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Slys tíðari en talið var
Stöðug mengunar- og slysahætta er á
vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins. Slys eru tíðari og olíuflutningar
meiri en margan hefði grunað. 4
Verktaki lánar bænum Bæjarfulltrúi í Hafnarfirði gagnrýnir að
verktaki við endurbætur á Strandgötu
fái ekki greitt fyrr en á næsta ári. 2
Tveir í gæsluvarðhaldi Félagar í
skipulögðum glæpasamtökum eru
grunaðir um húsbrot og rán. 2
Karlar líklegri til ítrekunarbrota
Lesa má úr afbrotatíðindum Ríkislögreglustjóra að karlar eru líklegri
til ítrekaðs aksturs undir áhrifum
áfengis eða fíkniefna. 6
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Rigning eða súld sunnan og vestan til og
strekkingsvindur en bjart fram eftir degi
og fremur hægur vindur norðaustanlands.
Hiti 10 til 20 stig. 4
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SÍÐUSTU HÁDEGISTÓNLEIKARNIR
Bogi
Pétursson

söfnunar á Íslandi ný hljóðfæri í stað þeirra sem eyðilögðust í eldinum. Sjá síðu 6

Enn stefnir í vinnudeilu á Landspítala
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Enn ein vinnudeilan er í uppsiglingu á Landspítalanum. Mun færri kandídatar sem
eru að útskrifast úr læknanámi hafa ráðið sig til spítalans en vant er. Fundað hefur
verið með stjórnendum spítalans. Árviss misskilningur segir forstjóri Landspítalans.
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NÝTT UPPHAF Eftir reiðarslagið þegar tónlistarhúsið í Kulusuk brann í vor ásamt öllum hljóðfærum geta börn og fullorðnir fagnað. Um helgina afhentu aðstandendur
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HEILBRIGÐISMÁL „Kandídatarnir

sem eru að útskrifast núna sendu
Landspítalanum undirritað skjal
þar sem þeir sögðust ekki geta
unnið við þær aðstæður sem þar er
boðið upp á, hvorki hvað varðar laun
né starfsaðstöðu, og óskuðu eftir
fundi með yfirmönnum spítalans,“
segir Ómar Sigurvin Gunnarsson,
formaður Félags almennra lækna,
um tildrög þess að mikill meirihluti
kandídatanna hefur ekki ráðið sig
til starfa á Landspítalanum eins og
hefð hefur verið.
Um fimmtíu kandídatar útskrifast í vor og að sögn Ómars
hefur venjan verið sú að tveir þriðju
þeirra færu til starfa á LSH. Sú er
ekki raunin nú.
„Það var einhver misskilningur
í gangi hjá kandídötunum,“ segir
Björn Zoëga, forstjóri LSH, spurður
um niðurstöðu fundarins. „Þeir
stóðu í þeirri meiningu að spítalinn semdi um launakjör við

kandídata.“ Björn bendir á að fyrir
það fyrsta sé enginn opinn kjarasamningur, auk þess sem Læknafélag Íslands semji um kjör við fjármálaráðuneytið. Aukinheldur séu
kandídatar í allt annarri stöðu en
venjulegir starfsmenn spítalans.
„Þeir eru að koma í svokallað
starfsnám, sem er reyndar launað,
en þeir þurfa að vinna þetta ár
til að fá lækningaleyfi þannig að
staða þeirra er ekki sambærileg
stöðu annars starfsfólks,“ segir
Björn. Farið hafi verið yfir starfsumhverfið og vinnuaðstöðuna með
kandídötunum nú, líkt og gert sé á
hverju ári.
„Algengt er að það sé misskilningur í gangi hjá ungu fólki þegar
það kemur út á vinnumarkaðinn.
Það reynir reyndar ekki á þetta
fyrr en seinni hluta sumars því
flestir eiga ekki að koma til vinnu
fyrr en þá. Þeir sem áttu að byrja
1. júní skrifuðu margir undir eftir
að hafa fengið þessar upplýsingar.“
Ómar er ekki sammála greiningu Björns á stöðu mála.

Þeir
þurfa að
vinna þetta
ár til að fá
lækningaleyfi
þannig að
staða þeirra er
ekki sambærileg við stöðu
annars starfsfólks.
Björn Zoëga
forstjóri Landspítalans

„Auðvit að eru kjarasamningar í
gildi en það eru lágmarkslaun og
alþekkt að starfsmenn spítalans fái
hærri laun en þeim nemur,“ segir
hann. „Það er býsna stíft hljóð í
hópnum og þessum viðræðum er
engan veginn lokið,“ segir Ómar.
Björn segir það ekki setja starfsemi spítalans úr skorðum þótt
kandídatarnir velji að fara annað.
Það myndi hins vegar kalla á
endurskipulagningu á starfseminni. „En ég vona að til
þess komi ekki.
Spítalinn virðir
kjarasamninga
og hefur alltaf
gert.“
- fsb

Stofnar tölvuleikjafyrirtæki:

Farinn í útrás
til Þýskalands
FÓLK Oddur Snær Magnússon

stofnar tölvuleikjafyrirtæki í
Berlín ásamt félögum sínum,
Ívari Emilssyni og fatahönnuðinum Guðmundi Hallgrímssyni, sem er einnig þekktur sem
Mundi.
Fyrirtækið heitir Klang en bæði
Oddur og Ívar eiga að baki mörg
ár hjá tölvuleikjarisanum CCP,
sem forritari og leikjahönnuður.
„Þetta hefur verið draumur hjá
okkur í þó nokkurn tíma,“ segir
Oddur Snær.
- áp / sjá síðu 26
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Bolungarvík
Akureyri
Egilsstaðir
Kirkjubæjarkl.
Reykjavík

10, 30 og 100 stk pakkning fæst
án lyfseðils í næsta apóteki
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Franska konan sem fannst á laugardagskvöld eftir mikla leit á Vestfjörðum:

Tekið á andbyltingarsinnum:

„Gerði allt rangt í þetta skipti“

Stuðningsmenn
handteknir

SLYS „Ég er vanur fjallgöngu-

Axel Óli, var þetta lán í óláni?
„Of mörg lán reynast ólán, þegar
betur er að gáð.“
Axel Óli Ægisson, framkvæmdastjóri
Plastiðjunnar, sem hafði betur í Hæstarétti
í slag um endurútreikning fimm milljóna
króna bílaláns.

maður og fer alltaf mjög varlega,
en í þetta skipti gerði ég allt rangt,“
sagði Jeanne Françoise Maylis,
sem mikil leit var gerð að í Mjóafirði um helgina, í samtali við Vísi.
Alls tóku um tvö hundruð manns
þátt í leitinni. Maylis kom svo loks
í leitirnar seint á laugardagskvöld
en þyrlusveit Landhelgisgæslunnar
fann hana, kalda og hrakta en heila
á húfi, á heiðinni milli Mjóafjarðar
og Skötufjarðar. Hún var flutt
þaðan á sjúkrahúsið á Ísafirði.

Hún segist ekki hafa lagt upp í
fjallgöngu heldur einungis ætlað
í gönguferð. Skyndilega hafi hún
áttað sig á því að hún var rammvillt en hún hafi þó alltaf séð fjörðinn og því talið sig vera stutt frá
þjóðveginum.
Maylis vildi annars þakka þeim
sem tóku þátt í leitinni.
„Ég er mjög þakklát þyrluflugmönnunum og öllum björgunarsveitarmönnunum sem leituðu að
mér. Fjölskylda mín er einnig mjög
þakklát,“ segir hún.
- bl, þj

HEIL Á HÚFI Maylis var köld og hrakin

en heil á húfi þegar hún fannst. Hún
var nokkuð bólgin á fótum en var á
batavegi í gær.
MYND/HAFÞÓR

ÍRAN, AP Minnst sjö stuðningsmenn forsetaframbjóðandans
Hasans Rowhani voru handteknir
í Teheran á laugardagskvöld eftir
að hafa sótt kosningafund. „Lögreglan hefur afskipti af þeim sem
sýna andbyltingarlega hegðun í
kosningabaráttunni,“ sagði lögreglustjórinn Ismail Moghadam á
heimasíðu írönsku lögreglunnar.
Kosningarnar fara fram 14.
júní. Núverandi forseti, Mahmoud
Ahmadinejad, má ekki bjóða sig
fram í þriðja sinn.
- fsb

Verktaki látinn lána
Hafnarfjarðarbæ fé
Bæjarfulltrúi í Hafnarfirði segir það sýna dapurlega stöðu bæjarins að verktaki
við endurbætur á Strandgötu í sumar fær ekki að fullu greitt fyrr en á næsta ári.
Fulltrúi meirihlutans segir aðferðina þekkta og hafnar því að vera í afneitun.
HAFNARFJÖRÐUR „Nú virðist eiga

Á SJÓMANNADAGINN Í tilefni af Hátíð hafsins í Reykjavík var boðið upp á fjöl-

margar uppákomur. Meðal annars mátti sjá björgun úr sjó.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hátíð hafsins vel heppnuð:

Hetjur hafsins heiðraðar
FÓLK Hátíðarhöld vegna sjómannadagsins fóru vel fram um land allt.

Í Reykjavík, eins og víðar, stóð hátíðin alla helgina. Á dagskránni voru
meðal annars fjölmörg tónlistaratriði, dorgveiði og sjóræningjasiglingar, auk þess sem börnum stóð til boða að leika sér í leiktækjum sem
tengjast hafinu. Í Reykjavík standa Faxaflóahafnir og Sjómannadagsráð
fyrir hátíðinni en í ár eru 100 ár frá því að framkvæmdir við Reykjavíkurhöfn hófust fyrst og 75 ára afmæli Sjómannadagsins.
- hó

Hjólaþjófur á Skaga:

Rami Hamdullah:

Seldi stolin reið- Leiðir ríkishjól á bland.is
stjórn Palestínu
LÖGREGLUMÁL Nokkur hjól sem

PALESTÍNA, AP Rami Hamdullah

stolið hafði verið á Akranesi
undanfarið komu í leitirnar þegar
eigandi eins þeirra sá hjól sitt
auglýst til sölu á bland.is.
Rannsókn lögreglu leiddi í ljós
að sami þrjótur hafði auglýst
þar og selt fleiri reiðhjól. Í framhaldinu var hann handtekinn og
viðurkenndi að hafa, í slagtogi við
aðra, stundað að stela reiðhjólum
og koma þeim í verð með þessum
hætti. Skessuhorn greindi frá. -fsb

var í gær útnefndur forsætisráðherra Palestínu. Hann tekur við af
Salam Fayyad, sem hafði lengi á
sex ára valdatíð deilt við Mahmud
Abbas forseta.
Hamdullah, prófessor í ensku
við háskóla á Vesturbakkanum,
hefur aldrei starfað í stjórnmálum
eða stjórnsýslu en honum hefur
verið gert að mynda nýja ríkisstjórn sem manna á með sérfræðingum í stað stjórnmálamanna. - þj

að gera allt sem hægt er til að klára
hluti og láta þá líta vel út á komandi
kosningavetri,“ segir Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks, um samninga sem fela
í sér að verktaki við endurbætur á
Strandgötu í sumar fær ekki greitt
að fullu fyrr en á næsta ári.
Bærinn ætlar í samstarfi við
Vegagerð ríkisins, sem á Strandgötuna, að gera sérstaka húsagötu
sem rýmkar til fyrir íbúa syðst á
Strandgötu og bætir öryggi gangandi og hjólandi fólks.
Í útboði var skilmáli um að verktakinn lánaði helming tilboðsfjárhæðarinnar í fjóra og hálfan mánuð
eftir verklok í haust. Lægsta tilboðið var tæpar 70 milljónir króna
frá Gröfu og grjóti ehf. Vegagerðin greiðir helming þess. Að viðbættum hönnunarkostnaði verður
hlutur bæjarins 48 milljónir. Af
þeim fær verktakinn 29 milljónir
en ekki fyrr en á næsta ári.
Rósa Guðbjartsdóttir segir þetta
mál styðja það sem sjálfstæðismenn hafi sagt en meirihluti Samfylkingar og VG ekki viljað kannast við.
„Við höfum kallað þetta afneitun.
Að sveitarfélag af þessari stærðargráðu þurfi að fara svona að í ekki
viðameiri framkvæmd er dapurlegur vitnisburður um þá fjárhagsstöðu sem búið er að koma bænum
í og skýrt dæmi um að menn velti
vandanum á undan sér,“ segir Rósa.
Margrét Gauja Magnúsdóttir,
bæjarfulltrúi Samfylkingar og
formaður umhverfis- og framkvæmdaráðs, þar sem málið var

MARGRÉT GAUJA MAGNÚSDÓTTIR OG RÓSA GUÐBJARTSDÓTTIR Íbúar við

Strandgötu hafa lengi krafist endurbóta sem nú verða að veruleika. Bæjarfulltrúar
deila um réttmæti þess að færa hluta kostnaðarins yfir á næsta ár. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

samþykkt, segir meirihlutann alls
ekki í afneitun varðandi stöðu bæjarins. Stakkurinn sé þröngt sniðinn en íbúar við Strandgötu hafi
lengi kallað eftir úrbótum sem
bæta öryggi. Vegagerðin sé reiðubúin að setja fé í framkvæmdina á
þessu ári. Bærinn hafi notað sams
konar aðferð áður í bæði íþróttahús
í Kaplakrika og við Engidalsskóla.
„Þegar við fengum greiðslur
frá Vegagerðinni stukkum við til.
Það hefur ekkert með væntanlegar
kosningar að gera,“ segir Margrét
Gauja.
gar@frettabladid.is

Við höfum kallað
þetta afneitun. Að sveitarfélag af þessari stærðargráðu þurfi að fara svona
að í ekki viðameiri framkvæmd er dapurlegur
vitnisburður um þá fjárhagstöðu sem búið er að
koma bænum í.
Rósa Guðbjartsdóttir
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks
í Hafnarfirði

Meðlimir glæpagengis grunaðir um rán á átta skotvopnum í Grafarvogi:

Tveir í varðhald vegna byssuráns
LÖGREGLUMÁL Tveir menn á þrítugsaldri voru

úrskurðaðir í einnar viku gæsluvarðhald í gær í
tengslum við árás sem gerð var á eldri mann á heimili hans í Grafarvogi rétt fyrir hádegi á laugardag.
Tveir menn réðust inn í íbúðina, ógnuðu manninum, sem er á sjötugsaldri, með hnífi og bundu
hann á höndum og fótum. Þaðan höfðu þeir á brott
með sér átta skotvopn í eigu mannsins, riffla, haglabyssur og kindabyssu, auk skotfæra.
Eftir að árásarmennirnir fóru náði maðurinn að
gera nágrönnum viðvart en vitni gátu lýst bíl árásarmannanna þar sem þeir óku á brott.
„Þetta er ljótur heimur sem við lifum í,“ sagði
maðurinn í samtali við Stöð 2 í gær, en hann vill ekki
koma fram undir nafni.
Hann var fluttur á slysadeild til skoðunar og
aðhlynningar en meiðsli hans eru ekki alvarleg.
Lögregla fann vopnin við húsleit sem gerð var
í Hafnarfirði á laugardagskvöld, auk þess sem
nokkrir menn voru handteknir.
Hinir grunuðu árásarmenn hafa tengsl við vélhjólasamtök sem stunda skipulagða glæpastarfsemi.
Lágmarksrefsing fyrir brot af þessu tagi eru sex
mánaða fangelsi, samkvæmt hegningarlögum, en
hámarksrefsing er sex ára fangelsi.
- hþ, þj

Í JÁRNUM Tveir menn voru í gær úrskurðaðir í vikulangt
gæsluvarðhald vegna árásar og ráns á skotvopnum. MYND/STÖÐ 2
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SVONA ERUM VIÐ

Mótmælaalda gegn forsætisráðherranum í Tyrklandi:

Bílbeltanotkun ábótavant:

Krefjast afsagnar „soldánsins“

Óduglegastir
eru í aftursæti

TYRKLAND, AP Alda mótmæla ríður
nú yfir Tyrkland þar sem þúsundir
manna hafa undanfarna þrjá daga
safnast saman á torgum víða í borgum landsins til að krefjast þess að
Tayyip Erdogan forsætisráðherra
segi af sér. Þetta eru öflugustu
mótmæli gegn ríkisstjórninni árum
saman. Lögreglan beitti táragasi til
að dreifa mannfjöldanum á Taksim-torginu í Istanbúl föstudag og
laugardag.
Það dugði þó skammt því strax í
gærmorgun voru hundruð manna

488.000

krónur var
meðaltal
heildarlauna Íslendinga í fullri
vinnu í fyrra.
Meðallaun á almennum vinnumarkaði
voru 47 þúsund krónum hærri en í
opinbera geiranum og karlar voru að
meðaltali með um 120 þúsund krónum
hærri mánaðarlaun en konur.
Heimild: Hagstofan.is

Meint barnsrán í rannsókn:

aftur samankomin á torginu og í
höfuðborginni Ankara er talið að
um 1.500 manns hafi tekið þátt í
mótmælunum.
Erdogan hefur verið forsætisráðherra í tíu ár og þykir Tyrkjum
hann vera orðinn ansi ráðríkur og
farinn að sýna grófa einvaldstilburði. Hrópaði fólk slagorð þar sem
hann var kallaður soldán og einvaldur. Erdogan sagði í ávarpi sem
hann flutti í gær að ef fólk vildi
kalla þjón þjóðarinnar einvald gæti
hann ekkert við því sagt.
- fsb

SAMGÖNGUR Níu prósent öku-

MÓTMÆLI Fólk safnast saman á torgum

og krefst afsagnar forsætisráðherra Tyrklands.
NORDICPHOTOS/AFP

manna á höfuðborgarsvæðinu
nota ekki bílbelti samkvæmt nýrri
könnun VÍS.
VÍS segir gögn Umferðarstofu
sýna að hlutfall þeirra sem spenna
ekki beltin í aftursæti sé mun
hærra. Þriðjungur hafi verið farþegi í aftursæti án þess að spenna
beltið. Alls létust 49 í umferðarslysum frá árinu 2000 til 2010 sem
Rannsóknarnefnd umferðarslysa
telur að hefðu lifað ef þeir hefðu
verið með bílbelti.
- hó

Mengunarslys tíðari en
almennt hefur verið talið

Segist hafa farið
með mönnum
LÖGREGLUMÁL Grunur leikur á

að fjögurra ára stúlka hafi verið
numin á brott er hún var að leik
fyrir utan heimili sitt í Kópavogi síðastliðinn þriðjudag.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er ekki vitað um ferðir
stúlkunnar í um klukkustund.
Hún segist sjálf hafa farið með
fleiri en einum karlmanni. Foreldrarnir héldu að stúlkan hefði
heimsótt ömmu sína í næsta
húsi.
Kynferðisbrotadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu
rannsakar málið. Samkvæmt
upplýsingum frá lögreglu var
maður handtekinn í tengslum
við málið en sleppt að lokinni
skýrslutöku. Tekin verður
skýrsla af stúlkunni í Barnahúsi
í vikunni.
- hó

Stöðug mengunar- og slysahætta er á vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins. Olíuflutningar og önnur umsvif
eru meiri en margur heldur. Úrbætur í samgöngum lykilatriði. Auka þarf vægi vatnsverndar við skipulagsgerð.
UMHVERFISMÁL Mengunarslys
i n n a n vat nsver nd a rsvæ ði s
höfuðborgarsvæðisins eru tíðari
og olíuflutningar um svæðið
umfangsmeiri en margur heldur.
Umsvif og umferð á verndarsvæðunum eru mikil og þeim
fylgir stöðug mengunar- og slysahætta.
Þetta kemur meðal annars
fram í ítarlegri skýrslu sem Heilbrigðis eftirlit Hafnar fjarðar
og Kópavogs (HHK) vann um
olíuslysið á Bláfjallavegi 8. maí
síðastliðinn.
Guðmundur H. Einarsson,
framkvæmdastjóri HHK og einn
skýrsluhöfunda, segir að samantektin hafi ekki síst verið unnin
vegna almennrar umræðu eftir
slysið og til þess að minna á þær
úrbætur sem nauðsynlegar eru.
„Hins vegar er það okkar skoðun
að atvikið 8. maí var klárlega
slys, við getum ekki komist að
annarri niðurstöðu,“ segir Guðmundur og segir mikinn mun á
atvikinu og því þegar um göslaragang er að ræða sem fer illa.
Auk nákvæmrar lýsingar á
atburðarásinni 8. maí, og þeim
aðgerðum sem fylgdu í kjölfarið, er í skýrslunni almennt
fjallað um slys og flutninga á
vatnsverndarsvæðinu. Tekin eru
dæmi um stóra olíuleka þar sem
hreinsunaraðgerðir voru reyndar
en voru árangurslausar. „Þá er
þekkt að jeppar og fólksbílar hafa
ekið út af vegum í Heiðmörk og
meðal annars hafnað í Elliðavatni og að kveikt hafi þar verið í
aflóga bifreiðum,“ segir þar.

Ofsaakstur við Akureyri:

Nítján ára tekin
á 150 km hraða
LÖGREGLUMÁL Stúlka sem fædd
er árið 1994 var tekin á hundrað
og fimmtíu kílómetra hraða rétt
norðan við Akureyri klukkan
hálf eitt aðfaranótt sunnudags.
Hún var, að sögn lögreglu, með
bráðabirgðaökuskírteini.
Stúlkan á von á 130 þúsund
króna sekt og sviptingu ökuleyfis í einn mánuð.
- hó

SVEITARSTJÓRNARMÁL

Bíómiðar fyrir milljón
Bæjarráð Árborgar ætlar að verja einni
milljón króna í kaup á bíómiðum í
endurreist kvikmyndahús á Selfossi.
Bjóða á öllum börnum á grunnskólaaldri í sveitarfélaginu í bíó. Bæjarráðið
segir löngu tímabært að opna á ný bíó
á Suðurlandi.

Á VETTVANGI Mengunarslys varð á bílastæði við Bláfjöll þegar verið var að flytja olíu að ferðaþjónustu við Þríhnúk.

Olíuflutningar um fjarsvæði
vatnsverndar eru meiri en fólk
ætlar, segir í skýrslunni. Á annan
tug fulllestaðra olíubifreiða aka
eftir Suðurlandsvegi dag hvern;
stærstu bifreiðarnar bera 32 rúmmetra af eldsneyti. Vegna aksturs
ökutækja er jafnframt alltaf mikil
olía inni á vatnsverndarsvæðum.
Á sama tíma uppfylla vegir í Bláfjöllum ekki öryggiskröfur. „Þeir
eru víða hreinlega hættulegir og
það væri nánast hending ef tækist
að hreinsa upp olíu að einhverju
ráði ef slys verða,“ segir einnig
í skýrslunni. Um veginn fara
nokkur hundruð bílar á dag.
Þá er sérstaklega tekið til þess

Mengunarslys í nýliðnum mánuði
Verið var að flytja tank með 600 lítra af dísilolíu neðan í þyrlu að ferðaþjónustu við Þríhnúk. Tankurinn féll niður úr nokkurra metra hæð. Kom
hann niður á bílastæði og brotnaði með þeim afleiðingum að olía rann
niður. Með hreinsunaraðgerðum náðist að hreinsa upp verulegan hluta
þeirrar olíu sem fór niður.

að flug yfir svæðið er mikið og
fer vaxandi. „Ýmis áform eru enn
frekari ógn. Þar má helst nefna
stækkun suðvesturlína þvert yfir
grannsvæði vatnsbóla og hugmyndir um flugvöll á Hólmsheiði
með aðflug yfir verndarsvæðin,“
segir þar einnig og bætt við að

þekking og tækjabúnaður verði
að vera til staðar til að lágmarka
skaða. Helst má draga úr hættunni með því að vatnsverndar sé
betur gætt í skipulagsáætlunum
og úrbætur gerðar í samgöngumálum, er niðurstaðan samandregin.
svavar@frettabladid.is

Veðurspá
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HLÝINDI VERÐA NORÐAUSTANLANDS næstu daga og má reikna með að hiti nái
um og yfir 20 stig þar í björtu eða nokkuð björtu veðri. Sunnan og vestan til verður
hins vegar mun svalara og rigning þó að það dragi úr magninu eftir daginn í dag.
Alicante 23°
Aþena 26°
Basel
24°

Berlín
19°
Billund
21°
Frankfurt 15°
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Friedrichshafen 15°
20°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 20°

Las Palmas 23°
London
17°
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23°

New York 24°
Orlando 30°
Ósló
19°

París
18°
San Francisco 16°
Stokkhólmur 24°

13°
Miðvikudagur
Strekkingur með SV-strönd annars
hægari.
Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hvað felst í jafnréttiskennslu leikskóla á Akureyri?
2. Hvað þarf að endurútreikna mörg
gengislán í Landsbankanum vegna
dóms fyrir helgi?
3. Hvað eru margir ráðherrar búnir að
ráða sér aðstoðarmann?
SVÖRIN

Tölur um akstur undir áhrifum úr afbrotatíðindum Ríkislögreglustjóra:

Árás talibana í Afganistan:

Karlar líklegri til ítrekunarbrota

Fjórir lögreglumenn féllu

LÖGREGLUMÁL Lögregla stöðvaði
tæplega 1.900 einstaklinga vegna
aksturs undir áhrifum áfengis eða
fíkniefna í síðasta mánuði, þar af
fimmtung oftar en einu sinni. Þetta
kemur fram í afbrotatíðindum
Ríkislögreglustjóra.
Þar segir jafnframt að talsvert
hærra hlutfall karla en kvenna
hafi verið tekið oftar en einu sinni
þennan mánuð fyrir slík brot. 22
prósent karlanna voru tekin oftar
en einu sinni, samanborið við níu
prósent kvenna.

AFGANISTAN, AP Uppreisnarhersveitir talibana réðust í gær á
tvær eftirlitsstöðvar í austurhluta Afganistan og felldu fjóra
lögreglumenn. Þrettán féllu úr
árásarliðinu og fjórir lögreglumenn særðust. Skothríðin stóð
klukkustundum saman en lauk
með því að talibanar hörfuðu.
Árásirnar eru liður í víðtækum
árásum talibana á ríkisreknar
varðstöðvar um allt landið og
talið er að þeir vilji með þeim
kanna styrk stjórnarhersins. - fsb

Meðalaldur ökumannanna var
30 ár en miðgildið 26 ár. Þeir sem
brutu þrisvar sinnum eða oftar af
sér, samtals rúmlega 100 manns,
voru almennt nokkru yngri. Þar var
meðalaldurinn 27 ár og miðgildi 25.
Meðal annars sem fram kemur í
afbrotatíðindum er að hegningarlagabrotum fækkar töluvert frá
síðasta ári, ekki síst umferðarlagabrotum. Þá hefur innbrotum
og eignaspjöllum einnig fækkað
verulega síðasta ár miðað við árin
á undan.
- þj

STÚTUR UNDIR STÝRI Tölur frá lög-

reglu sýna að talsvert algengara var að
karlar væru teknir fyrir akstur undir
áhrifum en konur í síðasta mánuði.

1. Viðsnúningur kynhlutverka í þekktum
ævintýrum. 2. Um þrjátíu þúsund. 3. Sjö
af níu.

Framtíð þorpanna á
Grænlandi er í húfi
Einn aðstandenda söfnunarinnar vegna bruna tónlistarhússins í Kulusuk segir
mikilvægi menningarstarfs vera mikið fyrir þorpin á austurströnd Grænlands.
Afrakstur söfnunarinnar, hljóðfæri og tækjabúnaður, var afhentur um helgina.
MENNING „Þetta snýst í raun ekki

%BOTB£VJHí form!
Fjölbreyttur tími þar sem bæði er dansað
ZUMBA Fitness og ZUMBA Toning.
Einföld og skemmtileg dansspor
r
r
r
r

Hefst 6. júní
Þri. og fim. kl. 16:30
Þjálfari: Hjördís Zebitz
Verð kr. 12.900.-
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bara um tónlistarhús heldur
einnig um framtíð byggðar í litlu
þorpunum á Austur-Grænlandi,“
segir Hrafn Jökulsson, einn af
aðstandendum söfnunar vegna
bruna tónlistarhússins í Kulusuk í mars síðastliðnum. Um tíu
milljónir söfnuðust hér á landi
til málefnisins en um helgina
voru hljóðfæri og annar búnaður
afhentur við hátíðlega athöfn.
„Þetta hús var mannlífsmiðstöð
bæjarins, bæði fyrir börn og fullorðna,“ bætir Hrafn við. „Þarna
hafði verið byggt upp tónlistarlíf af miklum metnaði síðustu
misseri og meðal annars keypt
mikið af hljóðfærum. Þannig að
bruninn var mikið reiðarslag.“
Hrafn segir Hjört Smárason
hafa átt hugmyndina að söfnuninni og í framhaldinu hafi Kalak,
Vinafélag Íslands og Grænlands,
verið virkjað.
Söfnunin náði hámarki með
styrktartónleikum í Eldborg en
auk þess voru opnaðar söfnunarlínur og almenningur um allt land
tók þátt.
„Það voru til dæmis styrktartónleikar víða um land og leikskólabörn á Hellu söfnuðu dósum,
svo fátt eitt sé talið. Það má segja
að á undraskömmum tíma hafi
myndast hreyfing sem sýndi
vinarþel Íslendinga í garð Grænlendinga.“
Söfnunin gekk svo vel, að sögn
Hrafns, að aðstandendur hennar
sjá fram á að geta stutt vel við
endurbyggingu tónlistarhússins í
Kulusuk þannig að framkvæmdir
geti hafist sem fyrst.
thorgils@frettabladid.is

GÓÐAR GJAFIR Hér sjást Hrafn og Andrés Helgason frá Tónastöðinni opna kassa

utan af hljómborði en tónlistarmennirnir Anda Kuitse og Anton Sianiale standa hjá.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Gáfu fyrsta grænlenska skákkverið
Í sömu ferð fengu
grunnskólabörn
í Kulusuk að gjöf
fyrstu skákbókina
sem gefin hefur
verið út á grænlensku. Skákfélagið
Hrókurinn stóð fyrir
gjöfinni, en auk þess
var efnt til fjölteflis
þar sem fríður hópur
barna reyndi sig við
Róbert Lagerman.
Siguringi Sigurjónsson skrifaði bókina.

HÁTÍÐARSTEMNING Börnin í grunnskólanum í Kulu-

suk gátu ekki leynt ánægju sinni með að hafa fengið
að gjöf fyrsta skákkverið sem gefið hefur verið út á
grænlensku.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Vesturbæjarflóamarkaðurinn haldinn á sjómannadaginn í þriðja sinn:

Mikil stemning og góð þátttaka
GERÐU VE
RÐ
SAMANBU RÐ

heitir pottar
Við hjá NormX höfum framleitt heita potta í yfir 30 ár fyrir
íslenskar aðstæður. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu
því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti
á verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

FÓLK Íbúar í Vesturbænum hafa
síðastliðin þrjú ár haldið sjómannadaginn hátíðlegan með því
að setja upp flóamarkað í hverfinu.
Sigmundur Traustason, íbúi í
Vesturbænum og einn af skipuleggjendum markaðarins, segir
mikla stemmningu hafa myndast
í kringum markaðinn og að góð
þátttaka sé á meðal íbúa.
Sjálfur fékk hann hugmyndina að
markaðnum eftir að hafa flutt heim
frá Hollandi þar sem tíðkast að fólk
fari út á götur á Drottningardaginn
og selji gamla hluti.
„Það myndar skemmtilega
stemmningu í hverfum svo okkur
fannst tilvalið að gera eitthvað
svipað hér. Svo á maður alltaf
eitthvert drasl í geymslunni sem
er gott að losna við, “ segir Sigmundur léttur að lokum.
- hó

HÁTÍÐ Fjöldi fólks mætti og gerði góð kaup á Vesturbæjarflóamarkaðnum sem

haldinn var í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Verkjastillandi
bólgueyðandi
Veldur síður
lyfjaáhrifum um
allan líkamann eins
og þegar töflur eru
teknar inn

Fæst án lyfseðils
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Telur að kostnaður við samning hefði jafnast út á móti ávinningi:

Batinn níu mánuðum fyrr á ferð
EFNAHAGSMÁL Efnahagsbati Íslands

hefði verið mun fyrr á ferðinni ef
samningum um Icesave-deiluna
hefði strax verið lokið, sagði Steingrímur J. Sigfússon, fyrrverandi
formaður VG, í Sprengisandi á
Bylgjunni í gær.
„Við hefðum verið svona níu
mánuðum fyrr á ferðinni með
endurreisnina,“ sagði Steingrímur
í þættinum. Þá sagði hann eina af
ástæðum þess að árið 2010 hefði
orðið Íslendingum erfitt vera Icesave-málið. „Við sátum föst þangað

til í lok október
2009, komumst
ekkert áfram
með aðgerðirnar
með AGS, að
byggja upp gjaldeyrisforðann
og mjög margt
fleira sem hékk
á þeirri spýtu.
STEINGRÍMUR J.
Og þetta tafði
SIGFÚSSON
okkur síðan árið
2010 og á sinn þátt í því að landsframleiðslan dróst saman um meira

en fjögur prósent á því ári. Batinn
hefði með öðrum orðum getað orðið
umtalsvert fyrr á ferðinni ef þetta
mál hefði ekki þvælst svona fyrir
okkur.“
Steingrímur sagði um háar tölur
að tefla fyrir þjóðarbúið hvað hagvöxt varðaði og betri afkomu sem
fljótlega hefðu náð að jafna þann
reikning sem inni í framtíðinni hefði
legið vegna gamla samningsins. „Að
maður tali nú ekki um seinni möguleika á að leysa þetta sem voru enn
hagstæðari,“ sagði hann.
- óká
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MÓTMÆLT Frakkar hafa mótmælt kröftuglega nýjum lögum sem heimila hjóna-

band samkynhneigðra. Landið varð um miðjan maí það þrettánda til að taka upp
slíka löggjöf.
NORDICPHOTOS/AFP

Ríkjum með
ein hjúskaparlög fjölgar
Frakkland varð í síðustu viku þrettánda ríkið til að
heimila hjónabönd samkynhneigðra. Í tveimur til
viðbótar taka lög þess efnis gildi í haust. Níu eru með
lagafrumvörp um hjónabönd samkynhneigðra í ferli.
SAMFÉLAGSMÁL Þrettán ríki heims-

ins hafa nú heimilað hjónabönd
samkynhneigðra og í tveimur til
viðbótar munu slík lög taka gildi
í haust. Frakkland varð í síðustu
viku þrettánda ríkið en lögin fóru
ekki í gegn þar þegjandi og hljóðalaust.
Mikil mótmæli hafa brotist út
reglulega vegna málsins á götum
Parísar undanfarin misseri. Stórar
mótmælagöngur gegn hjónaböndum samkynhneigðra hafa
verið haldnar og í kjölfarið hafa
einnig verið haldnar fjölmennar
samkomur fólks sem styður ein
hjúskaparlög. Þegar lögin tóku
gildi í byrjun síðustu viku urðu
mótmælin ofbeldisfull og fjöldi
fólks var handtekinn.
Á miðvikudag gekk svo fyrsta
parið í hjónaband, þeir Vincent
Autin og Bruno Boileau. Þeir
gengu í hjónaband í Montpellier og
það var borgarstjóri borgarinnar
sem gaf þá saman. Mikil öryggisgæsla var í kringum viðburðinn og
honum var einnig sjónvarpað.
thorunn@frettabladid.is

ÉUP~OL 5H\NMDYtN 6tPL 

BRUTU ÍSINN Lionel De Coster (t.h.) og

Stephane de Sainte-Maresville faðmast
eftir að hafa verið gefnir saman laugardaginn 1. júni.
NORDICPHOTOS/AFP

Fleiri ríki í ferli
Í þessum ríkjum eru til meðferðar lög sem heimila hjónabönd samkynhneigðra: Andorra, Kólumbía, Finnland, Þýskaland, Írland, Lúxemborg,
Nepal, Taívan og Bretland. Sömuleiðis er verið að vinna að þessum málum
í Skotlandi, ríkjum í Ástralíu, Mexíkó og Bandaríkjunum.

2SLìYLUNDGDJDIUiNO ODXJDUGDJDNO

Omnis stækkaði
pakkann og treystir nú á
morgundreifingu Póstsins
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Við viljum gera meira fyrir viðskiptavini okkar
og aðstoða þá við að bjóða viðskiptavinum sínum
réttar lausnir og hagræða í rekstri – það köllum
við að stækka pakkann.
Hafðu samband við Fyrirtækjalausnir Póstsins
í síma 580 1090 eða í fyrirtaekjalausnir@postur.is.
Þú getur líka skoðað þær lausnir sem í boði eru
á postur.is.

www.postur.is
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Halló útivist! Nú leggjum við í hann! Fjórhjóladrifinn
Fj
CR-V hefur nægan drifkraft
ifkraftt til
til
ti
að heimsækj
heimsækja
kja staði sem þú hefur kannski aldreii komið á, en alltaff langað til
til að sj
sjá
sjá.
já..
Láttu ferðina hefj
hefjast
fjast þegar þú opnar aft
afturhurðina
turhurðina
ina rafrænt, hleður verðlaunarýmið
verðlaunarýmið
farangri, nýt
nýtir
tir drifkraftinn
inn og Honda ástríðuna á nýrri tækni til
til að flytja
flytjja alla
alla
ferðafélaga þína inn í ævintýrið. Fj
Fjórða ky
kynslóð Honda CR-V setur ný viðmið í ferðaferðaþægindum, gæði innréttinga og gagnsemii í akstr
akstri
akstri.i.
Finndu ferðadrifkraftinn, keyrðu Honda CR-V,
V, besta 4x4 bíl ársins
árs
ársins*.
ins**.
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Umboðsaðilar:
Bernhard, Reykjanesbæ, sími 421 7800
Bílver, Akranesi, sími 431 1985
Höldur, Akureyri, sími 461 6020
Bragginn, Vestmannaeyjum, sími 481 1535

10 | FRÉTTIR |

3. júní 2013 MÁNUDAGUR

Arðsemi banka enn undir markmiði
Hagnaður stóru viðskiptabankanna þriggja var á bilinu 1,4 til 8,0 milljarðar króna á fyrsta ársfjórðungi. Arðsemi bankanna af reglulegum
rekstri er þó enn undir markmiðum þótt varasamt sé að draga of miklar ályktanir af einu ársfjórðungsuppgjöri.
FRÉTTASKÝRING
Hvernig gengur rekstur bankanna?

Stóru viðskiptabankarnir þrír högnuðust um rétt tæpa 14 milljarða
króna á fyrsta ársfjórðungi ársins.
Er það nokkru minni hagnaður en
á sama ársfjórðungi í fyrra þegar
samanlagður hagnaður bankanna
var 17,8 milljarðar.
Fyrir hagnað bankanna á fyrstu
þremur mánuðum ársins væri hægt
að kaupa Playstation 3 leikjatölvu
handa hverjum Íslendingi og láta
3.500 krónur í beinhörðum peningum fylgja með. Þetta kann að
hljóma eins og mjög há fjárhæð en
hana ber vitaskuld að setja í samhengi við stærð og rekstur þessara
fyrirtækja.
Bankarnir eru enda mjög stór
fyrirtæki en samanlagðar eignir
þeirra fara nærri 3.000 milljörðum.
Þá er eigið fé þeirra, eignir umfram
skuldir, rétt ríflega 500 milljarðar.
Eigendur vilja ávöxtun
Eðlilegt er að gera kröfu um
nokkra ávöxtun á viðlíka fjárhæðir. Algengt er að skoða mælikvarða

sem nefnist arðsemi eigin fjár til að
fá hugmynd um hvort ávöxtunin er
viðunandi.
Á þennan mælikvarða var arðsemi Landsbankans mest á fyrsta
ársfjórðungi eða 14,0%. Arðsemi
Íslandsbanka var 12,2% og Arion
banka 4,3%.
Samanburður sem þessi getur þó
verið villandi því á hverju tímabili
geta tímabundnir þættir eða einskiptisaðgerðir skekkt rekstrarniðurstöðu. Í tilfelli Arion banka
leið uppgjör bankans þannig meðal
annars fyrir óhagstæða gengisþróun sem allt eins gæti gengið til
baka á næsta ársfjórðungi.
Því getur verið gagnlegra að
líta á arðsemi reglulegs rekstrar
bankans, þ.e. þess rekstrar sem
tekur litlum breytingum frá ári til
árs. Á þennan mælikvarða breytist myndin á fyrsta ársfjórðungi
nokkuð. Lítur rekstur Íslandsbanka
þá best út með 9,2% arðsemi reglulegs rekstrar en rekstur Landsbankans verst út með 1,4% arðsemi. Þá
er Arion banki með 7,2% arðsemi.
En hvað þýða þessar tölur? Eru
bankarnir að græða á tá og fingri

Hverjir eiga bankana?
Ríkið á eignarhlut í öllum stóru bönkunum en haldið er utan um eignarhlutina hjá stofnun sem nefnist Bankasýsla ríkisins. Bankasýslan er stærsti
eigandi Landsbankans en á einungis lítinn eignarhlut í hinum bönkunum.
Ríkið á raunar næstum allan Landsbankann, eða 98% hlut. Bankinn sjálfur
á 2% hlut sem renna á til starfsmanna. Í tilfelli hinna bankanna eru það
þrotabú Glitnis og Kaupþings sem eru stærstu eigendurnir og þar með
kröfuhafar gömlu bankanna. Bankasýslan á 5% hlut í Íslandsbanka á móti
þrotabúi Glitnis og þá á Bankasýslan 13% í Arion banka á móti þrotabúi
Kaupþings.

eða veldur reksturinn kannski vonbrigðum? Bankasýsla ríkisins, sem
fer með eignarhlut ríkisins í bönkunum, setur þeim ákveðin rekstrarmarkmið sem samsvara þeirri
ávöxtun sem stofnunin telur eðlilegt
að fá á fjárfestingu sína. Hægt er
að fá tilfinningu fyrir rekstrinum
með því að bera arðsemina saman
við þessi markmið.
Arðsemi undir markmiði
Miðað við eiginfjárstöðu bankanna
í lok fyrsta ársfjórðungs voru
rekstrarmarkmiðin arðsemi reglulegs rekstrar upp á 9,5 til 9,8%.
Það er því ljóst að engum bankanna tókst að ná arðsemismarkmiði Bankasýslunnar á fyrsta ársfjórðungi. Íslandsbanki komst ansi
nærri því en hinir, og þá sérstaklega Landsbankinn, eiga langt í
land.
Það ber þó að taka fram að ekki
er rétt að dæma arðsemi banka út
frá afkomu eins ársfjórðungs eða
jafnvel eins árs. Fremur er skynsamlegt að líta yfir lengra tímabil, sem nær bæði yfir hagvaxtarog samdráttarskeið. Hvert uppgjör
gefur þó vitaskuld vísbendingar um
stöðu rekstrarins þótt hann verði
ekki dæmdur af uppgjöri eins ársfjórðungs einu saman.
Þá ber einnig að hafa í huga að
síðustu misseri hafa að mörgu leyti
verið einkennilegur tími fyrir viðskiptabankana. Til dæmis hefur
endurútreikningur gengistryggðra
lána og endurskipulagning á
skuldum of skuldsettra heimila og
fyrirtækja krafist mikillar vinnu.
magnusl@frettabladid.is

STÓRU VIÐSKIPTABANKARNIR Enginn stóru viðskiptabankanna náði arðsemismarkmiði Bankasýslu ríkisins á fyrsta ársfjórðungi ársins.

Lykiltölur úr rekstri bankanna
Banki
Arion banki
Íslandsbanki
Landsbankinn

Hagnaður
1.409 milljónir
4.585 milljónir
7.989 milljónir

Hreinar vaxtatekj. Hreinar þóknanatekj.
6.288 milljónir
2.449 milljónir
7.473 milljónir
2.452 milljónir
9.879 milljónir
1.363 milljónir

Banki
Arion banki
Íslandsbanki
Landsbankinn

Arðs. eigin fjár Arðsemi reglul. rekstrar
4,3%
7,2%
12,2%
9,2%
14,0%
1,4%

Banki
Eignir
Arion banki
907,5 milljarðar
Íslandsbanki
829,0 milljarðar
Landsbankinn 1.085,4 milljarðar

Arðsemismarkm.
9,8%
9,5%
9,5%

Eiginfjárhlutfall
23,9%
26,2%
26,6%
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*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

Bílahúsið
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
421 8808

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

Hvers virði er þetta ?

Boðið er uppá verðmat ...
Miðvikudaginn 5. júní kl. 14 -18 á Grand Hótel í Reykjavík
Fimmtudaginn 6. júní kl. 14 -17 í Menningarhúsinu Hofi Akureyri
Þar munu reynslumiklir sérfræðingar okkar meta listaverk af
öllu tagi, „design“, silfur, skartgripi, frímerki, mynt og gamla
peningaseðla.

Íslenskt trafakeﬂi úr beyki. Handföng til beggja
enda, annað með útskorinni andlitsgrímu.
Hliðarnar útskornar með höfðaletri og
plöntumunstrum. Frá s.hl. 18. aldar.
Hamarshögg: 80.000 dkr.

Matið er án endurgjalds og án skuldbindinga með hugsanlega
sölu á uppboði í huga.
Fyrirfram greiðsla er möguleg.
Boðið er uppá heimsókn í heimahús dagana 5.-7. júní,
eftir því sem tími leyfir.
Nánari upplýsingar veita Össur Kristinsson,
5554991 og 6984991 og Peter Beck +45 88181186,
e-mail: pb@bruun-rasmussen.dk

Søren Frichs Vej 34 D · DK-8230 Åbyhøj
Tel +45 8818 1100
bruun-rasmussen.dk

SKOÐUN
Útköllum björgunarsveitanna snarfjölgar:

Fleiri að bjarga,
minni peningar

G

iftusamlega tókst að bjarga franskri ferðakonu
sem týndist fyrir helgina og var á gangi í 30 tíma
áður en hún fannst í fyrrinótt. Þyrla Landhelgisgæzlunnar bjargaði konunni en tugir björgunarsveitarmanna höfðu þá leitað að henni, rétt eins og
ótalmörgum öðrum sem týnast eða villast á Íslandi.
Starf björgunarsveitanna verður seint ofmetið. Það er nánast
allt unnið í sjálfboðavinnu; fólk sem er í fullri vinnu við annað
sinnir hlutverki sem löggæzla
eða herlið sinnir í flestum
nágrannaríkjum okkar.
Fréttablaðið sagði frá því í
síðustu viku að björgunarsveitÓlafur Þ.
irnar hefðu farið í þrefalt fleiri
Stephensen
útköll á hálendinu í fyrrasumar
olafur@frettabladid.is
en sumarið 2010. Hálendisvakt björgunarsveitanna sinnti
þá hátt í tvö þúsund útköllum, samanborið við rúmlega 600
tveimur árum áður.
Hörður Már Harðarson, formaður Slysavarnafélagsins
Landsbjargar, sagði í samtali við blaðið að verkefnum björgunarsveitanna hefði almennt fjölgað verulega undanfarin ár.
Ástæðurnar væru aðallega þrjár; í fyrsta lagi strandveiðarnar,
þar sem menn á illa búnum smábátum lenda iðulega í vanda, í
öðru lagi hin gríðarlega fjölgun ferðamanna og í þriðja lagi vont
veður. Við bætist svo niðurskurður framlaga til löggæzlu, sem
þýðir að fleiri verkefni lenda á björgunarsveitunum.
Við veðrinu er lítið að gera. En stjórnvöld, sem standa annars
vegar fyrir strandveiðum sem „byggðaúrræði“ og hvetja hins
vegar til fjölgunar ferðamanna, mættu gjarnan hafa í huga að
ekki er endalaust hægt að treysta á að björgunarsveitir, sem eru
mannaðar sjálfboðaliðum og fjármagnaðar með frjálsum framlögum, grípi inn í þegar mikið liggur við.
Hvað ferðamennina varðar, var vitað mál að gífurleg fjölgun
þeirra hlyti að þýða margföld verkefni björgunarsveitanna.
Hörður segir að sveitirnar hafi til dæmis þurft að eltast við
ótal ferðamenn í norðurljósaferðum að vetri til. „Það hefur
alltaf verið hlutverk björgunarsveita að sinna slysavörnum og
menn sameinuðust í því að gera landið öruggt til heimsóknar en
hefur kannski þróast út í það að við séum að bjarga fólki upp úr
brunnum í stað þess að byrgja þá,“ segir hann.
Ef mál þróast þannig að björgunarsveitirnar ráði ekki við að
bjarga ferðamönnum, einfaldlega vegna þess að of margir séu í
vandræðum í einu, hefur það áhrif á orðspor Íslands sem ferðamannalands. Það er ekki gott afspurnar ef fólk í vanda fær ekki
hjálp í tíma.
Á sama tíma og verkefnum björgunarsveitanna hefur snarfjölgað, hafa tekjur þeirra dregizt saman. Þótt ekki sé hörgull
á fólki sem er reiðubúið að vinna erfitt sjálfboðastarf á þeirra
vegum er tækjakosturinn dýr og reksturinn þungur.
Almenningur hlýtur að leggja sitt af mörkum til að styðja við
bakið á björgunarsveitunum. Sömuleiðis þarf að stuðla að betri
fræðslu til ferðamanna þannig að færri fari sér að voða. En það
verður líka að huga að því hvernig einhver hluti af tekjunum af
æ fleiri ferðamönnum geti runnið til þessarar starfsemi, sem
stuðlar að því að tryggja öryggi ferðalanga.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS
Fleskormafár …
Ísland er talið ganga gegn ákvæðum
EES-samningsins með því að heimila
ekki innflutning á fersku kjöti frá
ríkjum ESB. Í röksemdum íslenskra
stjórnvalda, sem RÚV segir frá, eru
talin upp mörg gild rök gegn óheftum
innflutningi, m.a. varðandi sjúkdómahættu íslensks búfénaðar. Svo er
þess líka getið að verði innflutningsbanni aflétt geti sníkjudýr á borð við
fleskorma borist í fólk hér á landi og
leitt til dauða. Sannarlega sláandi, því
að enginn vill auðvitað deyja af
völdum fleskorma.
… eða hvað?
Lögfræðingur Samtaka
verslunar og þjónustu
segir hins vegar í annarri
frétt RÚV að hættan af

slíku sé ýkt. Máli sínu til stuðnings
vísar hann í fyrrverandi yfirdýralækni
sem telji ekki að þessi hætta sé eins
mikil og lagt er upp með í svarinu.
Ef málið er svo skoðað nánar
ætti ormurinn, ef hann smitast svo
auðveldlega á milli, að eiga nokkuð
greiða leið hingað til lands með þeim
tugþúsundum Íslendinga sem leggja
sig í smithættu með neyslu svínakjöts
erlendis ár hvert, eða þeim tugþúsundum ferðamanna sem koma til
landsins ár hvert eftir að hafa innbyrt svínakjöt. Varúð er svo
sannarlega nauðsynleg
en upphrópanir draga
úr trúverðugleika
réttmætra viðvarana.

Alla leið eða næstum alla leið
Þetta kallar á vangaveltur um eðli
EES-samningsins, sem, þrátt fyrir að
hafa verið Íslandi mikil lyftistöng
á flestum sviðum mannlífs og
efnahagslífs, hallar verulega á Ísland í
ákvarðanavaldi. Í því ljósi er athyglisvert að minnast þess að Stefan Füle,
stækkunarstjóri ESB, kvað sambandið
hafa fullan skilning á sérstöðu Íslands varðandi dýra- og plöntuheilbrigði í aðildarviðræðunum.
Hverjar svo sem efndir verða
eða gætu hafa orðið sýnir þetta
að það skiptir máli hvorum
megin við borðið ríki
sitja í smíð þeirra
gerða sem heyra
undir EES.
thorgils@frettabladid.is

HALLDÓR

Dótakassi ráðherra?
Sigurður Ingi Jóhannsson var varla
sestur í ríkisstjórn þegar hann hóf að
tjá sig fjálglega um hugmyndir sínar um
nýtingu náttúruauðlinda. Hann virðist
helst líta á lyklavöldin í umhverfisráðuneytinu sem tækifæri til að hrifsa til sín
náttúruverðmæti til að þjóna duttlungum
sínum. Ráðherra leyfir sér að tala um
rammaáætlun eins og hún sé einhvers
konar leikfang sem megi nota að vild.
Sigríður Ingibjörg Svo er ekki.
Rammaáætlun um vernd og orkunýtIngadóttir
þingkona Samfylk- ingu landsvæða á sér 20 ára aðdraganda. Hún skiptist í fyrsta áfanga, 1993ingarinnar
2003, og annan áfanga, 2007-2013. Í
öðrum áfanga var hætt að líta aðeins til
nýtingarsjónarmiða og áætlunin gerð
að verndar- og orkunýtingaráætlun og
ákveðið að áætlunin skyldi fá lögformlega stöðu. Allt var þetta í anda stefnu
Samfylkingarinnar um Fagra Ísland.
Með samþykkt rammaáætlunar í
janúar 2013 vannst mikilvægur áfangasigur fyrir náttúru Íslands og landsmenn alla. Hann átti sér langan aðdraganda og byggðist á vandaðri vinnu
sérfræðinga, ráðherra og Alþingis.
Rammaáætlun er samþykkt á grundvelli laga nr. 48 frá 2011 sem Sigurður
Ingi Jóhannsson greiddi atkvæði með.
Í lögunum segir að þingsályktun um
RAMMAÁÆTLUN

➜

Ráðherra leyﬁr sér að tala um
rammaáætlun eins og hún sé einhvers konar leikfang sem megi nota
að vild. Svo er ekki.

rammaáætlun skuli lögð fyrir Alþingi
að undangenginni kynningu þar sem
stofnunum, hagsmunaaðilum og félagasamtökum gefst kostur á að koma
athugasemdum á framfæri. Niðurstaðan
úr þeirri kynningu varð sú að flokkun
rammaáætlunar tók ákveðnum breytingum byggðum á málefnalegum rökum
en þó aðeins þannig að svæði voru
færð í biðflokk til frekari rannsókna.
Ráðherrar og Alþingi brugðu ekki út
af tillögum úr rammastarfinu með því
að færa nýtingarkosti í verndarflokk
eða öfugt. Niðurstöðurnar standa því
óbreyttar en nokkur svæði eru látin
njóta vafans og verða könnuð nánar.
Ný verkefnisstjórn hefur verið skipuð
í samræmi við lögin og vinnur meðal
annars með þá virkjunarkosti sem eru
í biðflokki. Hún á að skila niðurstöðum
um þau svæði sem flutt voru í biðflokk
eigi síðar en 1. mars 2014. Af hverju vill
nýr ráðherra ekki bíða í níu mánuði og fá
faglegt mat á þessum landsvæðum?

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Sigríður Björg Tómasdóttir, sigridur@frettabladid.is og Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is HELGAREFNI: Kjartan Guðmundsson kjartan@frettabladid.is
MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is VÍSIR: Kristján Hjálmarsson, kristjan@visir.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is ÚTLITSHÖNNUN: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is
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Ennþá lefir menningin
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Þorsteinn Gylfason sagði að
menning væri „að gera hlutina
vel“ og hitti naglann á höfuðið
eins og hans var von og vísa.
Steinn Steinarr hafði það hins
vegar eftir fóstru sinni að menning væri rímorð og notað til þess
að ríma á móti orðinu ,þrenning‘.
Og hitti náttúrlega naglann á höfuðið líka og þar með ætti málið að
vera útrætt.
Samt fór þetta orð – ,menning‘ –
að bögglast fyrir mér á dögunum
þar sem ég var farinn að gaula í
sturtu, eins og maður gerir gjarnan við slíkar kringumstæður, með
flámælisframburði lagið með
Grafík sem hann Helgi Björnsson
söng svo eftirminnilega um árið:
Ennþá lefir menningin!
Ég hugsaði: Menning er flámælisframburður á orðinu minning.
Menning er minning sem
hnikað hefur verið til.
Þjóðmenningarráðherrann
Fyrst fannst mér þetta meiriháttar uppgötvun hjá mér en eftir
því sem dagarnir hafa liðið hefur
hrifning mín á yrðingunni dofnað. Ég fór samt í framhaldinu að
velta fyrir mér þessu fyrirbæri –
því nú vilja stjórnmálamenn fara
að stjórna menningunni, ekki síst
þjóðmenningunni sem Sigmundur
Davíð ætlar hafa umsjón með.
Sem sé: Ennþá lefir menningin.
Líka ,þjóðmenningin‘: hún er hitt
og þetta, gott og slæmt, fallegt
og ljótt, sem býr í sameiginlegum ótæmandi og sístækkandi
þekkingarsjóði sem kalla mætti
,þjóðarminni‘: Tilteknar aðferðir
við að tala, yrkja, syngja, smíða,
dansa (eða kannski öllu heldur
dansa ekki), klæðast, hugsa, matbúa, binda, leysa – jafnvel elska.
Hvar á maður að hætta? Hvað á
maður að hafa með? Bara silfurskeiðarnar eða líka allt hitt gamla
bestikkið? Hver á að velja?
Til dæmis blessað flámælið: Er
það hluti af íslenskum menningararfi? Eða eigum við að láta eins og
það hafi aldrei verið til? Í flestum
fjölskyldum býr minning um
þennan framburð sem var upprættur með harðýðgi. Samsláttur
á i og e annars vegar og u og ö
hins vegar var alsiða hér og þar
um landið, enda eðlilegt framhald
í þróun tungumálsins. Menn óttuðust hins vegar að yrði ekkert að
gert gæti farið svo að samfellan í
þróun tungunnar kynni að rofna;
beygingakerfið kynni að falla
saman og við hættum að skilja

gamla texta. Og því var gengið í
það af miklu harðfylgi að útrýma
þessum framburði sem kallaður
var ,hljóðvilla‘. Alið var á því að
líta niður á fólk sem hafði þennan framburð og hann hafður til
marks um fábjánahátt. Fólki var
markvisst kennt að skammast sín
fyrir menningu sína, hvernig það
talaði – hvernig og hvert það var.
Hvort er þá ,þjóðmenning‘? Sú
iðja að kúga fólk til samræmdrar
hegðunar við það sem menningarleg yfirstétt ákveður með misgóðum rökum að sé hið rétta og
hreina – eða hitt: að heiðra það
hvernig alþýða manna talaði?
Hvers vegna sýnir Sigmundur
Davíð forsætisráðherra ,þjóðmenningunni‘ slíkan áhuga?
Langar hann í slík hreinsunarstörf? Við höfum ekki orðið fyrir
því að stjórnmálamaður hafi sóst
eftir slíkum völdum yfir þjóðlegum stofnunum síðan Jónas frá
Hriflu var á dögum. Sá valdasækni maður gerði sér grein fyrir
mikilvægi hins menningarlega
bolmagns fyrir stjórnmálamenn
og beitti því líka óspart og af
ómældu stjórnlyndi. Er Jónas þá
fyrirmynd Sigmundar í þessum
efnum? Eru það skilaboðin frá
Laugarvatni, staðnum sem Jónas
bjó til? Megum við eiga von á því
að Sigmundur fari að hlutast til
um sögukennslu í skólum, stafsetningu í fornritum, listamannalaun? Fari að skrifa ritdóma og
halda háðungarsýningar á rangri
list? Langar hann að láta rita
Íslandssöguna á ný sem eitt samfellt Icesave-mál?
„Hvort fást hér megingjarðir…?
Sjáum hvað setur. Ennþá lefir
menningin, hvað sem öðru líður.
Og þjóðmenningin. Er hún lokað
mengi? Er þjóðmenningin á
söfnum? Að slá með orfi og ljá –
er það þjóðmenning en ekki hitt
að aka um á vespu? Er Eve online
þjóðmenning? Orðin sem verkfræðingarnir hafa verið svo duglegir að búa til fyrir íðorðasafnið
og hafa mörg hver ratað inn í dagleg störf – eru þau þjóðmenning?
Burstabærinn en ekki Harpa?
Sögnin ,að læka‘ og hið afleidda
nafnorð ,læk‘ - samanber sögnina
,að hika‘ og nafnorðið ,hik‘ – er
hún þjóðmenning? Er þjóðmenning að nota sögnina ,að brúka‘
eða eiga dönskuslettur að vera
úti? Verða ráðnir dyraverðir þjóðmenningarinnar í forsætisráðuneytið eða jafnvel búið til Þjóðmenningarráð í anda Jónasar?
Eigum við von á tilskipun úr forsætisráðuneytinu um að hætta að
nota hið útlenska orðskrípi ,belti‘
en tala heldur um ,megingjarðir‘?
Eða er ,íslensk þjóðmenning‘
kannski það sem aðhafst er í landinu og hefur verið allar þær aldir
sem þessi þjóð hefur verið til, gott
eða slæmt eftir atvikum, fagurt

Til dæmis blessað flámælið:
Er það hluti af íslenskum
menningararfi? Eða eigum
við að láta eins og það hafi
aldrei verið til?

og ljótt, merkilegt og lítilsiglt?
Sumt þess virði að halda á lofti og
rifja upp reglulega – en það getur
aldrei verið opinber stjórnvaldsákvörðun hvernig og hvort það
skuli gert. Því íslensk menning
er ekki skírlíf og ströng heldur
frjálslynd og frjósöm, sífellt að
eignast börn í lausaleik með alls
konar hæpnum elementum. Hún
er ævagömul og síung. Iðja lifandi
fólks í margbreytilegum heimi
kallar á ný viðmið í sífellu, nýjar
lausnir, ný orð – nýjar aðferðir í
bland við þær gömlu við að tala,
yrkja, syngja, smíða, dansa, klæðast, hugsa, matbúa, binda, leysa –
lifa og lefa.

FRÁ ESKIFIRÐI Sumir segja að Hólmatindur sé fallegasta fjall landsins. Náttúru-

fegurðin ein einkennir hins vegar ekki Austfirðina. Þar var líka algengt flámælið sem
greinarhöfundur veltir fyrir sér í pistli sínum.
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Yfirdýnur gera
rúmið þitt notalegra
Kaldasvampur - þrýstijöfnunarsvampur - latex

¶ 

FN °
1&&#41)5=0)74
744

FN#(5.É6674744

Ĉ

Svampdýnur og
pokagormadýnur framleiddar
eftir máli og sniðum - margir
stífleikar og mikið úrval áklæða
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Dýnur og púðar
sniðnir eftir máli eða sniðum með eða án áklæðis - mikið
úrval áklæða

Eggjabakkadýnur
mýkja og verma rúmið
þykktir 4-6 cm. Tilvaldar í sumarhúsið, ferðabílinn og tjaldvagninn
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Stærðir:

80 x 200 cm
90 x 200 cm
100 x 200 cm



120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm
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Mikið úrval af
svefnstólum
og sófum í stöðluðum stærðum
eða skv. máli
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Síðustu geirfuglarnir drepnir

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

AÐALHEIÐUR TORFADÓTTIR
Vogatungu 3, Kópavogi,

lést sunnudaginn 26. maí. Útför hennar fer
fram frá Kópavogskirkju þriðjudaginn 4. júní
næstkomandi klukkan 15.
Ragnar Ásmundsson
Tinna Ragnarsdóttir
Víðir Ragnarsson
og barnabörn.

Auður Magnúsdóttir

Síðustu tveir geirfuglarnir í heimi voru
drepnir í Eldey 3. júní árið 1844. Geirfuglinn var algengur víða á Norður-Atlantshafi fram á 16. öld. Hann gat orðið 70
sentímetra hár og vó um fimm kíló. Hann
var ófleygur en góður sundfugl sem nærðist
einkum á fiski. Geirfuglinn var vinsæl bráð
sjómanna, enda var hann stór og kjötmikill
og auðveldur viðureignar.
Geirfuglinn var einnig veiddur vegna
fjaðranna sem voru notaðar í fatnað. Þegar
fór að fækka verulega í stofninum fóru

safnarar og náttúrugripasöfn að borga
vel fyrir fuglinn og markaði það endalok
tegundarinnar.
Lengst af lifði geirfuglinn við Ísland. Einhverjum sögum fer af því að til fugla hafi
sést eftir árið 1844, allt fram á sjötta áratug
19. aldar, en óvíst er um áreiðanleika þeirra
sagna. Á Náttúrufræðistofnun Íslands er að
finna einn uppstoppaðan geirfugl. Hann var
keyptur á uppboði á Sotheby's í Lundúnum
árið 1971. Aðeins 80 uppstoppaðir fuglar
eru til í heiminum.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
ástkærs eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður og afa,

ÓLAFS GUNNARS GÍSLASONAR
skipstjóra,
Lóulandi 12, Garði.
Sigurbjörg Þorleifsdóttir
Arnar Berg Ólafsson
Marie Andersson
Linda Björk Ólafsdóttir
Davíð Eysteinn Sölvason
Bryndís Ólafsdóttir
Jacky Pellerin
Gísli Guðjón Ólafsson
Verna Kr. Friðfinnsdóttir
Sigurbjörg Ólafsdóttir
Óskar G. Bragason
Sigurleif Ólafsdóttir
Luke A. Bird
og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför

RÓSMUNDAR GUÐLAUGS
STEFÁNSSONAR
múrara.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk
Fjórðungssjúkrahúss Akureyrar fyrir góða
umönnun og umhyggju og hlýju í okkar garð.
Eva Kristjánsdóttir
Rúnar K. Rósmundsson
Kristjana Rósmundsdóttir
Karl Sigtryggsson
Snjólaug Stefanía Rósmundsdóttir Vignir Þór Hallgrímsson
barnabörn og makar og langafabörn.

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.

DÚX Jórunn Sóley er ánægðust með að hafa fengið verðlaun fyrir bestan árangur í raungreinum í FB.

MYND/GUNNHILDUR GUNNARSDÓTTIR

Dúxinn í FB mælir
með starfsnáminu
Jórunn Sóley Björnsdóttir lauk stúdentspróﬁ frá Fjölbraut í Breiðholti sem dúx eftir
starfsnám á sjúkraliðabraut. Hún ætlar að taka sér ársfrí frá námi.

Stofnað 1990

Fjölbreytt úrval legsteina
Frí áletrun og uppsetning
Sjá nánar
nána á granithollin.is sími 555 38 88
Bæjarhrauni 26 (á móti Fjarðarkaupum)
Bæjarh
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Bæjarhrauni 26 - 220 Hafnarﬁrði
Bæja
www.granithollin.is
Sími 555 38 88

„Þetta hafa verið alveg æðislegir
dagar. Ég hef varla undan að svara
símtölum frá fólki sem óskar mér til
hamingju og ég er alveg í skýjunum,“
segir Jórunn Sóley Björnsdóttir
nýstúdent. Jórunn Sóley lauk stúdentsprófi frá Fjölbrautarskólanum í
Breiðholti sem dúx skólans að loknu
starfsnámi á sjúkraliðabraut og
hlaut verðlaun fyrir bestan árangur
í ensku, íslensku og raungreinum.
Sjálfur segist dúxinn sáttastur
við árangurinn í raungreinum, enda
komi þær líklega til með að nýtast
vel í framtíðinni. „Auðvitað er mjög
gott að hafa góðan grunn í raungreinum því maður græðir alltaf á
því, en best var auðvitað að fá verð-

launin sem eru niðurfelling skólagjalda á fyrsta misseri í raungreinanámi í Há skólanum í Reykjavík.
Það munar rosalega miklu að fá það
misseri frítt,“ segir Jórunn Sóley,
sem hyggst þó ekki hefja háskólanám strax í haust. „Ég ætla að taka
mér frí í eitt ár, vinna á hjúkrunarheimilinu Sóltúni og safna pening,
fara svo að ferðast og stefni að því að
fara í háskóla haustið 2014. Ég er svolítið spennt fyrir líffræði eða ritlist í
Háskóla Íslands og hef áhuga á að ná
mér líka í kennararéttindi, en þetta
kemur allt í ljós.“
Jórunn Sóley mælir heils hugar
með starfsnámi sem góðum námskosti. „Í sjúkraliðanáminu vann ég á

öldrunarstofnun, taugadeild, hjartadeild og geðdeild og þannig lærir
maður nokkuð vel á vinnumarkaðinn,
hvernig er að vinna með mismunandi
fólki og þar fram eftir götunum, og
er því vel undirbúinn þegar náminu
lýkur. Mesti kosturinn við verklegt
nám er að upplifa það sem maður
lærir um í bókunum. Það er mjög
þroskandi,“ segir Jórunn Sóley, sem
flaug til Noregs nánast strax eftir
útskriftina og ætlar að dvelja þar
í rjómablíðu næstu vikuna. „Það
er rosalega gott að komast aðeins í
burtu og trappa sig niður í slökun.
Það hefur verið dálítið mikið að gera
síðustu vikurnar,“ segir dúxinn að
lokum.
kjartan@frettabladid.is

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

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

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

KRISTJÁN S. DAVÍÐSSON

EGGERT BERGSSON

listmálari,
Barðavogi 13, Reykjavík,

húsasmíðameistari,
Daltúni 36, Kópavogi,

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

lést á Landspítalanum í Fossvogi að
morgni mánudagsins 27. maí síðastliðins.
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík
miðvikudaginn 5. júní klukkan 13.00.
Svanhildur Marta Björnsdóttir
Silja Kristjánsdóttir
Björn Davíð Kristjánsson
Jórunn Þórey Magnúsdóttir
Valgerður Ólafsdóttir
Kári Stefánsson
Ásthildur Sveinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

lést á Landspítalanum við Hringbraut,
miðvikudaginn 29. maí. Útförin fer fram frá
Hjallakirkju í Kópavogi föstudaginn 7. júní
klukkan 13.00.
Ingunn Jónsdóttir
Bergdís I. Eggertsdóttir
Grettir Sigurðarson
Pálína S. Eggertsdóttir
Nikulás Kr. Jónsson
Sonja Eggertsdóttir
Hlynur Eggertsson
afa- og langafabörn.

SÍÐUSTU HÁDEGISTÓNLEIKARNIR
Hádegistónleikar Íslensku óperunnar í vetur hafa verið
afar vinsælir. Á morgun klukkan 12.15 eru síðustu tónleikar vetrarins í Norðurljósasal Hörpu. Þá munu Bylgja Dís
Gunnarsdóttir sópran og Jóhann Smári Sævarsson barítón
syngja kafla úr Toscu eftir Puccini og Évgení Ónegín eftir
Tsjaíkovskí. Píanóleik annast Antonía Hevesi.

ĂƌŶĂŚƷƐŐƂŐŶ͕ƚŝůǀĂůŝŶş
ďĂƌŶĂŚĞƌďĞƌŐŝĝ͕ůĞŝŬƐŬſůĂŶŶ͘͘ 
:ĄƌŶŽŐŐůĞƌŚĨͲ^ŬƷƚƵǀŽŐƵƌϭ,
ĂƌŬĂƌǀŽŐƐŵĞŐŝŶ͘ͲϭϬϰZĞǇŬũĂǀşŬ
^͗ϱϴϱϴϵϬϬͲǁǁǁ͘ũĂƌŶŐůĞƌ͘ŝƐ

$//,5Ó7$ä+-Ð/$

0(ä

ENGIN PLÖN UM
HEIMSYFIRRÁÐ
NETVERSLUN MEÐ HÖNNUN Vefverslunin Ljónshjarta býður íslenskum
hönnuðum að selja vörur sínar. Verslunin nýtir samfélagsmiðlana mikið til
kynningar á vörum sínum.

S
Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja
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SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

nemma í vor opnaði nýr markaður á vefnum undir nafninu
Ljónshjarta. Þar gefst ólíkum
hönnuðum kostur á að selja afurðir
sínar nánast milliliðalaust til viðskiptavina sinna. Stofnandi Ljónshjarta,
Dögg Proppé Hugosdóttir, segir alla
geta selt sköpunarverk sín á vefnum.
„Markaðurinn er jafn mikið fyrir fólk
sem vinnur verk sín í frístundum og
hönnuði sem vilja koma sér á framfæri.
Þar má finna myndlist, hönnun, hugvit
og handverk. Í dag er meðal annars
hægt að kaupa þar skartgripi, barnaföt, grafíkverk, gjafakort, húfur, hettur,
origami og óróa. Viðskiptavinur pantar

vörur hjá okkur en hönnuðurinn sendir
hana sjálfur sem myndar dýrmætt
samband milli þeirra. Við rukkum
hóflegt gjald fyrir umsýsluna, tökum
lítið stofngjald og síðan aðeins 10% af
söluverðinu ef varan selst. Það skiptir
mig miklu máli að stunda réttlát viðskipti og að fégræðgi ráði ekki för. Ég
vil að Ljónshjarta lifi vel og lengi í stað
þess að blása upp eins og loftbóla og
springa síðan bara við minnsta tilefni.“
Dögg hefur verið dugleg að nýta sér
samfélagsmiðlana til að koma Ljónshjarta á framfæri. „Verslunin er á slóðinni www.ljonshjarta.com og svo hef
ég nýtt Facebook sem hjálparmiðil,

HÖNNUN Á VEFNUM
„Markaðurinn er jafn
mikið fyrir fólk sem
vinnur verk sín í frístundum og hönnuði
sem vilja koma sér á
framfæri,“ segir Dögg
Proppé Hugosdóttir.
MYND/ANTON

FÓLK| HEIMILI
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
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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

NÝIR STÓLAR
FRÁ HUBERT

  
    

til dæmis til að kynna nýjar
vörur og birta mikilvæg skilaboð.
Ég nota Twitter til að birta stutt
skilaboð um Ljónshjarta og birtast þau einnig neðst á vefsíðunni
sjálfri. Að lokum má nefna Pinterest sem er eins og skapað fyrir
Ljónshjarta þar sem við „pinnum“ alls kyns hugmyndir fyrir þá
sem selja hjá okkur og auðvitað
setjum við allar vörurnar sem
við seljum þar inn.“
Í ár stefnir Dögg á að stækka
hóp þeirra sem selja vörur hjá
Ljónshjarta og í framhaldinu að
halda sprettmarkaði og námskeið. „Við tökum eitt skref í einu
hér og metum aðstæður hverju
sinni. Hér eru engin plön um
heimsyfirráð eða dauða.“

Tveir nýir stólar eftir breska
hönnuðinn Benjamin Hubert,
sem hann hannaði undir
merkjum Moroso, voru kynntir
á húsgagnasýningunni í Mílanó
nýverið.
Annar þeirra heitir Cradle
eða vagga upp á íslensku. Hann
er með sérstöku baki sem líkist
helst hengirúmi og lagar sig að
baki þess sem hallar sér á það.
Hinn stóllinn ber nafnið
Talma en það vísar til
sérstakrar gerðar
af skikkju. Stóllinn
er enda gerður úr
léttri stálgrind með
fóðri sem umvefur
grindina eins og
skikkja.

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is
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HRÍM Tinna Brá
Baldvinsdóttir,
arkitekt og eigandi
verslunarinnar Hrím,
hefur opnað útibú
í Norska húsinu á
Stykkishólmi.
MYND/ANTON

NOTKNOT
eftir Ragnheiði Ösp
Sigurðardóttur.

HRÍM FÆRIR
ÚT KVÍARNAR
Hönnunarverslunin Hrím hefur fært út
kvíarnar en á laugardaginn var útibú
frá versluninni opnað í Norska húsinu á
Stykkishólmi.
Fyrir er verslunin staðsett á Laugavegi í
Reykjavík en Tinna Brá
Baldvinsdóttir, arkitekt
og eigandi verslunarinnar, setti hana fyrst
á laggirnar á Akureyri
árið 2010. Tinna er sjálf
„hólmari“ í húð og hár
og þegar henni bauðst
að opna útibú í sínum
heimabæ sló hún til.
Í Hrím er íslenskri
hönnun meðal annars
gert hátt undir höfði.
WOOD WOOD eftir Ingibjörgu Hönnu Bjarnadóttur.

FASTEIGNIR.IS
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Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

Gústaf Adolf
Björnsson

Stefán Már
Stefánsson

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

lögfræðingur

sölufulltrúi

skjalagerð

Finndu okkur á Facebook
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Glæsihús á Álftanesi
Viltu selja?
Vegna mikillar sölu vantar mig 2ja
og 3ja herbergja íbúðir í hverfum
101 og 105 Reykjavík.
vík.
ur
Ákveðnir kaupendur
Talaðu endilega
bíða eftir réttu
við Auði í síma
eigninni.
824-7772 eða
audur@fasteignasalan.is

FRÍTT VERÐMAT
HRINGDU NÚNA

820 8081
Sylvía G. Walthersdóttir

Haukur Halldórsson, hdl.
Löggiltur fasteignasali

sylvia@remax.is

Fasteignasalan TORG kynnir:
Stórglæsilegt 294,8 fm einbýli
á útsýnisstað á Álftanesinu.

E

ignin er á tveimur hæðum
með tvöföldum bílskúr,
vandaður frágangur á lóð og
verönd með heitum potti. Glæsileg
aðkoma er að húsinu, lóðin er einstaklega fallega hönnuð, bílaplan og
stétt við hús með stimpilsteypu og
hitalögn. Einnig er frágengið bílaplan meðfram húsinu ásamt
geymsluskúr og litlu garðhýsi. Stór
timburverönd með heitum potti.
Sérsmíðaðar innréttingar frá
FAGUS, gólfefni og hurðir frá Agli
Árnasyni, danskir gluggar og
hurðir með stálramma í ytra byrði.
Forstofan er með rúmgóðum
skápum, falleg hurð með gleri inn
á hol. Náttúruflísar á gólfi. Inn af
forstofu er rúmgott þvottahús með
góðri innréttingu úr hvíttaðri eik,
náttúruflísar á gólfi. Úr þvottahúsi
er innangengt í tvöfaldan 46,5 fm
bílskúr.

Stórglæsilegt hús á Álftanesi er til sölu hjá fasteignasölunni Torg.

Komið er inn í rúmgott hol með
mikilli lofthæð þar sem mætist vel
hannað opið rými sjónvarpshols,
stofu, borðstofu og eldhúss. Gestabað er flísalagt, sérsmíðuð innrétting. Stofan er björt og rúmgóð, einstakt óhindrað útsýni. Gengið er út
á verönd úr stofu.
Eldhúsið er opið að hluta við
borðstofu og stofu með háum vegg
upp í loft. Hvítlökkuð sérsmíðuð
innrétting með granít á borði. Stór
eyja með eldunaraðstöðu. Við eyju
er stórt morgunverðarborð fyrir

fimm manns. Inn af eldhúsi er búr
með innréttingu og vínkæli. Náttúruflísar á gólfi.
Tvö rúmgóð svefnherbergi með
tvöföldum fataskáp ásamt vinnuherbergi. Baðherbergi er flísalagt.
Rúmgott hjónaherbergi með góðu
fataherbergi. Inn af herbergi er baðherbergi. Rúmgóður bílskúr, flísalagt gólf, vaskur og góðir geymsluskápar. Tveir rafmagnshurðaopnarar. Upplýsingar um eignina gefur
Dórothea E. Jóhannsdóttir, dorothea@fasttorg.is, gsm: 898-3326.

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

Arkarholt 7 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

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

Flott 215,3 m2 einbýlishús á einni hæð með stórum
bílskúr við Arkarholt 7 í Mosfellsbæ. Nýtt eldhús,
4-5 svefnh., falleg og björt stofa og tvö baðh. Falleg
aðkoma er að húsinu, stórt bílaplan með snjóbræðslu. Húsið stendur á 1.001 m2 lóð mjög stór og
skjólgóður suðurgarður. V. 49,9 m.
Krókháls 5 - 110 Reykjavík
258,1 m2 atvinnuhúsnæði á 2. hæð í lyftuhúsi
við Krókháls 5 í Reykjavík. V. 29,5 m.

Skeljatangi 37 - 270 Mosfellsbær
Falleg 84,2, 3ja herb. íbúð með sérinng. og sérgarði
við Skeljatanga í Mosfellsbæ. Góð staðsetning.
Skóli, leikskóli, sundlaug, líkamsrækt og golfvöllur í næsta nágrenni. V. 23,9 m.

Viðarás 79 - 110 Reykjavík

Laus strax

Vel skipulagt 168,1 m2, 5 herbergja
endaraðhús með innbyggðum
bílskúr við Viðarás 79 í Reykjavík.
Gott skipulag. Hellulagt bílaplan.
Góður staður nálægt skóla og
leikskóla. V. 43,5 m.

Stóriteigur Mosfellsbær

Krummahólar 8 - 111 Reykjavík
Glæsileg 166,6 m2 penthouse íbúð á 2 hæðum
í lyftuhúsi ásamt bílastæði í bílageymslu.
Stórar svalir og óborganlegt útsýni. V. 29,9 m.

181,3 m2 endaraðhús á tveimur hæðum með bílskúr
við Stórateig 18 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í:
forstofu, gestasalerni, eldhús, stofu og borðstofu.
Efri hæð: fjögur svefnherbergi, hol, baðherbergi og
þvottahús. V. 34,9 m.

Marteinslaug 1 - 113 Reykjavík

Laus strax

Mjög rúmgóð og falleg 129,2
m2, 4ra herbergja íbúð með
timburverönd, ásamt bílastæði í
lokaðri bílageymslu í lyftuhúsi við
Marteinslaug 1 í Reykjavík. Þrjú
rúmgóð svefnherbergi. Fallegar
innréttingar og gólfefni. Fallegt
útsýni er frá íbúðinni. V. 34,0 m.

Blikahöfði 18 - 270 Mosfellsbær
Hraunbær 103 -110 Reykjavík
Falleg 68,9 m2, 2ja herb. íbúð á 6. hæð í
fallegu lyftuhúsi með glæsilegu útsýni, fyrir
eldri borgara við Hraunbæ 103 í Reykjavík.
Sambyggt við húsið er félags- og þjónustumiðstöð Eignin er laus strax. V. 25,5 m.

Bakastaðir 43 - 112 Reykjavík

Laus strax

5-6 herbergja 224,7 m2 einbýlishús
á 1. hæð með innbyggðum bílskúr
á fallegum stað við Bakkastaði
43 í Grafarvogi. Eignin er laus til
afhendingar strax. Fallegt útsýni
er frá húsinu. V. 55,0 m.
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Fallegt 183 m2 parhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr innst í botnlanga við Blikahöfða í
Mosfellsbæ. Gott skipulag. 4 svefnherbergi. Frábær
staður, mjög stutt í skóla, leikskóla, sundlaug, líkamsrækt og golfvöllur í næsta nágrenni. Skipti koma til
greina á 3-4ra herbergja íbúð. V. 47,5 m.
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OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 TIL 17:30

Laus strax
Brekkuland 1 - 270 Mosfellsbær

IÐ

Laxatunga – 270 Mosfellsbær
Vorum að fá í sölu raðhúsalengju við Laxatungu 24-34 í Mosfellsbæ. 243,5 m2, 5 herbergja
raðhús á tveimur hæðum með bílskúr. Húsin
eru rúmlega fokheld í dag og afhendast í
núverandi ástandi. Verð 24,0 til 25,0 m.
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Laus strax

302,3 m2 einbýlishús með kjallara og bílskúr við
Brekkuland 1 í Mosfellsbæ. Kjallari er fokheldur.
Húsið er timburhús á steyptum kjallara. 4-5 herbergi,
góður bílskúr. Eignin er laus til afhendingar strax.
V. 37,9 m.
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 TIL 17:30

Jón Guðmundsson
Sölustjóri
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.

Guðmundur Th.
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Guðmundur H.
Steinþórsson
Lögg. fasteignasali
gs@fastmark.is

Páll Þórólfsson
Sölumaður
pall@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Netfang: fastmark@fastmark.is – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
2JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

4RA- 6 HERBERGJA

SÉRBÝLI

HRÍSATEIGUR- REYKJAVÍK.

GRETTISGATA- REYKJAVÍK.

HJARÐARHAGI- RVK. 5 HERB. ÍBÚÐ.

HÓLAVALLAGATA- REYKJAVÍK.

-

- 42,9 fm. íbúð á 1. hæð með sér inngang.
- Vel staðsett og nýlega klætt timburhús á steyptum kjallara.
- Stofa með gluggum til suðurs. Hvítar sprautaðar innréttingar í
eldhúsi.
- Tvær geymslur, samtals 10,4 fm.

-

-

HRINGBRAUT – RVK. LAUS STRAX.

SÓLVALLAGATA- REYKJAVÍK.

HÁTEIGSVEGUR, RVK. NEÐRI SÉRHÆÐ.

SIGURHÆÐ- GARÐABÆ

-

- Björt 89,9 fm. íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi í vesturbænum.
- Rúmgóðar svalir til s-vesturs. Rúmgóð stofa. 2 svefnherb.
- Gott göngufæri við miðborgina. Stutt er í alla þjónustu.
Fallegt sjávarútsýni.
33,9 millj.

-

-

MÁVAHLÍÐ - REYKJAVÍK

STÓRAGERÐI- RVK. 3JA HERB. ÍBÚÐ.

ÁLFASKEIÐ – HFJ. 5 HERBERGJA.

GARÐAFLÖT -GARÐABÆ.

-

-

-

- Fallegt um 216 fm. einbýlishús að meðt. 37,5 fm. bílskúr.
- Sér 2ja herbergja aukaíbúð er í viðbyggingu.
- Arinn í stofum og 4 svefnherbergi eru í aðalíbúðinni.
- Falleg ræktuð lóð með timburverönd og
54,9 millj.
skjólveggjum.

Falleg 37,9 fm. 2ja herbergja risíbúð í Teigahverﬁnu.
Svalir til suðvesturs út af stofu.
Skipt um járn á þaki 2008 og settur kvistur á húsið á sama tíma.
Húsið var málað og viðgert árið 2012.
14,3 millj.

Björt 46,1 fm. íbúð á 3. hæð auk 8,1 fm. sér geymslu.
Björt stofa. Eitt svefnherbergi.
Búið er að endurnýja allt gler og glugga.
Íbúðin er laus til afhendingar strax.
17,9 millj.

Góð 45,6 fm. risíbúð í Hlíðunum.
Björt stofa. Eitt svefnherbergi. Baðherbergi með sturtu.
Geymslupláss undir súð. Þvottaherbergi í kjallara.
Góð staðsetning miðsvæðis í Reykjavík.
17,9 millj.

Falleg 83,7 fm. mikið endurnýjuð íbúð á 3. hæð.
Búið að endurnýja m.a. gólfefni, baðherbergi og raﬂagnir.
Suðursvalir. Fallegt útsýni úr eldhúsi, hjónaherb. og stofu.
Stutt í skóla, leikskóla og þjónstu.
25,5 millj.

Falleg 132,4 fm. hæð í fjórbýli á þessum eftirsótta stað.
Rúmgóðar og bjartar stofur. 3 herbergi.
Svalir til suðurs út af stofum og hjónaherbergi.
Þvottaherbergi innan íbúðar. Tvær sér geymslur.

38,5 millj.

5 herbergja 122,5 fm. neðri sérhæð auk 32,0 fm. bílskúrs.
Samliggjandi skiptanlegar stofur. 3 herbergi.
Svalir út af stofu og einu herbergi.
Nýlegt parket er á íbúðinni.
44,9 millj.

Falleg og björt 117,4 fm. nokkuð endurnýjuð endaíbúð á jarðh.
Gluggar í þrjár áttir og útgengi á verönd til suðurs.
Baðherbergi endurnýjað. Auðvelt að breyta borðstofu í herb.
23,7 fm bílskúr. Hús í góðu ástandi að utan.
27,9 millj.

Virðulegt 380,0 fm. einbýlishús á þremur hæðum auk bílskúrs.
Þrjár samþykktar íbúðir.
Mögulegt að byggja eina hæð ofan á húsið.
Frábær staðsetning við Landakotstún.

Fallegt og vandað 292,0 fm einbýli að meðt. 44,0 fm. bílskúr.
840 fm. skjólgóð lóð með afgirtri verönd og heitum potti.
Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Arinn í stofum. 5 herb.
Frábær staðsetning í góðu göngufæri við
84,9 millj.
skóla.

JÖRFABAKKI- REYKJAVÍK

KRÍUÁS- HAFNARFIRÐI

BOGAHLÍÐ – RVK. 4RA – 5 HERB.

GRJÓTAGATA- REYKJAVÍK.

-

-

-

-

69,0 fm. íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli í neðra Breiðholti.
Stofa og borðstofa með útgengi á svalir.
Þvottaherbergi inn af eldhúsi.
Ytra byrði hússins er gott og í góðu
15,7 millj.
viðhaldi.

Falleg og vel skipulögð 95,1 fermetra endaíbúð á jarðhæð.
Sér inngangur. Góð staðsetning innst í götu við opið svæði.
Stofa með útgengi á verönd til suðurs. 2 rúmgóð herbergi.
Hús viðhaldslítið að utan. Stutt í skóla og
27,9 millj.
leikskóla.

BÁSBRYGGJA

BÁSBRYGGJA- REYKJAVÍK. 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ.

Glæsileg 100,0 fm. íbúð á 1. hæð í mjög vönduðu litlu fjölbýlishúsi á frábærum stað við sjávarkambinn auk sérstæðs 30,8
fermetra bílskúrs. Svalir til vesturs út af stofu með frábæru sjávarútsýni. Opið eldhús með vönduðum innréttingum. Sér þvottaherbergi innan íbúðar. Hús álkætt að utan og því viðhaldslítið. Verð 37,9 millj.

126,2 fm. íbúð á jarðhæð auk geymslu og bílastæðis í bílgeymslu.
Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Opið eldhús, rúmgóð setustofa, 2 svefnherbergi.
Sér hellulögð verönd í suðvestur.
48,5 millj.
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Stórglæsilegt og algjörlega endurbyggt einbýlishús í Grjótaþorpinu.
Í húsinu er þegar leyﬁ fyrir gistiheimilisrekstri.
Allt innbú til rekstarins fylgir.
Húsið var allt endurbyggt í upprunalegum stíl
69,9 millj.
árið 1999.

NÖNNUSTÍGUR 2

NÖNNUSTÍGUR 2 – HAFNARFIRÐI.

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30- 18.00 Mjög glæsilegt 143,7 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum
auk geymslu í kj á þessum fallega og eftirsótta stað í gamla bænum í Hafnarﬁrði. Húsið stendur á 309 fermetra leigulóð með góðum
veröndum, sér bílastæðum og matjurtargarði. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum, m.a. járn á húsi og þaki, þakrennur og
niðurföll, þakkantur endurnýjaður, verandir á lóð, raﬂagnir og taﬂa, gler og gluggar o.ﬂ. Verð 39,9 millj. Verið velkomin.

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

PARHÚS

GOÐAKÓR- KÓPAVOGI.

SÓLHEIMAR. ÚTSÝNISÍBÚÐ Á 8. HÆÐ

KÓPAVOGSBARÐ-KÓPAVOGI.

-

-

Glæsilegt og vel hannað parhús á tveimur hæðum. Eignin er 315 fm. að stærð að
meðtöldum 29,1 fm. bílsku´r og 18 fm. opinnar geymslu/herbergis. Vel hönnuð og
vönduð eign. Verulega lofthæð og miklir gluggar á efri hæð. Svalir til suðurs og verönd til suðurs og vesturs. Frábær staðsetning. Stutt í skóla, sund, þróttaaðstöðu og
alla aðra þjónustu. Eignin afhendist fullbúin að utan og tæplega tilbúin til innréttinga.

Vandað og glæsilegt 202,7 fm. einbýli á frábærum útsýnisstað.
Vönduð gólfefni og gólfhiti í öllu húsinu.
Stofa með gólfsíðum gluggum að hluta. Opið eldhús við stofu. 4 herbergi.
Skjólgóðar svalir til austurs og suðurs.
59,9 millj.

100,8 fm. útsýnisíbúð á 8. hæð auk 4,6 fm. sér geymslu í kj.
4ra herb. á teikn., en er innréttuð í dag sem 2 stofur og 1 rúmgott herb.
Íbúðin var öll endurnýjuð fyrir 14 árum síðan.
29,5
Stórkostlegs útsýnis nýtur frá íbúðinni. Yﬁrbyggðar svalir.

millj.

SUMARBÚSTAÐIR

HÖRGSLUNDUR- GARÐABÆ

SKÚLAGATA, RVK. 4RA HERB ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.

- Vandað 344,3 fm. einbýlishús á tveimur hæðum í Garðabæ.
- Frábært fjölskylduhús sem hentar vel barnmörgum fjölskyldum.
- Allt að 7 svefnherbergi geta verið í húsinu.
- Mögulegt er að hafa sér íbúð í hluta kjallara hússins.

-

79,9 millj.

Glæsileg 139,9 fermetra íbúð á efstu hæð með mikilli lofthæð.
Sér bílastæðis í upphitaðri bílageymslu.
Samliggjandi stofur. Sjónvarpsstofa. 2 herbergi.
Austursvalir. Húsið er allt nýendurnýjað að utan.

49,9 millj.

SUMARHÚS Í LANDI LÆKJARHVAMMS,
BLÁSKÓGABYGGÐ
-

70,8 fm sumarhús á 8.180 fm. eignarlóð.
Mikill gróður. Grafará rennur um landið. Veiðiréttur.
100 fm. viðarverönd við bústaðinn.
Frábær fjallasýn í allar áttir.

19,5 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI

ÓLAFSGEISLI- REYKJAVÍK.

ÚTHLÍÐ, REYKJAVÍK. NEÐRI SÉRHÆÐ.

MÖRKIN- TIL LEIGU EÐA SÖLU

-

-

- 158,8 fm. verslunar- og lagerhúsnæði.
- Vel staðsett við fjölfarna umferðaræð
- Fjöldi bílastæða

Stórglæsilegt og afar vandað 240,1 fm. einbýlishús.
Mikil lofthæð á efri hæð. Stórar stofur. Hjónasvíta.
Stór og viðhaldslítil hornlóð á frábærum útsýnisstað í Grafarholtinu.
79,5
Húsið er klætt að utan með íslensku líbaríti.

millj.

6 herbergja 152,5 fm neðri sérhæð í fjórbýli.
Samliggjandi stofur með útbyggðum glugga. 4 herbergi.
Svalir til austurs. Bílskúrsréttur.
Hús nýlega viðgert og málað. Frábær staðsetning.

51,9 millj.

TILBOÐ ÓSKAST

HOLTAGERÐI-KÓPAVOGI

HOLTSGATA - 4RA HERB ÍBÚÐ ÁSAMT BÍLSKÚR.

LYNGHÁLS- REYKJAVÍK.

-

-

422,8 fermetra efri hæð við Lyngháls. Húsnæðið er í útleigu í dag. Húsnæðið skiptist
í afstúkaðar skrifstofur, eldhús / kafﬁstofur, kennslustofur, fyrirlestrarsal, opin vinnurými,
rannsóknarstofu, tilraunastofu, annað stórt eldhús, salerni, ræstikompu o.ﬂ. Húsnæðið
er í góðu ástandi hið innra og hefur verið mikið endurnýjað og innréttað fyrir núverandi
starfsemi á sl árum. M.a. er loftræstikerﬁ í hluta hússins.
89,0 millj.

221,0 fm. steniklætt einbýlishús að meðt. 60,0 fm. bílskúr.
4 svefnherbergi.
Skjólsæll garður með um 70 fm . verönd.
Hellulögð aðkoma.
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42,5 millj.

Vel skipulögð 95,3 fm íbúð á 3. hæð auk 47,3 fm. bílskúr
Bílskúr er í dag innréttaður sem 2ja herb. íbúð.
Björt stofa. 3 herbergi. Eldhús með eldri innréttingum.
Stórar suðursvalir út af stofu.

SUNDLAUGAVEGUR 18

36,5 milllj.
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VÍÐIGRUND 49

Sundlaugavegur 18 - 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr

Víðigrund 49- Kópavogi

með suðursvölum í mjög góðu steinhúsi við Laugardalinn auk 21,6 fermetra bílskúrs. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á sl.
árum, m.a. eldhús og tæki, baðherbergi, gólfefni, gler og gluggar, raﬂagnir og taﬂa o.ﬂ. Bjartar samliggjandi stofur með útgengi á
suðursvalir. Tvö herbergi. Sér bílastæði er á lóð og fjöldi bílastæða við hlið hússins. Verð 35,9 millj. Verið velkomin.

endurnýjað 126,2 fermetra einbýlishús á frábærum stað við Víðigrund. Húsið hefur allt verið endurnýjað að innan á sl. árum
og er í mjög góðu ástandi. Það sem hefur verið endurnýjað eru m.a. gólfefni, innihurðir, fataskápar, baðherbergi, eldhúsinnrétting og tæki, gler, ofnar og raﬂagnir auk þess sem loft voru klædd með gifsi og sett innfelld lýsing í loft. Stór og björt stofa.
Þrjú herbergi. Ræktuð og skjólgóð lóð. Verönd til suðurs og vesturs. Verð 50,0 millj. Eignin verður til sýnis á morgun.

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00 Glæsileg 101,7 fermetra 4ra herbergja íbúð á efri hæð

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00 Mjög glæsilegt, vel skipulagt og nánast algjörlega

Verið velkomin.

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

HJALLALAND 25

RÁNARGATA 30A

- FOSSVOGUR

- GLÆSILEGT PARHÚS
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SOGAVEGUR 88

- EINBÝLISHÚS MEÐ BÍLSKÚR
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Mjög gott 211,4 fm pallaraðhús á þessum frábæra stað. Húsið skiptist þannig: Á
miðhæð er forstofa, þvottahús, snyrting, hol og eldhús. Á efsta palli eru miklar stofur
og yﬁrbyggðar svalir. Á neðri palli eru 3 herbergi og baðherb. Á neðstapalli eru stórt
herb., geymsla, bakforstofa og köld geymsla. Bílskúr í lengju til hiðar við húsið. Húsið
er fyrir ofan götu en með bílastæðum fyrir aftan það, rétt við innganginn. EIGNIN
VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 4.JÚNÍ MILLI KL. 17:00 OG KL. 18:00. V. 55,9 m. 2849

Glæsilegt parhús sem hefur verið endurhannað og endurnýjað að innan.
Húsið skiptist í tvær hæðir kjallara og ris. Á 1.hæð er setustofa, tvö herbergi
og baðherbergi. Á 2. hæð er stofa með arin, borðstofa, opið eldhús og baðherbergi. Í risi er opið rými og svalir með útsýni. Í kjallara er herbergi, vinnuherbergi, þvottaherbergi og geymsla. Þrír inngangar eru í húsið. EIGNIN VERÐUR
SÝND MÁNUDAGINN 3.JÚNÍ MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 75,0 m. 2846

Fallegt mjög vel skipulagt og talsvert endurnýjað 197 fm einbýlishús m. 40
fm bílsk.. Endurn. gluggar og gler að mestu, lagnir að hluta og ﬂ. Allt að 4
svefnherb. 2 baðherb. Mjög góður ræktaður garður m. stórri timburverönd o.ﬂ.
Hellulagt upphitað bílaplan.
EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 3.JÚNÍ MILLI KL. 17:15 OG KL. 18:00.
V. 44,9 m. 2840

BREKKULAND 1

BERGÞÓRUGATA 29

HÖRÐUKÓR 1

- MOSFELLSBÆ

- ÚTSÝNI
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Brekkuland 1 er einbýlishús kj. og hæð ásamt rúmgóðum bílskúr samtals 302,3
fm. 122,9 fm kjallari er fokheldur. Timburhús á steyptum kjallara. 4-5 herbergi,
góður bílskúr. Miklir möguleikar. Laust strax, sölumenn sýna. EIGNIN VERÐUR
SÝND ÞRIÐJUDAGINN 3.JÚNÍ MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 37,9 m. 2767

Mjög góð 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð (efstu) við Bergþórugötu í Reykjavík. Mjög fallegt sjávar útsýni er frá íbúðinni til norðurs. Gler og gluggar eru
endurnýjaðir. Íbúðin skiptist í hol, stofu, svefnherbergi, eldhús og baðherbergi.
Góður bakgarður. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 3.JÚNÍ MILLI KL.
17:30 OG KL. 18:00. V. 17,9 m. 2833

HRAUNTEIGUR 5

SAMTÚN 34

- MIKIÐ ENDURNÝJUÐ
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- 11. HÆÐ

- GÓÐ ÍBÚÐ
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Mjög falleg og björt 97,8 fm 3ja herbergja íbúð á 11. hæð í álklæddu lyftuhúsI.
Stæði í bílageymslu. Vandaðar innréttingar, rúmgóðar svalir til suðurs og
vesturs. Íbúðin er laus til afhendingar. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN
3.JÚNÍ MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 29,4 m. 2714

GUNNARSBRAUT 42

- HÆÐ OG RIS ÁSAMT BÍLSKÚR
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Mikið endurnýjuð og falleg 77,4 fm 3ja herbergja íbúð í kjallara með sér
inngangi. Gluggar, gler, skolplagnir og ofnalagnir hafa verið endurnýjaðar.
Fallegur garður með verönd og sér inngangur er í íbúð.
EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 4.JÚNÍ MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00.
V. 23 m. 2584

2ja-3ja herbergja kjallaraíbúð í fallegu húsi sem virðist vera í góðu ástandi.
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús, bað, geymslu sem nýta mætti sem herbergi, stofu og svefnherbergi.
EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 4.JÚNÍ MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00.
V. 16,9 m. 4573

Falleg og vel staðsett 145 fm efri hæð og ris ásamt 34 fm bílskúr. Hol, eldhús
með borðkrók, borðstofa m. svölum, dagstofu, baðherb. og hjónaherb. Risið
er hol, baðherb. og fjögur herb. Suður svalir með útsýni. Frábær staðsetning.
EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 4.JÚNÍ MILLI KL. 17:15 OG KL. 17:45.
V. 43,0 m. 2850

SÓLTÚN

MARBAKKABRAUT

ÞÓRÐARSVEIGUR 19 0305

- GLÆSILEG ÍBÚÐ

- FALLEGT HÚS

- M. BÍLAGEYMSLU
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4ra-5 herbergja glæsileg íbúð í lyftuhúsi sem skiptist í hol, tvær samliggjandi stofur, þrjú herbergi, eldhús, baðherbergi sérþvottahús og sérgeymslu
inn í íbúðinni nú nýtt sem vinnuaðstaða. Í kjallara fylgja tvær sérgeymslur
auk sameiginlegra geymslna, sérstæðis í bílageymslu. V. 41,5 m.2851

Gott 179 fm einbýlishús á tveimur hæðum með fallegri lóð við Marbakkabraut
í Kópavogi, þar af er 33 fm sérstæður bílskúr með stórri bílskúrshurð. Í húsinu
er fjögur svefnherbergi og tvær stofur. Húsið er fallegt og hefur fengið gott
viðhald. V. 49,9 m. 2749

Góð og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð (efstu) ásamt stæði í bílageymslu. Parket og ﬂísar á gólfum, geymsla og þvottahús innan íbúðar, þrjú
rúmgóð herbergi, opin stofa og eldhús og hátt til lofts.
EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 3.JÚNÍ MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00.
V. 26,9 m. 2577

FERJUVAÐLINDARGATA
1-3
37

X

- NÝJAR ÍBÚÐIR
- NÝJAR ÍBÚÐIR

X

Á Lindargötu 37 byggir Mannverk fjölbýlishús á 11 hæðum, alls 31 íbúð. Undir húsinu er bílakjallari á þremur hæðum
og fylgir 1-2 stæði með hverri íbúð. Íbúðum er skilað fullbúnum án gólfefna nema 901, 1001 og 1101 sem eru seldar
fokheldar. Húsið er hannað af arkitektastofunum Schmitdt, Hammer og Larssen, og Hornsteinum.
Allar nánari uppl. má sjá á www.lindargata.is 2461

FERJUVAÐFERJUVAÐ
1-3
1-3

FERJUVAÐ
LJÓSAKUR
1-3
Í GARÐABÆ.

- NÝJAR
- NÝJAR
ÍBÚÐIR
GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR

X

Stórglæsilegar og vel hannaðar 2ja - 5 herbergja 75 -168 fm íbúðir í nýjum glæsilegum 2ja hæða húsum á frábærum
útsýnisstað á Arnarneshæðinni. Hátt er til lofts og gluggar stórir. Veglegar svalir með fallegu útsýni suður yﬁr Garðabæ.
Skilalýsing og nánari upplýsingar eru á skrifstofu Eignamiðlunar. 2624

X

- NÝJAR ÍBÚÐIR
- NÝJAR ÍBÚÐIR

X

Garðaﬂöt - Garðabær

Hverﬁsgata 49 - 3. hæð
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 65 fm 2ja herbergja íbúð
við Hverﬁsgötu í Reykjavík. Húsið stendur við Vatnsstíg
og er íbúðin á þriðju hæð. Íbúðin var öll endurnýjuð,
m.a. eldhús, baðherbergi og gólfefni. Geymslan er innan
íbúðar. Húsið verður málað í sumar. V. 22,5 m. 2691

Ferjuvað 1-3 er 4ra hæða fjölbýlishús í Norðlingaholti í Reykjavík. Í húsinu eru 34 íbúðir með tvö stiga/lyftuhús og
svalagangi. Íbúðirnar í húsinu eru bjartar og rúmgóðar og samanstanda af tveggja, þriggja, fjögurra og ﬁmm herbergja
íbúðum. Húsið er byggt af Sérverk sem er þekkt fyrir vönduð og góð vinnubrögð,. Nánari upplýsingar á
www.eignamidlun.is/nybyggingar Verð frá 22,0 - 44,0 m. 2326

4RA-6 HERBERGJA

X

EINBÝLI

Skrifstofuhúsnæði við Garðaﬂöt í Garðabæ. Rýmið er 60,2
fm að stærð og er notað í dag sem gallerý/vinnustofa.
Sérinngangur. Gott húsnæði. V. 12,0 m. 2688

Naustin - atvinnuhúsnæði í hjarta borgarinnar.
Vatnsstígur - efsta hæð
Mjög góð og falleg 2ja herbergja íbúð á 3ju hæð (efstu) í
nýlegu húsi í miðbæ Reykjavíkur. Vandaðar innréttingar,
gólfefni og tæki. V. 29,5 m. 2842

Naustin 1. Um er að ræða atvinnuhúsnæði sem í dag er
rekið sem veitingahús. Húsnæðið er á þremur hæðum,
kjallari, aðalhæð og efri hæð. V. 135,5 m. 2585

SUMARHÚS

RAÐHÚS

Miðskógar 15 - Álftanesi
Kórsalir - vandað lyftuhús
Glæsileg fullfrágengin 4ra herbergja116,1 fm íbúð á 2.hæð
í fallegu vel staðsettu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu.
Góðar innréttingar, parket og ﬂísar. Þrjú góð herbergi.
Falleg sameign. Innangengt í bílskýli. V. 30,9 m. 2838

Hús á einni hæð 251,8 fm m.innb. 34,2 fm bílskúr. Húsið er
timburhús klætt með báruáli. Í húsinu er gert ráð fyrir allt
að sex svefnherbergjum, möguleiki að útbúa litla séríbúð.
Innbyggð halógenlýsing , gólfhiti. Frábær staðsetning
mikið útsýni. Laust strax og sölumenn sýna. V. 43,0 m. 2829

3JA HERBERGJA

Þingvellir - Skálabrekka

Brattatunga- Suðurhlíðar Kópavogs
Gott og vel skipulagt 215 fm enda raðhús á frábærum útsýnisstað. Húsið er eitt af þessum rómuðu Sigvaldahúsum.
Staðsetning hússins er mjög góð og aðkoman glæsileg,
hellulögð heimreið með hita. Bílskúr með hita og rafmagni.
Auðvelt að útbúa sér íbúð á jarðhæð. V. 49,9 m. 2701

Glæsilegur nýr 106 fm sumarbústaður í landi Skálabrekku
við Þingvallavatn. Bústaðurinn stendur í eftirsóttu
skipulögðu sumarhúsahverﬁ sem er aðeins í rúmlega 30
km fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu. Svæðið er lokað
með járnhliði sem tengt er farsíma. 8.200 fm eignarlóð.
V. 37 m. 2743

ATVINNUHÚSNÆÐI

Veghús 17 - ﬂott íbúð
Góð og vel skipulögð 7 herbergja íbúð auk bílskúrs. Hæð
og ris. Íbúðin skiptist í ﬁmm svefnherbergi, tvær stofur,
tvö baðherbergi, þvottahús, eldhús og hol. Góðar svalir til
norðausturs. Bílskúr með hita og rafmagni. V. 33,5 m. 2828

Grandavegur 3ja herb. glæsileg íbúð
Falleg og björt þriggja herbergja íbúð sem skiptist í hol,
stofu með suður-svölum og útsýni, opið eldhús, baðherbergi
og herbergi. Í risi er hol (vinnuaðstaða) og herbergi. Mikil
lofthæð er í stofu og eldhúsi. Á 1.hæð er geymsla íbúðarinnar sem er ekki meðtalin í fermetrum íbúðarinnar. 2845

2JA HERBERGJA

Ármúli - verslunarhúsnæði

Hrísabrekka - Svínadal

Vandað verslunarhúsnæði ásamt bakrými (skrifstofurrými
og lagerrými) sem er í beinu framhaldi af versluninni (379,3
fm), skrifstofurými sem er með sér inngangi (288,4) og lagerrými (227,3 fm + 452,6 fm). Innkeyrsludyr eru á lagerrýminu
sem og göngudyr. Hluti eignar eru í leigu. V. 119 m. 2740

Hrísabrekka 16 er 52,1 fm sumarhús ásamt 7,2 fm
geymslu, samtals 59,3 fm. Tvö svefnherbergi, stofa og
eldhús. Baðherbergi. Einnig er svefnloft yﬁr hluta hússins. Ágætur sólpallur og heitur pottur. Góð staðsetning.
Laus strax. V. 10,9 m. 2188

ÓSKA EFTIR
Einbýlishús óskast til leigu
Traustur aðili hefur beðið okkur að útvega 250-300 fm gott einbýlishús til leigu á höfuðborgarsvæðinu.
Leigutími yrði amk. 3 ár of frá og með 1. júli nk. Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson
s: 588-9090

Kleppsvegur - glæsilegt útsýni
Mjög góð og vel skipulögð 107 fm 4ra herbergja íbúð á
8.hæð (efstu). Húsið er lyftuhús á góðum útsýnisstað í
austurborginni og hefur mikið verið standsett á liðnum
árum, m.a. er búið að endurnýja alla glugga, svalahurðir
og gler ásamt gagngerri endurnýjun á svölum og múr
hússins að utan. Búið er að standsetja þak og hefur verið
skipt um þakjárn, pappa o.ﬂ. V. 27 m. 2733

Sæbólsbraut- suður svalir
2ja herbergja falleg og björt 59,0 fm íbúð á góðum stað.
Íbúðin skiptist í hol, stofu, svefnherbergi, eldhús og baðherbergi. V. 17,5 m. 2839

Vantar við Skúlagötu eða Lindargötu
Óskum eftir 2ja herbergja íbúð, við Skúlagötu eða Lindargötu, fyrir eldri borgara. Íbúðin verður
staðgreidd ef um semst. Allar nánari uppl. veitir Magnús Nánari upplýsingar veitir Magnús.

2ja herbergja íbúð í austurbænum
Er með traustan kaupanda sem bráðvantar 2ja herbergja íbúð í Fossvogi, Hlíðum, Háaleitishverﬁ eða
svæði 104. Upplýsingar gefur Þórarinn M. Friðgeirsson sími 899-1882

2ja herbergja íbúð í VR blokkinni óskast
Langahlíð 13 - með bílskúr
Glæsileg 5 herbergja 111,2 fm hæð. ásamt 27,8 fm bílskúr,
samtals 139 fm. Hæðin er endaíbúð og skiptist í 2-3
samliggjandi stofur og 2-3 herbergi. Íbúðin hefur öll erið
endurnýjuð. Húsið var nær endurnýjað frá grunni á sínum
tíma. V. 39,5 m. 1999

Eskihlíð - mikið uppgerð íbúð
Góð mikið uppgerð, björt og falleg 2ja herbergja 56,8fm
íbúð í kjallara á þessum frábæra stað. Íbúðin skiptist í
hol, eldhús, svefnherbergi, baðherbergi og stofu. Nýlegt
eldhús, nýleg gólfefni, endurnýjað skolp og drenlagnir.
V. 17,9 m. 2848

Erum með traustan kaupanda að 2ja herbergja íbúð í VR blokkinni að Hvassaleiti 56-58. Upplýsingar
gefa Þórarinn eða Gunnar Helgi.

Atvinnuhúsnæði allt að 5000 fm óskast.
Bráðvantar fyrir trausta kaupendur 2500 - 5000 fm atvinnuhúsnæði með allt að 12 m.lofhæð að hluta.
Upplýsingar gefur Reynir Björnsson s. 895-8321
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Herb:65-6Stærð: 191,5 fm
Herb.
670ð/Ø:TmU\KHNPUUQUxRS
4QNNV[[MQSZR`SK\OZTLó MTIxSZRYmMYmI¤Y\TZ[Hóx
ÍZHO]LYMP;]¤YN}óHYZ[VM\YVNMQN\YZ]LMUOLYILYNPOQ}UHOLYILYNPó
LYôYxZRPW[.HYó\YPUULYTQNZRQ}SZ¤SSTLóZ[}YYP[PTI\Y]LYUKVN
Z}SZRmSH:[HóZL[UPUNOZZPUZLYTQNIHYU]¤UVNLYNUN\M¤YPx
:QmSHUKZZR}SHVNNUN\IYxm[[PUHHó-SH[HZR}SHVN.HYóHZR}SH
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Herb:45-6Stærð: 137,4 fm
Herb.
670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUQUxRS
4QNMHSSLNxIóxN}ó\S`M[\OZPx.YHMHYOVS[P-YmI¤Y[[ZûUPLYY
xIóPUUPVN}I`NN[Z]¤óP]PóOZPó4QNN}óHMSVR\ó[PTI\Y]LYUK
VN`MPYI`NN[IxSZRûSPM`SNPYkYZ[\[[LY[xUm[[Y\UHVNZR}SPVNSLPRZR}SP
LY\xNUN\MQHYS¤Nó(;/ZRPW[PmOZPx.YHMHYOVS[PØSMmYZKHSLóH
.YHMHY]VNPTLóZ]LMUORVTH[PSNYLPUH

<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

.\SSLUNP9]R

670ð/Ø:4Í5<+(.0551Ø5Ð23 

Herbergi: 9
Stærð: 440,0 fm
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Z[}Y\TIVNHKYLNU\TZ]S\TTLóOLP[\TWV[[PVNZQm]HY[ZûUP

Einbýlishús
Svalir
Heiturpottur
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LPURHYNS¤ZPSLNHYVNYTN}óHYTLóN}óYPSVM[O¤óVNTPRS\TNS\NN\TTLóMHSSLN\
[ZûUP-HSSLN\YHYPUULYxHYPUZ[VM\:]LMUOLYILYNPULY\mLMYPO¤óVN[]mULóYPO¤ó
TN\SLN[HóOHMH

Herb:35-6Stærð: 114,8 fm
Herb.
670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUQUxRS 
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Herb. 6

Stærð: 202,4 fm
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IxSZRYÐIóPULYTQNYTN}óVNTHLY\HSSHYPUUYt[[PUNHYO\YóPY
N}SMLMUPOYLPUS¤[PZVNLSKOZ[¤RPLUK\YUûQ\ómNS¤ZPSLNHUOm[[mYPó
:[\[[LYxHSSHôQ}U\Z[\ZR}SHVNSLPRZR}SH

<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 

<YóHYO¤ó.I¤

=LYó! T

6WPó
OZ

Stærð: 113,9 fm

Herb. 5
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Stærð: 187,9 fm
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Herb. 3-4 Stærð: 141,0 fm
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KOMDU MEÐ EIGNINA TIL OKKAR
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Herb: 5-6
Stærð:
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Herb:35-6Stærð: 95 fm
Herb.
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Herb:75-6Stærð: 329 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 140,9
Herb.
40,9 fm

Herb:55-6Stærð: 137 fm
Herb.
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Herb:35-6Stærð: 190,8 fm
Herb.

Herb: 5-6
Stærð:
5.000 fm

Herb:35-6Stærð: 104 fm
Herb.
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Stærð: 110,6 fm
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Herb. 5
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Stærð: 262,6 fm
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Herb. 5
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Stærð: 122,8 fm

Fjölbýlishús

Stærð: 95 - 119 fm
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Verð: 45.700.000
Raðhús
Stærðir: 173 - 226 fm

ÔZRHY
:S\M\SS[YP
 

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Verð: frá kr. 31,9 - 49,5 m
Herbergi: 3 - 4
Stærðir: 108 - 148 fm
Stæði í bílageymslu

Íbúð

Stærð

Bílast.

101

148,1

Já

4

102

109,1

Já

3

103

131,4

Já

4

201

148,1

Já

4

202

109,9

SELD

203

109,4

Já

4

204

114,7

Já

4

205

110,8

Já

4

206

108

Já

4

Hringið og bókið skoðun í gsm: 699-4610

207

110,8

Já

4

301

148,4

Já

4

Vandaðar íbúðir með stórum glerjanlegum svölum og útsýni í 5-6
hæða fjölbýlishús. Íbúðirnar eru allar með afar stórum svölum
nema á 1 hæð eru íbúðirnar með góðri viðarverönd. Íbúðirnar verða
afhentar án gólfefna, þó verða flísar á forstofu,baðherbergjum og
þvottahúsum. Vandaðar eikar inn-réttingum frá Axis og AEG eldhústækjum verða í íbúðunum. Stæði í bílageymslu fylgir öllum
íbúðunum. Falleg útsýni er yfir golfvöll í Kópavogs og Garðabæjar
og örstutt í útivistarparadís ásamt góðum göngu og hjólaleiðum.
Örstutt í ýmsa þjónustu skóla og leikskóla.

302

109,4

SELD

303

108,7

Já

4

304

114,7

Já

4

305

110,8

Já

4

306

108

Já

4

307

111,5

Já

4

401

148,4

SELD

4

402

108,7

SELD

3

403

108,7

Já

4

404

114,7

Já

4

405

110,8

Já

4

406

108,7

Já

4

407

112

Já

4

501

148,1

SELD

502

109,1

Já

3
4
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Sigríður Rut
Sölufulltrúi
699 4610
siggarut@fasttorg.is

Sigurður
Löggiltur
fasteignasli

Sjá einnig á www.silfurhus.is
Fylgist með framkvæmdum á vefmyndavél!
Fasteignasalan TORG

Garðatorgi 5
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Herb.

503

109,1

Já

504

115,1

SELD

505

112

Já

4

506

108,7

Já

4
4

507

110,8

Já

601

147,7

SELD

602

108,7

Já

3

603

108,7

Já

4

604

115,4

SELD

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

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

stakfell.is
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O

Fax 535 1009

S

HÚ

Sólvallagata - 101 Rvk

Langalína - 210 Gbæ.

238,1 fm einbýli á 3 hæðum. Húsið stendur á fallegri 705 fm eignalóð og er garður fyrir framan
og aftan hús. Sérsmíðuð eldhúsinnrétting með granítplötu. Instabus stýrikerﬁ á miðhæð. Arinn í
stofu. Vestursvalir á efstu hæð. Mikið endurnýjuð eign þar sem haldið var í upprunalegan stíl. Eign
í algjörum sérﬂokki. Verð: 120 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG, KL 17:30 - 18:00. Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með glæsilegu útsýni. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Verð: 42 millj.

Erum með kaupanda að 2, 3 og 4 herb. íbúðum í 101 og 107.
Má þarfnast endurbóta
PIÐ

O

S

HÚ

Laugavegur 133 - 101 Rvk

Bakkastaðir - 112 Rvk

Marteinslaug - 113 Rvk

Viðarás - 110 Rvk

Þingholtsstræti - 101 Rvk

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 5. JÚNÍ KL 17:3018:00. Einstaklega skemmtileg 79,5 fm þriggja herbergja íbúð á 4. hæð. Eignin er staðsett á besta stað í
miðborg Reykjavíkur og bíður upp á mikla möguleika.
Nýlegt rafmagn og vatnslagnir. Verð: 23,9 millj.

224,7 fm 5 herb. einbýli á einni hæð með bílskúr.
Húsið stendur á lóð með fallegu útsýni yﬁr sjóinn.
Laust strax. Verð 55 millj.

129,2 fm björt 4 herb. íbúð í á 1. hæð í Grafarholti.
Fallegt útsýni og sólpallur til suðurs. Góðir fataskápar, eldhúsinnrétting og parket ásamt ﬂísalögðu
andyri, eldhúsi og baðherbergi. Laust strax.
Verð 34 millj.

168,1 fm endaraðhús. Eignin skiptist í 140,5 fm
íbúðarhluta með 4 svefnherbergjum og 27,6 fm bílskúr. laus strax. Verð 43,5 millj.

Um er að ræða 269,8 fm einbýlishús sem er eitt
elsta og sögufrægasta íbúðarhús Reykjavíkur. Eignin
skiptist í kjallara, hæð og ris og stendur á fallegri lóð.
Eignin er mikið endurnýjuð og hátt til lofts á miðhæð.
Verð 85 millj.

Nýhöfn - 210 Gbæ

Súlunes - 210 Gbæ.

Stallasel - 109 Rvk

Láland - 108 Rvk

Akurhvarf - 203 Kóp.

Glæsilegar 152 fm og 160 fm íbúðir hannaðar af
Rut Káradóttir með bílskúr við Nýhöfn í Garðabæ.
Íbúðirnar hafa óhindrað útsýni yﬁr Arnanesvoginn og
með aukinni lofthæð. Fullbúin sýningaríbúð til sýnis.
Bókið skoðun hjá sölumönnum Stakfells.

Afar góð sérhæð á Arnarnesinu ásamt bílskúr. Sér
afgirt lóð fylgir eigninni með verönd og heitum potti.
Hæðin skiptist í forstofu, stofu, fjögur svefnherbergi,
baðherbergi, sólstofu og eldhús. Verð 49 millj.

Stallasel 7, 109 R. Vel skipulagt og fallegt mikið endurnýjað 191,8 fm. einbýlishús á einni hæð á friðsælum
stað innst í lokaðri götu. 3-4 svefnherbergi, stórt endurnýjað eldhús, góður bílskúr. Gróið og fallegt hverﬁ.
Auðveld kaup: skipti möguleg á minni eign og lán að
upphæð 34M getur fylgt eigninni. Verð 54 millj.

Glæsliegt 213,3 fm einbýlishús á einni hæð auk 52,6
fm bílskúrs neðst í Fossvogsdalnum. 5 svefnherb.
fataherb. 2 baðherb. rúmgott eldh. og stór stofa.
Falleg verönd með heitum potti. Verð 99,6 millj.

Rúmgóð og falleg 75 fm. 2ja herb íbúð á 4. og efstu
hæð á grónum og fallegum stað. Frábært útsýni yﬁr
Elliðavatn. Gróið og fjölskylduvænt umhverﬁ. Stutt í
skóla og alla þjónustu. Verð 23,9 millj.

NÝBYGGINGAR

Klappakór - 203 Kóp

Vatnsstígur - 101 Rvk

Svarthamrar - 112 Rvk.

Vel skipulögð 3-4ra herb. íbúð á fyrstu hæð í fjórbýli.
Sérinngangur og stæði í bílageymslu. Lóð út frá
stofu. 2 svefnherbergi, vinnuherbergi, baðherbergi,
sér þvottahús innan íbúðar, eldhús og stofa samliggjandi. Verð: 26,9 millj.

Glæsileg fullbúin 173 fm íbúð á 5 hæð. Gluggar til
suðurs, vesturs og norðurs. Einstakt útsýni. Parket
og ﬂísar á gólfum, innréttingar úr hnotu. Stæði í bílageymslu. Laus ﬂjótlega. Verð 86,5 millj.

Notaleg 91,6 fm. 3-5 herb. endaíbúð á 3ju og
efstu hæð á þessum vinsæla stað í Hamrahverﬁ í
Grafarvogi. Sérinngangur af svölum. Mikið útsýni.
Gróið og fallegt umhverﬁ. Verð 26,9 millj.

Austurkór - 203 Kóp.
Um er að ræða 2ja 3ja og 4ra herb. íbúðir. Húsið er fjölbýlishús á tveimur hæðum, 8 íbúðir á hvorri hæð, 16
íbúðir í allt. Inngangar eru aðskildir ,beint að utan í hverja íbúð. Hverjar 2 íbúðir á efri hæð deila stiga og
aðkomupalli. Sameiginlegar vagna-og hjólageymslur auk sorpskýla eru á lóðinni fyrir framan inngangana.
Öllum íbúðum á efri hæð fylgja svalir. Fyrir íbúðir á jarðhæð er verönd, sérnotaﬂötur,á suðurhlið. Verð frá
19,6 millj.

Mánatún - 104 Rvk

Hringbraut - 101 Rvk

Gullengi - 112 Rvk

Glæsileg 90,1 fm. 2ja herb. íbúð á 3ju hæð í nýlegu
lyftuhúsi á vinsælum stað miðsvæðis í borginni.
Þvottahús innan íbúðar. Vandaðar innréttingar.
Fallegt útsýni. Húsvörður. Gott sér bílastæði í bílageymslu. Góð aðkoma. Verð 35,9 millj.

Björt og falleg 54,2 fm. 2ja herb. íbúð á 3. og efstu
hæð á góðum stað í Vesturbænum. Stutt í Háskólann, miðbæinn og fallegar gönguleiðir meðfram
sjónum. Laus við kaupsamning. Verð 17,9 millj.

Björt og falleg 4ra herb. íbúð í 3 hæða fjölbýli í
góðu ástandi. Parket og ﬂísar á gólfum. Útg. á svalir
úr stofu. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Gott
skápapláss. Verð 27,5 millj.

Lækjasmári - 201 Kóp.

Álfaskeið - 220 Hfj.

Framnesvegur - 101 Rvk

Björt 4ra herb. íbúð í 3 hæða fjölbýli í góðu ástandi.
Parket og ﬂísar á gólfum. Útg. á svalir úr stofu.
Möguleiki á að opna upp á risloft.

109,7 fm íbúð á jarðhæð þar af 23 fm bílskúr. Laus
við kaupsamning. Verð 19,9 millj.

Fallegt og talsvert endurnýjað raðhús á 3 hæðum á
besta stað á Framnesvegi. 3 svefnh., stofa og sjónvarpsherb. Baðherb. með baðkari. Verð 35,5 millj.

Norðurbakki - 220 Hfj.
Vel skipulagðar og bjartar íbúðir í nýju fjölbýlishúsi við Norðurbakka. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án
gólfefna, nema baðherbergi og þvottahús verða ﬂísalögð. Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
Örfáar íbúðir eftir, hagstæð verð. Sölumenn Stakfells sýna.

iUD

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.

Stofnuð 1983

Mánastígur - Hf. - Einbýli

Erluás - Hf. - Glæsilegt einbýli
Einstök húseign og staðsetning. Höfum fengið í einkasölu
glæsilega og virðulega húseign
á þremum hæðum með innbyggðum bílskúr samtals 330
fm. Tvímælalaust eitt allra
fallegasta steinhús bæjarins.
Einstök staðsetning í hrauninu.
Jaðarlóð, í göngufæri við
lækinn, miðbæinn, skóla og
ﬂeira. Myndir á netinu. Verðtilboð. Upplýsingar veitir Helgi
Jón sölustjóri gsm. 893 2233.

Þrastarás - Hf. - Einbýli

Frábær staðsetning og
útsýni. Nýkomið í einkasölu
glæsilegt pallabyggt einbýli
með innbyggðum bílskúr
samtals 286 fm. Húsið
er glæsilega hannað af
Sigríði Ólafsdóttur arkitekt.
Útsýnisstofa. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Glæsilegur garður og verandir.
Verð 85 millj. Frekari uppl.
gefur Helgi Jón sölustjóri í
síma 893-2233.

Sumarhús - Vatnsendahlíð

Heiðarlundur - Gbæ. - Einbýli

Hraunhamar fasteignasala
kynnir nýtt glæsilegt heilsárshús í Vatnsendahlíð í
Skorradal. Eignin er á 4.823
fermetra leigulandi með
glæsilegri kjarri vaxinni
lóð og frábæru útsýni
yﬁr Skorradalsvatn, að
Skessuhorni og víðar. Um er
að ræða fullbúið sumarhús
sem er skráð 83,7 fermetrar
auk kjallara (geymsla) sem
er ekki með fullri lofthæð.
Eignin skiptist í forstofu, gang, þrjú herbergi, baðherbergi, stofu, borðstofu, eldhús og
geymslu. Glæsilegir sólpallar, frábær staðsetning.

Hraunhamar kynnir 191 fm.
einbýli á einni hæð með innbyggðum tvöföldum bílskúr
auk 30 fm. sólskála samtals
um 221 fm. vel staðsett við
Heiðarlund 20 í Lundum
í Garðabæ. Húsið hefur
verið töluvert endurnýjað á
síðustu árum til að mynda
klætt að utan og skipt um
pappa og járn á þaki. Eignin
skiptist ma. í, þrjú herbergi,
baðherbergi, eldhús, stofu,
borðstofu, sjónvarpshol, þvottahús, millibyggingu og bílskúr. Laust við kaupsamning.
Verð 49,8 millj.

Sérlega vandað fullbúið 320 fm
tvílyft einbýlishús með stórum tvöföldum bílskúr mjög vel staðsett
á útsýnisstað í Áslandshverﬁnu í
Hafnarﬁrði. 5 góð svefnherbergi.
Vandaðar innréttingar og gólfefni
eru í húsinu, gegnheilt rauðeikar
parket og ﬂísar, gólfhiti. Fullbúin
afar vönduð eign í sérﬂokki.
Glæsileg lóð.Góð staðsetning,
útsýni. Verð 79,5 millj.

Vitastígur – einbýli – Hf
Hraunhamar kynnir mjög fallegt
tvílyft einbýli, 112 fermetrar.
Suður svalir. Þrjú svefnherbergi,
þvottaherbergi oﬂ. Róleg og
góð staðsetning. Fallegt útsýni.
Hagstætt lán.
Verð 29,8 millj.

Einbýli - Raðhús og Parhús

Norðurtún - Einbýli - Álftanesi.

Erluhraun - Hf. - Einbýli

Mávahraun - Hf. - Einbýli

Blikanes - Gbæ - Einbýli

Ljósaberg - Hf. - Parhús

Nýkomið sérlega fallegt mikið endurnýjað einbýli
með góðum bílskúr samtals 190 fm. en aiuk þess
er nýr glæsilegur garðskáli. Fimm svefnherbergi,
tvö baðherbergi. Glæsilegt nýtt eldhús. Hús í mjög
góðu ástandi utan sem innan, glæsilegur garður.
Verð 49 millj.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einbýli með bílskúr og nýlegum sólskála samtals ca. 170 fm. Mikið
endurnýjuð eign á sl. árum. Glæsileg hraunlóð. Róleg
og góð staðsetning.

Nýkomið sérlega fallegt vel staðsett einbýli á einni
hæð m/ tvöföldum bílskúr samtals 202 fm. Fimm
svefnherbergi, glæsilegt nýtt eldhús, arinn, glæsilegur garður með skjólgóðum palli, pottur oﬂ. Eign í
mjög góðu ástandi. Verð 52,9 millj.

Skemmrilegt 232,2 fm. einbýli á einni hæð með
innbyggðum bílskúr vel staðsett við Blikanes 10
í Garðabæ. Húsið er hannað og teiknað af Birgi
Breiðdal og er að mestu upphaﬂegt. Eignin skiptist
í m.a. stofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol. þrjú
barnaherbergi, baðherbergi, fataherbergi, hjónaherbergi, þvottahús og bílskúr. Verð 72,5 millj.

Mjög gott parhús samtals um 168 fm. vel staðsett
í Setbergshverﬁ í Hafnarﬁrði. Húsið er á einni hæð
með fjórum góðum svefnherbergjum. Eignin skiptist
í m.a í stofu, borðstofu, eldhús, hjónaherbergi, tvö
barnaherbergi, baðherbergi, þvottahús, geymsluloft
og bílskúr.Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsilegur garður. Verð 44,5 millj.

Miðskógar – Einbýli – Garðabær
(Álftanes)

Lóuhraun - Hf. - Einbýli

Jófríðarstaðavegur - Hf. - Einbýli/
Tvíbýli.

Háaberg - Hf. - Einbýli

Stekkjahvammur - Hf. - Raðhús m/
Bílskúr

Gott einbýlishús á einni hæð, innst í litlum botnlanga, fallegt útsýni, húsið er 251,8 þ.m.t. bílskúr.
sem er 34,2 fm. Björt stofa, eldhús með snyrtilegri
innréttingu, 5 svefnherbergi, þrjú baðherbergi, möguleiki á aukaíbúð. Húsið er laust strax. Hús þarfnast
lokafrágangs. V. 43 millj.

Glæsilegt 201,9 fermetra einbýli á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr á frábærum rólegum stað
við Lóuhraun 5. (Einarsreitinn) í Hafnarﬁrði. Lóuhraun
er mjög róleg lokuð gata með ﬁmm einbýlishúsum
ekið inn frá Smyrlahrauni. Eignin skiptist ma. í 4
svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús,
geymslu og bílskúr. Glæsileg eign. Verð 58,9 millj

Nýkomið mjög fallegt tvílyft einbýli með innbyggðum
bílskúr samtals ca. 260 fm. Húsið skiptist m.a. þannig.
Efri hæð : stofur, eldhús, sjónvarpsskáli, 2-3 herb.
Baðherbergi. Svalir oﬂ. Neðri hæð: Bílskúr, mjög góð
2ja herb.íbúð oﬂ. Fallegur garður,gróður hús. Róleg,
góð og frábær staðsetning. Hornlóð. Útsýni yﬁr
fjörðinn, Snæfellsjökul oﬂ. Verð 53,9 millj.

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 56,9 millj.

Mjög gott 227,4 fm. raðhús á tveimur hæðum þar af
er bílskúr 26,3 fm. Eignin er mjög vel staðsett innst
í lokaðri götu í nálægð við skóla og leikskóla. Eignin
skiptist m.a í eldhús, stofu, borðstofu og þvottahús. Á
efri hæð eru þrjú góð herbergi, hjónaherb. með fataherb. inn af, baðherb. og sjónvarpshol. Á rislofti er gott
alrými með geymslum inn af. Góður sérstæður bílskúr
fylgir eigninni. Frábær staðsetning. Verð 45. millj.

Sérhæðir og fjölbýli
Lækjargata - 4ra herb. – Hf.
Nýkomin í einkasölu
4ra herb. 127 fm
íbúð á frábærum
stað miðsvæðis í
Hafnarﬁrði. 3 svefnherbergi. Glæsilegt
eldhúsið sem er opið
inn í stofu. Rúmgóðar
ﬂísalagðar svalir.
Gólfefni parket og
ﬂísar. Frábær staðsetning, stutt í skóla
og alla þjónustu.
Verð 32,6 millj

Kríuás 45 - m/ bílskúr. - Hf. Laus strax.

Skipalón 10 - 14 - Hafnarfirði.

Glæsilega 141,6 fm.
þar af er bílskúr 37,3
fm. Eignin er 3-4ra
herb. á efstu hæð
með sér inngangi.
Eigni er á frábærum
útsýnisstað efst í
Áslandinu. Eignin
skiptist m.a.í stofu,
Þvottahús/geymslu,
borðstofu, hjónaherbergi, geymslu
og bílskúr. Fallegar
innréttingar og gólfefni, eignin er nýmáluð að innan. Tvennar svalir. Verð 29,9 millj.

Fallegar 2ja til 4ra
herbergja íbúðir.
• Sér stæði í bílageymslu. • Lyfta.
• Innréttingar og
skápar frá Parka.
• Fallegt útsýni.
• Tvennar svalir í
stærri íbúðunum. •
frá mars 2013. •
Byggingaraðili er
Fjarðarmót. • Hús
klædd að utan með
áli. • Ál-tré gluggar. • Lítið viðhald. • Gott aðgengi. • Aðgangur að 55 fm samkomusal. Uppl. gefa sölumenn Hraunhamars.

Kópalind - Neðri sérhæð - 201 Kóp.

Kvíholt - Hf - sérhæð m/ bílskúr.

Háakinn - Hf. - m/ bílskúr.

Hörðukór - 203 Kóp. - 3ja herbergja

Nýkomið í einkasölu 4ra herbergja sérlega falleg
123 fm. sérhæð á 2. hæð í vönduðu sex íbúða húsi.
Sérinngangur, tvennar svalir, gott aðgengi, næg
bílastæði. Frábær staðsetning. Útsýni. Verð 34,5
millj.

Sérlega falleg mikið endurnýjuð 154 fm. neðri
sérhæð m/ bílskúr. Nýlegar glæsil. innréttingar, nýtt
eldhús og baðherbergi. Þrjú góð svefnherbergi og
lítið vinnuherb. Glæsilegar stofur m/ útgang á verönd
í garði. Hús í góðu ástandi. Frábær staðsetning, laus
ﬂjótlega. Verð 37,5 millj.

Hraunhamar fasteignasla kynnir mjög góða 114,9
fm. miðhæð í þríbýli ásamt 34 fm. sérstæðum bílskúr
samtals um 148,9 fm. Eignin er vel staðsett ofanlega
í kinnahverﬁ í Hafnarﬁrði.Eignin skiptist í forstofu,
hol, stofu, borðstofu, tvö herbergi, hjónaherbergi,
baðherbergi, eldhús, vinnuherbergi, þvottahús,
geymslu og bílskúr. Verð 28. millj.

Mjög góð 102,1 fm. íbúð með góðu aðgengi á
fyrstu hæð í nýlegu lyftuhúsi við Hörðukór 1 í
Kórahverﬁ í Kópavogi. Eignin skiptis m.a,í hol, stofu,
sjónvarpshol, eldhús, borðstofu, yﬁrbyggðar svalir,
baðherbergi, þvottahús, geymslu ásamt hefðbundinni
sameign. Fallegar innréttingar og gólfefni.
verð 27.2. millj.

Bæjarhrauni10
10• •Hafnarfirði
Hafnarﬁrði ••Sími
• www.hraunhamar.is
Bæjarhrauni
Sími520
5207500
7500
• www.hraunhamar.is

Sléttahraun - Hf. - Sérhæð m/
bílskúr
Nýkomin mjög góð efri sérhæð í góðu tvíbýli með
rúmgóðum bílskúr, samtals 175 fm. Fjögur svefnherbergi, góðar stofur og rúmgott eldhús. Hús í góðu
standi. Frábær staðsetning. Verð 37,5 millj.

Við erum við símann

569 7000
Síðumúla 13 108 Reykjavík

www.miklaborg.is

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

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

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
695 9500

Sími:

Heimir H. Eðvarðsson Jórunn Skúladóttir Svan G. Guðlaugsson Helga J. Úlfarsdóttir
löggiltur
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 893 1485
fasteignasali
Sími: 845 8958
Sími: 697 9300
Sími:

Ný, glæsileg sex íbúða fjölbýli við Ljósakur 2-8, Garðabæ
Íbúðirnar eru 2ja - 4ra herbergja á bilinu 75-170 fm
Innréttingar og tæki eru sérlega vönduð
Frábært skipulag og sér inngangur í hverja íbúð
Stórir gluggar og aukin lofthæð
Rúmgóðar svalir með útsýni til suðurs

110 Reykjavík

112 Reykjavík

899 2907

Eftirsóttur staður
Stutt í alla þjónustu
Afhe
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110 Reykjavík

203 Kópavogur

Malarás

Viðarrimi

Naustabryggja

Við Elliðavatn

Tveggja hæða einbýlishús

Fallegt raðhús á einni hæð

Tveggja hæða lúxuseign

Stórglæsilegt 300,6 fm einbýlishús

Stærð 322,8, tvöfaldur bílskúr

Samtals 186,1 fm þar af bílskúr 28,3 fm

206 fm, 4 svefnherbergi

Aðgengi að vatninu

Auka íbúð

Fallegur suðurgarður með sólpöllum

Vandaðar innréttingar og tæki

Á tveimur hæðum, með tvennum pöllum

Skipti möguleg á minni eign á Suðurlandi

Vandaðar innréttingar og tæki

Sérlega björt og rúmgóð eign

Allar innréttingar eru sérsmíðaðar

Verð

69,8
, millj.
j

Góð áhvílandi lán
Verð

46,9
, millj.
j

Verð

44,9
, millj.
j

Sveit í borg
Verð

200 Kópavogur

203 Kópavogur

Meðalbraut

Gnitakór

Einbýli, 2ja hæða 310,6 fm

Glæsilegt tvílyft hús
Svefnherbergin 4
Stofur samliggjandi
Mikið útsýni
Frábær staðsetning

Innanhússhönnun Rut Káradóttir
Möguleiki á auka íbúð á neðri hæð
Bílskúr
Frábær staðsetning
Verð

83,0
, millj.
j

117 millj.
j

Sólvallagata

101 Reykjavík

240 fm einbýlishús á stórri eignarlóð

3 svefnherbergi og mögl. á aukaíbúð í kjallara

Nánast allt endurnýjað á síðastliðnum 5 árum

Eign í algjörum sérflokki

Verð

120 millj.

Verð

93,0
, millj.
j
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110 Reykjavík

104 Reykjavík

112 Reykjavík

101 Reykjavík

Funahöfði

Efstasund

Veghús

Sólvallagata

377,2 fm skrifstofuhúsnæðí á fyrstu hæð
10 herbergi ca. 8 fm og 6 herbergi ca. 17 fm.
Tveggja herbergja íbúð með aðgengi að
baðherbergi
Húsnæðið þarfnast endurbóta

Mjög falleg 3ja herbergja kjallaraíbúð

Falleg 94,8 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð

67 fm 2ja-3ja herb.

Sérinngangur, þvottahús og geymsla

Mjög stórar stofur og tvö svefnherbergi

Mikil lofthæð

Mikið endurnýjuð eign á frábærum stað

Möguleiki á að bæta við herbergi

Lítið fjölbýli

Möguleg skipti á dýrari eign allt að 40 millj.

Mjög stórar suðursvalir

Næg stæði

Verð

39,9 millj.

23,9 millj.

Verð

116 Reykjavík

Verð

170 Seltjarnarnes

22,9 millj.

Góð lán og laus við afhendingu
Verð

22,9 millj.

355 Ólafsvík

820 Eyrarbakki

Tindar

Tjarnarmýri

Grundarbraut

Búðarstígur 12

Einnar hæðar 200 fm iðnaðarhúsnæði

78 fm 3ja herbergja auk stæðis
Gott skipulag
Vel viðhaldið hús
Rúmgóðar svalir

77 fm eldra parhús
Góð staðsetning - frábært útsýni
Gott verð - fínt fyrir smábátasjómenn
Einnig tilvalið sem sumarhús

Tvílyft einbýlishús á steyptum kjallara

Sjávarlóð
Rennandi heitt og kalt vatn
Þriggjafasa rafmagn
Innkeyrsludyr og hleðsludyr
Verð

18,9 millj.

Verð

27,9 millj.

801 Selfoss

Verð

801 Selfoss

6,5 millj.

210,4 fm hús á 500 fm leigulóð
Húsið gæti nýst undir ýmis konar rekstur,
fræðasetur, veitingahús, gistiheimili eða
sem íbúðir
Verð

28,8 millj.

801 Selfoss

301 Akranes

Skyggnisbraut 23

Kerhraun 5

Asparlundur 2

Eyrarskógur 35

Skyggnisbraut í Grímsnes-og Grafningshreppi
46,5 fm hús samkvæmt FMR
Góður sólpallur
10.000 fm eignarlóð með góðu útsýni
Mikið endurnýjað hús

Kerhraun í Grímsnes-og Grafningshreppi
114,6 fm hús ásamt 12 fm gesthúsi
6.290 fm eignarlóð með glæsilegu útsýni
Fallegar innréttingar og vönduð tæki
Hitaveita, sólpallur, heitur pottur

Asparlundur, (Miðfell við Þingvallavatn)
Húsið er 63,3 fm með ásamt ca. 20 fm millilofti
1.610 fm eignarlóð á skipulögðu sumarhúsasvæð
Glæsilegt útýni
Stór sólpallur, heitur pottur
Mikið endurnýjað hús.
Verð 16,3 millj.

Mjög fallegt 42 fm sumarhús í Svínadal

9,9 millj.

Verð

Verð

37,5 millj.

801 Selfoss

801 Selfoss

4.200 fm leigulóð með glæsilegu útsýni
Góður sólpallur
Mikið endurnýjað hús

7,8 millj.

Verð

301 Akranes

311 Borgarnes

Álfasteinssund 15

Bjarkarbraut 18

Eyrarskógur 59

Vatnsendahlíð 185

Glæsileg 56,4 sumarhús
Kjarri vaxin lóð
Góður Sólpallur
Fallegt útsýni
Stutt í alla þjónustu

Bjarkarborgir, Grímsnes- og Grafningshreppi

Eyrarskógur, Hvalfjarðarsveit

Vatnsendahlíð, Skorradalshreppi

Húsið er 52,1 fm

Húsið er 50,3 fm auk milllofts

Húsið er 46,2 fm ásamt skriðlofti (svefnloft)

Lítil verkfærageymsla er á lóðinni

4.300 fm leigulóð á skipulögðu sumarhúsasvæði

3.700 fm leigulóð, Glæsilegt útsýni

5.200 fm eignarlóð

Góður sólpallur, útsýni

Góður sólpallur

Lokað svæði, (rafmagnshlið)

Lokað svæði (símahlið)

Verð

16,3 millj.

Verð

320 Borgarnes

9,5 millj.

Verð

801 Selfoss

12,5 millj.

Verð

801 Selfoss

14,9 millj.

310 Borgarnes

Húsafell

Syðri -Brú

Kiðhólsbraut

Hraunbrekkur 31

Glæsilegar sumarhúsalóðir í landi Húsafells

Sumarhúsalóð við Sólbrekku í landi Syðri-Brúar
7.000 fm eignarlóð
Lokað svæði (símahlið)
Golfvöllur í göngufæri
Ósamþykktar teikningar fyrir ca. 70 fm húsi
Glæsilegt útsýni
Verð 2,3 millj.

46,2fm sumarhús
Svefnloft
Heitt vatn, heitur pottur
Golfaðstaða
Mikil afþreying á svæðinu

Heilsárshús í landi Húsafells í Borgarbyggð
116 fm hús á 1000 fm kjarri vaxinni leigulóð
Fullbúið að utan, plastað og einangrað að innan

Um er ræða 1250 fm eignarlóðir kjarri vaxnar
Hitaveita, kalt vatn og rafmagn við lóðarmörk
Sjá Húsafell.is
Verð

2/3

3,890 millj.

kr. 24 millj.
Fullbúið með innréttingum, heitum potti
Verð

12,5 millj.

kr. 34 millj.

569 7000
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116 Kjalarnes

113 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Hvammur lögbýli
Glæsilegt lögbýli

Mánudag 3. júní

17:00 - 19:00

6 hektara eignarland að sjó
Tvö hús
Nánari upplýsingar veitir

Einstakt útsýni

79,0
, millj.
j

Verð

Halldór Ingi Andrésson, lögg. fasteignas
halldor@miklaborg.is sími: 897 4210

270 Mosfellsbær

Stórglæsileg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð

Þrastarhöfði 33
Glæsilegt einbýlishús
263,6 fm í lokuðum botnlanga
Miklar svalir - mikið útsýni
Vandaðar innréttingar og tæki
Verð

Kristnibraut
Innbyggður bílskúr, heildarstærð 153,9 fm
Glæsilegar innréttingar, frábært útsýni
Tvennar svalir

87,0
, millj.
j

Verð

101 Reykjavík

200 Kópavogur

OPIÐ HÚS

Bergþórugata
Falleg og björt íbúð í miðbænum

Mánudag 4. júní

17:30 - 18:00

Stór stofa og rúmgóð herbergi

112 Reykjavík

24,9
, millj.
j

Verð

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

Stórbrotið útsýni og skjólgóður suðurgarður
Vel viðhaldið hús

Mjög rúmgóð og vel skipulögð
Nýir gluggar, nýjar lagnir, nýtt járn á þaki

4 góð svefnherbergi

Nánari upplýsingar veitir

Digranesvegur
Falleg efri sérhæð miðsvæðis í Kópavogi

Baughús 17
Fallegt og vel skipulagt 187 fm parhús

Frábær staðsetning við rólega götu
Steinsnar frá skarkala miðbæjarins

38,9
, millj.
j

Verð

Stórbrotið útsýni yfir Reykjanesið

46,8
, millj.
j

Verð

31,9
, millj.
j

Laust við kaupsamning

105 Reykjavík

109 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Drápuhlíð
Heillandi risíbúð
Opin og björt

Mánudag 4. júní

Frábær staðsetning
Byggingarleyfi fyrir svalir

18:00 - 19:00

Nánari upplýsingar veitir

25,9
, millj.
j

Verð

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

200 Kópavogur

Birkigrund 12
Um 262 fm raðhús með sérstæðum bílskúr
Góðar stofur, 2 baðherbergi og sauna, eldhús
5 góð svefnherbergi, hægt að hafa fleiri
Möguleiki á sér íbúð í kjallara
Góð staðsetning
Verð 45,9
, millj.
j

Engjasel
Góð 4ra herbergja
Fallegt eldhús
Mikið útsýni
Stæði í bílageymslu

Verð

110 Reykjavík

101 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Hraunbær
Góð 5.herbergja
Þrjú svefnherbergi innan íbúðar
Möguleiki á fjórða svefnherberginu
Stórar stofur og bjartar.
Auka herbergi á jarðhæð í útleigu

Mánudag 4. júní

18:30 - 19:00

107 Reykjavík

Framnesvegur
Sérhæð og ris

Seilugrandi 2
Góð 3ja herbergja íbúð 302
Sérinngangur
Viðhald að utan gott
Sjávarútsýni
Stæði í bílageymslu
Verð

27,9
, millj.
j

Verð

24,9
, millj.
j

Bílskúr fylgir eigninni, ósamþykktur
Fjögur svefnherbergi
Útsýni frá svölum

25,7
, millj.
j

Hagstætt verð
Verð

22,9
, millj.
j

Einbýli í Lindahverfi Kópavogi

270 Mosfellsbær

110 Reykjavík

Rauðamýri

Laxakvísl

Glæsileg 4ra herbergja íbúð

107 Reykjavík

Fyrsta hæð, samtals 143,1 fm

Tæplega 200 fm einbýlishús á einni hæð

Stór fallegur pallur
Nánari upplýsingar veitir

Opið eldhús
Verð

MIKLABORG

31,9
, millj.
j

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

Staðsett innst í botnlanga, fallegt umhverfi
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4ra herbergja

Víðimelur - frábær staðsettning
Vel staðsett einbýlishús við Akrasel
í Seljahverﬁ
Höfum tekið í sölu vel staðsett ca. 300 fm einbýlishús
við Akrasel í Seljahverfi. Húsið er skrá 217,3 fm en
því til viðbótar eru um 80 fm sem eru nýttir. Möguleiki á séríbúð. Efri hæðin er stór og björt og skiptist
í stórar stofur, eldhús, þrjú svefnherb. og baðherb. Á
neðri hæð eru þrjú svefnherbergi og stór bílskúr með
mikilli lofthæð. Verð 53,9 milj. Uppl. veitir Heiðar í
s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Góð 185 fm. miðhæð með sér inngangi á tveimur
hæðum, tvennar svalir, fimm svefnherbergi, góðar
stofur, parket á flestum gólfum. Góður suðurgarður.
Frábær staðsettning. Nánari uppl. veitir Ellert
893-4477

Völvufell - Hagstætt verð - Hús
klætt utan.
Ennishvarf - glæsileg efri sérhæð
með bílskúr og frábæru ústýni
Höfum tekið í sölu glæsilega 155,7 fm efri hæð í fjórbýli með fallegu útsýni yfir Elliðavatn. Íbúðin skiptist
í þrjú herbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, eldhús og
stofur. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Stórar suður
svalir. Bílskúr í bílskúralengju. Verð 43,5 milj, uppl.
veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heida@valholl.is.

Langagerði - með tveimur
aukaíbúðum.

Glæsilegt einbýli Kópavogsmeginn
við Fossvoginn.
Höfum tekið í sölu eitt af betri útsýnishúsum við
Huldubraut í Kópavogi. Húsið sem er 330 fm er á
tveimur hæðum. Glæsilegar innréttingar, stórar og
bjartar stofur, glæsilegt útsýni úr húsinu sem stendur
á sjávarkambinum. Þetta er eign fyrir vandláta.
Möguleiki á séríbúð á neðri hæð. Verð 97,5 milj.
Allar frekari upplýsingar um eignina veitir Heiðar
Friðjónsson í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is.

Borgarás - Garðabæ

Vorum að fá mjög gott 314,9 fm. einbýli á frábærum
stað, með tveimur aukaíbúðum eins og húsið er
innréttað í dag. Góður bílskúr. Eignin hefur verið í
eigu sama aðila frá upphafi og hefur alla tíð verið
vel við haldið. Hátt til lofts í stofu sem gerir stofu en
meira sjarmerandi, viður í loftum. Stórar flísalagðar
svalir, fallegur garður með m.a. góðri suðurverönd. V.
67,9m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Í einkasölu 172 fm skrifstofuhæð í góðu húsi við
Hamraborg í Kópavogi. Hæðin skiptist í þrjár
góðar skrifstofur, stórt fundarrými eða ráðstefnusal,
rúmgott eldhús og snyrtingar. Lyfta er í húsinu og
er þessi hluti alveg út af fyrir sig. Hús í nokkuð
góðu ástandi. Verð 23,9 milj, hæðin getur verið laus
fljótlega, allar frekari uppl. veitir Heiðar í s:693-3356
eða á heidar@valholl.is

Breiðavík - 125 fm falleg íbúð.

Gvendargeisli með stæði í
bílageymslu.

Fallegallega 125,4 fm íbúð á efstu hæð í 3ja hæða
fjölbýli. 4 svefnherb., þar sem fjórða herbergið
er tekið af hluta stofunnar. Rúmgóð þrjú herb. og
mjög rúmgott eldhús. Falleg íbúð á góðum stað,
gott barnahverfi. Verð 30,5 milj. Uppl. veitir Heiðar
í s:693-3356.

Glæsileg 127 fm íbúð á 3 hæð(aðeins ein íbúð
á hæð) ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. þrjú
rúmgóð herbergi, fataherbergi innaf hjónaherberb.
Þvottarhús innan íbúðar. Glæsil. útsýni. Stutt í skóla
og leiksskóla. Verð 32,9 milj. Uppl.veitir Bárður í
s:896-5221

3ja herb.

Vandað atvinnuhúsnæði á
Melunum.
Höfum tekið í sölu 1495 fm húsnæði sem búið er að
skipta upp í 10 einingar sem eru um 150 fm hver. Öll
bilin eru 100 fm grunnflötur og 50 fm milliloft. Hurð
á hverju bili er 3,3 m breið og 4,8 m há. Salerni, hiti,
3ja-fasa rafmagn eru í hverju bili. Gott malbikað
plan í kringum húsnæðið. Verð 19,9 milj á bil. Uppl.
veitir Heiðar Friðjónsson í s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is
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Langholtsvegur - mikið endurnýjað.

Laufengi 25 - opið hús

Glæslegt ca. 190 fm. raðhús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr, fjögur svefnherbergi. Mjög gott
vel skipulagt hús á frábærum stað. Parket og flísar
á öllum gólfum. V. 56m. Nánari uppl. veitir Ellert
893-4477

Opið hús milli 17.30-18.00 í dag mánudag. Góð 80
fm íbúð á 1 hæð með sérgarði. 2 svefnherbergi með
skáp. Húsið er klætt utan með steni og þannig viðhaldslétt. Skuldlaus. Verð 19.5 millj. Bárður verður á
staðnum s-896-5221.

Glæsilegt 212 fm raðhús með innbyggðum bílskúr.
Húsið er fullbúið á sérlega vandaðann hátt, með
sérsmíðuðum innréttingum frá Axis. Parket á gólfum.
4 góð svefnherbergi. Hellulagt bílaplan með hitalögn,
timburverönd í suður. Fallegt útsýni af efri hæð.
Húsið er laust 1 júní. Verð 63.5 millj. Upp. veitir
Bárður í 896-5221.

Lómasalir bílskýli - áhvílandi 27.6
millj.
Falleg 117 fm endaíbúð á 3 hæð með sérinngangi af
svölum og stæði í bílskýli. Glæsil. útsýni. 3 svefnherb. Sérþvottahús. Vandaðar innréttingar. Parket.
Gott lán frá íbúðalánasjóði 27.6 millj. Afborgun 135
þús. á mánuði. Verð 32.5 millj. Uppl. veitir Bárður
sölustjóri í 896-5221.

Fallegt 151 fm parhús á einni hæð með bílskúr. Stór
stofa með fallegu eikarparketi. Eldhús með góðri
innréttingu. Rúmgóð borðstofa við eldhús, útgengt í
flísalagða sólstofu. Þrjú svefnherbergi Bílskúr með
millilofti og hurðaopnara. V. 41,5 millj. Uppl. Jón
Rafn S: 695-5520

Höfum tekið í sölu 170 fm endaraðhús á einni hæð
við Viðarás. Fjögur svefnherbergi, rúmgott eldhús
með ágætri innréttingu, endurnýjað baðherbergi,
bílskúr og þvottarhús. Rúmgóðar stofur með arni.
Um er að ræða skemmtilega skipulagt hús. Laust
við kaupsamning. Verð 43,5 uppl. veitia sölumenn
Valhallar í s:588-4477

Fallegt 84,8 fm sumarhús rétt við
Álftavatn
Fallegt 84,8 fm sumarhús við Selmýrarveg rétt við
Álftavatn í Grímsnes og Grafningshreppi. Húsið
sem er með þremur svefnherb. er mikið endurnýjað.
Byggt var við það 2004 og á sama tíma var það
endurnýjað að innan og utan. Endurnýjað eldhús
og baðherbergi, 100 fm verönd með heitum potti.
Hitaveita, eignarland og fallegt umhverfi. Húsið selst
með öllu sem í því er. Verð 27,9 milj. Uppl. veitir
Heiðar í s:693-3356

Krsitnibraut - eign í sérﬂokki.

Fannafold - Parhús

Endaraðhús við Viðarás í Selás

Góð 4ra herb. 109,4 fm, mjög upprunaleg íbúð í
klæddu fjölbýli. Þrjú svefnherbergi, rúmgóðar stofur,
yfirbyggðar svalir, eldhús með eldri innréttingu og
baðherb. með baðkari. Íbúðin þarfnast standsettingar. Verð 17,5 milj. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Hamraborg - skrifstofuhæð.

Hörðukór - áhvílandi 26,5 millj. Íls.
Í einkasölu falleg 117 fm útsýnisíbúð á 6 hæð í
góðu lyftuhúsi. Áhvílandi 26,5 millj. Íbúðalánasjóð.
Afborgun kr. 130.000 á mánuði. 3 góð svefnherb.
með skápum. Parket. Góð stofa með útgengi á stórar
suðursvalir. Góðar innréttingar. Sérþvottahús. Verð
28.9 millj. Uppl. veitir Bárður sölustjóri í 896-5221.

Nýkomin í einkasölu glæsileg 107 fm íbúð á 4 hæð
(efstu), vesturíbúð í vönduðu lyftuhúsi, Byggt af Bygg
ehf, Gunnar og Gylfi. Tvö góð svefnherb. Rúmgott
eldhús og stór stofa. Flísalagðar vestursvalir. Parket
á gólfum. Vandaðar eikarinnréttingar. Flott sameign.
Verð 26.8 millj. Uppl. veitir Bárður sölustjóri í
896-5221.

2ja herbergja

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

Miðskógar - Álftanes, einbýli á einni
hæð.

Vesturás - Einstök staðsetning
Fallegt 168 fm endaraðhús ásamt bílskúr innst í
lokaðri götu. Húsið stendur við jaðar Elliðaárdalsins
á frábærum stað. Fjögur svefnherbergi eru í húsinu
og eru þau öll parketlögð. Stór stofa og borðstofa.
Eldhúsið m. fallegri ljósri innréttingu. Sjónvarpshol
sem hægt væri að breyta í 5. svefnherbergið. V. 44,9
millj. Uppl. Sigþór S: 899-9787

Stekkjarhvammur Glæsilegt
raðhús
Glæsilegt raðhús. Fjögur svefnherbergi, tvær
snyrtingar. Rúmgott eldhús og stórar stofur. Vönduð
gólfefni. Tvær skjólsælar verandir. Björt og falleg
eign sem hefur verið mikið endurnýjuð. V 45 m. uppl.
Sigþór S: 899 9787

Einbýlishús á einni hæð á frábærum stað í þessu
nýsameinaða sveitarfélagi við Garðabæ. Húsið er
skráð 227,7 fm. þar af er bílskúrinn sem er tvöfaldur
46,7 fm. Fallegur fyrrum verðlaunagarður með pöllum
og góðri aðstöðu utandyra. 4 svefnherbergi, arinn í
stofu. Verð 45,9 millj. Uppl. Þórarinn sími 844-6353.

Sérhæðir

Víðimelur með bílskúr.
Fellsmúli 116,9 fm íbúð með 4svefnherbergjum
Höfum tekið í sölu 5- herbergja 116,9 fm íbúð á
efstu hæð við Fellsmúla í Reykjavík. Íbúðin skiptist í
rúmgóðar stofu, með suður svölum, eldhús með eldri
innréttingu og kork á gólfi. fjögur svefnherbergi og
baðherbergi. Þvottarhús og þurkherbergi í kjallara.
verð 25,9 milj. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á
heidar@valholl.is

Atvinnuhúsnæði

Heiðarbyggð - Rétt suður af
Flúðum. Glæsilegt útsýni.
Fallegur 79 fm sumar / heilsársbústaður á góðum
útsýnisstað. 2 góð svefnherbergi, svefnloft, hitaveita,
heitur pottur á góðri afgirtri verönd. Skuldlaus. Verð
15,5 millj. Uppl. veitir Jón Rafn 695-5520

Verslunar- iðnaðarskrifstofuhúsnæði við Tangarhöfða.

Silfurteigur sérhæð með 36,4 fm
bílskúr
Höfum tekið í sölu frábærlega staðsetta 147,7 fm
neðri sérhæð við Silfurteig í Reykjavík. Tvö herbergi
og tvær stofur, innangengt í rúmgóðann 36,4 fm
bílskúr. Vel með farin hæð í gamla upprunalega
stílnum. Hús í góðu ástandi, búið að laga þak,
skólplagnir, rafmagn og fl. Verð 41,5 milj, uppl. veitir
Heiðar í s:693-3356. Hæðin er laus við kaupsamning.

Góð mikið endurnýjuð ca. 60 fm. íbúð á 2. hæð í góðu
mjög vel staðsettu húsi, íbúð fylgir 43,1 fm. bílskúr.
Suður svalir, íbúðin er mikið endurnýjuð.Ásett verð .
23,9 m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Háaleitisbraut - mögul. skipti á 2ja.
Mjög góð vel skipul. 4ra herb. 108,6 fm. íbúð á 2
.hæð í góðri blokk. Góðar suðvestursvalir. Hús og
sameign í mjög góðu ástandi. Áhv. ca 18,7m. Nánari
uppl. veitir Ellert 893-4477

Höfum tekið í sölu 884 fm húsnæði með góðu
útiplani á þremur hæðum við Tangarhöfða í
Reykjavík. Rampur niður í kjallara, hann er ein heild,
góð jarðhæð með innkeyrsluhurð, nýtist sem iðnaðar
eða verslunarhúsnæði. Á efstu hæð eru góðar skrifstofur. Um er að ræða þrjú fasta númer, en verið er
að selja sem eina heild. Verð 99,8 milj. Uppl. veitir
Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Flúðir - Gott útsýni
Fallegt 68 fm sumarhús í landi Ástúns rétt við Flúðir.
Eignin skiptist í heilsárshús 56,3 fm að stærð ásamt
geymslu 11,3 fm sem hægt væri að breyta í gestahús. Tvö svefnherbergi með fataskápum en einnig
er rúmgott svefnloft í húsinu sem gæti rúmað 8-10
manns. Heitur pottur á palli og glæsilegt fjallaútsýni.
V. 14,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Frítt sölumat á Valhöll fasteignasölu! - Leitið upplýsinga hjá sölumönnum í síma 588-4477.

Snorri Sigurfinnsson

Páll Guðjónsson

Rúnar S. Gíslason hdl Jósep Grímsson

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Björn Þorfinnsson

Hafsteinn Þorvaldsson

Hannes Haraldsson Sighvatur Lárusson

Aldís Einarsdóttir

Ágúst Valsson

Guðbergur Guðbergsson

Eggert Ólafsson

Svala Ástríðardóttir

Óskar Traustasson Kristín B. Garðarsdóttir Elín Viðarsdóttir

Auður Kristinsdóttir

Svana Ingvadóttir

Anna Jónsdóttir

Lóa Sveinsdóttir

Sigrún B. Ólafsdóttir

FRUM

Fagleg og persónuleg þjónusta

Lómasalir 21 - 201 Kópavogi

Meðalfell - Eilífsdal - Kjós.

Krókamýri - 210 Garðabæ

Fyrirtæki í auglýsinga- og prentiðnaði

Glæsilegt 189,5 fm parhús ásamt 29,5 innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist í: forstofu, gestasnyrtingu, eldhús,
borðstofu, stofu, 3-4 svefnherbergi, baðherbergi, sjónvarpshol, geymslu og þvottahús. Sólríkar suðursvalir.
Garður í góðri rækt.
Verð. 59,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Aldís
Sími 896 6686 eða aldis@fasteignasalan.is

Vel staðsettur fallegur bústaður. Bústaðurinn stendur
í brekku á góðri hornlóð, inni á sumarhúsasvæði Valshamars sem er lokað svæði með rafdrifnu hliði. Tvö
svefnherb. bæði með tvöföldu rúmi ásamt skápum, lítið
risloft með svefnaðstöðu fyrir tvo. Stofa með kamínu,
útgengi út á timburverönd. Lítið nýlegt útihús ásamt lítilli
verönd. Möguleiki er á að láta nærri allt innbú fylgja.
Nánari uppl. gefur Páll Guðjónsson lögg. fasteigna.s.
Sími 699 4994 eða pall@fasteignasalan.is

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð í Krókamýri Garðabæ
til sölu. Vandað 242 fm 6 herbergja hús með tvöföldum
bílskúr, sólpallur og heitur pottur. Stutt í alla þjónustu og
skjólsæll staður.
Verð 79,5 millj.

Til sölu er áhugavert fyrirtæki í fullum rekstri, með eða
án húsnæði. Starfsemin felst m.a. í eftirfarandi: Auglýsingagerð fyrir blöð og tímarit, nafnspjöld, vinnustaðaskírteini, bréfsefni og reikningar, kynningarbæklingar,
bækur, handbækur, tímarit, dreifibréf og önnur prentvara.
Auðvelt að flytja hvert á land sem er.
Nánari uppl. gefur Óskar
Sími 659 2555 eða oskar@fasteignasalan.is

Nánari uppl. gefur Guðbergur löggiltur fasteignasali.
Sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Opið
hús

Njálsgata 81 - 101 Reykjavík
LAUS VIÐ KAUPSAMNING - TILVALIN EIGN TIL
ÚTLEIGU! Íbúðin er 37,2 fm sem skiptist í forstofu, baðherbergi, eldhús og svefnherbergi / stofu, ásamt ásamt
2,6 fm geymsluskúr. Í sameign er þvottahús og hjólageymsla.
Nánari upplýsingar veitir Aldís
Sími 896 6686 eða aldis@fasteignasalan.is

Langholtsvegur 116B. - 104 Reykjavík
Opið hús, mánudaginn 3. júní, kl. 17.00 - 17.30
Fallegt 220,5 fm. endaraðhús á þessum vinsæla stað.
Bílskúrinn er 20 fm. og hefur honum verið breytt í
stúdíóíbúð sem eigendur hafa af góðar leigutekjur. Húsið
var nýlega endurnýjað að hluta. Garðurinn er stór og þar
er sólpallur með heitum potti. Verð 52,7 millj.
Nánari upplýsingar veitir Björn
Sími 618 8864 eða bjorn@fasteignasalan.is

Urðarmói - 800 Selfossi

Ísbúð í austurborg Reykjavíkur

Glæsilegt 165,6 fm einbýlishús með 37,5 fm áföstum
bílskúr byggt árið 2008 í Hagalandi á Selfossi. Húsið er
timburhús klætt með ljósu Novabrik og bárujárni á þaki.
Fjögur rúmgóð svefnherbergi eru í húsinu, borðstofa,
stofa og hol eru í opnu rými við eldhús og útgengt er
úr stofu út á 140 fm timbursólpall. „Skipti á eign á
höfuðborgarsvæðinu skoðuð.“ Verð 36,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Hafsteinn Þorvaldsson
Sími 891 8891 eða hafsteinn@fasteignasalan.is

Aðal sölutíminn framundan. Miklir möguleikar á aukatekjum. Vaxandi velta og miklir möguleikar. Rúmgott
og fallegt húsnæði með aðlaðandi framsetningu á vöru,
góðu viðskiptavinasvæði og barnahorni. Góð staðsetning við þétta og blandaða byggð. Einkaleyfi á ísvél
samkvæmt viðskiptasamningum á sínu svæði. Auðveld
kaup. Verð 8.millj. Yfirtaka á skuldum um 5 millj.
Nánari uppl. gefur Óskar
Sími 659 2555 eða oskar@fasteignasalan.is

Fasteignasalan Bær • Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogur • Sími 512 3400 • Fax 517 6345 • www.fasteignasalan.is
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101 Rvk. 135,7 fm sérhæð með bílskúr.
Nýlega standsett. Vel skipulögð.
Verð 41.9 millj

108 Rvk. Gott raðhús á
einni hæð. Frábær staðsetning. Falleg og stór lóð.
Verð 62,5 millj.

Stórglæsilegar íbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:00 til 17:30

FRÓÐAÞING
203 Kóp. Einbýlishús. 417
fm. Steinsteypt. Fullbúið á
glæsilegan hátt að innan
sem utan. Fallegt útsýni.
Stór bílskúr.

EIKARÁS

REKAGRANDI
107 Rvk. Snyrtilega og vel við haldin 2ja
herb íbúð, vel skipulögð.
Verð 19,9 millj.
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SLÉTTUVEGUR
108 Rvk. 85 fm. 3ja herb. ásmt 24
fm bílskúr. Gott útsýni. Góð og vel
umgengin sameign. Verð 39.9 millj.

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

Glæsilegt
g 3ja
j hæða fjölbýlishús
j ý
með lyftu
y við Löngulínu
g
15-23 ásamt bílageymslu.
g y
Vandaðar íslenskar innréttingar
g frá Brúnás ogg með AEG eldhústækjum.
j
Íbúðirnar eru frá
67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar verða ýmist með góðum
svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja ﬂestum íbúðum.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og
www.fjarfesting.is

FJARÐARÁS
Einbýlishús, endahús í lokaðri götu,
aukaíbúð, útsýni, verð 56,9 millj
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EDDUFELL
111 RVK. 60 fm. Verslunarhúsnæði á
jarðæð með Góðum gluggum. Verð
8.9 millj.

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

LANGHOLTSVEGUR
104 Rvk. 2ja herb. 60,4 fm. Miðhæð.
Endurnýjað að utan. Verð 18,9 millj.

HRAUNTUNGA
200 Kóp. Tengihús. 214,3 fm. Stórar
þaksvalir. Góð staðsetning í lokaðri
götu. Verð 44,9 millj.

KEILUFELL
109 Rvk. Mjög gott og mikið standsett
einbýlishús. Stór og góður garður.
Sérbyggður bílskúr.

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

S

PIÐ

S

HÚ

O

BAKKASTAÐIR 43 - EINBÝLISHÚS
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OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00. Gott 5-6
herbergja einbýlishús á einni hæð með bílskúr. Einstaklega fallegt
útsýni er frá lóðinni. Eignin er skráð 224,7 fm þar af er bílskúrinn
40,2 fm. Stór og björt stofa. ELdhús með góðum borðkrók. Rúmgóð
svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi. Innangent er í bílskúr. LAUST
STRAX. Verð: 55 millj.

VIÐARÁS 79 - RAÐHÚS

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00. 168,1
fm raðhús á góðum stað í Árbænum með innbyggðum bílskúr.
Gestasnyrting. Eldhús með góðum hvítum viðarinnréttingum og
borðkrók. Björt og stór stofa með fallegum suðausturgarði. Þrjú
rúmgóð svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi. Parket, ﬂísar og dúkur
á gólfum. Stutt í skóla og leikskóla. LAUS STRAX. Verð 43,5 millj.

GARÐAVEGUR 6 - EINBÝLI

MIÐSKÓGAR - EINBÝLISHÚS

FJALLALIND - PARHÚS

VEGHÚS - 7 HERBERGJA.

LYNGMÓAR - 4-5 HERBERGJA

HRAUNBÆR - AUÐVELD KAUP

SÓLEYJARIMI - 4RA HERBERGJA

MARTEINSLAUG - 4RAHERBERGJA

GAUTLAND - 4RA HERBERGJA

VESTURGATA - EIGN Í SÉRFLOKKI

Fallegt 189 fm tveggja hæða parhús með innbyggðum 27 fm bílskúr á
þessum eftirsótta stað í Kópavogi. Fjögur svefnherbergi. Stór og björt
stofa og borðstofa. Flísalagt baðherbergi. Góðar innréttingar. Parket,
ﬂísar og teppi á gólfum. Fallegur fullbúinn garður. Verð 53,5 millj.

Falleg 112,1 fm íbúð á 1. hæð með sérinngangi og stæði í bílskýli á
góðum stað í Rimahverﬁnu. Stofa og borðstofa með vestursvölum.
Eldhús með góðum innréttingum. Þrjú svefnherbergi, tvö þeirra með
skápum. Flísalagt baðherbergi með baðkari og innréttingu. Þvottahús innan íbúðar. Áhvílandi um 20 millj. frá ÍLS. Verð 27,2 millj.

Góð og vel skipulögð 191 fm 7 herbergja íbúð auk bílskúrs. Um
er að ræða Hæð og ris. Íbúðin skiptist í ﬁmm svefnherbergi. Tvær
stofur með suðvestursvölum. Tvö baðherbergi. Þvottahús innan
íbúðar. Eldhús og hol. Góða. Bílskúr með hita og rafmagni. LAUS
STRAX. Verð 33.5 millj.

Falleg 129 fm 4ra herbergja íbúð með góðu útsýni og stæði í bílageymslu. Stór og björt stofa með útgengt á timburverönd til suðurs.
Eldhús með borðkrók. Þrjú svefnherbergi með skápum. Þvottahús
innan íbúðar. Flísalagt baðherbergi. Fallegar innréttingar innréttingar. LAUS STRAX. Verð 34 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 19:00 - 20:00. Fallegt 171
fm tveggja hæða einbýlishús á góðum stað í Hafnarﬁrði. Húsið
er 150 fm og bílskúr 21 fm. Á neðri hæð eru þrjú svefnherbergi,
baðherbergi og þvottahús. Útgengt á fallega timburverönd. Á efri
hæðinni er glæsilegt eldhús, stór stofa og borðstofa. Tvennar svalir.
Parket og ﬂísar á gólfum. Verð 35 millj.

Glæsileg og nýstandsett 4-5 herbergja íbúð á 2. hæð auk bílskúrs. 3
svefnherbergi. Rúmgóð stofa með frábæru útsýni. Eldhús með hvítri
innréttingu. Baðherbergi með baðkari. Íbúðin hefur öll verið endurnýjuð m.a. gólfefni, hurðir, innréttingar, tæki o.ﬂ. Verð 34,9 millj.

Vorum að fá í einkasölu 102 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í
fallegu fjölbýli á þessum eftirsótta stað í Fossvoginum. Þrjú svefnherbergi. Stór og björt stofa með suðursvölum. Eldri góðar innréttingar. Parket, dúkur og teppi á gólfum. Fallegt útsýni. Góð sameign.
Verð 29,5 millj.

251,8 Fm einbýlishús á einni hæð með innb. bílskúr á Álftanesinu
með glæsilegu sjávarútsýni. Stofa/borðstofa með útgengt á verönd
með fallegu útsýni. Sex svefnherbergi. Þrjú Flísalögð baðherbergi.
Eldhús með góðum hvítum innréttingum. Rúmgóður bílskúr. LAUS
STRAX. Verð 43 millj.

Falleg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í fjölbýli. Þrjú svefnherbergi, stór
og björt stofa með suðursvölum. Góðar innréttingar. Parket og ﬂísar
á gólfum. Vel viðhaldin sameign og sameiginlegur garður með leiktækjum, Stutt í alla þjónustu. Áhv. 22 millj. frá Arion banka vextir
4.15%. Verð 25.8 mil.

Vorum að fá í einkasölu glæsilega 77 fm 3ja herb. íbúð með sérinngangi í hjarta miðbæjar Reykjavíkur. Eignin er nýlega uppgerð þar
sem upprunalegu útliti er leyft að halda sér. Í íbúðinni eru tvö svefnherbergi, stór og björt stofa og stór borðstofua. Gólfefni eru slípuð
gólfborð. Eignin er björt og vel skipulögð.

Traust þjónusta í 30 ár

VERSLUNARHÚS Á GRANDANUM

Til sölu nýtt stálgrindarhús við Fiskislóð. Vel staðsett hús, við hliðina á Krónunni. Skiptist nú í
verslunarhluta í framhúsi, alls 1.777 fm. og 1.663 fm. með 376 fm. milligólfi í aftari hluta hússins.
30 metrar á breidd. Minnsta lofthæð 8 metrar. Engar burðarsúlur. Mjög auðvelt og ódýrt er að
breyta húsinu, t.d. að fjölga eða fækka hurðum og gluggum, eða skipta í minni einingar. Fjöldi
bílastæða. Laust strax. Ekkert áhvílandi. Selst í einu eða tvennu lagi, eða stórum einingum.
Hagstætt verð. Einkasala.
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Höfuðborg Fasteignasala
Hlíðasmára 2, 6. hæð 201 Kópavogur S:414-4488

Kristján hrl.

Heimir

Sölvi

Bjarnheiður

Þorgeir

Snorri

Helga

Albert

Sölufulltrúii

Sölufulltrúi

ÌYHLNLQGDOH\À

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúii

Fasteignasali

414-4488

630-9000

618-0064

414-4488

696-6580

699-4407

869-4131

612-2277

821-0626

%ROODJDWDÃ105 RVK

Framnesvegur 29Ã101 RVK
Opið hús

Opið hús






5H\NiVÃ110 RVK
Opið hús

Glæsileg 190 efri sérhæð
Ásamt risi á góðum stað
Bílskúr 22 fm, 5 svefnherbergi
Tvöföld stofa með arni, stórt eldhús






Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Falleg og björt 2ja herb íbúð
Íbúðin er 63 fm á annarri hæð
8 fm geymsla í sameign
Sameiginlegt þvottahús í sameign

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Opið hús mán 03. júní 18:30 - 19:00






Góð útsýnisíbúð í Selásnum
70 fm, 2 herbergja
Áhv. lán frá Ils c.a. 15 millj.
*HWXUYHULêODXVÁMyWOHJD






228 fm einbýli á einni hæð
4 svefnherbergi
Bílskúr innréttaður sem aukaíbúð
38,5m áhvílandi frá Landsbankanum

Nánari uppl. veitir Snorri í síma 699-4407

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Opið hús mán 03. júní 17:30 - 18:00

Opið hús mán 03. júní 17:30 - 18:00

Falleg efri sérhæð
3 svefnherbergi
Stæði í bílakjallara
Frábær staðsetning

Opið hús mán 03. júní 17:30 - 18:00

ÉVEUDXWÃ200 KÓP

Opið hús
hús
Opið

21,9





Vantar

V: 31,9

Vantar fyrir ákveðna kaupendur

44,9

Vel skipulögð 4ra herb. 130 fm hæð
Tvöföld stofa og rúmgott eldhús
Góð staðsetning
Íbúðin er á fyrstu hæð






27,9

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Opið hús

37,5

Opið hús

Opið hús mið 05. júní 18:30 - 19:00

17:30 *OLWYHOOLUÃ221 HFJ

Opið hús

NMDVPiULÃ201 Kóp

Nánari uppl. veitir Snorri í síma 699-4407

Opið hús þri 04. júní 17:30 - 18:00

6NDIWDKOtêÃ105 RVK

/

Opið hús
Opið hús

17,9

19,9

51,5






Ingimar

Fasteignasali






Einbýli Í Fossvogi 200fm eða stærra
Einbýli í Setbergi 250fm eða stærra
4 herb á jarðhæð í 203 Kópavogur
KHUEt+OtêXPHêD/DXJDUQHVKYHUÀ

Falleg 90 fm útsýnisíbúð
2 svefnherbergi
Vel viðhaldið fjölbýli
Áhv. lán geta fylgt

Nánari uppl. veitir Snorri síma 699-4407

Nánari uppl. veitir Heimir í síma 630-9000

Opið
22.6.maí
Opiðhús
húsmið
fmmt
júní17:30
18:30- -18:00
19:00

Skráðu eignina hjá okkur og það skilar árangri. www.hofudborg.is

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Stefán Már
Stefánsson

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

lögfræðingur

sölufulltrúi

skjalagerð

Finndu okkur á Facebook
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Lómasalir 1 - Endaraðhús.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:30 - 18-00.
Stórglæsilegt um 220 fm endaraðhús með bílskúr.
Sérlega vel hannað fjölskylduhús með ﬁmm
góðum svefnherbergjum. Allur frágangur er til
fyrirmyndar. Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð
gólfefni. Glæsileg fullbúin lóð með sólpöllum.
V. 62,9 m

Háaleitisbraut 16
OPIÐ HÚS Á MORGUN KL 17:30 - 18:00
Vel skipulögð mikið endurbætt 133,5 fm 4ra - 5
herbergja íbúð í fjölbýlishúsi með sérstandandi
bílskúr. Íbúðin er í góðu ástandi, góðar svalir
og útsýni. Nýlegar innréttingar og gólfefni eru í
íbúðinn ásamt hluti af glerjum og þakjárni. Góð
eign miðsvæðis. V. 28,5 m.

Blikaás 27 - 3ja herb
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ
17:30-18:00. BLIKAÁS 27, ÍBÚÐ 202. Fín
3ja herbergja 85,7 fm íbúð á 2.hæð í litlu
fjölbýli. Sérinngangur. Útsýni. Parket og ﬂísar á
gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Verð 22,9 millj.

Tunguvegur 3 hfj -þrjár íbúðir
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17:30-18:15. Einbýlishús,
207 fm sem búið er að skipta upp í 3 íbúðir. Allar
með sérinngang. Efri hæð 3ja herbergja, neðri hæð
2ja herbergja og bílskúrinn 2ja herbergja. Miklar
leigutekjur. V. 43,9 m.

Hnoðravellir 17 - raðhús
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 16:30-17:30.
Hnoðravellir 17, fullbúið nýtt 170 fm raðhús.
Innbyggður bílskúr. Parket og ﬂísar á gólfum.
Þrjú svefnherbergi. Lóð grófjöfnuð. Tilbúið til
afhendingar. Verð 41 millj.

Klapparhlíð - 2ja herb.
Góð 67fm íbúð á 2.hæð. Eignin skiptist í ﬂísalagt
anddyri, Rúmgott hjónaherbergi með góðum
skápum. Flísalagt baðherbergi, innaf því er þvottahús. Björt stofa og eldhús með góðri innnréttingu.
v. 19,9m

Sólvallagata - 3ja herb
Sérlega glæsileg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð.
Nýlegt eldhús, parket, innihurðir o.ﬂ. Stórar 18 fm
suðvestur svalir með útsýni. Bílastæði á baklóð.
Frábær staðsetning. V 25,9 m.

Sundlaugavegur - 6 herbergja hæð .
Mjög rúmgoð og vel skipulögð um 131 fm hæð,
fjögur svefnherb. og tvær stofur. Tölvert endurnýjuð
eign, m.a. eldhús og parketi. Hús nýlega viðgert.
V. 34,9 m.

Laugalind - 4ra herbergja
Vönduð 4ra herbergja íbúð með stórum sólpalli og
sérinngangi. Eignin er í litlu fjölbýlishúsi í vinsælu
fjölskylduhverﬁ í Kópavogi. Eignin er skráð 121,1 fm
með þvottahús og geymslu innan íbúðar. V. 34,9m

Gullsmári - góð 3ja í lyftuhúsi.
Vel skipulögð um 90 fm 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi. Tvö rúmgóð herbergi og björt stofa. Stórar
suðursvalir með fallegu útsýni. Íbúðin er laus við
samning. Verð 25,5 millj.

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is
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Bræðraborgarstígur 9
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 4.6 FRÁ KL. 17:30-18
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Ca. 71 fm. glæsileg íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi
í vesturborginni. Íbúðin skiptist í stofu.
opið eldhús, rúmgott svefnherbergi og
baðherbergi. Frá stofu eru stórar svalir með
sjávarsýn á 3 vegu. Íbúðin er á annari hæð að
Bræðraborgarstíg 9 og er
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 4. JÚNÍ
FRÁ KL 17:30-18
VERIÐ VELKOMIN.

Leifsgata 9, 2.h.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 4.6 KL 17:30-18
PIÐ
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EIGNIR VIKUNNAR

4ra herbergja

Leifsgata 9, 2. h.: björt og rumgóð 3ja herbergja íbúð á frábærum rólegum stað rétt við
miðbæinn. Parket á gólfum góð geymsla í
kjallara. Verð 26,9 millj.

Hrísateigur 17 2.hæð
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 4.6 FRÁ 18:15-18:45
S

Kleppsvegur 128
Góð 4ja herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi í
nágrenni Laugardalsins. Í kjallara er ca 15 fm sérgeymsla með góðum glugga, sem mögulega væri
hægt að nýta sem herbergi. Mögulegt að yﬁrtaka
lán frá Íbúðarlánasjóði.sj. að fjáhæð ca. 23 millj.
Verð 26,9 millj. Allar nánari uppl. gefur: Einar Guðmundsson,lögg. fasteignasali, S. 896-8767.
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Sumarhús
Hrísateigur 17, 2. h. Ca. 85 fm. gulldalleg 3ja herbergja íbúð á annari hæð í þríbýli. Íbúðin er talsvert endurnýjuð og vel skipulögð. Húsið stendur á stórri lóð. Verð 25,9 millj.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 4. JÚNÍ FRÁ 18:15-18:45 - VERIÐ VELKOMIN.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 4. JÚNÍ
FRÁ KL. 17:30-18.
VERIÐ VELKOMIN.

Einbýli

Sérhæðir

Hátún-einbýli m. aukaíbúð
Ca. 240 fm. húseign m. bílskúr á frábærum stað
í austurborginni. Á hæðinn eru stofur, eldhús,
þvottahús o.ﬂ., á efri hæðinni 4 svefnherbegi, baðherbergi o.ﬂ. Í kjallara er rúmgóð 2ja herbergja íbúð
sem hentar vel til útleigu eða fyrir stórfjölskylduna.
Bílskúr og fallega ræktuð lóð. Verð 54,5 millj.

Tómasarhagi miðhæð m. bílskúrTómasarhagi ,miðhæð: Falleg rúmlega 120 fm.
mikið endurnýjuð hæð asamt rúmlega 30 fm. bílskúr á goðum stað við Tómasarhaga. 4 svefnherbegi,
Eldhús m. nýlegri innréttingu. Stórbrotið útsýni til
sjávar. Skjólgóður pallur á lóð með skemmtilegu
útsýni yﬁr Ægisíðuna. Verð 44,9 millj.

Fjallkonuvegur Vandað hús til ﬂutnings.
Sumarhús Skorradal- EIGNARLÓÐ,
VANDAÐ HÚS
Samtals ca. 100 fm. vandað og reisulegt sumarhús
á eignarlóð við Skorradalsvatn. Á aðalhæð eru 3
svefnherbergi, stofa, eldhús og baðherbergi á efri
hæð er 1 herbergi og opið rými. Á lóð er geymsluskúr, dúkkuhús o.ﬂ. Góður pallur með heitum potti
er við húsið. Húsið er arkitektateiknað og vandað.
Verð 31,5 millj.

Sumarhús Efri Reykjum
Fallegt sumarhús vel staðsett á gróinni eignarlíð
milli Laugarvatns og Geysis. Í húsinu eru 3 svefnherbergi, baðherbergi, stofa og opið eldhús. Góður
pallur með heitum potti er við húsið. Hitaveita er í
húsinu. Innbú fylgir. Verð 14,9 millj.

Ca. 81 fm vandað, klætt timburhús. Húsið hentar sérlega vel sem þjónustuhúsnæði, t.d. í ferðageiranum, Eins væri hægt að innréta það sem sumarhús o.ﬂ. Húsið er við Fjallkonuveg og selst til
ﬂutnings af lóð, Brunabótamat 25.250.000.- Verð 13 millj.

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

Óskum eftir:
Sumarhúsum á Grímsnesi,
Þingvöllum, Laugarvatnssvæði,
Kjós og víðar.

Hæðum í Hlíðum,
Teigun,Melum og Högum og
raðhúsum í Breiðholti, Grafarvogi,
Grafarholti og Árbæ.

SUMARHÚSIN
SELJAST Á FOLD.

Einbýlishúsum í
Hafnarﬁrði, Garðabæ, Kópavogi
og Reykjavík.
Þjónustuíbúðum við
Grandaveg, Aﬂagranda, Sléttuveg,
Hæðargarð og Árskóga.

Hvað kostar
eignin mín?
2ja, 3ja og 4ra
herbergja íbúðum
víðs vegar á höfuðborgarsvæðinu
með miklu áhvílandi.

Kíktu á

www.fold.is
– eða hafðu samband
í síma
552 1400 / 694 1401

Atvinnuhúsnæði til leigu - Skemmuvegur 4a Kópavogi
U
EIG
L
TIL

Frábær staðsetning miðsvæðis á höfðuborgarsvæðinu. 10
einingar, stærð hverrar einingar 110-150 m2. Innkeyrsluhurð
inn í hverja einingu. Verð 1.200 kr. pr m2 án vsk. Afhending
skv. samkomulagi. Frekari upplýsingar veitir Benedikt
Tómasson í sími 842-4907 eða í tölvupósti bit@smaragardur.is

Smáragarður ehf | Bíldshöfða 20 | 110 Reykjavík | sími: 585-2900 | smaragardur@smaragardur.is
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Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is Glæsilegt lögbýli á Kjalarnesi.
www.berg.is • GSM 897 0047
Glæsilegt 136 fm. íbúðarhús auk 91 fm. hesthúsi og
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali geymslu á 6 hektara lani á Kjalarnesi. Glæsilegar eignir og
topp aðstaða fyrir hestafólk. 8350
Petur@berg.is

Sumarhús við Sog.

Grenibyggð í Mosfellsbæ.

Völuteigur í Mosfellsbæ.

Glæsilegt 98 fm. sumarhús á glæsilegum stað austanmegin við Sogið. Góðar innréttingar. Upptekin loft. Fyrsta
ﬂokks frágangur. Stórir sólpallar. Harðviðar gólfklæðning í
pöllum. Heitur pottur og hitaveita. Kjarrivaxið land. 8575

Mjög fallegt 164 fm. parhús í ﬂottu viðhaldi á vinsælum
stað í Mosfellsbæ. Góðar innréttingar. 4 svefnherbergi, 2
baðherbergi. Heitur pottur. Allt fyrsta ﬂokks. Fallegur garður.
Sólpallur, hellulagt bílaplan með hita. V. 39. 9 m. 8582

Gott, 260 fm. atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum við
Völuteig í Mosfellsbæ. Vandaðar innréttingar, gólfefni og
snyrting, Hægt að gera íbúðir á efri hæð. Góð aðkoma.
V. 22,5 m. 8610

Grettisgata

Austurbyggð við Laugarás.

Ásbraut.

Sumarhús í Svínadal.

Fálkahöfði í Mosfellsbæ.

Mjög vel staðsett 37,5 fm. kjallaraíbúð við Grettigötu.
Snyrtileg eign í góðu viðhaldi. Hellulagt bílaplan og
snyrtilegt umhverﬁ. V. 11,9 m. 8589

Glæsilegt og vel hannað einbýli á einum fallegasta útsýnisstað á Suðurlandi. 231 fm. einbýli, með góðum innréttingum. Hiti í gólﬁ, ﬂísar og parket. Allt fyrsta ﬂokks. 5432

Vel staðsett stúdíoíbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli við Ásbraut
í Kópavogi. Gott skipulag. Laus ﬂjótlega.Áhvílandi 11
milljónir frá Íslandsbanka. V. 13,6 m. 8608

Flottur 48 fm. sumarbústaður á frábærum stað í skógivöxnu landi Svarfhóls í Svínadal. Heitur pottur og góð
verönd. Nýleg kamína og gott viðhald. Algjör sælureitur í
sveitinni. 40 mín. úr Reykjavík. V. 14,6 m. 5730

Glæsilegt 148 fm. parhús á einni hæð með innbyggðum
bílskúr. Flottur sólpallur, hellulagt bílaplan og vandaðar
innréttingar, upptekin loft, innfelld lýsing Eign fyrir vandláta.
V. 39,9 m. 8581

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18 kl.
OG9-17
FÖS. 9-17

Naustabryggja 57, íb. 207

Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali
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4ra til 5 herb.

Breiðvangur m/bílskúr. 4ra til 5 herb.
íbúð á 2.hæð ásamt sérbyggðum bílskúr.
Stór geymsla í kjallara. Stærð alls 147,6 fm.
Vestur svalir. Laus ﬂjótlega. Verð: 25,5 millj.

BAUGAKÓR m/bílskýi: Huggulega
innréttiuð 3ja herb. íbúð á 1.hæð í fjölbýli.
Sérinngangur. Stærð 87,6 fm. Suður svalir.
Sér stæði í bílgeymslu. Laus ﬂjótlega. Verð:
25,9 millj..

Háteigsvegur 105-Rvík: Mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á efri hæð efstu
með rislofti. Aukaherbergi í kjallara. Laus
strax. Verð: 22,9 millj.
Drápuhlíð,105-Rvík. 3ja herb. íbúð lítið
niðurgraﬁn um 94,2 fm.björt og falleg íbúð.
Laus strax. Verð: 25,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG kl. 17-18.
Stórglæsileg 110,5 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi sjávarmegin
í Bryggjuhverfinu. Íbúðin er einstök í hönnun og er lýsing í íbúðinni
hönnuð af Lúmex. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Svalir úr stofu og
útsýni yfir sundin. Skipti möguleg á stærri eign t.d. í hverfi 112.
Verð kr. 33,9 millj.
Uppl. veitir Runólfur á Höfða s. 892 7798.

Freyjubrunnur 3 - parhús

Parhús/Raðhús
Arahólar/útsýni: Góð 4ra herb.íbúð
á 2.hæð í lyftuhúsi. Stærð 102,4 fm. Yﬁrbyggðar svalir. Glæsilegt útsýni. Ath. Skipti
á minni og ódýrari eign möguleg. Verð:
22,8 millj.

3ja herb.
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Tröllakór m/bílskýli: Falleg og rúmgóð
3ja herbergja íbúð á 3. hæð lyftuhúsi með
sérinngangi og stæði í bílgeymslu. Gólfhiti í
íbúð. Verð: 26,5 millj.
Hólmvað m/bílskúr: Fallegt og
huggulega innréttað raðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr. Stærð
alls 172,4 fm. Stór timburverönd í suður.
Verð: 45.0 millj.

Hraunbær m/bílskúr. Falleg og mikið
endurnýjuð 3ja herb.íbúð á 3.hæð ásamt
innbyggðum bílskúr. Stærð alls 105,1 fm.
Suður svalir. Verð: 20,5 millj.

Ú
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Bríetartún, 101-Rvík. 3ja herb. íbúð á
4.hæð efstu í fjölbýli. Stærð 51,2 fm. Íbúðin
er laus strax. Verð kr. 14,6 millj.

Urðarbakki m/bílskúr. Raðhús á
þremur pöllum með innbyggðum bílskúr.
Stærð alls 158,0 fm. Svalir og garðskáli í
suðvestur. Til afhendinguar ﬂjótlega. Verð:
38,7 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG kl. 17-18.
ATH. skipti möguleg á ódýrari eign. Vel staðsett 286,5 fm. parhús sem
er tvær hæðir og kjallari, ásamt 27,9 fm. bílskúr, alls skráð 314,4 fm.
Húsið er á byggingarstigi, en efri hæð er íbúðarhæf og skiptist í stofu
og eldhús, tvö svefnherbergi og baðherbergi. Neðri hæð er óinnréttuð
sem og kjallari. Lóð er ófrágengin. Gott útsýni úr stofu.
Verð kr. 42,9 millj.
Uppl. veitir Runólfur á Höfða s. 892 7798.

FÍTON / SÍA

Hraunbær 103 - 2ja herb. fyrir eldri borgara

LANGAR ÞIG
Á TÓNLEIKA?
Það er sama hvað er að gerast - við seljum miðana.

Laus strax. Sérlega hugguleg og
rúmgóð 68,9 fm 2ja herb. íbúð á
2. hæð í húsi fyrir eldri borgara.
ATH. yfirbyggðar svalir. Mikil
sameign og þjónusta fyrir eldri
borgara er í húsinu.
Verð kr. 25,3 millj.
Hafðu samband við Runólf
á Höfða til að skoða,
s. 892 7798.

Ránargata 6 Grindavík

Sefgarðar 170 Seltjarnarnesi

Furuvellir - Glæsilegt einbýli

Fallegt 207 fm einbýlishús þar af
bílskúr 55.4 fm á góðum stað. Mikið
endurnýjað, mjög gott ástand á öllu.
Stór bílskúr og lóð með verönd og
palli. Verð 27.5 millj.

Glæsilegt einbýlishús við þessa
fallegu götu. Húsið er 193 fm með
tvöföldum bílskúr. Einstaklega vel við
haldið hús á frábærum stað.
V 64.9 millj.
Allar upplýsingar Sigurður s 616 8880

Einstaklega glæsilegt og vandað
einbýlishús. Eignin er 270 fm þar af er
tvöfaldur bílskúr 52 fm.
Verð AÐEINS 49.7 millj.
Allar uppl Sigurður s 616 8880.

Hringbraut - fyrir laghenta

Laufásvegur - Einbýli

125,1 fm. efri hæð og ris ásamt 46
fm. bílskúr eða samtals 171,1 fm.
við Hringbraut 83, Rvk Standsetning
eignarinnar er hafin og búið að endurnýja hitalagnir með gólfhitalögnum.
Verð kr. 33.9 millj. Nánari uppl. veitir
Viðar s: 898-4477

Fallegt einbýlishús í hjarta Reykjavíkur,
byggt 1901 en hefur verið endurbyggt
og innréttað á glæsilegan hátt á síðari
árum. Húsið er á þremur hæðum.
V 58,9m Uppl. Ísak 8225588

Teigasel - Studíoíbúð
Í einkasölu falleg 40,5 fm. stúdíóíbúð
á 3ju hæð í góðu fjölbýli við Teigasel
Reykjavík. Íbúðin er töluvert endurnýjuð. Húsið er í góðu viðhaldi.
V. 13,3 m Uppl. gefur Ísak S 822-5588

Daggarvellir 5 hæð

Ásakór 13 Kóp. Íbúð 302

Falleg 106 fm íbúð á tveimur hæðum á
þessum vinsæla stað. Fallegt útsýni,
sólstofa og svalir í suður, tvö svefnherbergi. Verð 29.5
Uppl Sigurður síma 616 8880

Glæsileg 73 fm 2ja herbergja íbúð á
efstu hæð í snyrtilegu fjölbýli. Íbúðin
er öll nýlega endurnýjuð á smekklegan hátt. Þvottahús í íbúð. Eigendur
skoða skipti á eign í Hafnarfirði. Uppl
Sigurður s 616 8880

Rúmgóð 3ja herb 106 fm íbúð. Flottar
innréttingar og gólfefni. Stórar svalir.
Laus strax. Áhvílandi óverðtryggt lán
18.6 millj. V. 25.9 millj.
Uppl Sigurður s: 6168880

Strandvegur - bílageymsla

Hólmvað - lítil útborgun

Rauðarárstígur - 101

Hörðukór - PENTHOSE

Í einkasölu falleg 77,2 fm 3ja herbergja
íbúð ásamt stæði í bílageymslu við
Strandveg í Garðabæ. Verönd í suður.
Verð 25,9 m Uppl. gefur Ísak s 822-5588

172,4 fm. raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum 21,9 fm. bílskúr. Verð
kr. 46,9 m. áhv. 44,9 m. Allar frekari
uppl veitir Viðar í síma 898-4477 eða
vidar@tingholt.is

Í einkasölu kósý 47,5 fm tveggja herbergja íbúð í hjarta Reykjavíkur. Íbúðin
er á 3. hæð. Uppl. gefur Ísak í síma
822-5588

Í sölu glæsileg PENTHOSE 126 fm.
4 herb. íbúð á 10. hæð með stæði í
bílageymslu. Stórbrotnið útsýni að
Hörðukór 5 í Kópavogi. Laus við kaupsamning. V. 35,9m
Upp. Ísak S 822-5588

Óðinsgata - Miðbær

Fífusel - Falleg 1. hæð

Álfaskeið - Bílskúr

Bæjarlind - Verslunarhúsnæði

Snorrabraut

ÓÐINSGATA 32 kj. Í einkasölu 2ja herb.
íbúð á eftirsóttum stað í Þingholtunum með sérinngang! Verð 14,9 m.
áhvílandi ca 10 m.
Uppl. gefur Ísak s: 822-5588

Þingholt kynnir í einkasölu 105,9 fm.
4ra herbergja íbúð á 1 hæð við Fífusel.
Allar frekari upplýsingar veitir Ísak í
síma 822-5588

Falleg MIKIÐ ENDURNÝJUÐ 62,1 fm
2ja herbergja íbúð á 3. hæð ásamt 23,7
fm. bílskúr, samtals 85,8 fm. á 3. hæð í
góðu fjölbýli. V 19,5m Nánast yfirtaka á
láni. Uppl. gefur Ísak s 822-5588

Til leigu mjög gott 233,7 fm verslunarhúsnæði. Húsið stendur á áberandi
stað og er með góðri aðkomu og
bílastæðum. Laust við samning.
Uppl. Ísak S: 822-5588

Mjög gott 67,1 fm verslunarhúsnæði á
jarðhæð/götuhæð á horni Hverfisgötu
og Snorrabraut. Uppl. Ísak s 822-5588

Björgvin Guðjónsson

– þar sem þú átt heima

Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

Eiðistorg 17 Seltjarnarnesi
Laus Strax

Gunnur
Magnúsdóttir

Þórunn Stella
Hermannsdóttir

Viðskiptafræðingur og
Löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

Jóhannes Breiðfjörð

Freyja María Cabrera

Sölufulltrúi

Ritari

ÞARFTU AÐ
SELJA?

Fyrir hvern frágenginn kaupsamning rennur föst fjárhæð til Slysavarnafélagsins Landsbjargar – VERTU MEÐ!
Björgvin Guðjónsson, löggiltur fasteignasali. Skipholti 50b, 105 Reykjavík.
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Kvíslartunga 21 - Stórglæsilegt parhús

Urðarhæð 13 - Glæsilegt einbýli

Kvíslartunga 106 - Glæsilegt parhús - Sölusýning

Glæsilegt 199,5 fm parhús á tveimur hæðum ásamt 48,2 fm bílskúr. Mikil
lofthæð og afar gott útsýni. Öll rými mjög rúmgóð. Húsið er nánast
fullbúið. Verð 54,7 m. OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG MILLI KL. 18:00 OG
18:30.

Glæsilegt 246 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 30,6 fm bílskúr. Húsið stendur á rólegum stað innst í lokuðum botnlanga. Verð 64,8
m. OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG MILLI KL. 18:00 OG 18:30.

Glæsilegt 237,8 fm parhús á tveimur hæðum með innbyggðum 27,2 fm innbyggðum bílskúr. Fimm svefnherbergi. Möguleiki er að stúka neðri hæðina af
sem sér íbúð með sér inngangi. Mikil lofthæð á efri hæð og aukin lofthæð á neðri
hæð. Verð 34,9 m. SÖLUSÝNING Í DAG, MÁNUDAG MILLI KL. 19:00 OG 19:30.

S

PIÐ

S

HÚ

PIÐ

O

S

HÚ

PIÐ

O

HÚ

O

Brekkubær 7

Grófarsmári 9

Hellisgata 27 - Opið hús

Glæsilegt 168,4 fm. raðhús ásamt 21,2 fm. bílskúr á eftirsóttum stað í Árbænum. Þessi eign hefur verið vel við haldið og er öll hin huggulegasta.
Verð 46,9 m. OPIÐ HÚS Á MORGUN ÞRIÐJUDAG MILLI KL. 18:00 OG 18:30.

Glæsilegt 185,8 fm parhús á tveimur hæðum á þessum vinsæla stað. Húsið
hefur fengið gott viðhald og lítur afar vel út. 3 - 4 svefnherbergi. Gott útsýni.
Verð 54,7 m. OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG MILLI KL. 19:00 OG 19:30.

Fallegt og vel skipulagt 104,2 fm einbýlishús á þessum vinsæla stað.
Eigninni fylgir sérstæð 17,6 fm köld geymsla. Verð 34,7 m. OPIÐ HÚS Í
DAG, MÁNUDAG MILLI KL. 17:30 OG 18:00.
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Lautasmári 12

Engjaþing 15, neðri hæð + bílskúr

Skipasund 31

Falleg og mjög vel skipulögð 104,6 fm, 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð í
góðu fjölbýli ásamt 27,6 fm bílskúr. Innangengt er úr bílskúrnum inn í hús.
Þvottahús innan íbúðar. Gengið er upp hálfa hæð. Verð 34,7. OPIÐ HÚS Í
DAG, MÁNUDAG MILLI KL. 17:00 OG 17:30, ÍBÚÐ 101.

Glæsileg 137,5 fm, 4ra herbergja sérhæð í vönduðu húsi byggðu af Húsaﬂi
sf. Eignin er með sérinngang og þvottahús er innan íbúðar. Innréttingar frá
Sérverk ehf. Eigninni fylgir 39,4 fm bílskúr. Samtals er eignin 176,9 fm. Verð
39,7 m. OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG MILLI KL. 17:00 OG 17:30.

Mjög mikið endurnýjuð 61,5 fm, 3ja herbergja íbúð með sérinngangi í
kjallara. Frábær staðsetning. Verð 20,5 m. OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG,
MILLI KL. 17:00 OG 17:30.
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TIL SÖLU
Nú er komið app
fyrir Fréttablaðið:

App sem
þú þarft

Tilboð óskast í Frístunda-og gestahús
til flutnings, staðsett við skólasmiðju
Fjölbrautaskólans í Breiðholti við Hraunberg.

(EIMALIND
+ËPAVOGI
Meltröð 2
Kópavogi
Opið hús þriðjudaginn 4. júní 2013 frá kl. 17:30 til kl. 18:30
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Nýtt í spjaldtölvuna
og snjallsímann
Fáðu Fréttablaðið ókeypis í
spjaldtölvuna og snjallsímann
með nýja Fréttablaðsappinu.
Nú er hægt að nálgast
Fréttablaðið hvar sem er, á
hverjum morgni. Sláðu inn
Fréttablaðið á Google Play eða
í App store og náðu í appið.

Húsið er hæð og ris samtals 171,4 m2. Að innan hefur húsið verið mikið
endurnýjað. Á neðri hæð sem er 93,7 m2 er allt nýlega endurnýjað, stór
sturta og innrétting, upphengt salerni, flísar á gólfi og veggjum.
Fimm svefnherbergi eru í húsinu og tvö baðherbergi.
Hægt er að hafa tvær íbúðir í húsinu.

Sala.15480. Hús númer 17.Um er að ræða eitt timburhús, 36,7m2 að
grunnfleti. Húsið er klætt að utan með láréttri bandsagaðri klæðningu
og þakið klætt bárujárni. Gluggar eru úr furu hvítmálaðir að utan.
Opnanleg fög og útihurð eru úr Oregon pine. Húsið er selt í því ástandi
sem það er á útboðsdegi. Húsið verður til sýnis í samráði við Stefán
Rafnar Jóhannsson í síma 898-5884 og Ríkiskaup í síma 530-1400.
Húsið er tilbúið til flutnings og þarf kaupandi að fjarlægja það af lóð
skólans eigi síðar en 6. ágúst 2013.
Tilboðsgögn liggja frammi í afgreiðslu Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105
Reykjavík.
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10 þann 11. Júní 2013 þar sem
þau verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda er þess óska.
Nánari upplýsingar má einnig finna á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Til sölu íbúð fyrir 60 ára og eldri
Sléttuvegur 23, íbúð 505 á 5. hæð

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
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Íbúðin verður sýnd
miðvikudaginn 5. júní frá kl. 16-18

TIL SÖLU

Íbúðin er björt og falleg með glæsilegu útsýni.
Stærð íbúðar 93.1 m2

Tilboð óskast í fasteignina
Búðarbraut 12 í Dalabyggð.

Sér geymsla í kjallara 6.9 m2
Parket úr eik á stofu, herbergjum og gangi.
Baðherbergis og eldhúsveggir flísalagðir.

15412 – Búðarbraut 12,
eigandi Ríkissjóður Íslands.
Um er að ræða tveggja
hæða steinsteypt einbýlishús með innbyggðum
bílskúr sem stendur á 812
m² leigulóð. Húsnæðið er
er laust nú þegar. Húsið er
samtals 280,5 m², byggt árið
1979 og hefur verið mikið
endurnýjað að utan.
Brunabótamat er kr. 60.000.000,- og fasteignamat er kr. 16.700.000,samkvæmt Þjóðskrá Íslands - fasteignaskrá.
Húseignin verður til sýnis í samráði við sýslumannsskrifstofuna í síma
433 2700 á skrifstofutíma kl. 13 - 15:30.

Keramik helluborð. Bakaraofn í borðhæð. Háfur yfir helluborði.
Uppþvottavél og ísskápur m/frysti fylgir.
Svölum er lokað m/ hertu gleri – svalagólf flísalagt.
Búr inn af eldhúsi m/ tengi fyrir þvottavél og þurrkara.
Sameiginlegt þvottahús í kjallara m/ þvottavél og þurrkara.
Undir húsinu er bílageymsla . Eitt stæði fylgir íbúðinni.

S: 588 3300

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

TIL SÖLU

Save the Children á Íslandi

TÍSKUVÖRUVERSLUN Í MIÐBÆNUM

Höfum fengið til sölu mjög góða tískuvöruverslun í uþb 95 fermetra
leiguhúsnæði á góðum stað í fallegu steinsteyptu húsi við Laugaveginn.
Hátt er til lofts og rýmið sem er bjart og skemmtilegt hefur auk þess góða
sýningarglugga að götunni.
Sér snyrting og lítil kaffistofa/lager er innan verslunarinnar.
Verslunin sem sérhæfir sig í kvenfatnaði, skarti og gjafavöru hefur
tryggan hóp viðskiptavina, veltan sem var kringum 20-24 milljónir á
síðasta ári fer stígandi og nú fer í hönd söluhæsta tímabil ársins.
Núverandi eigandi hefur séð um innkaup og vöruinnflutning sjálfur og
koma vörurnar aðallega frá Amsterdam, London og Bandaríkjunum.
Innifalið í kaupverði er vörulagar að útsöluverði ca. 5 milljóna króna auk
innréttinga.
Verð: 12.000.000 kr
Leiga á mánuði: ca 360.000 kr á mánuði með vsk
ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR
veitir Ingólfur Ingvarsson sölufulltrúi í síma 893-7806, eða sendið póst á
netfangið: ingolfur@midbaer.is

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 11. júní 2013 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er
þess óska.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
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TIL LEIGU - LAUFÁSVEGUR
Um er að ræða góða 3-4 herb. íbúð við Laufásveg.
Íbúðin er í fallegu húsi og með sérinngangi.
Mánaðarleiga kr. 200.000.
Upplýsingar í síma 896-2822.

3. JÚNÍ 2013
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Flatahraun - Atvinnuhúsnæði - Hf.
TIL LEIGU
GLÆSILEG HÚSEIGN
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Sérlega gott ca. 923 fm. glæsilegt
atvinnuhúsnæði/verslunar/þjónustu og skrifstofuhúsnæði á sérlóð
sem öll er malbikuð og mjög góð
aðkoma, mörg bílastæði og góð
aðstaða á lóðinni og mikið pláss
fyrir vörugáma. Frábær staðsetning
og auglýsingargildi. Laus strax.
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Sími
Sími

568 2444
2444
568
– www.asbyrgi.is

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Ingileifur Einarsson
Löggiltur fasteignasali.

Vallarengi 13, efri hæð
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Bæjarhrauni 10
Hafnarﬁrði
Sími 520 7500
www.hraunhamar.is

Upplýsingar gefur
Helgi Jón sölustjóri í
síma 893-2233

Magnús Emilsson
löggiltur
fasteignasali.

Frá 1957

OPIÐ HÚS Í DAG 17.30-18.00
Falleg 4ra herbergja 97,5 fm. íbúð á efri hæð með sérinngangi í góðu
viðhaldslitlu fjölbýli. Suðvestursvalir. Geymsluris yfir íbúð. Fallegar
innréttingar. Íbúðin er laus fljótlega. Stutt í alla þjónustu. Verð 22.5 millj.

Elsta starfandi fasteignasala landsins

Sími: 588 9090

•

Síðumúla 21
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108 Reykjavík

•

www.eignamidlun.is

Einbýlishús á sjávarlóð á sunnanverðu Seltj.n.

DA M
GB E
LA ST
Ð LES
Á N
ÍS A
LA
ND
I*

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU
Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins
með glæsilegt forskot á keppinautana.
Meðallestur Fréttablaðsins í
aldurshópnum 25-54 ára er 73%
á höfuðborgarsvæðinu.*
Við bendum auglýsendum á að notfæra
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins.

Glæsilegt einbýlishús um 600 fm. Húsið er á tveimur hæðum og stendur á sjávarlóð
á einum eftirsóttasta stað á höfuðborgarsvæðinu. Að innan er húsið rúmlega
tilbúið undir tréverk en fullfrágengið að utan. Lóð er fullfrágengin með stéttum,
heitum potti, gufubaðstofu o.ﬂ. Hér er um að ræða einstaka eign á frábærum stað.
Húsið er hannað af Steve Christer og Margréti Harðardóttur.
Allar nánari upplýsingar veita Sverrir Kristinsson og Gunnar Helgi Einarsson

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

*Prentmiðlakönnun Capacent október–desember 2012 – höfuðborgarsvæði 25-54 ára

Reykjavík

Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Jeppar

BÍLAR &
FARARTÆKI

Lyftarar

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

Hreingerningar

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

38” TROOPER Á TILBOÐI
CITROEN C5 2,0 16v. Árg 10/2003, ek
115 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur, Mjög
flottur, vel með farinn og í topp standi,
Ásett verð 690.000. Rnr.118127. Er á
staðnum

4.5 L PR 100 KM !

MERCEDES BENZ Ml 350. Árgerð
2006, ekinn 112 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 3.890.000.
Rnr.100074. Staðgreiðsluverð kr:
3.590.000,-

Volvo V40 Momentum Diesel 11/2012
6 gira ek. aðeins 7 þ.km , sportsæti,
17” felgur ofl. verð 4390 !!!!

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

2000árg.læstur,loftdæla,vhf,7manna,
ekinn, 173.000,tveir gangar af
dekkjum.auka tankur, kastarar.
tengdamömmubox,smurbók. drauma
ferðabíll sem eyðir engu. VERÐ:
1.200.000 skoða skipti.s:6928232

Sendibílar

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662
0662
KÖRFUBÍLALEIGA
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð
35 metrar.
S. 893 3573.

Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.

Garðyrkja

Bátar

Bílar til sölu

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is
KIA Sorento ex luxury 2,2 197hö.
Árgerð 2012, ekinn 23 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.990.000.
Rnr.990381. Staðgreiðsluverð kr:
6.590.000,-

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.
seldu strax.....seldur.is

Vörubílar

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

Chapparal bátur dýptarmælir, lokuð
kæling, galv. kerra o.fl. lækkað verð
1,9mkr. 8968882 Helgi.

Bílaþjónusta

Krókheysis pallur Lengd 655 cm, Dýpt
75 cm Verð. 750 + vsk Uppl. 893-2550
Nærri 50% lægra verð. Nissan Leaf
frá Kr. 2.995.000 heimkomið með
öllu. Prufukeyrðu hann! Útvegum
nýja og nýlega bíla frá öllum helstu
framleiðendum, sýningarbíla,
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar,
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín
og Díselbílar. Höfum selt hundruði bíla
til Íslands. www.islandus.is S. 5522000.

TOYOTA Avensis wagon sol. Árgerð
2011, ekinn 14 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 4.390.000.
Rnr.990075. Staðgreiðsluverð kr:
3.990.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

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

Vespur

KRÓKUR
ÓDÝR GARÐSLÁTTUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

Hjólbarðar

Ódýr og mjög vandaður garðsláttur
trjáklippingar fyrir húsfélög og
einstaklinga. Engi ehf, sími 615-1605

ER ÖSPIN TIL AMA ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

BÍLAR og TÆKI TIL SÖLU
VELAMIDSTODIN.IS maggi@metanbill.
is S:5 800 439

Bókhald

Nizzan Double Cab ‚01 Sk 14. Beinsk,
bíll í toppstandi. Þarfnast smá
ryðbætinga. Ásett verð 500þ. Tilboð
400þ. S. 773 7655.

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

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

KTM 450EXC-R 2008 til sölu Ekið
95tíma, götuskráð, einn eigandi,
hlífðarpanna, handahlífar, kælivifta v.
750þús, eða tilboð, engin skipti.

0-250 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast
lagfæringar. Sími 857 9326.

KTM og Husaberg umboðið
Rofabæ 7, 110 Reykjavík
Sími: 586-2800 / 893-2098
www.ktm.is

BÍLL ÓSKAST
Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S.
615 1815 eða sendu sms.
M.BENZ ADRIATIK SILVERDREAM
S700 4X4 06/2006, ekinn 27
Þ.km, DIESEL, SJÁLFSKIPTUR,
FJÓRHJÓLAHJÓLADRIFINN. Einn
af flottari húsbílum landsins! Verð
13.900.000. Ranr.283461 - Komdu og
sjáðu hann í salnum strax í dag!

VANTAR JEPPA 50-300ÞÚS
Vantar jeppa bensín- Dísel. Skoða allt.
Einnig picup, má þarfnast lagfæringar.
Sími 776 7507

!!! 0-250ÞÚS STAÐGREITT !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98,
skoða allt. Uppl. í S. 691 9374.

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

Rafmagnsreiðhjólin vinsælu fást hjá
okkur. Þægileg reiðhjól sem henta
mjög vel fyrir íslenskar aðstæður. Verð
frá kr. 168.900,-

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX
02/2009, ekinn 75 Þ.km, dísel,
sjálfskiptur, 33” breyting, mjög fallegur
bíll. Verð 6.990.000. Raðnr.250815
Komdu og sjáðu!

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

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

Save the Children á Íslandi

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ

Fellihýsi

Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.

Varahlutir
SMÁPARTAR.IS

Málarar
MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna
málningarvinnu f. húsfélög,
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171 &
egillsverris@gmail.com

MÁLNINGARÞJÓNUSTA
REYKJAVÍKUR

Eigum mikið úrval af varahlutum í
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 56750407785040.

20% afsláttur fyrir eldriborgara og
öryrkja. Frítt verðtilboð. Alhliða
málningarþjónusta. S. 778 0100.

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló,
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar.
Óska eftir Toyotu Yaris til viðgerðar
eða niðurrifs. S. 892 7852

Getum bætt við okkur verkefnum.
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA
Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is
japvel@carparts.is

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

REGNBOGALITIR
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

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

Húsaviðhald
MÚRVIÐHALD SÍMI 770
4520 HÚSAVIÐHALD NÝBYGGINGAR
Allar múrviðgerðir - steining
- múrar áratuga reynsla.
Smiðir - málarar - háþrýstiþvottur
- píparar.
Netfang: murvinna@gmail.com
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Fegraðu
landið með
Frumherja

JU  456
2013

HÆGT ER AÐ FÁ GEFINS TRÉ Á
EFTIRFARANDI
F
STÖÐUM HJÁ FRUMHERJA
(Ath. á meðan birgðir endast)

REYKJAV
A ÍK
Hesthálsi
6-8, 110 Reykjavík
Júníí er skoðunarmánuður bíla með 6 í
Grandi,
Hólmaslóð
2, 104 Rvk.
endastaf númers, júní er líka góður
Sund, Klettagörðum 11, 104 Rvk.
mánuður til að gróðusetja tré og plöntur.
Skeifan, Grensásvegi 7, bakhús, 108 Rvk.
Frumherji ætlar að gefa viðskiptavinum sínum
Grafarvogur, Gylfaﬂöt 19, 112 Rvk.
samtals 6000 birkiplöntur í júní. Komdu í
skoðun og taktu þátt í að fegra landið og
KÓPAVO
A GUR
vinna gegn mengun með Frumherja.
Dalvegi 22, 200 Kópavogur

GARÐABÆR
Litlatúni 1, 210 Garðabær
HAFNARFJÖRÐUR
Dalshrauni 5, 220 Hafnarfjörður
AKUREYRI
Frostagötu 3a, 603 Akureyri

ÞJÓNUSTUVER

TÍMAPANTANIR OG UPPLÝSINGAR

570 9090

- örugg bifreiðaskoðun um allt land
Netfang; frumherji@frumherji.is · www.frumherji.is

BETRI STOFAN

VIÐ GEFUM VIÐSKIPTAVINUM OKKAR SEM KOMA MEÐ
BÍLINN Í SKOÐUN Í JÚNÍ ALLT AÐ ÞRJÁR BIRKIPLÖNTUR TIL
AÐ TAKA MEÐ SÉR HEIM OG GRÓÐURSETJA.
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3. júní 2013 MÁNUDAGUR

| SMÁAUGLÝSINGAR |

Nudd
STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu! www.
kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18, Kringlan 3. hæð ( Hagkaupsmegin )

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

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

Þjónusta

20 - 50 fm vel staðsettar
skrifstofur eða skrifstofuhæðir
3 - 400 fm með glæsilegu útsýni,
fjölmörg bílastæði, greið aðkoma
að húsnæðinu, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Möguleiki á að leigja stakar
skrifstofur eða heila hæð.
Allar nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661-7000

Upplýsingar í síma 661 7000.

Rafvirkjun
RAFVIRKJAR S. 618 2610
Tökum að okkur alla almenna
raflagnavinnu, nýlagnir og töflusmíðar.
Eignaverk löggiltir rafverktakar.

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

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

s. 552-4910.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

Sjónvarp

Önnur þjónusta

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

Til bygginga
Rétt loftræsting lækkar rakastig,
bætir loftið og dregur úr líkum á
myglusvepp. Íshúsið ehf www.viftur.is
S:566 6000.

Flug

Gangstéttarsópun

HARÐVIÐUR TIL
HÚSBYGGINGA
SJÁ NÁNAR Á:
WWW.VIDUR.IS

Þvott á götum, bílastæðum og
gangstéttum Málun og merkingar
á bílastæðum
Malbiks- og kantsteinaviðgerðir

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.

Grasslátt og umhverfishreinsun
Allar nánari upplýsingar
veita ráðgjafar Íslenska
Gámafélagsins. www.gamur.is S:
577 5757 eða gamur@gamur.is

Verslun

NÝ SKEMMTILEG SENDING
KOMIN
LOK Á HEITA POTTA OG
HITAVEITUSKELJAR.
Eigum til á lager lok í stærðum,
217x217, 217x235, 235x235, 217x174,
8 hyrndlok á Unaðskel og Blómaskel
frá Trefjum. Lokin þola 1000 kg
jafnarðarþunga af snjó. Sterkustu
lokin á markaðinum í dag. Litir:
Brúnt eða Grátt. www.Heitirpottar.is
Sogavegur 3, Sími 777 2000.

Vinsælasta unaðsvara heims We-Vibe
II og III, Butt plugs, S&M ástarkúlur,
egg o.fl. Sendum um allt land - tökum
við millifærslu og greiðslukorti www.
hush.is

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
150 - 750 fm húsnæði sem hægt
er að nýta sem lagerhúsnæði,
fyrir léttan iðnað eða verkstæði.
Öflugt loftræstikerfi, niðurföll
með olíugildrum, stórar
innkeyrsludyr, allt að 4 metra
lofthæð, greið aðkoma að
húsnæðinu, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661-7000

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

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

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!

Til sölu

ÓLI SMIÐUR

Ökukennsla

Húsnæði í boði

KEYPT
& SELT

Smíða allt inni sem úti, mikil reynsla,
vönduð vinna. Sími 698 9608 Óli.

Við kennum þér að flúgja Flugkennsla
síðan 1964 Simi 5510880 / 8959028
Flugskóli Helga Jónssonar

HÚSNÆÐI

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150.

S. 899-4254.

Námskeið
SIGLINGANÁMSKEIÐ

Götusópun

Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Lærðu að sigla seglskút, kænu eða
kjölbát. Námskeið fyrir börn og
fullorðna. Sjá nánar inn á www.
brokey.is

Við bjóðum upp á eftirfarandi:

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.

VARANLEGT REYKSTOPP
EFTIRFYLGNI Í 1 ÁR
Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufr. og
sérfr. í EFT www.theta.is. Uppl. í s.
694-5494.

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

ÞARFNAST BÍLAPLANIÐ
ÞRIFA EÐA VIÐHALDS?

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

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.

Húsnæði óskast
42 ára kk + kisi vantar íbúð og bílskúr
í langtíma leigu. 100 % greiðsluskil,
hef ekki mikla greiðslugetu, en skal
vera besti leigjandi þinn í staðinn. S.
774 8971 Auðunn

Atvinnuhúsnæði

Snyrtilegt 100fm iðnaðarhúsnæði á
góðum stað við kársnesbraut. Uppl. í
S. 896 0551.

51,6 M2 IÐNAÐARBIL
Tvö bil af þessari eftirsóttu stærð til
sölu eða leigu. Lofthæð: 3,9 m. Hurð
3,6 m. Góðir gluggar. Sýningarbil á
staðnum. Facebook/Steinhella 14. S:
660-1060 og 661-6800.
Til leigu 2 herbergja íbúð á
Grandavegi fyrir 55 ára+ með aðgang
að mötuneyti, heitum potti, gufubaði
o.fl. Leigist rólegum og reglusömum
einstakling. Uppl. í s. 661-7000.

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2.
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og
vaktað. S: 564-6500.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

Óskast keypt

VIÐHALD FASTEIGNA.

GEYMSLUR.COM

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

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

KAUPUM GULL

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

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

Nudd
Ertu aum/aumur í hálsi, höfði, mjóbaki
þá er þetta rétta stofan fyrir þig.
Nudd fyrir heilsuna. Síðumúla 25 S:
698 2260.

220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

HEILSA

Spádómar

HÖFUM TIL LEIGU
MARGSKONAR
ATVINNUHÚSNÆÐI.

ATVINNA
Atvinna í boði

Verslunar - Skrifstofu - Iðnaðar

Heilsuvörur
KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull, gull
peninga og gull skartgripi. Kaupi
allt gull, nýlegt, gamalt og illa
farið. Leitið til fagmanns og fáið
góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000
eða í Pósthússtræti 13 ( við
Austurvöll ), Verið velkomin
Lausfrystar, kæli- og frystiklefar.
Hægt er að fá klefana með eða án
vélakerfis. Íshúsið ehf, www.ishusid.is,
S:566 6000.

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg & www.lifsstill.is

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

og Lagerhúsnæði
- Allar mögulegar stærðir Hafðu samband. jonvikingur@
fyrst.is, Símar 533 1316 - 892
1316 - Alltaf opið.

JÁRNIÐNAÐARMENN
Vantar duglegan og áhugasaman
mann í smíðar og viðgerðir á
vélbúnaði. Mest við skip. Góð
laun í boði.
Umsóknir sendist á
thjonusta@365.is
Merkt: Járniðnaðarmenn
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Bílasmiður eða vanur maður í
réttingum óskast í keflavík. Uppl. í s.
421 3500 eða 848 0170

atvinna

útboð

HANDFLAKARAR
CARUSO VEITINGAHÚS
óskar eftir vönum barþjón í
hlutastarf um helgar.
Uppl. veitir Elva í s. 562 7335
eða á caruso@caruso.is

Fiskvinnslufyrirtæki á
höfuðborgarsvæðinu vill bæta við
sig vönum handflökurum. Góð laun
ásamt kauptryggingu í boði. Uppl. Í
síma 896-3180

YFIRÞERNA/
HEADHOUSEKEE
Íbúðarhótel í miðborg RVK óskar eftir
yfirþernu í fullt starf. 100% trúnaði
heitið. 1-2 ára starfsreynsla skilyrði.
Umsóknir sendast á job@apartmentk.
is

Vísir hf óskar eftir að ráða
Vélarvörð til afleysingar á
Fjölnir SU 57.
Fjölnir er línuveiðiskip með
beitningarvél. Nánari upplýsingar eru gefnar í síma
896-2825 eða á heimasíðu
Vísis www.visirhf.is.

Heildsala óskar eftir starfskrafti í
hlutastarf. Umsóknir og uppl. sendist
til thjonusta@365.is merkt „heildsala”

Atvinna óskast
Vélamiðstöðin óskar eftir
reynsluboltum til bíla- og vélaviðgerða.
Umsóknir óskast á heimasíðu
fyrirtækisins gamur.is

CARUSO VEITINGAHÚS
óskar eftir stafskrafti í þrif í
vaktarvinnu. Unnið 15 daga í
mánuði.
wishes to hire employment for
cleaning shift work. Worked 15
days a month.
Uppl./info veitir Þrúður í s. 695
1068 eða á caruso@caruso.is
merkt „þrif”
Please send applications to
caruso@caruso.is

tilkynningar

SUMARSTARF ÓSKAST
Hress 17 ára óskar eftir skemmtilegu
sumarstarfi á höfuðborgarsvæðinu. Er
reyklaus og hef bílpróf. Tala ísl., ensku,
þýsku og norræn mál. s. 8950593 og
svavar96@gmail.com

Langar þér í aukatekjur ? Ég hjálpa
þér. S. 696 7346.

Hönnun og ráðgjöf fyrir hjúkrunarheimili
í Skarðshlíð, Hafnarfirði.
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í arkitektahönnun á
húsi og lóð fyrirhugaðs hjúkrunarheimilis.

Einkamál
RAUDATORGID.IS
Símastefnumót. Rómantík,
skyndikynni, gay karlar. Íslenzkar
spjalldömur. Skoða núna.

Save the Children á Íslandi

Bygging er áætluð 4.500 fermetrar, lóð 26.906 fermetrar.
Útboðsgögn verða afhent hjá Þjónustuveri Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6, Hafnarfirði, frá mánudeginum 3.júní
2013.
Verð á útboðsgögnum er kr. 25.000.

Duglegur, handlaginn maður/menn
óskast í nokkrar vikur til að mála og
dytta að iðnaðarhúsnæði og fl. Uppl. í
s. 894 6000.

Nú er komið app fyrir Fréttablaðið:

App sem
þú þarft
Nýtt í spjaldtölvuna og snjallsímann
Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna og snjallsímann
með nýja Fréttablaðsappinu. Nú er hægt að nálgast
Fréttablaðið hvar sem er, á hverjum morgni. Sláðu inn
Fréttablaðið á Google Play eða í App store og náðu í appið.

Díeselrafstöðvar fyrir nýtt
tengivirki í Bolungarvík
Landsnet óskar eftir tilboðum í afhendingu og
uppsetningu á 6 stk. díselrafstöðvum ásamt fylgibúnaði fyrir nýtt tengivirki í Bolungarvík í samræmi
við útboðsgögn BOL-32.
Verkið felur í sér framleiðslu, afhendingu, uppsetningu ásamt prófunum á 6 díeselrafstöðvum og fylgibúnaði ásamt því að vinna það annað sem tiltekið
er og lýst í útboðsgögnum BOL-32

TILKYNNINGAR
Ýmislegt

Útboð BOL-32

Tilboð verða opnuð Norðurhellu 2, 221 Hafnarfirði,
föstudaginn 26.júlí 2013, kl.14.00.

Helstu magntölur eru:
• Fjöldi véla
6 einingar
• Stærð
1800 kW, 50 Hz, 0,8 pf
• Spenna
0,4/11 kV eða 11/11 kV
Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2014
Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í móttöku
Landsnets, Gylfaﬂöt 9, 112 Reykjavík frá og með
mánudeginum 3. júní 2013.
Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaﬂöt
9, 112 Reykjavík fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 25. júní
2013 þar sem þau verða opnuð, að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.
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SUDOKU
LÉTT

SKEMMTILEGT
MÁNUDAGSKVÖLD
Með áskrift að Stöð 2 fylgja:

21:30

GAME OF THRONES

Stórbrotin þáttaröð um magnað valdatafl og blóðuga
baráttu sjö konungsfjölskyldna í Westeros.

20:00
GLEE
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

SUITS

Þrautin felst í því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist tölurnar 1-9.
Í hverri níu reita línu, bæði
lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta
tölublaði Fréttablaðsins.

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Vinnan kallar!
Njótiði sólarinnar, strákar!
Ekki gleyma
ungunum!

Farðu kona!
Gefðu mér
peninga!
Krakka?

Held ekki
Ekki misskilja mig!
Ósammála,
Hinn Nei, alls ekki! Samkvæmt mínum
að
hjúkrBeta lítur vel vel út í
rannsóknum eru til miklu flottþannig fá allir
flestu en hinn norski norski?
unarfræðingar
ari útgáfur annars staðar.
þá þjónustu
hjúkrunarfræðibún- Er hann
kæmu miklu í
sem
þeir þurfa
ingur er ekkert til að
ekki Eru þessar rannsóknir
verk á háum
og meira til!
hrópa húrra fyrir!
eins alls byggðar á gömlum
hælum,
Jói!
Kannski
tónlistarmyndböndum
staðar? og myndum sem eru
smá...
leyfðar
eftir miðnætti?

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Bráðskemmtilegir verðlaunaþættir þar sem söngur
og gleði ráða ríkjum.

20:45

ÞUNG

Flýttu þér!
Við förum á svið
eftir þrjár mínútur!

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Önnur þáttaröðin um hinn eitursnjalla Mike Ross og
lögfræðinginn harðsvíraða Harvey Specter.

Tilbúinn?

Áfram
gakk.

Tilbúinn?

7:00-20:00

BARNAEFNI ALLA DAGA

Vandað talsett barnaefni og skemmtilegir þættir fyrir yngstu
áhorfendurna alla daga á Stöð 2 Krakkar.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS
Það væri auðveldara að vera réttlátur ef fólkið væri ekki
svona misjafnt.
Platón

RAY

Einstaklega vönduð og vel leikin verðlaunamynd um líf og
starf tónlistargoðsagnarinnar Ray Charles.

7

9

4

10

12

11

13

15

16

18

21

17

19

KROSSGÁTA

LÁRÉTT
2. bauti, 6. hróp, 8. sægur, 9. fugl, 11.
slá, 12. flatfótur, 14. blóm, 16. skóli,
17. eyja, 18. fugl, 20. skóli, 21. tangi.

8

14

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

5

20

LÓÐRÉTT
1. skóbotn, 3. umhverfis, 4. forskot,
5. af, 7. land í Evrópu, 10. flýtir, 13.
angan, 15. ilmur, 16. skst., 19. tveir
eins.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. buff, 6. óp, 8. mor, 9. lóa,
11. rá, 12. ilsig, 14. lilja, 16. ma, 17.
mön, 18. önd, 20. fg, 21. oddi.

22:00

6

3

LÓÐRÉTT: 1. sóli, 3. um, 4. forgjöf,
5. frá, 7. Pólland, 10. asi, 13. ilm, 15.
angi, 16. möo, 19. dd.

2

1

Gunnar Björnsson
Loftur Baldvinsson stal senunni í
fyrstu umferð Íslandsmótsins í skák
þegar hann tefldi ótrúlega skák gegn
alþjóðlega meistaranum Braga Þorfinnssyni.

Hvítur á leik 43. Rc7+!! og svartur
gafst upp því hann verður mát
eftir 43.-Hxc7 44. Db5#. Áður hafði
Loftur fórnað hrók og biskup. Ótrúleg
lokastaða–hvítur er tveimur hrókum
og riddara undir.
www.skak.is. Fimmta umferð hefst í
dag kl. 17 í Turninum, Borgartúni (20.
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Ekki alltaf sáttir

Nú er komið app fyrir Fréttablaðið:

App sem
þú þarft

Leikarar eru ekki alltaf sáttir við leik sinn í myndum.
Leikarinn Shia LaBeouf er í hópi þeirra leikara sem hafa rakkað niður eigin myndir.
Kvikmyndin sem LaBeouf er svo ósáttur
við er Indiana Jones and the Kingdom of
the Crystal Skull sem kom út árið 2008.
Hann segir Harrison Ford hafa deilt þeirri
skoðun.
„Við [LaBeouf og Ford] ræddum þetta
mikið. Áhorfendur eru engir kjánar. Þeir
vita hvenær mynd er slæm. Ef þú lætur sem
þú vitir það ekki, þá munu áhorfendur ekki
treysta þér þegar þú kynnir
næstu kvikmynd.“
Gamla kempan George
Clooney er annar leikari
sem einnig hefur viðurkennt mistök sín. „Hún
var ekki jafn góð og
fyrri myndin og það var
okkur að kenna,“ sagði
hann um kvikmyndina Ocean‘s 12 frá árinu
2004.

Nýtt í spjaldtölvuna og snjallsímann
Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna og snjallsímann með nýja Fréttablaðsappinu. Nú er hægt að
nálgast Fréttablaðið hvar sem er, á hverjum morgni.
Sláðu inn Fréttablaðið á Google Play eða í App store
og náðu í appið.

ÓSÁTTIR Shia
LaBeouf og
George Clooney
hafa ekki alltaf
verið sáttir við
störf sín. NORDICPHOTOS/GETTY

SCOTT ASPECT 950
Verð áður

129.000kr.

Verð nú

103.200kr.

SCOTT SCALE 970

71.200kr.

NORCO CITY GLIDE

SCOTT ATACAMA SPORT 70
Verð áður

89.000kr.

Verð nú

Verð áður

Verð áður

185.000kr.

109.900kr.

Verð nú

Verð nú

148.000kr.

NORCO STORM 62

87.920kr.

NORCO VERMOUNT

Verð áður

Verð áður

69.900kr.

94.900kr.

Verð nú

Verð nú

55.920kr.

SCOTT SPORTSTER X50

100.000kr.

75.920kr.

NORCO PLATEAU

63.920kr.

Verð áður

Verð áður

125.000kr.

79.900kr.

Verð nú

Verð nú

FRÍ HEIMSENDING Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Allir sem kaupa hjól í Markinu fá aðilld í þjónustusamningi í 6-12 mán.
Innifalið í þjónustusamningi:

Almenn yﬁrferð á hjólinu, stilling á gírum og bremsum í 6-12 mánuði
10% afsláttur af vinnu á verkstæði og hjólavörum
Hámark 2 virkir dagar biðtími á verkstæði
20% afsláttur af hjálmi
Kynntu þér málið á www.markid.is
Birt með fyrirvara um myndbrengl og prentvillur

Ármúli 40 | S: 517 4600

OPIÐ MÁN-FÖS 9-18 | LAU 10-16
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Ævintýraleg ferð
BAKÞANKAR
Charlotte
Böving


H.K. - MONITOR


NEW YORK DAILY NEWS
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vænt stóð ég og handfjatlaði forna
skinnbók, nánar tiltekið frá því um
1300. Fallegt lítið handrit, sem fjallar
um jafn þurrt efni og skáldskaparfræði.
Bókin kennir það hvernig túlka skuli
gamlar sögur og ljóð. En það er ekki það
sem ég á að gera. Það er heldur ekki það
sem pistillinn á að fjalla um. Hann á að
fjalla um ævintýralegt ferðalag litlu bókarinnar og það hvers vegna ég stóð með
hana í höndunum.

ÉG var beðin um að taka bókina í fóstur
og færa hana aftur heim til Eyrarbakka.
Þar fannst hún á bóndabæ árið 1691. Árni
Magnússon fór hringinn og keypti fullt
af handritum, þar á meðal þessa bók.
Hann hafði efni á handritunum vegna
þess að eiginkona hans, Mette Jensdatter, var auðug. Halldór Laxness
skrifaði um Mette að hún hefði verið
ljót kona. En þar sem ekki er til mynd
af henni gæti hún vel hafa verið
glæsileg dönsk kona, kannski
ekki ósvipuð mér, sem gaf
peningana sína í gott málefni, nefnilega að hjálpa
Árna. Hann tók bókina
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(5867Ð5.267/(*,5Ì1ê-86780<1'72''3+,/,36

Ì6/7$/

3. júní 2013 MÁNUDAGUR

´(;+,/$5$7,1*µ


FILM

með sér til Kaupmannahafnar, þar sem
henni var komið fyrir í bókasafninu
hans, þar til Kaupmannahöfn brann 1728.
Bókinni var sem betur fer bjargað og
var eftir þetta geymd í mörg ár í öryggi
danska skjalasafnsins fyrir miðaldahandrit. Þar til Íslendingar skyndilega
heimtuðu allt aftur. Danir voru nú ekki
mjög hrifnir af þessu – þeim þótti þetta
líka vera þeirra fortíð. En Íslendingar
voru harðákveðnir, sem maður skilur svo
sem vel, þeir báðu aldrei um að fá að vera
danskir. Og á áttunda áratug síðustu aldar
hófst svo loksins ferðalag handritanna
heim til Íslands.

HÉR var handrit bókarinnar geymt á
Árnastofnun, bak við stóra og þunga hurð,
þar sem hita- og rakastig eru löguð að
þörfum gamalla handrita eins og þessa.

NÝLEGA fór ég svo með þetta litla handrit á Eyrarbakka, þar sem það er til sýnis.

ÞANNIG er ég orðin liður í mikilvægri
ferð bókarinnar heim.
MÉR er það mikill heiður.

Kátur í Kaliforníu


THE GUARDIAN

Thom Yorke er ánægður með líﬁð í Bandaríkjunum.
ÁLFABAKKA
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EKKI VINIR Í RAUN Leikararnir í The

Hangover eru ekki miklir vinir.

Dívustælar í
Bradley Cooper
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MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI STÓRKOSTLEGU
TEIKNIMYND FRÁ HÖFUNDUM ICE AGE

+$1*29(53$57
./
7+(*5($7*$76%<'
./
67$575(.,172'$5.1(66'./
./
,5210$1'

Leikarinn og sjarmatröllið Bradley Cooper þótti sýna gríðarlega
dívustæla á frumsýningu þriðju
Hangover-kvikmyndarinnar í
Brasilíu á dögunum. Leikarinn
hunsaði aðdáendur sína algjörlega og var stuttur í spuna þegar
spurningum var beint til hans en
þar að auki mættu aðalleikarar
myndarinnar þremur klukkustundum of seint á rauða dregilinn. Þegar blaðamaður spurði
Cooper hvernig hann myndi haga
sér í þynnku í Brasilíu svaraði
Cooper pirraður: „Ég drekk
ekki einu sinni.“ Slúðurmiðlar
vestanhafs halda því einnig fram
að aðalleikararnir þrír, Bradley
Cooper, Ed Helms og Zach Galifianakis, séu ekki eins góðir vinir
í raunveruleikanum og í kvikmyndunum þremur.

ALL ROADS LEAD TO THIS
EIN STÆRSTA SPENNUMYND SUMARSINS!

Vill sættast
við sjálfa sig
SMÁRABÍÓ

EPIC 2D ÍSL.TAL
KL. 3.30 - 5.45
EPIC 3D ÍSL.TAL
KL. 3.30 - 5.45
EPIC 3D ENSKTT TAL ÓTEXTAÐ KL. 5.45 - 8
FAST & FURIOUS 6
KL. 5 - 8 - 10.45
FAST & FURIOUS 6 LÚXUS KL. 5 - 8 - 10.45
STAR TREK 3D
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OBLIVION
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Fyrirsætan Cindy Crawford
hefur sett sér markmið fyrir
fimmtugsafmæli sitt;
hún hyggst taka líkama sinn í sátt.
„Ég er ósköp
venjuleg kona,
stundum líður mér
vel í eigin skinni
og stundum
ekki. Ég er
komin með
áheit, ég ætla
að vera orðin
sátt í eigin
skinni áður
en ég verð
fimmSÁTT Cindy Crawtug,“ sagði
ford ætlar að taka
fyrirsjálfa sig í sátt
sætan.
fyrir fimmtugt.

T.V. - Bíóvefurinn

H.K. - Monitor

NORDICPHOTOS/GETTY

Thom Yorke, forsprakki hljómsveitarinnar Radiohead, hefur
búið og starfað í Kaliforníu
undanfarið. Þar syngur hann með
hljómsveitinni Atoms For Peace.
Yorke segir að dvölin í Bandaríkjunum hafi gert honum gott.
„Mér finnst erfitt að vinna stanslaust í Bretlandi af því að þar óx
ég úr grasi og þekki til. Ég fékk
tortryggnina í arf og stundum er
gott að hrista hana af sér,“ sagði
tónlistarmaðurinn. „Kannski
er það aldurinn en mér finnst
ég hafa sleppt tökunum á öllum
þeim heimsku reglum sem ég
hafði áður sett mér.“

ýÀ

EPIC 3D
EPIC 2D
HANGOVER lll
FAST & FURIOUS

3.40
4, 6
5.50, 8, 10.10
7, 8, 10, 10.40

THE CROODS 3D

3.40

SIGHTSEERS

VINIRNIR

KARATE

kann vel við sig í Bandaríkjunum.
NORDICPHOTOS/GETTY

Mamma Patta ánægð
Claire Pattinson fyrirgaf Kristen aldrei framhjáhaldið.
Eins og mikið hefur verið fjallað
um að undanförnu er vampíruparið Robert Pattinson og Kristen
Stewart nú hætt saman aftur, og
í þetta skiptið er það víst endanlegt.
Það eru þó ekki bara einhleypar
stúlkur um gjörvallan heim sem
gleðjast yfir tíðindunum því
mamma Roberts, Claire Pattinson, er víst í skýjunum.
Henni hafði líkað ágætlega við
Kristen allt þar til hún tók sig til
og hélt fram hjá syni hennar síðasta sumar. Eftir það hefur hún
varla virt hana viðlits og fór víst
ekki leynt með það við son sinn að
henni þætti hann hafa gert skyssu
með því að taka við henni aftur.
Raunar var öll fjölskylda Robs
frekar ósátt við þá ákvörðun hans.
Robert hefur verið orðaður við
nokkrar skvísur frá því að hann
kom aftur á markaðinn, eins og
von er á þegar um er að ræða svo
girnilegan pilt. Nú síðast var það
söngkonan Katy Perry en því var
haldið fram að hún væri raunveruleg ástæða fyrir því að Rob
hefði endanlega farið frá Kristen.
Það virðist þó ekki vera svo þar
sem Perry sást knúsa sinn fyrrverandi, John Mayer, á dögunum.
Það virðist því vera að vampíruprinsinn sé enn laus og liðugur.

EIN STÆRSTA
SPENNUMYND SUMARSINS
 AV

ÁNÆGÐUR Í KALIFORNÍU Thom Yorke

STRÁKURINN

VEGAS

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

Miðasala: 412 7711 - Hverﬁsgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn
NEMAR, ÖRYRKJAR, ELDRI BORGARAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!

PATTINSON-KLANIÐ Foreldrar Roberts,

Claire og Richard, gleðjast mjög yfir því
að sonurinn hafi losað sig endanlega
við Kristen.
NORDICPHOTOS/GETTY

KARATE STRÁKURINN

(L)

17:40

ÍSLENSKAR STUTTMYNDIR

(L)

18:00

VINIRNIR

(7)

20:00

VEGAS

(7)

20:00

SIGHTSEERS

(16)

18:00, 20:00, 22:00

JAGTEN

(12)

22:10

DÁVALDURINN

(16)

22:00
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Hrífst af fyrirsætum
HJARTAKNÚSARI

Leikarinn Leonardo
DiCaprio er hrifinn
af fyrirsætum og
hefur átt í sambandi
við nokkrar í gegnum
árin. Hann hefur einnig verið orðaður við
Evu Herzigovu, Anne
Vyalitsyna og Barböru Palvin.

Leonardo DiCaprio er kominn með nýja fyrirsætu upp á arminn. Sú er þýsk og heitir Toni Garrn.
Hjartaknúsarinn Leonardo
DiCaprio er kominn með nýja
kærustu upp á arminn, sú
heitir Toni Garrn og starfar
sem fyrirsæta. Leikarinn
frægi hefur gjarnan fallið
fyrir sýningarstúlkum á
borð við Garrn og
hefur aðeins
einu
sinni átt
í s a mbandi við
leikkonu.

KRISTEN ZANG Bandaríska fyrirsætan

átti í sambandi við DiCaprio á
árunum 1995-1999. Eftir að sambandi þeirra lauk trúlofaðist hún
leikaranum Nicolas Cage.
NORDICPHOTOS/GETTY

EMMA MILLER Leikarinn átti
í stuttu sambandi við bresku
fyrirsætuna um aldamótin.
Fjölskylda Miller
tilheyrir bresku
yfirstéttinni.

BAR REFAELI Leikarinn
byrjaði með Refaeli
skömmu eftir sambandsslitin við Bündchen. Sambandið
entist með hléum í
rúm fimm ár. Refaeli
heimsótti Ísland með
DiCaprio á meðan á
sambandinu stóð.

GISELE BÜNDCHEN Brasilíska

fyrirsætan kynntist DiCaprio
árið 2001. Þau voru saman í
fjögur ár.

SÚ NÝJA Toni Garrn
er ný kærasta hjartaknúsarans.

ERIN HEATHERTON

Bandaríska fyrirsætan
var með leikaranum í
rúmt ár.
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BLAKE LIVELY Gossip Girlstjarnan er eina leikkonan sem
DiCaprio hefur verið með. Samband þeirra entist í fimm mánuði.
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Hamburg kom, sá og sigraði í Köln
HANDBOLTI Þýska liðið
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Hamburg varð í gær Evrópumeistari karla í handbolta
eftir sigur á Barcelona, 30-29,
í framlengdum úrslitaleik
Meistaradeildar Evrópu í Köln.
Mikil spenna var í leiknum
en markvörðurinn Johannes
Bitter reyndist gulls ígildi
á ögurstundu og átti hann
stóran þátt í sigri sinna manna.
Þetta er stærsti sigur í sögu
félagsins en Hamburg hafði
aldrei áður komist í úrslitaleik
Meistaradeildarinnar. Þangað
komust þeir með því að leggja

Íslendingaliðið Kiel að velli á
laugardaginn, 39-33. Kiel, sem
Alfreð Gíslason þjálfar, tapaði
svo fyrir Kielce frá Póllandi
í bronsleiknum í gær. Þórir
Ólafsson spilaði ekkert í gær
en hann skoraði eitt mark er
Kielce tapaði fyrir Barcelona í
hinni undanúrslitaviðureigninni á laugardaginn.
Guðjón Valur Sigurðsson
átti góða innkomu í lið Kiel í
gær og skoraði fjögur mörk.
Hann skoraði alls sjö mörk í
leikjunum tveimur um helgina
en Aron Pálmarsson eitt. - esá

MEISTARAR Leikmenn Hamburg fagna í gær.
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Í STRANGRI GÆSLU Karen Kjartansdóttir, leikstjórnandi íslenska liðsins, var næstmarkahæst í íslenska liðinu en skoraði samt
bara tvö mörk. Ísland skoraði aðeins níu mörk úr opnu spili í leiknum en átta úr vítaköstum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Allt lélegt hjá okkur

4
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Ísland heldur til Tékklands með tólf marka tap á bakinu eftir fyrri leik liðanna
í umspilsrimmu þeirra um laust sæti á HM í Serbíu í lok árs. Stelpurnar okkar
voru langt frá sínu besta og er vonin um þátttöku í fjórða stórmótinu í röð veik.
HANDBOLTI Ísland tapaði með 12

698

kr.
pk.

Grillborgarar
g
með brauði,, 4 stk.

marka mun 29-17 fyrir Tékklandi
í fyrri leik þjóðanna í umspili um
laust sæti á heimsmeistaramóti
kvenna, sem leikið verður í Serbíu
í desember.
Eins og tölurnar gefa til kynna
þá gekk fátt upp. „Það gekk eiginlega ekkert upp. Það klikkaði allt
sem gat klikkað og það gekk líka
eiginlega allt upp hjá þeim,“ sagði
Karen Knútsdóttir, leikstjórnandi
Íslands, eftir leikinn.
„Við skutum illa á markvörðinn og skutum mikið í stöng og
slá. Ég veit ekki hvort við höfum
ætlað okkur of mikið. Við lendum
á vegg í byrjun og látum brjóta
okkur aðeins niður. Við styttum
sóknirnar og fáum hraðaupphlaup
í bakið,“ sagði Karen.
Lítið sem ekkert gekk í sókninni
og ekki hjálpaði til að langflestum
sóknum Tékklands lauk með góðu

færi og eina hraðaupphlaupið sem
Ísland fékk í leiknum var varið.
„Það var allt lélegt sem gat verið
lélegt. Vörnin var léleg, markvarslan léleg og það vantaði sjálfstraust í sóknina. Það var lítill hraði
í sóknarleiknum. Við þurfum bara
að ná að keyra upp hraðann. Við
vorum of hægar í leiknum.“
Við getum unnið þær með tólf
„Við vorum fullfljótar að hengja
haus. Ég veit ekki hvort spennustigið hafi verið of hátt í byrjun.
Hvar sem er litið var allt lélegt
en um leið og trúin og baráttan
kemur þá er hægt að bæta ótrúlega margt en að fara með 12 mörk
út, við erum með bakið upp við
vegg,“ sagði Karen sem hefur þó
enn fulla trú á því að Ísland geti
tryggt sér sætið á HM.
„Þær unnu okkur með tólf
mörkum og við getum alveg unnið

Það klikkaði allt
sem gat klikkað og það
gekk líka eiginlega allt
upp hjá þeim.
Karen Knútsdóttir leikstjórnandi

þær með tólf. Þetta er ekkert mikið
betra lið en við,“ sagði Karen, sem
kvíðir því ekki að þurfa að sitja
langa myndbandsfundi þar sem
farið verður ítarlega yfir leikinn.
„Það verður örugglega erfitt
að sitja þessa fundi sem eru fram
undan en Einar (Jónsson) og Gústi
(Ágúst Jóhannsson) eru snillingar
í að leikgreina lið og ég hef enga
trú á öðru en að við finnum lausn
á þessu en þetta liggur mest hjá
hverjum og einum manni. Við
eigum mjög mikið inni,“ sagði
Karen að lokum.
- gmi

Sundfólkið fékk ﬂest verðlaun
Ísland vann alls 87 verðlaun á Smáþjóðaleikunum í Lúxemborg, þar af 28 gull.
ÍÞRÓTTIR Íslenska keppnissveitin
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sneri heim frá Lúxemborg með 87
verðlaun frá Smáþjóðaleikunum
í farteskinu. Með í för var einnig
fáni leikanna en Ólafur Rafnsson, forseti ÍSÍ, tók á móti honum
á lokaathöfn leikanna um helgina.
Leikarnir fara næst fram í Reykjavík eftir tvö ár.
Árangur Íslands er í takti við
undanfarin ár. Liðið fékk næstflest verðlaun þátttökuþjóðanna,
87 talsins, sem er nokkur bæting
frá leikunum fyrir tveimur árum.
Ísland fékk flest verðlaun allra
á átta af fyrstu níu Smáþjóðaleikunum en síðast gerðist það árið
2001. Íslenska sundfólkið stóð sig
hvað best í ár og fékk 39 verðlaun,
þar af sextán gull.

Verðlaun Íslands
Gull

Silfur

Brons

Sund
Frjálsar
Karfa
Fimleikar
Júdó
Skotfimi

16
6
0
5
0
1

15
10
1
0
1
2

8
9
1
8
3
1

Alls

28

29

30

Markmiðið fyrir leikana hér
heima eftir tvö ár verður að endurheimta efsta sætið en Ísland hefur
hlotið alls 414 gullverðlaun frá
upphafi, fjórum minna en Kýpverjar sem hafa staðið sig vel á
leikunum síðasta áratug.
- esá

EYGLÓ Bætti Íslandsmet og mótsmet

og vann fjölda verðlauna.

FRÉTTABLAÐIÐ/
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„Gráða frá Háskóla Íslands er
mikils metin á vinnumarkaði og
eftir grunnnám hér eru mér flestir
vegir færir.“
Ásbjörg Einarsdóttir, iðnaðarverkfræði

ÆTLAR ÞÚ
Í HÁSKÓLA Í HAUST?
OPIÐ FYRIR UMSÓKNIR TIL 5. JÚNÍ

„Aðgengi að kennurum í
Háskóla Íslands er gott og þeir
eru alltaf tilbúnir að aðstoða
við

nám og verkefni.“

Yousef Tamimi, hjúkrunarfræði

VELKOMIN Í HÁSKÓLA ÍSLANDS
– YFIR 200 NÁMSLEIÐIR Í BOÐI

Spennandi nám og öflugt
félagslíf í háskóla í fremstu röð.
www.hi.is

www.hi.is
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Hefur trú á Glódísi

ÚRSLIT
UNDANKEPPNI EM 2014
ÍSLAND - TÉKKLAND

17-29 (6-15)

Mörk Íslands (skot): Rakel Dögg Bragadóttir 8/6
(10/6), Karen Knútsdóttir 2 (7), Stella Sigurðardóttir 2/2 (9/3), Elísabet Gunnarsdóttir 1 (1),
Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 1 (2), Rut Jónsdóttir
1 (2), Þórey Rósa Stefánsdóttir 1 (3), Ramune
Pekarskyte 1 (4), Arna Sif Pálsdóttir (1), Ásta Birna
Gunnarsdóttir (1), Dagný Skúladóttir (1).
Varin skot: Florentina Stanciu 9/1 (27/4, 33%),
Guðný Jenný Ásmundsdóttir 3 (14/1, 21%).
Hraðaupphlaup: 0.
Fiskuð víti: 9 (Elísabet 2, Rut 2, Rakel Dögg 1,
Karen 1, Þórey Rósa 1, Hanna G. 1, Arna Sif 1)

VINÁTTULANDSLEIKUR
ÍSLAND - SKOTLAND

2-3

0-1 Joelle Murray (11.), 0-2 Emily Thomson (14.),
1-2 Sara Björk Gunnarsdóttir (25.), 1-3 Leanne
Ross (33.), 2-3 Hólmfríður Magnúsdóttir (52.).
Lið Íslands: Þóra B. Helgadóttir (46. Guðbjörg
Gunnarsdóttir)–Sif Atladóttir (Ólína Guðbjörg
Viðarsdóttir), Katrín Jónsdóttir, Glódís Perla
Viggósdóttir, Hallbera Guðný Gísladóttir–Edda
Garðarsdóttir (Dagný Brynjarsdóttir), Sara Björk
Gunnarsdóttir, Harpa Þorsteinsdóttir (Dóra
María Lárusdóttir)–Fanndís Friðriksdóttir (Rakel
Hönnudóttir), Hólmfríður Magnúsdóttir (Katrín
Ásbjörnsdóttir), Margrét Lára Viðarsdóttir.

3-1

Hásteinsvöllur
Áhorf.: 1.205
Gunnar Jarl
Jónsson (8)

Mörkin: 1-0 Víðir Þorvarðarson (15.), 2-2 Ian
Jeffs (22.), 3-0 Aaron Spear (58.), 3-1 Tryggvi Guðmundsson (63.).
ÍBV (4-4-2): David James 6 - Arnór Eyvar Ólafsson 6, *Brynjar Gauti Guðjónsson 8, Eiður Aron
Sigurbjörnsson 7, Matt Garner 7 - Ian David Jeffs
7 (90., Ragnar Pétursson -), Tonny Mawejje 5,
Gunnar Þorsteinsson 6, Aaron Spear 7 (71., Jón
Ingason -) - Gunnar Már Guðmundsson 6 (66.,
Bradley Simmonds 5), Víðir Þorvarðarson 7.
FYLKIR (4-4-2): Bjarni Þórður Halldórsson
3 - Andri Þór Jónsson 5, Sverrir Garðarsson 5,
Kjartan Ágúst Breiðdal 6, Ásgeir Eyþórsson 5 (46.,
Andrés Már Jóhannesson 7) - Elís Rafn Björnsson
5, Oddur Ingi Guðmundsson 5 (75., Davíð Þór
Ásbjörnsson -), Kristján Páll Jónsson 6 (90., Hákon
Ingi Jónsson -), Tryggvi Guðmundsson 6 - Viðar
Örn Kjartansson 6, Tómas Þorsteinsson 6.
Skot (á mark): 14-9 (8-3)
Varin skot: James 5 - Bjarni Þórður 5

visir.is
Umfjöllun og viðtöl
á íþróttavef Vísis.

Horn: 6-3

Íslenska kvennalandsliðið tapaði 2-3 á móti Skotum í síðasta heimaleik sínum
fyrir EM og sýndi þá á sér tvær ólíkar hliðar. Sigurður Ragnar Eyjólfsson gerði
ekki 17 ára miðvörð að blóraböggli þótt illa haﬁ gengið í fyrri hálﬂeiknum.
FÓTBOLTI Íslensku stelpurnar
gengu niðurlútar til hálfleiks á
móti Skotum á laugardaginn, búnar
að fá sig þrjú mörk í fyrri hálfleiknum. Þar fór ekki lið sem er
líklegt til afreka á EM eftir rúman
mánuð. Það var á köflum eins og
skoska liðið væri á léttri skotæfingu og varnarleikur íslenska
liðsins var langt frá því að vera
boðlegur.
Sif Atladóttir, besti varnarmaður íslenska liðsins undanfarin
ár, spilaði út úr stöðu sem hægri
bakvörður og Sigurður Ragnar
Eyjólfsson landsliðsþjálfari veðjaði
á hina 17 ára gömlu Glódísi Perlu
Viggósdóttur við hlið fyrirliðans
Katrínar Jónsdóttur. Eftir skelfilegan fyrri hálfleik bjuggust
kannski flestir við að sú reynsluminnsta væri látin stíga til hliðar.
Það var ekki svo. Sigurður
Ragnar gerði fjórar breytingar en
Glódís var áfram við hlið Katrínar
í miðri vörninni. Það var allt annað
að sjá til liðsins í seinni hálfleiknum og nóg af tækifærum til
að snúa tapi í sigur þótt Skotar hafi
á endanum haft betur 3-2.

Sif að spila meidd
„Sif hefur fyrst og fremst verið
miðvörður hjá okkur. Við prófuðum
að setja hana í hægri bakvörðinn
því ég vildi vita hvort við ættum
þann möguleika í lokakeppninni,
því við eigum ekki það marga
varnarmenn. Ég vildi sjá Glódísi
og Kötu meira saman því við spiluðum vel í vörninni úti í Svíþjóð.
Sif er líka að spila meidd og tók
ég hana því út af í hálfleik. Hún
þarf að skoða það betur hvort hún
nái sér. Mér fannst hún vera svolítið frá sínu besta í þessum leik,
eins og kannski leikmennirnir sem
spiluðu fyrri hálfleikinn. Vonandi
nær hún sér góðri fyrir lokakeppnina því hún hefur verið frábær
með okkur í langan tíma,“ sagði

STERKUR Finnur Atli Magnússon

verður Snæfellingum mikill styrkur.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Finnur Atli og
Guðrún Gróa
til Snæfells
KÖRFUBOLTI KR-ingar misstu

GLÓDÍS PERLA Sautján ára varnarmaður sem stóð í ströngu gegn Skotum um

helgina.

MYND/EVA BJÖRK

Sigurður Ragnar um Sif, en hann
hefur mikla trú á Glódísi sem hefur
byrjað fimm af sex leikjum ársins.
„Hún er búin að spila mjög vel
fyrir okkur og leikmaður dettur
ekki strax út ef hann lendir í því að
gera einhver mistök eða spilar ekki
vel. Hún er ung og reynslulítil og
stendur sig fáránlega vel miðað við
aldur og reynslu,“ sagði Sigurður
Ragnar. Glódís sjálf vissi vel að
spilamennskan í fyrri hálfleik yrði
ekki boðleg á Evrópumótinu.
Var stressuð í fyrri hálfleik
„Ég var alls ekki sátt með fyrri
hálfleikinn. Við vorum langt hver
frá annarri og náðum ekki að spila
góðan varnarleik. Það kostaði

Ég get alveg viðurkennt að ég var stressuð
í fyrri hálfleiknum.
Glódís Perla Viggósdóttir

okkur þrjú mörk. Við náðum að rífa
okkur upp í seinni hálfleiknum og
koma sterkari inn. Við ákváðum
það inni í klefa að við ætluðum að
gera betur, standa meira saman og
gera þetta sem lið,“ sagði Glódís
Perla og bætti við: „Ég get alveg
viðurkennt að ég var stressuð í
fyrri hálfleiknum. Ég var því mjög
sátt með að fá að vera áfram inni á
vellinum.“
ooj@frettabladid.is

tvo sterka leikmenn til Snæfells í gærkvöldi en þá sömdu
þau Finnur Atli Magnússon og
Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir
við félagið. Koma þau til með að
styrkja lið félagsins fyrir átök
næsta vetrar í Dominos-deildum
karla og kvenna.
Finnur Atli skoraði að meðaltali 11,4 stig í leikjum KR á síðasta tímabili, auk þess sem hann
tók 5,4 fráköst í leik. Guðrún
Gróa spilaði alla leiki KR á síðasta tímabili en hún er einn besti
varnarmaður deildarinnar.
Að auki var tilkynnt að Snæfell
hefði framlengt samninga margra
lykilleikmanna liðanna. Sigurður
Þorvaldsson verður áfram sem og
þær Hildur Sigurðardóttir, Hildur B. Sigurðardóttir og Berglind
Gunnarsdóttir.
- esá

FÓTBOLTI

Þorvaldur hættur hjá Fram
Fram tilkynnti í gærkvöldi að Þorvaldur
Örlygsson væri hættur þjálfun liðsins.
Hann hafi farið fram á að verða leystur
undan störfum. Þorvaldur tók við Fram
árið 2007 og skilur við liðið í áttunda
sæti Pepsi-deildar karla með fimm stig
eftir jafn marga leiki.

ALLAR
SUMARVÖRUR

TAKTU 3
BORGAÐU AÐEINS FYRIR 2
Við gefum þér ódýrustu vöruna

AKUREYRI 4627800. KRINGLAN 5680800. SMÁRALIND 5659730.

ALLT SEM ÞÚ ELSKAR Á EINUM STAÐ

NÝTT SMART VIERA MEÐ PERSÓNULEGUM HEIMASKJÁ.
SMART TV SJÓNVARP GERT EINFALT.
Með nýja Smart VIERA sjónvarpinu opnar þú á einum stað allt það besta sem sjónvarp og netið
hafa uppá að bjóða, og gerir þér kleift að setja upp þinn eigin heimaskjá, uppsettan með þínum
uppáhalds öppum, valmöguleikum og þjónustu.
Vitræn og notendavæn hönnun gerir þér kleift að stjórna Smart VIERA sjónvarpinu með
einföldum raddskipunum og ﬁsléttum Swipe & Share skipunum með snjallsíma eða spjaldtölvu.
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD

Morgunþátturinn
Ómar X977 KL. 7.00

Stöð 2 kl. 21.30
Game of Thrones
Það er spennandi þáttur af
Game of Thrones á dagskrá Stöðvar 2 í kvöld.
Það eru aðeins tveir
þættir eftir í þriðju
þáttaröð og spennan
magnast með hverri
mínútu. Nú styttist í
ógurlegt endataﬂ og
áhorfendur mega búast
við óvæntum endi.

Morgunþátturinn Ómar
er einlægur útvarpsþáttur þar sem markmiðið er að koma
hlustendum glottandi
inn í daginn.

House of Cards

Cheers

SUITS

RÚV KL. 22.20

SKJÁR 1 KL. 19.55

STÖÐ 2 KL. 20.45

House of Cards er bandarísk þáttaröð
með stórleikarann Kevin Spacey í
aðalhlutverki. Francis Underwood er
tilbúinn til að gera hvað sem er til þess
að verða forseti.

Fastagestirnir á Staupasteini deila
upplifunum sínum hver með öðrum
á meðan þeir fá sér einn öl eða tvo á
barnum þar sem allir þekkjast.

Lögfræðingurinn Harvey Specter útvegar Mike Ross vinnu á lögfræðistofu
sinni en Mike hefur enga lögfræðikunnáttu. Hann nýtist hins vegar vel í þeim
málum sem inn á borð stofunnar koma.

TV.COM 9,4

TV.COM 8,8

8,9

7,7

TV.COM 8,5

8,8

STÖÐ 2
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07.00 Barnatími Stöðvar 2

17.40 Barcelona - Malaga

16.50 Landinn e.

08.10 Malcolm In The Middle (15:22)

19.20 Real Madrid - Osasuna

17.20 Fæturnir á Fanneyju

08.30 Ellen (158:170)

21.00 Spænsku mörkin

17.31 Spurt og sprellað

09.35 Doctors (94:175)

21.30 Meistaradeildin í handbolta

17.38 Töfrahnötturinn

10.15 Wipeout

22.00 Austurdeildin: Indiana - Miami

17.51 Angelo ræður

11.05 Making Over America With

– leikur 6
23.55 Meistaradeild Evrópu
00.30 Austurdeildin: Miami - Indiana
– leikur 7

17.59 Kapteinn Karl

Trinny & Susannah (7:7)
11.50 Falcon Crest (2:28)
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol (9:37)
14.20 American Idol (10:37)
15.00 ET Weekend
15.40 Lukku-Láki
16.05 Villingarnir
16.25 Ellen (159:170)
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 The Big Bang Theory (14:23)
Stórskemmtilegur gamanþáttur um
Leonard og Sheldon, sem eru afburðasnjallir eðlisfræðingar sem vita nákvæmlega hvernig alheimurinn virkar.
19.35 New Girl (11:25) Önnur þáttaröðin af þessum frábæru gamanþáttum
sem fjalla um Jess og þrjá skemmtilega
en ólíka sambýlismenn hennar.
20.00 Glee (20:22) Fjórða þáttaröðin
um metnaðarfulla kennara og nemendur í menntaskóla sem skipa sönghóp
skólans og leggja allt í sölurnar til að
gera flottar sýningar.
20.45 Suits (9:16) Önnur þáttaröðin
um hinn eitursnjalla Mike Ross, sem
áður fyrr hafði lifibrauð sitt af því að
taka margvísleg próf fyrir fólk gegn
greiðslu.
21.30 Game of Thrones (9:10) Þriðja
þáttaröðin um hið magnaða valdatafl
og blóðuga valdabaráttu sjö konungsfjölskyldna í Westeros en allar vilja þær ná
yfirráðum yfir hinu eina sanna konungssæti, Járnkrúnunni.
22.25 Big Love (9:10)
23.25 Modern Family
23.50 How I Met Your Mother (24:24)
00.15 Two and a Half Men (18:23)
00.40 White Collar (10:16)
01.30 Weeds (7:13)
02.00 Revolution (9:20)
02.45 Revolution (10:20)
03.30 Undercovers (1:13)
04.20 Suits (9:16)
05.05 The Big Bang Theory (14:23)
05.30 Fréttir og Ísland í dag

16.40 Season Highlights 2012/2013
17.35 Southampton - Man. Utd.
19.30 Premier League World 2012/13
20.00 Leikmaðurinn: Hermann

Hreiðarsson Guðmundur Benediktsson
stýrir þætti um ensku stórliðin.
20.40 Man. Utd. - Newcastle Útsending frá leik Manchester United og Newcastle United í ensku úrvalsdeildinni.
22.30 Leikmaðurinn: Hermann
Hreiðarsson Guðmundur Benediktsson
stýrir þætti um ensku stórliðin.
23.10 PL Classic Matches: Nottingham Forest - Man. Utd.
23.40 Man. Utd. - Aston Villa

13.05 Big Time Rush
13.30 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.50 Lalli
13.55 Lalli
14.00 Refurinn
14.05 Litlu Tommi og Jenni
14.30 Svampur Sveinsson
14.55 Könnuðurinn Dóra
15.20 Mörgæsirnar frá Madagaskar
15.40 Strumparnir
16.05 Waybuloo
16.25 Áfram Diego, áfram!

17.35 Histeria!
17.55 Ofuröndin

19.10 Victourious
19.35 Big Time Rush

20.00 Ljósvakavíkingar– Stöð 2 (5:5)
20.35 Matarást með Rikku (3:10)
21.05 The Practice (6:21)

00.45 Matarást með Rikku (3:10)

19.25 Two and a Half Men (24:24)

01.15 The Practice (6:21)

20.10 Hart of Dixie (5:22)

02.00 Cold Case (5:24)

21.15 The Lying Game (17:20)

02.45 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

22.00 The O.C (24:25)
22.45 Hart of Dixie (5:22)
12.00 Robots
13.30 Love Happens
15.15 The Adjustment Bureau
17.00 Love Happens
18.45 Robots
20.15 The Adjustment Bureau
22.00 Ray
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00.30 Harry Brown

21.00 Eldhús meistaranna

02.10 Righteous Kill

21.30 Suðurnesjamagasín

03.50 Ray

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

22.20 Spilaborg (6:13) (House of

Cards) Bandarísk þáttaröð um klækjastjórnmál og pólitískan refskap þar sem
einskis er svifist í baráttunni. Þingflokksformaðurinn Francis Underwood veit af
öllum leyndarmálum stjórnmálanna og
er tilbúinn að svíkja hvern sem er svo að
hann geti orðið forseti.
23.10 Neyðarvaktin (20:24) (Chicago
Fire) Bandarísk þáttaröð um slökkviliðsmenn og bráðaliða í Chicago. Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi ungra
barna. (e)
23.55 Leyndardómur hússins (1:5)
(Marchlands) (e) Breskur myndaflokkur
í fimm þáttum um þrjár fjölskyldur sem
búa í sama húsinu árið 1968, 1987 og í
nútímanum. Dularfullt lát ungrar telpu
tengir sögu fjölskyldnanna saman.
00.40 Fréttir
00.55 Dagskrárlok

SKJÁREINN
07.10 America‘s Funniest Home Videos (24:48)
07.35 Everybody Loves Raymond
(9:25)
07.55 Cheers (14:22)
08.20 Dr. Phil
09.00 Pepsi MAX tónlist
16.10 The Good Wife (7:23)
16.55 Judging Amy (15:24)
17.40 Dr. Phil
18.20 Top Gear USA (14:16)
19.10 America‘s Funniest Home Videos
19.35 Everybody Loves Raymond (10:25)
19.55 Cheers (15:22)
20.20 Parenthood (9:18) Þetta er
þriðja þáttaröðin af Parenthood en
þættirnir eru byggðir á samnefndri
gamanmynd frá 1989.
21.10 Hawaii Five-0 (15:24) Steve
McGarrett og félagar handsama hættulega glæpamenn í skugga eldfjallanna á
Havaí í þessum vinsælu þáttum.
22.00 CSI (22:22) CSI eru einir vinsælustu þættir frá upphafi á SkjáEinum. Ted
Danson er í hlutverki Russels, yfirmanns
rannsóknardeildarinnar í Las Vegas. Í
þessum lokaþætti eru morð framin og
sér rannsóknardeildin tengingu við víti
Dantes úr Gleðileiknum guðdómlega.
22.50 CSI: New York (8:22)
23.30 Law & Order (6:18)
00.20 Shedding for the Wedding (5:8)
01.10 Hawaii Five-0 (15:24)
02.00 Pepsi MAX tónlist

00.15 Ljósvakavíkingar– Stöð 2 (5:5)

20.30 Golf fyrir alla

22.15 Veðurfréttir

18.40 Njósnaraskólinn

19.00 Friends

20.00 Frumkvöðlar

22.00 Tíufréttir

18.20 iCarly

23.25 Breaking Bad

01.25 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

Norskur þáttur um veðrið eins og það
var í Noregi árið 2012. Litast er um á
ýmsum stöðum í blíðu og brjáluðu veðri.
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Egyptaland: Það sem jörðin
geymir (Egypt: What Lies Beneath)
Bresk heimildarmynd um eitt elsta og
merkilegasta siðmenningarsamfélag veraldar. Með nýjustu tækni fletta vísindamenn hulunni af leyndarmálum sem
liggja falin undir söndum Egyptalands.
21.15 Hefnd (16:22) (Revenge)

06.00 Pepsi MAX tónlist

18.15 Pretty Little Liars (21:22)

00.40 The O.C (24:25)

18.25 Veðrið sem var (Været som var)

17.15 Brunabílarnir

22.35 Breaking Bad

23.55 The Lying Game (17:20)

18.15 Táknmálsfréttir

16.50 Skógardýrið Húgó

21.50 Cold Case (5:24)

23.30 FM95BLÖ

18.12 Grettir

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 Kaninn

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

UE50ES5505

Rýmum fyrir nýjum
módelum frá Samsung ...
Dæmi:

50” · LED
100 Hz
Full HD
Tilboðsverð:
Kr. 249.900

Seljum nú úrval af stórkostlegum Samsung
sjónvörpum síðasta árs með verulegum afslætti vegna
nýrra módela sem eru að koma.

Frábærir nýir kæliskápar
frá SAMSUNG

Úrval
þvottavéla
frá Samsung.
Hágæða vélar.
Verð frá
kr. 109.900

T
Treystu
SSamsung
ttil að framleiða
aafburða
uuppþvottavélar.

Úrval Samsung kæliskápa
á góðu verði.

V frá
Verð
kkr. 159.900

Dæmi - hér sýndur:

178 cm hár hvítur skápur
kr. 129.900

samsungsetrid.is

SÍÐUMÚLA
A 9 · REYKJA
AVÍK · SÍMI 530 29
900
ORMSSON
AK
KUREYRI
SÍMI 46
461 50
5 00
0

OR
ORMSSO
ON
KEF
KE
FLAVÍK
SÍMII 42
421
1 15
153
35

ORMS
SSON
AKRANESI
SÍM
ÍMII 53
530 28
870

OR SSON
ORMS
ÞRIISTUR-ÍSAFIRÐI
ÞR
SÍMI
ÍMI 45
456
6 47
751

KS
SAU
AUÐ
ÐÁRKR
KRÓ
ÓKI
455 45
45
500

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2800
ORMSSON
O
HÚSAVÍK
SÍMI
ÍMI 46
464
4 15
151
15

ORMSS
O
SON
VÍK-EG
EGIILSSTÖÐ
ÖÐU
UM
SÍM
ÍMII 47
471
1 20
038

ORMSSON
PANN NESKAUPSTAÐ
SÍM
ÍMII 477
7 19
190
00

ORM
MSSON
ÁRVIRKIN
INN
N-SE
SEL
LFO
OSSI
SÍMII 48
480
0 11
116
60

GE
EISLI
VESTMAN
ANNA
NAE
EYJUM
SÍM
ÍMII 48
481
1 33
3333
3

26 | MENNING |

3. júní 2013 MÁNUDAGUR

Stofna tölvuleikjafyrirtækið Klang í Berlín

MÁNUDAGSLAGIÐ

Oddur Snær stofnar tölvuleikjafyrirtæki ásamt félögum sínum Ívari og Munda fatahönnuði.
„Þetta hefur verið draumur hjá
okkur í þó nokkurn tíma,“ segir
Oddur Snær Magnússon, sem
ásamt félögum sínum, Ívari Emilssyni og fatahönnuðinum Guðmundi
Hallgrímssyni, sem er einnig
þekktur sem Mundi, stofnar tölvuleikjafyrirtæki í Berlín.
Fyrirtækið heitir Klang en bæði
Oddur og Ívar eiga að baki mörg
ár hjá tölvuleikjarisanum CCP,
sem forritari og leikjahönnuður.
„Við vorum búnir að viða að okkur
þeirri þekkingu og reynslu sem
við þurftum og fannst einfaldlega

„Ég hlusta rosalega mikið á Bob
Dylan og hef gert síðan ég var
unglingur. Hann er alltaf með svo
mikla og góða texta. Gotta Serve
Somebody er að mínu mati með
hans betri lögum.“
Linda Mjöll Þorsteinsdóttir, eigandi
Reykjavík Ink.
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➜ Nafnið Klang er vísun í
teiknimyndasögur og þýðir einfaldlega læti.
núna vera kominn tími til að kýla
á þetta,“ segir Oddur en þeir Ívar
og Mundi eru þegar fluttir til Berlínar og sjálfur slæst hann í hópinn
eftir helgi. „Þetta er allt að fara af
stað núna og á byrjunarreit. Við
erum að ákveða hvar við ætlum
að búa og svo framvegis.“
Ástæðan fyrir því að Berlín

varð fyrir valinu er einfaldlega að
borgin heillaði. Mundi hefur hingað
til verið betur þekktur sem fatahönnuður en gera má ráð fyrir því
að hann hafi eitthvað að gera með
útlit tölvuleikja fyrirtækisins að
gera. Oddur vill sem minnst segja
um þau mál enn sem komið
er. „Við erum eins og
fullskipuð hljómsveit.
Allir leggja sitt af
mörkum og það
eru spennandi
t í m a r fra m
undan.“ - áp

TIL BERLÍNAR Oddur

Snær stofnar tölvuleikjafyrirtæki ásamt
Munda og Ívari.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Leiða ferðamenn um
Reykjavík á Segway
Hjónin Linda Sigurjónsdóttir og Davíð Þorvaldsson reka saman fyrirtækið Sway
Reykjavík. Heimamenn reka upp stór augu þegar þeir mæta hópum á Segway.
„Jú, viðbrögð fólks eru oft skrítin.
Það kallar, bendir og tekur myndir.
Mér þykir Íslendingar yfirleitt
frekar rólegt fólk en svo er ekki
þegar þeir sjá okkur,“ segir Davíð
Þór Þorvaldsson, lögfræðingur og
einn af stofnendum ferðaþjónustufyrirtækisins Sway Reykjavík.
Fyrir tækið býður upp á leiðsögn
um höfuðborgina á Segway-farartækjum og er hið fyrsta sinnar tegundar í Reykjavík.
Davíð Þór og eiginkona hans,
Linda Björg Sigurjónsdóttir, reka
Sway Reykjavík ásamt foreldrum
hennar, Sigurlaugu Sigurpálsdóttur og Sigurjóni P. Stefánssyni,
og er fyrirtækið því sannkallað
fjölskyldufyrirtæki. Davíð viðurkennir að það hafi kostað töluverða
fjármuni að koma fyrirtækinu á
koppinn, enda eru Segway-tækin
dýr í kaupum. „Við erum með átta
stykki, eitt fyrir leiðsögumann og
sjö fyrir viðskiptavini. Leiðsögnin
fer yfirleitt fram á ensku en við
stefnum á að bjóða upp á leiðsögn á
öðrum tungumálum bráðlega.“
Hjónin tóku á móti fyrstu viðskiptavinum sínum í mars og leiðir
Linda nú nokkra hópa á dag um
hjólastíga borgarinnar. Spurður út
í hugmyndina að fyrirtækinu segist
Davíð hafa farið í svipaða ferð um
Kaupmannahöfn í fyrrasumar.
„Mér fannst þetta skemmtileg nýjung og hugmyndin að Sway Reykjavík varð til í kjölfar ferðarinnar.“
Leiðin sem farin er liggur meðal
annars um Gróttu, Ægisíðu, Öskjuhlíð og Tjörnina og tekur hver ferð
um tvær klukkustundir. Fjórtán
ára aldurstakmark er í ferðirnar en
Davíð segir tækin engu hættulegri
en venjuleg reiðhjól. „Ef eitthvað
fer úrskeiðis stígur maður bara af
tækinu,“ segir hann að lokum.
sara@frettabladid.is

SKEMMTILEGUR FERÐAMÁTI Hjónin Linda Björg Sigurjónsdóttir og Davíð Þór

Þorvaldsson reka saman ferðaþjónustufyrirtækið Sway Reykjavík. Þau bjóða upp á
ferðir um höfuðborgina á Segway-farartækjum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Umhverfisvænn ferðamáti
Segway-farartækin komu fram á sjónarsviðið árið 2001 og eru hugarfóstur
Bandaríkjamannsins Deans Kamen. Nafn tækisins er samsett úr tveimur
orðum; segue, sem þýðir fyrirhafnarlaus breyting, og way, sem þýðir leið.
Segway-ferðir eru vinsælar víða um heim og er meðal annars boðið upp
á slíkar ferðir í Washington DC, Chicago, Kaupmannahöfn, París, Berlín,
Búdapest, Vínarborg og nú Reykjavík. Ferðamátinn er umhverfisvænn og
þægilegur og því skal engan undra að vinsældir slíkra ferða fari vaxandi.

Lesbíur syngja til kærastanna
Kærustur beggja heita Eva og hljómsveitin er nefnd í höfuðið á þeim.

Save the Children á Íslandi

„Við erum búnar að vera þjakaðar
af þessari kvenlægu hógværð
og hræðslu um að vera ekki fullkomnar alltof lengi. Nú ákváðum
við samt að segja bless við það allt
saman og leyfa okkur að skína,“
segir tónlistarkonan Jóhanna Vala
Höskuldsdóttir, sem ásamt Sigríði
Eiri Zophoníasardóttur hefur nú
stofnað hljómsveitina Eva.
Jóhanna Vala og Sigríður eru
báðar samkynhneigðar og svo
skemmtilega vill til að kærustur
beggja heita Eva. Hljómsveitin
var því nefnd í höfuðið á kærustunum. „Við semjum rosalega
mikið af ástarlögum til þeirra
en við leggjum áherslu á að vera
ein lægar, einfaldar og kósý og
semjum alla textana frá hjartanu,“
segir Jóhanna Vala en þær stöllur
semja öll sín lög sjálfar.

Eva spilar á sínum fyrstu opnu
tónleikum á Café Rosenberg í kvöld
og er miðaverðið á tónleikana 1.000
krónur. „Svo verður líka hægt að
borga inn á tónleikana með mat,
þá helst mjólkurvörum,“ segir
Jóhanna Vala en hún ætlar sér að
verja júnímánuði án þess að eyða
einni einustu krónu. Hún er þegar
búin að greiða fyrir leiguna út
mánuðinn og stefnir á að það verði
öll hennar útgjöld. „Ég er af kynslóðinni sem fékk visa-kort í pósti
18 ára og hringir bara í bankann til
að fá hærri yfirdrátt. Mig langar
að sjá hversu háð neyslunni ég er
og hvort ég komist af með minna
en ég tel mig þurfa í dag. Ég er
skíthrædd við þetta en veit að ég
er aldrei að fara að svelta, í versta
falli er fullt af fínum mat í gámunum í Reykjavík,“ segir hún. - trs

HLJÓMSVEITIN EVAÞær Jóhanna Vala
og Sigríður Eir leggja áherslu á að vera
einlægar, einfaldar og kósý.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Magnað

tilboðsverð

á Dell tölvum

8GB

Dell tölvubúnaður
t
er öﬂugur, traustur og áreiðanlegur
og nýtur
ný
n
sín sérlega vel í kröfuhörðum verkefnum
fyrir atvinnulíﬁð.

VINNSLUMINNI

Tilboðið gildir á meðan birgðir endast. Verð með vsk.

Allar vélarnar eru með ﬁmm ára ábyrgð á varahlutum
þriggja
ára ábyrgð á verkstæði.
og þr
r

Hagkvæm og áreiðanleg
Dell Optiplex 3010 borðtölva er
vinnustöð fyrir hvaða skrifstofu
sem er.
Verð áður: 179.990 kr.
Verð nú: 109.990 kr.

8GB
VINNSLUMINNI

8GB
VINNSLUMINNI

Öﬂugur vinnuhestur á góðu verði

Endingargóð fyrir kröfuharða

Aastamikil og hraðvirk vinnustöð

Dell Latitude E5430 fartölva er með styrkta
umgjörð og hentar því vel fólki á ferðinni.

Dell Latitude E6430 fartölva er með
styrkta umgjörð og hágæða 9 cellu ralöðu.

Dell Optiplex 7010 borðtölva fyrir
kreandi verkefni.

Verð áður: 266.090 kr.
Verð nú: 169.990 kr.

Verð áður: 319.990 kr.
Verð nú: 199.990 kr.

Verð áður: 219.090 kr.
Verð nú: 134.990 kr.

Nánari upplýsingar má ﬁnna á www.advania.is/tilbod, í síma 440 9010
eða í tölvupósti á sala@advania.is

Nú er
opio allan
sólarhringinn
í Engihjalla
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FRÉTTIR
AF FÓLKI
Tölvurefur frá Taílandi
Naumlega tókst að koma í veg fyrir
að taílenskur tölvuþrjótur kæmist inn
á tölvupóst Illuga Jökulssonar, samkvæmt nýlegri Facebook-uppfærslu
hans. Þar þakkar hann „öðlingunum
í Google-fyrirtækinu“ fyrir að hafa
komið í veg fyrir árásina en samkvæmt Illuga fékk hann tölvupóst frá
fyrirtækinu þess efnis að einhverjum
sem staðsettur var í Taílandi hefði
tekist að komast yfir rétt lykilorð.
„Þeir stöðvuðu þennan
þokkapilt þar sem
þeir trúðu því ekki
að ég væri allt í
einu kominn til
Taílands. Gott er
að vel sé fylgst með
manni,“ sagði Illugi
þakklátur
Google fyrir
árveknina.
- hó

SELJUM SÝNINGAR, SKIPTIOG SKILARÚM MEÐ MIKLUM
AFSLÆTTI VEGNA BRUNA
SEM VARÐ HJÁ OKKUR

Gengið fram hjá
Stefáni Karli
Eins og oftast áður eru þetta árið
skiptar skoðanir á tilnefningum
til Grímuverðlaunanna. Steinunni
Ólínu Þorsteinsdóttur, leikkonu
og eiginkonu Stefáns Karls Stefánssonar leikara, þykir til dæmis freklega
gengið fram hjá sínum manni: „Af
klárri hlutdrægni viðurkenni ég að
ég er undrandi að Stefán og Hilmir
fái ekki tilnefningar fyrir sýninguna
„Með fulla vasa af grjóti“. Ein mest
sýnda og best sótta sýning á Íslandi
fyrr og síðar. En áhorfendur hafa
auðvitað ekkert „vit“ á leiklist,“ segir
hún á Facebook-síðu sinni.
Hún bendir á að þau rök að um
endurupptöku sé að ræða haldi ekki
þar sem Ormstunga hafi fengið tilnefningar.
Steinunn Ólína lætur ekki þar við
sitja heldur skýtur föstum
skotum að Borgarleikhúsinu: „Svo sýnist
mér Borgarleikhúsið
eigna sér tilnefningar
sýninga sem alls ekki
urðu til í þeirra ranni
eins og „Blam!“,“
bætir hún við.
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SOFIA PILLOW (QUEEN SIZE)
FULLT VERÐ 193,760 Kr.
BRUNAÚTSÖLUVERÐ 96,880 Kr.

- fsb

Mest lesið
1 Þyrlan fann frönsku konuna ómeidda
2 „Í þetta skipti gerði ég allt rangt“
3 Flutt á sjúkrahúsið á Ísaﬁrði til
skoðunar
4 Nokkrir verið handteknir–hafa tengsl
við vélhjólaklúbb
5 Eldri manni haldið nauðugum á
heimili sínu

VIENNA PLUSH (QUEEN SIZE)
ELDFIMUURR!
FULLT VERÐ 262,084 Kr.
AFSLÁTT
BRUNAÚTSÖLUVERÐ 131,042 Kr.

„... óendanlega
skemmtileg
lesning.“
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UNNUR EGGERTS,
SÖNG- OG LEIKKONA

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

H E I L S U R Ú M

