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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Í nógu að snúast
Ásgeir Trausti gefur út sína
fyrstu plötu og leikur á
þrennum tónleikum.
tónlist 30

Hungurleikarnir
Íslenski ökubúrinn áskilur
sér fullan rétt til þess að
þvælast fyrir öðrum sé
hann í skapi til þess.
umræðan 15

SNORKAÐ Á ÞINGVÖLLUM Þúsundir áhugamanna um köfun koma í þjóðgarðinn á ári hverju til að sinna áhugamáli sínu. Sérstakt
aðdráttarafl hafa tvær gjár á svæðinu, Silfra og Davíðsgjá, en sú fyrrnefnda er talin einn besti köfunarstaður á Íslandi, og þó víðar væri leitað. Oft koma stórir
hópar eins og í gær, en óleyfilegt er að vera einn á ferð í þessum erindagjörðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ryksugunni leið vel
Helgi Valur Daníelsson
vonast til að halda sæti
sínu í íslenska landsliðinu.
sport 26

Fyrirtæki í ferðaþjónustu eru rekin án leyfis. Fólk á atvinnuleysisbótum í svartri vinnu. Framkvæmdastjóri
Ferðaþjónustunnar segir nauðsynlegt að taka á vandanum í stað þess að skattpína löghlýðin fyrirtæki.
ATVINNUMÁL Svört atvinnustarfsemi

veðrið
ve
eðrið í dag
3

Sífellt fleiri vinna svart

2
3
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4
STORMUR Í dag verður hvasst
á landinu, víða 13-18 m/s en
hvassara SA- og A-til. Rigning eða
slydda norðan- og austanlands og
snjókoma til fjalla. Úrkomulítið Sog V-til er líður á daginn.
VEÐUR 4

virðist færast í vöxt í ferðaþjónustu
og byggingastarfsemi. Þetta hefur
komið í ljós í sumar í könnunum
ríkisskattstjóra, Alþýðusambands
Íslands (ASÍ), og Samtaka atvinnulífsins (SA), í tengslum við átakið
Leggur þú þitt af mörkum? Átakinu er beint gegn svartri atvinnustarfsemi.
„Nú höfum við beint sjónum að
ferðaþjónustunni og atvinnugreinum tengdum henni auk byggingastarfsemi,“ segir Skúli Eggert
Þórðarson ríkisskattstjóri. „Það
virðast ansi margir vera að koma
inn í ferðaþjónustuna sem ekki
eru með sín mál í lagi. Fyrirtæki

eru rekin án leyfis og starfsmenn
á atvinnuleysisbótum eru í svartri
vinnu. Það eru margir smáir í þessu
og keppa þá ekki á sama grunni.“
Erna Hauksdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar,
tekur undir það að svört atvinnustarfsemi sé stórt vandamál í
ferðaþjónustunni. „Við höfum
bent á að fjöldi gististaða hafi ekki
starfsleyfi. Þessa aðila þarf að
finna. Þarna eru peningar fyrir
ríkissjóð ef menn taka almennilega á þessum vanda í stað þess
að skattpína löghlýðin fyrirtæki.
Þarna er verk að vinna. Auðvitað
starfa flest öll fyrirtækin samkvæmt lögum og reglu en það er

óþolandi fyrir þau að keppa við
svarta markaðinn.“
Að sögn Skúla eru talsverð brögð
að því að í byggingastarfsemi séu
menn sem í raun eru launþegar
skráðir sem verktakar. „Þeir eru
skráðir sem slíkir og eiga þá sjálfir að standa skil á öllum gjöldum.
Í einhverjum tilvikum eru þeir á
atvinnuleysisbótum.“
Halldór Grönvold, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ, segir ljóst að
styrkja þurfi reglurnar í kringum
atvinnustarfsemi og framkvæmdina til að tryggja að hægt sé að
fylgja eftir þeim upplýsingum sem
berast. „Það er ekki nóg að auka
eftirlit,“ segir Halldór.
- ibs

Lögregla í Tulsa í Bandaríkjunum leitar manns sem myrti einn og særði annan:

Íslenskur piltur skotinn til bana
LÖGREGLUMÁL Lögregla í borginni Tulsa í Oklahoma
leitar nú manns sem skaut átján ára íslenskan pilt,
Kristján Hinrik Þórsson, til bana aðfaranótt laugardags.
Maðurinn skaut minnst níu skotum úr skammbyssu inn í bíl sem pilturinn sat í fyrir utan verslunina QuikTrip. Með honum í bílnum var 37 ára
gamall maður, John White, sem liggur nú milli
heims og helju á spítala.
Aðdragandi árásarinnar er óljós en lögregla rann-

sakar málið meðal annars með aðstoð upptaka úr
öryggismyndavélum.
Lögregla segir að til snarpra orðaskipta hafi
komið á milli ökumannsins og árásarmannsins áður
en sá síðarnefndi dró upp byssu.
Haft var eftir yfirmanni morðdeildar lögreglunnar
í Tulsa í fréttum Ríkisútvarpsins í gær að allt benti
til þess að Kristján Hinrik hefði aðeins verið saklaus
strákur á röngum stað. Hann væri ekki grunaður um
neitt misjafnt.
- sh / sjá síðu 4

Svört atvinnustarfsemi
■ Niðurstöður könnunar Ríkisskattstjóra, ASÍ og SA í fyrrasumar benda til að tap samfélagsins vegna svartrar vinnu sé
13,8 milljarðar á ári. Þetta tap
er eingöngu vegna fyrirtækja
sem eru með veltu undir einum
milljarði króna á ári.
■ Heimsótt voru rúmlega tvö
þúsund fyrirtæki. Svört vinna
reyndist langmest hjá fyrirtækjum með veltu undir 150
milljónum á ári eða 91 prósent.
■ Af rúmlega sex þúsund skráðum
starfsmönnum reyndust tólf
prósent vera í svartri vinnu.
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SPURNING DAGSINS

Arfgerð makríls rannsökuð til að varpa ljósi á breytta útbreiðslu í Norður-Atlantshafi:

Leita svara um uppruna í arfgerð makríls
RANNSÓKNIR Vísindamenn Hafrannsókna-

Sóley, hvert er aldurstakmarkið hjá innheimtumönnum
borgarinnar?
„Þeir mega vera eins gamlir og þeim
sýnist svo lengi sem börnin þurfa
ekki að líða.“
Sóley Tómasdóttir, borgarfulltrúi VG,
mótmælti því á borgarstjórnarfundi
að börnum væri beitt í innheimtu á
skuldum foreldra.

stofnunarinnar, Matís og Háskóla Íslands
ásamt norskum, færeyskum, grænlenskum
og kanadískum vísindamönnum rannsaka
arfgerð makríls í Norður-Atlantshafi í samvinnu við útgerðarfyrirtæki. Markmiðið
er að varpa ljósi á uppruna makríls innan
íslenskrar, færeyskrar og norskrar lögsögu,
segir á heimasíðu Hafró.
Um er að ræða þverfaglegt verkefni sem
byggir á söfnun makrílsýna á mismunandi svæðum og tímabilum og úrvinnslu
þeirra með tilliti til DNA-arfgerða, líffræðilegra upplýsinga, vinnslueiginleika ásamt
umhverfisgögnum. Jafnframt er stefnt á
að greina stofngerð makríls í Norður-Atl-

antshafi, eða fjölda stofneininga og hvort
blöndun eigi sér stað milli ólíkra stofna á
veiðislóð, bæði innan Evrópu sem og milli
Evrópu og N-Ameríku.
Markmiðið er að verkefnið afli mikilvægra vísindagagna sem geta varpað frekara ljósi á breytingar á útbreiðslumynstri
makríls í Norður-Atlantshafi.
Í verkefninu er byrjað á að þróa DNAerfðamörk fyrir makríl. DNA-erfðamörkin
eru notuð sem tæki til stofn- og upprunagreininga í þeim tilgangi að stuðla að sjálfbærum veiðum og hjálpa til við að spá fyrir
um breytingar á útbreiðslu makríls í framtíðinni.

MAKRÍLL Verkefnið getur stuðlað að sjálfbærum

- shá

veiðum.

Boltar í stað stóla í
kennslustofunum
THULESEN DAHL Vill veita danskan ríkis-

borgararétt til tíu ára í senn.
NORDICPHOTO/GETTY

Thulesen Dahl veldur usla:

Missi ríkisborgararétt við dóm
DANMÖRK Kristian Thulesen Dahl,
verðandi formaður danska Folkepartiet, vill að leyft verði að svipta
erlenda glæpamenn dönskum
ríkisborgararétti. Að sögn Berlingske tidende segir flokksformaðurinn tilvonandi að hann vilji setja
það í lög um ríkisborgararétt að
menn geti misst hann ef þeir eru
dæmdir fyrir alvarlega ofbeldiseða fjármálaglæpi.
Í dag er ríkisborgararétturinn
endanlegur en Thulesen Dahl vill
að hann verði miðaður við tíu ár
í senn og að því verði bætt inn í
danska refsilöggjöf að erlendur
aðili með danskan ríkisborgararétt
sem hlýtur dóm fyrir gróft brot
missi um leið ríkisborgararéttinn.
- fsb

Tveir skýstrókar í New York

Hús skemmdust í ofsanum
BANDARÍKIN Töluvert eignatjón

varð í hverfunum Queens og
Brooklyn í New York aðfaranótt sunnudags þegar skýstrókar gengu þar yfir. Skýstrókar eru ekki algengir á þessu
svæði en þeir ollu rafmagnsleysi á mörgum stöðum auk þess
sem skemmdir urðu á húsum og
öðrum eignum.
Óveður gekk yfir borgina
Washington á laugardaginn sem
varð til þess að tugir þúsunda
heimila urðu rafmagnslaus.

Nemendur í Lágafellsskóla í Mosfellsbæ fá að setjast á bolta þegar þeir þurfa að
fá útrás fyrir umframorku. Auðveldara verður að einbeita sér að náminu.
MENNTUN Í Lágafellsskóla í Mosfellsbæ eru ekki bara boltar í
íþróttahúsnæði skólans heldur líka í sumum kennslustofum.
Þegar nemendur þurfa að losna
við óróa úr líkamanum í kennslustund geta þeir setið á sérstökum
bolta en samtímis verið á hreyfingu.
„Umframorkan fer öll í að halda
sér á boltanum. Börnin verða upptekin við það en eru ekki á ferð um
stofuna. Þetta er ágætt fyrir þau
sem þurfa að fá útrás. Um leið einbeita þau sér betur að náminu,“
segir Gunnhildur Harðardóttir,
deildarstjóri í Lágafellsskóla.
Hugmyndina að boltunum fengu
starfsmenn skólans við lestur
fræðirita. „Fjallað hefur verið um
góðan árangur af tilraunum með
boltana í öðrum löndum og þá datt
okkur í hug að ef þetta virkaði hjá
öðrum þá gæti það líka reynst vel
hjá okkur,“ segir Gunnhildur.
Hún getur þess að upphaflega
hafi nemendur sem sérstaklega
hafi þurft á einbeitingu að halda
verið látnir prófa að sitja á boltum. „Það voru keyptir nokkrir
boltar fyrir skólann. Reynslan
hefur verið góð og fleiri nemendur hafa prófað þetta en þeir
sem þetta var fyrst hugsað fyrir.
Krakkarnir finna sjálfir hvenær
þeir þurfa á þessu að halda en
þetta hentar ekki öllum börnum.“
Í Lágafellsskóla hafa jafnframt
verið gerðar tilraunir með notkun heyrnarhlífa fyrir nemendur.
„Við höfðum lesið um að þær hefðu
komið að góðum notum fyrir þá
sem þurfa sérstakt næði til að einbeita sér og nú á skólinn nokkur
stykki. Þetta er úrræði sem boðið
er við ákveðna vinnu og hefur
til dæmis verið hentugt í náms-

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Erótískum hljóðbókum fjölgar:

Rómantíkin
ræður ríkjum
BÆKUR „Mér finnst miklu
skemmtilegra að lesa þessa bók
en síðustu tvær bækur sem ég
las, en það voru
kennslubækur í
leikfimi,“ segir
Þórunn Hjartardóttir myndlistarkona,
sem er önnum
kafin þessa
dagana við að
lesa íslenska
þýðingu hinnar ÞÓRUNN
umtöluðu skáld- HJARTARDÓTTIR
sögu Fifty Shades of Gray eftir
E. L. James, sem er mest selda
bók heims í dag, inn á hljóðbók
fyrir Blindrabókasafn Íslands.
Á næstu dögum hefst einnig
lestur á bókinni Fantasíur, sem
ritstýrt er af Hildi Sverrisdóttur,
inn á slíka hljóðbók hjá Blindrabókasafninu og má því segja að
erótíkin ráði ríkjum í safninu
þessa dagana.
- kg / sjá síðu 30

Alein í brennandi húsi:

Sjö ára stúlku
bjargað af góðum nágranna
NOREGUR Sjö ára stúlku sem

FÁ ÚTRÁS Á BOLTUM Lea Björk og Sölvi Snær, sem voru að hefja nám í 1. bekk í

Lágafellsskóla í Mosfellsbæ, sýna ljósmyndara Fréttablaðsins boltana sem nemendum býðst að sitja á. Kennslukonan þeirra heitir Imke Schirmacher.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

verum. Þeir nemendur sem vilja
geta fengið að nota heyrnarhlífar
við ákveðnar aðstæður,“ greinir
Gunnhildur frá.
Boltarnir og heyrnarhlífarnar

eru notuð í öllum árgöngum þar
sem óskað er eftir þeim en ekki
bara í fyrstu tveimur árgöngunum
þar sem kennt er í opnu rými.
ibs@frettabladid

var alein heima var bjargað úr
brennandi raðhúsi í Stavangri í
gærmorgun. Það var snarráður
nágranni sem náði stúlkunni
út og var hún heil á húfi þegar
slökkviliðið kom á staðinn, að
sögn Aftenposten.
Tvær íbúðir stórskemmdust í brunanum en engan sakaði. Eldsupptökin eru ókunn og
rannsakar lögregla nú málið,
en húsið hefur verið notað til
að hýsa hælisleitendur. Barnaverndaryfirvöldum hefur einnig
verið gert viðvart og verður
fjölskylda barnsins krafin skýringa á því hvers vegna hún var
ein heima.
- fsb

Ný hrina ofbeldisverka í Írak talin tengjast umdeildum réttarhöldum:

Tariq al-Hashemi dæmdur til dauða
ÍRAK Hinn landflótta varaforseti
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Íraks, Tariq al-Hashemi, hefur
verið dæmdur til dauða að honum
fjarverandi eftir að réttur, sem
fjallaði um ákæru um að hann
hefði haldið úti dauðasveitum,
fann hann sekan.
Saksóknarar sögðu hann hafa átt
þátt í 150 morðárásum og fyrrverandi lífverðir hans báru fyrir réttinum að hann hefði einnig fyrirskipað morð. Dómsúrskurðurinn
var kveðinn upp í sömu mund og
45 manns féllu í 24 árásum um allt
Írak.
Hashemi var í forsvari fyrir
súnní-múslíma í írönsku ríkisstjórninni, sem að mestu er skipuð sía-múslimum, þar til hann
var ákærður í desember á síðasta
ári og flýði land. Ákærurnar ollu
pólitískri upplausn í Írak þar sem
aðrir stjórnmálamenn úr röðum

TARIQ AL-HASHEMI Fyrrverandi
varaforseti Íraks, var dæmdur til dauða í
Bagdad í gær.
NORDICPHOTOS/GETTY

súnna gáfu út yfirlýsingu um að
forsætisráðherrann, Nouri al-Maliki, væri einræðisherra og sökuðu
hann um að ákæra Hashemi til að
ögra súnnum og hrinda þannig

þjóðinni á ný út í átök á milli trúarhópa.
Átök hafa blossað upp víða í
landinu og fara stigversnandi. Að
sögn breska ríkisútvarpsins (BBC)
eru öfgamenn súnna taldir ábyrgir
fyrir þeim flestum og taldir tengjast al-Kaída. Í gær voru gerðar
nokkrar árásir og í þeirri mannskæðustu féllu ellefu hermenn í
skot- og sprengjuárás á herbúðir
rétt fyrir norðan Bagdad.
Tvær sprengjur sprungu við
helgistað sía í borginni Amara í
suð-austurhluta landsins og þar
létust að minnsta kosti fjórtán
manns og sextíu særðust. Sjö lögreglumenn féllu í sprengjuárás í
borginni Kiruk og í Nasiriiya var
gerð árás á franska sendiráðið þar
sem einn maður féll. Árásir voru
einnig gerðar í Tuz Khurmatu,
Baquba, Basra og Samarra.
- fsb
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iPhone 3GS!
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1.000 kr.

iPhone 3GS 8 GB

Frábært tækifæri til að eignast
þinn fyrsta iPhone – félaga sem
gerir lífið skemmtilegra.

49.990 kr.

stgr.

2.990 kr. á mán. í 18 mán.
1.000 kr. notkun á mánuði
í 12 mánuði fylgir!
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Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter
Símnotkun fylgir með 0 kr. Nova í Nova og Eitt verð í alla, áskrift og frelsi.
Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 325 kr./mán. greiðslugjald. Það er ódýrara að staðgreiða og þá þarf ekki kreditkort.
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GENGIÐ 07.09.2012

Bandaríkjadalur

122,76

123,34

Sterlingspund

195,60

196,56

Evra

155,66

156,54

Dönsk króna

20,887

21,009

Norsk króna

21,077

21,201

Sænsk króna

18,304

18,412

Japanskt jen

1,5535

1,5625

SDR

187,30

188,42

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
216,5843
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Útflutningur á ferskum fiski til Frakklands vaxið mikið milli áranna 2011 og 2012:

Nýtt hvalbeinahlið í Skrúði

Frakkar stórtækir í fiskkaupum

Bein af langreyði notuð

SJÁVARÚTVEGUR Gríðarleg magn-

aukning hefur orðið í útflutningi
á ferskum þorski og ýsu til Frakklands á fyrstu sjö mánuðum ársins miðað við sama tímabil í fyrra.
Þetta kemur fram í samantekt
Landssambands smábátaeigenda
úr gögnum Hagstofu Íslands. Aukningin er 49% í þorskinum og 127%
í ýsu.
Frakkar kaupa langmest allra
þjóða héðan af ferskum þorski eða
um helmingi meira en Bretar sem
eru næstir. Alls hafa tæp 40% af
öllum ferskum þorski verið seld til
Frakklands á fyrstu sjö mánuðum

anna og Sviss sem eru í þriðja til
fimmta sæti yfir helstu kaupendur
okkar af ferskum þorski. Útflutningsverðmæti á ferskum þorski
á fyrstu sjö mánuðum þessar árs
nemur 12,4 milljörðum. Fersk ýsa
skilaði tæpum 3,4 milljörðum í
útflutningsverðmæti á tímabilinu
janúar-júlí þessa árs, sem er 648
milljónum meira en á sama tímabili í fyrra.
Bretar kaupa langmest af ýsu
héðan og var hlutfallið 46% á
þessu ári. Næstmest er flutt út til
Bandaríkjanna og þá til Frakkalands.
- shá

LÖNDUN Það eru Frakkar sem kaupa

mest af Íslendingum af ferskum þorski.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ársins á móti 35 prósentum í fyrra.
Veruleg aukning er einnig á
útflutningi til Belgíu, Bandaríkj-

VESTFIRÐIR Nýtt hvalbeinahlið

var vígt við hátíðlega athöfn í
skrúðgarðinum Skrúði á Þingeyri
í gær. Gömlu beinin hafa verið í
garðinum frá árinu 1932 og eru
nú varðveitt í Náttúrugripasafni
Bolungarvíkur.
Nýju beinin eru úr langreyði
sem var veidd árið 2009 og eru
gjöf frá Hval ehf. Talið er að
gömlu beinin séu af einni stærstu
steypireyði sem veidd hefur verið
í norðanverðu Atlantshafi og eru
nýju beinin rúmum metra styttri
en þau gömlu.

Átta umsækjendur um brauð:

Steinunn valin í
Hjallaprestakall
ÞJÓÐKIRKJAN Séra Steinunn Arn-

LEITA BANAMANNSINS White reyndi að aka bílnum í burtu en komst ekki langt og bíllinn rann á tré í grenndinni.

þrúður Björnsdóttir, upplýsingafulltrúi á Biskupsstofu, hefur verið
valin prestur í
Hjallaprestakalli. Það er valnefnd prestakallsins sem
leggur til að
Steinunn Arnþrúður verði
ráðin.
EmbættSTEINUNN
ið veitist frá
ARNÞRÚÐUR
1. september.
BJÖRNSDÓTTIR
Frestur til að
sækja um rann út þann 8. ágúst.
Átta sóttu um en einn dró umsóknina til baka.
Biskup skipar umsækjandann
sem valnefndin nær samstöðu um,
að því gefnu að hann telji valið
reist á lögmætum sjónarmiðum. - sh

MYND/NEWSON6

ÍSLENSKT Skyr er dæmi um vöruheiti

sem ástæða þykir að vernda með
lögum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Nefnd skipuð næstu daga:

Vilja lög til að
verja vöruheiti
MATVÆLAIÐNAÐUR Aðkallandi er að

sett verði löggjöf um vernd landfræðilegra merkinga á Íslandi er
álit Samtaka iðnaðarins og samtaka í mjólkur- og kjötvinnsluiðnaði. Í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu stendur til að
skipa nefnd á næstunni til að
undirbúa slíka löggjöf.
Einar Karl Haraldsson, höfundur nýlegrar skýrslu um vernd
vöruheita, segir hættu á að slík
heiti verði tekin upp af öðrum.
Tók hann skyr sem dæmi. Þá geti
íslenskir framleiðendur ekki náð
fram aðgreiningu og erfiðara
verður að auka verðmæti vörunnar. Innlend löggjöf um vernd
vöruheita er forsenda þess að
semja um vernd íslenskra vöruheita á erlendum mörkuðum, er
hans mat.
- shá

LÖGREGLUFRÉTTIR
Þjófar slógust við verði
Öryggisverðir í verslun við Skógarlind í Kópavogi lentu skömmu eftir
hádegi í gær í handalögmálum við
mann sem talinn er hafa ætlað að
stela rafmagnsvespu úr versluninni
ásamt félaga sínum. Mennirnir tveir
voru ölvaðir og voru vistaðir í fangageymslu fram eftir degi.

Morðingja íslensks
pilts leitað í Tulsa
Átján ára Íslendingur skotinn til bana á bílastæði við verslun í bandarísku borginni Tulsa. Virðist hafa verið saklaus strákur á röngum stað. Félagi hans liggur
milli heims og helju á spítala. Morðinginn flúði og var ófundinn í gærkvöldi.
LÖGREGLUMÁL Átján ára íslenskur

piltur, Kristján Hinrik Þórsson, var
skotinn til bana á bílastæði fyrir
utan verslun í bandarísku borginni
Tulsa í Oklahoma aðfaranótt laugardags.
Tildrög skotárásarinnar, sem
varð klukkan hálftvö að nóttu, eru
óljós. Að því er haft er eftir lögreglu í bandarískum fjölmiðlum
sat Kristján Hinrik – kallaður Hinrik – í Chrysler Concorde-bíl með
öðrum manni fyrir utan verslunina
QuikTrip þegar árásarmaðurinn
kom aðvífandi, lenti í snörpu rifrildi við ökumanninn, dró síðan upp
skammbyssu og hleypti af minnst
níu skotum inn í bílinn.
Fram kom í fjölmiðlum vestra í
gær að árásarmaðurinn hefði haldið því fram að ökumaðurinn hefði
nánast ekið sig niður. Hann stökk í
kjölfarið á flótta. Bíll tvímenninganna rann síðan yfir á bílastæði við
nálæga kirkju og staðnæmdist á tré.
Hinrik og félagi hans, hinn 37
ára gamli John White, voru fluttir
í snatri á sjúkrahús þar sem Hinrik
var úrskurðaður látinn. White ligg-

Dagur sjálfsvígsforvarna í dag:

33 til 37 sjálfsvíg hér árlega
SAMFÉLAGSMÁL Tveir til þrír ein-

staklingar svipta sig lífi í hverjum
mánuði á Íslandi, samkvæmt upplýsingum frá Embætti landlæknis
og hafa 33 til 37 einstaklingar fallið fyrir eigin hendi árlega undanfarin ár.
Alþjóðadagur sjálfsvígsforvarna
er í dag. Hér á landi er dagurinn
einnig helgaður minningu þeirra
sem fallið hafa fyrir eigin hendi.
Að þessu sinni verður athygli
vakin á sjálfsvígum og forvörnum
gegn þeim með ýmsum hætti; málþing um sjálfsvíg og forvarnir í
safnaðarheimili Dómkirkjunnar
við Tjörnina er klukkan þrjú til
fimm, minningarstund í Dómkirkjunni klukkan átta og kertafleyting á Tjörninni að henni lokinni.
- shá

MIKILL VIÐBÚNAÐUR Málið hefur vakið mikla athygli í Tulsa og verið meðal helstu
fréttamála þar um helgina.

ur enn helsærður á spítalanum. Ekkert hefur enn komið fram um það
hvernig Hinrik og White tengjast.
Árásarmannsins, blökkumanns
með hökutopp sem hafði rauða derhúfu á höfði við árásina, var enn
leitað í gærkvöldi. Lögregla vann
að því að fara yfir upptökur úr
öryggismyndavélum á staðnum.
Haft var eftir Dave Walker, yfirmanni morðdeildar lögreglunnar í

Tulsa, í fréttum RÚV í gær að svo
virðist sem Hinrik hefði aðeins
verið saklaus strákur á röngum
stað. Hann hefur svo til alla tíð búið
í Tulsa ásamt móður sinni.
Bílastæðið við QuikTrip verslunina var vettvangur áþekkrar
árásar í ágúst í fyrra. Þá voru tveir
menn skotnir til bana í bíl sínum og
bíða tveir menn dóms fyrir morð
vegna þess.
stigur@frettabladid.is
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HVASST! Í dag
gengur kröpp lægð
yﬁr landið og það
verður töluvert
hvasst, einkum
austanlands og
sunnan Vatnajökuls. Lægir smám
saman í kvöld og
nótt, fyrst NV-til en
áfram verður hvasst
SA- og A-lands á
morgun. Kólnar
heldur í veðri.
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Alicante

29°

Basel

29°

Berlín

28°

Billund

23°

Frankfurt

28°

Friedrichshafen
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Gautaborg

22°

Kaupmannahöfn

22°

Las Palmas

27°

London

21°

Mallorca

25°

New York

24°

Orlando

30°

Ósló

19°

París

27°

San Francisco

21°

Stokkhólmur

19°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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SÍÐASTI SÉNS!
FRÍHAFNARDAGAR
Dagana 6. - 10. september
afnemum við virðisaukaskatt
af öllum snyrtivörum.

*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.
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KJÖRKASSINN

Forstjóri LSH hefur áhyggjur af því að fjölgað hefur á biðlistum frá áramótum:

Skólastarf raskast fyrir austan:

Biðlistar lengri en færri sýkjast

Vatnsleki olli
stórtjóni í VA

HEILBRIGÐISMÁL Biðlistar á Land-

Er launahækkun forstjóra
Landspítalans réttlætanleg?
JÁ

26,3%
73,7%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú nýtt þér síðsumarsútsölurnar?
Segðu skoðun þína á visir.is

spítalanum lengjast þvert á markmið spítalans að fækka þeim kerfisbundið. Þetta kemur fram í pistli
forstjórans, Björns Zoëga, sem
hefur áhyggjur af þróuninni.
Í skrifum hans kemur fram að í
dag eru um tvö þúsund sjúklingar á
biðlistum spítalans „en það er nokkur fjölgun frá því 1. janúar síðastliðinn, þvert á markmið okkar um
að fækka verulega á biðlistunum,“
segir Björn.
Hann segir markmið starfsfólks
spítalans fyrir árið 2012 hafa verið
mjög metnaðarfull og þess vegna

Á LANDSPÍTALA Í FOSSVOGI Ágætlega

gengur að fækka spítalasýkingum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

hafi í mörgum tilvikum verið mjög
erfitt að ná þeim. „Það er þó hægt

að gleðjast yfir markmiði eins og
því að við nálgumst óðfluga að
fækka spítalasýkingum niður í
5%. Þær eru 6,1% núna en nefna
má að á öðrum háskólasjúkrahúsum á Norðurlöndum er tíðnin oft í
kringum 9-10%,“ skrifar Björn.
Sex mánaða uppgjör spítalans
var neikvætt í fyrsta skipti í þrjú
ár, eða upp á 84 milljónir króna.
Bráðabirgðauppgjör fyrir fyrstu
sjö mánuði ársins bendir hins vegar
til þess að hallinn minnki hægt og
sígandi, í samræmi við endurskoðaða áætlun Landspítalans frá því í
maí.
- shá

NESKAUPSTAÐUR Miklar skemmd-

ir urðu á húsnæði Verkmenntaskóla Austurlands í Neskaupstað þegar heitavatnsrör sprakk
og heitt vatn fossaði um bygginguna. Meðal annars skemmdust gólfefni, hurðir og húsgögn.
Ekki er búið að meta tjón á
tölvubúnaði skólans og því ekki
vitað hversu mikill skaðinn var.
Öll önnur hæð skólans er þó
stórskemmd og kemur óhappið
því til með að raska skólastarfi
á næstu vikum.
- trg

Hjúkrunarrými í hverjum landshluta

49
12
Fjöldi hjúkrunarrýma nú

360
37
Biðlisti

90
24

179
27

Bókin
er seld með
kynningarafslætti í
verslunum.

Hentar a
kk
fyrir kram
á öllu
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Uppbygging brýnust
á höfuðborgarsvæði
267 aldraðir bíða nú eftir hjúkrunarrými, en þeir voru 281 á sama tíma í fyrra.
Áætlun ríkisstjórnarinnar gerir ráð fyrir uppbyggingu rúmlega 460 rýma en
stór hluti þess er ekki ný rými. Fjölgun rýma er brýnust á höfuðborgarsvæðinu.
FRÉTTASKÝRING
Hver er staðan á hjúkrunarrýmum?

Kræsingar
kostakjörr
Kræsingar
&&
kostakjör

Léttlopi 228
KR
ALLT Á PRJÓNANA Í NETTÓ!
Garndeildir Nettó | Reykjanesbær | Grindavík | Egilsstaðir | Akureyri | Mjódd | Grafarvogur | Borgarnes

Alls eru 267 manns nú á biðlista eftir hjúkrunarrými á landinu, samkvæmt nýjum tölum frá
Landlæknisembættinu. Biðlistinn
er styttri en fyrir ári, en þá beið
281 eftir hjúkrunarrými.
Flestir, eða 117 manns, bíða nú
hjúkrunarrýmis á höfuðborgarsvæðinu. 37 bíða eftir plássi á
Norðurlandi, 29 á Suðurlandi,
27 á Vesturlandi og 24 á Austurlandi. 21 hjúkrunarrými vantar á
Suður nesjum og 12 á Vestfjörðum.
Fyrir tveimur árum kynnti
félagsmálaráðuneytið byggingarátak og uppfærða áætlun um uppbyggingu 360 hjúkrunarrýma í níu sveitarfélögum
frá árinu 2010 til ársins 2012.
Sveitarfélögin sem um ræddi
eru Akureyri, Borgarbyggð,
F ljótsda lshérað, Ga rðabær,
H a fn a r fjörðu r, Kópavog u r,
Reykjanesbær, Mosfellsbær og
Seltjarnarnes. Seinna bættist
svo Ísafjörður við og ráðgert
er að skrifað verði undir viljayfirlýsingu um uppbyggingu í
Bolungarvík á næstu dögum.
Því eru hjúkrunarrýmin sem
byggja á upp samkvæmt áætluninni orðin ríflega 460, samkvæmt
svari velferðarráðuneytisins við
fyrirspurn Fréttablaðsins. Ýmist
er verið að fjölga hjúkrunarrýmum eða eyða fjölbýlum á hjúkrunarheimilum, en það er í samræmi við viðmið ráðuneytisins
um aðbúnað í hjúkrunarrýmum.

Samkvæmt svari velferðarráðuneytisins er kostnaðurinn
við þessar framkvæmdir um
þrettán milljarðar króna og þær
munu krefjast um 1.100 ársverka.
Utan þessarar áætlunar er
einnig unnið að uppbyggingu
rýma í Stykkishólmi, á Akranesi
og Eskifirði.

Dvalarheimili aldraðra í Borgarnesi var tekin í notkun í sumar,
en hjúkrunarrýmum fjölgaði
ekki við það. Búið er að undirrita viljayfirlýsingu um uppbyggingu hjúkrunarrýma í Stykkishólmi, en rýmum mun ekki fjölga
við það. Þá verða níu rými fyrir
heilabilaða vígð á Höfða á Akranesi í næstu viku.
Staðan eftir landshlutum
Á Vestfjörðum eru 49 hjúkrunHjúkrunarrými voru 2.366 á
arrými en í byggingu er 30 rýma
landinu öllu í febrúar síðastliðnheimili á Ísafirði. Þá er áætlað að
um. 1.330 þeirra eru á
undirrita samning um
höfuðborgarsvæðinu en
uppbyggingu einbýla á
uppbygging á 60 hjúkrnýju hjúkrunarheimili í
unarrýmum í Garðabæ,
Bolungarvík.
30 rýmum á SeltjarnarÁ Norðurlandi eru
360 hjúkrunarrými en
nesi, 30 rýmum í Mosfyrir skemmstu var
fellsbæ, 44 í Kópavogi
og 60 í Hafnarfirði er manns bíða
nýtt hjúkrunarheimili,
nú eftir
mislangt á veg komin.
Lögmannshlíð, fullbúið
„Þá
er
á æ t l u ð hjúkrunarrými
til notkunar. Þangað
flytjast 45 íbúar af
umfangsmikil uppbygging ríflega 200 hjúkrun- á höfuðborgöðrum dvalarheimilum.
arrýma á höfuðborgar- arsvæðinu en
Á Austurlandi eru nú
svæðinu, þar sem hvað
níutíu hjúkrunarrými.
brýnast er að fjölga 37 á NorðurÍ vor var skrifað undir
rýmum, í samstarfi við landi.
samning um byggingu
hjúkrunarheimilis á
sveitarfélögin,“ segir í
Egilsstöðum sem á að
svari ráðuneytisins.
Á Suðurnesjum eru
taka í notkun árið 2014.
114 hjúkrunarrými nú.
Hjúkrunarrými fyrir
Komist hefur verið að
fjörutíu manns verða á
samkomulagi um byggheimilinu. Þá er stefnt
ingu sextíu rýma hjúkrunarheimað því að nýtt hjúkrunarheimili
ilis í Reykjanesbæ sem mun leysa
verði tekið í notkun á Eskifirði
af hólmi þau rými sem nú eru í
á næsta ári, en það verður fyrir
notkun á hjúkrunarheimilinu
tuttugu íbúa.
Hlévangi og Heilbrigðisstofnun
Á Suðurlandi eru 244 hjúkrSuðurnesja. Nýja hjúkrunarheimunarrými. Engin uppbyggingarilið á að komast í notkun 2014.
áform voru í landshlutanum samÁ Vesturlandi eru 179 hjúkrkvæmt fyrrgreindum áætlunum.
unarrými. Ný viðbygging við
thorunn@frettabladid.is
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Fréttaviðtal: Fjölþjóðleg samvinna á Norðurslóð

Vill auka verulega samstarf við Ísland
Bandaríski öldungadeildarþingmaðurinn Lisa
Murkowski var stödd hér
á landi í vikunni þar sem
hún sótti þingmannaráðstefnu um norðurskautsmál.
Hún segir nauðsynlegt að
styrkja formlegt hlutverk
Norðurskautsráðsins og
tekur undir hugmyndir um
nánara tvíhliða samstarf
Bandaríkjanna og Íslands á
margvíslegum sviðum.

Það eru sameiginlegir hagsmunir okkar
allra að tryggja það að öll þau skref sem
við tökum séu tekin af ábyrgð og nærgætni
gagnvart umhverfinu.

„Við í þingmannaráðinu hittumst á
tveggja ára fresti og nú sem fyrr
vorum við að ræða hin margvíslegu mál sem tengjast norðurslóðum,“ segir Murkowski í samtali
við Fréttablaðið, en hún er annar
fulltrúa Alaskaríkis í öldungadeild
bandaríska þingsins.
„Þar á meðal ræddum við um
stjórnun yfir svæðinu, uppbyggingarverkefni og fleira. En mikil
áhersla var lögð á nauðsyn þess
að efla Norðurskautsráðið og að
það verði viðurkennt formlega
sem samráðsvettvangur aðildarþjóðanna í málefnum sem tengjast Norðurslóðum.“

Sameiginlegir hagsmunir
Murkowski segir norðurskautssvæðið í stöðugri þróun, meðal
annars með bráðnun hafíshellunnar og það sé skylda norðurheimskautsþjóða að tryggja aukna
samvinnu og samráð.
„Það eru sameiginlegir hagsmunir okkar allra að tryggja það
að öll þau skref sem við tökum séu
tekin af ábyrgð og nærgætni gagnvart umhverfinu.“
Aðspurð hvort ekki sé erfitt að
finna jafnvægi milli þess að vinna
að efnahagslegri uppbyggingu og
vernda umhverfið segir hún svo
vissulega vera, ekki síst í hennar
heimaríki, Alaska. Þar eru gríðarlegir hagsmunir í olíu- og gasvinnslu og síðustu misseri hafa
staðið harkalegar deilur innan
Bandaríkjanna um það hvort taka
eigi ný svæði undir vinnslu.
„Það er alltaf spenna milli þróunarverkefna og þess að tryggja
það að gengið sé fram með ábyrgð
gagnvart umhverfinu. Shell hefur
nú fengið rannsóknarleyfi á hafsvæðinu norður af Alaska, fyrst

LISA MURKOWSKI Hún segir mikilvægt að Norðurskautsráðið verði viðurkennt formlega sem samráðsvettvangur aðildarþjóðanna í málefnum sem tengjast Norðurslóðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

fyrirtækja í þrjátíu ár. Stjórnvöld
hafa hins vegar sett afar ströng
skilyrði með tilliti til áhrifa á loft,
vatn og dýralíf á svæðinu. Kröfurnar eru miklar enda er afar
mikilvægt að tryggja rétt vinnubrögð til að vera viss um að halda
jafnvægi milli þróunarverkefna og
náttúruverndar.“

Mikilvæg tengsl
Á fundi Össurar Skarphéðinssonar utanríkisráðherra og Hillary
Clinton, starfssystur hans, í fyrravor boðuðu þau bæði nánara samstarf þjóðanna, ekki síst varðandi
málefni sem varða norðurslóðir.
Murkowski segist aðspurð sjá
mikla og margvíslega möguleika
á tvíhliða samstarfi Íslands og
Bandaríkjanna, enda sé margt
hægt að læra af Íslendingum.
„Það er kominn tími til þess
að við Bandaríkjamenn leggjum
harðar að okkur við að styrkja
sambandið. Ekki aðeins við

Fædd og uppalin í Alaska:
Lisa Murkowski er fædd árið 1957 í Alaska og er annar tveggja fulltrúa ríkisins í öldungadeild bandaríska þingsins. Hún er repúblikani og hefur setið
í öldungadeildinni frá árinu 2002. Hún tók við þingsæti föður síns, Franks
Murkowski, eftir að hann var kjörinn ríkisstjóri Alaska.
Frank náði ekki endurkjöri árið 2006, en þá laut hann í lægra haldi fyrir
Söruh Palin. Í forvali Repúblikanaflokksins fyrir öldungadeidarkosningarnar 2010 tók Palin afstöðu gegn Lisu Murkowski sem tapaði í því kjöri.
Murkowski bauð sig hins vegar fram á eigin vegum og varði sæti sitt með
sigri í þingkosningunum.

Ísland, heldur öll heimskautsríkin. Við höfum verið nokkuð sein
að átta okkur á því að við erum
sannarlega norðurskautsþjóð, en
það stendur til bóta og við eigum
margt sameiginlegt.“
Murkowski segir til dæmis von
á sendinefnd stjórnmálamanna
og viðskiptafólks frá Alaska til
Íslands fyrir lok árs.
„Þau munu til dæmis kynna
sér hvernig Íslendingar hafa
nýtt sér jarðhita, sem við Alas-

kabúar eigum einnig, og hvernig
umhverfisvænir og ódýrir orkugjafar hafa gert ykkur kleift að
fjölga tækifærum ykkar á sviðum
eins og sjávarútvegi. Þar getum
við lært margt og áður en ég
sný aftur heim mun ég til dæmis
heimsækja orkuver [HS Orku í
Svartsengi], kolefnisendurvinnslu
Carbon Recycling og fiskþurrkunarverksmiðju. Í þeim efnum geta
aðrir lært af ykkur, þannig að
ég er algerlega sammála Clinton

utanríkisráðherra um að við eigum
að auka verulega samstarf Bandaríkjanna við Ísland.“

Horft fram á við
Bandaríski herinn yfirgaf landið
þegar flotastöðin á Keflavíkurflugvelli var lögð niður árið 2006. Í
ljósi þróunar síðustu ára og aukins
vægis Íslands á alþjóðavettvangi í
krafti stöðu sinnar gæti ákvörðun
bandarískra stjórnvalda um brottför virst ótímbær, en Murkowksi
segir fánýtt að velta slíku fyrir sér
eins og sakir standa.
„Það er alltaf auðvelt að líta um
öxl, en það sem skiptir nú máli er
að horfa fram á við og skoða þau
svið þar sem við getum aukið samstarf þjóðanna.“

Þorgils
Jónsson
thorgils@frettabladid.is

www.volkswagen.is

Volkswagen Caddy

Góður
vinnufélagi
Caddy er áreiðanlegur, sparneytinn og þægilegur
í allri umgengni. Lipur vinnuþjarkur með frábæra
aksturseiginleika og ríkulegan staðalbúnað.
Hann er fáanlegur með bensín-, dísil- og metanvélum frá framleiðanda.
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Fjöldi plássa á leikskólum í Reykjavík 1. október*
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

RISA FÍLL Hindúar á Indlandi draga á

eftir sér risastórt fílshöfuð sem táknar
gyðjuna Ganeshu. Styttan verður hluti
af tólf daga hátíð hindúa.

Leikskólar Reykjavíkur
5.240
5.462
5.772
5.810
5.800
5.729
5.799
5.526
5.676
5.684
5.739
5.790
5.837

Sjálfstætt starfandi
430
572
590
576
640
648
535
869
831
918
999
1.003
913

Rétt er að taka það fram að þau ár sem erfiðlega gekk að ráða fólk til starfa í leikskólum,
aðallega haustin 2007 og 2008, eru fjöldatölur barna lægri í töflunni. Ástæðan er ekki
fækkun plássa, heldur skortur á starfsfólki.
*Tölur frá 2012 miðast við 5. september að viðbættum
þeim sem væntanleg eru inn í leikskóla á næstu vikum.

NORDICPHOTOS/AFP

Borgarstyrjöldin í Sýrlandi:

Erlendum uppreisnarmönnum fjölgar
SÝRLAND Mikil aukning hefur

orðið á erlendum íslamistum sem
nú berjast við hlið uppreisnarmanna í Sýrlandi. Þetta segir
franskur læknir sem hefur á síðustu vikum hlúð að fórnarlömbum átakanna í Aleppo, fjölmennustu borg Sýrlands.
Hinn sjötíu ára gamli Jacques
Beres, sem einnig hefur starfað
í borgunum Homs og Idlib, sagði
við Reuters að rúmur helmingur þeirra uppreisnarmanna sem
hann hlúði að hafi verið erlendir íslamistar sem komið hafi til
Sýrlands til að steypa Bashar alAssad, Sýrlandsforseta, af stóli.
Markmið þeirra að sögn Beres
var að koma á sharia-lögum á í
landinu.

Samtals
5.670
6.034
6.362
6.386
6.440
6.377
6.334
6.395
6.507
6.602
6.738
6.793
6.750

LEIKSKÓLAKRAKKAR Framlög Reykjavíkurborgar til leikskóla hafa aukist um 2,7

milljarða frá árinu 2007.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Nánast öll börn í leikskólum
borgarinnar í heilsdagsvistun
Leikskólaplássum í Reykjavík hefur fjölgað um 19 prósent frá árinu 2000. Börnum á leikskólaaldri hefur
fjölgað um tæpt prósent. Heilsdagsvistun hefur aukist. Plássum á einkareknum skólum fækkaði 2012.
FRÉTTASKÝRING
Hver er þróunin í leikskólamálum í Reykjavík?

Leikskólaplássum sem í boði eru í Reykjavík
hefur fjölgað um 19 prósent frá árinu 2000.
Hjá borginni hefur þeim fjölgað um 11,4 prósent, úr 5.240 plássum í 5.837 pláss í ár. Þegar
sjálfstætt starfandi skólum er bætt við hefur
plássum fjölgað úr 5.670 árið 2000 í 6.750 í
ár. Fréttablaðið leitaði upplýsinga hjá Reykjavíkurborg um þróunina í leikskólamálum.
Ýmislegt forvitnilegt kemur í ljós þegar rýnt
er í tölurnar. Þar má til dæmis sjá að plássum
hjá sjálfstætt reknum leikskólum fækkaði á
milli áranna 2011, þegar þau voru flest, og

2012. Plássum á einkareknu skólunum hefur þó
fjölgað um 12,3 prósent frá árinu 2000.
Þegar tölur Hagstofu Íslands eru skoðaðar
sést að börn á aldrinum tveggja til fimm ára í
Reykjavík voru 6.624 árið 2000 en í ár eru þau
6.684. Það er fjölgun upp á tæpt prósent, sem
er örlitlu minna en íbúafjölgun alls á tímabilinu.
Börnum sem njóta heilsdagsvistunar, sjö
klukkustundir á dag eða lengur, hefur fjölgað
mikið á tímabilinu. Árið 2000 voru um 70 prósent barna í slíkri vistun en í ár eru þau 97
prósent. Það þýðir að nær öll börn á leikskólum
í dag eru í heilsdagsvistun. Hvort það er vegna
aukins vinnutíma foreldra eða ekki skal ósagt
látið.

Hildur Björk Svavarsdóttir, deildarstjóri
hjá skóla- og frístundasviði borgarinnar, segir
þetta þýða að mun fleiri dvalarstundir verði
til í leikskólanum, en það er sá tími sem barn
dvelur í leikskólanum.
„Sem dæmi um það voru 3.670 börn með
heilsdagsvistun árið 2000, sem þýðir um
30.000 dvalarstundir, en 5.660 árið 2011, sem
eru um 45.000 dvalarstundir. Framboð á þjónustu hefur því aukist meira en sem nemur
fjölda plássa, þar sem lengd hvers pláss hefur
einnig aukist.“
Fréttablaðið fékk ekki kostnaðartölur við
leikskólana nema frá árinu 2007. Á þeim tíma
hafa framlög borgarinnar til þeirra aukist úr
7,3 í 10 milljarða.
kolbeinn@frettabladid.is

Láttu hjartað ráða

„Hnetusmjörið mitt inniheldur 99,5% hnetur
og aðeins 0,5% salt og er því í miklu uppáhaldi
hjá mér.“

Fæst í verslunum Hagkaups og Bónus · www.lífrænt.is
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Mitt Romney, forsetaframbjóðandi Repúblikana, dregur í land í sjónvarpsviðtali:

Vill halda nokkrum ákvæðum í heilbrigðislögum
BANDARÍKIN Mitt Romney, for-

setaframbjóða ndi Repúblikanaflokksins, sagði í viðtali á
NBC-sjónvarpsstöðinni í gær
að kæmist hann til valda myndi
hann láta sumar þær breytingar
sem Barack Obama forseti hefur
gert á heilbrigðiskerfi Bandaríkjanna halda sér.
„Auðvitað eru þó nokkur atriði
í umbótunum á heilbrigðiskerfinu
sem falla mér í geð,“ sagði Romney. „Eitt af þeim er að tryggja
að þeir sem greinst hafa með
sjúkdóma áður en þeir sækja um
tryggingu fái hana.“

Romney sagði einnig að hann
myndi leyfa ungu fólki að nýta
tryggingar foreldra sinna, en
þetta tvennt hefur hlotið einna
mesta almannahylli af þeim
umbótum sem eru í nýju heilbrigðislöguwnum. „Ég hef sagt
að við munum setja ný heilbrigðislög og það mun ég gera,“ sagði
Romney. „Ég mun setja mín eigin
lög. Og þegar ég var ríkisstjóri
í Massachusetts þá voru þessi
ákvæði um fyrirfram greinda
sjúkdóma og tryggingar ungs
fólks hluti af heilbrigðisstefnu
okkar.“

EKKI SINNASKIPTI Mitt Romney segist
hafa haft nokkur ákvæði nýju heilbrigðislaganna í heilbrigðisstefnu sinni
sem ríkisstjóri í Massachusetts.

Romney varði einnig í viðtalinu þá ákvörðun sína að minnast
ekki á Afganistan og veru bandarískra hersveita þar í ræðunni
sem hann hélt þegar hann hlaut
útnefninguna sem forsetaframbjóðandi.
Hann sagðist hafa verið í
Afganistan og að hersveitirnar þar vissu að þær skiptu hann
máli.
„Ég hef ekki sömu stefnu og
forsetinn og mér finnst það
skipta meira máli en hvaða orð
ég nota í ræðum mínum,“ sagði
hann.
- fsb

HAUS Í HAFI Ný hvít stytta er risin við

ströndina í Rio de Janeiro í Brasilíu.
NORDICPHOTOS/AFP

LYFIS lækkar lyfjakostnað landsmanna
HÖFÐI Húsið verður opnað á ný næsta
sumar vegna þess hversu vel þótti
ganga í sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sumarið gert upp:

6.300 gáfu 105
þúsund í Höfða
REYKJAVÍK 6.300 manns heimsóttu
Höfða í sumar. Húsið var opið
gestum og gangandi yfir sumarmánuðina í tilraunaskyni.
Ákveðið var að aðgangur að
húsinu yrði ókeypis en settur var
upp baukur þar sem tekið var við
frjálsum framlögum. Rúmlega
105 þúsund krónur höfðu safnast
í baukinn eftir sumarið. Ákveðið
var að rúmlega 75 þúsund færu
í viðhald hússins en 30 þúsund
krónur voru gefnar til Vildarbarna.
Eins og Fréttablaðið hefur áður
greint frá hefur verið ákveðið að
opna Höfða á nýjan leik næsta
sumar.
- þeb

1.140.775.071 kr.
er árlegur sparnaður ríkis og þegna vegna 40 fyrstu lyfja LYFIS
og þeirra verðlækkana sem orðið hafa vegna þeirra nú þegar.
40 LYFIS lyfjum síðar, 2 ár
1,79 milljarðar

Fyrir LYFIS 2,93 milljarðar
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Útreiknaður heildarmarkaður vegna þeirra 40 lyfjategunda sem LYFIS hefur komið með
samheitalyf við. 2,93 milljarðar kr: heildarsala allra framleiðanda á lægsta mögulega
smásöluverði fyrir innkomu LYFIS. 1,79 milljarðar kr: heildarsala allra framleiðanda á
lægsta mögulega smásöluverði í september 2012.

SELFOSS Umsvif ferðaþjónustu hafa

...en á sama tíma hefur vísitala neysluverðs
hækkað um 10%

aukist í Árborg eins og víðast.

Skattahækkun á ferðaiðnað:

Árborg með
hörð mótmæli
SVEITARSTJÓRNIR „Slík fyrirvaralaus, einhliða ákvörðun myndi
setja rekstur greinarinnar í
algert uppnám,“ segir bæjarráð
Árborgar sem mótmælir harðlega hugmyndum um að hækka
virðisaukaskatt á ferðaþjónustu
úr sjö prósentum í 25,5 prósent.
Bæjarráð skoraði á þingmenn „að
standa vörð um uppbyggingu eins
helsta vaxtarsprota í atvinnulífinu á Íslandi“.
Bæjarráðsmaður Samfylkingarinnar sat hjá. „Sjálfsagt og
eðlilegt er, áður en ákvörðun um
skattahækkun á ferðaþjónustuna
er tekin, að ganga úr skugga um
hvort gengið sé of nálægt greininni með hugsanlegri skattlagningu,“ bókaði hann.
- gar

Með því að velja ódýrasta lyfið stuðlar þú að
áframhaldandi og varanlegri lækkun lyfjaverðs
- er þér boðið ódýrasta lyfið í apótekinu þínu?
Stöndum saman – höldum áfram
að lækka lyfjaverð

Ert þú þátttakandi í að lækka lyfjaverð?
LYFIS ehf. er samheitalyfjafyrirtæki sem selur lyf undir eftirfarandi vörumerkjum
frá framleiðendum sem eru í hópi þeirra þekktustu og öflugustu, með lyf á markaði um allan heim.
Við hvetjum þig til að vera vakandi fyrir þessum heitum og styðja þannig aukna samkeppni á lyfjamarkaði og lækkandi lyfjaverð.

UMHVERFISMÁL
Vilja losna við ágang refa
Félag sumarhúsaeigenda í Farengi í
Grímsness- og Grafningshreppi hefur
kvartað til sveitarfélagsins undan
ágangi refa á svæðinu. Sveitarstjórnin
segir refa- og minkaskyttur sveitarfélagsins bregðast við þegar haft sé
samband við þær.

Grensásvegi 22 | Sími 534 3500 | www.lyfis.is
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Perudagar
Nú þegar hausta tekur og landsmenn verða
áþreifanlega varir við myrkrið, ætlar Glóey
að efna til svokallaðra perudaga sem standa
munu dagana 10.-14. september.
Verslunin býður þá viðskiptavinum sínum
aðstoð og lausnir við val á ljósaperum og
verða allar perur seldar á sérstökum
afslætti.

Þessa dagana brenna ýmsar spurningar á
fólki.
Er hægt að dimma sparperur?
Fæ ég perur í gömlu ljósakrónuna mína?
Fást sérperur áfram sem glóperur?
Eru allar sparperur með blárri/gulri birtu?

Verslunin Glóey er til húsa í Ármúla 19.

Boðið verður upp á ráðgjöf varðandi orkusparnað í inni- og útiljósum og hvað er til
ráða vegna glóperubannsins.

SAMÚÐARKVEÐJUR Lögreglumaður kemur fyrir blómvöndum frá syrgjandi þorps-

búum við hús al-Hilli-fjölskyldunnar í Claygate.

NORDICPHOTOS/GETTY

Bróðirinn
hefur réttarstöðu vitnis
Franska og breska lögreglan vinna saman að rannsókn morðárásarinnar í Haute Savoie. Yngri dóttirin
fékk að fara heim til Bretlands í gær, en þeirri eldri
er enn haldið sofandi á sjúkrahúsi í Sviss.
BRETLAND Zeena al-Hilli, litla stúlk-

an sem slapp ómeidd úr morðárásinni í Haute Savoie í Frakklandi á
miðvikudaginn, fékk að fara heim
til Bretlands í gær. Ættingjar
hennar fóru til Frakklands í fylgd
félagsráðgjafa og sóttu hana eftir
að franski saksóknarinn Eric Maillaud hafði yfirheyrt hana og komist
að þeirri niðurstöðu að hún hefði
ekki séð neitt. Systir hennar, Zainab, er nýkomin til meðvitundar
á háskólasjókrahúsinu í Grenoble,
en hún var skotin í öxlina og barin
í höfuðið. Báðir foreldrar stúlknanna létust í árásinni auk 74 ára
gamallar konu, sem talin er vera
móðuramma þeirra, og hjólreiðamanns sem bjó í nágrenninu.
Niðurstöður krufninga lágu
fyrir á föstudagskvöld og leiddu
þær í ljós að öll fórnarlömbin höfðu
verið skotin nokkrum sinnum auk
þess að vera barin. Franska og
breska lögreglan vinna saman að
rannsókn málsins og einnig hefur
franska lögreglan óskað eftir
aðstoð frá ítölskum og svissneskum kollegum sínum. Á laugardag
hófst rannsókn á heimili al-Hillifjölskyldunnar í Claygate á Englandi í leit að einhverju sem gæti
gefið til kynna ástæðu fyrir morðunum, sem lögreglan segir að hafi
greinilega verið skipulögð. Orð-

HÚSIÐ RANNSAKAÐ Heimili al-Hillifjölskyldunnar í Claygate í Surrey á
Englandi.

rómur hefur verið uppi um að Saad
al-Hilli og bróðir hans, Zaid, hafi
átt í deilum vegna peningamála,
en lögreglan segir Zaid neita því
staðfastlega og varar við því að
fólk hrapi að ályktunum. Zaid hafi
réttarstöðu vitnis, eins og aðrir
fjölskyldumeðlimir.
Í gær var fjölskyldunnar minnst
við messu í Claygate og sagði einn
kirkjugesta í samtali við BBC að
stemningin hefði verið mjög tilfinningaþrungin og þessir skelfilegu atburðir hefðu þjappað þorpsbúum saman. „Ef litlu stúlkurnar
koma hingað aftur er alveg öruggt
að sá sem sér um þær fær mikinn
stuðning,“ sagði þessi ónefndi íbúi
Claygate.
fridrikab@frettabladid.is

Save the Children á Íslandi

ÁFALL Syrgjandi konur sem kynntu sig sem fjölskylduvini al-Hilli-fjölskyldunnar.

9,4% kynbundinn
launamunur
Launakönnun VR
2012
er komin út

Laun félagsmanna VR hækkuðu að
meðaltali um 7% á milli ára.
Konur mælast nú með 9,4% lægri laun en
karlar fyrir sambærileg störf.
Baráttan heldur áfram!
Farðu á www.vr.is og kynntu þér þína stöðu

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | S. 510 1700 | F. 510 1717 | WWW.VR.IS
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Ríki og sveitarfélög verða að ganga
í takt í leikskólamálum:

Vandinn liggur
í kjörunum

E

f fram heldur sem horfir verður lagaákvæði um að tveir
þriðju hlutar starfsmanna leikskóla skuli vera með leikskólakennarapróf ekki uppfyllt fyrr en árið 2041 í allra
fyrsta lagi. Sá útreikningur miðast þó við að hvert þeirra
180 námsplássa sem til boða standa ár hvert séu fullnýtt
og að ekkert brottfall berði úr námi og allir útskrifaðir skili sér
til starfa.
SKOÐUN
Á sama tíma dregur úr aðsókn
í leikskólakennaranám og á því
Steinnunn
námsári sem nú er nýhafið er
Stefánsdóttir
langt frá því að hvert námspláss í
steinunn@frettabladid.is
greininni sé skipað. Þetta er heldur öfugsnúið. Enginn sem hefur
kynnt sér kjör leikskólakennara
getur þó undrast ástandið. Þessi
kjör eru ekki aðlaðandi og í raun auðvelt að setja sig í spor ungs
fólks sem stendur frammi fyrir því að velja sér námsbraut, eða
velja það að fara beint út á vinnumarkaðinn án þess að verja tíma
og peningum í starfsmenntun, að laun sem losa 300 þúsund krónur
á mánuði séu ekki freistandi kostur eftir fimm ára háskólanám
með tilheyrandi söfnun námslánaskulda í tilviki flestra, auk þess
sem starfsævin hefst jú síðar eftir því sem nám er lengra.
Starf leikskóla hér á landi er til fyrirmyndar þökk sé einvalaliði sem hefur valið sér þennan starfsvettvang þrátt fyrir kjörin.
Undanfarin ár hefur auk þess átt sér stað þróun í starfi leikskólanna, þróun sem gerir vaxandi kröfur til starfsfólks.
Námskrá fyrir leikskóla er á forræði ríkisins þannig að menntamálayfirvöld í landinu leggja línurnar um innra starf leikskólanna
og um leið kröfur sem gerðar eru til starfsmanna þeirra. Menntun
leikskólakennara er sömuleiðis á borði ríkisins.
Rekstur leikskóla er hins vegar á forræði sveitarfélaganna í
landinu. Það eru þau sem semja um kaup og kjör við leikskólakennara, og annað starfsfólk leikskóla, og greiða þeim launin.
Í takt við aukinn metnað ríkisins um innra starf leikskóla hefur
leiksólakennaranám verið lengt úr þremur árum í fimm. Á fáeinum
áratugum hefur nám leikskólakennara þannig þróast frá því að
vera þriggja ára nám á framhaldsskólastigi yfir í að vera fimm ára
háskólanám. Þessi þróun endurspeglast hins vegar á engan hátt
í launaþróun leikskólakennara. Metnaður menntamálayfirvalda
fyrir fyrsta skólastiginu, leikskólanum, eykst sem endurspeglast
í námskránni og auknum kröfum um menntun leikskólakennara. Á
sama tíma standa sveitarfélögin fast á bremsunni varðandi launakjör stéttarinnar. Þannig virðist sem ríki og sveitarfélög gangi
ekki alveg í takt þegar kemur að málefnum leikskólanna.
Þá má velta fyrir sér tilganginum með lagasetningu sem ljóst
er að ekki verður hægt að uppfylla fyrr en eftir nokkra áratugi,
og viljanum til að fara að lögum þegar mál standa eins og raun
ber vitni. Eitthvað verður undan að láta því það er ólíklegt að
hægt verði að freista nægilega margra til þess að leggja út í fimm
ára háskólanám upp á þau býti sem bjóðast í leikskólunum. Ríki
og sveitarfélög þurfa að ganga í takt og sá taktur verður að vera
raunhæfur.
ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Kona

Augljósasti kosturinn

Afturkvæmt

Sjálfstæðisflokkurinn þarf senn að
velja sér nýjan varaformann enda
ætlar sá sem nú situr, Ólöf Nordal,
að flytja til Sviss. Ekki er vitað hver
verður næsti varaformaður, en þó
bendir allt til þess að hann verði
kona. Um það virðast alltént allir vera
sammála sem hafa tjáð sig um
málið, hvort sem það eru Ragnheiður Ríkharðsdóttir og Unnur
Brá Konráðsdóttir, þingkonur
flokksins, Grétar Eyþórsson
stjórnmálafræðingur eða Björn
Bjarnason, fyrrverandi ráðherra,
sem segir á vef sínum að
næsti varaformaður verði
„að öllum líkindum kona“.

Flokkurinn þykir þurfa konu í varaformannsembættið eftir að Ragnheiður
Elín Árnadóttir var sett af sem þingflokksformaður. Ragnheiður var
óánægð með breytinguna og lýsti
metnaði sínum til ráðherrastöðu í
viðtali við Fréttablaðið í síðustu viku. Blasir ekki
við að Ragnheiður
gefi kost á sér sem
varaformaður
flokksins? Og
mun einhver
eiga roð í
hana?

Það væri þá kannski helst gamli
varaformaðurinn, Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir, sem gæti velgt henni
undir uggum. Þótt hún hafi hætt
varaformennskunni vegna umdeildra
hrunmála þá er ekki þar með sagt
að hún geti ekki átt afturkvæmt.
Fordæmið var jú sett þegar
Illugi Gunnarsson sneri aftur í
þingflokksformannsstólinn á
dögunum.

HALLDÓR

Fjarlægðin gerir fjöllin blá
Efnahagsmál

STÓRLÆKKAÐ VERÐ
Eygló
Harðardóttir
Alþingismaður

VAGN*
ÆGIR TJALD ðsla

fiirbrei
+ fortjald og yf
r. 890.000.
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g. 2012
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stigur@frettabladid.is

S

íðastliðinn fimmtudag skrifaði Jón
Steinsson mikla lofræðu um ríkisstjórn
Jóhönnu Sigurðardóttur í Fréttablaðið. Jóni
svíður að stjórnvöld skuli ekki njóta sannmælis meðal íslensks almennings og tínir til
ýmis atriði sem hann telur henni til tekna.
Vissulega er rétt hjá Jóni að ríkisstjórnin er
ekki alslæm og ýmislegt hefur áunnist við
að reisa landið úr rústum fjármálahrunsins.
En heldur þótti mér sérkennilegt að telja til
afreka tvö af stærstu mistökum stjórnarinnar.
Í greininni hrósar Jón stjórnvöldum fyrir
vel heppnaða einkavæðingu bankanna og að
hafa ekki farið í almennar aðgerðir til hjálpar skuldugum heimilum. Einmitt í þessum
tveimur atriðum greinir á milli stefnu stjórnvalda og þeirra leiða sem Framsóknarflokkurinn lagði til í kjölfar hrunsins.
Við lögðum til að við uppgjör milli gömlu
og nýju bankanna yrði svigrúmið sem þar
myndaðist nýtt til að fara í almennar leiðréttingar á lánum heimila og fyrirtækja. Með því
yrði tryggt að jafnt yrði látið yfir alla ganga
og þeir sem varlega fóru fengju aðstoð, ekki
síður en þeir sem spenntu bogann of hátt
fyrir hrun. Tekið yrði tillit til hugsanlegs
ólögmætis gengistryggingarinnar við uppgjörið og kröfuhafar látnir taka ábyrgð á
óvarlegum lánveitingum til bankanna.

Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur
hunsaði þetta allt. Andlitslausum vogunarsjóðum voru afhentar skuldir heimilanna
til innheimtu og aðgangsharka þeirra hefur
skilað bönkunum 200 milljarða hagnaði
frá hruni. Jón heldur því fram að tillögur
Framsóknarmanna hefðu „verðlaunað þá
sem fóru sér að voða fjárhagslega á árunum
fyrir hrun á kostnað þeirra sem fóru varlegar“. Staðreyndin er sú að það er einmitt
það sem núverandi stjórnvöld hafa gert.
Helstu úrlausnir á skuldavandanum hafa
ekki komið frá ríkisstjórninni, heldur með
þrautseigju einstaklinga fyrir dómstólum.
Aðgerðir stjórnvalda hafa nánast verið eins
og að spila í rússneskri rúllettu – hending
ein hefur ráðið því hvort tegund láns, orðalag samninga, tímasetning eða veð hafa
orðið til þess að fólk hafi fengið úrlausn
sinna mála eða skilið eftir í skuldafjötrunum.
Í aðgerðum stjórnvalda hefur ekki falist nein sanngirni, réttlæti eða jöfnuður.
Afleiðingin er að aldrei hafa fleiri Íslendingar verið á vanskilaskrá og aldrei fleiri í
vanskilum við Íbúðalánasjóð.
Það er spurning hvort í orðum Jóns
Steinssonar endurspeglist málshátturinn
að fjarlægðin geri fjöllin blá og mennina
mikla.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is og Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir, ritstjórnarfulltrúi, sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is DÆGURMÁL: Kjartan Guðmundsson kjartan@frettabladid.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ: Elín Albertsdóttir elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is
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Hungurleikarnir á Miklubraut
Í DAG
Guðmundur
Andri Thorsson
rithöfundur

V

ið vorum á Spáni fjölskyldan í sumar og meðal þess
sem var svo ánægjulegt að upplifa var sá siður ökumanna að
staðnæmast nær undantekningarlaust fyrir gangandi vegfarendum. Þetta er víst mikið
gert í útlöndum, heyrir maður.
Annað sem var beinlínis hrífandi að fylgjast með í fari hinna
erlendu ökumanna var sá siður
þeirra að gefa stefnuljós þegar
þeir hugðust beygja, svo að
aðrir vegfarendur gætu gert
ráðstafanir í samræmi við það.
Svona er þetta víst í útlöndum.
Þar er ekki farið með áform
um væntanlega beygju sem viðkvæmar trúnaðarupplýsingar
sem heyra undir persónuvernd
… Eins og hjá sumum.
Við þekkjum öll staðlaðar hugmyndir um ökulag tilgreindra þjóða og hvernig það
endurspeglar eitthvað sem
kennt er við þjóðarkarakter.
Ítalirnir með allt handapatið
að veifa hver öðrum út um bílglugga; Englendingar öfugum
megin í sinni sérviskuræktun
og heimsveldisórum; Frakkar
með óskiljanleg hringtorg; Indverjar brunandi fyrir blindhornin með ramma forlagahyggju að leiðarljósi; Þjóðverjar
– vrúmm! – áfram á átóbönum
og vei þeim sem drollar þar á
framúrakrein – þar líðst engum

að hugsa: ég hef ákveðið að vera
hér á vinstri akrein og ég ætla
að vera þar eins og mér hentar
og aka eins og mér sýnist og ég
tel mig hafa fullt leyfi til ...
Eins og hjá sumum. Því þar
er auðvitað íslenski ökubúrinn
lifandi kominn, sem áskilur sér
fullan rétt til að þvælast fyrir
öðrum sé hann í skapi til þess.
Sem hann er ansi oft. Við erum
áreiðanlega vænsta fólk hér á
Íslandi en sé sú kenning rétt að
ökulag endurspegli þjóðarsál er
óneitanlega viss ástæða til að
hafa áhyggjur …

líti á aðra ökumenn eins og hina
keppendurna í Hungurleikunum. Þeir sjá þá að minnsta kosti
ekki sem meðborgara á sömu
leið heldur óvini sem þarf að sjá
við og snúa á.
Á fjölförnum umferðargötum
er loftið lævi blandið. Hver og
einn virðist staðráðinn í að láta
ekki hlut sinn fyrir neinum.
Vera á undan að næstu ljósum.
Ná leiftursnöggt að smeygja
sér inn í bilið sem kann að vera
milli tveggja bíla þar sem bílstjórarnir eru þeir afglapar
að hafa bíllengd á milli sín;

Sú aðgerð að gefa stefnuljós er veikleikamerki. Þar með vita hinir keppendurnir
um áform þín og standa betur að vígi en
ella.
„Helvíti – það eru hinir“
Íslenskir ökumenn eru ekki
glaðlegt fólk á vondum degi –
og oft eru vondir dagar: það
er rigning, skyggni ekkert og
það er verið að rífast um lánavísitöluútreikninga í útvarpinu;
miðstöðin á fullu til að ná móðunni af rúðunni og þrátt fyrir
lækkandi bensínverð á alþjóðamörkuðum hefur samráðsnefnd
olíufélaganna tilkynnt að staða
innkaupajöfnunarreiknings sé
slík að verðið á bensíni þurfi
að hækka um þrettán krónur
frá og með gærdeginum. Svona
dagar, og stundum er stemningin drungaleg á stóru umferðargötunum.
Það hvarflar stundum að
manni að íslenskir bílstjórar

auka hraðann geri einhver
sig líklegan til að skipta um
akrein og halda honum þannig
á þeirri akrein sem hann vill
ekki vera á. Allt virðist snúast
um að sigra. Þetta er keppni.
Og í hverju skyldi vera keppt?
Það veit enginn. Og verðlaunin? Engin nema ánægjan af því
að hafa náð að gera öðrum lífið
svolítið leitt.
Umfram allt: Sú aðgerð að
gefa stefnuljós er veikleikamerki. Þar með vita hinir keppendurnir um áform þín og
standa betur að vígi en ella.
Látirðu ógert að gefa stefnuljós
en beygir svo bara allt í einu
hefur þér þó að minnsta kosti
tekist að tefja þann sem beið
átekta og þar með hefurðu náð

dýrmætu frumkvæði. Í hverju?
Keppninni. Hvaða keppni? Nú
Keppninni.
Og erum við þá svona? Það
mætti ætla það. En svo hittir
maður þetta sama fólk einhvers
staðar þar sem það þarf ekki að
vera í Keppninni og þá reynist
þetta vænsta fólk fullt af tillitssemi og elskulegheitum og horfir alls ekki á mann eins og það
telji mann sitja á svikráðum við
sig – öðru nær.

Ökuleiði
Eiginlega er önnur skýring
nærtækari á þessu útbreidda
fúllyndi íslenskra ökumanna
í umferðinni og hún er sú að
Íslendingum leiðist almennt
að aka bíl. Um leið og þeir séu
komnir undir stýri geti þeir
naumast á heilum sér tekið fyrr
en þeir eru lausir við þetta og
komnir heim á Facebook. Eina
fólkið – fyrir utan olíufélögin
– sem hefur einhverja ánægju
af samgöngumálum hér á landi
eru listrænu umferðarverkfræðingarnir sem hér hannar
hver sína útfærslu af umferðarslaufu og fær þar með útrás
fyrir listrænan metnað sinn.
Eitt af því versta sem áralöng stjórn fulltrúa bílasala
og olíufélaga á Reykjavík og
nágrannabyggðum hefur haft
í för með sér er hinn nánast
algjöri skortur á almenningssamgöngum sem hér ríkir – sú
gjörtæka fyrirlitning á slíkum
ferðamáta sem ráðið hefur för
um árabil þar sem litið er á það
að ferðast með strætó sem jafngildi þess að fara á fátækrahæli.
Og meðal annarra orða: Hvenær fáum við lestirnar?
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NEUTRAL.IS

Dönsku astma- og
ofnæmissamtökin

Astma- og ofnæmisfélagið á Íslandi
mælir með vörum frá Neutral
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Greið leið Sigmundar
Miðað við stöðu skoðanakannana
um þessar mundir eru vaxandi
líkur á að Framsóknarflokkurinn
verði í lykilstöðu, þegar kemur að
myndun ríkisstjórnar næsta vor.
Það þarf eitthvað nýtt að gerast hjá
nýju framboðunum til þess að þau
nái sér verulega á strik og heldur
ólíklegt að það eigi eftir að gerast.
Fái Sjálfstæðisflokkurinn viðunandi kosningu þarf hann engu að
síður á samstarfsaðila að halda til
þess að tryggja sér aðild að nýrri
ríkisstjórn. Framsóknarflokkurinn er
að óbreyttu eini aðilinn, sem þar
getur komið til greina. [...]
En svo er hitt að í slíku samstarfi
mundi Sigmundur Davíð eiga
greiða leið í forsætisráðuneytið.
evropuvaktin.is
Styrmir Gunnarsson

Ekki eftir næstu kosningar
Framsóknarflokkurinn gerði
áhugaverða tilraun fyrir rúmum
þremur árum þegar hann kaus sér
formann sem hafði aldrei komið
nálægt stjórnmálum fyrr. Það var
virðingarvert. Flokkurinn svaraði
með því harðri (og stundum afar
óvæginni) gagnrýni sem hann
hafði mátt þola í nokkur ár.
Reynslan af þessari tilraun er
hins vegar sú, að stökkið var of
stórt. Framsóknarflokkurinn hefur
goldið þess í stjórnarandstöðu að
vera með nýliða sem formann.
Hann hefur líka misst fólk fyrir
borð og þingflokkurinn er enn
þverklofinn í stórum málum.
Það getur vel gerst að Sigmundur Davíð verði ráðherra í næstu
ríkisstjórn. Það er heldur ekki útilokað að hann verði einhvern tíma
forsætisráðherra. En það verður
ekki eftir næstu kosningar.
blog.pressan.is/andresjons
Andrés Jónsson
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Hagsmunir ferðaþjónustu

Einelti og ábyrgð
skólastjórnenda
Samfélagsmál
Svanhildur María
Ólafsdóttir
formaður
Skólastjórafélags
Íslands

S

kólastjórnendur bera ábyrgð á
því að starfsemi skólanna fari
að lögum og þar sem einelti meðal
barna fer yfirleitt fram í skólanum eða í tengslum við hann þá
er ábyrgð þeirra á að takast á við
þennan vanda mikil. Stundum fer
umræðan fram með þeim hætti
að allt sem skólastjórnendur eru
að vinna með á þessum vettvangi
fellur í skuggann. Því verður hér
reynt að varpa ljósi á það starf
sem skólastjórnendur, kennarar og
starfsmenn skóla vinna til að draga
úr einelti.
Einelti í skólum hefur verið
meira í umræðu manna á meðal
síðustu ár og þjóðfélagið allt orðið
meðvitaðra um hve afdrifarík

Ferðaþjónusta

mörgum grunnskólum á Íslandi
frá því 2002. Árangurinn hefur
verið nokkuð sveiflukenndur enda
erfitt að mæla hann og aðferðir til
þess mismunandi. Sumir skólar
hafa náð ágætum árangri en aðrir
standa í stað.
En áætlanir ná skammt ef þeim
er ekki fylgt eftir og því hlutverki
sinna skólastjórnendur, kennarar og
starfsfólk af metnaði. Áætlanirnar
fela yfirleitt í sér einhvers konar
tæki og tól til að koma í veg fyrir og
taka á einelti og þarf því að byggja
slíkt inn í daglegan skóladag og þá
vinnu sem fram fer í skólunum. Það
þýðir oft breytta starfshætti, útdeilingu á ýmsum verkþáttum og hvað
annað sem hægt er að gera til að
dreifa ábyrgð.
Að byggja upp skólabrag án eineltis gerist ekki á stuttum tíma. Því
þarf að styrkja góðu þættina í skólastarfinu og byrja að vefa inn nýja
þætti til að vinna á eineltinu. Athuganir í atvinnulífinu sem snúa að fyrirtækjabrag sýna að það getur tekið

Fordæmið hefur mikið að segja til að
byggja upp traustan grunn og mikilvægust er vitund og virk þátttaka nemenda og
starfsmanna.
áhrif það getur haft á líf einstaklinga eins og því miður dæmin
bera með sér. Segja má að menn
séu sammála um að einelti feli í
sér athöfn eða hegðun sem særir á
einhvern hátt þann sem fyrir henni
verður. Þá felur einelti í sér endurtekningu og oftast stendur þolandinn höllum fæti gagnvart gerandanum sem er yfirleitt ekki einn að
verki heldur eru þeir fleiri saman.
Þó svo að flestir hafi einhverja
hugmynd um það hvað einelti er, þá
getur upplifun nemenda verið mismunandi og löggjafinn hefur ekki
sett fram skilgreiningu á einelti í
lögum um grunnskóla og ábyrgð
skólastjóra. Margt er þó að finna
í grunnskólalögunum og nýrri
reglugerð um ábyrgð og skyldur,
sem snýr að andlegri og félagslegri líðan barna og hefur forvarnargildi gegn einelti. Almennt
eru skólastjórar, kennarar og aðrir
starfsmenn skóla að vinna eftir
þessum þáttum.
Fyrst ber að nefna stefnumótandi forvarnaráætlanir sem settar eru fram í hverjum skóla þar
sem fram kemur hvernig ætlunin er að koma í veg fyrir einelti
og ekki síst hvernig bregðast á
við slíkum tilvikum. Margs konar
áætlanir hafa verið í gangi en sú
algengasta er norsk að uppruna,
kennd við Olweus og hefur verið
unnið eftir þeirri aðferðafræði í

allt að 15 árum að festa breytingar í
sessi og það sama á við í skólunum.
Að skólastjórnandi vinni af heilindum eftir eineltisáætlunum styrkir
mjög skólabraginn því þá sjá bæði
starfsmenn og nemendur að verið
er að vinna af alvöru. Fordæmið
hefur mikið að segja til að byggja
upp traustan grunn og mikilvægust
er vitund og virk þátttaka nemenda
og starfsmanna.
Eitt af því sem skólastjórnendur vinna að er að gera eineltismál
sýnilegri í samfélaginu bæði með
því að ræða þessi mál innan veggja
skólans en einnig við foreldra og
aðra aðila sem að uppeldi barna
koma. Má til dæmis nefna að skólastjórnendur hafa reynt að koma á
samvinnu við ýmsa aðila eins og
íþróttafélög til þess að allir gangi í
takt og tekið sé á hlutunum á sama
hátt og í samvinnu aðila. Lykilorðið
er hér samvinnan um að gera það
sem er best fyrir börnin.
Þ ví blæs Skólastjórafélag
Íslands til ráðstefnu undir yfirskriftinni Unnið gegn einelti –
ábyrgð og skyldur, 25. september
kl. 13-16 á Grand hótel þar sem
ábyrgð og aðgerðir skólastjóra
gegn einelti verða til umræðu. Tilgangurinn er að efla málefnalega
umfjöllun og styrkja samvinnu
allra aðila sem að uppeldi barna
koma til að berjast við vágestinn
einelti.

Dr. Edward H.
Huijbens
forstöðumaður
Rannsóknamiðstöðvar
ferðamála

E

ngum dylst að framkomnar
hugmyndir um að færa gistiþjónustu undir almenna virðisaukaskattþrepið er umtalsverð
aukin skattheimta á eina tegund
ferðaþjónustu. Margir spyrja
hvort greinin standi undir því.
Umræða um þetta mál hefur að
einhverju leyti fallið í skotgrafir. Samtök ferðaþjónustunnar
(SAF) fengu KPMG til að komast
að niðurstöðu sem svo stangast að
flestu leyti á við niðurstöður Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands,
sem fjármálaráðuneytið fékk að
borðinu. Hinir fyrrnefndu segja
að ferðaþjónustan beri þetta ekki,
hinir síðarnefndu að það geri hún
víst.
KPMG valdi sér tiltölulega
þröngt sjónarhorn til að skoða
málið og byggði á ársreikningum 35 fyrirtækja í gistiþjónustu
frá 2011, sem saman þekja 80%
markaðarins. Með því að gefa
sér að fyrirtækin sjálf tækju á
sig allan kostnað vegna skattheimtunnar þá ályktar KPMG
að það muni ríða þeim flestum
(allavega á höfuðborgarsvæðinu)
að fullu. Sama gildir ef þau taka
hluta hækkunar á sig. Um þessar
staðhæfingar verður ekki efast
enda fjárbinding mikil að hluta
vegna væntinga um vöxt greinarinnar. Vandinn er hins vegar
sú forsenda sem KPMG gefur sér
ef allri hækkun er velt út í verðlagið. KPMG gefur sér að innan
ramma skilgreindrar verðteygni
gistingar muni gestum fækka
nákvæmlega sem henni nemur.
Með öðrum orðum myndi hækkað
verð á gistingu ráða úrslitum um
Íslandsferð þess hóps sem lætur
verðbreytinguna hafa áhrif á sig,
frekar en að hún hefði áhrif á val
á gististað eða gistimöguleikum.
Hagfræðistofnun Háskóla
Íslands notar mjög áþekka verðteygnistuðla, en horfir til þess
að gisting er rúmur tíundi hluti
af útgjöldum gesta til landsins.
Þannig leyfir Hagfræðistofnun
sér að gera ráð fyrir minni samdrætti í komu gesta, sem nemur
því hlutfalli. Að auki vísar hún
máli sínu til stuðnings á, að þrátt
fyrir hækkun á verði undanfarinna ára og ekki síst fyrir hrun,
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ógnað, sérstaklega ef rekstur
þarf að standa undir afborgunum mikilla lána vegna fjárfestinga sem stöfuðu af of miklum
væntingum.
■ Þessu tengt má spyrja hvort
greininni sé hollt að vaxa og
byggja rekstrarforsendur
áfram á skattþrepi sem hugsað
er sem undanþáguþrep. Jafnræði milli greina hefur jafnan
gefist best í hagfræðinni, enda
skattheimta inngrip í virkni
markaða.
■ Vegna fyrstu tveggja þáttanna
er einnig bent á að gistiþjónusta muni færast yfir í svarta
atvinnustarfsemi. Í umhverfi
þar sem markvisst er alið á því
að allir skattar séu vondir má
vænta þess að einstökum þjónustuveitendum finnist þetta

Viðbrögð ferðaþjónustunnar gefa til
kynna að þeir telji hagsmunum sínum
ógnað með þessu. Á því eru nokkrar
skýringar.
Í ljósi niðurstöðu KPMG og
Hagfræðistofnunar mætti ætla
að hægt væri að hækka verðið
á gistingunni sem nemur hækkun virðisaukaskatts og gestirnir
greiða þetta og ríkissjóður fær
meiri arð af þeirri auðlind sem
náttúruþyrstir gestir okkar eru.
Viðbrögð ferðaþjónustunnar gefa
til kynna að þeir telji hagsmunum
sínum ógnað með þessu. Á því eru
nokkrar skýringar:
■ Almennt óþol gegn skattahækkunum. SAF fylkir liði
með Samtökum atvinnulífsins í almennum mótmælum
við skattahækkanir, sem aftur
endurspeglar tiltekin pólitísk
sjónarmið.
■ Væntingar um vöxt. Á meðan
fjölgun rúma hefur undanfarin ár haldist nokkuð í takt við
fjölgun gesta og gistinótta,
eru áform um uppbyggingu nú
gríðarmikil og langt umfram
það sem ætla mætti að skilaði
sér gegnum fjölgun gesta. Hins
vegar er árstíðarvandi greinarinnar óbreyttur og fjárfesting
í gistingu getur helst vænst að
taka til sín hluta af þeim kúf
sem er á sumrin en varla meir.
Á öðrum tímum hyggjast menn
mögulega keppa í verði og telja
þá samkeppnisstöðu sinni

prýðisátylla til að vinda sér
neðanjarðar. Það vill SAF eðlilega ekki sjá.
Gestum til landsins fjölgar sem
aldrei fyrr og í tillögum ríkisstjórnar endurspeglast það sem
heyra má nú æ oftar og háværar, það er hvað ferðaþjónustan
er að leggja til samfélags okkar.
Ef ríkið vill ná arði af greininni
með hækkun gjalda þá er þetta
án efa fær leið ef allri hækkuninni er velt út í verðlagið og ólíklegt er að það hafi teljandi áhrif
á eftirspurn. Hins vegar í ljósi
þeirra væntinga og fjárfestingar sem þegar hefur verið farið í
þá verður að gefa aðlögunartíma,
þar sem t.d. þegar er hafin sala
á ferðum næsta árs og einhverjir hafa farið offari í fjárfestingu,
mögulega á röngum forsendum.
Það sem ég kalla hins vegar eftir
samhliða er stefna hins opinbera í málefnum ferðaþjónustu.
Með öðrum orðum; hvernig þessar tekjur eiga að efla og bæta
umhverfi greinarinnar hér á
landi, móttökuskilyrði á áfangastöðum innanlands og tækifæri
í vöruþróun sem tekur á hinum
mikla árstíðarvanda greinarinnar. Að mínu mati liggja þar hinir
raunverulegu hagsmunir greinarinnar til langrar framtíðar.

Kæra Reykjavíkurborg
Kjaramál
Eydís Hörn
Hermannsdóttir
kennari

ÞÚ TREYSTIR HONUM

þá hafi gestum fjölgað jafnt og
þétt, sem og gistinóttum. Gildir það einnig um síðustu ár eftir
hrun. Þannig kemst Hagfræðistofnun að þeirri niðurstöðu að
greinin beri hækkun, þar sem
gistiþátturinn er ekki úrslitaþáttur í vali á Íslandsferð og gestum
muni fjölga engu að síður. Sjónarhorn Hagfræðistofnunar er vítt,
þjóðhagslegt og byggir á fyrirliggjandi opinberum tölum. Erfitt er að draga ályktanirnar í efa
án þess að telja tölurnar sem að
byggt er á ómarktækar (t.d. um
fjölda gesta, gistinætur og meðalverð gistingar). Ef svo er eru
það mjög alvarlega fréttir fyrir
ferðaþjónustu í landinu, þar sem
ekki verður mikið um markvissa
stefnumótun ef ekki er að marka
hagtölur.

É

g er komin aftur í þína þjónustu eftir yndislegt sumarfrí.
Því eyddi ég að mestu fjarri malbikuðum götum í nær stanslausri
veðurblíðu, lá úti í móa með strá
í munni og lét mig dreyma um að
gerast bóndi. Þó bara svona sumarbóndi. En nú er ég sem sagt komin
aftur þótt skrefin hafi verið heldur
þung fyrsta fundardaginn. Ég vinn
sem kennari í nýsmíðuðum skóla
og hlakka til vetrarins vegna þess
að starfið er fjölbreytt, krakkarnir
skapandi og vinnufélagarnir alltaf
til í að sprella.
Mér hefur alltaf verið ljóst að
kennarastarfið gerði mig ekki
ríka. Auðvitað vonar maður að
tímar breytist og kennarar, hjúkrunarfólk, slökkviliðsmenn, lögregluþjónar og aðrir sem sinna
svona tómstundastörfum geti lifað
af laununum en þangað til skulum við bara vona að meirihlutinn
hafi reddað sér fyrirvinnu. Það er
reyndar vandi út af fyrir sig en ég
er hrædd um að ansi margir hafi
fundið framtíðarfélaga í svipuðu

starfi. „They breed amongst themselves“ var sagt einhvers staðar og
spáðu bara í það; þetta fólk mun
sennilega eignast börn sem eru tilbúin til þess að vinna mikið fyrir
lítið.
Það var hins vegar ekki erindið kæra Reykjavík heldur að mér
er vandi á höndum. Þannig er
að þessi peningaupphæð sem þú
borgar mér um hver mánaðamót
og sumir kalla laun en ég kýs að
kalla kaldhæðni lækkar umtalsvert þegar skóla lýkur á sumrin vegna þess að þá dettur fasta
yfirvinnan út. Sumum þykir þetta
eflaust eðlilegt, af hverju ætti að
borga vinnu sem ekki er sinnt? En
starfsmenn hjá öðrum fyrirtækjum sinna varla fastri yfirvinnu í
sínu sumarfríi.
Nú er sumrinu samt lokið og
ég mæti berjablá til vinnu með
ótal nýjar hugmyndir í töskunni.
Þann 1. ágúst hófst nýtt skólaár og
vegna starfsreynslu og stöðu hef
ég vaxið um tvo launaflokka. Ég
ætla ekkert að vera að telja fram
hvað tveir launaflokkar þýða á
kennaramáli því ég hef fyrir sið
að vera kurteis svona opinberlega
en mig munar samt um þennan
pening.
Og nú vík ég loks að máli dagsins. Launadeildin þín treystir sér
ekki til að borga mér full laun fyrr

en 1. október. Nú skaltu ekki misskilja mig, ég fæ greiddar krónurnar sem vantaði upp á fyrir
ágúst og september, ég fæ þær
bara ekki strax. Þetta hljómar
kannski ekki eins og neitt stórslys
en þetta er veruleikinn á hverju
einasta hausti hjá að minnsta kosti
þeim þúsund kennurum sem starfa
hjá þér. Einhver sagði að vandinn
væri einmitt falinn í fjöldanum,
launadeildin kæmist bara ekki yfir
að afgreiða þetta fyrr en mér er
nokkuð sama hver ástæðan er. Ég
réði mig í vinnu og vil fá rétt laun.
Að þessu sögðu getur þú kannski
skilið að mér var brugðið þegar ég
sá að vextir hafa bæst við reikninginn frá orkuveitunni þinni af
því að ég lét hann bíða. Sama dag
rann rukkun um leikskólagjöld
inn um lúguna. Ég róaði mig samt
niður og minnti mig á að þú gast
ekki endilega munað að ég væri
starfsmaður hjá þér og þú hefðir
ekki borgað mér rétt laun síðustu
tvo útborgunardaga. Þar sem ég er
sæmilega upplýst veit ég líka að
orkuveitan, leikskólinn og launadeildin eru sjálfstæð fyrirtæki og
tengjast ekki á nokkurn hátt nema
að tilheyra sama sveitarfélagi. Því
hef ég ákveðið að taka mig á, verða
sjálfstæðari og spila með. Mig
langar bara að vita hvert ég sendi
vaxtareikninginn.

PÚÐAR LÍFGA UPP Á UMHVERFIÐ
Oft kemur þörf á breytingum heima við á haustin. Hægt er
að lífga upp á umhverfið með nýjum púðum og fallegum
ábreiðum. Víða er hægt að kaupa fallega púða og sömuleiðis er auðvelt að panta þá á netinu. Púðar eru mikið í
tísku um þessar mundir.
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SAFNAÐ FYRIR HÚSI Kvennaathvarfið hefur í dag söfnunarátak fyrir nýju
húsnæði undir nafninu Öll með tölu en þörfin er mikil.

H

úsnæði kvennaathvarfsins er
orðið of lítið enda hefur ásókn í
það aukist jafnt og þétt. Flutningur í stærra húsnæði er því óumflýjanlegur. „Í sumar voru hjá okkur um
20 konur og börn á tímabili í fjórum herbergjum,“ segir Sigþrúður Guðmundsdóttir framkvæmdastýra.
Átta konur starfa hjá Kvennaathvarfinu, þar af fimm á vöktum allan sólahringinn allan ársins hring. „Oft er mikill erill í húsinu og þá er fullt af konum
og börnum og ófyrirsjáanleiki starfsins
nokkur. Álag á starfsfólk er því mikið. Á
móti kemur ánægjan sem fylgir því að
sjá konur yfirgefa skaðlegar aðstæður
og hefja nýtt og betra líf.“

Öll með tölu er átak sem er endurvakið frá 1992 þar sem seldar voru
tölur. Talan fæst í mörgum litum og á
henni er merki kvennaathvarfsins.
„Hún fæst í verslunum Krónunnar,
Nóatúns, Samkaupa, Te og kaffis, á
Póstinum, í Bóksölu stúdenta, Nettó,
Kjarvali og víðar. Hún er líka seld á netinu og send hvert á land sem er.“
Þörfin fyrir kvennaathvarf er raunveruleg, en um leið sorgleg. „Óskandi
væri að þörfin væri engin, en svo er
ekki. Við leitum því til fólksins í landinu
sem hefur reynst okkur vel í gegnum
tíðina um að styrkja okkur og styrkja
þar með innviði samfélagsins.“ Nánari
upplýsingar á www.ollmedtolu.is.

Gerið gæða- og verðsamanburð
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TÖLUR TIL SÖLU
Tölur til styrktar
Kvennaathvarfinu
eru í mörgum litum.
Þær verða til sölu í
fjölda verslana og á
vefslóðinni:
www.ollmedtolu.is.
Verð: 1000 krónur
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FÓLK| HEILSA
TEIKNA OG SKRIFA
MÖRG LEIKSKÓLABÖRN HAFA GAMAN AF ÞVÍ AÐ LÆRA STAFI. HÆGT ER
HVETJA BÖRNIN MEÐ ÞVÍ AÐ LÁNA ÞEIM
LITLA TÖFLU OG KRÍT OG KENNA ÞEIM
STAFINA. BÖRNIN SKEMMTA SÉR VIÐ AÐ
SKRIFA OG ÞURRKA AFTUR ÚT. SÖMU
TÆKNI ER HÆGT AÐ NOTA Í TÖLVU EN
TAFLAN ER KANNSKI ÞÆGILEGRI ÞEGAR
MJÖG UNG BÖRN EIGA Í HLUT. ÞAU GETA
ÞÁ LÍKA TEIKNAÐ DÝR, HÚS EÐA ANNAÐ ÞAÐ SEM HUGURINN LEYFIR.

SELURINN ÁBERANDI
HÖNNUN Selur Víkur Prjónsdóttur var valinn til að kynna hluta sýningarinnar
Everyday Discoveries á Hönnunarvikunni í Finnlandi.

'ËLFHITAKERÙ
%KKERT BROT EKKERT ÚOT
o
o
o
o
o
o
o
o
o

V

ík Prjónsdóttir er einn fjölmargra
íslenskra hönnuða sem taka þátt í
Hönnunarvikunni í Finnlandi sem
var sett síðastliðinn fimmtudag. Hönnun
Víkur Prjónsdóttur var valin af skipuleggjendum sýningarinnar til að vera í hinum
þekkta útstillingarglugga Stockmannstórverslunarinnar í miðborg Helsinki.
„Við tökum þátt í sýningu sem kallast
Everyday Discoveries sem er einn helsti
viðburður World Design Capital Helsinki
2012 en þar verður hönnun sem tengist
daglegu lífi fólks kynnt. Vík Prjónsdóttir
sýnir þar Selinn og Kópinn en það eru
teppi fyrir börn og fullorðna sem er hægt
að klæða sig í,“ segir Ólafur Páll Torfason,
framkvæmdastjóri Víkur Prjónsdóttur.
Selurinn var hannaður fyrir nokkrum
árum og hefur vakið athygli þar sem hann
hefur verið sýndur. „Selurinn og Kópurinn
hafa náð ákveðinni stöðu. Við skilgreinum
okkur ekki sem tískufyrirtæki heldur
bjóðum við upp á vöru sem hefur ákveðið notagildi sem fellur ekki úr tísku. Fólk
hefur sýnt okkur mikinn áhuga og varan
hefur selst ágætlega. Margir sjá þó ekki

¶¾GILEGUR HITI GËÈ HITADREIÙNG
(ITASVEIÚUR  3TUTTUR SVÎRUNARTÅMI
!ÈEINS MM ÖYKKAR HITADREIÙPLÎTUR
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notagildið fyrr en þeir hafa prófað Selinn.
Það er ótrúlega gott að vera í honum þegar fólk er heima á kvöldin í tölvunni eða að
horfa á sjónvarpið. Í Selnum nær maður
ákveðinni jarðtengingu og einbeitingu.“
Vík Prjónsdóttir hyggur á landvinninga
í Finnlandi og tekur þátt í annarri sýningu
þar í október sem heitir Smart Process/
Smart design. „Þetta er liður í því að athuga hverjir okkar möguleikar eru í Finnlandi. Við teljum að Finnar séu líkir okkur
Íslendingum að mörgu leyti og að íslensk
hönnun höfði til þeirra. Salan í netverslun
okkar sem kemur frá Finnlandi hefur til
dæmis aukist eftir að við fórum að sýna
þar,“ segir Ólafur.
Helsinki ber í ár titilinn World Design
Capital og hefur íslensk hönnun verið
áberandi í Finnlandi á árinu. Vík Prjónsdóttir er ekki eini íslenski hönnuðurinn
sem tekur þátt í Hönnunarvikunni í Finnlandi. Á meðal íslenskra þátttakenda eru
Vík Prjónsdóttir, Studio Subba, Hrafnkell
Birgisson, Dögg Guðmundsdóttir, Hafsteinn Júlíusson, Volki, Áslaug Jónsdóttir
■ lilja.bjork@365.is
og Össur.

SELUR Selur, hönnun
Víkur Prjónsdóttur, er
þægilegt ullarteppi sem
hægt er að klæða sig í.
MYND/GULLI MAR

TIL SÝNIS Selur Víkur
Prjónsdóttur í útstillingarglugga stórverslunarinnar Stockmann í
Helsinki.
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KOM SKIPULAGI Á SKÁPANA
UPPL
MUN IFÐU
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-inniheldur m.a. hinn öfluga
DDS1 asídófílus sem er bæði
gall- og sýruþolin.

Stendur þú í einhverjum framkvæmdum
þessa dagana á heimilinu eða hefur
nýlokið við? Nei, ekki eins og er. En
ég er reyndar búin að vera að taka til
í fataskápunum hjá mér og koma nýju
skipulagi á þar. Þar er alveg heilmikið
sem mætti hverfa, einnig væri kærkomið
að fá eitthvað nýtt inn. Ég hef reynt að
halda þá reglu að þegar ég kaupi eitthvað nýtt í fataskápinn þá fer eitthvað
gamalt út. Eins og gefur augaleið þá
gengur það ekki alltaf upp. 2012 snýst
um skipulag á heimilinu mínu að þessu
sinni, sjáum til hvort að það gangi eftir.
Eitthvað slíkt á dagskránni? Fyrir utan
það að skipuleggja alla skápa þá langar
mig óskaplega til að fríska upp á nokkra
veggi. En auðvitað klæjar mann alltaf í
fingurna og langar að snúa öllu við en
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-er sannkölluð himnasending
fyrir meltinguna, bætir og byggir
meltingarflóruna og hefur reynst
vel þeim sem þjást m.a. af
meltingarkrampa, uppþembu,
kandíta, lausri og tregri meltingu.
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Þessi vara
er laus við:
Mjólk
Glúten
Sykur
Soja
Rotvarnarefni

É#0.')6Ó(.'567/#2Ø6'-7/X*'+.57$Ýã7/
7/X*'+.57$Ýã7/
1)*'+.57*+..7/56Ø4/#4-#ã#00#

■ Friðrika Geirsdóttir verður dómari
í íslenskri útgáfu af Masterchef-þáttunum sem hefja göngu sína á Stöð 2 í lok
þessa árs. Masterchef-þættir hafa verið
afar vinsælir um allan heim. Til gamans
fengum við Rikku til að svara nokkrum
spurningum heima við.

www.gengurvel.is

það verður að bíða betri tíma.
Ertu dugleg að breyta og bæta heima
við? Ég er reyndar nokkuð sátt núna en
ég reyni að létta aðeins á fyrir sumarið
og svo aftur á móti fyrir veturinn þá kem
ég fleiri kertastjökum fyrir svona hér og
þar.
Er einhver hlutur sem þig langar sérstaklega mikið í þessa dagana? Langar
mann ekki alltaf í eitthvað? Ég sá til að
mynda alveg óskaplega mikið af fallegum hlutum í Hugmyndum og heimili
og væri til í að fá að rasa þar út.
Hver er uppáhaldshluturinn þinn í eldFRIÐRIKA GEIRShúsinu? Hnífasafnið mitt auk þess sem
DÓTTIR
Kitchen Aid-vélin kemur alltaf að góðum Listakokkur og dómari.
notum.
Hver er uppáhaldsstaðurinn þinn á heimilinu?
Ég sit mikið við eldhúsborðið þegar ég er að
vinna og þar fæ ég
margar góðar hugmyndir auk þess er það
staðurinn þar sem fjölskyldan kemur saman á
kvöldin.

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

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

HLJÓÐFÆRI
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Kynningarblað Hátalarar, gítarstillir, sjaldgæf hljóðfæri og gítarar í þúsunda tali

Í Tónastöðinni fást yfir tólf þúsund titlar af nótnabókum og hágæðahljóðfæri af öllum gerðum og fyrir allar tegundir tónlistar. Starfsfólk Tónastöðvarinnar aðstoðar byrjendur jafnt sem lengra komna við val á hljóðfærum og veitir
MYNDIR/VALLI
alla aðra þjónustu sem viðkemur viðhaldi og viðgerðum á hljóðfærum. Tónastöðin opnaði einnig sérverslun á Akureyri árið 2009 til að mæta þörfum Norðlendinga fyrir nótnabækur og hljóðfæri.

Á gólfinu í aldarfjórðung
Þegar tónlistarkennarinn Andrés Helgason og kona hans Hrönn Harðardóttir áttu von á barni árið 1987 ákváðu þau að slá til og flytja
inn nótnabækur til búbótar í launalausu barnsburðarleyfi. Síðan eru liðin 25 ár og enn vex og dafnar húsmæðrahobbí hjónanna í
Tónastöðinni sem stendur í fremstu röð hljóðfæraverslana. Þar hafa hljómsveitir fæðst innan um hefðbundin og óvenjuleg hljóðfæri.

T

ónastöðin byrjaði sem húsmæðra hobbí þegar v ið
hjónin eignuðumst barn
1987. Þá veltum við vöngum yfir
sniðugum lausnum svo Hrönn
gæti verið sem lengst heima með
litla barninu og úr varð, alveg
óvart, Tónastöðin,“ segir Andrés
Helgason, eigandi Tónastöðvarinnar.
Þau hjón voru nýf lutt heim
eftir þriggja ára dvöl í Færeyjum
þar sem Andrés var skólastjóri
tónlistarskóla.
„Skólinn var suðupottur með
tónlistarkennurum frá öllum
heimshornum og þar kynntist ég
ótal spennandi nótnabókum. Við
ákváðum því að hefja innflutning
á nótnabókum sem fengu strax
góðar viðtökur. Brátt var eldhúsið
ekki nógu stórt fyrir starfsemina
og tóku bækurnar fljótt yfir alla
íbúðina,“ segir Andrés og hlær.
Hann segir þau Hrönn ekki
hafa stefnt á beinharðan versl-

unarrekstur en úr því viðskiptin undu svona upp á sig í eldhúsinu heima hafi þau orðið að setja
á fót búð.
„Tónastöðin va r opnuð á
Óðinstorgi 1991. Í þá daga var lítil
sem engin þjónusta við tónlistarskólana og þá vantaði sárlega
nótnabækur. Fljótlega skoruðu
þeir á okkur að bæta blásturshljóðfærum við vöruúrvalið og
jafnt og þétt bættust við f leiri
hljóðfæri í Tónastöðina,“ útskýrir
Andrés.

Bjöllur og banjólele
Tónastöðin flutti í Skipholt 50d
árið 1995 og þar hefur verslunin
smám saman tekið undir sig jarðhæðina.
„Í dag seljum við allar tegundir hljóðfæra og ég geri töluvert af
því að flytja inn óvenjuleg hljóðfæri eins og bjöllur, tenórgítara,
gítarmandólín og banjólele sem
er sérstök útgáfa af ukulele,“ segir

Andrés sem hefur ástríðu fyrir að
uppgötva ný hljóðfæri.
„Í mínum huga er hlutverk
hljóðfærabúða að k ynna viðskiptavinum ný hljóðfæri. Það
viðheldur for vitninni, kemur
mörgum skemmtilega á óvart og
kveikir nýjar hugmyndir meðal
tónlistarmanna.“

Allir jafnir í Tónastöðinni
Andrés er tónlistarkennari og
lærði á trompet í blásaradeild
Tónlistarskólans í Reykjavík. Á
námsárunum var hann bassaleikari í ýmsum kunnum hljómsveitum en hætti í hljómsveitabransanum til að snúa sér að
kennslu.
„Á búðargólfinu í Tónastöðinni
hafa orðið til margar hljómsveitir enda búðin eins konar félagsmiðstöð tónlistarmanna. Margir
koma „baksviðs” og fá sér kaffi og
iðulega óma tónar skemmtilegs
samspils um búðina þegar tón-

listarfólk mælir sér mót í Tónastöðinni,“ segir Andrés.
Frá Tónastöðinni hefur stundum spurst út að heimsþekktir
listamenn hafi gripið í hljóðfærin.
„Hingað koma jafnt frægir,
ófrægir og heimsfrægir og við
leggjum okkur fram við að koma
eins fram við alla. Ég nýt þess
hins vegar að upplifa ótrúlega
tónelsku Íslendinga og sjá hversu
framúrskarandi tónlistarmenn
við eigum; jafnvel þótt þeir séu
ekki í framlínu tónlistarsenunnar.“

Töfrastaður ólíkra hópa
Andrés skrifar velgengni Tónastöðvarinnar ekki síst á starfsfólk
sitt sem unnið hefur hjá honum
lengi og býr yfir mikilli reynslu.
„Ég er lukkunnar pamfíll að
eiga hljóðfærabúð og vakna glaður til vinnu á hverjum morgni.
Andrúmsloftið er ætíð skapandi og við störfum næstum því

í heilsugeiranum. Ég held nefnilega að það sé fátt heilsusamlegra
en að spila á hljóðfæri og öruggt
að það er hollt fyrir bæði líkama
og sál,“ segir Andrés brosmildur.
Hann segir Tónastöðina fyrst og
fremst þjónustufyrirtæki.
„Sala hljóðfæra er aðeins brot
af starfsemi Tónastöðvarinnar því þjónustan eftir á skiptir
ekki síður máli. Við mætum ólíkum þörfum hljóðfæraeigenda og
höfum aðgang að úrvals fagfólki í
hljóðfærastillingum- og viðgerðum,“ upplýsir Andrés sem ásamt
starfsfólki sínu skiptir einnig um
strengi, stillir gítara og fleira fyrir
viðskiptavini Tónastöðvarinnar.
„Hér finna allar tónlistarstefnur
það sem þær vantar, hvort sem það
er rokk, djass, klassík eða allt þar
á milli. Það er einmitt gaman að
sjá þessa ólíku hópa versla í sömu
búðinni. Þá verða til töfrar og fólk
uppgötvar að móhíkanatoppur
gerir manneskjuna ekkert verri.“
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Keith Richards á gítara í þúsundatali
Von er á enn einni safnplötunni með tónlist The Rolling Stones. Sú heitir GRRR! og kemur út 12. nóvember. Á henni verða tvö ný lög,
Gloom And Doom og One Last Shot. Vísir menn fullyrða að bæði hafi lögin verið hljóðrituð í París í síðasta mánuði.

M

örgum er minnisstætt
atriðið í tónlistarkvikmyndinni Shine A Light
eftir Martin Scorsese þegar Keith
Richards rífur af sér svarta Guild
GSR Starfire IV-gítarinn sinn í lok
lagsins Champagne And Reefers,
réttir hann Buddy Guy og segir
að hann megi eiga hann. Buddy
rekur í rogastans, enda gítarinn
einkar glæsilegur og verðmætur
eftir því. Um eiginlegt verðmæti er
erfitt að fullyrða, þar sem gítarar af
nákvæmlega þessari gerð eru ekki
framleiddir lengur.
Þótt gjöfin hafi verið vegleg
munaði hljómsveitarstjórann í The
Rolling Stones lítið um hana. Fyrir
það fyrsta er hann vellauðugur eftir
hálfa öld í aðalliðinu í efstu deild
rokksins. Svo sá heldur ekki högg
á vatni í gítarsafninu, því að Keith
Richards á að eigin sögn um það bil
þrjú þúsund gítara. Fyrir nokkrum
árum var haft eftir honum í blaðaviðtali að til greina kæmi að opna
safn með helstu gripunum. Hann
kvaðst ekkert hafa við alla þessa
gítara að gera. Hann hefði aðeins
tvær hendur og hann gæti hreinlega ekki notað þá alla. Einnig
kvaðst Keith hafa íhugað þann
möguleika að gefa gítarana. Hann
hefði hvort sem er þegið þá flesta
að gjöf.

Sextíu ára gítar
Keith Richards segist almennt

Micawber eftir persónu í skáldsögunni David Copperfield eftir
Charles Dickens. Í hljóðfærinu
eru einungis fimm strengir og það
notar gítarhetjan einkum til að
leika lögin Brown Sugar og Honky
Tonk Woman. Að minnsta kosti
tveir aldraðir fimm strengja Telecaster-gítarar eru til vara í hverri
hljómleikaferð. Annar var smíðaður 1954 og hinn 1967. Í báðum
eru einungis fimm strengir. Sá
fjórði dúkkaði reyndar upp árið
2005 eftir að hafa verið í hvíld frá
árinu 1986. Sá var smíðaður árið
1975 og var einmitt fyrst notaður í
hljómleikaferð Rolling Stones um
Norður-Ameríku það ár.

Lifir í gömlum glæðum

Keith Richards notar um það bil tíu gítara á hljómleikaferðum.

nota um það bil tíu gítara þegar
The Rolling Stones eru á hljómleikaferð. Flestir eru þeir fram-

Hlustað á
dýrgripi
Hljóðfærahúsið og Tónabúðin tóku nýverið við
umboði fyrir hina heimsþekktu Focal stúdíó
hátalara. Focal er franskt fyrirtæki sem framleiðir
einnig hágæða hátalara fyrir heimili, bíla og fleira.

F

ocal býður upp á þrjár vörulínur í stúdíóhátölurum,
CMS, Solo og Twin og svo
það nýjasta, SM9, sem er flaggskipið. „Xavier Metzger frá Focal
verður í Hljóðfærahúsinu Tónabúðinni Síðumúla 20 með par af
flaggskipinu þeirra SM9 á morgun, þriðjudag. Þetta er hluti af
Evrópukynningu á þessum hátölurum og ekki á hverjum degi sem
tækifæri gefst til að hlusta á svona
dýrgripi,“ segir Sindri Már Heimisson, framkvæmdastjóri Hljóðfærahússins Tónabúðarinnar.
Sindri segir að allir þeir sem
eru í hljóðvinnslu ættu að taka

Hátalari Focal sm9.

þessu tækifæri fagnandi og kynna
sér Focal sem hafa fengið mikið
lof gagnrýnenda víða um heim að
undanförnu. „Það verður einnig hægt að hlusta á CMS- og Solo
6-hátalarana hjá okkur á morgun. Við tókum forskot á sæluna og
stilltum SM9 upp í hljóðveri okkar
og það er ekki vafi í okkar huga að
hér er um að ræða nýtt viðmið í
gæðum á slíkum hátölurum. Þessir hátalarar eru reyndar ekki gefins en líklegt verð á parinu er níu
hundruð þúsund til ein milljón
króna. Slíkir hátalarar hafa einnig verið keyptir í heimahús af þeim
sem gera miklar kröfur og vilja
besta mögulegan hljóm er hlustað er á góðar
hljóðupptökur.“
Kynningin
í Hljóðfærahúsinu Tónabúðinni verður á morgun,
11. september k luk kan
18 og stendur
til klukkan 20.
Einnig verða
Solo 6 og CMS 50
frá Focal sýndir.

MYND/AFP

leiddir hjá Fender- og Gibsonverksmiðjunum. Fender-gítararnir eru sumir komnir vel til ára

Þessi gítar er sextíu ára gamall.

sinna, til dæmis einn Telecaster,
sem verður 60 ára á næsta ári.
Gítarnum gaf Keith viðurnefnið

Svo kann að vera að Keith
Richards þurfi að dusta rykið af
þessum öldungum og fleiri gæðagripum síðar á þessu ári. The Rolling Stones fagnaði hálfrar aldar afmæli í júlí síðastliðnum. Þrálátur orðrómur hefur verið á kreiki
um að hljómsveitin hyggist efna
til hljómleika í tilefni tímamótanna. Orðrómurinn hefur þó yfirleitt verið borinn til baka. Keith
Richards greindi þó frá því í blaðaviðtali fyrir nokkru að hljómsveitin hefði verið við æfingar og haft
var eftir Mick Jagger að ekki væri
loku fyrir það skotið að hljómsveitin léki saman opinberlega
fyrir árslok.

Gríðarlegt úrval – Topp vörumerki
í stærstu hljóðfæraverslun landsins
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Hofteigur 8, 2ja herbergja íbúð á jarðhæð
Opið hús þriðjudaginn 9. september kl. 17:30 - 18:00.
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Til sölu er stór sérhæð í þessu húsi við Bauganes.

Vegna
mikillar sölu
vantar eignir
á skrá!
Mikið endurnýjuð rúmgóð íbúð í rólegum botnlanga nálægt Laugardalnum. Endurnýjað
eldhús og bað. Útgengi á sólpall í suður.
74,3 fm
Verð 19,9 m

audur@fasteignasalan.is

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

Glæsileg hæð í Skerjafirði
Heimili fasteignasala kynnir í
einkasölu: Bauganes – glæsileg
efri sérhæð í tvíbýlishúsi í
Skerjafirðinum.

K

omið er inn um sérinngang
með fatahengi og stórri
geymslu. Teppalagður stigi
upp á hæðina. Komið er upp í hol
með parketi og fataskáp. Gestasnyrting með dúk. Rúmgott eldhús
með korki á gólfi, falleg upprunaleg eikarinnrétting, góður borð-

krókur. Inn af eldhúsinu er þvottahús með hillum og glugga.
Borðstofa með parketi á gólfum og björt stofa sömuleiðis með
parketi. Stofurnar eru í opnu rými
með mikilli lofthæð og á tveimur pöllum sem gefur rýminu
skemmtilegan svip.
Út úr stofunni er gengið út á yfirbyggðar svalir/sólskála með flísum á gólfi, fallegt útsýni.
Sérsvefnherbergisálma er í
íbúðinni, fyrst er komið inn í bjart
stórt sjónvarpshol með parketi á

gólfi. Stórt baðherbergi með fallegri upprunalegri innréttingu,
flísar í hólf og gólf, baðkar og
sturtuklefi. Rúmgott hjónaherbergi með parketi og fataskápum.
Tvö rúmgóð barnaherbergi með
parketi og skápum.
Íbúðin er vel hönnuð og vel í
hana lagt í upphafi. Eign sem lítur
vel út að utan og innan. Góð staðsetning.
Nánari upplýsingar hjá Heimili
fasteignasölu, sími 530 8500.

Litla Þúfa - Í Kjós

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

Kórsalir 1 - 201 Kópavogur

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

Litla Þúfa í Kjósinni sem er glæsilegt
93,6 m2 sumarhús á 5,9 hektar
eignarlóð. Húsið er 93,6 fermetrar og
skiptist í forstofu, stofu, eldhús, tvö stór
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús
og geymsla .Húsið er klætt timburklæðningu upp á gamla mátan og
endurspeglar það á margan hátt eldri
byggingarstíl. Búið er að gróðursetja
allmikið af trjám, þá er mjög góður hagi
í kringum húsið, alls um 5,9 hektarar.
V. 37,0 m.

Blíðubakki - 270 Mosfellsbær

.
Flétturimi 34 - 112 Reykjavík
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.

Glæsilegt 185,1 m2 24 hesta hesthús
við Blíðubakka í Mosfellsbæ. Hesthúsið
er upprunalega 26 hesta hús, þar af
tvær graðhestastíur en hinar tveggja
hesta. Húsið í dag rúmar 24 hesta þar
sem reiðfata og reiðtygjageymsla var
útbúin í einni stíunni, þessu er auðvelt
að breyta til baka ef áhugi er fyrir hendi.
V. 39,0 m.

Klapparhlíð - 270 Mosfellsbær
Sérlega glæsileg 292,4 m2 penthouse íbúð á tveimur hæðum með miklu útsýni og tveimur bílastæðum í
bílakjallara, við Kórsali 1 í Kópavogi. falleg góðfefni og glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar. Á neðri hæðinni
er góð stofa, glæsilegt eldhús m/borðkrók, þrjú góð barnaherbergi, þvottahús, sjónvarpsstofa, baðherbergi með hornbaðkari og sturtu og hjónasvíta með fataherbergi og sér baðherbergi. Á efri hæðinni er stór
setustofa með arni, gott svefnherbergi og baðherbergi með sturtu. V. 83,0 m.

Sólbakki - 270 Mosfellsbær
Glæsilegt 218,4 m2 einbýlishús á 3.550 m2 gróinni
eignarlóð við Sólbakka í
Mosfellsbæ.
Um er að ræða fallegt 153,4
m2 einbýlishús með 2-3
svefnherbergjum, stofu,
borðstofu eldhúsi, baðherbergi, þvottahúsi, ásamt 65
m2 bílskúr sem skiptist í bílskúr og aukaíbúð með stofu,
eldhúskrók, svefnherbergi,
svefnlofti og baðherbergi.
Lóðin er sérlega falleg með
miklum trjágróðir, pöllum og
grasﬂöt. Aðkoma að húsinu
og bílaplan er malbikað.
V. 56,5 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.

Björt og falleg 99,0 m2, 4ra herbergja
íbúð á 2. hæð með sér inngangi
og svölum í 3ja hæða fjölbýli við
Klapparhlíð í Mosfellsbæ. Frábær staðsetning, rétt við leikskóla, grunnskóla
og íþróttamiðstöð. Áhvílandi lán ca.
24,0 m. V. 27,5 m.

Klapparhlíð - 270 Mosfellsbær
Mjög falleg 113,5 m2 endaíbúð á efstuhæð í þriggja hæða fjölbýli ásamt 27,9
m2 bílskúr við Klapparhlíð 20 í Mosfellsbæ. Fallegt útsýni. Frábær staður,
stutt í skóla, leikskóla og glæsilega
sundlaug. V. 32,9 m.

.
Dalatangi - 270 Mosfellsbær
Mikið endurnýjað 306,6 m2 tvílyft einbýlishús
með aukaíbúð við Dalatanga 27 í Mosfellsbæ.
Mikið endurnýjað hús á þessum vinsæla stað í
Mosfellsbæ. V. 74,9 m.
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Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Sumarhús – Svínadal

Sumarbústaður – Skorradal

Heilsárshús í Vaðneslandi, Grímsnesi.

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

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

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, baðherr
bergi og geymsla. Góð verönd við húsið með heitum potti. Fallegt útsýni. Hitaveita á staðnum.
Verð 18,9 millj.

SÉRBÝLI

4 - 6 HERB.

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

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

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

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.<B>Verð 39,9 millj.

Starhagi.
307,2 ggm. Glæsilegt
g einbýishús
ý
á þþremur hæðum með aukaíbúð á þþessum gglæsilega
g
útsýnisstað auk 35,1 fm. bílskúrs. Á aðalhæð eru m.a. samliggjandi stofur með föstum innréttingum,
g
borðstofa,sjónvarpsstofa
j
p
ogg eldhús með fallegum
g upprunalegum
pp
g innréttingum.
g
Á efri hæð eru 5 herbergi og baðherbergi. Íbúð í kjallara er 3ja herbergja, samþykkt og með
fullri lofthæð. Glæsilegt útsýni úr stofum út á sjóinn. Falleg lóð. Frábær staðsetning.

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 baðherr
bergi. Snyrtileg sameign.Verð 19,9 millj.

Tjaldanes – Garðabæ
Kaplaskjólsvegur
Vel skipulagt og fallegt 187,0 fm. endaraðhús á pöllum auk 30,0 fm. bílskúrs í vesturbænum.
Stórar og bjartar stofur. Sjónvarpshol. Eldhús með góðri borðaðstöðu. 5 herbergi. Nýlega
endurnýjað baðherbergi. Stórar suðursvalir og rúmgóð afgirt lóð til suðurs með hellulagðri
verönd. Hús í góðu ástandi að utan.Verð 59,0 millj.

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

Rauðás-4ra herbergja
Góð 108,5 fm. 4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli. Gengið er beint inn í íbúðina
af jarðhæð. Gluggar eru í þrjár áttir. Eldhús er nýlega endurnýjað. Björt stofa með útgengi
á rúmgóðar svalir tilsuðurs. Fallegt útsýni úr öllum svefnherbergjum yﬁr Rauðavatn. Þvottaherbergi innan íbúðar.Verð 26,9 millj.

Asparhvarf- Kópavogi
Reynigrund – Kópavogi
Gott 126,6 fm. raðhús á tveimur hæðum auk frístandandi 31,5 fm. nýlegum bílskúr. Eignin
skiptist m.a. í stofu og borðstofu með útgengi á suðvestur svalir og þrjú svefnherbergi auk
forstofuherbergis og fataherbergis. Manngengt geymsluloft er yﬁr efri hæð. Sérlega fallegur
garður með viðarverönd til suðvesturs. Húsið og garður hafa fengið gott viðhald. Verð 37,5
millj.

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

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

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.
Verð 92,0 millj.

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

Drápuhlíð – 4ra herbergja
Falleg og vel skipulögð 73,6 fm. 4ra herbergja risíbúð, lítið undir súð. Rúmgott eldhús. Tvö
herbergi. Baðherbergi nýlega endurnýjað. Rúmgóðar samliggjandi stofur. Auðvelt að breyta
annarri stofunni í svefnherbergi. Geymsluris yﬁr íbúðinni.Raﬂagnir og taﬂa fyrir íbúðina eru
nýleg.Laus til afhendingar ﬂjótlega. Verð 25,9 millj.

Mikið endurnýjað og gott 790,8
fm. skrifstofuhúsnæði í mjög
góðu álklæddu skrifstofuhúsi við
Ármúla. Húsnæðið er á 3. og 4.
Hæð og hefur verið mikið endurr
nýjað á undanförnum árum og er
í afar góðu ástandi. Skiptist í fjögur
skrifstofurými. Þriðja hæðin skiptist
í tvö um 235,0 fm rými og fjórða
hæðin skiptist í tvö um 160,0 fm.
rými. Fjöldi afstúkaðra skrifstofa,
Stór opin vinnurými. Miklar og
góðar tölfulagnir eru í húsnæðinu.
Lóðin er frágengin og malbikuð og
með góðum bílastæðum. Nánari
upplýsingar veittar á skrifstofu.

ÁRMÚLI

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

ATVINNUHÚSNÆÐI
Lónsbraut – Hafnarﬁrði
175,0 fm. iðnaðarhúsnæði við Lónsbraut. Húsnæðið
er vel staðsett á hafnarsvæðinu í Hafnarfirði. Hæðin
er um 145 fm. að stærð með stórum sal með góðri
g
lýsingu og innkeyrsludyrum. Mikil lofthæð. Í hinum
enda hússins er á hæðinni forstofa, snyrting og
opið herbergi auk um 30 fm. millilofts með góðum
gluggum. Malbikað plan beggja vegna húsnæðisins
og athafnapláss fyrir gáma. Laust til afhendingar
fljótlega.Verð 24,0 millj.

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

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

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

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

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.<B> Tilboð óskast.

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

Þorláksgeisli.

Ægisíða – efri hæð og ris

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.

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.

EIGNIR ÓSKAST
FOSSVOGUR- EINBÝLISHÚS ÓSKAST
HÖFUM TRAUSTAN KAUPANDA AÐ GÓÐU
EINBÝLISHÚSI
NEÐST Í FOSSVEGI VIÐ OPIÐ SVÆÐI

Flyðrugrandi.
y
g
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.

Laugavegur

Grenimelur – efri sérhæð og ris

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.

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.

2JA HERB.

• 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

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

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

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

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.

GISTIHEIMILI
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.

Sæviðarsund 82 - endaraðhús
S
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Mjög snyrtilegt og sérlega vel staðsett 166,8 fm endaraðhús á einni hæð innst
í botnlangagötu. Mjög stór og fallegur garður. Fjögur svefnherbergi. Lóðin er
sérlega falleg og í góðri rækt. Gott hús á ﬂottum stað.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 45,9 m. 1939

Framnesvegur 34 - vel staðsett
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Frábærlega staðsett og falleg 2ja herbergja 58,9 fm íbúð á 1. hæð. Falleg eign á
góðum stað í vesturbænum.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 19,9 m. 1860

Ljósheimar 8 - glæsileg endaíbúð

Hagamelur 46 - vel skipulögð
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Vel staðsett og vel skipulögð 143,7 fm neðri sérhæð ásamt 23,9 fm bílskúr við
Hagamel. Tvær stofur. Þrjú svefnherbergi. Stutt er í alla þjónustu, skóla, verslanir
og sundlaug Vesturbæjar er handan vð hornið.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 49,0 m. 1941

Hlíðarhjalli 67 - falleg og snyrtileg
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Sérlega snyrtileg og vel umgengin 4ra herbergja 107,4 fm íbúð á 2. hæð sem
skiptist í gang, þrjú svefnherbergi, eldhús, rúmgóða stofu og baðherbergi. í
kjallara fylgir sérgeymsla sem ekki er skrá og er því íbúðin stærri sem því nemur.
Sameiginlegt þvottahús o.ﬂ.
OPIÐ HÚS Á MORGUN (ÞRIÐJUDAG) FRÁ KL. 17:00 – 18:30 V. 25,9 m. 1940

Hlíðarhjalli - með stúdíóíbúð

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
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Glæsilegt og reisulegt hús í Garðabænum. Húsið er skráð 345,8 fm þar af er bílskúr 44 fm. Bílskúrinn er með mikilli lofthæð og hárri innkeyrsluhurð. Að innan
er húsið að mestu í upprunalegu ástandi en mjög heillegt og snyrtilegt. OPIÐ
HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 75 m. 1934

Víkurás 3 - stórglæsileg íbúð
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Einstaklega falleg og sjarmerandi 2ja herbergja 57,6 fm íbúð á 4. hæð í nýviðgerðu húsi. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Sameign er sérlega snyrtileg,
bæði að innan og utan ásamt lóð. Húsið var töluvert yﬁrfarið árið 2011 og voru
m.a. gluggar og hús málað og skipt um glugga og gler eftir þörfum í íbúðum.
Gott áhvílandi lán. OPIÐ HÚS (ÞRIÐJUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 16,9 m.
1852

Heiðarhjalli - glæsilegt parhús m.aukaíb.
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Glæsileg 4ra herbergja 99,7 fm endaíbúð á 3. hæð í góðu mikið viðgerðu og
vinsælu lyftuhúsi. Íbúðin er töluvert endurnýjuð, m.a. baðherbergi, innihurðar
og ﬂ. Vestursvalir. Mjög góð sameign. Húsið er í mjög góðu standi að utan sem
innan og hefur hlotið reglubundiðog gott viðhald. Lóðin er sérstaklega snyrtileg,
hellulögð með lýsingu. Húsvörður í húsinu.
OPIÐ HÚS Í DAG (ÞRIÐJUDAG) FRÁ KL 16:30 - 17:30 V. 24,9 m. 1329

Eskiholt 8 - reisulegt hús

Kaplaskjólsvegur 65
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Glæsilegt vel hannað ca 270 fm parhús á einstaklega góðum útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs. Húsið var mikið endurnýjað 2006 eftir teikningum Halldóru
Víﬁlsdóttur og er mjög smekklega innréttað. Lítil auka stúdíó íbúð í húsinu sem
hægt er að sameina aðalíbúð. Vandaðar innréttingar. Gengheilt parket og ﬂísar.
Ljósahönnun frá Lumex. Stór afgirt timburverönd í bakgarði á pöllum með
heitum rafmagnspotti og miklum trjágróðri. Einstaklega fallegt útsýni.
V. 69,9 m. 1933

Hofgarðar - glæsilegt einbýlishús

Glæsilegt og mikið uppgert 227,3 fm einbýlishús á einni hæð þar af er bílskúr
46,8 fm. Húsið hefur verið gert upp á vandaðan og smekklegan hátt. Fallegar
innréttingar. Nýlegar neysluvatnslagnir. Nýtt járn á þaki,nýlegar innihurðir o.ﬂ.
Lóðin er falleg. Stór timburverönd með skjólveggjum til suðurs. Gróðurhús.
Hellulögð innkeyrsla og stéttar. Áhugaverð eign. 1917

4ra herbergja falleg íbúð á 2. hæð í húsi sem nýlega er búið að standsetja.
Íbúðin skiptist í hol, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stóra stofu sem
er skv. teikningu stofa og herbergi. Auðvelt er að setja upp millivegg og útbúa
þriðja herbergi. Í kjallara fylgir sér herbergi og sér geymsla auk sameiginlegs
þvottahúss, hjólageymslu o.ﬂ.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 28,5 m. 1775

Ólafsgeisli 79 - einbýli á útsýnisstað

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

Raðhús

Atvinnuhúsnæði
Vesturvör - nýlegt og ﬂott

Kjalarland 22 - mikið endurnýjað

Vel staðsett og mikið endurnýjað 202,8 fm
endaraðhús fyrir ofan götu ásamt 20,2 fm
bílskúr á þessum eftirsótta stað í Fossvoginum. Eignin skiptist þannig: anddyri, hol, gesta
snyrting, svefnherbergi, eldhús, stofu, borðstofu og á neðri hæð eru þrjú svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús og sjónvarpshol.
V. 54,5 m. 1723

Hamravík 26 - sérinngangur

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.
V. 23,5 m. 1920

Hæðir

Vættaborgir - með suðugarði

3ja herbergja, 87,5 fm mjög góð íbúð á 1.
hæð (jarðhæð) með sérinngangi m. stórum
afgirtum suðurgarði. Vandaðar innréttingar.
Mjög góð staðsetning, við Spöngin og öll
þjónusta í göngufæri Einnig er íbúðin nálægt
framhaldsskóla, grunn og leikskóla.
V. 23,9 m. 1889

2ja herbergja
Háagerði - risíbúð

Skipholt - sérhæð

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

Falleg 142 fm efri sérhæð og risloft ásamt 28
fm bílskúr í góðu bakhúsi sem staðsett er við
opið svæði neðan við Háteigskirkju og gamla
sjómannaskólann. Sérinngangur. Talsvert
endurnýjuð eign m.a.eldhús, gólfefni og ﬂ.
Möguleiki að nýta risloft og stækka íbúðina
talsvert. 3. svefnherb. tvær stofur og tvö baðherb. Góður bílskúr. V. 39,9 m. 1945

4ra-6 herbergja

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

Síðumúli - góðar innkeyrsludyr og lofthæð
Rekagrandi með sólpalli

Mjög góð og vel skipulögð 2ja herbergja 53,2
fm endaíbúð á jarðhæð, íbúðinni fylgir góður
sólpallur. Íbúðin skiptist í hol, baðherbergi,
eldhús, stofu og svefnherbergi. V. 16 m. 1651

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

Efstaland - mjög góð íbúð.

Falleg einstaklega vel staðsett 4ra herbergja
79,7 fm íbúð á 3.hæð í mjög góðu litlu fjölbýli
við Efstaland. Góðar innrétttingar, parket. Í dag
eru í íbúðinni tvö svefnherb. en teiknuð þrjú.
Mjög gott útsýni. V. 23,8 m. 1899

Karlagata - standsett

2ja herbergja mikið endurnýjuð 52,2 fm íbúð
á 1. hæð á eftirsóttum stað. Íbúðin skiptist í
hol, stofu, svefnherbergi, baðherbergi og eldhús. V. 16,9 m. 1743

Vesturgata 55 - Íbúð með verönd
á 2.hæð

Rauðarárstígur

Góð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð sem er samtals 90,2 fm að stærð. Sérgeymsla íbúðarinnar
er í risi ásamt sameiginlegu þvottaherbergi.
V. 20,9 m. 1950

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.
V. 26,9 m. 1880

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

Austurbrún - 7. hæð

Klapparstígur 14 - glæsileg íbúð
Leifsgata - íbúð á jarðhæð laus
strax.

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

Glæsileg 76,4 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð
við klapparstíg í Reykjavík. 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. V. 32,9 m. 1588

Mjög góð, vel skipulögð mikið uppgerð íbúð
47,6 fm íbúð á 7. hæð. Glæsilegt útsýni og
uppgert baðherbergi með sturtu og vegghengdu salerni. Íbúðin er öll nýlega máluð og
parket ný pússað. V. 15,5 m. 1918

Norðurbakki 13c - glæsilegar fullbúnar útsýnisíbúðir
Kambsvegur - björt

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
Hæð í miðborginni óskast.
Er með kaupendur að 90-130 fm íbúð eða hæð í miðbænum.
Staðgreiðsla í boði. Upplýsingar gefur Þórarinn
Sléttuvegur - íbúð óskast
Traustur kaupandi óskar eftir ca 130 fm íbúð við Sléttuveg.
Nánari uppl. veitir Sverrir Kristinsson.

3ja herbergja

Björt og vel skipulögð 3ja herbergja 83,4 fm
íbúð á 2. hæð á þessum góða stað. Sameign
snyrtileg. Íbúðin skiptist í rúmgott hol, eldhús
og baðherbergi með glugga, tvö herbergi og
stofu. Á jarðhæð er sameiginlegt þvottahús og
sér geymsla. V. 21,5 m. 1943

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. V. 36,5 m. 1353

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

Viðjugerði einbýlishús með tveimur íbúðum

Hátún 6 glæsileg m. stórum
svölum.

Glæsileg nýleg 2ja herbergja endaíbúð
á 7.hæð í lyftuhúsi ásamt stórum norðvestursvölum með glæsilegu útsýni. Vandaðar
innrétingar, parket og ﬂísar. Sérþvottahús
innan íbúðarinnar. Mjög björt og skemmtilega
skipulögð íbúð. Laus strax. V. 19,9 m. 1905

Vantar einbýli í Kópavogi
Vantar fyrir traustan aðila 250 – 350
fm einbýlishús í Lindarhverﬁ eða
Salahverﬁ (nálægt Lindaskóla).
Mjög traustar greiðslur í boði fyrir
rétta eign.
Nánari uppl. veitir Gunnar
í síma 824-9097

Sérlega rúmgott og snyrtilegt u.þ.b. 327 fm hús með tveimur íbúðum og
innbyggðum bílskúr. Fallegt og vel staðsett fjölskylduhús með fallegum
garði. Góð staðsetning. V. 78,9 m. 1926

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.
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

Núpabakki 21 – 109 Rvk

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Fífuhjalli 11

Verð: 42,9m

Opið
Opið
hús
hús

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Garðar
Sölufulltrúi
899 8811

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Hvassaleiti 32 – 103 Rvk

Verð: 79m

Opið
Opið
hús
hús

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Verð: 41,9m

Opið
Opið
hús
hús

5-6 216 fm
Herb.Herb:
5 Stærð:

Herb:75-6Stærð: 330 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 171,2 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánudaginn.10.sept kl 18:30-19:00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 11.sept. kl. 18:00-19:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. Sept. kl. 17:30 – 18:00
Falleg 171,2 fm efri sérhæð þar af 38,5 fm bílskúr á eftirsóttum stað
miðsvæðis í borginni. Eigninni hefur verið vel við haldið og talsvert
endurnýjuð, í bílskúr hefur verið innréttuð íbúð. Húsið er nýlega málað
og lóð gróin og snyrtileg.

Uppl. Þorsteinn, gsm: 694 4700

Glæsilegt 330,7fm einbýlishús í suðurhlíðum Kópavogs, með beinni
tengingu við græn svæði Kópavogsdalsins. Húsið er í funkisstíl
teiknað af Aldísi Norðfjörð arkitekt. Garðurinn er hannaður af Ingunni
Gylfadóttir landslagsarkitekt. Eigninni er skipt uppí tvær íbúðir í dag en
auðvelt er að breyta til baka.

Skipti á minni eign koma til greina. Fasteignasalan TORG kynnir:
Fallegt og vel skipulagt 216,5 fm raðhús á pöllum með innbyggðum
bílskúr og góðri suðurlóð með timburverönd. Eldhús með fallegum AXIS
innréttingum. Snjóbræðsla í innkeyrslu. Húsið getur verið laust strax.

Uppl. Edda, gsm: 660 0700

Ásakór 10 – 203 Kóp

Hofakur 7 – 210 Gbæ

Verð: 38.9m

Opið
Opið
hús
hús

Uppl. Þóra, gsm: 822 2225

Sunnubraut 33 – 200 Kóp

Verð: 49m

Opið
Opið
hús
hús

Verð: 89,5m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:45-6Stærð: 165,9 fm Bílskúr og stæði í bílag.
Herb.

Herb:45-6Stærð: 152,7 fm
Herb.

Herb:85-6Stærð: 285 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánud. 10.sept. kl 19.30-20.00

OPIÐ HÚS mánud. 10.sept kl.17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 10.sept. kl. 18:00-18:30

Falleg og rúmgóð 4ja herbergja íbúð á jarðhæð með mjög góðri ca
40fm timburverönd sem snýr til suðurs á þessum vinsæla stað í
Kópavogi. Eigninni fylgir bílskúr og stæði í lokaðri bílageymslu, stærð
íbúðar er 115,7 fm og bílskúrinn er 50,2 fm. Örstutt er a golfvöll GKG.

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

Stórglæsilegt einbýlishús að mestu á einni hæð á sjávarlóð þar sem
náttúran flæðir inn og fallegt útsýni. Einstök hönnun og mikið
endurnýjað. Þetta er sannkallað draumahús, þar sem eldhúsið er búið
vönduðum tækjum og er svo sannarlega hjarta hússins. Stutt í
leikskóla, skóla, íþróttasvæði og Sundlaug Kópavogs. Sjón er
söguríkari. Uppl. Sigríður, gsm: 699 4610

Uppl. Berglind gsm: 694 4000

Langabrekka 15 - 200 Kóp

Uppl. Berglind gsm: 694 4000
Verð: 23,9m

Opið
hús

Herb. 3

Rjúpufell 5 - 111 Rvk

Verð: 36.9m

Vallárvegur 10 - 801 Bláskógarbyggð

Verð: 15,9m

Opið
hús

Stærð: 91,8 fm

Herb. 6

Gaukshólar 2 – 111 Rvk

Verð: 14,9m

Opið
hús

Stærð: 207 fm

Herb. 4

Stærð: 60 fm

Herb. 2

Stærð: 61,2 fm

OPIÐ HÚS mánud.10.sept. kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudag 10.sept. kl. 18:30-19:00

Frekari upplýsingar í síma 898 3326

OPIÐ HÚS mánud. 10. sept. kl. 17:30-18:00.

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

Glæsilegt mikið endurnýjað rúml. 200 fm raðhús
með kjallara og bílskúr. Efri hæð er 124,2 fm,
kjallari rúml. 60 fm óskráður með sérinngangi
auk bílskúrs 23,1 fm sem stendur sér.
Timburverönd og gróin garður við jaðarbyggð.

Vandað 4ra herb. sumarhús auk svefnlofts á
leigulóð efst í landi Brekkuskógar. Stór
timburverönd með heitum potti ásamt
geymsluskúr. Snyrtileg aðkoma. Innbú fylgir.
Rafmagnskynding en hitaveita er á staðnum.

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Uppl. Sigurbjörn, gsm: 867 3707

Kirkjusandur 1

Verð: 34,5m

Þinghólsbraut 49 - 200 Kóp

Verð: 38,2m

Brúnastekkur 11 – 109 Rvk

„Auðveld kaup – mikið áhvílandi – lítil
útborgun“ 2ja herb, á 3ju hæð með fagurt
útsýni, þvottahús á hæðinni, hver með sína vél.
Lyftublokk.

Verð: Tilboð

Opið
hús

Herb. 3

Reykás 24. – 110 Rvk

Verð: 18,9m

Opið
hús

Stærð: 105,5 fm

Herb. 6

Stærð: 230,1 fm

Einbýlishús

Stærð: 550 fm

Herb. 2

Stærð: 78,6 fm

OPIÐ HÚS mánud. 10.sept. kl. 17:30-18:00

Bókaðu skoðun í síma 698 7695

Hringið og bókið skoðun.

OPIÐ HÚS mánud. 10.sept. kl. 18.00 - 18.30

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

Parhús - næstum tilbúið að utan og fokhelt að
innan – ein besta staðsetning á höfuðborgarsvæðinu, ótrúlegt útsýni: 5-6 herb., 230 fm
parhús á 5 pöllum með bílskúr í suðurhlíðum
Kópavogs.

Óvenju stórt hús með stórum stofum, stóru
eldhúsi, góðum herbergjum og miklu rými á
jarðhæð og í kjallara. Aukaíbúð á jarðhæð. Gott
hús fyrir þrjár kynslóðir, og þá sem sjá
möguleika í miklu aukarými.

Laus strax. Íbúð á jarðhæð, 78,6 fm, með
sérafnotareit og timburpalli í skjólgóðum,
sólríkum, grónum og fallegum trjágarði, sunnan
hússins. Íbúðin telst 2ja herbergja, en virkar
stærri.

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Uppl. Óskar, gsm: 893 2499

Uppl. Árni, gsm: 893 4416

Aðalþing 4 – 203 Kóp

Herb. 6

Daggarvellir 1

Verð: 64,5m

Opið
hús

Stærð: 246,9 fm

Verð: 28,9m

Opið
hús

Herb. 4

Stærð: 121 fm

Hrísateigur 24 - 105 Rvk

Verð: 22.5m

Opið
hús

Herb. 3

Stærð: 96 fm

Bílskúr

OPIÐ HÚS mánud. 10.sept. kl. 18:30 – 19:00

OPIÐ HÚS mánud. 10.sept kl 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánud. 10.sept. kl.18.30-19.00

Uppl. Þóra, gsm: 822 2225

Uppl. Þorsteinn, gsm: 694 4700

Uppl. Berglind gsm: 694 4000

Glæsilegt og sérstaklega vandað endaraðhús á
2 hæðum með innbyggðum bílskúr. Einstakt
útsýni niður að Elliðavatni og upp til fjalla. Húsið
er fullbúið innréttað vönduðum innréttingum og
gólfefnum. Lóð er fallega gróin. Eign í sérflokki.

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

Bjarkarás 5 – 210 Gbæ

Verð: 43,5m

Opið
hús

Efri sérhæð 69fm í tvíbýlishúsi með sérstæðum
bílskúr 27fm. íbúðin er með sérinngangi. Íbúðin
skiptist í eitt svefnherb. og tvær stofur. Eignin er
frábærlega staðsett. Bílskúr er með hitaveitu,
rafmagni og rennandi vatni.

Herb. 4

Stærð: 149 fm

OPIÐ HÚS mánud. 10. Sept. frá 18:30-19:00
Stórglæsileg og afar rúmgóð 4 herb. íbúð með
sérinngangi, þremur stórum svefnherb. og stæði
í bílageymslu. Flísalagðar svalir, fallegur garður
og útsýni. Eign sem að vert er að skoða.

Uppl. Bjarni, gsm: 895 9120

KOMDU MEÐ EIGNINA TIL OKKAR

MIKIL SALA
SÍMI 520 9595
Verð: 26,9 - 30,9m.

Norðurbakki 5 - 220 Hafnarfjörður

Verð: Tilboð

Mjósund 10 – 220 Hafnarfjörður

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. sept kl 17:00-18:00
Íbúðir A-101, A-103 og B-104
Glæsilegar og bjartar 3ja herbergja 94fm, 106fm og 114fm íbúðir á
fyrstu hæð með útgengi á verönd og svalir á þessum fallega stað á
Norðurbakkanum í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru með tækjum frá
Electrolux og hágæða innréttingum frá Designa. Stofa, borðstofa
og eldhús er allt í opnu sameiginlegu rými. Innbyggð lýsing, gólfhiti
og sjónvarpsdyrasími er í öllum íbúðum. Innangengt er úr
bílageymslu í lyftur og sér geymsla fylgir hverri íbúð. Sameiginlegar
þaksvalir með einstöku útsýni. Þetta er sannkölluð paradís í hjarta
Hafnarfjarðar. Verð frá 26,9m til 30,9m.

Herbergi: 10

Sér geymsla

Lóð: 1.214 fm

Húsið er í dag mest allt í útleigu af einum mjög traustum leigjanda. Í
dag er það nýtt undir félagsheimili og fundaraðstöðu fyrir
félagasamtök. Tveir stórir salir, eldhús, 5-8 skrifstofur og fundarherbergi ásamt klósettum o.fl. Húsið stendur á stórri lóð, .214,0m2
Edda Bjarnadóttir
Sölufulltrúi

Sigurður
Sölufulltrúi

Allar nánari uppl. veitir Sigurður í síma 898 6106.

898 6106

edda@fasttorg.is

sg@fasttorg.is

Fellahvarf 8 – 203 Kóp

Verð: 36.9m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:55-6Stærð: 168.4 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 135,8 fm
Herb.

OPIÐ HUS þriðjudag 11. sept kl.18:30-19:00

OPIÐ HÚS mánudag 10 sept kl 18.30-19.00

OPIÐ HÚS mánudag 10 sept kl 17.30-18.00

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Mjög rúmgóð og björt hæð með bílskúr á þessum vinsæla stað í
borginni. Íbúðin er á 2. hæð í 5 íbúða húsi samtals er eignin 168,4fm
þar af er bílskúr 25,2fm. Gólfefni er náttúrusteinn og parket. Eldhús er
með nýlegri eikarinnréttingu og stáltækjum. Svefnherbergi eru 4 og
stofur rúmgóðar. Húsið þarfnast viðhalds að utan.

Lómasalir 5 - 203 Kóp

Opið
Opið
hús
hús

Glæsileg og vönduð efri hæð með sérinngangi þar sem ekkert hefur
verið til sparað í innréttingum og efnisvali. Eignin er í fallegu tveggja
hæða viðhaldslitlu húsi á frábærum stað við Elliðavatnið. Svefnherbergi eru 3 og þvottahús og geymsla innan íbúðar. Óhindrað útsýni er
yfir vatnið eins og það gerist allra best.

Daltún 1 - 200 Kóp

Verð: 58.5m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:65-6Stærð: 217,7 fm
Herb.

Herb:85-6Stærð: 298,2 fm
Herb.

OPIÐ HÚS þriðjudag 11 sept. kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS þriðjudag 11 sept kl 18.30-19.00

Hringið og bókið skoðun s. 895-6107!

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

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

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Gnípuheiði 19 – 200 Kóp

Verð: 44.9m

Selásbraut 54 – 110 Rvk

Verð: 56.3m

Strýtusel 16 -109 Rvk

FRÁBÆRT FERMETRAVERÐ! Mjög fallegt einbýlishús með aukaíbúð
á þessum gróðursæla stað. Húsið hefur fengið gott viðhald, búið að
skipta um þak og klæða húsið að utan með viðhaldslítilli klæðningu
sem ekki þarf að mála. Garður er gróinn og með verönd. 4
svefnherbergi eru í aðalíbúð. Skipti á minni eign koma til greina.

Verð: 79,9m

Opið
hús

Herb. 5

Stærð: 153,4 fm

Herb. 6

Stærð: 213,8 fm

Herb. 4-5

Neðra – Sel 1b – 850 Hella

Stærð: 304,9 fm

Herb. 8

Stærð: 1064 fm m/tamningarstöð

Hringið og bókið skoðun 898-6106!

OPIÐ HÚS mánudaginn frá kl. 19:00-19:30

Hringdu og bókaðu skoðun.

Uppl. Sigurður, gsm: 898 6106

Uppl. Sigurður, gsm: 898 6106

Uppl. Edda, gsm: 660 0700

Uppl. Garðar, gsm: 899 8811

NÝTT Í SÖLU! Glæsilegt enda-raðhús á 2
hæðum, 5 herb. + bílskúr. 4 svefnherb.,
sjónvarpshol, björt og góð stofa ásamt eldhúsi
og borðstofu með útgengi út á stórar
helluverönd. Mikið útsými yfir borgina.

Verð: 69,9m

Opið
hús

Hringið og bókið skoðun 898-6106!

Glæsileg 5 herb. íbúð m/sér inngangi með
„panorama“ útsýni til suðurs ásamt 28fm bílskúr.
4 góð svefnherb. m/parketi. Flísar á aðalrými,
borðstofu og stofu. Eldhús m/kirsjuberja
innréttingu, gas eldavél, háf o.fl.

Verð: 54.9m

Opið
hús

Herb:55-6Stærð: 207,6 fm
Herb.

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Verð: 39.9m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:95-6Stærð: 307,8 fm
Herb.

Verð: 57.5m

?

660 0700

Rauðalækur 71 - 105 Rvk

Verð: 59.9m

Hásalir 14 - 201 Kóp

Eldhús
Baðherbergi: 3

Svalir

Opið
Opið
hús
hús

Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð, samtals 307,8 fm að stærð.
Húsið er á tveimur hæðum, 9 herbergja, þar af 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sér inngangi, ásamt bílskúr og stórri geymslu. Húsið
stendur á hornlóð í Seljahverfinu og er garður¬inn fallegur og hefur
fengið gott viðhald. Eldhús og baðherbergi eru nýuppgerð.

Stærð: 520,3 fm

Um er að ræða heildareignina, 2 hæða atvinnu- og skrifstofuhúsnæði sem hýsti á árum áður Bókasafn Hafnarfjarðar. Jarðhæð er
um 257fm og efri hæð er um 247fm.

Bílageymsla

Allar nánari uppl. veitir Edda í síma 6-600-700.

Látrasel 5 - 109 Rvk

Til sölu skrifstofuhúsnæði í útleigu!

Herbergi: 3
Stærð: 94fm, 106fm, 114fm

Glæsilegt og sérlega vandað einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt innbyggðum 38,4fm
bílskúr innst í botnlanga. Nýtt litað gler, nýlegir
ofnar, þrjú ný og glæsileg baðherbergi og nýtt
þvottahús. Gólfefni eru ný eða nýleg.

Til sölu eða Leigu. Frábæra 32 ha jörð á besta
stað með 263,3 fm íbúðarhúsi, 40 hesta
hesthúsi, 90 fm hlöðu og 329 fm reiðskemmu.
Ca. 10 ha eru tún og restin góðir hagar. Eignin
er staðsett á Árbæjarvegi í Holta og Landssveit.

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.

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.

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.

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.

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 - Einbýli - 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.

Tinnuberg - Glæsilegt parh. - Hf.
Nýkomið í einkasölu á þessum einstaka stað sérlega fallegt, vel
innréttað 170 fermetra parhús með innbyggðum bílskúr. Eignin er
mjög vel staðsett innan hverﬁsins, í jaðri byggðar við gólfvöllinn.
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Rúmgóð herbergi. Vönduð og
góð eign. Verð 45 millj.

Vesturvangur - Einbýli - Hf. - Laus strax
Fallegt einbýli á einni hæð samtals um 193 fm. Á frábærum
útsýnisstað í hraunjaðrinum við Vesturvang númer 9 í norðurbæ
Hafnarfjarðar. Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi, forstofuherbergi, hol, stofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol, tvö herbergi,
baðherbergi, hjónaherbergi, þvottahús, bílskúr og geymslu.
Einstök staðsetning. Verð 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

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.

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.

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

Vættaborgir - 3ja herbergja - 112 Rvk.
Mjög góð 83,6 fm. 3ja herb. íbúð með sérinngangi, vel staðsett við
Vættaborgir 4 í Reykjavík í göngufæri við Spöngina verslunarmiðstöð.
Eignin skiptist í forstofu, hol, barnaherbergi, hjónaherbergi, stofu,
borðstofu, eldhús, baðherbergi, þvottahús, geymslu ásamt hefðbundinni sameign. Fallegar innréttingar og gólfefni eru parket og
ﬂísar. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning. Verð 23,9 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.

Tinnuberg - 3ja herbergja - Hf.
Mjög góð 94,3 fm. 3ja herbergja íbúð með sér inngang á annarri
hæð í litlu fjölbýli í Setbergshverﬁ í Hafnarﬁrði.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, tvö herbergi,
baðherbergi, þvottahús og geymslu. Stórar suður svalir. Eignin er
laus við kaupsamning. Verð 23,9 millj.

Norðurbakki 13 - Hf - Útsýnisíbúðir
Glæsilegar útsýnisíbúðir við sjávarsíðunna Hafnarﬁrði. Fullbúnar
með gólfefnum. Vel staðsettar með góðu aðgengi. Allur frágangur
vandaður. Tvennar svalir með stærri íbúðunum.
3ja herb. frá 112 fm. til 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

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

Stefán Jóhann Ólafsson
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

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

stakfell.is

535 1009

Vatnsstígur 16-18 – 101 Rvk
Nýjar glæsilegar og rúmgóðar 95-180 fm íbúðir í hæsta
íbúðarhúsi landsins. Í húsinu eru 40 íbúðir í tveim
stigagöngum. Húsið er 19. hæða lyftuhús með rúmgóðum
bílakjallara. Almennt eru tvær íbúðir á hæð. Íbúðunum er
skilað fullbúnum án gólfefna. Baðherbergis- og þvottahúsgólf
eru flísalögð, öll hreinlætistæki eru frá Tengi. Sérsmíðaðar
innréttingar frá GKS með granít borðplötum og Miele
heimilistækum. Gólfsíðir gluggar og mikið útsýni. Aukin
hljóðeinangrun er á milli hæða. Sölumenn Stakfells sýna.

Sjá nánar á www.skuggabyggd.is

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 traustan leigjanda
að einbýlishúsi í Garðabæ

Frjóakur - 210 Garðabæ

Hraunteigur - 105 Rvk

Naustabryggja - 110 Rvk

Unufell - 111 Rvk

Línakur - 210 Gbæ

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

142,2 fm góða 4ra herb. hæð með sérinngang. Þvottahús og geymsla er í sameign
ásamt stórri hjóla og vagnageymslu. Búið
er að endurnýja þakjárn og dren meðfram
húsinu. Verð: 39,8 millj.

239,2 fm glæsilegt endaraðhús. 3-4 svefnh.,
stórar suðursvalir. Vel hannað.
Útsýni yﬁr Esjuna og sundin. Hagstæður langtímaleigusamningur. Verð: 58,9 millj.

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

Ásgarður - 108 Rvk

Birkigrund - 200 Kóp

Hraunbrún - 220 Hfj

Rauðagerði – 108 Rvk

Háholt - 270 Mos

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

Glæsilegt og vel við haldið einbýlishús á
besta stað innst í lokaðri götu. Gott skipulag,
teiknað af Kjartani Sveinssyni. Fallegur garður
og rúmgóður bílskúr. Verð: 56,5 millj.

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

344,7 fm tvílyft einbýlishús auk 38,7 fm
bílskúrs miðsvæðis í Rvk. Tvær góðar íbúðir
eru í húsinu í dag en auðvelt er að breyta
húsinu aftur.

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

Sævangur - 220 Hfj

Norðurbakki - 220 Hfj

Sunnakur – 210 Gbæ

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.

Glæsileg 2ja herbergja íbúð á efstuhæð með
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í anddyri,
bað, þvottahús, svefnherb., eldhús og stofu
með útgang út á stórar svalir. 8,3 fm geymsla
í kjallara fylgir.

746 fm einbýlishúsalóð neðst í Akralandinu.
Fallegt umhverﬁ og góð staðsetning.
Verð: 25 millj.

Erluás - 221 Hfj

Þrastarlundur - 210 Gbæ

Barmahlíð - 105 Rvk

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.

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

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.

Flétturimi - 112 Rvk

17. Júnítorg - 210 Gbæ

Hamrabyggð – 220 Hfj

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

144,3 fm glæsileg penthouse íbúð við
Sjálandið. Sérgeymsla er í sameign ásamt bílskýli. Fallegt útsýni er úr íbúðinni út á sjó.

193,7 fm 5 herb. einbýli þar af 35 fm bílskúr.
Snyrtileg eign í nálægð við golfvöll. Timburr
verönd með heitum potti. Auðveld kaup, lítil
útborgun.

Suðurlandsbraut 12 - 108 Rvk
Til leigu skrifstofuhúsnæði í þessu glæsilega húsi
við Suðurlandsbraut. Húsnæðið er alls 4.071 fm. og
er laust til leigu í dag eru 2.504m2 á mismunandi
hæðum. 83 bílastæði fylgja húsinu þar af um 70 í
lokuðum bílastæðum bak við húsið. Möguleiki á leigu
á skrifstofum frá 194 fermetrum og uppí 845 fermetra.
Skrifstofurnar eru lausar til afhendingar strax.
Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu Stakfells
535-1000.

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

Bárður
Tryggvason
s: 896-5221
sölustjóri

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

Ellert
Róbertsson
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur
Davíðsson
Löggiltur
fasteignasali.

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

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð

Opið virka daga frá kl. 9-17

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

Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
skrifstofustjóri.

Þórarinn
Friðriksson
Sölum.
Sími:844-6353

www.Valholl.is

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Snorrabraut 56 B - opið hús í dag kl.18-18.30
S

PIÐ

HÚ

Nýbyggingar.

Kópavogsbraut Sérhæð mikið endurnýjuð

Tækifæri fyrir bygginaraðila / fjárfesta.
Byggingarlóð f. einbýli á grónum stða í
Mosfellsbæ.

3ja herbergja
Álfheimar. laus strax, gott verð.

O

Skammt frá miðbænum í Mosfessbæ 2 góðar lóðir undir
allt að 250 fm einbýli á einni hæð. Einnig til sölu rúml.
fokhelt 227 fm einb. á einni hæð á sama stað á frábæru
verði. Allar uppl. veitir Ingólfur 896-5222.

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

Vorum að fá mjög góða rúmgóða íbúð á 1.hæð í góðri
vel staðsettri blokk. Suður svalir, öll sameign til fyrirmyndar. V. 20,9m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477
Hlíðarvegur -hagstæð kaup

Andarhvarf efri hæð ásamt bílskúr.
Lóð - Tjarnarbyggð suður af Selfossi.

Til sýnis og sölu vönduð 85 fm íbúð á 1 hæð í vönduðu lyftuhúsi (fyrir 55 ára og eldri) á fráb. stað. Íbúðin er
sérl. vel skipulögð, 2 góð svefnherb. Parket. Suðurverönd. Íbúðin er vel staðsett í húsinu, engin umferðarhávaði
og stendur mjög sér mót Droplaugarstöðum. Laus. Bárður s-896-5221, sýnir eignina í dag milli kl. 18-18.30.
Verð 23,5 millj.

Snorrabraut 35 efsta hæð til hægri.
opið hús á milli 17 og 17:30 í dag.
S

PIÐ

HÚ

O

Til sölu velstaðsett eignarlóð rúmur hektari innst í
lítill götu. Allar götur og stígar malbikaðir + upplýstir.
Skólarúta. Allar heimtaugar+ljósleiðari á lóðarmörkum.
Búið að plata tæpl. 1000 trjaplöntum í lóðina. Verð 5,9
m. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222
Frábært 2ja hæða parhús á útsýnisstað í
Kópavogi

Frábær kaup, í sölu 84 fm íbúð á 1 hæð með sérinng. og
sér sólpalli á fráb. skjólsælum stað í suðurhliðum Kóp.
Tvö svefnherb. með skápum. Nýlegt parket. Flott eign
fyrir þá sem vilja vera sér en geta keypt svona sérbýli á
verði blokkaríbúðar. Laus ﬂjótlega. Verð 19,9 millj. Uppl.
veitir Bárður í 896-5221
Glæsileg sérlega vel staðsett 135 fm hæð ásamt 25 fm
bílskúr. Glæsilegt útsýni m.a. yﬁr Elliðarvatn. Þrú góð
svefnherbergi. Stórar suðursvallir. Parket og ﬂísar á
öllum gólfum. V. 42,5m. Mögul. að taka minni eign upp í
kaupverð. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Álftamýri. - enda íbúð.

Falleg sérhæð með bílskúr við Hjallaveg

Góð 90 fm 3ja herbergja íbúð á 3 hæð ásamt ca 10 fm herbergi í kj. sem er gott til útleigu. Góð vel skipulögð
íbúð. V. 22,5m. áhv. ca 19,7m. Til stendur að taka húsið í gegn að utan. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Sérbýli

Breiðahvarf - Glæsilegt Einbýli

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.
Úlfarsbraut- 5 -herbergi-glæsilegt hús!

Bæjargil - fallegt einbýli

Nýkomið í einkasölu sérlega vel skipulagt og vel innréttað 190 fm einbýlishús. Innb. bílskúr. 5 svefnherbergi.
Parket. Húsið var mikið endurnýjað að innan 1999,
parket, eldhús, aðalbaðherbergi og ﬂ. Góðar timburverandir, fallegur garður, 3 bílaplan. Verð 55 millj. Uppl.
veitir Bárður H Tryggvason sölustjóri í 896-5221.

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

Dalhús - raðhús á fráb. stað.

Fannafold einbýli á einni hæð

Nýkomið í einkasölu fallegt, velskipul. 192 fm raðhús
m.innb. bílskúr. Örstutt í leik+grunnskóla, íþróttir,
sund, skíðalyftu, ósnortið göngu og útivistarsvæði innst
við Grafarvog. Gott eldhús, stofa m.arin-stút, allt að 5
svefnherbergi. Verð 44,9 m. Nánari uppl. veitir Ingólfur
896-5222
Víðihvammur - Suðurhlíðar Kóp.

Fallegt einbýli á einni hæð á frábærum stað. Fjögur
svefnherbergi og rúmgóðar stofur, endurnýjað baðherbergi. Stór verönd og fallegur garður með miklum
trjágróðri. Góð staðsetning í lokaðri botnlangagötu. Verð
49.9 m uppl. Sigþór s: 899 9787.
Tunguás Garðabær - Glæsilegt.

Góð mjög vel skipulögð ca 75 fm íbúð á 2.hæð í góðri
blokk. Stórar suðursvalir. Íbúð er laus ﬂjótlega. V. 21,9m.
Nánari uppl. Ellert 893-4477 eða ellert@valholl.is

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

Þórðarsveigur - Endaíbúð á efstu hæð

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

4ra herbergja.
Flétturimi - mjög góð íb. m. bílskúr og
útsýni.

105 fm íbúð m. stæði í bílgeymslu, innifalið uppþvottavél, ísskápu, ofn og örbylgjuofn, einnig háfur.
Eignin er 3ja herbergja og m. sérinngang frá svölum.
Eldhús og stofa í opnu rými, vandaðar innréttingar
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
3ja herb. 80 fm, íbúð miðsvæðis í Reykjavík.

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

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

Til afhendingar strax ca 110 fm 4ra herb. íb. á 3.hæð
(efstu) í mjög góðu fjölb. innst við Flétturima ásamt 25
fm bílskúr. Sérinngangur. Góðar innr., parket, suðvestur
svalir, fallegt útsýni, þvottaherb. í íb. Ásett verð 27,9 m. /
tilboð. Lyklar á Valhöll. Sölumenn sýna.
Berjarimi- laus mögul. á lítilli útborgun.

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

2ja herbergja.
Fálkagata - falleg íbúð rétt við Háskólan.

Hæðir
Álfhólsvegur - Gott útsýni

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

Glæsilegt einbýli á einni hæð. Stórar stofur með mikilli
lofthæð og arni. Þrjú svefnherbergi og tvö vel búinn
baðherbergi. Fallegt eldhús með granít borðprötum.
Tvöfaldur bílskúr. Stór verönd með heitum potti. Verð
69,9 mill Uppl. Sigþór 899 9787

189 fm efri hæð í tvíbýli og með bílskúr. Eignin er
með þremur svefnherbergjum ásamt sjónvarpsherbergi. Stofa með stórum útsýnisgluggum yﬁr til Esju og
Skarðsheiði. Yﬁrbyggðar suðursvalir. Stórt eldhús með
borðkrók. V. 36,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

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

Falleg 73 fm 2ja herb. íb. á jarðhæð í góðu litlu fjölbýli.
Skemmtilegt skipulag, halogen lýsing, endurn. bað að
hluta. Laus svo til strax. Áhv: Íbúðarlán 16,6 m. Verð
20,8 m. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Mikil sala - Vantar allar tegundir eigna í sölu. Leitið upplýsinga hjá sölumönnum. Sími 588-4477.
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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
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Tækifæri til að hefja reksstu
turr með
ð fullbúnum
veitinga og skemmtista
að á jarðhæð hússins.

Arkite
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Nánari upplýsingar veitir

Óskar R. Harðarson, hdl og löggiltur fasteignasali
í síma 661 2100 eða 569-7005.

Laus strax

105 Reykjavík

104 Reykjavík

108 Reykjavík

108 Reykjavík

Sóltún

Skútuvogur 1

Hlyngerði

Rauðagerði

Glæsileg 2 herbergja íbúð á jarðhæð

Einstakt skrifstofuhúsnæði

Sjarmerandi tvílyft einbýlishús

Stærð 134,4 fm með bílskúr

94,6 fm ásamt stæði í bílageymslu

351,4 fm, 2 hæð

Frábær gróin staðsetning

Bílskúr 22 fm

Vandaðar innréttingar

Afhendist við kaupsamning

Nýtt eldhús, sólríkar svalir

Frábær staðsetning

Tvennar svalir

Hér sérðu „2007“ alla leið!

Innbyggður bílskúr

Frábært verð

Möguleiki á sér íbúð á jarðhæð

Verð:

29,9 millj.

TILBOÐ

Verð:

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

Kíktu við á

69,7 millj.

Verð:

29,5 millj.

www.miklaborg.is
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569 7000
103 Reykjavík

Kringlan, Sjóváhúsið
– Tvær skrifstofuhæðir
Til leigu 4. og 5. hæðin í þessu glæsilega
húsi samtals um 1.100 fm

111 Reykjavík

Heiðnaberg

200 Kópavogur

Hægt að fá aðgengi að móttöku, mötuneyti,

Hjallabrekka

fundarherbergjum, bílastæðum í bílakjallara
Glæsilegt 187 fm einbýli

og líkamsrækt

Falleg 6 herbergja sérhæð

2 hæðir og bílskúr

Öryggiskerfi með aðgangsstýringum eru í

Stærð 145,6 fm ásamt 25,2 fm bílskúr

Innst í botnlanga

húsinu

Gróinn suðurgarður

Fallegur garður

Næg bílastæði við húsið

Góður timburpallur

Verð:

Langtímaleiga

40,9 millj.

TIL LEIGU

Verð:

37,9 millj.

Einungis 3 íbúðir eftir

112 Reykjavík

110 Reykjavík

Sóleyjarimi

Eyktarás

Glæsileg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð
Afgirt verönd og stæði í bílageymslu
Íbúð fyrir 55 ára og eldri

Kópavogsbraut 3
Bjartar 2ja og 3ja herbergja

Verð:

24,5 millj.

Fallegar innréttingar

Stærð 250,9 fm
Fimm svefnherbergi
200 Kópavogur
Tvö baðherbergi
Gróinn garður
Frábær staðsetning á höfuðborgarsvæðinu
Bílskúr
Mikil eftirspurn!

Verð:

311 Borgarbyggð

108 Reykjavík

Fauskás

Ármúli
Snyrtilegt 390 fermetra iðnaðarhúsnæði

Mjög gott, nýlegt, 120 fm sumarhús í land Fossatúns í Borgarnesi með útsýni yfir Blundsvatn
Tilvalinn stórfjölskyldu bústaður með 4 góðum
herbergjum
Innbú getur fylgt

47,9 millj.

Verð:

26,8 millj.

170 Seltjarnarnes

Nesbali

Góð lofthæð
Stórar innkeyrsluhurðir

Stórglæsliegt 287 fm einbýli

Möguleiki á 5 svefnherbergjum

Nánast allt endurnýjað

Glæsilegur garður
Verð:

Góð starfsmannaaðstaða

93,0 millj.

Verð:

201 Kópavogi

Arnarsmári

210 Garðabæ
101 Reykjavík

Fiskislóð 23-25

Þrastarlundur

Samtals að stærð 99 fm

Til sölu vandað verslunar- og iðnaðarrými

Næg bílastæði við húsið á malbikuðu plani

Gott einbýlishús á einni hæð

4ra herbergja snyrtileg íbúð

Samtals 3.440 fm

Einstaklega vandað hús á frábærum stað

Svefnherbergin eru fjögur

Þvottahús innan íbúðar

Verslunarrými 1.777 fm og iðnaðarrými 1.663 fm

Möguleiki á að selja eða leigja húsið í tvennu lagi

Garðskáli ekki inn í FMR

Frábær staðsetning

Lofthæð um 9 m og margar innkeyrsludyr
Verð:

55,0 millj.

Tvöfaldur bílskúr

26,4 millj.

Verð:

386 millj.

Verð:

56,0 millj.

55 ára og eldri

104 Reykjavík

11 Reykjavík

Skipasund

Stelkshólar

Stærð 77,3 fm

Frábær staðsetning
Stutt í alla þjónustu
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203 Kópavogur

Boðaþing 10-12

Mikið endurnýjuð

Verð:

18,9 millj.

Stærð 60,6 fm
Snyrtileg íbúð

Stórglæsilegar 52-170 fm íbúðir

Tilbúnar 2 vikum eftir kaupsamning

Endurnýjuð eldhúsinnrétting

Hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöð nærri

Traustur byggingaraðili

Suðursvalir

Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir flestum eignum

Verð:

15,9 millj.

MIKLABORG

www.miklaborg.is

103 Reykjavík

Hvassaleiti

OPIÐ HÚS
Mánudag 10. sept.

Kleppsvegur

17:00 - 18:00

108 Reykjavík

Stóragerði 42

Fallegt 182 fm, 2ja hæða raðhús

Mjög góð 4ra herbergja íbúð

Glæsileg 5 herbergja, 176 fm íbúð á jarðhæð

Innbyggður bílskúr
Vinsæl staðsetning

51,5 millj.

Verð:

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

Arinn í stofu, suðursvalir

Sérinngangur

Þvottahús inn af eldhúsi

Nýlegt hús

Góð staðsetning

Nánari upplýsingar veitir

5-6 herbergi
Góður aflokaður garður

105 Reykjavík

30 fm sérverönd

Verð:

53,5 millj.

Fallegt hús og garður

Verð:

27,9 millj.

Laus fljótlega

200 Kópavogur

Heiðarhjalli

OPIÐ HÚS
Mánudag 10. sept.

17:30 - 18:00

200 Kópavogur
112 Reykjavík

Stararimi 29

Ásbraut

Parhús - frábær staðsetning

Að stærð 172,4 fm

4ra herbergja íbúð á góðu verði

Stærð 215 fm

Bílskúr 30,2 fm

86,7 fm á neðstu hæð

Einbýli á einni hæð

Góðar innréttingar

Allt vandað og vel um gengið

Falleg íbúð

5 herbergja

Nánari upplýsingar veitir

Glæsilegt útsýni
Verð:

55,9 millj.

220 Hafnarfjörður

Kirkjuvegur

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

Verð:

52,9 millj.

Verð:

OPIÐ HÚS
Mánudag 10. sept.

17:30 - 18:00

200 Kópavogur
203 Kópavogur

Fákahvarf 3

Holtagerði

Sérbýli 166 fm

Gullfallegt einbýli

Einbýli á góðum stað

Þrjú svefnherbergi

Sérstæður bílskúr og sauna

Stærð 190,5 fm

4 svefnherbergi

4 svefnherbergi

Nánari upplýsingar veitir

Opið eldhús
Heitur pottur
Frábær staðsetning

Verð:

44,9 millj.

Ragna S. Óskarsdóttir,
MBA og löggiltur fasteignasali
ragna@miklaborg.is sími: 892 3342

18,5 millj.

Gott fjölskyldurými
Algjör gullmoli!

Stór bílskúr
Verð:

54,0 millj.

Gróinn garður

Verð:

49,9 millj.

Laus strax

801 Selfoss

Klapparhólsbraut

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 11. sept.

17:00 - 17:30

110 Reykjavík

Vindakór 1

203 Kópavogur

Básbryggja

Lóð inn á golfvelli Öndverðarness

Glæsileg 4ra herbergja 126 fm íbúð á 1. hæð

Glæsileg 3ja herbergja

Gert ráð fyrir 102 fm húsi, geymslu og gestahúsi

Stæði í lokaðri bílageymslu

Stærð 89,6 fm,

Norður og suður verönd

Mjög vönduð eign

Púði kominn fyrir hús

Nánari upplýsingar veitir

Búið að leggja veg að bústað
Verð:

4,9 millj.

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

Stæði í bílageymslu

31,0 millj.

Verð:

112 Reykjavík

Smiðshöfði

200 Kópavogur
111 Reykjavík Mjög góðar 2ja og 3ja herbergja íbúðir
Lausar við kaupsamning
Hús í mjög góðu standi
Klætt með nýju járni á þaki
Vel hirtur garður og sameign
Nánari upplýsingar veitir
Góð bílastæði. Stutt í alla þjónustu
Halldór Ingi Andrésson, lögg. fasteignas Verð 2ja herb: 12,5 millj
halldor@miklaborg.is sími: 897 4210
Verð 3ja herb: 15,9 millj

Yrsufell 1

Heil húseign
Samtals 874 fm
Iðnaðarhúsnæði
Fermetraverð ca 59.000 kr/fm
Verð:

51,5 millj.

26,8 millj.

Gnípuheiði
114 fm sérhæð
Frábær staðsetning
Stórglæsilegt útsýni
3 góð svefnherbergi
Verð:

31,5 millj.
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leitar að ...
801 Selfoss

113 Reykjavík

Tjarnarhólslaut - Vaðnesi

Friggjarbrunnur

Stórglæsilegt 224 fm heilsársh. á tveimur hæðum

Fallegt og vel staðsett 224,4 fm raðhús

Í landi Vaðness í Grímsnesi

Gott innra skipulag

Húsið er byggt 2002 og er einstaklega glæsilegt

Mjög vandaðar innréttingar

Bílskúr, stór sólpallur og heitur pottur

Stórar suðursvalir ásamt góðum garði í suður

Verð:

66,0 millj.

Verð:

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

Leitum að rað/par
eða einbýli með 4
svefnherbergjum og
bílskúr í Vesturbæ
Kópavogs

Rúmur afhendingartími í boði.

Ákveðinn kaupandi með góðar
greiðslur.

55,0 millj.

- Nánari upplýsingar gefur
Atli í síma 899 1178.

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

101 Reykjavík

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

- Nánari upplýsingar gefur
Ólafur í síma 822 2307.

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

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

Laus strax

112 Reykjavík

Gullengi

Laugavegur

Glæsileg íbúð
Stærð 111 fm
3ja - 4ra herbergja
Fallegt útsýni

Mikið standsett 72,2 fm 3ja herb

- Nánari upplýsingar gefur
Hilmar í síma 695 9500.

Staðgreiðsla í boði fyrir réttu
eignina.

Frábær staðsetning
13,5 millj áhvílandi góð lán

Verð:

26,9 millj.

Verð:

19,4 millj.

Sterkar greiðslur í boði fyrir
réttu eignina.

105 Reykjavík

200 Kópavogur

Meðalholt

Hjallabrekka

Góð 3-4ja herb. 80,6 fm íbúð

114 fm sérhæð

2 stofur og 2 herbergi

Frábær staðsetning

Hús í góðu ástandi

Stórglæsilegt útsýni
3 góð svefnherbergi
Verð:

21,5 millj.

Verð:

31,5 millj.

- Nánari upplýsingar gefur
Atli í síma 899 1178.

Góðar greiðslur í boði.

Óska eftir 4ra til 5
herbergja íbúðum í
hverfi 105 (mögulega í
hverfum 101 – 108)

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

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.

Staðgreiðsla í boði fyrir réttu
eignirnar.

- Nánari upplýsingar gefur
Ólafur í síma 822 2307.

- Nánari upplýsingar gefur
Ólafur í síma 822 2307.

- Nánari uppl. gefur
Halldór í síma 897 4210.

Óska eftir ca 300 fm
einbýli á Seltjarnarnesi,
má vera stærra
Möguleg skipti á minna húsi á
Nesinu.

OPIÐ HÚS
Miðvikud. 12. sept.

17:00 - 18:00

105 Reykjavík

Grænamýri 6
Falleg 111,4 fm 4ra herbergja

2-3 góð svefnherbergi

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

Sérverönd
Verð frá:

39,9 millj.

Fjárfestingartækifæri

- Nánari upplýsingar gefur
Ólafur í síma 822 2307.

Sterkar greiðslur, afhending
samkomulag.
- Nánari upplýsingar gefur
Atli í síma 899 1178.

Neðri hæð með sérinngangi
Nánari upplýsingar veitir

Óska eftir góðri
sérhæð í póstnúmeri
105

Óska eftir góðri 2ja –
3ja herbergja íbúð sem
hentar vel til útleigu

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

Póstnúmer 105, 107, 108, 200,
201, 210.
- Nánari upplýsingar gefur
Atli í síma 899 1178.

801 Selfoss

110 Reykjavík

Oddsholt 52

Naustabryggja 53

Oddsholt, Grímsnes- og Grafningshreppi

Glæsileg eign til sölu

50,6 fm ásamt millilofti

3ja ára afar hagstæður leigusamningur

Skráðu þína leit á

7.650 fm eignarlóð
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- Nánari upplýsingar gefur
Heimir í síma 893 1485.

Góð hagstæð áhvílandi lán

ca. 200 fm sólpallur

Verð:

15,9 millj.

Verð:

58,9 millj.

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

www.miklaborg.is
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113 Reykjavík

Kristnibraut

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 11. sept.

Lækjarbrekka 28

17:30 - 18:00

201 Kópavogur

Þrymsalir 16

Glæsileg 4ra herbergja
Suðursvalir
Nánari upplýsingar veitir

Stæði í bílageymslu
Næsta hús víð leik- og grunnskólann
Laus fljótlega

801 Selfoss

26,9 millj.

Verð:

Ragna S. Óskarsdóttir,
MBA og löggiltur fasteignasali
ragna@miklaborg.is sími: 892 3342

Sumarhús í byggingu í landi Syðri-Brúar
122 fm hús. 4.000 fm eignarlóð
Glæsilegt útsýni
Hitaveita, lokað svæði
Skilast fullbúin

Einstaklega, glæsileg eign
Tveggja hæða, einbýli, 330 fm
Fjögur svefnherbergi
Sérlega vandaðar innréttingar
Skipti koma til greina!
Verð:

74,9 millj.

Verð:

28,0 millj.

60 ára og eldri

105 Reykjavík

Dalbraut

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 11. sept.

18:00 - 18:30

108 Reykjavík
112 Reykjavík

Sporhamrar 12

Rauðagerði

Stærð 86,3 fm

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

Hæð samtals að stærð 128,8 fm

1. hæð

Íbúðin er á efri hæð og 4 íbúðir í stigagangi

Bílskúr 19,8 fm

Tvö svefnherbergi

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

Mikið endurnýjuð

Frábær staðsetning alveg við skóla

Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir

Stæði í bílakjallara
Einstök staðsetning

29,9 millj.

Verð:

801 Selfoss

Álfasteinssund 15

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

32,9 millj.

Verð:

Verð:

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 11. sept.

17:30 - 18:00

270 Mosfellsbær
108 Reykjavík

Ánaland 6

Rauðamýri

Glæsileg 56,4 sumarhús

Góð 4ra herbergja auk bílskúrs

Glæsileg 4ra herbergja íbúð

Kjarri vaxin lóð

Frábær staðsetning

Fyrsta hæð, samtals 143,1 fm

Gott fjölbýli

Stór fallegur pallur

Góður sólpallur

Nánari upplýsingar veitir

Stutt í alla þjónustu

16,3 millj.

Verð:

113 Reykjavík

Kristnibraut

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

18:00 - 18:30

Glæsileg 142,8 hæð
Sérinngangur
Vandaðar innréttingar
Mikið útsýni
Tvennar svalir

Verð:

35,5 millj.

Opið eldhús

Laus við samning!

39,9 millj.

Verð:

Verð:

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 11. sept.

32,9 millj.

31,9 millj.

170 Seltjarnarnes
105 Reykjavík

Flétturimi 31 – 35

Tjarnarból

3 íbúðir

Glæsileg 4ra herbergja að stærð 122,5 fm

Allar í útleigu

Mikið endurnýjuð
Sjávarútsýni

Nánari upplýsingar veitir

2ja og 3ja herbergja

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

Seljast saman eða í sitthvoru lagi
Verð frá:

Bílskúr

17,9 millj.

Verð:

33,0 millj.

Laus við samning!

260 Njarðvík

190 Vogar

Lágseyla 5

Hvammsgata 1

Fallegt 158 fm parhús á einni hæð

200 Kópavogur

Íbúðin 123,5 og bílskúrinn 34,5 fm

Birkigrund

Stór verönd

Glæsilegt 277 fm einbýli

Mikið endurnýjað

Skipti möguleg á eign á höfuðborgarsvæðinu

Miklar stofur og 4 stór svefnherbergi

Góður suðurpallur og heitur pottur

Verð:

34,5 millj.

Glæsilegt 201,5 fm einbýli
Vandaðar innréttingar
Stór verönd, heitur pottur, útsýni

Verð:

79,0 millj.

Skipti möguleg á minni eign á höfb.sv.
Verð:

43,9 millj.
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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
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ EIGN ÞÍN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. ÞAÐ KÖLLUM VIÐ SANNGJARNT.

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.

Þjónustusími 891-9916

ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ EIGN ÞÍN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR. ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. Það köllum við sanngjarnt.
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Bústaðahverﬁ. Garðsendi nr. 13
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 16.30 - 17.30

Hátröð - Kópavogur - Góð staðsetning

Sjafnarbrunnur- Úlfarsfell

208fm, þaraf 27,8fm innb.bílskúr.
Skipting;forstofa, hol, 5 svefnherbergi, 2
baðherbergi, þvottahús í bílskúr, geymsla,
eldhús og stofa/borðstofa. Góð lofthæð í
stofum og niðurtekin gólf..Húsinu verður
skilað fullfrágengnu að utan, múrað og
hvíttað. Ýmis skipti möguleg. V. 57,7 m.

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

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

SE

LD

Gott einbýli á þessum frábæra stað. Húsið er um 160 fm og er hæð. og kjallari
ásamt geymslurisi. Sér 2ja herbergja íbúð í kjallara. Fallegur og gróin suður-r
garður. V. 45,9 m. 6222

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

Fléttuvellir/Hafnarfj.SKIPTI

Barðastaðir - lyftuhús

Valshólar

Jöklafold - Grafarvogur.

Hrísmóar-Garðabæ-Lyftuhús

Kristnibraut - lyftuhús

Rauðarárstígur

Rúmgóð og björt 3ja herbj. ca.90fm
endaíbúð á jarðhæð í 3ja hæða
fjölbýli. Sér aﬂokaður garður. Sérmerkt
bílastæði. Gæludýr leyfð í húsinu. V.
24,9 m. 6223

Falleg og vel innréttuð 107fm íbúð á
3ju hæð í lyftuhús, 13fm sérgeymsla
í kjallara eða samtals eignin 120fm.
Mjög snyrtileg sameign. Stæði í lokaðri
bílageymslu. Laus við kaupsamning. V.
29,9 m. 4699

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

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

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

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

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

Ugluhólar - Lítið fjölbýli

Sóltún/Lyftuhús

Ofanleiti- sérgarður

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

Falleg 2-3ja herb ca.79fm íbúð á jarðhæð í snyrtilegu, litlu fjölbýli. Aﬂokuð
ca.40fm verönd með skjólveggjum út
frá stofu. Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi. Gólfefni; Parkett á öllum gólfum
nema á baði og þvottahúsi, Snyrtileg
sameign. V. 23,4 m. 6199

Klapparhlíð/Mosfellsveit/
lyftuhús

Reykjavegur - Bláskógabyggð

Sumarhús- Grafningur.

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

Skrifstofuherbergi til leigu Suðurlandsbraut 10 2. hæð.

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

Sumarhús (29,4) ásamt geymsluhúsi/
hugsað sem gestahús (9fm) Verönd
(78fm) allan hringinn í kringum bústaðinn. Húsið hefur nýlega verið yﬁrfarið og
mikið endurnýjað, klæðning að utan og
ný einangrun, ný eldhúsinnrétting, nýtt
á baði. Rafmagn yﬁrfarið, ný ljós og ﬂ.
4.308fm leigulóð. V. 11,0 m. 6217
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Hafnarfjörður - Þúfubarðsérgarður
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Þjónustusími 891-9916
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Snyrtilegt og fallega innréttað sumar-r
hús í landi Grímkelsstaða í Grafningi í
Grímsnes- og Grafningshreppi. Landið
allt vel gróið, mikill trágróður og
geysifallegt útsýni. Lóðin er 2500fm og
leigð til 50 ára frá 1. október 2002 til 1.
október 2053 V. 9,2 m. 2266

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

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

Elsa Björg Þórólfsdóttir
Viðskiptastjóri
Sími: 664-6013
elsa@domus.is

Linda B Stefánsdóttir
löggiltur fasteignasali

Domus fasteignasala | Laugavegi 97 | 101 Reykjavík | Sími 440 6000 | Fax 440 6001 | domus@domus.is
Hörgslundur 2,
210 Garðabær

Logafold,
112 Reykjavík

Strandvegur 8,
210 Garðabær

Hraunbær,
110 Reykjavík

Opið hús í dag milli klukkan 17:00 – 18:00
Einstaklega vandað og glæsilegt 319,8 fm. einbýlishús á einni hæð
þar af 50,2 fm. bílskúr og 50,2 fm. geymsla undir bílskúr. Húsið er
mikið uppgert og allt hið vandaðasta. Fallegur gróinn garður og stór
pallur. Falleg eign sem vert er að skoða á besta stað í Garðabæ.
Verð: 75,9 millj.
Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013
eða elsa@domus.is

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

Fallegt og vel skipulagt 237,9 fm. Einbýlishús á einni hæð, þar
af 53,7 fm. tvöfaldur bílskúr sem er á jarðhæð. Einingarhús með
steyptum grunni. 4 svefnherbergi, sjónvarpshol og rúmgóð stofa.
Virkilega fallegt útsýni og pallur með heitum potti. Stórt bílaplan
fyrir framan hús. Eign á besta stað í Grafarvogi. Verð: 52 millj.
Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013
eða elsa@domus.is

SPORT

Opið hús í dag milli klukkan 18:15 - 18:45
Mjög falleg 113,4 fm. 3ja herb íbúð í Sjálandshverﬁnu í Garðabæ.
Allar innréttingar og hurðir úr Mahony. Rúmgóð herbergi og stofa.
Sameiginlegur garður með leiktækjum fyrir börn.
Stæði í bílageymslu. Verð: 32,8 millj.
Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013
eða elsa@domus.is

UMRÆÐAN

ÚTVARP

Björt og vel skipulögð 86,8 fm. íbúð á annarri hæð í góðu fjölbýli.
Tvö stór svefnherbergi með skápum. Fallegt útsýni úr stofu og
eldhúsi. Nýleg innrétting í eldhúsi. Stutt í alla almenna þjónustu.
Verð: 17,9 millj.
Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013
eða elsa@domus.is

LÍFIÐ

SJÓNVARP
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

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

LUNDUR 86-90 – Fossvogsdalur

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

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

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

TJARNARSTÍGUR
170 Seltjarnarnes. Uppgert baðherbergi. Stór timburverönd

GULLSMÁRI
200 Kóp. 2ja. herb. Fallegt útsýni. Stutt
í alla þjónstu. Verð 23,5 millj.

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

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

KRINGLAN
103 Rvk. 3ja herb. 88 fm. Falleg og vel
skipulög íbúð. Verð 26,5 millj.

HRAUNTUNGA
200 Kóp. Tengihús. Stórar þaksvalir.
Aukaíbúð. Góð staðsetning í lokaðri
götu.

ÁRSKÓGAR
109 Rvk. 4ra. herb. 110 fm. Fyrir 60 ára
og eldri. Verð 32,9 millj.

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

KAMBASEL

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

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

BJALLAVAÐ
110 Rvk. 3ja herb. Fallegar innréttingar.
Stórar þaksvalir. stæði í bílageymlu.

HEIÐARGERÐI
108 Rvk. Einbýlishús, 231 fm, Mikið
endurnýjað, 4 svefnherbergi, verð
52 millj.

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

Finndu okkur
á Facebook

Berjarimi - 2ja herb.

Verð: 17,2 m.

Um 60 fm íbúð ásamt stæði í bílskýli. Parket og ﬂísar á gólfum.
Góðar svalir. Laus til afhendingar strax.

Árskógar - eldri borgarar

Finnbogi
Hilmarsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögfræðingur

sölufulltrúi

skjalagerð

Arahólar - 2ja herb

Þangbakki - 2ja herb.

Rúmgóð 65 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Yﬁrbyggðar svalir í
suðvestur með miklu útsýni yﬁr borgina. Sameign og húsi í góðu
ástandi. Laus til afhendingar.

Faxatún - Garðabæ

Góð 72 fm íbúð á 2. hæði í lyftuhúsi. Gluggar á tvo vegur og svalir
til austurs. Húsvörður sér um daglegan rekstur húss. Á jarðhæð er
sameiginlegu borð og fundarsalur.

Hraubær - 4ra herbergja.

Bogi
Pétursson

Verð: 18,9 m .

Vel skipulögð um 98 fm 4ra herbergja íbúð. Þrjú herbergi og stofa.
Stórar suðursvalir. Góð staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu.

Rúmgóð 70 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Nýlegt eldhús og baðherbergi ásamt gólfefnum. Stórar svalir. Stutt í alla verslun og
þjónustu.
Hagamelur - Atvinnuhúsnæði.

Mikið endurnýjað 164,4 fm einbýlishús á einni hæð. Fjögur svefnherbergi. Parket og ﬂísar á gólfum. Glæsilegur garður í góðri rækt.
Bílskúr. Gott hús miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.

Hraunbær - 3ja herbergja.

Verð: 17,9 m

Verð: 17,9 m

Nýkomin í einkasölu um 80 fm 3ja herbergja íbúð með sérinngangi
við Hraunbæ. Tvö rúmgóð herbergi og björt stofa með góðri lofthæð.

Til sölu 80 fm verslunarhúsnæði. Húsið er staðsett í gamalgrónum
verslunarkjarna við Hagamel í Reykjavík. Í húsnæðinu er í dag rekið
Hagabakarí en húsnæðið getur hentað fyrir ýmsa aðra þjónustu.

Álfholt, Hafnarﬁrði

Fínt 277 fm endaraðhús með tveimur íbúðum og innbyggðum bílskúr sem skiptist þannig: Aðalíbúð og ris 177 fm, íbúð í kjallara 59
fm og bílskúr 41 fm. Lóð frágengin. Miklir möguleikar.

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Vesturberg - 4ra her-

Verð: 24,5 m

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

Til sölu Atvinnu- /íbúðarhúsnæði við höfnina á Riﬁ Snæfellsnesi. Í
húsinu eru reknar tvær verslanir og nýlega innréttað vandað gistiheimili. Á 2. hæð hússins er einnig 122 fm íbúð. Skipti á minni
eignum skoðuð. Upplýsingar veitir Bogi 6993444

Við leitum að ...

Óskum við eftir öllum gerðum fasteigna viðsvegar á höfuðborgarsvæðinu á söluskrá okkar.
Góð þjónusta á sanngjörnum kjörum.
Allar upplýsingar veita sölumenn Ruth og Gustaf

Jónas Örn Jónasson
hdl og löggiltur fasteignasali.

Jónas

Ísak

Sigurður

Gylﬁ

gsm 770-8200
jonas@tingholt.is

gsm 822-5588
isak@tingholt.is

gsm 616-8880
sos@tingholt.is

gsm. 822-0700
gylﬁ@tingholt.is

Árskógar 6 Efsta hæð - OPIÐ HÚS
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Sjálandshverﬁ - Lúxusíbúð
Vorum að fá 151 fm lúxusíbúð í
einu glæsilegasta fjölbýli höfuðborgarsvæðisins. Innréttingar, lýsing,
tæki og gólfefni í sérﬂokki. Gólfhiti,
sjávarútsýni og stórt stæði í bílageymslu. Eigendur leita að stærri eign.
V 58,9 millj. Nánari uppl. gefur Gylﬁ S:
822-0700, gylﬁ@tingholt.is

Hlíðarhjalli - sérhæð
Glæsileg 136,8 fm. efri sérhæð með
bílskúr í Hlíðarhjalla með fallegu
útsýni og svölum í suðurátt. Einstök
eign í rólegu og barnvænu umhverﬁ í
V. 38,5 millj. Uppl. Gylﬁ S: 822-0700

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Sólvellir - Stokkseyri
Starkaðarhús á Stokkseyri er 195,3fm
fjölskylduvænt einbýli. Nýlega klætt
að utan og þak endurnýjað. stór pallur
með heitum potti og útigrilli. Fjallasýn
og 2000 fm gróin lóð. Verð 25,9
millj, Auðveld kaup, ákv. 21,6 millj.
Uppl. gefur Gylﬁ S: 822-0700, gylﬁ@
tingholt.is

Penthouse Lautasmára
Vorum að fá í sölu glæsilega 153 fm
penthouse íbúð á þessum vinsæla
stað. Eigninni fylgir aukaíbúð og stæði
í bílageymslu. Verð 41.5 millj. Allar
Uppl. gefur Sigurður S: 512-3606/6168880, sos@tingholt.is

IÐ
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Vorum að fá í sölu
glæsilega eign fyrir eldri
borgara í þessu vinsæla
húsi við Árskóga 6. Íbúðin
er á efstu hæð og er um 95
fm fyrir utan bílageymslu,
yﬁrbyggðar svalir, stæði á
besta stað í bílageymslu
VERÐ 33.9 - OPIÐ HÚS Í
DAG FRÁ KL 16 TIL 16.30
- UPPL. SIGURÐUR S:
512-3606/616-8880

ÚS

Hjallavegur 46 - OPIÐ HÚS
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Vorum að fá í sölu glæsilega 3ja herbergja risíbúð
á þessum vinsæla stað.
Öll nýlega endurnýjuð,
glæsilegt baðherbergi og
eldhús 4 metra lofthæð.
12 fm svalir. Stórar stofur.
Verð 21.9 millj.
Uppl. Sigurður S: 5123606 / 616-8880,
sos@tingholt.is

Akralind - Kópavogur

Sérlega gott atvinnuhúsnæði, alls 652,6 fm auk 100
fm milliloft. Húsnæðið er
skráð sem 5 einingar, en er
nýtt allt saman undir eitt
fyrirtæki í dag og er opið á
milli bila. Húsnæðið skiptist
í verslunarhúsnæði með
Hulduland 22 Fossvogi
Þrastarás - Áslandshverﬁ
nokkrum skrifstofum og 3
Fallegt 195,1 fm, raðhús ásamt bílskúr. Falleg 3 herb. 95,7 fm. íbúð á fyrstu
Húsið er vel staðsett í frábæru stað
hæð með sérinngangi í góðu fjölbýli á iðnaðarbil með inkeyrsludyrum og er milliloft í þeim. Húsnæðið er mjög vel staðsett
í fossvogsdal. Skóli, leikskóli og öll
barnvænum stað. Fallegar innréttingar og er í góðu ástandi. Möguleiki að kaupa minni einingar. 145,9 fm endabil – 140,6
þjónusta rétt hjá. V 49,8 millj. Uppl.
og parket á gólfum. V. 23,9 millj. Uppl. fm + milliloft – 140,9 + milliloft og 225,3 fm verslunar og skrifstofuhúsnæði.
Laust við kaupsamning. Uppl. gefur Ísak S: 822-5588, isak@tingholt.is
gefur Ísak S: 822-5588
gefur Gylﬁ S: 822-0700
Sími 512-3600 Fax 512-3601 www.tingholt.is - Bæjarlind 4 Kópavogi

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR
Búseturéttur á markaðsverði

Blásalir 24 í Kópavogi
Til sölu er búseturéttur í 3-4ra herbergja íbúð sem er um 99 fm á sjöttu hæð í tíu hæða fjölbýlishúsi. Íbúðinni fylgir stæði í bílakjallara.
Tvær lyftur eru í húsinu og fylgir aðgangur
að samkomusal.
Ásett verð er kr. 4.8 millj. og
mánaðargjöldin eru um kr. 145.000.Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn
samkvæmt mæli.
Blásalir 24 í Kópavogi
Til sölu er búseturéttur í 4-5 herbergja
íbúð sem er um 124 fm á þriðju hæð í tíu
hæða fjölbýlishúsi. Íbúðinni fylgir stæði
í bílakjallara. Tvær lyftur eru í húsinu og
fylgir aðgangur að samkomusal.
Ásett verð er kr. 9.9 mill. og mánaðargjöldin eru um kr. 161.000.Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn samkvæmt mæli.
Ferjuvað 7 í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð sem er um 73 fm að stærð ásamt stæði í
bílakjallara. Íbúðin er á jarðhæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi með yﬁrbyggðu garðrými
og lyftu. Ásett verð er kr. 5 millj. og
mánaðargjöldin eru um 129.000.-.
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið
nema rafmagn samkvæmt mæli.
Ferjuvað 11 í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja
íbúð sem er um 73 fm að stærð.
Íbúðin er á jarðhæð í þriggja hæða
fjölbýlishúsi með lyftu. Ásett verð er kr. 4.4 millj. og mánaðargjöldin eru um
132.000.-.
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.
Vaðlatún 8 á Akureyri
Til sölu er búseturéttur í 3 herbergja
íbúð um 97 fm í raðhúsi á einni hæð.
Íbúðinni fylgir um 28 fm bílskúr.
Ásett verð er kr. 6.3 millj. og
mánaðargjöldin eru um kr. 145.000.-
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Í Urriðaholti eru einstök landsgæði af náttúrunnar
hendi og auk þess er mikil áhersla lögð á nýja hugsun
í skipulags- og umhverfismálum.
Nánari upplýsingar má fá á heimasíðu Urriðaholts
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www.urridaholt.is.
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Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta geﬁð tilboð í búseturéttinn.
Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins að Kletthálsi 1 í
síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst á netfangið bumenn@bumenn.is

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR
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Þjóðbraut 1, Akranesi
Til sölu er búseturéttur í 3-4 herbergja
íbúð um 110 fm. Íbúðin er á annarri
hæð í átta hæða lyftuhúsi.
Ásett verð er kr. 2.5 millj. og
mánaðargjöldin eru um kr. 144.000.Í mánaðargjaldinu er allt nema
rafmagn samkvæmt mæli.
Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð þurfa að panta
tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 14. september n.k.
Tilboðsfrestur er til 21. september n.k.
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Víðigerði 12 í Grindavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja
íbúð ásamt garðskála og bílskúr.
Íbúðin ásamt garðskála er um 91 fm
og bílskúr um 28 fm.
Ásett verð er 8.4 millj. og
mánaðargjöldin eru um kr. 128.000.Í mánaðargjaldinu er allt nema
rafmagn og hiti samkvæmt mæli.
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Prestastígur 9 í Reykjavík
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð sem er um 82 fm. Íbúðin er á
jarðhæð í ﬁmm hæða fjölbýlishúsi. Í húsinu er lyfta og fylgir aðgangur að samkomuhúsi. Verð búseturéttarins er um kr. 2.7 millj. og eru mánaðargjöldin um 103.000.-.
Prestastígur 11 í Reykjavík
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 4ra herbergja íbúð. Íbúðin er um 107 fm á fjórðu
hæð. Stæði í bílakjallara fylgir íbúðinni og aðgangur að samkomuhúsi.
Verð búseturéttarins er um kr. 9.6 millj. og eru mánaðargjöldin um 126.000.-.
Í mánaðargjöldunum er allt innifalið nema rafmagn.
Stekkjargata 31 í Reykjanesbæ
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja ásamt garðskála
og bílskúr. Íbúðin er um 110 fm og bílskúrinn um 25 fm.
Verð búseturéttarins er um kr. 4.7 millj. og eru mánaðargjöldin um 142.000.-.
Í mánaðargjöldunum er allt innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.
Stekkjargata 53 í Reykjanesbæ
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja ásamt garðskála
og bílskúr. Íbúðin er um 110 fm og bílskúrinn um 25 fm.
Verð búseturéttarins er um kr. 5.8 millj. og eru mánaðargjöldin um 152.000.-.
Í mánaðargjöldunum er allt innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.
Vallarbraut 4 á Akranesi
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð sem er um 109 fm að stærð. Íbúðin
er í raðhúsi og fylgir um 30 fm bílskúr.Verð búseturéttar er um kr. 4.5 millj. og
mánaðargjöld um 149.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti
samkvæmt mæli.
Umsóknarfrestur er til 17. september n.k.
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Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins í síma 552-5644 milli
kl. 9-15. Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar um íbúðirnar og aðrar íbúðir í
sölumeðferð á heimasíðu Búmanna.
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Heildarstærð um 170 fm íbúð á 5 hæð.
Verð 52,9 millj.

Heildarstærðir um 87 til 98 fm.
Verð frá 25,9 til 29,5 millj.
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Heildarstærð 52,2 fm. íbúð á 1-3 hæð.
Verð frá 16,9 til 17,9 millj.

Heildarstærð um 124 fm íbúð
Verð frá 30,9 til 34,9 millj.
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KLEIFAKÓR-KÓPAVOGUR

VÆTTARBORGIR-GRAFAV.

BÆJARGIL-GARÐABÆR

Vel skipulagt 6 herb raðhús alls um 240 fm. Birt stærð samkvæmt Fallegt og vel skipulegt 5-6 herb. parhús alls 198,8 fm. Birt
FMR er 193,1 fm þar af 28 fm bílskúr. Verð 55.5 millj.
stærð skv. FMR er 172,2 fm þar af 26,6 fm bílskúr. Óskráð
viðbygging 17,7 fm. Verð 53.5 millj.

Stórglæsilegt 315 fm 8 herb.
einbýli á góðum stað í Kórarhverﬁnu. Húsið stendur við
óbyggt grænt svæði.
Verð TILBOÐ

ÓLAFSGEISLI GRAFARHOLT
Frábærlega staðsett um 330
fm einbýlishús á tveimur
hæðum með aukaíbúð og
tvöfaldann bílskúr. Laust til
afhendingar. Verð 63.5 millj.

TIL SÖLU:
Raðhús vesturbænum
FAGRIHJALLI-KÓPAVOGUR
Glæsilegt og frábærlega staðsett
um 330 fm einbýlishús á 2
hæðum með aukaíbúð og
tvöfaldann bílskúr. Laust til
afhendingar. Verð 85 millj.

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

MÝRARÁS-ÁRBÆR
Fallegt og mjög vel skipulagt
224,1 fm 6 herb. einbýlishús á
einni hæð með bílskúr.
Verð 55.9 millj.

VALLARBRAUT-SELTJARNANES
Falleg 8 herb. 202,6 fm 1. hæð
með bílskúr. Um óskráðir 30 fm
sólskáli. Verð 54.9 millj.
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SÖRLASKÓL-VESTURBÆR
Góð 3 herb. 78 fm kjallaraíbúð í
vesturbænum. Verð 24.5 millj.

BÁSBRYGGJA-GRAFAVOGUR
Falleg 85,9 fm, 3 herbergja íbúð á
1. Jarðhæð með sólpalli.
Verð 23.9 m

KLEPPSVEGUR-RVK
Mjög góð og björt 107,9 fm 4ra herb.
endaíbúð á 2. hæð. Verð 22.9 millj.

MÓABARÐ-HFJ
Góð 81,8 fm 3ja herb. íbúð á 3 hæð.
Sér geymsla í kjalllara. Áhvílandi 15,8
millj. Verð 18,5

ÁSVALLAGATA-REYKJAVÍK
Rótgróið 172 fm einbýlishús
með bílskúr á eftirsóttum stað.
Húsið er í útleigu í dag.
Verð 45 millj.

Einbýlishús í
Akralandi Garðabæ.

$79,118+Ò61é,

KLEPPSVEGUR-RVK
Rúmgóð 110,8 fm 4herb íbúð á
góðum stað. Verð 21 millj.

LAUGARNESVEGUR-RVK
Hlýleg 2-3 herb. íbúð á vinsælum
stað. Íbúðin er skráð 70,5 fm en inn
í fermetratölunni eru ekki ca. 30 fm.
efri rishæð Verð 22.9 millj.

LAUGAVEGUR-REYKJAVÍK
TIL SÖLU þrjú verslunarrými auk kjallara viðLaugaveginn.
Verslunarbilin eru á áberandi stað með góðum og stórum
gluggum. Í heildina eru verslunarbilin samtals 496,7 fm.

TIL SÖLU EÐA LEIGU 330 fm skrifstofurými á 3.hæð. Á
hæðinni eru tvö fundarherbergi, sameiginleg kafﬁstofa,
eldhús, snyrting og geymslur. Mjög góð staðsetning
miðsvæðið í Reykjavík.
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ERUM MEÐ FJÁRSTERKANN
KAUPANDA/LEIGJANDA!
Fjársterkur og traustur aðili leitar að
atvinnuhúsnæði til kaupa eða leigu undir
atvinnurekstur sinn á jarðhæð í Bankastræti eða neðarlega á Laugaveginum í
101 Reykjavík.
ERUM MEÐ FJÁRSTERKANN
KAUPANDA!
Traustur og reynslumikill aðili í fasteignaviðskiptum leitar að atvinnuhúsnæði til
kaupa á Laugarveginum eða í Bankastræti. Húsnæðið má vera í útleigu.
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TRAUST FASTEIGNASALA

Tilboð óskast í íbúðarhúsnæði að
Kirkjuvegi 8 á Hvammstanga

Sími: 464 9955

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

Björn
Lögg. fasteignasali
bjorn@byggd.is

Ingi Torfi
Viðskiptafræðingur
ingitorfi@byggd.is

Árni
Hrl.

Arnbjörg
Hdl.

Freyja
Ritari

Álfabyggð Akureyri

Sala 15318. Einbýlishús að Kirkjuvegi 8 Húnaþingi vestra.
Um er að ræða einbýlishús á einni hæð. Húsið er byggt úr
steinsteypu árið 1966. Stærð húsnæðisins er 135,8m² samkv.
Fasteignarskrá Íslands, stærð lóðar er 1.176,0m² sem er
leigulóð. Brunabótamat er kr.31.550.000.- og fasteignamat kr.
12.250.000.Húseignin er til sýnis í samráði við Ólaf H. Stefánsson í síma
455-2400 eða gsm 895-4453 og Ríkiskaup, Borgartúni 7, 105
Reykjavík í síma 530 1400. Tilboðseyðublöð liggja frammi á
sama stað ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann
25. september 2012 þar sem þau verða opnuð í viðurvist
bjóðenda er þess óska.

Lerkilundur 2, Akureyri

Bjarkarstígur Akureyri

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

Mjög gott og mikið endurnýjað einbýilshús, einnar hæðar, 151,2 fm. að stærð auk
33,6 fm. sambyggðs bílskúrs.
Í húsinu eru 5 svefnherbergi og 2 stofur.
Nokkurra mín. gangur í grunnskóla.
Laust í október.

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

Lerkilundur 27 Akureyri

Öngulstaðir Eyjafirði

Hraunfell í landi Núpa í Aðaldal Eyjabyggð Hrísey

Mjög gott einbýlishús á eftirsóttum stað.
Húsinu hefur verið einstaklega vel við
haldið og er mikið endurnýjað. Einn eigandi frá upphafi. Stærð húss 164,7 fm.
Sérstæður bílskúr 36 fm.

Stærð: 109,4 fm.
Herbergi: 4
Verð: 18 m.kr.
Falleg fjögurra herbergia risíbúð á
Öngulsstöðum í um 10 km. fjarlægð
sunnan Akureyrar.

Stærð: 50,5 fm.
Herbergi: 3
Verð: 21 m.kr.
Mjög fallegur sumarbústaður á leigulandi
úr landi Núpa í Aðaldal. Allt í kring um
bústaðinn er glæsileg skógrækt sem
veitir skjól.

SÍMI: 464 9955 Q FAX: 464 9901 Q STRANDGATA 29 Q OPIÐ MÁN. - FÖS. KL. 9-12 & 13-17
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Stærð: 221,1 fm.
Herbergi: 7
Verð: 60 m.kr.
Stór glæsilegt einbýlishús á rótgrónum
stað. Húsið er mikið endurnýjað.
Eignin er frábærlega staðsett en stutt er í
bæði grunn og framhaldsskóla bæjarins,
sjúkrahús og fleiri stóra vinnustaði.

Furuvellir Akureyri

Stærð: 64,3 fm.
Herbergi: 4
Verð: 12,5 m.kr.
Sumarhús á frábærum stað í Hrísey. Um er
að ræða sumarhús staðsett sunnarlega á
eyjunni, sem telur þrjú svefnherbergi,
stofu, eldhús svefnloft og baðherbergi.

Emilía Jóhannsdóttir Q Björn Guðmundsson Q Ingi Torfi Sverrisson
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Tilboð óskast í fasteignina Nátthaga 7,
Hólum í Hjaltadal, Skagaﬁrði

15095 – Nátthagi 7, eigandi Ríkissjóður Íslands.
Um er að ræða steinsteypt miðjuraðhús á einni hæð sem
stendur á gróinni leigulóð. Húsnæðið er laust nú þegar.
Húsið er samtals 77,2 m², byggt árið 1985. Húsið er í góðu
ástandi en þarfnast minni háttar viðhalds. Brunabótamat
eignarinnar er kr. 20.500.000,- og fasteignamat er
kr. 5.266.000,-.

Tilboð óskast í fasteignirnar Arnarholt á Kjalarnesi, Víðines á Kjalarnesi og
Brúarholt II (Efri Brú) í Grímsnes- og Grafningshreppi, Iðndal 2 í Vogum,
Kirkjubraut 37 á Akranesi og Vestmannabraut 22 í Vestmannaeyjum.

15158 – Víðines – Kjalarnesi - fyrrum hjúkrunarheimili
Um er að ræða hjúkrunarheimili, skrifstofubyggingu, eldhús ásamt
tengibyggingum og talin vera 2.265,8 m² skv. Þjóðskrá Íslands Fasteignaskrá. Húsin standa á samtals 16.703 m² leigulóð. Húseignirnar eru til sýnis í samráði við Ríkiskaup í síma 530 1400.

15090 – Arnarholt – Kjalarnesi – fyrrum sjúkrastofnun.
Um er að ræða sex byggingar sem samanstanda af íbúðarhúsnæði
og sjúkrahúsum sem eru í misgóðu ástandi. Áætluð stærð húsanna
er um 4.800 m² en ónákvæmar upplýsingar eru um húsin í Þjóðskrá
Íslands – Fasteignaskrá. Húsin standa á samtals 136.974 m² leigulóð.
Húseignirnar eru til sýnis í samráði við Ríkiskaup í síma 530 1400.

14969 – Brúarholt 2 (Efri Brú) - Grímsnes- og Grafningshreppi.
Um er að ræða gisti- og þjónustumiðstöð ásamt ﬂeiri íbúðarhúsum
og útihúsum. Áætluð stærð húsanna er um 1.400 m² skv. Þjóðskrá
Íslands – Fasteignaskrá. Húsin standa á 36 ha landsspildu. Nánari
upplýsingar gefur Louis Pétursson í síma 482 2147 og 892 9825 og
hjá Ríkiskaupum í síma 530 1400.

14879 – Iðndalur 2 – Vogum – eignarhluti Ríkissjóðs Íslands
Húsnæðið er 124,3 m² skv. Þjóðskrá Íslands - Fasteignaskrá. Húsnæðið er til sýnis í samráði við Sveitarfélagið Voga í síma 440 6200
og Ríkiskaup í síma 530 1400.

15156 – Vestmannabraut 22, Vestmannaeyjum, eignarhluti
Íslandspósts hf.
Um er að ræða afgreiðsluhúsnæði, vinnusal, skrifstofuhúsnæði,
kafﬁstofur, geymslur og snyrtingar á 1. og 2. hæð ásamt herbergjum
í kjallara og hlutdeild í sameign. Húsnæðið er byggt úr steinsteypu
árið 1950 og talið vera 823,9 m² samkvæmt Þjóðskrá Íslands Fasteignaskrá. Húseignin verður til sýnis í samráði við Sigríði Diljá
Magnúsdóttur í síma 481 1000 og Ríkiskaup í síma 530 1400.

14823 Kirkjubraut 37 – Akranesi - eignarhluti Íslandspósts hf
Um er að ræða afgreiðsluhúsnæði á 1. hæð, stórt herbergi og kafﬁaðstöðu á 2. hæð og geymslur í kjallara ásamt hlutdeild í sameign.
Húsnæðið er byggt úr steinsteypu árið 1958 og talið vera 388,6 m²
samkvæmt Þjóðskrá Íslands - Fasteignaskrá. Húsnæðið er til sýnis í
samráði við Þór Reynisson í síma 431 1001 og Ríkiskaup í síma
530 1400.

Húseignin verður til sýnis í samráði við Gunnar Óskarsson,
staðarumsjónarmann í síma 899 1293.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá
Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík fyrir
kl. 10.00 þann 25. september 2012 þar sem þau verða opnuð í
viðurvist bjóðenda er þess óska.
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Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Save the Children á Íslandi

Gögnin eru aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is.
Tilboð skulu berast til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir kl. 10:00 þann 25. september 2012
þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN6tPLZZZULNLVNDXSLV
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Skráðu fasteignina þína hjá okkur og við seljum hana!

FYRIRTÆKI TIL SÖLU
RE/MAX Senter kynnir gott fyrirtæki í fullum rekstri með góða
veltu og töluverða vaxtamöguleika. Um er að ræða
einkahlutafélag í eigin húsnæði á besta stað í miðborginni.
Rekstur félagsins er þjónusta og sala tengt innrömmun og er
sérhæfð vinnuaðstaða til staðar með tækjum og góðum lager.

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
arg@remax.is

Fyrirtækið er byggt á traustum grunni, viðskiptasambönd
tengd stórum og traustum viðskiptavinum og sölu og þjónustu
til almennings.
Framundan er árstíðabundinn annatími til viðbótar við góða
og staðbundna veltu.
Allar frekari upplýsingar veitir Þóra s. 777-2882 eða
thora@remax.is

Þóra Birgisdóttir

777 2882
thora@remax.is

Nú er réƩa tækifærið
Mikil eŌirspurn er núna eŌir eignum
og því er þeƩa réƫ ơminn Ɵl að setja
þína eign á sölu.
Ég hef dýrmæta og góða reynslu í fasteignaviðskiptum og
stend við bakið á þér alla leið.

Elín Viðarsdóƫr
Löggiltur fasteignasali
Sími: 695 8905 elin@fasteignasalan.is

46,0 m
24,9

25,9
46,0 m

Smárarimi 22

xOpið hús mánud. 10.09. kl 18.30-19.30
xEinbýli, 179,4 fm
xBílskúr 36,6 fm
xAfhending við kaupsamning
x3 rúmgóð svefnherbergi

Súlutjörn 29, 260 Rnb

xOpið hús mánud. 10.09. kl 18.00-18.30
x5 herbergja, 123 fm
xSérinngangur. Þvottahús innan íbúðar
x4 rúmgóð svefnherbergi
xYFIRTAKA 4,15% LÁN
xAUÐVELD KAUP. (Áhv.23,7 + kostn.)

27,9 m

Espigerði 4

xOpið hús miðv.d. 12.09. kl 17.30-18.00
x4ra herbergja íbúð,116 fm
xÞvottahús innan íbúðar
x4.hæð - glæsilegt útsýni
xAfhending fljótlega, ef vill

Heimir & Kolla

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

28,9 m

Drekavellir 18

xOpið hús miðv.d. 12.09. kl 18.30-19.00
x4ra herbergja íbúð,126,6 fm
xBílskýli. Þvottahús innan íbúðar
x4.hæð - glæsilegt útsýni/skjól
xViðhaldslítið fjölbýli með lyftu
xStórar lokaðar svalir

8,9 m

97,9 m

Vatnsendablettur

xEinbýli með hjónasvítu
xAlveg niður við Elliðavatn
x4 rúmgóð svefnherbergi
xAfhent með fullbúinni lóð
xSkipti möguleg á minni eign
xEign í algjörum sérflokki

www.fasteignasalan.is

Hjarðarholtsland

xFallegt 41,5 m2 sumarhús auk gestahúss í Stafholtstungum.

x3 svefnrými
x9.235 m2 leigulóð
xAllt innbú fylgir
xNýlegar innréttingar og tæki í eldhúsi
x30 m2 sólpallur og nýl. rafm.pottur
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VANTAR ALLAR STÆRÐIR
EIGNA Á SKRÁ HRINGDU NÚNA
Aðstoða einnig við leit að réttu eigninni fyrir þig

862 1914
FRÍTT SÖLUVERÐMAT

Þórdís Björk Davíðsdóttir
Sölufulltrúi
thordis@remax.is

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

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

STÓRÓLFSVÖLLUR Í RANGÁRÞINGI

Útvarps
þátturinn
Snorri með
Orra

Tilboð óskast í íbúðarhúsnæði að
Baughóli 44, Húsavík, Norðurþingi.

Sala 14722. Einbýlishús að Baughóli 44 á Húsavík, Norðurþingi.
Um er að ræða húseign sem er 2 hæðir með innbyggðum bílskúr Húsið er byggt árið 1982. Stærð húsnæðisins er 231,8m²
samkv. FMR, stærð lóðar er 690m² sem er leigulóð. Brunabótamat er kr.51.100.000.- og fasteignamat kr. 22.900.000.Húseignin er til sýnis í samráði við Önnu Sigríði Sigurgeirsdóttur í síma 899-2991 og Ríkiskaup, Borgartúni 7, 105 Reykjavík
í síma 530 1400. Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað
ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.

Til sölu er um 212 hektara spilda úr jörðinni Stórólfsvelli í Rangárþingi eystra.
Landið, sem er að stærstum hluta ræktuð tún liggur sunnan Suðurlandsvegar,
skammt vestan við þéttbýlið á Hvolsvelli. Túnin hafa alla tíð verið alfriðuð fyrir
beit. Þarna er fallegt útsýni m.a. til Heklu, Eyjafjallajökuls og Vestmannaeyja.
Nánari upplýsingar og myndir á www.Fannberg.is.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

frá hádegi
alla virka
daga

FANNBERG FASTEIGNASALA EHF.
sími 487-5028, ÞRÚÐVANGI 18, 850 HELLU.
Guðmundur Einarsson löggiltur fasteignasali
Jón Bergþór Hrafnsson viðskiptafræðingur

Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann
25. september 2012 þar sem þau verða opnuð í viðurvist
bjóðenda er þess óska.
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Heimir & Kolla

vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

Einn vinsælasti spjallþáttur heims í dag

Alla virka daga klukkan 17.35
endursýnd á Stöð 2 Gull klukkan 19.00
TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS | VERSLANIR VODAFONE | VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Sérstaða Rínar, að sögn Magnúsar Arnar Magnússonar verslunarstjóra og Ingólfs Arnarssonar framkvæmdastjóra, felst í sérhæfingu þeirra í popp- og rokkgeiranum en ekki síður í þeirri persónulegu þjónustu sem verslunin veitir.
MYND/VALLI

Gott úrval hljóðfæra og
persónuleg þjónusta hjá Rín
Hljóðfæraverslunin Rín hefur verið kölluð félagsmiðstöð popparans og vígi rokkarans. Verslunin var stofnuð árið 1942 og fagnar því
70 ára afmæli sínu í vetur. HljóðX keypti nýlega verslunina og nú er Rín með enn betra úrval af vörum en áður.
Hljóðfæraverslunin Rín er 70 ára
í ár. Verslunin var stofnuð árið
1942 af Stefáni og Herdísi Lyngdal. Hún hefur verið í eigu sömu
fjölskyldu í 69 ár eða þar til HljóðX
keypti verslunina haustið 2011.
Í dag býður Rín upp á fjölbreytt
úrval hljóðfæra og stúdíóvara en
leggur þó megináherslu á poppog rokkgeirann. Það er því vel við
hæfi, segir Magnús Örn Magnússon, verslunarstjóri Rínar, að verslunin hafi lengstum verið kölluð félagsmiðstöð poppara og vígi rokkarans á Íslandi. „Upphaf Rínar má
rekja til afa og ömmu sem opnuðu
verslunina í seinni heimsstyrjöldinni þegar þau hófu að selja leikföng og raftæki. Síðan breyttist það
þegar Bítlarnir komu á sjónarsviðið. Þá hófu þau að selja hljóðfæri
og í kjölfarið varð gítar- og poppstemningin allsráðandi í versluninni.“

Fjölbreytt úrval
Magnús segir Rín vera að mestu
leyti hefðbundna hljóðfæraverslun með áherslu á sölu gítara, bassa
og trommusetta. „Við seljum einnig stúdíógræjur og magnara en eitthvað minna af blásturshljóðfærum. Gítarinn er alltaf vinsæll enda
klassískt hljóðfæri. Síðustu ár hefur
kassagítarinn verið að koma inn
aftur á meðan rafmagnsgítarinn
var vinsælli um 1990. Einnig selj-

um við alltaf mikið af rafmagnstrommusettum. Salan á þeim
hefur aukist mikið undanfarin ár
samfara bílskúrsleysi margra hérlendis. Rafmagnstrommusettin
eru algjörlega hljóðlaus þannig að
fólk getur æft sig í friði án þess að
trufla aðra.“
Rín selur einnig mikið úrval
hljóðfæra fyrir börn og unglinga.
„Við erum til dæmis með gott úrval
klassískra gítara sem henta vel til
kennslu. Þetta eru ekki ódýrir gítarar en hrikalega góðir. Þeir eru
auk þess viðurkenndir af evrópsku
kennarasamtökunum. Við bjóðum einnig upp á ódýra gítara og
trommusett fyrir börn og unglinga
þannig að við höfum eitthvað fyrir
alla.“

heppileg viðbót við rekstur okkar
hjá HljóðX. Starfsemi okkar hafði
vaxið hratt undanfarin ár og þessi
kaup voru bara eðlilegt framhald
af þeim vexti. Rín var og er með
margar frábærar vörur í sölu, til
dæmis frá Roland, Gibson o. fl.“
Magnús tekur undir orð Ingólfs
og segir kaupin hafa verið fullkomið hjónaband. „HljóðX voru
með hljóðkerfi, stúdíógræjur og
margt fleira á en við í Rín vorum
með margar aðrar vörur sem þeir
höfðu ekki, eins og hljóðfæri,
magnara og margt fleira. Í dag
seljum við til að mynda JBL-kerfin
frá þeim. Við bjóðum einnig upp
á góða viðgerðarþjónustu þar sem
við höfum ýmsa fagmenn á okkar
snærum.“

Mikil samlegðaráhrif

Persónuleg og góð þjónusta

Haustið 2011 festi f yrirtækið
HljóðX kaup á versluninni. Ingólfur Arnarsson, framkvæmdastjóri
Rínar, segir ástæðuna fyrst og
fremst hafa verið þá að HljóðX hafi
lengi staðið í umfangsmiklum innflutningi á ýmsum tónlistarbúnaði fyrir tónlistarmenn, skemmtistaði, tónleikasali og fyrir tæki eins
og verslunarmiðstöðvar og flugstöðvar. „Við vorum með fullt af
vörum sem seldust ekki hjá okkur
en hefðu frekar átt heima í hljóðfæraverslun. Því keyptum við Rín
enda mikil samlegðaráhrif þar og

Sérstaða Rínar að sögn Magnúsar og Ingólfs felst bæði í sérhæfingu þeirra í popp- og rokkgeiranum en ekki síður í þeirri persónulegu þjónustu sem verslunin veitir.
„Við sem störfum í versluninni
erum allir tónlistarmenn og skiljum því þarfir viðskiptavina okkar
einstaklega vel. Hingað kemur góð
blanda af ungum sem öldnum viðskiptavinum, tónlistarmönnum
og almenningi. Síðan koma margir við og fá sér kaffi og kíkja í spjall
til okkar enda erum við jú hálfgerð
félagsmiðstöð eins og fyrr segir.“

Vöruúrval í verslun Rínar er afar fjölbreytt.

MYND/VALLI

Rín selur gott úrval gítara fyrir byrjendur jafnt sem lengra komna.

MYND/VALLI
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HLJÓÐFÆRI BROTIN

BLÁSTUR FRÁ ÁSTRALÍU
Tréblásturshljóðfærið
Didgeridoo á rætur að rekja
til frumbyggja Norður-Ástralíu.
Hljóðfærið á sér langa sögu og eru
til yfir 1500 ára gamlar hellamyndir sem sýna notkun þess. Það var
upphaflega notað þar sem leikið
var undir dansi en frumbyggjar
Ástralíu trúðu því að lækningamáttur byggi í hljóðfærinu og
hægt væri að lækna fólk með því
að spila á mein þess. Erfitt er fyrir
byrjendur að spila á hljóðfærið
en beita þarf lagni við að ná tón
úr því og spila varir og öndun þar
stórt hlutverk. Vanir spilarar hafa
þróað með sér svo kallaða hringöndun sem gerir þeim kleift að
spila í mjög langan tíma.

Mörgum tónlistarmönnum í rokksögunni hefur þótt svalt að brjóta gítarinn í lok
tónleika. Reyndar er þessi ágæta skemmtun ekki eingöngu bundin við gítarleikara;
trommuleikarar hafa gegnum tíðina brotið ófá trommusettin auk þess sem nokkrir
bassar hvíla í friði, margbrotnir og sundurtættir.
Elstu heimildir um listamann sem braut gítar á tónleikum greina frá Rockin‘ Rocky
Rockwell sem flutti grínútgáfu af Elvis Presley-slagaranum „Hound Dog“ og braut
gítarinn í öreindir að lagi loknu. Jerry Lee Lewis er talinn fyrsti rokkarinn sem rústaði
með stæl hljóðfærum á sviði en hann brenndi fjölda píanóa á sjötta áratugnum.
Gítarleikarinn Pete Townshend úr rokksveitinni The Who tók þó verknaðinn upp á
næsta stig og skrifaði sig í tónlistarsöguna á sjöunda áratugnum sem fyrsta rokkstjarnan sem braut gítara sína reglulega á tónleikum. Bandaríska tónlistartímaritið
Rolling Stones setur meðal annars gítarbrot Petes, á tónleikum í september árið
1964, á lista yfir 50 atriði sem breyttu rokksögunni. Seinni tíma rokkstjörnur hafa að
sjálfsögðu leikið eftir þessa iðju. Þannig rústaði Ritchie Blackmore úr Deep Purple og
Rainbow mörgum gíturum á áttunda áratug síðustu aldar. Kurt Cobain og aðrir meðlimir Nirvana brutu ófáa gítara og önnur hljóðfæri á síðasta áratug síðustu aldar.


  

Raggi Bjarna,
nason
Jón Páll Bujanrdur
og Guðm sson
Steingrím

FYRSTU HLJÓÐFÆRIN
Saga hljóðfæra er nánast jafnlöng sögu mannkyns. Í upphafi
menningar var notkun hljóðfæra
yfirleitt tengd einhvers konar
helgisiðum. Það var ekki fyrr en í
samfélögum seinni tíma að fólk fór
að búa til tónlist sem ætluð var til
skemmtunar. Hljóðfærin þróuðust
svo í takt við breyttar áherslur.
Fyrstu hljóðfærin voru búin til
úr dýraskinnum, beinum, tré og
öðrum efnum sem eyðast með
tímanum. Því er erfitt að fastsetja
einhvern tíma á því hvenær fyrsta
hljóðfærið kom til sögunnar og
hvers konar hljóðfæri það var.
Flestir fræðimenn eru þó sammála um það að flautur hafi verið
gerðar fyrir að minnsta kosti 37
þúsund árum. Sumir telja að elsta
flautan sé um 67 þúsund ára
gömul.


























ALLAR HELSTU SÖNGKONUR LANDSINS SAMANKOMNAR Á EINUM STAÐ
ÁSAMT STÓRSKOTALIÐI KARLSÖNGVARA, HRYNSVEIT, BLÁSURUM OG STRENGJASVEIT
Á GLÆSILEGUM STÓRTÓNLEIKUM Í HÖLLINNI

TUNERIFIC GÍTARSTILLIR
Gítarstillirinn Tunerific er
íslenskt gítarstilliforrit sem farið
hefur sigurför um heiminn
undanfarin ár. Forritið er hannað
af sprotafyrirtækinu Hugvakanum
fyrir OVI-stýrikerfi Nokia-síma og
hefur notið fádæma vinsælda hjá
Nokia-notendum. Því hefur verið
hlaðið niður í yfir milljón síma í
202 löndum. Virkni Tunerific er sú
sama og hefðbundinna gítarstilla;
farsíminn nemur hljóð frá gítarstreng á gítarnum og gefur svo
myndræn skilaboð á skjánum um
hvernig hann skuli stilltur. Einnig
hafa aðstandendur Tunerific
hannað forritið Chords sem er
hljómaforrit.
Hjá Hugvakanum er
nú unnið
að þróun
forrita fyrir
Iphone- og
Androidsnjallsíma auk
annarra
nýsköpunarverkefna.

HEIÐURSGESTIR

ANDREA GYLFADÓTTIR · DIDDÚ · EIVÖR · ELLEN KRISTJÁNSDÓTTIR · GUÐRÚN GUNNARSDÓTTIR
KRISTJANA STEFÁNSDÓTTIR · LAY LOW · RAGGA GÍSLA · SIGGA BEINTEINS
BJÖRGVIN HALLDÓRSSON · EGILL ÓLAFSSON · GISSUR PÁLL GISSURARSON · STEFÁN HILMARSSON

ÚTSETNINGAR & STJÓRN STÓRSVEITAR
HANDRIT & LAGAVAL

STJÓRN STRENGJASVEITAR

GRÉTA SALÓME

GUÐRÚN GUNNARSDÓTTIR · GUNNAR HELGASON · MARGRÉT BLÖNDAL · SAMÚEL JÓN SAMÚELSSON
SVIÐSMYND

MÓEIÐUR HELGADÓTTIR

KYNNIR

www.sena.is/elly

SAMÚEL JÓN SAMÚELSSON

MARGRÉT BLÖNDAL

BÚNINGAR

LEIKSTJÓRI

ELLEN LOFTSDÓTTIR

GUNNAR HELGASON

MIÐASALA HEFST 13. SEPTEMBER Á MIÐI.IS
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Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl.
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17

smaar@frettabladid.is / visir.is

8–17

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

Bílaþjónusta

BÍLAR &
FARATÆKI
Mercedes Bens C240 Elegance árg.
2001, sjálfskiptur 2.6 V-6 ek. 198þ.
km. Verð kr. 1.490.000.- Tilboð kr.
1.000.000. Upplýsingar í síma 8408057.

FORD Focus Trend Station Dísel. Árg
9/2007, ek 124 Þ.KM, 5 gírar, Loftkæling,
álfelgur ofl, Mjög eyðslugrannur og fínn
bíll, Ásett verð 1.650.000. Tilboðsverð
1.350.000 Rnr.117782. Er á staðnum,

TILBOÐ 4.990.000 - 9
MANNA

M.BENZ SPRINTER 316 CDI 4X4. Árgerð
2006, ekinn aðeins 85.þ km, 5 gírar, er á
staðnum. Verð áður 5.890.000.- Tilboð
4.990.000.- Rnr.102729. Sími:562-1717.

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

Til sölu Cherokee jeppi árgerð’95.
Ekinn 220 þúsund. Upplýsingar í síma
6965528.
Volkswagen Vento ‘97. Ekinn 209 þús.
Sjálfskiptur. Ný skoðaður. Ný tímareim.
CD. Verð 120 þús. S. 777 4426.

VW - Skoda - Varahlutir
Ódýr sendibílaþjónusta. Heimsendingar
og fyrirtækjaþjónusta. www.keyrsla.is
S:820-3880

Fellihýsi

250-499 þús.

Bílar til sölu
Skoda Octavia 1,6 árg ‘01 . Ek.189 þ.km
SK. ‘13 Aðeins bein sala s.6154349

Bílar óskast
Óska eftir bíl á bilinu 30-400þ +. Ekki
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

DÍSEL

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 og lau
12-16.
www.bilalif.is

Disel Skoda 2010

Fallegur sparneytinn (ca 5 L/100km)
Skoda Octavia disel station arg „10
ekinn 48þkm. Beinskiptur verð
2.990þkr uppl. 6174888

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.

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

TILBOÐ 490.000

SKODA
OCTAVIA
AMBIENTE.
Árgerð 2010, ekinn aðeins 25.þ
km, sjálfskiptur, er á staðnum. Verð
3.690.000. Rnr.320263. Sími:562-1717.

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11
220 hfj. S. 534 1045.

A-hýsi til sölu. Endurbætt og 1996
árgerð. Verðhugmynd 600-700 þús,
fortjald getur fylgt á 50 þús. S. 6626795 -Sigurður.

Viðgerðir
AB Bremsur og viðgerðir

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

AB - PÚST

Hjólbarðar

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

Vinnuvélar

Jeppar

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir
Faglærðir Píparar

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

Besto slípivél + kerra. Á bilauppbod.is
eða í síma 892-8735.

Lyftarar

Diesel Tilboð 235þús

Til sölu VW Caddy 1.4 Bensín ‘05.
Ekinn aðeins 60þús. Nýskoðaðu og
smurður. 2 dekkjagangar. Verð 930þús.
Upplýsingar í síma 8976795.

Pípulagnir

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

Nissan Terrano árg99 sjálfskiptur,
krókur, þarfnast aðeins lagfæringar.
Ásett 550þ Tilboð 235þ S:8669274

Sendibílar

Hreingerningar

Vinnuvéla- Lyftara- og Bifreiðaflutningar
á verði fyrir þig.

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

Varahlutir
Varahlutavaktin
Sími 555 6666

SPARIBAUKUR

Ford Focus station 04, sk.2013,
ek.100þkm Sölusk. frá Frumherja fylgir
Verð 990þ s.8222008
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Körfubílaleiga

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

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.

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Til sölu

Subaru Impreza STi árg. 2006, ek.
51 þkm, 280 hö, ekkert tjúnnaður
og eins og nýr, 100% þjónustubók,
EINN EIGANDI. Tilboðsverð 3.190.000
staðgreitt. Til sýnis og sölu hjá
Heimsbílum á Kletthálsi. Frekari uppl.
í s. 567-4000

VW Passat og Peouget 4

Passat Ek. 86þkm, áhv. 1,1m. V. 1.890þ
Peugeot: Ek 95þkm. TILB 950þ stgr.
Uppl. í s. 899 0309.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi
Mitsubishi Outlander 2,4. Árgerð 2005,
ekinn 73 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur,
dráttarkúla. Ásett verð 1.650.000 fæst
á 1.500.000 Gsm : 897-9419.

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

BMW 318 árg. 1998 sjálfskiptur ek. 215
þ.km. Verð kr. 280.000. Upplýsingar í
síma 840-8057.
Smart 4 2005 vélarlaus. Verð: 250þús.
Upplýsingar í síma 821-6921
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Garðyrkja

Húsaviðhald

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.
Viðhald - gluggar - hurðir - veggir
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir.
S. 899 3011.
Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla.
S. 867 7753.

Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

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

Bókhald

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

Rafvirkjun
RAFVIRKJUN S. 896 6025

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

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

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

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

Spádómar

Önnur þjónusta

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

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

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

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

KEYPT
& SELT

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Til sölu

KJS Verktakar

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

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

Sérverslun með
náttúruvænar og
andlegar vörur.

Þjónusta

Spásíminn 908 5666

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

hlustið - trúið - hlýðið

HARMAGEDDON

Úrval af saltkristalslömpum, lífrænum
snyrti- og húðvörum, blómadropum,
himalaya
baðsalti,
reykelsum,
ilmkertum,
slökunargeisladiskum,
englaspilum, o.fl. Ditto, Smiðjuvegi
4 (græn gata), 200 Kópavogi. Opið
mán-fös 12-17. Lau 12-15. www.ditto.is
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2. herbergja íbúð í 105 Rvk. 125 þúsund
með hita og rafm. Hægt að leigja með
eða án húsgagna. Laus frá 10. Sept til
1.maí 2013. Áhugasamir senda póst á
geirmundur11ru.is

HEIMILIÐ

Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími
773 3182.

Heimilistæki

Húsnæði óskast
Par óskar eftir íbúð í miðbæ frá og
með 1 okt. Góð meðmæli. Greiðslugeta
120 þús. S. 615-8425, theicelandist@
gmail.com

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Fyrir veiðimenn
Þverá í Borgarfirði

Sjóbirtingsveiði í neðri hluta Þverár.
Eingöngu fluguveiði frá 18. sept. - 30.
sept. Uppl. í síma 848 2304.

Atvinnuhúsnæði
Óskast keypt

Nánari upplýsingar í s. 849 0698.
Til leigu jeppa (bíla) pláss á Höfðanum.
Uppl. s. 615 2500

51,6 m2 iðnaðarbil

KAUPUM GULL

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

og aðra eðalmálma gegn
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

ATVINNA
Atvinna í boði

Til leigu.

Við leitum að íslenskumælandi
einstaklingi til úthringinga.
Fjölbreytt verkefni. Vinnutími
10-16.
Uppl. í síma 5464645.
simstodin@simstodin.is
Frændur Pípulagnir óska eftir vönum
mönnum til starfa. Aðeins duglegir
alvöru menn koma til greina.
Upplýsingar í síma 6592961 eða
8474980. Berjast !!!
Óskum eftir fólki í úthringistarf
á kvöldin, föst laun og bónusar.
Áhugasamir sendi póst á erna@tmi.is
Veitingastaður við Ármúla óskar eftir
áreiðanlegri manneskju til starfa í
eldhús, afgreiðslu o.fl. Fullt starf. Uppl. í
síma 847-4245

104
fm
við
Krókháls
með
innkeyrsludyrum. leiguval.is simi 894
1022 og 553 9820

220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

Dagvinna - Föst laun &
bónusar.

Laus til leigu skrifstofuherb. á
Strandgötu í Hfj. ca. 20fm. S. 899 8121.

Kaupi gull !

Geymsluhúsnæði

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

Upphituð
ferðavagnageymsla í
Borgarf.

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

s. 552-4910.

Frystigámur óskast

40ft frystigámur óskast, má vera
beyglaður enn gangfær. Uppl. s. 897
1731

Leigumiðlanir

www.geymslaeitt.is

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

HEILSA

Ökukennsla
www.aksturinn.is
S. 694 9515

Til bygginga

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

Húsnæði í boði
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.

Ódýrir dúkar

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

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

Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar
Friðriksson s. 863 7493.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS
E! ENTERTAINMENT ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

Atvinna

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

ÍBV-Íþróttafélag auglýsir

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

Starf framkvæmdastjóra

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

Aðalstjórn ÍBV-Íþróttafélags auglýsir starf framkvæmdastjóra laust til umsóknar.

Fæðubótarefni
Verslun

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Heilsuvörur

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

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.

Einkamál

á virkum dögum í bakaríin
okkar. Framtíðarstarf.
Umsóknir sendist með nafni,
síma og heimilisfangi á
netfangið umsokn@kornid.is

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

Sjónvarp

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

Afgreiðslufólk óskast!

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

HÚSNÆÐI

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

TILKYNNINGAR

Geymslur.com

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

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

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

TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698
8301 www.tantra-temple.com

Save the Children á Íslandi

Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur, ber ábyrgð á starfsmannahaldi og hefur eftirlitsskyldu með rekstri einstakra deilda innan
félagsins. Meðal helstu verkefna framkvæmdastjóra má nefna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hafa umsjón með innheimtu félagsgjalda.
Sjá til þess að gjöld sem ber að greiða séu greidd.
Sjá til þess að skuldir séu innheimtar.
Ávöxtun lausafjár og varasjóðs.
Semja ársreikninga.
Hafa umsjón með fjáröﬂunum.
Annast gerð fjárhagsáætlunar.
Hafa umsjón með færslu bókhalds og reikningshaldi félagsins.
Skrá fundargerðir á stjórnarfundum og félagsfundum þegar ekki eru k jörnir sérstakir fundarritarar.
Sjá um bréfaskriftir í samráði við formann og aðra stjórnarmenn.
Undirbúa ársskýrslu og e.t.v ﬂeiri skýrslur um starfsemina í samvinnu við formann og ritara.
Byggja upp gagna- og heimildasafn félagsins.
Sjá til þess að bréf og skjöl séu í góðri vörslu.

Hæfniskröfur:
Reynsla og þekking á rekstri og stjórnun. Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ æskileg. Færni í mannlegum samskiptum nauðsynleg.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Jóhann Pétursson, stjórnarformaður ÍBV-Íþróttafélags, í síma 861-0141 eða í gegnum tölvupóstfang:
joip@eyjar.is
Senda skal umsóknir á: ÍBV-Íþróttafélag, Pósthólf 175, 902 Vestmannaeyjum. Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2012.
Undir ÍBV-Íþróttafélag fellur handknattleikur og knattspyrna, allir ﬂokkar. Auk þess heldur ÍBV-Íþróttafélag Þjóðhátíð, Shellmót, Pæjumót TM og Þrettándann.
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timamot@frettabladid.is

Merkisatburðir
422 Selestínus I. verður páfi.
1908 Fyrstu almennu leynilegu kosningarnar til Alþingis
haldnar. Áður hafði verið kosið í heyranda hljóði. Kosningaþátttaka stóreykst í kjölfarið og fer í 75,5 prósent.
1911 Minnisvarði eftir Einar Jónsson um Jón Sigurðsson
afhjúpaður framan við Stjórnarráðshúsið í Reykjavík. Síðar var
styttan flutt á Austurvöll.
1942 Þýsk orrustuflugvél gerir árás á tvo bæi á Breiðdalsvík og
á fimm báta úti fyrir Austurlandi. Skemmdir verða á húsum,
en fólk sleppur án meiðsla.
1950 Minnisvarði um Bjarna Sívertsen riddara afhjúpaður í
Hellisgerði í Hafnarfirði. Bjarni hóf verslun í Hafnarfirði 1793
og hefur verið nefndur faðir staðarins.
1960 Samtök hernámsandstæðinga stofnuð.
1977 Síðasta aftaka með fallöxi fer fram í Frakklandi.
2003 Ráðist á Önnu Lindh, utanríkisráðherra Svíþjóðar. Hún
lætur lífið af völdum stungusára daginn eftir.

COLIN FIRTH leikari á afmæli í dag

„Ég myndi heldur vilja að fimm manns þekktu til starfa minna og þætti varið í
þau heldur en að fimm milljónir þekktu til þeirra og væri alveg sama.“

Farandsýning ungmenna
Sýningin Norden Rundt stendur nú yfir í Nuuk á Grænlandi en
hún samanstendur af verkum eftir
ungmenni frá Íslandi, Færeyjum,
Grænlandi, Álandseyjum og Finnlandi. Á meðal þeirra sem eiga
verk á sýningunni eru 12 nemendur Myndlistaskólans í Reykjavík á
aldrinum 13-16 ára sem allir sóttu
námskeiðið Teikning, málun, grafík
við skólann síðastliðinn vetur.
Verkefnið Norden Rundt er samstarfsverkefni norrænu húsanna í
þátttökulöndunum fimm og fólst
í því að ungmenni frá öllum löndunum unnu verk í flutningsgám
sem merktur var með þjóðfána
þeirra. Gámarnir voru síðan allir

fluttir til Nuuk þar sem sýningin var opnuð og vinnubúðir haldnar fyrir nemendur. Sýningin mun
síðan ferðast um Grænland og fara
þaðan til Helsinki, Kaupmannahafnar, Maríuhafnar og Þórshafnar, en gert er ráð fyrir að hún komi
til Reykjavíkur í apríl á næsta ári
og verði sett upp við Norræna húsið
í Reykjavík á Barnamenningarhátíð 2013.
Íslensku nemendurnir ákváðu
að gera innsetningu í gáminn sinn,
skuggateikningu af lítilli veröld
eða borg þar sem ákveðnar byggingar og fyrirbrigði minna á Ísland.
Kennari á námskeiðinu var Þorbjörg Þorvaldsdóttir.

INNSETNING Framlag íslensku ungmennanna var

þessi innsetning.

Sykur í sögunni
Fátækt er þema hádegisfyrirlestra Sagnfræðingafélags Íslands á haustmisseri en fjallað verður um
fátækt í sögulegu ljósi, á ýmsum tímum og út frá
ólíkum sjónarhornum. Fyrsti fyrirlesturinn verður haldinn á morgun
en það er Sólveig Ólafsdóttir sem
flytur erindi sem ber heitið Dísætur skortur – smávegis um sykur í
sögunni. Þetta er fimmtánda árið
sem sagnfræðingar standa fyrir
hádegisfyrirlestrum en þeir hafa
„fyrir löngu fest sig í sessi sem
frjór vettvangur umræðu um sagnSÓLVEIG ÓLAFSfræðileg málefni á breiðum grundDÓTTIR Flytur
erindi um sykur og velli,“ eins og segir í fréttatilkynningu þar sem einnig er tekið fram
skort á honum á
að þeir séu jafnan vel sóttir.
morgun.
Á vormisseri verður yfirskrift
fyrirlestranna: Hvað er sögulegur skáldskapur.
Fyrirlestrarnir verða haldnir í hádeginu annan
hvern þriðjudag og hefjast klukkan 12.05 – 13.00 í
fyrirlestrasal Þjóðminjasafns Íslands.

FÁTÆKT FRÁ ÝMSUM SJÓNARHORNUM
11. september: Dísætur
skortur – smávegis um sykur
í sögunni. Sólveig
Ólafsdóttir.
25. september:
Þeim eru mislagðar höndur
þeim herrum.
Bjargarskortur í Breiðafjarðareyjum undir lok 19. aldar.
Már Jónsson.
9. október: Fátækt á Íslandi
1991-2004. Hannes H.
Gissurarson.
23. október: Velsæld í

örbirgðarlandi? Margrét
Gunnarsdóttir
6. nóvember: Fátækt
og fátækraframfærsla
á úthallandi miðöldum
og byrjun nýaldar.
Vilborg Auður
Ísleifsdóttir.
20. nóvember:
Íslenska neyslusamfélagið.
Úr neysluæði í kreppu.
Magnús Sveinn Helgason.
4. desember: Fátækt á
Íslandi í aldanna rás. Gísli
Gunnarsson.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

JÓHANNA THORLACIUS
sem lést sunnudaginn 2. september, verður
jarðsungin frá Neskirkju miðvikudaginn
12. september kl. 15.00. Þeim sem vildu
minnast hennar er bent á líknarstofnanir.
Margrét Oddný Hannesdóttir Borg
Guðmundur Hannesson
Þorsteinn Hannesson
Sigmundur Hannesson
barnabörn og barnabarnabörn.

Curt Erik Borg
Ása Jónsdóttir
Karólína Eiríksdóttir
Hildur Einarsdóttir

Á VAKTINNI Gerður G. Bjarklind í hljóðveri Ríkisútvarpsins þar sem hún starfaði um árabil. Myndin til vinstri er tekin árið 1977 en hin síðari er

tekin árið 2004.

GERÐUR G. BJARKLIND: FAGNAR SJÖTUGSAFMÆLI Í DAG

NÝTUR LÍFSINS Í MOSKVU

Útvarpskonan góðkunna Gerður G.
Bjarklind er sjötug í dag. Af því tilefni
sló Fréttablaðið á þráðinn til Gerðar
sem heldur upp á daginn fjarri íslenskum heimahögum. „Ég er nú bara úti í
göngutúr hér í Moskvu með manninum
mínum. Hér erum við í vellystingum hjá
systurdóttur minni, Ásu Baldvinsdóttur,
sendiherrafrú, og manni hennar Alberti
Jónssyni sendiherra Íslands í Moskvu.
Ég ætla að nota afmælisdaginn í það
að skoða Kreml og svo ætlum við út að
borða um kvöldið,“ sagði Gerður sem er
í sinni fyrstu heimsókn í Rússlandi.
„Við komum út fyrsta september og
vorum fyrstu fimm dagana í Pétursborg, sem er dásamleg borg og afar
falleg. Við verðum hér til tólfta september en markmið okkar með þessari
ferð var að njóta þess besta sem Rússland hefur upp á að bjóða. Við erum til
dæmis á leið á ballett á morgun [laugardag], ætlum að sjá Hnotubrjótinn. Svo
höfum við skoðað okkur um en akkúrat
núna erum við á göngu með hund gestgjafanna.“
Ekki verður komist hjá því að spyrja
hvort einhver áform séu uppi um stórveislu til að fagna þessum merkisáfanga. „Ég geri nú ekki ráð fyrir því að
halda upp á afmælið með öðrum hætti
en þessari ferð. Við fórum í þessa ferð
því okkur langaði til þess að breyta til,
ég hélt upp á bæði fimmtugs- og sextugsafmælið með veislu. En maður veit
svo sem aldrei,“ segir Gerður að lokum.
sigridur@frettabladid.is

YFIR 700 ÓSKASTUNDIR
Gerður G. Bjarklind er flestum Íslendingum kunn fyrir störf sín hjá Ríkisútvarpinu.
Hún hóf störf þar árið 1961 og var lengi vel útvarpsþulur. Hún sá einnig um Lög unga
fólksins um tíma og frá árinu 1997 stjórnaði hún Óskastundinni á Rás eitt. Gerður
sagði skilið við þularstarfið í ársbyrjun 2005 en var áfram við stjórnvölinn á Óskastundinni. Í febrúar 2011 var þeim tímamótum fagnað að Gerður hafði séð um 700
Óskastundir. Við tækifærið var haldið hóf henni til heiðurs og þá var myndin tekin.
„Á einhverju allt öðru átti ég von en þessu. En þetta er líkt þeim því þau eru svo sæt
í sér og elskuleg, allir samstarfsmenn mínir. Ég er ekki hissa að því leyti og þetta var
bara ógurlega gaman,“ sagði Gerður í samtali við Fréttablaðið við þau tímamót.

ÞETTA GERÐIST: 10. SEPTEMBER 1915

Áfengisbann samþykkt á Alþingi
Ástkær faðir okkar, stjúpfaðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

JÓN VIGFÚSSON
áður til heimilis að Dalatanga 6,
Mosfellsbæ,

verður jarðsunginn frá Guðríðarkirkju
Grafarholti fimmtudaginn 13. september
kl 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á Orgelsjóð
Guðríðarkirkju. Kt: 660104-3050 banki 0114-15-380396.
Stefán Már Jónsson
Hrefna Lind Borgþórsdóttir
Kolbrún Jónsdóttir
Bæring Sigurbjörnsson
Edda Melax
Günter Willi Schmid
barnabörn og barnabarnabarn.

Alþingi samþykkti þennan dag árið
1915 bann við sölu, framleiðslu og
neyslu áfengis en það gekk í gildi í
ársbyrjun 1915. Algjört áfengisbann
ríkti hér á landi í sjö ár eða til ársins
1922 en þá var sala á léttvíni leyfð
vegna viðskiptasamninga við Spánverja. Árið 1935 var bannið afnumið á
öllum áfengistegundum nema bjór en
sala á honum var ekki leyfð á Íslandi
fyrr en 1. mars 1989. Þegar rætt var
um ný áfengislög á Alþingi í aðdraganda þess að bannið var afnumið
1935 var deilt um hvort leyfa ætti

bjór eða ekki. Meðal raka sem ýmsir
ræðumenn færðu fyrir því að banna
áfram bjór voru að bjórdrykkja leiddi
til áfengisfíknar meðal unglinga,
drykkja verkafólks myndi aukast
vegna þess að bjór væri ódýrari en
sterkt vín en meginröksemd stuðningsmanna laganna var sú að með því
að leyfa bjór yrði heimabrugg upprætt sem og smygl á áfengi.
Oft var deilt um bjórbannið og
lagafrumvörpum var stefnt gegn því
nokkrum sinnum en þó liðu 54 ár þar
til því var hnekkt 1989 sem fyrr segir.
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krossgáta
6

7

3

4

8

9

10

12
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LÓÐRÉTT
1. formóðir, 3. skammstöfun, 4.
jarðbrú, 5. sjáðu, 7. kurteisi, 10.
hvoftur, 13. hvíld, 15. klædd, 16.
úrskurð, 19. til.
LAUSN

Kristilegur kjaftagangur
BAKÞANKAR
pánn er meðal þeirra þjóða þar sem
Jóns
hljóðmengun er hvað mest. Það kemur
Sigurðar íslenskum sólarlandaferðalöngum eflaust
Eyjólfssonar ekki á óvart sem komið hafa á spænskan

S

hringa er hinum framliðna hins vegar
haldinn félagsskapur í formi þessarar líkvöku sem ég varð nú vitni að í fyrsta sinn.

bar. Þar talar hver og einn með slíkum
raddstyrk að halda mætti að viðmælandinn væri í næsta bæjarfélagi. Þar á ofan
þjösnast barþjónninn svo á kaffikvörninni
að viðskiptavinurinn fær það fljótlega á
tilfinninguna að hann sé staddur í vélsmiðju.

ÞEGAR ég kom að kapellu útfararstofunnar var ég uppfullur af lúterskum hátíðleik og hvíslaði því samúðarorðum að viðstöddum. Vissulega voru einhverjir með
tár á hvarmi en annars var hátíðleikinn af
skornum skammti. Menn voru við sama
heygarðshornið og kjöftuðu sem áður,
hver ofan í annan. Sumir létu ekki undir
höfuð leggjast að hafa uppi gamanmál.
Það kom þeim lúterska verulega spánskt
fyrir sjónir og eyru.

ÉG taldi mig vera að fara í skjól frá þessari mengun þegar ég fór einn góðan
sunnudag í messu. Þar töluðu hins
vegar sóknarbörnin hvert ofan í annað
en guðsmaðurinn var jafn ankannalegur og sendifulltrúi frá Satúrnus
þar sem hann hjalaði um Jesú Krist
meðan messugestir voru önnum kafnir í kjaftagangi að raða samborgurum sínum á skalann frá óþokkum
upp í öðlinga.

LÁRÉTT: 2. pels, 6. ms, 8. hak, 9.
mig, 11. no, 12. aðild, 14. snobb, 16.
de, 17. trú, 18. óma, 20. úi, 21. miði.

21

17

19

LÁRÉTT
2. flík, 6. fyrirtæki, 8. merki, 9. pfn.,
11. skst., 12. hlutdeild, 14. uppskafningsháttur, 16. í röð, 17. hyggja, 18.
bergmála, 20. mergð, 21. pappírsblað.

11

14

18

5

LÓÐRÉTT: 1. amma, 3. eh, 4.
landbrú, 5. sko, 7. siðsemi, 10. gin,
13. lot, 15. búin, 16. dóm, 19. að.

2

1

UPPLÝSINGA

SKJÁIR

UM síðustu helgi taldi ég mig

upp við það að börn voru lokuð inni og
dregið fyrir glugga þegar einhver var borinn til grafar. Þar var ég líka sóknarbarn
séra Döllu Þórðardóttur sem var snillingur í því að fanga athygli áheyrenda með
innblásnum prédikunum svo þessi kristilegi kjaftagangur hér á Spáni var mér
algjör nýlunda.

loksins vera kominn í var en
þá féll frá gömul sómakona
nátengd tengdafólki mínu. Hélt
ég þá til líkvöku eins og siðvenjur gera ráð fyrir. Spánverjar koma nefnilega sínu fólki til
grafar innan við tveimur sólarhringum frá því þeir gefa upp
öndina. Þessa tæpa tvo sólar-

ÞAÐ var ekki laust við að það færi um
mig þegar ég leit í kringum mig og sá að
allir á líkvökunni voru með láréttu rifuna
á útopnu nema ég og svo sú framliðna. Það
gerði þó ekkert til því ég læt þetta yfir
mig ganga af léttúð einni og heldri konan
var horfin til annarra heima þar sem mér
skilst að hljóðmengunin sé heldur minni.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Keila á miðvikudaginn?
Ég skal athuga!

BJARTARI EN
ÁÐUR HEFUR
ÞEKKST

VESTUR á Bíldudal var ég nefnilega alinn

Því miður!
Þá er Stoke á
dagskránni!

Þú veist að venjulegt
fólk skipuleggur líf sitt
samkvæmt dagatalinu, ekki leikjadagskrá
Liverpool!

■ Gelgjan

– og þarna
hefurðu
venjulegt fólk –
heimskingjar!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hvað finnst þér,
Palli?

Er í lagi með
þessi föt?

Það er ekki eins og einhver horfi á þig eða neitt.

Gelgjuskeiðið er
lækningin við of
háu sjálfsáliti.

Já, já,
hví
ekki?

■ Handan við hornið

Frábær myndgæði jafnvel við erfiðar
bjartar aðstæður. PHILIPS 46“ sunlight
readable skjárinn er bjartasti skjárinn
frá PHILIPS og því tilvalinn þar sem
birta er mikil.

Eftir Tony Lopes

Hér eftir
verður þú ekki
þekktur undir
nafninu
Kolbeinn kuti
heldur Stína stuð.

Barnalán

■ Barnalán
Getum
við málað
herbergið
mitt?
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Í hvaða lit?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þessum
blá-fjólubláa
hérna.

Viltu mála herbergið
þitt í sama lit
og marblettinn?
Bara
veggina.

Ég hugsa að þessi
grænguli litur í kring
gæti verið góður á
rúmteppið.

W
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38 ÁRA GAMALL

verður Íslandsvinurinn fjallmyndarlegi, Ryan Phillippe, í
dag. Ryan á tvö börn með fyrrverandi eiginkonu sinni, Reese Witherspoon,
Ava Elizabeth sem er þrettán ára og Deacon Reese, níu ára.

popp@frettabladid.is

Bræðralag rokksins í Kaplakrika
Tónlist ★★★★★
Rokkjötnar
Kaplakriki
8. september
ENGINN ÁHUGI Ellen DeGeneres hefur
engan áhuga á því að eignast börn.

Vill ekki
eignast börn
Ellen DeGeneres segist ekki hafa
áhuga á að eignast börn. Orðrómur hefur verið uppi um að hún
og eiginkona hennar, leikkonan
Portia de Rossi, ætli að stofna
fjölskyldu. Hann er greinilega
ekki á rökum reistur.
„Ég veit ekki af hverju fólk vill
að við eignumst börn. Ég hef sagt
það svo oft að við ætlum ekki að
eignast börn. Svo eru fréttir í
gangi um að við séum að leita að
sæðisgjafa,“ sagði spjallþáttastjórnandinn í viðtali við annan
slíkan stjórnanda, Jay Leno. Hún
bætti þó við að Leno yrði góður
sæðisgjafi ef henni myndi snúast
hugur.

Það voru sannkallaðir maraþonrokktónleikar í íþróttahúsinu í
Kaplakrika á laugardaginn. Átta
rokkhljómsveitir í þyngri kantinum stigu á svið. Sú fyrsta, Endless Dark, hóf leik um fjögurleytið,
en sú síðasta, Ham, lokaði dagskránni tæpum níu klukkutímum
síðar. Þetta var í fyrsta sinn sem
haldnir hafa verið rokktónleikar af
þessari stærðargráðu hér á landi,
án þess að erlendar sveitir séu á
dagskránni.
Rokkjötnarnir tókust frábærlega.
Það var góð stemning í húsinu frá
byrjun og það var góður stígandi í
dagskránni. Það voru frekar fáir
mættir þegar ég kom á staðinn.
Þá var kynnir kvöldsins, Haukur
Morðingi, að kynna hljómsveitina Momentum á svið, en hún var
önnur í röðinni á laugardaginn.
Það fjölgaði hins vegar fljótt í
salnum. Momentum stóð sig vel,
þeir félagar komu sínu níðþunga
og þróaða rokki vel til skila. Á
eftir þeim var röðin komin að
gömlu brýnunum í Bootlegs. Þeir

HÁMARK STEMNINGAR Að mati Trausta gagnrýnanda náði stemningin á tónleikunum

hámarki þegar rokksveitin Skálmöld ríkti í salnum.

tóku þetta á keyrslunni og enduðu
á því að fá 25 manna kór á svið,
Karlakór Sjómannaskólans söng
með þeim lagið Krummi svaf í
klettagjá. Flott. Vintage Caravan
var næst. Þetta er ung sveit, var
að gefa út plötu númer tvö. Þeir
eru hins vegar greinilega sviðsvanir og sýndu fín tilþrif. Salurinn var orðinn mjög heitur þegar
Brain Police spilaði sitt sett. Þeir
voru drulluþéttir og náðu upp mikilli stemningu. Flott sveit á sviði.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Jónbi trommari vakti líka mikla
lukku þegar hann tók sóló með logandi kjuðum.
Eins og fyrr segir var góður
stígandi í dagskránni. Sólstafir
eru ein af bestu rokkhljómsveitum
Íslands og stækkaði áhangendahóp
sinn mikið með plötunni Svartir
sandar og laginu Fjara. Þeir kláruðu sitt með stæl á Rokkjötnum,
sýndu meðal annars myndbönd á
risatjaldi fyrir ofan sviðið. Stemningin náði svo hápunkti þegar

Skálmöld ríkti í salnum. Þá var
húsið fullt og greinilegt að tónleikagestir kunnu plötuna Baldur
utan að. Þeir sungu, öskruðu og
steyttu hnefann í takt við kraftmikið Skálmaldarrokkið. Hljómsveitin tók nokkur ný lög af væntanlegri plötu og miðað við þau
eiga aðdáendur von á góðu. Mögnuð frammistaða. Ofursveitin Ham
kláraði svo kvöldið. Hún klikkaði
ekkert og fékk góð viðbrögð við
lögum eins og Animaliu, Ingimar
og Partýbæ, en mættu nú alveg
hræra aðeins upp í lagavalinu hjá
sér. Þeir komu svo aftur á svið
ásamt meðlimum úr Skálmöld og
tóku lagið Musculus. Frábær endapunktur!
Eins og áður segir var góð
stemning á Rokkjötnum. Margumtalað bræðralag rokksins var
í fullu gildi. Ákall Björgvins Sigurðssonar Skálmaldarsöngvara
var lýsandi fyrir stemninguna: „Ef
þið sjáið einhvern í vanda hérna á
gólfinu, frammi, eða fyrir utan,
hjálpið honum þá og ekkert rugl!“
sagði hann og rokkarar landsins
fögnuðu ákaft. Svona á þetta að
vera!
Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Fyrstu alíslensku
maraþonrokktónleikarnir Í Kaplakrika
tókust frábærlega vel

Sendi forseta skilaboð Vill kaupa hlut í
Lindsay Lohan sendi Barack Obama skilaboð í
gegnum Twitter þar sem hún óskaði eftir skattalækkunum handa einstaklingum á Forbes-listanum.
Obama ritaði á Twitter-síðu sína að hann hefði
lækkað skatta þeirra er helst þurftu á skattalækkunum að halda; miðstéttarinnar og smáfyrirtækja.
Lohan svaraði forsetanum með þessum orðum:
„Við þurfum líka að lækka skatta fyrir þá sem eru
skráðir milljarðamæringar á Forbes, ef þeir eru
það ekki. Þú verður að íhuga það einnig.“ UmmælLINDSAY LOHAN
in vöktu athygli ekki síst fyrir þá staðreynd að fáir
skilja yfirleitt hvað leikkonan á við með þeim.

Reykjalundarkórinn
vantar söngfólk.
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Popparinn og leikarinn Justin
Timberlake verður hugsanlega
einn af eigendum NBA-körfuboltaliðsins Memphis Grizzlies. Væntanlegur eigandi félagsins, Robert
Pera, hefur viðurkennt að Timberlake hafi áhuga á að kaupa með sér
hlut í félaginu.
Sexy Back-söngvarinn fæddist í Memphis og hefur verið duglegur við að fara á NBA-leiki víða
um Bandaríkin í gegnum árin svo
eftir hefur verið tekið. Líklegt er
að núverandi eigandi Grizzlies,
Michael Heisley, ætli að selja
hinum 34 ára Pera og fleiri fjárfestum meirihlutann í liðinu. Einn
þeirra er Timberlake, sem er
góður vinur Pera. Fregnir herma
að popparinn ætli að taka virkan
þátt í rekstri liðsins, enda hefur
hann mikinn áhuga á öllu sem viðkemur slíkum rekstri.
Timberlake er annars þessa dagana að leika í myndinni Runner,
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ANGIST Dauðarokkararnir hafa gert

samning við Abyss Records.

Samningur
við Abyss

JUSTIN TIMBERLAKE Popparinn og
leikarinn er mikill körfuboltaaðdáandi
og vill eignast hlut í Memphis Grizzlies.

Runner á móti Ben Affleck og
Gemmu Arterton. Leikstjóri er
Brad Furman sem síðast gerði
The Lincoln Lawyer. Myndin er
væntanleg í bíó á næsta ári.

Dauðarokkssveitin Angist hefur
gert samning við bandaríska
útgáfufyrirtækið Abyss Records.
Fyrirtækið mun gefa út fyrstu
breiðskífu Angistar á næsta ári.
Angist fór í tónleikaferð um
Frakkland í fyrra með rokkurunum í L´Esprit du Clan og gaf út
stuttskífuna Circle of Suffering.
Hún kom út í Bandaríkjunum í
sumar á vegum Abyss. Meðlimir
Angistar, sem lenti í öðru sæti í
keppninni Wacken Metal Battle í
fyrra, eru þau Edda Tegeder Óskarsdóttir, Gyða Hrund Þorvaldsdóttir, Haraldur Ingi Shoshan og
Tumi Snær Gíslason.
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Haustdagskrá Skjás eins kynnt
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HÖRKU
HÖRKU
SPENNU
SPE
NNUMYN
Y D!
ÍSL TAL!

POWERSÝNING
KL. 10
TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

60.000 MANNS!

ÍSL TEXTI

LAUGARÁSBÍÓ
THE BOURNE LEGACY
THE EXPENDABLES 2
ÁVAXTAKARFAN
INTOUCHABLES

Sýningartímar
7, 10(P)
8, 10.10
6
5.50, 8, 10.20

VINIR Vinirnir Kiddi Bigfoot og Sigrún
Birna Blomsterberg kynntu sér dagskrá
Skjás eins. Þau eru bæði þáttastjórnendur á útvarpsstöðinni K100.

HÆ GOSI Hópurinn á bak við grínþættina Hæ Gosi var mættur á svæðið en von er á
þriðju þáttaröðinni í febrúar. Hér er hluti hópsins saman kominn.

„Spennandi og öðrvísi mynd.

Frábær leikur hjá Önnu Gunndísi Guðmundsdóttur og myndatakan frábær.“
Róberts – Bylgjan
Bylgjan
Rúnar Róberts

“HÆTTIÐI NÚ ALVEG AÐ SNJÓA HVAÐ ÉG VAR HRÆDD Á ÞESSARI MYND!”
ÁSTRÍÐUR
STR
VIÐARSDÓTTIR - RUV
“VIRKILEGA VEL GERÐ OG SPENNANDI
OG GEFUR GÓÐA MYND AF LÍFINU UPP Á JÖKLI… HELD ÉG”

HARALDUR STEFÁNS / RETRO STEFSON

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

MBL

앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

- Rolling Stone

HOLLYWOOD REPORTER

STÆRSTA MYND SUMARSINS

YFIR
Y
FIR 62
62.000
000 GESTIR

앲앲앲앲
- Time Entertainment

앲앲앲앲
- Guardian

„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 Toy Story 3, Finding Nemo og Up.

ÁLFABAKKA

FROST
KL. 6 - 8 - 10 - 11
KL. 6 - 8 - 10
FROST LUXUS VIP
KL. 5:20 - 8 - 10:45
BOURNE LEGACY
KL. 10
BOURNE LEGACY
HIT AND RUN KL. 5:50 - 8 - 10:20
STEP UP REVOLUTION KL. 5:50 - 10:20
KL. 5:50
BRAVE . T
KL. 8
BRAVE . T
DARK KNIGHT RISES KL. 8

2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D

ÍSL ALI

ENSKU ALI

FROST
HIT AND RUN
BABYMAKERS

AKUREYRI

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

Arnar, ritstýra Vikunnar, Kristín Ýr blaðakona á Vikunni og
Elísabet Jónsdóttir markaðstjóri voru sælar og sætar.

Dagskrá haustsins kynnt

2D
2D
2D
2D
2D
2D

EGILSHÖLL

FROST
KL. 6 - 8 - 10 - 11
VIP BOURNE LEGACY KL. 8 - 10:45
12 HIT AND RUN KL. 8 - 10:10
VIP DARK KNIGHT RISES
KL. 8
12 STEP UP: REVOLUTION KL. 5:40
7 BRAVE ÍSL TAL
KL. 5:50
KL. 5:50
L ÍSÖLD 4 ÍSL TAL
16

L
12

16
12

Þegar dagarnir taka að styttast og laufin falla af trjánum hrökkva sjónvarpsstöðvarnar í
annan gír. Stöð 2 og Skjár 1 kynntu haustdagskrár sínar með pompi og prakt í lok síðustu
viku og óhætt er að segja að báðar stöðvar verða fullar af þrælgóðu efni á næstu mánuðum. Á meðan Skjár einn bauð til veislu í Austurbæ síðastliðið fimmtudagskvöld hélt Stöð
2 álíka partý í tónleikahúsinu Hörpu á föstudagskvöldið. Mörg þekkt andlit voru saman
komin á báðum viðburðunum til að kynna sér dagskrána og gera sér glaðan dag.

Haustdagskrá Stöðvar 2 kynnt

STÆRSTA MYND WB ALLRA
TÍMA Á ÍSLANDI

KEFLAVÍK
KL. 8 - 10:10
FROST
BOURNE LEGACY KL. 10
KL. 8
BABYMAKERS

SÆLAR OG SÆTAR Smartlandsdrottningin Marta María, Elín

með Katrínu Björgvins framleiðanda. Helga fer með hlutverk í
þáttunum Hæ Gosi.

KVIKMYNDIR.IS

SÉÐ OG HEYRT

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

GLÆSILEGAR Grínistinn og leikkonan Helga Braga var hress

FROST
HIT AND RUN
BABYMAKERS
BRAVE . T
ÍSL ALI

2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D

KRINGLUNNI
KL. 6 - 8 - 10
KL. 10:20
KL. 8
KL. 5:50

16
12
12
12
7
L
L

2D
2D
2D
2D

16
12
12
L

12

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á
16
12
12

BEINT FRÁ BÝLI Bubbi Morthens stýrir nýjum þáttum á Stöð 2 í haust þar

sem hann heimsækir nokkra bóndabæi landsins og setur þar upp tónleika
með sumu af okkar fremsta tónlistarfólki.

KUMPÁNLEGIR Félagarnir Sindri Sindrason og
Logi Bergmann voru kumpánlegir og glaðir í
bragði í Hörpu. Sindri fer af stað með nýjan þátt,
Heimsókn, í vetur og Logi heldur áfram með
Spurningabombuna.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

60

ÞÚSUND
GESTIR

HEILNÆMT FJÖR
FYRIR ÞAU YNGSTU
-H.V.A., FBL

5%
SMÁRABÍÓ
GLERAUGU SEELD SSÉR
ÉR
THE BOURNE LEGACY
C KL. 5 - 8 - 10.45
16
THE BOURNE LEGACY
C LÚXUS KL. 5 - 8 - 10.45 16
Á
ÁVAXTAKAR
FN
FA
KL. 4 - 6
L
THE EXPENDABLES 2 KL. 5.40 - 8 - 10.20 16
THE WWATCH
KL. 5.40 - 8 - 10.20 12
PARANORMAN 2D KL. 3.30
7
TOTALL RECALL
KL. 10.20
12
ÍSÖLD 4 2D ÍSÍL.TAL
.
KL. 3.40
L
TED
KL. 8
12

FEÐGAR Mið-Íslands uppistandarinn Dóri DNA mætti með son
sinn, Kára, á arminum.

FLOTT ÞRÍEYKI Þau Þorsteinn J., Svansý og Ari Edwald voru
spennt yfir haustdagskrá Stöðvar 2.

HÁSKÓLABÍÓ
THE BOURNE LEGACY
C
Á
ÁVAXTAKAR
FN
FA
THE EXPENDABLES 2
THE WAT
W CH
TO ROME WITH LOVE
INTOUCHABLES
BORGARBÍÓ
THE BOURNE LEGACY
C
INTOUCHABLES
THE EX
E PENDABLES 2

NÁNAR Á MIÐI.IS

5%

KL. 6 - 9
KL. 6
KL. 8 - 10.20
KL. 10.20
KL. 5.30 - 8
KL. 5.30 - 8 - 10.30

16
L
16
12
L
L

NÁNAR Á MIÐI.IS

KL. 5.40 - 8 - 10.20 16
KL. 5.50
12
KL. 8 - 10
16

SMART Kalli Berndsen er
alltaf smart til fara og var
engin undantekning á því
í Hörpu. Hann fer af stað
með aðra þáttaröð af Í nýju
ljósi á Stöð 2 í vetur.

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miðasala: 412 7711  Hverﬁsgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas
EIN SÝNING Á
MÁNUÐI AÐ
EIGIN VALI
INNIFALIN
AUK MARGSKONAR
ANNARRA
FRÍÐINDA!

bioparadis.is/
klubburinn

TILNEFND
TIL KVIKMYNDAVERÐLAUNA
NORÐURLANDARÁÐS

STÆRSTA
MYND
DANA
Á ÞESSU
ÁRI

KÓNGAGLENNA
Ó
(EN KONGELIG AFFÆRE)

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, 20:00,
22:10  HRAFNHILDUR 18:00, 20:00, 22:00
BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.
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Kaldur dagur í helvíti
Kvikmyndir ★★★★★
Frost
Leikstjórn: Reynir Lyngdal
Aðalhlutverk: Anna Gunndís
Guðmundsdóttir, Björn Thors,
Hilmar Jónsson, Helgi Björnsson,
Elma Lísa Gunnarsdóttir, Valur
Freyr Einarsson, Hallur Ingólfsson.

Fátt er verra fyrir spennutrylli
en spennufall, en það er eiginlega
besta orðið til að lýsa kvikmyndinni Frosti. Kynningarherferð
myndarinnar lofaði nokkuð góðu
þó hún hafi óneitanlega vakið upp
minningar um Blair Witch-fyrir-

Leikstýrir í
fyrsta sinn
Renée Zellweger ætlar að setjast
í leikstjórastólinn í fyrsta sinn
og leikstýra
gamanmyndinni 4½ Minutes. Leikkonan
fer einnig með
aðalhlutverkið í myndinni
á móti Johnny
Knoxville.
Zellweger
hefur áður
RENÉE ZELLWEGER
verið á bak við
tjöldin í Hollywood, eða þegar hún var einn af
framleiðendum Miss Potter sem
kom út 2006. 4½ Minutes gerist í
New York-borg og er byggð á ævi
uppistandarans Dov Davidoff.
Zellweger leikur einstæða móður
sem kynnist grínistanum Jimmy
Bennett sem á í erfiðleikum með
að festa ráð sitt.

Boðið
dómarasætið
Söngvarinn Enrique Iglesias gæti
verið næsti dómari í sjónvarpsþáttunum American Idol. Söngvarinn mun hafa fengið tilboð um
að ganga til liðs við hinn vinsæla
sjónvarpsþátt og gerast dómari.
Aðrir dómarar í þættinum munu
vera Nicki Minaj, Keith Urban og
Mariah Carey.
Árslaun söngvarans yrðu
ekki af verri endanum því hann
fengi 490 milljón krónur fyrir
starf sitt. Það er þó ekki víst að
Iglesias taki tilboðinu því hann
hefur áður afþakkað tilboð um að
gerast dómari X Factor og The
Voice.

  
    

bærið sem tröllreið kvikmyndaiðnaðinum fyrir aldamót. Augljóslega átti að búa til eftirvæntingu
og það tókst að vissu leyti. Íslenskir spennutryllar eru ekki í bíó í
hverri viku og hugmyndin er ekki
slæm. Ungt par, mastersneminn
Agla og kvikmyndagerðarmaðurinn Gunnar sem eru leikin af Önnu
Gunndísi Guðmundsdóttur og Birni
Thors, vaknar í rannsóknarbúðum
uppi á jökli og uppgötva eftir því
sem líður á daginn að allir félagar
þeirra úr rannsóknarleiðangrinum eru á bak og burt. Dularfullir
og ógnvænlegir atburðir fara að
gerast og sífellt syrtir í álinn hjá
söguhetjunum okkar sem eru ein
og yfirgefin í einskismannslandi

þar sem náttúruöflin sýna þeim
enga miskunn. Það er erfitt að fara
yfir myndina án þess að gefa of
mikið upp um söguþráðinn, en hitt
má segja að framvindan er óhemju
hæg fyrir hlé þar sem þau Agla
og Gunnar velta fyrir sér hvert
félagar þeirra gætu hafa farið.
Spennan og hryllingurinn sem
liggja undir, láta bíða eftir sér og
birtast svo ekki nema rétt í skötulíki. Loks er niðurlagið endaslappt
svo ekki sé dýpra í árina tekið. Það
er oftar en ekki til marks um góða
kvikmynd og ánægjulega kvöldstund þegar áhorfendur yfirgefa
salinn með höfuðið fullt af spurningum, en í þessu tilfelli spurðu sig
flestir hvort myndin væri í alvör-

EIN STJARNA Gagnrýnandinn Þorgils

gefur íslensku spennumyndinni Frost
bara eina stjörnu.
MYND/BJARNI GRÍMS

unni búin. Það sem má þó segja
myndinni til hróss er að leikstjórinn, Reynir Lyngdal, nær að skapa
nokkuð góða umgjörð um þau Öglu
og Gunnar. Leikmyndin og útlitið

er sannfærandi, allt hljóð er vel
unnið og Reynir kemur ágætlega
til skila ákveðnum votti af innilokunarkennd og ónotum, án þess
þó að það grípi áhorfandann fyllilega. Þau Anna Gunndís og Björn
skila sínum hlutverkum vel og er
ekki við þau að sakast þótt heildarútkoman sé nokkuð döpur og
skilji ekkert eftir sig. Þó að Frost
hafi vissulega eitt og annað til síns
ágætis er það einfaldlega ekki nóg
þegar sagan heldur ekki og þá ekki
myndin sjálf. Niðurstaðan er því
vonbrigði.
Þorgils Jónsson
Niðurstaða: Slappur spennuvísindatryllir sem nær aldrei að grípa
áhorfandann og skilur ekkert eftir sig.
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ELÍN METTA JENSEN fær gullskóinn í Pepsi-deild kvenna í ár en hún skoraði átján mörk fyrir Val í sumar.
Sandra María Jessen, Þór/KA, skoraði einnig átján mörk en Elín Metta spilaði færri mínútur í sumar og fær því
gullskóinn. Harpa Þorsteinsdóttir, Stjörnunni, skoraði sautján mörk og fær bronsskóinn.

sport@frettabladid.is

MINN BESTI LANDSLEIKUR

ÚRSLIT
Undankeppni EM
Ísland - Svartfjallaland

101-92 (61-39)

Stig Íslands: Jón Arnór Stefánsson 32, Hlynur
Bæringsson 22 (9 fráköst), Jakob Örn Sigurðarson
10, Logi Gunnarsson 8, Haukur Helgi Pálsson 5,
Helgi Már Magnússon 5, Finnur Magnússon 4,
Pavel Ermolinskij 4, Ægir Steinarsson 2.

Pepsi-deild kvenna
Fylkir - Þór/KA
Afturelding - Valur
Selfoss - Stjarnan
Breiðablik - FH
ÍBV - KR

1-2
4-4
1-4
1-1
8-0

LOKASTAÐAN
Þór/KA
ÍBV
Stjarnan
Valur
Breiðablik
FH
Afturelding
Selfoss
Fylkir
KR

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
12
12
9
8
5
4
4
3
1

3
2
2
4
5
4
4
4
3
5

1 53-16
4 58-22
4 53-23
5 48-30
5 41-22
9 27-47
10 22-42
10 30-77
12 23-44
12 17-49

45
38
38
31
29
19
16
16
12
8

SIGURVEGARI Hamilton var sannfærandi

á Monza-brautinni.

NORDICPHOTOS/GETTY

Formúla 1 á Ítalíu:

Hamilton varla
ógnað á Monza
FORMÚLA 1 Lewis Hamilton vann

sannfærandi sigur á Monzabrautinni á Ítalíu þar sem síðasti
kappakstur tímabilsins í Evrópu
fór fram. Hamilton, sem ekur
fyrir McLaren, var fremstur
á ráspól og leiddi næstum alla
keppnina. Forystu hans var varla
ógnað alla keppnina.
„Þetta gekk hnökralaust fyrir
sig. Ég held að ég hafi ekki lent
í neinum vandræðum,“ sagði
Hamilton.
Sergio Perez á Sauber varð
óvænt annar eftir að hafa verið
tólfti á ráspól. Fernando Alonso,
Ferrari, ók einnig mjög vel en
hann endaði í þriðja sæti eftir
hafa byrjað í því tíunda.
Alonso er efstur í stigakeppni
ökuþóra með 37 stiga forystu á
næsta mann. Hamilton fór upp í
fimmta sætið með sigrinum. - esá

Helgi Valur Daníelsson og Aron Einar Gunnarsson voru ryksugurnar á miðju íslenska liðsins gegn Noregi, eins og landsliðsþjálfarinn Lars Lagerbäck komst að
orði eftir leik. Helgi vonar að frammistaðan dugi til að halda sæti sínu í liðinu.
FÓTBOLTI Lars Lagerbäck, lands-

liðsþjálfari, setti miklar ábyrgð á
herðar þeirra Helga Vals Daníelssonar og Arons Einars Gunnarssonar fyrir leikinn gegn Noregi á
föstudag. Það var þeirra hlutverk
að stöðva miðjuspil gestanna en
þeim fórst það vel úr hendi. Eftir
leikinn sagði Lagerbäck að þeir
hefðu verið eins og tvær ryksugur
á miðju vallarins.
„Ég er þakklátur fyrir að hafa
fengið tækifærið og það er frábært
að finna fyrir trausti frá landsliðsþjálfaranum,” sagði Helgi Valur
við Fréttablaðið í gær. Landsliðið var þá komið til Kýpur þar
sem það æfði í gærmorgun. Kári
Árnason, sem fór meiddur af velli
á föstudag, gat ekki æft né heldur
Jóhann Berg Guðmundsson sem
fékk magakveisu í gærnótt.

Lagerbäck hefur fylgst vel með
„Það er ekkert annað að gera en að
nýta tækifærið þegar maður fær
það. Ég hef verið í landsliðshópnum síðan Lagerbäck tók við og þó
svo að ég hafi ekki verið alltaf í
byrjunarliðinu hefur hann fylgst
vel með mér og veit hvernig leikmaður ég er.“
Spurður hvort hann telji leikinn
á föstudag sinn besta leik á landsliðsferlinum játti hann því. „Sérstaklega þar sem við unnum 2-0
sigur á sterku liði. Ég hef áður
spilað ágætlega með landsliðinu en
þá hafa úrslitin ekki fallið okkur í

ÓLAFUR Hér í leik með landsliðinu á

Ólympíuleikunum.

Ólafur Stefánsson:

Möguleikinn
er ekki stór
HANDBOLTI Ólafur Stefánsson vildi

HELGI VALUR Var í „skítverkunum“ á miðju íslenska landsliðsins gegn Noregi á

föstudaginn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

vil. Mér leið vel á vellinum á föstudaginn og þetta var gott.“
Hann segist ekki hafa fundið
fyrir mikilli gagnrýni á frammistöðu sína með landsliðinu í gegnum árin. „Ég hef ekki verið hugsaður sem fyrsti kostur á miðjuna
hjá landsliðinu í gegnum árin. Ég
veit auðvitað best sjálfur hvað ég
get og kannski hafði mér ekki tekist að sýna mitt besta með landsliðinu.”

Fæ yfirleitt ekki mikla athygli
Helgi Valur segir það ef til vill
helgast af því að sú vinna sem

hann sinnir vekur yfirleitt ekki
mikla athygli. „Ég hef ekki fengið mikla umfjöllun, hvorki með
félagsliði mínu né landsliðinu. Ég
tel mína helstu styrkleika vera að
vera vel staðsettur, hlaupa mikið
og vinna fyrir liðið. Það vekur
yfirleitt ekki mikla athygli. En svo
lengi sem ég fæ að spila og þjálfarinn er ánægður þá er ég sáttur.“
Ísland mætir Kýpverjum á
morgun og vonast Helgi Valur vitanlega til að halda sæti sínu í liðinu. „Ég vona að frammistaða mín
á föstudag dugi til þess.“
eirikur@frettabladid.is

20.000
KR. AFSLÁTTUR

lítið segja um framtíðaráætlanir
sínar þegar Fréttablaðið ræddi
við hann um helgina. Ólafur
hefur verið í fríi síðan Ólympíuleikunum lauk í síðasta mánuði.
„Ég er bara enn að melta
Ólympíuleikana og veit ekki enn
hvað tekur við,“ sagði Ólafur.
„Það eru möguleikar, vissulega. Ég er að reyna að skapa
mér þannig aðstæður að ég velji
réttan möguleika, þó maður viti
aldrei fyrr en eftir á hvort maður
valdi rétt.“
Aron Kristjánsson hefur tekið
við þjálfun íslenska landsliðsins
og Ólafur útilokaði ekki að hann
myndi spila aftur með liðinu.
„Það er einn af þessum möguleikum en hann er ekkert rosalega
stór. Ég veit bara ekki hvað gerist
næst – það er óbreytt ástand hjá
mér.“
Ólafur var síðast á mála hjá
AG í Danmörku en hann er nú án
félags.
- esá

Frábær fyrri hálfleikur dugði ekki gegn Svartfjallalandi í síðasta heimaleik Íslands í undankeppni EM:

Leikjafyrirkomulagið yfirmáta heimskulegt
KÖRFUBOLTI Ísland tapaði fyrir

Svartfjallalandi, 101-92, þrátt
fyrir hetjulega baráttu. Ísland
skoraði 61 stig í fyrri hálfleik
og var með 22ja stiga forystu að
honum loknum.
Svartfellingar komu svo sterkir
til leiks í síðari hálfleik og söxuðu
á forystuna, jafnt og þétt.
Pavel Ermoli nskij meiddist snemma í síðari hálfleik a og
Haukur Helgi Pálsson spilaði
aðeins örfáar mínútur í síðari
hálfleik vegna villuvandræða. Jón
Arnór Stefánsson átti stórleik en
fékk sína fimmtu villu í stöðunni
83-80 þegar tæpar fjórar mínútur
voru eftir.
Svartfellingar gengu á lagið,

skoruðu ellefu stig í röð og gerðu
út um leikinn.
„Þetta hefur verið upp og niður
hjá okkur en ég hef verið að bíða
nokkuð lengi eftir því að fá svona
leik þar sem við byrjum jafn vel
og við gerðum í dag,“ sagði Hlynur
Bæringsson.
„Það er ekki gaman að tapa með
reisn, þó svo að við getum sagt
að við spiluðum vel. Þetta hefur
verið erfitt og fyrir utan leikinn
í Ísrael hafa síðustu leikir ekki
verið góðir.“
Landsliðið hefur nú spilað níu
leiki í undankeppninni og alltaf til skiptis á heima- og útivelli.
Öll liðin í riðli Íslands eru í austurhluta Evrópu og því gríðarlega

mikil ferðalög að baki. Strákarnir
spila lokaleik sinn í undankeppninni í Eistlandi á morgun.
Peter Öqvist landsliðsþjálfari
hefur keyrt liðið áfram á fáum
mönnum en segir samt að ferðaþreytan hafi meiri áhrif á spilamennsku liðsins en álag á lykilmenn. „Við höfum verið að fljúga
út snemma dags og koma svo seint
á áfangastað. Þetta hefur verið
mjög strembið,“ sagði hann og
Hlynur samsinnir því.
„Þetta prógramm er bara rugl.
Ég veit ekki hvað veldur því að
það er uppsett á þennan máta.
Það hefðu allir aðrir geta sett upp
skárri dagskrá. Þetta er yfirmáta
heimskulegt.“
- esá
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HLYNUR Hefur staðið í ströngu með

íslenska landsliðinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hinn eini sanni!
LA-Z-BOY er hágæða vörumerki, þar sem
þægindi, notagildi og ending fara saman.
Upplifðu hvíld á nýjan hátt og færðu þægindi
inn á þitt heimili með LA-Z-BOY.
LA-Z-BOY er eini stóllinn í heiminum sem
hefur 18 mismunandi hægindastillingar.
LA-Z-BOY er skrásett vörumerki og fæst

109.990
FULL
FU
LLT
TV
VE
ERÐ
RÐ:: 99
99.9
99
90
0

ASPEN La-z-boy stóll.
Brúnt eða natur áklæði.
B:80 D:85 H:100 cm.

FULLT VERÐ: 129.990

RIALTO La-z-boy stóll.
Brúnt, svart eða natur áklæði.
B:80 D:90 H:100 cm.

eingöngu í Húsgagnahöllinni.

119.990

149.990

FULLT VERÐ: 139.990

La-z-boy stóll. Svart, vínrautt, brúnt eða ljóst leður.
B:80 D:85 H:102 cm.

FULLT VERÐ: 169.990

GRAND PINNACLE XL La-z-boy
stóll. Svart eða brúnt leður. B:84
D:107 H:118 cm.
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VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON ER FALLIN FYRIR BRÚNNI

> Stöð 2 kl. 20.10
Glee

Gott samstarf frænda vorra

Það er komið að síðasta þættinum í þriðju þáttaröð af
verðlaunaþáttaröðinni Glee á Stöð 2. Will gefur meðlimum sönghópsins síðasta verkefnið; að syngja kveðjusöngva hvert til annars. Söngkonan Gloria Estefan er í
gestahlutverki í þættinum.

Hvað gerist þegar danskt
og sænskt sjónvarpsþáttagerðarfólk tekur höndum
saman? Svarið er sjónvarpsþáttaröðin Brúin.
Þættirnir eru sýndir í
Sjónvarpinu á þriðjudögum
og fjalla um störf danskra
og sænskra lögreglumanna
sem vinna að því að leysa
dularfull morðmál. Þættirnir
hefjast á því að lík finnst
á miðri Eyrarsundsbrúnni
og þarf lögreglufólkið að
taka á honum stóra sínum í leit að sjúkum en
stórsnjöllum glæpamanni sem fjölmiðlar nefna

Sannleikshryðjuverkamanninn.
Lögreglufulltrúarnir Martin
Rohde og Saga Norén eru
aðalpersónur þáttanna og eru
þau leikin af Kim Bodnia og
Sofiu Helin.
Það hefur sannast að frændur okkar eru ekki einungis
snjallir í ritun glæpasagna
heldur eru þeir einnig stórgóðir
í framleiðslu sakamálaþátta,
samanber dönsku þættina
Forbrydelsen.
Gæði þáttanna eru þvílík að
ég get auðveldlega leitt hjá mér íslensku þýðingarvillurnar sem hafa poppað upp reglulega.

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: Dauðinn í Feneyjum 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 20.00 Leynifélagið
20.30 Bankað upp á 21.30 Kvöldsagan: Folda
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.25 Á söngleiðum 23.15 Kvika 00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2
13.30 Ólympíumót fatlaðra: Hjólastólaruðningur - úrslit

15.15 Silfur Egils (e)
16.35 Herstöðvarlíf (13:13)(Army Wives)
17.20 Sveitasæla
17.34 Spurt og sprellað
17.42 Óskabarnið
18.03 Teiknum dýrin
18.08 Fum og fát
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Frá Svíþjóð til himins (4:8)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Undur alheimsins – Örlögin
(1:4) (Wonders of the Universe) Heimildamyndaflokki frá BBC þar sem prófessor Brian
Cox útskýrir hvernig lögmál vísindanna skýra
ekki aðeins sögu alheimsins og okkar allra.

21.15 Castle (23:34) Höfundur sakamálasagna hjálpar lögreglunni þegar morðingi
hermir eftir atburðum í bókum hans.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Alvörufólk (1:10) (Äkta människor)
Sænskir þættir sem gerast í heimi þar sem
ný kynslóð vélmenna hefur gerbreytt lífi fólks.
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.

23.20 Njósnadeildin (3:8)(Spooks IX)(e)
00.15 Kastljós (e)
00.45 Fréttir
00.55 Dagskrárlok

08.00 12 Men Of Christmas
10.00 Prince and Me II
12.00 Ultimate Avengers 2
14.00 12 Men Of Christmas
16.00 Prince and Me II
18.00 Ultimate Avengers 2
20.00 Einstein & Eddington
22.00 The Chamber
00.00 All Hat
02.00 Stoned
04.00 The Chamber
06.00 Loverboy

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm In The Middle (9:22)
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.40 Doctors (141:175)
10.20 Chuck (22:24)
11.05 Smash (10:15)
11.50 Falcon Crest (7:29)
12.35 Nágrannar
13.00 So you think You Can Dance
(13:23) (14:23)
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 (17:22)
19.45 Modern Family (18:24)
20.10 Glee (22:22)
20.55 Fairly Legal (2:13) Önnur þáttaröðin um lögfæðinginn Kate Reed sem hefur
náttúrulega hæfileika til að leysa deilumál,
bæði vegna kunnáttu sinnar í lögfræði og
eins vegna mikilla samskiptahæfileika.
21.40 Pillars of the Earth (5:8) Dramatískir sjónvarpsþættir úr smiðju Ridleys Scotts
byggðir á metsölubók Kens Follett og gerist
sagan á þrettándu öld á tímum ringulreiðar
og stjórnleysis.
22.35 Who Do You Think You Are?
(5:7) Afar áhugaverðir þættir þar sem þekktum einstaklingum er gefinn kostur á að rekja
ættir sínar langt aftur og komast að ýmsu
áhugaverðu um forfeður sína.
23.20 The Big Bang Theory (19:24)
23.40 Mike & Molly (4:23)
00.00 How I Met Your Mother (22:24)
00.25 Weeds (7:13)
00.55 V (11:12)
01.40 NCIS (19:24)
02.25 Chuck (22:24)
03.10 Capturing Mary
04.50 Fairly Legal (2:13)
05.35 Fréttir og Ísland í dag

SKJÁR EINN
07.00 Þýski handboltinn: TUSEM

17.05 Simpson-fjölskyldan (17.22) Tutt-

Essen - Füchse Berlin
18.00 Þýski handboltinn: TUSEM
Essen - Füchse Berlin
19.25 Eimskipsmótaröðin 2012
20.00 Schüco Open 2012 Útsending
frá mótinu í Þýskalandi þar sem nokkrum af
bestu kylfingum heims er boðið til leiks.
23.10 Meistarad. Evrópu: fréttaþáttur
23.40 Guru of Go Heimildamynd um
körfuboltaþjálfarann Paul Westhead sem
brenndi allar brýr að baki sér í NBA. Hann tók
við háskólaliðinu Loyola Marymount og fullkomnaði þar leikkerfi sitt sem vakti mikla athygli og var byggt upp á miklum hlaupum og
hröðum sóknarleik. Aðalstjarna liðsins þoldi
ekki álagið og lést úr hjartaáfalli á vellinum.

ugasta og önnur þáttaröðin í þessum langlífasta gamanþætti bandarískrar sjónvarpssögu.
17.30 ET Weekend
18.15 Glee (18.22) 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 (11.24) Sjöunda þáttaröðin
um bestu vini allra landsmanna.
19.25 Simpson-fjölskyldan (11.22)
19.50 Step It up and Dance (4.10)
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 (4.22) 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 (4.18) Bandarísk þáttaröð um unga konu með stóra drauma. Hún
fær vinnu hjá forríkri fjölskyldu sem einkakennari tvíburasystra sem eru ofdekraðar og
gjörspilltar.
22.00 Step It up and Dance (4.10)
22.45 Hart of Dixie (4.22)
23.25 Privileged (4.18)
00.10 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

17.45 Premier League Review Show
2012/13
18.40 Premier League World 2012/13
19.10 Arsenal - Sunderland
21.00 Premier League Review Show
2012/13
22.00 Football League Show 2012/13
22.30 Stoke - Arsenal

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 Stubbarnir
09.30 Lína langsokkur
09.50 Mörgæsirnar frá Madagaskar
10.15 Stuðboltastelpurnar
10.40 Histeria!
11.00 Disney Channel Útsending frá
barnarásinni Disney Channel.

17.00 M.I. High
17.30 iCarly (18:25)
17.55 Tricky TV (18:23)

18.15 Doctors (22:175)
19.00 Ellen
19.45 Spurningabomban (4:10)
20.30 Little Britain (4:8)
21.00 Steindinn okkar (6:8)
21.25 Pressa (4:6)
22.10 Ellen
22.55 Spurningabomban (4:10)
23.40 Steindinn okkar (6:8)
00.05 Doctors (22:175)
00.40 Little Britain (4:8)
01.10 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 Bigger Fatter Gypsy Wedding Mary og Paddy ætla að gifta sig með
pompi og prakt.
19.00 America‘s Funniest Home Videos (e)
19.25 Will & Grace (12.24)
19.50 One Tree Hill (9.13) Clay og Logan
ná loks sáttum og Julian og Brooke þurfa að
stíga í nýjar hæðir til að vernda sig og sína.
20.40 Rookie Blue (9.13) Í kjölfar bílslyss
er leyndarmálum ljóstrað upp sem leiðir nýliðana á slóð ungar stúlku sem leitað er að.
21.30 Óupplýst (2.7) Sjö þættir um
óupplýst íslensk mál sem byggð eru á
sögum Íslendinga af óútskýrðum atburðum
sem hafa átt sér stað. Í þætti kvöldsins verður sögð saga manns sem verður fyrir þeirri
óþægilegu reynslu að dreyma sama drauminn aftur og aftur.
22.00 CSI: New York (4.18) Skemmtilegt
kvöld lögreglunnar úti á lífinu með nokkrum
nýliðum fær óvæntan endi.
22.50 Jimmy Kimmel
23.35 Law & Order: Special Victims
Unit (4.24) (e)
00.20 The Bachelorette (3.12) (e)
01.50 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.10 BMW Championship 2012 (4:4) 12.10 Golfing World
13.00 BMW Championship 2012 (4:4)
18.00 Golfing World 18.50 BMW Championship 2012 (4:4) 22.00 Golfing World
22.50 The Open Championship Official Film
2010 23.40 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 60870 08/12

Sevilla
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

5. - 8. okt. 3 nætur

Verð frá 89.900

kr.*

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

* Verð án Vildarpunkta 99.900 kr.

VITA er lífið
VITA | Suðurlandsbraut 2 | Sími 570 4444 | VITA.is
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Til minningar um góðan vin
„Ég er að missa mig yfir nýja
Villagers-laginu. Það heitir The
Waves og er magnaður andskoti með alveg ótrúlega uppbyggingu sem endar í hreinni
fullnægingu. Ég held að ég hafi
spilað það svona tíu sinnum í
gegn síðasta mánudag.“
Birgir Örn Steinarsson, tónlistarmaður.

Minningartónleikar um útigangsmanninn
Loft Gunnarsson, sem lést fyrr á þessu ári,
verða haldnir á morgun, þriðjudaginn 11.
september, í Vídalínskirkju í Garðabæ. Allt
andvirði miðasölu rennur í minningarsjóð
Lofts sem hefur það eina markmið að bæta
aðbúnað utangarðsmanna í Reykjavík.
Aðspurður segir Frosti Logason, vinur
Lofts, að tónleikarnir hafi átt sér töluvert
langan aðdraganda. „Fjölskyldu hans langaði fljótlega eftir jarðarför Lofts að gera eitthvað til að bæta hag útigangsmanna. Vinkona
Lofts hélt ljóðasamkeppni og gerði ljóðabók
sem var hugsuð fyrir sama málstað og svo er
afmælið hans ellefta september. Við vissum
alltaf að við myndum gera eitthvað á afmælisdegi Lofts,“ segir Frosti.

Pétur Ben, Ómar og Óskar Guðjónssynir,
Esja, Ellen og KK og Frizko spila á tónleikunum, sem hefjast klukkan 20. Miðar fást á
Midi.is. „Þetta verða mjög flottir tónleikar,“
segir hann og bætir við að allir hafi verið
æstir í að fá að taka þátt. „Hann var svo rosalega vinamargur. Allir vissu hver hann var og
höfðu talað við hann.“
Tónleikarnir í Vídalínskirkju verða að sögn
Frosta bókstaflega í bakgarðinum þar sem
Loftur ólst upp. Því eigi það einstaklega vel
við að halda tónleikana þarna.
- fb
LOFTUR GUNNARSSON Fjöldi þekktra tónlistarmanna
minnist Lofts Gunnarssonar á tónleikum í Vídalínskirkju.
MYND/BJÖRN ÁRNASON

ERÓTÍKIN RÆÐUR RÍKJUM: KYNLÍFSSKÁLDSÖGUR Á HLJÓÐBÓKUM

Beðmál í Blindrabókasafni
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„Mér finnst miklu skemmtilegra
að lesa þessa bók en síðustu tvær
bækur sem ég las, en það voru
kennslubækur í leikfimi,“ segir
Þórunn Hjartardóttir myndlistarkona, hljóðbókalesari og sjónlýsandi. Þórunn er önnum kafin
þessa dagana við að lesa íslenska
þýðingu hinnar umtöluðu skáldsögu Fifty Shades of Gray eftir E.
L. James, mest seldu bókar heims
í dag, inn á hljóðbók fyrir Blindrabókasafn Íslands. Á næstu dögum
hefst einnig lestur á bókinni
Fantasíur sem ritstýrt er af Hildi
Sverrisdóttur inn á slíka hljóðbók
hjá Blindrabókasafninu. Kynlíf
og tengdir hlutir eru veigamestu
umfjöllunarefni beggja bókanna
og má því segja að erótíkin ráði
ríkjum í Blindrabókasafninu
þessa dagana.
Þórunn hefur lesið inn á flestar tegundir hljóðbóka í fjölda ára,
meðal annars nokkrar bækur sem
innihalda misjafnlega berorðar
kynlífslýsingar. „Ætli það grófasta sem ég hef lesið hingað til sé
ekki Belle du Jour – Opinská ævisaga gleðikonu í London sem kom
út fyrir nokkrum árum. Snákar
og eyrnalokkar eftir japanska
höfundinn Hitomi Kanehara var
líka nokkuð djörf. Ég vanda mig
alltaf eins og ég get, burtséð frá
því hvers konar bækur ég les, og
geri mitt besta til að hljóma sannfærandi í lestrinum,“ segir Þórunn og bætir við að hugsanlega
gætu óreyndir lesarar átt erfitt
með að lesa klámfengnar lýsingar
upphátt. „Sjálf kippi ég mér ekki
upp við þær og finnst alltaf jafn
huggulegt að sitja í hljóðverinu og
lesa upp.“
Hlutverk Blindrabókasafnsins
er að opna þeim sem ekki geta
nýtt sér prentað letur aðgang
að prentuðu máli á hljóðbók eða
öðru aðgengilegu formi. Hafþór
Ragnarsson, starfsmaður í hljóðveri safnsins, segir að reglulega
séu haldnir fundir þar sem farið

KÓSÍ Þórunn Hjartardóttir hefur lesið inn á fjölda

hljóðbóka fyrir Blindrabókasafnið og þykir alltaf
jafn huggulegt í hljóðverinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

NORSKA BLINDRABÓKASAFNINU HRÓSAÐ
Norska tímaritið Cupido, sem í yfir
aldarfjórðung hefur fjallað um kynlíf,
kynheilsu og kynferðisleg réttindi,
tilnefndi á föstudag norska blindrabókasafnið til menningarverðlauna
blaðsins árið 2012. Í tilnefningunni
segir að með hljóðbókum opni
safnið lánþegum sínum leið inn í
heim erótísks skáldskapar og sýni
jafnframt að ríkisstofnanir geti sýnt
áhuga og ábyrgð á kynferðislegum
réttindum þegna sinna.

er yfir óskir lánþega og yfirlit
yfir væntanlega bókatitla og
ákvarðanir um lestur á bókum
teknar út frá þeim. „Ég held að
flestir lesarar mæti svona verkefni sem hverju öðru og líklega
er best að gera sem minnst af því
að setja sig í sérstakar stellingar.

HAFÞÓR RAGNARSSON

Til dæmis las ég eitt sinn sjálfur
sögu inn á hljóðbók þar sem aðalpersónan hékk sífellt úti á svölum
þar sem hann glápti á smástelpur
á skólalóð. Ég tengdi ekkert sérstaklega vel við þann karakter,“
segir Hafþór.
kjartan@frettabladid.is

Ný plata og þrennir tónleikar
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Tónlistarmaðurinn Ásgeir Trausti gefur út sína
fyrstu plötu, Dýrð í dauðaþögn, á þriðjudaginn. Tvö
lög af henni, Leyndarmál og Sumargestir, hafa notið
mikilla vinsælda í sumar og því er eftirvæntingin
mikil.
Aðspurður segist Ásgeir Trausti hafa verið í eitt
ár að semja lögin, þrír mánuðir fóru í upptökur og
um tveir mánuðir í að vinna umslagið. Ferlið hefur
því verið ansi langt en hann er mjög spenntur að
sjá hvernig viðtökurnar verða. Strákarnir í Hjálmum aðstoðuðu Ásgeir Trausta við upptökurnar,
sem kemur ekki á óvart því söngvari sveitarinnar
er bróðir hans Þorsteinn Einarsson. Þeir spiluðu
einnig inn á plötuna og verða með honum á þrennum útgáfutónleikum. Þeir fyrstu verða á Græna
hattinum 14. september, þeir næstu á Hvammstanga hinn 16. og þeir þriðju og síðustu á Faktorý
18. september. „Það er rosalega þægilegt að hafa
svona reynslubolta í þessu með sér þegar maður er
að koma svona nýr inn,“ segir Ásgeir Trausti um
Hjálmana.
Lögin á plötunni eru annars úr öllum áttum.
„Lögin eru öll rosa ólík og textarnir eru allir mjög
mismunandi,“ segir hann. Faðir hans, Einar Georg
Einarsson, samdi sjö texta og Júlíus Róbertsson þrjá
en hann spilar einnig með Ásgeiri.
Það eru spennandi hlutir fram undan hjá

SALLARÓLEGUR Ásgeir Trausti er sallarólegur og nennir lítið að
vera að stressa sig yfir hlutunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

tónlistarmanninum efnilega, sem er þó sallarólegur
yfir öllu saman. „Ég nenni ekki að vera að stressa
mig, ég sé engan tilgang í því. Þetta rennur bara
áfram og ég fylgi með.“
- fb

Stillanleg heilsurúm!

DÝNUR OG KODDAR

Fyrir þínar bestu stundir.

Tilboðsdagar í september!
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Stillanlegt og
þægilegt!
Þráðlaus fjarstýring
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Upp/niður höfðalag
Upp/niður fótasvæði
Rúm í ﬂata stöðu
3 minni
Nudd
Bylgjunudd

Upplifðu
plifðu þægindi,
plifðu stuðning
plifðu TEMPUR®
upplifðu
stuðning, upp
upplifðu
Þegur þú sefur á TEMPUR heilsudýnu, hvílast hryggur og liðir í sinni náttúrulegu stöðu.

TEMPUR® Orginal eða Cloud heilsudýna á
C&J stillanlegum botnum. 2x80x200 cm.

Með því einu að snerta takka getur þú stillt rúmið í hvaða stöðu sem er og með öðrum

SEPT.-TILBOÐ Kr. 578.550,-

færðu nudd. Vaknaðu upp endurnærð(ur) og tilbúin(n) í átök dagsins.

Verð 749.875,- Þú sparar 171.325,-

Vönduð heilsurúm á frábæru verði!

Lingen svefnsóﬁ
TILBOÐ AÐEINS
Kr. 99.000,-

Chiro Deluxe
Q Mjúkt, slitsterkt
bómullaráklæði

20%
afslát
tu
í sept r
.

Chiro Deluxe
Dýna, botn og lappir SEPTEMBER-TILBOÐ
160x200 - kr. 280.900,224.720,180x200 - kr. 329.900,263.920,-

www.betrabak.is

Verð áður 123.750,-

Q8 cm Latex
heilsuyﬁrdýna

20%

QEurotop® betur nýttur
svefnﬂötur
Q5 svæðaskipt
gormakerﬁ
QSteyptar kantstyrkingar
QVal um 5 liti á botni

Góð svampdýna
Breidd: 200 cm
Dýpt: 120 cm

afslát
tu
í sept r
.

QVal um 3 gerðir
af löppum
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

Fjölmiðlakonur í fjöri
Félag fjölmiðlakvenna hélt sitt árlega
partí á laugardagskvöldið. Margar af
fjölmiðlakonum landsins tóku þar
þátt í tjaldstemningu í bakgarðinum
hjá Karen Kjartansdóttur, fréttakonu
á Stöð 2 þar sem grillaðar voru
pylsur, hlýtt var á uppistand og
sungið saman. Meðal þeirra kvenna
sem tóku þátt í gleðinni voru
fréttakonurnar Edda G. Andrésdóttir,
Helga Arnardóttir, Hödd Vilhjálmsdóttir og Erla Hlynsdóttir á Stöð 2,
Björk Eiðsdóttir ritstjóri blaðsins Séð
og heyrt, Marta María Jónasdóttir
á Smartlandi, Kolbrún Björnsdóttir
útvarpskona á Bylgjunni, Elín Arnar,
ritstjóri Vikunnar, Þorbjörg Marínósdóttir á Skjá einum og Gunnhildur
Arna Gunnarsdóttir blaðamaður á Fréttatímanum.

&

hamingjusamar
í allan vetur

Þökkum frábærar móttökur á haustdagskrá okkar.
Aldrei áður hafa jafn margar konur skráð sig
í KK-Eðaláskrift og hefur Baðhúsið
sjaldan verið jafn vinsælt og nú.

Og við hlökkum til.
Um stund frá Valdimari

- trs / fb

Mest lesið
1 Blæddi úr slagæð
2 Harður árekstur við
Hvalfjarðargöng

5 Skýstrókar í New York
6 Hvassviðri, slydda og
snjókoma

TÖFR ANDI

Kristjana Þráinsdóttir, 59 ára.
Flugfreyja.

Valgerður Guðnadóttir, 35 ára.
Söng- og leikkona.

Haﬁði séð Lindu Pé nýlega?
Mig langar að verða alveg
eins og hún.
Íris Björk Jónsdóttir, 43 ára.
Afthafnakona.

Ég æﬁ í Baðhúsinu því ég er þriggja barna
móðir í erilsömu starﬁ og líkamsræktin þarf að
virka nærandi fyrir bæði sál og líkama en ekki
sem kvöð. Í Baðhúsinu er andrúmsloftið svo
þægilegt og allt viðmót þannig að ég kem
alltaf endurnærð þaðan út, tilbúin í næsta slag!
Björk Eiðsdóttir, 38 ára.
Ritsjóri.

I have always admired and respected Linda’s
vision of Baðhúsið as a place where women
can go and nurture themselves.
Tristan Gribbin, 45 years.
Actress and meditation leader.

Ég fer í Baðhúsið vegna þess að þar er afslappað
andrúmsloft og einungis konur.
Ásta Kristjánsdóttir, 40 ára.
Ljósmyndari.

ZZZ IRUODJLG LV
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Í Baðhúsinu er alltaf notaleg og
góð stemning. Aðstaðan til
æﬁnga er til fyrirmyndar og svo
er gott að geta skellt sér í heita
laug á eftir í notalegu umhverﬁ.

Mér líður alltaf vel í afslöppuðu og vinalegu
umhverﬁ Baðhússins auk þess eru tímarnir
þar æðislegir.

3 Hvalbeinahliðið við Núp í
Dýrafirði fékk andlitslyftingu
4 Átján ára Íslendingur skotinn
til bana í Tulsa

Meiri Vísir.

Heilbrigđar

Saman verðum við heilbrigðari
og hamingjusamari í vetur.

Önnur plata Valdimars Guðmundssonar og félaga í
Suðurnesjasveitinni Valdimar hefur
fengið nafnið Um stund og er hún
væntanleg í október. Síðasta plata
Valdimars, Undraland, kom út fyrir
tveimur árum og hafa
selst á fjórða þúsund eintök. Lagið
Yfirgefinn naut
mikilla vinsælda
og hver veit nema
önnur slík perla
leynist á nýja
gripnum.

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

UMRÆÐAN

Nánari upplýsingar á www.badhusid.is/kk

Baðhúsið er vinalegt, þægilegt,
fjölbreytt og þar færðu persónulega þjónustu. Það sem mér ﬁnnst
vera mikill kostur er að Baðhúsið
er einungis fyrir konur.
Birgitta Birgisdóttir, 33 ára.
Leikkona.
Ljósmyndari Kjartan Már
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