfir í
leiknum en gaf tvö klaufamörk. Í
fyrra markinu náði Reina markvörður ekki fyrirgjöf og boltinn
hafnaði hjá Kelly sem átti skelfilega snertingu. Boltinn datt fyrir
fætur Yaya Toure sem skoraði
auðveldlega. Í seinni markinu
átti Skrtel glórulausa sendingu til
baka sem Tevez náði og eftirleikurinn var auðveldur.
„Stundum vinnur ekki betra
liðið. Það er samt mikilvægt að
tapa ekki leikjum. Það er ekki
hægt að vinna alla leiki. Það var
frábært andrúmsloft á þessum
leik og ég er viss um að sigurinn
kemur fljótlega,“ sagði Brendan
Rodgers, stjóri Liverpool.
Roberto Mancini, stjóri City, var
nokkuð sáttur eftir leik.
„Mér fannst jafntefli vera sann-

HVAÐ VAR ÉG AÐ GERA? Tevez fagnar á meðan Skrtel heldur utan um höfuð sér. Veit

upp á sig skömmina.

gjörn úrslit. Við áttum ekki skilið að tapa því við lékum vel fyrsta
hálftímann og áttum færi til að

NORDICPHOTOS/GETTY

skora. Við vorum samt ekki upp á
okkar besta og það var mikilvægt
að tapa ekki. Það verður samt að

viðurkennast að seinna markið okkar var gjöf frá Liverpool,“
sagði Mancini.
Man. Utd vann sinn fyrsta
sigur á tímabilinu er Fulham kom
í heimsókn. Nýliðarnir Robin van
Persie og Shinji Kagawa skoruðu
báðir í sínum fyrsta heimaleik en
United varð fyrir áfalli er Wayne
Rooney fékk stóran skurð á lærið.
„Þetta var mjög ljótt og það lítur
út fyrir að hann verði frá í fjórar
vikur. Rodallega fór með takkana
í hann en þetta var að sjálfsögðu
slys,“ sagði Sir Alex Ferguson,
stjóri Man. Utd, eftir leikinn.
Stjórinn gat þó glaðst yfir því að
þeir Van Persie og Shinji Kagawa
náðu vel saman og léku vel.
„Þetta var fínt hjá þeim. Við
erum rétt að byrja og þeir eiga
eftir að ná betur saman. Fyrri
hálfleikur var frábær hjá okkur.
Við hefðum hæglega getað skorað fimm eða sex mörk. Það var
dapurt hjá okkur að gefa mark og
hleypa þeim inn í leikinn. Það var
óþarfi.“
- hbg
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VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON FYLLIR Í EYÐURNAR

> Stöð 2 kl. 22.55
Suits

FM 92,4/93,5

Heillandi sænsk vampíra

Það er komið að lokaþættinum í fyrstu
þáttaröð af Suits. Harvey reynir að
frelsa saklausan mann úr fangelsi en
mætir harðsnúnum saksóknara sem
virðist hafa meiri áhuga á að vernda
kerfið en að réttlæti nái fram að
ganga.

Um daginn horfði ég á þátt úr þáttaröðinni True Blood. Ég missti alveg af fyrstu
þremur þáttaröðum True Blood og þess
vegna er söguþráðurinn mér svolítið
framandi enn þá. Hitt veit ég þó að
íbúar Bon Temps eru ekki allir þar
sem þeir eru séðir og þar hafast
við nornir, vampírur, álfar og
aðrar yfirnáttúrulegar verur.
Sookie er að hluta til álfur
og átti í ástarsambandi við
vampíruna Bill. Í þættinum
sem ég datt í um
daginn virtust Bill
og Sookie þó hætt
saman og hún byrjuð

að búa með erkióvini sínum, sænsku
vampírunni Eric Northman, sem
leikinn er af Alexander Skarsgard.
Það skemmtilegasta við þáttinn,
að mínu mati, var þegar Eric
tók upp á því að tala sænsku á
meðan hann baðaði sig meðal
krókódíla í gruggugu vatni. Mikið
ofsalega hljómaði sænskan fallega í
samanburði við suðurríkjahreiminn.
Í næsta þætti get ég vonandi
fyllt áfram í eyðurnar
og sett mig enn
betur inn í flókinn
söguþráðinn.

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið
í nærmynd 12.00 Fréttir 12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50
Dánarfregnir 13.00 Hringsól 14.00 Fréttir 14.03
Rússneski píanóskólinn 15.00 Fréttir 15.03
Útvarpssagan: Eldhress í heila öld 15.25 Fólk og
fræði 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Að apa og skapa
17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20
Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir 19.00 Þjóðlagahátíðin á
Siglufirði 19.40 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

SKJÁREINN

16.35 Herstöðvarlíf (5:13) (Army Wives)
17.20 Sveitasæla
17.34 Spurt og sprellað
17.39 Teiknum dýrin
17.44 Óskabarnið
18.06 Fum og fát
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Harry og Charles - Á bak við

07.00 Barnatími Stöðvar 2
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (131:175)
10.15 Chuck (20:24)
11.00 Smash (8:15)
11.45 Falcon Crest (5:29)
12.35 Nágrannar
13.00 So you think You Can Dance

tjöldin (I kulissene til Harry & Charles
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 2012 (7:7) (Twenty Twelve)
20.10 Sérðu það sem ég sé? (Horizon:
Do You See What I See?) Heimildamynd frá
BBC um litaskynjun fólks.
21.15 Castle (21:34)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Liðsaukinn (31:32) (Rejseholdet)
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.
23.35 Kviksjá: Stuttmyndir Kvikmyndaskólans
23.36 Freyja Stuttmynd eftir Marsibil Sæmundsdóttur. Hún segir frá ófrískri konu sem
er nýflutt í hús á afskekktum stað. Freyja er
ein í húsinu og bíður eftir eiginmanninum.
23.49 Kviksjá: Stuttmyndir Kvikmyndaskólans
23.50 Klás Stuttmynd eftir Atla Snorrason
um drukkinn jólasvein í vandræðum.
00.00 Njósnadeildin (1:8)(Spooks IX)(e)
00.55 Fréttir
01.10 Dagskrárlok

(5:23) (6:23)
15.50 ET Weekend
16.35 Barnatími Stöðvar 2
16.45 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen Skemmtilegur spjallþáttur með
Ellen DeGeneres sem fær til sín góða gesti.
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Malcolm in the Middle (9:22)
19.45 Modern Family (9:24)
20.10 Glee (20:22)
20.55 Suits (12:12) Spennuþættir um hinn
eitursnjalla Mike sem hefur haft lifibrauð sitt
af því að taka margvísleg próf fyrir fólk gegn
greiðslu.
21.40 Pillars of the Earth (4:8) Dramatískir þættir byggðir á metsölubók Kens Folletts og gerist sagan á þrettándu öld á tímum
ringulreiðar og stjórnleysis.
22.30 Who Do You Think You Are?
(4:7) Afar áhugaverðir þættir þar sem þekktum einstaklingum er gefinn kostur á að rekja
ættir sínar langt aftur.
23.10 The Big Bang Theory (17:24)
23.35 Mike & Molly (2:23)
23.55 How I Met Your Mother (20:24)
00.20 Bones (8:13)
01.05 Veep (1:8)
01.35 Weeds (5:13)
02.00 V (9:12)
02.45 Chuck (20:24)
03.25 NCIS (17:24)
04.05 Glee (20:22)
04.45 Malcolm in the Middle (9:22)
05.05 Modern Family (9:24)
05.30 Fréttir og Ísland í dag

08.10 17 Again
10.00 Time Traveler‘s Wife
12.00 Shark Bait
14.00 17 Again
16.00 Time Traveler‘s Wife
18.00 Shark Bait
20.00 You Don‘t Know Jack
22.10 Das Leben der Anderen
00.25 Precious
02.20 Fast Food Nation
04.10 Das Leben der Anderen

07.00 Þýski handboltinn: Göppingen
- Rhein-Neckar Löwen

15.55 Borgunarbikar kvk: Stjarnan Valur

17.45 Pepsi deild kk: Stjarnan - ÍBV
20.00 Meistaradeildin: fréttaþáttur
20.30 Eimskipsmótaröðin 2012
21.00 Pepsi mörkin
22.10 Spænsku mörkin
22.40 Pepsi deild kk: Stjarnan - ÍBV
00.30 Pepsi mörkin

07.00 Liverpool - Man. City
14.40 Aston Villa - Everton
16.30 Sunnudagsmessan
17.45 Premier League Review Show
2012/13

18.40 Premier League World 2012/13
Skemmtilegur þáttur þar sem stjörnurnar
í ensku úrvalsdeildinni eru heimsóttar og
fjallað um líf leikmanna innan og utan vallar.

19.10 Liverpool - Man. City
21.00 Premier League Review Show
2012/13

22.00 Football League Show 2012/13
Sýndar svipmyndir úr leikjunum í næstefstu
deild enska boltans.

22.30 Chelsea - Newcastle

18.15 Doctors (11:175)
19.00 Ellen
19.45 Spurningabomban (6:11)
20.35 Steindinn okkar (6:8)
21.00 Little Britain (2:8)
21.30 Pressa (2:6)
22.15 Ellen
23.00 Spurningabomban (6:11)
23.45 Steindinn okkar (6:8)
00.10 Doctors (11:175)
00.55 Little Britain (2:8)
01.25 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

17.00 Simpson-fjölskyldan
17.45 ET Weekend Fremsti og frægasti
þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins
er tíundað á hressilegan hátt.
18.25 Glee (8:22) Frábær þáttaröð um
metnaðarfulla kennara og nemendur í
menntaskóla sem skipa sönghóp skólans og
leggja allt í sölurnar.
19.10 Evrópski draumurinn (2:6)
Hörkuspennandi og skemmtilegur þáttur um
tvö lið sem þeysast um Evrópu þvera og
endilanga í kapplaupi við tímann og freista
þess að leysa þrautir og safna stigum. Liðin
eru mönnuð þeim Audda og Steinda annars
vegar og Sveppa og Pétri Jóhanni hins vegar.
19.40 Step It up and Dance (2:10)
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.
20.25 Hart of Dixie (2:22) Dramatísk 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.
21.05 Privileged (2:18) Bandarísk þáttaröð um unga konu með stóra drauma. Hún
fær vinnu hjá forríkri fjölskyldu sem einkakennari tvíburasystra sem eru ofdekraðar og
gjörspilltar.
21.50 Evrópski draumurinn (2:6)
22.20 Step It up and Dance (2:10)
23.05 Hart of Dixie (2:22)
23.45 Privileged (2:18)
00.30 Tónlist frá Popptíví

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 America‘s Funniest Home Videos (3:48) (42:48) (e)

19.30 Everybody Loves Raymond (e)
19.55 Will & Grace (3:24)
20.20 One Tree Hill (7:13) Enn er leitað
að Nathan og hann reynir sjálfur að sleppa
úr prísundinni meðan Julian kemst yfir mikilvæga vísbendingu.
21.10 Rookie Blue (7:13) Borgin verður
rafmagnslaus og Andy er ein á ferð að eltast
við illgjarnan ræningja. Ástarmálin eru ávallt
ofarlega á borði hjá henni.
22.00 CSI: New York (2:18) Bandarísk
sakamálasería um Mac Taylor og félaga hans
í tæknideild lögreglunnar í New York. Rannsóknarteymið rannsakar dauða ungs herramanns.
22.50 Jimmy Kimmel
23.35 Law & Order: Special Victims
Unit (2:24) (e)
00.20 CSI (16:22) (e)
01.10 The Bachelorette (1:12) (e)
02.40 Everybody Loves Raymond (e)
03.05 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.45 The Barclays PGA Tour 2012 (4:4) 13:15 Golfing World 14.05
The Barclays - PGA Tour 2012 (4:4) 17.05 PGA
Tour - Highlights (30:45) 18.00 Golfing World
18.50 The Barclays - PGA Tour 2012 (4:4)
22.00 Golfing World 22.50 Champions Tour Highlights (15:25) 23.45 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Samsent
barnaefni frá Stöð 2.

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 Útsending frá

18.00 Að norðan

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

barnarásinni Disney Channel.

17.30 iCarly (8:25)
17.55 Tricky TV (8:23)

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

PIPAR\TBWA • SÍA • 122112
P

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

Óup
pp
plýst – hið dularfulla og óútskýrða
Íslenskar sögur af yfirnáttúrulegum atburðum – hefst 3. september
Fyrsti þátturinn í opinni dagskrá

Vertu með í fjörinu
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www.skjareinn.is

BRENNSLA
STYRKUR
SNERPA
6 vikur - fyrir konur og karla
FGF námskeiðið hefur náð miklum vinsældum. Æfingakerfið byggist
á einföldum æfingum sem þjálfa upp þol, styrk og snerpu á skjótan og
hnitmiðaðan hátt. Grunnbrennsla eykst og í hverjum tíma myndast
eftirbruni í líkamanum sem gerir það að verkum að hitaeiningabrennslan
heldur áfram á auknum hraða í nokkrar klukkustundir eftir að æfingu lýkur.
Skráðu þig á þetta öfluga námskeið og vertu í fanta góðu formi.
Það er aldrei of seint að skora á sjálfa/n sig og komast í sitt besta form.

Allar nánari upplýsingar um
námskeiðin, tímasetningu,
verð og skráningu finnur þú
á www.hreyfing.is

BESTI BITINN Í BÆNUM
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Á söguslóðum með hópi Norðmanna
„Ég er afskaplega hrifinn af
Shalimar á Austurstræti. Reyni
að fara þangað sem oftast.
Réttur sem heitir held ég Butter
chicken er til dæmis fáránlega
góður.“
Þormóður Dagsson, söngvari og
lagasmiður Tilbury.

„Þeim fannst þetta frábært,“ segir glæpasagnahöfundurinn Yrsa Sigurðardóttir.
Hún brá sér vestur á firði um helgina
ásamt átta manna hópi frá Noregi. Þar
heimsótti hópurinn Ísafjörð og síðar Hesteyri þar sem bókin Ég man þig gerist.
Fimm úr hópnum eru starfsmenn norska
forlagins Kagge sem gaf út Ég man þig þar
í landi og var þeim boðið út fyrir vel unnin
störf, enda náði bókin inn á topp tíu á aðalmetsölulista landsins fyrr á árinu. Hinir
þrír úr hópnum eru frá bókabúðakeðjunni
Ark sem vann samkeppni vegna sömu
bókar. Í verðlaun fyrir að selja flest eintök
af henni í Noregi var ferð til Íslands.
Stutt er síðan Yrsa heimsótti síðast Hesteyri því hún ferðaðist þangað með ritstjóra

norska tímaritsins Aftenposten K og birtist vegleg umfjöllun um hana í júníheftinu.
Yrsa leggur nú lokahönd á nýja glæpasögu
sem er væntanleg hjá Veröld í nóvember.
Ekkert hefur verið gefið upp um efni hennar nema hvað að lögmaðurinn Þóra Guðmundsdóttir fær frí í ár, rétt eins og þegar
Ég man þig kom út. Hesteyri kemur heldur
ekki við sögu.
Aðspurð segist Yrsa enn vera að skrifa
bókina. „Hún gengur ágætlega. Það lítur
út fyrir að hún komi út fyrir jólin þótt
maður geti aldrei sagt neitt fyrr en hún fer
í prentun,“ segir hún og bætir við að bókin
hafi að geyma spennu, morð og hrylling,
allt í bland.

HEIMSÓTTI HESTEYRI Yrsa fór með hóp Norðmanna á

Hesteyri þar sem bókin Ég man þig gerist.
MYND/SIGURJÓN RAGNAR

- fb

Á TÖKUSTAÐ Baltasar Kormákur ásamt Denzel Washington og Mark Wahlberg á tökustað 2 Guns.

BALTASAR KORMÁKUR: FRÁBÆRT AÐ VINNA MEÐ DENZEL WASHINGTON

Feikileg pressa á tökustað
Tökum á Hollywood-hasarmynd
Baltasars Kormáks, 2 Guns, lýkur
í byrjun september en þær hófust
í júníbyrjun.
„Þetta hefur gengið mjög vel.
Við erum á áætlun og það lítur út
fyrir að við klárum þetta á réttum
tíma. Það virðast allir vera sáttir við efnið en svo kemur þetta
allt í ljós,“ segir Baltasar, sem
var staddur í Nýju-Mexíkó þegar
Fréttablaðið ræddi við hann.
2 Guns er tvisvar til þrisvar
sinnum dýrari en síðasta mynd
Baltasars, hin vinsæla Contraband. Heildarpakkinn hljóðar
upp á rúmlega tíu milljarða króna.
Leikstjórinn viðurkennir að það sé
mjög mikil pressan á sér að skila
af sér góðu verki og halda áætlun.
„Þegar við erum komin með svona
stórar myndir er feikileg pressa.“
Óskarsverðlaunahafinn Denzel

Washington og Mark Wahlberg
leika aðalhlutverkin í 2 Guns og
með smærri hlutverk fara þekktir leikarar á borð við Bill Paxton,
James Marsden, Edward James
Olmos, Fred Ward og Paulu Patton.
Hvernig er að vinna með stjörnum eins og Denzel Washington?
„Það er bara meiri háttar. Þetta
eru ekki auðveldir karlar, eins og
hann til dæmis. En hann er frábær
leikari og það er frábært að vinna
með honum. Það er mjög fín samstaða á milli okkar og við náum
mjög vel saman. En þetta fólk
gerir miklar kröfur og er fylgið sér eins og aðrir líka,“ greinir
hann frá. „Mark þekki ég vel. Ég
er búinn að vinna með honum áður
og það er gott samband á milli
okkar.“
Á venjulegum tökudegi vaknar Baltasar um hálfsjö. Aðstoð-

armaður keyrir hann á tökustað
en í millitíðinni eiga þeir mikilvægt stopp á Starbucks. „Svo er
ég meira og minna að hamast í
þessu í tólf tíma þangað til birtan
fer á milli sjö og átta. Svo er bara
farið heim og fengið sér kvöldmat
og yfirleitt er maður búinn á því.“
Frumsýning er áætluð 16. ágúst
á næsta ári. Eftir að tökum á 2
Guns lýkur snýr Baltasar sér að
annarri mynd, Djúpinu, og kynnir
hana á kvikmyndahátíðinni í Toronto um miðjan september. Myndin verður frumsýnd hér heima 21.
september þar sem leikstjórinn
verður viðstaddur. Eftir það flýgur hann til Los Angeles og vinnur
við klippingu 2 Guns. „Ég er rosalega ánægður með þá mynd,“ segir
hann um Djúpið. „Þetta er mynd
sem ég er hvað stoltastur af að
hafa gert.“
freyr@frettabladid.is

Ávaxtakarfan eins og þriðja barnið mitt
„Það er mjög gaman að það sé loksins að líða að
frumsýningu enda hefur Ávaxtakarfan verið eins og
þriðja barnið mitt undanfarin ár,“ segir Kristlaug
María Sigurðardóttir, framleiðandi og höfundur bíómyndarinnar Ávaxtakarfan sem
verður frumsýnd næstkomandi
föstudag.
Leikritið um Imma ananas
og Mæju jarðaber var vinsælt á
seinni hluta tíunda áratugarins
en Kristlaug, eða Kikka eins og
hún er kölluð, hefur gengið með
hugmyndina að færa Ávaxtakörfuna á hvíta tjaldið í maganum lengi. „Það var allt klappað
KRISTLAUG MARÍA
og klárt degi fyrir hrun árið
SIGURÐARDÓTTIR
2008. Eftir það þurfti að endurhugsa allt og ég fór í smá frí. Svo endurskrifaði ég
handritið tvisvar og í lok árs 2010 fórum við aftur af
stað,“ segir Kikka en tökur á myndinni fóru fram í
Latabæjarstúdíóinu í byrjun árs.
Söguþráður myndarinnar bregður örlítið út af
söguþræði leikritsins en þemu myndarinnar; einelti,
frekja og fyrirgefning, eru enn þá til staðar. Með
aðalhlutverk fara söngvaranir Matthías Matthíasson og Ólöf Jara Skagfjörð og aðrir leikarar eru
Helga Braga Jónsdóttir, Birgitta Haukdal, Ágústa
Eva Erlendsdóttir og Atli Óskar Fannarsson. Leik-

LITRÍKIR KARAKTERAR Framleiðandinn og höfundurinn Kristlaug María Sigurðardóttir er spennt yfir að bíóskemmtunin
Ávaxtakarfan sé loks á leið á hvíta tjaldið en litríku karakterarnir Immi ananas og Mæja jarðaber verða á sínum stað.

stjóri er Sævar Guðmundsson og Þorvaldur Bjarni
Þorvaldsson sér um tónlistina. „Ég kýs að kalla
þetta bíóskemmtun í staðinn fyrir mynd því þetta
er 70 mínútna skemmtun frá upphafi til enda fyrir
börnin.“
Myndin er ekki eina efnið sem þau hafa unnið upp
úr Ávaxtakörfunni en eftir áramót eru samnefndir
sjónvarpsþættir væntanlegir á Stöð 2. „Við tókum
upp heila 12 þætti með sömu karakterunum um leið
og við gerðum myndina. Þemað í þeim eru almenn
samskipti, einelti og fordómar þó að söguþráðurinn
sé annar.“
- áp

AUGNABLIKSFANGARAR FRÁ

Canon EOS 1100D

Canon EOS 600D

Canon EOS 650D

12 megapixla APS-C CMOS myndﬂaga.

18 megapixla APS-C CMOS myndﬂaga.

18 megapixla APS-C CMOS myndﬂaga.

2,7" skjár og leiðbeiningar um eiginleika á skjá.

DIGIC 4 örgjörvi dregur úr suði (noise).

Full HD upptaka með sjálfvirkum fókus.

Sjálfvirkar stillingar með Scene modes.

ISO 100-6400 næmni. Útvíkkanlegt í ISO 12800.

Tekur 5 ramma á sek.

HD EOS Movie og Quick Control Screen.

Full HD (1080p) EOS Movie.

Hreyfanlegur 3,0" LCD skjár.

ISO 100-6400.

Tengi fyrir hljóðnema.

ISO 100-6400 næmni.

9 punkta hraðvirkt fókuskerﬁ.

3,0" 3:2 LCD skjár. 1.040.000 upplausn.

Útvíkkanlegt í ISO 25.600.
Innbyggður Speedlite Transmitter.

Verð frá 89.900 kr.

Verð frá 139.900 kr.

með 18–55 mm linsu.

Verð frá 179.900 kr.
með 18–55 mm linsu.

Fangaðu söguna með
kyrr- og hreyﬁmyndum.

Nýjasti valkosturinn í EOS.
Meiri gæði og ﬂeiri eiginleikar.

Brandenburg

Taktu skreﬁð til fulls inn
í heim DSLR ljósmyndunar.

Taktu þátt í EOS ævintýri Canon.
Nýherji hf.

Sími 569 7700

www.netverslun.is

Viðurkenndir Canon söluaðilar um land allt
Reykjavík Verslun Nýherja, Borgartúni 37 - ELKO Lindum, Skeifunni & Granda - Beco, Langholtsvegi 84 - Myndval, Smáratorgi - Fotoval, Skipholti 50b - Reykjavík Foto, Laugavegi 51 / Akureyri Pedromyndir - Byko - Verslun Nýherja /
Húsavík Bókaverslun Þórarins / Ísafjörður Penninn / Sauðárkrókur Tengill / Hvammstangi Ráðbarður / Grundarfjörður Hrannarbúðin / Ólafsvík Söluskálinn / Stykkishólmur Skipavík / Borgarnes Framköllunarþjónustan - Omnis /
Akranes Omnis / Reykjanesbær Omnis / Selfoss TRS / Höfn í Hornaﬁrði Martölvan / Neskaupstaður Tónspil / Egilsstaðir Myndsmiðjan / Vopnafjörður Kauptún / Vestmannaeyjar Geisli - Tölvun / Netverslun Nýherja,
www.netverslun.is / ELKO Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Gefum flugmiða
til London!
Skráðu þig í KK-Eðaláskrift
fyrir 30. ágúst og við gefum þér ﬂugmiða.

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

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

Syngja lög eftir Megas
í Virginíu
Hljómsveitin Megakukl, sem
sérhæfir sig í að herma eftir
Megasi, fer í viku tónleikaferðalag
til Virginíu í Bandaríkjunum í
október. „Við munum koma fram
á kántríhátíðum þar vestra en
þær eru tengdar uppskeruhátíð
graskersbænda,“ segir Elfar Logi
Hannesson, söngvari hljómsveitarinnar. Þegar spurt er hvernig hann
telji að verkum Megasar verði
tekið þar ytra segir hann: „Það
er nú spurning, kannski verður
frumeintakið að fara
þangað á eftir og
sýna Bandaríkjamönnum hvernig
eigi að gera þetta,“
segir Elfar Logi.
Hljómsveitin
hefur starfað í
rúman áratug
og syngur
eingöngu lög
eftir Megas.

Hljómsveitin Moses
Tónleikar Jack Magnet Quintet fóru
fram í salnum Silfurberg í Hörpunni
á laugardag. Fyrr um kvöldið gafst
gestum kostur á að hlýða á bandaríska jazzgítarleikarann Paul Brown
sem lék nokkur lög ásamt Friðriki
Karlssyni gítarleikara. Brown
stakk upp á því að Friðrik tæki að
sér að kynna undirleikara þeirra
og kom þá í ljós að Friðrik þekkti
ekki nafnið á neinum spilaranna,
enda hefur hann verið búsettur í
London í mörg ár. Hann taldi sig
þó vita að hljómsveitin héti Móses,
sem var ekki alls kostar
rétt því hljómsveitin
heitir Moses Hightower.
Pétur Grétarsson kom
þá til bjargar og
kynnti þá sem á
sviðinu voru.
- jse, - sm

Mest lesið
1 Týnda konan leitaði að sjálfri
sér
2 Tvær stúlkur úr Pussy Riot flýja
Rússland
3 Norðurljósin verða tíð í vetur
4 Tekur ekki undir með Lilju
5 Fimmtíu manns leituðu að
konunni sem aldrei týndist

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.

Nánari upplýsingar á www.badhusid.is/kk

Aðrar áskriftarleiðir einnig í boði frá kr. 5.490 á mánuði.
www.saft.is
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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.

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

www.badhusid.is

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

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

