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Viltu selja?

Rúnar Gíslason

Lögg. fasteignasali

Eggert
Maríuson
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100% þjónusta = árangur*

Landmark leiðir þig heim!
* Starfsemi Landmark byggir á öflugum
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Vegna mikillar sölu vantar mig 2ja
og 3ja herbergja íbúðir í hverfum
101 og 105 Reykjavík.
Ákveðnir kaupendur bíða eftir
réttu eigninni.

þín fasteignaviðskipti – þú hringir

við seljum!
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Fallegt raðhús í Garðabæ

Talaðu endilega við Auði í síma 824-7772
eða audur@fasteignasalan.is

audur@fasteignasalan.is

Save the Children á Íslandi

Endurnýtir kaffipoka
Kristín Guðmundsdóttir heldur
námskeið þar sem gamlir kaffipokar eru
endurnýttir og úr þeim mótaðir hinir
ýmsu hlutir.
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Börn sem sjá heimilisofbeldi
skortir aðstoð utan dagvinnu
Stefnir í metaðsókn
Frosti Jónsson skipuleggur
vinsæla hátíð fyrir
bangsalega homma.
fólk 30

Fær þakkir fyrir Mola
Eiður Svanberg Guðnason
skrifar sinn þúsundasta
mola um málfar og miðla í
vikunni.
tímamót 16

Forstjóri Barnaverndarstofu segir að börn sem verða vitni að heimilisofbeldi fái áfram sértæka aðstoð.
Útfærsluatriði hvernig að því verður staðið. Bakvaktakerfi barnaverndarnefnda sveitarfélaga víða í molum.
FÉLAGSMÁL Þjónusta barnanefndar-

nefnda, utan dag vinnutíma, er
víða um land með öllu óviðunandi.
Vilji er til að halda áfram tilraunaverkefni Barnaverndarstofu (BVS)
vegna heimilisofbeldis.
Þetta kemur fram í máli Braga
Guðbrandssonar, forstjóra BVS,
í viðtali við Fréttablaðið en tilraunaverkefni vegna heimilisofbeldis á vegum stofnunarinnar
hefur staðið í tæpt ár.
Hefð bund in íhlut un barnaverndar nefnda vegna heimilisof beld is er fólg in í því að einn
starfsmaður frá barnaverndinni
kemur inn á heimilið, ásamt lögreglu; reynir að sætta deiluaðila
og sinna málinu að öðru leyti.
Rannsóknir hafa hins vegar
sýnt, bæði hér og erlend is, að

Áfallastuðningur fyrir
þessi börn mun halda
áfram, hvernig sem það
verður út fært. Það þori ég að
fullyrða.
BRAGI GUÐBRANDSSON
FORSTJÓRI BARNAVERNDARSTOFU

foreldrar sem í hlut eiga eru svo
þurftarfrekir á athygli að börnin
verða útundan. Tilraunaverkefnið
snýst um að veita börnunum sérstaka at hygli. „Starfs manni
okkar var fyrst og síðast ætlað að
meta líðan barnsins, fá fram upplifun þess og sjónarmið.“
Verkefnið er á skjön við hefðbundna verkaskiptingu ríkis og

sveitar félaga í barnaverndarmálum. Megin reglan er sú að
barna verndar nefndir sveitarfélaganna eiga að sinna útköllum
utan dagvinnutíma, ef börn eru í
hættu eða búa við óviðunandi skilyrði á einhvern hátt.
„Vanda málið hefur hins vegar
verið að bakvaktaþjónustunni vítt
og breitt um landið er ábótavant.
Sums staðar er þetta algjörlega
óviðunandi, jafnvel í fjölmenninu
hér á höfuðborgarsvæðinu,“ segir
Bragi.
Bragi telur að tilraunaverkefnið
hafi þegar sannað að þessi þjónusta verður að vera til staðar.
Óvíst sé hvort Barnaverndarstofa
eða barnaverndarnefndir sveitarfélaganna sinni því.
„En áfallastuðningur fyrir þessi

börn mun halda áfram, hvernig
sem það verður útfært. Það þori
ég að fullyrða.“
Bragi segir að draumur hans
sé að hægt sé að bjóða sértæka
sálgæslu fyrir börn um allt land.
Það sé hins vegar flókið, enda séu
innviðir sveitarfélaganna ólíkir.
„Hins vegar, í ljósi óhugn aðarins sem þessi börn upplifa,
er það fráleitt að þetta skuli ekki
hafa verið í við un andi horfi í
gegnum árin. Það dettur engum
annað í hug en að hjálpa barni
sem hefur verið beitt líkamlegu
ofbeldi. Hvers vegna ættum við
ekki að tryggja bráðaþjónustu til
barna sem er limlest á sálinni?
Málið snýst einfaldlega um geðheilsu þessara barna og framtíð
þeirra alla.“
- shá / sjá síðu 10

Stóð við stóru orðin:

Jón Margeir
vann gullið

Stjarnan í Evrópusæti
Stjarnan skaust í þriðja
sætið með sigri á Val og
Selfoss skellti KR-ingum.
sport 26

ÓLYMPÍUMÓT Jón Margeir

Sverrisson vann gullverðlaun
í 200 metra skriðsundi í flokki
S14 á Ólympíumótinu í London
í gær.
Úrslitasundið var æsispennandi en þegar upp var staðið
hafði sundgarpurinn sett heimsmet og Ólympíumet á tímanum
1:59,62 mínútur.
„Ég er alveg að tjúllast. Þetta
er svo æðislegt,“ sagði Jón
Margeir í samtali við Fréttablaðið að lokinni verðlaunaafhendingunni í gær.
„Það liggur við að ég þurfi
að panta hjólastól. Ég er svo
þreyttur,“ sagði Kópavogsbúinn
19 ára og viðurkenndi að tár
hefðu fallið að sundinu loknu.
„Ég er búinn að skrá mig í
sögubækurnar.“
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RIGNING UM ALLT land SA- eða
A-átt 5-15 m/s með N-ströndinni
fyrripart dags en hægari síðdegis.
Gengur í NA 8-20 m/s í kvöld. Hiti
7-13 stig.
VEÐUR 4
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Ráðherra segir alvarlegt að samninganefndarmaður væni sig um óheilindi:

Ögmundur gerði þrjá fyrirvara
STJÓRNSÝSLA Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra

segist hafa gert fyrirvara varðandi aðildarviðræður
við ESB á fundum ríkisstjórnarinnar í júlí og ágúst.
„Í fyrsta lagi við evruna, en ég hef talið fráleitt
að við settum það í sérstakan forgang að taka upp
evru hið fyrsta. Í öðru lagi er varðar afnám gjaldeyrishafta, en ég tel að við núverandi aðstæður
sé það nánast ógerlegt, og í þriðja lagi varðandi
gjaldeyrissamstarfið.“ Jafnframt hafi hann ítrekað
fyrirvara Vinstri grænna um ferlið allt.
Þorsteinn Pálsson, fulltrúi í samninganefnd
Íslands gagnvart ESB, sagði í grein í Fréttablaðinu á
laugardag að aðildarviðræðunum væri sjálfhætt ef

fyrirvararnir, sem Ögmundur hefur áður vísað til,
séu til marks um stefnu ríkisstjórnarinnar.
Ögmundur segir Þorstein lengi hafa verið
með hnútukast að ráðherrum Vg, í ljósi þess að
ríkisstjórnin sé ekki einhuga varðandi ESBaðild. Hann segist geta tekið undir að það sé
mótsagnakennd staða.
„Þegar hann fer að væna menn um að leika
tveimur skjöldum, eins og hann hefur gert í skrifum
sínum, þá fer gamanið að kárna. Í ljósi þess hef
ég bent á að umræðurnar hafa farið fram og
fyrirvararnir verið gerðir.“
- kóp , bþh / sjá síðu 4
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SPURNING DAGSINS

Fjórir tólf til þrettán ára piltar réðust á sex ára gamlan strák og reyndu að stela af honum fótbolta:

Þriggja pilta leitað eftir hrottalega árás á barn
Lára, verður þetta dans á
rósum?
„Já, ég mundi segja að þetta verði
dans á þyrnirósum en ég get lofað
blómlegu dansári.“
Lára Stefánsdóttir er listrænn stjórnandi
Íslenska dansflokksins. Í vetur verður
boðið upp á fjölbreyttar danssýningar en
Lára var ráðin nýverið.

Handtekinn í Kambódíu:

Eigandi Pirate
Bay handtekinn
SVÍÞJÓÐ Gottfrid Svartholm Warg,

einn stofnenda sænsku torrentsíðunnar The Pirate Bay, hefur
verið handtekinn í Kambódíu.
Frá þessu var
greint á vefsíðu
BBC í gær.
Alþjóðleg
handtökuskipun var gefin út
á hendur Warg í
apríl af sænskum stjórnvöld- GOTTFRID
um vegna þess SVARTHOLM WARG
að hann gaf sig ekki fram þegar
hann átti að hefja afplánun dóms
vegna höfundarréttarbrota.
Svíar og Kambódíumenn hafa
ekki gert með sér framsalssamning og því er óvíst hvernig
mál Warg verður meðhöndlað.
- bþh

Kynleg uppákoma hjá BIC:

Grín gert að
kvennapennum
TÆKNI Milljónir kvenna um
allan heim nota kúlupenna frá
BIC án teljandi vandkvæða, að
því vitað er. Því
kom mörgum á
óvart þegar BIC
hóf nýlega sölu á
sérstökum pennum fyrir konur.
Pennarnir eru
bleik ir og fjólublá ir á lit og „sérhannaðir til að
fara vel í höndum
kvenna“.
Pennarnir
vöktu mikið umtal og kátínu. Til
dæmis er ógrynni ummæla á vef
Amazon þar sem kaldhæðnin er
allsráðandi. Sumar konur segjast
fagna pennunum, enda séu
karlpennar allt of stórir, aðrar
segjast of uppteknar við heimilisstörf til að skrifa nokkuð og þar
fram eftir götum.
- þj
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DRENGUR Myndin, sem er sviðsett, er af dreng á svipuðum
aldri og drengurinn sem ráðist var á.
NORDICPHOTOS/GETTY

Bæjarstjórinn biður
undirmanni vægðar
Líta þarf til þess að bæjarstarfsmaður, sem sendur var í leyfi vegna mikillar
eyðslu við sjónvarpsþáttagerð, hafi bjargað stórfé fyrir sveitarfélagið í hruninu,
segir bæjarstjóri Hornafjarðar. Spólum ekki til baka, segir formaður bæjarráðs.
SVEITARSTJÓRNIR Hjalti Þór Vignisson,

bæjarstjóri á Hornafirði, vill að
starfsmaður sveitarfélagsins
sem sendur var í leyfi vegna
gríðarlegrar umframeyðslu bæjarsjóðs í tengslum við gerð sjónvarpsþátta fái að snúa aftur.
Eins og fram hefur komið er
kostnaður sveitarfélagsins vegna
sjónvarpsþáttanna sem RÚV gerði
á Höfn í júní áætlaður 13,8 milljónir
króna. Aðeins hafði verið samþykkt
að verja þremur milljónum í
verkefnið. Á bæjarstjórnarfundi
23. ágúst sagði Hjalti málið
hafa verið „slitin út samhengi“ í
fréttaflutningi.
„Mér finnst núna, eftir þennan
fréttaflutning, í sjálfu sér algerlega
verið nóg komið gagnvart þessum
starfsmanni,“ sagði bæjarstjórinn
og undirstrikaði ítrekað að það
væri hann sjálfur sem bæjarstjóri
sem bæri ábyrgð á stjórnsýslu
sveitarfélagsins. Sín lífsspeki væri
að allir gerðu mistök.
„Og það gerðu fleiri sín mistök
en það er líka þannig, sérstaklega
þegar menn iðrast, eins og ég vill
meina að menn geri í þessu tilfelli –
þá eiga menn skilið fyrirgefningu,
menn eiga skilið svigrúm til þess að
rísa á fætur og halda áfram,“ sagði
bæjarstjórinn.
Hjalti sagði viðkomandi starfsmann hafa lagt gríðarlega hart að
sér í störfum fyrir sveitarfélagið
og haft meira á sinni könnu
en nokkur annar starfsmaður
sveitarfélagsins.
„Ég óska þess að viðkomandi
starfsmaður fái núna það svigrúm – og fái aftur það traust
til að fóta sig að nýju hér innan
sveitarfélagsins,“ biðlaði Hjalti til
bæjarfulltrúanna og nefndi dæmi
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beinsbrotinn. Þórarinn ræddi við foreldra
hans og segist búast við að þeir ætli lengra
með málið. Vitað er hver einn árásardrengjanna er og hinna er leitað.
Þórarinn var í heimsókn hjá móður
sinni í Bökkunum þegar hann heyrði sáran
grát berast frá fótboltavelli í grenndinni.
Piltarnir fjórir höfðu þá sparkað sex ára
drenginn niður. Litli drengurinn sagðist
ekki hafa þekkt þá.
„Þetta var hryllingur. Ég er knattspyrnuþjálfari og vinn með börnum. Aðkoman var
skelfileg og það tekur á að lenda í svona.“
Ekki náðist í Ómar Smára Ármannsson,
vaktstjóra lögreglunnar í umdæminu, í
gær.
- sv

LÖGREGLUMÁL „Þetta var alveg hræðilegt.
Þegar ég kom á svæðið liggur drengurinn
blóðugur á jörðinni og þeir hlupu í burtu,“
segir Þórarinn Engilbertsson knattspyrnuþjálfari. Hann varð vitni að fólskulegri
árás fjögurra 12 til 13 ára pilta á sex ára
dreng.
„Ég náði að hlaupa einn þeirra uppi og
í ljós kom að þeir vildu eignast bolta sem
drengurinn átti.“
Þórarinn segir piltinn hafa verið lafhræddan þegar hann náði honum. Foreldrar
hans hafa verið látnir vita af atvikinu, en
piltarnir voru allsgáðir við verknaðinn.
Við skoðun á spítala kom í ljós að
drengurinn var bæði handleggs- og kinn-
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HJALTI ÞÓR VIGNISSON Bæjarstjórinn
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Stokkar upp í
ríkisstjórninni
BRETLAND David Cameron,
forsætisráðherra Bretlands,
ætlar að stokka rækilega upp í
ríkisstjórn sinni. Með þessu vill
hann blása nýju
lífi í stjórnina,
sem hefur átt
í vandræðum
með að koma
efnahagsmálum
landsins í
réttar horfur.
Síðari hluti
kjörtímabilsins
DAVID CAMERON
í Bretlandi er
að hefjast og
vill Cameron skerpa á hlutunum
áður en þingkosningar verða á
nýjan leik.
Á vefsíðu The Guardian segir
að Cameron ætli að snúa aftur
til þingsins í dag, tveimur vikum
áður en þingflokksfundir hefjast.
Uppstokkun Camerons verður
mun meiri en búist hefur verið
við og talið er að fyrstu tíðindi
þess efnis gætu borist í dag.
-fb

Alvarlegt ástand í Sýrlandi:

Fimm þúsund
féllu í ágúst

í burt

um störf viðkomandi manns fyrir
sveitarfélagið:
„Það var hann öðrum fremur
í hruninu sem tryggði það að
sveitar félagið varði sínar peningalegu eignir. Það var þessi
starfsmaður sem leitaði eftir upplýsingum í Landsbankanum um
hvað væri að gerast með peningamarkaðssjóðina, fékk upplýsingar
og við brugðumst við með þeim
hætti að við færðum það inn í innlánsreikninga. Eigum við að stroka
yfir þessi verk? Eða eigum við núna
að segja: Heyrðu, ókei, hérna –
þetta eru vextirnir af þessum tvö
hundruð milljónum? Nei, ég bara,
vitið það; við verðum auðvitað að
gera málin upp í samhengi.“
Fulltrúar minnihluta í bæjar-

Forsætisráðherra Bretlands:

stjórn bentu á að aðeins fáum dögum fyrir upptökurnar hefði verið
haldinn sérstakur fundur í bæjarráði um málið án þess að spilin
væru lögð á borðið. „Það kom
aldrei fram að við værum komin
fram úr þeim fjárheimildum sem
við höfðum áður samþykkt,“ sagði
Björn Ingi Jónsson úr Sjálfstæðisflokki og minnti á að framsókn
væri með hreinan meiri hluta í
bæjarstjórn.
Reynir Arnarson, formaður
bæjarráðs, sagði framsóknarmenn
axla sína ábyrgð en ekki væri hægt
að spóla til baka og byrja upp á
nýtt. „Látum tímann leiða það í ljós
hvernig þetta verk verður dæmt í
framtíðinni,“ sagði Reynir.

BEIRUT, AP Tveir hópar aðgerðarsinna segja að um fimm þúsund
manns hafi verið drepnir í borgarastyrjöldinni í Sýrlandi í
ágúst. Barnahjálp Sameinuðu
þjóðanna, UNICEF, telur að um
1.600 manns hafi farist bara í
síðustu viku. Þetta eru hæstu
dánartölurnar í landinu síðan
uppreisnin hófst fyrir rúmum
sautján mánuðum.
Samkvæmt aðgerðarsinnunum
hafa um 26 þúsund manns
samanlagt fallið í stríðinu.
Styrjöldin breyttist í ágústmánuði þegar herlið forsetans
Bashar Assad hóf lofthernað í
fyrsta sinn í baráttu sinni gegn
stjórnarandstæðingum.

gar@frettabladid.is

-fb

Á brimbrettum úti fyrir Seltjarnarnesi og nýttu haustlægðina til að komast áfram:

Aðstæðurnar góðar á Íslandi
ÍÞRÓTTIR „Sjósport er vaxandi

jaðaríþrótt á Íslandi,“ segir ofurhuginn Janis Kozlovskis sem hélt
sér í flugdreka og stóð á brimbretti
við Seltjarnarnes.
Naprir haustvindar blésu í
flugdrekann sem dró Janis áfram
en hann lætur kuldann ekki á sig
fá og segist stunda sportið allan
ársins hring.
„Fleiri og fleiri ferðamenn koma
hingað til lands til að stunda þetta
sport,“ segir Janis og fullyrðir að
hér séu frábær skilyrði fyrir þetta
jaðarsport.
Janis ætlar á næsta ári að opna
vatnasportskóla hér á landi en
hann hefur búið á Íslandi í átta
ár. Þó eru einungis tvö ár síðan
hann hóf að stunda sjósportið en
mikil vinna bíður hans áður en
draumurinn verður að veruleika.
- bþh

HAUSTVINDARNIR NÝTTIR Ofurhugarnir klæðast þurrbúningum til að halda á sér hita
falli þeir af brettinu og í sjóinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Vörumerki Shell eru notuð af Skeljungi með leyﬁ Shell Brands International AG.

Í HVAÐA SÆTI
LENDIR ÞÚ?

Þú gætir lent í sæti aðstoðarökumanns á sérleið
í alþjóðlega Shell V-Power rallýinu sem fram fer
6.-8. september í nágrenni Reykjavíkur
Allir sem taka eldsneyti á bensínstöðvum Shell fyrir 5. september og
fylla út þátttökuseðil komast í pottinn. Tíu heppnir þátttakendur verða
dregnir út og fá að sitja í sæti aðstoðarökumanns keppanda í Shell
V-Power rallýinu á stystu sérleiðinni sem fer fram í Kópavogi 6. september.
Allar nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.skeljungur.is/VPower.
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Bandaríkjadalur

121,63

122,21

Sterlingspund

192,64

193,58

Evra

153,05

153,91

Dönsk króna

20,539

20,659

Norsk króna

20,997

21,121

Sænsk króna

18,325

18,433

Japanskt jen

1,5465

1,5555

SDR

185,04

186,14

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
213,5922
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Aukakirkjuþing haldið um helgina til að ræða sóknargjöld og breytingar sem lagðar eru til á stjórnarskrá:

Kirkjuþing krefst hækkunar sóknargjalda
ÞJÓÐKIRKJAN Kirkjuþing krefst tafarlausrar
leiðréttingar sóknargjalda frá ríkinu og lýsir
yfir þungum áhyggjum af alvarlegri fjárhagsstöðu sókna landsins.
„Sóknir landsins hafa tekið á sig skerðingu
eins og allir aðrir í þjóðfélaginu en sú
skerðing hefur verið 25 prósent umfram
stofnanir innanríkisráðuneytisins,“ segir
í ályktun sem samþykkt var á aukafundi
Kirkjuþings á laugardag.
Þingið var boðað til að ræða ráðgefandi
þjóðaratkvæðagreiðslu um endurskoðun
stjórnarskrárinnar að því er varðar ákvæði
hennar um þjóðkirkjuna sem og þingsályktunartillögu um leiðréttingu sóknargjalda.

Þingið hvetur til þess að áfram verði
ákvæði um þjóðkirkju í stjórnarskrá og að
réttindi annarra trú- og lífsskoðunarfélaga
verði tryggð.
Stöð 2 greindi frá því um helgina að Biskupsstofa opni síðar í þessum mánuði sérstakan upplýsingavef vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Á vefnum á almenningur að
geta tekið til þess afstöðu hvort ákvæði
um þjóðkirkju eigi að vera í stjórnarskrá
Íslands.
Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands,
sagði að ekki væri um áróður að ræða heldur
upplýsingavef. „Við viljum eiga samtal við
þjóðina. Við ætlum ekki að tala yfir þjóðina,
við ætlum að eiga samtal,“ sagði hún.
- sv

KIRKJUÞING Magnús E. Kristjánsson var kjörinn forseti

kirkjuþings á laugardag, en Pétur Kr. Hafstein lét af
störfum sem forseti fyrr á þessu ári.
MYND/ÞJÓÐKIRKJAN

Desmund Tutu erkibiskup:

Ríkisstjórnin bundin
af samþykkt Alþingis

Blair og Bush
fyrir dómstól
LONDON, AP Suður-afríski

Nóbelsverðlaunahafinn og
erkibiskupinn Desmond Tutu vill
að Tony Blair og George W. Bush
verði leiddir fyrir stríðsglæpadómstólinn
í Haag fyrir
aðild sína að
Íraksstríðinu
árið 2003.
Tutu skrifaði
í enska blaðið
The Observer
að þessir
fyrrverandi
DESMOND TUTU
leiðtogar
Bretlands og Bandaríkjanna yrðu
að svara til saka fyrir athæfi
sitt. „Íraksstríðið hefur komið
ójafnvægi á í heiminum sem
hefur valdið meiri usla en nokkur
önnur deila í sögunni,“ skrifaði
hann. Tony Blair hefur vísað
þessu á bug og segir Tutu styðjast
við rangar upplýsingarnar um
að ástæðurnar notaðar voru til
að réttlæta innrás hafi verið
upplognar.
- fb

Aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið verður ekki hætt. Ríkisstjórnin
er bundin samþykkt Alþingis um aðildarviðræður. Formaður utanríkismálanefndar vonast til að geta hafið umræður um samningsferlið á nýju þingi.
AÐSTANDENDUR Fjölskylda eins námu-

verkamannanna sem voru skotnir til
bana af lögreglunni.
MYND/AP

Saksóknari í Suður-Afríku:

Fallið var frá
morðákærum
JÓHANNESARBORG, AP Saksóknari

í Suður-Afríku hefur dregið
til baka morðákærur gegn 270
námuverkamönnum. Þeir voru
sakaðir um að hafa átt þátt í
dauða 34 samstarfsmanna sinna
sem voru skotnir af lögreglunni í
miðju verkfalli. Verkamennirnir
höfðu krafist launahækkunar og
vildu einnig stofna nýtt stéttarfélag.
Morðákærunum hafði verið
mótmælt harðlega víða í SuðurAfríku, þar á meðal af stjórnmálaflokkum og verkalýðsfélögum. Ákærurnar byggðu á
gömlum lagabókstaf frá tímum
aðskilnaðarstefnunnar. Þau
kveða á um að ekki megi ögra
lögreglu á neinn hátt sem geti
leitt til þess að hún hefji skothríð.
- fb

AKUREYRI
Háskólinn 25 ára í gær
Háskólinn á Akureyri fagnaði 25
ára starfsafmæli sínu í gær. Í tilefni
dagsins var leikrit sýnt í anddyri
skólans, Hvanndalsbræður stigu
á stokk og einnig var margvísleg
dagskrá í boði fyrir börnin.

STJÓRNSÝSLA Aðildarviðræðum

Íslands við Evrópusambandið
hefur ekki verið hætt. Þetta segir
Árni Þór Sigurðsson, formaður
utan ríkismála nefndar Alþingis
og þingmaður Vinstri grænna.
Þorsteinn
Pálsson, fyrrvera nd i for sætisráðherra,
skrifaði pistil
í Frétta blaðið
á l au g a rd a g
þar sem hann
vísaði í skrif
Ögmundar
ÁRNI ÞÓR
Jónassonar,
SIGURÐSSON
innanríkisráðherra, í blaðinu á miðvikudag.
Ögmundur sagði að á ríkisstjórnarfundum í júlí og í ágúst
hefðu verið settir þrír fyrirvarar við sam n ingsmark miðin í
peninga málum. Sá fyrsti væri að
hér yrðu gjaldeyrishöft afnumin,
annar væri að Ísland hefði
aðlögunar ferli að upptöku evru
og þriðji væri upptaka evru.
Þorsteinn fjallar um skýrslu
Seðlabankans um varúðarreglur
eftir fjármagns höft sem vísi
til þess að ekki verði fallið frá
gjaldeyrishöftunum í bráð. „Það
merkir að VG hefur í raun og
veru stöðvað aðildarviðræðurnar
í júlí,“ skrifar Þorsteinn og
kallar eftir því að bókanir af
fundum ríkisstjórnarinnar um
málið verði opin beraðar til
þess að eyða óvissu um framtíð
aðildarviðræðnanna.
„Það er mikilvægt að menn
átti sig á því að samningsafstaða

Ráðherradeila í Noregi:

STEFNA RÍKISSTJÓRNARINNAR Þorsteinn Pálsson (til hægri) heldur því fram
að með bókun í ríkisstjórn sem Ögmundur Jónasson (til vinstri) fjallar um hafi
aðildarviðræðum við ESB verið hætt.
SAMSETT MYND

Íslands í einstökum köflum tekur
mið af samþykkt Alþingis,“ segir
Árni Þór og bendir á að ríkisstjórnin getur ekki tekið einhliða ákvörðun um aðildar viðræðurnar. „Það væri ekki hægt
nema með að komu þingsins.
Ríkisstjórnin er bundin af
samþykkt Alþingis.“
Spurður hvort hann viti til þess
að fyrirvararnir sem Ögmundur
kynnti í grein sinni hafi verið
bókaðir í ríkisstjórn, segir Árni
Þór: „Mér er ekki kunnugt um
að það hafi verið bókaðir neinir
fyrir varar í ríkisstjórn í júlí
þegar afstaða til efnahags- og
peninga mála var afgreidd úr
ríkisstjórn. Utan ríkismálanefnd

Ósammála um
Norðurskautið

eða okkar þingflokki hefur ekki
verið gerð grein fyrir því.“
Árni Þór bendir á að það megi
vel vera að einstaka ráðherrar
hafi reifað viðhorf sín almennt
til málsins en fyrir varar Vinstri
grænna við inn göngu Íslands
í ESB birtist í stjórnar sáttmálanum sjálfum.
Alþingi kemur saman á ný 15.
september og Árni Þór segir að
Evrópu málin verði enn á dagskrá. „Við teljum að það sé margt
sem mæli með því að farið verði
yfir stöðu málsins og rætt um
fram gang þess á næstu mánuðum. Ég vona að við getum farið
í þá umræðu.“

NOREGUR Umhverfisráðherra Nor-

egs, Bård Vegar Solhjell, segir
flokk sinn, Sósíalíska vinstriflokkinn, ekki geta setið í ríkisstjórn sem bori eftir olíu við
Norðurskautið.
Norskir fjölmiðlar greindu frá
því að olíu- og orkumálaráðherra
Noregs, Ola Borten Moe, hefði
á ráðstefnu í Stafangri um olíuvinnslu gefið í skyn að slík borun
kæmi til greina. „Engin ástæða
er til að stoppa núna. Landamæri
Noregs ná næstum því að Norðurskautinu,“ sagði hann. Solhjell
segir þetta þvert á stefnu
stjórnvalda.
- ibs

birgirh@frettabladid.is
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HAUST
Haustlægðir með
tilheyrandi úrkomu
og vindi ráðandi
næstu daga.
Rigning um allt
land í dag. Bætir
í vind í kvöld og
má gera ráð fyrir
allhvössum vindi
um mest allt land í
nótt og N- og A-til
fyrripart dags á
morgun. Hiti 4-14
stig á morgun.
Á MORGUN
10-15 m/s NA-til í fyrstu,
annars hægari
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Alicante

26°

Basel

25°

Berlín

22°

Billund

20°

Frankfurt

24°

Friedrichshafen

19°

Gautaborg

19°

Kaupmannahöfn

19°

Las Palmas

27°

London

24°

Mallorca

27°

New York

24°

Orlando

31°

Ósló

20°

París

23°

San Francisco

21°

Stokkhólmur

21°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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BÆTTU SMÁ DENVER Í LÍF ÞITT
Verð frá 44.900 kr.
Þessi ferð gefur frá 2.700 til 8.100 Vildarpunkta aðra leiðina.

Útsýnið af Esjunni gæti ekki verið flottara
Þið njótið þess sannarlega að ganga upp að „Steini“ undir Þverfellshorni.
En ykkur þætti örugglega jafngaman að rölta um Red Rocks Park, rétt hjá
Denver. Stórfenglegar klettamyndanir úr rauðum sandsteini eru bara brot
af því sem bíður útivistar- og skíðafólks í Denver. Og svo er borgin sjálf
yndislegur staður – þó að hún standi auðvitað ekki við Sundin.

+ Bókaðu núna á icelandair.is

Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallar skattar.

Vertu með okkur
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KJÖRKASSINN

Barack Obama móðgaðist ekki vegna umdeildrar ræðu á þingi repúblikana:

Ný náttúruverndarreglugerð:

Er mikill aðdáandi Eastwood

Mývatn og
Laxá vernduð

WASHINGTON, AP Barack Obama, for-

Hefur þú orðið var við fleiri
hunda á höfuðborgarsvæðinu?
JÁ
NEI

65,8%
34,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að vera ákvæði um þjóðkirkjuna í stjórnarskránni?
Segðu þína skoðun á Vísi.is

seti Bandaríkjanna, kveðst mikill
aðdáandi Clints Eastwood. Stutt er
síðan Eastwood hélt umdeilda ræðu
á flokksþingi repúblikana þar sem
hann talaði um „hinn ósýni lega
Obama“.
Í viðtali við USA Today segir
Obama að Eastwood sé frábær leikari og jafnvel enn betri leikstjóri.
Spurður hvort Eastwood hafi móðgað hann með ræðu sinni vildi Obama
lítið tjá sig. Í ræðu sinni talaði Eastwood við ímyndaðan Obama í tómum stól áður en Mitt Romney, forsetaefni repúblikana, steig í pontu.

Vildi hann meina að Obama hefði
mistekist að standa við gefin loforð.
„Ef þú móðgast auðveldlega ættirðu
líklega að velja þér annan starfsvettvang,“ sagði Obama um ræðuna.
Kosningabaráttan í Banda ríkjunum harðnar dag frá degi. Joe
Biden, varaforseti Bandaríkjanna,
sagði á kosninga fundi í gær að
Romney væri „tilbúinn til að fara í
stríð í Sýrlandi og Íran“. Hann bætti
við að Bandaríkin hefðu verið að
vinna sig út úr kreppunni síðan 2008
og Romney myndi snúa hlutunum í
sama horf og áður ef hann tæki við
embætti forseta.
-fb

NÁTTÚRUVERND Óheimilt er að

BARACK OBAMA Forseti Bandaríkjanna

segist mikill aðdáandi Clints Eastwood.

Tíu ára uppgrefti
við Kolkuós lokið
HORNKÓRALL Þessi kórall er á meðal

þess sem hafsbotninn geymir hér við
land.
MYND/SVANHILDUR EGILSDÓTTIR

Leiðangur skilar árangri:

Gormlaga dýr
fannst í sjónum
DÝRALÍF Leiðangursmenn frá

Hafrannsóknastofnun urðu
margs vísari eftir að hafa nýtt
neðansjávarmyndavélina á allt
að 730 metra dýpi fyrr í sumar. Í
leiðangrinum tókst meðal annars
að mynda svokallaðan þyrnikóral
í fyrsta skipti hér við land, segir
Steinunn Hilma Ólafsdóttir
leiðangursstjóri.
Þar að auki náðust myndir af
gormlaga dýri sem ekki er vitað
með vissu hvert er. Trjónufiskur
brá sér einnig fyrir linsuna en
hann fannst einungis á undir 700
metra dýpi.
Myndefni var safnað af
botninum á fimmtán stöðum á
Háfadjúpi og Reynisdjúpi sem
eru sunnan við landið. Auk
dýralífs minnti neyslusamfélagið
líka á sig við hafsbotn. Til dæmis
náðust myndir af bylgjupappa og
plastpoka á um 500 metra dýpi.
- jse

TÆKNI
5 ára afmæli 3G á Íslandi
Fimm ár eru liðin frá því að Síminn
tók upp 3G-tækni. Þann 3. september
árið 2007 var í fyrsta sinn hægt að
hringja myndsímtal á Íslandi. Þá
þöktu sendarnir höfuðborgarsvæðið
og Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Nú nær
3G-kerfið til yfir 90 prósenta landsins.

Sextán hundruð munir voru grafnir upp í fornleifauppgreftrinum við Kolkuós
í Skagafirði. Á tíu árum hafa 60 til 70 hús verið kortlögð. Ágangur sjávar mun á
næstu árum eyða minjunum til frambúðar. Rannsóknin er einstök á Íslandi.
FORNLEIFAR Fornleifauppgrefti
við Kolkuós í Skagafirði er
lokið en hann hefur staðið yfir
í tíu sumur. Um svokallaðan
björgunaruppgröft er að ræða en
uppgraftarsvæðið var á grönnum
tanga sem ægir hefur gengið hratt
á síðustu ár.
„Við höfum verið í rosalegu
kapphlaupi við sjóinn því að hann
hefur tekið mikið af minjum og
öðrum menningarsögulegum
upplýsingum síðan við byrjuðum
að grafa árið 2003. Sennilega
voru á bilinu 80 til 90 prósent af
hinu forna athafnasvæði þegar
horfin þegar við hófumst handa,“
segir Ragnheiður Traustadóttir,
fornleifafræðingur og aðjúnkt við
Háskólann á Hólum, sem stjórnaði
rannsókninni.
„Það sem er mikilvægast í
þessu er að staðurinn var höfn
Hólastaðar og þar áður kannski ein
af fáum landnámsverslunarstöðum
sem við vitum um,“ bendir
Ragnheiður á. „Höfnin á Kolkuósi
hefur verið í notkun sem
uppskipunar- og verslunarstaður
í meira en 500 ár.“
Um sextán hundruð munir hafa
komið upp úr jörðinni, margir
hverjir stórmerkilegir. Þá hafa 60
til 70 hús verið kortlögð á svæðinu,
búðir sem hafa verið notaðar
tímabundið á sumrin, en þar er að
finna geymslu, eldhús, vinnubúðir
og svefnbúðir.
Meðal þeirra muna sem fundust
var akkeri úr smíðajárni sem
talið er vera frá víkingaöld eða
miðöldum. Akkerisfundurinn
er talinn renna stoðum undir
kenningar um hvar skipalægið
var til forna. Þá hafa fundist

valda spjöllum, raska lífríki,
jarðarmyndunum og landslagi á
verndarsvæði við Mývatn og Laxá
í Suður-Þingeyjarsýslu. Forðast
á að spilla vatnasviðinu sem
raskað getur vernd svæðisins og
þá sérstaklega gæðum og rennsli
grunnvatns.
Umhverfisráðherra undirritaði
í júlí nýja reglugerð um verndun
svæðanna, með það að markmiði
stuðla að verndun lífríkis, jarðmyndana og landslags Mývatnsog Laxársvæðisins.
- sv

Alþingi leiti skýringa:

Vill að styrkir
verði skoðaðir
ALÞINGI Margrét Tryggvadóttir,
þingmaður Hreyfingarinnar,
óskar eftir að
stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
Alþingis kalli
ríkisendurskoðanda á
fund til að
ræða fjárframlög fyrirtækja
til stjórnmála- MARGRÉT
TRYGGVADÓTTIR
flokka.
Margrét vill að nefndin athugi
hvort stjórnmálaflokkar hafi
verið styrktir með ólögmætum
hætti. Hún bendir meðal annars
á bloggfærslu Þórðar Björns
Sigurðssonar, starfsmanns Hreyfingarinnar, sem segir að þrjú
sjávarútvegsfyrirtæki hafi styrkt
Sjálfstæðisflokkinn um samanlagt
900 þúsund krónur á ári síðustu
tvö ár. Samkvæmt lögum á að telja
saman framlög tengdra fyrirtækja til flokka og mega þau ekki
vera hærri en 400 þúsund krónur.
- sv

Í KAPPI VIÐ ÆGI Fornleifauppgröfturinn hefur verið drifinn áfram af miklum

ágangi sjávar á tangann þar sem grafið er.

Fátt vitað um hafnir landnámsmanna
„Ég tel að þetta sé með merkilegri rannsóknum sem hafa farið fram hér.
Við höfum aldrei rannsakað hafnir eða slíkar minjar frá elsta tíma. Það hefur
verið grafið að Gásum en þar er yngri höfn,“ segir Ragnheiður.
„Við höfum eiginlega ekkert velt fyrir okkur hvar landnámsmaðurinn
kom að landi. Þetta er ein af fáum höfnum sem koma fyrir í Landnámu.
Þar er talað um að það liggi skip full af búfénaði fyrir utan Kolkuós. Margir
lendingarstaðir, sem eru upphaflega hafnir landnámsmanna, eru bara
farnir.“

bein kjölturakka, brotasilfur,
si lfur peni nga r frá Evrópu,
kambar, ævaforn leirkersbrot
og margt fleira. Einnig fannst
smíðagjall sem bendir til þess að
járnsmiðja hafi verið á tanganum
og stórir ofnar þar sem fundust
hákarlatennur og merki um
lýsisbræðslu mjög snemma.

Þráðlaust net í strætó:

Ferðir hafnar
til Akureyrar
SAMGÖNGUR Þjónustusvæði

Nú, þegar uppgreftinum er
lokið, verður hafist handa við
úrvinnslu upplýsinga og gagna
sem fundist hafa. „Við ætlum
að nýta næstu ár í að reyna að
fjármagna úrvinnslu og gefa
svo út niðurstöðurnar,“ segir
Ragnheiður.

Strætós stækkaði í gær þegar
akstur hófst til Akureyrar,
Stykkishólms, Búðardals, Hólmavíkur og Reykhóla.
Strætó ætlar einnig að bjóða
upp á ferðir til Grundarfjarðar,
Ólafsvíkur, Hellissands, Rifs,
Reykholts, Hvammstanga og
Skagastrandar. Þær verður þó að
panta sérstaklega tveimur tímum
fyrir brottför.
Boðið er upp á þráðlaust net í
öllum vögnum sem aka vestur og
norður nema þeim sem eru hluti
af pöntunarþjónustu strætó.

birgirh@frettabladid.is

- sv

Múslímaklerkur handtekinn í máli gegn þroskaheftri stúlku frá Pakistan:

Kom fyrir sönnunargögnum
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ISLAMABAD, AP Pakistanska lögreglan hefur handtekið
múslímaklerk sem er grunaður um að hafa komið
fyrir sönnunargögnum í máli kristinnar, þroskaheftrar stúlku. Hún er sökuð um að hafa brennt blaðsíður úr kóraninum, hinni helgu bók múslíma.
Klerkurinn, Khalid Chishti, var handtekinn fyrir
að hafa sett síður úr kóraninum ofan í poka stúlkunnar, sem hafði að geyma brennd blöð úr trúarritinu. Vitni bar að klerkurinn vildi með þessu móti
leggja stein í götu kristinna Pakistana. Klerkurinn,
sem neitar sök, var leiddur fyrir rétt í gær.
Tvær vikur eru síðan stúlkan var handtekin, sökuð
um að hafa vanhelgað kóraninn með því að brenna úr
honum blaðsíður. Læknar hafa úrskurðað að hún sé
undir lögaldri, sem þýðir að mál hennar verður tekið
fyrir hjá ungmennadómstóli. Lífstíðarfangelsi eða
jafnvel dauðadómur liggur við guðlasti í Pakistan.
Málið hefur vakið mikla reiði hjá múslímum.
Margir kristnir íbúar úr hverfi stúlkunnar ákváðu
að flýja af ótta við hefndaraðgerðir múslíma. Um
þrjú hundruð þeirra komu sér fyrir í búðum rétt
fyrir undan höfuðborgina Islamabad en var svo vikið
þaðan síðasta þriðjudag. Þá var kirkja sem þeir höfðu
komið upp til bráðabirgða brennd til grunna.
-fb

LEIDDUR FYRIR RÉTT Múslímaklerkurinn Khalid Chishti var

leiddur fyrir rétt í Pakistan í gær.

MYND/APF
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King Size rú
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VEISTU SVARIÐ?

Hekluskógar biðla til fólks, skóla og félagasamtaka á höfuðborgarsvæðinu og víðar um að safna fræi:

Sáning á birkifræi hefur gefið góða raun
sáningar í haust. Frekari upplýsingar um
hvernig á að bera sig að má svo finna á vef
Hekluskóga (http://hekluskogar.is/birkifrae.
htm).
Hekluskógaverkefnið hefur staðið í fimm
ár og árangur verið framar vonum, segir
Hreinn. „Mest áhersla hefur verið lögð
á gróðursetningu birkis víðs vegar um
starfssvæðið sem er um 90 þúsund hektarar,
eða tæpt eitt prósent Íslands.“ Hreinn segir
alls hafa verið gróðursettar um 1,8 milljónir
af birki í hundruð reita sem þeki tæplega
þúsund hektara. „Þessir reitir eru nú orðnir
vel sýnilegir um svæðið allt og munu þeir
sá sér út yfir nálæg svæði á næstu árum og
áratugum.“
- óká

SKÓGRÆKT Vegna góðs fræárs hjá birkitrjám

1. Af hverju rennur ekki vatn í
listaverkinu Fyssu í Laugardal?

2. Hvað þarf Íbúðalánasjóður
mikla peninga frá ríkinu til að
uppfylla ákvæði um eigið fé?
3. Hvað eru margir án vinnu í
löndum Evrópusambandsins?
SVÖRIN

biðla Hekluskógar til einstaklinga, skóla
eða félagasamtaka um að safna birkifræi á
höfuðborgarsvæðinu og víðar um sunnanog vestanvert landið. Að sögn Hreins
Óskarssonar, verkefnisstjóra Hekluskóga,
hefur verið samið við Endurvinnsluna um að
taka við fræinu síðustu vikuna í september.
Undanfarin ár hafa verið gerðar tilraunir
með að dreifa birkifræi á svæði innan
Hekluskóga sem hefur gefið góða raun þó
birkifræið geti tekið nokkur ár að spíra.
Nú segir Hreinn töluvert land tilbúið
fyrir sáningu birkis og með góðri hjálp
frá almenningi ætti að vera hægt að safna
hundruðum kílóa af fræi í september, til

1. Dælubúnaður verksins bilaði. 2. Tólf
milljarða króna. 3. Tuttugu og fimm
milljónir manna.

LAGALEGUR FYRIRVARI
Claim No. 5968 of 2012

IN THE HIGH COURT OF JUSTICE
CHANCERY DIVISION
COMPANIES COURT
VEGNA FRIENDS LIFE LIMITED
- og VEGNA FRIENDS LIFE ASSURANCE SOCIETY LIMITED
- og VEGNA FRIENDS LIFE COMPANY LIMITED
- og VEGNA F&C MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
- og BRESKRA LAGA UM FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000
Kunngjörður er fyrirvari þess efnis að þann 31. júlí 2012 var umsókn samkvæmt 107. grein Financial
Services and Markets Act 2000 (hér eftir nefnd: „Lögin“) lögð fyrir High Court of Justice, Chancery
Division, Companies Court in London, af hálfu Friends Life Company Limited („FLC“), Friends Life
Assurance Society Limited („FLAS“), F&C Managed Pension Funds Limited („F&C MPF“) og Friends Life
Limited („FLL“) um eftirtalda gjörninga:
(i) Samkvæmt 111. grein laganna sem skapar rétt til áætlunar (hér eftir nefnd: „Áætlunin“) um flutning
allra langtíma-tryggingaviðskipta FLAS (eins og þau eru skilgreind í lögunum) og hluta af
langtíma-tryggingaviðskiptum FLC og F&C MPF (eins og þau eru skilgreind í lögunum) til FLL; og
(ii) um gerð aukaúrræða í tengslum við áætlunina samkvæmt 112. og 112A. grein laganna.
Afrit af greinargerð um skilmála áætlunarinnar sem gerð var af óháðum sérfræðingi í samræmi við
109. grein Laganna („áætlunargreinargerðin“) og kynningarrit sem inniheldur; yfirlýsingu þar sem
skilgreindir eru skilmálar áætlunarinnar og samantekt áætlunargreinargerðarinnar og áætlunargagna,
má nálgast í síma 0044 1722 326785 eða með því að senda skriflega beiðni þar um á eftirfarandi
póstfang: Insurance Business Transfer Department, PO Box 547, Bristol, BS34 9EB, UK. Nefnd gögn sem
og önnur tengd gögn þ.m.t. tryggingafræðilegar greinargerðir eru fáanleg á vefsíðunni
www.fpinternational.com/is/flutningur2012.
Áætlað er að Umsóknin verði tekin til dóms Chancery Division, High Court að 7 Rolls Building, Fetter
Lane, London EC4 1NL hinn 3. Desember 2012. Sérhver sá (þ.m.t. starfsmenn FLC, FLAS, F&C MPF og
FLL) sem telur hagsmunum sínum hætt með áætlun þessari, hefur rétt til að vera viðstaddur réttarhaldið
og setja þar skoðun sína á framfæri, hvort sem er í eigin persónu eða í gegnum fulltrúa sinn.
Til einföldunar ferlinu eru þeir sem hyggjast gera svo, vinsamlega beðnir um að skrifa Herbert Smith LLP,
lögmönnum FLC, FLAS, F&C MPF and FLL, eins fljótt og auðið er á neðangreint póstfang, helst fyrir
26. nóvember 2012 og setja þar fram skriflegar ástæður þess að þeir telja að hagsmunum sínum
sé ógnað.
Sérhverjum þeim, sem telur að hagsmunum sínum sé ógnað vegna áætlunarinnar en hyggst ekki vera
viðstaddur réttarhaldið, er heimilt að gera grein fyrir því með því að senda skriflega greinargerð um það
til Herbert Smith LLP á neðangreint póstfang eins fljótt og auðið er og helst fyrir lok vinnudags fimm
dögum fyrir réttardag og setja þar fram ástæður þess að þeir telji að hagsmunum sínum sé ógnað.
Dagsett 3. September 2012.
Herbert Smith LLP (tilv. 2067/6489)
Exchange House
Primrose Street
London
EC2A 2HS
UK

FRÆI SAFNAÐ Hákonarlundur í Haukadal og Gunnlaugsskógur við Gunnarsholt spruttu eftir sáningu fræja.
MYND/HREINN ÓSKARSSON

Þingflokksformaður
væri ekki á Alþingi
Úrslit þingkosninga 2009 hefðu verið önnur ef vægi atkvæða hefði verið jafnt.
Varhugavert að spá úrslitum út frá öðrum lögum, segir stærðfræðingur.
Þ ingmennirnir
Guðmundur Steingrímsson, Ólína
Þorvarðardóttir, Björn Valur
Gíslason, Þuríður Backman og
Unnur Brá Konráðsdóttir hefðu
ekki komist á þing í síðustu
a lþi ngiskosni ng um ef vægi
atkvæða hefði verið jafnt. Í
stað þeirra hefðu þau Helga
Sigrún Harðardóttir, Óli Björn
Kárason, Ólafur Þór Gunnarsson,
Kolbrún Halldórsdóttir og Baldur
Þórhallsson fengið þingsæti.
Hjá l ma r Gíslason, fra mkvæmda stjóri Data market, og
st ærð fræð i ng u r i n n Þ orkel l
Gíslason tóku fyrir helgi saman
hvernig jafnt atkvæðavægi hefði
breytt úrslitum í kosningunum
árið 2009.
Þorkell segir, á heimasíðu
sinni, að alltaf sé varhugavert að
nota úrslit úr liðnum kosningum
til að spá hvað hefði gerst ef
kosn inga lög hefðu verið öðruvísi á þeim tíma. Kjósendur hagi
sér ávallt að nokkru með til liti
til þess fyrirkomu lags sem gildi
hverju sinni. Þó liggi fyrir að eitt
þingsæti muni færast frá Norðvesturkjördæmi til Suð vesturkjördæmis samkvæmt gildandi
lögum fyrir næstu kosningar.
Breytingar á skiptingunni voru
settar í lög árið 1999 til að jafna
vægi atkvæða milli landshluta.
Nú verandi kjör dæma skipt ing
felur í sér þrjú kjördæmi á höfuðborgarsvæði nu og þrjú utan þess.
Stjórn laga ráð hefur samþykkt
viða miklar breytingar á stjórnarskránni er varða kosningar til
Alþing is og er eitt mark mið
þeirra að jafna vægi kjósenda á
landinu öllu.
Í skýrslu ráðsins segir að þó
KO S N I N G A R

Sömu flokkar - annað fólk
Þau hefðu ekki komist inn:

Guðmundur
Steingrímsson
NV

Ólína Þorvarðardóttir
NV

Þuríður
Backman
NA

Norðvesturkjördæmi 9

Björn Valur
Gíslason
NA

Unnur Brá
Konráðsdóttir
S

Norðausturkjördæmi 10

Reykjavíkurkjördæmi N 11
Reykjavíkurkjördæmi S 11
Suðurkjördæmi 10

Suðvesturkjördæmi 12
Þau hefðu komist inn:

Helga Sigrún
Harðardóttir
SV

Baldur
Þórhallsson
RvkN

Kolbrún
Halldórsdóttir
RvkS

vægið verði jafnað verði að fara
vissan meðalveg í því að sameina
landið í eitt kjördæmi, eins og
virtist vera vilji meiri hluta þátttakenda á Þjóðfundinum.
„Segja má að þessi meðalveg ur
fel ist í því að gera frambjóðendum kleift að beina framboði sínu
að afmörk uð um svæð um, kjördæmum, en að kjósendum standi
í raun allir frambjóðendur lands-

Ólafur Þór
Gunnarsson
SV

Óli Björn
Kárason
SV

ins til boða. Þetta kallast „Kjördæmavarið landskjör“.“
Þess má geta að ef öll atkvæði
hefðu haft jafn mikið vægi í
þingkosning um árið 2007 hefðu
stjórnarflokk ar nir, Sjálfstæðis–
og Fram sókn ar flokk ur, feng ið
30 þingmenn en stjórnarandstaðan 33. Stjórn in hefði með öðr um
orðum ekki haldið velli.
sunna@frettabladid.is

Íslenska er á meðal tungumála Google Voice Search:

Smærri lönd líka með
UPPLÝSINGATÆKNI Verkefnið Almanna-

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

róm ur, sam starf tækni risans
Google, Háskólans í Reykjavík (HR)
og Máltækniseturs, var frumraun
samstarfs sem gerir fólki á smáum
málsvæðum kleift að nýta sér raddleit Google (e. Voice Search) í snjallsímum. Íslenska er meðal þrettán
nýrra tungumála sem bætt var við
raddleitina um miðjan ágúst.
Jón Guðnason, lektor við tækni- og
verkfræðideild HR, segir Trausta
Kristjánsson, sem starfi hjá Google,
hafa ýtt á að íslenskan fengi að vera
með. Þannig hafi Trausti stungið
upp á því að Google byggi til aðstöðu
fyrir minni tungumál og háskólar og
stofnanir á þeim svæðum önnuðust
gagnaöflun. „Íslenska var eiginlega
fyrsta tungumálið í því átaki,“ segir
Jón.
Í fyrra haust segir Jón svo að
hafist hafi verið handa við að safna
þeim rúm lega 123 þúsund raddsýnum frá 563 einstaklingum sem til

NÝ TÆKNI Jón Guðnason hjá HR og

Trausti Kristjánsson hjá Google kynna
Almannaróm.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

þurfti. Raddsýnin mynda svo gagnasafn sem hefur að geyma hljóðskrár
og textaskrár og gerir tölvu kleift að
skilja talmál.
Með raddleitinni getur fólk svo
leitað á netinu með því að tala við
símann í stað þess að skrifa. „Þessi
tækni er náttúrlega stórkost leg
og býður upp á svo marga aðra
möguleika,“ segir Jón. Þannig gæti
tæknin síðar nýst heyrnarlausum
með því að jafnóðum mætti texta
fyrir þá talað mál.
- óká
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FRÉTTAVIÐTAL: Bragi Guðbrandsson forstjóri Barnaverndarstofu

Sálgæslu barna verður að efla
Aðeins í Reykjavík
er bakvaktaþjónustu
barnaverndarnefndar
haldið úti allan sólarhringinn. Forstjóri
Barnaverndarstofu segir
þjónustuna víða með öllu
óviðunandi. Rætt er um
sameiginlega bakvakt alls
höfuðborgarsvæðisins.
Bakvaktaþjónusta barnaverndarnefnda sveitarfélaganna er víða
með öllu óviðun andi. Aðeins í
Reykjavík er haldið uppi sólarhringsþjónustu. Til raunaverkefni vegna heimilis of beldis á
vegum Barnaverndarstofu (BVS)
lýkur um ára mótin. Sálgæslu
barna sem verða vitni að heimilisofbeldi, eða eru beitt ofbeldi,
verður að sinna með sér tæk um
hætti. Rætt er um sameigin lega
bakvaktaþjónustu á öllu höfuðborgarsvæðinu.
Þetta kemur fram í máli Braga
Guðbrandssonar, forstjóra BVS,
í viðtali við Fréttablaðið, en tilraunaverkefni vegna heimilisofbeldis á vegum stofnunarinnar
lýkur um áramótin að óbreyttu.
Verkefnið átti að leiða fram
hvort ekki væri þörf á sértækri
þjónustu, þar sem börnum yrði
veitt áfallahjálp á staðnum og í
beinu framhaldi frekari meðferð
og stuðningur.
Bragi segir að farið hafi verið
í verk efn ið á skjön við hefðbundna verkaskiptingu ríkis og
sveitarfélaga í barnaverndarmálum. Meginreglan er sú að
barnaverndar nefndir sveitarfélaganna eigi að sinna útköllum
utan dag vinnutíma, ef börn eru
í hættu eða búa við óviðunandi
skilyrði á einhvern hátt.
„Vandamálið hefur hins vegar
ver ið að ba k va k ta þjón ustunni vítt og breitt um landið er

ábótavant. Það er í raun aðeins
eitt sveitar félag sem hefur
haldið uppi fullri sólarhringsþjónustu, og það er Reykjavík.
Sums staðar er þetta algjörlega
óviðunandi, jafnvel í fjöl menninu hér á höfuðborgarsvæðinu,“
segir Bragi.

Rætt um sameinaða bakvakt
Bragi telur að tilraunaverkefnið
hafi þegar sannað að þessi
þjónusta verði að vera til staðar.
Hins vegar liggi ekki fyrir hvort
Barnaverndarstofa haldi áfram
á sömu braut, því eins komi til
greina að barnaverndar nefnd ir
sveitarfélaganna taki við keflinu.
„Ég veit til þess að rætt er um að
sameina alla bakvaktaþjónustu
á höfuðborgarsvæðinu. Að mínu
viti ætti það reyndar að vera
komið á koppinn fyrir löngu. Ef
það tekst þá er ekki þörf á því að
Barnaverndarstofa haldi verkefni nu áfram,“ segir Bragi.
„En áfalla stuðn ing ur fyrir
þessi börn mun halda áfram,
hvernig sem það verður útfært.
Það þori ég að fullyrða. Ég á
mér þann draum að Barna hús
annist eftirfylgdina með þessum
börnum en bráða hjálpin verði á
vettvangi sveitarfélaganna.“
Þurftarfrekir á athygli
Hefð bund in íhlut un barnaverndar nefnda vegna heimilisofbeld is er fólg in í því að einn
starfs maður frá barnaverndinni kemur inn á heimilið, ásamt
lögreglu; reynir að sætta deiluaðila og sinna málinu að öðru
leyti. Rannsóknir hafa hins vegar
sýnt, bæði hér og erlend is, að
foreldrar sem í hlut eiga eru svo
þurftarfrekir á athygli að börnin
verða útundan. Í því kristallast
tilraunaverkefnið sem Barnaverndarstofa hefur hald ið úti í
tæpt ár; eða að börnin fá sérstaka
athygli.
„Starfsmanni okkar [Rögnu

FORSTJÓRI BARNAVERNDARSTOFU Bragi telur að reynsla tilraunaverkefnis vegna heimilisofbeldis hafi sannað að sértæk sálgæsla
fyrir börn í þessum kringumstæðum verði að halda áfram. Í raun segir hann það fráleitt að slík þjónusta hafi ekki verið komin til
fyrir löngu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Vandamálið hefur hins vegar verið að bakvaktaþjónustunni vítt og breitt um landið
er ábótavant. Það er í raun aðeins eitt sveitarfélag sem hefur haldið uppi fullri
sólarhringsþjónustu og það er Reykjavík. Sums staðar er þetta algjörlega óviðunandi, jafnvel í
fjölmenninu hér á höfuðborgarsvæðinu.
BRAGI GUÐBRANDSSON
FORSTJÓRI BARNAVERNDARSTOFU

Björgu Guðbrandsdóttur, félagsráðgjafi] var fyrst og síðast
ætlað að meta líðan barnsins, fá
fram upplifun þess og sjónarmið. Ef sveitarfélögin taka þetta
yfir þá verður að tryggja að það

verði nægur mannafli; sérfróður
mannafli sem getur veitt barninu
það sem það þarf.“

Forvarnargildið
Spurningunni um hvort þjónusta
sem þessi sé mjög fjárfrek
svarar Bragi neitandi. „Mér
finnst að í hlut falli við mikilvægi þjónustunnar þá sé vart um
hann talandi. Við hljótum að hafa
svigrúm fyrir þessa þjónustu.
Eins má færa rök fyrir því að sú
aðstoð sem þarna kemur til strax
í byrjun, komi til með að spara
einstak lingnum og samfélaginu
í heild mikil fjár út lát þegar til
lengri tíma er litið. Þetta verkefni
hefur gífurlegt forvarnargildi,“
segir Bragi. „Ég vil því ítreka
að þessi þjónusta verður áfram
í boði, en eftir á að koma í ljós
hvernig það verður útfært.“
Framtíðarsýn
Bragi segir að þrátt fyrir að
höfuðborgarsvæðið sé títtnefnt í

þessu samhengi sé hans draumur
að hægt sé að bjóða sér tæka
sálgæslu fyrir börn um allt land.
Það sé hins vegar flók ið, enda
þekkt að innviðir sveitar félaganna eru ólíkir.
„Hins vegar, í ljósi óhugn aðarins sem þessi börn upplifa,
er það fráleitt að þetta skuli ekki
hafa verið í við un andi horfi í
gegnum árin. Það dettur engum
annað í hug en að hjálpa barni
sem hefur verið beitt líkamlegu
ofbeldi. Hvers vegna ættum við
ekki að tryggja bráðaþjónustu til
barna sem er limlest á sálinni?
Málið snýst einfaldlega um geðheilsu þessara barna og framtíð
þeirra alla.“

Svavar
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Markmið verkefnis Barnaverndarstofu
Á því tæpa ári sem tilraunaverkefni Barnaverndarstofu vegna
heimilisofbeldis hefur staðið yfir
hefur sérfræðingur komið að
nokkrum tilvikum þar sem konum
höfðu verið veittir alvarlegir áverkar;
jafnvel lífshættulegir. Fimm af 35
konum þurftu að leita sér aðstoðar
á Bráðamóttöku Landspítala (LSH)
fyrstu sex mánuðina sem verkefnið
stóð yfir.
■ Að veita sérhæfða þjónustu fyrir
börn sem búa við þær aðstæður
að ofbeldi hefur verið þáttur í
heimilislífi þeirra.
■ Verkefninu er ætlað að leiða í ljós
líðan og sjónarmið barnanna í því
skyni að treysta öryggi þeirra og
velferð.
■ Sérfræðingur sinnir einungis
málum barna sem verða vitni að
eða eru viðstödd ofbeldi á milli
foreldra á heimili sínu og lögregla
er kölluð á staðinn.
■ Tilraunaverkefnið nær til barna
18 ára og yngri eins og barna-

verndarlög nr. 80/2002 kveða á
um. Ef barn er of ungt til að tjá
sig fá foreldrar ráðgjöf og stuðning.
■ Sérhæfður starfsmaður Barnaverndarstofu bregst við tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu eftir kl. 16.00
virka daga og um helgar.
■ Starfssvið sérfræðings er að ræða
við barnið/börnin og kanna líðan
þeirra, upplifun og viðhorf til
þeirra atburðarásar sem leiddi
til lögregluafskipta. Sérfræðingur
leggur mat á þörf barnanna fyrir
áfallahjálp í kjölfar lögregluafskiptanna og veitir þeim meðferðar viðtöl eins fljótt og við
verður komið.
■ Mál barnanna eru unnin sem
hluti af barnaverndarúrræði og
gerir sérfræðingur áætlun um
meðferðarþörf barnanna.
Heimild: Tilraunaverkefni Barnaverndarstofu; áfangaskýrsla

ÓDÝRASTA
KORNFLEXIÐ
Í BÓNUS
298 kr.
750 g
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Mikil og vaxandi vanskil hjá Íbúðalánasjóði:

Orðið gott

Í

búðalánasjóður skilaði enn einu vondu uppgjöri fyrir helgina.
Tap sjóðsins á fyrri helmingi ársins var 3,1 milljarður króna
og eigið fé er komið niður fyrir lögbundin mörk. Því stefnir í að
skattgreiðendur þurfi að leggja sjóðnum til 11 til 12 milljarða
króna, til viðbótar við þá 33 sem Alþingi hafði þegar samþykkt
að borga til að hífa upp eiginfjárhlutfallið.
Ein meginástæða slæmrar afkomu einnar af helztu lánastofnunum
landsins eru viðvarandi og vaxandi vanskil á húsnæðislánum, sem
viðskiptavinir hans hafa tekið. Um 5.000 lán eru í alvarlegum
vanskilum og hafa mörg hver verið árum saman í þeirri stöðu.
Sigurður Erlingsson, forstjóri
SKOÐUN
Íbúðalánasjóðs, sagði í helgarblaði
Fréttablaðsins að þessi staða væri
Ólafur Þ.
þannig tilkomin að lánþegar hefðu
Stephensen
„nýtt sér öll úrræði til að fresta
olafur@frettabladid.is
því að taka á vandanum eða að
fresta því óumflýjanlega eða
jafnvel vonast eftir því að fram
komi betri úrræði sem mönnum
lítist betur á.“ Sigurður segir að sjóðurinn verði að fara að spyrna
við fótum og segja: „Nú er þetta bara orðið gott. Ef ekki sjáum við
fleiri svona slæm uppgjör.“
Þessi ummæli Sigurðar hafa sums staðar verið lögð út sem
gagnrýni á hluta lánþega sjóðsins fyrir að gera ekkert í sínum
málum, og það eru þau að sjálfsögðu. En það má sömuleiðis líta á þau
sem gagnrýni á óábyrga stjórnmálamenn, sem hafa veifað voninni
um „betri úrræði“, helzt auðvitað almenna skuldaniðurfellingu,
framan í fólk sem er komið í öngstræti í fjármálum og getur ekki
staðið í skilum. Þessi óábyrgi pólitíski málflutningur á sinn þátt í
því ástandi sem er á hluta lánasafns Íbúðalánasjóðs; að þar er fólk
hætt að borga og gerir ekkert í sínum málum.
Sigurður Erlingsson bendir á að úrvinnslu á 110% leiðinni
svokölluðu sé lokið og um áramót verði sértæk skuldaaðlögun
ekki í boði. Þess vegna séu síðustu forvöð fyrir skuldara að taka á
sínum málum. Hann segir að stytta þurfi þann tíma, sem líður frá
vanskilum og þar til hægt sé að ganga að eign, sé skuldari ekki að
vinna í sínum málum. Hins vegar séu úrræðin til hjá umboðsmanni
skuldara. Um leið og sótt sé um hjá embættinu stöðvist ferlið hjá
Íbúðalánasjóði.
Í umræðum á netinu um helgina mátti glöggt sjá að margir
telja forstjóra Íbúðalánasjóðs í hópi þeirra vondu manna sem telja
eðlilegt að fólk endurgreiði lán sem það tók. Vissulega breyttust
forsendur hjá stórum hluta lántakenda við hrun krónunnar.
Stjórnvöld og fjármálastofnanir hafa af þeim sökum boðið upp á
margvísleg úrræði fyrir skuldara til að létta þeim greiðslubyrðina. Í
umræðunni um þessi mál gleymist hins vegar oft að alvarleg vanskil
hjá talsverðum hópi voru staðreynd fyrir hrun og margir höfðu þá
þegar reist sér hurðarás um öxl og hefðu aldrei verið borgunarmenn
fyrir lánunum sínum.
Það hlýtur að vera lágmark að lántakendur í vanda nýti sér
þau úrræði sem í boði eru til að semja um endurgreiðslu skulda
sinna, í stað þess að hætta bara að borga. Aðgerðaleysi skuldara
Íbúðalánasjóðs kostar skattgreiðendur stórfé. Það er sömuleiðis
lágmarkskrafa að stjórnmálamenn sýni þá ábyrgð að lofa ekki
nýjum lausnum, sem engin innstæða er fyrir. Þetta er líka orðið
gott hjá sumum pólitíkusum.

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
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STÓRLÆKKAÐ VERÐ

Á kunnuglegum slóðum
Á meðal þeirra sem skrifa undir
áskorun um að Grímsstaðir á
Fjöllum verði í þjóðareign eru
Styrmir Gunnarsson og Þórhallur
Vilmundarson. Þeir voru báðir í
hópi sextíumenninganna sem
undirrituðu áskorun um takmörkun
á útsendingum Kanasjónvarpsins
1964. Þar stóð: „Vér undirritaðir
alþingiskjósendur teljum á
ýmsan hátt varhugavert,
auk þess sem það er vansæmandi fyrir Íslendinga
sem sjálfstæða menningarþjóð, að heimila einni
erlendri þjóð að reka hér
á landi sjónvarpsstöð,

ÚTSALA

g. 2012
*Leiguvagn ár

Eyjarslóð 5 101 Reykjavík S: 511 2200 www.seglagerdin.is

Annars er áskorunin nú umhugsunarefni. Þar segir að stjórnvöldum beri
að standa vörð um eignarhald og
umráð landsmanna yfir jörðum sem
teygja sig inn á hálendið eða hafa
„sérstöðu í huga þjóðarinnar af
landfræðilegum, sögulegum og
menningarlegum ástæðum.“ Má
búast við að slíkur listi verði
settur fram og ríkið taki þær
jarðir eignarnámi?

Öll spjót standa nú á Ögmundi
Jónassyni innanríkisráðherra, en
viðbrögð hans við úrskurði um
að hann hafi brotið jafnréttislög
hafa farið illa í marga. Þegar Björn
Bjarnason fékk sama úrskurð vildi
Ögmundur að félagsmálaráðherra
tryggði honum, og öðrum
tornæmum á þau lög, sérkennslu
í jafnréttislögum. Hann
hlýtur því að leggja til að
ríkisstjórnin, með hann í
broddi fylkingar, setjist á
þann sama skólabekk.
kolbeinn@frettabladid.is

Öflugt atvinnulíf er forsenda
velferðar á Íslandi
Efnahagsmál

alþingismaður

fiirbrei
+ fortjald og yf
r. 890.000.
Útsöluverð k

Og hvað svo?

Á skólabekk

HALLDÓR

Gunnar Bragi
Sveinsson

VAGN*
ÆGIR TJALD ðsla

er nái til meiri hluta landsmanna.“
Lokað var fyrir aðgang Íslendinga
að Kanasjónvarpinu - en hvað eru
útlendu rásirnar aftur margar í dag?

Ö

flugt atvinnulíf er forsenda þess að
Ísland verði áfram eftirsótt til búsetu
og heimsókna. Efling atvinnulífsins verður
best tryggð með samtali og samvinnu
stjórnvalda og þeirra sem eiga og reka
stór og smá fyrirtæki. Hvert einasta starf
skiptir máli og hver einasta króna sem
framleidd er telur. Möguleikar Íslands
eru nánast óþrjótandi ef samstarf þessara
aðila er með eðlilegum hætti. Það er tómt
mál að tala um öflugt velferðarkerfi eða
annað sem kostar samfélagið fjármuni ef
enginn er til staðar að búa þá fjármuni
til. Fjármunir þeir sem þarf til að reka
samfélagið verða fyrst og fremst til í
öflugu atvinnulífi. Tækifæri til að efla
fjárfestingu, skapa atvinnu og búa til
verðmæti fyrir íslenskt samfélag verðum
við að nálgast fordómalaust, hvort sem þau
teljast lítil eða stór, allt verður að skoða því
sjaldnast er hægt að dæma fyrir fram.
Engum dylst að áfram verða
sjávarútvegur, iðnaður, landbúnaður og
þjónustustarfsemi burðarásar atvinnulífsins. Við þessa burðarása verður að
styðja. En um leið verður að opna dyr

tækifæranna fyrir hinum smærri og nýta
kraftinn í frumkvöðlunum hvar sem þeir
eru. Burðarásarnir geta ekki sinnt því
einir að afla fjármuna fyrir samfélagið
og því verður að skapa öðrum vaxandi
greinum tækifæri til að dafna. Hátækni,
kvikmyndir, önnur menning og listir þurfa
skapandi umhverfi og stuðning til að sinna
sínu hlutverki í eflingu samfélagsins.
Flestum er ljóst að sá dýrmæti tími sem
farið hefur til spillis frá fjármálahruninu
kemur ekki aftur. Þau tækifæri sem stjórnvöld höfðu til að breyta samfélaginu og
blása til framsóknar í burðarásum atvinnulífsins voru ekki nýtt. Með trausti og trúnaði má styrkja sjálfsmynd þjóðarinnar
svo hún sjái til sólar, sjái hag sinn vænkast í nánustu framtíð. Samráð um framtíð
Íslands verður að eiga sér stað fordómalaust þar sem styrkleikar hvers og eins eru
nýttir til hins ýtrasta. Atvinnulífið er aflvaki fjármuna og því verður umgjörð þess
að vera hvetjandi um leið og höfða verður
til samfélagslegrar skyldu þess.
Staðreyndin er sú að allir hagnast á öflugu atvinnulífi á einn eða annan hátt.
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Harpa og
hin húsin
rithöfundur

Þ

egar Björn S. Blöndal að stoðarmaður borgarstjóra
réttlætti hér í blaðinu síðastliðinn mánudag hin glórulausu
fasteignagjöld sem Hörpu er gert
að greiða – milljón á dag – sagði
hann orðrétt: „Það gengur eitt yfir
alla. Harpa er mjög stórt hús sem
borgar fasteignagjöld í samræmi
við það.“
Og stór er Harpa, það er alveg
rétt, tæpir 29.000 m², en þó er hún
ekki jafn stór og Kringlan sem er
tæplega 41.000 m². Hún er heldur
ekki jafn stór og Smáralind sem
er rúmlega 62.000 m².
Samt borgar tónlistarhúsið
Harpa meira í fasteignagjöld en
verslunarmiðstöðvarnar tvær –
samanlagt.

Eitt látið yfir (eiginlega) alla ganga
Nú er ekki auðvelt að ráða í hvaða
skilning Björn leggur í orðtakið
að eitt skuli yfir alla ganga – en
því virðist einmitt þveröfugt farið
þar sem Harpa er annars vegar
og öll hin húsin hins vegar. Í vel
unninni frétt Fréttablaðsins kom
fram að fasteignagjöldin sem lögð
eru á Hörpu væru ekki bara hærri
en af hinum miklu mammonshöllum. Þau eru líka hærri en af
Laugardalshöll, Egilshöll, Hofi á
Akureyri, Háskólabíói, Borgarleikhúsinu, Þjóðleikhúsinu,
Þjóðarbókhlöðunni, Listasafni
Reykjavíkur, Kjarvalsstöðum,

Námskeið fyrir yngri nemendur og framhaldsnemendur

Skólinn er aðili að Frístundakorti ÍTR.

Athuganir benda til að fjórðungur gistirýmis á höfuðborgarsvæðinu sé utan
laga og réttar. Ríkið hefur ekkert gert til að koma böndum á lögbrotin. Missir
því af eðlilegum skatttekjum. Brýnna er að koma þessu í lag en að skattleggja meira þá sem starfa innan ramma laganna.

Frekari upplýsingar á www.balletskoli.is

Í hjarta
Reykjavíkur

LANDEY ÓSKAR
EFTIR TILBOÐUM
Í LINDARGÖTU 37
Lindargata 37 er 11 hæða
lyftuhús með 31 íbúð. Húsið
er 3.772,5 birtir fermetrar
að stærð, staðsett á Lindargötu milli Frakkastígs og
Vatnsstígs.
Eignin selst svo gott sem
fullbúin að utan en fokheld
að innan. Húsið afhendist
um mitt ár 2013.
ÍSLENSKA / SIA.IS / LAE 60832 08/12

ærisskatt. Listamennirnir látnir
púla til að borga fyrir góðærisgreifana.
Nú hefur það lengi verið mikill
plagsiður á Íslandi að miða húsbyggingar fremur við „þarfir
atvinnulífsins“ en eiginlega þörf
fyrir viðkomandi hús eins og
áformin um Landspítalann eru til
vitnis um. Þau virðast reist fyrir
verktaka – allur stórhugurinn
fer í vöxtinn og svo látið skeika
að sköpuðu um reksturinn. Verði
ekki breyting á viðhorfum stjórnvalda til Hörpu gæti hún orðið
enn eitt dæmið um þetta fyrirhyggjuleysi og bráðlæti.
Það hafa ekki allir ímugust
á Hörpu. Mörgum hefur hún
einmitt orðið tákn endurreisnar
og breyttra vinnubragða og viðhorfa, raunsæis, metnaðar og
stolts án þess of lætis sem er
systir vanmetakenndarinnar.
Húsið á hvað sem öðru líður að
geta orðið þjóðinni – og borginni
– til mikils sóma í framtíðinni.
En þá þarf að gefa starfseminni
þar einhvern möguleika á því að
vaxa og dafna; stjórnvöld mega
ekki leggjast eins og sauðkindur
á nýgræðinginn undir eins og
glittir í hann og naga hann ofan
í rót svo að álfahöllin mikla
breytist í óhrjálegt moldarbarð …

Ólögleg gisting

Jónas Kristjánsson

Vetrarstarf skólans skiptist í tvær annir. Fyrir jól er
12 vikna námskeið og eftir jól er 12 – 14 vikna námskeið.

Syndagjöld?
Þessi gjöld skella á starfsemi
hússins af fullum þunga áður en
hún er komin almennilega í gang,
áður en það er fullgert eða fullnýtt, áður en farið er að reyna á
það sem ráðstefnuhús – engu er
líkara en að til standi að kæfa
reksturinn í fæðingu.
Byggingarsaga Hörpu er svo
sem skrautleg og hefur jafnvel
orðið til þess að sumt fólk hefur
hálfgerðan ímugust á húsinu;
finnst það vera tákn um óráðsíu
og of læti og ógöngur einkavæðingarinnar. Gætu hin glórulausu
fasteignagjöld nokkuð verið
til vitnis um slík viðhorf? Þau
endurspegla byggingarkostnaðinn – fortíðina – fjárausturinn
þá sem rann til verktaka – en
ekki nútíðina, þá þróttmiklu
liststarfsemi sem þar er þegar
hafin við gríðarlega jákvæðar
undirtektir almennings. Það er
nánast eins og hér sé um að ræða
einhvers konar syndagjöld – góð-

AF NETINU

www.jonas.is

Kennt er í Skipholti 35 í Reykjavík,
og Íþróttahúsi Breiðabliks í Kópavogi.

Innritun er hafin í síma 567 8965 og 588 4960

Að yfirveguðu ráði var tekin sú ákvörðun
að allt það fé sem kæmi inn í þetta hús
sem er yfirfullt næstum alla daga af listþyrstu fólki – skyldi renna í fasteignargjöld.
Listasafni Íslands, Salnum í Kópavogi og Gerðarsafni – samanlagt.
Þau eru hærri en af nokkurri
kirkju; tilbeiðsluhús raunar
undanþegin slíkum gjöldum.
Teitur Atlason hefur bent á að
líta megi hæglega á Hörpu sem
slíkt hús; eða hvað á að kalla þær
kenndir sem fylla hugi fólks á
meðan það situr í yfirfullum Eldborgarsal og hlýðir á fagra tóna
líða þar um hvelfingarnar? Þær
kenndir eru að minnsta kosti
ekki þess eðlis að ástæða sé til að
skattleggja þær sérstaklega eins
og yfirvöld virðast vilja.
Fasteignagjöldin af Hörpu eru
hærri en af nokkru menningarhúsi nokkurs staðar á landinu –
og þau eru meiri baggi á húsinu
en vitað er til að sambærileg hús
nokkurs staðar þurfi að burðast
með.
Þessi stjarnfræðilegu fasteignagjöld eru reiknuð út frá stofnkostnaði en ekki rekstrarvirði
sem einhver rök hljóta þó að hníga
til og gildir almennt um hús sem
hýsa atvinnustarfsemi. Talsmaður
borgaryfirvalda lætur eins og hér
sé ákvörðun sem nánast taki sig
sjálf – sé næstum af guðlegum
toga eða tekin af einhverri ótilgreindri vél, kannski hinni frægu
computer-says-no.

Ballet-leikskóli (1 kennslustund í viku, 3 – 4 ára)
Ballet-forskóli (1 kennslustund í viku, 4 – 6 ára)
Balletstig (2 – 3 kennslustundir í viku, 7 ára og eldri)

LINDARGATA
39

35

37

3. áfangi
22

2. áfangi
20

SKÚ

18

14

16

VATNSSTÍGUR

Guðmundur Andri
Thorsson

Þannig var það ekki. Að
yfirveguðu ráði var tekin sú
ákvörðun að allt það fé sem kæmi
inn í þetta hús, sem er yfirfullt
næstum alla daga af listþyrstu
fólki, skyldi renna í fasteignagjöld. Ráðamenn hjá ríki og borg
geta þráttað um það hvort og
hvenær, hver og hvernig þetta
hafi verið fyrirséð – í augum
þeirra sem taka þátt er sú umræða kannski bráðskemmtileg
en slíkt þras breytir hins vegar
engu um þær skyldur sem þessir
eigendur hússins hafa gagnvart
því: að sjá til þess að hægt sé
að reka húsið en það standi ekki
bara þarna eins og jólatré frá því
í fyrra.

FRAKKAS
TÍGUR

Í DAG

LAGA

TA

101 Skuggahverﬁ er þyrping íbúðabygginga í miðborg Reykjavíkur á einum fegursta
útsýnisstað borgarinnar þar sem íbúarnir njóta nálægðar við iðandi mannlíf og þjónustu
sem miðborgin hefur að bjóða. Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins
að Hátúni 2b í síma 594 4210 / 660 4210, netfang: thorsteinn@landey.is

Hátúni 2b | 105 Reykjavík | Sími 594 4200 | Fax 594 4201 | landey@landey.is | www.landey.is
Landey ehf. er dótturfélag Arion banka og fer með eignarhald bankans á nýbyggingum og fasteignaþróunarverkefnum.
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Getum við ekki lyft umræðunni upp á hærra plan?
Heilbrigðismál
Ólafur
Sigurðsson
framkvæmdastjóri
Heilsustofnunar NLFÍ

H

eilsustofnun NLFÍ (HNLFÍ)
þjónustar um 1.700-2.000 Ís lendinga á ári. Stofnunin er með
þjónustusamning við ríkið, þar sem
tiltekið er hvaða þjónustu eigi að
veita og hvað greitt er fyrir. Okkur
reiknast til að við veitum ríkinu
mjög ódýra þjónustu. Við fullyrðum einnig að starf HNLFÍ hefur
skilað þjóðfélaginu aftur því sem
lagt er í það, með heilbrigðari einstak lingum. Hér var líka tekið
til hendinni í kjölfar kreppunnar.
Skorinn niður kostnaður frá 2009
um tæp 30%. Þrátt fyrir það hefur
okkur verið hótað meiri niðurskurði
nánast árlega.
Það er vont að vita af þessari
hótun en verra að ekkert samráð

er haft við forsvarsmenn HNLFÍ.
Mikil leynd hvílir yfir öllu. Samtímis sjáum við margan forráðamann heilbrigðisfyrirtækja geysast
fram á fjöl miðlavöllinn og lýsa
slæmu ástandi í rekstri. Þá vitum
við að nú er að hefjast baráttan um
fjárlaga rammann. Við vonum að
þessi fjölmiðlasirkus villi mönnum
ekki of mikið sýn. Auðvitað bregður
okkur þegar slíkur áróður byrjar,
við höfum ekki fjölmiðlaráðgjafa.
Velferðarráðherra Sam fylkingarinnar ásamt einum af fyrrum
heil brigðis ráðherrum Vinstri
grænna hótaði HNLFÍ miklum
niðurskurði á árunum 2010 og 2011.
Ráðherrarnir slógu samt í og úr.
Á síðustu stundu náðist að draga
núverandi ráðherra að samningaborðinu og úr varð samningur um
áramótin síðustu.
Velferðarráðuneytið hefur einhliða vanefnt samninga á árunum
2009-2011, skorið niður fjárframlög sem nemur rúmlega 20% og
tvisvar hótað okkur verulega meiri

niðurskurði. HNLFÍ hefur því átt
að borga heilbrigðisþjónustuna
á brattann að sækja í viðskiptum
munu þau stynja undan.
við núverandi stjórnvöld. Gæti það
Ég hef ekki heyrt mikið rætt
síðustu misserin hvernig velverið vegna þess að við stöndum upp
og svörum fyrir okkur
ferðarráðherra sér heilþegar að okkur er sótt?
brigðisþjónustu framErum þó vanir því að
tíð arinnar, sem við á
verja okkar málstað af
HNLFÍ teljum okkur
einurð, höfum þurft þess,
hluta af. Enn og aftur er
og oftast haft rétt fyrir Auðvitað
verið að slökkva elda. Á
okkur.
fjórða ári eftir kreppu
bregður
Allt frá 1927 sögðu
virðist ekki mikill áhugi
NLFÍ-menn að reykingar okkur þegar
á því að lyfta umræðunni
væru hættulegar. Lengi
um þennan mikilvæga
slíkur
áróður
fram eftir 20. öldinni
lið á aðeins hærra plan.
sögðu þeir að hreyfing og byrjar, við
Ákvarðanir ríkisvaldsins
hollt mataræði væri nauðum kaup á þjónustu eiga
syn. Nú er þetta allt orðið höfum ekki
að byggja á góðri þekkingu á valmöguleikum,
almenn sannindi. Í dag fjölmiðlaráðkostnaði og gæðum.
segjum við að skortur á
Þannig fara stjórnvöld
forvörnum og endurhæf- gjafa.
ingu sé skaðlegur. Það
vel með almannafé.
er auðvitað rétt. Þessi
Heilbrigðisþjónusta
skortur á eftir að kosta okkur mikla
er ein af grunnþörfum okkar, við
viljum ekki kasta til hendinni við
fjármuni. Kannski ekki á okkar tíð,
sem erum á miðjum aldri, en þegar
hana. Heilbrigðiskerfið þarf stöðugbörnin okkar og barnabörnin fara
leika og öryggi en ekki ákvarðanir

sem eru teknar einn daginn og
dregnar til baka þann næsta.
Þegar svo við heyrum að upplýsingar um heilbrigðismál séu illa
aðgengilegar, skortur á upplýsingum
fyrir þá sem um eiga að sýsla (sjá
skýrslu Boston Consulting Group),
þá bregður okkur. Þá spyr maður
sig: Reka ráðamenn fingurinn upp
í vindinn og taka ákvörðun?
Nú skora ég á velferðarráðherra
að hefja vinnu við að bæta úr þessu.
Safna saman þeim upplýsingum
sem hann þó hefur, og nota þær til
að vinna, þó ekki nema grófa langtímaáætlun. Það er betra en ekkert.
Mín ráð til velferðarráðherra eru
að sparnaði í heilbrigðiskerfinu til
langs tíma verður ekki náð án þess
að auka forvarnir og endurhæfingu.
Slík fjárfesting skilar sér þó ekki á
kjörtímabili stjórnmálamanna, hún
er langtímasparnaður. Ráðherrann
verður samt að muna eftir þessari
mikilvægu þjónustu ef hann vill ná
langtímasparnaði.
Berum ábyrgð á eigin heilsu.

Leiðarahöfundur fari rétt með Kvikmyndahús –
Jafnréttismál
Ögmundur
Jónasson
innanríkisráðherra

Ó

lafur Þ. Stephensen, ritstjóri
Fréttablaðsins, vitnar í gamlar
þingræður mínar um jafnréttismál
í leiðara föstudaginn 31. ágúst. Það
þykir mér ágætt. Enda fagna ég
umræðu um jafnréttismál og mun
gera mitt til að framhald verði á
þeirri umræðu sem nú fer fram um
þau.
Mikilvægt er að menn séu látnir
njóta sann mælis og um mæli
þeirra sett í rétt samhengi. Það
gerir ritstjóri Fréttablaðsins ekki
í umræddum leiðara sínum. Hann
gerir tvær þing ræður mínar að
umfjöllunarefni. Hér ætla ég að
fjalla um fyrri tilvitnun hans.
Ekki verður annað séð en leiðarahöfundur vilji gera því skóna að í
þingumræðu 15. apríl árið 2004 hafi
ég verið að gagnrýna nýafstaðna
ráðningu þáverandi dómsmálaráðherra. Í leiðaranum segir: „Þannig
sagði Ög mundur í þing ræðu 15.
apríl 2004, rétt eftir að kærunefndin
hafði komizt að þeirri niðurstöðu að
þáverandi dómsmálaráðherra hefði
brotið jafnréttislög: „Það blasir við
að ráðherrar í ríkisstjórn verði settir á skólabekk til að læra jafnréttislögin. Ég ætla að gera það að tillögu
minni að hæstvirtur félagsmálaráðherra sjái um að þeir tornæmustu í
jafnréttisfræðunum fái sérkennslu.“
Sam hengi ummæla minna var
allt annað en þetta. Þennan dag fór
fram umræða um jafnréttisáætlun
til fjögurra ára. Umræðan spannst

á þann veg að Jóhanna Sigurðardóttir vísaði til þess að í Svíþjóð
settust ráðherrar á skólabekk til
að fræðast um jafnréttismál. Þetta
tók þáverandi félagsmálaráðherra,
Árni Magnússon, upp í andsvari og
mæltist honum svo: „Hæstv. forseti. Mér finnst það ágæt hugmynd
hjá hv. þm. að Alþingi verði með
einhverjum hætti gerð grein fyrir
þeirri úttekt sem við ræðum hér
um að fari fram á miðju tímabilinu.
Ég mun beita mér fyrir því að svo
verði, hvort sem það verður í sölum
Alþingis eða gagnvart félmn. Hv.
þm. vitnaði líka til aðferða Svía við
að uppfræða ráðherra í ríkisstjórn
um aðferðafræði og gildi jafnréttishugsjónar. Hv. þm. hefur sjálfsagt

í inngangsræðu minni að ég fagnaði þeirri umræðu sem hefði átt sér
stað um jafnréttismál á undanförnum dögum, vikum og mánuðum.“
Næstur á mælendaskrá var undirritaður og mælti ég svo: „Hæstv.
forseti. Þessi umræða er að verða
nokkuð spennandi. Það blasir við að
ráðherrar í ríkisstjórn verði settir
á skólabekk til að læra jafnréttislögin. Ég ætla að gera það að tillögu
minni að hæstv. félmrh. sjái um að
þeir tornæmustu í jafnréttisfræðunum fái sérkennslu. Ef við víkjum
að þessari þáltill. þá kemur fram
í greinargerð með henni að samkvæmt lögum frá árinu 2000, um
jafna stöðu og jafnan rétt kvenna
og karla, beri félmrh. að leggja

Mikilvægt er að menn séu látnir njóta
sannmælis og ummæli þeirra sett
í rétt samhengi. Það gerir ritstjóri
Fréttablaðsins ekki í umræddum leiðara sínum.
eins og ég átt samtöl við fyrrum ráðherra jafnréttismála Svía, Margaretu Winberg. Hún lýsti því með
mjög skemmtilegum hætti í fyrirlestri í Norræna húsinu sl. haust,
hæstv. forseti, hvernig hún nánast
í líkingamáli tók ráðherrana á hné
sér og las þeim pistilinn. Kannski
er það eitt hvað sem við ættum
að velta fyrir okkur í samfélagi
okkar, hæstv. forseti, þ.e. að hefja
þá fræðslu sem hér er um rætt
upp á hæstu stig. Ég tel að það sé
eitt af því sem við þurfum að hafa
verulega í huga, þ.e. uppfræðsla
og umræða, og það er einmitt þess
vegna sem ég, hæstv. forseti, sagði

fram jafnréttisáætlun til fjögurra
ára í senn. Það er hún sem hér er til
umfjöllunar …“
Síðan fjallaði ræða mín um jafnréttisáætlun og hvaða leiðir mætti
fara til að ná jafnrétti kynjanna
einkum á vinnu mark aði. Það er
því rangt að gera því skóna að samhengið hafi verið umfjöllun um tiltekna ráðningu til starfs. En hvað
fræðsluna áhrærir er ég enn þeirrar
skoðunar að umræða og fræðsla
um jafnréttismál sé eftirsóknarverð. Telji einhver mig sérstaklega
tornæman í þessum efnum, þá tek
ég gjarnan á móti upplýsingum og
fræðslu.
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slæmur félagsskapur
fyrir börn?
Uppeldi
Pétur Rúðrik
Guðmundsson
foreldri og
guðfræðinemi

S

em foreldri reyni ég að koma í
veg fyrir að börnin mín lendi
í slæmum félagsskap, sem gæti
skilið eftir sig ör alla þeirra ævi.
Ég er mjög meðvitaður um hverjir
eru að leika við börnin mín og hvar
þau eru að leika sér. Ég reyni að
fylgja samfélagslegum viðmiðum
um útivistartíma og annað sem
snýr að lögum og reglum gagnvart
börnum mínum.
Ég fór í bíó um daginn og þar voru
til sýningar nýjustu Leðurblökuog Kóngulóarmyndirnar. Mér var
litið á hvaða aldur væri leyfilegur
á þessar myndir og sá að þar var
táknið 7, sem miðast við að ekki sé
mælt með þeim fyrir börn undir
sjö ára aldri. Ég hef mjög gaman af
svona ofurhetjum og finnst gaman
þegar ég get tekið strákinn með,
því honum þykja ofurhetjumyndir
mjög skemmtilegar. Ég fór með
hann á myndina John Carter fyrir
nokkru síðan. Hún var einnig með
táknið 7. Eftir að hafa horft á hana
með drengnum, þá fannst mér ekki
allt vera með felldu miðað við hvað
það voru ljót atriði í myndinni.
Ég ákvað að kíkja á netið og
reyna að finna hvaða aldursflokki
myndin tilheyrði og þar kom í
ljós að hún var merkt „PG-13“ af
framleiðendum.
Í ljósi þessarar reynslu, þá
ákvað ég að kynna mér aðeins
umfjöllun um þessar tvær nýju
ofurhetjumyndir. Þar eru flestir
sammála um að þær séu frekar
drungalegar og þarna sé verið
að höfða meira til fullorðinna en
barna. Einn gagnrýnandinn sem
skrifaði um Kóngulóarmanninn
sagði að sér hefði fundist hann vera
á skrímslamynd eftir hlé. Þetta er
auðvitað huglægt mat þeirra sem
hafa verið að skrifa um myndirnar.
Ég fór því á netið og skoðaði síðu
sem kvikmyndahúsin vísa sjálf á
(www.imbd.com). Þar kom í ljós að
þær eru með merkingu „PG-13.“
Sem samkvæmt Motion Picture
Association of America (MPAA)
þýðir að atriði í myndinni séu
ekki við hæfi barna undir 13 ára
aldri. „PG-13 – Parents Strongly
Cautioned – Some Material May
Be Inappropriate For Children
Under 13. These films may
contain sex references, up to four
uses of explicit language, drug
innuendo, strong crude/suggestive
humor, mature/political themes,
moderately long horror moments,

and/or moderate action violence.“
Af hverju eru íslensku kvikmynda húsin að breyta þessum
merk ingum og hver gefur þeim
leyfi til þess?
Nýlega fór maður að nafni
James Holmes inn í kvik myndahús í Bandaríkjunum þar sem
verið var að sýna nýjustu Leðurblökumyndina og skaut þar til
bana tólf manns og særði 58 manns.
Hann kallaði sig „Jókerinn“ sem
er einn af höfuðandstæðingum
L eðurblökuma nnsi ns. Þ ó að
kvikmyndaframleiðendur muni
reyna að sannfæra okkur um að
þessi hegðun hafi ekkert með
kvikmyndir þeirra að gera, þá er
ég nokkuð viss um að svo sé. Ég
spyr því sjálfan mig, ef kvikmyndir
geta mögulega haft svona áhrif á
doktorsnemann James Holmes,

Af hverju
eru íslensku
kvikmyndahúsin
að breyta þessum
merkingum og hver gefur
þeim leyfi til þess?
hvernig mótar þetta og hefur áhrif
á börnin okkar þegar þau horfa á
það ofbeldi og þann ljótleika sem
þessar myndir hafa fram að færa?
Mögulega eru ekki til lög eða
reglugerðir um aldurstakmark
fyrir þá sem sækja kvikmyndir
eða þá að eftirlitsaðili stendur sig
ekki hvað þessi mál varðar. Hvað
er þá til ráða? Finnst okkur sem
foreldrum að þetta hafi það lítil
áhrif á líðan og hegðun barna okkar
að við þurfum ekkert að bregðast
við þessu?
Ég ætla allavega ekki að taka
þá áhættu að barnið mitt taki upp
á því að fara í kvikmyndahús í
framtíðinni með skotvopn og skjóti
til bana gesti kvikmyndahúsa. Þar
á meðal önnur börn til að herma
eftir uppáhaldsofurhetju eða
ofurskúrki.
Ég mun áfram fara í kvikmyndahús í fylgd barna minna en ég mun
vera varkárari, þar sem félagsskapinn tel ég vera slæman. Ég ætla
einnig að benda öðrum á þennan
slæma félagsskap sem kvikmyndahúsin eru á meðan vinnubrögð
þeirra eru eins og raun ber vitni.
Persónulega finnst mér gaman að
fara í bíó eins og mörgum landsmönnum en mér finnst það vera lágmarkskrafa að forsvarsmenn kvikmynda húsanna séu heiðarlegir í
samskiptum við okkur. Það á ekki
að þurfa lög og reglugerðir.
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VILBORG DAVÍÐSDÓTTIR rithöfundur er 47 ára í dag.

„Pabbi minn hefur sagt að sé ekki til fyrir bók þá sé ekki til fyrir brauði.“

ÞETTA GERÐIST: 3. SEPTEMBER 1995

Ebay á netið
Húsmunir, tölvur, farartæki, föt og safngripir í
misjöfnu ásigkomulagi eru á meðal þess sem er skráð,
boðið í og selt í milljónatali á hverjum degi á vefsíðunni
Ebay sem var stofnuð á þessum degi árið 1995.
Stofnanda vefsíðunnar, hinum fransk-íranska forritara
Pierre Omidyar, hefur sjálfsagt ekki órað fyrir
vinsældum síðunnar þegar hann fór fyrst af stað með
hana undir heitinu AuctionWeb það ár.
Fyrsti hluturinn sem seldist á vefsíðunni var bilaður
leysibendill sem fór á 14,83 dollara. Undrandi spurði
Omidyar kaupandann hvort hann áttaði sig á í hvers
konar ásigkomulagi bendillinn væri og fékk það svar
að hann safnaði biluðum leysibendlum. Segja má að
það hafi gefið tóninn þar sem hlutirnir á síðunni hafa
allar götur síðan verið í æði misjöfnu ásigkomulagi,
allt frá biluðum leysibendlum upp í sportbíla beint úr
kassanum.
Fyrirtækið Ebay Inc. sem stendur á bak við
síðuna, fékk heitið Ebay árið 1997 og var sett á
hlutabréfamarkað árið 1998. Það á nú fyrirtæki eins
og PayPal, Skype og StubHub og veltir himinháum
fjárupphæðum á ári hverju.

EIÐUR GUÐNASON Fékk lítil viðbrögð við málfarsábendingum sem hann sendi fjölmiðlum og byrjaði því að blogga. Þúsundasti pistillinn birtist í

vikunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

EIÐUR GUÐNASON: ÞÚSUNDASTI MOLANN UM MÁLFAR OG MIÐLA

Fær þakkir frá fólki úti á götu
Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

GRÉTAR SIGURÐSSON
bókbindari,
Hvassaleiti 109,

sem lést á Landspítalanum laugardaginn
25. ágúst, verður jarðsunginn frá
Dómkirkjunni fimmtudaginn 6. september
kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á líknarfélög.
Ingveldur Fr. Sigmundsdóttir
Sigmundur Þ. Grétarsson
Ómar Grétarsson
Rúnar Grétarsson
Guðrún Erla Grétarsdóttir
og barnabörn.

Eirný Valsdóttir
Jóna Grétarsdóttir
Anton Brink Hansen

Innilegar þakkir færum við þeim sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
ástkærrar móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

ÞÓRHILDAR RÖGNU KARLSDÓTTUR
Hjarðarhaga 26.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Sóltúns fyrir
frábæra umönnun og ástúð.
Karl Þorsteinsson
Margrét Geirrún Kristjánsdóttir
Guðbjörg Þorsteinsdóttir
Halldór Bjarnason
Baldur Þorsteinsson
Linda Udengaard
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, amma,
langamma og systir,

KRISTÍN GUNNLAUGSDÓTTIR
Suðurgötu 17-21, Sandgerði,
áður Túngötu 23,

lést á Hjúkrunarheimilinu Garðvangi, Garði,
sunnudaginn 26. ágúst. Kristín verður
jarðsungin frá Safnaðarheimilinu Sandgerði
miðvikudaginn 5. september kl. 13.
Gunnlaugur Þór Hauksson
Guðný Adólfsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn
Hilmar Gunnlaugsson
Gylfi Gunnlaugsson

Ólafía Lúðvíksdóttir

Málfríður Þórðardóttir

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.

Eiður Svanberg Guðnason, fyrrverandi ráðherra og sendiherra,
hefur verið iðinn við kolann að
benda á það sem betur mætti fara
í málfari fjölmiðla. Athugasemdir
sínar birtir hann á vefsíðunni undir
yfirskriftinni Molar um málfar og
miðla á léninu Eidur.is sem og á
vefsíðu DV. Pistlarnir eru tölusettir.
Þegar þetta er skrifað er þeir orðnir
996 að talsins og hillir því undir þann
þúsundasta.
„Ætli hann birtist ekki um miðja
viku, kannski á fimmtudag,“ segir
Eiður, sem var að horfa á arabísku
sjónvarpsstöðina Al Jazeera þegar
Fréttablaðið sló á þráðinn.
Eiður segir að sig hafi ekki grunað
að pistlar hans ættu eftir að verða
svo margir þegar hann byrjaði að
skrifa þá.
„Upphafið að þessu var að ég var
farinn að hnjóta dálítið um málvillur,
sérstaklega í sjónvarpi og útvarpi,
og tók upp á því að senda fréttastofu
Ríkisútvarpsins tölvuskeyti með
vinsamlegum ábendingum. Ég gerði
þetta alloft en fékk lítil sem engin
viðbrögð. Þá datt mér í hug að byrja
á þessum pistlum og fór að lesa
blöðin og vefmiðlana með dálítið öðru
hugarfari. Þannig fæddist þetta og ég
skrifa að jafnaði svona fimm til sex
sinnum í viku.“
Eiður var sjálfur blaðamaður á
Alþýðublaðinu á árum áður og síðar
fréttamaður hjá Sjónvarpinu.
„Þar voru gerðar miklar kröfur
um málfar, sérstaklega á fréttastofu

Það er eins og menn
setjist niður og skrifi
eða þýði frétt og það sé bara
birt án þess að nokkur lesi
yfir til að laga villur eða
samræma textann.
Sjónvarpsins þar sem séra Emil
Björnsson fréttastjóri las yfir allar
fréttir. Maður var því alltaf að vanda
sig.“
Margt hefur breyst síðan Eiður
starfaði á fjölmiðlum og hann grunar
að yfirlestur hafi minnkað með
árunum.
„Á fjölmiðlum vinnur fullt af góðu
fólki sem hefur gott vald á málinu. En
það er of mikið um að fólk sem hefur
ekki máleyra, ef svo má segja, vinni
að því er virðist eftirlitslaust. Það er
eins og menn setjist niður og skrifi
eða þýði frétt og það sé bara birt án
þess að nokkur lesi yfir til að laga
villur eða samræma textann. Þetta er
sérstaklega áberandi á sumrin, þegar
afleysingafólk er við störf.“
E ið u r tek u r ef t i r mörg u m
ambögum sjálfur en fær lí ka
ábendingar frá lesendum, bæði í
tölvupósti og í athugasemdakerfinu
á heimasíðu sinni.
„Ég er greinilega ekki einn um að
taka eftir þessu og án þess að vilja

vera að monta mig er það ótrúlega
algengt að ókunnugt fólk víki sér
að mér úti á götu og þakki mér fyrir
molana. Það þykir mér vænt um og
er hvetjandi.“
Eiður ætlar að halda molaskrifum
áfram um sinn en veit ekki hversu
lengi. En telur hann að molarnir hafi
skilað árangri og bætt málfar meðal
blaðamanna?
„Ég get ekki mælt það en ég veit
að þetta er lesið á ritstjórnum og
fréttastofum. Einn ritstjóri þakkaði
mér fyrir og sagði að ein frétt sem
ég minntist á hefði verið svo slæm
að hann hefði veitt viðkomandi
blaðamanni svolitla áminningu. Ég
hef það fyrir sið að nafngreina helst
ekki nema ég sé að hæla mönnum en
þeir sem eiga í hlut og lesa pistlana
vita auðvitað upp á sig sökina.“
Ekki eru allir ánægðir með
ábendingar Eiðs, enda getur hann
verið harður í horn að taka. Sumum
finnst hann helst til neikvæður og
hnýta í hann fyrir að gera sjálfur
stundum innsláttarvillur. Eiður lætur
það ekkert á sig fá.
„Ég hef því miður aldrei kunnað
að vélrita,“ segir hann og hlær. „Það
getur líka verið erfitt að lesa próförk
af tölvuskjá og þegar maður er að
lesa eigin texta hættir manni til
að lesa í málið og þá fara villurnar
fram hjá manni. Ég reyni þó að
vanda mig og geri mitt besta. En
þetta sýnir einmitt hvað yfirlestur
er mikilvægur.“
bergsteinn@frettabladid.is

Gráösp valin tré ársins
Skógræktarfélag Íslands útnefnir gráösp Tré ársins 2012
við hátíðlega athöfn að Brekkugötu 8 á Akureyri í gær.
Tréð er í eigu Sigríðar Maríu Hammer og Páls Steindórs
Steindórssonar.
Gráösp (Populus x canescens) er blendingur milli
blæaspar og silfuraspar. Hún er sjaldgæf hér á landi
en er notuð sem garð- og borgartré víða í Evrópu,
Vestur-Asíu og Suður-Rússlandi. Uppruni trésins við
Brekkugerði 8 er á reiki en talið er að það hafi verið
gróðursett um miðjan fjórða áratuginn.
Skógræktarfélag Íslands útnefnir árlega Tré
ársins í þeim tilgangi að beina sjónum almennings
að því gróskumikla starfi sem unnið er um land allt
í trjá- og skógrækt og benda á menningarlegt gildi
einstakra trjáa um allt land. Magnús Gunnarsson,
formaður Skógræktarfélags Íslands, og Eiríkur Björn
Björgvinsson, bæjarstjóri á Akureyri, fluttu ávörp við
athöfnina í gær og veitti Magnús þeim Sigríði og Páli
viðurkenningu.

GRÁÖSP VIÐ BREKKUGÖTU Gráöspin er blendingur milli blæaspar og
silfuraspar og nokkuð sjaldgæf hér á landi.
MYND/ EINAR GUNNARSSON

TÍMI FYRIR KERTALJÓS
September er skemmtilegur tími fyrir þá sem unna kertaljósi. Þegar logn er að kvöldi er fallegt að kveikja á kertum,
setja í lugtir og lýsa upp pallinn eða svalirnar. Kertaljós skapa
rómantíska og róandi stemningu á ljúfum haustkvöldum.
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UMHVERFISVÆNT Kristín Guðmundsdóttir leggur sitt af mörkum til að
minnka sorpið í heiminum. Hún heldur námskeið þar sem gamlir kaffipokar
eru endurnýttir og hinir ýmsu hlutir búnir til úr þeim.

K

ristín Guðmundsdóttir kennari
hefur undanfarið kennt fólki að búa
til veski, töskur, skálar og fleira úr
tómum kaffipokum á námskeiðinu Nýju
fötin keisarans hjá Klifinu, Fræðslusetri.
„Ég byrjaði að kenna þetta í fyrravetur en
ég rakst inn á námskeið þar sem kona frá
Danmörku var að sýna þessa aðferð og
fannst þetta áhugavert. Hún var að búa
til töskur úr pokunum en ég hef þróað
hugmyndina frekar og hef búið til töskur,
buddur, skálar, skartgripi, nálapúða og
margt fleira,“ segir Kristín.
Hún segist sjálf hafa verið fljót að
ná aðferðinni sem notuð var, enda ekki
flókin. „Það er hægt að endurvinna
ýmislegt með þessum hætti. Það má til
dæmis nota poka utan af kartöfluflögum.
Senseo-kaffipokarnir eru tilvaldir því
þeir eru þunnir. Einnig má nota aðra
kaffipoka. Það er líka fallegt að blanda
ólíkum pokum saman en þá þarf að gera
það á smekklegan hátt. Þetta er ekki dýrt
efni en það er talsverð vinna í þessu.

Þetta er ljómandi aðferð til að endurnýta
eitthvað af því efni sem fellur til á hverju
heimili. Við drekkum flest kaffi og fleygjum
pokunum. Með þessu getum við minnkað
ruslið í heiminum. Við eigum að endurnýta
hluti, annars fyllum við heiminn af rusli.“
Kristín er 78 ára og hefur
kennt í meira en fimmtíu ár. „Ég
var rúmlega tvítug þegar ég varð
skólastjóri Húsmæðraskólans
á Staðarfelli. Þar kenndi ég
vefnað og ýmislegt bóklegt. Ég
hef víða komið við í kennslu og
kennt margt, svo sem bókband,
postulínsmálun, silfursmíði, keramik
og glerlist. Ég hef kennt hjá félagsstarfi
aldraðra í Kópavogi í mörg herrans ár.
Svo kenndi ég líka í Kvöldskóla Kópavogs
og kenni nú í Klifinu, fræðslusetri í
Garðabæ. Þar hef ég haldið tvö námskeið
og verð með það þriðja í þessari viku.
Það er gaman að umgangast fólk og það
eykur þroska og þekkingu að gera það,“
segir Kristín.

Gerið gæða- og verðsamanburð
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ÓRÆTT HLUTVERK
ÍSLENSK HÖNNUN Brynjar Sigurðsson fékk innblástur af verkfærum hákarlaveiðimanns á Vopnafirði og hannaði húsgögn með órætt hlutverk.

Þ

etta er mitt á milli húsgagns og
verkfæris og jafnvel skúlptúrs,“
segir Brynjar Sigurðsson
vöruhönnuður um nýjustu línu sína,
Prik, sem hann vann í samvinnu við
Spark Design Space á Skólavörðustíg.
Brynjar útskrifaðist frá LHÍ árið 2009 en
línan er framhald af útskriftarverkefni
hans. Brynjar vann útskriftarverkefnið
út frá upplifun sinni af Vopnafirði.

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

HJÁ VEIÐIMÖNNUM
„Ég dvaldi þar í tæpan mánuð og gerði
víðtæka rannsókn á staðnum. Hitti
fólk, bændur og veiðimenn og spilaði
körfubolta með prestinum. Síðustu
dagana var ég hjá hákarlaveiðimanni
og lærði að hnýta net. Hlutir sem
voru eingöngu praktískir í augum
veiðimannsins, fundust mér ótrúlega
fallegir og út frá því fór ég að gera
tilraunir með bindingar. Ég hannaði
húsgögn en vildi ekki gefa þeim hlutverk, fannst það ekki mitt að skilgreina
það. Þegar þau hjá Sparki höfðu
samband við mig um að hanna vörulínu
þróaðist hugmyndin um prikið. Við
notum prik svo oft og til svo ólíkra
hluta,“ útskýrir Brynjar.
Hann segir upplifunina á Vopnafirði
hafa reynst honum drjúgur hugmyndabanki sem hann leiti aftur og aftur í.
Sjálfur er hann borgarbarn í húð og hár.
„Oft keyrir maður bara í gegnum bæina
og stoppar stutt en með því að dvelja
þennan tíma tók ég eftir hlutum sem
ég annars hefði ekki gert. Ég gæti vel
hugsað mér að vinna svona aftur.“
NOTUM PRIK TIL
ÓLÍKRA HLUTA Brynjar
Sigurðsson vöruhönnuður sýnir nýja vörulínu í
Spark Design Space.

POSTULÍN OG GLER
Brynjar er nú búsettur í Lusanne í
Sviss en hann lauk mastersnámi frá
ECAL fyrir ári. Hann starfar nú sem
aðstoðarkennari við skólann auk þess
sem hann vinnur sjálfstætt á vinnustofu
sinni og hefur ýmis járn í eldinum.
„Ég hef verið að vinna með glerrannsóknarsetri í Marseille og postulínsframleiðanda í París og einnig hönnunargalleríi í París, Galerie Kreo. Ég er
að undirbúa sýningu þar á næsta ári á
húsgagnalínu sem einnig unnin er út frá
Vopnafjarðarverkefninu,“ segir Brynjar
og hefur í nógu að snúast. ■ heida@365.is

MYND/STEFÁN

SÝNING
Nánar má forvitnast um
hönnun hans á
heimasíðunni,
www.biano.is.
Sýning Brynjars í
Sparki stendur til
10. október.

HEIMA VIÐ | MARGRÉT WEISSHAPPEL, NEMI Í GRAFÍSKRI HÖNNUN

SEFUR Á STÓRU SKÝI
■ Margrét Weisshappel hóf nýverið nám
í grafískri hönnun í Listaháskóla Íslands
en hún eignaðist litla dóttur, Matthildi
Elíu, fyrir mánuði síðan. Hún býr í kjallaraíbúð ásamt kærasta sínum og gengur
vel að skipuleggja sig, þótt það sé nóg
að gera.

THE SINKING
OF THE LACONIA
FYRRI HLUTI Í KVÖLD KL. 21.40
TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

Hver er uppáhaldshluturinn
þinn á heimilinu?
Rúmið mitt
stendur klárlega upp úr, ég
„rændi“ því af
frænku minni
sem var hætt
að nota það.
Það er risastórt og
eins og að sofa á stóru
skýi.
Ertu að breyta eða bæta eitthvað heima
við? Mig langar alltaf að breyta einhverju. Ég er nýbúin að mála alla íbúðina

og svo langar mig í aðra sturtu og nýjan
ísskáp. Ég væri líka til í stærri glugga og
hærra loft, en sumu verður ekki breytt.
Hvar líður þér best þegar þú ert heima?
Mér líður voða vel inni í eldhúsi að elda
og svo auðvitað í rúminu
mínu, ein eða með Hrafni
mínum, helst í hreinum
rúmfötum.
Hvað finnst þér mikilvægast að eiga á
heimilinu? Mér
finnst mikilvægt að eiga epli
í ávaxtaskálinni
og kolsýru í Soda
Stream tækið.
Hvað ert þú að bralla um
þessar mundir? Líf mitt snýst
mest um að mæta í skólann og gefa
brjóst þessa dagana, en með góðu
skipulagi og samstarfi okkar skötuhjúa
gengur þetta upp.

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

NÝBÖKUÐ MÓÐIR
OG NEMI
Það er nóg að gera hjá
Margréti þessa dagana,
í tveimur nýjum hlutverkum.
MYND/GVA

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
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Löggiltur fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Sölustjóri
Sími 770 0309
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Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

100% þjónusta = árangur*

Landmark leiðir þig heim!

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

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.
Raðhús við Þrastarlund í Garðabæ með fallega ræktuðum garði.

Talaðu endilega við Auði í síma 824-7772
eða audur@fasteignasalan.is

Fallegt raðhús í Garðabæ
Fold-fasteignasala kynnir: Fallegt raðhús á
einni hæð með góðum garði við Þrastarlund í
Garðabæ.

audur@fasteignasalan.is

Save the Children á Íslandi

H

úsið er á einni hæð. Forstofan er með flísum
á gólfi og fataskáp. Gestasnyrting er flísalögð. Gott parketlagt hol. Endurnýjað eldhús
með flísum á gólfi, ljós innrétting, AEG tæki, halogenhelluborð og ofn í vinnuhæð. Þvottahús og geymsla
inn af eldhúsinu. Rúmgóð borðstofa með parketi,
arinstofa með flísum og útgengt frá henni á veröndina

og í fallega ræktaðan garð. Þrjú svefnherbergi eru í
húsinu og eitt vinnuherbergi sem liggur út frá stofu
með parketi á gólfi.
Baðherbergið er flísalagt með eldri innréttingu og
tækjum.
Innbyggður bílskúr með vatni, hita og rafmagni.
Ágæt geymsla er inn af bílskúr. Húsið er 196 fm og
var byggt árið 1974.
Söluverð 48,9 milljónir króna. Fallegt vel viðhaldið
hús með góðri útiaðstöðu. Skipti möguleg á íbúð.
Nánari upplýsingar hjá Fold, fasteignasölu, Laugavegi
170, sími 552-1400. Þjónustusími eftir lokun: 694-1401.

Finndu okkur
á Facebook
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Kringlan - Sjóváhúsið
Til leigu tvær skrifstofuhæðir á 4. og 5. hæð ca. 1100 fm. Í leigunni fylgir aðgangur
að mötuneyti og fundarherbergjum á 6. hæð og líkamsrækt á jarðhæð ásamt
bílastæðahúsi og bílastæðum utanhúss. Öll umferð um húsið er aðgangsstýrð og
uppfyllir m.a. kröfur FME til eftirlistsskyldra aðila. Horft er til langtímasamnings allt
að 10 ára eða lengur.
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Vesturhús - efri sérhæð.
Rúmgóð ca 200 fm efri sérhæð með innbyggðum
bílskúr. Mikið útsýni, sólstofa og stórar svalir. Þjú
góð svefnherbergi og stórar stofur með mikilli lofthæð. Sölumenn sýna eignina. Laus til afhendingar.

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

Traðarberg - Makaskipti
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. V. 28,5 m. Seljandi leitar að stærri eign
í Hafnarﬁrði

Oddsholt - Sumarhús
Sumarhús í passlegri fjarlægð frá höfuðborginni.
55 fm gólfﬂötur ásamt 25 fm millilofti. Tvö svefnherbergi með naglföstum rúmstæðum. Parket á
gólfum og 30 fm sólpallur. V. 13,9 m.

Vesturberg - 4ra herbergja
Endurnýjuð 110 fm útsýnisíbúð! Nýtt baðherbergi,
eldhús, innréttingar, gólfefni og stór hluti raﬂagna.
Vel skipulögð íbúð með miklu útsýni yﬁr borgina.
Afhendist ﬂjótlega fullbúin. V. 24,5 m

Þangbakki - 2ja herb.
Rúmgóð 70 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Nýlegt
eldhús og baðherbergi ásamt gólfefnum. Stórar
svalir. Stutt í alla verslun og þjónustu. V. 17,9 m.
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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

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

Góðakur- Garðabæ
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. <B>Verð 92,0 millj. <BL>

SÉRBÝLI

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17.00-18.00
Straumsalir 6 - Kópavogi. 5 herbergja með 4 svefnherbergjum.
Mjög falleg 129,8 fm. 5 herbergja íbúð á 3. hæð í 5 íbúða húsi. Fjögur svefnherbergi. Björt stofa og
borðstofa með útgangi á um 12 fm. svalir til suðvesturs. Opið eldhús með fallegum innréttingum
úr mahony. Frá íbúðinni nýtur stórkostlegs útsýnis að Reykjanesi, til Snæfellsjökuls og víðar. Stutt í
skóla, sundlaug og íþróttasvæði. Hús nýlega málað að utan. Verð 36,9 millj.
Eignin
g verður til sýnis
ý á morgun.
g Verið velkomin.
Íbúð merkt 0302. Halldór og Anna á bjöllu.

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

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

Stigahlíð- neðri sérhæð ásamt bílskúr
Vel skipulögð 149,4 fm. neðri sérhæð í nýviðgerðu þríbýlishúsi í Hlíðunum auk 28,5 fm.
bílskúrs. Hæðin skiptist í forstofuherbergi gestasnyrtingu, eldhús, rúmgóða stofu/borðstofu
með arni, þrjú herbergi á svefngangi og ﬂísalagt baðherbergi. Suðursvalir út af hjónaherr
bergi. Húsið er klætt að utan. Tröppur nýlega múraðar. Verð 39,9 millj.

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

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

Hverafold. Einbýlishús með aukaíbúð
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. <B>Verð 45,9 millj.<BL>

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 suðursvalir 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.

Reisulegt 275,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 3ja herb. aukaíbúð á jarðhæð,
innbyggðum bílskúr og stórum velheppnuðum suður garði. Húsið er vel viðhaldið og bíður
upp á mikla möguleika.Stofur með mikilli lofthæð og útgengi á suðursvalir, eldhús með
sérhannaðri innréttingu og fjögur herbergI auk séríbúðar á neðri hæð. Stutt í alla þjónustu,
skóla og leikskóla. <B>Verð 68,0 millj.<BL>

Skaftahlíð – 4ra herbergja sérhæð ásamt bílskúr.

Steinás – Garðabæ.

Drápuhlíð – 4ra herbergja

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.

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

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.

Asparhvarfp
Kópavogi
p

ASPARHVARF

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

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

Skeifan – skrifstofuhæð til leigu

Espigerði- íbúð á
tveimur hæðum

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.

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

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

Garðatorg –
Garðabæ. Til leigu
eða sölu.

Góð 59,0 fm. íbúð á efstu hæð í góðu þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað.
Um er að ræða mjög fallega og vel umgengna íbúð í í upprunalegum stíl frá
árinu 1965. Góðar svalir í suðaustur út af stofu. Þvottaaðstaða á baðherbergi.
2 svefnherbergi. Verð 17,5 millj.

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

Kötlufell.

Borgartún – skrifstofuhæð til leigu

80,9 fm. 3ja herbergja íbúð í álklæddu fjölbýlishúsi efst í Breiðholtinu. Stofa
með útgengi á yﬁrbyggðar 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.

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.

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. Verð 21,0 millj.

EIGNIR ÓSKAST
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

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 endurr
nýjuð, m.a. raﬂagnir og taﬂa, gler og gluggar, hús að utan, neysluvatnslagnir
o.ﬂ. Samliggjandi stofur með útgangi á suðursvalir. 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.

3JA HERB.

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

Trönuhjalli – Kópavogi.
rsvölum og góðu útsýni. Stofa og borðstofa með útgengi á svalir. Tvö herbergi,
bæði með skápum. Flísalagt baðherbergi með þvottaaðstöðu. Verð 19,8 millj.

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

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.

GISTIHEIMILI
2JA HERB.

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.

• 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

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.

Ránargata
– gistiheimili
Fullbúið 263,1 fm. gistiheimili í miðbænum sem samanstendur af sjö íbúðarr
herbergjum og tveimur stúdíóíbúðum.
Gistiheimilið er í rekstri með öllum
leyfum. Allt innbú til rekstrar, heimasíða,
viðskiptavild o.ﬂ. Eignin hefur verið í
dagleigu frá maí til september, en í langtímaleigu yﬁr vetrarmánuðina. Frábært
atvinnutækifæri. Nánari upplýsingar
veittar á skrifstofu.

50 ára og eldri

Skúlagata- glæsilegt útsýni 8. hæð.

Skerplugata 3 - Skerjafjörður

Efstaland - mjög góð íbúð.

Falleg 2ja herbergja 63,4 fm íbúð á 8. hæð
í 12. hæða lyftuhúsi með glæsilegu útsýni
til suðurs. Einnig fallegt útsýni til norðurs frá
sameiginlegum svölum á hæðinn sem ert
staðsettar við hlið íbúðar. Íbúðina má aðeins
selja félagsmönnum í Félagi eldri borgara sem
eru eldri en 60 ára. V. 23,5 m. 1900
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Skipalón 4 íbúð 0402 - fyrir 50 ára
og eldri.
Falleg einstaklega vel staðsett 4ra herbergja 79,7 fm íbúð á 3.hæð í mjög góðu litlu fjölbýli við
Efstaland. Góðar innréttingar, parket. Í dag eru í íbúðinni tvö svefnherb. en teiknuð þrjú.
Mjög gott útsýni. V. 23,8 m. 1899
Mjög falleg 174 fm íbúð á tveimur hæðum í tvíbýlishúsi sem var ﬂutt og endurnýjað 1991 í
Skerjafjörð. Um er að ræða efri hæð, rishæð auk hluta í kjallara. Íbúðin skiptist þannig. Hæð: tvær
stofur, eldhús, herbergi, baðherbergi og hol. Ris: fjögur herbergi, baðherbergi og gangur. Kjallari:
þvottahús með baðaðstöðu, geymsla og herbergi með eldhúsaðstöðu. Bílskúrsréttur. Byggingarréttur var samþykkur 1998 fyrir svalir á austurhlið.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 – 18:00 1931

Ólafsgeisli 79 - einbýli á útsýnisstað

Klapparstígur 14 - Glæsileg íbúð

Einbýli

S

PIÐ

Vönduð ca 92,2 fm 3ja herbergja íbúð á
4.hæð í enda í góðu nýlegu álklæddu lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli. Húsið er fyrir 50
ára og eldri. Vandaðar innréttingar, parket,
góðar svalir. Flísar. Tæki í eldhúsi fylgja m.a.
uppþvottavél og ísskápur. Tvö svefnherbergi.
Sérþvottahús. V. 24,5 m. 7033
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O
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Lambastekkur - talsv.endurn. hús.

Glæsileg 76,4 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð við Klapparstíg. Húsið er byggt árið 2006 hefur
að geyma eingöngu 8 íbúðir. Vönduð og góð íbúð með vönduðum innréttingum í nýlegu húsi á
besta stað í miðbæ Reykjavíkur. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00
V. 32,9 m. 1588
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.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:15 - 18:00 V. 65,5 m. 1375

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

Ástún 2 - glæsilegt útsýni
S

Hamravík 26 - sérinngangur
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Granaskjól - Einbýlishús

Mjög góð og vel skipulögð 104,5 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sér inngangi af svölum.
Góðar innréttingar. Góð sameign. Parket. Rúmgóð herbergi. Íbúðin er laus strax.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 23,5 m. 1920

Mjög vel skipulögð og falleg 2ja herb. 64 fm íbúð á 3.hæð í fallegu vel staðsettu litlu fjölbýli á
einstökum útsýnisstað. Húsið er að sjá í mjög góðu standi. Mikil sameign með fundarsal herb.
o.ﬂ. Fínar innréttingar. Tengi fyrir þvottavél á baðherb. og sam.þvottahús á hæðinni. Suðvestursvalir með einstöku útsýni. Íbúðin er laus ﬂjótlega.
OPIÐ HÚS Á MORGUN (ÞRIÐJUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 17:30 V. 18,5 m. 1727

Fallegt og vel staðsett 220 fm einbýlishús
innst í Granaskjóli. Húsið er á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr. Örstutt er
í skóla, leikskóla og íþróttastarf auk verslana
og þjónustu. Húsið skiptist þannig :Efri
hæð,anddyri, hol, stofa, borðstofa, eldhús, þrjú
svefnherbergi og baðherbergi. Neðri hæð: Hol,
tvö herbergi, sjónvarpsstofa, þvottahús o.ﬂ.
Bílskúr. V. 72,5 m. 1234

Parhús

Vesturgata 55 - Íbúð með verönd á 2.hæð

Hlíðarhjalli - með stúdíóíbúð
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Miðbraut - parhús

Sérlega falleg og vel viðhaldið, samtals 254,2 fm, 2ja hæða einbýlishús með sér stúdíó íbúð á
góðum útsýnisstað innarlega við Hlíðarhjalla. Róleg og falleg gata. Húsið hefur fengið gott viðhald
í gegnum tíðina. V. 71,0 m. 1930

Einstaklega falleg 3ja - 4ra herbergja íbúð á 2. hæð 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.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 26,9 m. 1880

Bergstaðastræti 33b - einbýli/tvíbýli.

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

Kjalarland 22 - mikið endurnýjað
S
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Rauðamýri - Sérstaklega vandað
raðhús

Mikið uppgert ca 150 fm einbýlishús með auka íbúð í kjallara á þessum frábæra stað í miðbæ
Reykjavíkur. Húsið er klætt að utan með bárujárni, rafmagn endurnýjað, gluggar og gler,
pípulagnir að hluta, innréttingar gólfefni oﬂ. Húsið er laust strax. V. 42,5 m. 1919

Vel staðsett og mikið endurnýjað 202,8 fm endaraðhús fyrir ofan götu ásamt 20,2 fm bílskúr á
þessum eftirsótta stað í Fossvoginum. Eignin skiptist þannig: anddyri, hol, gesta snyrting, svefnherbergi, eldhús, stofu, borðstofu og á neðri hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús
og sjónvarpshol. OPIÐ HÚS Á MORGUN (ÞRIÐJUDAG) FRÁ KL. 17:00 – 18:00 V. 54,5 m. 1723

Sérstaklega vandað og vel búið 202 fm raðhús
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

Fyrrum höfuðstöðvar Toyota við Nýbýlaveg 2-8 er til sölu

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

Klapparstígur 1 - rúmgóð

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

Norðurbakki 13c - glæsilegar fullbúnar útsýnisíbúðir

Glæsilegar íbúðir með sjávarsýn. Norðurbakki
11 og 13 eru lyftuhús á mjög góðum útsýnisstað við höfnina í Hafnarﬁrði. Íbúðirnar eru til
afhendingar strax, fullbúnar með vönduðum
innréttingum og með öllum gólfefnum. Stæði
í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Verð frá
25.5 m - 29,5 m. 1354

Húseignirnar eru fjórar og geta selst saman eða í stökum húsum. Eignirnar eru samtals 10.210 fm
að stærð. Góð bílastæði og einstakt auglýsingagildi.
Nýbýlavegur 2 er seldur.

2ja herbergja

Nýbýlavegur 4 er samtals 2.756,8 fm að stærð.
Nýbýlavegur 6 er samtals 1.930,2 fm að stærð.
Nýbýlavegur 8 er samtals 2.405,2 fm að stærð.
Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Eignamiðlunar. 1912

Vesturvör - nýlegt og ﬂott
Melgerði 37 - efri sérhæð

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. V. 36,5 m. 5596

Hæðir

Eskihlíð 26 3.h.h - frábær staðsetning

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. V. 23,9 m. 1744

3ja herbergja

Framnesvegur - vel staðsett

Efstasund - með 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

4ra - 6 herbergja

Kleppsvegur - 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

Háagerði - risíbúð

3ja herbergja risíbúð ásamt aukaherbergi í
kjallara. Íbúðin sjálf skiptist í tvær samliggjandi
stofur, eldhús, baðherbergi og svefnherbergi.
Íbúðin sjálf er 56,6 fm (gólfﬂötur er þó stærri)
en herbergið í kjallara er 19,3 fm. V. 15,6 m.
1757

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

Hulduland - jarðhæð

Bólstaðarhlíð - falleg íbúð

Ánanaust - endurnýjuð íbúð - laus.

Atvinnuhúsnæði

Ánanaust 15, íbúð 0204 er 3ja herbergja íbúð
á 2.hæð í fallegu lyftuhúsi sem var endurnýjað
fyrir nokkrum árum og var íbúðin einnig
endurnýjuð á sama tíma bæði innréttingar,
gólfefni, skápar tæki og ﬂ. Norðvestursvalir
með útsýni á ﬂóann. Íbúðin er laus og eru
lyklar á skrifstofu. V. 22,9 m. 1921

Vandað vel skipulagt 128,3 fm skrifstofu- húsnæði á 2.hæð í góðu lyftuhúsi á torginu.
Góðar verslanir og þjónusta í nágrenninu.
Laust strax. V. 15,9 m. 1902

Eskivellir - falleg íbúð með útsýni

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

Skemmuvegur - mjög góð staðsetning.

Melhagi 9 - risíbúð

Tvö samliggjandi mjög vel staðsett iðnaðarbil
annarsvegar 255 fm og hinsvegar 249 fm. Góð
aðkoma . Laust strax, sölumenn sýna. V. 28
m. 1819

3ja herbergja falleg íbúð í risi í 3-býlishúsi
við Melhaga. Íbúðin skiptist þannig: stofa, tvö
herbergi, eldhús, baðherbergi og hol. V. 19,9
m. 1638

Síðumúli - góðar innkeyrsludyr og
lofthæð

Skógarsel - glæsileg íbúð

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. V. 39,5
m. 1629

Hæð í miðborginni óskast.
Er með kaupendur að 90-130 fm íbúð eða hæð í miðbænum. Staðgreiðsla í boði. Upplýsingar gefur Þórarinn

Fagrahlíð - Hafnarﬁrði

Fagrahlíð 3 Hafnarﬁrði er 83,1 fm íbúð á
2.hæð í mjög fallegu litlu fjölbýli . Tvö svefnherbergi , sérþvottahús innaf eldhúsi. Góðar
svalir. Mjög snyrtileg sameign. Laus strax,
sölumenn sýna. V. 18,7 m. 1914

Hvassaleiti - 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

Vesturbær Rvk 2ja og 3ja
Er með aðila sem eru að leita að 2ja og 3ja herbergja íbúðum í miðbæ eða vesturbæ Reykjavíkur. Góðar greiðslur í
boði. Upplýsingar gefur Þórarinn

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

Garðatorg - skrifstofuhúsnæði

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.
24,9 m. 1881

Eignir óskast
Sérbýli í suðurhlíðum Kópavogs óskast
Er með kaupendur að ca 200-250 fm einbýli, rað- eða parhúsi í austurbæ Kópavogs. Upplýsingar gefur Þórarinn

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

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

Glæsilegt atvinnuhúsnæði sem skiptist í lager-, vinnslu- og skrifstofuhúsnæði. Húsnæðið skiptist
í stór rými sem eru með mikilli lofthæð og innkeyrsludyrum. Í sitt hvorum enda eru milliloft
sem eru nýtt sem starfsmannaaðstaða og skrifstofurými. Alls eru átta góðar innkeyrsludyr með
rafdrifnum ﬂekahurðum. Göngudyr eru alls tíu. Lofthæð er um 6,3 m undir bita í vinnslurýmum,
mest er hún 8,6 m. Lóðin er malbikuð og með góðum bílastæðum. V. 190 m. 1910

Álfaskeið 72 - frábært verð

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. V. 14,5 m. 1332

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.
1353

Óskast í Sjálandshverﬁ
Traustur kaupandi óskar eftir 120-140 fm útsýnisíbúð í Sjálandshverﬁ í Garðabæ. Nánari uppl. veitir Sverrir Kristinsson
2ja herbergja íbúðir óskast
Fjársterkur kaupandi óskar eftir nokkrum 2ja herbergja
íbúðum í lyftuhúsum á Höfuðborgarsvæðinu. Íbúðirnar
verða staðgreiddar ef um semst. Allar nánari uppl. veitir
Magnús Geir Pálsson sölumaður á Eignamiðlun.
Íbúð við Hæðargarð óskast - staðgreiðsla
Höfum kaupanda að ca. 100 fm íbúð að Hæðargarði 29,
33 eða 35. Nánari uppl veitir Sverrir Kristinsson.
Raðhús í Fossvogi óskast
Höfum kaupenda að góðu raðhúsi í Fossvogi. Nánari uppl.
veitir Kjartan Hallgeirsson
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Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Krókamýri 58 - Gbæ

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Verð: 84,9m

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Hraunprýði 6, 8, 10 og 12 - 210 Gbæ

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

Starengi 14 – 112 Rvk

Verð: 54,8 m og 55,8 m

Opið
hús

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Verð: 28m

Opið
hús

Herb:65-6Stærð: 242,1 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 178 – 182 fm 22 fm bílskýli
Herb.

Herb:45-6Stærð: 100,0 fm
Herb.

OPIÐ HÚS þriðjud. 4. sept. kl. 18.00 – 18.30

Hringdu í 893 4416 og pantaðu skoðun.

Hringdu í 893 4416 og pantaðu skoðun.

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

Raðhús í Garðabæ. Einstaklega vel hönnuð og fjölskylduvæn hús á
einni hæð með möguleika á fjórum, góðum svefnherbergjum. Stærðir
húsa eru um 180fm, auk 22fm bílskýlis. Arkitekt Halldóra Vífilsdóttir.
Húsin verða afhent fljótlega, fullfrágengin, frágengin lóð, tilbúin til
innréttinga með frágengnum loftum og rafmagni, án gólfefna

Falleg, vel skipulögð 4ra herberga íbúð á jarðhæð með sérinngangi frá
bílastæðum og sér garði út af stofu. Hús og íbúð í góðu standi. Íbúðin
er einkar vel umgengin og viðhaldið, með góðum innréttingum. Þrjú
góð svefnherbergi. Eldhús og stór stofa í sama rými. Stór,
sameiginlegur, aflokaður bakgarður með leiksvæði og tækjum.

Uppl. Árni, gsm: 893 4416

Uppl. Árni, gsm: 893 4416

Uppl. Árni, gsm: 893 4416

Breiðvangur 9 – 220 Hfj

Móaflöt 59 – 210 Gbæ

Verð: 39,9m

Opið
Opið
hús
hús

Engjateigur 17 R - 105 Rvk

Verð: 51,5m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:95-6Stærð: 229,3 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 200 fm
Herb.

Herb:35-6Stærð: 110 fm
Herb.

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 4. sept. kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánud. 3. sept. kl. 17:30-18:00

Íbúð á 2 hæðum, 1. hæð og jarðh. Efri hæð: Nýl.uppg. 148,3fm
m/geymslu. Anddyri, sjónvarpshol og skáli, rúmgóð setustofa. Eldhús
m/borðkr. Búr og þvottahús innaf eldhúsi. Svefnherbergisg. með 4
svefnh+baðherb. Neðri hæðin: 81,0ferm 3ja herb íbúð m.sér inng. frá
garði og samgangur við efri hæð. Sjá nánar á: www.fasttorg.is.

Glæsilegt endaraðhús á þessum eftirsótta stað. Stór stofa, gengið út
á flísalagða verönd og sólpall. Fjögur svefnherbergi. Bílskúr
innréttaður sem stúdíóíbúð. Stór og fallegur trjágarður, lóðin er
samtals 1.250fm. Sjón er sögu ríkari. Uppl. Bjarni Tómas s: 895-9120
& bjarni@fasttorg.is Sjá nánari lýsingu í www.fasttorg.is.

OPIÐ HÚS mánud. 3.sept. kl.17.30-18.00

Uppl. Sigurbjörn, gsm: 867 3707

Uppl. Bjarni, gsm: 895 9120

Frostafold 14 - 112 Rvk

Lautasmári 1 - 201 Kóp

Verð: 17.3m

Opið
Opið
hús
hús

Mjög falleg og skemmtileg 3ja herbergja íbúð á 2.hæð fyrir ofan
Listhúsið (gengið upp eina hæð um tröppur utan á húsinu). Íbúðin er
með sérinngangi. Glæsilegt útsýni er út frá stofu. Íbúðin er tveggja
hæða og eru svefnherbergin á efrihæð íbúðarinnar.

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Birkigrund 6 – 200 Kóp

Verð: 42.5m

Herb:45-6Stærð: 150,5 fm
Herb.

Herb:75-6Stærð: 268,2 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánudag 3. sept. kl. 18.30-19.00

hringið og bókið skoðun!

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 4.sept. kl. 18:00-18:30

Eignin fæst gegn yfirtöku láns frá ILS +500.000.-Rúmgóð 2herb íbúð
með frábæru útsýni í fallegu lyftuhúsi á þessum vinsæla stað í
Grafarvoginum. Gólfefni er náttúrusteinn og pl.parket. Tengi fyrir
þvottavél er á baðherbergi og frá stofu er gengið út á rúmgóðar
suðursvalir með frábæru útsýni..

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

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107
Verð: 21.7m

Silungakvísl 4 - 110 Rvk

Verð: 69.5m

Opið
hús

Herb. 4

Verð: 67,5m

Opið
Opið
hús
hús

Opið
hús

Herb:25-6Stærð: 58,6 fm
Herb.

Arahólar 4 - 111 Rvk

Verð: 37.9m

Opið
Opið
hús
hús

Vesturvangur 9 – 220 Hfj

Fallegt fjölskylduhús á einstökum stað við Fossvogsdalinn
Kópavogsmegin. Húsið sjálft er 232,2 fm og bílskúrinn er 36 fm. Þetta
vel skipulagt pallabyggt einbýlishús með fallegum og skjólgóðum garði
í grónum hverfi. Stutt er í leik- grunn- og framhaldskóla, íþróttahúsið
Fagrilundur og aðra þjónustu. Nóg af góðum göngu- og hjólaleiðum á
næsta leiti. Uppl. Sigríður Rut, gsm: 699 4610

Verð: TILBOÐ

Lundur 86-92 – 200 Kóp

Verð: 29,5 - 44m

Opið
hús

Stærð: 103,3 fm

Herb. 8

Stærð: 288 fm

Herb. 5

Stærð: 193 fm

Herb. 3-4 Stærð: 100,1-144 fm

OPIÐ HÚS mánudag 3. sept kl. 17.30-18.00

Hringið og bókið skoðun s. 895-6107

OPIÐ HÚS mánud. 3. Sept. kl.18:00-18:30

Bókið skoðun í gsm: 699-4610

Rúmgóð og björt 4ja herb. íbúð á efstu hæð
með yfirbyggðum svölum og einstöku útsýni í
góðu lyftuhúsi í Breiðholtinu. Svefnherbergi eru
3, rúmgott hol með sjónvarpsaðstöðu og tengi
fyrir þvottavél á baðherbergi.

Glæsilegt einbýlishús í Árbænum. Húsið er
teiknað af Kjartani Sveinssyni. Hátt er til lofts í
eigninni og glæsileg ca 100fm timburverönd.
Svefnherbergi eru 5 mögulegt að hafa 6. Skipti
á minni eign koma til greina.

Einbýli á einni hæð á einum fallegasta stað
Hafnarfjarðar með útsýni yfir hraunið. 4 svefnh. 2
baðherb, stór og góður bílskúr.
Verðtilboð óskast.

Vandaðar og bjartar 3ja-6 herb. íbúðir í
nýbyggingu. Stæði í bílageymslu fylgir öllum
íbúðum.Þetta er vafalítið ein allra glæsilegasta
staðsetning íbúðarbyggðar á höfuðborgarsvæðinu.

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Tunguás 2 - 210 Gbæ

Herb. 5

Langholtsvegur 152

Verð: 79m

Opið
hús

Stærð: 230,1 fm

OPIÐ HÚS mánudag 3.sept. kl 17:30-18:00
Fallegt og sérlega vandað 230fm einbýlishús á
góðum stað í Garðabænum. Eignin er mjög vel
skipulögð og með góðum innréttingum.
Glæsilegar stofur og borðstofa. Þrjú svefnherbergi
og tvö baðherbergi, Góð lofthæð og innbyggð
lýsing. Uppl. Edda, gsm: 660 0700

Verð: 22,9m

Opið
hús

Herb. 3

Stærð: 71 fm

OPIÐ HÚS mánudag 3. sept. kl. 18:30-19:00
Auðveld kaup, yfirtaka lána + 1.200.000.
Sérstaklega falleg og vel skipulögð 3herb risíbúð
á þessum eftirsótta stað. Eignin er skráð 71fm
en gólfflötur er 91fm. Íbúðin er mikið endurnýjuð
og húsið allt hefur einnig verið endurbætt að
utan. Uppl. Edda, gsm: 660 0700

Uppl. Garðar, gsm: 899 8811

Hulduland 22 - 108 Rvk

Uppl. Sigríður Rut, gsm: 699 4610
Verð: 49,8m

Opið
hús

Herb. 4

Stærð: 193,1 fm

Skólagerði 61 - 200 Kóp

Verð: 21,9m

Opið
hús

Herb. 4

Stærð: 78,9 fm

OPIÐ HÚS fimmtud. 6. sept. kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánud 3. sept. kl. 17:30-18:00

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Raðhús með bílskúr í einu vinsælasta hverfi á
höfuðborgarsvæðinu. Húsið er á þremur
pöllum m/þremur herbergjum, rúmgóðum
stofum og sjónvarpsstofu. Eldhús m/borðkrók.
Útgengt úr stofu í suðurgarð m/stórum sólpalli.

LAUS VIÐ KAUPSAMNING. MJÖG GOTT
ÁHVÍLANDI LÁN - HÆGT AÐ YFIRTAKA ALLT
AÐ 90%: Vel nýtt og björt 4ra herb. íbúð á 2
hæð í góðu húsi og grónu og barnavænu hverfi í
Vesturbæ Kópavogs rétt v/skóla.

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

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

09

stakfell.is

17. Júnítorg - 210 Gbæ

Mávanes - 210 Gbæ

144,3 fm glæsileg penthouse íbúð við Sjálandið í Garðabæ. Íbúðin skiptist í forstofu hol, eldhús,
stofu, sjónvarpshol, 2 svefnherb., bað og þvottahús. Sérgeymsla er í sameign ásamt stæði í bílskýli. Fallegt útsýni er úr íbúðinni út á sjó.

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

Höfum kaupanda að raðparhúsi eða einbýli í
Ásahverfinu í Garðabæ

Höfum kaupanda að 2-3
herbergja íbúð í Salahverfinu

Höfum kaupanda að hæð
eða raðhúsi í Norðlingaholti

Höfum sterkan leigjanda
að einbýlishúsi í Garðabæ

S

PIÐ

HÚ

O

Flétturimi - 112 Rvk

Ásgarður - 108 Rvk

Þrastarlundur - 210 Gbæ

Hásteinsvegur - 825 Stokkseyri

Barmahlíð - 105 Rvk

Skemmtileg og björt 4ra herb. íbúð. Geymsla
er í sameign. 25,3 m2 mjög góður bílskúr
fylgir íbúðinni. LAUS STRAX. Verð: 27,9 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN, 4. SEPT KL 19:00-19:30
57,9 fm falleg 2ja herb. íbúð á 3. hæð með glæsilegu
útsýni til suðurs yﬁr Fossvoginn og Kópavog. Sérinngangur af norðursvölum og auk þess stórar suðurr
svalir. Opin og björt íbúð. Verð: 17,9 millj.

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.

207,3 fm glæsilegt einbýlishús á einni hæð
á Stokkseyri, Árborg. Einnig er um 6,0 m²
útigeymsla sem byggð var við húsið og er
ekki tilgreind í fasteignaskrá. Skipti möguleg
á sumarbústað.

148,5 fm 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.

Hraunbrún - 220 Hfj

Otrateigur - 105 Rvk

Sævangur - 220 Hfj

Hraunbær - 110 Rvk

Birkigrund - 200 kóp

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
endurnýjað bæði að utan sem innan. Snyrtilegur garður og gott skipulag.
Verð: 48,6 millj.

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

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

Glæsilegt og vel við haldið einbýlishús á
besta stað innst í lokaðri götu. Gott skipulag,
teiknað af Kjartani Sveinssyni. Fallegur garður
og rúmgóður bílskúr.
LÆKKAÐ
A VERÐ
R : 54,9 millj.

Sogavegur - 108 Rvk

Hraunbær - 110 Rvk

Eskiholt - 210 Gbæ

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

Snyrtileg 3ja herb. íbúð á 3ju hæð (efstu).
Talsvert endunýjuð. Sér inngangur af svölum.
Mögul. að yﬁrtaka hagstæð lán. Laus ﬂjótlega.
Verð: Tilboð.

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

Rauðamýri - 270 Mos

Langholtsvegur - 104 Rvk

Erluás - 221 Hfj

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

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

Háholt - 270 Mos

Grænakinn - 220 Hfj

Línakur - 210 Gbæ

Um er að ræða þrjar 3ja herb. íbúðir.
Íbúðirnar eru allar innréttar á afar smekkk
legan hátt. Sérinngangur. LAUST STRAX. Verð
frá 22 millj.

82,1 fm 4ra herbergja íbúð í tvíbýlishúsi.
Íbúðin hefur verið stækkuð með gólfsíðum
gluggum. Einnig er að möguleiki að kaupa
risið. Verð: 16,3 millj.

160,7 fm falleg og björt 5 herb. íbúð á 2. hæð
með sérinngangi í nýlegu fjölbýlishúsi í Akralandinu í Garðabæ. Verð: 46 millj.

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

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

Þrastarás - Einbýli m/auka íbúð - Hf.
Sérlega vandað fullbúið 320 fm tvílyft einbýlishús með auka íbúð
og stórum tvöföldum bílskúr mjög vel staðsett á útsýnisstað í
Áslandshverﬁnu í Hafnarﬁrði. Vönduð gólfefni eru á húsinu, gegnheilt rauðeikar parket og ﬂísar, gólfhiti. Fullbúin afar vönduð eign í
sérﬂokki, góð staðsetning, útsýni. Verð 79,5 millj.

Hverﬁsgata - Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt þrílyft einbýli samtals ca.
110 fm. Mikið endurnýjað , virðuleg húseign á besta stað við
Fríkirkjuna og miðbæinn. Afgirtur garður með pöllum. Verð 31,9
millj.

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

Þrastarás – Einbýli – Hf.
Glæsilegt pallabyggt einbýlishús í Áslandinu með bílskúr samtals
221,9 fm. Mjög fallegur garður með hellulögðum veröndum og
heitum potti. Fullbúin eign í sérﬂokki. Arkitekt teiknað hús. Frábær
staðsetning og útsýni í Áslandinu. Myndir á hraunhamar.is
Verð 68,9 millj.

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

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

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.

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

Erluás - 2ja herbergja - Hf.
Nýkomin sérlega falleg 74 fm. 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í þessu
vinsæla fjölbýli. Fallegar innrétttingar. Glæsilegt útsýni. Laus strax.
Verð 18,9 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.

Móabarð - 2ja herbergja - Hf.
Nýkomin í einkasölu skemmtileg ca. 65 fm. íbúð á 3. hæð (efstu) í
fjölbýli. S-svalir. Róleg staðsetning. laus. Verð 12,9 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 7 - Hf. - 3ja herb.
Um er að ræða mjög snyrtilega 80,2 fm 3ja herbergja endaíbúð
á annarri hæð í góðu litlu fjölbýli vel staðsett við grænt svæði í
Setbergshverﬁnu.
Eignin skiptist í forstofu, gang, eldhús, herbergi, hjónaherbergi,
baðherbergi, þvottahús, stofu, geymslu ásamt hefðbundinni sameign. Fallegar inréttingar og gólfefni. Verð 19,8. millj.

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 120 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 - 29,5 millj.

Brekkuás 9-11 Hafnarﬁrði - Nýjar íbúðir.
Glæsilegar útsýnisíbúðir með sér inngangi 3ja -4ra í Áslandi í
Hafnarﬁrði.
* Íbúðirnar 93,6 - 133,9 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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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 Ólafur Finnbogason Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
skjalagerð
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 Helga J. Úlfarsdóttir
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 893 1485
Sími: 899 2907
Sími: 845 8958
Sími: 697 9300

auglýsir ...

Fasteignafélag til sölu!
Höfum fengið í einkasölu
eitt stærsta fasteignasafn í einkaeigu á Íslandi til sölumeðferðar,
samtals um 23.000 fm. Fasteignirnar eru í góðu ástandi og í útleigu
til traustra leigutaka, s.s. ríkis, stórfyrirtækja og öflugra fyrirtækja.

Einstakt tækifæri fyrir fasteignafélög og fagfjárfesta.
Eignasafnið verður selt í heilu lagi.
Allar nánari upplýsingar um eignasafnið veitir
Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali
í síma 569-7005 eða 661-2100, oskar@miklaborg.is

201 Kópavogur

270 Mosfellsbær

105 Reykjavík

113 Reykjavík

Lómasalir

Þrastarhöfði

Laugalækur

Þórðarsveigur

Góð 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi

Glæsilegt 2ja hæða einbýlishús

175 fm raðhús á 3 hæðum

Verslunarhúsnæði 200 fm, til sölu eða leigu

105 fm, vel umgengin eign

263,6 fm í lokuðum botnlanga

5 góð svefnherbergi

Eign sem býður uppá mikla möguleika

Stór stofa, svalir með útsýni

Miklar svalir - mikið útsýni

Rúmgott eldhús og stofa

Bílastæði fyrir 16 bíla

Eftirsóttur staður

Vandaðar innréttingar og tæki

Garður í suður

Stæði í bílageymslu

Instabus rafkerfi

Frábært fjölskylduhús

Verð:

27,7 millj.

Verð:

87,0 millj.

Verð:

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

tt verð

Hagstæ

Kíktu við á

42,4 millj.

Verð:

27,0 millj.

www.miklaborg.is
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200 Kópavogur

Hlíðarvegur
Góð 3ja herbergja íbúð
Á 1. hæð
Fallegt útsýni
Góðar svalir
Verð:

19,5 millj.

110 Reykjavík

220 Hafnarfjörður

200 Kópavogur

Eyktarás

Kirkjuvegur

Hjallabrekka

Stærð 250,9 fm
Fimm svefnherbergi
Tvö baðherbergi
Gróinn garður
Bílskúr

Sérbýli 166 fm

Falleg 6 herbergja sérhæð

Þrjú svefnherbergi

Stærð 145,6 fm ásamt 25,2 fm bílskúr

Opið eldhús

Gróinn suðurgarður

Heitur pottur
Verð:

112 Reykjavík

47,9 millj.

Frábær staðsetning

Verð:

108 Reykjavík

44,9 millj.

Verð:

112 Reykjavík

105 Reykjavík

Sóleyjarimi

Ármúli

Fannafold

Sundlaugavegur

Glæsileg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð

Snyrtilegt 390 fermetra iðnaðarhúsnæði
Miðsvæðis í Reykjavík
Húsnæðið er með góðri lofthæð
Stórar innkeyrsluhurðir
Góð starfsmannaaðstaða

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.

Verð:

ÁN
GÓÐ L

Sérgarður, sólpallur
Bílskúrsréttur, platan komin
n

55,0 millj.

37,9 millj.

Björt og falleg

LAUS

STRAX

Nýtt eldhús og bað
Verð:

25,9 millj.

Verð:

20,9 millj.

Laus strax

108 Reykjavík

108 Reykjavík

170 Seltjarnarnes

104 Reykjavík

Stóragerði

Rauðagerði

Skútuvogur 1

Tjarnarstígur

83 fm, 3ja herbergja

Falleg 5 herbergja

Einstakt skrifstofuhúsnæði

234 fm einbýli

Virkilega falleg

Stærð 134,4 fm með bílskúr

351,4 fm, 2 hæð

Fallegt sjávarútsýni

Efsta hæð

Bílskúr 22 fm

Afhendist við kaupsamning

Eign sem hefur fengið gott viðhald

Góð staðsetning

Frábær staðsetning
Verð:

20,9 millj.

Möguleiki á aukaíbúð
Verð:

29,5 millj.

TILBOÐ

Verð:

113 Reykjavík

Kristnibraut

210 Garðabæ
101 Reykjavík

Fiskislóð 23-25

Þrastarlundur

Glæsileg 4ra herbergja með suðursvölum

Til sölu vandað verslunar- og iðnaðarrými

Næg bílastæði við húsið á malbikuðu plani

Gott einbýlishús á einni hæð

Stæði í bílageymslu

Samtals 3.440 fm

Einstaklega vandað hús á frábærum stað

Svefnherbergin eru fjögur

Við hlið leik- og grunnskólans

Verslunarrými 1.777 fm og iðnaðarrými 1.663 fm

Möguleiki á að selja eða leigja húsið í tvennu lagi

Garðskáli ekki inn í FMR

Skipti skoðuð innan hverfis á dýrari eign

Lofthæð um 9 m og margar innkeyrsludyr

Verð:

64,5 millj.

26,9 millj.

Tvöfaldur bílskúr
Verð:

386 millj.

Verð:

56,0 millj.

55 ára og eldri

104 Reykjavík

Skipasund

105 Reykjavík

Boðaþing 10-12

203 Kópavogur

Dalbraut

Stærð 77,3 fm

Stórglæsilegar 52-170 fm íbúðir

Fyrir aldraða

Mikið endurnýjuð

Hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöð nærri

Góð 3ja herbergja á 1. hæð

Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir flestum eignum

Stæði í bílageymslu

Tilbúnar 2 vikum eftir kaupsamning

Vel umgengin

Frábær staðsetning
Stutt í alla þjónustu
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Verð:

18,9 millj.

Traustur byggingaraðili

Verð:

29,2 millj.
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105 Reykjavík

Snorrabraut

221 Hafnarfjörður

Mánudag 3. sept.

4-5 herbergja

Verð:

26,9 millj.

111 Reykjavík

Hraunberg 19

Neðri sérhæð og bílskúr samtals 125,7 fm

Hagstætt óverðtryggt lán áhvílandi um 24 millj.

Eskivellir

17:00 - 17:30

Nánari upplýsingar veitir

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

Fallegt 273 fm einbýlishús
Tvær auka íbúðir í bílskúr
Gott áhvílandi lán
Eigandi skoðar skipt á minni eign
Góðar leigutekjur
Verð: 55,0

millj.

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

úðir

Nýjar íb

OPIÐ HÚS
112 Reykjavík

Flétturimi

101 Reykjavík

Þriðjudag 4. sept.

17:00 - 17:30

Þórðarsveigur 17

113 Reykjavík

Einarsnes

Góð 3ja herbergja íbúð á 3. og efstu hæð

Falleg 3ja herbergja á 2. hæð

175 fm endaraðhús

Falleg og björt eign

Stórar suðvestur svalir

3 góð svefnherbergi

Lyftuhús, stæði í bílageymslu

Nýlegar innréttingar

Ekkert áhvílandi, laus við kaupsamning

Fallegt útsýni

Gott útsýni

Nánari upplýsingar veitir

25 fm milliloft
Verð:

19,9 millj.

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

Verð:

24,9 millj.

Verð:

49,9 millj.

OPIÐ HÚS
201 Kópavogur

105 Reykjavík

Laugarnesvegur

Þriðjudag 4. sept.

17:30 - 18:00

Tjarnarból 12

170 Seltjarnarnes

Kórsalir

Glæsileg 3ja herbergja íbúð

Glæsileg 4ra herbergja

Glæsileg 4ra herbergja íbúð

Sérinngangur á 1. hæð

Mikið endurnýjuð

Stórar stofur

Vandaðar innréttingar

Sjávarútsýni

Þvottahús innan íbúðar

Nánari upplýsingar veitir

Verönd, verðlaunagarður
Stæði í bílageymslu

Verð:

34,9 millj.

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

Mikið útsýni

Bílskúr
Verð:

33,0 millj.

Stæði í bílageymslu

Verð:

32,7 millj.

OPIÐ HÚS
105 Reykjavík

108 Reykjavík

Stóragerði

Þriðjudag 4. sept.

18:00 - 18:30

105 Reykjavík

Meðalholt 10

Jörfagrund – efri hæð

Glæsileg 5 herbergja, 176 fm íbúð á jarðhæð

Góð 3-4ja herbergja íbúð

Sérhæð 90,8 fm

Sérinngangur

2 stofur og 2 herbergi

Bjartar stofur

Nýlegt hús

Hús nýlega viðgert

Fallegt útsýni

Nánari upplýsingar veitir

30 fm sérverönd
Verð:

57,5 millj.

Þvottahús innan íbúðar

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

Verð:

21,5 millj.

Verð:

200 Kópavogur

Hringhella - leiga

111 Reykjavík

Stelkshólar

221 Hafnarfjörður

Kópavogsbraut 3

Stærð 60,6 fm

Bjartar 2ja og 3ja herbergja

Snyrtileg íbúð

Fallegar innréttingar

Endurnýjuð eldhúsinnrétting

Frábær staðsetning á höfuðborgarsvæðinu

Suðursvalir

Mikil eftirspurn!
Verð:

15,9 millj.

19,5 millj.

Til leigu eða jafnvel sölu tvö góð iðnaðarbil

ir

ð
is 3 íbú
Einung ir
eft

Stærð um 140 fm
Jarðhæð um 100 fm og milliloft um 40 fm
Góð lofthæð og innkeyrsluhurð
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leitar að ...
200 Kópavogur

113 Reykjavík

Kársnesbraut

Friggjarbrunnur

Þrílyft parhús með bílskúr

Fallegt og vel staðsett 224,4 fm raðhús

Alls 142 fm, þar af bílskúr 45 fm

Gott innra skipulag

Eignin er talsvert endurnýjuð

Mjög vandaðar innréttingar

og telur: 3 svefnh., stofu, eldhús,

Stórar suðursvalir ásamt góðum garði í suður

hol, 2 baðh. og þvottahús

26,9 millj.

Verð:

Verð:

55,0 millj.

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

113 Reykjavík

Leiðhamrar

Þórðarsveigur

Fallegt parhús
212 fm
Fjögur góð svefnherbergi
Tvær timburverandir
Garður hannaður af Stanislav

Falleg 3ja herbergja á 2. hæð
Stórar suðvestur svalir
Lyftuhús
Stæði í bílageymslu

- Nánari upplýsingar gefur
Atli í síma 899 1178.

Óska eftir 3ja-4ra
herbergja íbúðum fyrir
ákveðna kaupendur
í Grafarholti og
Norðlingaholti vegna
mikillar sölu undanfarið

Óska eftir sérhæð
eða litlu raðhúsi á
Seltjarnarnesi fyrir hjón
með tvö börn
Staðgreiðsla í boði fyrir réttu
eignina.
- Nánari upplýsingar gefur
Ólafur í síma 822 2307.

- Nánari upplýsingar gefur
Atli í síma 899 1178.

46,0 millj.

Verð:

- Nánari upplýsingar gefur
Atli í síma 899 1178.

Rúmur afhendingartími í boði.

Laus strax

112 Reykjavík

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

Verð:

24,9 millj.

Óska eftir einbýlishúsi
í Linda-, Sala- eða
Kórahverfi í Kópavogi
Sterkar greiðslur í boði fyrir
réttu eignina.

Óska eftir 3ja - 4ra
herbergja íbúð á
Seltjarnarnesi eða í
Vesturbænum fyrir
ungan námsmann
Góðar greiðslur í boði.
- Nánari upplýsingar gefur
Ólafur í síma 822 2307.

- Nánari upplýsingar gefur
Atli í síma 899 1178.

200 Kópavogur

203 Kópavogur
p
g

Fagrihjalli

Boðaþing

Parhús á tveimur hæðum, mikið útsýni

Stórglæsileg þakíbúð
ð

ROTIÐ
STÓRB NI
ÚTSÝ

Húsið er skráð 174,8 fm þar af bílskúr 28,2 fm

170 fm, 4ra herbergja
a

Gott skipulag

Hjónasvíta með sérbaði og fataherbergi
30 fm svalir

39,9 millj.

Verð:

Verð:

52,9 millj.

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.

Óska eftir 3ja - 4ra
herbergja íbúðum fyrir
leigufélag. Miðsvæðis,
helst í 101, 107 eða 105
Staðgreiðsla í boði fyrir réttu
eignirnar.
- Nánari upplýsingar gefur
Ólafur í síma 822 2307.

Óska eftir ca 300 fm
einbýli á Seltjarnarnesi,
má vera stærra
Möguleg skipti á minna húsi á
Nesinu.
- Nánari upplýsingar gefur
Ólafur í síma 822 2307.

108 Reykjavík

201 Kópavogur

Óska eftir góðri
sérhæð í póstnúmeri
105

Hlyngerði

Þrymsalir

Sjarmerandi tvílyft einbýlishús
Frábær gróin staðsetning
Nýtt eldhús, sólríkar svalir
Innbyggður bílskúr
Möguleiki á sér íbúð á jarðhæð

Einstaklega, glæsileg eign

Sterkar greiðslur, afhending
samkomulag.

Tveggja hæða, einbýli, 330 fm

- Nánari upplýsingar gefur
Atli í síma 899 1178.

Fjögur svefnherbergi

Óska eftir að
minnsta kosti 300
fm einbýlishúsi í
Grafarvogi

Sérlega vandaðar innréttingar

- Nánari upplýsingar gefur
Heimir í síma 893 1485.

69,7 millj.

Verð:

Verð:

77,0 millj.

Laus strax

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.

200 Kópavogur

Vesturtún

Verslunarpláss 152,4 fm að stærð
Móttaka götumegin
Sýningargluggi
Gott aðgengi
Miklir möguleikar

Einbýlishús 198,7 fm að stærð
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Verð:

- Nánari upplýsingar gefur
Heimir í síma 893 1485.

225 Álftanesi

Auðbrekka – verslunarpláss

Óska eftir 3ja – 4ra
herbergja íbúð á
jarðhæð í hverfum 110,
111, 112 og 113

Tvöfaldur bílskúr
Fjögur svefnherbergi
Stór suðurpallur

19,5 millj.

Skráðu þína leit á
Verð:

41,0 millj.

www.miklaborg.is
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Laus strax

105 Reykjavík

112 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Sóltún 18
Glæsileg 2 herbergja íbúð á jarðhæð

Mánudag 3. sept.

Sporhamrar

17:30 - 18:00

94,6 fm ásamt stæði í bílageymslu

108 Reykjavík

Rauðagerði 20

Tvöfaldur bílskúr

Hæð með bílskúr

Íbúðin er á efri hæð og aðeins 4 íbúðir í stigagangi

Mikið endurnýjuð

Verð:

29,9 millj.

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

Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir

Góð 153,5 fm 4ja herbergja íbúð

Frábær staðsetning alveg við skóla

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

32,9 millj.

Verð:

32,9 millj.

50 ára og eldri

112 Reykjavík

113 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Sóleyjarimi

Þriðjudag 4. sept.

Vönduð 3ja herbergja íbúð

Hörðukór

17:00 - 17:30

Á annarri hæð

Ljósheimar 11

104 Reykjavík

Suðursvalir

Vel skipulögð íbúð

Suðursvalir

Útsýni

Önnur hæð í litlu fjölbýli

Vandaðar innréttingar
Nánari upplýsingar veitir

Verð:

23,9 millj.

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

Glæsileg 3ja herbergja

Lyftuhús

Eftirsótt staðsetning
Tvö góð svefnherbergi
Laus strax

23,9 millj.

Verð:

28,8 millj.

101 Reyk
10
ykja
javí
vík
k

TIL SÖLU
Tilbo
oð óskast

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

Nánari upplýsingar veitir

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

44 íbúðir
í miðborginni
Höfum fengið í sölumeðferð Leiguíbúðir ehf. Fasteignir
félagsins eru samtals 44 íbúðir við Brautarholt 2 og
Njálsgötu 53-57 í Reykjavík.

Íbúðirnar, sem eru allar 2ja og 3ja herbergja eru í góðu ástandi
og hafa verið í útleigu á almennum markaði undanfarin ár.
Lyfta er í Brautarholtinu og lyftu verður komið fyrir í Njálsgötu 53, sem mun þjóna öllu húsinu nr. 53-57.
Áhvílandi eru hagstæð lán.

Skipting íbúðanna er eftirfarandi:
Njálsgata 53
9 íbúðir í nýbyggingu byggingarár 2012
Njálsgata 55-57 21 íbúð
byggingarár 2003
Brautarholt 2
14 íbúðir bygg.ár 1958 endurbyggt 2004
10 stæði eru í bílageymslu undir húsinu nr. 55 -57 við Njálsgötu og 7 stæði verða í bílageymslu hússins nr. 53.

Tilvalið tækifæri
fyrir fjárfesta til útleigu á almennum markaði
eða til notkunar sem hótelíbúðir.

Allar nánari upplýsingar veita neðangreindar fasteignasölur

»¦INSGÚTU  s  2EYKJAVÓK s 3ÓMI   s &AX  
WWWFASTMARKIS s FASTMARK FASTMARKIS
*ØN 'U¦MUNDSSON LÚGG FASTEIGNASALI
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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.

Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
skrifstofustjóri.

Þórarinn
Friðriksson
Sölum.
Sími:844-6353

www.Valholl.is

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð

Opið virka daga frá kl. 9-17

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

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Stærri eignir.

Frábært 2ja hæða parhús á útsýnisstað í
Kópavogi

Berjarimi m/ Bílskýli - Gott verð

ÓSKA EFTIR

Hamrahlíð - Sérbýli

Glæsilegt hús teiknað af Kjartani Sveinssyni. Rúmlega
300 fm að stærð og á þremur hæðum ásamt bílskúr,
endurnýjuð að innan sem utan. Aðalíbúð er á tveimur
hæðum. Nýlegar innréttingar, útgengt á svalir frá stofu
og einnig efri hæð, fjögur svefnherb. Í kjallara er þriggja
herbergja íbúð sem mætti leigja út en eignin er í grennd
við Menntaskóla og Háskóla V. 82 millj. Uppl. Jón Rafn
S: 695-5520
Víðihvammur - Suðurhlíðar Kóp.

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.

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

Eldri borgarar.
Gullsmári í húsi fyrir aldraða. - með bílskúr.
Falleg 97 fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í bílageymslu.
Einstaklega falleg og vel viðhaldinn. Þvottahús innan
eignar og geymsla á hæðinni. Verð 25,9 m, áhvílandi 20
m. frá ÍLS. Uppl. Þórarinn s. 844-6353.

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
Einbýli - Njarðvík.

2ja herbergja
Reynimelur - Sérinngangur
Vorum að fá mjög góða 76 fm íbúð á 7 hæð. Íbúð fylgir
30,4 fm góður bílskúr. Góðar ﬂísalagðar yﬁrbyggðar
suðursvalir. Vandað parket á ﬂestum gólfum. Glæsilegt
útsýni. Öll sameign til fyrirmyndar. Íbúð er laus
ﬂjótlega. V. 28,5m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Vantar sérhæð í Hlíðum fyrir fjársterkan Valsmann
sem búinn er að selja og vill hvergi annars staðar
búa, en í nálægð við Valsvöllinn.
Nánari uppl. Ellert 893-4477.
Vantar sérbýli í Borgar, Víkur eða Engjahverﬁ Grafarvogs, sérbýli fyrir allt að 45 milj.
uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.
Vantar sérbýli í Vesturbæ Reykjavíkur í skiptum
fyrir stóra sérhæð í sama hverﬁ,
uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.
Höfum kaupanda sem búinn er að selja, að góðri
3ja herb. rúmgóðri íbúð við Garðatorg, Akralandi
eða Sjálandshverﬁ í Garðabæ. Allar uppl. veitir
Heiðar í s:693-3356
Berjarimi - falleg íbúð.

Sumarhús - Vatnsendahlíð

Þangbakki mikið endurnýjuð.

Afar skemmtilegt og glæsilegt hús í Njarðvík. Húsið
skráð 214 fm en talsvert er af óskráðum fm. Saga
hússins er mikil og var það upphaﬂega byggt sem fjós
kringum 1900, síðustu beljur innandyra 1952. Segja má
að húsið sé sem nýtt því allt hefur verið endurnýjað,
rafmagn, lagnir, þak, gluggar o.s.frv. Verð 37,9 m. Uppl.
Þórarinn 844-6353.
Glæsil. einbýli með 80 fm bílskúr á
Kjalarnesi.

Falleg 60 fm íbúð í kjallara með sérinngangi. Svefnherbergi er mjög rúmgott, þar er fataherbergi. Baðherbergi
m. sturtu. Sérgeymsla fylgir íbúðinni. V. 19,5 millj. Uppl.
Jón Rafn S: 695-5520
Njálsgata góð 2ja herbergja
Glæsileg 63 fm 2ja herbergja íbúð með mikilli lofthæð,
ásamt stæði í bílageymslu í tveggja hæða fjölbýli
með sérinngangi. Verð 18,9 m. Allar nánari uppl. veitir
Þórarinn í síma 844-6353.

Mjög góð vel skipulögð ca 85 fm. íbúð á 5 hæð. Íbúð
er öll mikið endurnýjuð svo sem allt nýtt á baði, ný
gólfefni. Stórar ﬂísalagðar suðursvalir. Íbúð er til afh. við
kaupsamning. V. 21,5m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

82 fm rúmlega fokhelt sumarhús umvaﬁð gróðri og m
útsýni yﬁr vatnið. Gert er ráð fyrir fjórum svefnherbergjum í húsinu. Lítil frístandandi geymsla er á palli
til hliðar við aðalhús. Rotþró er komin og vatn komið
að húsi ásamt því sem búið er að greiða heimtaugsgjöldin. Óskað eftir tilboði. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
Klausturhólar steyptur kjallari og steypt
plata

Gyðufell -laus strax ( tvö svefnherbergi )

4ra - 6 herbergja.
Helluvað - Glæsileg lúxusíbúð með frábæru
útsýni.

Rúmgóð íbúð, góð stofa og stórt herbergi. Hvít eldhúsinnrétting. Parket á gólﬁ . Svalir og bakgarður. V 14.6
millj uppl Sigþór s: 899 9787
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 hurðir í húsið
fylgja. Verð 5,9 milj, Uppl. veitir Heiðar í s: 693-3356

Skipholt - glæsileg íbúð
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

Hæðir
Kópavogsbraut Sérhæð mikið endurnýjuð

Vatnsendahlíð - Skorradalur
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
Álfkonuhvarf - laus strax

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

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

Sumarhús.
Skorradalur - Vandað hús

Freyjugata 32

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

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

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.

3ja herb.
3ja herb. 80 fm, íbúð miðsvæðis í Reykjavík.

Fallega 65,9fm íbúð, lítið niðurgrafna í kjallara í fallegu
steinhúsi sem staðsett er á móti Listasafni Einars Jónssonar á frábærum stað í 101 Reykjavík. Íbúðin er tveggja
herbergja með nýlegum innréttingum. Uppl. veitir
Bárður í s:896-5221

Glæsilegt 50,4 fm heilsárshús 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. Uppl. Sigþór S: 899 -9787.
Sumarhús Kóngsvegi - Eignarland

Vel staðsett lóð með útsýni yﬁr vatnið. Samþykkt hefur
verið að byggja tæplega 75 fm sumarhús á lóðinni. En
eignin er afhent fokheld til kaupanda. Þrjú svefnherb.
Stór stofa með útsýnigluggum er snúa út að vatni, V. 12,5
millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Eyrarskógur, mikið endurn. sumarhús.
Höfum tekið í sölu mikið endurnýjað 61,7 fm sumarhús
með þremur herbergjum við Eyrarskóg í Hvalfjarðarsveit. Pallur með heitum potti, fallegt umhverﬁ. Húsið
selst með innbúi. Laus strax, verð 11,3 milj. Uppl. veitir
Heiðar í s:693-3356.

Básbryggja - Bryggjuhverﬁ.

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

Höfum tekið í sölu 80 fm, 3ja herb. íbúð sem verið er
að gera upp. Íbúðin er að verða tilbúinn undir tréverk
og skápar og ﬂ fylgja með óuppsett. Íbúðin er seld í því
ástandi sem hún er. verð 23,9 milj. Allar frekari uppl.
um eignina gefur Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is

Falleg 97 fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í bílageymslu.
Einstaklega falleg og vel viðhaldinn. Þvottahús innan
eignar og geymsla á hæðinni. Verð 25,9 m, áhvílandi 20
m. frá ÍLS. Uppl. Þórarinn s. 844-6353.

Gott sumarhús á 5.250 fm eignarlandi við Kóngsveg
í Grímsnesi. Auka c.a 6 fm. geymlu / gestahúss.Stórir
sólpallar og mikill trjágróður. Einstök staðsetning í enda
á götu. ca. 40 mín akstur frá Reykjavík.Verð 9.9 m uppl.
Sigþór S : 899 9787

Fallegt sumarhús við Kanastaði í Austur
Landeyjum
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.

Mikil sala - Vantar allar tegundir eigna í sölu. Leitið upplýsinga hjá sölumönnum. Sími 588-4477.
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Klapparhlíð - 270 Mosfellsbær

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
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Ljósakur 17 - 210 Garðabær

IÐ
OP

H

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG
FRÁ KL. 17:30 TIL 18:00
Mjög glæsilegt 223,1 m2 endaraðhús á tveimur hæðum við
Ljósakur 17 í Garðabæ. Aðkoma
að húsinu er á neðri hæð, sem
skiptist í forstofu og gang, 3
mjög rúmgóð svefnherbergi, tvö
baðherbergi, þvottaherbergi, geymslu og
innangengt í 28 fm bílskúr. Á efri hæð er stórt
sameiginlegt fjölskyldurými, eldhús, borð- og
setustofu alls um 70
fermetra. V. 59,9 m.

ÚS

Björt og rúmgóð 112,6 m2, 5 herbergja
endaíbúð á jarðhæð með sér inngangi
og sér verönd í 3ja hæða fjölbýli við
Klapparhlíð 30 í Mosfellsbæ. 4m svefnherbergi. Timburverönd. Frábær staðsetning, rétt við leikskóla, grunnskóla
og íþróttamiðstöð. V. 32,9 m.

.
Stórikriki - lóðir - 270 Mosfellsbær
Vorum að fá nokkrar ca. 900 m2 lóðir undir einbýlishús á fallegum stað í útjaðri nýs hverﬁs við
Stórakrika í Mosfellsbæ. Heimilt er að byggja á
lóðinni einnar hæðar einbýlishús. V. 5,5 m.

Litlabæjarvör 7 - 225 Álftanes
Fallegt 215,9 m2 einbýlishús með tvöföldum bílskúr innst í botnlanga með
miklu sjávaraútsýni við Litlubæjarvör 7
á Álftanesi. Húsið skiptist í fjögur svefnherbergi, stofu með arni, borðstofu,
eldhús, tvö baðherbergi, þvottahús
og tvöfaldan bílskúr. Eignin er laus til
afhendingar strax. V. 49,5 m.

.
Smiðsbúð 12 - 210 Garðabær
Mjög gott 126,4 m2 iðnaðarbil-geymslurými(endabil) við Smiðsbúð 12 í Garðabæ. Eignin
er laus til afhendingar strax. V. 24,0 m.

Flétturimi 34 - 112 Reykjavík

Sóleyjarimi 19 - 112 Reykjavík

IÐ
OP

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ
KL. 17:30 TIL 18:00
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.

S
HÚ

Mjög falleg 108,4 m2, 4ra herbergja
íbúð á efstu hæð, ásamt 25,3 m2 enda
bílskúr við Flétturima 34 í Reykjavík.
Eignin er laus til afhendingar strax.
V. 27,9 m.

.
Bugðutangi - 270 Mosfellsbær
Tvílyft 201,6 m2 raðhús með innbyggðum bílskúr
við Bugðutanga 36 í Mosfellsbæ. Á efri hæðinni
eru forstofa, tvö svefnherbergi, stór stofa, eldhús,
baðherbergi og búr. Í kjallara er sjónvarpshol, tvö
herbergi, geymsla, þvottahús, snyrting og bílskúr.
Áhvílandi lán ca. 34,5 m. V. 36,5 m.

Kristnibraut 6, íbúð 202 - 113 Reykjavík

Ennishvarf 27 - 203 Kópavogur
82,6 m2 tveggja hæða einbýlishús
við Ennishvarf 27 í Kópavogi. Eignin
er laus til afhendingar strax. Eignin
skiptist í: Neðri hæð: forstofa, baðherbergi, tvö svefnherbergi, eldhús,
stofa og borðstofa. Efri hæð: Opið
rými og herbergi. V. 28,5 m.
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OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL.
17:30 TIL 18:00
Mjög falleg 118,0 3ja herbergja íbúð á
2. hæð í 4ra hæða lyftuhúsi, með miklu
útsýni við Kristnibraut 6 í Grafarholti.
Eignin skiptist í hol, tvö svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og
borðstofu. V. 28,9 m.

ÚS

.
Skógarsel 41-43 - 109 Reykjavík
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.
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LUNDUR 86-90 – Fossvogsdalur

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

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

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

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

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

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

TJARNARSTÍGUR
170 Seltjarnarnes. Uppgert baðherbergi. Stór timburverönd .

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

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

KAMBASEL

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

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

STRANDVEGUR
210 Garðabær. 3ja herb. 110 fm. Stæði
í bílageymslu. Verð 29 millj. Áhv. 24,2
millj.

ÁRSKÓGAR
4ra. Herb. 110 fm. Fyrir 60 ára og eldri
32,9 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.

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

Í fasteignaviðskiptum skiptir traust öllu máli.
Hafðu samband í síma 552 1400

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali • Einar Guðmundsson löggiltur fasteignasali

Eign vikunnar

Mávahlíð risíbúð
4ra herbergja íbúð
í risi á góðum stað
í Hlíðunum. Þrjú
svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús
með endurnýjaðri
fallegri innréttingu.
Gengt frá stofu á
suðursvalir.
Verð 25,9 millj.

Þrastarlundur-Garðabæ-raðhús
Ljósheimar- 3ja á 3. hæð
Björt og falleg, mikið endurnýjuð íbúð í lyftuhúsi.
Náttúruﬂísar og parket á gólfum. Íbúðin skiptist í
stofu. 2 herbergi, nýlegt eldhús og baðherbergi. Á
fyrstu hæð er þvottahús, sérgeymsla og sameiginleg
hjólageymsla.
Verð 21,6 mill.

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

2ja herbergja

Ca. 197 fm. fallegt, velviðhaldið raðhús á einni hæð. Rúmgóð borðsofa og arinstofa með útgengi
á pall. 3-4 svefnherbergi. Nýleg eldhúsinnrétting og AEG tæki. þvottaherb. inn af eldhúsi. Innbyggður bílskúr og geymsla inn af honum. Skipti á minni eign koma til greina. Verð 48,9 millj.
Sumarhús við Geysi
Ca. 100 fm. vandað nýlegt hús á eignarlóð nálægt
Geysi í Haukadal. Húsið er allt hið glæsilegasta
GOTT VERÐ 17,9 MILLJ.

Grænatún-Kópavogi-einbýli

3ja herbergja
Eignarlóðir við Apavatn-GOTT VERÐ
Tvær samliggjandi eignarlóðir í landi Vatnsholts suðaustan við Apavatn eru til sölu. Þær eru í skipulögðu
frístundahverﬁ. Virk samtök lóðareigenda. Lóðirnar
eru í grónum móum og er útsýni yﬁr Apavatnið
og til fjalla mjög fallegt. Vegur og vatn eru við
lóðarmörk. Stærð hvorrar lóðar er 5.700 fm. Verð
er 1.800.000.- á lóð. AFSLÁTTUR EF BÁÐAR ERU
KEYPTAR SAMAN!

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

Hofteigur-falleg risíbúð
Falleg rúmgóð risíbúð á mjög góðum stað nálægt
Laugardal. Góð lán áhvílandi. Verð 19,9 millj.

Ca. 107 fm. einbýlishús á 1000 fm. gróinni lóð á góðum stað í Kópavogi. Húsið þarfnast standsetningar,, en er með endurnýjaðri eldhúsinnréttingu og gólfefnum að hluta. Viðbyggingarmöguleikar.
Það er laust til afhendingar strax. Verð 29 millj.

VANTAR
2JA OG 3JA OG 4RA
Í 101,105 OG 107

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

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

BERGSTAÐASTRÆTI - EINBÝLI M/AUKAÍBÚÐ

GARÐAVEGUR - EINBÝLI

FLÉTTURIMI 34 - MEÐ BÍLSKÚR

MÝRARSEL - PARHÚS

Mjög gott einbýlishús sem er kjallari, hæð og ris og er séríbúð í
kjallara. Eignin hefur verið tekin töluvert í gegn og lítur vel út. Á
hæðinni er eldhús, stofa og herbergi. Risið er allt opið í dag. Í kjallara er einstaklingsíbúð með sérinngangi. Laus strax. Verð 42,5 millj.

Fallegt 171 fm tveggja hæða einbýlishús á góðum stað í Hafnarﬁrði.
Húsið er 150 fm og bílskúr 21 fm. Á neðri hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Útgengt á fallega timburverönd.
Á efri hæðinni er glæsilegt eldhús, stór stofa og borðstofa. Tvennar
svalir. Parket og ﬂísar á gólfum. Verð 34 milljónir.

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.

Mjög rúmgott parhús sem er kjallari og tvær hæðir auk tvöfalds bílskúrs. Snyrtileg innrétting í eldhúsi. Góðar stofur. 3-4 svefnherbergi.
Flísalagt baðherbergi með sturtu og kari. Möguleiki á útleiguíbúð í
kjallara. Góð staðsetning. Verð 49,1 millj.

ÁLFKONUHVARF

ARNARSMÁRI - 4RA HERBERGJA

HAMRAVÍK - GÓÐ EIGN

ÁLFASKEIÐ - FALLEGT ÚTSÝNI

Glæsilega 120 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð á eftirsóttum stað við
ÁLFKONUHVARF 63 í Kópavogi. Eignin er með sérstæði í bílgeymslu.
Þrjú svefnherbergi með skápum. Glæsilegt ﬂísalagt baðherbergi.
Opið eldhús í stofu. Björt og góð stofa með suðvestursvölum. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Parket og ﬂísar á gólfum.

Mjög góð 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Þrjú
svefnherbergi með skápum. Eldhús með hvítri/beyki innréttingu og
borðkróki. Þvottahús. Flísalagt baðherbergi. Stofa og borðstofa með
suðursvölum. Áhv. 18 millj. Verð 26,4 millj.

Falleg 104 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í fallegu fjölbýli. Íbúðin
er með sérinngangi. Tvö rúmgóð herbergi með skápum. Björt
stofa með suðvestur svölum. Eldhús með fallegum innréttingum.
Þvottahús innan íbúðar. Flísalagt baðherbergi. Parket og ﬂísar á
gólfum. Verð 23,5 millj.

Góð 96 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í fjölbýlishúsi. Tvö svefnherbergi og stór og björt stofa með suðursvölum. Góðar innréttingar. Parket og ﬂísar á gólfum. Falleg sameign. EIGNIN ER LAUS NÚ
ÞEGAR. Verð 17,9 millj.

URÐARSTÍGUR - FALLEG EIGN

HÁTÚN - FRÁBÆRT ÚTSÝNI

GARÐATORG - SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

HVASSALEITI - FYRIR ELDRI BORGARA

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.

Mjög góð 2ja herbergja íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi með frábæru
útsýni. Góð innrétting í eldhúsi. Stofa með útgengi á stórar svalir.
Flísalagt baðherbergi. Þvottahús í íbúð. Laus strax. Verð 19,9 millj.

Snyrtilegt skrifstofuhúsnæði, vel staðsett við Garðatorg í Garðabæ.
Húsnæðið er á 2. hæð, 128,3 fm og skiptist í opið rými, tvær skrifstofur, snyrtingu og geymslur. Lyfta er í húsinu. Laust strax. Verð
15,9 millj.

Falleg 114 fm 3ja - 4ra herbergja íbúð á jarðhæð, með suðvesturverönd, í þessu eftirsótta fjölbýli við Kringluna í Reykjavík. Stórt
svefnherbergi og tvær til þrjár stofur. Góðar innréttingar. Parket og
ﬂísar á gólfum. Glæsileg sameign þar sem er mikil þjónusta m.a.
mötuneyti, snyrtistofur og ﬂ. LAUS FLJÓTLEGA. Verð 39,5 millj.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18 kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

GULLENGI Falleg og rúmgóð 2ja herbergja íbúð á 1. hæð ásamt stæði í opinni
bílageymslu. Stærð 65,0 fm. Hús og sameign í góðu ástandi. Mikið áhvílandi frá ÍLS.
Laus strax. Verð 17,5 millj.

BAUGAKÓR M/BÍLSKÝLI Huggulega
innréttiuð 3ja herbergja íbúð á 1. hæð
í fjölbýli. Sérinngangur. Stærð 87,6 fm.
Suðursvalir. Laus ﬂjótlega.
Verð: 25,9 millj.

FLÓKAGATA Mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi. Sameiginleg forstofa, gangur, tvö svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús/stofa og geymsla.
Laus strax. Verð: 21,5 millj.

MEÐALHOLT Góð og vel staðsett 3ja herbergja íbúð á 1. hæð ásamt stóru herbergi
í kjallara sem tengist íbúð með hringstiga
úr stofu. Stærð 80,6 fm. Sameiginlegur
inngagur með efri hæð. Laus strax. Verð:
21,5 millj.

HLÍÐARVEGUR, KÓP. Góð neðri sérhæð
með sérinngangi. Stærð 99,1 fm. Forstofa/
geymsla, gangur, þvottahús, stofa, tvö
svefnherbergi, eldhús og baðherbergi.
Áhv. 23,5 millj. frá ÍLS. Verð: 25,8 millj.

LÓMASALIR M/BÍLSKÝLI
Falleg og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á
1.hæð ásamt stæði í bílageymslu. Stærð
117,3 fm. Sérverönd út frá stofu. Fallegar
innréttingar. Glæsilegt útsýni. Laus ﬂjótlega.
Verð: 29,8 millj.

KRUMMAHÓLAR M/BÍLSKÚR
Rúmgóð og mikið endurnýjuð 4-5 herbergja endaíbúð á 7. hæð í lyftuhúsi. Stærð
eignar er alls 142,6 fm. þ.e. íbúð 116,6 fm
og bílskúr 26,0 fm. Verð: 26,8 millj.

URÐARBAKKI, RVK.
Raðhús á þremur pöllum með innbyggðum
bílskúr. Stærð 158,4 fm. Húsið hefur verið
múrklætt að utan og þak yﬁrfarið, snjóbræðsla í stéttum og bílaplani.
Verð: 40,5 millj.

FUNAFOLD M/BÍLSKÚR Parhús á tveimur
hæðum innbyggðum bílskúr og surðurverönd. Gott útsýni. Stærð alls 172,6 fm. Stór
timburverönd á móti suðri. Verð: 43.0 millj.

ÁLFTAMÝRI M/BÍLSKÚR
Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Stærð alls 191,2 fm.
Falleg suðurlóð. Góð staðsetning.
Verð: 59,5 millj.
GEITLAND M/BÍLSKÚR Mjög gott og
mikið endurnýjað endaraðhús í Fossvogi.
Góð staðsetning. Húsið er neðan við götu.
Stærð alls 242,0 fm. Falleg suðurlóð. Verð:
54,9 millj.
HEIÐARSEL Vandað endaraðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr. Stærð
alls 196,0 fm. Húsið er í mjög góðu ástandi á
frábærum stað í Breiðholti. Verð: 41,9 millj.

HAMRABORG, KÓP.
Rúmgóð og björt 3ja herbergja búð á 2.
hæð í þriggja hæða húsi með hlutdeild í
opnu bílskýli. Stærð 91,6 fm. Íbúðin skiptist
í lokaða forstofu, gang, eldhús, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Laus strax.
Verð 22,8 millj.

KÓRSALIR M/BÍLSKÝLI Falleg og huggulega innréttuð 4ra herbergja íbúð á 4. hæð
í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Stærð
110,0 fm. Vandaðar innréttingar. Parket
á gólfum. Þvottahús í íbúð. Bílageymsla.
Laus strax. Verð: 27,8 millj.

STÓRHOLT M/BÍLSKÚR
Efri sérhæð ásamt risi og bílskúr. Íbúðin
skiptist í stigapall, eldhús, baðherbergi, tvær
stofur, svalir, tvö herbergi og hol. Rishæðin.
Stigapallur, baðherbergi, sjónvarpsherbergi,
herbergi og súðargeymslur. Stærð alls 174,4
fm. Laus strax. Verð 38,8 millj.

HÓLMVAÐ Fallega innréttað raðhús á
tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr. Timburverönd á móti suðri. Stærð alls
172,4 fm. þ.e. hús 155,5 og bílskúr 21,9 fm.
Verð 44,7 millj.

STAKKAHLÍÐ TVÖ STÆÐI Í BÍLSKÝLI
Glæsileg nýleg íbúð á efri hæð um 135 fm
í tveggja hæða húsi ásamt 2 stæðum í bílageymslu. Vandaðar innréttingar. Þrjú stór
svefnherbegi og rúmgóðar stofur. Mjög góð
staðsetning. Verð: 43,5 millj.

KRISTNIBRAUT M/BÍLSKÚR Parhús á
tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr. Stærð alls 191 fm. Timburverönd með
heitum potti. Glæsilegt útsýni. Laus strax.
Verð: 46,8 millj.

ÞINGVELLIR - HEILSÁRSHÚS: Nýtt hús
um 151,8 fm. Eignarland um 5,900 fm.
Eignin stendur í Skálabrekkulandi við
Þingvallavatn. Húsið er tillbúið undir innréttingar. Fallegt svæði við vatnið og mikið
útsýni. VERÐ: TILBOÐ.

HESTHÚS Í VÍÐIDAL Mjög gott og mikið
endurnýjað hesthús fyrir 14 hesta. Endahús
með sérgerði fyrir framan húsið. Hlaða og
kafﬁstofa. Stærð 81,7 fm. Örstutt í góðar
reiðleiðir. Til afhendingar strax.

Dan V.S. Wiium hdl., og löggiltur fasteignasali • Ólafur Guðmundsson sölustjóri, sími: 896 4090

Kristbjörn
Sigurðsson
Löggiltur
fasteignasali

Ljósheimar

Ingólfur
Ingvarsson
Sölufulltrúi

Verð 25,5 m.

Glæsileg 4ra herbergja 99,6 fm íbúð á 8. hæð í mikið
viðgerðu og vinsælu lyftuhúsi. Íbúðin er töluvert
endurnýjuð, m.a. baðherbergi og skipt um alla glugga.

Básbryggja

Verð 23,9 m.

Falleg og rúmgóð 3ja herb. íbúð á jarðhæð með
sérinngangi. Parket og ﬂísar, laus við kaupsamnning.

Bleikjukvísl

Verð 64,9 m.

Fallegt einbýlishús með aukaíbúð í kjallara og sérbyggðum
bílskúr. íbúð á 1. hæð er 180,2 fm. Íbúð í kjallara er 100,4
fm. Rými inn af kjallara 63,6 fm. Bílskúr 46,8 fm. Samtals
391,0 fm.

Mýrargata
Glæsileg 194,9 fm íbúð á efstu hæð á heitasta staðnum í
bænum. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu.

Skúlagata

Verð 19,9 m.

Um er að ræða stórglæsilega nýstandsetta íbúð á fyrstu
hæð í fjölbýlishúsi fyrir 60 ára og eldri.
Íbúðin er mjög vönduð í alla staði og ekkert til sparað til að
hún sé sem glæsilegust.

Torfufell

Verð 11,9 m.

Góð 2ja herbergja 56.8 fm íbúð, á annari hæð í fjölbýli við
Torfufell í Reykjavík.

Sigfús
Aðalsteinsson
Sölufulltrúi

Vigfús
Hilmarsson
Sölufulltrúi

Steinunn
Gísladóttir
Sölufulltrúi

Bárugata

Magnús
Magnússon
Sölufulltrúi

Verð 44,9 m.

Glæsileg 132,9 fm. þar af 13,4 fm. geymsla, 4-5 herbergja
íbúð á 1. hæð við Bárugötu. Eldhús með ljósri innréttingu.
Flísalagt Baðherbergi, baðkar. Lítið svefnherbergi.
Tvö rúmgóð svefnherbergi, parket á gólﬁ. Tvær samliggjandi
stofur, teppi á gólfum. Ræktaður suður hellulagður garður.

Ástu-Sólliljugata
Reisulegt parhús í Helgafellslandi í Mosfellsbæ. Húsið er alls
210,0 fm á tveim hæðum ásamt 26,0 fm. bílskúr.

Víðihvammur

Verð 39,9 m.

Gott einbýlishús á frábærum stað í suðurhlíðum Kópavogs.
Húsið er á tveimur hæðum auk kjallara.

Helluvað

Verð 19,8 m.

Falleg tveggja herbergja 67,3 fm. íbúð á jarðhæð í nýju
fjölbýlishúsi í Norðlingaholti. 18 fm stæði í lokaðri
bílageymslu fylgir, samtals 85,3 fm.

Berjarimi

Verð 17,2 m.

Góð 88,8 fm 2ja herbergja íbúð í fjölbýli við Berjarima
með stæði í bílageymslu. Íbúð er skráð 59,8 fm og stæði í
bílageymslu 29,0 fm.

Grjótagata

Verð 93,0 m.

Nýlega endurbyggt einbýlishús í Grjótaþorpi. Húsið sem er
endurgert frá grunni stendur á góðum stað í Grjótaþorpinu.
Húsið er skráð 205,0 fm en óskráð rými í risi.

Vegmúli 2 | 108 Reykjavik | s. 588-3300 | midbaer@midbaer.is | www.midbaer.is
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ƷƐĞƟĂƵŐůǉƐŝƌĞŌŝƌĨĂƌĂŶĚŝďƷƐĞƚƵƌĠƫ
hŵƐſŬŶĂƌĨƌĞƐƚƵƌƟůŽŐŵĞĝϭϭ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌŬů͘ϭϲ͗ϬϬ
jƚŚůƵƚƵŶϭϮ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌŬů͘ϭϮ͗ϬϬ

ƌŶĂƌƐŵĄƌŝϰşďƷĝϯϬϮ

ƌŶĂƌƐŵĄƌŝϲşďƷĝϯϬϮ

ϮϬϭ<ſƉĂǀŽŐƵƌ
Ϯ͘ŚĞƌď͘ϲϯ͕ϱŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗^ƚƌĂǆ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗ϭ͘ϯϮϰ͘ϯϳϮ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌůĄŐŵĂƌŬ͗ϳϲϵ͘Ϯϭϲ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϴϱ͘ϮϴϬ͕Ͳ

ϮϬϭ<ſƉĂǀŽŐƵƌ
Ϯ͘ŚĞƌď͘ϲϯ͕ϱŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗^ĞŵĨǇƌƐƚ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗ϭ͘ϯϮϰ͘ϯϳϮ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌůĄŐŵĂƌŬ͗ϵϱϰ͘Ϯϲϴ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϱϵ͘ϰϭϴ͕Ͳ
d,͗1ďƷĝŵĞĝƚĞŬũƵŵĂƌŬŝ

DŝĝŚŽůƚϱ şďƷĝϮϬϭ

DŝĝŚŽůƚϱ şďƷĝϯϬϭ

ϮϳϬDŽƐĨĞůůƐďčƌ
ϯ͘ŚĞƌď͘ϴϰŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗ϭ͘ŽŬƚſďĞƌ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗Ϯ͘ϴϮϱ͘ϭϲϰ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌůĄŐŵĂƌŬ͗ϭ͘Ϭϵϭ͘ϭϭϭ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϴϯ͘ϵϯϯ͕Ͳ
d,͗1ďƷĝŵĞĝƚĞŬũƵŵĂƌŬŝ

ϮϳϬDŽƐĨĞůůƐďčƌ
ϯ͘ŚĞƌď͘ϴϯ͘ϱŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗^ƚƌĂǆ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗Ϯ͘ϵϭϰ͘ϰϲϲ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌůĄŐŵĂƌŬ͗Ϯ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϭϴ͘ϵϭϲ͕Ͳ
d,͗1ďƷĝŵĞĝƚĞŬũƵŵĂƌŬŝ

XǀĞƌŚŽůƚϭ5 şďƷĝϮϬϮ
ϮϳϬDŽƐĨĞůůƐďčƌ
Ϯ͘ŚĞƌď͘ϱϰ͕ϭŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗ǇƌũƵŶĨĞď͘
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗Ϯ͘ϬϮϳ͘ϯϲϬ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌůĄŐŵĂƌŬ͗ϭ͘ϭϱϳ͘ϭϬϲ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϴϰ͘ϲϵϮ͕Ͳ
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Runólfur Gunnlaugsson
lögg. fast.

Arnarborg Stykkishólmi

Ásmundur Skeggjason
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Góð eign
gulli betri

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Furuás 4 Garðabæ, einbýli.
OP

IÐ

Hraunbær 81, raðhús m.bílskúr

S

HÚ

OP

IÐ

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17-18
Fallegt endaraðhús á einni hæð,
162 fm. ásamt 20.8 fm. bílskúr í
sérstæðri bílskúrslengju, alls skráð
182,8 fm. Húsið skiptist m.a. í 4
svefnherbergi, eldhús og baðherbergi, hol og stofur, ásamt glæsilegri
sólstofu út frá stofu. Lokaður garður
í suður. Mjög áhugavert hús. Verð
kr. 39,9 millj. Þú skoðar húsið í
dag kl. 17-18. Uppl. Runólfur á
Höfða s. 892 7798.

S

HÚ

Logafold – einbýli.
Sérlega vandað og
íburðarmikið einbýlishús með stórum innb.
bílskúr, alls 246,3 fm,
á skjólsælum stað við
Logafold. Húsið er innst
í lokaðri götu þar sem
stutt er í skóla, verslanir, sundlaug og ýmsa
þjónustu. Húsið getur
verið laust ﬂjótlega.
Verð 54,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 17-18
Fallegt og frábærlaga staðsett
290 fm einbýlishús auk 25 fm
óskráðs rýmis á útsýnisstað
með innbyggðum tvöföldum
bílskúr. Glæsilegar sérsmíðaðar
innréttingar og vönduð gólfefni.
Glsæilegt baðherbergi. 4 rúmgóð
herbergi og möguleiki á einu að
auki, tvö baðherbergi og þrjár
stofur. Verð 89,5 millj.

Stórglæsilegt og vel staðsett
fullbúið 95 fm frístundahús.
Húsið stendur við bæjarmörkin
og rétt við sjóinn. Timburverönd
með heitum potti. 2-3 herbergi.
Eignin er laus strax. Stutt í golf,
sund og alla helstu þjónustu.
Verð 25,9 millj.

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

Vantar eignir á skrá. Góð sala
Asparteigur-Mosfellsbæ.

Völuteigur- Mosfellsbæ. Til leigu.

Einiteigur. Vel staðsett 260 fm. einbýli.( þar af

Háholt.- Til leigu.

Álfkonuhvarf.

Berjarimi.

Kríuhólar.

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

er bílskúr 55 fm.) Húsið er tibúið að utan, gler í gluggum,
útidyrahurðir og hurð fyrir bílskúr. Staðsteypt. Verið að setja upp
innréttingar, milliveggi og klæða loft. Heimtaug fyrir heitt og kalt
vatn komin í húsið. Raﬂagnateikningar fylgja. 8442

Vel staðsett, 770 fm. atvinnuhúsnæði á einni hæð við
Háholt í Mosfellsbæ.Hentar vel fyrir ýmsa starfsemi. Góð
vinnuaðstaða og næg bílastæði með góðri aðkomu.
Laust ﬂjótlega. 8501

Afar glæsilegt 223 fm. parhús á tveimur
hæðum við Asparteig í Mosfellsbæ.
Vönduð gólfefni og innréttingar. 3 stór
herbergi, ﬂott eldhús og tvö baðherbergi. Innangengt í rúmgóðan bílskúr.
Eign fyrir vandláta. 8514
Flott 93,7 fm. íbúð á 2. hæð auk stæðis í bílageymsluhúsi.
Góðar innréttingar og gólfefni, parket og ﬂísar. Laus strax.
V. 23,5 m. 8527

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

Falleg 80 fm. íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi við Kríuhóla í
Efra-Breiðholti. Yﬁrbyggðar svalir og alveg nýtt baðherbegi
með ﬂottum innréttingum. Tvö góð svefnherbergi.
Laus strax. V. 17,9 m. 8550
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Föst sölulaun
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk

FRUM

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

Eysteinn Sigurðsson

Magnús Hilmarsson

Sigurður Hjaltested

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

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

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

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is
Fjarðargötu 17,
Hafnarﬁrði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími 520 2600
Sigurður
Gunnlaugsson
lögg. Fasteignasali

Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is
Kári Halldórsson,
löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS - í dag mánudaginn 3. sept. milli kl.18:00 & 19:00
Stutt í alla þjónustu s.s. íþróttasvæði, sund, leikskóla,
grunnskóla, verslun o.ﬂ. o.ﬂ.

Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is

GAUKSÓLAR 2 , Pent-House, 7 herb. 111-Reykjavík

Matráður

Kanntu að elda ? Ertu 25
ára + og stundvís ? Okkur
vantar matráð í rúmlega hálft
starf. Hentar vel með námi
í kvöldskóla. Vaktavinna,
vinnutími 8-14,
Hringdu í Björn
Matreiðslumeistara í s.
540 2400 og fáðu nánari
upplýsingar.

BURKNAVELLIR 23 – SÉRINNGANGUR

LAUS STRAX – OPIÐ HÚS Í DAG,
MÁNUDAGUR 3. SEPTEMBER. KL. 17.30-18.30
Gaukshólar 2, þakíbúð, 7
herbergja 150,1fm + 25,5fm
bílskúr samtals 175,6fm, á 2
hæðum, endaíb. í lyftublokk,
frábært útsýni. Frábær og
snyrtileg sameign.
Efri hæð: 90,0fm, stofa,
borðstofa svefnherbergi,
sjónvarpsstofa stúkuð af og
má nota sem sér herbergi.
Parket á gólfum nema ﬂísar
á snyrtingu. Eldhús opið og
með harðviðarinnr. Svalir
26,3fm til suðurs með lögn
fyrir heitum potti og útigrilli.
Neðri hæð: 3 svefherbergi
með skápum, norður svalir
5,8fm, anddyri ﬂísalagt, baðherbergi með baðkari. Sérgeymsla á jarðhæð
6,1fm. Bílskúr: 25,5fm innbyggður á jarðhæð, með hurðaropnara.
Verð 32,9 Millj. Sjá nánar á www.fasttorg.is
Uppl. Sigurbjörn s:867-3707 & bjossi@fasttorg.is sem sýnir eignina.

PIÐ

S

HÚ

O

GLÆSILEG ÍBÚÐ 113,9 fm 3ja-4ra herbergja íbúð á 2.hæð í fjórbýli
SÉRINNGANGUR við Burknavelli 23 í Hafnarﬁrði. Hátt til lofts - stórir gluggar.
Verð 28,9 millj. Eysteinn & Erla í s.776-4100 taka á móti gestum.

KRÍUÁS 3 – MEÐ BÍLSKÚR
PIÐ

S

HÚ

O

SUMARHÚS Í RANGÁRÞINGI

Eldsmiðjan
Hefurðu reynslu af
pizzubakstri?

Ertu til í 100% vaktavinnu á
góðum og traustum vinnustað?
Ef þú ert jafn dugleg/ur og
fólkið sem er þar fyrir, talar
góða íslensku, getur mætt á
réttum tíma og finnst gott að
vinna með góðu fólki þá er
Eldsmiðjan á Suðurlandsbraut
rétti staðurinn fyrir þig.
Eldsmiðjan á Suðurlandsbraut
rétti staðurinn fyrir þig.
Umsóknir á: http://umsokn.
foodco.is

Sérlega falleg 4ra herbergja íbúð með frábæru útsýni á annari hæð með sér
inngangi í fjórbýli ásamt sér bílskúr. Eignin er alls 143,8 fm að stærð Þrjú
svefnherbergi. Verð 34,9 millj.
Ellý í s. 897-0116 tekur á móti gestum með heitt á könnunni.
Rúnar S. Gíslason hdl.,
Lögg. fasteignasali

Kaffihús, Bakarí

Bakarameistarinn húsgagnahöll
óskar eftir traustu starfsfólki
í afgreiðslusstörf virka daga,
vinnutími 06:00-13:00 mánföstud. Íslenskukunnátta
skilyrði. Framtíðarstarf.
Umsóknareyðublöð má nálgast
á www.bakarameistarinn.is

Til sölu er 43 fm sumarhús ásamt 20 fm útigeymslum við Hróarslæk í
Rangárþingi ytra. Húsið sem byggt er úr timbri árið 1979 er staðsett á 1,3
hektara leigulóð, sem er þakin gróskumiklum skógi. Verð kr. 9.500.000.
Nánari upplýsingar og myndir á heimasíðu www.fannberg.is
FANNBERG FASTEIGNASALA EHF. sími 487-5028
ÞRÚÐVANGI 18, 850 HELLU.
Guðmundur Einarsson löggiltur fasteignasali
Jón Bergþór Hrafnsson viðskiptafræðingur

FRUM

Fundir

Unubakki Þorlákshöfn – Atvinnuhúsnæði
Fasteignasalan Bær og Jósep Grímssonkynna. Til sölu eða leigu fjögur
snyrtileg 109 fm iðnaðarbil ásamt 34 fm millilofti í þremur þeirra í nýju
atvinnuhúsnæði. Til dæmis tilvalið fyrir bátaeigendur. Mögulegt er
að selja hvert bil fyrir sig eða þá að kaupa allt húsið í einu, samtals
tæplega 550 fm. Góð lofthæð eða sjö metrar þar sem hún er hæðst.
Innkeysluhurðarnar eru 4,5x4,0 m., rafmagnsknúnar.
Nánari upplýsingar gefur:
Jósep Grímsson, sölufulltrúi • S.: 863 1126 • josep@fasteignasalan.is
Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogi • www.fasteignasalan.is

Save the Children á Íslandi

smá
auglýsingar

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

smaar@frettabladid.is / visir.is
500-999 þús.

Hjólbarðar

8–17

Pípulagnir

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

Pípulagnir

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

7 MANNA

FORD EXPLORER LIMITED 4X4.Árgerð
2007,ekinn 79.þ km, bensín,sjálfskiptu
r,leður,topplúga ofl,er á staðnum.Verð
3.370.000. Rnr.102857.Sími:562-1717.

HYUNDAI Tucson 4x4. Árgerð 2005,
ekinn 121 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
2.390. þús .... ÓSKAR EFTIR DÝRARI
(T.D.LANDCRUISER) .... Rnr.105395.

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

TILBOÐ 2.990.000.-

KIA CARNIVAL CLASSIC DÍSEL OG 7
MANNA.Árgerð 2007,ekinn aðeins
72.þ km,sjálfskiptur,er á staðnum.Verð
áður 3.470.000.- Tilboð 2.990.000.Rnr.125549.Sími:562-1717.

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

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

MMc eclipse 2001. Ek. 150þ. Verð áður
990þ. TILBOÐ 550þús stgr. Möguleiki á
100% visaláni S. 772 6107

Hreingerningar

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

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

Trooper 35” árg. ‘00 ek. 270þús. leður,
sjálfssk. sk. ‘13 Ásett 1180þús TILBOÐ
590þús stgr. Möguleiki á 100% visaláni
S. 772 6107

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími
512-4010 www.vy.is
Vinnuvéla- Lyftara- og Bifreiðaflutningar
á verði fyrir þig.

Kebek heilsársdekk

165 R 13 kr. 6.900 195/65 R 15
kr. 13.600 205/55 R 16 kr. 15.900
205/50 R 17 kr. 18.900 235/45 R 17 kr.
21.390 225/65 R 17 kr. 24.290 Kaldasel
ehf Dalvegur 16 b 201 Kópavogur s.
5444333
Ódýr sendibílaþjónusta. Heimsendingar
og fyrirtækjaþjónusta. www.keyrsla.is
S:820-3880

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Lyftarar
Land Cruiser 100 VX Leður, lúga, 7
manna, góð dekk, filmur, krókur,
mikið yfirfarinn og góður bíll. Verð
3,980,000,- skipti möguleg á ódýrari.
Toyota Reykjanesbæ 420-6600, raðnr:
170832.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260
Reykjanesbær
Sími: 420 6600

Garðyrkja

Varahlutir

MMC Outlander intense 2,4 bensín
sjálfsk.. Árgerð 2008, ekinn 40 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.990.000.
Rnr.506979.

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

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

Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur,
smiðir- gluggar og hurðir, rafvirkjar og
píparar með mikla reynslu í viðhaldi
fasteigna geta bætt við sig verkum.
Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

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.

M.BENZ Ml 500. Árgerð 2006, ekinn
60 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
4.940.000. Rnr.507031.

NULL

Körfubílaleiga

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

Bílaþjónusta
LMC Caravan 560k. Árgerð 2005.
Markísa, sjónvarpsloftnet, sólarsella,
varadekk, wc, hjónarúm, stór ísskápur
o.fl.Verð 2.690.000. Rnr.320211. Hægt
er að hringja í 846-1562 eftir kl.18:00

Bílasala Selfoss
Hrísmýri 3, 800 Selfoss
Sími: 480 4000
Söluumboð Heklu og Öskju
www.bilasalaselfoss.is

KJS Verktakar

Húsaviðhald
TILBOÐ 590þús - 100%
VISA

Sendibílar

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

LEXUS Rx 350 luxury. Árgerð 2008,
ekinn 56 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 6.950.000. Rnr.506894.

Málarar

Faglærðir Píparar

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

TILBOÐ 550þús - 100%
VISA

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

Smápartar.is

Smápartar er partasala sem sérhæfir sig
í pörtum fyrir Subaru og Skoda,eigum
orðið þó nokkuð af góðumvarahlutum
í Imprezu ;97 til ;02 einig í Legasy 97 og
99.Erum einnig með Skoda Octavía 01
og til 06.Einnig kaupum við Subaru og
Skoda til niðurrifs. Nánari upplýsingar í
síma 5675040 eða 7785040 nú eða á
WWW.smapartar.is

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

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

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

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

Viðgerðir

Bílar til sölu

AB Bremsur og viðgerðir

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

Til sölu fallegur svartur BMW e39 2003
ekinn 136.000 km. Aðeins bein sala,
verð 1850.000 þús. Uppl. hjá Vigni s:
8462151
Peugot 306 Árg 98 Ek.181Þ 1,6L Ný
tímar, legur í gírk, kúpl Hjóllegur og fl.
Nýskoð V.250Þ. uppl S. 897-5252

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

Bátar
Síldarlagnet - Síldarlagnet

Heimavík S. 892 8655.

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.

Bílfix

Bílaviðgerði á betra verði. Bílfix
Smiðjuvegi 10, rauð gata. S. 778 3911.
www.bilfix.is

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

Tölvur
Öll tölvuþjónusta og viðgerðir. Mjög
sanngjarnt verð Sæki og sendi heim.
Uppl. í s. 822 7668.
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Rafvirkjun

Óskast keypt

Heilsuvörur

Leigumiðlanir

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

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

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

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

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

RAFVIRKJUN S. 896 6025

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

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

Önnur þjónusta

Spásíminn 908 5666

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

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

Til sölu

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

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 mánfös 12-17. Lau 12-15. www.ditto.is

%FNALAUG OG ÖVOTTAHÒS

Þjónusta

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.
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

Leigjendur, takið eftir!

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

Sumarbústaðir
Reykstopp með árangri
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson mannræktarráðgjafi.

Sumarhúsalóðir til sölu

www.theta.is

Í landi Kílshrauns á Skeiðum
18 km, fyrir austan Selfoss.
55 mín, akstur frá Reykjavík.
Fallega mosavaxið hraun eða
tún, góðar til gróðursetningar,
vegur, vatn, símastrengur og
3ja fasa rafmagn komið að
lóðarmörkum. Til afhendingar
strax.
Uppl. í síma 824 3040 Hlynur.

Námskeið

Lay-Z-Spa uppblásnu heitu pottarnir
eru komnir aftur Premium series línan
var að koma og fæst á 125 þús. 900 lítra
pottar með hitara og dælu. Auðveld
uppsetning Og þægilegir í notkun. VDO
Borgartún 36 S: 5889747 www.vdo.is

Skartgripasmíði Víravirki

Vinsælu skartgripanámskeiðin eru
að byrja aftur. 6 vikna námskeið þar
smíðað er úr silfri og unnið með
íslenska steina, horn og bein. einnig
skráning á víravirkisnámskeið kennari :
Leifur Jónsson gullsmiðameistari Uppl. í
s. 823-1479 Viva skart Vífil Valgeirsson.

%IN AF ÖEKKTARI EFNALAUGUM BORGARINNAR ER
TIL SÎLU %R Å RÒMGËÈU OG VEL STAÈSETTU
HÒSN¾ÈI OG MEÈ GËÈAN T¾KJAKOST -JÎG
HENTUGT SEM FJÎLSKYLDUREKSTUR

6ERSLUNIN !5'.!+/.&%+4

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Verslun

TIL SÎLU
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Allar nýju HERBALIFE vörurnar fást hjá
mér. Sólrún Ósk S. 891 9883 www.
heilsufrettir.is/solosk

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

Vegna mikilla sölu
Upplýsingar í síma 586 8000 - 893 5226

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

Sjónvarp

Þjónusta við Iðnaðinn

vantar okkur allar gerðir að notuðum vélum á skrá.
Trésmíðavélar, járnsmíðavélar og loftpressur.

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

Ökukennsla
www.aksturinn.is
S. 694 9515

Fullbúið
geymslu/iðnaðarbil,
75m2 í Steinhellu í Hf. m/4m.hárri
innkeyrsluhurð. Tilvalið f.lager eða
snyrtilega starfsemi. S.893-2550.

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

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

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

Krystall hreynsisprey

Hreynsisprey fyrir krystal ljósakrónur
og krystal. Slóvak Kristall Dalvegur 16 b
201 Kópavogur s. 5444331

ER TIL SÎLU

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.

+JÎRIÈ T¾KIF¾RI FYRIR FAGURKERA TIL AÈ EIGNAST VERSLUN
OG HEILDSÎLU ¹ GËÈU VERÈI 'L¾SILEGUR BORÈBÒNAÈUR
FR¹ ÖEKKTUM VÎRU MERKJUM 'JAFAVARA VIÈ ÎLL T¾KIF¾RI

Atvinnuhúsnæði

893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

Antík

3KIPTI ¹ ÅBÒÈARHÒSN¾ÈI MÎGULEG

51,6 m2 iðnaðarbil

Til leigu.

Við
sund.
20
og
40
fm
skrifstofuherbergi. 104 fm við Krókháls
með innkeyrsludyrum. leiguval.is simi
894 1022 og 553 9820

Geymsluhúsnæði
Upphituð
ferðavagnageymsla í
Borgarf.

&YRIRT¾KJASALA ¥SL 3   o WWWATVIS

Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og fl.
S: 899 7012 , solbakki.311@gmail.com

Atvinna

www.geymslaeitt.is

AÐSTOÐARVERSLUNARSTJÓRI
Rúmfatalagerinn óskar eftir aðstoðarverslunarstjóra í fullt starf.
Mikil vinna í boði á líflegum og skemmtilegum vinnustað.
Miklir möguleikar á að vaxa í starfi.

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

Nánari upplýsingar í s. 849 0698.

Húsvagnageymslan
Þorlákshöfn.

ÓDÝR HEIMILISTÆKI

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

Eigum pláss f. húsv., fellih., tjaldv., bíla
og fl. Gott verð S. 893 3347 og 866
6610.

Til bygginga

Hæfniskröfur:
• Metnaður og áhugi
• Samviskusemi
• Stundvísi
• Þjónustulund
• Sjálfstæður í starfi
• Heiðarleiki

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

Fæðubótarefni

Verksvið:
• Pöntun á vörum
• Sala á vörum
• Framsetning á vörum
• Almenn verslunarstörf
• Stjórnun og skipulagning
• Önnur tilfallandi verkefni

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

www.
www.rumfatalagerinn.is
www
ww
ww.
w.ru
rumf
mfa
fata
fat
atalageri
t lag
tal
lage
age
erinn.iis

Umsóknir sendist á rfl@rfl.is eða á Rúmfatalagerinn, Blikastaðavegi 2,
112 Reykjavík merkt „Atvinna“. Umsóknarfrestur er til 08.09.12
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

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.

Ódýrir dúkar

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

Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

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

Atvinna í boði

Nudd
NUDD OG HEILSA

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

Antikklukkur og viðgerðir Sérhæfð
viðgerðarþjónusta á gömlum klukkum
og úrum. Guðmundur Hermannsson
úrsmíðameistari. S. 554 7770 & 691
8327. www.ur.is email ur@ur.is

Pítan

80% starf í vaktavinnu í eldhúsi á
Pítunni er í boði fyrir duglegan
starfsmann. Pólskukunnátta er æskileg
en ekki nauðsynleg. Umsóknir á:
http://umsokn.foodco.is

ÞVOTTAVÉLAR OG ÞURRKARAR

Candy EVOC 570 BS
tVSSLBSJCBSLBMBVTLH
t5WÓÈUUBCBSLBMBVT¢VSSLBSJ
t)VS§BSPQOVO¡

t,BMEVSCMÈTUVSPH
LSVNQVWÚSO
t0SLVGMPLLVS#

Candy EVOC 581 B

Candy EVO 1482 DS

tVSSLBSJCBSLBMBVTLH t)SB§LFSGJNÓOÞUVS
t5WÓÈUUBCBSLB¢VSSLBSJ t,BMEVSCMÈTUVSPHLSVNQVWÚSO
t0SLVGMPLLVS#
t)VS§BSPQOVO¡

tWPUUBWÏMTOLH"
t)JUBTUJMMJS¡
t)VS§BSPQOVO¡
t)SB§LFSGJNÓOÞUVS

t6MMBSLFSGJPHTLPMTUPQQ
tWPUUIGOJ"
t0SLVOâUOJ"
t7JOEVIGOJ"

74.990

79.990

84.990

Verð áður 89.990

Verð áður 99.990

Verð áður 99.990

Candy EVO 1473 DWS
tWPUUBWÏMTOLH"
t)JUBTUJMMJS¡
t)VS§BSPQOVO¡
t)SB§LFSGJNÓOÞUVS

t6MMBSLFSGJPHTLPMTUPQQ
tWPUUIGOJ"
t0SLVOâUOJ"
t7JOEVIGOJ"

Candy EVO 1492 D

tWPUUIGOJ"
tWPUUBWÏMTOLH"
t0SLVOâUOJ"
t)JUBTUJMMJS¡
t7JOEVIGOJ"
t)VS§BSPQOVO¡
t)SB§LFSGJNÓOÞUVS
t6MMBSLFSGJ TLPMTUPQQPHISB§LFSGJ

Candy EVOW 4653 DS
tWPUUBWÏM¢VSSLBSJ
t3Z§GSÓUSPNMB LH¢WPUULH¢VSSL
t4UBGSOOIJUBTUJMMJSPH-$%TLKÈS
t4UBGSOOJ§VSUBMOJOHÈ¢WPUUBUÓNB
t)SB§LFSGJNÓOÞUVS

t)BOE¢WPUUBLFSGJ 
NÓOISB§LFSGJ
tWPUUIGOJ"
t0SLVOâUOJ#
t7JOEVIGOJ"

89.990

99.990

109.990

Verð áður 109.990

Verð áður 109.990

Verð áður 139.990

Líttið við og skoððiðð úrvalið
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krossgáta
7

9

4

8

10

12

13

15

16

21

17

19

LÁRÉTT
2. hluta sólarhrings, 6. slá, 8. hald, 9.
kæla, 11. gelt, 12. gerviefni, 14. kryddblanda, 16. í röð, 17. smátt lausagrjót,
18. enn þá, 20. bókstafur, 21. velta.

11

14

18

5

20

LÓÐRÉTT
1. spaug, 3. bardagi, 4. mótrök,
5. skjön, 7. áleitinn, 10. fóstra, 13.
slöngu, 15. skál, 16. húðpoki, 19.
nudd.
LAUSN

Dýrustu kartöflur á Íslandi
BAKÞANKAR
jóðviljinn flutti eitt sinn þá frétt, að
sr. Sigurðar
kona í Vesturbænum ræktaði dýrustu
Árna kartöflur á Íslandi. Konan var mamma
Þórðarsonar og Þjóðviljinn birti mynd af garðinum

Þ

á dýrmætri byggingarlóð. Verktakar og
lóðaþurfandi framkvæmdamenn komu
svo og vildu kaupa. Pabbi vísaði þeim
brosandi á mömmu. Svo hringdu aðrir
og spurðu hvort þeir gætu ekki fengið
þessa óbyggðu lóð? Og enn vísaði pabbi
á mömmu. Þar fengu framkvæmdamenn heimsins fullkomlega skýr svör.
Nei, þeir gætu ekki fengið þessa lóð af
því að hún væri notuð til kartöflu- og
kálræktar. „En hættið þið ekki bráðum
þessari garðrækt?“ „Nei,“ sagði mamma
ákveðin. Það var alveg sama hvað
skynsemi heimsins spurði um,
hvað fjármálamennirnir buðu
og hvað praktískt hyggjuvitið
bar upp. Lóðin á Tómasarhaga
18 var ekki fyrir byggingu af
steinsteypu og járni, heldur
viðkvæmar byggingar jurta
sem nutu verndar, athygli,
ástúðar og elsku mömmu.

LÁRÉTT: 2. dags, 6. rá, 8. tak, 9. ísa,
11. gá, 12. nælon, 14. karrí, 16. hi,
17. möl, 18. enn, 20. ká, 21. snúa.

6

3

LÓÐRÉTT: 1. grín, 3. at, 4. gagnrök,
5. ská, 7. ásækinn, 10. ala, 13. orm,
15. ílát, 16. hes, 19. nú.

2

1

NOKKRIR krakkar í götunni
sögðu: „Mamma þín er skrítin
því hún ræktar kartöflur.
Getur hún ekki keypt þær úti
í búð eins og mömmur okkar?“

■ Pondus
Þú ert mjög góður í
I know!
fótbolta sko en það
En ég
er ekki öruggt að þú
er með
verðir atvinnumaður í plan B!
Liverpool! Það eru mjög
fáir sem verða það!

TölvuleikjagagnGood
rýnandi!! Þá fæ
boy! Do
ég alla nýjustu
tell!
leikina í heiminum
senda heim til
mín, ég gef þeim
mitt faglega álit
á móti veglegum
greiðslum!

Einmitt …
ertu með
plan C?

Þegar við bárum upp þessi eineltisefni
setti mamma son sinn og dóttur á stól og
skýrði málið. Hún skýrði út, að margt
fólk héldi að moldarvinna væri ekki fín.
En því miður hefði það bara ekki skilið
meira eða betur en þetta. Hún væri
að rækta því hún væri ræktunarkona.
Hún hefði gaman af jurtunum og það
væri gott fæði sem hún ræktaði. Þar að
auki veldi hún sér sjálf atvinnu, sparaði
heimilinu peninga, sem við gætum notað
í eitthvað skemmtilegt í stað þess að
kaupa kartöflur og kál.

MAMMA var græn í hugsun og svo var
það auðvitað alveg sjálfgefið að Guð
elskaði afstöðu hennar og starf. Kartöflurnar hennar voru betri en annarra,
kálið hennar stórvaxnara og ljúffengara
en í búðinni. Mamma var í leynibandalagi
með Guði, sem skapar og elskar fólk sem
ræktar. Svo fengu nágrannarnir sendingu
úr garðinum þegar haustaði af því maður
deilir með öðrum gæðum garðs og heims.
ÞEGAR mamma nálgaðist nírætt treysti
hún sér ekki lengur að rækta í öllum 500
fermetrunum eins og áður. Hún seldi
stóru lóðina en hélt áfram að rækta í
þremur beðum til æviloka. Mamma
miðlaði hollri lífsleikni og að grænt er
sálarvænt.

Eftir Frode Øverli
Hvað sem er til að
Auðvitað! Rit- komast hjá því að
höfundur! Finn fara á hinn almenna
upp eitthverja vinnumarkað sem sagt?
hallærislega
Já, það er
sögu og skrifa
planið!
eitthvað
bullshit! Easy!

■ Gelgjan
Hæ
Jeremy.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hmmm!
Afsakið!
Síðan hvenær
kallar þú mig
„Walt“??

Hæ
Walt.

Heitirðu
það
ekki?

Þegar ég ávarpa þig
með skírnarnafninu brýt
ég niður stigveldið og
geri okkur að jafna.

Þig jafnan
mér eða mig
jafnan þér?

■ Handan við hornið

Úps!
Þarna
kemur
stigveldið
aftur!

Eftir Tony Lopes

Þetta er ekkert til
að skammast sín
fyrir. Það er mjög
algengt á þínum
aldri að glíma við
eldspúunar-tengd
vandamál.

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Gakktu frá sokkunum
þínum.
Ha?

Ég bað þig
um að ganga
frá sokkunum
þínum.

Afsakið, en ég skil
þig ekki. Íslenska
er ekki mitt fyrsta
tungumál.

Nú? Hvert
er þitt fyrsta
tungumál?

Bull.

Ég vissi
það!
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Staglkennd tónlist og ringulreið
Tónlist ★★★★★
Lokatónleikar Ung nordisk
musik
Ýmsir flytjendur
Norðurljós, Hörpu 1. september

Hve r n ig s p r i n g u r y f irb orð
tónlistarinnar og ringulreið brýst
fram?
Svar við þessari spurning
var að finna í fyrsta verkinu á
lokatónleikum Ung nordisk musik
í Hörpu á laugardagskvöldið.
Það hét Squarcio, sem þýðir
sprunga, og var eftir finnska
tónskáldið Tiina Myllärinen. Caput
hópurinn spilaði og gerði það af
aðdáunarverðri fagmennsku.
Flutningurinn var snarpur og
hnitmiðaður, enda kom tónlistin
ágætlega út. Atburðarrásin var
hröð, tónamassinn þéttofinn. En
svo byrjuðu sprungur að myndast

í vefinn, og eitthvað allt annað
tók að brjótast fram. Þetta var
skemmtileg hugmynd og hún var
útfærð af glæsimennsku.
Allt annað var uppi á teningnum
í næstu tónsmíð, Dialogue With
a Forbidden Muse eftir Matei
Ghoerghiu, en hann er Rúmeni
búsettur í Finnlandi. Hér sveif
síðrómantík yfir vötnunum sem var
vissulega sjarmerandi. En tónlistin
bar svo sterkan keim af Skrajbín,
sérstaklega síðustu sinfóníunni
hans, að það var nánast truflandi.
Auðvitað er það eðlilegt að ung
tónskáld verði fyrir áhrifum af
eldri meisturum, en það má ekki
koma út eins og stæling.

Upplifunin var líka sérkennileg
í síðasta verkinu fyrir hlé. Þetta
var Tågen-tiden tingen eftir
Svíann Esaias Järnegard. Tónlistin
var mjög kvikmyndaleg, mikið
um liggjandi hljóma sem voru
skreyttir alls kyns áferð. Útkoman
var ládeyðukennd og það gerðist
lítið. Samt gat ég ekki betur séð á
bendingum hljómsveitarstjórans,
Guðna Franzsonar, að það væri
alltaf verið að skipta um takt.
Þetta misræmi (að því er virtist) á
milli órólegra bendinga Guðna og
ládeyðukenndrar tónlistarinnar
var svo undarlegt að maður varð
næstum því sjóveikur! Tågentiden tingen var einmitt samið

við kvikmynd, en gerði sig ekki
almennilega ein og sér.
Eftir hlé var fyrst Fras eftir hinn
finnska Lauri Supponen. Fras þýðir
setning, og hér var tónlistin byggð á
hlutföllum og fjarlægð á milli samog sérhljóða í ákveðinni setningu.
Útkoman var skemmtileg. Ekki
endilega vegna þess að hugmyndin
var gáfuleg, heldur var tónskáldið
greinilega hæfileikaríkt og samdi
af tilfinningu fyrir framvindu og
jafnvægi. Það er ekki öllum gefið.
Næst var Jó & Júpíter eftir
Gunnar Karel Másson. Það byrjaði
vel. Stemningin var draumkennd og
dulúðug, hún gaf fyrirheit um að það
væri eitthvað magnað í vændum. En

það kom aldrei. Tónlistin varð smátt
og smátt að óttalegu stagli sem var
þreytandi áheyrnar. Hún var eins og
fyrirlestur þar sem tafsað er á því
sama aftur og aftur án nokkurrar
niðurstöðu.
Svipaða sögu var að segja um
síðustu tónsmíðina, Palatum Pallette
eftir I. Öystein J. Figenschou.
Þar var abstraksjón teflt á móti
hinu áþreifanlega, einföldum
endurteknum hljómum á móti
ómstríðu tónamynstri. Það virkaði
ekki almennilega og útkoman var
óttalegur leirburður.
Jónas Sen
Niðurstaða: Fátt var um fína drætti á
lokatónleikum UNM í Hörpu.

BOÐIÐ UPP Þetta verk Nínu
Tryggvadóttur verður boðið upp í kvöld.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Í FYRSTA SÆTI

GÓÐ KAUP

(WYxS

Listmunauppboð Gallerís Foldar
hefjast að nýju eftir sumarhlé
með afmælisuppboði á myndlist í
tilefni 20 ára afmælis gallerísins.
Uppboðið hefst klukkan sex í
dag.
Fjöldi úrvalsgóðra listaverka
verður boðinn upp en þar á
meðal eru verk eftir Svavar
Guðnason, Nínu Tryggvadóttur,
Jóhannes S. Kjarval, Kristínu
Jónsdóttur, Jóhann Briem
og Ásgrím Jónsson frá árinu
1927. Einnig verða boðin upp
góð listaverk eftir Jóhannes
Jóhannesson, Karl Kvaran, Valtý
Pétursson, Gunnlaug Blöndal,
Hring Jóhannesson og Kjartan
Guðjónsson.
Þá er einnig ágæt úrval verka
eftir samtímalistamenn og
má þar nefna verk eftir Tolla,
Spessa, Ólaf Elíasson, Braga
Ásgeirsson, Guðjón Ketilsson,
Hafstein Austmann og Karólínu
Lárusdóttur.
Öll verkin eru til sýnis í
Gallerí Fold við Rauðarárstíg og
á vefnum Uppbod.is.

4Hx

Uppboð
hefjast á ný

Siemens uppþvottavélar fá hæstu einkunn
þriðja árið í röð!
www.sminor.is

Mánudagur 03. september 2012
➜ Fundir
20.00 Stofnfundur Stéttarfélags
tómstunda- og félagsmálafræðinga
verður haldinn að Mjósundi 10,
Hafnarfirði. Stofnfélagar þurfa að hafa
lokið háskólanámi í tómstunda- og
félagsmálafræði.
➜ Dans
17.00 Opið hús verður hjá dansnefnd

Félags eldri borgara í Reykjavík, að
Stangarhyl 4. Skráning í danskennsluna
og móttaka kennslugjalda fyrir
námskeið í september fer þá fram.

➜ Tónlist
21.00 Hreindís Ylfa heldur tónleika

á Café Rosenberg. Aðgangseyrir er kr.
1.000 og enginn posi er á staðnum.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

Hið virta sænska neytendablað Råd & Rön gerði fyrir stuttu úttekt á
uppþvottavélum frá ýmsum framleiðendum og lagði mat sitt á þær.
Siemens uppþvottavélin SN45M205SK* kom þar einstaklega vel út og
hlaut 1. sætið. Hún þykir þvo og þurrka á sérlega skilvirkan og áhrifaríkan
hátt (Råd & Rön, apríl 2012). Matið var byggt á nokkrum þáttum, m.a. hve
vel vélin þvær óhreint leirtau, þvottatíma, þurrkun, orkunotkun,
vatnsnotkun og hversu hátt heyrist í henni. Þessi uppþvottavél er í
ecoPLUS-flokknum hjá Siemens, en í honum eru aðeins mjög sparneytin heimilistæki. Og sigurgangan heldur áfram. Í maí lenti vélin einnig
í 1. sæti hjá danska neytendablaðinu Tænk.
*Einnig fáanleg í stáli.

Smith & Norland er rótgróið fyrirtæki sem veitir góða þjónustu og býður
vandaðar vörur á góðum kjörum. Umboðsmenn um allt land.

5}H[UPÇ:xTP
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HAFSTEINN ÆGIR GEIRSSON
HJÓLREIÐAMAÐUR

ÍSLENSKA SIA.IS MSA 60800 08.2012

NÝTT!
HLEðSLA MEð SÚKKULAðIBRAGðI
NÚ FÆST HLEðSLA Í FERNU MEð SÚKKULAðIBRAGðI,
KJÖRIN EFTIR GÓðA ÆFINGU EðA BARA Í DAGSINS ÖNN.
HÚN ER GÓðUR KOSTUR MILLI MÁLA OG ER RÍK AF PRÓTEINUM.
HENTAR FLESTUM ÞEIM SEM HAFA MJÓLKURSYKURSÓÞOL.

100%

HÁGÆÐA
PRÓTEIN

www.laugarasbio.is

5%
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-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

POWERSÝNING
KL. 10.10

ÍSL TEXTI

56.000 MANNS!

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

LAUGARÁSBÍÓ
THE EXPENDABLES 2
ÁVAXTAKARFAN
THE WATCH
PARANORMAN 3D
INTOUCHABLES

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

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

MBL

KVIKMYNDIR.IS

SÉÐ OG HEYRT

JET BLACK JOE Rokkararnir eru enn sprækir, tuttugu árum síðar.

HOLLYWOOD REPORTER

Rokk, ról og góðir gestir

STÆRSTA MYND SUMARSINS

Tónleikar ★★★★★

YFIR 62.000 GESTIR
Y

Jet Black Joe
Gamla bíó, Reykjavík

„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…

FRÁ FRAMLEIÐENDUM „WEDDING CRASHERS“ KEMUR FRÁBÆR
GRÍN SPENNUMYND ! BRADLEY COOPER ÚR HANGOVER FER Á KOSTUM.

Afmælistónleikar 31. ágúst kl.
20.

STÆRSTA MYND WB ALLRA
TÍMA Á ÍSLANDI

앲앲앲앲

앲앲앲앲앲
- Miami Herald

- Rolling Stone

FRÁBÆR GRÍNMYND

앲앲앲앲

앲앲앲앲
- Time Entertainment

- Guardian

Frá Framleiðendum Toy Story 3, Finding Nemo og Up.

BESTA MYNDIN Í SERÍUNNI TIL ÞESSA
MÖGNUÐ DANSATRIÐI!

VINSÆLASTA DANSSERÍA ALLRA TÍMA

ÁLFABAKKA

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

KL. 5:50 - 8 - 10:20
HIT AND RUN
HIT AND RUN VIP KL. 5:50 - 8 - 10:20
BABYMAKERS KL. 5:50 - 8 - 10:20
STEP UP REVOLU.. KL. 5:50 - 8 - 10:20
KL. 5:50
BRAVE . T
KL. 5:50
BRAVE . T
KL. 8
BRAVE . T
DARK KNIGHT RISES KL. 8 - 10:20

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

ÍSL ALI
ÍSL ALI

ENSKU ALI

KEFLAVÍK
HIT AND RUN
KL. 8
THE EXPENDABLES 2 KL. 10:10
KL. 8 - 10:10
BABYMAKERS
AKUREYRI
HIT AND RUN
KL. 8
BRAVE HIN HUGRAKKA ÍSL. TALI KL. 6
KL. 10:10
DARK KNIGHT RISES
KL. 6 - 8
BABYMAKERS
KL. 10:10
SEEKING A FRIEND...

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

12

12
L
12
12

Strax eftir hlé var röðin komin
að þremur órafmögnuðum lögum,
þar á meðal einu nýju og lofaði það
góðu. Í framhaldinu fór sveitin í tvö
tökulög, Knockin´ on Heaven´s Door
og Lenny Kravitz-lagið Are You
Gonna Go My Way en Jet Black Joe
hitaði upp fyrir hann 1993. Sigríður
Guðnadóttir steig einnig á svið og
söng Freedom og sýndi að hún hefur
engu gleymt.
Eftir uppklapp var Higher and
Higher endurtekið með Lárusi
með í för. Þá voru allir staðnir upp
í salnum og sungu og klöppuðu með.
Góður endir á fínum tónleikum.
Freyr Bjarnason

Niðurstaða: Fínir afmælistónleikar
hjá Jet Black Joe. Hljómsveitin kann
enn að rokka, tuttugu árum síðar.

12
12
12
12
7
L

HIT AND RUN KL. 8 - 10:20
2D
DARK KNIGHT RISES KL. 5:30 - 9 2D
2D
STEP UP REVOL... KL. 5:50
KL. 8
2D
BABYMAKERS
SEEKING A FRIEND... KL. 10:20 2D
KL. 5:50
2D
BRAVE ÍSL TAL

Lipur og snör í snúningum

L
L

KRINGLUNNI

16

Tuttugu ár eru liðin síðan rokksveitin Jet Black Joe sló í gegn með
sinni fyrstu plötu. Af því tilefni hélt
hún tvenna tónleika í Gamla bíói á
föstudagskvöld.
Söngvarinn Páll Rósinkranz
og gítarleikarinn Gunnar Bjarni
Ragnarsson eru einu upphaflegu
meðliminir sem eru enn eftir í
bandinu. Þeim til halds og trausts
eru tvíburabræðurnir Kristinn og
Guðlaugur Júníussynir á trommum
og bassa og Snorri Snorrason á

hljómborð og Hammond en hann
vann Idol hér um árið.
Páll mætti á svæðið í þröngum
leðurbuxum eins og sönnum rokkara sæmir en Gunnar Bjarni var
klæddur hippalegri svartri gæru.
Báðir voru þeir í góðu formi á tónleikunum og kunnu sannarlega enn
að rokka. Tónleikarnir hófust á
Take Me Away, upphafslagi fyrstu
plötunnar, og eftir það hjóluðu
þeir í öll sín vinsælustu lög, þar á
meðal Rain, Starlight og Higher
and Higher. Lárus Grímsson spilaði
þver flautu sólóið þegar síðastnefnda lagið var tekið upp 1994 en
var að stíga í fyrsta sinn á svið með
sveitinni þetta kvöld. Miðað við hve
sólóið er stór hluti af þessu einu vinsælasta lagi Jet Black Joe kemur á
óvart að sveitin hafi ekki notið krafta
hans oftar. Lárus stóð sig einkar vel.

EGILSHÖLL

HIT AND RUN
KL. 8 - 10:20 2D
VIP DARK KNIGHT RISES KL. 8 - 10:10 2D
12 BABYMAKERS
KL. 8
2D
7 TOTAL RECALL
KL. 10:20
2D
12 STEP UP: REVOL...
KL. 5:40 - 8 2D
L BRAVE ÍSL TAL
KL. 5:30
3D
L BRAVE ÍSL TAL
KL. 5:50
2D
L ÍSÖLD 4 ÍSL TAL
KL. 5:50
2D
12

12

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

12
12
7
12
12

Skjár: 15,6" HD LED glampafrír með myndavél.
Upplausn: 1366x768 punkta.
Örgjörvi: Intel Core i3 2350M 2,3GHz, dual core.

L

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

12

Harður diskur: 500 GB 7200sn.
Skjástýring: Intel HD graphics 3000.
Minni: 4 GB 1600 MHz DDR3.
Rafhlaða: Allt að 5 klst. og 40 mín.
Litur: Svartur eða rauður.
Ábyrgð: 3ja ára, rafhlaða 1 ár.

Verð: 124.900 kr.

Á
ÞÉR MIÐA
TRYGGÐU

6 mánaða vaxtalaus lán fyrir handhafa VISA.
3,25% lántökugjald og 320 kr. færslugjald á hvern gjalddaga.

E530

3D

Nýherji

5%
SMÁRABÍÓ
GLERAUGU SELD SÉR
ÁVAXTAKARFAN
KL. 3.50 - 6
L
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
TOTAL RECALL
KL. 8 - 10.35
12
ÍSÖLD 4 2D ÍSL.TAL KL. 3.40 / 3D KL. 3.40 - 5.40 L
TED
KL. 8
12
SPIDER-MAN 3D KL. 10.20 10

NÁNAR Á MIÐI.IS
5%
HÁSKÓLABÍÓ
ÁVAXTAKARFAN KL. 6
L
THE EXPENDABLES 2 KL. 5.40 - 8 - 10.20
16
THE WATCH
KL. 8 - 10.20
12
TO ROME WITH LOVE KL. 5.30 - 8 - 10.30
L
INTOUCHABLES KL. 5.30 - 8 - 10.30
L
NÁNAR
Á
MIÐI.IS
BORGARBÍÓ
ÁVAXTAKARFAN
KL. 6
L
THE EXPENDABLES 2
KL. 6 - 8 - 10 16
THE WATCH
KL. 8 - 10
12

Sími 569 7700

Borgartúni 37 – Reykjavík

Kaupangi – Akureyri

netverslun.is

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

STÆRSTA
MYND
DANA
Á ÞESSU
ÁRI

MÁNUDAGUR: KÓNGAGLENNA (EN KONGELIG AFFÆRE)
17:20, 20:00, 22:40  ELLES (ÞÆR) 17:50, 20:00, 22:10
 TÍU TÍMAR TIL PARADÍSAR (TEDDY BEAR) 18:00, 22:10
 HRAFNHILDUR 18:00, 20:00  BLACK’S GAME (ENGLISH
SUBS) 22:00  STUTTMYNDADAGAR FYRRI DAGUR 20:00

KÓNGAGLENNA
Ó
(EN KONGELIG AFFÆRE)

FRÁBÆRT HAUST FRAMUNDAN Í BÍÓ PARADÍS!
SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.

ÞAU BREYTTU
SÖGU DANMERKUR
AÐ EILÍFU!

695
@G# @<
NÝ UPPSKERA FRÁ AMERÍKU
RAUÐ OG GRÆN VÍNBER STEINALAUS

LÍFRÆNT PUKA
TE 20 GRISJUR

498 KR

279
@G# @<

225
@G# @<

298
@G# &AIG#

698

@G# *%%<
HEIMA MÖNDLUR
MEÐ HÝÐI

HIMNESK
JÓMFRÚAR
ÓLÍFUOLÍA
KALDPRESSUÐ
500 ML

798 KR
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ALFREÐ FINNBOGASON opnaði markareikning sinn fyrir Heerenveen í hollenska boltanum í gær þegar

sport@frettabladid.is

hann skoraði tvívegis í fyrri hálfleik gegn hollensku meisturunum í Ajax. Fyrra mark Alfreðs var skrautlegt þar sem
hann stal boltanum af markverði Ajax. Í síðara markinu kláraði Alfreð hins vegar gott færi með stæl. Leiknum
lauk með 2-2 jafntefli en Ajax saknaði Kolbeins Sigþórssonar sem er frá keppni vegna meiðsla.

ÚRSLIT
Undankeppni EM
Ísland - Slóvakía

84-86

Tölfræði Íslands: Hlynur Bæringsson 21 stig/12
fráköst, Jón Arnór Stefánsson 20 stig, Pavel
Ermolinskij 12 stig/11 fráköst, Finnur Atli
Magnússon 9 stig, Jakob Örn Sigurðarson 8 stig,
Hakur Helgi Pálsson 7 stig, Ægir Þór Steinarsson 3
stig.

Enska úrvalsdeildin
West Ham - Fulham

BJARGAÐI ANDLITINU Van Persie
nýtti lokamínúturnar vel á St. Mary’s
leikvanginum.
NORDICPHOTOS/GETTY

3-0

1-0 Kevin Nolan (1.), 2-0 Winston Reid (29.), 3-0
Matthew Taylor (41.)

Swansea - Sunderland

2-2

Arsenal kláraði Liverpool:

1-1

Van Persie sá
um Dýrlingana

0-1 Steven Fletcher (40.), 1-1 Wayne Routledge
(45.), 1-2 Steven Fletcher, 2-2 Michu (66.)

Tottenham - Norwich

1-0 Moussa Dembele (68.), 1-1 Robert Snodgrass
(85.)

West Brom - Everton

2-0

1-0 Shane Long (65.), 2-0 Gareth McAuley (82.)

Wigan - Stoke

2-2

1-0 Shaun Maloney, víti (5.), 1-1 Jonathan Walters
(40.), 2-1 Franco Di Santo (49.), 2-2 Peter Crouch
(76.)

Man. City - QPR

3-1

1-0 Yaya Toure (16.), 1-1 Bobby Zamora (59.), 2-1
Edin Dzeko (61.), 3-1 Carlos Tevez (90.)

Liverpool - Arsenal

0-2

0-1 Lukas Podolski (31.), 0-2 Santi Cazorla (68.)

Southampton - Man. Utd

EINSTÖK STUND Jón Margeir naut augnabliksins að loknu sundinu í lauginni í London í gær. Ólympíugull er komið í

verðlaunasafn kappans sem telur hátt í 300 verðlaunapeninga.

NORDICPHOTOS/GETTY

2-3

1-0 Rickie Lambert (16.), 1-1 Robin van Persie
(23.), 2-1 Morgan Schneiderlin (56.), 2-2 Robin
van Persie (87.), 2-3 Robin van Persie (90.)

Newcastle - Aston Villa

1-1

0-1 Ciaran Clark (22.), 1-1 Hatim Ben Arfa (60.)

Jón Margeir nældi í gull
Sundkappinn Jón Margeir Sverrisson stóð við stóru orðin í úrslitasundinu í 200
metra skriðsundi á Ólympíumóti fatlaðra í gær. Kópavogsbúinn 19 ára kom
fyrstur í mark eftir harða keppni og setti um leið nýtt heims- og ólympíumet.
ÓLYMPÍUMÓT Jón Margeir Sverris-

BEST UM HELGINA Einar Haukur og
Tinna spiluðu best allra í Grafarholtinu
um helgina.
MYND/GSÍ

Eimskipsmótaröðinni lokið:

Einar og Tinna
lönduðu sigri
GOLF Einar Haukur Óskarsson
og Tinna Jóhannsdóttir, bæði úr
Keili, fögnuðu sigri á lokamótinu
í Eimskipsmótaröðinni í golfi
sem fram fór á Grafarholtsvelli
um helgina. Bráðabana þurfti
til að knýja fram sigurvegara
í karlaflokkinum þar sem
Einar Haukur hafði betur gegn
liðsfélaga sínum Kristjáni Þór
Einarssyni.
Hlynur Geir Hjartarson úr
GOS varð í þriðja sæti sem dugði
til sigurs í heildarstigakeppninni.
Signý Arnórsdóttir varð í þriðja
sæti í kvennaflokki sem dugði til
stigameistaratitilsins.
-ktd

son úr Fjölni /Ösp vann gullverðlaun í 200 metra skriðsundi í
flokki S14, flokki þroskahamlaðra,
á Ólympíumótinu í London í gær.
Jón Mar geir átti annan besta
tímann í undanúr slitunum en
átti greinilega nóg inni í úrslitasundinu. Hann bætti sig um
0,7 sekúndur og tíminn 1:59,62
mínútur glæsi legt heims- og
ólympíumet.
„Ég er alveg að tjúllast. Þetta er
svo æðislegt,” sagði Jón Margeir í
samtali við Fréttablaðið að lokinni
verðlauna af hend ingunni. Sundkappinn var þrátt fyrir allt merkilega yfir vegaður eins og hann
hefur verið í aðdraganda mótsins.
Markmið hans að komast á verðlaunapall var öllum ljóst. Það
náðist og vel það.
„Þetta er algjör draumur. Ég
bjóst ekki við því endilega að ná
fyrsta sæti. Ég er búinn að skrá
mig í sögubækurnar,” sagði Jón
Margeir sem kom í mark 17/100
úr sekúndu á undan Ástralanum
Daniel Fox sem hafði for ystu
framan af. Jón Margeir náði forystunni þegar sundið var hálfnað
og lét hana ekki af hendi.

$OOWtP\UNUL"

„Þegar það voru 25 metrar eftir
sá ég að Daniel Fox var að ná mér.
Ég ákvað „Nei, nei, nei. Nú gef ég
í og verð á undan honum,” og það
hafðist.”
Jón Margeir viðurkenndi að tár
hefðu fallið í lauginni þegar
hann áttaði sig á afreki sínu.
„Það voru 17.500 manns
að horfa á mig. Ég er að
tárast,” sagði Jón Margeir
sem hefur æft í langan tíma
með það að mark miði að
toppa á Ólympíumótinu.
„Ég þakka öllu fólkinu í
kringum mig sem studdi við
bakið á mér og styrkti mig á
allan mögulegan hátt,”
sagði Jón Margeir
yfi r vegaður og
þakklátur. „Amma
og afi auk hinna
í fjöl skyld unni
hafa grátið stanslaust af gleði,”
sagði íþróttamaðurinn einstaki sem var
lurkum laminn
eftir sundið.
„ Það liggur
við að ég þurfi

að panta hjóla stól. Ég er svo
þreyttur,” sagði Jón Margeir sem
ætlar að hvíla lúin bein fyrir 100
metra bringu sundið á fimmtudaginn.
„Ég ætla að leggja
allt í sundið og taka
það með stæl,” sagði
gullverðlaunahafinn
en þetta voru fyrstu
verðlaun Íslendinga
á Ólympíumóti síðan
í Aþenu árið 2004.
kolbeinntumi@365.is

FÓTBOLTI Robin van Persie var
maður helgarinnar í enska
boltanum. Hollendingurinn
skoraði öll þrjú mörk Manchester
United í 3-2 útisigri gegn Southampton. 2-1 undir leit allt út fyrir
að svefnlaus nótt væri fram
undan hjá Hollendingnum sem
sýndi kæruleysi á vítapunktinum
þegar hann klúðraði vítaspyrnu.
Hann skoraði hins vegar tvívegis
á síðustu þremur mínútunum og
tryggði United stigin þrjú.
Liverpool heldur áfram að
valda stuðningsmönnum sínum
vonbrigðum en liðið lá heima
gegn Arsenal 0-2. Nýju liðsmenn
Arsenal, Lukas Podolski og Santi
Cazorla, skoruðu hvor sitt markið
og lögðu upp hitt, en Arsenal
hafði fyrir leikinn ekki skorað
mark í deildinni.
Gylfi Þór Sigurðsson var í byrjunarliði Tottenham í 1-1 jafntefli
gegn Norwich. Hafnfirðingurinn
náði sér ekki á strik og var skipt
af velli í síðari hálfleik. Tottenham á enn eftir að vinna leik í
deildinni.
-ktd

Button vann í Belgíu:

Vettel minnkar
bilið í Alonso
FORMÚLA1 Jenson Button á

McLaren vann þægilegan sigur
í Formúlu 1 kappakstrinum sem
fram fór í Belgíu í gær. Árekstur
í fyrstu beygju eftir ræsingu
hafði mikil áhrif á keppnina en
Fernando Alonso var einn þeirra
sem féll úr keppni í kjölfar hans.
Sebastian Vettel á Red Bull
hafnaði í öðru sæti og minnkaði
forystu Alonso í heildarstigakeppninni í 24 stig. Næsti kappakstur er strax um næstu helgi
á heimavelli Ferrari á Monza á
Ítalíu.
-ktd

Karlalandslið Íslands í körfubolta beið lægri hlut í undankeppni EM í gær:
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Sárgrætilegt tap gegn Slóvakíu
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KÖRFUBOLTI Ísland varð að sætta
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sig við tveggja stiga tap, 86-84,
gegn Slóvakíu í sjöunda leik
liðanna í A-riðli undankeppni
Evrópumeistaramótsins.
Leikurinn var æsispennandi
og réðust úrslitin á síðustu
sekúndunni þegar sniðskot Jóns
Arnórs Stefánssonar skrúfaðist
upp úr körfunni þegar hann virtist
hafa tryggt Íslandi verðskuldaða
framlengingu.
„Þetta var þokkalega tæpt, ég skil
ekki hvernig boltinn fór ekki ofan í.
Ég hélt að þetta væri komið en hann
skrúfaðist upp úr og var það í takt
við spilamennskuna í dag,“ sagði
Jón Arnór um lokaskotið sem vildi
ekki í.
Stórstjarna Slóvaka, Anton Gavel,
skoraði 35 stig. Sóknarfráköst
gestanna urðu Íslandi að falli í gær.
„Það er meiri pressa á okkar
körfu en körfu andstæðinganna.

Þegar við tökum frákast þá er það
eftir fimm sekúndna slagsmál
og barning á meðan hinir taka
fráköstin undir sinni körfu óáreittir.
Það er óþolandi. Það var það sem
klikkaði en ekki eitt skot í lokin
og svo auðvitað Anton Gavel,“
sagði Hlynur Bærings son um
tapið. Hlynur var atkvæðamestur
í íslenska liðinu ásamt Jóni Arnóri.
Peter Öqvist, þjálfari Íslands,
sagði grunnatriðin í fráköstum hafa
orðið Íslandi að falli.
„Við hefðum getað stigið
betur út, lesið skotin betur og
verið betur meðvitaðir um hvar
andstæðingurinn er. Við misstum
einbeitingu og létum leiða okkur út
á veiku hliðina,“ sagði Öqvist.
Íslenska liðið hefur unnið einn
leik af sjö í undankeppninni en sá
vannst í fyrri leiknum ytra gegn
Slóvakíu. Ísland mætir Ísrael ytra
á miðvikudagskvöld.
-gmi

SVEKKELSI Vonbrigði Jóns Arnórs
Stefánssonar að tapinu loknu leyndu sér
ekki.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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ÚRSLIT

0-2
Vodafone-völlur, áhorf.: 1.358

Pepsi-deild karla

0-1 Gunnar Örn Jónsson (26.), 0-2 Kennie
Knak Chopart (45.+)

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

Garðar Hinriksson (8)

17
18
18
18
18
18
17
17
17
18
17
17

12
9
7
8
8
8
7
6
6
5
5
2

2
4
8
4
4
0
3
5
5
3
2
4

3 40-17
5 32-23
3 37-31
6 28-16
6 27-31
10 28-27
7 27-27
6 18-22
6 22-30
10 25-34
10 23-29
11 23-43

38
31
29
28
28
24
24
23
23
18
17
10

Skot (á mark): 10 (9) -10 (4)
Varin skot: Sindri Snær 2 - Ingvar 9
VALUR (4-3-3): Sindri Snær Jensson 5 - Jónas Tór
Næs 5, Atli Sveinn Þórarinsson 4, Halldór Kristinn
Halldórsson 4, Úlfar Hrafn Pálsson 5 - Guðjón
Pétur Lýðsson 6 ( 85. Indriði Áki Þorláksson-),
Rúnar Már Sigurjónsson 7, Haukur Páll Sigurðsson
5 (21. Kristinn Freyr Sigurðsson 5) - Matthías
Guðmundsson 4, Þórir Guðjónsson 4 (57. Ásgeir
Þór Ingólfsson 5), Kolbeinn Kárason 4.
STJARNAN (4-3-3): Ingvar Jónsson 8* - Jóhann
Laxdal 6, Tryggvi Sveinn Bjarnason 6, Daníel
Laxdal 8, Hörður Árnason 5 - Mark Doninger 6
(83. Snorri Páll Blöndal -), Alexander Scholz 6, Atli
Jóhannsson 6 (45. Sindri Már Sigurþórsson 5) Halldór Orri Björnsson 5, Gunnar Örn Jónsson 7
(85. Ellert Hreinsson -), Kennie Knak Chopart 7.

MARKAHÆSTU LEIKMENN
Atli Guðnason, FH
Kjartan Henry Finnbogason, KR
Kristinn Ingi Halldórsson, Fram
Björn Daníel Sverrisson, FH
Garðar Bergmann Gunnlaugsson, ÍA
Ingimundur Níels Óskarsson, Fylkir
Kolbeinn Kárason, Valur
Guðmundur Steinarsson, Keflavík
Gary John Martin, KR
Rúnar Már S Sigurjónsson, Valur
Christian Steen Olsen, ÍBV

9
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7

0-0
Hásteinsvöllur, áhorf.: 682

Þóroddur Hjaltalín (8)

Skot (á mark): 6(3) - 3(0)
Varin skot: Abel 0 - Páll Gísli 3

* MAÐUR LEIKSINS

MARK Kennie Chopart skorar annað mark Stjörnunnar án þess að Sindri Snær Jensson, markvörður Vals, fái rönd við reist.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KR-ingar töpuðu á Selfossi
Stjarnan nýtti sér jafntefli ÍBV og ÍA og skaust í þriðja sæti Pepsi-deildar karla
með 2-0 sigri á Hlíðarenda. KR-ingar sögðu skilið við titilbaráttuna eftir tap
gegn Selfyssingum sem fyrir vikið skildu Fram eftir í fallsæti ásamt Grindavík.
FÓTBOLTI Þrír leikir fóru fram í

ÍBV (4-3-3): Abel Dhaira 6, Arnór Eyvar Ólafsson
5, Rasmus Christiansen 6, Brynjar Gauti
Guðjónsson 5, Þórarinn Ingi Valdimarsson 6 Guðmundur Þórarinsson 7 (80. Jón Ingason -),
Andri Ólafsson 6 ( 83. Aron Ýmir Pétursson -),
Tonny Mawejje 5 - Víðir Þorvarðarson 5 ( 84.
Gauti Þorvarðarson -), Tryggvi Guðmundsson 6,
Christian Steen Olsen 5.
ÍA (4-5-1): Páll Gísli Jónsson 7* - Theodore
Eugene Furness 5, Kári Ársælsson 6, Ármann
Smári Björnsson 5, Einar Logi Einarsson
5 - Jóhannes Karl Guðjónsson 6, Arnar Már
Guðjónsson 5, Hallur Flosason 6 (68. Jesper Holdt
Jensen 5) - Andri Adolphsson 7, Dean Edward
Martin 5, Garðar Bergmann Gunnlaugsson 4.
* MAÐUR LEIKSINS

Pepsi-deild karla í knattspyrnu í
gær. Markalaust og tíðindalítið
jafntefli ÍBV og ÍA í Eyjum gaf
Valsmönnum og Stjörnumönnum
tækifæri á að skjótast í þriðja
sætið en liðin mættust á Hlíðarenda. Gestirnir fóru með sigur af
hólmi 2-0 og skutust upp í þriðja
sæti deildarinnar með 29 stig.
Stjarnan stendur því best að vígi
í baráttunni um Evrópusæti eftir
leiki helgarinnar og útlitið er
bjart hjá Garðbæingum. „Það var

gríðarlega mikilvægt að halda
markinu hreinu í kvöld,“ sagði
Ingvar Jónsson, markvörður
Stjörnunnar, eftir sigurinn í gær.
„Við ætlum okkur að ná í
þetta Evrópusæti, það er alveg á
hreinu.“
Glæsimark Jóns Daða Böðvarssonar tryggði Selfossi 1-0 heimasigur á ríkjandi Íslands- og bikarmeisturum KR. Með sigrinum
eru Selfyssingar komnir úr
fallsæti en Framarar eiga þó
leik til góða gegn Fylki í kvöld.

KR-ingar eiga hins vegar lítinn
séns á að ná FH-ingum á toppi
deildarinnar enda munurinn
sjö stig auk þess sem FH á leik
til góða gegn Keflavík í kvöld.
„Sigur okkar var sanngjarn en
erfiður að sækja. Sjálfstraustið
er í botni hjá okkur,” sagði Viðar
Örn Kjartansson leikmaður
Selfoss. Selfoss hefur náð í tíu af
tólf mögulegum stigum í síðustu
fjórum leikjum og eiga góðan
möguleika á að halda sæti sínu í
deildinni.
-sáp, -lv, -ktd

1-0
Selfossvöllur, áhorf.: 1.528

Örvar Sær Gíslason (5)

1-0 Jón Daði Böðvarsson (62.)
Skot (á mark): 15(6) - 7(5)
Varin skot: Ismet 4 - Hannes Þór 5
SELFOSS (4-5-1): Ismet Duracak 7 - Endre Ove
Brenne 7, Stefán Ragnar Guðlaugsson 7, Bernard
Petrus Bronz 8, Robert Sandnes 7 - Babacar Sarr
8, Ivar Skjerve 8, Ólafur Karl Finsen 7 (91., Marko
Hermo -) , Jon Andre Royrane 7 (86., Ingólfur
Þórarinsson -), Jón Daði Böðvarsson 8* - Viðar
Örn Kjartansson 7.
KR (4-3-3): Hannes Þór Halldórsson 6 – Magnús
Már Lúðvíksson 6, Grétar Sigﬁnnur Sigurðarson
5, Aron Bjarki Jósepsson 5, Guðmundur Reynir
Gunnarsson 6 - Bjarni Guðjónsson 5, Viktor
Bjarki Arnarsson 5 (70., Björn Jónsson 5), Baldur
Sigurðsson 6 - Kjartan Henry Finnbogason 5 (70.,
Þorsteinn Már Ragnarsson 5), Atli Sigurjónsson 6
(61., Emil Atlason 5), Gary John Martin 5.
* MAÐUR LEIKSINS

Leikir í kvöld
FH - Keflavík
Grindavík - Breiðablik
Fram - Fylki

Leikurinn er í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport.

GLÆSILEGAR ÚTSÝNISÍBÚÐIR Nýhöfn 1-3
Opið hús mánudag 3. september frá kl. 17:30 til 18:30
•
•
•
•

Óborganlegt útsýni
Sérsmíðaðar innréttingar
Gott skipulag - stórar svalir
Sér bílskúr með hverri íbúð
með inngengi inní sameign
• Lyfta - snyrtileg sameign
Verð frá kr. 47.900.000
Stærð frá 152,4 fm

Upplýsingar veita:
Þórarinn Thorarensen sími 770 0309
Sigurður Samúelsson sími 896 2312
Þorsteinn Magnússon sími 894 2045
Sigurður Fannar sími 897 5930
Sveinn Eyland sími 690 0820
Magnús Einarsson sími 897 8266

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali
Þorsteinn Magnússon, löggiltur fasteignasali

Sími 482 4800
arborgir.is

Kl. 18.00
Kl. 18.00
Kl. 19.15

Sími 512 4900
landmark.is
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VIÐ TÆKIÐ HALLFRÍÐUR ÞÓRA TRYGGVADÓTTIR OG LITASKYN

> Stöð 2 kl. 20.55
Fairly Legal

RÚV á skilið eitt stórt klapp

Önnur þáttaröðin af Fairly Legal
hefur göngu sína á Stöð 2 í kvöld.
Kate Reed gafst upp á því að vinna
á lögfræðistofu tengdaföður
síns og fann að hún var betri í
hlutverki sáttasemjara í erfiðum
deilumálum. Í fyrsta þættinum
reynir hún að miðla málum í
deilu fyrirtækis við starfsmann
sem segist hafa orðið veikur
vegna þess að hann hafi komist í
tæri við hættuleg efni í vinnunni.

Ég hef ekki tölu á því hve oft ég
hef lesið kvartanir frá netverjum
yfir lélegri dagskrá Ríkisútvarpsins.
Ég ætla þó að fara aðra leið og
klappa fyrir þeim duglega.
Ætlun mín er ekki að hrósa gjörvallri dagskrá RÚV enda tel ég
ógerlegt að sjónvarpsefni einnar
stöðvar geti uppfyllt óskir mínar. Heldur ætla
ég að þakka stöðinni fyrir að fræða mig og fara
með mig á ókunnar slóðir. Svo ókunnar að ég
var límd við skjáinn.
Efniviðurinn sem hélt mér í kyrrstöðu var heimildarmyndin Sérðu það sem ég sé? Hún opnaði
augu mín fyrir efni sem ég hef hugsað lítið um.
Það er hve litaskynjun og áhrif lita á fólk er

mismunandi. For vitnilegust þóttu
mér tengsl lita við tungumálið hjá
Himba-þjóðflokknum. Fólk hans
hefur fimm orð til að lýsa litum.
Fyrir þeim er himininn svartur og
vatn hvítt. Vegna bágborins orðaforða áttu þau erfitt með að greina
milli keimlíkra litatóna sem dæmi
þegar grænn var settur við hliðina á bláum.
Mér þótti ekki aðeins inntak myndarinnar
áhugavert heldur varð ég margfróðari við
áhorfið. En það er einmitt galdurinn við
heimildarmyndir.
Þetta er aðeins eitt dæmi um fræðandi sjónvarpsefni RÚV og á stöðin því skilið eitt stórt
klapp.

FM 92,4/93,5
06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið
í nærmynd 12.00 Fréttir 12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50
Dánarfregnir 13.00 Hringsól 14.00 Fréttir 14.03 Bak
við stjörnurnar 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan:
Eldhress í heila öld 15.25 Fólk og fræði 16.00
Síðdegisfréttir 16.05 Lífsstarfið : Fortíð og framtíð
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: Folda
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
14.20 Ólympíumót fatlaðra: Frjálsar
íþróttir

16.35 Herstöðvarlíf (9:13) (Army Wives)
17.20 Sveitasæla
17.34 Spurt og sprellað
17.44 Óskabarnið
18.03 Teiknum dýrin
18.08 Fum og fát (14:20) (Panique au
village)

18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Frá Svíþjóð til himins (3:8) (Från
Sverige till himlen) Sænsk þáttaröð um fólk
sem lætur guðstrú stjórna lífi sínu.
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.20 Endursköpun (Horizon: Playing
God) Í þessari bresku heimildarmynd
kynnumst við köngulóargeit, sköpunarverki
bandarískra vísindamanna, en úr mjólk
hennar má spinna vef.
21.15 Castle (22:34)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Liðsaukinn (32:32) (Rejseholdet)
Dönsk spennuþáttaröð um sérsveit sem er
send um alla Danmörk að hjálpa lögreglu á
hverjum stað að upplýsa erfið mál. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.
23.40 Njósnadeildin (2:8) (Spooks IX)
(e)
00.35 Kastljós (e)
01.15 Fréttir
01.25 Dagskrárlok

08.00 Full of It
10.00 Temple Grandin
12.00 Happily N‘Ever After
14.00 Full of It
16.00 Temple Grandin
18.00 Happily N‘Ever After
20.00 Georgia O‘Keeffe
22.00 Bangkok Dangerous
00.00 How Much Do You Love Me?
02.00 Funny Money
04.00 Bangkok Dangerous
06.00 Taken

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Malcolm In The Middle (4:22)
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (136:175)
10.15 Chuck (21:24)
11.00 Smash (9:15)
11.45 Falcon Crest (6:29)
12.35 Nágrannar
13.00 So you think You Can Dance
(9:23) (10:23)
15.10 ET Weekend
15.55 Barnatími Stöðvar 2
16.45 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen
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 (13:22)
19.45 Modern Family (14:24)
20.10 Glee (21:22)
20.55 Fairly Legal (1:13) Önnur þáttaröðin
um lögfræðinginn Kate Reed sem hefur
náttúrulega hæfileika til að leysa deilumál, bæði
vegna kunnáttu sinnar í lögfræði og eins vegna
mikilla samskiptahæfileika. Henni virðist þó ekki
takast að leysa deilurnar í sínu eigin lífi.
21.40 The Sinking Of The Laconia
(1:2) Fyrri hluti spennandi framhaldsmyndar
sem byggð er á sönnum atburðum og áttu
sér stað í seinni heimstyrjöldinni þegar
flutningaskipinu Laconia var sökkt af þýskum
kafbát. Áhöfninni var síðan bjargað af þeim
sömu og réðust á þá.
23.10 The Big Bang Theory (18:24)
23.30 Mike & Molly (3:23)
23.55 How I Met Your Mother (21:24)
00.20 Bones (9:13)
01.05 Veep (2:8)
01.35 Weeds (6:13)
02.05 V (10:12)
02.50 Chuck (21:24)
03.35 NCIS (18:24)
04.20 Fairly Legal (1:13)
05.05 Malcolm in the Middle (13:22)
05.30 Fréttir og Ísland í dag

SKJÁREINN
07.00 Spænski boltinn: Barcelona Valencia

16.15 Spænski boltinn: Real Madrid
- Granada
18.00 Meistarad. Evrópu: fréttaþáttur
18.30 Tvöfaldur skolli
19.00 Fram - Fylkir
21.15 Pepsi-mörkin
22.25 Spænsku mörkin Svipmyndir frá
leikjunum í spænsku úrvalsdeildinni.

22.55 Fram - Fylkir
00.45 Pepsi mörkin

07.00 Southampton - Man. Utd.
12.50 Wigan - Stoke
14.40 Man. City - QPR
16.30 Sunnudagsmessan
17.45 Premier League Review Show
2012/13 Sýndar eru svipmyndir frá öllum
leikjunum í ensku úrvalsdeildinni.

18.45 Liverpool - Arsenal
20.30 Premier League World 2012/13
Stjörnurnar í ensku úrvalsdeildinni eru heimsóttar og fjallað er um líf þeirra.

21.00 Premier League Review Show
2012/13
22.00 Nánar auglýst síðar
22.30 Tottenham - Norwich

17.05 Simpson-fjölskyldan
17.30 ET Weekend
18.15 Glee (13:22) Frábær þáttaröð
um metnaðarfulla kennara og nemendur í
menntaskóla sem skipa sönghóp skólans
og leggja allt í sölurnar til að gera flottar
sýningar.
19.00 Friends (4:24)
19.25 Simpson-fjölskyldan (4:22)
Lífið hjá Hómer og Marge Simpson gengur
sinn vanagang en ekki líður sá dagur að
þau eða börnin, Bart, Lísa og Maggí, rati
ekki í vandræði! Fjölskyldan býr í bænum
Springfield þar sem ekki er þverfótað fyrir
furðufuglum. Ævintýri Simpson-fjölskyldunnar
eru með vinsælasta sjónvarpsefni allra tíma.
19.50 Step It up and Dance (3:10)
Skemmtileg þáttaröð þar sem efnilegir dansarar keppa. Dansararnir læra hvað þarf að
leggja á sig til að slá í gegn og komast upp
á stjörnuhimininn. Leikkonan og dansarinn
Elizabeth Berkley er kynnir þáttanna.
20.35 Hart of Dixie (3:22) 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.
21.15 Privileged (3:18) Bandarísk þáttaröð um unga konu með stóra drauma. Hún fær
vinnu hjá forríkri fjölskyldu sem einkakennari
tvíburasystra sem eru ofdekraðar og gjörspilltar.
21.55 Step It up and Dance (3:10)
22.40 Hart of Dixie (3:22)
23.20 Privileged (3:18)
00.05 Tónlistarmyndbönd Popptíví

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Samsent
barnaefni frá Stöð 2.

08.00 Dóra könnuður
08.25 Áfram Diego, áfram!
08.50 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 UKI
09.05 Lína langsokkur
09.30 Mörgæsirnar frá Madagaskar
09.55 Elías
10.10 Áfram Díegó, áfram! Risaeðluleiðangurinn
11.00 Disney Channel Útsending frá
barnarásinni Disney Channel.
17.30 iCarly (13:25)
17.55 Tricky TV (13:23)

18.15 Doctors (17:175)
19.00 Ellen
19.45 Spurningabomban (11:11)
21.00 Steindinn okkar (2:8)
21.25 Little Britain (3:8)
21.55 Pressa (3:6)
22.40 Ellen
23.25 Spurningabomban (11:11)
00.40 Steindinn okkar (2:8)
01.05 Doctors (17:175)
01.45 Little Britain (3:8)
02.15 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.40 Minute To Win It (e)
17.25 Rachael Ray
18.10 My Big Fat Gypsy Wedding
19.00 America‘s Funniest Home Videos (e)
19.25 Will & Grace (8:24)
19.50 One Tree Hill (8:13) Haley berast
fréttir af mögulegum harmleik og Dan
neyðist til að horfast í augu við fortíðina við
leit sína að Nathan.
20.40 Rookie Blue (8:13) Nýstárlegur
þáttur um líf nýliða í lögreglunni. Tveir nýliðar
rannsaka líkamsárás á skemmtistað og neyðast til að taka ákvörðum sem gæti gert út af
við ferilinn þeirra.
21.30 Óupplýst (1:6) Sex þættir um
óupplýst íslensk mál sem byggð eru á
sögum Íslendinga af óútskýranlegum atburðum sem hafa átt sér stað. Sjö ára stúlka
sá drauga og upplifði liðna atburði í æsku,
margir þeirra innihéldu einhvers konar eftirsjá
eða slæmar tilfinningar.
22.00 CSI: New York (3:18)
22.50 Jimmy Kimmel (e)
23.35 Law & Order: Special Victims
Unit (3:24) (e)
00.20 CSI (21:22) (e)
01.10 The Bachelorette (2:12) (e)
02.40 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.00 Deutsche Bank
Championship - PGA Tour 2012 (3:4) 11.40
Golfing World 12.30 Deutsche Bank Championship - PGA Tour 2012 (3:4) 15.30
Deutsche Bank Championship - PGA Tour 2012
(4:4) 22.00 Golfing World 22.50 Champions
Tour - Highlights (16:25) 23.45 ESPN America

18.00 Að norðan

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

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

ÍSLENSKA/SIA.IS VIT 60868 08/12

Dublin
Kynntu þér ferðamöguleikana og
skráðu þig í netklúbbinn á VITA.is

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

25. - 29. okt. 4 nætur

Verð frá 79.850

kr.*

og 15.000 Vildarpunktar
á mann m.v. 2 í tvíbýli.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting með morgunverði
og íslensk fararstjórn.

* Verð án Vildarpunkta 89.850 kr.

VITA er lífið
VITA | Suðurlandsbraut 2 | Sími 570 4444 | VITA.is
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Íslenskar sögur af yfirnáttúrulegum atburðum
Fyrsti þátturinn í opinni dagskrá í kvöld kl. 21:30

Vertu með í fjörinu

3. september 2012 MÁNUDAGUR

30

MORGUNMATURINN

Sýnir íslenskar klisjur í London
„Mér finnst best að búa til minn
eigin hollustuþeyting á morgnana með spínati, kókosvatni,
bláberjum, banana, mangó,
haframjöli, lucuma, hörfræolíu
og ferskri myntu sem er í kryddjurtapottinum mínum.“
Helga Arnardóttir, fréttakona og
stjórnandi þáttanna Horfið fólk.

„Þetta er eitt af flottustu ljósmyndagalleríum í heimi,“ segir Hallgerður Hallgrímsdóttir, listrænn
ljósmyndari og blaðamaður hjá
Húsum og híbýlum.
Hún var valin í hóp tuttugu og
tveggja útskriftarnema í Bretlandi til að sýna á árlegu sýningunni Freshfaced + Wildeyed í The
Photographer’s Gallery 14. september í London. „Ég útskrifaðist úr
listrænni ljósmyndun frá Glasgow
School of Art í fyrra. Sýningin er
fyrir útskriftarnema það árið bæði
úr BA og MA-námi,“ segir hún um
sýninguna sem er haldin í fimmta
sinn.
Hallgerður á ekki langt að sækja

hæfileikana en hún er dóttir myndlistarmannsins og rithöfundarins
Hallgríms Helgasonar.
Karen McQuaid, sýningarstjóri
sýningarinnar, sagði í viðtali við
vefsíðu tímaritsins Dazed and
Confused að hundruð hefðu sótt um.
Vefsíðan tók einnig viðtal við Hallgerði sem var fyrsti viðmælandi
þeirra úr hinum valda hópi.
Hún segir hópinn nálgast ljósmyndun á ólíkan máta. Auk þess
er aldursbilið breitt – frá tuttugu
og tveggja til 48 ára. „Það er líka
skemmtilegt að dómnefndin fékk
ekki að vita hvort umsækjendur
væru frá virtum skóla eða öðrum
sem þykja ekki jafn fínir.“

Hallgerður sýnir út skriftarverkefni sitt í smækkaðri mynd
í galleríinu. „Þetta er innsetning
með misstórum ljósmyndum eftir
mig og af veraldarvefnum sem ég
blanda við textaverk. Verkið fjallar
um Ísland og ég fór í gegnum allar
klisjurnar. Ísbirnina, veðrið og
snjóflóðin og allt sem er týpískt
íslenskt,“ segir hún og bætir við
að daginn eftir sýni hún í Portúgal
og Tyrklandi verk sem er útkoma
evrópsks samvinnuverkefnis. - hþt

LISTRÆN Hallgerður var valin til að sýna
á Freshfaced + Wildeyed en verk hennar
má sjá á Hallgerður.com. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Skráning er hafin
Einkatímar
40 mín. tímar 1x í viku |12 vikur
Fyrir byrjendur jafnt sem lengra
komna á öllum aldri.

Skráning í síma 581 1281
gitarskoli@gitarskoli.is
www.gitarskoli.is

Fönkþátturinn
Fimmtudagskvöld kl. 22

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

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

Svefnherbergi
Barnaherbergi
Eldhúsi
Garðhýsi
Stofu
Og margt fleira.

Anna F. Gunnarsdóttir
Stílisti

Helga Sigurbjarnadóttir
Innanhúsarkitekt

Þorsteinn Haraldsson
Byggingafræðingur

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533 5101

BANGSAR Gestir Bears on Ice voru fjörutíu talsins í fyrra. Hér eru þeir saman í Bláa lóninu og líkt og sjá má var gleðin við völd.

FROSTI JÓNSSON: ALLIR FÁ AÐ NJÓTA SÍN EINS OG ÞEIR ERU

Stefnir í metaðsókn á hátíð
fyrir bangsalega homma
„Þetta höfðar til karlmanna sem
vilja vera þeir sjálfir og eru
ánægðir með sig þó þeir séu íturvaxnir, skeggjaðir eða eitthvað
annað,“ segir Frosti Jónsson,
skipuleggjandi hátíðarinnar Bears
on Ice, sem hefst á fimmtudaginn.
Um er að ræða fjögurra daga
skipu lagða ferð fyrir samkynhneigða karlmenn til Íslands.
„Gestirnir eru svolítið bangsalegir,
en þó bangsasenan sé oft skilgreind
út frá útliti er hún ekki síst þekkt
fyrir vinalegt andrúmsloft og allir
fá að njóta sín eins og þeir eru.“
Fyrsta Bears on Ice-hátíðin var
haldin árið 2005 og er hátíðin í ár
sú stærsta frá upphafi. „Fyrsta árið
sóttu hana tuttugu útlendingar. Í
fyrra voru þeir fjörutíu en í næstu
viku koma sex tíu til sjötíu,“
segir hann. „Samanborinn
við þá stærstu á heimsvísu er við burðurinn þó
lítill, en við viljum halda
honum litlum og huggulegum. Þannig geta allir
kynnst og menn týnast ekki
í neinu mannhafi,“ segir
Frosti og kveðst ekki vita
til þess að menn hafi
kynnst mökum sínum
í ferðunum.
Ferðalangarnir eru

FÁNI BANGSANNA
NA
Fáni samkynhneigðra er
vel þekktur en færri vita
að hópar meðal samkynhneigðra eiga sinn
eigin fána. „Já, það er
til dæmis til bangsafáni,
leðurfáni og transfólk
er með sérfána,“ segir
Frosti en fáni bangsalegra
a
karlmanna er í brúnleitum
m
tónum með bjarnarloppu..

af mörgum þjóðernum en Frosti
segir Íslendinga sækja kvöldskemmtanirnar. „Haugur af
Íslendingum mætir á strákaballið
í Iðasölum á laugardagskvöldið.
150 til 200 voru á stórdansleiknum í fyrra en þar er
alltaf mikið stuð,“ rifjar
Frosti upp, en í ár leikur
hinn danski DJ Mikael
Costa fyrir dansi ásamt
íslenskum plötusnúðum
og sérstakur gestur er
Páll Óskar.
Dagskráin
er afar
FROSTI JÓNSSON

fjölbreytt en hópurinn heimsækir
Reðursafnið, Bláa lónið og Gullna
hringinn. „Svo er hommakvöld á
Faktorý á föstudaginn.“
Víðs vegar um heiminn eru
haldnar hátíðir fyrir bangsalega
homma og eru stærstu hátíðir
bangsasenunnar að sögn Frosta
á Spáni, í Bretlandi, Köln og í
Bandaríkjunum. Hann rekur
upphaf senunnar, sem er ein sú
stærsta meðal samkynhneigðra,
til Bandaríkjanna á áttunda
áratugnum. „Hún varð til þegar
menn hófu að upplifa sig utangarðs
í gay-senunni en þar var ákveðin
hugmynd um það hvernig hommar
ættu að líta út.“
hallfridur@frettabladid.is

Kanadísk mynd um reðursafnið
Heimildarmyndin The Final
Member, eða Lokalimurinn,
verður Evrópufrumsýnd á Alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík,
RIFF, sem stendur yfir frá 27.
september til 7. október.
Þetta er heimildar mynd um
Reður safnið á Húsavík, Sigurð
Hjartarson, stofn anda þess,
og leitina að loka limnum, hinu
mennska sýnishorni. Myndin var
frumsýnd á Hot Docs-heimildarmyndahátíðinni í Toronto í vor þar
sem hún vakti mikla athygli.
K a n ad a me n n i r n i r Jo n a h

Bekhor og Zach Math leikstýrðu myndinni og dvöldu lengi
á Íslandi við gerð hennar. Þegar
þeir heyrðu af safninu upphaflega ákváðu þeir að hætta við öll
önnur verkefni og einbeita sér að
gerð myndarinnar. Þeir fylgjast
m.a. með tveimur mönnum sem
vilja gefa safninu liminn af sér
eftir sinn dag, Páli Arasyni og
Bandaríkjamanninum Tom, sem
kallar liminn á sér Elmo. Þeir
Jonah Bekhor og Zach Math höfðu
áður gert saman stutt myndina
Egg Love.
- fb

SIGURÐUR HJARTARSON Stofnandi
reðursafnsins í heimildarmyndinni sem
verður sýnd á RIFF.
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kr. 14.900
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2.900

Verð nú kr. 9.900

Dömu sskíðaúlpa
kíðaú
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Dömu
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ömu anorakku
anorakkur
ur

Barna
B
arna prjó
prjónaﬂíspeysa
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Verð áður kr. 27.990

Verð nú kr. 16.900
Verð áður kr. 39.990
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rð áður kr. 25.990
25
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99

Verð nú kr. 12.900
Verð áður kr. 33.990

Verð áður kr. 19.990

St. 116 - 176

Verð nú kr. 6.900
Verð áður kr. 13.990

OPNUNARTÍMAR
Mánudagur
Þriðjudagur

3. sept
4. sept

kl. 12:00 - 20:00
kl. 12:00 - 20:00

Mikið úrval af vetrarfatnaði, útivistarfatnaði
og mörgu ﬂeiru.
Lagersala - Nýbýlavegi 18
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Fæðing í jarðskjálfta
Stutt er síðan Fréttablaðið
greindi frá trúlofun Kristjáns
Guy Burgess, aðstoðarmanns
Össurar Skarphéðinssonar utanríkisráðherra, og Rósu Bjarkar
Brynjólfsdóttur, upplýsingafulltrúa í fjármálaráðuneytinu. Þá
áttu þau von á sínu fyrsta barni
en þau hófu sambúð í Vesturbænum í vor. Kristján upplýsti
það svo á Facebook-síðu sinni
í gær að hraustur og fallegur
drengur hefði komið í heiminn
með miklum látum í hádeginu á
fimmtudaginn, eða um svipað leyti
og jarðskjálfti upp á 4,6 á Richter
mældist á Suðurlandi. Miðað við
þessa öflugu innkomu er ólíklegt
að einhvern lognmolla verði í
kringum erfingjann
þegar og ef hann
lætur til sín taka á
stjórnmálasviðinu
eins og foreldrar
hans hafa gert í
Samfylkingunni
og Vinstri
grænum.

Þór syngur með
Frostrósum
Frostrósir hafa fengið góðan liðstyrk fyrir næstu jólavertíð því
söngvarinn Þór Breiðfjörð, sem
fékk Grímuverðlaunin fyrir frammistöðu sína í Vesalingunum, hefur
bæst í hópinn. Hann verður því
einn af aðalsöngvurum þessa
vinsæla sönghóps fyrir næstu jól.
Þór hefur í nógu að snúast því auk
þess að sinna hinum
ýmsu söngverkefnum
er hann að undirbúa
einsöngsplötu og
hefjast upptökur um
miðjan september.
Útsetjari er Þórir
Baldursson
og verður
platan
tilbúin um
miðjan
október.
- fb

Mest lesið
1 Stúlka slegin í miðborginni
2 Það gerist varla krúttlegra –
tvíburar slá í gegn á netinu
3 20 þúsund á flugeldasýningu
4 Draga ætti Bush og Blair fyrir
Alþjóðaglæpadómstólinn
5 Sóknargjöld verða hækkuð á
ný

ÍSLENSK
LISTASAGA

Meiri Vísir.

Heilbrigđ

&

hamingjusöm

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

Vegn
framlena fjölda áskor
a
g jum vi
ð tilboðna
Skráðu
inu!
þig í KK
-Eðalás
fyrir 8. s
k
e
ptembe
r og við

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

rift
gefum þ
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Nánari upplýsingar á www.badhusid.is/kk
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Ljósmyndari Kjartan Már
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DREIFING: dreifing@postdreifing.is
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