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FRÉTTIR

Mikil fjölgun þyrluútkalla
Fjölgun erlendra ferðamanna og aukin ferðalög Íslendinga innanlands hafa fjölgað neyðarútköllum þyrlusveitarinnar. Útleiga á nýrri flugvél og skipum Gæslunnar til útlanda bjargar rekstri Gæslunnar fyrir horn.
ÖRYGGSIMÁL Þátttaka Landhelgis-

Varp í stað vargs
Sjómaður á Raufarhöfn vill fá að
útrýma vargfugli í hólma við bæinn
svo endurvekja megi þar fyrra
æðarvarp. 10
Ferðamenn kaupi meira Eigandi
Icecard segir hægt að selja tímabundnum ferðalöngum á skemmtiferðaskipum meira með sölutjöldum
á hafnarbakkanum. 6
Fallast á rannsókn Sýrlensk
stjórnvöld ætla að veita fulltrúum
Sameinuðu þjóðanna aðgang að vettvangi eiturefnaárásar. 8

gæslunnar í verkefnum erlendis
og leiga á flugvél og skipum
Gæslunnar til útlanda hefur tryggt
starfsemi þyrlusveitar Gæslunnar
á undanförnum árum. Útköllum
hjá þyrlusveitinni hefur fjölgað
mikið með aukinni ferðamennsku.
Neyðarútköllum þyrlusveitar
Landhelgisgæslunnar hefur fjölgað
um 28 prósent fyrstu átta mánuði
þessa árs og um 46 prósent miðað
við meðaltalsfjölda útkalla síðustu
tíu árin. Georg Lárusson, forstjóri
Landhelgisgæslunnar, segir að
útköllum hafi jafnvel fjölgað enn
meira yfir sumarmánuðina miðað
við sumarið í fyrra. Þetta sé rakið
til fjölgunar erlendra ferðamanna
og aukningar ferðalaga Íslend-

inga innanlands, þá sérstaklega í
áhættusamari ferðum.
Starfsemi Landhelgisgæslunnar
er langt frá þeim áætlunum sem
gerðar hafa verið og samþykktar
af ríkisstjórnum, sem gera ráð
fyrir þremur öflugum varðskipum
með tveimur á sjó og einu í landi
hverju sinni, flugvél við eftirlitsstörf
og þremur
til fjórum þyrlum.
Eftir hrun segir
Georg að einungis
hafi tekist að hafa eitt
varðskip auk minni báta
við veiðieftirlit að jafnaði á sjó. Flaggskip Gæslunnar, Þór, hefur meira

og minna verið í landi frá því í
vor og nýleg og fullkomin flugvél
Gæslunnar hefur einnig meira og
minna verið í verkefnum í útlöndum ásamt einu til tveimur skipum.
„Með þessum erlendu verkefnum höfum við náð að halda mannskapnum. Náð að passa reynsluna
og þekkinguna sem er til hjá landhelgisgæslunni og sloppið við að
segja upp fjölda fólks,“ segir
Georg Lárusson.
Erlendar tekjur
hafi tryggt að hægt
hefur verið að halda
úti þyrlubjörgunarsveit Gæslunnar.
- hmp / sjá síðu 10

Það er
spurning
hvenær
kemur að
þeim punkti að
það þarf að
taka ákvörðun
um að leggja
einhverju.
Georg Lárusson,
forstjóri Landhelgisgæslu Íslands.
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Skúrir sunnan- og vestanlands en bjart
með köflum norðaustan og austan til.
Vindur verður fremur hægur og hiti á
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SIGGA HEIMIS
Handlóð úr áli.
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landmark.is
Landmark leiðir
* Starfsemi Landmark
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GLÆSILEG TILÞRIF Í gær fór fram BMX- og hjólabrettakeppni í bílastæðahúsinu við verslunarmiðstöðina Smáralind í Kópavogi. Fjölmargir keppendur allt frá tíu ára aldri tóku þátt í mótinu og voru mörg tilþriﬁn einstaklega glæsileg eins og sjá má á
þessari mynd.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Græddu Alþjóðlegt uppboð á æðardúni
á gulli
Æðardúnshreinsari í Reykhólasveit hvetur ráðherra til að breyta lögum:

VIÐSKIPTI Jón Sveinsson dún-

Staðgreiðum allt gull,
silfur, platinum, demanta
og vönduð úr.
Hringa, hálsmen, armbönd,
gullmynt, Gold Quest gullmynt,
allt brotagull og nýtt gull.

ERUM Á 3. HÆÐ Í KRINGLUNNI

Opið alla daga frá kl. 11-18
Upplýsingar og tímapantanir:
Sverrir s. 661-7000

hreinsari vinnur að því með fjárfestum að koma á fót alþjóðlegu
uppboði á æðardúni í Reykjavík.
Jón hvetur ráðherra til þess
að breyta lögum til að gera þetta
mögulegt.
Hann segir núverandi kerfi ýta
undir einokun og spillingu.
„Við sem erum í þessum
geira erum verr settir en

kaffibændurnir í Afríku sem fá
aðeins einn tuttugasta af kaffiverðinu,“ segir Jón, sem býr á Miðhúsum í Reykhólasveit.
Jón segir Íslendinga sóa dýrmætum tækifærum með því að
standa ekki betur að málum varðandi jafn dýramæta auðlind.
Erlendis er æðardúnn nýttur
í sængur, fatnað og margt fleira
sem selt er dýrum dómum.

Nú er opio allan
sólarhringinn
í Engihjalla

„Menn geta séð það sjálfir að
sængur með íslenskum æðardúni eru seldar fyrir milljónir á
japanska vefnum Rakuten.“
Jón segir mikilvægt að fella úr
gildi lög um gæðamat á æðardúni
frá árinu 2005 en í þeim segir að
fullhreinsaður dúnn verði að fá
vottorð frá sérstökum dúnmatsmanni frá ríkinu áður en hann er
seldur.
- jse / sjá síðu 4

á vinstrivæng stjórnmálanna
að þétta raðirnar fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor.
Flokksráð Vinstri grænna
ályktaði um málið á sunnudag
fyrir viku.
Katrín Jakobsdóttir,
formaður Vinstri grænna, segir
stemningu fyrir þessu innan
Vinstri grænna. Hún sé opin
fyrir því að flokkar á vinstri
vængnum gefi annaðhvort yfirlýsingar um samstarf eftir
kosningar, eða myndi jafnvel
kosningabandalög víða um land.
Árni Páll Árnason, formaður
Samfylkingarinnar, segir styrk
núverandi stjórnarflokka ráðast
af því að Samfylkingin, burðarflokkur jafnaðarmanna, veiktist
í síðustu kosningum. Lausnin sé
að efla hana og það megi jafnvel
gera í samstarfi við aðra flokka.
- hmp / sjá síðu 2
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SPURNING DAGSINS

Verður ekki bara að kenna
Kínverjum okkar hrognamál?
„Jú, en ég hefði haldið að þeir væru
sérfræðingar í því.“
Örn Pálsson, framkvæmdastjóri Landssambands smábátaeigenda, vill markaðssetja
grásleppuhrogn í Kína en illa hefur gengið að
selja hrognin þar ytra.

Forsætisráðherra:

Engin þörf á
fyrirvörum
FJÁRMÁL Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra segir
óþarfa að setja fyrirvara í fasteignakaupasamninga vegna
væntanlegra leiðréttinga húsnæðisskulda. Í fréttum RÚV í
gær sagði hann alla þá sem urðu
fyrir tjóni vegna forsendubrests
eftir hrun fá leiðréttingu. Þær
leiðréttingar muni miðast við þá
sem urðu fyrir tjóninu og skipti
þá engu máli þótt þeir hafi selt
eignir sem stökkbreytt lán hvíldu
á. Forsætisráðherra segir fyrirvara í samningum því óþarfa
þótt hann skilji að fólk vilji baktryggja sig með þeim.
- hmp

Löggæsla á Suðurlandi:

Áfram sama
þjónusta
SUÐURLAND Hanna Birna Krist-

jánsdóttir innanríkisráðherra
telur að ekki sé ásættanlegt að
fækka lögreglumönnum eða lögreglubifreiðum
hjá embætti
lögreglustjórans á Selfossi.
Þessi afstaða
ráðherrans kom
fram á fundi
sem hún átti
með sveitarHANNA BIRNA
stjórnum og
KRISTJÁNSsýslumönnDÓTTIR
um á Suðurlandi. Í sumar
hefur staðið yfir vinna á vegum
rekstrarteymis innanríkisráðuneytisins og stjórnenda löggæslumála á svæðinu. Vinnan gengur
vel og miðar öll að því að ekki
verði farið í neinar meiriháttar
breytingar á þjónustu við svæðið
á næstunni. Íbúar og þeir fjölmörgu sem fara um svæðið geti
treyst því að þar verði sama lögregluþjónusta veitt framvegis og
hefur verið hingað til.
- hrs

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra ávarpaði þjóðræknisþing:

Rólegheit á menningarnótt

Getum lært af frændum í vestri

Vel gekk að
rýma borgina

SAMFÉLAG Rúmlega 200 þátttakendur voru á þjóðræknisþingi
sem haldið var á Hótel Natura í
gær.
Á þinginu var tilkynnt um skipan
sérstaks heiðursráðs félagsins,
sem mun meðal annars hafa þann
tilgang að efla tengsl Íslendinga
við afkomendur Íslendinga í
Vesturheimi.
Þeir Almar Grímsson, fyrrverandi forseti félagsins, og Atli
Ásmundsson, fyrrverandi aðalræðismaður í Winnipeg, voru

kjörnir nýir heiðursfélagar í
félaginu.
Meðal þeirra sem ávörpuðu
þingið voru Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson forsætisráðherra
og sendiherrar Bandaríkjanna og
Kanada á Íslandi.
Sigmundur segir Íslendinga geta
lært margt um mikilvægi þjóðrækni af frændum okkar í vestri.
„Þetta er eitthvað sem fólk sækir
styrk í. Við Íslendingar ættum svo
sannarlega að geta gert það líka,“
segir Sigmundur.
- hrs/mlþ

SIGMUNDUR DAVÍÐ GUNNLAUGSSON
OG LUIS ARREAGA Forsætisráðherra

með sendiherra Bandaríkjanna.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Katrín vill bandalag
vinstrimanna í vor
Ríkur vilji innan Vinstri grænna til að vinstrimenn myndi kosningabandalög fyrir
næstu sveitarstjórnarkosningar. Katrín Jakobsdóttir segir ótímabært að ræða slíkt
bandalag vegna næstu alþingiskosninga en samstarf vinstrimanna sé mikilvægt.
STJÓRNMÁL Katrín Jakobsdóttir,

formaður Vinstri grænna, segir
stemningu fyrir því innan VG
að flokkar á vinstri væng stjórnmálanna hefji samstarf eða myndi
kosningabandalög fyrir sveitarstjórnarkosningarnar næsta vor.
Ályktun hafi verið samþykkt um
þetta á flokksráðfundi flokksins
hinn 18. ágúst.
„Ég heyri þetta víða í minni
hreyfingu og raunar miklu víðar,“
segir Katrín. Samstarf um þetta
verði að ráðast af aðstæðum á
hverjum stað fyrir sig. Hún viti
hins vegar til þess að þetta sé til
umræðu á nokkrum stöðum á landinu. Annaðhvort með yfirlýsingu
um samstarf að loknum kosningum
eða með kosningabandalagi.
„Ég hef alltaf verið málsvari
þess að vinstrimenn vinni saman.
Í ljósi þess hvaða ríkisstjórn er
við völd tel ég að það skipti máli
að fólk á þessum væng stjórnmálanna horfi til þess hvernig það geti
sem mest og best unnið saman. Við
sáum í síðustu kosningum hvernig
þessi hópur tvístraðist mjög mikið,
þannig að ég er fylgjandi því að
það sé skoðað hvernig við getum
átt samstarf, “ segir Katrín.
Á Eyjunni í gær var Katrín
nefnd sem leiðtogaefni slíks samstarfs.
„Það hafa margir komið að máli
við mig en ekki um þetta,“ segir
Katrín sem kveður mikilvægara
að einbeita sér að sveitarstjórnarkosningunum.
„Ég skynja áhyggjur fólks af
núverandi stjórnarstefnu og hún
er afleiðing þess að burðarflokkur
jafnaðarmanna veiktist í síðustu
kosningum og afl umbótasinnaðs

FÓLK Menningarnótt fór að mestu
leyti vel fram að sögn lögreglu
og var rólegt að gera hjá henni.
Þrátt fyrir mikinn mannfjölda
gekk vel að rýma miðborgina
eftir að flugeldasýninguna. Flestir fóru heim eftir að hefðbundna
dagskrá. Áfengi var tekið af um
25 ungmennum undir lögaldri og
sex ungmenni voru flutt í athvarf
vegna ölvunar. Í öllum tilvikum
var haft samband við foreldra
eða forráðamenn og Barnavernd
verður tilkynnt um atvikin.
- hrs

Hálf öld frá frægri ræðu:

Tugir þúsunda
minntust Kings
BANDARÍKIN, AP Tugþúsundir

manna tóku þátt í minningarathöfn í Washington í gær til að
minnast þess að á miðvikudaginn
verða 50 ár liðin frá því Martin
Luther King flutti þar fræga ræðu
sína um draum.
„Ég á mér draum,“ sagði King
þann 28. ágúst árið 1963. Draumur
hans um réttindi þeldökkra hefur
ræst að nokkru leyti, en í gær
lagði fólk áherslu á að draumurinn eigi líka við um réttindi samkynhneigðra, fátækra, fatlaðra og
bandarískra íbúa frá rómönsku
Ameríku.
„Verkinu er ekki lokið,“ sagði
sonarsonur hans og alnafni,
Martin Luther King hinn þriðji. - gb

HANDTEKINN Fimmti maðurinn var

handtekinn í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Nauðgunin á Indlandi:
ÁRNI PÁLL ÁRNASON OG KATRÍN JAKOBSDÓTTIR Katrín hvetur til samstarfs

vinstriflokka fyrir sveitarstjórnarkosningar næsta vor.

fólks tvístraðist,“ segir Árni Páll
Árnason, formaður Samfylkingarinnar. Lausnin sé að efla og styrkja
burðarflokk jafnaðarmanna.
„Við getum gert það í samstarfi við aðra flokka og viljum að
sjálfsögðu að sem flestir komi til
stuðnings þeirri hugmynd,“ segir
Árni Páll.
Guðmundur Steingrímsson, formaður Bjartrar framtíðar, segir
þessi mál ekki hafa verið mikið
rædd innan hennar. Hann reikni
með að flokkurinn sem skilgreini
sig sem frjálslyndan miðjuflokk,
einbeiti sér að sjálfstæðum fram-

FRÉTTABLAÐIÐ / STEFÁN

Ég heyri þetta víða í
minni hreyfingu og raunar
miklu víðar. Samstarf um
þetta verður að ráðast af
aðstæðum á hverjum stað
fyrir sig.
Katrín Jakobsdóttir
formaður VG

boðum. Guðmundur segist ekki
vilja útiloka neitt þótt hann telji
ólíklegt nú að Björt framtíð tæki
þátt í bandalagi sem þessu.
heimirp@365.is

Fimmti maðurinn handtekinn
INDLAND, AP Fimmti maðurinn,
sem sakaður er um þátttöku í
hópnauðgun í Múmbaí í síðustu
viku, hefur verið handtekinn.
Málið hefur vakið reiði víða á
Indlandi og fjölmargir hafa tekið
þátt í mótmælum. Umræður um
öryggi kvenna hafa vaknað á ný,
með svipuðum hætti og í kjölfar
annarrar hópnauðgunar þar í
landi í desember.
Konan, sem er 22 ára fréttaljósmyndari, liggur enn á sjúkrahúsi en er sögð vera á góðum
batavegi. Henni var nauðgað en
karlkyns starfsfélagi hennar var
barinn illa.
- gb

Björt framtíð telur skattalækkanir og skuldaniðurfellingar vafasamar:

Vill róttækni í hagræðingarnefnd
STJÓRNMÁL Þingflokkur Bjartar framtíðar sendir

hagræðingarnefnd ríkisstjórnarinnar opið bréf
sem birtist í Fréttablaðinu í dag. Flokkurinn
hvetur hagræðingarnefndina til róttækni og
hafnar flötum niðurskurði þar sem stofnunum er
gert að hagræða án þess að kafað sé dýpra í starfsemi þeirra.
Í bréfi þingflokksins kemur fram að skoða þurfi
vel tillögur innlendra og erlendra aðila um hvernig
megi bæta nýtingu fjár í íslensku samfélagi.
Björt framtíð telur miklar skattalækkanir og
skuldaniðurfellingar með fé sem að öðrum kosti
gæti gagnast ríkissjóði vafasamar og hvetur
flokkurinn nefndina til að skoða vel fórnarkostnað
með slíkum aðgerðum.
Flokkurinn bendir á að sameining stofnana
ríkisins í færri en stærri rekstrareiningar, sem
bjóða upp á samræmda þjónustu um land allt, sé
forsenda fyrir breyttu skipulagi og uppbyggingu
verkferla, með áherslu á ábyrgð og skýra verkaskiptingu. Þó slíkt geti falið í sér kostnað í upphafi
þá sé það hagræðing til lengri tíma litið.
Flokkurinn hvetur nefndina til þess að horfa til lengri

GUÐMUNDUR STEINGRÍMSSON Formaður Bjartrar fram-

tíðar hvetur hagræðinganefnd til að horfa til lengri tíma.

tíma, bæði í tekjum og útgjöldum ríkisins. Björt framtíð telur að með því geti stofnanir samfélagsins gert
langtímaáætlanir og þurfi ekki að vera háðar óvissu
fjárlaga hvers árs.
- hrs

PLÁSS OG KRAFTUR
TIL AFGREIÐSLU STRAX

Bíll á mynd: Chevrolet Captiva LTZ
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Chevrolet Captiva sportjeppinn er hlaðinn aukabúnaði sem eykur getu hans
við erﬁðustu aðstæður. Captiva er einn vinsælasti jeppinn á Íslandi enda er
hann áberandi fallegur og býðst á frábæru verði.

$IFWSPMFU$BQUJWB-5MŕE«TFMŕTTL
Verð: 6.490 þús. kr.
Kynntu þér ríkulegan staðalbúnað á benni.is

Opið alla virka daga frá 9 til 18
og laugardaga frá 12 til 16.
Verið velkomin í reynsluakstur.

Nánari upplýsingar á benni.is
Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636
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SVONA ERUM VIÐ

Pirraðir ökumenn áttu í vandræðum með að sætta sig við lokaðar götur á menningarnótt:

Ökumaður keyrði á björgunarsveitarmann
324

þúsund manns búa á
Íslandi, eða litlu færri
en íbúar á Bahamaeyjum en
nokkru fleiri en íbúar Maldíveyja.
Við erum tæplega hálfur tíuþúsundasti hluti mannkynsins alls. Okkur
hefur fjölgað um helming frá árinu
1957, þegar við vorum 162 þúsund.
Heimild: Hagstofan

LÖ G R E G LU M Á L
Ekið var á
björg u n a rsveit a r m a n n
á
menningar nótt af ökumanni sem
var ósáttur við að komast ekki
leiðar sinnar vegna lokaðra gatna.
Atvikið átti sér stað um miðjan dag
á horni Garðastrætis og Vesturgötu
með þeim afleiðingum að björgunarsveitarmaðurinn þurfti að leita á
slysadeild vegna áverka.
Kallað var til lögreglu og mun
málið vera í eðlilegum farvegi.
Daníel Eyþór Gunnlaugsson,
fulltrúi svæðisstjórnar björgunar-

sveita höfuðborgarsvæðisins,
segir þetta í fjórða skiptið á
undanförnum árum sem ekið er á á
björgunarsveitarmann við störf sín
á menningarnótt. „Því miður hefur
það gerst að fólk virðir ekki þær
lokanir sem við stöndum í. Í þessu
tilviki var ökumaður á miðjum
aldri ósáttur við okkar störf og ók
beint framan á björgunarsveitarmann sem stóð við vegahindrun
á meðan annar björgunarsveitarmaður stóð og ræddi við ökumanninn við bílinn. Kallað var til

lögreglu en til marks um óskammfeilni ökumannanna snéri farþegi
bifreiðarinnar síðar á staðinn og
hélt áfram að ausa úr skálum reiði
sinnar við björgunarsveitafólk.“
Daníel Eyþór segir atkvikið
ekki kalla á breytt vinnubrögð
björgunar sveita sem starfi í
umboði lögreglu þessa nótt. „Við
lítum málið alvarlegum augum og
það er ágætt að fólk hafi það í huga
að þetta er sama fólkið og leggur
í sig í mikla hættu í björgunaraðgerðum allt árið um kring.“ - hó

DANÍEL EYÞÓR GUNNLAUGSSON

Fulltrúi svæðisstjórnar björgunarsveita
höfuðborgarsvæðisins segir atvikið hafa
verið kært til lögreglu.

Alþjóðlegt uppboð á
æðardúni á Íslandi
Æðardúnshreinsari hvetur til þess að ráðherra breyti lögum svo hann geti komið á
fót alþjóðlegu æðardúnsuppboði í Reykjavík. Hann segir núverandi kerfi ýta undir
einokun og spillingu. Æðardúnssængur seljast dýrum dómum í Japan.
BARIST VIÐ ELDINN Þúsundir bygginga eru í hættu í Yosemite og víðar í

Kaliforníu.

NORDICPHOTOS/AFP

Þúsundir slökkviliðsmanna glíma við gróðurelda í Kaliforníu:

Illa gengur að ráða við eldana
BANDARÍKIN, AP Nærri þrjú þúsund slökkviliðsmenn reyna að ráða

niðurlögum gróðurelda í jaðri Yosemite-þjóðgarðsins í Kaliforníu.
Þrátt fyrir það hefur útbreiðsla eldanna stækkað.
Notast er við þyrlur og flugvélar, sem varpa vatni og eldvarnarefnum á eldana. Þúsundir bygginga eru í hættu.
Eldarnir í Yosemite eru þeir stærstu og illviðráðanlegustu af
mörgum fleiri skógar- og gróðureldum sem geisa nú í Kaliforníu.
Alls hafa meira en átta þúsund slökkviliðsmenn verið kallaðir út í
Kaliforníu allri til að glíma við þessa elda.
Spáð er hvössum sunnanvindi áfram, sem gerir eldana enn illviðráðanlegri.
- gb

Þrettán hermenn myrtir:

Óeirðir í Búrma:

Friðarviðræður Búddistar báru
hefjast á ný
eld að húsum
KÓLUMBÍA, AP Stjórnvöld í

Kólumbíu skýrðu frá því í gær
að friðarviðræður við skæruliðasamtökin FARC muni brátt
hefjast á ný á Kúbu.
Þetta var tilkynnt fáeinum
klukkustundum eftir að skæruliðar höfðu setið fyrir hermönnum og drepið þrettán þeirra.
Sest verður að samningaborðinu í dag og stefnt er að þjóðaratkvæðagreiðslu um væntanlegt samkomulag samhliða
þingkosningum á næsta ári.
- gb

BÚRMA, AP Múgur búddista
brenndi til grunna tugi húsa og
verslana í eigu múslima í þorpi
einu norðvestantil í Búrma.
Lögreglan segir að óeirðirnar
hafi brotist út eftir að fréttir
bárust af því að múslimi hefði
nauðgað konu í þorpinu.
Árásarmaðurinn var handtekinn
en hópur manna safnaðist saman
fyrir utan lögreglustöðina og
krafðist þess að hann yrði afhentur þeim. Þegar ekki var orðið við
þeirri kröfu tók mannfjöldinn að
kveikja í húsum.
- gb

VIÐSKIPTI Jón Sveinsson, dúnhreinsari og útflytjandi á Miðhúsum í Reykhólasveit, vinnur að
því með fjárfestum að koma á fót
alþjóðlegu uppboði á æðardúni í
Reykjavík.
Jón segir að þó talað sé um að
gott verð fáist fyrir æðardún um
þessar mundir sé það hjóm eitt
miðað við það verð sem fæst fyrir
dúninn fullunninn.
„Við sem erum í þessum geira
erum verr settir en kaffibændurnir
í Afríku sem fá aðeins einn tuttugasta af kaffiverðinu,“ segir Jón.
Æðardúnn er nýttur erlendis í
sængur, fatnað og margt fleira
sem selt er dýrum dómum. „Menn
geta séð það sjálfir að sængur með
íslenskum æðardúni eru seldar
fyrir milljónir á japanska vefnum
Rakuten. Ég sá eina um daginn
sem var sett á fjörutíu milljónir.
Það var ekki innsláttarvilla. Svo
er æðardúnn einnig notaður í
kuldajakka sem aðeins er á færi
milljónamæringa að kaupa.“
Jón segir Íslendinga sóa dýrmætum tækifærum með því að
standa ekki betur að málum varðandi jafn dýramæta auðlind og
íslenski æðardúninn. „Við ættum
að gera það sama og Danir gera
varðandi minkaskinnið sem selt er
á rokverði á uppboði í Kaupmannahöfn ár hvert,“ segir hann. „ Þannig
skapast gegnsæi varðandi verðmyndun og þannig er komið í veg
fyrir að einokun skapist við söluna,
bæði hér heima og í löndum eins
og Japan þar sem mikið af henni
selst.“

JÓN SVEINSSON MEÐ DÚNINN Útflytjandinn segir gamaldags hugsunarhátt valda
því að Íslendingar missa af miklum tækifærum og fé við æðardúnssölu.
FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

Þá segir Jón mikilvægt að fella
úr gildi lög um gæðamat á æðardúni frá árinu 2005 en í þeim segir
að fullhreinsaður dúnn verði að fá
vottorð frá sérstökum dúnmatsmanni frá ríkinu áður en hann er
seldur. „Á venjulegum markaði er
ekki þörf á manni frá ríkinu sem
segir hvað er nógu gott til sölu
og hvað ekki. Hægt er að flokka
dúninn eftir gæðaflokkum og ef
einhver vill kaupa dún af minni
gæðum, eigum við þá ekki að leyfa
honum það?“ spyr Jón.
Enn fremur segist Jón vilja fá
leyfi til að tína dúninn erlendis.
„Þetta er tímafrekur og dýr verk-

þáttur, þannig að ég vil flytja þrældóminn úr landi en flytja arðinn
inn,“ bæti hann við.
Að sögn Jóns eru fjárfestar
spenntir fyrir hugmyndinni.
„En svo að þetta gangi eftir þarf
að fella lögin úr gildi og ef þetta
gengur eftir verður Ísland þekkt
fyrir æðardúninn frekar en Eyjafjallajökul,“ segir Jón sem kveðst
vongóður um að Sigurður Ingi
Jóhannsson landbúnaðar- og
sjávar útvegsráðherra felli lögin
úr gildi þó þau hafi verið sett í
tíð flokksbróður Sigurðar, Guðna
Ágústssonar, sem landbúnaðarráðherra.
jse@frettabladid.is
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VÆTUTÍÐ er fram undan þó úrkomunni sé misskipt milli landshluta og verði mismikil
milli daga. Í dag verða skúrir sunnan- og vestanlands og minnkandi væta víða um land
á morgun. Á miðvikudag má svo búast við talsverðri rigningu um tíma.
Alicante 28°
Aþena 33°
Basel
24°

Berlín
22°
Billund
20°
Frankfurt 20°

Friedrichshafen 21°
21°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 21°

Las Palmas 26°
London
23°
Mallorca
28°

New York 28°
Orlando 31°
Ósló
21°

París
24°
San Francisco 20°
Stokkhólmur 21°

10°
Miðvikudagur
Vaxandi vindur sunnan- og
suðvestanlands.
Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is, Sigurður Helgi Grímsson sigurdurhg@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Náðu 5 stjörnu formi
Breyttu línunum og tónaðu
líkamann í sitt fegursta form.
Glænýtt og enn betra 5*Fit æfingakerfi sem er byggt á
einu vinsælasta æfingakerfi New York.
5*Fit er æfingakerfi sem konur elska. Æfingarnar eru
rólegar en krefjandi og gerðar til að breyta línum líkamans
á kerfisbundinn hátt. Áhersla er lögð á þægilega tónlist.

5 stjörnu FIT
5* Fit æfingarnar eru sérstaklega samsettar styrktar- og
teygjuæfingar sem móta fallega vöðva og grenna allan
líkamann. Unnið er með eigin líkamsþyngd. Vöðvarnir eru
þjálfaðir að þreytumarki eftir ákveðnu kerfi ofhleðslu og
teygjuæfinga. Stífar æfingar fyrir rass, kvið og læri skila
þeim grönnum, stinnum og stæltum.
Ávinningar 5 stjörnu FIT æfingakerfisins eru m.a.:
Fallega mótaður líkami
Sterk miðja líkamans
Langir og grannir vöðvar
Sterkir og vel mótaðir rassvöðvar
Aukið vöðvaþol
Aukinn liðleiki
Bætt líkamsstaða
Aukin beinþéttni
Nýttu þér reynslu okkar og þekkingu til að ná 5 stjörnu
formi. Hentar jafnt byrjendum sem vönum.

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

Samtök meðlagsgreiðenda gagnrýna að ekki sé tekið tillit til ráðstöfunartekna fremur en heildarlauna:

Boða drátt á meðlögunum í desember
1. Hvað nefna Kínverjar grásleppuna?
2. Hver gefur út app til að þjálfa málþroska barna?
3. Hvað er Startup Reykjavik?
SVÖR

FÉLAGSMÁL Samtök meðlagsgreiðenda hafa ákveðið að boða til
greiðsluhlés meðlaga í desember ef
hið opinbera vill ekki semja við þau.
Samtökin munu hvetja meðlagsgreiðendur til að draga greiðslur
meðlaga til Innheimtustofnunar
sveitarfélaganna um fjórar vikur.
Gunnar Kristinn Þórðarson, formaður Samtaka meðlagsgreiðenda,
áréttar að gagnaðilar samtakanna í
þessari deilu séu stofnanir sveitarfélaganna.
„Samtökin vilja að réttur barna

til þess að umgangast báða foreldra sína sé virtur og að tekið sé
tillit til lögboðinna skyldna meðlagsgreiðenda til þess að sinna uppeldisskyldum sínum. Auk þess vilja
samtökin að öll viðmið sem lögð eru
til grundvallar ívilnunum til handa
meðlagsgreiðendum séu opinber og
gagnsæ,“ segir Gunnar.
Gunnar nefnir sem dæmi félagsmann hjá samtökunum sem er með
220 þúsund krónur útborgaðar á
mánuði. Þegar maðurinn sem borgar
meðlag með tveimur börnum hefur

greitt meðlagið, auk skuldar við Innheimtustofnun og leigu upp á 100
þúsund krónur, eigi hann 45 þúsund
eftir til að framfleyta sér og og
kosta umgengni við börnin sín.
„Eins og staðan er í dag er ekki
tekið tillit til ráðstöfunartekna meðlagsgreiðenda heldur heildarlauna,“
segir Gunnar. Þá eigi þessi maður
ekki rétt á fjárhagsaðstoð þar sem
félagsþjónustan lítur á hann sem
barnslausan einstakling sem hafi
220 þúsund krónur til ráðstöfunar.
- hrs

GUNNAR KRISTINN ÞÓRÐARSON

Meðlagsgreiðendur vilja gagnsæi í
sínum málum.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

1. Sægúrku. 2. Bryndís Guðmundsdóttir.
3. Samstarfsverkefni um framgang sprotafyrirtækja.

HL STÖÐIN
Starfsemi HL stöðvarinnar í Reykjavík
hefst samkvæmt stundaskrá
þriðjudaginn 3. september.
Vinsamlega staðfestið þátttöku
í síma 561 8002
eða á hlstodin@simnet.is.

HL STÖÐIN

Endurhæfingarstöð hjarta- og lungnasjúklinga
Hátúni 14 – 105 Reykjavík – Sími 561 8002

VIÐ SKARFABAKKA Einar Þ. Einarsson hjá Smartcard sér góð tækifæri á að auka verslun farþega skemmtiferðaskipa með sölutjöldum á Skarfabakka.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Farþegar í tímaþröng
geti verslað í tjöldum
Forsvarsmaður félagsins Icecard vill leyfi fyrir skála til að selja farþegum skemmtiferðaskipa í Reykjavíkurhöfn „íslenskt handverk og fleira“. Icecard er hins vegar
fallið frá hugmynd um tollfrjálst svæði. Stjórn Faxaflóahafna tekur málið fyrir.
VERSLUN „Við teljum að þetta geti

skapað góðar tekjur og mikla
vinnu fyrir þá aðila sem að þessu
koma,“ segir Einar Þ. Einarsson hjá Icecard í bréfi til Faxaflóahafna þar sem óskað er eftir
aðstöðu fyrir sölutjöld á Skarfabakka.
Hugmynd Einars er sú að
sett verði upp tvö samtals fimm
hundruð fermetra sölutjöld við
hlið núverandi þjónustuhúss
fyrir ferðamenn á Skarfabakka.
Ætlunin sé að bjóða upp á íslenskar vörur; handverk, listmuni og
annað á þeim tímum sem skemmtiferðaskip leggi að bryggju. Fyrirtæki og einstaklingar geti leigt þar
bása.
„Við gerum ráð fyrir í fyrstu
að um fjörutíu aðilar verði með

söluaðstöðu og að hver hafi um tíu
fermetra sölupláss,“ segir Einar í
bréfi sínu.
Einar bendir á að farþegar
skemmtiferðaskipa staldri oftast
afar stutt við, oft ekki nema níu
til tólf klukkutíma. Margir þeirra
velji að fara í skoðunarferðir til
að sjá það sem landið hafi upp á
bjóða og hafi því ekki tíma til að
fara líka í verslunarleiðangur í
miðborginni. Þetta fólk hafi hins
vegar áhuga á að kaupa minjagripi
og sölutjöld við skipshlið gætu
mætt því.
Að sögn Einar yrði um hreina
viðbót að ræða í sölu varnings
til þeirra sem í skipunum eru.
Ekki sé verið að taka frá verslun
í miðborginni. „Þvert á móti,“
segir Einar í bréfinu. „Hér er

um aðstöðu [að ræða] sem öllum
stendur til boða sem selja íslenskar
vörur.“
Erlend skemmtiferðaskip sem
hafa viðkomu í Reykjavík leggja
flest að Skarfabakka í Sundahöfn.
Einar hefur áður óskað eftir að
koma þar upp fríhöfn fyrir farþega skipanna, á líkan hátt og
gerist í flughöfnum í millilandaflugi. Hafnaryfirvöld sáu þessari
hugmynd margt til fyrirstöðu og
er Einar nú fallinn frá henni.
„Söluaðilar munu selja sína
vörur eins og á öðrum stöðum, það
er taxfree gegn brottfararspjaldi,
er útskýrt í bréfi Einars sem kynnt
var á síðasta fundi stjórnar Faxaflóahafna og rætt verður á næsta
fundi stjórnarinnar.
gar@frettabladid.is

ENNEMM / SÍA / NM57655

Íslenskur vatnsframleiðandi í óvenjulegu markaðsátaki í Mið-Austurlöndum:

Bæta umferðaröryggi í Óman
VIÐSKIPTI Íslenski vatnsframleiðandinn Iceland

Svo létt á brauðið

Save the Children á Íslandi

Glacier Water undirritaði samning við umferðaröryggisfyrirtækið Accident care í arabíska soldánsdæminu Óman á miðvikudaginn.
Í fréttamiðlum í Óman kemur fram að tilgangur
samningsins sé að vekja athygli ungra ökumanna á
umferðaröryggi og standa vonir til þess að auglýsingaherferð á vegum fyrirtækjanna nái til hundrað
þúsund ungmenna þar í landi.
Almannatengill vatnsfyrirtækisins í Óman, Eleni
Oikono, segir í sömu grein að vatnsflöskur með
merki Accidental care verði framleiddar, auk þess
sem límmiðar með upplýsingum um umferðaröryggi muni fylgja með flöskunum.
Þegar Fréttablaðið hafði samband við höfuðstöðvar fyrirtækisins í Skeifunni fengust þau svör
að það vildi ekki tjá sig um málið. Þá er rétt að
benda á að fyrirtækið er ekki það sama og athafnamaðurinn Jón Ólafsson á og rekur en það heitir
Icelandic Glacial Water.
- vg

ICELAND GLACIER WATER Verksmiðja Iceland Glacier er á

Rifi.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Síminn, Spotify og þú

Aðalbjörn Tryggvason

S N J A L L PA K K I

S N J A L L PA K K I

300

500

300 mín. | 300 SMS | 300 MB

500 mín. | 500 SMS | 500 MB

S N J A L L PA K K I

S N J A L L PA K K I

3.490 kr./mán.

1000 mín. | 1000 SMS | 1000 MB
3G aukakort í 12 mán.

Hlustaðu á tónlistina þína í símanum
hvar og hvenær sem er.
Þú finnur uppáhaldslögin þín á Spotify, einni stærstu tónlistarveitu í heimi.

4.990 kr./mán.

1000 1500
7.990 kr./mán.

Tónlistarmaður

10.990 kr./mán.

1500 mín. | 1500 SMS | 1500 MB
3G aukakort í 12 mán.

Veldu Snjallpakka sem hentar þér!
Snjallpakki er frábær áskriftarleið þar sem þú færð gagnamagn, SMS og innifaldar
mínútur sem gilda í farsíma og heimasíma, óháð kerfi.

Spotify Premium áskrift í 6 mánuði, að andvirði 1.590 kr./mán., fylgir öllum
Snjallpökkum gegn 6 mánaða samning.
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Egypskir fjölmiðlar leggja Mubarak og Morsi að jöfnu í fréttaflutningi:

Réttarhöldum frestað til hausts
EGYPTALAND, AP Tvenn réttarhöld

gegn fyrrverandi stjórnvöldum
standa þessa dagana yfir í Egyptalandi. Í báðum er deilt um aðild að
fjöldamorðum á mótmælendum.
Rét tað va r í má l i geg n
Hosni Mubarak í gær, en þeim
réttarhöldum var svo frestað til 14.
september.
Mubarak hefur verið í haldi síðan
í apríl 2011, eða frá því stuttu eftir
að honum var steypt af stóli í kjölfar uppreisnar almennings.
Einnig var réttað í máli gegn

SPARNEYTNIR
OG TRAUSTIR

Múhamed Badí, andlegum leiðtoga
Bræðralags múslima, og fimm
öðrum félögum í þeim samtökum.
Þeir eru sakaðir um að hafa hvatt
til ofbeldis gegn stjórnvöldum eftir
að Morsi var steypt af stóli forseta í
byrjun júlí. Þeim réttarhöldum var
svo frestað til 29. október.
Í egypskum fjölmiðlum, sem hallir
eru undir málstað núverandi bráðabirgðastjórnar, eru bæði Múbarak og
Morsi sagðir andstæðingar Egyptalands og stjórnartíðir þeirra að
nokkru lagðar að jöfnu.
- gb

MUBARAK FYRIR DÓMI Þótt Mubarak

sé laus úr fangelsi í bili mætti hann til
réttarhalda í gær.
NORDICPHOTOS/AFP

Gerðu örugg bílakaup – veldu Subaru
NÝR DÍSIL
SJÁLFSKIPTUR

Subaru Outback 2.0TD, sjálfskiptur, dísil
Verð: 6.990.000 kr.

6,4 l / 100 km

SÝRLENSKIR HERMENN Harðir bardagar hafa geisað undanfarna daga milli stjórnarhersins og uppreisnarmanna í austurhverfum höfuðborgarinnar Damaskus.
NORDICPHOTOS/AFP

í blönduðum akstri

Sýrlandsstjórn fellst
á rannsókn í Arbin
Yfirmenn herafla Bandaríkjanna og stærstu landa Evrópu hittust í Jórdaníu í gær
til að ræða ástandið í Sýrlandi. Viðbrögð Vesturlanda gætu ráðist af niðurstöðu
rannsóknar sendinefndar Sameinuðu þjóðanna á vettvangi efnavopnaárásarinnar.
SÝRLAND Sendinefnd rannsóknar-

manna frá Sameinuðu þjóðunum
bíður nú í Damaskus eftir leyfi
til að komast inn á vettvang
efnavopnaárásarinnar sem gerð
var í einu úthverfa borgarinnar
og kostaði hundruð manna lífið á
miðvikudaginn í síðustu viku.
Líkurnar á inngripum Vesturlanda virðast aukast með hverjum
deginum, en viðbrögð Vesturlanda ráðast væntanlega af því
hver niðurstaðan af rannsókninni
verður.
Yfi r men n hera f la Ba nda ríkjanna, Bretlands, Frakklands,
Þýskalands, Ítalíu, Tyrklands,
Kanada, Sádi-Arabíu og Jórdaníu
hittust í Jórdaníu í gær til að fara
yfir stöðuna. Meðal þess sem hefur
komið til skoðunar er að gera loftárásir með svipuðum hætti og gert
var í Kosovostríðinu.

Subaru Forester PREMIUM, sjálfskiptur
Verð: 5.790.000 kr.

6,5 l / 100 km
í blönduðum akstri

Sýrlandsstjórn hótar hins vegar
hörðum viðbrögðum, grípi Vesturlönd til þess ráðs að gera árásir á
Sýrland.
Stjórnvöld í Bandaríkjunum,
Bretlandi, Frakklandi og fleiri
Vesturlöndum segja lítinn vafa
leika á, að efnavopnaárásárás
hafi verið gerð í síðustu viku, og
flest þessi ríki reikna með því
að Sýrlandsstjórn beri ábyrgð á
henni.
Að sögn hjálparstofnana voru
um 3.600 manns fluttir á þrjú
sjúkrahús í Damaskus og nágrenni
á miðvikudag með einkenni eitrunar. Rúmlega 350 þeirra eru látnir.
Sýrlandsstjórn þvertekur fyrir
það að bera ábyrgð á árásinni, en
sakar þess í stað uppreisnarmenn
um voðaverkin. Sýrlandsstjórn
segir að uppreisnarmenn með
bækistöðvar í Jobar í úthverfi

Damaskus hafi notað efnavopnin.
Rússar hafa reynt að fá
Sýrlandsstjórn til að samþykkja
rannsókn, en telja að frekar
strandi á uppreisnarmönnum
sem ekki láta af bardögum til að
tryggja efnavopnaeftirliti Sameinuðu þjóðanna örugga leið inn á
vettvang árásarinnar.
Sýrlenska ríkisfréttastofan Sana
fullyrti svo í gær að Sameinuðu
þjóðirnar hafi náð samningum við
Sýrlandsstjórn um að sendinefndin
fái leyfi til að rannsaka ummerki á
vettvangi. Ekki er þó vitað hvenær
leyfið fæst.
Harðir bardagar hafa geisað í
austanverðum úthverfum Damaskus undanfarna daga. Uppreisnarmenn hafa þessi hverfi að hluta á
sínu valdi, en stjórnarherinn reynir
að ná þeim úr höndum þeirra.
gudsteinn@frettabladid.is

Kínverskur stjórnmálamaður heldur uppi líflegri vörn í réttarhöldum:

Annað vitnið lýgur, hitt ruglar
Subaru XV 2.0i, sjálfskiptur
Verð: 5.390.000 kr.

6,6 l / 100 km

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
GE bílar / Reykjanesbæ / 421 8808 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622
Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílaverkst. Austurlands / Egilsst. / 470 5070
IB ehf. / Selfossi / 480 8080

E N N E M M / S Í A / N M 5 87 1 1

í blönduðum akstri

KÍNA, AP Vörn kínverska stjórnmálamannsins Bo Xilai, sem
sakaður er um víðtæka spillingu,
er byggð á einföldum meginatriðum: Annað lykilvitni ákæruvaldsins lýgur, hitt er ruglað.
Bo hefur haldið uppi óvenju líflegri vörn við réttarhöldin, sem
vakið hafa mikla athygli jafnt
innan Kína sem utan.
Hann var með vinsælli stjórnmálamönnum landsins þar til
fréttir fóru að berast af spillingu
og misbeitingu valds. Þau mál
komust í hámæli þegar eiginkona
hans, Gu Kailai, myrti breskan
kaupsýslumann á síðasta ári.

Hún hlaut skilorðsbundinn líflátsdóm fyrir morðið fyrr í þessum
mánuði.
Ákæruvaldið byggir málflutning sinn gegn Bo einkum á
vitnisburði eiginkonunnar og lögreglustjórans Wang Lijun, sem
var náinn samstarfsmaður Bos.
Bo talar af mikilli sannfæringu
þegar hann segir Wang ljúga, en
eiginkonu sína vera snarruglaða.
Hann er meðal annars sakaður
um að hafa misnotað vald sitt
til að reyna að koma í veg fyrir
rannsókn á morðinu, sem eiginkonan hefur verið dæmd fyrir.
- gb

BO XILAI Reynir eftir bestu getu að
endurheimta mannorð sitt í réttarsalnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Útsala á 5
eldhúslínum

Setttilboð ofn
og helluborð

Kvik fagnar 30 árum með útsölu á 5
ﬂottum eldhúslínum*. Nú er bara að
grípa tækifærið og kíkja í heimsókn, njóta
aðstoðar hönnuða okkar frá hugmynd að
veruleika og fá 30% afslátt í leiðinni
... áður en lagerinn tæmist.

Fullt verð kr. 149.800.- Tilboð kr. 99.900.-

Kvik Reykjavík: Suðurlandsbraut 16, Sími 5880500
* Gildir við kaup á BASIQ eldhúsinnréttingu b.m.t. framhliðar, skápainnvols og sökklar. Borðplata, vaskur, blöndunartæki, heimilistæki,
uppsetning og sendingarkostnaður er ekki hluti af tilboðinu. Tilboðið gildir á meðan birgðir endast.

Eldhús sídan 1983
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Óskað eftir áliti NASF:

Sjómaður á Raufarhöfn vill fá leyﬁ til að útrýma vargi á hólma og koma þar upp æðarvarpi:

Laxeldi gæti
skaðað Djúpið

Vill æðarvarp í stað vargsfuglastöðvar

LAXELDI Ferðamálasamtök Vest-

UMHVERFISMÁL Jón Ketilsson, sjó-

fjarða og fleiri aðilar hafa farið
fram á ráðgjöf frá Verndarsjóði villtra laxastofna, NASF,
vegna beiðni um sjókvíaeldi á
Ísafjarðardjúpi. Samtökin telja
að laxeldi af þeirri stærðargráðu
sem um er rætt geti haft varanleg
skaðleg áhrif á lífríki Ísafjarðardjúps og valdið fjárhagslegu tjóni
langt umfram það sem eldið gæti
gefið af sér. Því eru samtökin
reiðubúin að kosta athuganir
erlendra sérfræðinga.
- hrs

maður á Raufarhöfn, hefur óskað
eftir leyfi bæjaryfirvalda til að
koma upp æðarvarpi í hólma undan
vitanum þar í bæ.
Hólminn er reyndar þéttsetinn af
vargfugli svo Jón óskar einnig eftir
undanþágu til að eyða honum. „Ég
verð að fá undanþágu frá lögum til
að skjóta hann,“ segir hann.
Jón kveðst þekkja vel til æðarvarpa. „Það var mikið æðarvarp
þar sem ég ólst upp,“ segir Jón sem
er frá Kollavík í Þistilfirði. „En svo

Ölvaður undir stýri:

Ekki runnið af
ökumanninum
Einn var tekinn fyrir ölvunarakstur af lögreglunni á Suðurnesjum í gærmorgun um klukkan
11.30.
Að sögn lögreglu hafði ökumaðurinn farið út að skemmta
sér kvöldið áður og farið aðeins
of snemma af stað um morguninn
svo ekki var almennilega runnið
af honum.
Maðurinn var fluttur á lögreglustöð og sleppt að lokinni
blóðtöku.

Metþátttaka í maraþoni:

Yfir 70 milljónir
í áheitasöfnun
ÍÞRÓTTIR Þátttakendur í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka
voru tæplega 14.300 og er það
nýtt þátttökumet. Einnig var
slegið met í fjölda erlendra þátttakenda en í ár hlupu yfir 2.000
erlendir hlauparar frá tæplega
70 löndum. Bretinn James Buis
var fyrstur karla í mark og fyrst
kvenna í mark var Melanie Staley
sem er einnig frá Bretlandi.
Í hálfmaraþoninu komu Kári
Steinn Karlsson og Helen Ólafsdóttir fyrst í mark. Áheitasöfnunin slær fyrri met og nú hafa safnast yfir 70 milljónir en í fyrra
söfnuðust tæplega 46 milljónir.- hrs

segja mér eldri menn að það hafi
verið mikið æðarvarp í hólmanum
hér í gamla daga en þegar síldarbræðslan byrjaði árið 1940 kom
svo mikill grútur í hafnarmynnið
að æðarfuglinn drapst bara.“
Ef öll leyfi fást og vargnum
verður komið fyrir kattarnef mun
Jón setja dekk út í hólminn sem
yrðu eins konar var fyrir æðarfuglinn. Strengja síðan band með
flöggum í sterkum litum milli stika
til að fæla varginn frá því að koma
sér fyrir að nýju.

Erindið var tekið fyrir á bæjarráðsfundi Norðurþings þann 15.
ágúst síðastliðinn og tekin var
ákvörðun um að vísa málinu til
framkvæmda- og hafnanefndar.
„Ég veit ekkert hvað þeir segja
um þetta en hins vegar veit ég
að bæjarbúar eru ánægðir með
þetta,“ segir Jón. Hann segir að
verð á æðardún sé með hæsta móti
en að það sé ekki aðalhvatinn fyrir
þessum áformum. „Þetta er meira
svona hobbí hjá mér,“ segir Jón.
- jse

JÓN KETILSSON Hólminn, sem var

athvarf æðarfugla, er undirlagður af
vargfugli.

Útleiga heldur þyrlum á lofti
Útköllum hjá þyrlum Landhelgisgæslunnar fjölgar ört með auknum straumi ferðamanna. Leiga á flugvél og
skipum Gæslunnar stendur undir starfsemi þyrlusveitar. Flaggskipið Þór er oftar en ekki bundið við bryggju.
ÖRYGGISMÁL Útköllum björgunarþyrlna Land-

helgisgæslunnar hefur fjölgað um 28 prósent
fyrstu átta mánuði þessa árs miðað við sama
tímabil í fyrra og eru 46 prósentum fleiri en
að meðaltali síðustu tíu ár. Fjölgun útkalla
í sumar er jafnvel enn meiri. Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunnar, segir að
rekja megi fjölgun útkalla til aukinnar ferðamennsku og fjölgunar ferðamanna til landsins.
Landhelgisgæslunni hefur tekist með
herkjum og útsjónarsemi að halda úti flugi
þriggja björgunarþyrlna undanfarin ár.
Forstjóri Landhelgisgæslunnar segir að þetta
hafi tekist með því að leigja TF-SIF flugvél
Gæslunnar til verkefna í útlöndum sem og
eitt varðskipanna. Tekjur af þessari leigu
hafi staðið undir kostnaði við að endurnýja
TF-LÍF, sem er eina þyrlan í eigu Gæslunnar,
og halda henni og tveimur leiguþyrlum úti.
Samkvæmt áætlunum um rekstur
Landhelgisgæslunnar sem staðfestar eru
af ríkisstjórnum þyrfti Gæslan að halda
úti þremur öflugum varðskipum, flugvél og
þremur til fjórum þyrlum. Nýjasta og stærsta
skip flotans, Þór, hefur hins vegar meira og
minna verið í landi frá því í vor og verður
væntanlega ekki á sjó nema í um 150 daga á
þessu ári. Þá hefur flugvélin nýja verið stóran hluta ársins í verkefnum í útlöndum.
„Með þessum erlendu verkefnum höfum
við náð að halda mannskapnum. Náð að passa
reynsluna og þekkinguna sem er til hjá Landhelgisgæslunni og sloppið við að segja upp
fjölda fólks,“ segir Georg.
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ÞÓR VIÐ VIÐ BRYGGJU Flagg-

skip Landhelgisgæslunnar
hefur meira og minna verið
bundið við bryggju í sumar.
Einungis hefur tekist að halda
einu skipi úti að jafnaði á
þessu ári.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Ef Gæslan fengi það fjármagn sem hún
þyrfti segir Georg að þá yrðu a.m.k. alltaf
tvö varðskip á sjó og eitt í landi, flugvélin
væri allt árið í eftirlitsverkefnum sem og
þyrlurnar. En frá hruni hefur einungis tekist
að hafa eitt varðskip að jafnaði á sjó ásamt
minni bátum sem stunda veiðieftirlit og flugvélin hefur meira og minna verið í útlöndum.
Georg segir að tekist hafi að halda öllum
tækjum á nægjanlegri hreyfingu til að þau
grotnuðu ekki niður. „Það er hins vegar
spurning hvenær kemur að þeim punkti að
það þarf að taka ákvörðun um að leggja ein-

Með þessum
erlendu verkefnum
höfum við náð að halda
mannskapnum.
Georg Lárusson,
forstjóri Landhelgisgæslunnar

hverju,“ segir hann. Ef gömlu varðskipunum
verði lagt, sé mjög hæpið að þau færu nokkru
sinni aftur í rekstur.
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Umferðaróhöpp á Akureyri:

Bílþjófar
klesstu á staur
og hlupu burt
LÖRGREGLUMÁL Lögreglan á

Akureyri óskar eftir vitnum í
tengslum við tvö umferðaróhöpp
sem áttu sér stað í gærmorgun.
Samkvæmt upplýsingum
frá lögreglu var tilkynnt um
bifreið sem hafði verið ekið á
mikilli ferð eftir Hlíðarbraut og
ekið þar á staur með umferðarskiltum, en staurinn festist
undir bifreiðinni og dró hann
nokkra vegalengd.
Bíllinn stöðvaðist síðan utan
vegar á Þingvallastræti við
Miðhúsabraut. Hlupu lögreglumenn tvo menn uppi og handtóku þá. Annar mannanna var
með lítinn hníf í hendinni en þeir
voru báðir í annarlegu ástandi.
Bíllinn reyndist vera stolinn
en honum hafði einnig verið ekið
á ljósastaur í Bugðusíðu skömmu
áður.
- hó
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísaﬁrði

DALVÍK

Gróður seinkar göngum
Bæjarráð Dalvíkurbyggðar samþykkti
ósk Fjallskiladeildar Árskógsdeildar
um að fresta fyrstu göngum um eina
viku til samræmis við nágrannasveitarfélagið Hörgársveit og einnig vegna
þess hve seint gróður er á ferð í sumar.

BIG
SALE!
SOFIA EXTRA

King Size (193x203 cm

FULLT VERÐ 358.998

)

kr.

ÚTSÖLUVERÐ

179.499 kr.
= 50% AFSLÁTTUR!

ÚTSALA
30-70%
AFSLÁTTUR!
SO(19FIA3x203 cm)

T
G
E
L
Ú
R
T
Ó
TILBOÐ!

ARGH!!! 260813 #4

King Size

50%
AFSLÁTTUR

kr.
FULLT VERÐ 298.580

ÚTSÖLUVERÐ

149.2AFS9LÁ0TTkURr! .
= 50%

SOFIA

Queen Size (153x2

FULLT VERÐ 193.0

03 cm)

STSiOzeCrúKmH(15O3xL20M3 cm)

Queen

FULLT VERÐ 163.600

kr.

ÚTSÖLUVERÐ

98.16AFS0LÁTTkUrR.!
= 40%

50%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

RÝMUM TIL FYRIR
NÝJUM VÖRUM!
50 til 70% AFSLÁTTUR
AF SÝNINGAROG SKIPTIRÚMUM

00 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

96.499 kr.
= 50% AFSLÁTTUR

!

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–188 og lau 1111–16
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MENNINGARNÓTT 2013 Í MYNDUM

FLUGELDAR Almenn ánægja var með flugeldasýningu næturinnar en flugeldarnir dönsuðu af fegurð á dimmum næturhimninum.

Tugþúsundir skemmtu sér í regninu
Allt að hundrað þúsund manns komu saman í miðborg Reykjavíkur á menningarnótt þrátt fyrir vætusamt veður. Hátíðin fór að mestu
leyti vel fram þótt lögregla hafi haft í mörg horn að líta. Tugþúsundir komu saman á Arnarhóli og Ingólfstorgi og hlýddu á tónleika.
Enginn var svikinn af glæsilegri flugeldasýningunni sem skotið var upp af nokkrum stöðum í borginni.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

GLEÐI Þessi unga stúlka virtist skemmta sér vel og njóta þess sem fyrir augu bar.

FAÐMLAG Lögreglan sá til þess að allt færi vel fram. Þessi miðborgargestur virtist ánægður með störf

lögreglunnar.

MENNING Hljómsveitin Valdimar var á meðal þeirra sem fram komu á tónleikum

MARGT AÐ GERAST Áhugasamir áheyrendur á tónleikum

TÓNLEIKAR Fólk á öllum aldri flykktist á Arnarhól til að hlýða

menningarnætur.

Bylgjunnar á Ingólfstorgi.

á tónleika.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Í dag eru ellefu barnaníðingar í fangelsi:

Betrun
barnaníðinga

Á

Íslandi eru fimm til tíu barnaníðingar sagðir haldnir
mjög alvarlegri barnagirnd. Eftirlit með þeim er
ekkert en barnaverndaryfirvöld hafa stungið upp á
því að lögreglan fái heimild til að skrá og hafa eftirlit
með dæmdum barnaníðingum. Þær tillögur hafa verið
ræddar í velferðarnefnd Alþingis en ekkert hefur verið ákveðið í
þeim efnum.
Mikil umræða varð í samfélaginu síðasta vetur um barnaníðinga og eftir mikla vakningu vitum við varla í hvern fótinn við
eigum að stíga. Við heyrum fréttir af mönnum sem eru reknir úr
vinnu þegar upp kemst að þeir eigi sakaferil sem kynferðisglæpamenn. Í fréttum okkar í síðustu viku varaði Helgi Gunnlaugsson
afbrotafræðingur við því að þessir menn einangrist og eigi ekki
afturkvæmt í samfélagið. Helgi segir að samfélagið hafi komið sér
saman um að þungar refsingar
séu rétt viðbrögð við brotunum
en hann spyr: „Hvernig ætlum
við að taka á móti mönnum sem
Mikael
hafa afplánað fyrir kynferðisbrot
Torfason
gegn börnum?“
Um tíu menn sitja nú inni á
mikael@frettabladid.is
Litla-Hrauni fyrir barnaníð. Þeir
sitja allir inni á sér gangi og mynda í fangelsinu lítið samfélag
barnaníðinga. Allir þessir menn munu fá reynslulausn fyrr en
síðar og það er rétt hjá Helga að við verðum að horfast í augu
við þessa staðreynd. Fyrir rúmum áratug sat aðeins einn maður
á Litla-Hrauni fyrir kynferðisbrot gegn barni. Í dag eru að auki
sautján karlmenn á reynslulausn eftir að hafa afplánað dóm vegna
barnaníðs. Þessi staða er ný og við höfum ekki áður sem samfélag
þurft að horfast í augu við nokkuð þessu líkt.
Í Bandaríkjunum hafa Adam Walsh-lögin verið í gildi síðan
2006 en þau heimila yfirvöldum að halda mönnum áfram í fangelsi
eftir þeir hafa afplánað dóm sinn ef allt bendir til þess að þeir séu
óforbetranlegir. Lögin eru skýrð í höfuðið á Adam Walsh heitnum,
en hann var sjö ára þegar honum var rænt fyrir utan verslunarmiðstöð og hann myrtur.
Samkvæmt DSM-IV, greiningarkerfi bandarísku geðlæknasambandanna, er barnagirnd geðsjúkdómur. Í mörgum fylkjum í
Bandaríkjunum eru fangar sem lokið hafa afplánun vegna kynferðisbrots gegn barni fluttir á réttargeðdeildir ef sýnt er að þeir
gætu hugsanlega brotið af sér aftur. Umræddir menn fara fyrir
sérfræðinefndir sem meta „betrun“ viðkomandi.
Ögmundur Jónasson, fyrrverandi innanríkisráðherra, vildi stíga
varlega til jarðar hvað varðar tillögur barnaverndaryfirvalda um
skráningu og eftirlit með dæmdum barnaníðingum. Vissulega er
rétt að fara varlega í þessum efnum en þetta er verkefni sem nýr
innanríkisráðherra, Hanna Birna Kristjánsdóttir, verður að taka
alvarlega. Við erum lítið samfélag og þessi sprengja í fjölda þeirra
sem sitja inni fyrir kynferðisbrot gegn börnum á eftir að hafa
mikil áhrif á samfélag okkar á næstunni. Ef yfirvöld standa sig
ekki mun tortryggni og óöryggi aukast. Við eigum að sjálfsögðu að
skoða fljótt tillögur barnaverndaryfirvalda og koma í gagnið en
um leið verðum við að skoða alvarlega þessa nýju leið Bandaríkjamanna. Réttargeðdeild er betri kostur en heill gangur á LitlaHrauni fyrir barnaníðinga.
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Fyrstu fjárlaga beðið
Fyrsta fjárlagafrumvarps Bjarna
Benediktssonar er beðið með eftirvæntingu en með þeim kemur í ljós
hvar verður skorið niður, hvaða
skattar verða lækkaðir og hvar
útgjöld verða aukin, ef það verður
þá einhvers staðar. Nokkrar aðgerðir
í þessum efnum liggja nokkurn
veginn fyrir, eins og lækkun veiðigjalds og afnám auðlegðarskatts.
Steingrímur J. Sigfússon, fyrrverandi fjármálaráðherra, segir
að sú aðgerð muni kosta ríkissjóð
um 8 milljarða króna. Finna
verði aðrar tekjur eða
skera niður á móti. Í
þeim efnum hefur
ekki verið sýnt á
spilin.

Landhelgisgæsla á hálfu stími
Ein þeirra stofnana sem flestir landsmenn eru sammála um að búa eigi
vel að er Landhelgisgæslan. Gæslan
er hins vegar rekin á hálfu stími
miðað við áætlanir um starfsemi
hennar. Gæslan hefur
reyndar þurft að reiða
sig á leigutekjur
af nýlegri
flugvél sinn
og skipakosti.
Ólíklegt er að
fyrstu fjárlög ríkisstjórnarinnar
feli í sér aukin
útgjöld til
Gæslunnar.

Bandalög á vinstrivængnum
Nú heyrast raddir af vinstrivæng
stjórnmálanna um að nauðsynlegt sé
að flokkar þeim megin línunnar vinni
saman og myndi jafnvel bandalög
fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar.
Það er því ekki að undra að margir
líti til Katrínar Jakobsdóttur með gamla
drauma um sameiningu vinstrimanna.
En ljóst er að flokkarnir báðir þurfa
að vinna sig upp
úr þeim ímyndarbresti sem þeir
sitja uppi með
eftir stjórnarsamstarfið.
heimirp@365.is

HALLDÓR

Vingjarnlegir veitingastaðir
Hátt í sextíu veitingastaðir á Íslandi
hafa nú límmiða við innganginn þar
sem á stendur: Whale Friendly – We
don´t sell whale meat. Skilaboðunum er
ætlað að vera upplýsandi fyrir mögulega gesti veitingastaðanna sem margir
vilja heldur snæða þar sem hvalkjöt er
ekki á boðstólum. IFAW-samtökin og
Hvalaskoðunarsamtök Íslands standa
sameiginlega að verkefninu.
Talsmaður hrefnuveiðimanna hefur
brugðist illa við og sagt þetta vera
atvinnuróg. Víða um bæinn má sjá
regnbogafánann í gluggum veitingastaða
auk áletrunarinnar Gay Friendly. Það er
yfirlýsing viðkomandi staða um að samkynhneigðir séu velkomnir. Ef Whale
Sigursteinn Más- Friendly er atvinnurógur gagnvart
son og Rannveig hvalveiðum, hvaða atvinnurógur felst þá
í merkingunni Gay Friendly? Gagnrýnin
Grétarsdóttir
er fráleit. Staðreyndin er sú að með því
fulltrúi IFAW á
Íslandi og formaður að merkja sig vingjarnlega gagnvart
Hvalaskoðunarhvölum eru viðkomandi veitingastaðir
samtaka Íslands.
einfaldlega að veita viðskiptavinum
sjálfsagðar upplýsingar.
Samtök ferðaþjónustunnar hafa
ítrekað ályktað gegn hvalveiðum.
Hrefnuveiðar, sem eru afar lítil
atvinnugrein, hafa neikvæð áhrif á
ferðaþjónustu og heildarhagsmuni
Íslands. Hver og einn veitingastaður
HVALVEIÐAR

➜ Staðreyndin er sú að með því að

merkja sig vingjarnlega gagnvart
hvölum eru viðkomandi veitingastaðir einfaldlega að veita viðskiptavinum sjálfsagðar upplýsingar.

setur Whale Friendly-merkimiða við innganginn á eigin forsendum. Sumir eru
andvígir hvalveiðum, aðrir vilja einfaldlega upplýsa viðskiptavini sína um að
þessi afurð sé ekki á þeirra matseðlum.
Það þarf kjark og sjálfstraust til að
rísa upp gegn hinum viðteknu ranghugmyndum um ágæti hrefnuveiða við
Ísland. Fleiri og fleiri eru að átta sig á
því að veiðarnar eru misheppnaðar og
eiga sér enga framtíð, enda lýstu hrefnuveiðimenn því sjálfir yfir við upphaf
atvinnuveiðanna árið 2006 að þeim yrði
sjálfhætt ef ekki fyndust erlendir markaðir. Þeir eru hvergi og ekkert sem
bendir til að það breytist. Það væri því
nær að menn horfðust í augu við raunveruleikann í stað þess að atast í veitingamönnum sem hafa kjark og vilja til
að sýna samstöðu með ferðaþjónustunni
í landinu.
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Náttúru-Perlan
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Eigi að lýsa stefnu Íslendinga í
skipulags- og byggingamálum í
einni setningu gæti hún kannski
verið: „húsið fyrir húsið“ – svona
eins og „listin fyrir listina“.
Íslendingar reisa hús fyrir
ánægjuna af því að reisa húsið (og
náttúrlega framlagið úr Íbúðalánasjóði sem gjaldþrota félag
mun svo ekki geta greitt) en hirða
síður um þau not sem hafa má af
byggingunni þegar hún er risin.
Um þetta eru mörg átakanleg og
forljót dæmi, einkum á seinni
árum. En kannski er Perlan hið
klassíska dæmi um hús sem reist
er án annars takmarks eða tilgangs en að „tjá sig“. Og fögur er
hún. Við horfum á hana í tignarlegu umkomuleysi sínu þar sem
hún stendur í Öskjuhlíðinni, og
snýst í hringi kringum sjálfa sig
eins og tilbeiðsluhús án guðdóms,
stórleikari án hlutverks, fullbúið
svið án leikrits.
Ný náttúruskynjun
Það hlaut að koma að því að við
fyndum út úr því hvað við eigum
eiginlega að gera við þetta óvenjulega og fallega kennileiti Reykjavíkur, sem á sér upphaf í hinum
geníala kolli Kjarvals og hefur á
sér ævintýrabrag listaverksins,
því að eins og við vitum er öll góð
list vita tilgangslaus. Auðvitað
á Perlan að hýsa einhver ævintýri – eitthvað sem okkur þykir
vænt um – eitthvað fallegt og

sterkt. Auðvitað á Perlan að hýsa
náttúrugripasafnið og vera hús
náttúrunnar hér á höfuðborgarsvæðinu. Það blasir við um leið og
einhver lætur sér detta það í hug.
Vart verður staðsetningin betri,
miðsvæðis með góðri fjallasýn;
tré og kátar kanínur allt í kring
og ljúfir lúpínuálfar stökkvandi í
bláu blómahafinu. Húsið er svolítið
ævintýralegt að koma inn í en svo
er eitthvað svo mikið Ekkert þar
inni eins og er. Það býður samt upp
á ómælda möguleika. Með því að
virkja nútímatækni og hafa að leiðarljósi hugkvæmni, útsjónarsemi
og frumleika – og ást á náttúrunni
og löngun til að deila undrum hennar – má gera þarna safn sem verðugt er íslenskri náttúru.
Meðal þess sem breyst hefur
hægt og rólega í íslenskri þjóðarvitund á seinustu áratugum er
hlutur náttúrunnar í hugmyndinni
um að tilheyra því mengi sem kallað er að vera Íslendingur. Þetta
eigum við öll sameiginlegt, hægri
sinnuð og vinstri sinnuð, markaðshyggjufólk og félagslausnafólk,
Reykvíkingar og „landsbyggðarfólk“. Við sækjum til náttúrunnar
orku og tilfinningu fyrir rými.
Á fjöllum komumst við í tæri við
tignina sjálfa, skynjum ómælið,
heyrum þögn almættisins. Þetta
verður æ mikilvægari þáttur í
sjálfsmynd þéttbýlisbúanna sem
hafa raðað sér niður við sjávarsíðuna. Í æ ríkari mæli er fólk
farið að líta á náttúruna þeim
augum að hún hafi gildi í sjálfri
sér fyrst og fremst og í öðru lagi
hafi hún gildi fyrir okkur mennina, ekki bara með gjöfum sínum
til sjós og lands, sem eru ærnar og
langtum meiri en nóg fyrir okkur,
heldur líka í nærveru sinni í lífi

Óholl framleiðsla í
íslenskum fjörðum
L axeldi við Ísla nds- FISKELDI
➜ Í stað ímyndar
strendur er enn komið á
dagskrá. Stórfelld áform
hreinleika og
eru á teikniborðinu um
óspilltrar náttúru
sjókvíaeldi á norskum
kæmi umhverﬁslaxi og eldisfrömuðir lofa
nú í þriðja skipti gulli og
sóðaskapur.
grænum skógum. Sama
platan er spiluð eins og
áður.
Óðinn Sigþórsson
En margt hefur breyst formaður Landsog nýjar upplýsingar um sambands veiðiþessa atvinnugrein hafa félaga
komið fram. Tvær nýjar
rannsóknir sýna að eldislax er
ferskvatn til að hrygna. Íslenskar
hættuleg fæða fyrir mannfólkið.
laxveiðiár eru nauðugt í boði fyrir
Þessar rannsóknir hafa verið
þennan vágest.
framkvæmdar af norskum og
Nýjar rannsóknir Veiðimálaskoskum aðilum. Niðurstaðan er
stofnunar hafa leitt í ljós að innsú að uppsöfnun þrávirkra eiturstreymi framandi laxastofna
er hættuleg t staðbund num
efna í feitum eldislaxi er hættustofnum. Það er sá ver uleg heilsu manna. Sérstaklega er
leiki sem við stöndum frammi
varað við að ófrískar konur og
fyrir. Upphrópanir eldismanna
börn neyti eldislaxins. Laxeldisundanfarið um skaðsemi seiðamenn á Íslandi munu sjálfsagt
sleppinga breyta þar engu um
halda því fram að lax sem alinn
er við Ísland sé eitthvað betri.
og gerir þeirra hlut í engu betri.
Einnig er reynt að halda því að
Fullyrðingar um að strokulaxar
lifi ekki af sjávardvöl minnir á
almenningi að eldi á norskum laxi
við strendur landsins sé vistvænt.
umræðuna þegar minkurinn var
Þessi vænleiki er þó ekki meiri
fluttur til landsins.
en svo að úrgangur frá 10 þúsund
Sporin hræða. En auðvitað eru
tonna eldi samsvarar skolpi frá
eldismenn, með fráleitum málflutningi sínum, að vinna fyrir
a.m.k. 150 þúsund manna byggð.
Þá er ótalin sú áhætta sem tekin
salti í grautinn. Þeir hika því ekki
er með því að ala innfluttan
við að afvegaleiða þessa alvarlegu
norskan stofn í sjó við Ísland.
umræðu. Þeir ganga svo langt að
Greining á genamengi laxa
fullyrða nú að það sé bara til bóta
hefur leitt í ljós að norski laxinn,
að sá norski hrygni í íslenskar ár!
sem illu heilli var fluttur til landsTjónið af norskum eldislaxi í íslenskum ám verður ekki
ins á níunda ártug síðustu aldar,
einungis á laxastofnum þeirra.
er mjög frábrugðinn eða fjarÍmynd íslenskrar stangveiði
skyldur íslenskum laxastofnum.
myndi hrynja. Í stað ímyndar
Og eldislaxinn sleppur úr kvíum. Í
hreinleika og óspilltrar náttúru
Noregi er almennt viðmið að einn
lax sleppi fyrir hvert tonn sem
kæmi umhverfissóðaskapur. Það
alið er. Raunveruleikinn er því sá
eru engir slíkir hagsmunir undir í
að strokulaxar af norskum upplaxeldi við Ísland að forsvaranlegt
runa verða á sveimi við strendur
sé að taka þá áhættu með náttúru
landsins. Eitthvað af þessum laxi
landsins að ala norskan frjóan lax
verður kynþroska og mun leita í
í kvíum við Ísland.
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okkar, í því að hægt sé að vitja
hennar, á forsendum hennar; hægt
sé að ganga á vit hennar, að læk,
í hlíð, á fjall, að fossi, leggjast í
fjalldrapa og lyng og finna ilminn.
Æ fleiri gera sér grein fyrir því
hversu mikilsvert og sérstakt er
að búa í landi með stærsta ómanngerða svæði Evrópu og hvernig
þangað má sækja unað og andlega
orku fyrir einstaklingana, ekkert
síður en raforku handa álverum.
Þeim fjölgar sem átta sig á því
að Íslendingar geta einmitt lifað
af fjallagrösum – haldi þeir rétt
á málum – með því að umgangast
náttúru sína af virðingu og varfærni geta þeir laðað til sín allt
það fólk í heiminum sem þyrstir í
að upplifa slík ómanngerð svæði –
og það fólk er ófátt og það á eftir
að marg- marg- margfaldast.
Hús í púpu
Perlan sem náttúrugripasafn
getur haft gildi fyrir það fólk líka.
Þegar erlendir ferðamenn koma
til höfuðborgarinnar væri sómi að
því að geta boðið upp á veglegt og
gott safn um náttúru Íslands þar
sem nýjasta margmiðlunargaldri
væri beitt. Möguleikarnir eru
óþrjótandi. Enginn sem upplifði
sýninguna í Íslenska skálanum á
bókamessunni í Frankfurt, þar
sem öllum áhrifsbrögðum nútímatækni var beitt mun gleyma þeirri
allt að því trúarlegu stemmningu
sem þar ríkti meðal þeirra fjölmörgu gesta sem sátu agndofa og
horfðu á myndir úr íslenskri náttúru og hlýddu á fagra tóna eftir
Hilmar Örn Hilmarsson. Enginn
mun efast um að safn sem býður
upp á slíka upplifun á eftir að
standa vel undir sér.
Stundum rölti ég mér út á

Til menntamálaráðherra
Vart verður staðsetningin betri, miðsvæðis
með góðri fjallasýn; tré og
kátar kanínur allt í kring og
ljúfir lúpínuálfar stökkvandi í
bláu blómahafinu.
Granda, geri mér eitthvert erindi
framhjá húsinu hans Gröndals
sem þar stendur innpakkað í
bárujárn eins og vitnisburður um
það hvernig Reykvíkingar fara
með sín skáldahús, ólíkt Akureyringum sem kunna að umgangast sín menningarverðmæti. Inni
í ryðguðum bárujárnshjúpnum
er sem sé fallega og skemmtilega húsið hans Gröndals – ein
af gersemum Reykjavíkur sem
menn hafa enn ekki fundið rétta
braskvinkilinn á og stendur því
þarna eins og litfagurt fiðrildi
lokað inni í ljótri púpu.
Í því húsi voru geymd fyrstu
drögin að náttúrugripasafni.
Seinna var safnið haft í Safnahúsinu við Hverfisgötu, og má
segja að Íslendingar hafi staðið
sig betur í þessum efnum upp úr
aldamótunum 1900 en aldamótunum 2000 þegar þeir voru orðnir
of ríkir til að hafa efni á nokkrum
hlut. Í nokkur ár var safnið geymt
í húsnæði Náttúrufræðistofnunar
við Hlemm en um árabil hefur það
verið á hrakhólum.
Það væri vitnisburður um vitundarvakningu Íslendinga ef þeir
hefðu nú eftir öll þessi ár manndóm í sér að koma upp sómasamlegu náttúrugripasafni. Þar hentar
Perlan vel – og gæti á sína vísu
orðið eins og litfagurt fiðrildi sem
loks sleppur úr sinni púpu.

Nú veit ég að þú berð ekki beint
ábyrgð á daglegu starfi leikskólanna. Það gera sveitarfélögin.
Það var einmitt þitt embætti sem
lagði þeim línurnar og kvað á um
hvert hlutfall menntaðra skyldi
vera til að tryggja lágmarks gæði.
En það sem embætti þitt er sekt
um er að láta hjá líðast að gera
eitthvað í því þótt sveitarfélögin
hafi þessi tilmæli að engu. Þau
virðast komast upp með afar
lélegar afsakanir fyrir að fara ekki
að lögum.
Það að umbera það er þinn
skerfur til þessarar kerfislægu
ábyrgðar. Hana þarft þú að axla
– en ekki flýja.
blog.pressan.is/ragnarthor
Ragnar Þór Pétursson

Enginn frá Íslandi
Ritstjórar norrænu blaðanna
víttu forsætisráðherra Bretlands
í gær. Sögðu David Cameron hafa
hrifsað Bretland úr forustusveit
vestræns lýðræðis. Það gerði hann
með handtöku David Miranda á
Heathrow-flugvelli um daginn.
Kvarta yfir misnotkun hryðjuverkalaga. Undir víturnar skrifa ritstjórar
Politiken, Dagens Nyheter, Aftenposten og Helsingin Sanomat. Þetta
voru Bo Lidegård, Peter Wolodarski,
Hilde Haugsgjerd og Riikka Venäläinen. Ekkert íslenzkt dagblað var í
hinum fríða hópi, enginn íslenzkur
ritstjóri. Hér er nefnilega ekki til
alvöru dagblað. Ég hugsaði um
Moggann og Davíð og hló upphátt.
jonas.is
Jónas Kristjánsson
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Stendur læknirinn
þinn með þér?

Opið bréf til hagræðingarnefndar ríkisstjórnarinnar

Skilur læknirinn hvað ég er HEILBRIGÐIS➜ Ég var með
MÁL
að segja? Við erum að tala
órannsakaðan
um það dýrmætasta sem
ristil og þar var stórt
ég á, heilsuna mína! Þetta
krabbameinsæxli sem
hefur verið hugsun mín í
mörg ár og erfitt að bera
hafði komið í veg
þessa tortryggni eftir sára
fyrir að ég gæti lifað
reynslu sem mig langar að
eðlilegu líﬁ.
lýsa hér í stuttu máli.
Árið 2000 urðu þáttaÁ þessum 45 mánuðum
skil í lífi mínu þegar ég Matthildur
hitti ég líka ótal fleiri
greindist með krabbamein Kristmannsdóttir lækna, hjúkrunarfræðinga,
í móðurlífi en fram að þeim bókari
sjúkraþjálfa, iðjuþjálfa og
félagsþjónustu og var lögð tvisvar
tíma hafði ég haft góða heilsu sem
inn á sjúkrahús í samtals 7 vikur
ég var þakklát fyrir. Ég fór í stóra
og fór a.m.k. fjórum sinnum með
aðgerð sem gekk vel og ég var mætt
sjúkrabíl á bráðamóttöku í Fossí vinnu 6 vikum síðar. Lífið mitt var
ekki alltaf auðvelt, það voru skin og
vogi. Það var í slíkri heimsókn síðla
skúrir. Á tímabili gerði hellidembu
árs 2010 að ég neitaði að láta útskrifa
og ég varð döpur, mér fannst ég ekki
mig og heimtaði almennilegar rannráða við aðstæður og hafði lítinn
sóknir. Í sjúkraskýrslu segir svo frá:
stuðning í mínu nærumhverfi svo
„Útskýrt er fyrir henni að búið sé
ég leitaði mér aðstoðar hjá geðlækni
að útiloka að eitthvað hættulegt sé
árið 2002. Það hafði reynst mér vel
á seyði“ og í sömu skýrslu stendur
„Hún er treg til að fara“. Ég vil
mörgum árum áður.
Árið 2004 hætti ég að mæta hjá
gjarnan að það komi fram að ég var
geðlækninum þar sem ég var ekki
meira en treg til að fara, ég neitaði
nógu sammála greiningu og meðferð
að fara. Þegar ég loks fékk loforð um
hans og byrjaði hjá öðrum geðlækni
betri rannsóknir þá samþykkti ég að
í ársbyrjun 2005. En hann tók undir
fara og bað um hjólastól til að komgreiningu fyrri geðlæknis og bætti
ast út því ég stóð ekki í fæturna en
við fleiri greiningum og lyfjum. Ég
þá var mér sagt að ég gæti gengið
hélt áfram að mæta til hans einu
sjálf. Það var ekki útilokað að eittsinni í mánuði þrátt fyrir að vera
hvað hættulegt væri á seyði, ranntalsvert hugsi yfir þessu öllu, ég
sóknin sem ég fékk leiddi svo í ljós
fann jú að eitthvað var ekki eins og
hættulegt ástand; ristilkrabbamein
það átti að vera hjá mér. Á þessum
á stigi 3c.
tíma dró verulega af mér, ég datt
Það er erfitt að sætta sig við
út af vinnumarkaði og lífið varð
svona vinnubrögð þegar ég þarf nú
stöðugt erfiðara. Var um tíma hætt
að takast á við varanlegt heilsutjón
að geta sinnt mínum grunnþörfum
í kjölfarið. Mismunandi heilbrigðisog einangraðist heima í sófanum.
starfsfólk sem kom að mínu máli,
Í febrúar árið 2007 fór ég í magaprófessor, læknar og hjúkrunarfólk,
speglun vegna langvarandi verkja í
hafði rangt fyrir sér, ég var með
kvið, 45 mánuðum síðar fór ég ristilórannsakaðan ristil og þar var stórt
speglun og þá kom í ljós að ég var
krabbameinsæxli sem hafði komið
með ristilkrabbamein sem útskýrði
í veg fyrir að ég gæti lifað eðlilegu
kviðverkina. Á þessum langa tíma
lífi árum saman.
sem leið frá magaspegluninni þar
Ég, og allir sem treysta á heilbrigðisþjónustu, eiga skilið betri
til ég fékk ristilspeglunina hitti ég
fjölmarga lækna og gerði ítrekaðar
meðhöndlun og að starfsfólk í heiltilraunir til að lýsa fyrir þeim veikbrigðisþjónustu sýni vandaðri vinnuindum mínum en allt kom fyrir ekki.
brögð. Ég mun berjast áfram og hvet
Einn lækni hitti ég oftar en aðra en
þig lesandi góður að gera það sama
það var geðlæknirinn minn sem
ef þú kannast við þetta í þínu lífi. Ef
ég hitti alltaf einu sinni í mánuði.
náinn aðstandandi eða vinur tjáir
Í þessa 45 mánuði hitti ég hann því
sig um sams konar vinnubrögð þá er
45 sinnum og maður skyldi ætla að
tími til komin að veita þeim liðsinni
hann hafi því fylgst nokkuð vel með
þitt. Enginn á að geta ráðskast með
hvernig heilsu minni hrakaði. Meðsvo dýrmæta eign sem heilsan okkar
ferð hans gagnaðist síður en svo,
er. Það er eðlilegt og heimilt að sýna
þrátt fyrir sífellt fleiri sjúkdómstortryggni ef við erum ekki sátt við
greiningar og lyfjategundir.
stöðuna. Hvað annað getum við gert?

Þ i ngf lok k ur Bja r tra r STJÓRNMÁL
Við getum lært meira
af þeim sem eru að gera
framtíðar óskar meðlimum
hlutina vel. Aðrar þjóðir
hagræðingarnefndar ríkisstjórnarinnar góðs gengis
hafa náð langt í rafrænni
en vill um leið undirstjórnsýslu, til að mynda
strika þá miklu ábyrgð
Eistland, með tilheyrandi
sem á meðlimum hennar
sparnaði. Oft hefur verið
hvílir. Ríkissjóður er
bent á skólakerfið í Finnmjög skuldsettur og við
landi sem góða fyrirmynd, bæði hvað varðar
slíkar aðstæður er brýnna
Þingﬂokkur
en nokkru sinni fyrr að Bjartrar framhagræði og góða þjónustu.
skoða öll útgjöld með gagn- tíðar
Nýsjálendingar gjörbyltu
rýnu hugarfari. Jafnframt
landbúnaðarkerfi sínu og
þarf að skoða alla tekjumöguleika
selja núna afurðir út um allan
gaumgæfilega.
heim, án ríkisstyrkja. Við þurfum
Hvert ár sem ríkissjóður
að spyrja okkur hvað við getum
eyðir um efni fram leiðir til
gert betur.
stærri vanda fyrir þjóðina alla
Við þurfum tekjur
í framtíðinni. Björt framtíð er
tilbúin til að styðja allar tillögur
Fjárþörfin í samfélaginu er
gríðarleg. Það þarf að lækka
hagræðingarnefndarinnar sem
skuldir ríkissjóðs og standa
byggja á góðum rökum og uppstraum af vaxtakostnaði. Viðlýsingum og leiða til raunverulegs sparnaðar og betri nýtingar
haldsverkefni hrannast líka upp
á fjármunum, hæfileikum, vinnu
og starfsfólk er víða langþreytt.
og tíma. Markmið okkar er að
Þessar kringumstæður vinda
tryggja að borgurum landsins sé
upp á sig. Miklar skattalækkanir
veitt sem best þjónusta og sem
eða skuldaniðurfellingar, með fé
best skilyrði til lífsviðurværis,
sem að öðrum kosti getur gagnast
innan fjárhagsrammans.
ríkissjóði í glímunni við þessi
vandamál, eru vafasamar. Við
Við hvetjum ykkur til þess
hvetjum hagræðingarnefndina
að horfa til lengri tíma, bæði í
tekjum og útgjöldum ríkisins,
til að skoða vel fórnarkostnaðinn
þannig að stofnanir samfélagsaf öllum aðgerðum: Ef peningur
ins geti gert langtímaáætlanir,
er notaður í eitthvað eitt, er ekki
en séu ekki háðar óvissu fjárlaga
hægt að nota hann í annað.
hvers árs. Ef sá rammi sem ríkið
Við tökum undir það að skattasetur liggur fyrir geta allir gert
og gjaldalækkanir geta í sumum
nákvæmari áætlanir sem hugsantilvikum aukið efnahagsleg
lega standast, bæði hvað varðar
umsvif.
þá þjónustu sem vænta má, en
Þær þurfa hins vegar að vera
ekki síður hvaða skattarammi
almennar og mega ekki beinast
einungis að einstökum atvinnubíður.
greinum sem búa við góð skilyrði.
Verum róttæk
Einnig myndi einfaldara skatta-,
Við hvetjum líka til róttækni. Við
tolla- og gjaldaumhverfi leysa
höfnum flötum niðurskurði þar
verulegan kraft úr læðingi. Opið
sem stofnunum er gert að hagmarkaðsumhverfi með óheftum
ræða einhvern veginn, án þess að
viðskiptum við aðrar þjóðir væri
kafað sé dýpra í starfsemi þeirra,
jafnframt snilld.
eðli og tilgang. Það þarf að skoða
Við hvetjum líka eindregið til
þess að horft verði til aukinnar
mjög vel tillögur ýmissa aðila,
innlendra sem erlendra, um það
beinnar tekjuöflunar af auðlindhvernig bæta má nýtingu fjár í
um þjóðarinnar, bæði til lands
íslensku samfélagi. Bent hefur
og sjávar. Arður af orkusölu til
erlendra aðila er lítill og arður
verið á leiðir í heilbrigðiskerfinu
af sjávarútvegi í sameiginlega
og menntakerfinu. Við skulum
ætíð spyrja: Ef við ættum að gera
sjóði getur verið meiri. Þá er það
hlutina frá grunni, núna, myndlíka skoðun Bjartrar framtíðar
að arður ríkisins af fjármálaum við þá fara eins að? Myndum
starfsemi, í gegnum opinbert
við reka menntakerfið með sama
hætti? Heilbrigðiskerfið? Landeignarhald á fjármálastofnunum,
búnaðarkerfið?
sé best nýttur til að greiða niður

➜ Við hvetjum ykkur til

Einfeldni,
ekki heimska

Það er efnahagurinn, ﬂónið þitt!

Þ orsteinn
Pálsson,
➜ Segið heldur eins
Benedikt Jóhannesson,
og satt er: Fyrirgeﬁð
Ragnheiður Ríkharðsokkur. Við vissum
dóttir, Vilhjálmur Bjarnaekki hvað við vorum
son – og þið öll hin.
Hvernig dettur ykkur
að gera! A.m.k. gerið
þetta í hug? Þið eruð ekki
þið ykkur þá ekki
heimsk, eða hvað?
að aðhlátursefni.
Þið viljið að ríkisstjórnin ykkar, sem er Sighvatur
Bara að saklausum
stofnað til af tveimur Björgvinsson
einfeldningum!
flokkum, sem báðir tveir fyrrverandi
eru algerlega andvígir ráðherra
aðild Íslands að Evrópusambandinu, gersamlega án tillits
jákvæðrar niðurstöðu! Að Bjarni
til niðurstöðu samningaviðræðna
Benediktsson lýsi því yfir að
Sjálfstæðisflokkurinn í ríkisþar um, láti fara fram atkvæðagreiðslu um hvort eigi að ljúka
stjórn vilji fara að ræða við Þjóðþeim samningaviðræðum, sem
verja, Svía, Dani, Breta – og
alla þá hina – um samruna sem
hafnar voru af síðustu ríkisstjórn
gegn afdráttarlausum vilja flokka
flokkurinn sé algerlega andvígur!
ykkar.
Hvílík heimska! Hvílíkt rugl!
Þetta viljið þið í þeirri von að
Hvílíkt aðhlátursefni þjóða heims
meirihluti þjóðarinnar sé andyrðu ekki Íslendingar! Nóg er nú
vígur yfirlýstri stefnu flokkanna
samt!
ykkar og þvingi þá og ríkisstjórn
Afbötun ykkar fyrir að kjósa
og fylgja málstað í síðustu
þeirra til þess að breyta þvert
kosningum sem ykkar sjónargegn yfirlýstri stefnu sinni.
miðum er andsnúinn fæst ekki
Og hvað svo? Gunnar Bragi
svona. Segið heldur eins og satt
Sveinsson mæti til Brussel með
beiðni um að samningaviðræðum
er: Fyrirgefið okkur. Við vissum
um aðild Íslands að ESB verði
ekki hvað við vorum að gera!
áfram haldið þó hann og ríkisA.m.k. gerið þið ykkur þá
stjórn hans séu algerlega andekki að aðhlátursefni. Bara að
víg því að þær viðræður leiði til
saklausum einfeldningum!
STJÓRNMÁL

þess að horfa til lengri tíma,
bæði í tekjum og útgjöldum
ríkisins, þannig að stofnanir
samfélagsins geti gert langtímaáætlanir, en séu ekki
háðar óvissu fjárlaga hvers
árs.
skuldir ríkisins og til fjárfestinga í nýsköpun og stuðningi við
atvinnugreinar – s.s. skapandi
greinar og hugverka- og tækniiðnað – sem geta aukið tekjur
umtalsvert til framtíðar. Það er
því von okkar að ríkisstjórnin
haldi sig í grundvallaratriðum
við áður samþykkta fjárfestingaáætlun.
Fjárfestum í hagræðingu
Hagræðing er fólgin í að gera
hlutina betur, skila svipaðri þjónustu, helst betri, fyrir minni tilkostnað og minnka sóun. Það
er stefna Bjartrar framtíðar
að ríkis valdið skuli ekki vera
umfangsmikið, en þjónusta þess
á mikilvægum sviðum þeim mun
betri. Til þess að ná þessu markmiði þarf að nútímavæða þjónustu ríkisins og stofnanir þess, en
ekki síður þarf að hugsa þjónustumynstur ríkisins upp á nýtt og
skilgreina betur hvaða málaflokkum hið opinbera á að skipta sér af.
Uppbygging verkferla, breytt
skipulag stofnana með áherslu á
ábyrgð og skýra verkaskiptingu
getur falið í sér kostnað í upphafi
en hagræðingu til lengri tíma
litið. Sameining stofnana ríkisins
í færri en stærri rekstrareiningar
sem bjóða upp á samræmda þjónustu um allt land eru forsenda
fyrir slíkri uppbyggingu. Notkun
upplýsingatækni býður upp á
mikil tækifæri til hagræðingar.
Það er trú okkar að slík tækifæri
sé mjög víða að finna í opinberum
rekstri. Með þessi sjónarmið að
leiðarljósi er þingflokkur Bjartrar
framtíðar meira en reiðubúinn
til þess að leggja sitt af mörkum
í þeirri miklu vinnu sem fram
undan er í ríkisfjármálum.
Með góðri kveðju, Björt Ólafsdóttir, Brynhildur Pétursdóttir,
Guðmu ndur Stei ng rí msson,
Óttarr Proppé, Róbert Marshall
og Páll Valur Björnsson

frjálsu floti í átta ár áður
en hún féll á hliðina og var
lögð í öndunarvél gjaldeyrishafta. Sem á hverjum
degi hola hagkerfið að
innan. Síðast þegar þetta
gerðist, árið 1930, vorum
við föst í slíkum höftum
í nálega sjö áratugi. Fátt
bendir til þess að vandinn
Eiríkur
sé minni nú. Gáið að því að
Bergmann
þá var engin snjóhengja.
prófessor í stjórnÞó svo að snjóhengjan illmálafræði
víga bæti hreint ekki úr
skák þá er hún ekki grundvöllur
Kerfisgallinn
vandans. Og jafnvel þótt einstakKerfisgalli íslensks efnahagslífs
lega vel takist til við að vinda ofan
varð til við inngönguna á Evrópska
af erlendum eignum þá er kerfisefnahagssvæðið árið 1994, með
gallinn áfram óleystur.
viðamikilli einkavæðingu fjárViðbótarvandinn
málakerfisins og fleytingu krónunnar árið 2001. Við sjáum það nú
Þegar litið er ofan í rót íslensks
efnahagslífs sést að við lifum á
að þessi kokteill gekk ekki upp. Og
getur ekki gengið upp. Enda hafa
því að selja Evrópubúum fisk – þrír
ríki af okkar stærðargráðu ekki
fjórðu hlutar utanríkisviðskipta
reynt annað eins. Aðeins milljónaeru á Evrópska efnahagssvæðinu.
ríki halda úti sjálfstæðum gjaldÞví er aðildin að innri markaðinum
miðli á frjálsu floti á alþjóðlegum
efnahagsleg nauðsyn. Viðbótarmarkaði. Slíkt fyrirkomulag veldur
vandinn er þó sá að við uppfyllum
enda viðvarandi kerfisáhættu hjá
ekki lengur kröfuna um frjálsa
smærri ríkjum. Því er á engan hátt
för fjármagns. Um leið er ómögutrúverðugt að afnema gjaldeyrislegt að aflétta gjaldeyrishöftum án
höft án þess að skipta alfarið um
mun tryggari varna en við höfum
peningamálastefnu og í raun um
sjálf yfir að ráða. Óvissan sem nú
gjaldmiðil.
er komin upp og endurspeglast
í skýrslum erlendra aðila um
Snjóhengjan ekki meginvandinn
íslenskan efnahag er af þessum
Íslenska krónan var aðeins á
völdum.
Megináhersla Bills Clinton
fyrir forsetakosningarnar
í Bandaríkjunum árið
1992 var að búa hagkerfi
þess víðfeðma lands undir
áskoranir 21. aldarinnar.
Slagorðið It’s the economy
stupid! þótti grípa þá
áherslu. Nú þegar nokkuð
er liðið á öldina er bersýnilegt að íslenska hagkerfið er hvorki sjálfbært
né búið undir aðsteðjandi
áskoranir.

EFNAHAGSMÁL
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Því er á engan hátt
trúverðugt að afnema
gjaldeyrishöft án þess að
skipta alfarið um peningamálastefnu og í raun um
gjaldmiðil.
Síðasta ríkisstjórn hafði þá
stefnu að leysa gjaldmiðilsvandann
með upptöku evru eftir inngöngu í
ESB. Við það færu gjaldeyrishöftin
um leið og gengisáhætta hyrfi.
Þeirri leið var hafnað í liðnum
þingkosningum og því stendur
upp á nýja ríkisstjórn að finna aðra
leið. Aðeins tvær leiðir virðast nú
færar: Annaðhvort að fjötra fjármálafyrirtækin við mun stífara
regluverk en annars staðar þekkist
og halda þeim við aðeins innlenda
starfsemi eða að semja við annað
ríki um upptöku gjaldmiðils þess
með beinum bakstuðningi viðkomandi seðlabanka.
Hingað til hafa aðeins sjónhverfingamenn bent á aðrar leiðir.
Hvorug þessara leiða er þó greiðfær. Kyrrstaða er ekki kostur. Hún
væri enda ávísun á mun lakari
lífskjör en fólk í þessu landi mun
sætta sig við. Áskorunin fram
undan er að takast á við þennan
vanda af alvöru. Stjórnmálamenn
allra flokka þurfa því að láta af
efnahagslegum sjónhverfingum
sem engu skila nema blekkingu.
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Bílskúrshurðir í ágúst!
Íslensk framleiðsla fyrir Húsasmiðjuna í samstarfi við
Límtré Vírnet.
Fáðu tilboð í næstu Húsasmiðjuverslun og hurðin verður
komin til þín innan 7-10 daga.
Getum einnig útvegað uppsetningu á frábæru verði.
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1896 Suðurlandsskjálfti hinn
fyrri. Fjöldi bæja í Rangárvallasýslu hrundi til grunna.

Fyrst keppt í Reykjavíkurmaraþoni

1929 Vélbáturinn Gotta kemur
til Reykjavíkur með fimm sauðnautskálfa frá Grænlandi.
1967 Bítlarnir, Mick Jagger
og Marianne Faithfull fara
saman á fund Maharishi
Mahesh Yoga.
1979 Átta alda afmæli Snorra Sturlusonar minnst með Snorrahátíð í Reykholti.
1991 Ísland tekur formlega upp stjórnmálasamband við Eistland, Lettland og Litháen.

Fletti mörgum
doðröntum
Saga hönnunar frá Egyptum til vorra daga
nefnist nýútkomin bók hjá bókaútgáfunni
Iðnú. Höfundurinn er Ásdís Jóelsdóttir.
„Markmiðið með þessari
bók er að skapa heildarsýn
yfir sögu fatnaðar, bygginga og húsgagna með samfélagslegu ívafi, frá tímum
Egypta til dagsins í dag.
Þar er líka stutt yfirlit yfir
myndlist,“ segir Ásdís Jóelsdóttir, höfundur bókarinnar
Saga hönnunar sem Iðnú er
nýbúin að gefa út.
Á sd ís hefu r ken nt
hönnunar- og menningarsögu, ásamt fata- og textílhönnun, frá árinu 1986 og
eftir hana liggja bækur um
skyld efni. „Það eru eiginlega forréttindi að sitja við
svona skriftir,“ segir hún
glaðlega. Hún kveðst hafa
þurft að fletta ansi mörgum
doðröntum um viss tímabil
hönnunarsögunnar og einnig
hafi áhersla verið lögð á að
ná í viðeigandi myndir.
En er ekki erfitt að velja og
hafna þegar
svona mikið
efni er undir?
„Jú, jú,“ viðurkennir hún.
„Það sem er
kannski sérstakt við
þessa bók
er að hún
fjallar um
alla þessa
þætti
á
löngu tímabili. Ég tel
að hún sé
bæði fræðiog uppfletti-

Keppt var í Reykjavíkurmaraþoni, alþjóðlegu maraþonhlaupi, í fyrsta sinn hér á
landi á þessum degi árið 1984. Hlauparar
tóku hinu nýja maraþonhlaupi fagnandi, en
þátttakendur í fyrsta hlaupinu voru 214. Tíu
árum síðar voru þeir orðnir á fjórða þúsund
og í ár voru þeir vel á ellefta þúsund.
Reykjavíkurmaraþon er haldið í ágúst á
hverju ári og á sama degi og menningarnótt. Erlendir hlauparar koma víðs vegar
að til að spreyta sig í íslenskri veðráttu og
fögru borgarlandslaginu, og alltaf bætist
við hóp Íslendinga sem reyna sig við fullt

maraþon sem er 42,2 kílómetrar. Einnig er
boðið upp á hálft maraþon, tíu kílómetra
hlaup og þriggja kílómetra skemmtiskokk
og nú síðustu ár eins kílómetra Latabæjarhlaup fyrir börn. Í nýliðnu Reykjavíkurmaraþoni var boðið upp á boðhlaup en
það var hlaupið á maraþonbrautinni og því
42,2 kílómetrar eins og maraþon, en skiptistöðvar eru eftir 10, 20 og 30 kílómetra
hlaup.
Undanfarin ár hefur þátttakendum í
Reykjavíkurmaraþoni gefist kostur á að
hlaupa í þágu góðs málefnis.

Hef alltaf reynt mitt
besta í gegnum tíðina
Fjölmiðlamaðurinn, húsasmíðameistarinn og leikarinn Gunnlaugur Helgason er ﬁmmtugur í dag. Hann segir enga risaveislu á döﬁnni af því tilefni, en þó sé aldrei að vita.

HÖFUNDURINN Það eru

eiginlega forréttindi að sitja við
svona skriftir,“ segir Ásdís.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

rit, kennslubók og skemmtileg lesning fyrir almenning.“
„Allar myndir í Sögu
hönnunar eru svarthvítar.
„Svarthvítt er dálítið í tísku
núna og við reyndum að setja
bókina skemmtilega upp og
aðlaðandi,“ segir Ásdís.
„Þar eru ekki
bara hönnunarmyndir heldur
líka alls konar
myndir, bara
af lífinu á götunni.“
gun@frettabladid.is

BÓKARKÁPAN

Allar myndir
í bókinni eru
svarthvítar.

Ástkær eiginkona, móðir,
tengdamóðir, amma og langamma,

RUT MAGNÚSDÓTTIR
verður jarðsungin frá Selfosskirkju
miðvikudaginn 28. ágúst kl.13.30.
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en
þeim sem vilja minnast hennar er bent á líknarfélög.
Níls Ólafsson
Lísbet Nílsdóttir
Ragnar Gíslason
Ólafur Nílsson
Linda Rut Ragnarsdóttir Eyþór Björnsson
Gísli Einar Ragnarsson
Jóna Þórunn Ragnarsdóttir

www.kvedja.is
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„Þú ert heppinn að ná á mig meðan ég
er enn á fimmtugsaldri,“ segir hinn
góðkunni útvarpsmaður og þúsundþjalasmiður Gunnlaugur Helgason
þegar blaðamaður nær tali af honum
skömmu fyrir fimmtugsafmælisdaginn, en honum fagnar Gunnlaugur
einmitt í dag.
Aðspurður segir Gunnlaugur tímamótin leggjast gríðarlega vel í sig,
en tekur jafnframt fram að núna sé
rétti tíminn til að staldra örlítið við
og líta til baka yfir farinn veg. „Það
eru ekki allir sem ná þessum áfanga,“
segir Gulli og útskýrir að hann hafi
margoft heyrt af fólki sem fái hálfgert
áfall þegar litið er til baka í tilefni
slíks stórafmælis. „Sumir eru greinilega ekki fullkomlega sáttir við það
sem þeir hafa gert og fengið áorkað,
en ég verð bara að segja eins og er:
ég er mjög sáttur. Verður maður ekki
bara að vera það? Ég veit að minnsta
kosti að í gegnum tíðina hef ég alltaf
reynt mitt besta og betur er ekki hægt
að gera.“
Gunnlaugur hóf snemma störf
við fjölmiðla, aðeins tvítugur á Rás
2 þar sem hann stjórnaði morgunþætti stöðvarinnar ásamt fleirum
og sá um vinsældalistann. Í kjölfarið
fylgdu margvísleg fjölmiðlastörf á
hinum ýmsu miðlum og var Gunnlaugur til dæmis meðal stofnenda
útvarpsstöðvanna Stjörnunnar og
Aðalstöðvarinnar, auk þess að koma
við á FM957, í morgunsjónvarpi
Stöðvar 2 og á fleiri stöðum. Í júní síðastliðnum hóf hann störf á Bylgjunni
eftir tveggja og hálfs árs langa dvöl
á RÚV þar sem sá meðal annars um
þætti um endurnýjun íbúða, en Gunnlaugur er lærður húsasmíðameistari.
„Margir sem voru í fjölmiðlabransanum þegar ég byrjaði eru þar enn, því
bransinn togar alltaf í mann aftur. Ef

FIMMTUGUR Gunnlaugur Helgason hóf störf á Bylgjunni í júní eftir tveggja og hálfs árs dvöl

á RÚV.

bransinn á við þig þá endarðu alltaf
aftur í honum. Og losnar aldrei,“
segir Gunnlaugur og hlær, en bætir
við að líklega hafi hann og fjölmiðlaiðnaðurinn valið hvor annan.
Gulli segir enga risaveislu vera á
dagskránni vegna stórafmælisins í
dag. „Líklega fögnum við nánasta
fjölskyldan bara saman, en maður
veit svo sem aldrei. Ég fór í heljarinnar afmælisreisu með fjölskylduna
til Kaliforníu í júní, þar sem ég fór
meðal annars á endurfundi leiklistar-

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

skólans í Los Angeles sem ég útskrifaðist úr árið 1993, þannig að ég er
þegar búinn að fagna tímamótunum,“
segir Gunnlaugur. Hann útilokar að
ferðalag til Liverpool sé á dagskránni
í tilefni afmælisins, en Gunnlaugur
er eitilharður stuðningsmaður samnefnds knattspyrnuliðs í ensku deildinni. „Þegar liðinu fer að ganga aðeins
betur skelli ég mér til Liverpool. Ég
þarf endilega að fara að drífa mig
aftur,“ segir hann að lokum.
kjartan@frettabladid.is

Kúmentínsla í Viðey
Óvanir fá fræðslu um kúmentínslu og hvernig best er að geyma kúmen.
Árleg kúmentínsla fer fram í Viðey á
morgun, þriðjudaginn 27. ágúst. Þeir
sem ekki hafa áður tínt kúmen fá
fræðslu á staðnum um hvernig það er
gert og ef rignir verða gefin góð ráð
um hvernig best er að geyma kúmen
sem tínt er í rigningu.
Veitingastaðurinn í Viðeyjarstofu
verður opinn en þar er hægt að kaupa
heitt kakó og vöfflur, krækling og hvítvín, grillað brauð og franskar.
Í Viðey vex fjöldi lækningajurta eins
og vallhumall, mjaðjurt og ótal margar
fleiri.
Aukaferðir eru á þriðjudagskvöldum
til Viðeyjar frá Skarfabakka klukkan
18.15 og 19.15. Siglt verður heim frá
Viðey klukkan 22. Gjald í ferjuna fram
og til baka er 1.100 krónur fyrir fullorðna en 550 krónur fyrir börn 7 til 15
ára í fylgd með fullorðnum. Frítt er
fyrir sex ára og yngri. Eldri borgarar
greiða 900 krónur.

VIÐEY Í Viðey vaxa fjöldamargar lækningajurtir eins og vallhumall, mjaðjurt og fleiri.

VELLÍÐAN
Á VINNUSTAÐ
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Ráðgjöf til
fyrirtækja
Sálfræðiþjónustan Líf og sál býður upp
á ráðgjöf vegna starfsmannamála.
SÍÐA 2

Hópefli í
Skemmtigarðinum
Sérsniðið hópeﬂi í lifandi og fjörugu
umhverﬁ.
SÍÐA 3

Vinnuvistfræði
Vellíðan á vinnustað dregur úr starfsmannaveltu og fjarvistum.
SÍÐUR 2 OG 4
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Vellíðan á vinnustað
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Stuðlar að bættu
vinnuumhverfi
Vinnís er áhugamannafélag sem hefur það markmið að stuðla að bættu
vinnuumhverfi. Gunnhildur Gísladóttir, formaður félagsins, segir að íslensk
fyrirtæki og stofnanir mættu gefa vinnuvistfræði betri gaum því góðar
vinnuaðstæður stuðli að auknum afköstum og færri veikindadögum.

V

innís er áhugamannafélag sem hefur það markmið að stuðla að bættu
vinnuumhverfi. Félagið stóð fyrir
þriggja daga ráðstefnu um jöfnuð
í vinnuumhverfi og hönnun á
Grand Hótel Reykjavík í byrjun
mánaðar. Félagsmenn eru sextíu
talsins en ráðstefnugestir voru 144
frá 19 löndum.
„Við fengum nokkra fyrirlesara
sem eru framarlega á þessu sviði,
þar á meðal hollenska prófessorinn Jan Dul. Hann benti meðal
annars á það að hingað til hefur
aðallega verið hugsað um notendur. Það dugar hins vegar ekki
að rétta bara borð og stóla heldur þarf að gera stjórnendur fyrirtækja meðvitaða um mikilvægi
vinnuvistfræði. Það hagnast nefnilega allir á því að fólki líði vel í
vinnunni. Veikindadögum fækkar
og afköst verða meiri,“ segir iðju-

þjálfinn og formaður félagsins,
Gunnhildur Gísladóttir, en hún
vinnur á verkjasviði Reykjalundar
og þekkir vel til þeirra sem eru
komnir með alvarleg einkenni
sökum slæmra vinnuaðstæðna.
„Þar er ég að kenna fólki rétta líkamsbeitingu sem margir vildu
óska að þeir hefðu fengið leiðbeiningar um að tileinka sér fyrr
á starfsævinni.“
Gunnhildur segir vinnuvistfræði afskaplega víðfeðmt svið en
að orðið sé óþjált og sumir átti sig
ekki á hvað í því felst. „Það er svo
margt sem hægt er að setja undir
þennan hatt eins og loftgæði, ljós,
gólfefni, hönnun, skrifstofuhúsgögn, gervilimi og margt fleira.
Að mínu mati þarf meiri samvinnu fagaðila á þessu sviði. Við
erum fámennt félag og ég myndi
vilja sjá fólk úr fleiri fagstéttum
bætast í hópinn, enda er um að

ræða mörg mikilvæg velferðarverkefni. Ég myndi meðal annars
vilja sjá arkitekta, verkfræðinga,
tæknifræðinga og stoðtækjafræðinga svo dæmi séu nefnd.“
Gunnhildur telur að íslensk
fyrirtæki og stofnanir gætu mörg
hver staðið sig betur hvað vinnuvistfræði varðar. „Fyrsta skrefið gæti til
dæmis verið að hafa samband við
okkur í félaginu og leita ráða en við
getum bent á fjöldann allan af sérfræðingum og oft þarf ekki mikið til
til að ná fram betri líðan.
Á næsta starfsári stefnir félagið
að því að halda fyrirlestra þar sem
vakin verður athygli á ýmsum
h l iðu m v in nuv ist f ræðin na r.
Þannig vilja félagsmenn beina
sjónum að mikilvægi greinarinnar
og stuðla að bættu vinnuumhverfi
til hagsbóta fyrir alla.
Nánari upplýsingar um félagið
er að finna á www.vinnis.is.

Gunnhildur segir vinnuvistfræði afar víðfeðmt svið en að orðið sé óþjált og sumir átti sig
MYND/VILHELM
ekki á því hvað hugtakið þýðir.

Fjölbreytt ráðgjöf til fyrirtækja
Oft getur verið skynsamlegt að fá utanaðkomandi aðila til að sinna erfiðum starfsmannamálum. Sálfræðiþjónustan Líf og sál í
Reykjavík hefur langa reynslu af ráðgjöf vegna ýmissa starfsmannamála. Fimm sálfræðingar starfa á stofunni.

S

álfræðistofan Líf og sál hefur undanfarinn áratug veitt fyrirtækjum og
opinberum stofnunum ráðgjöf og
þjónustu á ýmsum sviðum starfsmannamála. Á stofunni starfa fimm sálfræðingar
sem koma allir að þjónustunni en eigendur
hennar eru Þórkatla Aðalsteinsdóttir og
Einar Gylfi Jónsson. Bæði hafa þau langa
reynslu af ráðgjöf innan fyrirtækja og stofnana auk þess að vera kunnir fyrirlesarar og
meðferðaraðilar. Þau segja fyrirferðamesta
þáttinn í þjónustu þeirra snúa að fræðslu til
fyrirtækja. „Stærstur hluti þjónustu okkar
snýr að fræðslu, til dæmis um samskipti og
einelti á vinnustað en einnig um streitu og
streitustjórnun, breytingar á vinnustað og
ýmsa aðra þætti,“ segir Einar.
Ráðgjöf stofunnar kemur eðlilega
mikið inn á starfsmannamál fyrirtækja og
stofnana enda vinna starfsmenn stofunnar
iðulega með starfsmannastjórum eða
öðrum yfirmönnum. „Ráðgjöf okkar snýr
einnig að því hvernig hægt er að bæta starfsandann og viðhalda góðu andrúmslofti á
vinnustað,“ bætir Þórkatla við.

Á sálfræðistofunni
Líf og sál vinna
fimm sálfræðingar.
Eigendur
stofunnar eru Einar
Gylfi Jónsson,
annar frá vinstri
og Þórkatla Aðalsteinsdóttir, lengst
til hægri.
MYND/VILHELM

Erfið eineltismál
Líf og sál sér einnig um vinnustaðagreiningar og úttekt á starfsanda. „Það
eru margir sem bjóða upp á hefðbundnar
vinnustaðagreiningar en við sinnum fyrst
og fremst þeim vinnustöðum þar sem
vandamál hafa komið upp. Þannig greinum
við hvað megi betur fara á vinnustaðnum.
Ekki má gleyma því að við erum einnig
gjarnan kölluð til þegar upp koma ýmis
erfið starfsmannamál, til dæmis eineltismál, þegar starfsmenn verða fyrir miklum
áföllum eða þegar erfitt breytingarferli á sér
stað innan vinnustaðar,“ segir Einar. Hvað
varðar einelti á vinnustað spannar þjónusta
Lífs og sálar allt frá ráðgjöf til stjórnenda
um mótun verklagsreglna í þessum mála-

flokki yfir í athugun á eineltiskvörtun með
viðtölum við málsaðila og vinnufélaga þar
sem skilað er niðurstöðum og tillögum um
hvernig vænlegast er að halda áfram.

Reynslumiklir starfsmenn
Það færist sífellt í vöxt að sálfræði stofur
sinni velferð starfsmanna á vinnustað
með þessum hætti. „Það er auðvitað mismunandi hvernig þjónustu sálfræðistofur
bjóða upp á en þessi þjónusta hefur vissu-

lega færst í vöxt undanfarinn áratug. Við
byrjuðum í þessum verkefnum fyrir þrettán árum síðan og höfum frá upphafi kappkostað að veita vinnustöðum þjónustu sem
er í fremstu röð. Stofan okkar hefur líka
verið framarlega í mótun verklagsreglna í
svona málum,“ segir Þórkatla.
Af öðrum skyldum verkefnum sem Líf og
sál sinnir má nefna aðstoð við framkvæmd
starfsmannasamtala, einstaklingsbundin
starfsmannastuðning, t.d. vegna streitu,

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Hafþór Örn Guðjónsson , hafthor@365.is, s. 512 5464 Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

álags eða áfalla, og handleiðslu fyrir stjórnendur. „Starfsfólk okkar býr yfir mikilli og
fjölbreyttri reynslu á ólíkum sviðum starfsmannamála. Stofan okkar er því í stakk
búin til að takast á við flókin og ólík málefni
til úrlausnar.“
Líf og sál flutti nýlega starfssemi sína í
rúmgott og glæsilegt húsnæði við Höfðabakka 9 í Reykjavík.
Allar nánari upplýsingar um starfssemi
stofunnar má finna á www.lifogsal.is.

KODDALJÓS
Þýski vöruhönnuðurinn
Simon Frambach hefur þróað
lampa sem er úr mjúku efni og
má nota sem kodda. Fínt fyrir þá
sem lesa í rúminu.

SNÆBJÖRN STEFÁNSSON
Garðbekkur með álhliðum.

SIGGA HEIMIS
Handlóð úr áli.

ÞÓRA BIRNA
Borð með roði.

SIGGA HEIMIS
Kökukefli með álhandföngum.

Í lok ráðstefnunnar
verður sýningin
13Al+ opnuð,
þar sem sýndar
verða frumgerðir
hönnuðunna sem
tóku þátt í 13Al+
verkefninu. Þeir
eru Sigga Heimis,
Katrín Ólína,
Snæbjörn Stefánsson, Garðar
Eyjólfsson og Þóra
Birna.

HANNAÐ ÚR ÁLI
RÁÐSTEFNA OG SÝNING Ráðstefnan 13Al+ um tækifæri sem felast í álframleiðslu á Íslandi verður haldin á miðvikudag. Við sama tækifæri verður
opnuð sýning á frumgerðum hönnuða sem tóku þátt í verkefninu 13Al+.

Á

^ũĄůĨǀŝƌŬƵƌŚƵƌĝĂƌŽƉŶƵŶĂƌďƷŶĂĝƵƌĨǇƌŝƌŚƷƐĨĠůƂŐ
ŽŐĨǇƌŝƌƚčŬŝ͘,ĞŶƚĂƌǀĞůĨǇƌŝƌĂĝŐĞŶŐŝŚƌĞǇĨŝŚĂŵůĂĝƌĂ͘
ƌĂƚƵŐĂƌĞǇŶƐůĂƚƌǇŐŐŝƌŐčĝŝŶ
PŶŶƵŵƐƚƵƉƉƐĞƚŶŝŶŐƵŽŐ
:ĄƌŶŽŐŐůĞƌŚĨͲ^ŬƷƚƵǀŽŐƵƌϭ,
sŝĝŚĂůĚďƷŶĂĝĂƌ͘ 
ĂƌŬĂƌǀŽŐƐŵĞŐŝŶ͘ͲϭϬϰZĞǇŬũĂǀşŬ
^͗ϱϴϱϴϵϬϬͲǁǁǁ͘ũĂƌŶŐůĞƌ͘ŝƐ

ráðstefnunni 13Al+, sem haldin
verður í Arion banka, Borgartúni
19, frá klukkan 13 til 17 á miðvikudaginn, verður leitast við að svara
því hvaða möguleikar felast í frekari
framleiðslu á áli hér á landi fyrir íslensk
fyrirtæki og hvernig nýta mætti íslenska
álframleiðslu sem drifkraft til nýsköpunar. Fram koma ræðumenn sem eru á
meðal þeirra fremstu á sviði viðskipta,
álframleiðslu og hönnunar. Þeirra á
meðal er Johannes Torpe, listrænn
stjórnandi hjá Bang & Olufsen. Torpe
er þekktur fyrir djarfa, frumlega og
framúrstefnulega hönnun sem spann-

ar frá grafískri
hönnun til innanhús- og húsgagnahönnunar.
Einnig verður
verkefnið 13Al+ kynnt,
sem er samnorrænt og
þverfaglegt samstarfsverkefni á milli íslenskra
hönnuða og sænskra
álframleiðslufyrirtækja
sem hófst 2012 og gengur út á að skoða frekari
möguleika sem felast í
álframleiðslu á Íslandi.

KATRÍN ÓLÍNA
Víkingar af ýmsu tagi.

FÓLK| HEIMILI

Á MILLI HÚSA
Danskir arkitektar hanna íbúðir í húsasundum.
Tveir danskir arkitektar,
Mateusz Mastalski og Ole
Robin Storjohann, hlutu nýlega
hönnunarverðlaunin New
Vision of the Loft sem tímaritið
A10 New European Architecture
og gluggaframleiðandinn Fakro
standa fyrir.
INN Á MILLI Í stórborgum er hver
fermetri verðmætur. Því er góð hugmynd
að byggja íbúðir í ónýttu rými milli húsa.

Verðlaunin fengu þeir fyrir
verkefni sitt Live Between
Buildings. Þar koma þeir með
tillögur um hvernig nýta megi
þröngt bil milli hárra bygginga
undir íbúðir.
Þeir gerðu mismunandi
tillögur sem gætu hentað í
borgum á borð við New York,
Tókýó, Amsterdam, Helsinki og
London.

30 %
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SKIPULAG
ELDHÚSSINS
Í eldhúsinu úir og grúir af
ýmsum áhöldum og mörgum
reynist þrautin þyngri að koma
öllu fyrir.
Með því að geyma pottlok
í sérskúffu og stafla pottum
og pönnum sparast heilmikið
skápapláss.
Ef skúffur eru djúpar gæti
verið góð hugmynd að útbúa
aukaskúffu sem tyllt er ofan á
hina og auka þannig geymslurýmið.
Auðveldara er að sækja
plötur og bakka ef þau eru
geymd lóðrétt frekar en að
stafla þeim saman. Það gæti
verið góð hugmynd að bæta við
láréttu skilrúmi í skápa fyrir
slíkt.
Inn á skápahurðir má setja
festingar og hirslur, til dæmis
fyrir skurðarbretti, kryddstauka og minnislista.

FJÖLBREYTT ÚRVAL AF
HURÐUM, FRAMHLIÐUM,
KLÆÐNINGUM OG EININGUM,
GEFA ÞÉR ENDALAUSA
MÖGULEIKA Á AÐ SETJA
SAMAN ÞITT EIGIÐ RÝMI.

SÍÐSUMARTILBOÐ
30% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
INNRÉTTINGUM ÚT ÁGÚST

Baðherbergi
B ðh b i

Fataskápar
F t ká

Þvottahús
Þ
tt hú

Allt í skúffurnar
kúff

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:
Bryndís Hauksdóttir,
bryndis@365.is, s. 512 5434
Sverrir Birgir Sverrisson,
sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Kolbeinn Kolbeinsson,
kolli@365.is, s. 512-5447

MIkið úrval
ú l aff skápahurðum
ká h ð

VIÐ HÖNNUM OG TEIKNUM FYRIR ÞIG

ÞITT ER VALIÐ

Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, þvottahúsinu,
anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, teiknum og gerum þér
hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu í hæsta gæðaflokki og
vönduð raftæki á vægu verði.

Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum,
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu önnumst
við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir þá sem
þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

ELDAVÉLAR - OFNAR - HELLUBORÐ - VIFTUR & HÁFAR - UPPÞVOTTAVÉLAR - KÆLISKÁPAR

RAFTÆKJAÚRVAL
15% afsláttur af raftækjum þegar þau eru
keypt með innréttingu.

friform.is
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Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Landmark leiðir þig heim!

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

*

100% þjónusta = árangur

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

Auður Kristinsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Hverfisgata 74, 5. hæð
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Opið hús þriðjudag dag 27. ágúst kl. 17:30 – 18:00

Vel skipulögð 4ra herbergja, 72 fm. íbúð með frábæru
útsýni. Suðursvalir. Góð staðsetning í miðbænum, og
sérstaklega reisulegt hús. Athugið að verið er að endurgera Hverfisgötuna á þessum kafla með aðlaðandi stígum
og snjóbræðslu. Verð 24,9 m.

Veg
na
söl mikil
eign u vant lar
ar
ir á
skr
á!

audur@fasteignasalan.is

Sími 824 7772

Auður Kristinsdóttir

Einbýli á einstökum stað
Heimili fasteignasala hefur
fengið til einkasölumeðferðar
einbýlishús við golfvöllinn á
Korpúlfsstöðum.
Um er að ræða mjög gott einbýlishús á einni hæð ásamt
innbyggðum bílskúr á einstökum
stað innst í botnlanga við golfvöllinn á Korpúlfsstöðum, samtals
218,3 fm.
Lóðin við húsið er stór og í góðri
rækt en auk þess er verönd við

KENNDU BARNINU ÞÍNU AÐ
SKOÐA EFNI Á NETINU MEÐ
GAGNRÝNUM HÆTTI

húsið og hiti í stéttum. Aðkoma er
þægileg og útsýnið einstakt.
Í húsinu er flísalögð forstofa
og forstofuhurð, sem tekur við
þegar inn er komið. Gangurinn er
parketlagður og stofa og borðstofa
mynda eitt opið rými, sem einnig
er parketlagt. Í stofunni er arinn
og hægt að ganga út á verönd.
Eldhúsið er með fallegri innréttingu og gaseldavél. Gólfið er flísalagt sem og veggurinn á milli efri
og neðri skápa.
Þvottahúsið er inn af eldhúsi þar

sem einnig er flísalagt gólf og innrétting. Í húsinu eru fimm parketlögð herbergi ásamt sjónvarpsholi.
Baðherbergisgólfið er flísalagt og
bæði er baðkar og sturta. Einnig
er gestasalerni.
Inn af bílskúr er geymsla og
einnig er geymsluloft.
Eignin er falleg og í góðu standi
enda hefur hún fengið gott viðhald
í gegnum tíðina. Sami eigandi frá
upphafi.
Nánari upplýsingar má nálgast
á skrifstofu Heimili fasteignasölu.

www.saft.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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Spítalastígur 2a - sérbýli - Opið hús
Á frábærum stað í Þingholtunum sérlega sjarmerandi og vel skipulagt sérbýli á tveim hæðum, alls
um 55 fm. Á neðri hæð er eldhús, baðherbergi og
stofa. Á efri hæð tvö svefnherbergi. Húsið hefur
verið töluvert endurnýjað að utan og innan. Til
eru teikningar af einni hæð til viðbótar. V. 24,5 m.
Eignin er sýnd í opnu húsi á morgun þriðjudag
frá kl. 17:30 - 18:00.

Sogavegur - Sérhæð með bílskúr og aukaíbúð
Falleg mikið endurbætt 160 fm sérhæð með bílskúr
ásamt 30 fm aukaíbúðarrými. Þrjú góð svefnherbergi og góðar stofur. Glæsilegur afgirtur garður
með góðri útiaðstöðu. V. 51,9 m.

Lómasalir 7 - Opið hús.
Glæsilegt, fullbúið parhús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr, samtals 204.3 fm. Parket og
ﬂísar á gólfum. Fjögur herbergi ásamt stofu og
borðstofu. Svalir og sólpallur. Stór garður í góðri
rækt. V. 54 m.
Opið hús í dag frá 17:15-18:00.
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Kleppsvegur 48 - Opið hús.
Vel skipulögð og rúmgóð um 100 fm 4ra - 5
herbergja íbúð við Kleppsveg 48 á 4 hæð. Parket
á gólfum og endurnýjað baðherbergi. Stórar suðursvalir með útsýni. V. 27,9 m.
Opið hús þriðjudag kl 17:30-18:00

Álmskógar - Akranesi
Húsið er 152,6 fm auk 34,3 fm bílskúrs, samtals
186,9 fm. Byggingarár 2007.
Húsið er teiknað af Loga Má Einarssyni og er allt
hið vandaðasta. Forsteyptar einingar og steyptir
milliveggir eru frá Smellin. Innréttingar eru frá
Trésmiðju Akranes. Hurðar og gluggar eru úr áltré.
Gólfhiti með hitastýringu. Glæslilegt hús á góðum
stað sem vert er að skoða. V. 53,0 m.

Sumarhús á góðu verði.
Sumarhús skammt frá höfuðborginni. Sundlaug
og golfvellir í næsta nágrenni. Húsið er 55 fm
gólfﬂeti ásamt 25 fm millilofti. Tvö svefnherbergi
með naglföstum rúmstæðum. Parket á gólfum og
30 fm sólpallur. Góð kaup - Hagstætt verð!

Við leitum að - Góð sala!
Við leitum að til kaups fyrir ákveðna
kaupendur:
• 4ra herbergja íbúð í Kóra-, Sala- og
Lindahverﬁ Kópavogs
• 2ja herbergja íbúð á Salahverﬁ
Kópavogs
• Einbýlishúsi í Fossvogi
• 2ja – 3ja herbergja íbúð í Lækjum eða
Teigum.
• Sérhæð með bílskúr í Hlíðum.
• Raðhús í efra Breiðholti.
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Jón Guðmundsson
Sölustjóri
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

Páll Þórólfsson
Sölumaður
pall@fastmark.is

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@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
3JA HERBERGJA

VEGNA MIKILLAR
SÖLU ÓSKUM
VIÐ EFTIR
ÖLLUM STÆRÐUM
OG GERÐUM
EIGNA Á SKRÁ.

PIÐ

4RA- 6 HERBERGJA

SUMARBÚSTAÐIR

KLAPPARSTÍGUR

SUMARHÚS Á ÞINGVÖLLUM.

-

Glæsilega staðsett 60,1 fm. sumarhús í Grafningi, við Hestvíkina, auk tveggja geymslna, 3,8 og 3,9 fermetra og 18,4
fermetra bátaskýlis niður við vatnið, neðst í lóðinni. Sumarhúsið stendur á afar fallegri og gróinni 6.400 fm. útsýnislóð á
30,0 millj.
frábærum stað við vatnið. Bátur fylgir.

S

HÚ

O

FORNHAGI 19 - RVÍK. 3JA – 4RA HERB.
OPIÐ HÚS Á MORGUN,
ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.00-17.30
-

Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 80,1 fm. risíbúð.
Nýlegar innréttingar í eldhúsi. Bjartar samliggjandi stofur.
Suðursvalir og fallegt útsýni til sjávar og víðar.
Hús málað að utan fyrir nokkrum árum.
28,9 millj.
Ræktuð lóð.

Glæsileg 176,2 fm. útsýnisíbúð á tveimur efstu hæðum.
Sér stæði í bílageymslu. Þrennar svalir norð., aust. og suð.
Glæsilegar stofur. Sjónvarpsstofa með gólfsíðum gluggum.
Mikil lofthæð er á efri hæð.
Stórkostlegt útsýni út á sundin.

NÝBYGGING
ING

G
YG

B

NÝ

SÉRBÝLI

LANGALÍNA 33-35 – GARÐABÆ.

FUNALIND- KÓPAVOGI.

SOGAVEGUR-REYKJAVÍK. EFRI SÉRH.

SIGURHÆÐ- GARÐABÆ.

- Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir.
- Íbúðirnar eru frá 109 fm. upp í 151 fm.
- Eikarinnréttingar í eldhúsi og vönduð tæki.
- Stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu.

-

-

-

Falleg 115,4 fm. íbúð á efstu hæð.
Verulega aukin lofthæð og skjólsælar suðursvalir.
Stórir gluggar til vesturs í stofu. 2 herbergi.
Húsið í góðu ástandi. Góð sameign.
33,9

millj.

122,9 fm 3ja – 4ra herbergja efri sérhæð auk bílskúrs.
Afar vel innréttuð eign. Sérsmíðaðar innréttingar.
Samliggjandi stofur. 2 herbergi. 2 baðherbergi.
Extra háar innihurðir. Halogenlýsing.
Eikarparket og ﬂísar.

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

EFRI SÉRHÆÐ

FELLAHVARF – KÓPAVOGI. EFRI SÉRH.

HLÍÐARHJALLI – KÓPAVOGI.

HÖRGSHLÍÐ – REYKJAVÍK. EFRI SÉRH.

ÆGISGRUND- GARÐABÆ.

-

-

-

-

Mjög vönduð vel skipulögð 119,6 fm. 3ja - 4ra herb.
Íbúð sem er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt.
2 herbergi í dag en auðvelt að bæta 3ja herberginu við.
Frábær útsýnisstaður við Elliðavatn.
39,9 millj.

Mjög falleg og björt 83,3 fm. endaíbúð á efstu hæð.
Rúmgóð stofa og tvö rúmgóð herbergi.
Rúmgóðar svalir til suðvesturs. Fallegt útsýni.
Góð staðsetning. Stutt í skóla, leikskóla
24,9 millj.
og þjónustu.

Virkilega falleg sérhæð í tvíbýlishúsi á frábærum stað.
Stofur með aukinni lofthæð. 4 herbergi.
Stórar svalir til suðvesturs. Bílskúrsréttur.
Stór lóð við opið svæði. Stutt í alla
49,2 millj.
þjónustu og skóla.

224,0 fm. einbýli á þremur pöllum að meðt. 54,4 fm. bílsk.
Í dag nýtt sem tvær íbúðir, auðvelt að breyta aftur í eina.
Stór og skjólgóð viðarverönd til suðurs með heitum potti.
Frábær staðsetning. Stutt í skóla og aðra
45,0 millj.
þjónustu.

2JA HERBERGJA

FROSTAFOLD - REYKJAVÍK.

17. JÚNÍTORG – SJÁLANDI GARÐABÆ.

HOLTSGATA - 4RA HERB. M/ BÍLSKÚR.

HÖRGSLUNDUR- GARÐABÆ

-

-

-

-

Björt 70,7 fm. útsýnisíbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Húsvörður.
Rúmgóðar svalir til vesturs og suðurs.
Sér bílastæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu.
Hús að utan er nýlega viðgert og málað
22,9 millj.
og er í góðu ástandi.

Rúmgóð íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri.
Íbúðin er 120,6 fm. að stærð auk 7,3 fm. sér geymslu.
Vandaðar eikarinnréttingar og eikarparket á gólfum.
Sér stæði í bílageymslu. Vestursvalir.
35,5 millj.

KAMBASEL

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.

36,5 milllj.

Vandað 344,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum.
Frábært fjölskylduhús. Geta verið allt að 7 svefnherbergi.
Nýlegar innréttingar í eldhúsi. Tvöfaldur bílskúr.
Skjólgóð verönd til suðurs. Matjurta

69,9 millj.

LAUGARÁSVEGUR

Kambasel - Reykjavík. 5 herb. raðhús á tveimur hæðum.

Laugarásvegur – Reykjavík. Parhús.

Mjög gott 5 herbergja 188,9 fm. raðhús á tveimur hæðum í Breiðholti. Þar af er 20,8 fm. sambyggður bílskúr. Eldhús hefur verið
endurnýjað og stækkað auk þess sem baðherbergi á neðri hæð er nýlega endurnýjað. Stofa með aukinni lofthæð. Arinstofa
með útgengi á svalir til austurs. 4 herbergi. Húsið er í góðu ásigkomulagi að innan og utan og hefur alla tíð fengið gott viðhald.
Steypt innkeyrsla og stéttar fyrir framan húsið með snjóbræðslu. Lóð hússins er að öðru leyti falleg og ræktuð. Verð 40,9 millj.

200,0 fm. parhús á tveimur hæðum að meðtöldum 22,2 fm. innbyggðum bílskúr á þessum eftirsótta stað í Laugardalnum.
Stofa og borðstofa með aukinni lofthæð. Fallegur arinn í stofu. Útgangur á ﬂísalagðar svalir til suðurs út af stofum og holi.
Tvö herbergi auk tómstundaherbergis. Setustofa fyrir framan hjónaherbergi með rennihurð í garð. Lóðin er gróin með trjám
og runnum. Hellulögð verönd. <B>Eignin er laus til afhendingar ﬂjótlega. Verð 65,0 millj.

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

SÉRBÝLI Í GRJÓTAÞORPINU

ESPILUNDUR- GARÐABÆ.

ÁLFHÓLSVEGUR – KÓPAVOGI. EFRI SÉRHÆÐ.

GRJÓTAGATA- REYKJAVÍK.

-

-

-

Mjög fallegt 138,8 fm. einbýlishús auk 43,7 fm. bílskúrs.
Samliggjandi rúmgóðar stofur. Fjögur herbergi.
Húsið er endurnýjað að hluta og hefur alla tíð fengið gott viðhald.
972,0 fm. ræktuð lóð. Hellulögð verönd til suðurs.

56,9 milllj.

4ra herbergja efri sérhæð í tvíbýlishúsi í austurbæ Kópavogs.
Þrjú svefnherbergi auk herbergis í kjallara.
Húsið er nýmálað og viðgert að utan.
Plata er komin að 30,0 fermetra bílskúr.

28,5 millj.

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 árið 1999.
69,9

millj.

EIKJUVOGUR
BYGGINGARLÓÐ.
722,0 fm. byggingarlóð við Eikjuvog.
Teikningar eru til af 375,1 fm. einbýlishúsi
á lóðinni að meðtaldri 55,2 fm. bílgeymslu.

ÁSBÚÐ- GARÐABÆ.

SÖRLASKJÓL - REYKJAVÍK.

-

-

Fallegt 306,6 fm. tvílyft einbýli með 68,8 fm. innb. bílskúr.
Stofur með arni. Nýlega endurnýjað eldhús. 6 herbergi.
Auðvelt er að útbúa sér íbúð á neðri hæð hússins.
Lóð nýlega endurnýjuð og vísar að tærstum hluta til suðurs.

79,9 millj.

Teikningar samþykktar af Reykjavíkurborg.
Gjöld eru ógreidd.

Glæsileg 90,4 fm. 4ra herbergja útsýnisíbúð.
Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Svalir til suðvesturs.
Gríðarlega fallegt útsýni. Róleg gata. Stutt í þjónustu.
Frábær staðsetning niður við sjó.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.
34,9 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI

UNDRALAND- REYKJAVÍK.

STANGARHOLT - REYKJAVÍK. 5 HERBERGJA ÍBÚÐ

GARÐATORG – GARÐABÆ

-

-

-

Afar vel skipulagt 277,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum.
Arinstofa. Samliggjandi borð- og setustofa. Sjónvarpsstofa.
Mögulegt er að hafa allt að 7 svefnherbergi í húsinu.
Gróinn og skjólsæll staður miðsvæðis í Reykjavík.

75,0 millj.

5 herbergja 123,6 fm. íbúð á 2. hæð miðsvæðis í Reykjavík.
Íbúðinni fylgir 20,4 fm. bílskúr og sér geymsla í kjallara.
Íbúðin er vel innréttuð. Allar innréttingar eru úr beyki.
Flísalagðar svalir út af stofum til suðvesturs.

SMÁRAFLÖT – GARÐABÆ.

ÁLFASKEIÐ – HAFNARFIRÐI. 5 HERBERGJA.

- Einbýlishús við opið svæði niður við Lækinn.
- Glæsilegt útsýni yﬁr hraunið og Reykjanesfjallgarðinn.
- Eignin er 245,2 fm. að stærð auk tveggja samliggjandi garðskála.
- Einstök staðsetning. Eign sem vert er að skoða.

-

77,0 millj.

39,9 millj.

Falleg og björt 117,4 fm. nokkuð endurnýjuð endaíbúð á jarðhæð.
Gluggar í þrjár áttir og útgengi á verönd til suðurs.
Baðherbergi endurnýjað. Auðvelt að breyta borðstofu í fjórða herbergið.
23,7 fm bílskúr. Hús í góðu ástandi að utan.
26,4

NJÁLSGATA

Til sölu eða leigu 128,8 fm. verslunar-/þjónusturými.
Opið verslunarrými auk skrifstofu o.ﬂ.
Yﬁrbyggð göngugata.
Húsnæðið er laust til afhendingar nú þegar.

MÖRKIN. VERSLUNAR- OG LAGERHÚSNÆÐI TIL
SÖLU EÐA LEIGU
millj.

Til sölu- eða leigu 158,8 fm. verslunar- og lagerhúsnæði við Mörkina. Húsnæðið er
vel staðsett við fjölfarna umferðaræð og skiptist í opið verslunarrými, afstúkaðan
lager, snyrtingu og ræstiaðstöðu og lítið skrifstofueldhús. Húsnæðið er í góðu
ásigkomulagi sem og sameign. Lóð frágengin með fjölda bílastæða.

SPORÐAGRUNN

Njálsgata – Reykjavík. Stórglæsileg eign í „gamla stílnum“ fyrir vandláta kaupendur.

Sporðagrunn- Reykjavík.

Stórglæsilegt u.þ.b. 300 fm. einbýlishús á þremur hæðum, að meðtöldum 31,5 fm. bílskúr, á stórri og fallegri lóð með miklum
veröndum og skjólveggjum á frábærum stað í miðborginni. Um er að ræða eldra hús, ca. 80 fm., sem var endurbyggt frá a-ö
á sama tíma og byggðir voru ca, 185,5 fm. við húsið á árunum 2004 - 2005. Framhúsið er á tveimur hæðum, en nýbyggingin
stendur innar í lóðinni og er á þremur hæðum. Eignirnar eru tengdar saman með tengibyggingu og innangengt er í bílskúr úr
nýbyggingu. Stórglæsileg lóð með afgirtum stórum veröndum með skjólveggjum og heitum potti. Viðarstígar á lóð og möl auk
stórrar viðarverandar með markísu yﬁr. Falleg lýsing er á lóð hússins. Verð 93,0 millj.

Glæsilegt 334,6 fm. einbýlishús á þremur hæðum auk um 30 fm. sólstofu. Sér 3ja herbergja íbúð er í kjallara, lítið niðurgraﬁn
og með fullri lofthæð. Eignin er í góðu ásigkomulagi og hefur verið þó nokkuð endurnýjuð á undanförnum árum.
Aðalíbúð skiptist m.a. í rúmgott hol með arni, samliggjandi stofur með útgangi á stórar svalir til vesturs, sjónvarpsherbergi innaf
stofum,fjögur herbergi auk fataherbergis og nýlega endurnýjað baðherbergi. 24,5 fm. sérstæður bílskúr.
Ræktuð lóð með hellulögn á baklóð. Verð 95,0 millj.

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

HAUKANES 5

HRINGBRAUT 48 RVK.

- GLÆSILEG EIGN.
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Glæsilegt tvílyft um 440 fm einbýlishús sem er með auka 3ja herb. íbúð. Húsið
er teiknað af Kjartani Sveinssyni og er það mjög reisulegt með súlum, stórum
svölum, heitum potti og miklum þakkanti og sjávarútsýni. Á neðri hæðinni er
tvöfaldur 60 fm bílskúr auk 3ja herbergja íbúðar. Eignin verður sýnd
mánudaginn 26.ágúst milli kl. 17:00 og kl. 17:30. Tilboð 6872

LAUFENGI 12

NAUSTABRYGGJA 3

S
HÚ
IÐ udag
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Mjög glæsileg og björt 143,8 fm íbúð á 3. hæð í fallegu húsi með stæði í
bílageymslu. Íbúðin er að hluta á tveimur hæðum glæsilegri stofu, þremur
svefnherbergjum og stórum þaksvölum með glæsilegu útsýni. Eignin verður
sýnd þriðjudaginn 27.ágúst frá kl. 17:30 -18:00 V. 39 m. 3100

Einbýli/tvíbýli á 2.hæðum skráð 129,1 fm á Skólavörðuholtinu. Í húsinu eru
skráðar tvæ íbúðir samkvæmt þjóðskrá en nýtt sem ein íbúð í dag. Tveir
inngangar. Suðurgarður. Ágætt skipulag. Húsið er laust strax. Eignin verður
sýnd mánudaginn 26.ág. milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 36,9 m. 3089

NÆFURÁS 10 ÍB.0202.

EIKJUVOGUR 11

- GLÆSILEGT ÚTSÝNI
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- ÍB. 0303 M.STÓRUM SVÖLUM

- Á SKÓLAVÖRÐUHOLTINU.

S
HÚ g
Ð
a
I
OP ánud
m

Einbýlishús hæð og ris ásamt bílskúr samtals 194 fm með 42 fm bílskúr. Húsið
er staðsett efst í botnlanga. Stór garður. Frábær staðsetning. Húsið er laust
lyklar á skrifstofu. Eignin verður sýnd mánudaginn 26.ág. milli kl. 17:15
og kl. 17:45. V. 53,9 m. 3092

- 0201 4RA HERB.

4ra herbergja 111,1 fm íbúð á 2.hæð í að sjá ágætu húsi í Grafarvogi. 3 svefnherb. Suðursvalir. Ágætt útsýni. Íbúðin er laus strax og eru lyklar á skrifstofu.
Eignin verður sýnd mánudaginn 26.ág. milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 24,9 m.
3090

FRAKKASTÍGUR 26 A

- EINBÝLI.
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Fallegt timbureinbýlishús að mestu á einni hæð ásamt bílskúr samtals 194,5
fm. Mjög vel staðsett hús innarlega í botnlangagötu. 4 svefnherb. Rúmgóð
stofa. Mjög góður garður.Stór bílskúr. Húsið er laust strax Eignin verður sýnd
mánudaginn 26.ág. milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 56,9 m. 3088

HEIÐARGERÐI 64

- RAÐHÚS - LAUST.

Endaraðhús að mestu á einni hæð samt. 108 fm. Þrjú svefnherb og loft yfir
hluta með einu herb. og holi. Suðurgarður, fín staðsetning. Húsið er laust
strax. Eignin verður sýnd mánudaginn 26.ág. milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 28,9 m. 3094

- EINB.M. STÓRUM BÍLSK.
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Vel standsett 125,6 fm fimm herbergja íbúð á 3. hæð í 4-býlishúsi við Hringbraut í Reykjavík. Ein íbúð er á hverri hæð. Húsið stendur á horni Hringbrautar
og Brávallagötu þannig að hluti íbúðar snýr út að Brávallagötu. Eignin verður
sýnd mánudaginn 26.ágúst milli kl. 17:00 og kl. 18:00. V. 34,9 m. 3096

KRÓKABYGGÐ 20
S
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STEINÁS 12 GARÐABÆ

- ÍBÚÐ 0301

- EINBÝLI- LAUST.
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Mjög björt og rúmgóð 119,9 fm 3-4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð við Næfurás í Reykjavík. Stórkostlegt útsýni er úr íbúðinni og tvennar svalir. Sameign
er snyrtileg. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 27.ágúst milli kl. 17:30
og kl. 18:00. V. 25,9 m. 3078

SOGAVEGUR 88

- EINBÝLISHÚS MEÐ BÍLSKÚR
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Fallegt mjög vel skipulagt og talsvert endurn. 197 fm einb. 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 þriðjudaginn 27.ágúst milli kl. 17:30 og
kl. 18:00. V. 43,9 m. 2840

Vel skipulagt 194,5 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 32 fm bílskúr.
Að auki er undir húsinu ca 135 fm óskráð rými í kjallara með ágætri lofhæð
og sér inngangi. Í eigninni eru fjögur svefnherbergi, tvær stofur og sólskáli.
Stór og fallegur garður. Eignin er laus til afhendingar. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 27.ágúst milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 57 m. 3073

FANNAFOLD 60 A

- SÉR INNGANGUR OG BÍLSKÚR
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Mikið endurnýjuð og falleg 4ra herbergja 109,9 fm íbúð á jarðhæð með sér
inngangi og stórri verönd með skjólveggjum. Eigninni fylgir auk þess 21,8 fm
bílskúr. Nýleg gólfefni, hurðir og innréttingar.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 27.ágúst milli kl. 17:00 og 18:00. V. 32,5 millj.

EYRAR Í KJÓS

EFSTALEITI 14

- PARADÍS Í NÁGRENNI BORGARINNAR.

AKRAHVERFIÐ Í GARÐABÆ

- VÖNDUÐ ÍBÚÐ MEÐ ÚTSÝNI.

Húsið sem er ca 55 fm að stærð stendur á ca 6000 fm ræktaðri verðlaunalóð
m. miklum trjágróðri, flötum og “bæjarlæk”. Mikið endurnýjað hús m. stórri
timburverönd, verkfærahúsi, grillhúsi og “hot tub” rafmagnspotti. Rafmagnskynding og gashitun á vatni. Kamína . Einstaklega fallegur og vel um genginn
bústaður með glæsilegu útsýni. Mikið af fylgihlutum. V. 15,9 m. 3105

- ALLT AÐ SELJAST UPP !

Einstaklega falleg og vönduð fjögurra herbergja 157 fm íbúð á þriðju hæð
ásamt stæði lokaðri bílageymslu. Tvennar svalir. Stór sameign, setustofur,
samkomusalur m/eldhúsi fyrir allt að 60 manns, billiardstofa, líkamsrækt,
gufubað, heitir pottar, sundlaug, sameiginleg geymsla og þvottaaðstaða.
Húsvörður sér um daglegan rekstur sameignar og viðhald. V. 49 m. 3107

ÁLFKONUHVARF 23 ÍB. 0202

Mannverk reisir 24 íbúðir á Ljósakri 2-8 í Garðabæ. Í hverju húsi eru sex
íbúðir, þrjár á hverri hæð og geymslur í kjallara. Einkenni húsanna er einfaldleiki. Sýningar íbúðir tilbúnar.
Staða í dag 24. ágúst: Í húsi nr. 2 eru tvær íbúðir eftir. Hús nr. 4 er uppselt. Í
húsi nr. 6 eru fjórar íbúðir eftir. Í húsi nr. 8 eru þrjár íbúðir eftir.
Tryggið ykkur nýja glæsilega séríbúð í einni af síðustu nýbyggingum Akrahverfisins. Stærðir frá 76 -170 fm

FERJUVAÐ 1-3

- LAUS STRAX

LINDARGATA 37

- MJÖG GOTT VERÐ.

- NÝJAR GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í SKUGGANUM.

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. Verð frá 22,0 - 44,0 m. 2326

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. Stærðir frá 91- 250 fm 2487
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2ja herbergja nýleg og glæsileg 71,8 fm íbúð á 2. hæð. Góðar suðursvalir eru
út af stofu en þaðan er glæsilegt útsýni m.a. að Elliðavatni, Bláfjöllum o.fl.
Lyfta er í húsinu. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 27.ágúst milli kl. 17:00 og
kl. 17:30. V. 22,5 m. 2565

EINBÝLI

Sunnuflöt - Garðabær

Glitvellir - einbýli
Fallegt og vandað einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist í forstofu, snyrtingu, gang,
fjögur herbergi, baðherbergi, þvottaherbergi, sjónvarpshol, stofu og opið eldhús. V. 49,7 m. 3066

Eitt af stærstu einbýlishúsum landsins og stendur innst
í botnlangagötu við Sunnuflöt í Garðabæ. Húsið sem er
fokhelt er á tveimur hæðum og er samtals 932,0 fm að
stærð. Glæsileg hönnun og glæsilegt útsýni. Húsið er
hannað af GASSA arkitektum. Lóðin er 1.590 fm að stærð
og er öll afgirt með steypuvirki og gert ráð fyrir sjálfvirkri
lokun inn á bílastæði. Húsið er skráð á byggingarstig 4
“fokheld bygging” V. 69,8 m. 2065

PARHÚS/RAÐHÚS

Blikahjalli Skipti á ódýrari eign. !
Mjög vel staðs. endaraðh. á 2.h.í Suðurhlíðum Kópavogs.
Húsið 242,6 fm m 32 fm bílsk. Mikið útsýni. Vand. innrétt.,
parket og flísar, glæsil. útsýni af suðursv. Góður garður.
V. 54,9 m. 2900

HÆÐIR

Blöndubakki 3 – m. aukaherbergi , laus
Vel skipulögð 4-5 herbergja 114,6 fm íbúð á 2. hæð með
aukaherb. í kj. m.aðgangi að snyrtingu Íb. er nýmáluð.
Húsið er að sjá í góðu standi. 3.svefnherb. á hæðinni
baðherb. og gestasnyrting. Til afhendingar strax.
V. 20,9 millj.

Gnípuheiði 7 - efri hæð og bílskúr.
Sefgarðar 16 - Seltjarnarnesi
Fallegt einstaklega vel skipulagt og vel með farið einbýli
samt. 193 fm m. innb. tvöf. bílskúr. Allt að fjögur svefnherbergi. Góður ræktaður garður. Hús teiknað af Kjartani
Sveinssyni. Afgirt verönd. V. 66,0 m. 3044

Karfavogur - góður staður
Fallegt einbýlis /tvíbýlishús á mjög góðum stað. Húsið er
skráð 233 fm með bílskúr. Auka íbúð er í kjallara. Gróinn
og skjólgóður garður er við húsið. Stórar timbursvalir eru
frá stofu efri hæðar með tengingu við lóð. V. 51 m. 5208

Kópavogsbarð - parhús.
Glæsilegt frábærlega staðsett 266,2 fm parhús á tveimu
hæðum með innbyggðum bílskúr við Kópavogsbarð í
Kópavogi. Eignin er björt og fallega hönnuð og klædd
með álklæðningu. Falleg gluggasetning er í húsinu og
góð lofthæð á efri hæð sem gefur húsinu skemmtilegt
yfirbragð. V. 79,5 m. 3034

Falleg efri sérhæð í frábærlega vel staðettu húsi ásamt
bílskúr. Íbúðin er 128,6 fm og bílskúr 28,0 fm. Fallegar
innréttingar. Glæsilegt útsýni. Tvö svefnherb. mögul. á
þremur. Bílskúr í lengju skúra. Laus strax. V. 37,5 m. 3076

4RA-6 HERBERGJA

Norðurbakki 5A - 0302 glæsileg endaíbúð.
Engihjalli 19 - suðuríbúð - laus
Íbúð 0704/ 7 A er 4ra herbergja 97,4 fm endaíbúð til
suðurs 97,4 fm að stærð. Þrjú svefnherbergi. Glæsilegt
útsýni. Góðar svalir. Endurnýjað eldhús. Endurnýjaðir
gluggar að hluta.Laus strax. V. 22,9 m. 3091

Sóltún - efsta hæð með glæsilegu útsýni
Hörpugata- einbýli
Einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað í litla
skerjafirðinum. Húsið er 154,6 fm auk vinnustofu á lóð 60
fm. Húsið stendur á 480 fm eignarlóð. Möguleiki er á að
breyta vinnustofu í sér íbúð. Gróin tyrfð lóð. V. 60,0 millj.

Stuðlaberg - raðhús ásamt bílskúr
Fallegt 130 fm raðhús ásamt 18 fm bílskúr. Á neðri hæð
er forstofa, snyrting, eldhús með boðrkrók, stigahol og
stofa. Á efri hæð er sjónvarpshol, þvottaherbergi, þrjú
svefnherbergi og baðherbergi. Björt og falleg eign á
rólegum stað. V. 41,5 m. 3069

Glæsileg mjög vel skipulögð 4ra - 5 herbergja 125,7 fm
íbúð á 4.hæð í vönduðu lyftuhúsi. Suðvestursvalir og
glæsilegt útsýni. Þrjú herbergi og tvær stofur. Parket og
flísar. Mjög góð sameign og innangengt í bílskýli. Góðir
skólar, íþróttaaðstaða og sundlaug í nágrenninu.

3JA HERBERGJA

Laugarásvegur - Glæsielgt útsýni.
Glæsilegt og bjart ca 235 fm parhús á tveimur hæðum
auk koníaksstofu í útsýnis turni með glæsilegu útsýni yfir
Laugardalinum. Einstök staðsetning þar sem lóðarmörk
liggja að dalnum og fallegur garður í rækt. Eignin er
innréttuð á fallegan máta með innbyggður bílskúr. Nánari
upplýsingar gefur Reynir Björnsson, löggiltur fasteignasali í síma 588-9090 eða 895-8321. V. 85 m. 2057

Kórsalir – vandað lyftuhús.

Glæsileg íbúð á tveimur efstu hæðunum í vönduðu
húsi með mjög fallegu útsýni, sérstaklega til norðurs
og austurs. Íbúðin er 142 fm og sérmerkt stæði í
bílageymslu 24 fm. Sérstaklega vandaðar innr. og stór
stofa með góðum útsýnisgluggum. Allir fataskápar
og eldhúsinnrétting er frá Brúnás. V. 45,9 m. 2456

Glæsileg fullbúin 3ja herbergja 113,9 fm endaíbúð í
austurenda hússins ásamt stæði í bílageymslu. Álklætt
lyftuhús. Mjög góð sameign. Innangengt í stæði í
bílageymslu. Vandaðar hvíttsprautaðar innréttingar.
Tvennar svalir. Sérþvottahús. Stórar sameiginlegar
þaksvalir. Laus strax, sölumenn sýna. V. 30,5 m. 3071

Þórðarsveigur - Lyftuhús og bílskýli.
Mjög falleg og björt 3ja herb. ca 86 fm endaíb. á 4. h.
í fallegu lyftuhúsi. Fallegar samst. eikarinnrétt. parket
og flísar. Þvottah. innan íb. Stofa björt með gluggum á
tvo vegu með útg. út á rúmg. L-laga svalir til suðurs og
vesturs. Fallegt útsýni. V. 24,9 m. 2953
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Herb:95-6Stærð: 440,0 fm
Herb.

Herb:35-6Stærð: 86,6 fm
Herb.

Herb:25-6Stærð: 52,5 fm
Herb.
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Y¤óHLUKHxIómLMZ[\O¤óTLóZtYPUUNHUNPHMZ]S\T:[VMHULY
YTN}óVNYTHYLPUUPNIVYóZ[VM\[NLUN[LYmN}óHYZZ]HSPYMYm
Z[VM\ÐLSKOZPLYO]x[PUUYt[[PUNVNZ[}YOVYUNS\NNPTLóMYmI¤Y\
[ZûUPkYZ[\[[LYxZR}SHSLPRZR}SHVNHSSHôQ}U\Z[\x:WUNPUUP

4QNMHSSLNVNIQY[QHOLYIxIómO¤óx]PYó\SLN\VN]LS\WWNLYó\
[PTI\YOZPxY}SLNYPVNNY}PUUPN[\xTPóI¤9L`RQH]xR\Y<TLYHó
Y¤óHMTxIóTLóZHTLPNPUSLN\TPUUNHUNPVNMYmNLUNPUUPS}ó
:[VMHULYZ[}YVNIQY[TLóMQ}Y\TMHSSLN\TNS\NN\T,SKOZLYTLó
ZU`Y[PSLNYPPUUYt[[PUN\VNZ[}YZ[\Y[HLYmIHóOLYILYNP
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Herb:35-6Stærð: 134,2 fm Bílgeymsla
Herb.
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Herb:25-6Stærð: 78,4 fm
Herb.

Herb: 5-6
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Herbergi: 6 Stærð: 249,9 fm
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Herb:35-6Stærð: 87,4 fm
Herb.
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Stærð: 83,8 fm

Herb. 6
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Stærð: 243 fm
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Stærð: 138 fm
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Stærð: 114,0 fm

Herb. 2

Stærð: 82,2 fm
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Herb. 2

Stærð: 40 fm

Jörð

Fjölbýlishús
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-HSSLNZQm]HYVNZR}NY¤R[HYQYóTLó
LPURHMS\N]LSSP1YóPULYMSLPYPO\UKY\óOLR[HYHY
ZLT]VY\mó\YôYQmYQHYóPYIPóHóZHTLPUHxLPUH
QYóÍQYóPUUPLYZ\THYIZ[Hó\YMTYLPZ[\Y
  

=LSZ[HóZL[[LPNUHYS}óxSHUKP:UVYYHZ[HóHm
3H\NHY]H[UP3HUKPóLYMTVNLYSx[Pó
NLZ[HOZJHMTTLóNLZ[HZU`Y[PUN\xZtY
OZP]PóOSPóPUH<WWPZ[ó\YLY\\UKPYJHMT
IZ[HóVNZ[LUK\YNLZ[HOZPóôHY

Stærð: 95 - 119 fm

/YPUNPóVNSLP[Pó\WWSûZPUNH

NÝJAR
ÍBÚÐIR

)QHY[HYVN]LSZRPW\SHNóHYxIóPYmMHSSLN\TZ[Hó
M`YPYVMHUNVSM]SSPUU.S¤ZPSLN[[ZûUP.}óHY
Z]HSPYS`M[HVNIxSNL`TZSHÐIóPYUHYHMOLUKHZ[
M\SSIUHYxKLZ

<WWSÔZRHYZS\MNZT! 

KOMDU MEÐ EIGNINA TIL OKKAR

MIKIL SALA
SÍMI 520 9595
/LPóHYZLS 9]R

9QWUHO¤ó ¶.I¤

=LYó! T

+YHUNHR}Y2}W

=LYó! T

Opið
hús

Opið
Opið
hús
hús

=LYó!T

Opið
hús

Herb:65-6Stærð: 190 fm
Herb.

Herb:65-6Stærð: 290 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 269,5 fm
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUUmNZ[RS

5û[[LPUIûSPZOZxNY}U\O]LYMPkSSZRPW[PRVTH[PSNYLPUH

)}RPóZRVó\UxNZT! 

-HSSLN[VNTPRPóLUK\YUûQHóLPUIûSPZOZmNY}U\TZ[Hóx:LSQHO]LYMPU\
Z]LMUOLYILYNPLY\xOZPU\VNN}ó\YMTIxSZRY)PóLYHó
LUK\YUûQHOZPóTPRPóUûSLNH[KUû[[ôHRUûSLNLSKOZPUUYt[[PUN
I¤óPIHóOLYILYNPLUK\YUûQ\ó-`YPYHM[HUOZPóLYZHTLPNUPSLN[NY¤U[
Z]¤óPTLóSLPR[¤RQ\TZLTxIHY]Pó/LPóHYZLSVN.YQ}[HZLSLPNHx
ZHTLPNU<WWSîVYZ[LPUUZS\MNZT! 

OLYILPUIûSPZOZm[]LPT\YO¤ó\TTN}ó\TIxSZRY:LSQHUKPZRVóHY
SSZRPW[P/ZPóLYxI`NNPUN\VN]LYó\YHMOLU[ZHTR]ZRPSHSûZPUN\
MVROLS[HóPUUHU[PSIPóHó\[HU(SSZ]LYóHZ]LMUOLYIZ[}Y[HóHSYûTPm
HUUHYPO¤óN}óHYZ\ó\YZ]HSPYVNN}ó]LYUKVMS(MOLUKPUN
ZHTRVT\SHN/YPUNK\VNMmó\MYLRHYP\WWS[LPRUPUNHYVNZRPSHSûZPUN\

:[}YNS¤ZPSLN[WHYOZmO¤ó\TTQHOLYIZtYxIómULóYPO¤ó
4QN]HUKHó\YMYmNHUN\Y.}SMOP[PZtYZTPUUYt[[PUNHY0UZ[HI\Z
YHMTHNUZtYOHUUHóSVM[Y¤Z[PRLYMP9TNV[[NS¤ZPSLSKOZNLZ[HIHó
Z[VMHTLóHYUP/Q}UHOLYIMH[HOLYIIHóOLYITOLP[\T
WV[[PZQ}U]HYWZOLYIOLYIVNô]V[[HOZ=LSMYmNLUNPUNHYó\Y

<WWS:PN\Yó\YSMZNZT! 

<WWS+}YV[OLHZS\MNZT! 

=PUKHR}Y¶2}W

=LYó!T

6WPó
OZ

Herb. 4

Stærð: 130 fm

.YL[[PZNH[H¶9]R

;QHYUHYIYLRRHÍSM[HULZ

=LYó! T

6WPó
OZ

LAUS
STRAX

Herb. 1

Stærð: 71,8 fm

670ð/Ø:ôYPóQ\KmNZ[RS!!
!

670ð/Ø:MPTT[\K mNRS!!

.S¤ZPSLNYHOLYILYNQHTxIómO¤ó
mZHT[Z[¤óPxIxSHNL`TZS\mMYmI¤Y\TZ[Hó]Pó
=PUKHR}Yx2}WH]VNP,PNUPUZRPW[PZ[xMVYZ[VM\
Z[VM\LSKOZNHUNZ]LMUOLYILYNP
IHóOLYILYNPô]V[[HONL`TZS\VNIxSZRY

.}óZ[Kx}xIómO¤óxSP[S\MQSIûSPZOZP
IHROZP0UUIM`SNPYTLó9TNV[[HóHSYûTPTLó
HYPUWHYRL[mN}SMPNYmVNO]x[SRR\óLSKOZPUU
Yt[[PUNLSKH]tSVNOmM\Y)HóOLYILYNPTLóMxZSHYm
N}SMPZ[\Y[\VN]HZRPTLóOPSS\T\UKPY

<WWS)QHYUPZS\MNZT!  

<WWS:PN\Yó\YSMZNZT! 

Herb. 6

Stærð: 294,8 fm

)}RPóZRVó\UxNZT! 
.S¤ZPSLN[LPUIûSPmLPNUHYS}ómLPUZ[R\T[ZûUPZZ[HómÍSM[HULZP=HUKHóHYZtYZTxóHóHYPUUYt[[PUNHY,PNUPU
LYm[]LPT\YO¤ó\THóOS\[HOLYILYNPZ[VM\YVNIHóOLYILYNPôHYHMLP[[PUUHMOQ}UHOLYILYNPTLó
[NLUNP[mZ[}YH]LYUKTLóOLP[\TWV[[P0UUHUNLUN[x[]MIxSZRY,PNUmMYPóZ¤S\TZ[Hó]PóIV[USHUNH

<WWS+}YV[OLHZS\MNZT! 

ÞORRASALIR 9-11
SALAHVERFI KÓPAVOGUR

Hringið og bókið skoðun
í gsm: 699 4610
Va nda ða r í búði r me ð st órum gl e rj a nl e gum svöl um og út sýni í 5-6 hæða
fj öl býl i shús. Íbúði rna r e ru a l l a r me ð a fa r st órum svöl um ne ma á 1 hæð e ru
í búði rna r me ð góðri vi ða rve rönd. Íbúði rna r ve rða a fhe nt a r á n gól fe fna , þó
ve rða fl í sa r á forst ofu, ba ðhe rbe rgj um og þvot t a húsum. Va nda ða r e i k a r
i nnré t t i ngum frá A xi s og A EG e l dhúst æk j um ve rða í í búðunum. S t æði í
bí l a ge ymsl u fyl gi r öl l um í búðunum. Fa l l e gt út sýni og örst ut t í út i vi st a r pa ra dí s á sa mt góðum göngu og hj ól a l e i ðum. Ö rst ut t í ýmsa þj ónust u sk ól a
og l e i k sk ól a .

Sjá e innig á www.silfurhus.is

=LYó! 
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NÝJAR
ÍBÚÐI
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Verð:
V
Ve
erð
rð:
ð: 31,9
3
- 49,5m
49
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

SELD

202

109,9

SELD

203

109,4

Já

204

114,7

SELD

205

110,8

Já

4

206

108

Já

4

207

110,8

Já

4

301

148,4

SELD

302

109,4

SELD

303

108,7

SELD

304

114,7

SELD

305

110,8

Já

4

3
306

108

Já

4

3
307

111,5

Já

4

4
401

148,4

SELD

4
402

108,7

Já

4

4
403

108,7

Já

4

4
404

114,7

SELD

4
405

110,8

Já

4
406

108,7

Já

4

4
407

112

Já

4

5
501

148,1

SELD

5
502

109,1

Já

3

5
503

109,1

Já

4

5
504

115,1

SELD

5
505

112

Já

4

506

108,7

Já

4

507

110,8

SELD

601

147,7

SELD

602

108,7

SELD

603

108,7

Já

604

115,4

SELD

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610
siggarut@fasttorg.is

Herb.

4

4

4

Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

100% þjónusta = árangur*

Landmark leiðir þig heim!

PIÐ

O

S

HÚ

BERGSTAÐASTRÆTI - 101 RVK
Um er að ræða 7 íbúða húseign við Bergstaðastræti í Þingholtunum
sem hefur algjörlega verið endurnýjað. Brúttófermetrar húseignar eru
661 fm auk svala. Í húsinu eru 7 íbúðir sem eru 2-3ja herbergja og eru 6
þessara íbúða í útleigu með góðum leigutekjum.
LAUST VIÐ KAUPSAMNING.
V. 290.- millj. Sveinn s: 6900.820

MARBAKKABRAUT 6 - 200 KÓP
OPIÐ HÚS - þriðjudaginn 27.ágúst frá kl 18:00-18:30
Einbýlishús með möguleika á auka-íbúð. Sambyggður bílskúr. Fjögur
svefnherbergi. Eignin er samtals 202m2. V. 59millj.
Sigurður Fannar 897-5930 siggifannar@landmark.is

PIÐ

O

JAKASEL 109 RVK
Virkilega fallegt 218,3 fm. einbýlishús þ.a. 34,5 fm. bílskúr. 4 svefn
herbergi. 2 stofur og sjónvarpshol. Eignin er vel skipulögð með tveim
sólpöllum. Stutt í alla þjónustu og skóla.
V. 43,7 millj. Þórarinn s. 770-0309

S

HÚ

IÐ
OP

S

HÚ

HÚSALIND 7 – 201 KÓP
DVERGAHRAUN ( MIÐENGISLAND ) 801 SELFOSS
Einstaklega glæsilegt 91,3 fm heilsárshús ásamt 24,7 fm Gestahúsi eða
samtals 116 fm. Húsnæðið er allt hið glæsilegasta ekkert hefur verið til
sparað. TILBOÐ ÓSKAST !

PIÐ

O

S

HÚ

ESJUBRAUT 2 – 300 AKRANES
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 27. ÁGÚST KL. 17:00 – 17:30
Einstaklega fallegt og mikið endurnýjað 233,9 fm. einbýlishús þ.a. 30,7
fm bílskúr.
Afhending við kaupsamnig. V. 32,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

PIÐ

O

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 20.00 – 20.30
Falleg og snyrtileg 138 fm efri sérhæð í fjórbýli í Lindahverfinu. Eignin
er 5 herbergja og margir möguleikar eru á herbergjaskipan. Frábær
staðsetning m.t.t. skóla, leikskóla, matvöruverslunar, apóteks,
heilsugæslu og sundlaugar. V. 39,5 millj.
Sigurður lögg. fasteignasali s. 896-2312 eða ss@landmark.is

S

HÚ

SKÓGARSEL 43 – 109 RVK
Opið hús mánudaginn 26. ágúst kl. 18:00 - 18.30,
íbúð 307. Einstaklega glæsileg 137,5 fm íbúð á 3. hæð í
góðu lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.
V. 41,9 millj. Krsitberg s. 892-1931

IÐ
OP

HRAUNBRAUT 18 - 200 KÓP
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 27.ÁGÚST KL.17:30-18:00
Vel skipulagt 211.1 fm einbýlishús sem skiptist í 141 fm íbúðarhúsnæði og
70 fm bílskúr. Miklir möguleikar til staðar með þessa eign, sem stendur á
góðri jaðarlóð, 70 fm suðvestur svalir eru ofan á bílskúr.
V. 49.9.- millj. Sveinn s: 6900.820

S

HÚ

PIÐ

AUSTURBRÚN - 104 RVK
Fjölskylduvænt parhús á 2.hæðum á þessum gróna og vinsæla stað,
húseign stendur innarlega í götu og eru þrjú bílastæði sem fylgja eigninni.
Rúmgóð suð-austur ca. 90 fm verönd er bakatil við hús og mjög skjólgott
port sem snýr til vesturs er framan við hús. EIGN GETUR VERIÐ LAUS
FLJÓTLEGA.
V. 64.9.- millj. Sveinn s: 6900.820

LAUTASMÁRI 1 - 201 KÓP

S

HÚ

OPIÐ HÚS Í DAG
KL. 17:00 – 17:30.
Virkilega falleg og vel skipulögð 94,8 fm. 3ja herbergja
íbúð á 8. hæð ásamt 14,2 fm. stæði í bílageymslu,
samtals 109 fm. Frábært útsýni úr íbúðinni. Kvöldsól
og góðar grillsvallir. Tvöfaldur ísskápur og uppþvottavél
fylgja. Afhending við kaupsamning.

O

ÆGISÍÐA 50 – ÞAKÍBÚÐ
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 27.ÁGÚST KL.17:30-18:00

V. 31,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

Glæsilega staðsett þakíbúð við sjávarsíðuna með óviðjafnanlegu útsýni. Eignin er 4ra herbergja, alls 111 fm á stærð að viðbættri
geymslu í sameign - Gluggar í allar áttir - hús sem hefur fengið gott
viðhald. V. 54 millj. Sigurður lögg. fasteignasali s. 896-2312

RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ Í KÓPAVOGI
VEL
SKIPULÖGÐ HÚS
Á EINNI HÆÐ

180 FM - AÐ AUSTURKÓR 49 TIL 61
Upplýsingar veita:
Kristberg Snjólfsson, sölumaður
í síma 892 1931
Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali
í síma 897 8266
magnus@landmark.is

✓ Hægt að hafa 3 eða 4 svefnherbergi.
✓ Suðurgarðar - óbyggt svæði á baklóð
- stutt í náttúruna.
✓ Húsin afhendast fullbúin að utan og
rúmlega fokheld að innan skv. skilalýsingu.
✓ Byggingaraðili: Sóltún hf

Verð á miðjuhúsum 35.900.000 kr. - Verð á endahúsum 37.400.000 kr.
Afhending fyrstu húsa í lok ágúst - byrjun september 2013.

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk
PIÐ

S

HÚ

O

PIÐ

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

Fax 535 1009

stakfell.is

S

HÚ

PIÐ
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S

HÚ

O

PIÐ

S

HÚ

O

Frjóakur 8 - 210 Gbæ

Langalína 27 - 210 Gbæ.

Neðstaleiti 4,íbúð 402 - 103 Rvk

Gullsmári 5,íbúð 301 - 201 Kóp

Opið hús miðvikudaginn 28. ágúst kl 17:30-18:00.

Opið hús í dag mánudaginn 26.ágúst kl 17:30-18:00.
Glæsileg 118,5 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með
glæsilegu útsýni. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni.

Opið hús í dag mánudaginn 26. ágúst kl 17:00-18:00.

Opið hús í dag mánudaginn 26.ágúst kl 17:30-18:00.

Björt og falleg 2ja herbergja íbúð í lyftuhúsi. Parket og ﬂísar á
gólfum. Stæði í bílageymslu. Glæsilegt útsýni. Auðveld kaup hagstætt yﬁrtakanlegt lán. Frábær staðsetning
Verð 26,9 millj.

104,7 fm íbúð þar af 25.2 fm bílskúr á þessum vinsæla stað.
Eignin er mjög snyrtileg og vel við haldið. 2 svefnh. samliggjandi
stofa, borðstofa og eldhús. Bað með góðum sturtuklefa, tengi fyrir
þvottavél og þurrkara. Yﬁrbyggðar svalir. Verð 29,9 millj

Á vinsælum stað í Akrahverﬁnu i Garðabæ: Glæsilegt
270,4 fm. einbýlishús á einni hæð, þar af 39 fm. bílskúr. Vandaðar innréttingar. Góð staðsetning.
LÆKKAÐ VERÐ: 94,8 millj. Skipti koma til greina.

Verð 39.8 millj

Nýhöfn - 210 Gbæ.

Mánatún - 104 Rvk

Gullengi - 112 Rvk

Afar snyrtileg 83 fm 3ja herb. íbúð í nýlegu húsi í miðbæ
Reykjavíkur. Hentar mjög vel sem hótel íbúð.
Nánari uppls. á skrifst.

Glæsileg 4ra herb. 152,4 fm íbúð á 2. hæð þar af 25 fm bílskúr.
Íbúðin er hönnuð af Rut Kára og er einstaklega glæsileg.
Verð 51.9 millj.

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. LÆKKAÐ VERÐ 32,9 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. Lækkað verð 26,9 millj.

Kleppsvegur - 104 Rvk

Veghús - 112 Rvk

Ólafsgeisli - 113 Rvk

Þrastanes - 210 Gbæ

Falleg og mikið endurnýjuð 87,4 fm íbúð við Kleppsveg. Búið að
setja hljóðeinangrandi gler á norðurhlið hússins. Verð 23,9 millj.

4ra herb. 112 fm íbúð á 2. hæð. Íbúðin skiptist í anddyri, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, stofu og þvottahús. Verð 25,5 millj.

240,1 fm. glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum
tvöföldum bílskúr. Góð staðsetning, fullfrágengin lóð. 2 svefnherbergi og 2 baðherbergi. Verð 79 millj.

Reisulegt og fallegt 364,8 fm. einbýlishús á þremur pöllum á fallegum stað á Arnarnesinu. Húsið er byggt 1989. Hægt er að gera
aukaíbúð með sérinngangi á jarðhæð. Gróið og fallegt umhverﬁ.
Mögulegt að taka góða íbúð upp í. Verð 89 millj.

Súlunes - 210 Gbæ.

Haukanes - 210 Gbæ

Grundartangi - 270 Mos

Austurkór - 201 kóp

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 47,9 millj.

Einstaklega vel skipulagt 369,6 fm. einbýlishús á frábærum stað
í enda lokaðrar götu á stórri sjávarlóð á Arnarnesinu. Án efa ein
besta einbýlishúsalóðin á landinu með óhindruðu sjávarútsýni
yﬁr á Bessastaði og Snæfellsjökul. Stórar stofur,rúmgott eldhús,
hjónasvíta og svefnherbergisálma. Stór og gróin lóð. Bátaskýli.

Stórglæsilegt og mikið endurnýjað 353,6 fm. einbýlishús með yﬁrbyggðri 11 metra sundlaug á frábærum útsýnisstað í Mosfellsbæ.
Aukaíbúð með sérinngangi. Rekstrarleyﬁ fyrir ferðaþjónustu.
Tvöfaldur 57 fm. 3ja bíla bílskúr. Gróið og fallegt umhverﬁ. Stutt í
stofnbrautir, góða skóla, golfvöll og alla þjónustu. Einstök eign á
frábærum stað. Skipti möguleg. Verð 85 millj.

160 fm. nýtt endaraðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr.
Húsið afhendist fullbúið án gólfefna, lóð verður grófjöfnuð.
Glæsilegt útsýni. Eignaskipti möguleg.
Verð 59,5 millj.

Laugavegur - 101 Rvk

SUMARHÚS OG LÓÐIR

.

Tjarnarás - Svínadalur Húsið er 82,7 fm og stendur 20 metrum frá Eyrarvatni
í Kambshólslandi. Hitaveita. 3 góð svefnherbergi,
bað með sturtu og tengi fyrir þvottavél og þurrkara.
Stór sólpallur. Einstök staðsetning. Tilboð óskast.

Eyjafell í Kjós, 276 Mos
Einstaklega fallegur og vel skipulagður 77 fm. sumarbústaður
ásamt ca. 16 fm. garðhúsi og öðru geymsluhúsi á grónu
skógivöxnu eignarlandi rétt hjá Meðalfellsvatni í Kjós, um 50
km. frá Reykjavík. Algjör fjölskylduparadís. Verð 23,9 millj.

Árvellir - Kjalarnesi

Öndverðarnes - sumarbústaðarlóð

Tæplega 9 hektara land ásamt , 299 fm. gistiheimili og 53,2fm
sumarhús að Árvöllum á Kjalarnesi.
Verð. Tilboð

Falleg og gróin 5.200 fm. sumarbústaðalóð á frábærum stað við
golfvöllinn í Öndverðarnesi. Óbyggt svæði fyrir framan. Óhindrað
útsýni. Örstutt göngufæri niður að Hvítá, í golfskálann, 1. teig og
æﬁngasvæðið. Verð 5,5 millj.
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569 7000
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Óskar R. Harðarson Jason Guðmundsson Ragna S. Óskarsdóttir Halldór Ingi Andrésson Þröstur Þórhallsson
hdl. og löggiltur
löggiltur
löggiltur
hdl. og löggiltur
MBA og 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

Lára Björg Björnsdóttir Ólafur Finnbogason Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 899 1178
Sími: 841 2333
Sími: 822 2307

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
695 9500

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

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:

899 2907

Friggjarbrunnur 3-5
• Nýjar og glæsilegar 4-5 herbergja lúxusíbúðir við Friggjarbrunn 3-5
• Íbúðirnar eru veglega innréttaðar, sérsmíðaðar innréttingar og hurðir
• Gólfefni eru niðurlímt plankaparket og 60x60 flísar á votrýmum
• Úlfarsárdalur er náttúruperla í göngufæri við leik-, grunnskóla og íþróttaaðstöðu
• Öllum íbúðum fylgir stæði í rúmgóðri lokaðri bílageymslu.

Um er að ræða íbúðir
fyrir vandláta.
Verð frá 39,5 millj.

Þingvað - fullbúin raðhús á frábærum stað

110 Reykjavík

Skemmtileg raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr
Íbúðarrými um 177 fm og bílskúr um 25 fm
Stórar stofur, rúmgóð herbergi, vandaðar innréttingar
Frábærlega vel skipulögð hús
á barnvænum stað

107 Reykjavík

104 Reykjavík

Víðimelur

Álfheimar

Falleg og mikið endurnýjuð 2ja herb.

123 fm 4ra herbergja með aukaherbergi í kjallara

Sér inngangur

Nýviðgert hús að utan

Stutt frá Háskóla Íslands

Frábær staðsetning

Góð fyrstu kaup

Góð kaup
Verð

19,9 millj.

Verð

52,0 millj.

Laus við kaupsamning
Verð

27,9 millj.

201 Kópavogur

101 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Ársalir
3ja herb 112,1 fm í lyftuhúsi

Þriðjudag 27. ágúst 17:30 - 18:00

Sjöunda hæð
Stórbrotið útsýni
Vönduð eign

Nánari upplýsingar veitir

Verð

31,9 millj.

Hilmar Jónasson, Sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

112 Reykjavík

105 Reykjavík

Rauðalækur

Falleg 125 fm neðri sérhæð auk 30 fm bílskúrs
Mikið endurnýjuð
Nýtt skólp og nýtt dren
Getur verið laus fljótlega
Öll rými mjög rúmgóð
Verð

108 Reykjavík

Vitastígur
Mjög gott verslunarpláss á góðum stað
246 fm sem skiptist í100 fm í framrými
100 fm verkstæði, 46 fm kjallari
Laust við kaupsaming
Fyrirliggjandi teikningar um breytingar

42,9 millj.

Verð

45,0 millj.

108 Reykjavík

200 Kópavogur

Logafold

Árskógar efsta hæð

Markland

Meðalbraut

Falleg íbúð 3ja herbergja

Glæsileg íbúð með mikilli lofthæð
+60 ára
Lyftuhús
Þjónusta

Snyrtileg 2ja herbergja
56 fm íbúð á jarðhæð
Góð staðsetning í Fossvogi
Sér suðurgarður

Tvílyft einbýli 310,6 fm
Innanhús hönnun Rut Káradóttir
Möguleiki á auka íbúð
Bílskúr
Frábær staðsetning

Lítið fjölbýli 2 íbúðir á hæð
Mikið útsýni
Bílskýli
Verð

1/3

28,9 millj.

Verð

32,0 millj.

Verð

18,7 millj.

Verð

79,9 millj.

569 7000

MIKLABORG

www.miklaborg.is
Laus strax

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 27. ágúst 17:00 - 17:30

Nánari upplýsingar veitir

Lára Björg Björnsdóttir, Sölufulltrúi
lara@miklaborg.is sími: 841 2333

220 Hafnarfjörður

Suðurbraut 2a íb. 301
3ja herbergja íbúð samtals 81 fm
Snyrtileg og björt eign með suðursvölum
Hagstæð kaup
Verð

OPIÐ HÚS
Miðvikud. 28. ágúst 18:30 - 19:00

Nánari upplýsingar veitir

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

112 Reykjavík

Baughús 17 parhús
Fallegt og vel skipulagt 187 fm parhús
Fjögur góð svefnherbergi
Stórbrotið útsýni og skjólsamur suðurgarður
Húsi vel viðhaldið
Verð

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 27. ágúst 17:00 - 17:45

Nánari upplýsingar veitir

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

Þriðjudag 27. ágúst 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

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

44,5 millj.

201 Kópavogur

Lækjasmári 7 íb. 201
98 fm 3ja herbergja auk stæðis í bílgeymslu
Gott skipulag
Rúmgóðar svalir
Tvö góð svefnherbergi
Verð

OPIÐ HÚS

20,9 millj.

27,4 millj.

200 Kópavogur

Hlégerði 14

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 27. ágúst 18:30 - 19:00

Nánari upplýsingar veitir

Hilmar Jónasson, Sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Verð

221 Hafnarfjörður

54,5 millj.

Falleg 4ra herbergja
Endaíbúð
Stór bílskúr
Frábær staðsetning
Verð

Miðvikud. 28. ágúst 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

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

112 Reykjavík

Miðhús 26 einbýli
Einbýli tvílyft
Fimm svefnherbergi
Mikið útsýni
Frábær staðsetning
Verð

OPIÐ HÚS
Fimmtud. 29. ágúst 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

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

Háaleitisbraut 28
Sigvalda blokk
Bílskúr
Önnur hæð
Frábær staðsetning
Verð

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

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

Gullsmári 1
3ja herbergja íbúð á þriðju og efstu hæð
Frábær staðsetning, stutt í allar áttir
Húsið er nýlega málað að utan
Gott áhvílandi lán

107 Reykjavík

Fálkagata

Kirkjuteigur

Glæsilegt og vandað 230 fm einbýlishús

Fallegt raðhús

Stór og góð verönd með heitum potti, innb.

Stærð 186,7 fm

bílskúr

4 svefnherbergi

Yfirtakanleg lán að hluta- skipti skoðuð

Innbyggður bílskúr

Falleg eign
Stærð 76,9 fm
3 svefnherbergi
Frábær staðsetning

Góð tveggja herbergja íbúð
57 fm á 2. hæð
Nýleg klæðning
Frábær staðsetning

MIKLABORG

Sjávarútsýni
Verð

41,9 millj.

Verð

27,9 millj.

23,9 millj.

104 Reykjavík

Naustabryggja

53,9 millj.

31,0 millj.

201 Kópavogur

Verð

110 Reykjavík

52,9 millj.

108 Reykjavík

Fífuvellir

Verð

40,9 millj.

OPIÐ HÚS

Þriðjudag 28. ágúst 17:00 - 17:30

Einbýli á frábærum stað með stórum bílskúr samtals
207,5 fm.
Stofa, 5 herbergi, 2 baðherbergi, rúmgott eldhús.
Stórglæsileg lóð með heitum potti og miklum gróðri.

203 Kópavogur

Baugakór 15-17

Verð

18,5 millj.

2/3
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569 7000

Ljósakur Garðabæ

Eftirsóttur staður
Stutt í alla þjónustu
Afhending fljótlega
Verð frá 26,9 millj.

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

Nýjar lúxusíbúðir í miðbæ Reykjavíkur
Nýjar íbúðir í glæsilegu ellefu hæða fjölbýlishúsi með
lyftu við Lindargötu í Skuggahverfinu í Reykjavík.
Staðsetningin er frábær og örstutt í miðborgarlífið.
• Fjölbreytt skipulag íbúða
• Stærðir frá 91 fm
• Vandaður frágangur
• Traustur byggingaraðili
Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna en þó eru
votrými flísalögð (eldhús og þvottahús). Efstu hæðirnar
afhendast þó fokheldar. Allar innréttingar og búnaður
innan íbúðanna er sérvalinn. Innréttingar frá Axis,
hreinlætistæki frá Tengi og Miele eldhústæki. Granít
borðplötur í eldhúsum og baðherbergjum og gólfhitakerfi. Rúmgóðar svalir fylgja öllum íbúðum.
Sérstök hljóðeinangrun er á milli hæða.
Verð frá
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36,9 millj.

Ferjuvað 1-3
Ferjuvað 1-3 er 4ra hæða glæsilegt fjölbýlishús í Norðlingaholti í Reykjavík.
Í húsinu eru 34 íbúðir með tveimur lyftuhúsum og svalagangi. Íbúðirnar í húsinu eru bjartar og rúmgóðar
og samanstanda af 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðum.
Allar innréttingar eru sérsmíðaðar af byggingaraðila.
Byggingaraðili er Sérverk ehf.
ASK arkitektar hönnuðu húsið.
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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

Skipalón 10-14 - Hf. - Nýtt

Norðurbakki 21 - Hf. - Nokkrar íbúðir eftir

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

Lyngholt - Álftanes - Raðhús

.

•Íbúðirnar fullbúnar með gólfefnum til
afhendingar strax.
•Íbúðirnar eru 77,5 fm - 98,6 fm.
•Innréttingar frá Innex
•Sérinngangur af svölum. Lyftuhús.
•Tvær geymslur fylgja hverri íbúð.
•Traustir byggingar aðilar ER hús ehf.

Allar frekari upplýsingar
gefa sölumenn Hraunhamars.

Jófríðarstaðavegur - Hf. - Einbýli/Tvíbýli.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt
nýlegt raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr
samtals 175 fm. Húsið er mjög
vel innréttað. Þrjú stór og
góð svefnherb. Flísalagt baðherbergi. Vönduð gólfefni. Mjög
góð staðsetning.
Verð 42,9 millj.

Sævangur - Hf. - Einbýli

Eskivellir 21 - Hf - Nýjar 3ja til 4ra herb.

Útsýnisíbúðir - Hf.
• Glæsilegar útsýnisíbúðir.
• 3ja til 4ra herbergja íbúðir.
• Tvennar svalir.
• Vandaðar íslenskar innréttingar.
• Til afhendingar í sumar.
• Nokkrar seldar nú þegar.
• Fullbúnar sýningar íbúðir.
• Sölumenn sýna.

Línakur - Gbæ. - Raðhús

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.

Mánastígur - Hf. - Einstök staðsetning
Nýkomið í einkasölu stórglæsilegt
pallbyggt einbýlishús með bílskúr
samtals 320 fm. Húsið nánast allt
endur nýjað að innan síðan 2008.
Hiti í öllum gólfum. Glæsilegar
stofur. 4 svefnherbergi. Tvennar
stofur. Einstök staðsetning. Hraunlóð. Útsýni. Góð eign

Glæsilegt nýlegt endaraðhús með
innb. bílskúr samt. 300 fermetrar
í Akrahverfi í Garðabæ. Mögulegt
er að nýta 3ja herb. Íbúð á jarðh.
er þannig að nýtingarmöguleikar
hússins eru fjölbreyttir.Eignin er
smekklega innréttuð með glæsilegum sérsmíðuðum innréttingum
og gólfefnum, allt er fyrsta flokks.
Tvennar svalir og fallegur garður
með afgirtum sólpalli,hellulögðu
bílaplani og fleirra.

Erluás - Hf. - Glæsilegt einbýli

Einstök húseign og staðsetning.
Höfum fengið í einkasölu glæsilegt
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.

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.
Frekari uppl. gefur Helgi Jón
sölustjóri í síma 893-2233.

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

Þrastarás -Hf. - Einbýli

Kirkjubrekka - Áltanes - Parhús

Sérlega vandað fullbúið 320 fm tvílyft einbýlishús
með stórum tvöföldum bílskúr mjög vel staðsett
á útsýnisstað í Áslandshverfi í Hafnarfirði. 5 góð
svefnherbergi. Vandaðar innréttingar og gólfefni eru í
húsinu. Gegnheilt rauðeikar parket og flísar, gólfhiti.
Fullbúin vönduð eign í sérflokki. Glæsileg lóð.Góð
staðsetning, útsýni. Stutt í skóla og leikskóla.
Upplýsingar gefur Hilmar Bryde sölum. s. 892 9694

Glæsilegt 164 fm. parhús á einni hæð með innbyggðum 26 fm. bílskúr. Þrjú svefnherbergi. Innangengt
er úr forstofu í góðan bílskúr. Gólfhiti eru í húsinu og
gólfefni eru flísar. Góð lofthæð er í húsinu ásamt því
að það er arinstæði í stofu. Góður garður. Falleg eign
á góðum barnvænum stað. Áhvílandi hagstætt lán.
Verð 43,9 millj.

Melholt - Hf. Einbýli

Sléttahraun - Hf. - Einbýli

Sérlega fallegt mikið endurnýjað einbýlishús með
góðum bílskúr samtals 220 fm. Fjögur svefnherbergi.
Stórar og góðar stofur. Glæsilegur garður. Góð staðsetning í næsta nágrenni við skóla. Verð 44,9 millj.

Nýkomið sérlega glæsilegt endurnýjað 286 fm einbýli
á besta stað, miðsvæðis í Hafnarfirði. Eignin hefur öll
verið endurnýjuð á liðnum árum og vandað til verks.
Fjögur góð svefnherbergi, möguleiki á fl. Glæsilegar
stofur og eldhús. Vönduð og góð eign.
Verð 58,7 millj.Allar frekari upplýsingar veita
sölumenn á skrifstofu.

Fagrihvammur - Hf. - Sérhæð - m/
bílskúr
Í einkasölu sérlega glæsileg 182 fm. efri sérhæð
í mjög góðu vel staðsettu tvíbýli. Hús í mjög góðu
ástandi. Teiknað af Kjartani Sveinssyni. Þrjú góð
svefnherb. Innbyggður bílskúr. Glæsileg lóð. Frábær
staðsetnig. Útsýni.

Stekkjahvammur - Hf. - Raðhús m/
Bílskúr

Suðurhvammur - Hf. - Raðhús

Árakur - Gbæ. - Endaraðhús

Nýkomið sérlega fallegt og vandað 185 fm. raðhús
með innbyggðum bílskúr. Eign í mjög góðu ástandi
utan sem innan. Þrjú góð svefnherbergi. mögurleiki
á fjórum. Nýstandsett baðherbergi. Nýtt þak og fl.
Skjólgóð baklóð með verönd. Verð 39,8 millj.

Fallegt endaraðhús á þessu vinsæla stað í Akrahverfinu í Garðabæ. Húsið er 249,8 fm með bílskúr sem er
skráður 29,4 fm, eignin skiptist m.a. 5 fín svefnherb.
eldhús með fallegri innréttingu, björt stofa og
borðstofa, Tvennar rúmgóðar svalir. Þetta er falleg
eign sem vert að skoða, laust fljótlega. Skipti skoðuð
á minni eign. Verð. 64,9 millj.

Reykjavíkurvegur - Hf. - Sérhæð

Hraunkambur - Hf. - Neðri hæð

Blómvangur - Hf. - Glæsileg sérhæð

Nýkomin sérlega falleg eign á tveimur hæðum í góðu
tvíbýli samtals 140 fm. Þónokkuð endurnýjuð eign á
sl. árum. Allt sér. Góður garður. Verð 29,7 millj.

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 111 fm 3ja herb.
neðri sérhæð í mjög góðu tvíb. Stór og góð herb.
Fallegar innréttingar. Allt sér. Hús í góðu ástandi.
Gróinn garður. Verð 24,8 millj.

Nýkomin sérl. falleg nýstandsett efri sérhæð m. innbyggðum bílskúr samtals 162 fm. Allar innréttingar
og gólfefni hafa verið endurnýjað á vandaðan máta.
Risloft yfir íbúð sem möguleiki er að innrétta. Hús
góðu standi. Verð 39,2 millj.

Þrastarás - Hf. - 4ra

Norðurbakki 23 - Hf. - 4ra

Eyrarholt - Hf. - 3ja

Melholt - Hf. - Einbýli

Nýkomið í einkasölu sérlega falleg ca 110 fm.
Endaíbúð á 2. hæð í vönduðu fjölbýli. Sérinngangur
af svölum. 4 svefnherbergi ofl. Suður svalir, sér þvottaherbergi. Hagstæð lán. Verð 26,9 millj.

Falleg 4ra herbergja 121,3 fm endaíbúð í reislulegu
lyftuhúsi á fyrstu hæð með óskertu sjávarútsýni, 3
svefnherbergi, björt stofa, borstofa, verönd og svalir,
fallegar innréttingar og gólfefni, falleg eign sem vert
er að skoða. Verð 33,9 millj.

Nýkomin í sölu glæsileg 113 fm. 3ja herb. íbúð á
fjórðu hæð í stóra turninum á Holtinu í Hafnarfirði.
Íbúðin er mjög skemmtilega skipulögð með vönduðum innréttingum og gólfefnum, henni fylgir sér
stæði í merktri bílageymslu. Frábært útsýni.
Verð 30,9 millj.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt og vel umgengið
tvílyft einbýli 143 fm auka 27 fm bílskúr. Mjög fallegur garður . Góð staðsetning, örstutt frá Öldutúnsskóla. Verð 39,8 millj.

Mjög gott 227,4 fm. raðhús á tveimur hæðum þar af
er bílskúr 26,3 fm. 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 44,9. millj.
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ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Atvinnu húsnæði

Austurkór 80 - 82 - parhús á glæsil. útsynisstað.

IÐ
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Opið hús í dag mánudag frá kl 18:00 til
19:00 að Austurkór 80-82

ÚS

H

Glæsileg 265 fm parhús á einstökum
útsýnisstað. Afhendast rúmlega tilb. u.
tréverk. Loft fullmáluð. Rafmagn verður
fullfrágengið, tenglar og rofar frágengnir.
Öll innfeld halogen ljós frágengin og ísett.
Verð 60.5 millj. Bárður H Tryggvason
sölustjóri sýnir eignina, gsm 896-5221.

Lækjasmári 7. 4ra herb. með bílageymslu.

IÐ

OP

Opið hús í dag mánudaginn 26. ágúst
frá kl.17.00-17.30

S
HÚ

Einbýlishús við Heiðargerði í
Reykjavík
219 fm einbýlishús með aukaíbúð og stórum bílskúr
við Heiðargerði í Reykjavík. Aðalíbúðin er á tveimur
hæðum, fjögur svefnherbergi og tvær stofur, minni
íbúðin er 2ja herb. með sérinngangi og bílskúrinn
er 42 fm. Húsið er í ágætu ástandi en þarfnast
standsetningar að innan. Verð 45,9 milj, uppl. veitir
Heiðar í s:693-3356 eða heidar@valholl.is

Glæsileg 4ra herbergja 116 fm íbúð á
2.hæð. Þrjú góð svefnherbergi og rúmgóð
stofa. Fallegt eldhús. Þvotthús innan íbúðar.
Stórar svalir og bílageymsla. Laus við kaupsamning. V 32.9 m uppl Sigþór 899 9787.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt 312 fm
einbýlishús á grónum og barnvænum stað í
Garðabænum. Húsið er mikið endurnýjað
að innan. Parket. 70 fm séríbúð á neðri
hæð sem að auðvelt er að tengja aðalíbúð.
Góður tvöfaldur bílskúr. Glæsilegur suðurgarður með stórri timburverönd og skjólveggjum. Eign í sérflokki. Verð 90 millj. Uppl.
veitir Bárður H Tryggvason í 896-5221.

Hamraborg - skrifstofuhæð.

Rúmgóð 4ra herbergja endaíbúð á 4.hæð með stæði
í bílageymslu í lyftuhúsi. þrjú svefnherbergi. Björt og
góð stofa meðgluggum á fjóra vegu. Fallegt útsýni.
V.26,9 m Uppl. veita sölumenn Valhallar. ATH íbúðin
er laus við kaupsamning

Höfum tekið í sölu eða leigu 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

Línakur glæsileg endaíbúð.

Stórikriki - Einbýli
Holtsbúð - glæsilegt einbýli

Þórðarsveigur - lyfta- bílskýli

Vorum að fá mjög góða 4ra herbergja 130,8 fm.
endaíbúð á 1.hæð með sér afgirtri timburverönd sem
snýr í suður. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
V. 41,9m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

411 fm einbýlishús með 3ja herbergja aukaíbúð á
jarðhæð og tvöfaldan bílskúr. Fallegur garður sem og
sólpallur með heitum potti. Fjögur svefnherbergi á
efri hæð. Góð innrétting í eldhúsi, granítborðplötur.
Góð lofthæð í stofu. 2ja herb. íbúð á neðri hæð með
útgang út í garð. V. 76 millj. Uppl. veita sölumenn
Valhallar í s:588-4477

Eldri borgarar

200 fm verslunar - skrifstofuhúsnæði á 3. hæð (2.
hæð frá bílaplani). 2 stór alrými ásamt herbergi og
eldhúsi. Góð aðkoma og móttaka. Tvö salerni. Dúkur
á öllum gólfum. Húsnæðið skiptist í móttöku sem er
20 fm - 3- stór herb. og eitt minna. Verð 29,5milj.
Húsnæðið er laust við kaupsamning, uppl. veita
sölumenn Valhallar.

Ástún, Kóp. 4ra herb. Laus strax.
Góð 4ra herb. íbúð á 2 hæð. Viðarinnrétting í eldhúsi,
parket á gólfum. Suður svalir. Laus við kaupsamning.
V. 24.9m Uppl. gefur Ólafur s: 820-0303

Austurkór 150 fm raðhús á einni hæð.

Akralind - Kópavogi - laust
Höfum tekið í sölu 5- raðhús á einni hæð við
Austurkór í Kópavogi. Húsin eru tilbúin að
utan og fokheld að innan og seljast þannig
eða lengra komin. Verð á húsunum eru frá
33 milj fyrir fokhelt hús, tilbúið að utan með
grófjafnaðri lóð. Hægt er að fá húsin tilbúin
undir tréverk eða fullbúin. 2-3 svefherbergi eru í húsunum sem eru skemmtilega
skipulögð. Uppl. um eignirnar veita Heiðar
í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is eða
Bárður í s:896-5221 eða á bardur@valholl.is

Glæsilegt raðhús í Staðarhverﬁ Grafarvogs
Glæsilegt 164,1 fm raðhús á frábærum
stað í Staðarhverfi Grafarvogs, húsið er
mikið endurnýjað með glæsilegu eldhúsi
og baðherbergi, vandaðar innréttingar og
gólfefni. Í húsinu eru 3- herb. Glæsilegur
garður með sólpöllum fyrir framan og
aftan. Verð 49,9 milj, allar upplýsingar um
eignina veitir Heiðar í s:693-3356 eða á
heidar@valholl.is

Stærri eignir

Falleg útsýnisíbúð við Skúlagötu
fyrir 60+ með stæði í bílageymslu
Í einkasölu fallega útsýnisíbúð sem er 101,1 fm með
29,8 fm stæði í bílageymslu eða samtals birt stærð
130,9 fm við Skúlagötu 40, í húsi fyrir 60 ára og
eldri. Íbúðin skiptist í stórar og bjartar stofur, eldhús,
baðherbergi, þvottarhús og geymsla innan íbúðar.
Tvö herbergi annað með útgengi út á svalir. Parket á
öllum gólfum. Bílastæði og sérgeymsla í bílageymslu.
Íbúðin er laus, allar upplýsingar veitir Heiðar
í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Nýkomið í einkasölu skemmtilegt 300 fm einbýlishús
á frábærum stað við Voginn í Grafarvogi. Fallegt útsýni. Glæsilegur bakgarður og góðar verandir. Verð 75
millj. Uppl. veitir Bárður H Tryggvason s-588-4477.

Í einkasölu 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.

Vorum að fá mjög gott 214,6 fm. atvinnuhúsnæði
með tveimur góðum innkeyrsluhurðum, góð lofthæð,
tvö fastanúmer sels saman, mjög góð útiaðstaða,
frábær staðsettning. V. 39,5m. Nánari uppl. veitir
Ellert 893-4477

Grýtubakki 4ra herb - Gott verð.
Góð 4ra herb. 100 fm íbúð á 2.hæð í fjölskyldu vænu
fjölbýli. Hvít/beyki eldhúsinnrétting. Parket á gólfum.
V. 19,9m. Uppl veitir Ólafur í síma 820-0303.

Veghús, 4ra herb.116,9 fm íbúð á
tveimur hæðum.

Í einkasölu 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.

Sumarhús

Húsafell sumarhúsalóð

4ra herb.

Glæsileg 4ra herb. með bílskúr við
Ennishvarf í Kópavogi

Hverafold - við Voginn
Glæsilegt einbýli Kópavogsmeginn
við Fossvoginn.

Bæjarlind - verslunar /
skrifstofurými

Höfum fengið í sölu 116,9 fm íbúð á tveimur hæðum
við Veghús í Grafarvogi. Neðri hæð skiptist í eldhús,
borðstofu og baðherbergi, útgengi út á stórar suður
svalir. Á efri hæð eru þrjú herbergi og stofa. Íkjallara
er geymsla og hjóla og vagnageymsla. Verð 24,9
milj. Uppl. veita sölumenn Valhallar. ATH. íbúðin er
laus við kaupsamning.

Síðustu lóðirnar á Húsafelli í gamla skóginum, þetta
einstakt tækifæri til að eignast lóð á þessum gróna
og vinsæla stað. Heitt og kalt vatn er komið að
lóðarmörkum. Sundlaug, golfvöllur, verslun og veitingahús á staðnum. Einstök náttúruperla. Ath. einungis
er um örfáar lóðir að ræða.V 3.9 millj
Uppl. Sigþór S: 899 9787.

3ja herb
Sumarhús Svínadal
Fallegt og vel byggt 125 fm. Sumar hús í skógivöxnu
landi. Fjögur svefnherbergi og stór stofa. Steypt gólfplata með hitalögnum. Stórir sólpallar og óheft útsýni
yfir Eyrarvatnið. Húsið er tilbúið til innréttinga. Skipti
möguleg. V 17.9 millj Uppl. Sigþór s: 899 978

Grandavegur
4ra herb. íbúð við Veghús í
Grafarvogi
Austurgerði - Hornlóð
238 fm tvílyft einbýlishús með innbyggðri bílgeymslu,
möguleiki er á 40 fm stækkun á húsinu (garðstofa)
og einnig er ca 40 fm ófrágengið rými á neðri hæð.
Fimm svefnherbergi. Stór stofa og borðstofa á efri
hæð. Vandaðar upprunalegar innréttingar. V. 69,9
millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Höfum í sölu 112,8 fm íbúð við Veghús í Grafarvogi.
Íbúðin skiptist í eldhús, stofu, borðstofu, baðherbergi,
þrjú rúmgóð herbergi, og þvottarhús. Íkjallara er
geymsla og hjóla og vagnageymsla. Verð 25,5 milj.
Uppl. veita sölumenn Valhallar. ATH. íbúðin er laus
við kaupsamning.

50 fm íbúð í kjallara. Stofa með plastparket á
gólfi. Tvö svefnherbergi. Eldhús m. ágætri innréttingu og flísum á gólfi. Baðherbergi með sturtuklefa. Sameiginlegt þvottahús. Lítil sérgeymsla í
sameign. Óverðtryggt tæplega 10 milljón króna lán
getur fylgt. V. 14,9 millj.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

2ja herbergja

Stórt eignarland - Grímsnes
25 fm hús á 8400 fm eignarlandi í Miðengi. Heit vatn
við lóðarmörk. Innbú utan persónulegar muna fylgir
m.a. ísskápur, tvö rúm, borð, stólar, olíufylltir rafm.
ofnar o.fl. V. 8 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Drangakór - parhús í sérﬂ.
m.aukaíbúð.
Stórglæsilegt 270 fm parhús á góðum stað m. innb.
bílskúr og aukaíb. á neðri hæð m. sérinngangi.
Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar, arin í stofu,
baðherbergi með Spa innaf m. heitum potti stórum.
Instabus lýsing, gólfhiti í húsinu, sérhönnuð loftræsting, verönd í garði og bílaplan stimplað (bomanit)
og fleira. Eign í algerum sérflokki. Skipti skoðuð á
ódýrari. Verð 72 m. Nánari uppl. veitir Bárður
í 896-5222 eða ingolfur 896-5222.

Austurkór - parhús á einni hæð
Nýkomin í sölu 160 fm glæsileg parhús á einni hæð
með fallegu útsýni. Skilast frágengin að utan, fokheld
að innan eða tilb. til innréttinga með frágengu
rafmagni. Máluð að innan. Upp. veita Óli í 820-0303
eða Bárður í 896-5221.

Selvogsgrunn - 4ra herb.
Nýkominn í einkasölu 84, fjögurra herb. íbúð á
jarðhæð í tvíbýli. Skemmtileg íbúð á frábærum stað.
Sérinngangur. Laus fljótlega. Verð 25.0 millj.
Uppl. veitir Bárður H Tryggvason í 896-5221.

Skorradalur - Heilbjálkahús
Skeggjagata.
Góð ca. 50 fm íbúð á jarhæð með sér inngangi í góðu
vel staðsettu húsi. V. 15,2m.
Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Tæplega 70 fm eign í Vatnsendahlíð. Þrjú svefnherbergi. Stofa og eldhús í opnu rými. Stór útsýnis- og
sólpallur er fyrir framan meðfram húsi, þar er heitur
pottur. V. 17,6 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Frítt sölumat á Valhöll fasteignasölu! - Leitið upplýsinga hjá sölumönnum í síma 588-4477.
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Glæsilegar 3ja-4ra herbergja lúxusíbúðir
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92.2 fm
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46.600.000
35.400.000
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44.450.000
49.500.000
36.400.000
38.400.000
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41.450.000
57.150.000
42.450.000
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91.4 fm
102 fm
126.6 fm
119.6 fm
102.9 fm
105.2 fm
125.4 fm
136.5 fm
103.3 fm
105.3 fm
125.8 fm
136 fm
159.2 fm
181.7 fm

2ja
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3ja
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3ja
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3ja
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3ja
4ra

31.450.000
43.700.000
41.300.000
37.600.000

49.700.000
40.300.000

54.400.000
75.600.000
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Föst sölulaun
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk
Sölulaun eigna yﬁr 60 milljónir aðeins 0,8% + vsk
Eysteinn Sigurðsson

Magnús Hilmarsson

Sigurður Hjaltested

Löggiltur fasteignasali
Sími: 896 6000
eysteinn@skeifan.is

Sölumaður
Sími: 896 6003
magnus@skeifan.is

Löggiltur fasteignasali
Sími: 821 5400
sigurdur@skeifan.is

Víðihvammur – Einbýli með aukaíbúð
Fallegt og mikið endurnýjað 178,5 fm
einbýlishús sem er 2 hæðir og ris.
Hæðin og risið er ein glæsileg íbúð.
Fallegar nýjar innréttingar.
Nýtt parket. Á jarðhæðinni er falleg
stúdíó-íbúð. Mjög fallegur ræktaður
garður með timburverönd í suður. 31 fm
bílskúr fylgir. Verð 47,8 millj.

Úlfarsbraut 3ja – Bílskýli
Glæsileg og óvenju rúmgóð 113 fm
3ja herbergja íbúð á 1. hæð í nýju
fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu.
Fallegar innréttingar. Parket. Stórar
stofur. Suðvestur svalir.
Verð 32,8 millj.

www.skeifan.is

Efstihjalli Kópavogi– 4ra herb.
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 92,3
fm íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli. Fallegar
endurnýjaðar innréttingar og gólfefni,
parket og ﬂísar. Suðursvalir út frá stofu.
Falleg íbúð á rólegum og góðum stað í
Kópavogi. Verð 26,8 millj.

Austurkór – Kópavogur

Fannafold – Parhús
Glæsileg 127 fm parhús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr á frábærum
stað í lokaðri götu. Mjög fallegar
innréttingar og parket. Út frá stofu er
fallegur laufskáli með ﬂísum á gólﬁ.
Fallegt útsýni. Flott eign á góðum stað.
Verð 38,2 millj

Kórsalir 2 stæði – Aukaíbúð
Mjög falleg 3ja til 4ra herbergja 116 fm
Bústaðavegur – sérhæð
íbúð á jarðhæð ásamt fallegri 40 ,7 fm
Falleg 100,4 fm 3ja til 5 herbergja efri
stúdíó-íbúð í kjallara. Samtals 157,3 fm.
sérhæð við Bústaðaveg. Fallegar
Fallegar innréttingar. Parket. Íbúðin er
innréttingar. íbúðin var 5 herbergja.
skráð 4ra herergja en stofa hefur verið
Búið er að sameina eitt herbergi við
stækkuð um eitt herb. Þessi íbúð er
stofu og gera annað herbergi að opnu
sérhönnuð fyrir fatlaða og fylgja henni
vinnuherbergi. Ekki mikið mál er að gera 2 bílastæði. Eitt í bílskýli og eitt fyrir
hana að 5 herb. aftur. Verð 28,3 millj.
framan húsið. Verð 45 millj.

- Glæsilegar sérhæðir með einstöku útsýni
Höfum til sölu 6 glæsilegar nýjar sérhæðir á einum fallegasta
útsýnisstað á höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða 128 og 138 fm
hæðir sem skilast fullbúnar án gólfefna eða tilbúnar til innréttinga. Stórar svalir 16 og 20 fm.
Afh. í okt. til des. 2013.
Verð á tilb. til innréttinga
frá 32,4 millj.
Verð á fullbúnum á gólfefna
frá 39,4 millj.

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

Stórikriki 21 - 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

Hjallasel 1 – 109 Reykjavík - Opið hús IÐ
OP

298,6 m2 endaraðhús í
botnlanga með fallegu
útsýni og aukaíbúð við
Hjallasel 1 í Reykjavík.
Eignin er á þremur
hæðum, á jarðhæð er
forstofa, svefnherbergi,
þvottahús, bílskúr auk
stúdío íbúðar. Á 2. hæð
er stofa, borðstofa,
eldhús, sjónvarpshol,
hjónaherbergi og
baðherbergi. Á 3. hæð
eru þrjú svefnherbergi
og hol. V. 58,5 m.

ÚS

H

Opið hús þriðjudaginn 27. ágúst á milli kl. 17:30 og 18:00.

Stórikriki 2 – 270 Mosfellsbær
Eina alvöru penthouse
íbúðin í Mosfellsbæ Glæsileg 247,5 m2 penthouse íbúð í 3ja hæða
lyftuhúsi með stæði í
bílakjallara við Stórakrika 2 í Mosfellsbæ.
Íbúðin er svotil fullbúin,
en baðherbergi og
þvottahús er ófrágengið.
Íbúðin skiptist í forstofu,
tvær rúmgóðar stofur,
borðstofu, fjölskyldurými,
Nýtt á skrá
eldhús, baðherbergi
með baðkari, þvottahús
og fjögur rúmgóð svefnherbergi. Hvíttuð eik og flísar á gólfum, glæsileg eldhúsinnrétting og
sérsmíðaður stigi á milli hæða. Mikið útsýni er af þaksvölum. Verð 50,9 m.

Laus strax

Sandslundur - Við Meðalfellsvatn
Glæsilegt 109,6 m2 einbýlishús ásamt 154,8
m2, 6 hesta hesthúsi með tamningaaðstöðu
og gerði á 5 hektara eignarlandi á fallegum
útsýnissstað rétt við Meðalfellsvatn í
Kjósarhreppi. Eignin er við bakka Sandsár,
sem rennur í Meðalfellsvatn. V. 52,3 m.

Fallegt 410,7 m2 einbýlishús á tveimur
hæðum með aukaíbúð í kjallara og
tvöföldum bílskúr við Stórakrika 21 í
Mosfellsbæ. Flottar innréttingar og
gólfefni. Hellulagt bílaplan og stór afgirt
timburverönd með heitum potti að sunnaverðu. V. 76,0 m.

Óðinsgata 24 - 101 Reykjavík
Nýtt á skrá

Laus strax

82,4 m2 íbúð á 2. hæð með risi við
Óðinsgötu 24 í Reykjavík. Íbúðin skiptist
í hol, eldhús, baðherbergi m/sturtu,
stóra stofu/borðstofu og rúmgott svefnherbergi. Í risi er stórt rými undir súð,
sem notað hefur verið sem unglingaherbergi. V. 27,3 m.

Bakkastaðir 163 – 112 Reykjavík.
117,4 m2 4ra herbergja endaíbúð á
jarðhæð með sér inngangi og verönd
í litlu 2ja hæða fjölbýli við Bakkastaði
í Grafarvogi. Eignin skiptist í forstofu,
stóra stofu og borðstofu, eldhús m/
borðkrók, þrjú svefnherbergi, sér þvottahús, baðherbergi, búr/geymslu og
aukageymslu. Stór afgirt verönd í suður.
Verð 34,5 m.

Hlíðasmári 9 - 201 Kópavogur
Mjög flott fullbúið 141 m2 skrifstofuhúsnæði á efstu hæð í 4ra hæða lyftuhúsi við
Hlíðarsmára 9 í Kópavogi. Eignin skiptist í
dag í tvær skrifstofur, opið rými, salerni og
eldhúskrók. Kerfisloft með góðri lýsingu
og linoleum dúkur á gólfum. Sameign er
snyrtileg. V. 21,7 m.

Nýtt á skrá

Þrastarnes 20 – 210 Garðabæ
Nýtt á skrá
Laus strax
Völuteigur 6 - 270 Mosfellsbær
259,9 m2 atvinnuhúsnæði við Völuteig 6
í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í 136,0 m2
jarðhæð og 123,9 m2 milliloft hæð. Lækkað
verð. V. 21,5 m.

Falleg 1733 m2 eignarlóð í litlum
botnlanga við Þrastanes 20 í Garðabæ
(Arnarnes).
Falleg lóð - Einstök staðsetning í á
Arnaresi. V. 29,9 m.

Í fasteignaviðskiptum
skiptir traust öllu máli
Laugavegur 170 • Sími: 552 1400 • www.fold.is • fold@fold.is
Viðar Böðvarsson viðskiptafr. og lögg. fast. • Einar Guðmundsson lögg. fast. • Einar Ágúst Magnússon sölumaður • Kristín Pétursdóttir lögg. fast. • Rakel Viðarsdóttir viðskiptalögfr.

RAUÐALÆKUR 51- 4RA HERB.
- OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 27.8 17:30-18
PIÐ

Rauðalækur 51, 3.h: OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 27.08 KL. 17:30-18:00
VERIÐ VELKOMIN
Eignin skiptist í tvö góð barnaherbergi með
skápum, rúmgott hjónaherbergi með góðu
skápaplássi, borðstofu stofu, snyrtilegt eldhús
og baðherbergi með glugga og tengi fyrir
þvottavél. Geymsluris er yﬁr hluta íbúðar.
Falleg og vel nýtt 4ra herbergja íbúð á einum
vinsælasta stað Reykjavíkur.
Verð. 32,9millj.
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KIRKJUBRAUT 9, JARÐHÆÐ - HÁ LÁN
- OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 28.8 FRÁ KL 17:30-18

Víðimelur 58 - OPIÐ HÚS
S

SUMARHÚS-ÖNDVERÐARNESI.
Húshólsbraut 3. Fallegt 52 fm sumarhús á mikið
gróinni lóð. Skiptist í forstofu, baðherbergi, tvö
rúmgóð svefnherbergi, eldhús og stofu. Öll gólf
eru ﬂísalögð og með gólfhita, veggir eru gifsaðir og
hvítmálaðir, innfeld lýsging er í loftum. Á svæðinu
er 18 holu golfvöllur, sundlaug, fótboltavöllur
ogtjaldstæði sem er einungis fyrir lóðarhafa. Elías
sýnir s.777-5454 Verð 13.900.000

4RA HERBERGJA

Kirkjubraut 9, jarðhæð:

S

PIÐ

HÚ

Ca. 75 fm. falleg vel skipulögð íbúð á jarðhæð
við Kirkjubraut á Seltjarnarnesi. Stofa, 2
svefnherbergi, eldhús og bað. Sérinngangur.
Góð róleg gata. Há lán. Verð 19,9 millj.

O

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 28.8.
FRÁ KL 17:30-18,
VERIÐ VELKOMIN.

FRÍSTUNDAHÚS

EIGNIR VIKUNNAR

Frístundahús

PIÐ

HÚ
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OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 28.8. FRÁ KL 17:30-18
Víðimelur 58, 1.hæð og bílskúr. Mjög falleg ca. 109 fm. sérhæð ásamt ca. 30 fm.
bílskúr. 3 svefnherbergi,rúmgóð stofa, fallegt eldhús og baðherbergi, gengt á svalir frá
einu herbergi. stór garður er við húsið. Verð 41,5 millj.
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 28.8 FRÁ KL 17:30-18

Fjallkonuvegur. Vandað hús til ﬂutnings.
Mávahlíð 44, ris
Mávahlíð 44,rúmgóð rishæð: 4ra herbergja íbúð í
risi á góðum stað í Hlíðunum. Þrjú svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús með endurnýjaðri fallegri
innréttingu. Gengt frá stofu á suðursvalir.
Verð 24,9 millj.

FRÍSTUNDAHÚS

TIL LEIGU

Eilífsdalur Kjós-Fallegt hús, gott verð.
Fallegt sumarhús á mikið gróinni lóð á mjög
góðum stað í Eilífsdal í Kjós. Leiðarlýsing: Ekið
fram hjá Kiðafelli og beygt inn fyrri aﬂeggjara
í Miðdal út að sumarbústaðahverﬁ sem heitir
Valshamar.. Falleg gróin lóð með gróðurhúsi. Mikið
útsýni. Verð 8,9 millj.

Sólvallagata , Hrísey.
Ca. 108 fm. fallegt einbýli í Hrísey. Um er að ræða
gott timburhús á fallegum stað á eyjunni. Efsta hús
í lokuðum botnlanga. Skiptist í 3 svefnherbergi,
stofur, eldhús, baðherbergi o.ﬂ. Geymsluskúr á lóð.
Pallur við hús mót suðri. Verð 14,8 millj. Frí

Háteigsvegur-Vönduð hæð til leigu
Ca. 114 fm. vönduð miðhæð í glæsilegu húsi
ofalega við Háteigsveg er til leigu. Ca, 24 fm. bílskúr
getur fylgt. Áhugasamir haﬁ samband við Rakel eða
Viðar í s. 552-1400 eða sendið tölvupóst á
fold@fold.is. Leiguverð íbúðar er kr. 250.000.-

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 aðeins 9,9 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.

Runólfur Gunnlaugsson Ásmundur Skeggjason Brynjar Baldursson
lögg. fast.
lögg. fast.
sölufulltrúi

Hraunbær 103 – fyrir eldri borgara
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Hvað kostar
eignin mín?
2ja, 3ja og 4ra
herbergja íbúðum

Kíktu á

víðs vegar á höfuðborgarsvæðinu
með miklu áhvílandi.

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

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

Góð eign
gulli betri

Urðarhæð – Stórglæsilegt einbýli, Gb.

opið hús í dag kl. 17-18.
Sérlega hugguleg og rúmgóð 68,9 fm. 2ja
herb íbúð á 2. Hæð. Yﬁrbyggðar svalir og
mikil sameign og þjónusta fyrir eldriborgara.
Verð 25,3 millj.

Með glæsilegri einbýlum,
246 fm á einni hæð. Mjög góðar
innréttingar.Heitur pottur! Mögul. á ﬁmm svefnherb.
- Sjón er sögu ríkari!

Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798.
Íbúðin er til sýnis í dag kl. 17-18.

Allar nánari uppl. og skoðun veitir
Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038

Móabarð - Hafnarfjörður.

Kristnibraut – Stórglæsileg hæð

Mjög góð 83 fm 3ja herb íbúð á þessum
vinsæla stað í Hafnarﬁrði.Björt og rúmgóð
stofa, parket á gólfum.
Verð 19,8 millj.

Einstaklega glæsileg 240,2 fm hæð á
þessum frábæra útsýnisstað í Grafarholtinu.Möguleiki á auka sér
2ja herb. íbúð. Glæsilegar innréttingar.

Allar nánari uppl. og skoðun veitir
Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038

Allar nánari uppl. og skoðun veitir
Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038

Höfuðborg Fasteignasala

Hlíðasmára 2, 6. hæð 201 Kópavogur S:414-4488

Heimir

Kristján hrl.

Sölvi

Albert

Þorgeir

Snorri

Helga

Ólafur

Sölufulltrúii

Sölufulltrúi

Fasteignasali

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúii

Sölufulltrúi

Fasteignasali

414-4488

630-9000

618-0064

821-0626

696-6580

699-4407

869-4131

612-2277

692-3344

822-8283
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Falleg 3ja herb íbúð á 3 hæð
110 fm með stæði i bílageymslu
Hús og sameign mjög snyrtilegt
Áhv. 27mill, 4,15 vx, afb 114 þús

+UDXQE
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Opið hús

29,9

49,9





Vel staðsett raðhús í botnlanga
Mikið endurnýjað á síðustu árum
Íbúð 132 fm og bílskúr 32 fm
Möguleg skipti á ódýrari eign

Opið hús

19,9





2-3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð
Áhvílandi c.a 17,9, afb.90þús á mán
84,6 fm
Vel skipulögð






49,9

Virkilega glæsileg sérhæð(miðhæð)
3 svefnherb. tvennar stofur
Íbúð 156,6 ,bílsk. 19,3 samt. 175,9 fm
Húsið byggt 1991

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Nánari uppl.veitir Ingimar í síma 612-2277

Opið hús mán 26.ágúst 17:30 - 18:00

Bókið skoðun

Bókið skoðun

Bókið skoðun

ÉOINRQXKYDUIÃ203 Kóp

6XQQXYHJXUÃ220 Hfj

$XVWXUNyUÃ203 Kóp

$XVWXUNyUÃ203 Kóp

17:30 -

39,0





Hrönn

Ingimar

Fasteignasali

Glæsilegt 162fm parhús
Á einni hæð með bílskúr
Gott skipulag, 3 sv.herberg
FRÁBÆRT ÚTSÝNI.

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Opið hús
Opið hús

39,8





Glæsileg raðhús á einni hæð m/bílsk
þrjú góð herbergi, alls 188 fm
Skilast fullbúin að utan, frág lóð
Verð frá 39,8 - 41,5 millj.

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Bókið skoðun

Bókið skoðun

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

33,5





Glæsileg 127,7 fm íbúð í lyftuhúsi
Vandaðar innréttingar úr eik
Stæði í bílageymslu, sér inngangur
Fallegt útsýni

Nánari uppl. veitir Sölvi síma 618-0064

Tilb





Efri sérhæð í þríbýli við Lækinn
Íbúð 115,7 fm og bílskúr 62,1 fm
Bílskúrinn er STÓR með mikla mögul.
LÁGT verð pr. fm á góðri eign

Nánari uppl. veitir Albert í síma 821-0626

Opið hús þri 27, ágúst 18:00 - 18:30

Bókið skoðun

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

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is Stórikriki.
www.berg.is • GSM 897 0047
Mjög vandað 250 fm einbýli auk 53 fm. bílskúrs, samt.
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali 303 fm. við Stórakrika í Mosfelsbæ. Góðar innréttingar. Vel
skuipulagt hús. 8509
Petur@berg.is

Lindarbyggð.

Bjarkarholt-Mosfellsbæ.

Dalatangi.

Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ.
Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi. Flott
hús. 8597

Gott einbýli. 134 fm. auk 51 fm. bílskúrs. Samtals 185 fm.
Stór og gróin lóð, tré og runnar. Eignin þarfnast viðhalds og
hentar því vel laghentum. Verð: Tilboð. 8636

Flott 87 fm. raðhús á góðum stað í Mosfellsbæ. Vandaðar
innréttingar, parket úr hlyn og eldhúsinnrétting úr birki. Tvö
svefnherbergi.Stór sólpallur 43 fm. með skjólveggjum.
Þvottahús og geymsla innan íbúðar. V. 28,9 m. 8622

Gunnarsbraut.

Lóðir í Leirvogstungu.

Gulaþing.

Langholtsvegur. Skrifstofuhúsn.

Lóðir í Vaðnesi.

Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á
ﬂottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri. Samtals: 143
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í
góðu viðhaldi. V. 39,9 m. 8598

Til sölu nokkrar einbýslishúa-og raðhúsalóðir í
Leirvogstunguhverﬁ. Án púða en gatnagerðargjöld eru
greidd. Verð frá 6 -8 millj. millj 8603

Glæsileg 118,6 fm. neðri sérhæð með sér inngangi
í fjórbýlishúsi við Gulaþing í Elliðavatnslandi. Vandaðar
innréttingar, parket. 3 svefnh. Íbúðin er á tveimur pöllum.
Rúmgóð stofa, opið í eldhús. Laus. V. 33,9 m. 8626

Glæsilegt húsnæði með 3 rúmgóðum skrifstofum, eldhúsi,
fundarherbergi,gott alrými með 3 vinnustöðvum. Vönduð
gólfefni, næg bílastæði. Góð aðkoma. 8632

Tvær glæsilegar samliggjandi og afgirtar sumarhúsalóðir í
Vaðnesi í Grímsneshreppi. Veiðiá á lóðamörkum. Stærð
lóar er 1 hektari og hægt að kaupa báðar saman eða
sér. 8606

MIKIL SALA – MIKIL SALA
fasteign.is – fasteign fyrir þig

Kíktu á nýja og glæsilega
heimasíðu fasteign.is

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Sími 5 900 800
Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.
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Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is
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Stórglæsilegar íbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

LUNDUR
Rað- og parhús

EGILSGATA
101 Rvk. 135,7 fm sérhæð með bílskúr.
Nýlega standsett. Vel skipulögð.
Verð 39,9 millj.

200 Kóp. Rað- og parhús á
tveimur hæðum auk bílskúr.
Afhent tilbúinn til innréttinga
að innan, frágenginn að utan
og með frágengri lóð með
sólpöllum og gangstéttum.
NÝBYGGING

GALTALIND

NORÐUVANGUR
220 HFJ. 202 fm einbýlishús á einni
hæð. Tvöfaldur bílskúr. Stórar og
fallegar sólverandir fyrir framan húsið.

201 Kóp. Mjög góð 155 fm
efri sérhæð með innbyggðum
bílskúr, vandaðar innréttingar,
möguleiki á 4 svefnherbergjum, stutt í skóla og leikskóla,
Verð 44,5 millj.

LAUGARÁSVEGUR
104 Rey. 200 fm parhús
á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr. Frábær
staðsetning neðan götu.
Verð 65 millj.

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 33-35 ásamt bílageymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru frá 110-150 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Sérlega góð staðsetning niður við sjávarkambinn með sjávarútsýni. Íbúðirnar verða ýmist með góðum
svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og
www.fjarfesting.is
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SNORRABRAUT
101 Reykjavík. 56 fm. 2ja herb.
Verð 18,9 millj.
Fyrir 55 ára og eldri.

60

og
ára

SAFAMÝRI
108 Rvk. 3ja herb 79,5 fm. Sérhæð.
Timburverönd. Sérinngangur. Mikið
endurnýjuð. Verð 27,2 millj.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

ASPARHVARF
203 kóp. Mjög gott raðhús á tveimur
hæðum . Rúmgóð herbergi, fallegar
innréttingar. Falleg og stór lóð.
Verð 54,9 millj

ri

eld

55

ÁRSKÓGAR
109 Rvk. Efsta hæð. 76 fm. 2ja herb.
Gott útsýni. Hátt til lofts.
Fyrir 60 ára og eldri.

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

LJÁRSKÓGAR
109 Rvk. Einbýli. Möguleiki á aukaíbúð. Góð staðsetning í lokaðri götu.
Vandað og gott hús.

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR
Búseturéttir til sölu á Suðurnesjum.

og
ára

ri

eld

SLÉTTUVEGUR
108 Rvk. 85 fm. 3ja herb. ásamt 24
fm bílskúr. Gott útsýni. Góð og vel
umgengin sameign. Verð 37,0 millj.
Fyrir 55 ára og eldri.

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

Eigum íbúðir í minni rað- og parhúsum í nágrenni við höfuðborgina. Algeng stærð um 90 fm ásamt bílskúr.
Einnig eigum við íbúðir í sambýlishúsum þar sem reknar eru þjónustumiðstöðvar af viðkomandi sveitarfélögum.
Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins í síma 552-5644 milli kl. 9-15.
Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar um íbúðirnar og aðrar íbúðir í sölumeðferð á heimasíðu: bumenn.is.
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Einstök staðsetning – 249m2 parhús með
frábæru útsýni yfir Elliðavatn
Opið
dag Mánudaginn
26.águst
Opiði hús
þriðjudaginn
9. Júlí Kl.
kl. 18:00
18:00- 18:30
– 18:3
Upplýsingar veitir Guðjón í síma 694 5422

OPIÐ HÚS AÐ Lynghólum 12-18,
Garðabæ, Þriðjudaginn 27 ágúst kl. 17-18
400 fm. einbýlishús/atvinnuhúsnæði
á þessum eftirsótta stað við
Sóleyjargötu. Húsið er steinsteypt,
byggt árið 1933 og er teiknað
af Einari Sveinssyni arkitekt.
Upprunalegur stíll er enn til staðar s.s.
ﬁskaparket á gólfum, innbyggðar bókahillur og arinn. Fyrir liggja teikningar
með örfáum breytingum sem skipta
þó sköpum með tilliti til nútímaþarfa.
Stór gróinn garður. Stórkostlegt útsýni.

Funkishús í Þingholtunum.

Eignin er laus til afhendingar
við kaupsamning.
Sjón er sögu ríkari.

OPIÐ

HÚS

Húseign kynnir glæsilegt raðhús við Lynghóla í Garðabæ, Húsið afhendist
fullbúið að utan og málað en fokhelt að innan. Lóð grófjöfnuð.
Raðhúsin eru til afhendingar strax.
Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177
eða á skrifstofu Húseignar í síma 585-0101

Suðurlandsbraut 48 • 108 Reykjavík • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.
SÍMI 570 4500, www.fastmark.is

huseign@huseign.is • www.huseign.is

Baldvin Ómar Magnússon - Löggiltur fasteignasali

Byrjaðu strax að spara. Skráðu kortin ykkar
núna á www.stod2.is/vild

FÍTON / SÍA

Í GRAFARVOGI

ENN MEIRA FYRIR
ÁSKRIFENDUR

20 % 50 %

20% afsláttur af öllum
vörum við fyrsttuu kaup.
Tilboðið gildir út ágúst
aðeins í Fákafeni 11.

50% afsláttur af
minigolfi í Skem ævintýramtiga
í Grafarvogi. Þú rðinum
bo
aðeins 600 kr. fy rgar
36 minigolf-brau rir
tir.

TIL LEIGU
Nýbýlavegur 4-8

Þessi fyrirtæki eru þegar byrjuð með rekstur
í húsinu ásamt ﬂeiri spennandi fyrirtækjum.

Glæsilegt verslunar-, skrifstofu- og iðnaðarhúsnæði með allt að 4 metra lofthæð.
Hentar vel undir verslanir, veitingastaði, bílaumboð, bílaleigu, verkstæði o.ﬂ
Frábær staðsetning, næg bílastæði, sanngjarnt verð.
Þeir sem eru komnir í húsið:
Bónus, Lyfja, Zoon útivistarfatnaður, Eðalbón, Metabolic,
Domusnova fasteignasala, Frumvöðlasetrið, Til Sjávar og
sveita, Bókhaldsþjónusta, Ferðaskrifstofa, Lögfræðistofa,
Slow motion Travel o.ﬂ

50 - 9000 fm

Nánari upplýsingar gefur
Sverrir Einar Eiríksson
í síma 661-7000
Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur
fasteignasali.

Sverrir Einar
Eiríksson
Sölufulltrúi

EF EKKI ÞÁ FÆRÐ ÞÚ
50% AFSLÁTT AF SÖLULAUNUM

HRINGDU NÚNA Í SÍMA

Nýbýlavegur 8, 2. hæð // 200 Kópavogur // Sími: 527 1717 // www.domusnova.is

527 1717

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

Bílar til sölu

BÍLAR &
FARARTÆKI

ÞJÓNUSTA
Bókhald
Pípulagnir
TILBOÐ 320 ÞÚS

Til sölu mjög vel með farinn Kia
Sportage árg. 2012. Ek. 51 þ. Dísel.
Beinsk. Verð 4390. þús. Uppl. í S: 896
5144.

VOLVO S40 2.0 Sjálfskiptur, árgerð 98
ek.177 þús, skoðaður 14, dökkar rúður,
cd ofl, góður bíll ásett verð er 490 þús
fæst á 320 þús s.841 8955

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

GULLMOLI
NISSAN Patrol gr 37” breyttur 2
dekkjagangar 35” og 37” Ár 2005,
ekinn 114 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Tilboðsverð 3990.000. Tilboð
Rnr.105728.Netbílar.is 5885300.

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

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í
s. 699 6069 & 663 5315.

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

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

MÁLARAMEISTARI

Hreingerningar
VW GOLF - TILBOÐ
Árg‘96 ek. aðeins 124 þús, ssk,
heilsársdekk, ný tímareim, nýjar
bremsur, sk‘14. Verð: 290þús. S. 896
3044

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Við tökum að okkur alla almenna
málningarvinnu f. húsfélög,
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 861 1242
& egillsverris@gmail.com

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

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

TOPPÞRIF EHF. S. 773 4020
Ræstingar fyrir einstaklinga og
fyrirtæki. Gerum verðtilboð.
toppthrif@toppthrif.is

Sendibílar

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662
0662
Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.

OPEL Zafira tourer dísel. Árgerð 2012,
ekinn 2 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.690.000. Rnr.990400.

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

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

Garðyrkja

Keyrðu á rafmagni eða bensíni.
Nissan Leaf rafbíll frá Kr. 2.995.000,
Chevrolet Volt rafmagn og bensín frá
Kr. 3.995.000, Toyota Prius Plug-in
rafmagn og bensín frá Kr. 3.995.000.
Útsölutilboð á sýningabílum,
eftirársbílum, rafbílum, metan, bensín
og díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt
að 75% fjármögnun í boði. islandus.
is - S. 5522000

Húsaviðhald

MÚRVIÐHALD S. 770 4520
HÚSAVIÐHALD NÝBYGGINGAR
Allar múrviðgerðir - Steining
- Múrarar Áratuga reynsla.
Smiðir - Málarar Háþrýstiþvottur.
GS múrviðhald ehf.
Netfang: murvinna@gmail.com

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.
NISSAN Primera acenta. Árgerð 2005,
ekinn 159 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 990.000. Rnr.140104.

Bílaþjónusta

Save the Children á Íslandi

MERCEDES BENZ Ml 350. Árgerð
2007, ekinn 99 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 4.490.000.
Rnr.100183.

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.

til sölu

Hjólbarðar

TIL SÖLU!

SKIPAGÁMAR

Nissan Leaf frá Kr. 2.995.000
heimkominn! Rafbílar og Evrópsk
hleðslutæki fyrir alla rafbíla. Bjóðum
allar gerðir nýrra og nýlegra bíla frá
helstu framleiðendum, sýningarbíla,
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar,
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín
og Díselbílar. Höfum selt hundruði
bíla til Íslands. www.islandus.is - S.
5522000.

250-499 þús.

Eigum líka 20 feta gáma í venjulegri hæð.
Báðar gerðir með gild flutningsskírteini.

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

Varahlutir
VW - SKODA - VARAHLUTIR
Eigum varahluti í VW, Skoda og
Audi og Pajero frá ‚02 Kaupum bíla
til niðurrifs og uppgerðar. Bílabúið,
Kaplahrauni 11 220 hfj. S. 534 1045.
Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló,
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar.
Óska eftir Toyotu Yaris til viðgerðar
eða niðurrifs. S. 892 7852

SMÁPARTAR.IS
SJÁLFSKIPT STATION
COROLLA TILBOÐ 390 ÞÚS
Hringhella 6 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 535 2550
info@hafnarbakki.is • www.hafnarbakki.is

TOYOTA COROLLA WAGON TERRA 1,6
VVTI árg‘00 ek.193 þús, Sjálfskiptur,
dráttarkrókur ofl. ásett verð 590 þús
TILBOÐ 390 ÞÚS s.841 8955

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

Eigum orðið mikið úrval notaðra
varahluta í Subaru, Skoda, Suzuki,
Nissan, Opel, Wolkswagen, Kyron,
Mitsubishi, Honda, Peugeot, Renault,
Ford Escepe. Uppl. á Smápartar.is eða
í s. 567 5040/ 7785040

VIÐHALD FASTEIGNA.

GRÖFUÞJÓNUSTA
AUBERTS.
Allar stærðir af gröfum með
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum
grjótkanta og útvegum holtagrjót
og allt fyllingarefni, jöfnum
lóðir, gröfum grunna. Einnig
endurnnýjun á drenn og
klóaklögnum.
Sími 892 1663.

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

HÚSASMIÐIR.
Geta bætt við sig verkefnum: Þök,
gluggar, klæningar utan hús sem inni,
milliveggir, parket, innréttingar, flísar,
málun. Tilboð/tímavinna s. 694-1385.
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.
Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla.
S. 867 7753.

KYNNING − AUGLÝSING
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Vellíðan á vinnustað
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Úrvalið af skemmtun er frábært í Skemmtigarðinum í Smáralind. Þar má finna eitthvað við allra hæfi.

Hópurinn hristur saman í
Skemmtigarðinum Smáralind
Þeir sem huga að því að skipuleggja skemmtilegan starfsmannafagnað, fjölskyldudag, hópefli eða árshátíð ættu að kynna sér það sem
Skemmtigarðurinn í Smáralind hefur upp á að bjóða. Í lifandi umhverfi og fjörugum leikjum hristist hópurinn betur saman.

V

ið sérsníðum daginn eftir
óskum gesta okkar,“ segir Edda
Blumenstein, framkvæmdastjóri Skemmtigarðsins í Smáralind,
þegar hún er innt eftir því hvað sé í
boði fyrir starfsmannahópa, fjölskyldur og vinahópa. Hún tekur sem
dæmi hópeflisdag sem kallaður er því
skemmtilega nafni Leikjameistarinn.
„Í Leikjameistaranum fylgir starfsmaður Skemmtigarðsins hópnum
allan tímann. Byrjað er á að skipta
hópnum upp í lið, búin eru til nöfn á
þau, liðsforingi og ritari kosinn. Síðan
byrjar fjörið,“ segir Edda glaðlega en
hópurinn getur farið í alla skemmtilegustu leiki Skemmtigarðsins, keppir
innbyrðis og stigin eru skrifuð niður.
Sem dæmi um tæki sem keppt er í
nefnir Edda lasertag, 7D bíó, körfubolta, bíla og mótorhjól, Hamarinn,
danstæki, keilu og Iceball, auk fleiri.
„Stemningin verður iðulega mjög lífleg, enda myndast mikil spenna og
keppnisskapið vaknar,“ segir Edda
glettin.
Eftir mótið býður Skemmtigarðurinn upp á hlaðborð af pitsum og gos
að drekka. „Þegar liðin eru öll búin
að keppa reiknum við saman stigin
meðan gestir okkar næra sig. Eftir að
við tilkynnum sigurliðið keppa þeir
sem voru í fyrsta sæti í hverju liði í
leik sem við veljum. Sá sem sigrar er
titlaður Skemmtigarðsmeistarinn,“
lýsir Edda.
Þetta prógram tekur um tvo til fjóra
tíma. „Eftir mótið getur hópurinn
síðan drukkið eins og hann lystir og
sungið í karókígræjunum okkar sem
eru á barnum.“

Góð fjölskylduskemmtun
Skemmtigarðurinn er frábær staður
fyrir alla fjölskylduna, bæði börn,
unglinga og fullorðna. Því er ekki
úr vegi að fjölskyldan skemmti sér
saman og kynnist þannig á glænýjan
máta. „Við í Skemmtigarðinum tökum
að okkur að sérsníða skemmtilega
dagskrá fyrir fjölskylduna og köllum
það Fjölskyldudag,“ segir Edda en
sleggjan, lasertag, partýkeila, fallturninn, 7D bíóið og píla, auk yfir
hundrað leiktækja, gerir daginn
ógleymanlegan.

Öll fjölskyldan skemmtir sér saman.

Keilan klikkar ekki.

7D-bíósalurinn er alltaf vinsæll.

Ánægður hópur í lasertag.

Á bar Skemmtigarðsins má gera sér glaðan dag og jafnvel syngja í karókí.

Einnig er hægt að skella sér í pool.

Leiktækin eru margvísleg.

UMSAGNIR GESTA SKEMMTIGARÐSINS
Þakka kærlega
fyrir okkur, þetta var
fullkomið og hrósin
streyma inn til okkar.
Frábær þjónusta og
skemmtilegur staður!
Starfsfólk Vodafone

Þetta var ótrúlegt.
Allir leikirnir frábærir
og lasertagið toppaði
allt! Staffið geðveikt
næs. Héldum að þetta
væri bara fyrir krakka!
Starfsmenn Skífunnar

Kærar þakkir fyrir okkur, það eru allir
mjög glaðir og ánægðir með fjölskyldudaginn
okkar í Skemmtigarðinum. Flott þjónusta,
fjölbreytt úrval tækja, allir fundu eitthvað við
sitt hæfi. Nokkuð ljóst að við munum endurtaka
þetta.
Atli Freyr Einarsson, framkvæmdastjóri DHL á Ísland

Við skemmtum okkur frábærlega. Þetta
vakti mikla lukku. Allir sem mættu fóru í burtu
brosandi hringinn.
Starfsfólk Össurar
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Vellíðan á vinnustað -

einstaklingur
og umhverfi
Að mörgu er að huga þegar kemur að vellíðan starfsfólks í vinnu. Vellíðan er
ekki einungis háð stöðu hvers einstaklings á vinnustaðnum heldur á hún
einnig rætur að rekja til umhverfisins og vinnustaðarins sjálfs.
„Mikill ávinningur er falinn í því
að leggja vinnu í vellíðan starfsfólksins og má þar meðal annars
nefna aukna ánægju í starfi, bætt
samskipti, minni tíðni fjarveru og
minni starfsmannaveltu,“ segir
Ólafur Kári Júlíusson, ráðgjafi hjá
Vinnuvernd ehf.
Tilgangurinn með þjónustu
Vinnuverndar er að auka starfsánægju og árangur, bæta öryggi og
efla vellíðan og heilbrigði starfsmanna á vinnustöðum. Ólafur
starfar á sviði vinnusálfræði og
segir Vinnuvernd ehf. taka að sér
fjölmörg krefjandi mannauðsmál
á ári hverju.
Hildur Friðriksdóttir, ráðgjafi í sálfélagslegu vinnuumhverfi, og Svava Jónsdóttir heilsuog mannauðsráðgafi.

Vellíðan leiðir
til sparnaðar
Tíðar og óskýrar fjarvistir starfsmanna valda óöryggi og álagi sem
dregur úr afköstum og vinnugleði. Vinnufélagar sem sitja uppi með
verkefni þeirra sem ekki eru til staðar ná síður að sinna skyldum
sínum. Það dregur úr starfsánægju og getur skapað óþægilegt
andrúmsloft sem skemmir út frá sér. Ástandið getur jafnvel dregið úr
viðveru annarra starfsmanna og þannig verður til vítahringur og viss
ómenning á vinnustað. Hjá þessu er hægt að komast með breyttum
viðhorfum til veikinda og fjarveru frá vinnu.
ProActive er nýtt ráðgjafa- og fræðslufyrirtæki sem stuðlar að nýrri
sýn á starfsmannamálin með það að markmiði að efla vellíðan á
vinnustað og draga úr kostnaði vegna veikindafjarvista. Við bjóðum
öfluga fræðslu og ráðgjöf til stjórnenda og starfsmanna um viðverustjórnun og kennum þrautreyndar aðferðir til að koma á betra skipulagi og ná fram sparnaði samhliða því að auka starfsánægju og
vellíðan starfsmanna.

Nágrannalöndin komin lengra
Í nágrannalöndum okkar og víðar er markvisst farið að vinna eftir
stefnu í fjarvistamálum og endurkomu til vinnu eftir langtímaveikindi. Stefnumótunin byggist oft á laga- og reglugerðaákvæðum í viðkomandi landi. Yfirleitt greiða atvinnurekendur í þessum löndum
veikindalaun í allt að 15 daga og eftir það tekur samfélagstryggingin
við en á Íslandi greiða atvinnurekendur mun lengur veikindalaun.
Réttur til launa í veikindum miðast við kjarasamningsbundin réttindi starfsmanns og getur verið allt að 3-12 mánuðir eftir mismunandi
kjarasamningi. Ábyrgð á framfærslu starfsmanns í veikindum hér á
landi er því talsvert frábrugðin nágrannalöndunum. Því má ætla að
viðverustjórnun með áherslu á stefnumótun og leiðir til að auka viðveru og vellíðan á vinnustað ætti að vera afgerandi hagsmunamál
atvinnurekenda og stjórnenda á Íslandi.
Ef stjórnendur hafa hug á að breyta viðverumenningu vinnustaðarins eða efla starfsmannahópinn er mikilvægt að bæði starfsmenn
og stjórnendur taki þátt í fræðslu sem stuðlar að viðhorfsbreytingu og
hvatningu á vinnustaðnum. ProActive býður mismunandi nálgun í
þjónustu sinni, sjá nánar á heimasíðunni www.proactive.is.

Save the Children á Íslandi

Skoðum allar hliðar
„Til að tryggja vellíðan á vinnustað
þarf að huga að einstaklingnum á
vinnustaðnum og persónulegri
færni hans. Þar þarf að skoða
styrkleika og veikleika og gera
starfsmanninum kleift að dafna
í því umhverfi sem hann/hún
starfar í,“ útskýrir Ólafur. Hann
segir samskipti á vinnustað, viðhorf, stjórnunarhætti, álag og
kröfur einnig hafa mikil áhrif á
líðan okkar í vinnu.
„ He i ld a r m y nd i n e r þ v í
mikilvægari en einstaka atriði og
því leggjum við okkur fram við
að kynnast fyrirtækinu sem við
vinnum með til að ná heildarsýn
yfir það sem gera skal.“

Raunhæf og gagnleg þjónusta
„Við bjóðum upp á lausnir sem
færa fyrirtækinu og fólkinu þar
raunveruleg verðmæti sem hægt
er að sjá, bæði í breyttum vinnustað og jákvæðum tölum í bókhaldinu. Við viljum ekki bjóða
upp á tímabundna plástra heldur

Ólafur Kári Júlíusson, ráðgjafi á sviði vinnusálfræði hjá Vinnuvernd ehf., segir að til
að tryggja vellíðan á vinnustað þurfi meðal annars að huga að einstaklingnum og
MYND/GVA
persónulegri færni hans.

nýtum við okkur gagnreyndar
aðferðir vinnusálfræðinnar í stað
tísku fyrirbrigða sem skjóta reglulega upp kollinum. Við tökum ekki
áhættu með fólkið sem við vinnum
með en notum fjölbreytt mælitæki,
vinnustofur og viðtöl til að skilgreina þá þjónustu sem fyrirtækið
þarfnast á hverri stundu.“

Lítil, skemmtileg og spennandi
skref í einu
Þegar þú ræktar garðinn þinn

ANDRÚMSLOFTIÐ
SKIPTIR SKÖPUM
Miklu máli skiptir að á vinnustað ríki góður
andi, hvort sem um er að ræða stórt fyrirtæki eða fámennan hóp. Alls kyns hefðir
og uppákomur létta lífið og skapa
skemmtilegri stemningu.
Til dæmis er hægt að slá saman í
morgunverðarhlaðborð viku- eða
mánaðarlega, þar sem starfsfólk
skiptir með sér verkum og á svo
notalega stund saman.
Í kringum viðburði eins og
Eurovision og íþróttaviðburði er
hægt að koma af stað getraun
milli deilda eða einstaklinga, þar
sem verðlaunin geta verið af ýmsum
toga, vínpottur eða besti stóllinn. Jafnvel frídagur!
Það er góð hugmynd að gera eitthvað
saman utan vinnutíma. Þannig kynnist fólk á
öðrum forsendum og tengslin eflast.
Vinnustaðagrín vekur gjarnan kátínu og ýmislegt er
hægt að bralla með góðum undirbúningi. Gott er þó
að hafa í huga að þunn lína er á milli eineltis og „saklausra
hæðnisskota“. Varist að ráðast á persónu samstarfsfélaga.

skaltu nota hrífu en ekki jarðýtu. Það sama gildir með fyrirtækin,“ segir Ólafur. „Við setjum
markmið með vinnustaðnum og
gerum í kjölfarið aðgerðaráætlun
þar sem við ákveðum hvað þarf
að gera og hvenær. Við leggjum
mikla áherslu á að fá starfsfólkið
á vinnustaðnum með okkur í lið,
ekki bara stjórnendur. Þannig
náum við betur fram þeim árangri
sem allir sækjast eftir.“
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KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Nudd

HEILSA
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Atvinnuhúsnæði

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

Nudd, nudd, nudd! Slökunarnudd frá
9-24. Rvk 101, s: 841 6795 Júlija.

Spádómar

Heilsuvörur
s. 552-4910.

HITAVEITUSKELJAR OG LOK
Eigum til Hitaveituskeljar til afgreiðslu
strax.Stærð 210x210cm. 1650 lítrar.
Byggaðar úr trefjagleri. Sterkustu
og vönduðustu hitaveituskeljar á
markaðnum í dag. Litir: Svört og
Moonscape. 100% sjálfberandi skeljar.
Eigum lok á lager fyrir rafmagnspotta
og hitaveituskeljar. www.Heitirpottar.is
Sími 777 2000, (Sogavegi 3, í verslun
Fiskikóngsins)

KAUPI GULL !

Höfum til leigu í &thorn;essu húsi
ca 1100 fermetra &thorn;jónustu
og i&eth;nar&eth;arhúsnæ&eth;i á
efri hæ&eth;. Húsnæ&eth;i&eth; er
snyrtilega innrétta&eth; me&eth;
móttöku r&yacute;mi og og gó&eth;ri
a&eth;stö&eth;u fyrir starfsmenn
Uppl. síma 696-1001.

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

Til leigu 100fm iðnarhúsnæði að
Stapahrauni í Hafnarfirði. Uppl. í s.
863 9774

AFGREIÐSLUFÓLK ÓSKAST!
Starfsfólk óskast í fullt starf og
hlutastarf á virkum dögum í vetur
í nokkrar verslanir Kornsins.
Umsóknir sendist á netfangið
umsokn@kornid.is eða kornid.is

Geymsluhúsnæði
KAUPUM GULL

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

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

UPPHITUÐ
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í
BORGARF.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og
fl. S: 499 3070, www.solbakki.com

220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

SPÁSÍMINN 908 5666

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

Sjónvarp

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

Rafvirkjun
Endurnýjun raflagna, töfluskipti,
viðgerðir. Uppl. í s. 777-0458 eða
sludviksson@gmail.com.

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

Til bygginga

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

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

Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg & www.lifsstill.is

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

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

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

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

Önnur þjónusta

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.

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

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

ATVINNA
Óskum eftir vönum pizzbökurum á
Hróa á Smiðjuvegi og Austurstræti.
Uppl. 774-5959 eða hroi@hroi.is
Vissa byggingaverktaki óskar eftir
smiðum í vinnu. Uppl. í S: 659 9661

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

Atvinna í boði

Námskeið

VANUR VÉLVIRKI ÓSKAST.

ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA
ÞJÓNA OG
AÐSTOÐARFÓLK Í SAL.
Vegna aukinna umsvifa vantar
okkur bæði þjóna og aðstoðarfólk
í sal. Nauðsynlegt að viðkomandi
hafi reynslu af þjónustustörfum,
eigi gott með að umgangast fólk
og geti unnið sjálfstætt, hafi
meðmæli og ferilskrá (CV).

Til sölu

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Snælandvideo óskar eftir starfsfólki í
fullt starf, um er að ræða vaktavinnu.
Vinsamlega leggið inn umsókn á
snaelandvideo.is eða hafið samband
við Pétur í síma 693-3777. Athugið
eingöngu er um fullt starf að ræða!

Vélaverkstæðið Bætir ehf óskar eftir
að ráða vanan vélvirkja til starfa við
viðgerðir á Dísel vélum. Upplysíngar
veitir Þráinn í síma 8922328.

Verslun

KEYPT
& SELT

VERSLUNARSTJÓRI
Verslunarstjóra vantar í verslun
Kornsins.
Umsóknir sendist á netfangið
umsokn@kornid.is eða kornid.is

Lærðu að hlaupa með minna álagi á
ökkla - fótleggi - kálfa - hné - mjaðmir
- mjóbak. www.smartmotion.is s. 896
2300.

Við erum virðulegt veitingahús
í miðborginni með aðlaðandi
umhverfi.
Hafir þú áhuga sendu okkur
þá tölvupóst á: manager@
skolabru.is með ofangreindum
upplýsingum ásamt símanúmeri
og við munum hafa samband.

NEMI ÓSKAST.
Vélaverkstæðið Bætir ehf óskar eftir
að ráða nema eða áhugasaman mann
til starfa á vélaverkstæði. Upplysíngar
veitir Þráinn í síma 8922328.

SKALLI ÖGURHVARFI
Óskar eftir að ráða starfsfólk í
afgreiðslu og eldhús. Uppl. á staðnum
milli kl. 3-6

TILKYNNINGAR

Einkamál
Djarfar upptökur. Rauða Torgið vill
kaupa djarfar upptökur ísl. kvenna,
18+. RaudaTorgid.is

HÚSNÆÐI
Ökukennsla
WWW.AKSTURINN.IS
S. 694 9515
Lausfrystar, kæli- og frystiklefar.
Hægt er að fá klefana með eða án
vélakerfis. Íshúsið ehf, www.ishusid.is
,S:566 6000.

Óskast keypt
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 )
Upplýsingar í síma 661 7000.

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
Kenni allan daginn Toyota 2011,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.

HEIMILIÐ

Húsgagnaviðgerðir
Leysum málningu og bæs af gömlum
húsgögnum, hurðum o.fl. S. 897
5484/3327.
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Húsnæði í boði
Til leigu, 120 fm, 3.h. lúxusíbúð í
Sjálandshverfinu í Garðabæ. Íbúðin
er á annarri hæð í 10 íbúða blokk
og með glæsilegu útsýni (sjávarsýn).
Íbúðin gæti verið laus í kringum
15.sept. Áhugasamir sendi upplýsingar
á netfangið: sjalandshverfi@gmail.
com. Þar sem kemur fram nafn,
kennitölur og fjölskyldustærð.
Gott herbergi með aðgang af WC og
snyrtingu í fjölbýli. Svæði 110. Algjör
reglusemi áskilin. Leiga 50þús á mán.
Rafmagn, hiti og hússjóður innifalin.
Áhugasamir sendið svar á: galleku@
gmail.is

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

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

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

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

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.
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FRÁBÆRT
MÁNUDAGSKVÖLD
Með áskrift að Stöð 2 fylgja:
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THE NEWSROOM

LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

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

Áttu síðustu
plötu
Justin Bieber?

Happadagur, ég
á eina eftir!

Uppselt!

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Frábær dramaþáttaröð um hinn eitursnjalla Mike Ross og
hinum harðsvíraða Harvey Specter.

21:25

ÞUNG

2

NASHVILLE

SUITS

MIÐLUNGS

6

Dramatískir þættir þar sem tónlistin spilar stórt hlutverk og
fjallar um kántrí-söngkonuna Rayna James.

20:45

LÉTT

Því miður Lenni,
það geta ekki allir
fengið skrifborðsvinnu.

BARNALÁN

Magnaðir dramatískir þættir með Jeff Daniels í hlutverki
fréttalesara.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þakka
þér fyrir
Hannes! Ég
elska þig
líka!

Ég elska
þig,
mamma!

Ef móðurhlutverkið væri tímarit
myndi ég endurnýja áskriftina mína.

Andvarp

7:00-20:00

BARNAEFNI ALLA DAGA

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

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

Gunnar Björnsson
Staðan kom upp í skák hins umdeilda
Georgíumanns Zurab Azmaiparashvili
og Lettans Alexei Shirov í Lvov árið
1989. Shirov átti leik.

Enginn getur látið þér líða illa án þíns samþykkis.
Eleanor Roosevelt

Svartur á leik

22:00

SHERLOCK HOLMES 2

Hörkuspennandi og stórgóð mynd með Robert Downey Jr.
og Jude Law í aðalhlutverkum.

6

7

9

3

4

10

12

11

13

15

16

18

21

LÓÐRÉTT
1. magi, 3. hljóm, 4. billjónasti, 5.
svívirðing, 7. verkfæri, 10. bjálki, 13.
rá, 15. gón, 16. keraldi, 19. tveir eins.
LAUSN

17

19

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. offur, 6. drykkur, 8. mánuður, 9.
fæðu, 11. tveir eins, 12. kambur, 14.
samband, 16. hæð, 17. fiskur, 18.
smátt lausagrjót, 20. í röð, 21. fugl.

8

14

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

5

20

LÁRÉTT: 2. fórn, 6. öl, 8. maí, 9. mat,
11. ðð, 12. burst, 14. félag, 16. ás, 17.
áll, 18. möl, 20. aá, 21. ugla.
LÓÐRÉTT: 1. vömb, 3. óm, 4. raðtala,
5. níð, 7. laufsög, 10. tré, 13. slá, 15.
gláp, 16. ámu, 19. ll.

2

1

35...Hxc6! 36. bxc6 Dxf1+! 37. Hxf1
Hb1. Hvítur gafst upp enda skammt í
mát. Shirov, sem þykir afar skemmtilegur skákmaður er frá Riga rétt
eins og Mikhail Tal. Shirov sigraði á
Reykjavíkurskákmótinu árið 1992
ásamt Jóhanni Hjartarsyni.
www.skak.is Nýjar skákfréttir alla daga.
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ANGÓLSK BÖRN Sýningin verður í Ráðhúsinu til 9. september og er opin alla daga frá 10 til 17.

Í GRANÍTNÁMU Verkafólk í Lubango í suðurhluta landsins.

Myndir af daglegu líﬁ fólks í Angóla
Ljósmyndasýningin Verndun jarðar verður opnuð í Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur í dag klukkan 17. Hún er eftir ﬁmm virta afríska ljósmyndara sem beina athygli áhorfenda að umhverﬁsmálum og sjálfbærri þróun í Afríku. Myndirnar eru allar frá Angóla.

STJÓRNARMAÐUR Í
AFRÍKA 20:20 Hulda

Guðrún fór til Namibíu og
fékk Afríkubakteríuna.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sýningin Verndun jarðar sem opnuð
verður í Ráðhúsi Reykjavíkur í
dag klukkan 17 sýnir land í hraðri
framþróun en einnig áhrif mannsins
á umhverfi sitt.
„Myndirnar undirstrika hugsun
um sjálfbærni frá afrísku sjónarhorni og vekja athygli á Afríku á
jákvæðan hátt,“ segir Hulda Guðrún
Gunnarsdóttir. Hún er stjórnarmaður
í Afríku 20:20 – félagi áhugafólks um
málefni Afríku sunnan Sahara, sem
hefur hjálpað til að koma sýningunni
Verndun jarðar á koppinn hér. Hún
segir ljósmyndarana alla virta innan
sinnar stéttar og nota áhugaverðar
aðferðir við að lýsa margbreytileika
umhverfisins í daglegu lífi fólks í
Angóla.
Sýningin Verndun jarðar hefur
fengið viðurkenningu frá UNESCO
og farið víða um heim. Hingað
kemur hún frá Uppsölum í Svíþjóð.
Frumkvæðið að því kom frá Félagi

Angóla á Íslandi og sendiráði Angóla
á Norðurlöndunum sem hefur aðsetur
í Stokkhólmi.
En af hverju er Hulda Guðrún í
félaginu Afríku 20:20? „Ég var starfsnemi í Namibíu, þannig að ég fékk
Afríkubakteríuna. Svo hef ég farið
til Gíneu-Bissá og er búin að vera
nokkur ár í stjórn félagsins. Við erum
ekkert í söfnun til að styrkja íbúa
Afríku heldur höfum gefið út kennslubók til notkunar í háskóla, erum með
Afríkuball á vorin og höfum haldið
kvikmyndahátíð.“
Sýningin er kostuð af Banco
Espirito Santo – BESA frá Lúanda,
höfuðborg Angóla, í samvinnu við
Alþjóðasamtök fréttaljósmyndara.
Hún verður í Tjarnarsalnum til 9.
september og er opin alla daga frá
kl. 10- 17. Gefin hefur verið út bók í
tilefni hennar sem hefur að geyma
myndir og texta.

Ljósmyndararnir og þemu þeirra

gun@frettabladid.is

Mwanzo Millinga frá
Tansaníu beinir athygli
að vatnsborholu sem
þjónar samfélögum
Catumbela á vesturströnd Angóla í stefinu
um grunnvatn og
nauðsyn vatns fyrir líf
fólks.
Nana Kofi frá Gana
lýsir baráttu fjölskyldu
ungrar stúlku gegn
malaríu í Caxito-héraði
í stefinu um náttúru og
heilsu.
Simbabvemaðurinn
Tsavangirayi Mukwazhi
tekur á efninu um
auðlindir og sýnir
verkafólk og börn við
störf í granítnámu í

Lubango í suðurhluta
landsins.
Keníumaðurinn
Felix Masi ferðaðist
um sveitir Benguela og
myndaði margvíslega
notkun bændafólks á

jarðvegi bæði til ræktunar maíss og einnig
sem byggingarefni.
Angólski ljósmyndarinn Walter Fernandes
sýnir breytilegar ásýndir
stórborgarinnar Luanda.

Ástin á tímum alnæmisins
BÆKUR ★★★★★
Þerraðu aldrei tár án hanska
1. hluti: Ástin
Jonas Gardell
ÞÝÐING: DRAUMEY ARADÓTTIR

BÆJARBÍÓ Sýningar Kvikmyndasafns Íslands fara meðal annars fram í Bæjarbíói.
MYND/HÖRÐUR SVEINSSON

Rússneskur
vetur í Hafnarﬁrði
Vetrardagskrá Kvikmyndasafns
Íslands hefst þann 3. september.
Vetrardagskrá Kvikmyndasafns
Íslands nefnist „Rússneskur vetur
í Bæjarbíói í Hafnarfirði“. Hún
hefst í byrjun september og byggist
að þessu sinni svo til eingöngu á
kvikmyndum frá Sovétríkjunum
og Rússlandi.
Helstu þemu eru bókmenntajöfrar, sígildir kvikmyndahöfundar,
ballettkvikmyndir, Ólympíukvikmyndir, Ísland séð frá sjónarhorni
Sovétríkjanna í heimildarmyndum
kalda stríðsins og nýjar rússneskar
kvikmyndir. Sýningar fara fram í
Bæjarbíói í Hafnarfirði og bíói
Kvikmyndasafns Íslands á þriðjudagskvöldum og laugardagseftirmiðdögum.
Dagskráin felur að auki í sér

sýningu í forsal bíósins á rússneskum veggspjöldum og munum sem
tengjast kvikmyndasýningum MÍR
á Íslandi í gegnum tíðina og varðveittir eru í Kvikmyndasafninu.
Allir eru boðnir velkomnir á
opnunarsýninguna 3. september
klukkan 20 á meðan húsrúm leyfir.
Opnunarmyndin er fyrsti hluti stórmyndarinnar „Bræðurnir Karamazov“ frá árinu 1969, sem var gerð í
þremur hlutum. Sama dag verður
opnuð ný heimasíða Kvikmyndasafnsins sem hefur verið í smíðum
í sumar, kvikmyndasafn.is. Þar
verður hægt að nálgast sýningaskrána og margvíslegan fróðleik
um safnið, uppbyggingu þess og
starfsemi.

Þríleikur Jonas Gardell Þerraðu
aldrei tár án hanska, sem fjallar
um líf homma í Stokkhólmi á þeim
dögum sem alnæmið var að hellast
yfir, er eitthvert merkilegasta
framlag til norrænna bókmennta
á síðari árum. Ekki endilega vegna
bókmenntagildis, Gardell er ekkert
sérstaklega listrænn höfundur,
heldur fyrst og fremst vegna
þeirrar sögu sem þar er sögð.
Sögu sem byggir á raunverulegum
atburðum og lífi fólks sem Gardell
þekkti sjálfur.
Bækurnar eru þrjár og koma
nú út hver af annarri í íslenskri
þýðingu hjá bókaútgáfunni Draumsýn, sem er sannarlega fagnaðarefni. Fyrsta bókin, Ástin, er þegar
komin út og hinar tvær væntanlegar á næstu mánuðum.
Það sem slær mann mest við lestur Ástarinnar er hve stutt er síðan
hommar nutu ekki lágmarksmannréttinda í Svíðþjóð. Það er kominn
áttundi áratugur síðustu aldar
þegar sagan hefst og enn eru virtir
læknar að skrifa um það lærðar
greinar að samkynhneigð sé sjúkdómur og trúfélög keppast við að
fordæma hana. Sagan sem slík
líður reyndar fyrir þessa upptalningu á sögulegum staðreyndum,
en þær eru engu að síður nauðsynlegar. Án þess bakgrunns sem þær

mynda næði sagan ekki þeim slagkrafti sem hún hefur. Ástarsagan,
sem raunar er rétt að hefjast í lok
bókar, yrði bara venjuleg ástarsaga
og ekki einu sinni sérlega sterk ef
ekki kæmu til þessar óvenjulegu
aðstæður.
Persónur sögunnar eru vel
dregnar. Ungu hommarnir tveir,
Rasmus og Benjamin, eru sannferðugar og sympatískar persónur
sem lesandinn tekur umsvifalaust
ástfóstri við, finnur til með og
hvetur í huganum til dáða. Sterkasta persónan er þó ólíkindatólið
Paul sem leikur lykilhlutverk í
því að fá þá til að horfast í augu
við sjálfa sig og kynhneigð sína,
um leið og hann gerir grín að öllu
saman og tekur ekkert alvarlega.
Það er dálítill galli á sögunni og
dregur úr spennunni hversu fljótt
það kemur í ljós að önnur aðalpersónan muni deyja úr alnæmi,
en þar sem sjúkdómurinn er að
miklu leyti hreyfiaflið í sögunni
er svo sem skiljanlegt að höfundur
hafi freistast til að gera þann yfirvofandi dauða að útgangspunkti.
Það er sannarlega virðingarvert
af bókaútgáfunni Draumsýn að
leggja ofuráherslu á útgáfu nýlegra
norrænna bókmennta sem athygli
hafa vakið í heimalöndunum. Þó
verður að gera þá kröfu að vandað
sé til þýðinga og frágangs en
því miður er sú ekki raunin hér.
Þýðing Draumeyjar Aradóttur
er skelfilega sænskuskotin og á
köflum beinlínis á rangri íslensku.
Góður prófarkalesari hefði átt að
geta sneitt mestu agnúana af, en
það hefur ekki verið gert. Vonandi

ÞERRAÐU ALDREI TÁR ÁN HANSKA

„Ungu hommarnir tveir, Rasmus og
Benjamin, eru sannferðugar og sympatískar persónur sem lesandinn tekur
umsvifalaust ástfóstri við.“

verður fengin öflug íslenskumanneskja til að fara yfir texta hinna
bókanna tveggja, því satt best að
segja veldur málfarið á Ástinni
því að lesandinn lifir sig ekki inn
í textann og nær ekki nógu sterku
sambandi við hann. Mikill skaði
því þetta er bók sem á erindi við
alla og ætti að lesast upp til agna.
Friðrika Benónýsdóttir

NIÐURSTAÐA: Mögnuð frásögn af lífi
homma í Stokkhólmi á upphafsárum
alnæmisins. Sterk saga sem líður fyrir
illa unna þýðingu.
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Allt að 50% afsláttur!

Blomberg heimilistæki með allt að 33% afslætti
Ofnar, helluborð, kæliskápar, frystiskápar,
stiskápar, uppþvotttavélar og
g fleira
fl

G

Candy heimilistæki með allt að 36% afslættii
Þvottavélar, þurrkarar, uppþvottavélar, kæliskápar og fleira

Hoover ryksugur – 20-25% afsláttur
Ibili pottar og pönnur – 30% afsláttur
Fissler pottar, pönnur og
búsáhöld – 20% afsláttur

William Bounds
salt- og piparkvarnir
40% afsláttur

Kitchenaid smátæki á tilboði

Lítið útlitsgallaðar
útlits
út itsga
allaðar hrærivélar
h
einnig á lækkuðu verði
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L
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K
Kitchenaid
heimilistæki – 15-30% afsláttur
Ofnar, örbylgjuofnar og spansuðu helluborð

Á

Panasonic
Panaso
sonic
onic þv
þvottavélar,
vot
ottav
þurrkarar og kæliskápar

UG
LA

AR

GA

15-20% afsláttur

R

G
DA

Saeco alsjálfvirkar
k kaffivélar frá 49.990
kar
Opið virka daga 9-18
og laugardaga 11-15
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Tilda í gegnum árin
Tilda Swinton
Sw
hóf leiklistarferil sinn árið 1986 og hefur síðan þá leikið í kvikmyndum á borð við The
Beach We Need to Talk About Kevin og nú síðast í Only Lovers Left Alive ásamt Tom Hiddleston og
Beach,
Miu Wasikowska. Hún þykir með einstakt útlit og fatastíl og er gjarnan
á list
lista yﬁr best klæddu konur heims. Fréttablaðið fór yﬁr klæðnað leikkonu
konunnar undanfarinn áratug og setti í samhengi við ýmsa merkisatburði.- sm
➜ Tískudrottningin Tilda

2001
Swinton klæðist kokteilkjól, í bókstaflegri merkingu, við verðlaunaafhendingu á kvikmyndahátíðinni
í Cannes.

2004
Swinton glæsileg í gylltum
síðkjól sem minnir helst á
klæðnað Forn-Grikkja.

2005
Hvítklædd á kvikmyndahátíð í
London.

2007

➜ Merkisatburðir

2001
Hinn 32 ára gamli Bandaríkjamaður, Erik
Weihenmayer, varð fyrsti blindi maðurinn til
að ná toppi Everest.

2003
Tónlistarmaðurinn Pete Townshend, úr hljómsveitinni The
Who, var handtekinn, grunaður um vörslu á barnaklámi.
Hann var síðar sýknaður.

2004
Lokaþætti gamanþáttaraðarinnar Friends var sjónvarpað. Í
New York mátti horfa á þáttinn
á skjá á Times-torgi.

2005
Angela Merkel tekur við embætti kanslara
Þýskalands, fyrst kvenna.

2007

Í „metallic“ jakkafötum á
fumsýningu. Jakkaföt sem
þessi eru komin aftur í tísku.

2008
Með Óskarinn fyrir besta leik í aukahlutverki
fyrir leik sinn í Michael Clayton. Kjóllinn er frá
Lanvin.

2008
Kósóvó lýsir yfir sjálfstæði frá Serbíu.

2009

Þann 15. janúar voru tíu ár frá
því að netalfræðiorðabókin
Wikipedia fór fyrst í loftið.

Í kjól frá Haider Ackermann á Cannes kvikmyndahátíðinni. Swinton er mikill aðdáandi
Ackermann.

2011

Breska stúlkan
Madeleine
McCann hverfur
af hótelherbergi
foreldra sinna í
Portúgal.

2011

Swinton í fallegu pilsi og skyrtu frá Jil
Sanders.

2012
Swinton í fallegum hvítum kjól frá
Sw
Celine.

2013
Í veislu á vegum Bulgari og
P
Purple Magazine íklædd fatnaði
frá Haider Ackermann.

2012
Elísabet Englandsdrottning fagnaði sextíu
ára drottningarafmæli sínu þann 6. febrúar.

2013
Kylfingurinn Tiger Woods kemst afturr
á topp heimslistans í golfi.

Ég nota SagaPro
Helga Arnardóttir, húsfreyja
Vandamál: Blöðrulömun vegna MS
„Það er SagaPro að þakka að ég þarf ekki lengur
að skima sífellt eftir salerni. Lífsgæði mín hafa því
klárlega aukist og hugurinn er ekki lengur eins
upptekinn af þessu viðvarandi vandamáli og áður.“

0113-15

www.sagamedica.is

5%
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Lækaðu Obi-Wan–mín eina von!
BAKÞANKAR
Sögu
Garðarsdóttur

T.V. - Bíóvefurinn

U

ndafarna þrjá mánuði hafa dunið
á okkur fréttir, myndbönd og yfirlýsingar sem sýna okkur og segja hversu
ógeðslega mönnum er leyft að koma fram
við samkynhneigða í Rússlandi og hversu
vel það er nýtt.
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MÖRG okkar hafa deilt greinum á Facebook og þeir duglegustu hafa líka lækað
alla reiðilega statusa um óréttlætið. Myndböndin, sem er óhugnanlega létt að finna,
sýna unga drengi og karla dregna burt frá
heimilum sínum eða handsamaða úti á götu
af samborgurum sínum, pyntaða og niðurlægða fyrir allra augum. Þessi óhæfuverk
þrífast í skjóli lagasetningar sem sífellt
þrengir meira að samkynhneigðum og
hvetur hrottana nánast áfram.
ÞAÐ þarf ekki mikla samkennd til að fyllast skilningsleysi gagnvart svona hryllingi
og í kjölfarið kviknar enn heitari tilfinning sem vill öllu vondu breyta, réttlætiskenndin. Sterka réttlætiskennd
er erfitt að finna farveg með lækum
og deilingum, það þarf meira til. En
hvað? Hversu mörg ABC-börn, fulla
Rauðakrossbauka og reiðistatusa
þurfum við að hafa til að finnast
við hafa lagt eitthvað af mörkum?
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Og við þessa spurningu læðist uppgjöfin
aftan að okkur þar sem við störum á botnlausan óhugnaðinn í eins og margra ljósára
fjarlægð og ýtum á like. Það er ömurlegt
að finnast manns eigin hjálparhönd ekki
ná lengra en að lyklaborðinu og fyllast
vanmætti. Ömurlegast er þó án vafa að
vera misnotaður og laminn meðan venjulegt fólk eins og við göngum hjá.

VISSULEGA erum við ekki í Rússlandi,
Afríku eða í Sýrlandi en við getum samt
tekið skýra afstöðu og ákvörðun um að
leiða ofbeldi aldrei hjá okkur. Því þó eitt
læk sé bara dropi í hafi internetsins, og
þótt Pútín muni aldrei lesa þennan bakþanka, þá teljast litlu mótmælin með. Þau
eru fyrsta skrefið í kröfunni um sterkari
viðbrögð, frá okkar nánustu og frá ráðamönnum. Staða okkar til að grípa beint inní
er kannski oft veik en við erum aldrei í það
vondri stöðu að geta ekki mótmælt. Þannig
hljótum við að krefjast þess að íslensk yfirvöld fordæmi afstöðu rússneska þingsins
opinberlega, dragi okkur úr keppni á
Ólympíuleikunum, geri eitthvað afgerandi.
Ekkert deiliskipulag eða nefndarskipan
getur verið mikilvægari en mannréttindi
og sú pólitík er án landamæra og
fjórflokka.
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ROGER EBERT

STOLTIR Magnús Halldórsson og Þórður Snær Júlíusson, blaðamenn og höfundar
bókarinnar, stoltir með eintak af bókinni.
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SPJALLAÐ Gestir nutu veitinga og

spjölluðu saman.

Útgáfu Íslands ehf.
fagnað með stæl
Vel heppnað útgáfuhóf vegna útgáfu bókarinnar Ísland ehf. - Auðmenn og áhrif
eftir hrun var haldið síðastliðinn föstudag í Bókabúð Forlagsins á Fiskislóð.
Magnús Halldórsson og Þórður Snær Júlíusson, höfundar bókarinnar, voru að
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
sjálfsögðu á staðnum og árituðu bækur fyrir áhugasama.
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ÁRITA

Höfundarnir
árituðu eintök
af bókinni.
ÖRLÖG HEIMSINS ERU Í HANS HÖNDUM

“SPARKAR FAST Í MEIRIHLUTANN Á AFÞREYINGARMYNDUM
SUMARSINS. FÍLAÐI HANA Í BOTN.”

-T.V. - BÍÓVEFURINN.IS / SÉÐ & HEYRT
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GESTIR Vel fór

á með gestum
hófsins.
-H.S., MBL
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KICK ASS 2
PERCY JACKSON
2 GUNS
2 GUNS LÚXUS
STRUMPARNIR 3D ÍSL TAL
STRUMPARNIR 2D ÍSL TAL
WOLVERINE 3D
GROWN UPS

KL. 5.40 - 8 - 10.20
KL. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 3.20
KL. 3.20 - 5.40
KL. 10.20
KL. 8

Miðasala á:

og

HÁSKÓLABÍÓ

KICK ASS 2
PERCY JACKSON
2 GUNS
WAY WAY BACK
STRUMPARNIR 2D ÍSL TAL
THE HEAT

BORGARBÍÓ

STRUMPARNIR 3D KL. 6
ONLY GOD FORGIVES KL. 8 - 10
GROWN UPS 2
KL. 6 - 8



KL. 5.40 - 8 - 10.20
KL. 5.40 - 8 - 10.20
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 8
KL. 5.40
KL. 10.20

SÁTTIR Höfundar bókarinnar, Magnús Halldórsson
og Þórður Snær Júlíusson, ásamt Þorbirni Þórðarsyni fréttamanni.

NÁNAR Á MIÐI.IS

/ WOLVERINE 3D KL. 10
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SPORT
Arnór Smárason á skotskónum

Tveir nýir stjórar berjast um England

Arnór Smárason skoraði fyrra mark Helsingborgar sem sigraði Gefle á
útivelli í sænsku úrvalsdeildinni í gær.
Guðjón Baldvinsson var einnig í sigurliði í sænsku
deildinni í gær. Helsingborg lyfti sér á topp sænsku úrvalsdeildinnar með sigrinum en liðið lenti undir strax á 19.
mínútu leiksins í gær.
Arnór jafnaði metin á 33. mínútu og Robin Simovic
tryggði liðinu sigurinn á 60. mínútu. Arnór lék allan leikinn fyrir
Helsingborg líkt og Guðjón Baldvinsson gerði fyrir Halmstad sem
sigraði AIK 1-0.
Stefan Selakovic skoraði eina mark leiksins úr vítaspyrnu á 41.
mínútu. Kristinn Steindórsson sat allan tímann á bekk Halmstad
sem er sem fyrr í næst neðsta sæti deildarinnar en er nú stigi
frá öruggu sæti í deildinni.

FÓTBOLTI England mun nötra í kvöld

2-2

Hlíðarendi
735 áhorfendur
Kristinn
Jakobsson (6)

Mörkin: 0-1 Mark Tubæk (37.), 1-1 Matarr Jobe
(49.), 1-2 Jóhann Helgi Hannesson (50.), 2-2
Patrick Pedersen (58.).
Valur (4-3-3): Fjalar Þorgeirsson 6 - Magnús
Már Lúðvíksson 6, Matarr Jobe 7, Bjarni Ólafur
Eiríksson 5, Jónas Tór Næs 5 - Daniel Craig
Racchi 5, Iain James Williamson 4 (´46 Matthías
Guðmundsson 4), Lucas Ohlander 5 (´76 Indriði
Áki Þorláksson -) - Kristinn Freyr Sigurðsson
4, Sigurður Egill Lárusson 4 (´66 Andri Fannar
Stefánsson 6), Patrick Pedersen 6.
Þór (4-3-3): Joshua Wicks 6 - Sveinn Elías Jónsson
4, Hlynur Atli Magnússon 5, Atli Jens Albertsson
6, Ingi Freyr Hilmarsson 6 - Orri Freyr Hjaltalín 6,
Ármann Pétur Ævarsson 6, Jónas Björgvin Sigurbergsson 5 (´89 Baldvin Ólafsson) - *Mark Tubæk
8, Edin Beslija 4 (´76 Orri Sigurjónsson -), Jóhann
Helgi Hannesson 7.
Skot (á mark): 8-9 (5-6)

Horn: 1-8

Varin skot: Fjalar 4 - Joshua 3
Aukaspyrnur: 9-12

0-0

Ólafsvík.völlur
570 áhorfendu8
Gunnar Jarl
Jónsson (8)

Víkingur Ólafsvík(5-3-2): Einar Hjörleifsson 7 Damir Muminovic 7, Insa Bohigues Fransisco 6,
Tomasz Luba 7, Brynjar Kristmundsson 5, Samuel
Jimenez Hernandez 4 - Abdel-Farid Zato Arouna 7,
Björn Pálsson 6(76. Antonio Jose Espinosa Mossi),
Eldar Masic 5 - Eyþór Helgi Birgisson 4(63. Alfreð
Már Hjaltalín 5), Guðmundur Steinn Hafsteinsson
5(82. Juan Manuel Torres Tena).
Breiðablik (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson 5
- Þórður Steinar Hreiðarsson 6(70. Viggó Kristjánsson), Sverrir Ingi Ingason 7, Renee Gerard Troost
7, Kristinn Jónsson 6 -Finnur Orri Margeirsson
7, *Andri Rafn Yeoman 7, Tómas Óli Garðarsson
6(86. Arnar Már Björgvinsson) - Olgeir Sigurgeirsson 4(70. Nichlas Rohde), Árni Vilhjálmsson 6,
Ellert Hreinsson 5, (86. Arnar Már Björgvinsson).
Skot (á mark): 8-14 (1-10)

Horn: 1-10

Varin skot: Einar 9 - Gunnleifur 1
Aukaspyrnur: 10-13

3-1

KR-völlur
2974 áhorfendur
Þorvaldur
Árnason (7)

Mörkin: 1-0 Freyr Bjarnason, sjálfsmark (55.),
2-0 Guðmundur Reynir Gunnarsson (59.), 2-1 Atli
Viðar Björnsson, 3-1 Óskar Örn Hauksson (88.).
KR (4-3-3): Rúnar Alex Rúnarsson 9* - Haukur
Heiðar Hauksson 7, Grétar Sigfinnur Sigurðarson
5, Jonas Grönner 6, Guðmundur Reynir Gunnarsson 7 - Bjarni Guðjónsson 5 (46., Brynjar Björn
Gunnarsson 6), Jónas Guðni Sævarsson 6, Baldur
Sigurðsson 8 - Emil Atlason 5 (90., Kjartan Henry
Finnbogason -), Óskar Örn Hauksson 6, Gary
Martin 5 (79., Þorsteinn Már Ragnarsson -).
FH: (4-4-2): Róbert Örn Óskarsson 7 - Sam Tillen
7, Pétur Viðarsson 6, Brynjar Ásgeir Guðmundsson 5, Jón Ragnar Jónsson 5 (46., Freyr Bjarnason
5) - Ingimundur Níels Óskarsson 6, Davíð Þór
Viðarsson 5, Björn Daníel Sverrisson 6, Emil Pálsson - (5., Atli Guðnason 6) - Atli Viðar Björnsson
7, Albert Brynjar Ingason 7 (66., Kristján Gauti
Emilsson 5).
Skot (á mark): 9-15 (6-10)

Horn: 5-12

þegar Manchester United tekur á
móti Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.
Tveir nýir stjórar eru við stjórnvölinn og eins og svo oft áður
verður allt lagt undir þegar þessi
tvö lið etja kappi á Old Trafford.
David Moyes tók við Manchester
United fyrir tímabilið þegar Sir Alex
Ferguson ákvað að hætta sem stjóri
liðsins. Þetta verður fyrsta alvöru
prófið fyrir þann skoska er hann
mætir José Mourinho og lærisveinum
hans í Chelsea. Portúgalinn tók við
Chelsea á ný í sumar en hann stýrði

Chelsea á árunum 2004-2007. Öll
augu eiga eftir að beinast að Wayne
Rooney, framherja Manchester
United, en hann hefur verið orðaður
við Chelsea í allt sumar.
Leikmaðurinn hefur gefið það
út að hann vilji færa sig um set og
ganga í raðir þeirra bláklæddu en
forráðamenn Manchester United vilja
alls ekki selja leikmanninn, og hvað
þá til erkifjendanna í Chelsea.
Moyes sagði í enskum fjölmiðlum
um helgina að Wayne Rooney gæti
alveg eins verið í byrjunarliðinu á Old
Trafford í kvöld.
- sáp

STÓRLEIKUR Það verður allt lagt undir
á Old Trafford í kvöld. NORDICPHOTOS/GETTY

Aron í sögubækurnar í Cardiff
Íbúar Cardiff eiga eftir að muna eftir nafni Arons Einars Gunnarssonar í nánustu framtíð en leikmaðurinn
skoraði í gær fyrsta markið í sögu félagsins í ensku úrvalsdeildinni. Cardiff vann Manchester City 3-2.
FÓTBOLTI Aron Einar Gunnarsson

komst í gær í góðan hóp Íslendinga sem hafa skorað í ensku
úrvalsdeildinni í knattspyrnu.
Landsliðsfyrirliðinn gerði sér
lítið fyrir og skoraði fyrsta mark
í sögu Cardiff City þegar liðið
bar sigur úr býtum, 3-2, gegn
Manchester City í 2. umferð
ensku úrvalsdeildarinnar í gær.
Aron jafnaði metin í 1-1 þegar
um hálftími var eftir af leiknum
og það var síðan liðsfélagi hans
Fraizer Campbell sem bætti við
tveimur mörkum fyrir Cardiff.
„Það var vissulega mjög sérstakt að skora þetta mark fyrir
lið eins og Cardiff,“ segir Aron
Einar Gunnarsson í samtali við
Fréttablaðið í gær.
„Það sem skipti samt sem
áður mestu máli voru stigin sem
við fengum í dag og að liðið sé
komið í gang. Það reiknaði enginn með því að við myndum fá
eitthvað út úr þessum leik en
það var frábært fyrir okkur, við
unnum okkur inn smá virðingu
frá hinum liðunum í deildinni.“
Liðsheildin er lykillinn að
þeim árangri sem Cardiff hefur
náð í gegnum árin að mati Arons.
„Við vorum allir að vinna
mikið fyrir hvorn annan í dag
og við verðum að halda því
áfram í þessari deild. Leikmenn
Manchester City eru eflaust með
meiri gæði en við en það skipti
bara engu máli í dag, við fórum
í gegnum þetta saman sem lið.“
Það hefur alltaf verið markmiðið hjá Aroni að komast í
ensku úrvalsdeildina og nú er
markmiðinu náð.
Setti stefnuna á úrvalsdeildina
„Ég hef stefnt að þessu allan
minn feril og ég er virkilega
stoltur af því að vera kominn í
þessa deild svona ungur. Nú ætla
ég bara að njóta þess að spila í
bestu deild í heiminum.“
Aron vill meina að liðið sé
nægilega gott til þess að halda

SÁ FYRSTI Aron Einar Gunnarsson kom heimamönnum í Cardiff á bragðið gegn Manchester City í ensku úrvalsdeildinni í gær

en hann skoraði fyrsta markið í sögu félagsins í bestu deild heims. Hann fagnar hér með Fraizer Campbell.

sér uppi í ensku úrvalsdeildinni
og jafnvel gott betur en það.
„Það er búið að leggja mikla
vinnu í þetta lið og ég held að
Cardiff sé í fjórða sæti yfir þau
lið sem hafa eytt mestum peningum í leikmenn fyrir þetta tímabil. Það er því gott fyrir mig að
finna fyrir traustinu frá stjóranum og að ég sé í stóru hlutverki
með liðinu.“
Cardiff tapaði fyrir West Ham
United í fyrstu umferð en að
sögn Arons fóru leikmenn liðsins vel í gegnum þann leik í vikunni og náðu að lagfæra ákveðin
atriði.
stefanp@frettabladid.is

NORDICPHOTOS/GETTY

Þeir sem hafa skorað í úrvalsdeildinni
Þorvaldur Örlygsson
Guðni Bergsson
Arnar Gunnlaugsson
Hermann Hreiðarsson
Ívar Ingimarsson
Heiðar Helguson
Þórður Guðjónsson
Jóhannes Karl Guðjónsson
Brynjar Björn Gunnarsson
Grétar Rafn Steinsson
Gylfi Sigurðsson
Aron Einar Gunnarsson

HÆTTULEGUR Gylfi Þór Sigurðsson hefur farið mikinn fyrir Swansea og
Tottenham í ensku úrvalsdeildinni.
NORDICPHOTOS/GETTY

Það hefur enginn haft samband við mig
KSÍ hefur ekki rætt við Elísabetu Gunnarsdóttur varðandi starf landsliðsþjálfara kvenna

Varin skot: Rúnar 7 - Róbert 3
Aukaspyrnur: 12-10

0-1

Fylkisvöllur
áhorfend. óuppg.
Magnús
Þórisson (7)

Mörkin: 0-1 Víðir Þorvarðarson (14.)
Fylkir (4-3-3): Bjarni Þórður Halldórsson 7 - Ásgeir
Örn Arnþórsson 5, Sverrir Garðarsson 6, Agnar
Bragi Magnússon 5, Tómas Þorsteinsson 5–Ásgeir
Börkur Ásgeirsson 6 (80 .Kjartan Ágúst Breiðdal
5), Guy Roger Eschmann 7, Pablo Punyed 4–Davíð
Einarsson 6 (66 .Elís Rafn Björnsson 5), Emil Berger
6, Viðar Örn Kjartansson 7.
ÍBV (4-4-2): David James 8* - Arnór Eyvar Ólafsson 6,
Brynjar Gauti Guðjónsson 6, Eiður Aron Sigurbjörnsson 6 , Matt Garner 5 (42 .Jón Ingason 6) - Ian David
Jeffs 7, Gunnar Þorsteinsson 6, Tonny Mawejje 5,
Víðir Þorvarðarson 7 - Aziz Kemba 4 (80 .Arnar Bragi
Bergsson 5), Aaron Spear 6 (66 .Ragnar Pétursson 5).
Skot (á mark): 12-7 (5-2)
Varin skot: James 3 - Bjarni 4
Aukaspyrnur: 13-15

Horn: 4-1

FÓTBOLTI Staða íslenska landsliðsþjálfara kvenna er laus en
Sigurður Ragnar Eyjólfsson,
fyrrverandi landsliðsþjálfari, gaf
ekki kost á sér í starfið áfram.
KSÍ hefur að undanförnu verið
í leit að nýjum landsliðsþjálfara
en Þorlákur Árnason, þjálfari
kvennaliðs Stjörnunnar, hefur nú
þegar afþakkað starfið.
Nú þykir Elísabet Gunnarsdóttir, þjálfari Kristianstads í
Svíþjóð, líklegasti arftakinn en
hún er margreyndur þjálfari sem
þekkir íslenska kvennaknattspyrnu vel en Elísabet þjálfaði
Val til margra ára og gerði liðið
nokkrum sinnum að Íslandsmeisturum.
„KSÍ hefur ekkert haft samband
við mig,“ segir Elísabet Gunnarsdóttir í samtali við Fréttablaðið.

Hávær umræða hefur verið um
íslenska kvennalandsliðið undanfarna viku og hafa sumir leikmenn
liðsins verið gagnrýndir harðlega.
Leikmenn liðsins virðast hafa sent
Sigurði Ragnari Eyjólfssyni bréf
þess efnis að hann skildi láta gott
heita og stíga til hliðar.
„Mér finnst umræðan um
kvennalandsliðið hafa farið út í
miklar öfgar síðustu daga. Mér
þykir alveg ótrúlega vænt um
þessar stelpur og hef þjálfað þær
flestallar á einhverjum tímapunkti á Íslandi. Mér þykir því
þessi umræða afskaplega leiðinleg. Þetta eru allt frábærir leikmenn í þessu liði og íslenska
kvennalandsliðið mun halda
áfram að standa sig vel inn á fótboltavellinum, sama hver tekur
við þeim, segir Elísabet. “
- sáp

HVER TEKUR VIÐ? Elísabet Gunnarsdóttir hefur mikla þekkingu á íslenskri

kvennaknattspyrnu og kemur til greina sem landsliðsþjálfari.

FRÉTTABLAÐÐ/DANÍEL

SÍA
•
jl.is
•
JÓNSSON & LE’MACKS

Til hamingju
Breiðablik!
Við óskum Breiðabliki til hamingju með Borgunarbikarinn 2013.
Borgun styður íslenska knattspyrnu og er stoltur bakhjarl
Borgunarbikarsins.
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Tíundi bikarmeistaratitill Blika
Breiðablik varð bikarmeistari kvenna í knattspyrnu um helgina er liðið bar sigur úr býtum í leik gegn Þór/KA á Laugardalsvellinum.
Akureyringurinn Rakel Hönnudóttir var hetja Blika í leiknum og skoraði sigurmarkið. Tíu titlar í ﬁmmtán leikjum hjá Breiðablik.
F ÓT B O LT I
Br ei ð a bl i k v a r ð
u m helg i n a bi k a r mei st a r i
í knattspyrnu kvenna eftir
frábæra n sig ur á Þ ór/ K A ,
2-1, á L auga rda lsvel li num.
Mikil stemning var á vellinum
og mættu 1605 áhorfendur á leikinn en það mun vera áhorfendamet á bikarúrslitaleik kvenna.
Aðsókn á leiki sumarsins í
kvennaknattspyrnunni hefur aukist jafnt og þétt. Breiðablik var
að taka þátt í sínum fimmtánda
bikarúrslitaleik í sögu kvennaliðsins og var þetta tíundi bikarmeistaratitill Blika. Þór/KA var
í sínum fyrsta bikar úrslitaleik
og mun liðið ef laust setja
þennan leik í reynslubankann.

Akureyringurinn kláraði leikinn
Það var Rakel Hönnudóttir, fyrrverandi leikmaður Þórs/KA, sem
tryggði Blikum sigurinn með öðru
marki liðsins um hálftíma fyrir
leikslok. Rakel gekk í raðir Breiðabliks fyrir síðasta tímabil og þurfti
síðan að horfa á sína gömlu félega
hampa Íslandsmeistaratitlinum
undir lokin. Núna hefur hún unnið
sinn eigin titil og fagnaði gríðarlega í leikslok á laugardaginn.
„Ég get eiginlega ekki lýst tilfinningunni, ég er svo glöð,“
segir Rakel Hönnudóttir, í samtali við Fréttablaðið eftir leikinn.
Rakel var ánægð með hvernig
l iðið brást v ið mót l æt i nu
þegar Þór/ K A jafnaði metin
í upphafi síðari hálfleiksins.
„Það er ekkert alltof skemmtilegt að keppa á móti mínum
gömlu félögum en það eru að

HETJAN Rakel Hönnudóttur var fagnað

mikið í leikslok.

FRÉTTABLAÐÐ/DANÍEL

verða komin tvö ár síðan ég fór.
Það hafa eflaust fleiri leikmenn
skipt um lið en ég og fólk ætti að
vera búið að jafna sig á þessu.“
Rakel var að vonum ánægð
með úrslit leiksins og með að
fá sinn eigin titil í hendurnar.
„Það var mjög erfitt að sjá mitt
gamla lið taka á móti Íslandsmeistaratitlinum í fyrra en þetta
var bara mín ákvörðun og ég tel
að hún hafi verið rétt. Núna er
ég sæll og kátur bikarmeistari.“
Kominn tími á bikar
„Það þarf alltaf að hafa fyrir sigri
og við fengum að finna fyrir því á
laugardaginn. Ég er mjög stoltur
af liðinu og virkilega ánægður með
bikarinn. Það var kominn tími á
bikar í Kópavog,“ segir Hlynur
Svan Eiríksson, þjálfari Breiðabliks, í samtali við Fréttablaðið.
„Heilt yfir fannst mér við spila
vel í leiknum en duttum niður á
tímabili. Sérstaklega í upphafi
seinni hálfleiks og þá hleyptum
við þeim alltof mikið inn í leik-

SÁ TÍUNDI Greta Mjöll Samúelsdóttir, fyrirliði Breiðabliks, lyftir hér bikarnum á laugardaginn. Greta Mjöll tók þátt í síðasta

bikarúrslitaleik kvennaliðsins árið 2005 þegar liðið hafði betur gegn KR.

inn á ný. Sem betur fer náðum við
að klára leikinn og ná í dolluna.“
Hlynur Svan hafði sína skoðun
á því hvernig er að þjálfa stelpur
og stóð því ekki á skoðun sinni
um umræðu síðustu viku um
kvennalandsliðið í knattspyrnu.
„Það er ekkert mál að þjálfa
stelpur og við verðum að hætta
þessari umræðu sem fyrst. Það

er nauðsynlegt að halda áfram
því frábæra starfi sem er í gangi
í íslenskri kvennaknattspyrnu
og einbeita sér betur að því.“
Hlynur Svan þjálfaði Þór/KA
árið 2011 og lagði því einnig sína
gömlu félaga að velli um helgina.
Hann fékk Rakel Hönnudóttur yfir
til Breiðabliks.

Bikarúrslitaleikur

2-1

Laugaralsvöllur
1605 áhorfendur
Vilhjálmur A.
Þórarinsson

Mörkin: 1-0 Guðrún Arnardóttir (19.), 1-1 Katrín
Ásbjörnsdóttir (49.), 2-1 Rakel Hönnudóttir (59.).

stefanp@frettabladid.is
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Vettel með ﬁmmta sigurinn í ár
Sebastian Vettel er kominn í góða stöðu í Formúlunni
Þetta var fimmti sigur Vettel
í ár en alls eru búin ellefu mót á
tímabilinu. Þjóðverjinn er í efsta
sæti í keppni ökumanna, 46 stigum
á undan Fernando Alonso. „Þetta
var frábær kappakstur,“ sagði Vettel eftir mótið í gær.
„Alveg frá byrjun til enda voru
menn að berjast gríðarlega. Það
var ótrúlega mikilvægt fyrir mig
að taka fram úr Hamilton á fyrsta
hring, það gerði það að verkum að
ég gat stjórnað kappakstrinum
allan tímann og var í raun aldrei

í neinum vandræðum.“
„Við þurftum að eiga góðan dag
til að komast á pall og sérstaklega
eftir slæma tímatöku á laugardaginn,“ sagði Fernando Alonso
eftir kappaksturinn.
„Bíllinn hagaði sér vel í dag
og ég gat keyrt á mínum hraða
allan tímann. Ég var aldrei í
vandræðum með að halda öðru
sætinu eftir að ég tók fram úr
Hamilton, var samt sem áður allt
of langt frá Vettel til að keppa um
sigurinn.“
- sáp

Í GÓÐRI STÖÐU Sebastian Vettel kom, sá og sigraði í belgíska kappakstrinum í gær
en Þjóðverjinn vann mótið nokkuð auðveldlega.
NORDICPHOTOS/GETTY
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FORMÚLA Þjóðverjinn Sebastian
Vettel hjá Red Bull bar sigur úr
býtum í belgíska kappakstrinum
sem fram fór í gær. Vettel tók fram
úr Lewis Hamilton hjá Mercedes í upphafi kappakstursins en
Hamilton var á ráspól.
Þegar leið á kappaksturinn
náði Fernando Alonso hjá Ferrari
að komast fram úr Hamilton og
krækti í annað sætið. Alonso náði
að vinna sig úr níunda sæti upp
í annað sæti og var í raun sigurvegari dagsins í gær.

VERÐUR BLÁKLÆDDUR Willian

endaði hjá Chelsea.

NORDICPHOTOS/GETTY

Við bjóðum
Opna Íslandsbankamótið

Willian farinn
til Chelsea
FÓTBOLTI Enska úrvalsdeildar-

félagið Chelsea hefur staðfest
kaupin á brasilíska sóknartengiliðinum Willian frá rússneska
félaginu Anzhi Makhackala.
Leikmaðurinn á þó eftir að fá
atvinnuleyfi en það ætti að berast
á miðvikudaginn.
Chelsea hafði betur í
baráttunni við Liverpool og
Tottenham um Willian en hann
var við það að ganga til liðs
við Tottenham þegar Chelsea
blandaði sér í baráttuna.
Kaupverðið er talið vera
nálægt 30 milljónum punda.
Þrátt fyrir að þurfa að berjast
um sæti í liði Chelsea við leikmenn á borð við Juan Mata, Eden
Hazard, Oscar, Kevin De Bruyne
og Schürrle valdi Willian Chelsea
og þar hefur tækifærið á að leika
í Meistaradeild Evrópu líklega
leikið stórt hlutverk en hvorki
Liverpool né Tottenham verða í
Meistaradeildinni í vetur.
- gmi

GRAFARHOLT

18
PAR

71

5478

4669

0-1

0-1 Daniel Sturridge (21.).

EVERTON - WEST BROM ALBION 0 - 1
1-0

1-0 Robbie Brady (22.)

NEWCASTLE - WEST HAM

0-0

SOUTHAMPTON - SUNDERLAND 1 - 1
0-1 Emanuele Giaccherini (3.), 1-1 Jose Fonte
(88.).

STOKE CITY - CRYSTAL PALACE

2-1

Fjöldi veglegra verðlauna í boði fyrir:
1.–3. sæti í punktakeppni kvenna
1.–3. sæti í punktakeppni karla
1.–3. sæti í höggleik

Hlökkum til að sjá ykkur,
starfsfólk Íslandsbanka

0-1 Marouane Chamakh (31.) , 1-1 Charlie
Adam (58. ) , 2-1 Ryan Shawcross (62. )

FULHAM - ARSENAL

Skráning hefst á golf.is, þriðjudaginn 27. ágúst kl. 10
Gjald viðskiptavina Íslandsbanka sem greiða með greiðslukorti Íslandsbanka
eða Byrs er aðeins 2.500 kr. en almennt gjald er 5.000 kr.

Meðal verðlauna á mótinu:
· Þrjú gjafakort frá Íslandsbanka
að verðmæti 80.000 kr.
· Þrír Samsung Galaxy S4 símar
frá Símanum
· Þrjú gjafabréf til Evrópu með
Saga Club Icelandair
· PING 25 driver
· Tvær 25.000 kr. ferðaávísanir
MasterCard

ÚRSLIT

HULL CITY - NORWICH

Opna Íslandsbankamótið verður haldið á Grafarholtsvelli Golfklúbbs
Reykjavíkur laugardaginn 31. ágúst.

Nándarverðlaun á öllum par 3 holum

ENSKA DEILDIN 2013
ASTON VILLA - LIVERPOOL

Allir velkomnir!

1-3

0-1 Olivier Giroud (14.), 0-2 Lukas Podolski
(41.), 0-3 Lukas Podolski (68.), 1-3 Darren
Bent (77.).

CARDIFF - MANCHESTER CITY

3-2

0-1 Edin Dzeko (52.), 1-1 Aron Einar Gunnarsson (60.) , 2-1 Fraizer Campbell (79.), 3-1
Fraizer Campbell (87.), 3-2 Álvaro Negredo
(92.)

TOTTENHAM - SWANSEA
1-0 Roberto Soldado (58.)

1-0

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000

· Tvær ársáskriftir hjá SkjárGolf
· Þrjú gjafabréf í Borgarleikhúsið
· Gjafabréf í Baðstofuna í Laugum
· Gjafabréf á Tapasbarinn
· Gjafabréf á Rossopommodoro
Og margt ﬂeira
Verðlaunaafhending að móti loknu
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl 20.00
Nashville

X-ið 977 kl 17.30
Frosti

Dramatískir þættir þar sem tónlistin spilar stórt
hlutverk og fjalla um kántrí-söngkonuna Rayna
James sem muna má sinn fíﬁl fegurri og ferillinn
farinn að dala. Ungstirnið Juliette Barnes er hins
vegar á uppleið á ferlinum og á framtíðina fyrir
sér. Rayna sér þann kost
vænstan að reyna á samstarf þeirra til að eiga
von á að geta haldið
áfram í bransanum. Með
aðalhlutverk fara Connie
Britton og Hayden
Panettiere.

Meistari
kynþokkans Frosti
Logason fylgir þér
heim eftir daginn.

Glæður

The Big Bang Theory

Rookie Blue

SJÓNVARPIÐ KL 21.00 Breskur
myndaﬂokkur um sjö vini í London sem
leigðu saman íbúð á námsárum sínum á
sjöunda áratugnum. Við hefjum leikinn
árið 2012 við jarðarför eins úr hópnum
og síðan er stiklað á stóru í líﬁ sjömenninganna frá 1965 til okkar daga.

STÖÐ 2 KL 19.15 Fjórða þáttaröðin
af þessum stórskemmtilega gamanþætti um Leonard og Sheldon sem eru
afburðasnjallir eðlisfræðingar sem vita
nákvæmlega hvernig alheimurinn virkar.
Hæﬁleikar þeirra nýtast þeim þó ekki í
samskiptum við annað fólk og allra síst
við hitt kynið.

SKJÁREINN KL 21.10 Skemmtilegur
þáttur um líf nýliða í lögreglunni sem
þurfa ekki aðeins að glíma við sakamenn á götum úti heldur takast á við
samstarfsmenn, fjölskyldu og eiga um
leið við eigin bresti. Stjórnlaus maður
gengur laus og nýliðarnir þurfa að taka
ákvörðun.

TV.COM 9,4

TV.COM 9,0

6,7

7,4

TV.COM 8,1

6,8

STÖÐ 2
07.00 Barnatími Stöðvar 2

07.00 KR - FH

17.20 Fæturnir á Fanneyju

08.10 Malcolm In the Middle

16.45 Malaga - Barcelona

17.31 Spurt og sprellað

08.30 Ellen

18.25 Meistaradeild Evrópu - frétta-

17.38 Töfrahnötturinn

09.15 Bold and the Beautiful

þátt

17.51 Engilbert ræður

09.35 Doctors

18.55 Granada - Real Madrid Beint

17.58 Skoltur skipstjóri

10.15 Hawthorne

21.05 Spænsku mörkin 2013/14

18.15 Táknmálsfréttir

11.00 Falcon Crest

22.00 Pepsi mörkin 2013

18.25 Doktor Ása

11.45 Wipeout

23.15 KR - FH

19.00 Fréttir

12.35 Nágrannar

00.55 Pepsi mörkin 2013

19.30 Veðurfréttir

13.00 Perfect Couples

19.35 Þyrnirós vakin (Waking Sleep-

13.25 So You Think You Can Dance

ing Beauty) Bandarísk heimildamynd um
sögu teiknimyndagerðar hjá Disneyfyrirtækinu.
21.00 Glæður (3:6) (White Heat) Breskur
myndaflokkur um sjö vini í London sem
leigðu saman íbúð á námsárum sínum á
sjöunda áratugnum. Við hefjum leikinn
árið 2012 við jarðarför eins úr hópnum
og síðan er stiklað á stóru í lífi sjömenninganna frá 1965 til okkar daga.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Vörður laganna (3:10) (Copper) Bandarískur sakamálamyndaflokkur.
Þættirnir gerast í New York upp úr 1860
og segja frá ungri írskri löggu sem hefur
í nógu að snúast í hverfinu sínu. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi barna.
23.05 Þögnin (2:4) (The Silence) Bresk
sakamálaþáttaröð. Heyrnarlaus stúlka
verður vitni að morði á lögreglukonu í
Bristol og í ljós kemur að fíkniefnalögreglan er viðriðin málið.
00.05 Fréttir
00.15 Dagskrárlok

14.45 ET Weekend
15.35 Geimkeppni Jóga björns
16.25 Ellen

07.00 Tottenham - Swansea

17.10 Bold and the Beautiful

15.30 Southampton - Sunderland

17.32 Nágrannar

17.10 Aston Villa - Liverpool

17.57 Simpson-fjölskyldan

18.50 Man. Utd. - Chelsea Beint

18.23 Veður

21.00 Messan

18.30 Fréttir

22.00 Football League Show 2013/14

18.47 Íþróttir

22.30 Man. Utd. - Chelsea

18.54 Ísland í dag

00.10 Messan

19.06 Veður
19.15 The Big Bang Theory (16:24)
19.35 Modern Family
20.00 Nashville (10:21)
20.40 Suits (5:16)
21.25 The Newsroom (7:9) Önnur
þáttaröðin af þessum mögnuðu og
dramatísku þáttum sem gerast á kapalstöð í Bandaríkjunum og skarta Jeff Daniels í aðalhlutverki.
22.15 The Untold History of The
United States (1:10) Stórbrotin heimildaþáttaröð frá Oliver Stone þar sem
varpað er nýju ljósi á stórviðburði í sögu
Bandaríkjunum.
23.15 The Big Bang Theory
23.40 Mike & Molly
00.00 How I Met Your Mother
00.25 Orange is the New Black
01.20 Veep
01.50 Undercovers
02.30 Gentlemen Prefer Blondes
04.00 The Untold History of The
United States
05.00 The Big Bang Theory
05.20 Fréttir og Ísland í dag

07.10 Refurinn Pablo 07.15 Litlu Tommi og
Jenni 07.40 Kai Lan 08.05 Svampur Sveinsson
08.25 Könnuðurinn Dóra 08.50 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 09.10 Strumparnir 09.35
Waybuloo 09.55 Fjörugi teiknimyndatíminn
10.20 Áfram Diego, áfram! 10.40 Histeria!
11.00 Doddi litli og Eyrnastór 11.10 Ofuröndin
11.35 Lalli 11.45 Refurinn Pablo 11.50
Litlu Tommi og Jenni 12.10 Kai Lan 12.35
Svampur Sveinsson 13.00 Könnuðurinn Dóra
13.25 Mörgæsirnar frá Madagaskar 13.45
Strumparnir 14.10 Waybuloo 14.30 Fjörugi
14.50 Áfram Diego, áfram! 15.15 Histeria!
15.35 Doddi litli og Eyrnastór 15.45 Lalli
15.55 Refurinn Pablo 16.00 Litlu Tommi og
Jenni 16.20 Kai Lan 16.45 Svampur Sveinsson
17.10 Könnuðurinn Dóra 17.35 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 17.55 Strumparnir 18.20
Waybuloo 19.00 Áfram Diego, áfram! 19.25
Histeria! 19.50 Doddi litli og Eyrnastór

19.20 The Simpsons (19:21)
19.45 Two and a Half Men
20.05 Don‘t Tell the Bride (5:6) Raunveruleikaþættir um pör í hjónabandshugleiðingum sem fá 25.000 pund til
þess að halda draumabrúðkaupið.
21.00 Hart of Dixie (21:22)
21.45 Hart of Dixie (22:22) Dramatísk
þáttaröð með léttu ívafi um unga stórborgarstúlku sem finnur sjálfa sig og ástina í smábæ í Alabama.
22.30 The Lying Game (9:20) Spennuþættir frá höfundi Pretty Little Liars,
og fjalla um eineggja tvíburasystur sem
voru aðskildar við fæðingu.
23.15 The Lying Game
23.55 Friends
00.20 The Simpsons
00.45 Two and a Half Men
01.10 Don‘t Tell the Bride
02.05 The Lying Game
02.50 The Lying Game
03.30 Tónlistarmyndbönd

20.25 Grillskóli Jóa Fel
21.00 The Practice
22.30 Cold Case
23.15 Sjálfstætt fólk
23.40 Grillskóli Jóa Fel
00.15 The Practice
01.45 Cold Case
02.30 Tónlistarmyndbönd

11.10 Journey 2: The Mysterious Isl-

and
12.45 Big Miracle
14.30 Philadelphia
16.35 Journey 2: The Mysterious Isl-

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

08.25 Dr. Phil
09.10 Pepsi MAX tónlist
16.25 The Good Wife
17.10 Judging Amy
17.55 Dr. Phil
18.40 America‘s Funniest Home Videos
19.05 Everybody Loves Raymond

upphafi á þessum vinsælu þáttum.
19.55 Rules of Engagement (2.13)
20.20 Kitchen Nightmares (3:17)
Flestum er meinilla við matreiðslumanninn Gordon Ramsey enda með dónalegri
mönnum. Það breytir því ekki að hann
er einn besti kokkur veraldar og veit
hvað þarf til að reka góðan veitingastað.
21.10 Rookie Blue (3:13) Skemmtilegur þáttur um líf nýliða í lögreglunni
sem þurfa ekki aðeins að glíma við sakamenn á götum úti heldur takast á við
samstarfsmenn, fjölskyldu og eiga um
leið við eigin bresti. Stjórnlaus maður
gengur laus og nýliðarnir þurfa að taka
ákvörðun.
22.00 NYC 22
22.45 CSI: New York (20:22) Vinsæl
bandarísk sakamálaþáttaröð um Mac
Taylor og félaga hans í rannsóknardeild
lögreglunnar í New York.
23.25 Law & Order
00.15 Last Comic Standing
01.00 NYC 22
01.45 Rookie Blue
02.35 Pepsi MAX tónlist

18.10 Big Miracle H
19.55 Philadelphia
22.00 Sherlock Holmes: A Game of

Shadows
01.45 Kick Ass

ÚTVARP

08.00 Cheers

and

00.05 The Lucky One
20.00 Frumkvöðlar 20.30 Golf fyrir alla 21.00
Eldhús meistaranna 21.30 Sædís í Gleym mér ei

07.35 Everybody Loves Raymond

19.30 Cheers (19:25) Endursýningar frá

20.00 Sjálfstætt fólk
19.00 Friends

SKJÁREINN

03.40 Sherlock Holmes: A Game of

Shadows

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

06.00 Eurosport 10.15 The Barclays - PGA
Tour 2013 13.15 Golfing World 14.05 The
Barclays - PGA Tour 2013 17.05 PGA Tour Highlights 18.00 Golfing World 18.50 The
Barclays - PGA Tour 2013 21.35 Inside the PGA
Tour 22.00 Golfing World 22.50 Champions
Tour - Highlights 23.45 The Barclays - PGA Tour
2013 02.45 Eurosport

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

RISARNIR Í ENSKA BOLTANUM MÆTAST
Í KVÖLD KL. 18:50 Á STÖÐ 2 SPORT 2

FÍTON / SÍA
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MOURINHO MÆTIR MOYES
Á OLD TRAFFORD
Enski boltinn fer af stað með látum. Meistararnir frá Manchester og þeir bláklæddu í Chelsea
líta vel út í byrjun móts og verður spennandi að sjá liðin takast á.
Ekki missa af einum stærsta leik tímabilsins!

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is
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Anda að sér ómenguðu kántríi
Hljómsveitin Baggalútur tekur upp nýja plötu í Nashville í Bandaríkjunum.

„Það er Get Lucky sem allir eru að
hlusta á með Daft Punk. Það gerir
mánudagana ljómandi góða.“
Guðrún Veiga Guðmundsdóttir lífsstílsbloggari.

„Það verður gaman að koma þarna
og anda að okkur ómenguðu kántríi,“
segir Bragi Valdimar Skúlason
Baggalútur.
Hljómsveitin flýgur í dag til
Nashville, höfuðborgar sveitatónlistarinnar. Þar dvelur hún í eina
viku við upptökur á næstu plötu sinni
sem er væntanleg fyrir jól.
Spurður hvort um hreinræktaða
kántríplötu sé að ræða segir Bragi
það því miður óumflýjanlegt. „Við
biðjumst velvirðingar á því fyrir fram
en þetta verður þjóðmenningarlegt
kántrí.“

Baggalúti til halds og trausts við
upptökurnar verða hljóðversspilarar
sem hafa áður unnið með sveitinni.
„Þetta samstarf byrjaði þegar okkur
vantaði sjúklega hratt banjó á fyrstu
plötuna, Pabbi þarf að vinna. Hann
Ilya Toshinsky, sem er íþróttamaður
á banjó, kemur og verður með okkur.
Við munum setja upp hattana og bóna
sporana og það verður fírað upp í
blágresinu.“
Aðspurður hvort eingöngu frumsamin lög verði á plötunni segir Bragi
kankvís: „Það hefur verið stefnan hjá
okkur. Við stelum bara á jólunum.“ - fb

2008
Síðasta plata
Baggalúts með
frumsömdu efni
kom út 2008.

KOMNIR Í KÁNTRÍGÍRINN

Hljómsveitin er á leiðinni
til Nashville þar sem tekin
verður upp ný plata.

Stefnir í annað
met á Airwaves

BYRJAÐI AÐ
KENNA HEIMA

Dósasmiðjan
hefur stækkað
ört en starfsemin er nú
komin í húsnæði
í Borgartúni,
auk þess sem 14
manns eru þar í
vinnu.

Talið er að fjöldi erlendra gesta á tónlistarhátíðinni
Iceland Airwaves verði um 4.500 manns.
Tónlistarhátíðin Iceland Airwaves
fer fram í fimmtánda sinn dagana
30. október til 3. nóvember. Að
þessu sinni koma 210 listamenn
fram á hátíðinni, þar af eru tæplega sextíu erlendir. Síðustu listamennirnir sem fram koma verða
tilkynntir nú á miðvikudag.
Miðasala á hátíðina hófst seint á
síðasta ári og stefnir í að uppselt
verði á hátíðina innan skamms.
Í fyrra varð uppselt átta vikum
áður en hátíðin hófst. Alls verða
um sex þúsund miðar seldir í ár
og svo virðist sem enn eitt metið
verði slegið í fjölda erlendra tónleikagesta. „Við erum mjög nálægt
því að selja upp og það lítur út
fyrir að við sláum enn eitt metið
með fjölda erlendra gesta í ár,
en í fyrra voru þeir um fjögur
þúsund,“ segir Kamilla Ingibergsdóttir, kynningarstjóri Iceland
Airwaves. Búist er við að erlendir
gestir hátíðarinnar verði um 4.500
talsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ANNAÐ MET Kamilla Ingibergsdóttir

kynningarstjóri býst við miklum fjölda
erlendra gesta á Iceland Airwaves í ár.

M e ð a l þ ei r r a e r k o m a
fram á hátíðinni er þýska
tölvupoppsveitin Kraftwerk.
Sveitin mun stíga á stokk sunnudaginn 3. nóvember.
- sm

Save the Children á Íslandi

Leikhópur fyrir alla
Baunadósin er óhefðbundin aðferð til þess að kenna útlendingum íslensku.
„Við erum að stofna leikhóp fyrir
alla, þar sem engin krafa er gerð
um að tala íslensku eða ensku,“
segir Ólafur Guðmundsson, verkefnastjóri Baunadósa ri n na r,
tilraunaverkefnis á vegum Dósasmiðjunnar, sem er skóli þar sem
útlendingum er kennd íslenska.
Verkefnið er leikhópur sem skipaður er útlendingum búsettum á
Íslandi.
„Leikhópurinn kallar sig Baunadósina og stefnir að því að fara í
gang með námskeið og sýningu í
nóvember,“ segir Ólafur jafnframt.
Leikhópnum leikstýrir Ólafur og
Egill Gunnarsson er kórstjóri.
„Útlendingar eiga það til að einangrast á Íslandi, og annars staðar
sé út í það farið. Við viljum leggja
áherslu á það að útlendingar geti
kynnst Íslendingum út frá áhugamálum sínum og það gerum við
með því að stofna leikhóp sem
þennan, þar sem engar kröfur eru

gerðar um tungumálakunnáttu, en
öll kennsla fer þó fram á íslensku,“
segir Gígja Svavarsdóttir, eigandi
og skólastjóri Dósaverksmiðjunnar.
L eiklistarverkefnið verður
unnið upp úr íslenskri menningu
og sýn þátttakenda á hana. Þar
verður fléttað saman leiklist, söng
og dansi. Þetta er tilraunaverkefni sem tengist annarri starfsemi Dósaverksmiðjunnar, sem er
tungumálaskóli fyrir útlendinga
sem vilja læra íslensku.
„Það að aðlagast nýju samfélagi
og kynnast nýju fólki snýst að
miklu leyti um að taka þátt og svo
auðvitað um raunveruleg áhugamál manns, óháð þjóðerni,“ heldur
Gígja áfram.
„Þetta er spurning um að taka
skrefið og það getur verið erfitt,
því maður er oft óöruggur að byrja
að fóta sig í nýju samfélagi,“ bætir
Gígja við.
Baunadósin er enn í þróun og

mun verða það allan tímann sem
verkefnið stendur yfir. „ Þannig
höfum við alltaf unnið hér í Dósaverksmiðjunni,“ segir Gígja.
„ Nemendurnir móta námið með
okkur og það finnst okkur hafa
gefið góða raun.“
Gígja stofnaði Dósaverksmiðjuna
árið 2008. „Ég flutti heim frá Ítalíu
daginn sem Glitnir féll,“ segir
Gígja hlæjandi. „Ég er kennari
og fékk enga vinnu, þannig að
ég byrjaði að kenna heima með
manninum mínum. Það var fljótt
að sprengja utan af sér,“ útskýrir
Gígja. „Á sama tíma losnaði
kjallaraíbúðin fyrir neðan íbúðina
okkar og við náðum að skrapa
saman fyrir henni. En svo fimm
árum síðar erum við flutt hingað í
Borgartúnið og erum með 14 manns
í vinnu,“ segir Gígja og hlær. „Það
er nóg að gera og þetta er líka bara
svo skemmtilegt,“ segir Gígja að
lokum.
olof@frettabladid.is
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Þú getur STÓLAÐ á Höllina!

MANTONI
borðstofustóll, eikarfætur.
Dökkt áklæði

ȝȝǀȤȤț
ƿȝȢǀȤȤț

BOSTON
Eikarspónlagt borðstofuborð
Stærð: 160x90 cm með
2x50 cm stækkunum.

ȜȢǀȤȤț
ƿȝȜǀȤȤț

ȜȝǀȢȤț
ƿȜȠǀȤȤț

MATIZ
borðstofustóll,
eikargrind.
Svart PUleður.

NAOMI borðstofustóll,
eikarlappir. Grátt áklæði.

ȜȞǀȠȤț

ȜȞǀȤȤț

ȜȠǀȤȤț

ƿȜȡǀȤȤț

ƿȜȢǀȤȤț

ƿȜȤǀȤȤț

TANGO borðstofustóll,
eikarlappir. ljóst áklæði.

ȝȞǀȤȤț
ƿȝȤǀȤȤț

BOSTON
 

ȜȠǀȤȤț

BOSTON
borðstofustóll. Krómlappir.
ƿȜȤǀȤȤț Dökk-brúnt PU-leður.

ȣȤǀȤȤț
ƿȜȜȤǀȤȤț

JULIE borðstofustóll, krómlappir.
Litur: svart.

CECILE eldhússtóll.
Svart leður.

ANDREW
borðstofustóll. Svart,
brúnt og hvítt leður.

– fyrir lifandi heimili –
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VETUR BREYTINGA

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Jakob í borg englanna
Það er ekki oft sem tvær íslenskar
poppstjörnur sjást snæða saman á
hamborgarabúllu í Los Angeles. Sú
var þó raunin þegar Jakob Frímann
Magnússon, Stuðmaður og miðborgarstjóri, og poppgyðjan Svala Björgvinsdóttir hittust á skyndibitastaðnum
In-N-Out Burger í
borg englanna
á dögunum.
Ef marka má
komment Svölu
við mynd af
þeim vinum á
Facebook er
eitthvað
epískt
samstarf
í uppsiglingu.

Komdu og hlúðu að líkama og sál með okkur í Baðhúsinu.

Með KK-Eðaláskrift hefurðu aðgang að því sem til þarf fyrir aðeins 8.890* á mánuði.
Með þátttöku í KK klúbbnum kemstu jafnt í opna sem LOKAÐA tíma.
KK klúbburinn er klárlega hagstæðasta leiðin.

Hljóp fimm kílómetra 1987
Mikill fjöldi landsmanna tók þátt í
Reykjavíkurmaraþoninu og keppast
margir við að auglýsa glæsilegan
árangur sinn á samskiptasíðunni
Facebook. Útvarps- og sjónvarpsmaðurinn góðkunni Andri Freyr
Viðarsson var ekki einn af þeim sem
tóku þátt í hlaupinu að þessu sinni.
Svo virðist sem Andri hafi þó
smitast af yfirlýsingaglöðum
maraþonvinum sínum og birti mynd
á Facebook af viðurkenningaskjali
fyrir fimm kílómetra hlaup sem hann
hljóp á því herrans ári
1987, þegar hann
var nemandi í 1.
bekk grunnskóla
Reyðarfjarðar.

Mest lesið
1 Bjargaði börnum út úr bíl sekúndum
áður en hann sökk
2 Gaddaﬁ hélt börnum sem kynlífsþrælum
3 Fleiri svipmyndir frá menningarnótt
4 Svipmyndir frá menningarnótt
5 Óhugnanlegar myndir frá Sýrlandi

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

Fyrirsæta Linda Pétursdóttir. Ljósmyndari Ásta Kristjánsdóttir

- hó

Allt þetta er innifalið í Baðhúsinu fyrir aðeins kr. 8.890* á mánuði;
Nýr Technogym tækjasalur! Zumba. Body Pump. Nýjung! Gravity workout. Detox-jóga. Nýjung! Pilates.
Evu jóga. Grit. Nýjung! Power Spin&ABS. CxWorx. Hugleiðsla. Body Balance. Heitt jógaTóning. Djúpslökun.
Salsa. Pallar. Leikﬁmi. Hot Jóga. Body Combat. Nýjung! Streitulosun. Tækjakennsla. Stórátak.
Nýjung! Heilsuátak. FlexiFit. Hot BodyBalance. O. m. ﬂ.
Auk þessa fylgja eftirfarandi fríðindi að verðmæti kr. 87.340;
- Árskort í Sundlaugar Reykjavíkur (ÍTR). - 2 tímar hjá einkaþjálfara. - Vikukort fyrir vinkonu.
- 5 stykkja booztkort. - Handklæði við hverja komu.
Og auðvitað hefurðu líka aðgang að heitri laug, vatnsgufu, sauna og notalegu hvíldarhreiðri.
Komdu í Baðhúsið, breyttu til og hlúðu að sjálfri þér.
Öllum konum Baðhússins stendur til boða að segja upp áskrift með eins mánaðar fyrirvara í
þeim mánuði sem ﬂutningur í nýtt og glæsilegt húsnæði í Smáralind á sér stað. Ekki verður
farið fram á þriggja mánaða uppsagnarfrest eins og samningar gera alla jafna ráð fyrir. Því
eru engar konur Baðhússins bundnar þann mánuð sem ﬂutningurinn á sér stað, telji þær nýju
staðsetninguna ekki henta sér.

Blaðberinn...

Nánari upplýsingar á www.badhusid.is/kk
Aðrar áskriftarleiðir einnig í boði frá kr. 5.990 á mánuði.
8.890* á mánuði í KK áskriftarklúbbnum, Eðaláskrift, lágmarkstími 12 mánuðir.

...góðar
óð
ð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið
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