SKOÐUN Dráp fyrir auga,
morð fyrir tönn, skrifar
Guðmundur Andri. 13

MENNING Ástir þvers og
kruss í Listasafni Sigurjóns
Ólafssonar á morgun. 18

LÍFIÐ Fjöldi hljómsveita
tók þátt í ATP-hátíðinni
sem lauk um helgina 20

THE MORE
YOU USE IT
THE BETTER
IT LOOKS

SPORT Hlaut sex gullverðlaun og keyrði svo heim til
Akureyrar og fékk sér ís. 22

DA M
GB E
L A ST
Ð LE S
Á
ÍS NA
LA
Mánudagur
ND
I*
14. júlí 2014
163. tölublað 14. árgangur
Sími: 512 5000
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

FRÉTTIR

Um 160 Palestínumenn
látnir á Gasa
Ísraelsher segir að hver sá sem ekki
flýr norðurhluta Gasa sé að hætta
lífi sínu. 10
Fleiri fangar fái ökklabönd Páll
Winkel, forstjóri Fangelsismálastofnunar, segir árangur af ökklaböndum
góðan. 2
Dýrt að leigja kvóta Leiguverð á
ýsu og þorski er of hátt til að það
borgi sig. 6
Næg störf á Egilsstöðum
Bæjarstjórinn segir atvinnulífið í svo
miklum blóma að það vanti fólk í
unglingavinnuna. 4

12
Bolungarvík
Akureyri
Egilsstaðir
Kirkjubæjarkl.
Reykjavík

9°
15°
14°
12°
14°

NA
SV
SA
SA
SV

2
3
4
2
3

Milt Fremur hæg suðlæg átt í dag.
Rigning einkum NV-til fyrrihluta dags en
víða líkur á síðdegisskúrum síst þó SA-til
þar sem gæti dregið frá sólu síðdegis. 4
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EINBÝLI Á BESTA STAÐ
Skemmtilega skipulagt og virðulegt 207
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frá Háskóla Íslands.
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Hús í hjarta borgarinnar

BIKARINN Á LOFT Bastian Scwheinsteiger, leikmaður Þjóðverja, fagnar heimsmeistaratitilinum ásamt liðsfélögum sínum á Maracana-leikvanginum í Brasilíu. Þjóðverjar

hafa nú orðið heimsmeistarar fjórum sinnum.

NORDICPHOTOS/GETTY

Þýskaland heimsmeistari
Þjóðverjar fögnuðu sínum fjórða heimsmeistaratitli í knattspyrnu í gærkvöldi eftir sigur á Argentínu í framlengdum úrslitaleik. Lionel Messi stendur enn í skugga Maradona þrátt fyrir öll sín afrek á vellinum.
FÓTBOLTI Mario Götze, 22 ára gamall

miðjumaður frá Memingen í Bæjaralandi, varð að þjóðhetju á svipstundu í Þýskalandi í gærkvöldi
þegar hann tryggði Þjóðverjum
heimsmeistaratitilinn í knattspyrnu
með marki á 113. mínútu í framlengingu gegn Argentínu á Maracanavellinum í Ríó.
Þetta er í fyrsta skipti í sögunni
sem varamaður skorar í úrslitaleik á HM, en þótt ferillinn sé ekki
einu sinni hálfnaður mun hann líklega ekki skora mikilvægara mark
á ævinni. Hann fékk sendingu frá

öðrum varamanni, André Schürrle.
Ekki amalegar skiptingar hjá Joachim Löw, þjálfara þýska landsliðsins. Þjóðverjar hafa nú orðið heimsmeistarar í knattspyrnu fjórum
sinnum, en síðast lyftu þeir styttunni árið 1990 eftir 1-0 sigur á Argentínu í úrslitaleik í Róm. Þetta er
fyrsti heimsmeistaratitill sameinaðs Þýskalands, en áður varð liðið
Evrópumeistari eftir sameiningu á
Englandi árið 1996.
Titillinn markar hápunkt í fjórtán ára uppbyggingu þýskrar knattspyrnu en þar í landi var allt tekið í

gegn upp úr aldamótum vegna ófullnægjandi árangurs A-landsliðsins
sem og unglingalandsliðanna.
Grasrótin var tekin algjörlega í
gegn en það er til marks um hversu
vel uppbyggingin hefur heppnast
að fimm leikmenn í byrjunarliði
Þýskalands í gær urðu Evrópumeistarar U21 árs landsliða í Malmö
árið 2009. Sá sjötti, Sami Khedira,
átti að byrja leikinn en meiddist í
upphitun. Lionel Messi tókst ekki að
hefna ófaranna frá því 1990 þegar
Diego Maradona og félagar hans
lutu í gras gegn Vestur-Þjóðverjum.

Tillaga Landsvirkjunar að matsáætlun fyrir vindorkugarð lögð fram:

Opið allan
sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka

Uppbygging kostar tugi milljarða
VIÐSKIPTI Ga ngi hugmyndir
Landsvirkjunar eftir um vindorkugarð við Búrfell er líklegt
að kostnaðurinn verði 36 milljarðar króna.
Landsvirkjun lagði fram tillögu að matsáætlun fyrir vindorkugarðinn á fimmtudag. Eins
og kunnugt er áætlar fyrirtækið
að reisa allt að 80 vindmyllur á
34 ferkílómetra svæði á Hafinu
við Búrfell.
Þar standa fyrir tvær vindmyllur sem reistar voru í tilraunaskyni og hafa sýnt að
aðstæður fyrir vindorkugarð
eru mjög hagstæðar í alþjóðlegum samanburði. Verði af framkvæmdum er hugmyndin að reisa
stærri vindmyllur en standa þar

nú, eða allt að þriggja til þriggja
og hálfs MW vindmyllur. Kostnaður við vindmyllur fer lækkandi og ef sannast að aðstæður
séu jafn góðar hér eins og niðurstöðurnar af Hafinu benda til, og
vindmyllur verði samkeppnisfærar við stærri virkjanir, þá getur
það breytt áherslum Landsvirkjunar.
Landsvirkjun segir kostnaðargreiningu ekki lokið og ótímabært að gefa upp kostnaðartölur.
Í tillögu að matsáætlun Landsvirkjunar er tekið á nokkrum umhverfisþáttum sem hafa
verið ofarlega í umræðunni
víða erlendis, t.d. mögulegum
fugladauða. Í matsskýrslunni
kemur fram að umfangsmiklar

80

vindmyllur verða
hugsanlega
reistar á 34 ferkílómetra
svæði á Haﬁnu við Búrfell.

rannsóknir eru fyrirhugaðar.
Megin áhersla fuglarannsókna í
tengslum við verkefnið verður
kortlagning farfugla um svæðið
frá vori og fram á haust. Á rannsóknartíma verður ratsjá keyrð
til þess að fylgjast með ferðum
fugla á svæðinu en einnig er um
að ræða beinar athuganir á vettvangi.
Ein veigamesta athugasemdin
er frá Landvernd.
shá / á síðu 4

4

sinnum hafa Þjóðverjar
orðið heimsmeistarar.
Síðast árið 1990 en fyrsta
titilinn unnu þeir 1954.

Messi átti ekki góðan dag frekar en
í síðustu leikjum. Honum tókst ekki
að skora mark né gefa stoðsendingu
í þremur síðustu leikjum Argentínu
á mótinu. Hann skoraði í heildina
fjögur mörk og gaf eina stoðsendingu og var eftir leikinn kjörinn
besti leikmaður mótsins.
- tom / sjá síðu 22

rjóminn af
sýrða rjómanum
NÝTT
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SPURNING DAGSINS

Grimmar æﬁngar skiluðu fyrsta sætinu
Þorbergur Jónsson kom fyrstur í mark í Laugavegshlaupinu. Hljóp á fjórum klukkustundum og sjö mínútum.
ÍÞRÓTTIR „Þetta var góð tilfinning. Ég stefndi

Tryggvi, mælir þú með víndrykkju?
„Ekki í of miklum mæli.“
Mikið vantar upp á að farið sé að lögum
og reglum um áfengismál á veitingahúsum
hér á landi og að skýrt sé fyrir kaupendum
hvaða áfengismagn þeir fá afgreitt. Á yfir 90
veitingastöðum sem kannaðir voru nýlega
var hvergi farið eftir öllum settum reglum.
Tryggvi Axelsson hjá Neytendastofu vill
einfalda kerfið.

á þetta – bæði að vinna og setja brautarmet.
Þannig að það var virkilega gaman að koma í
mark,“ segir Þorbergur Ingi Jónsson, sem kom
fyrstur í mark í hinu árlega Laugavegshlaupi
og setti nýtt met, fjórar klukkustundir, sjö mínútur og fjörutíu og sjö sekúndur.
„Ég bjó mig vel undir þetta og tók grimmar,
langar æfingar. Ég æfði markvisst fyrir Laugaveginn í örugglega þrjá mánuði, en er annars
alltaf að hlaupa,“ útskýrir Þorbergur.
„Ég æfi hlaup. Það er nú reyndar ekki hægt
að lifa af því á Íslandi, þannig að þess á milli
sinni ég starfi sem véla- og orkufræðingur hjá

Marel,“ segir Þorbergur, léttur í bragði.
„Svo hleyp ég þegar ég get.“
Hlaupið gekk ekki áfallalaust fyrir sig. „Ég
datt einu sinni svolítið illa, en það var bara til
að kveikja á mér. Ég skrapaði mig aðeins, á hné
og olnboga, en ekkert sem háði mér í hlaupinu,
en ég er dálítið aumur núna.“
Þorbergur segist ætla að taka aftur þátt.
„Ekki endilega á næsta ári samt. Ég á nóg
eftir, en þegar maður tekur svona hlaup þá þarf
maður að æfa sérstaklega fyrir þau og taka sér
svo hvíld á eftir. Þannig að ég vel mér hlaup
sem ég ætla að ná árangri í og einblíni á þau,“
segir Þorbergur að lokum.
- ósk

HLAUPAGARPUR Þorbergur er duglegur að æfa.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Vill að fleiri fangar
fái að afplána heima
Reynsla af því að leyfa föngum að afplána heima undir rafrænu eftirliti er svo góð
að fangelsismálastjóri vill rýmka útfærslu þessa úrræðis. Hægt að nota svipaða
tækni þegar um nálgunarbann er að ræða eða kynferðisafbrotamenn.
SAMFÉLAGSMÁL „Þetta hefur gengMÓTMÆLANDI Í RÍO DE JANEIRÓ Mótmælandi með brasilíska fánann vafinn utan
um sig rétt við Maracana-leikvanginn.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Þrjú hundruð mótmæltu lélegu velferðarkerfi í Brasilíu:

Táragasi beitt fyrir utan leikvang
BRASILÍA/AFP Lögregla beitti táragasi og handsprengjum í gær til
að dreifa um þrjú hundruð mótmælendum sem ætluðu að ganga að
Maracana-leikvanginum rétt fyrir úrslitaleik Argentínu og Þýskalands í HM í fótbolta.
Mótmælendur voru að mótmæla kúgun lögreglu, skorti á öryggi í
landinu og lélegu heilbrigðis- og menntakerfi.
Mótmælendur sögðu að heimsmeistarakeppnin væri senn á enda
en að vandamálin yrðu enn til staðar í landinu. Einnig vildu þeir láta
leysa úr haldi nítján mótmælendur sem handteknir voru daginn áður
vegna skemmdarverka.
- ebg

Hópur fólks réðist á mann:

Þyrla LHG sótti göngumann:

Barinn með
golfkylfum

Féll niður af
gönguleiðinni

LÖGREGLUMÁL Á annan tug ung-

BJÖRGUN Björgunarsveitir frá
Hnífsdal, Bolungarvík og Ísafirði voru kallaðar út í gær eftir
að tilkynning barst um slasaðan
göngumann á gönguleiðinni milli
Hesteyrar og Hlöðuvíkur.
Maðurinn, sem er erlendur
ferðamaður og einn á ferð, var
meðvitundarlítill og illa búinn.
Talið er að honum hafi skrikað
fótur á snjóskafli á gönguleiðinni
og fallið niður.
Þegar þyrla Landhelgisgæslunnar sótti hann var hann enn
með meðvitund og ekki talinn í
lífshættu. Hann var þó töluvert
slasaður, beinbrotinn, með höfuðáverka og vankaður.
- ebg
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menna, sem talið er að séu í
kringum tvítugt, réðist á karlmann á fertugsaldri í Rimahverfi
skömmu fyrir klukkan ellefu á
laugardagskvöld og slógu hann
með golfkylfum.
Maðurinn var með áverka víðs
vegar um skrokkinn og bolur
hans blóðugur. Hann var fluttur
á slysadeild í lögreglubifreið.
Lögreglan í Grafarvogi segir
málið óupplýst, ekki er vitað
hverjir voru að verki og enginn
hefur verið handtekinn. Árásarmennirnir voru allir farnir þegar
lögregla kom á vettvang.
- ebg
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ið alveg glimrandi og ég á von á
því að þetta verði rýmkað frekar,“ segir Páll Winkel, forstjóri
Fangelsismálastofnunar.
Í október 2011 tók gildi breyting á lögum um fullnustu refsinga sem gerði föngum kleift að
afplána síðasta hluta refsingar
sinnar heima undir eftirliti. Í
apríl 2012 var fyrsta ökklabandið fest á fanga og er forstjórinn
svona líka ánægður með árangurinn.
„Þetta sparar þjóðfélaginu
náttúrulega heilmikið en svo er
þetta bara eðlileg framþróun í
þessum málefnum. Það bætir
engan að vera innilokaður.“
Hann sér fyrir sér að nota megi
álíka tækni í tilfellum þar sem
fólk er í nálgunar- eða farbanni.
Undir það tekur Ómar Örn Jónsson, framkvæmdastjóri markaðsmála hjá Öryggisþjónustunni.
„Þetta er notað í slíkum tilfellum
erlendis og jafnvel þegar um kynferðisafbrotamenn er að ræða.
Tæknin og þekkingin er til hérlendis þannig að hvað það varðar
þá er ekkert því til fyrirstöðu að
taka þetta upp hérlendis.“
Það er Öryggismiðstöðin sem
leggur til ökklabandið og sér
um viðhald þess en fangaverðir
vakta fangana. Að sögn Páls eru
nú um tíu fangar með slík bönd.
Lögin virka þannig að sá sem
hlotið hefur eins árs óskilorðsbundinn dóm getur afplánað síðasta mánuðinn undir þessu eftirliti. Sé dómurinn fimm ár getur
hann afplánað fimm mánuði með
þessum hætti og svo framvegis.
Lengst er hægt að afplána átta

ÓMAR ÖRN MEÐ ÖKKLABANDIÐ Þetta tæki sparar samfélaginu nokkra fúlgu og

bætir aðstæður þeirra sem hafa afvegaleiðst í réttarríkinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

mánuði ökklabundinn í samfélaginu. Skýr skilyrði eru fyrir
því að nýta þetta úrræði. Til
dæmis má fanginn ekki hafa
brotið gegn börnum. Einnig má
hann ekki eiga útistandandi mál
hjá lögreglu, ákæruvaldi eða
dómstólum.
Ökklabandið gerir vörðum ekki
kleift að sjá ferðir fangans en það
nemur ef hann er á dvalarstað
sínum á þeim tímum sem hann
skuldbindur sig til að vera þar.
Það er að segja um kvöldmatarleyti og svo frá ellefu að kvöldi
(níu á helgarkvöldum) til sjö í
aftureldingu.
Fangar virðast sækja sífellt

jse@frettabladid.is

Þetta sparar þjóðfélaginu náttúrulega
heilmikið en svo er þetta
bara eðlileg framþróun í
þessum málefnum. Það
bætir engan að vera
innilokaður
Páll Winkel
forstjóri Fangelsismálastofnunar

meira út í samfélagið. Til dæmis
var á vorönn slegið aðsóknarmet
þeirra í nám en 70 fangar eru nú
í fjarnámi, þar af stunda fjórir
háskólanám.

Forsætisráðherra vill hafa varann á varðandi áfengi í matvöruverslunum:

99.900 Segir frjálsa sölu auka neysluna
með allt innifalið
NEYTENDUR Vilhjálmur Árnason,

Tyrkland
Netverð á mann frá kr. 99.900 á Bitez Garden m/allt innifalið m.v.
2 fullorðna og 2 börn í herbergi. Netverð á mann frá kr. 137.900
á Bitez Garden m/allt innifalið m.v. 2 fullorðna í herbergi.
21. júlí í 10 nætur.
Skó
kógarhlíð 18 • Sím
mi 595
5 1000
www
w.heims
msferdir.is

þingmaður Sjálfstæðisflokksins,
mun á haustþingi leggja fram
frumvarp sem heimilar sölu áfengis í verslunum.
Óformleg könnun fréttastofu
fyrr í vikunni leiddi í ljós að 30
þingmenn, hið minnsta, koma til
með að styðja frumvarp Vilhjálms.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
forsætisráðherra tekur ekki vel í
sölu áfengis í verslunum og spurður hvort hann eigi eftir að styðja
frumvarpið segist hann hafa varann á.
„Á heildina litið er ekki æskilegt
að rýmka aðgengi að vörum eins
og áfengi. Vegna þess að það þýðir
einfaldlega meiri neysla, sem er
ekki æskilegt,“ segir Sigmundur
en bætir við að hugsanlega mætti
leyfa sölu áfengis í smærri versl-

SIGMUNDUR
DAVÍÐ GUNNLAUGSSON

forsætisráðherra geldur
varhug við
hugmyndum
Vilhjálms.
FRÉTTABLAÐIÐ/
DANÍEL

unum til að bæta samkeppnisstöðu
þeirra.
Tekur hann kaupmanninn á
horninu og litlar verslanir á lands-

byggðinni sem dæmi. „Þetta eru
allt einhverjir hlutir til að skoða
og velta fyrir sér,“ segir Sigmundur Davíð.
- gag, ebg

1.000 kr.
notkun eða
500 MB á mán.
í 12 mán.
fylgir.

1.000 kr.
notkun eða
500 MB á mán.
í 6 mán.
fylgir.

iPhone 5s 16GB

iPhone
hone 5c 16GB

109.990 kr. stgr.

89.990 kr. stgr.

6.690 kr. /18 mán.

5.490 kr. /18 mán.

INNEIGN Á
SUMARIÐ HJÁ NOVA!
Ókeypis
heimsending
um allt land!
Á vefverslun
nova.is

1.000 kr.
notkun eða
500 MB á mán.
í 6 mán.
fylgir.

1.000 kr.
notkun eða
500 MB á mán.
í 6 mán.
fylgir.

1.000 kr.
notkun eða
500 MB á mán.
í 3 mán.
fylgir.

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S4+

LG G3

LG G2

119.990 kr. stgr.

79.990 kr. stgr.

109.990 kr. stgr.

69.990 kr. stgr.

7.290 kr. /18 mán.

)YHUKLUI\YN

1.000 kr.
notkun eða
500 MB á mán.
í 3 mán.
fylgir.

4.890 kr. /18 mán.

6.690 kr. /18 mán.

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | Facebook | Twitter
Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 325 kr./mán. greiðslugjald. Nánari upplýsingar á nova.is.

4.290 kr. /18 mán.
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SVONA ERUM VIÐ

837

fyrirtæki voru tekin
til gjaldþrotaskipta á
tímabilinu júní 2013 - maí 2014.
Gjaldþrot einkahlutafélaga hafa
þannig dregist saman um 20%,
samanborið við 12 mánuði þar á
undan.
Heimild: Hagstofa Íslands

Frásagnir taldar trúverðugar:

Talskonur svara
Gunnari
Vegna orða Gunnars Þorsteinssonar í kjölfar dóms Héraðsdóms
Reykjavíkur, frá 10. júlí síðastliðnum, í meiðyrðamáli sem hann höfðaði gegn tveimur
konum, Vefpressunni og fyrrverandi ritstjóra
Pressunnar, hafa
Ásta S. H. Knútsdóttir og Sesselja E. Barðdal
sent frá sér yfirGUNNAR
lýsingu þar sem
ÞORSTEINSSON
þær segja að af
þeim 21 ummælum sem Gunnar
krafðist ómerkingar á hafi einungis fimm verið dæmd ómerk og
byggðist sá dómur fyrst og fremst
á lagatæknilegum forsendum. Einungis eitt þessara ummæla taldist
á ábyrgð þeirra „talskvenna“.
Í yfirlýsingunni segir að öll önnur
ummæli hafi staðist fyrir dómi
og mat dómsins væri að frásagnir kvennanna, sem báru vitni um
kynferðisbrot Gunnars, væru trúverðugar.
- ósk

Ódæðisverk í Marokkó:

Ný glæpagengi
líta dagsins ljós
MAROKKÓ Glæpagengi sem

minna um margt á hin svokölluðu
Maras-glæpagengi í Mið-Ameríku fara nú sem eldur í sinu um
Marokkó. Fjallað er um málið í
spænska dagblaðinu El País.
Í mars síðastliðnum fóru ungir
menn um borgina Casablanca og
ógnuðu fólki með sveðjum. Síðan
þá hafa slík gengi, sem jafnan
eru kölluð Tcharmile, farið um
með berserksgangi í fjölda borga
í Marokkó. Hafa þau og myrt fólk
af handahófi að því er virðist.
Þróunin vekur ugg meðal þjóðarinnar. Minnast menn þess að víða
í Mið-Ameríku eru gengi á við
þessi hin helsta vá þjóðfélaganna.
- jse

Ungir og eldri hafa úr nægum störfum að velja á Egilsstöðum:

Minniháttar meiðsl farþega:

Stjórna stórhýsi frá Egilsstöðum

Full rúta fór út
af veginum

MANNLÍF Erfiðlega gengur að manna

SLYS Rúta með 26 erlendum ferða-

Vinnuskólann á Egilsstöðum og
hefur sveitarfélagið því þurft að
leita til verktaka til að koma ljá í
grasið þar eystra. „Þetta er svo
sem bara jákvætt,“ segir Björn Ingimarsson bæjarstjóri. „Atvinnulífið
hérna er í svo miklum blóma að unglingarnir hafa úr mörgu að velja og
því skila sér færri í Vinnuskólann.“
Hann segir þá sem eldri eru einnig
hafa úr miklu að velja þegar kemur
að atvinnumálum. Vísar hann þar
til dæmis á fyrirtækjasamsteyp-

una Hugvang en þar eru sex fyrirtæki búin að koma sér saman undir
þakinu á gamla Kaupfélagshúsinu á Egilsstöðum. „Þar af eru tvö
hugbúnaðarfyrirtæki sem eru í
verkefnum erlendis,“ segir Tjörvi
Hrafnkelsson Hugvangsmaður.
„Annað þeirra stýrir og hefur eftirlit með loftræstingu, hitastigi og
öðru í stórum byggingum í Evrópu.“ Alls hafa fjórtán starfsmenn
aðsetur í gamla Kaupfélaginu. Björn
segir að þar séu menn í skapandi og
lifandi umhverfi
- jse

BJÖRN INGIMARSSON BÆJARSTJÓRI

Á Egilsstöðum hafa ungmenni úr nægri
vinnu að velja og pláss er fyrir skapandi
fólk úr borginni hjá frumkvöðlunum í
Hugvangi.
MYND/GUNNAR GUNNARSSON

mönnum og bílstjóra fór út af veginum við Haukadalsvatn í gærdag.
Enginn slasaðist alvarlega en
nokkrir hlutu minniháttar meiðsl.
Björgunarsveitin Ósk frá Búðardal auk lögreglu og sjúkraliðs
hlúðu að farþegum. Farþegar voru
svo fluttir í hús Rauða krossins í
Búðardal þar sem þeim var veitt
áfallahjálp.
Vegfarendur er áttu leið hjá
aðstoðuðu einnig við flutning farþeganna.
- ebg

Vindorkugarðurinn kostar
þrjátíu og sex milljarða króna
Verði hugmyndir Landsvirkjunar að vindorkugarði að veruleika mun kostnaður verkefnisins verða hærri en
vatns- eða jarðvarmavirkjunar með sömu framleiðslu. Ratsjá verður nýtt til fuglarannsókna. Áhyggjur eru af
nálægð við „anddyrið“ að friðlandinu að Fjallabaki. Kann að hafa neikvæð áhrif á upplifun ferðamanna.
Ga ngi hugmyndir
Landsvirkjunar eftir um vindorkugarð við Búrfell er líklegur
kostnaður framkvæmdarinnar
rúmlega 36 milljarðar króna.
Landsvirkjun lagði fram tillögu að matsáætlun fyrir Búrfellslund, eins og vindorkugarðurinn er kallaður, á fimmtudag.
Eins og kunnugt er áætlar fyrirtækið að reisa allt að 80 vindmyllur á 34 ferkílómetra svæði á Hafinu við Búrfell. Þar standa fyrir
tvær vindmyllur sem reistar
voru í tilraunaskyni og hafa sýnt
að aðstæður fyrir vindorkugarð
eru mjög hagstæðar í alþjóðlegum samanburði. Verði af framkvæmdum er hugmyndin að reisa
stærri vindmyllur en standa þar
nú, eða allt að þriggja til þriggja
og hálfs MW vindmyllur.
Eins og Fréttablaðið greindi
frá í maí þá fer kostnaður við
vindmyllur lækkandi og ef sannast að aðstæður séu jafn góðar
hér eins og niðurstöðurnar af
Hafinu benda til, og vindmyllur verði samkeppnisfærar við
stærri virkjanir, þá getur það
breytt áherslum Landsvirkjunar.
Við fyrirspurn Fréttablaðsins
til Landsvirkjunar um kostnað
við verkefnið fékkst það svar að
fyrirtækið ynni að kostnaðargreiningu og ótímabært væri að
gefa upp kostnaðartölur.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er kostnaðurinn þó mjög
nálægt 36 milljörðum króna,
þegar meðalkostnaður áþekkra
framkvæmda í Evrópu er skoðaður á hvert megavatt sem framleitt verður. Efri mörk slíkra
útreikninga eru um 40 milljarðar
ORKUMÁL

Heimilis

GRJÓNAGRAUTUR

eða 350 milljónir dala. Við fyrstu
sýn er orkuframleiðsla frá vindorkugarði mjög ódýr kostur, en
hér ber til þess að líta að nýting
er áætluð 40% við Búrfell öfugt
við 100% nýtingu vatns- eða jarðvarmavirkjana. Nærtækt dæmi
er nýjasta vatnsaflsvirkjun
Landsvirkjunar, Búðarhálsvirkjun, en 40% nýting gæfi svipaðan
afrakstur. Kostnaður við Búðarhálsvirkjun var um 26 milljarðar
króna, svo vindorkuframleiðsla
er, enn þá, dýrari kostur.
Í tillögu að matsáætlun Landsvirkjunar er tekið á nokkrum umhverfisþáttum sem hafa
verið ofarlega í umræðunni víða
erlendis, t.d. mögulegum fugladauða. Í matsskýrslunni kemur
fram að umfangsmiklar rannsóknir eru fyrirhugaðar. Megináhersla fuglarannsók na í
tengslum við verkefnið verður
kortlagning farfugla um svæðið
frá vori og fram á haust. Á rannsóknatíma verður ratsjá keyrð
til þess að fylgjast með umferðartíðni fugla á svæðinu en einnig
er um að ræða beinar athuganir
á vettvangi.
Við kynningu og yfirlestur
á drögum að tillögunni bárust
athugasemdir og ábendingar frá
stofnunum og einstaklingum. Ein
veigamesta athugasemdin frá
Landvernd lýtur að því hversu
nálægt „anddyri“ friðlandsins
að Fjallabaki vindorkugarðurinn
er teiknaður. Landvernd telur að
þetta muni hafa neikvæð áhrif á
upplifun ferðamanna, ekki síst
sem fyrsta upplifun þeirra af
Fjallabaki.
svavar@frettabladid.is

Næstum tvöfalt á við Hallgrímskirkju
Mesta mögulega
hæð fyrirhugaðra
vindmylla (135 m)
135 m
3 MW

TIL SAMANBURÐAR VIÐ
RANNSÓKNARVINDMYLLUR
LANDSVIRKJUNAR OG
HALLGRÍMSKIRKJUTURN

77 m
0,9 MW

74,5 m

VINDMYLLURNAR 80 REISTAR Í ÁFÖNGUM
Vindmyllur með um 3 MW aflgetu eru þær aflmestu sem standast veðurskilyrði á Íslandi í dag og fyrstu útreikningar Landsvirkjunar gefa til kynna
að vindmyllur með 2,5-3,5 MW aflgetu henti einkar vel við þær aðstæður
sem eru á svæðinu. Mastur hverrar vindmyllu yrði allt að 80 metra hátt og
þvermál spaða allt að 110 metrar. Þannig getur hver vindmylla orðið allt
að 135 metra há þegar spaði er í efstu stöðu. Til samanburðar eru rannsóknarvindmyllur Landsvirkjunar 77 metra háar og Hallgrímskirkjuturn
74,5 metra hár.
Verði af framkvæmdum munu vindmyllurnar 80 verða reistar í
nokkrum áföngum.

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
Alicante 30°
Aþena 32°
Basel
25°
Berlín
23°
Billund 21°
Frankfurt 23°

7

2

3

m/s

m/s

9°

m/s

12°

15°

3

4
m/s

2

9°

14°

m/s

11°

6

m/s

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

28°
31°
22°
22°
22°
21°

4

13°

3

m/s

15°
12°
10°

14°
3

11°

Á MORGUN
Hægur
eða
fremur
hægur
vindur

12°

m/s

8°

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

21°
19°
19°
25°
23°
32°

m/s

12°

3

m/s

m/s

12°

12°

MILT EN LÍTIÐ UM SÓL
Ó Þá er HM lokið og um að gera að drífa sig út í sumarið.
Það verður milt í veðri og fremur hægur vindur í vikunni en dálítil væta einkum V- og
N-lands en ekkert til að láta stoppa sig. Hiti 10-17 stig, hlýjast NA-til.

Alveg mátulegur

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

11°

MIÐVIKUDAGUR
Víða
fremur
hægur
vindur
15°

14°

13°

Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is,
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@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, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@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

ENNEMM / SÍA / NM63385

Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka

„Auðvitað er betra að
hlaupa í leðurbuxum
– ef maður skyldi detta“
Fyrsta skreﬁð er að skrá sig á marathon.is
Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka verður að morgni Menningarnætur þann
23. ágúst. Í boði verða vegalengdir við allra hæﬁ auk þess sem hægt er að fara
heilt maraþon í boðhlaupi. Skráningar eru í fullum gangi á marathon.is.
Á hlaupastyrkur.is getur þú safnað áheitum og látið gott af þér leiða á hlaupum.

Fylgstu með ævintýrum Skálmaldar
Facebook.com/marathonmennirnir

Íslandsbanki, stoltur stuðningsaðili í 17 ár.

Skálmöld er komin í hlaupaskóna
Maraþonmennirnir og þungarokkararnir í Skálmöld
eru byrjaðir að æfa fyrir sitt fyrsta Reykjavíkurmaraþon.
Fylgstu með undirbúningi og ævintýrum þessara
skemmtilegu þungarokkara á Facebook-síðunni
Maraþonmennirnir og fáðu hlaupaáætlun og ﬂeiri
gagnlegar upplýsingar í leiðinni.
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hvað heitir íslenska skartgripalínan
sem glanstímaritið Seventeen Magazine hafði til umfjöllunar í vikunni?
2. Til hvaða liðs seldi Liverpool
markahrókinn Luis Suárez á dögunum?
3. Dýraverndunarfélagið fagnaði
stórafmæli um helgina – en hversu
gamalt er félagið?
SVÖR:

1. Twin within. 2. Barcelona.
3. 100 ára
FRÁ BÍLDUDAL Það verður enn meira

fjör í atvinnulífinu og skólanum á Bíldudal næsta vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

Íbúafjölgun á Bíldudal:

Sextán nýir
íbúar í vikunni
MANNFJÖLDI Um níu prósenta
fólksfjölgun varð á einni viku á
Bíldudal þegar 16 manns skráðu
lögheimili sitt þar í síðustu viku.
Fyrir áttu um 180 lögheimili þar.
Að sögn Friðbjargar Matthíasdóttur, forseta bæjarstjórnar Vesturbyggðar, má fjölgunina að mestu
rekja til uppbyggingar fyrirtækisins Arnarlax. Sjö nýir nemendur
munu setjast á skólabekk á Bíldudal en þar voru 23 nemendur í
fyrra. Á Patreksfirði fjölgar svo og
íbúum þannig að það hefur fjölgað um 60 manns á undanförnum
þremur árum í Vesturbyggð.
- jse

Vill að stúlkunum sé sleppt:

Malala heldur
til Nígeríu
NÍGERÍA Hin sautján ára Malala

Yousafzai frá Pakistan hefur
strengt þess heit að hjálpa til við
að frelsa stúlkurnar sem öfgasamtökin Boko Haram rændu í Bomohéraði í Nígeríu í apríl þegar
hópur vopnaðra manna ruddist
inn í skóla að næturlagi og skipaði
stúlkunum upp á vörubílspalla.
Boko Haram-samtökin hafa barist
fyrir stofnun íslamsks ríkis í Nígeríu síðustu ár.
„Þessar stelpur eru eins og systur mínar og ég ætla að tala þeirra
máli þar til þeim verður sleppt,“
sagði Malala á fundi í gær með
foreldrum sumra þeirra barna
sem saknað er, sem haldinn var í
höfuðborginni Abuja.
- ósk

Landssamband veiðifélaga gagnrýnir hugmyndir um merkingar eldislax:

Útifundur á Lækjartorgi:

Kynni sér breytingar Alþingis

Krafist alþjóðlegrar verndar

FISKELDI Landssamband veiðifélaga (LV) gerir alvarlegar
athugasemdir við skýrslu nefndar um leyfisveitingar og eftirlit í
fiskeldi. Sérstaklega hvað varðar
merkingar á eldislaxi.
Óðinn Sigþórsson, formaður LV,
segir það vekja sérstaka athygli
að skýrsluhöfundar virðast ekki
hafa kynnt sér þær breytingar
sem Alþingi gerði á frumvarpi
atvinnuvegaráðherra til breytinga
á lögum um fiskeldi.
„Til dæmis var lögunum breytt

honum verði ekki sleppt
í þá veru að skylt er að
merkja eld isla x með
aftur í ána.
utanáliggjandi merki. Í
Nefndin leggur til að
skýrslunni er því hafnburðarþolsmat verði gert
í öllum helstu fjörðum á
að og uggaklipping eldislax talin tímafrek og dýr
Vestfjörðum og Austfjörðaðgerð sem þjóni takum ásamt Eyjafirði. Eins
mörkuðum tilgangi. Þessu
að gert verði straumlíkan
erum við veiðiréttareig- ÓÐINN
til að meta nauðsynlega
endur algjörlega ósam- SIGÞÓRSSON
fjarlægð á milli sjókvíamála,“ segir Óðinn og
eldissvæða. Þá eru gerðar
bætir við að ef eldislax veiðist
tillögur um eftirlit með slysasleppí laxveiðiám er nauðsynlegt að
ingum og hvernig efla megi eftirlit
hann sé auðkenndur þannig að
með fiskeldisstöðvum.
- shá

ALÞJÓÐAMÁL Útifundur verð-

ur haldinn á Lækjartorgi í dag
klukkan fimm á vegum félagsins
Ísland-Palestína.
Slagorð fundarins er „Stöðvum
blóðbaðið á Gasa“ og er krafist alþjóðlegrar verndar handa
íbúum Gasa og herteknu svæðanna. Tæplega sjö hundruð
manns hafa skráð sig á viðburðinn á Facebook.
Talið er að um 160 Palestínumenn hafi látið lífið í árásum á
Gasa-svæðinu á sex dögum. - ebg

Of dýrt að leigja
kvóta í ýsu og þorski
Leiguverð á ýsu og þorski er of hátt til að það borgi sig að veiða. Stóru útgerðirnar
leigja mun minni kvóta en áður og ýsukvótinn hefur dregist saman um tugi tonna
á nokkrum árum. Þeir sem gera út á snurvoð og línu verða að leigja ýsukvóta.
SJÁVARÚTVEGUR „Ef ég leigi þorsk-

kílóið á 200 krónur eru bæði
útgerðarfyrirtækið og fiskvinnslan í þokkalegum málum. Ef verðið
fer yfir 200 krónurnar fer að halla
undan fæti,“ segir Hólmgrímur
Sigvaldason, eigandi HSS fiskverkunar á Suðurnesjum. Auk fiskverkunarinnar gerir Hólmgrímur
út þrjá báta; Grímsnes, Tjaldanes
og Maron.
Verð á leigukvóta hefur verið að
stíga undanfarnar vikur. Í janúar
var meðalleiguverð á þorski á milli
170 og 180 krónur kílóið en síðustu
daga hefur meðalverðið verið á
bilinu 220 til 230 krónur.
Menn voru að leigja kílóið af ýsu
í janúar á 300 krónur en það er nú
komið upp í 315 krónur.
Skýringin á hækkandi leiguverði er lítið framboð af leigukvóta.
Kemur þar tvennt til, annars vegar
að stóru útgerðirnar leigja minna
frá sér af kvóta og hins vegar mikill samdráttur í ýsu.
„Það er búið að skamma stóru
útgerðirnar svo mikið fyrir að
leigja þann kvóta sem þær fá
úthlutaðan að þær eru hættar
að leigja hann. Svo þegar þær
eru hættar að leigja þá eru þær
skammaðar fyrir að leigja ekki frá
sér kvóta,“ segir Pétur Pétursson,
sem gerir út Bárð ÞH frá Arnarstapa.
Ýsukvótinn hefur dregist verulega saman síðustu ár. Árið 2007
mátti veiða 110 þúsund tonn af ýsu
en kvótinn á yfirstandandi fiskveiðiári er 38 þúsund tonn og enn
má búast við að leiguverðið hækki
því á næsta fiskveiðiári má veiða
rúm 30 þúsund tonn.

MEÐ RISA RABARBARA Það ætti að
vera til nóg í sultuna hjá Margréti í ár.

Gróðursæld á Bíldudal:

Rabarbarinn
nær upp í nef
MANNLÍF Það vantar ekki vöxtinn í rabarbaragarðinum hjá
Margréti Hjartardóttur á Bíldudal en þeir stærstu ná henni að
nefi. „Ég geri ekkert fyrir þetta,
þeir verða bara svona stórir
hjá mér,“ segir hún. „Annars er
þetta svo sem ekkert einsdæmi,
þetta er svona hjá henni Guðbjörgu Friðriksdóttur í næsta
garði. Ætli þetta sé ekki bara
veðursældin hérna á Bíldudal.“
Gott er að nýta þá þessar kjöraðstæður til einhvers annars og
hefur hún því gullregn mikið
í garðinum sem grætur sínum
gulu tárum um þessar mundir.
- jse

HÆKKANDI VERÐ Meðalleiguverð á kílói af þorski er komið upp í 220 til 230

krónur og hefur hækkað talsvert frá áramótum.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Bjuggust við meira í þorskinum
Örn Pálsson, framkvæmdastjóri Landssambands smábátaeigenda, segir að menn
hafi búist við að þorskkvótinn yrði aukinn meira á næsta ári en raunin varð og
það hafi enginn átt von á 20 prósent samdrætti í ýsukvóta. „Þetta tvennt getur
hafa haft áhrif á að leiguverðið er hækkandi,“ segir Örn.
Hann bendir á að yfirlýsingar Hafrannsóknastofnunar hafi bent til meiri aukningar í þorskkvóta á næsta ári. Kvótinn á þessu fiskveiðiári er 215 þúsund tonn
en verður 218 þúsund á því næsta. Örn segir að þegar menn hafi verið að reikna
forsendur veiðigjalds hafi verið gert ráð fyrir 240 þúsund tonna þorskkvóta.

Margir verða að kaupa ýsukvóta
hvað sem tautar og raular því ýsan
kemur gjarnan sem meðafli hjá
snurvoðar- og línubátum. „Ég þarf
sem betur fer ekki að leigja mikið
af ýsukvóta því þar sem mínir
bátar eru að veiðum slæðist lítið af
ýsu með,“ segir Hólmgrímur.
Pétur Pétursson segir að leigu-

verð á ýsu og þorski sé allt of hátt
um þessar mundir til að veiðar á
þessum tegundum borgi sig, einar
og sér.
Yfirstandandi fiskveiðiári lýkur
1. september. Kvótinn er að verða
uppurinn en eftir er að veiða 4.400
tonn af þorski og 1.800 tonn af ýsu.
johanna@frettabladid.is

Fluttur með þyrlu til borgar:

Miklir áverkar
eftir hjólaslys
SLYS Karlmaður lenti í fjórhjóla-

slysi í Laugadal á Vesturlandi í
gær og var fluttur með þyrlu á
sjúkrahús með mikla áverka.
Slysið gerðist innst í Laugadal í
Dölum þar sem ekkert símasamband er. Því þurfti samferðafólk
mannsins að fara til byggða eftir
hjálp. Þyrla Landhelgisgæslunnar var þó nálægt vettvangi og því
fljót á slysstað.
Samkvæmt upplýsingum frá
lækni á bráðamóttöku er líðan
mannsins eftir atvikum.
- ebg

Sjónmælingar í Optical Studio
Tímapantanir í síma:
Optical Studio í Smáralind, 5288500
Optical Studio í Keflavík, 4213811
Optical Studio í Leifsstöð, 4250500

5 䟏ra 䟏byrgð
䟅takmarkaður akstur

Hyundai Santa Fe

Sparneytinn l䟤xusjeppi
Verð fr䟏: 7.150.000 kr.

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

Glæsilegur 䟏rangur Hyundai
䟚 gæðak䟢nnun J.D. Power
Eins og fram kom 䟚 b䟚lablaði Fr䟖ttablaðsins 䟚 vikunni rataði Hyundai 䟚 fyrsta sæti gæðak䟢nnunar J.D. Power 䟚
s䟚ðustu viku. Einkum voru það 䟏reiðanleiki og l䟏g bilanat䟚ðni sem skiluðu Hyundai sigri 䟚 þremur stærðarflokkum.
Þessi niðurstaða staðfestir að Hyundai b䟚lar eru með þeim traustustu og endingarbestu 䟏 markaðnum.
䟀 fr䟖ttinni sagði einnig: „Margir n䟧ir b䟚lar eiga erfitt með að n䟏 g䟟ðum 䟏rangri vegna fl䟟kinnar h䟢nnunar og fer
vandam䟏lið vaxandi eftir þv䟚 sem aukab䟤naður eykst 䟚 b䟚lum. Hyundai kemst vel fr䟏 þessu vandam䟏li enda hefur
framleiðandinn lagt mikla 䟏herslu 䟏 notendavænt umhverfi b䟚lanna sem hefur orðið til þess að upplifun eigenda 䟏
raunverulegum gæðum verður meiri og betri.“

N䟧i b䟚llinn er Hyundai
GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

Hyundai – Kauptúni 1 – Beint á móti IKEA – Sími: 575 1200
www.hyundai.is – www.facebook.com/hyundai.is

ENNEMM / SÍA / NM63640

Eyðsla fr䟏 6,7 l/100 km*
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Knattspyrnuunnendur komu saman
Sendiráð Þýskalands á Íslandi og Knattspyrnusamband Íslands efndu til mótttöku í höfuðstöðvum KSÍ þegar úrslitaleikurinn á HM fór fram í
gær. Margt var um manninn og ekki annað að sjá en að glatt hafi verið á hjalla. Daníel Rúnarsson ljósmyndari fangaði stemninguna.
FAGNAÐUR
Í HÖFUÐSTÖÐVUM KSÍ

Hermann Georg
Gunnlaugsson,
Heimir Jónasson
og Christoph
Wehmeies komu
til að horfa á
úrslitaleikinn.

SENDIHERRA, FRAMKVÆMDASTJÓRI OG ÞJÁLFARI Þórir Hákonarsson, framkvæmdastjóri KSÍ, og
Thomas H. Meister, sendiherra Þýskalands, með Eyjólfi Sverrissyni, landsliðsþjálfara U 21 árs karla.
VEL VEITT.

Ungur knattspyrnuáhugamaður gæðir sér
á veitingum um
leið og hann veltir fyrir sér gangi
leiksins.

LISTAMENN FYLGJAST MEÐ Halldór Gylfason og Hlynur Áskelsson fylgdust með leiknum.
SENDIHERRA
OG FORSETARITARI Þeir Thomas

Hermann Meister, sendiherra
Þýskalands
á Íslandi, og
Örnólfur Thorsson forsetaritari
tóku tal saman á
leiknum.

MIKILL FJÖLDI Fjöldi fólks var samankominn til að fylgjast með leiknum.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANíEL

ÁRNASYNIR

Berðu

marg verðlaunaðirr
bakpokar

þig
vel

Futura 28

Futura 32

futura 38

Aircontact 65+10

léttur og vandaður
dagpoki. Aircomfort
bak sem loftar betur.
Verð: 22.990 kr.

Vinsælasti dagpokinn.
frábært burðarkerfi
með loftun.
Verð: 24.990 kr.

Stór dagpoki með þægilegu burðarkerfi. Vinsæll í lengri dagsferðir.
Verð: 25.990 kr.

Frábær verðlaunabakpoki
til notkunar í lengri
ferðir. Öflugt burðarkerfi.
Verð: 46.990 kr.

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND
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Margverðlaunuð SKYACTIV spartæknin hefur veitt Mazda sérstöðu á markaðnum. Með þessari byltingarkenndu tækni
hefur Mazda náð fádæma árangri til lækkunar eyðslu án þess að fórna aﬂi né viðbragði – enda er akstursánægja eitt
aðalsmerki Mazda. Að auki er bíllinn smíðaður í anda KODO hönnunarinnar sem gælir svo sannarlega við augað.

MAZDA. DEFY CONVENTION.

.20'8
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6
.
$
8
/
6
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Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I mazda.is
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
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Verði að fjölmenningarborg:

Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, mun leggja fram frumvarp um opinber fjármál:

Reykjavík sækir
um aðild

Ábyrgð einstakra fagráðuneyta aukin

REYKJAVÍK Borgarráð hefur samþykkt að Reykjavíkurborg sæki
um aðild að verkefninu Fjölmenningarborgir sem rekið er af
Evrópuráðinu.
Verkefnið styður borgir í að
móta heildstæða fjölmenningarstefnu sem á að gera borgurunum
betur kleift að stýra fjölbreytileikanum í jákvæðar áttir.
Þátttökurétt í verkefninu hafa
einungis borgir með minnst fimm
prósent íbúa af erlendum uppruna.
- ebg

STJÓRNMÁL Búið er að ljúka við

alla megin undirbúningsvinnuna
fyrir fjárlagafrumvarp næsta
árs, segir Bjarni Benediktsson,
fjármála- og efnahagsráðherra.
Áætlað er að leggja frumvarpið
fyrr fram núna en vant er, eða 9.
september næstkomandi, vegna
nýrra þingskapalaga.
„Við förum fram á lágmarksaðhald en reynum að taka tillit til einstakra verkefna sem
ríkisstjórnin vill leggja áherslu
á,“ segir Bjarni og bætir við að

stefnt sé að jöfnuði í ríkisfjármálum og að haldið verði aftur af
skuldasöfnum um leið og styrkari stoðum verði rennt undir velferðina í landinu. Hann segir að
aðhaldskrafan sé innan við eitt
prósent á hvert ráðuneyti að
meðaltali. Hún komi ekki jafnt
niður á ráðuneytin þar sem sumstaðar verði gefið í frekar en að
fara fram á aðhald. „Aðhaldskrafan er ekki síst til að tryggja
að það sé rétt forgangsröðun til
staðar,“ segir Bjarni.

Hann segir að stóra breytingin
í opinberum fjármálum og allri
hugsun í fjárlagagerð og ríkisfjármálaáætlunum verði þegar
lög um opinber fjármál verða
samþykkt. Þá vaxi skyldur einstakra fagráðuneyta til þess að
innleiða langtímahugsun í alla
málaflokka og aðkoma þingsins
verður miklu meiri og á fyrri
stigum. Bjarni lagði þetta frumvarp fram í vor en það var ekki
afgreitt. Hann hyggst því leggja
það aftur fram strax í haust. - jhh

Sá hættir lífi sínu
sem ekki flýr í burt
Ísraelsher hefur dreift tilkynningu um að hver sá sem ekki flýr svæðin í norðurhluta Gasa sé að hætta lífi sínu. Um 160 Palestínumenn hafa látist. Talið er að um
77 prósent þeirra hafi verið almennir borgarar. Um fjögur þúsund eru nú á flótta.

FRÁ FÆÐINGARDEILD Talið er að

frjósemi þurfi að mælast 2,1 til að viðhalda mannfjölda en við Íslendingar
mældumst undir því í fyrra.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

AFP,GASA Um fjögur þúsund Palest-

Dregur úr frjósemi:

ínumenn hafa flúið svæðin í norðurhluta Gasa en þangað færist vígvöllur mestu blóðsúthellinga sem
átt hafa sér stað milli Palestínu og
Ísraels í tvö ár.
Ísraelsmenn hafa nú í sex daga
látið eldflaugum rigna yfir svæði
Palestínumanna og samkvæmt
heilbrigðisyfirvöldum í Gasa hafa
að minnsta kosti 160 manns látist. Meðal hinna látnu er sextán
manna fjölskylda sem lést í árásinni síðastliðinn laugardag. Hafa
aðfarirnar verið gagnrýndar af
Navi Pillay, fulltrúa Sameinuðu
þjóðanna í mannréttindamálum.
Yfirvöld í Ísrael segja markmið árásanna vera að hæfa vígamenn og stjórnendur Hamas-samtakanna. Hvað sem því líður telja
fulltrúar frá Sameinuðu þjóðunum
að um 77 prósent þeirra föllnu séu
almennir borgarar. Snemma í gær
sprengdi ísraelski herinn upp mikilvægar bækistöðvar Hamas-liða
en haft er eftir Manuel Hassassian, sendifulltrúa palestínskra yfirvalda í Lundúnum, að Hamas-liðar
væru í flestum tilfellum óaðgreinanlegur hluti palestínskra borgara
svo erfitt væri að uppræta samtökin með sprengjuárásum.
Flóttabylgjan nú kemur í kjölfar
hótana ísraelsku stjórnarinnar en
tilkynningu var dreift um svæðið
úr lofti þar sem sagði að hver sá
sem léti undir höfuð leggjast að

Færri börn
fæddust í fyrra
SAMFÉLAGSMÁL Í fyrra fæddust
4.326 börn sem eru 207 færri en
fæddust árið áður. Fleiri stúlkur en drengir litu dagsins ljós
svo hlutfallið var 969 drengir á
hverjar þúsund stúlkur. Greint
er frá þessu á vef Hagstofu
Íslands.
- jse

Eyjamenn vilja leiðréttingu:

Lögleysan kostaði milljarða
SJÁVARÚTVEGUR Heildartjón

Vestmannaeyja vegna þess að
ólöglega hefur verið úthlutað makrílkvóta til útgerða frá
árinu 2011 nemur á bilinu fimm
til sex milljarðar króna. Fyrir
slíka upphæð mætti reka fæðingarþjónustu í Eyjum næstu
120 árin.
Þetta segir í ályktun bæjarráðs Vestmannaeyjabæjar. Enn
fremur segir að bærinn hljóti að
íhuga að fá leiðréttingu þessara
mála jafnvel þótt sækja þyrfti
hana fyrir dómstólum.
- jse

Skrúfur og festivörur
í Múrbúðinni

Ruspert skrúfan sem iðnaðarmenn velja.

Benediktsson,
fjármála- og efnahagsráðherra

FRANS PÁFI Hann ætlar heldur betur
að taka á níðingskap í garð barna.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFPNORDIC PHOTOS

Frans páfi tekur til hendinni:

Sker upp herör
gegn barnaníði
ÍTALÍA Haft hefur verið eftir

Frans páfa að barnaníð væri eins
og holdsveiki innan kirkjunnar
og nú yrði að skera upp herör
gegn því. Enn fremur er eftir
honum haft að gögn segi að um
tvö prósent kirkjunnar manna
séu barnaníðingar. Sagt er frá
þessu á fréttavef BBC en talsmaður Vatíkansins hefur reynt
að bera þetta til baka og sagt
ekki rétt eftir haft. Páfinn hefur
heldur betur látið til sín taka en
hann útskúfaði fyrir skemmstu
meðlimum ítalska mafíuhópsins
Ndrangheta í þrumuræðu sem
hann hélt í heimabæ hópsins í
Calabria á Ítalíu.
- jse

Tvö þúsund gestir á útihátíð:
Á FLÓTTA Um fjögur þúsund Palestínumenn eru á flótta í norðurhluta Gasa en

ísraelsk yfirvöld hafa tilkynnt að hver sá sem ekki flýr af svæðinu muni hætta lífinu.
AFP/NORDICPHOTOS

koma sér á brott væri að hætta
lífi sínu þar sem ísraelski herinn muni nú láta kné fylgja kviði.
Fjöldi flóttamanna hefur fengið
skjól í skóla sem alþjóðlegar herdeildir halda úti í grenndinni. Um
átta hundruð manns með tvöfalt
ríkisfang hafa farið til Ísraels en
haft hefur verið eftir flóttamönnum á BBC að margir hefðu í engin
hús að venda.
Fulltrúar Sameinuðu þjóðanna

hafa lýst því yfir að mikilvægt sé
að koma á vopnahléi sem fyrst en
fátt bendir til þess að þeir muni
hafa erindi sem erfiði. Sérstaklega dvínuðu slíkar vonir þegar
Benjamín Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, tjáði fréttamönnum að tilraunir manna
erlendis frá gætu ekki komið í veg
fyrir að Ísraelsmenn beittu fullri
hörku í þessum aðförum sínum.
jse@frettabladid.is

Ró og rokk
á Eistnaflugi
NESKAUPSTAÐUR Um tvö þúsund
manns komu saman á tónlistarhátíðinni Eistnaflugi.
Óskar Hallgrímsson, héraðslögreglumaður í Neskaupstað,
segir hátíðina hafa farið ljómandi
vel fram og í raun ekki nokkuð að
frétta eftir alla helgina fyrir utan
að tveir eru grunaðir um ölvunarakstur.
- aí

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson var gestur á Sprengisandi á Bylgjunni í gær:

Segir umræðuna afskræmda
STJÓRNMÁL „Ýmsir hafa sagt

Týpa 17 oddur
auðveldar skrúfun!
Pakki af þessum
Ruspert skrúfum
4,5x50 200 stk
kostar kr.

1.095

Ruspert ceramic
húðun þolir meira
en 2000 tíma
saltupplausn

„Torque” rifflur
minnka viðnám
og hreinsa gatið!

Rifflur
sem skera
viðinn

Torx

Mikið
ð úrval af skrúfum
skrúf
og festingavörum
Skrúfur-stærðir 4-6mm allt að 140mm langar
A4

A2

Rafgalv

Ruspert

Gipsskrúfur

Kopar

Kletthálsi Reykjavík
Reykjanesbæ

Við
förum fram á
lágmarksaðhald en
reynum að
taka tillit til
einstakra
verkefna sem ríkisstjórnin
vill leggja áherslu á. Bjarni

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

ýmsa hluti án þess að þeir vektu
sérstaka athygli. Það eru viðbrögðin sem urðu þessi stóri
atburður. Má nefna sem dæmi
að frambjóðandi Samfylkingarinnar í sömu kosningum hafi
sagt hluti sem var miklu frekar
hægt að flokka sem níð um trúarhóp,“ sagði Sigmundur Davíð forsætisráðherra á Sprengisandi
á Bylgjunni í gærmorgun. Sigmundur Davíð sagði umræðuna
sem myndaðist um Framsóknarflokkinn í kringum sveitarstjórnarkosningarnar hafa verið ósanngjarna. Þá sagði hann umræðuna
ekki hafa hafist hjá Framsóknarflokknum heldur andstæðingum
framboðsins.
Þar vísaði hann til ummæla
Kristínar Soffíu Jónsdóttur árið
2012 um rússnesku rétttrúnaðarkirkjuna.
„Menn hefðu alveg getað kosið
að búa til havarí úr því. Það varð
ekki. Það nefnilega skiptir oft á
tíðum, virðist vera, hver segir
hlutina.“

NÍÐ UM TRÚARHÓPA Sigmundur Davíð segir umræðuna í kringum Framsóknarflokkinn í kringum sveitarstjórnarkosningar ósanngjarna.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Sigmundur sagði að ekki hefði
verið raunverulegt tilefni til að
búa til þá umræðu sem fór af stað.
„Enda hefur komið á daginn í
framhaldinu að ýmsar spurningar hafa vaknað um þessa framkvæmd og við þeim hafa ekki

fengist skýr svör. Til dæmis
hvort það sé yfir höfuð lögmætt
fyrir borgina að gefa lóðir með
þessum hætti.“
Sigmundur sagði umræðuna hafa
verið afskræmda á alveg ótrúlegan hátt.
- ósk
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Þú finnur „Kia Motors Ísland“
á Facebook

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

SKOÐUN
Forsætisráðherra skammast yfir umræðunni:

Lágpunkturinn

F

orsætisráðherrann okkar virðist stundum í einkennilega
litlum tengslum við raunveruleikann. Á föstudaginn hélt
hann ræðu yfir miðstjórn Framsóknarflokksins, þar sem
hann hélt áfram að kvarta sáran yfir umræðunni um
mosku-útspil Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur, oddvita flokksins í Reykjavík, nokkrum dögum fyrir borgarstjórnarkosningarnar.
„Ég hefði ekki trúað því að óreyndu að menn myndu leggjast
jafn lágt og þeir gerðu í kringum sveitarstjórnarkosningarnar
þegar reynt var að færa umræðu
um pópúlíska flokkinn og saka
Framsóknarmenn um kynþáttaÓlafur Þ.
hyggju, flokk sem í næstum því
Stephensen
heila öld hefur verið í fararbroddi mannréttindabaráttu á
olafur@frettabladid.is
Íslandi og innleitt margar mestu
framfarir sem hafa orðið á því sviði,“ sagði Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson í ræðu sinni á fundinum.
Svo bætti hann við: „Að menn skuli nýta slíkt mál í pólitískum
tilgangi til að koma höggi á andstæðinga er nýr lágpunktur í
stjórnmálaumræðu seinni tíma.“
Það er dálítið kostulegt ef forsætisráðherrann áttar sig ekki á
því að þessum orðum má einmitt snúa upp á framgöngu Framsóknarmanna í Reykjavík fyrir borgarstjórnarkosningarnar.
Margir trúðu því illa að flokkur, sem lengst af hefur reynt að
marka sér stöðu sem hófsamur miðjuflokkur, myndi nota ótta við
útlendinga og fólk sem er annarrar trúar en meirihluti Íslendinga
til að fiska eftir atkvæðum.
Það var nú samt það sem gerðist. Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir sagði að á meðan við værum með þjóðkirkju á Íslandi ætti
Reykjavíkurborg ekki að gefa múslimum lóð undir mosku. Svo tók
hún upp hugmynd frá danska Þjóðarflokknum um að það ætti að
hafa atkvæðagreiðslu um moskulóðina. Hún dró ummæli sín ekki
til baka fyrir kosningar, heldur bætti hún í kvöldið fyrir kjördag,
þegar hún notaði tækifærið til að ýta undir hræðslu við nauðungarhjónabönd á Íslandi. Það var ekki fyrr en eftir kosningar, sem
Sveinbjörg dró í land og sagðist hafa hlaupið á sig.
Hlutur forsætisráðherrans er lítið skárri; hann gerði engar
athugasemdir við málflutning Sveinbjargar fyrir kosningar og
hefur raunar enn ekki gert það, enda sjálfsagt glaður með fylgið
sem þetta atkvæðafiskirí á vafasömum miðum skilaði. Hann ber
sig bara voða aumlega undan „umræðunni“ og reynir að færa
ábyrgðina á málinu eitthvert annað en þangað sem hún á heima;
hjá oddvita Framsóknarflokksins í Reykjavík og hjá honum
sjálfum. Þetta má sannarlega kalla lágpunkt í langri og merkilegri sögu Framsóknarflokksins.
Það er hins vegar óhætt að leyfa sér að vona að nú liggi leiðin
upp á við. Miðstjórnarfundurinn samþykkti að sögn RÚV ályktun,
þar sem ítrekað er að framsóknarmenn muni berjast fyrir félagslegu réttlæti og hafna hvers kyns mismunun, meðal annars á
grundvelli trúarbragða, litarháttar, kyns, stöðu og kynhneigðar.
Þar er augljóslega verið að snupra Sveinbjörgu og árétta grundvallarstefnu Framsóknarflokksins. Það er gott hjá framsóknarmönnum. En um leið er illskiljanlegt hvað formaður flokksins er
að hugsa þegar hann harðneitar að viðurkenna að Framsóknarflokkurinn fékk umtalsvert fylgi í Reykjavík út á málflutning,
sem gekk þvert á stefnu flokksins. Það heitir nefnilega popúlismi,
öðru nafni lýðskrum, hvernig sem forsætisráðherrann reynir að
koma sök á „umræðuna“.
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Ærið verk fram undan
Forsætisráðherra sagði á miðstjórnarfundi Framsóknarflokksins
á föstudaginn að það væri raunhæft
að stefna að því að fyrir lok ársins
2020 verði skuldastaða Íslands orðin
ein sú besta í Evrópu. Seðlabanki Íslands segir að skuldahlutfall íslenska
ríkisins gæti orðið svipað og Þýskalands árið 2019 en væntanlega
talsvert meira en hjá hinum
Norðurlöndunum. Fjármálaráðherra mun því hafa ærið verkefni
fyrir höndum á árunum 2019
og 2020 ef markmið Sigmundar
Davíðs eiga að nást.

Hvað með Hafró?
Til stendur að flytja Fiskistofu frá
Reykjavík til Akureyrar. Sjávarútvegsráðherra segir að flutningurinn
geti kostað allt að 200 milljónum.
Það er varla til marks um góða
forgangsröðun að á sama tíma
og ráðist er í þetta verkefni
sé Hafrannsóknastofnun svo
þröngur stakkur búinn að
stofnunin getur hvorki sinnt
sandsílarannsóknum né loðnurannsóknum, eins og greint
hefur verið frá í fréttum
Bylgjunnar og
Fréttablaðsins.
jonhakon@frettabladid.is

Er eitthvað að frétta
af náttúrupassa?
FERÐAÞJÓNUSTA

Þau þurfa hjálp – núna!

Valgerður
Bjarnadóttir
alþingismaður

Eþíópía

bréfið aldeilis ekki frá umboðsmanni
Alþingis, heldur nafna hans.

HALLDÓR

Hundruð þúsunda barna búa við
sára neyð og hungur í Suður-Súdan.

Suður-Súdan

skrifaði ritstjórinn um bréf sem
Tryggi Gunnarsson, umboðsmaður
Alþingis, átti að hafa sent Eiríki
Bergmanni Einarssyni. Davíð segir
að margt sé athyglisvert í bréfinu
og furðar sig á því að RÚV og 365
hafi ekki gert bréfinu skil í fréttum
sínum. Ritstjórinn minnist hins
vegar ekkert á að
bréfinu hafi ekki
verið gerð nein
skil í hans eigin
blaði, Morgunblaðinu. Það var
svo sem eðlilegt,
enda var

Ekki í Mogganum
Í Reykjavíkurbréfi
Morgunblaðsins

fyrir börn í Suður-Súdan

Mið-Afríkulýðveldið
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Eitt fyrsta verk stjórnarmeirihlutans
eftir kosningarnar í fyrra var að lækka
virðisaukaskatt á gistiþjónustu úr 14%
í 7%. Þegar það var gert var áætlað að
tekjur ríkissjóðs myndu lækka um 1,5
milljarða í ár vegna þessa. Ljóst er að
tekjutapið er miklu meira, vegna þess
að ferðamannastraumurinn hefur aldrei
verið meiri.
Ríkisstjórnin er nefnilega þeirrar skoðunar að ríkissjóður eigi að sækja sem
allra minnstar tekjur til atvinnuveganna, jafnvel þótt starfsemin blómstri
sem aldrei fyrr. Atvinnurekendur, hvort
heldur í ferðþjónustu eða sjávarútvegi,
eru sterkur hagsmunahópur. Ríkisstjórnin vill ekki styggja þá og einungis leggja
þau gjöld á atvinnuvegina sem „full sátt
er um“. Eins og það sé líklegt að hagsmunahópar segi einhvern tímann: „já,
þetta er sanngjarnt, við ráðum vel við
þetta.“
Ef atvinnuvegirnir leggja ekki sinn
skerf til samfélagsþjónustunnar, þá verður skattbyrði hinna – launafólks – þyngri.
Það er ekki flóknara en það.
Í stað almennrar skattlagningar vill
stjórnarmeirihlutinn leggja á gjöld; þeir

borga sem njóta. Nú er liðið meira en ár
síðan ruglið um náttúrupassann byrjaði.
Gjaldtökuna sem allir eiga að vera sáttir
við. Landeigendur eru svo sáttir við málatilbúnaðinn, að þeir hafa lagst út í lögleysu og innheimt gjöld af fólki sem á leið
um lendur þeirra.
Ferðamálaráðherrann er steinhissa,
skilja menn ekki að hún er að leysa þetta,
hefur átt fundi með fjölda fólks um málið.
Auðvitað hefur ekkert komið út úr þeim
fundarhöldum öllum saman. Engar tillögur eru komnar fram.
Í stjórnarandstöðu var ráðherrann
hávaðasöm um að ekki mætti leggja á
gjöld sem varða ferðaþjónustuna nema
með góðum – löngum – fyrirvara. Mig
minnir að í þeirri andrá hafi verið talað
um allt að 18 mánuði.
Ef ríkistjórnin leggur fram tillögur
strax á haustþingi um hvernig haga eigi
tekjuöflun til að standa undir uppbyggingu innviða í þessari nú mikilvægustu
eða næstmikilvægustu atvinnugrein
landsins, má gera ráð fyrir að þær ráðstafanir taki gildi árið 2016. Það er nú
aldeilis munur að hafa röggsamt fólk í
brúnni.
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Dráp fyrir auga, morð fyrir tönn
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Fólk er yfirleitt heldur gott –
svona þegar því er sjálfrátt og
það er óbrjálað af lygum og
hóprógi. Manneskjur eru upp
til hópa forvitnar, óáreitnar og
greiðviknar, hafi þær á annað
borð óskerta hæfileika til samlíðunar; þær finna til með þeim sem
eiga bágt og vilja gjarnan rétta
þeim hjálparhönd – sé það ekki
alltof mikið vesen – þær vilja
helst ekki vinna öðrum mein.
Tannsmiðurinn Ingrid vill gjarnan kynnast húsverðinum Ahmed
sem hefur velviljaðan áhuga á
sporvagnsstjóranum Boris …
Það kostar venjulega og heilbrigða manneskju ógurlegt átak
að drepa aðra manneskju, og þeir
sem í slíka ógæfu rata jafna sig
oft aldrei á því. Þess vegna þurfa
hermenn að ganga í gegnum
grimma þjálfun áður en þeir geta
gengið til mannvíga. Halldór
Laxness skrifaði einhvern tímann í grein um Víetnamstríðið að
enginn maður eigi að drepa fleiri
en hann geti borðað sjálfur. Þar
hitti hann naglann á höfuðið – að
vanda.
En dæmin sanna líka að manneskjan er furðu veik fyrir tröllasögum um illsku annarra; það er
auðvelt að innræta fólki að aðrir
sitji á svikráðum við það og telja
því trú um að það þurfi að verja
sig og sína, eigi það að halda lífi
– og þá fremur hópum en einstaklingum – jafnvel að verða

fyrri til, með svokölluðum „fyrirbyggjandi aðgerðum“. Meira að
segja hér í Norður-Evrópu, þar
sem menn hafa löngum haft þá
sjálfsmynd að þeir séu víðsýnir
og umburðarlyndir, eru æ fleiri
sem virðist hægt að telja trú um
að þeim standi einhver sérstök
ógn af pakistönskum kjósksala,
sómölskum lækni eða möntvaskeiganda frá Kýpur.
Óvinir „okkar“
Og áður en varir heltekur illskan
mætasta fólk. Í heiminum starfa
öfl sem hafa ómældan hag af því
að sá tortryggni og illsku þjóða
og hópa í milli – ekki síst vopnaframleiðendur og valdsmenn
sem þurfa „aðsteðandi ógn“ til að
hlaða undir vald sitt; og ekki þarf
að fylgjast lengi með bandarísku
sjónvarpsefni og bíómyndum
til að sjá að þar er lögð stund á
markvissa óttaframleiðslu.
Á 19. öld og fram eftir þeirri
20. var gyðingahatur skelfilegt samfélagsmein í Evrópu,
og náði meira að segja hingað
til lands. Alls konar öfl sáu sér
hag í því að útmála gyðinga sem
óvini „okkar“, og skipti þá engu
máli hvort um var að ræða gyðinga sem trúir voru aldagömlum siðum í sinn hóp eða aðra
sem kastað höfðu trúnni en voru
útmálaðir sem úlfar í sauðargæru. Gyðingum var kennt um
hvers kyns ófarir og óáran, gert
var gys að siðum þeirra og þeir
smánaðir og lítillækkaðir – svo
að minnir á þá meðferð sem múslimar mega sæta nú á dögum í
ýmsum Evrópulöndum. Gyðingaandúðin sem alið var á í Evrópu
fékk að vaxa óátalin uns hún náði
hámarki hjá nasistum í Þýskalandi og samverkamönnum
þeirra, einkum í mið- og austur-

hluta Evrópu, með helförinni þar
sem markmiðið var beinlínis að
útrýma gyðingum.
Sá hryllingur gleymist ekki og
fyrir þau voðaverk verður aldrei
bætt. En útrýmingartilraun nasista gefur fólki í Ísrael ekki rétt
umfram annað fólk til að sitja
yfir hlut annars fólks. Ísraelsmenn hafa ekki meiri rétt til
lands í Palestínu en afkomendur
þess fólks sem fyrir var í landinu
þegar stórfelldir flutningar gyðinga hófust þangað eftir seinna
stríð með tilvísunum í fornrit.
Ísraelsmenn hafa ekki meiri rétt
til þjáningarinnar en það fólk
okkar daga sem þeir loka inni á
afmörkuðum og rýrum svæðum, skammta slitrótt rafmagn,
skammta lélegt vatn, brjótast
inn í húsin þess, brjóta þar allt
og bramla, ekki síst samfélagslega innviði, niðurlægja í sífellu
með margvíslegum hætti eins
og herraþjóð gerir jafnan til að
skapa ótta hjá undirokuðu fólki.
Þetta fólk sem í fréttatímunum
er kallað „palestínskir vígamenn“ býr við þau kjör að vera
fyrirvaralaust rekið af löndum
sínum, hús þess eru jöfnuð við
jörðu af jarðýtum, múrar eru
byggðir í kringum það, og æmti
það hið minnsta rignir yfir það
sprengjunum.

Smám saman hefur almenningsálitið í heiminum snúist
gegn hervélinni sem vaxið hefur
og vaxið í Ísrael og ræður þar
lögum og lofum, fjármögnuð af
Bandaríkjamönnun sem skjóta
ævinlega skildi fyrir framferði
Ísraelsmanna á alþjóðavettvangi
enda eru ítök lobbýista á vegum
Ísraelsstjórnar enn slík í Bandaríkjunum að óhugsandi er fyrir
þingmann að ná kjöri á Bandaríkjaþingi án undangenginna
trúnaðareiða við Ísraelsríki.
Þegar blokk er jöfnuð við
jörðu á Gaza eftir að enn eitt

Í heiminum starfa
öfl sem hafa
ómældan hag af því að sá
tortryggni og illsku þjóða og
hópa í milli
flugskeytið hefur borist þaðan –
og geigað – þá er þar um að ræða
hóprefsingu og hending ræður
hver verður fyrir sprengingunni. Slík dráp eru kennd við
hryðjuverk þegar þau bitna á
Vesturlandabúum.

ÞÍN STUND
ÞINN STAÐUR

Hryðjuverk
Forsagan um meðferð á gyðingum í Evrópu skýrir ýmislegt í tilveru og sjálfsmynd Ísraelsríkis.
Þetta er ríki reist á ótta og fullvissu um aðsteðjandi ógn. Gyðingaofsóknir fyrri alda gáfu Ísraelsmönnum fórnarlambskennd
frá byrjun; og þannig upplifa þeir
sig enn á meðan þeir sprengja
upp hús, drepa börn, sölsa undir
sig eigur og land annars fólks.

Aukið samráð og ﬂeiri valkostir
sem víðtækast samráð við
Uppbygging flutningsBÓKMENNTIR
hagsmunaaðila við undirkerfis raforku og bætt
búning og vinnslu kerfafhendingaröryggi eru
isáætlunar og þar með
meðal brýnustu verkvið uppbyggingu flutnefna sem stjórnvöld
ingskerfisins. Þetta hefur
standa frammi fyrir.
ráðuneytið haft að leiðarFlutningskerfið annar
ljósi frá upphafi og átt
ekki raforkuþörf allra
afar farsælt samráð m.a.
svæða landsins og
við fulltrúa Sambands
hamlar á meðan mikilRagnheiður Elín
íslenskra sveitarfélaga.
vægri atvinnuuppbyggÁrnadóttir
Það góða samráð var staðingu. Nauðsynleg uppiðnaðarráðherra
fest í frétt á vefsíðu þeirra
bygging kerfisins er dýr
þann 27. júní þar sem segir m.a.:
og þarfnast mikils skipulags og
„Samráð hefur verið haft um efni
forgangsröðunar. Taka þarf tilfrumvarpsins við fulltrúa Samlit til fjölbreyttra sjónarmiða
bands íslenskra sveitarfélaga og
og hagsmuna, m.a. hvort leggja
hefur verið tekið ágætt tillit til
skuli raflínur í jörð eða ofanjarðsjónarmiða þeirra við gerð frumar. Þegar slíkir hagsmunir eru
varpsins.“
undir þarf að vanda til verka og
Frumvarpinu er ætlað að efla
hafa víðtækt samráð til að skapa
samráð strax á fyrstu stigum
sem mesta sátt um stefnumótun í
undirbúnings í stað þess að málin
málaflokknum.
komi inn á borð sveitarstjórna á
Slík vinna hefur verið unnin
lokastigum, eins og nú er. Með
í mínu ráðuneyti allt síðasta ár.
kerfisáætlun verður annars
Í fyrra lagði ég skýrslu nefndar
vegar stillt upp tíu ára langtímaum raflínur í jörð til umfjöllunáætlun og hins vegar þriggja
ar á Alþingi og skilaði atvinnuára framkvæmdaáætlun. Landsveganefnd þingsins greinargóðu
neti verður gert að hafa ítarlegt
nefndaráliti sem veitir góða leiðsamráð við sveitarfélögin og aðra
sögn frá þinginu. Samhliða hófst
hagsmunaaðila og leggja mat á
í ráðuneytinu endurskoðun raffleiri en eina útfærslu. Það er
orkulaga í samráði við hagsmunasíðan hlutverk Orkustofnunar
aðila þar sem ætlunin var að
að fara yfir og samþykkja kerfskýra betur stöðu kerfisáætlunar
isáætlun og að hafa víðtækt samLandsnets um uppbyggingu flutnráð við hagsmunaaðila í því ferli.
ingskerfisins. Drög að frumvarpi
Má því segja að um tvöfalt samvoru sett á heimasíðu ráðuneytráðsferli sé að ræða til að tryggja
isins 27. júní sl. í opið umsagnarað tekin sé afstaða til allra sjónferli sem stendur til 20. ágúst.
armiða. Aðkoma sveitarfélaga og
Því næst verður unnið úr athugaannarra hagsmunaaðila er því
semdum sem berast og stefni ég
styrkt verulega frá því sem nú er.
að því að leggja frumvarpið fram
á Alþingi í haust.
Umfjöllun Fréttablaðsins
Grunnmarkmið er aukið
Fréttablaðið fjallaði í síðustu
samráð fyrr í ferlinu
viku um frumvarpsdrögin en í
stað þess að fjalla um frumvarpið
Lagt til að ákvæði laganna um
í heild var staldrað við einstakar
kerfisáætlun verði gerð mun
málsgreinar þannig að lesandítarlegri en áður auk þess sem
inn átti síður kost á að glöggva
mælt er fyrir um hlutverk Orkusig á markmiðum og meginstofnunar í tengslum við kerfatriðum frumvarpsins. Fjallað
isáætlun. Eitt af grunnmarkmiðvar um frumvarpsdrögin eins
um frumvarpsins er að tryggja

➜ Frumvarpinu er ætlað

að eﬂa samráð strax á fyrstu
stigum undirbúnings í stað
þess að málin komi inn á borð
sveitarstjórna á lokastigum.
og þau væru endanleg, en ekki
sem drög í almennu umsagnarferli. Fullyrt var að kostnaður
við raflínur í jörð myndi lenda á
sveitarfélögum eins og það yrði
almenn regla, en það er einfaldlega rangt.
Sérstaklega var tekið fram
að ég hafi ekki viljað tjá mig
við blaðamanninn, sem óskaði
eftir viðbrögðum mínum við einstökum málsgreinum einstakra
greina. Á meðan mál er í opnu
umsagnarferli er ekki óeðlilegt
að ráðherra kjósi að halda sig til
hlés í opinberri umræðu, enda
tilgangurinn með ferlinu að gefa
aðilum færi á að tjá sig um efni
frumvarpsins. Sérfræðingar
ráðuneytisins veittu blaðamanninum hins vegar allar upplýsingar um málið almennt og um
einstakar greinar þess. Ég ítreka
að frumvarpið er enn í vinnslu
og mun ekki líta dagsins ljós í
endanlegri mynd fyrr en að loknu
umsagnarferlinu.
Ég vil að lokum enn ítreka að
málið hefur verið unnið í sátt
og góðu samráði við Samband
íslenskra sveitarfélaga – þó menn
hafi allan tímann gert sér grein
fyrir því að einstök sveitarfélög
og aðrir myndu senda inn athugasemdir. Ég hvet sveitarstjórnarmenn og alla áhugasama til þess
að kynna sér frumvarpsdrögin
og senda inn athugasemdir fyrir
20. ágúst.
Þegar endanlegt frumvarp
liggur fyrir er mér að sjálfsögðu
ljúft og skylt að útskýra efni þess
og svara fyrir það að öðru leyti,
hvort sem er við Fréttablaðið eða
aðra. En á meðan það er í opnu
umsagnarferli er rétt að frumvarpsdrögin tali fyrir sig sjálf.

TI MEO U T

HÆGI NDASTÓLL

TIMEOUT
Tilboð
kr. 322.980
með skemli

TIMEOUT STÓLLINN
Hannaður með fagurfræði
og þægindi að leiðarljósi.
Hönnuður: Jahn Aamodt
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Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

RAGNHEIÐUR KRISTINSDÓTTIR
Hrafnistu, Hafnarfirði,
verður
verður jarðsungin
jarðsunginfrá
fráHafnarfjarðarkirkju
Hafnarfjarðarkirkju
þriðjudaginn
13.00.
og kransar
þriðjudaginn15.
15.júlí
júlíkl.nk.
BlómBlóm
og kransar
vinsamlegast
enen
þeim
sem
viljavilja
vinsamlegastafþakkaðir
afþakkaðir
þeim
sem
minnast hennar
hennarererbent
bentá álíknarstofnanir.
líknarstofnanir.
minnast
Ásta Úlfarsdóttir
Kristinn Þórir Sigurðsson
Þórunn Úlfarsdóttir
Haraldur Þór Ólason
Ásgeir Úlfarsson
Ína Skúladóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hringvegur opnaður um Ísland
Vegurinn yfir Skeiðarársand var formlega
opnaður þennan mánaðardag fyrir fimmtíu árum, með vígslu Skeiðarárbrúar. Þar
með opnaðist hringvegurinn um Ísland
sem var mikil bylting í samgöngum
þjóðarinnar og því eru tímamót í dag.
Smíðaðar voru 12 brýr í þessari stóru
framkvæmd, samanlagt 2004 metrar að
lengd. Þar af var Skeiðarárbrú 904 metrar
og var lengsta brú landsins. Áður höfðu

vötnin á sandinum bylt sér þar óhamin.
Mikill bílafloti var kominn á hátíðasvæðið við vestari brúarsporðinn upp úr
hádeginu þennan dag enda hafði fjöldi
fólks safnast þar saman til að fagna
þessum áfanga. Tjaldað var yfir svið og
pall og kom það sér vel því að helliskúr
gerði meðan dagskrá stóð sem hæst og
varð að gera hlé á henni því ekki heyrðist
mannsins mál.

Ástkær eiginkona, móðir okkar,
dóttir, systir, amma og langamma,

KRISTÍN HEIÐRÚN
BERNHARÐSDÓTTIR
Dalsbyggð 17, Garðabæ,

lést á Landspítalanum miðvikudaginn 9.
júlí síðastliðinn. Jarðarförin fer fram frá
Vídalínskirkju fimmtudaginn 17. júlí kl. 15.00.
Þeim sem vildu minnast hennar er bent á deild 11E
á Landspítalanum við Hringbraut.
Fyrir hönd stórfjölskyldunnar,
Guðmundur Níels Guðnason

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og vinarhug við andlát og
jarðarför föður okkar og tengdaföður,

KRISTJÁNS ÞORGEIRSSONAR
Hlaðhömrum, 2 Mosfellsbæ,

sem lést 8. júní. Sérstakar þakkir til
starfsfólks Hlaðhamra, K2 á Landakoti og
hestamannafélagsins Harðar.
Ólöf Ásta Kristjánsdóttir
María Kristjánsdóttir
Ingibjörg Kristjánsdóttir
Páll Kristjánsson
og fjölskyldur.

Guðmundur V. Þórðarson
Kristinn Orri Erlendsson
Katrín Tómasdóttir

Á SÝNINGUNNI Í VÍK Landbrot, pappírsverk eftir Sæunni Þorsteinsdóttur.

Okkar ástkæri

RAGNAR LEÓSSON
Höfða, hjúkrunar- og
dvalarheimili á Akranesi,

sem lést 8. júlí, verður jarðsunginn frá
Akraneskirkju þriðjudaginn 15. júlí
kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hans
er bent á Höfða.
Fríða Ragnarsdóttir
Kristín Ragnarsdóttir
Ragna Ragnarsdóttir
Birna Ragnarsdóttir
Leó Ragnarsson
og fjölskyldur.

Ásgeir R. Guðmundsson
Grettir Hákonarson
Helgi Guðnason
Kristinn Eiríksson
Halldóra Gylfadóttir

Þráðlist virðist vera
talin tengjast konum
Tuttugu listakonur Textílfélagsins sýna verk sín í Vík í Mýrdal, í Halldórskaffi og Suður-Vík.
Það er liður í að halda upp á fertugsafmæli félagsins. Ingiríður Óðinsdóttir er formaður.
Textílfélagið á fjörutíu ára sögu að baki
og formaður þess, Ingiríður Óðinsdóttir textílhönnuður, segir það alltaf
að stækka. „Við erum orðnar sjötíu og
fimm í félaginu, allt konur með myndlistar- eða hönnunarnám að baki,“ upplýsir hún.
Engir karlmenn? „Nei, það eru ekki
margir karlar sem hafa farið í gegnum
nám í textílgerð hér á Íslandi og þeir
fáu hafa ekki skilað sér í félagið. Þráðlist virðist vera talin tengjast konum.
Sumar eru eingöngu í myndlist sem
tengjast þráðum og stundum pappír,
til dæmis vefnaði, tauþrykki, þæfingu
og útsaumi. Svo eru margar eingöngu
að vinna við hönnun en aðrar fást bæði
við myndlist og hönnun, þannig að það
skarast. Þrykkjarar eru til dæmis oft
að hanna dúka, púða, slæður eða annað.
Búa til mynstur og yfirfæra það á
ramma.“
En finnst Ingiríði þráðlist njóta jafn
mikillar virðingar og til dæmis málverkið? „Mér finnst mörk myndlistar
vera að hverfa. Það er verið að vinna
myndlist í tvívídd og þrívídd og í öll
möguleg efni þannig að þráðlist á algerlega heima með annarri myndlist.“
Nú er afmælisár. Hvernig halda
félagskonur upp á það? „Oft hefur
verið ein stór sýning á ári, nú ákváðum við að breyta til og halda nokkrar smærri sýningar, líta inn á við
og virkja félagana, vera með námskeið og fyrirlestra. Það er að skila

Sumar eru eingöngu í
myndlist sem tengjast þráðum og stundum pappír, til
dæmis vefnaði, tauþrykki,
þæfingu og útsaumi. Svo eru
margar eingöngu að vinna við
hönnun en aðrar fást bæði
við myndlist og hönnun,
þannig að það skarast.
sér vel,“ segir Ingiríður. „Á sumardaginn fyrsta var útisýningin Þræðir sumarsins opnuð að Fífilbrekku í
Eyjafjarðarsveit. Þar eru textílverk
á landareigninni í allt sumar. Við
sýnum í Bláa húsinu á Siglufirði nú í
júlí, nýlega voru tvær sýningar settar
upp í Vík í Mýrdal og í október opnum
við í húsnæði SÍM við Hafnarstræti
í Reykjavík. Við getum vel hugsað
okkur að fara víðar.“
Textílfélagið er með verkstæði á
Korpúlfsstöðum, þar geta bæði félagsmenn og aðrir leigt aðstöðu, að sögn
Ingiríðar. „Við erum með þrykkstól,
vefstól og eldhús á Korpúlfsstöðum og
þar er góð aðstaða til að lita band. Við
höfum verið þar með ljósmyndanámskeið, þrykknámskeið og litunarnámskeið og ég vona að við verðum með
öflugt námskeiðahald með haustinu.“
gun@frettabladid.is

➜ Í upphafi var textíldeild
Textílfélagið var stofnað í nóvember
árið 1974 af nemendum og kennurum textíldeildar Myndlista- og
handíðaskólans ásamt starfandi textíllistamönnum. Upphaf þess má rekja
til þess að árið 1970 hafði textíldeild
verið stofnuð við skólann af þáverandi skólastjóra, Herði Ágústssyni.
Félagið er eitt af aðildarfélögum
Sambands íslenskra myndlistarmanna
og Hönnunarmiðstöðvar Íslands.

ELDHÚSSÚLUR
E
H
Hönnuðurinn
Oliver Richardson hefur
hannað
skemmtileg eldhústól sem hægt
h
er
e að raða upp í súlur í stað þess að
g
geyma
í skúffum. Í súlunum má til dæmis
f
finna
eggjabikara, upptakara, stundaglas,
s
saltstauka
og piparkvörn.
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ÞYKKARA OG HEILBRIGÐARA HÁR
HALLDÓR JÓNSSON EHF. KYNNIR Nioxin-hárvörurnar hafa slegið í gegn á
Íslandi og margsannað gildi sitt. Þær draga úr hárlosi og gera hárið líflegra.
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jöldi fólks glímir við óeðlilegt hárlos. Það getur verið
af ýmsum völdum svo sem erfða, hormónabreytinga,
sjúkdóma, álags, mataræðis, vöðvabólgu og fleiri þátta.
Nioxin-hárvörurnar hjálpa til við að draga úr hárlosinu með
því að auka blóðflæði til hársekkja og skapa hárinu gott vaxtarumhverfi ásamt því að huga að veikburða hári sem brotnar
auðveldlega.
„Ég hef notað Nioxin síðastliðið ár með mjög góðum árangri. Hárið er orðið þykkara og betra. Það verður líflegra, fær
aukinn glans og lyftingu.“ segir Þórdís Örlygsdóttir, hársnyrtimeistari á Touch hárstofu.
Nioxin-hárvörurnar hlutu á dögunum hin eftirsóttu verðlaun
„Stylist Choice Award“ tólfta
árið í röð. Vörurnar eru eingöngu seldar á hársnyrtistofum og
eru mjög auðveldar í notkun.
Í upphafi notkunar greinir
fagmaður á
hársnyrtistofu
hár viðskiptavinarins og
velur vörur úr
línunni við hæfi
hvers og eins.
Grunnpakki af Nioxin
samanstendur af
sjampói, næringu
og sérstöku efni fyrir
hársvörðinn.
„Hárlos og hárþynning er ótrúlega
algengt vandamál hjá báðum kynjum
og í sumum tilfellum getur þetta verið mjög
viðkvæmt og jafnvel feimnismál. Við höfum verið með Nioxinvörurnar í sölu á Touch hárstofu frá síðasta sumri og árangurinn sem við höfum séð hjá mörgum af viðskiptavinum okkar er
undraverður,“ segir Þórdís.
Á hárgreiðslustofum er einnig hægt að fá dýpri meðferð
gegn hárlosi og hefur það verið mjög vinsælt hjá nýbökuðum
mæðrum sem margar ganga í gegnum mikið hárlos eftir barnsburð. „Nioxin er langbesta lausn sem ég hef kynnst sem hársnyrtimeistari þegar kemur að meðferð við hárlosi og hárþynningu og ég hvet alla sem eiga við þau vandamál að stríða
að spyrja um Nioxin í næstu heimsókn sinni á hárgreiðslustofuna sína.“

ÞÓRDÍS ÖRLYGSDÓTTIR HÁRSNYRTIMEISTARI
Þórdís á Hárstofunni Touch hefur notað Nioxin-vörurnar með góðum árangri.
MYND/VALLI

GRUNNPAKKI Grunnpakki af Nioxin samanstendur
af sjampói, næringu og efni fyrir hársvörðinn.

FÓLK| HEIMILI
FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ
sem býður auglýsendum að
kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu
daglega.
Útgefandi: 365 miðlar
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
Sölumenn:
Bryndís Hauksdóttir,
bryndis@365.is, s. 512 5434
Kolbeinn Kolbeinsson,
kolli@365.is, s. 512 5447

FRJÓTT TEYMI Ólöf Erla Bjarnadóttir (t.v.) og Margrét Guðnadóttir sameina krafta
sína í hönnun áhalda.
MYND/VALLI

VINNA OG NATNI

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is

SAMVINNA Í HÖNNUN Tveir hönnuðir Kirsuberjatrésins hanna og framleiða
áhöld úr postulíni og körfuvíði. Samstarfið hefur kveikt margar hugmyndir.
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TUPPERWARE LAGERSALAN
heldur áfram í Háholti 23, Mosfellsbæ alla virka daga til 31. júlí 2014

Mikið úrval af ferðavörum í útileguna.

40-60% afsláttur

Opið mánudaga-ﬁmmtudaga
kl. 13:00-18:00 og föstudaga kl. 13:00-17:00.
Mirella ehf – Tupperware umboðið
Sími: 586 8050 Netfang: mirella@simnet.is

ýlega hófu tveir hönnuðir verslunarinnar Kirsuberjatrésins samstarf um hönnun og framleiðslu
áhalda úr postulíni og körfuvíði.
Um er að ræða þrjár línur; skeiðar,
ausur og salatáhöld og fást vörurnar í Kirsuberjatrénu við Vesturgötu í Reykjavík. Hönnuðirnir tveir,
Ólöf Erla Bjarnadóttir og Margrét
Guðnadóttir, segja mikla vinnu og
natni lagða í hvert áhald til þess
n
að finna réttan sameiginlegan tón
fyrir hvern grip, bæði í formi,
lit og notagildi. „Fyrst handmóta ég áhöldin í lófanum
eða í rennibekk og síðan
skreyti ég þau, glerja og
brenni,“ segir Ólöf. Því
næst tekur Margrét við og
tálgar sköftin úr körfuvíði
sem hún ræktar á landi sínu
í Skorradal. „Ég klippi körfuviðft sem ég
inn í greinar og tálga hann í sköft
ti
lita og festi að lokum við áhöldin,“ bætir
Margrét við. Áhöldin eru postulínshvít með
bláum, grænum og brúnum tónum.
Hugmyndin að samstarfinu kviknaði í upphafi
árs þegar hönnuðir Kirsuberjatrésins fengu þá
hugmynd að vinna í pörum fyrir HönnunarMars.

Ólöf segist lengi hafa haft skeiðar á heilanum og
stakk því upp á samstarfi við Margréti sem tók
hugmyn
hugmyndinni
vel. „Okkur fannst hönnun okkar
pas vel saman og gefa mikla frambeggja passa
tíðarmögul
tíðarmöguleika. Samstarfið hefur kveikt margar nýjar hug
hugmyndir og okkur finnst spennandi
tilhugsun að taka þær lengra.“
B
Báðar hafa þær starfað lengi við
eigin hönnun. Ólöf, sem er keramikhönnuður, útskrifaðist úr
Myndlista- og handíðaskóla Íslands og hefur starfað við fagið
síðan árið 1985 og nær eingöngu
unnið með postulín síðustu 10-15
ár.
Margrét stundaði nám í hönnun, vefnaði og körfugerð í Bandaríkjunum í sex ár. Hún hefur að
mestu unnið með tágar, pappír og
önnur náttúruleg efni, nú síðast með
eigin körfuvíði. Margrét er þekktust
fyrir hönnun og framleiðslu á spiladósunum með íslenskum þjóðlögum.
Hönnun þeirra beggja fæst í Kirsuberjatrénu sem er bæði gallerí og
verslun.
Nánari upplýsingar má finna á www.
kirs.is og á facebook síðunni KirsuberjatredIslenskHonnun.

NÝTT – NÝTT
8 rétta
hlaðborð í
hádeginu
TILBOÐ
KR. 1.390.-
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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

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

skjalagerð

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

sölufulltrúi
Sími 661 7788

*

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!

Oddagata 6 - 101 Rvk
Opið hús þriðjudaginn 15. júlí milli kl. 18-19.

S

PIÐ

HÚ

Hús í hjarta borgarinnar
Fasteignamarkaðurinn hefur
til sölu virðulegt hús að
Suðurgötu 12.

O

EINBÝLI Á BESTA STAÐ
Skemmtilega skipulagt og virðulegt 207 fm
einbýlishús á einstökum stað skammt frá Háskóla Íslands.
Góðar stofur, 5 svefnherbergi.
Til afhendingar strax. Verð: 85 millj.
Bárður Tryggvason sýnir S: 896-5221.
Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Húsið er kjallari og tvær hæðir,
samtals 357,2 fermetrar auk 21,8
fermetra bílskúrs. Húsið stendur
á fallegri og gróinni um 900 fermetra lóð. Átta bílastæði eru á
baklóð hússins og möguleiki er á
að fjölga bílastæðum.
Húsið var reist árið 1899 af
Ásgeiri Sigurðssyni kaupmanni í
versluninni Edinborg. Síðar eignaðist húsið Níels Dungal, læknir
og prófessor. Undanfarin 25 ár
hafa verið starfræktar læknastofur í húsinu. Það hentar bæði
undir þjónustustarfsemi og sem
glæsilegt íbúðarhús.
Á 1. hæð hússins er viðbygging, sem í er móttaka með móttökuborði og skilrúmi úr gleri,
tvö herbergi, salerni og ræstikompa. Innangengt er úr viðbyggingu í stigagang aðalbygg-

Húsið hentar bæði sem reisulegt íbúðarhús eða undir þjónustustarfsemi.

ingar en þar eru þrjú stór og afar
glæsileg herbergi með mjög mikilli lofthæð.
Á 2. hæð hússins er stigapallur,
þrjú stór herbergi og eru svalir út
af einu þeirra til austurs. Auk þess
eitt rúmgott herbergi og snyrting
með glugga. Aukin lofthæð er á 2.
hæð hússins.
Geymsluris er yfir efri hæð
hússins, manngengt að hluta.

Fornahvarf 1 -203 Kópavogur

Nýtt á skrá

Laus strax

Í kjallara hússins er forstofa,
biðstofa, herbergi, tvær rúmgóðar geymslur, gangur, snyrting og
rúmgott eldhús með innréttingu.
Húsið að utan var allt endurnýjað fyrir rúmlega 20 árum og
er í góðu ástandi.
Hið innra er húsið í góðu
ástandi, endurnýjað fyrir rúmlega
20 árum. Raflagnir og rafmagnstafla eru í góðu ástandi.

Gerplustræti 25-27 – 270 Mosfellsbær

Allt að 90% fjármögnun

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

Aðalþing 5 - 203 Kópavogur
Sérstaklega vandað og vel staðsett
409 fm einbýlishús, þar af 60 fm
bílskúr við Aðalþing í Kópavogi. Um
er að ræða nýlegt steinsteypt tveggja
hæða hús klætt að með marmaraflísum og timburklæðningu að
hluta. Mikil lofthæð og falleg hönnun
gerir þetta hús mjög bjart og skemmtilegt. Ekkert hefur verið sparað í
innréttingum og tækjum. V. 115 m.

Nýtt á skrá

Akurhvarf 14 -203 Kópavogur

Nýtt á skrá

Laus strax

Fallegt 208,7 m2 endaraðhús á
tveimur hæðum við Akurhvarf 14 í
Kópavogi. Gott skipulag. Stórar og
bjartar stofur. Fallegar innréttingar.
Glæsilegt baðherbergi og salerni.
Afgirt timburverönd og hellulagt
bílaplan. V. 55,9 m.

5.609 m2 byggingarlóð við Fornahvarf við
Elliðavatn. Á lóðinni standa 149,6 m2 einbýlishús ásamt 110,4 m2 vinnustofu sem eru
í mjög lélegu átandi. V. 79 m.

Völvufell 22 -111 Reykjavík

Nýtt á skrá

Laus strax

Glæsilegar 4ra og 5 herbergja íbúðir í lyftuhúsi við Gerplustræti 25-27 í Mosfellsbæ. Íbúðirnar eru fullbúnar með eikarparketi og flísum, vönduðum tækjum og glæsilegum innréttingum frá GKS. Sérstæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
Rúmgóðar suðursvalir og sérgarður á 1. hæð.
Glæsilegt útsýni. Stærðir frá 129 til 152 fm.
Verð frá. 35,5 m.
Nýjar íbúðir

Lausar strax

Dalatangi 1 - 270 Mos.

Nýtt á skrá

Fallegt endaraðhús ásamt bílskúr samtals
136,8 m2 við Völvufell 22 í Reykjavík. Eignin
er skráð 136,8 m2, þar af raðhús 115,4 m2
og bílskúr 21,4 m2. Eignin skiptist í: Þrjú
svefnherbergi, forstofu, hol, baðherbergi,
þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu.
V. 31,9 m.

Stórikriki 29 - 270 Mos.

Nýtt á skrá

Klapparstígur 14 - 101 Rvk.

Nýtt á skrá

Fallegt og vel skipulagt 213,8 m2
einbýlishús með innbyggðum bílskúr við
Dalatanga 1 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, tvær rúmgóðar stofur, tvö baðherbergi, eldhús,
þvottahús og bílskúr. Steypt bílaplan
með snjóbræðslu og gróinn garður með
timburverönd í suðvestur. V. 48,9 m.

Laus strax

Um 200 m2 einbýlishús í byggingu á
fallegri jaðarlóð við Stórakrika 31 í
Mosfellsbæ. Stórglæsileg og vandlega
hannað einbýlishús á einni hæð. Eignin
afhendist fullbúinn með innréttingum og
gólfefnum. Bílaplan hellulagt, en lóð að
öðru leiti grófjöfnuð. V. 59,5 m.

Bakkasel 30 - 109 Reykjavík

Nýtt á skrá

Fallegt 233,8 m2 endaraðhús á
þremur hæðum ásamt 19,5 m2
bílskúr, á fallegri lóð við Bakkasel
30 í Reykjavík. Þetta er fallegt endaraðhús með mikla möguleika fyrir
stóra fjölskyldu, möguleiki á útleigu í
kjallara. V. 49,9 m.

Þrastarhöfði 21 – 270 Mos.

Nýtt á skrá
Falleg og björt 89,1 m2, 3ja herbergja íbúð
á 3. hæð í lyftuhúsi við við Klapparstíg 14
í Reykjavík. Fallegt útsýni. Stórir gólfsíðir
gluggar með fallegu útsýni sem gera íbúðina
bjarta og skemmtilega. Falleg eldhúsinnrétting með granítborðplötu. Gólfefni eru flísar.
Húsið er byggt árið 2006. V. 39,9 m.

Falleg 185,6 m2 endaraðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr
við Þrastarhöfða 21 í Mosfellsbæ.
Eignin skiptist í fimm svefnherbergi,
baðherbergi, gestasnyrting, þvottahús,
forstofu, eldhús, stofu, borðstofu og
bílskúr. Frábær staðsetning. Rétt við
skóla, leikskóla, sundlaug og golfvöll.
Timburverönd í suður. V. 47,5 m.

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@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
Kirkjulundur - Garðabæ. Fullbúin 4ra herbergja útsýnisíbúð.
Glæsileg 129,0 fm. útsýnisíbúð á 3. hæð með
svölum til vesturs í 5 hæða glæsilegri nýbyggingu
við Kirkjulund í Garðabæ auk 8,5 fm. geymslu í
kjallara og sér bílastæðis í bílageymslu. Íbúðin er
fullbúin og innréttuð á vandaðan og smekklegan
hátt. Innréttingar frá Fagus í Þorlákshöfn. Þrjú herbergi. Frábær staðsetning, stutt í alla þjónstu
Íbúðin er laus til afhendingar strax.

Einbýlishús á útsýnisstað
Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað um 300 fermetra
einbýlishús á þremur hæðum með aukaíbúð í kjallara
á glæsilegum útsýnisstað við sjóinn í vesturborginni.

Verð 55,9 millj.
V

Allar nánari upplýsingar veitir
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali.

Rauðhella- Hafnarﬁrði.

Síðumúli. Glæsileg skrifstofuhæð.

Heil húseign til sölu eða leigu.

Glæsileg 332,4 fm. mjög vönduð og mikið endurnýjuð skrifstofuhæð við Síðumúla 27 í Reykjavík.
Hæðin skiptist í móttöku, tíu afstúkaðar skrifstofur,
tvo stór opin rými þar sem væri hægt að útbúa
ﬂeiri skrifstofur ef vill, stórt fundarherbergi, eldhús
með nýlegum innréttingum og tvo salerni. Manngengt geymsluris liggur yﬁr allri hæðinni. Sameign
er öll til fyrirmyndar og stigahús er nýlega ﬂísalagt.

Til sölu eða leigu 1.385,8 fm. heil húseign, staðsteypt, við Rauðhellu 11 í Hafnarﬁrði. Húsnæðið
hefur verið nýtt sem dekkjaverkstæði. Fjöldi innkeyrsludyra er 15 og hægt er að keyra í gegnum
húsið. Aðkoma að húsinu er mjög góð og stórt og
gott athafnasvæði er á lóðinni, sem er malbikuð og
tæplega 5.000 fermetrar að stærð. Mögulegt væri
að selja eða leigja eignina í smærri einingum.
Seljendur skoða skipti á öðrum eignum.

Verð 69,5 millj.
V

3JA HERBERGJA

4RA- 6 HERBERGJA

RJÚPNASALIR - 2JA–3JA HERBERGJA

KEILUGRANDI - ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.

- 93 fm. útsýnisíbúð á 10. hæð í Salarhverﬁnu.
- Yﬁrbyggðar svalir í suðaustur.
- Möguleiki að stúka af gott herbergi í hluta stofu.
- Einstakt útsýni er úr íbúðinni.

Mjög góð 106,0 fm. íbúð á efstu hæð (4. og 5. hæð) ásamt
sér stæði í bílageymslu í vesturbæ Reykjavíkur. Útsýni til
sjávar úr eldhúsi og stofu. Stofa með góðri lofthæð og svölum
til suðurs. Tvö baðherbergi, bæði ﬂísalögð. Fjögur herbergi.
42,0 millj.
Skipt var um alla þakglugga árið 2006.

28,5 millj.

Lundur 2 - 6 - Kópavogi
Nýjar og vandaðar 2ja til 6 herbergja íbúðir frá
100,7 fm. upp í 179,9 fm. í Lundi 2-6 í Kópavogi.
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Íbúðirnar
eru afhentar án gólfefna, nema ﬂísar verða á baðherbergi og í þvottahúsi. Í eldhúsi verður eikarinnrétting frá Brúnás. Lyfta gengur niður í bílageymslu.
Lóð verður frágengin með grasþökum og gróðri
ásamt malbikuðum bílastæðum og hellulögðum
gangstéttum með snjóbræðslukerﬁ við húsið.
Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og
Gunnars hf.
Staðsetning er frábær miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu og stutt í frábær útivistarsvæði,
sem og alla þjónustu.

4RA
4RA- 6 HERBERGJA

4RA- 6 HERBERGJA
4RA

RÚGAKUR – ÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANGI.

NAUSTABRYGGJA - 4RA HERBERGJA

HRÍSMÓAR- GARÐABÆ. 6 HERBERGJA

KÓPAVOGSBRAUT – KÓPAVOGI.

- Glæsileg 142,9 fm. íbúð á 1. hæð. 24,5 fm. geymsla.
- Stórar svalir til suðurs. Sér stæði í bílageymslu.
- Fataherbergi innaf hjónaherbergi.
- Frábær staðsetning.
44,9 millj.
- Stutt í skóla og leikskóla.

Glæsileg 112,9 fm. útsýnisíbúð á 3. hæð með tvennum
svölum og 20,5 fm. bílskúr með mikilli lofthæð á sjávarkambinum í Bryggjuhverﬁnu. Íbúðin er öll hönnuð og innréttuð eftir
teikningum innanhússarkitekts og er mjög vönduð og falleg í
alla staði. Frábært sjávarútsýni.
37,9 millj

Mjög fín og björt 145,2 fm. íbúð á efstu hæð og í risi auk
29,1 fm. bílskúrs á jarðhæð. Tvennar rúmgóðar og skjólsælar
svalir. Mikið útsýni af svölum, úr stofu og eldhúsi. Mikil
lofthæð í hluta íbúðar. 5 herbergi og stór stofa. Eikarinnrétting
í eldhúsi. Stutt í skóla og alla þjónustu.
42,5 millj.

115,3 fm. hæð og ris ásamt 33,1 fm bílskúr í þríbýlishúsi.
Húsið var allt klætt að utan árið 2006. Íbúðin sem er nýmáluð
skiptist m.a. í eldhús með eikarinnréttingu, stofu og borðstofu með gluggum á tvo vegu og 3 herbergi. Bílskúrinn er
innréttaður sem íbúðarherbergi í dag.
41,5 millj.

FÍFUMÝRI

ERLUÁS

Fífumýri – Garðabæ.

Erluás - Hafnarﬁrði.

361,3 fm. einbýlishús á þremur hæðum með innbyggðum 59,2 fm. bílskúr á frábærum stað neðst við opið svæði og með
sjávarútsýni. Stórar verandir eru við húsið og hellulagðar stéttar og innkeyrsla með hitalögnum í. Þrjár samliggjandi stofur og
er arinn í einni. Eldhús með vönduðum innréttingum. Fjöldi herbergja. Fataherbergi inn af hjónaherbergi. Full lofthæð í kjallara.
Geymsluris yﬁr húsinu um 57 fm. Frábær staðsetning. Verð 84,9 millj.

Glæsilegt 267,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað. Verulega aukin lofthæð er á efri hæð hússins, eða
allt að 6,0 metrar og innfelld lýsing í loftum. Gríðarlega fallegt útsýni af efri hæð og af verönd útaf neðri hæð hússins. Bjartar og
glæsilegar stofur. Mögulegt er að hafa allt að 5 svefnherbergi í húsinu. Lóðin er með stórri hellulagðri innkeyrslu og stéttum fyrir
framan hús. Stór og skjólgóð viðarverönd er vestan við húsið og heitur pottur á henni. Verð 69,9 millj.

Vegna mikillar sölu óskum við eftir
öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.
Skoðum og metum samdægurs.
Sanngjörn söluþóknun.
Barðastaðir 9. 4ra herbergja íbúð.

Langamýri – Garðabæ.
Mjög gott 273,6 fm. einbýlishús á þremur
hæðum með sér 3ja herbergja íbúð í kjallara auk
32,8 fm. bílskúrs með 32,8 fm. geymslu undir.
Frábær staðsetning og verðlaunalóð með stórum
veröndum. Eignin er frábærlega staðsett innst
í botnlanga í gróinni og fallegri götu og mikið
víðsýni er frá húsinu. Sex herbergi. Samliggjandi
glæsilegar stofur. Húsið er í mjög góðu ástandi hið
innra og ytra og hefur verið þó nokkuð endurnýjað
nýlega.

Eignin verður til sýnis nk.
miðvikudag frá kl. 17.30 -18.00
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Falleg 119,6 fm. íbúð að meðtalinni 12,6 fm.
geymslu á 5. hæð í nýlegu sex hæða lyftuhúsi með
glæsilegu útsýni. Íbúðin er í dag 3ja herbergja þar
sem gert var eitt stórt herbergi úr tveimur en lítið
mál að breyta aftur. Vestursvalir út af stofu. Einstakt útsýni yﬁr ﬂóann og til Esjunnar. Íbúðinni fylgir
sér stæði í bílageymslu.

Ð

MI

Verð 86,9 millj.
V

Verð 32,9 millj.
V
Íbúð merkt 0501.
Verið velkomin.

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

TJARNARMÝRI – SELTJARNARNESI.

SKRÚÐÁS – GARÐABÆ.

TRÖLLAKÓR- KÓPAVOGI. 4RA HERB. ENDAÍBÚÐ.

Glæsilegt og virkilega vel skipulagt 250,9 fm. endaraðhús sem er tvær hæðir og
kjallari að meðtöldum 32,0 fm. bílskúr á Seltjarnarnesi. Stórar og glæsilegar stofur
og fjögur til ﬁmm svefnherbergi. Ljósar viðarinnréttingar úr aski í eldhúsi. Mikil
lofthæð á efri hæð. Full lofthæð í kjallara. Skjólsæl og afgirt viðarverönd til suðurs.
Hitalagnir eru í innkeyrslu og stéttum fyrir framan húsið.
74,9 millj.

Mjög fallegt, vandað og vel skipulagt 235,9 fm. einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 37,1 fm. bílskúr á útsýnisstað í Garðabæ. Fimm rúmgóð svefnherbergi
eru í húsinu. Mikil lofthæð er í stærstum hluta hússins og innfelld lýsing í loftum að
stórum hluta. Allar innréttingar, innihurðir og loftaklæðningar að mestu eru úr beyki.
Framlóð hellulögð og með hitalögnum í innkeyrslu og stéttum.
73,9 millj.

Glæsileg 160,7 fm. endaíbúð á fjórðu hæð (efstu) í vönduðu lyftuhúsi ásamt sér
stæði í bílageymslu. Sérinngangur er af svölum. Íbúðin er skráð 141.9 fm og
geymslan 18,8 fm. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Granít í borðplötum á baði og í eldhúsi ásamt öllum gluggakistum. Frábær staðsetning á fallegri íbúð í barnvænu og
grónu hverﬁ þar sem stutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla.
41,9 millj.

SÓLVALLAGATA. GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS.

HOFSLUNDUR – GARÐABÆ. ENDARAÐHÚS.

FLYÐRUGRANDI - 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ.

Fallegt einbýlishús sem er tvær hæðir auk kjallara á þessum eftirsótta stað í vesturbænum. Húsið er 235,5 fm. að stærð að meðtöldum 25,2 fm. bílskúr og hefur verið
mikið endurnýjað á undanförnum árum m.a. eldhús, baðherbergi, lagnir o.ﬂ. Aukin
lofthæð er í stofum. Skipt hefur verið um járn á öllu húsinu og nýr bílskúr byggður
frá grunni 2006. Nýlega byggður sólpallur. Húsið var allt málað 2013. 75,9 millj.

Vel skipulagt 158,0 fm. endaraðhús á einni hæð með innbyggðum 27,0 fm. bílskúr
á góðum stað neðst í Lundunum í Garðabæ. Samliggjandi bjartar stofur. Eldhús
með nýlegum ljósum viðarinnréttingum. Útgengi á verönd bæði úr stofu og úr eldhúsi. Tvö herbergi ( þrjú á teikningu). Ræktuð lóð. Geymsluloft yﬁr bílskúr.
Vel staðsett eign innst í botnlanga.

Falleg 155,5 fm. íbúð við Flyðrugrandann. Íbúðin er skráð 131,5m2 og bílskúrinn
sem er í bílskúralengju við húsið er skráður 24m2. Rúmgóð stofa og borðstofa
með útgengi á stórar suðursvalir. Eldhús er með sérsmíðaðri innréttingu úr
rauðeik. Þrjú herbergi. Öll íbúðin er lögð með rauðeikarparketi, utan baðherbergis og þvottahúss.
47,9 millj.

FORNASTRÖND

SUÐURGATA

Fornaströnd - Seltjarnarnesi.

Suðurgata. Heil húseign.

Glæsilegt 237 fm. algjörlega endurnýjað einbýlishús á einni hæð, á frábærum stað á Seltjarnarnesi. Húsið er byggt eftir
verðlaunateikningu Ulriks Arthúrssonar arkitekts árið 1972 og hann teiknaði ennfremur viðbyggingu 2008. Íbúðarrýmið, sem
er frábærlega hannað, er tæpir 200 fm., en um 40,0 fm. geymslu- og vínkjallari er undir húsinu sem bæði er gengt í innan- og
utanfrá. Byggt var við húsið og það endurnýjað
ý
algjörlega árið 2007-8 og er það allt sérstaklega vel um gengið. Samliggjandi
stórar og opnar stofur. Eldhús með miklum innréttingum. Lóðin er eignarlóð rúmir 900 fm. að stærð með tveimur harðviðarveröndum.

Virðulegt timburhús á steinkjallara við Suðurgötu 12 í Reykjavík. Húsið er kjallari og tvær hæðir, samtals 357,2 fm. að gólfﬂeti
auk 21,8 fm. bílskúrs. Húsið stendur á fallegri og gróinni um 900 fm. lóð. Átta bílastæði eru á baklóð hússins og möguleiki er
á að fjölga bílastæðum á lóðinni enn frekar. Húsið var reist árið 1899 af Ásgeiri Sigurðssyni kaupmanni. Fyrir rúmlega 20 árum
var húsið allt endurnýjað að utan sem innan. Undanfarin 25 ár hafa verið starfræktar læknastofur í húsinu og hentar það mjög
vel undir hvers konar þjónustustarfsemi auk þess sem það myndi sóma sér vel sem glæsilegt íbúðarhús í hjarta borgarinnar.

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

LJÓSHEIMAR 6

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

HÁALEITISBRAUT 117, 108 RVK.

AUSTURBRÚN 25, 104 REYKJAVÍK

- ENDURN. ÍBÚÐ
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Glæsileg mikið endurnýjuð 3ja herb. 85,9 fm íbúð á 6.hæð í álklæddu vönduðu
lyftuhúsi á einstaklega góðum stað. Endurn. eldhús, baðherbergi, innihurðir
gólfefni og fl. Glæsilegt útsýni er til suðvesturs og vesturs. Eignin verður sýnd
mánudaginn 14.júlí milli kl. 17:15 og 17:45 V. 27,9 m. 4326
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Góð tveggja herbergja íbúð á vinsælum stað í Háaleitinu. Rúmgott svefnherbergi, björt stofa og endurnýjað eldhús. Eignin verður sýnd mánudaginn
14.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 24,9 m. 4329

ODDAGATA 6

RAUÐAGERÐI 8 108 RVK.

- EINBÝLI VIÐ HÁSKÓLA ÍSLANDS

ENDURNÝJUÐ SÉRHÆÐ
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Falleg og mikið uppgerð 72 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð við Austurbrún
í Reykjavík. Lagnir vorðu fóðraðar 2014 og baðherbergi nýlega standsett.
Eignin verður sýnd mánudaginn 14.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 24,9 m.
4135

HAÐALAND 3, 108 RVK.
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Húsið er 207 fm., hæð og kjallari. Á efri hæð eru þrjár samliggjandi parketlagðar stofur, eldhús, þrjú herbergi og bað. Í kjallara
er herbergi, geymslur, þvottahús o.fl. Húsið er laust. Eignin
verður sýnd mánudag 15 júlí milli kl 17:15 og 17:45 V. 85 m. 4332

Góð og mikið endurnýjuð 5 herbergja 164 fm neðri sérhæð og 22 fm bílskúr.
Sérinngangur, nýtt eldhús, nýir fataskápar, stór stofa með arni, fjögur svefnherbergi, tvennar svalir, baðherbergi og gesta snyrting. Geymsla og þvottur í
kjallara. Íbúðin er laus strax. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 15 júlí milli kl
17:15 og 17:45 V. 44,9 m. 4134

HVERFISGATA 54

FJALLAKÓR 16

/ LAUGAVEGUR 39, 101 RVK.

- EINSTÖK STAÐSETNING.

Kvikmyndahúsið “Regnboginn” er til sölu ásamt skrifstofum á 2. hæð. Heildareignin er 1426,7 fm að stærð. Húsnæðið er í leigu. Kvikmyndahúsið er 1168,2
fm og skrifstofurnar eru 258,5 fm. Fjögur sér bílastæði fylgja. Eignir seljast
saman. V. 180 m. 4118

Einstaklega fallegt 307 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið er innst í botnlangagötu með einstaklega fallegt útsýni yfir borgina. Ekkert var til sparað í
innréttingar og tæki. Fjögur svefnherbergi og fjórar stofur. V. 130 m 3994

STIGAHLÍÐ - GLÆSILEGT EINBÝLI Í HLÍÐUNUM

Fallegt og mjög vel staðsett einbýlishús á einni hæð neðst við fossvoginn.
Mjög gott skipulag og fallegur stór garður með skjólgóðum veröndum. Mikið
af fallegum trjám, m.a. eplatré. Fjögur svefnherbergi. Samkvæmt Þjóðskrá
Íslands er húsið skráð 187 fm. V. 88 m. 4122

FROSTASKJÓL 25 107 RVK

Fallegt 285 fm endaraðh. á fráb. stað í vesturbænum með fimm svefnherb.
Húsið er á 2. hæðum auk kj. og innb. bílskúr. Húsið hefur töluv. verið endurn.
síðustu ár. Mjög gott skipulag. Örstutt í mjög góða þjónustu. V. 69,9 m. 3631

VÆTTABORGIR 93, 112 RVK.
MIKIÐ ÚTSÝNI

Mikið endurnýjað einbýlishús
á 2 hæðum á besta stað í Hlíðunum.
Húsið er hannað af Jóni Ólafssyni arkitekt (Batteríið)
og byggt árið 1991. Húsið stendur í efsta botnlanga
götunnar og stutt er í gönguleiðir og útivistarsvæði
s.s. Öskjuhlíð. Mjög falleg og gróin lóð umhverfis
húsið með miklum gróðri. Falleg grjóthleðsla í
stórum hluta lóðarinnar. Góð lýsing er á lóð og
umhverfis húsið. Munstursteypa á verönd. Heitur
pottur í garði.
V. tilboð 4288
Mjög fallegt parhús á tveimur hæðum með bílskúr. Húsið er fyrir neðan götu
á góðum útsýnisstað. Eignin skiptist í forstofu, sjónvarpshol, hjónaherbergi,
barnaherbergi, stofu/borðstofu eldhús, gestasnyrtingu, baðherbergi, þvottaherbergi og bílskúr. V. 50,5 m. 4229

EINBÝLI

Logafold 111 - Falin perla í Grafarvogi
Skriðustekkur 24 109 Rvk.
Fallegt tveggja hæða 302 m2 einbýlishús með bílskúr
við Skriðustekk í Reykjavík. Fjögur svefnherbergi,
stofa, borðstofa, fjölskyldu- sjónvarpsrými, eldhús, tvö
baðherbergi og þvottahús. Fallegur og skjólgóður garður.
V. 57,9 m. 3975

Um er að ræða fallegt og vel skipulagt 281,5 fm
miðjuraðhús á tveim hæðum á einum besta stað Grafarvogs með mjög rúmgóðum suð-austur svölum og sannkölluðum sælureit í garði sem er klæddur pöllum. Heitur
pottur er í garðinum. Skipti á minni eign eða sumarbústað
koma vel til greina. V. 60 m. 4056

Vesturgata - AFH. STRAX.
Góð 4ra herbergja ca 102 fm íbúð á þriðju hæð fyrir eldri
borgara við Vesturgötu í Reykjavík. Mjög falleg aðkoma
er að íbúðinni, en gengið er inn úr n.k. garðskála. Öll
sameign er mjög snyrtileg. Heitur matur fæst keyptur í
hádeginu í miðri viku. Heilsugæsla er í húsinu, hársnyrtistofa, fótsnyrting og samkomusalur V. 29,3 m. 2295

Kringlan 4-6 108 Rvk.
Húsnæðið er 231,5 fm skrifstofuhúsnæði á efstu hæðum
(9 og 10 )í lyftuhúsi á mjög góðum stað. Bjart og skemmtilegt húsnæði. Gegnheilt parket. Mjög gott útsýni. V.
55 m. 4032

3JA HERBERGJA

Klettháls 13 110 Reykjavík
Asparhvarf 18, 203 Kópavogur
Um er að ræða glæsilegt og vandað hús með innbyggðum bílskúr og sambyggðu hestahúsi. Eignin er á þremur pöllum þ.e. götuhæð, efri hæð og neðri hæð. Mikið
útsýni er yfir Elliðavatn. Eignin er laus við kaupsamning.
V. 115 m. 4248

Unufell 12 111 Reykjavík
Gott 159,3 fm fjögurra svefnherbergja raðhús við Unufell
í Breiðholti. Eignin samanstendur af fjórum svefnherbergjum, forstofu, baðherbergi, þvottahúsi, borðstofu,
stofu, hol/sjónvarpsrými, eldhúsi og bílskúr. Bílskúr er
upphitaður, flísalagður og með heitu og köldu vatni. Undir
húsinu eru óskráðir 137 fm. Þar á eftir að steypa gólf. V.
36,4 m. 4046

Klapparstígur 14 101 Rvk.
Glæsilega 3ja herbergja íbúð 3. hæð með útsýni út á
sjó. Eignin skiptist í hol, stofu, borðstofu, eldhús, tvö
svefnherbergi og baðherbergi. Íbúðin er laus strax. V.
39,9 m. 4294

3192,2 fm húseign við Klettháls sem stendur á 8.000 fm
lóð. Eignin getur hentað undir ýmsa starfsemi. Húsið lítur
vel út að utan sem innan og skiptist í stóra sali með mikilli
lofthæð. Húsið er í dag skipt upp í tvo hluti. Milliloft er í
báðum hlutum með skrifstofu- aðstöðu. Stórar innkeyrslu
dyr er á húsinu. Gott malbikað bílaplan er umhverfis
húsið Tilboð 4029

BYGGINGARLÓÐIR

4RA-6 HERBERGJA

Víðvangur - Einbýli á einni hæð
Frábærlega staðsett 242 fm einbýlihús á einni hæð.
Staðsetning er einstök, innst í botnlangagötu við fallega
hraunlóð. Góður sólpallurmeð skjólvegg, fjögur svefnherbergi og 50 fm bílskúr. V. 60 m. 4053

Fornahvarf 1 203 Kópavogur
Efstaleiti 12 103 Reykjavík
Góð 4ra herbergja 137 fm útsýnisíbúð á 4. hæð (efstu).
Tvennar svalir og stæði í bílageymslu. Íbúðinni fylgir aðgengi að líkamsræktaraðstöðu, sundlaug, heitum pottum,
gufubaði og fl. Mikil og vönduð sameign, setustofur, bar
og samkomusalur. Húsvörður er í húsinu. Íbúðin er laus
við kaupsamning. V. 55 m. 3913

Hjaltabakki 16 109 Rvk.
86 fm íbúð á 2.hæð í góðu húsi á mjög góðum stað
í Bökkunum. Tvö herb. Endurnýjað eldhús. Flísalagt
endurnýjað baðherb. m. t. f. þvottav. Eignin þarfnast einhverra lagfæringa. Laus við kaupsamning. V. 18,9 m. 4231

ATVINNUHÚSNÆÐI

5.609 m2 byggingarlóð við Fornahvarf við Elliðavatn.
Frábær staðsetning rétt við stífluna við Elliðavatn. Á
lóðinni standa 149,6 m2 einbýlishús ásamt 110,4 m2 vinnustofu sem eru í mjög döpru ástandi. Eignin er laus til
afhendingar strax. V. 79,0 m. 4297

SUMARHÚS

Logafold -einbýlishús.
Glæsilegt 329 fm einbýli m. innb. 46,9 fm tvöf. bílsk. Mjög
gott skipulag og mögul. er að hafa sér íbúð á neðri hæð.
Fallegt, mikið endurnýjað og vel staðsett hús með útsýni.
V. 75,0 m. 3505

RAÐHÚS

Lindasmári - góð íbúð
7-8 herbergja íbúð á tveimur hæðum (hæð og ris). Á neðri
hæðinni er n.k. forstofa, hol, þrjú svefnherbergi, tvær
stofur, eldhús, þvottahús og baðherbergi. Í risinu er hol,
tvö svefnherbergi og gluggalaust herbergi sem er með
loftræsingu. Innaf því er geymsla. V. 43,5 m. 3498

Við Þingvallavatn - sumarhús og bátur
Kringlan 7 108 Rvk.
Í húsi verslunarinnar: 274 fm skrifstofuhæð á 10 hæð í
góðu lyftuhúsi. Lyfta opnast beint í rýmið. Svalir. Mikið útsýni. 3 lok. skrifstofur og fundarherbergi en mikið af opnu
rými sem mætti stúka niður ef vill. Endurnýj. innréttingar
og fl. Húsnæðið er laust og sölumenn sýna. V. 75 m. 4031

Einstaklega vel staðsett sumarhús á eignarlóð við
Þingvallavatn með miklu útsýni. Auk sumarhússins er
óskráð gestahús og garðhús. Hraðbátur með utanborðsmótor fylgir með sameiginlegu bátalægji. Stórar verandir
með skjólvegg og heitum potti. Mikill trágróður er á
lóðinni. ( skráð Villingavatn 170977) V. 24,9 m. 4289

Byggingalóðir
Erum með á skrá fjölda nýrra byggingalóða. Leitið upplýsinga hjá sölumönnum

Akurhvarf 14 203 Kópavogur

Leifsgata - Gott útsýni- 4 herb auk ris

Glæsilegt nær fullbúið endaraðhús 2.hæðum á mjög
góðum útsýnisstað í Kópavog. Mjög góð aðkoma. Góðar
innréttingar. 3-4 herbergi. Parket. Verönd og svalir. Laust
við kaupsamning. V. 55,9 m. 4296

Glæsileg 4ra til 5 herbergja 114 fm íbúð á 4.hæð (efstu)
ásamt góðu rými í risi sem nýta mætti sem herbergi. Nýtt
járn er á þaki og nýir þakgluggar. Mjög fallegt útsýni er
frá íbúðinni. V. 37,9 m. 3322
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Traustir kaupendur óska eftir
120 - 160 fm hæð í vesturborginni. Góðar greiðslur í boði.
300-500 fm einbýli í vesturborginni eða Þingholtunum. Staðgreiðsla í boði.

Stakkholt 2-4
Nýjar íbúðir í miðbæ Reykjavíkur
• 2ja til 4ra herbergja íbúðir
• 65,4 til 141,7 fermetrar að stærð
• Stæði í bílageymslu með
ﬂestum íbúðum
• Frábært
til sjávar og/eða
Verð frá útsýni
28,5 m.
til
suðurs
og
vesturs
yﬁr borgina
• Frábært útsýni til sjávar
og/eða
• Allar
innréttingar
og fataskápar
til suðurs
og vesturs
yﬁr borgina
verða
af
vandaðri
gerð
• Allar innréttingar og fataskápar
• www.stakkholt.is
verða af vandaðri gerð
• www.stakkholt.is
Nánari upplýsingar á eignamiðlun.is og hjá sölumönnum.

MIKLABORG

569 7000
Við erum við símann

569
7000
Lágmúla 4 108 Reykjavík

www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Guðrún Pétursdóttir Ólafur Finnbogason Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
skjalagerð
sölufulltrúi
Sími: 899 1178
Sími: 822 2307

Halldór Ingi Andrésson Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
Sími: 897 4210
Sími: 897 0634

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

Óskar R. Harðarson Jason Guðmundsson Ragna S. Óskarsdóttir
hdl. og löggiltur
hdl. og löggiltur
MBA og löggiltur
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
Sími: 661 2100
Sími: 892 3342

Heimir H. Eðvarðsson Jórunn Skúladóttir Svan G. Guðlaugsson Lára Björg Björnsdóttir Páll Þórólfsson
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 893 1485
Sími: 841 2333
Sími: 893 9929
Sími: 845 8958
Sími: 697 9300

Gunnar S. Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 899 5856

Jason Ólafsson

sölufulltrúi
Sími: 775 1515

Eldriborgara íbúð

170 Seltjarnarnes

108 Reykjavík

Skólabraut

Láland 12

2ja herbergja íbúð á 2. hæð
Gott útsýni
Stutt í alla þjónustu
Góð sameign

Fallegt tæplega 300 fm einbýlishús á mjög eftirsóttum stað neðst í Fossvoginum við mikla
útivistarparadís. Sérstæður tvöfaldur bílskúr ásamt tómstundaherbergi í kjallara sem er með
gluggum og sérinngangi er innifalið í fermetratölu
Glæsilegur suðurgarður í mikilli rækt

210 Garðabær

Engimýri
Fallegt 230 fm tveggja hæða einbýlishús
Tvöfaldur bílskúr og gott bílaplan
Gróinn og fallegur garður með sólstofu
Stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu

Nánari upplýsingar veitir

Nánar: Halldór 897 4210

Verð

23,9 millj.

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

TILBOÐ

Viltu eiga heimili við
Reykjavíkurhöfn

108 Reykjavík

Tunguvegur

Mýrargata

Fallegt raðhús 107 fm að stærð
Mikið endurnýjað
Stór verönd
Fjögur svefnherbergi

Til sölu glæsilegar 2ja–5 herbergja íbúðir við Reykjavíkurhöfn
Um er að ræða glæsilegar íbúðir á besta stað við Mýrargötu 26 í Reykjavík
Kynntu þér málið strax í dag á m26.is og pantaðu skoðun!

101 Reykjavík

Nánar: Davíð 697 3080

Verð

63,5 millj.

101 Reykjavík

Garðastræti
Falleg 102 fm neðri hæð
Fallegt og reisulegt fjórbýlishús
Mikil lofthæð í íbúðinni
Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð

37,2 millj.

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

Nánar: Jason 775 1515

220 Hafnarfjörður

250 Garði

Gistiheimili Rafnkelsstaðavegi 11 Garði

Brunnstígur

Möguleiki á 9 herbergjum í heimagistingu
Tvílyft hús að stærð 249,5 m² / Eignarland
Húsi hefur verið vel við haldi
Óspillt náttúra – norðurljós

Bárujárnsklætt timburhús
Kjallari 46,8 fm íbúð á hæð 77,9 fm
Ris 39,8 fm samtals 164,5

Nánari upplýsingar veitir

Nánar: Heimir 893 1485

Verð

36,5 millj.

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

Verð

49,0 millj.

Verð

39,5 millj.

110 Reykjavík

Lækjarás
Falleg eign á eftirsóttum stað
Tvílyft einbýlishús alls 306 fm
Stór rúmgóð alrými og fallegt útsýni
5 svefnherbergi og tvö baðherbergi
Gróin og falleg lóð, rúmgóð innkeyrsla
Nánar Atli 899 1178
Verð 68,7

millj.

90% lán

112 Reykjavík

270 Mosfellsbær

Hrísrimi

Gerplustræti 25-27

Falleg 4ra herbergja íbúð 149 fm að stærð
Tvö stæði í bílakjallara
Gott flæði í íbúð
Frábær staðsetning

Bjartar og rúmgóðar 3ja til 5 herbergja íbúðir. Stórbrotið útsýni
Fullbúnar nýjar íbúðir með vönduðum gólfefnum, tækjum og innréttingum.
Stæði í bílgeymslu með öllum íbúðum. Stærðir frá 129-152 fm
Stendur í suðurhlíð með svölum til suðurs

Nánar Jórunn 845 8958

1/6

Verð

28,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Verð frá

35,5 millj.

110 Reykjavík

Laxakvísl
Falleg íbúð á annari hæð að stærð 157 m2
Bjartar stofur og rúmgott eldhús
Tvennar svalir
Bílskúr
Frábær staðsetning
Nánar Jórunn 845 8958
Verð 41,0 millj.

569 7000

MIKLABORG

www.miklaborg.is
Laus strax

Akurhvarf 5 - íbúð 205

Þrastarhöfði 28
203 Kópavogur

Falleg íbúð á annari hæð að stærð 89 fm
Verktaki, Húsvirki
Þvottahús innan íbúðar
Suður svalir /Lyftuhús
Nánari upplýsingar veitir

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

Verð

28,9 millj.

203 Kópavogur

Falleg endaíbúð á 4.hæð samtals 157 fm að stærð
Tvennar svalir, suður og vestur
Lyftuhús/Glæsilegt opið eldhús
Stæði í bílakjallara. Leikskóli og grunnskóli í göngufæri

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

Nánari upplýsingar veitir

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

42,5 millj.

Góð útleiguíbúð

84,9 millj.

101 Reykjavík

Vel staðsett 147 fm hæð og kjallari í tvíbýlishúsi
4-5 svefnherbergi og 2-3 stofur
Möguleiki á tveimur íbúðum með sérinngangi

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

Verð

Verð

Frakkastígur - hæð og kjallari

Nánari upplýsingar veitir

Falleg íbúð á 3 hæð við Stíflusel
113 fm
4ra herbergja
Við hlið skóla og leikskóla
Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Ásakór

Gunnar S. Jónsson, sölufulltrúi
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

109 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 15. júlí
17:00 - 17:30
Verð

101 Reykjavík

Nýlega standsett 60,4 fm 2ja herbergí íbúð
Íbúðin er tilvalin til útleigu fyrir útlendinga
Allur húsbúnaður fylgir með

107 Reykjavík

Granaskjól
220 fm einbýlishús
Aukaíbúð með 2 - 3 svefnherbergjum
Frábær suðurgarður
Möguleiki á stækkun
Nánari upplýsingar veitir

Verð

Boðaþing 10

42,0 millj.

203 Kópavogur

Glæsileg 2-3ja herbergja 94 fm íbúð á jarðhæð
Íbúðin er fyrir 55 ár og eldri
Þjónustumiðstöð DAS í næsta húsi
Stór sólpallur í suður. Björt og skemmtileg íbúð

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Verð

27,8 millj.

110 Reykjavík

Naustabryggja
Skemmtileg 127 fm penthouse íbúð á 2. hæðum
4 svefnherbergi og tvær stofur auk annara rýma
Vandaðar innréttingar
Aðeins 2 íbúðir í stigahúsi

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Verð

Nánari upplýsingar veitir

Gunnar S. Jónsson, sölufulltrúi
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Verð

34,9 millj.

108 Reykjavík

108 Reykjavík

Safamýri

Nánari upplýsingar veitir

Verð

30,5 millj.

111 Reykjavík

Fallegt 236 fm einbýlishús við Klapparberg
Góður bílskúr
Möguleiki á aukaíbúð í kjallara
Tvennar suðursvalir

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

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

Verð

Falleg og vönduð 3ja herbergja 115 fm íbúð á efstu hæð í Funalind
Góðar suðursvalir
Vandaðar innréttingar
Góð staðsetning - stutt í alla helstu þjónustu
Nánari upplýsingar veitir

Verð

49,5 millj.

109 Reykjavík

Gunnar S. Jónsson, sölufulltrúi
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Verð

Glæsilegt 305 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Sólstofa og
rúmgóðar suðursvalir. Sólpallur, heitur pottur og glæsilegur garður

Að stærð 105,5 m²
Greiðslubyrði ca 105 þús.

Stórt og fallegt einbýli samtals 257 fm
7 rúmgóð svefnherbergi, 52 fm bílskúr

Möguleiki á að útbúa séríbúð á jarðhæð
Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson

Yfirtaka á leigusamning

Eigandi skoðar skipti á eign á höfuðborgarsvæði

Nánari upplýsingar veitir

TILBOÐ

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

30,9 millj.

190 Vogar

Leirdalur

Nánari upplýsingar veitir

29,9 millj.

201 Kópavogur

Funalind

Grýtubakki 4ra – 90% yfirtaka

MIKLABORG

80,0 millj.

95 fm 4ra herbergja auk bílskúrs
Skólp, dren, gluggar, gler og steypuviðgert á síðustu árum
Gott skipulag
Skóli og leikskóli í göngufæri

Klapparberg

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

26,0 millj.

55 ára og eldri

Njálsgata

Brekkugerði

Stíflusel 14
270 Mosfellsbær

Hús á einni hæð, samtals að stærð 250 fm
Mikil lofthæð/ sérsmíðaðar innréttingar
Stór bílskúr/ tveggja bíla.
Viðhaldslítil og falleg lóð.
Skipti skoðuð á 2-3ja herbergja íbúð

Nánari upplýsingar veitir

Verð

24,9 millj.

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

Verð

31,9 millj.
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MIKLABORG

569 7000
Laus strax

112 Reykjavík

201 Kópavogur

Garðhús

Þorrasalir

147 fm íbúð á tveimur hæðum.
Auk 20,6 fm bílskúr
4 svefnherbergi
Rúmgóðar svalir í s/a.

Glæsilegt útsýni,stutt í ósnortna náttúru. Íbúðir með sérinngangi og rúmgóðri geymslu.
Stærð 85-125 fm, 2-4 herbergja
Afhending i september/október 2014.

Nánar: Páll 893 9929

Verð

35,2 millj.

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

Verð frá

107 Reykjavík

Grandavegur
31 fm stúdíóíbúð með sérinngangi
Laus við kaupsamning
Frábær staðsetning
Stutt í alla þjónustu

201 fm einbýlishús á einni hæð
Góð staðsetning
4 svefnherbergi
Frábært fjölskylduhús

31,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir

Nánar: Ólafur 822 2307

Verð

13,9 millj.

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

Verð

Tilbúið til afhendingar

170 Seltjarnarnes

59,9 millj.

203 Kópavogur

Lindarbraut

Austurkór 133 -141

183 fm einbýli á einni hæð með bílskúr
4-5 svefnherbergi
Skjólsamur garður í suður og vestur
Mikið endurnýjað, meðal annars þak, innréttingar
og hiti í plani. Frábær staðsetning
Nánar: Ólafur 822 2307
Verð 64,5 millj.

Ný vönduð og vel skipulögð raðhús á góðum stað í Kópavogi. Húsin fást afhent tilbúin til
innréttinga eða fullbúin skv. skilalýsingu. Þrjú 150 fm hús á einni hæð og eitt tvílyft 240 fm endahús
Rúmgóð og björt alrými, 2 - 4 svefnherbergi, innangengt í bílskúr. Guðrún Atladóttir innanhúsarkitekt hannaði innandyra. Innréttingar eru sérsmíðaðar með granít borðplötum, vönduð tæki

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

Verð frá

44,5 millj.

25,8 millj.

Háteigsvegur
Tæplega 180 fm neðri sérhæð með bílskúr
Mikið endurnýjuð, Vola blöndurnartæki
Gegnheil rauðeik á gólfum nema á votgrýmun
en þar eru flísar
Frábær staðsetning
Nánar: Ólafur 822 2307
Verð 57,0 millj.

210 Garðabær

Markarflöt
Fallegt 200 fm einbýlishús
Glæsilegt útsýni til suðurs
4 svefnherbergi. 53 fm bílskúr
Stór verönd með heitum potti
Nánar: Jason 775 1515

Verð

61,9 millj.

105 Reykjavík

Andarhvarf
Glæsileg, 4ra herbergja 161 fm sérhæð og bílskúr
Óviðjafnanlegt útsýni yfir Elliðavatn
Rúmgóðar suðaustur svalir
Sérinngangur

Glæsilegar íbúðir í fallegu álklæddu lyftuhúsi
ft hú i að
ð Úlfarsbraut
Úlf b t 96.
96 Um
U er að
ð ræða
ð sjö
jö þriggja
þ i j og
fjögurra herbergja íbúðir frá 100 - 130 m2 að stærð. Íbúðirnar eru með sér þvottahúsi og
geymslum í sameign. Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir sex íbúðum. Þetta er tækifæri til að eignast
rúmgóða og vandaða íbúð á besta stað neðst í Úlfarsárdal

Háteigsvegur

Nánari upplýsingar veitir

42,9 millj.

Verð

105 Reykjavík

Einstakar íbúðir á yndislegum stað

Úlfarsbraut 96

Verð

Nánar: Halldór 897 4210

Nánari upplýsingar veitir

203 Kópavogur

Nánar: Jason 775 1515

Tjarnarból
Mjög góð 2ja herbergja 69 fm íbúð á annarri hæð
Nýuppgert, eldhús, bað og gólf
23 fm bílskúr fylgir

210 Garðabær

Garðaflöt

170 Seltjarnarnes

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

Fallega, stór og vel hönnuð 144 fm efri hæð
Eftirsóttur staður við Háteigsveg í hlíðahverfi
Lofthæð íbúðar er hærri en vanalega eða um 2,7 m
Stórar og bjartar stofur með útgengi á svalir til
suðurs og vesturs
Nánar: Páll 893 9929
Verð 35,2 millj.

Sjávarlóð – Seltjarnarnesi

190 Vogar

170 Seltjarnarnes

101 Reykjavík

220 Hafnarfjörður

Hafnargata

Hrólfsskálavör

Víðivangur

Laugavegur

Fallegt 159 fm einbýlishús auk 40 fm bílskúrs
Stór sólpallur, heitur pottur
Góð áhvílandi lán

316 fm einbýli á sjávarlóð
Stórbrotið útsýni
Frábær staðsetning
Vel viðhaldið hús
Möguleiki á aukaíbúð
Nánar: Ólafur 822 2307

242 fm einbýlishús, 4 svefnherbegi
Góð staðsetning
Viðarpallur sem snýr í suður
Rúmgóður bílskúr
Stutt í alla helstu þjónustu
Nánar: Gunnar 899 5856 Verð 60,0

50 fm verslunarhúsnæði
Glæsilega innréttuð hárgreiðslustofa
Leiguhúsnæði

Nánar: Heimir 893 1485

3/6

Verð

32,9 millj.

Verð

125 millj.

millj.

Nánar: Jason 775 1515

TILBOÐ

569 7000

MIKLABORG

www.miklaborg.is

101 Reykjavík

Viðbótarlán allt að 90% af kaupverði
Til afhendingar strax

203 Kópavogur

Skúlagata 17 - LEIGA

Vindakór 2-8

Til leigu glæsilegt 332 fm þjónustu- og skrifstofuhúsnæði á jarhæð við Skúlagötu.
Húsnæðið er vel innréttað og í sameign er nuddpottur, sauna, æfingarsalur og sturtur.
Aðkoma er mjög góð og fallegt útsýni til norðurs.
Nánar: Svan 569 7016
LEIGA

Rúmgóðar íbúðir í fjölskylduvænu
ld æn umhverfi.
mh erfi Íbúðirnar er
eru 3ja – 5 herbergja íbúðir 1
112-166 fm
Öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. Rúmgóðar svalir eða sérafnotaréttir á jarðhæð
Húsið er viðhaldslétt að utan klætt með flísum. Möguleiki á að kaupa bílskúr og / eða 30-40 fm
viðbótargeymslu. Íbúðirnar fást einnig afhendar með gólfefnum að eigin vali
- leggst sá kostnaður við kaupverð eignarinnar

221 Hafnarfjörður

Gauksás
Einbýlishús með aukaíbúð
Aðalíbúð er 5 herbergja og aukaíbúð 3ja herbergja
Mikið útsýni
Glæsilegt hús

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánar: Jason 775 1515

64,9 millj.

Verð

170 Seltjarnarnes

Hrólfsskálamelur
2ja til 5 herberja íbúðir
Stórbrotið útsýni til suðurs, vesturs og norðurs
Mikil lofthæð
Fáar íbúðir í stigagangi

Einungis 13 íbúðir óseldar
Nánari upplýsingar veitir

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

Verð frá

210 Garðabær

Mánatún

Langalína 7
106 fm Íbúð á jarðhæð
3ja herbergja
Stór stofa
Sólpallur
Bílakjallari
Nánar: Gunnar 899 5856

105 Reykjavík

GLÆSIÍBÚÐIR Í HJARTA BORGARINNAR
Mánatún 7 - 17. Glæsilegt lyftuhús. Stæði í bílakjallara. Vandaður frágangur
Stærðir íbúða frá 95 fm til 188 fm.Tvennar svalir á mörgum íbúðum
Afhending frá október 2014 til maí 2015

37,7 millj.

Verð

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Páll Þórólfsson, sölufulltrúi
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Verð frá

221 Hafnarfjörður

Góð staðsetning – stórar svalir – gæði
Nokkrar eignir eftir í þessu vel staðsetta húsi við Kópavoginn, 3ja, 4ra og 5 herbergja.
Afhentar fullbúnar með gólfefnum og með steinplötum í eldhúsi og á baði.
Stæði í bílageymslu með flestum íbúðum.

Snyrtileg 133 fm íbúð við Akurvelli
5 herbergja
Suðursvalir
Rúmgóð herbergi

Nánari upplýsingar veitir

Nánar: Gunnar 899 5856

200 Kópavogur

Kópavogstún 10-12

Akurvellir

Verð

33,7 millj.

31,0 millj.

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

Þröstur Þórhallsson, lögg. fast
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Verð frá

MIKLABORG

Kleifarsel
Fallegt einbýlishús samtals 227 fm
Eign sem hefur verið vel við haldið
Fimm svefnherbergi
Barnvænt hverfi
Bílskúr
Nánar: Jórunn 845 8958
Verð 57,5

millj.

101 Reykjavík

Vatnsstígur
Glæsileg 143 fm íbúð á 6. hæð
Svalir á suðvestur og suðausturhorni
Stæði í bílageymslu
Lyftuhús

38,9 millj.

Nánar: Jason 775 1515

Verð

67,0 millj.

Laus strax

109 Reykjavík

Glæsilegt einbýlishús
Aukaíbúð í hluta neðri hæðar
Góður garður með pöllum. Jeppabílskúr
Góðar stofur og vandaðar innréttingar
5 herb/2ja herb
Nánar: Halldór 897 4210
Verð 69,0 millj.

109 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

Laus fljótlega

Akrasel

44,0 millj.

210 Garðabær

Skrúðás 11
Stórglæsilegt 270 fm einbýlishús
Innbyggður 40 fm bílskúr
Frábært útsýni

203 Kópavogur

Gulaþing
Glæsileg íbúð með sér inngangi
Alls 175 fm þar af bílskúr 42 fm
Stór alrými, svalir og sér verönd
Gott viðhaldslétt og klætt hús

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Verð

99,5 millj.

Nánar: Atli 899 1178

Verð

43,9 millj.
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569 7000

Sumarbústaðir

selur sumarbústaði

311 Borgarbyggð

801 Selfoss

Fauskás

Miðengi

Mjög gott, 120 fm sumarhús í landi Fossatúns
Tilvalinn stórfjölskyldu bústaður með 4 góðum
herbergjum
Pallar eru á suður og vesturhlið
Heitt vatn er ekki komið inn en er í næsta
nágrenni
Nánar: Halldór 897 4210
Verð 26,8 millj.

Glæsilegt 494 fm sumarhús
Húsið er á byggingarstigi 4
24.418 fm eignarlóð kjarri vaxin
Lokað svæði (rafmagnshlið)

801 Selfoss

Lóðir
Sumarbústaðalóðir í Öndverðanesi og Kerhrauni
5500 fm lóðir

Nánari upplýsingar veitir

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

801 Selfoss

Verð

801 Selfoss

139 millj.

Nánar: Jason 775 1515

Öndverðarnes

Öndverðarnes – Kiðhólsbraut Múlabyggð

Glæsilegt 90,8 fm hús auk 36 fm svefnloft
5.966 fm eignarlóð með glæsilegu útsýni
Sólpallur, hitaveita, steypt plata, hiti í plötu
16 fm geymsla

Fallegt 68,4 fm sumarhús ásamt ca. 10 millilofti
Gestahús 15 fm. Stór sólpallur
Húsið er mikið endurnýjað
Glæsileg 5000 fm leigulóð kjarrivaxin

Sumarhús str 46 fm
Svefnloft
Heitt vatn/ Heitur pottur
Golfvöllur
Mikil afþreying á svæðinu
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð

28,0 millj.

Nánar: Heimir 893 1485

Verð

311 Borgarnes

26,6 millj.

Verð

801 Selfoss

12,9 millj.

Tveir bústaðir, 36,6 fm hvor ásamt geymslu og
svefnskála. Kjarri vaxið undir stórbrotnum klettum
Byggðir 1988 - nýr 20 ára leigusamningur
1,5 ha lóð sem skiptist í 1 ha og 1/2 ha.
Frábært útsýni
Nánar: Halldór 897 4210 11,0 millj. hvor

801 Selfoss

801 Selfoss

Brókarstígur

Hallkelshólar

Snorrastaðir - Laugarvatn

Lyngbakki

Fallegt 26 fm sumarhús við Brókarstíg
3.380 fm leigulóð kjarri vaxin
Góður sólpallur
Glæsilegt útsýni

Sumarhúsí landi Hallkelshóla í Grímsnes og
Grafningshreppi
Innst í botnlanga/Um 70 km frá Reykjavík
Tveir sólpallar/Eigin borhola

Bústaður að stærð 42 fm
Eignarland 2000 m2
Einstakt land með miklum gróðri
Rotþró 2004
Hitaveita 10m frá bústað
Nánar: Jórunn 845 8958
Verð

Glæsilegt 178,2 fm auk svefnlofts
Eignarlóð 9.610 fm
Glæsilegt útsýni yfir Sogið
Stór Sólpallur

Nánar: Heimir 893 1485

Verð

7,8 millj.

801 Selfoss

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð

22,9 millj.

3,4 millj.

311 Borgarbyggð

801 Selfoss

Óðinsstígur

Nánar: Heimir 893 1485

Verð

801 Selfoss

13,9 millj.

Nánar: Heimir 893 1485

Verð

44,9 millj.

801 Selfoss

301 Akranes

Hestur - við Kiðjaberg

Þingvallavatn Nesjar

Melhúsasund

Dynskógar - Vatnaskógur

Fallegt mikið endurnýjað 60 sumarhús
7.850 fm eignarlóð skógi vaxin
Stór sólpallur, heitur pottur
Lokað svæði (rafmagnshlið)

83 fmbústaður, sólskáli 17 fm af heildarstærð
Einstök staðsetning í landi Nesja,
efst í enda botnlanga
Bústaðurinn stendur hátt, sólar nýtur við frá
morgni til kvölds. Kjarri vaxið land/Mikið útsýni
Nánar: Jórunn 845 8958
Verð 22,9 millj.

Sumarhús 62,2 fm auk millilofts
Gestahús 27 fm ásam 10,9 fm baðhúsi
5000 fm leigulóð
Lokað svæð, sundlaug á svæðinu, golfvöllur

Fallegt 49 fm sumarhús
4.707 fm leigulóð skógi vaxin
Stór sólpallur, heitur pottur
Lokað svæði (rafmagnshlið)

Nánar: Heimir 893 1485

Verð

29,9 millj.

Nánar: Heimir 893 1485

Verð

18,9 millj.

Nánar: Heimir 893 1485

Verð

12,6 millj.

Vegna mikillar sölu
Nánari upplýsingar veitir

Heimir H. Eðvarðsson, sölufulltrúi
heimir@miklaborg.is sími: 893 1485
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óskum við eftir sumarhúsum á skrá

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

569 7000

MIKLABORG

www.miklaborg.is

Glæsilegt lyftuhús. Einstakt útsýni
Vandaður frágangur. Innréttingar
sérsmíðaðar af íslenskum framleiðanda
Stærðir íbúða frá 76,3 fm til 190 fm. Tvennar svalir, snúa ýmist til suðurs eða vesturs

Afhending í

maí/júní 2015

Tryggðu þér íbúð á besta stað í Garðabæ!

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178
Nánari upplýsingar veitir

ÍBÚÐIR Í HJARTA GARÐABÆJAR

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

GARÐATORG 4

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Stakkholt 2-4

105 Reykjavík

FRÁBÆRLEGA STAÐSETTAR 65 - 150 fm ÍBÚÐIR

Frábær staðsetning
Vandaður frágangur
Í hjarta borgarinnar

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

Verð frá

29,6 millj.

Við leitum að ...
Sérbýli og sérhæðir

3ja – 5 herbergja íbúðir

Rað- par- eða einbýlishús í Laugarásnum

4ra – 5 herbergja íbúð á jarðhæð helst með
hjólastólaaðgengi

-Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson, löggiltur
fasteignasali, sími 897-4210 og halldor@miklaborg.is

Rað eða parhús í Akrahverfinu Garðabæ
c.a 150-200 fm hámark
-Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson, löggiltur
fasteignasali, sími 897-4210 og halldor@miklaborg.is

4ra–5 herbergja íbúð í Linda eða Salahverfi
Kópavogi, bein sala eða raðhúsi í hverfinu

3ja herbergja íbúð miðsvæðis í Reykjavík
-Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð geng yfirtöku ÍLS á Stór
Reykjavíkursvæðinu
-Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3-4 herbergja íbúð í Norðlingaholti
-Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Einbýlishúsi í Salahverfi bein sala eða með
gott tvílyft parhús uppí
-Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð í Sjálandinu
Garðabæ. Rúmur afhendingartími.

3-4 herbergja íbúð í Grafarholti
-Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Rað-, par- eða einbýlishús í Linda
eða Salahverfi Kópavogi. Rúmur
afhendingartími í boði

4ra herbergja íbúð í Kóra eða Hvarfahverfi
Kópavogi.
-Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Hlíðunum
Einbýli i Lindarhverfi fyrir ákveðin
kaupanda.
-Nánari upplýsingar veitir Þröstur s: 897-0634 eða
throstur@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð þar sem þjónusta fyrir
aldraða er í boði

2ja – 3ja herbergja íbúðir
2-3ja herbergja íbúð fyrir eldri borgara í
Hvassaleiti, Sléttuvegi, Árskógum eða
Hæðargarði
-Nánari upplýsingar veitir Jason s: 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Einbýlishúsi í Garðabæ, 350 – 500 fermetra
-Nánari upplýsingar veitir Jason s: 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð gegn 100% yfirtöku á
lánum

Stúdíó íbúð

Sérbýli í Hafnarfirði, 150 – 250 fermetra

-Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Studio íbúð eða 2ja herberja í miðbæ Kópavogs.

-Nánari upplýsingar veitir Jason s: 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð í Rimahverfi.

Par- Raðhús í Garðabæ með 4 svefnherbergjum á verðbili 50 – 60 milljónir

-Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar veitir Jason s: 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

raðhúsi við Ásgarð

3ja herbergja íbúð á Sléttuvegi 103
Reykjavík

-Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð á Teigunum

-Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Atvinnuhúsnæði
Atvinnuhúsnæði með leigusamningum fyrir
fjárfesta.
-Nánari upplýsingar veitir Þröstur s: 897-0634 eða
throstur@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

hæð í Vesturbænum kostur ef eignin væri
staðsett nálægt Háskóla Íslands
-Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Raðhús/parhús á Seltjarnarnesi
-Nánari upplýsingar veitir Páll s: 893-9929 eða pall@miklaborg.is

Raðhúsi/Hæð í póstnúmeri 109 á verðbili
40-45 millj.
-Nánari upplýsingar veitir Gunnar s: 899-5856
eða gunnar@miklaborg.is

MIKLABORG

4ra herbergja íbúð í Lindum Kópavogi
-Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð við Álftamýri 108
Reykjavík
-Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð miðsvæðis í Vesturbæ
Reykjavíkur

óskast til leigu
Hugguleg íbúð með húsgögnum óskast til
leigu í eitt ár. Staðsetning í miðbænum
eða nágrenni
-Nánari upplýsingar veitir Svan s: 697 9300 eða á svan@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is
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Borg fasteignasala
Ármúla 7
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali
777 2882
3
herb.

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður
897 1401

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali
848 4806

Hildur
Birkisdóttir
Sölumaður
663 4539

Ingimar
Ingimarsson
Hrl.
519 5501

Guðbjarni
Eggertsson
Hrl.
519 5500

519 5500

Margrét
Gunnarsdóttir
Fasteignasali
691 3555

78,5
m2.

Stefán Páll
Jónsson
Sölumaður
781 5151

Einbýlishús

Úlfar Þór
Davíðsson
Fasteignasali
897 9030

Bryndís
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri
519 5500

150,5
m2.

Opið hús mánudaginn 14. júlí kl. 17.00- 17.30

Holtsvegur - Urriðaholti Garðabæ

Brekkuhvarf 17 - 203 Kópavogur

Borg fasteignasala kynnir nýjar íbúðir til sölu í nýju fjölbýlishúsi í Urriðaholti í Garðabæ.
Um er að ræða alls 19 íbúðir í húsi að Holtsvegi 23-25, íbúðir frá 75 til 180fm að stærð. Húsið er risið og verður með tvo
stigaganga m/lyftu, bílastæða húsi en alls er húsið 5 hæða. Mikið hefur verið lagt í hönnun og útfærslu áöllum íbúðum,
teiknað af Úti og Inni arkitektar. Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna. Allar íbúðir eru með útsýni en um er að ræða
suðurhlíð í Urriðaholtið, Garðabæ. Afhending á íbúðum er áætluð í okt-nóv 2014.

BORG fasteignasala kynnir til sölu 150,5 fermetra
einbýlishús á endalóð við Brekkuhvarf í Kópavogi.
Húsið skiptist í þrjú svefnherbergi,samliggjandi
stofu og borðstofu, sjónvarpshol, eldhús og
baðherbergi. Í kjallara er þvottahús og geymsla.

Brandur
Sölumaður
897 1401

Verð frá 28.500.000
4
herb
rb..

Verð: 45.900.000
OPIÐ
HÚS

97 103m2.

3
her
h
herb
errb
b.

Brandur
Sölumaður
897 1401

79,1
m2.

Opið hús þriðjudaginn 15. Júlí kl. 18.00-18.30

Austurkór 63 – 203 Kópavogu

GLÆSILEGT ÚTSÝNI

Úthlíð 13, 105 Reykjavík

Borg Fasteignasala kynnir 4ra herbergja íbúðir 97-103 fm.
Nýjar og glæsilegar útsýnis íbúðir. - TIL AFHENDINGAR 1. SEPTEMBER 2014.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar fyrir utan gólfefni í stofu og herbergjum: Gott skipulag,
allar íbúðirnar hafa 3 svefnherbergi og opið alrými fyrir stofu og eldhús, stórar svalir
mót suðri / verönd fylgir íbúðum á jarðhæð. Kíktu á www.austurkor63-65.is

Þóra
Fasteignasali
777 2882

Verð frá: 33.0- 35.0 milj kr.

Snorri Sigurfinnsson

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

Fallega 3ja herbergja íbúð í lítið niðurgröfnum
kjallara með útgengi á góðan pall. Íbúðin er mikið
endurnýjuð og mjög björt með góðum og fallegum
gluggum.

Hildur
Sölumaður
6634539

Verð: 28.900.000

Páll Guðjónsson

Björn Þorfinnsson

Hafsteinn Þorvaldsson

Ágúst Valsson

Guðbergur Guðbergsson

Eggert Ólafsson

Auður Kristinsdóttir

Lóa Sveinsdóttir

Rúnar S. Gíslason hdl

Jósep Grímsson

Hannes Haraldsson

Sighvatur Lárusson

Óskar Traustasson

Kristín B. Garðarsdóttir

Elín Viðarsdóttir

Einar Pálsson

Guðrún H Rúnarsdóttir Snorri Sigurðarson

Sigrún B. Ólafsdóttir

Helgi Njálsson

FRUM - www.frum.is

Fagleg og persónuleg þjónusta

Kjarrhólar 10 - 800 Selfossi

Eyravegur 15 - 800 Selfoss

Högnastígur 4 - 845 Flúðir

Suðurhof 5 - 845 Flúðir

Einbýlishús byggt 2006 sem er 196.8 fm og 36.4 fm
bílskúr samkv. fasteignamati, samt. 233,2 fm. Bílskúr steinsteypur en húsið úr timbri klætt vönduðum
flísum. Forstofa, stofa, borðstofa, eldhús, hol, 5 svefnh.,
sjónvarpsherb., 2 baðh., þv.hús og bílskúr. Góð eign
með vönduðum innréttingum, gólfefnum og heimilistækjum. Þessi eign er í sér flokki. Verð 48.9 millj.
Upplýsingar veitir Snorri Sigurðarson sími 897 7027
og Hafsteinn Þorvaldsson sími 891 8891

Verslunarhúsnæði á jarðhæð á góðum stað við
umferðargötu á Selfossi. Húsnæðið er 136,6 fm að
stærð og er opið rými að mestu í dag. Hægt að skipta
því í 3 minni einingar. Gott ástand að utanverðu. Eignin
er laus við kaupsamning.
Ásett verð 29,9 millj.
Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson lögg. fasteignasali
sími 864 8090, snorri@fasteignasalan.is

248 fm einbýlishús með aukaíbúð á útsýnislóð á
Flúðum. Neðri hæð steypt og múruð og efri hæð timbur.
Í aðalíbúð hússins eru fjögur herb. Stór stofa með arni,
rúmgott eldhús, baðherb og þvottahús og bílskúr. Í
aukaíbúð er herb, stofa, eldhús og baðherb. Skipti á
eign á höfuðborgarsvæðinu koma til greina.
Ásett verð 38,7 millj.
Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson lögg. fasteignasali
sími 864 8090, snorri@fasteignasalan.is

Parhús / sumarhús. Um er að ræða 70,3 fm timburparhús á útsýnislóð á Flúðum. Hægt að nýta sem
sumarhús ef vill. Suðurlóð með sólpalli. Forstofa, eldhús
og stofa í opnu rými. Tvö herbergi og baðherbergi
með þvottaaðstöðu. Flísar á gólfum. Bílaplan skilast
malbikað.
Ásett verð 13,9 millj.
Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson lögg. fasteignasali
sími 864 8090, snorri@fasteignasalan.is

Aðalstræti — Akureyri

Reynimelur 82 - 107 Reykjavík

Langabrekka 22 - 200 Kópavogur

Góð 3ja herbergja íbúð í mikið endurnýjuðu húsi. Eldhús,
tengi fyrir uppþvottavél. 2 svefnherb. Rúmgóð stofa,
suðvestur svalir. Baðherb. nýlega tekið í gegn. Geymsla
og hjóla- og vagnageymsla. Húsið mikið endurnýjað.
Verð 28.5 millj.
Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson,
löggilltur fasteignasali
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Einbýlishús með bílskúr og fallegum garði í grónu
hverfi. Nánari lýsing: Einbýlishús 162 fm + 36 fm
bílskúr á góðum stað við Löngubrekku í Kópavogi.
Svefnherbergin eru 4-5 Húsið þarfnast viðhalds.
Verð 42 millj.
Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson,
löggilltur fasteignasali
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Einstakt hús (hæð og ris) í hjarta
Innbæjarins á Akureyri sem stendur
á gatnamótum tveggja elstu gatna
bæjarins Hafnarstrætis og Aðalstrætis. Húsið er vandað timburhús,
byggt árið 1900 af Sigtryggi Jónssyni. Húsið er samtals 173,4 fm og
stendur á stórri eignarlóð. Eignin var
endurnýjuð frá grunni fyrir rúmum
áratug síðan og var mjög haganlega
að allri vinnu staðið til að viðhalda
upprunalegu útliti hússins. Hlýleg og
falleg eign sem umvefur mann góðum straumum og geislar af sjarma
gamalla tíma.
Verð 37,9 millj.
Upplýsingar veita: Hafsteinn Þorvaldsson sölufulltrúi, sími 891 8891 eða
hafsteinn@fasteignasalan.is
og Snorri Sigurðarson sölufulltrúi, sími 897 7027 eða ssig@fasteignasalan.is

Fasteignasalan Bær s Ögurhvarfi 6 s 203 Kópavogur s Sími 512 3400 s Fax 517 6345 s www.fasteignasalan.is
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Herb:45-6Stærð: 151,4 fm
Herb.

Herb:25-6Stærð: 70.8 fm
Herb.

Herb:
5-6
Lóð:
717
fm

670ð/Ø:TmU\KHNPUUQSxRS

670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUQSxRS
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IxSHNL`TZS\<WWS/HMKxZZS\Z[QNZT! 
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,PUHSSYHZxóHZ[HS}óPUxLM[PYZ}[[HZ[HLPUIûSPZOZHO]LYMP/M\óIVYNHYZ
]¤óPZPUZ(RYHSHUKP.HYóHI¤<TLYHóY¤óHMTLPNUHYS}óM`YPY
LPUIûSPZOZmMYmI¤Y\TZ[Hóx(RYHSHUKP+YNHóHSS[HóMTOZP
NL[\YM`SN[TLó.H[UHNLYóHYNQSKLY\}NYLPKK
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Herb:45-6Stærð: 119,6 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 268,8 fm
Herb.

670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUQSxRS

670ð/Ø:TmU\KHNPUUQSxRS 
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MQSIûSPZOZPM`YPYLSKYPIVYNHYH0UUYt[[PUNHYLY\]HUKHóHYZ]LMUOLY
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xIóHYÐIóPUmOS\[KLPSKxZHTRVT\ZHSmO¤óVNOZ]HYóHYxIó
(óNHUN\YLYHóT[\UL`[POmYNYLPóZS\Z[VM\VMS/Z]Yó\YLYxOZPU\

,0.505,93(<:=0ð2(<7:(4505.)QY[VNMHSSLNQHOLYIxIó
mZHT[Z[¤óPxIxSZRûSPxZU`Y[PSLN\MQSIûSPx.YHMHY]VNP:[VMHVNLSKOZ
LY\YTN}óVNIQY[VNZ]LMUOLYILYNPULY\-SxZHYVNUûSLN[WSWHYRL[
LYmN}SM\TVNô]V[[HOLYILYNPLYPUUHUxIóHY:[\[[LYxHSSHôQ}U\Z[\x
:WUNPUUPZR}SHVNSLPRZR}SH
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Herb:35-6Stærð: 50,8 fm
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUUQSxRS!!
-HSSLNYTN}óIQY[VN]LSZRPW\SNóQHOLYIYPZxIóTZ\ó\YZ]S\T
T[ZûUPÍO]xSÐ3:]LóSmUM`SNQHZ]LMUOLYI:[}YZ[VMH.V[[
IHóOLYIR]PZ[NS\NNHYNL`TZS\Yî]V[[HOxxIóPUUP5ûS\WWNLYó
HóOS\[H:QmSûZPUN\[LPRUVNT`UKPYm^^^MHZ[[VYNPZ
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LY\TZtYZTxóHóHZRmWHVNOPYZS\YxOLYILYNQ\TVNVWU\TYûT\T
ZLTM`SNQHTLó/ZPóLYZ[HóZL[[ULóHU]PóN[\VNLY}OPUKYHó
[ZûUP[mZQ}TH[PS)LZZHZ[HóHHó:U¤MLSSZQRSPVN]xóHY
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Herb:85-6Stærð: 310,8 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 110,6 fm
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUUQSxRS
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ûTZHôQ}U\Z[\VNMHSSLNHYNUN\SLPóPY
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ô]V[[HOLYILYNPIHóOLYILYNPVN[PNL`TZS\.}SMLMUPLY\WHYRL[MSxZHY
VNKR\YxxIóPUUPLU[LWWPmZ[PNHU\T\WWmLMYPWHSS/ZPóLY
Z[HóZL[[xY}SLNYPIHYU]¤UUPN[\VNZ[\[[LYxZR}SHSLPRZR}SHVNûTZH
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Gólfflötur: 88,8 fm
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Herb:25-6Stærð: 64,3 fm
Herb.
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Opið
hús

31,9
Herb:
5-6
8-10
hestahús

Stærð: 76,0 fm
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???
18 ÍBÚÐIR
Stærð: 90,3 - 165,9 fm

:PN\Yó\Y

-HZ[LPNUHZHSP

 

Herb:25-6Stærð: 51,3 fm
Herb.
670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUQSxRS!!
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IÐNAÐARHÚSNÆÐI TIL LEIGU

Hótel til leigu, Arnarholti
116-Reykjavík (Kjalarnes)

1006 fm iðnaðarhúsnæði er til leigu. Húsnæðið er staðsett í austurhluta
Kópavogs. Það hefur þrjár innkeyrsluhurðir sem eru hver um sig 3,20 m
á hæð og eru þær allar með inngönguhurðum. Einnig er 6 m sýningargluggi
með inngönguhurð. Húsnæðinu er hægt að skipta upp eftir þörfum
leigutaka. Það hefur aðgang að rafmagni og hita fyrir þrjá aðila með sér
mæli fyrir hvert rými. Leigutími frá einu ári upp í ﬁmm ár eftir samkomulagi.
Áhugasamir vinsamlegast haﬁð samband í nr. 8928520
eða í netfangið: tryggvi1000@gmail.com

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4

535 1000

STAKFELL.IS

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir I Berta Bernburg I Grétar Haraldsson

OPIÐ HÚS Í DAG 14. JÚLÍ FRÁ KL. 17:00 TIL 17:15
LAUGAVEGUR 86-94 RVK. - ÍB. 307

VERÐ 46,5 MILLJ

OP

IÐ

HÚ

S

• Glæsileg 2ja herbergja íbúð við Laugaveg
í hjarta borgarinnar.
• Húsið er allt hið vandaðasta.
• Vandaðar innréttingar úr eik og
eikarplankaparket á gólfum.
• Einkastæði fylgir íbúðinni.
• Hér er einstakt tækifæri til að eignast lúxusíbúð í
miðbæ Reykjavíkur.

SKÚLATÚNI 2

105 RVK

Til leigu í stuttan eða langan tíma (viku til 10 ár) Hótel Í Arnarholti
116-Reykjavík Hægt er að leigja hluta eignarinnar. Um er að ræða 4 tveggja
herbergja hótelíbúðir, 4 herbergi með baðherbergjum og 26 herbergi sem
hafa sameiginleg baðherbergi,eldhús,þvottahús og sameign.
Í sameiginlegum rýmum er gert ráð fyrir líkamsrækt,
gufuböðum, sjónvarps og billiardherbergi, fundar og matsölum og svo
mætti lengi telja.
Húseigandi leitar að samstarfsaðilum, rekstraraðilum allrar eignarinnar
eða hluta hennar. Stórkostlegir möguleikar í boði. Eignin verður sýnd
áhugasömum leigu tökum eftir samkomulagi en alla frekari upplýsingar
gefur Stefán í síma 8976121
eða www.eirikur@fylkirehf.is og www.stefan@fylkirehf.is

9O7 2OO2

Allar nánari upplýsingar veitir
Guðmundur Valtýsson s. 865 3022
e-mail: gudmundur@stakfell.is
sem verður á staðnum og sýnir eignina.

stakfell@stakfell.is

Suðurvangur 12 -4ra herb. - Hafnarﬁrði

OP

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 15. 07. 2014 KL: 17-18

IÐ

INNANLANDS
gjofsemgefur.is

Fasteignin er til sýnis áhugasömum eftir samkomulagi
Hafið samband við Stefán í síma 8976121.

Perlukór 1b, íb. 106, Kópavogi
OP
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GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Opið hús í dag milli kl. 17-18.
U er að
Um
ð ræða
ð snyrtilega
til
89,1
89 1 fm.
f íbúð á neðri
ð i hæð
h ð í fjölbýli við
ið Perlukór,
P l kó
ásamt bílastæði í bílgeymslu og 8,4 fm geymslu í kjallara.
Íbúðin er tvö svefnherbergi, stofa, eldhús, baðherbergi, hol, forstofa og þvottahús.
Leiksvæði fyrir börn er á baklóð hússins. Stutt er í skóla og þjónustu frá íbúðinni.
Ásett verð 30,9 millj.kr.
Allar nánari upplýsingar veitir
Sigurður Sigurðsson, sölumaður
Sími: 480-2913 og 690- 6166
Sigurdur@log.is • www.log.is

Hilmar Bryde sölumaður s. 892-9694 verður á staðnum.
Sérlega falleg 115,5 fm. mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð á 3 (efstu) hæð
í góðu vel staðsettu fjölbýli. Nýlegt eldhús, endurnýjað baðherbergi og
góðar stofur með útsýni. Verð 27,8 millj.

Línakur 1 - Garðabær - 4ra herbergja

ÚS

H
PIÐ

O
Steindór Guðmundsson,
Löggiltur fasteignasali

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is
Jóhann Ólafsson, löggiltur fasteignasali

Garðyrkjustöð til sölu á besta stað
í Árnessýslu, við Gullna hringinn

Opið hús í dag milli kl. 17-17.30.
Hraunhamar fasteignasala kynnir sérlega fallega 4ra herbergja
útsýnisíbúð á þessum eftirsótta stað við Línakur 1C í Garðabæ. Íbúðin er
á annarri hæð með sér inngangi. ibúðin er 121,7 fermetrar með geymslu.
Eignin skiptist í Forstofu, hol, 3 svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús,
baðherbergi, þvottahús og geymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni.
Verð 39,9 millj. Verið velkomin

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Stöðin er í fullum rekstri og hefur mikla sérstöðu varðandi tegundaval
og markaðssetningu á grænmeti. Miklir stækkunarmöguleikar.
Staðsetningin býður að auki upp á fjölbreytilegan rekstur af öðru tagi,
t.d. við uppbyggingu marvíslegrar ferðaþjónustu og/eða
veitingarekstrar.
Mikill trjágróður, veðursæld og náttúrufegurð í kyrrlátu umhverﬁ.
Fasteignir góðar og glæsilegt einbýlishús.
Sigurður Ólafsson GSM: 822-8440 og sigurdur@fasteignahusid.is

sími: 511 1144

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

REGNBOGALITIR

Bílar óskast

BÍLAR &
FARARTÆKI

Alhliða málningarþjónusta.
Fagþjónusta. Vönduð vinnubrögð. Frí
verkskoðun og verðtilboð. Sími. 891
9890 malarar@simnet.is
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

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

Búslóðaflutningar

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali.
VAKA S:567 6700.

Sendibílar

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

Eigum gúmmíbáta í stærðum frá
2,9m - 4,2m á lager til afgreiðslu strax.
Uppblásnir slöngubátar með álgólfi og
mikla burðargetu.

DIESEL !
Dodge Nitro Limited 2.8 DIESEL
04/2012 ek 30 þ.km 6 gíra , Leður ofl
FLOTTUR JEPPI ! Okkar verð 5.4 mil !!!

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS
SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

SENDIBILL.IS

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

Búslóðaflutningar, píanóflutningar,
gerum tilboð í búslóðaflutninga út
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S.
772 3222
Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór
bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560
www.flytja.is flytja@flytja.is

Húsaviðhald

Viðgerðir
Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf,
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo.
Renni diska og skálar. Sérgrein
bremsuviðgerðir. S. 892 7852.
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Fellihýsi

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir,
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s.
555 6020.
Bílaviðgerðir Tímagjald 5500 + VSK.
Tímapantanir S. 7838960 frá 8-22
alla daga

DIESEL BENZ !
M-Benz E 280 Elegance STW CDI
Diesel 02/2006 ek 498 þ.km 100%
þjónusta hjá Öskju , Bíll í topp standi
Okkar verð 1750 !!! Skipti möguleg

ÞJÓNUSTA

Pípulagnir
VW Passat comfortline. Árgerð 2007,
ekinn 102 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð
1.980.000. Rnr.990870.

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

EINN EIGANDI /
UMBOÐSBÍLL !

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

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

Ford Expedition Limited 03/2008 ek
aðeins 59 þ.km 8 manna , leður TOPP
EINTAK ! Okkar verð 4490 þús !!!

Hreingerningar
VW Caravelle 9 manna dísel. Árgerð
2013, ekinn 35 Þ.KM, dísel, 6
gírar. Verð 6.990.000. Rnr.210374.
FJÓRHJÓLADRIF.

Bílaþjónusta
TRJÁFELLINGAR
Klippi, felli snyrti tré og runna. Eiríkur
Sæland garðyrkjufræðingur. Sími :
848 1723.
Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir
og vanir menn.

368 HÖ !
BMW 750 I (NEW) 06/2008 ek aðeins
37 þ.km Einn eigandi , umboðsbíll
hlaðinn aukabúnaði ,eins og nyr ! Á
staðnum Verð 7.9 mil !!!
MERCEDES-BENZ CLS 500. Árgerð
2006, ekinn 127 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 4.990.000.
Rnr.990879.

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða
- vélsópun - skilti www.verktak.is S:
5514000

Teppahreinsun, gluggahreinsun,
flutningsþrif, húsgagnahreinsun,
bónun o.s.fr. Uppl. Tómas, s. 699 6762
og www.gluggahreinsir.is

Garðyrkja

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

rýmingarsala
KIA cee‘d LX 1.6 disel sjálfsk.. Árgerð
2011, ekinn 64 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 2.670.000. Rnr.990794. 4 ár eftir
af verksmiðjuábyrgð.

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

Bílar til sölu

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

Málarar

SMÁPARTAR.IS

M-Benz C 200 Kompr. Avantgarde
02/2008 ek aðeins 52 þ.km sjálfsk,
leður , Einn eigandi , Okkar verð 3.9
mil !!!

Bókhald

Varahlutir
Eigum orðið mikið úrval notaðra og
nýja varahluta í margar gerðir bíla.
Tökum einnig að okkur viðgerðir.
Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma
5675040-7785040

SPORTLEGUR !

Útsala stórar plöntur allar gerðir
veljum íslenskt. Blómsturvellir v.
Reykjalund s.8641202

ÞAK OG HÚSAMÁLUN
Alhliða málningarþjónsuta.
Fagmennska og góð umgengni. Uppl. í
s. 695 4464 Ágúst málari.

STRÚCTOR
BYGGINGAÞJÓNUSTA EHF.
Flísalagnir - Múrverk - Flotun. Áratuga
reynsla. Þorsteinn s. 893 6994

til sölu

Rýmingarsala
Í dag og næstu daga á notuðum hillum í bílskúrinn
eða geymsluna ásamt brettarekkum og ýmsum búnaði
til verslunar og fyrirtækjareksturs.

Allt að 75% afsláttur
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KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

KAUPUM ALLA BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ
Við staðgreiðum bílinn þinn
og þú getur þar með fengið
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum.
Sendu okkur upplýsingar í gegnum
www.seldur.is og við sendum þér
staðgreiðslutilboð.

Brautarholti 26-28
Sími 511-1100
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fundir / mannfagnaður

Verkalýðsfélagið Hlíf
Reykjavíkurvegi 64 - 220 Hafnarfjörður - Sími 510 0800 Fax 510 0809 - Netfang hlif@hlif.is

Tölvur

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.

Nudd
NUDD

Félagsfundur

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.

Allar almennar tölvuviðgerðir og
vírushreinsanir. Kem á staðinn. S. 699
6735 Baldvin.

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

Spádómar

Fundur verður haldinn með félagsmönnum
sem starfa hjá Hafnarfjarðarbæ og Garðabæ
þriðjudaginn15. júlí 2014, kl. 17:00
að Reykjavíkurvegi 64, Hafnarﬁrði.

Sjónvarp

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

Ökukennsla

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

Dagskrá:

Námskeið

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

Til bygginga

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Kynning á nýgerðum kjarasamningi
sem var undirritaður 2. júlí 2014.
við Sambands íslenskra sveitafélaga.
Félagar mætum vel og stundvíslega.

Fyrir veiðimenn
Stjórn Vlf. Hlífar

tilkynningar

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

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

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.

SPÁSÍMI 908-6116

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Ástir, fjármál & heilsa.

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Auglýsing um breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík
Austurberg 3
Tillaga að að breytingu á deiliskipulagi Breiðholts
3, vestur- og miðdeild, vegna lóðarinnar nr. 3 við
Austurberg. Í breytingunni felst m.a. að komið
er fyrir einnar hæðar byggingarreit sunnan við
íþróttahús, byggingareit fyrir opið hjólaskýli, heimilt
verði að koma fyrir millipalli og bílastæðum á lóð
fækkað.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

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

Álfsnes, Sorpa
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi urðunarstaðar
í Álfsnesi. Í breytingunni felst stækkun á deiliskipulagssvæði og ný lóð undir fyrirhugaða gas- og
jarðgerðarstöð.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Óskast keypt

HÚSNÆÐI

Trésmíði
Óska eftir smiðum og/eða
handlögnum mönnum til að gera upp
hús á Reykhólum. Gisting og mikil
vinna í boði. Uppl. í s. 865-3620.

KEYPT
& SELT

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

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

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

Til sölu

Grettisgata 62 og Barónsstígur 20A
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Njálsgötureits,
reitur 1.190.1, vegna lóðanna nr. 62 við Grettisgötu
og 20A við Barónsstíg. Í breytingunni felst m.a.
að lóðir verða sameinaðar, heimilt verði að byggja
þrjár hæðir auk þakhæðar með kvistum, aukning
á byggingarmagni og hækkun á nýtingarhlutfalli.
Frágangur utanhúss, gluggasetning og útlit skal
taka mið af upprunalegu útliti.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Heimavík ehf. S. 892 8655 www.
heimavik.is

HEILSA

KAUPI GULL !

Við erum með mikið úrval af gæða
úti og inni skiltum. Verð frá 19.900 kr
S:580-7820. Sendu okkur fyrirspurn á
netfangið sala@samskipti.is

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

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

Save the Children á Íslandi

Húsnæði í boði

TIL LEIGU VERSLUNAR
EÐA ÞJÓNUSTUHÚSNÆÐI
MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Nýbýlavegi 8 (gamla
Toyota húsinu) Til leigu
60 - 600 fm verslunar eða
þjónustuhúsnæði hentar vel
fyrir verslanir, veitingastarfsemi,
hárgreiðslustofur og fleira, einnig
160- 400 fm húsnæði með allt
að 4 metra lofthæð sem hentar
undir léttan iðnað, lagerrými,
heildsölur, verslanir o.fl greið
aðkoma að húsnæðinu, frábært
auglýsingagildi, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari uppl. veitir Sverrir
s. 661-7000

til sölu

Norðurgarður 1 – Grandagarður 20
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi lóðanna nr.
1 við Norðurgarð og nr. 20 við Grandagarð. Í
breytingunni felst m.a. hækkun á nýtingarhlutfalli,
stækkun byggingarreita og að skilgreindur er nýr
byggingarreitur fyrir sorpflokkunarstöð. Bílastæðum
á lóðinni Norðurgarður 1 er fækkað.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögurnar liggja frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl.
8:20 – 16:15 frá 14. júlí 2014 til og með 25. ágúst
2014. Einnig má sjá tillögurnar á vefsíðunni, www.
reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja
sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér
tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við
tillögurnar skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa
eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar
en 25. ágúst 2014. Vinsamlegast notið uppgefið
netfang fyrir innsendar athugasemdir með
tölvupósti.
Reykjavík 14. júlí 2014
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

)ÚG§BCBLLJ,
110 Reykjavík
Sími 578 6300
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is
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Húsnæði í boði

ATVINNA

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.

Atvinna í boði

TIL LEIGU
Til leigu 3 herb. 90fm íbúð í kjallara.
Leigist frá 1.ágúst, langtimaleiga.
Verð 180 á mán. 1 fyrirfram Uppl í s.
8465237
Herbergi til leigu, með húsgögnum og
aðgangi að allri þjónustu. seljahverfi
777-0750

DAG- OG KVÖLDVINNA HJÁ
SAMHJÁLP
Samhjálp óskar eftir fólki í
símsölu á daginn og kvöldin. Góð
laun íboði! Upplýsingar í s. 6990005 frá kl.12-20 eða annamc@
samhjalp.is

Húsnæði óskast
Ungt par með börn vantar langt.leigu
í Kóp. Frábær meðmæli ef óskað er.
Pottþéttir leigjendur. Uppl. Selma
699-1652

Atvinnuhúsnæði
51,6 M2 IÐNAÐARBIL
Tvö bil af þessari eftirsóttu stærð
til sölu. 10 m2 milliloft mögulegt.
Lofthæð: 3,9 m. Hurð 3,6 m. Góðir
gluggar. Sýningarbil á staðnum.
Facebook/Steinhella 14. S: 660-1060

Assistants needed in a bakery in the
Reykjavík area. Shift work. Please
apply to thjonusta@365.is

Viðskiptatækifæri
LÍTIL PRENTSMIÐJA
TIL SÖLU !
Uppl. veittar í s. 898-0314 & 898-0315

TILKYNNINGAR

Geymsluhúsnæði
GEYMSLULAUSNIR.IS

Einkamál

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

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

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

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

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

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Útsala
Meiri afsláttur!

RISA

Nú 70%

Verðdæmi:
Elinette silki jakki,
Dranella buxur,
Frankwalder vesti,
K&S skór,
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LAGERSALA
í kjallara!
afsláttur af öllum
fatnaði og skóm!

fullt verð 34.980
fullt verð 14.980
fullt verð 21.980
fullt verð 47.980

–
–
–
–

verð nú 10.490
verð nú 4.490
verð nú 6.590
verð nú 14.390

Vertu vinur okkar á Facebook
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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
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GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég hélt alltaf að það væri
sautján en átján
er miklu betra.

Ég held að hinn fullkomni
aldur sé átján ára.

*N¸PFVI]XX
P¢QXGDJVNY·OG

Þegar maður er átján ára er
maður meiri heimsborgari,
löglegur, getur kosið,
skrifað undir leigusamning …

… það er eins og
nítján fyrir utan allar
hrukkurnar.
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HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Þetta er
strákur!
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BARNALÁN

'VMWMW

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
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Góða nótt
minn kæri.
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Hefði ekki verið Ef ég get
fljótlegra að valið á milli
standa bara fljótari eða
uppi á skemmtilegri …
kollinum?

… þá vel
ég alltaf
skemmtilegri.
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SPAKMÆLI DAGSINS
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„Munurinn á stíl og tísku er gæði.“
Giorgio Armani.
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LÁRÉTT
2. þungi, 6. drykkur, 8. þvottur, 9. fæðu,
11. tveir eins, 12. kambur, 14. samband,
16. spil, 17. fiskur, 18. hjör, 20. samtök,
21. Seytlar.
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12

11

13

14

KROSSGÁTA

15

LÓÐRÉTT
1. bumba, 3. Ólæti, 4. billjónasti, 5. goð,
7. verkfæri, 10. bjálki, 13. slagbrandur,
15. drykkjarílát, 16. spíra, 19. Skóli.
LAUSN

16

18

21

17

19

20

LÁRÉTT: 2. farg, 6. öl, 8. tau, 9. mat,
11. ðð, 12. burst, 14. félag, 16. ás, 17.
áll, 18. löm, 20. aa, 21. agar.
LÓÐRÉTT: 1. vömb, 3. at, 4. raðtala, 5.
guð, 7. laufsög, 10. tré, 13. slá, 15. glas,
16. ála, 19. ma.

9DQGD±WDOVHWWEDUQDHIQLRJ
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Save the Children á Íslandi

NÝR MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

VIÐ FÖGNUM

35

ÉG MAN VARLA
LENGUR HVERNIG
BENSÍNDÆLA
LÍTUR ÚT.

ÁRUM MEÐ
ÍSLENDINGUM

Mitsubishi Outlander PHEV er fyrsti fullvaxni rafknúni fjórhjóladrifsbíllinn sem knúinn er íslenskri orku
og bensíni; þitt er valið. Hann er tvíorkubíll svo að þú stingur bara í samband og sparar bensínið til betri tíma.
Ef þú vilt vernda umhverfið, hvíla veskið eða fá þér öruggan fjórhjóladrifinn fjölskyldubíl er Outlander málið.
Mitsubishi Outlander
PHEV (Plug-in Hybrid)

Mitsubishi Outlander
Intense Bensín

6.690.000 kr.

5.290.000 kr.

Búnaður í Otlander PHEV: 18” álfelgur, aðgerðastýri, upplýsingaskjár í mælaborði með bakkmyndavél, USB tengi og handfrjáls símabúnaður, hraðastillir með
fjarlægðarskynjara, árekstravörn, akreinavari, tvískipt tölvustýrð miðstöð, upphituð framsæti, upphituð framrúða, AM/FM útvarp, CD/MP3 spilari, rafdrifnir og
upphitaðir útispeglar með stefnuljósum, vindskeið að aftan með LED lýsingu, þokuljós að framan með beygjuljósum, regnskynjari á rúðuþurrkum, sjö
öryggispúðar, skyggt gler í hliðar- og afturrúðu, svartir langbogar á þaki, þvottasprautur á aðalljósum, dagljósabúnaður.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

FYRIR HUGSANDI FÓLK
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Ástir og óræð tengsl í tónlistarsögunni
Ástir þvers og kruss nefnast ljóðatónleikar Margrétar Hrafnsdóttur sópransöngkonu og Hrannar Þráinsdóttur
píanóleikara í Listasafni Sigurjóns annað kvöld. Þema þeirra er óræð tengsl tónskálda við textahöfunda.
„Maður leitast við að vera með einhvern rauðan þráð þegar svona dagskrá er sett saman og
ástin er sígilt efni,“ segir Margrét Hrafnsdóttir söngkona um efni tónleikanna Ástir
þvers og kruss sem verða í Listasafni Sigurjóns á Laugarnestanga annað kvöld klukkan
20.30.
„Við ætlum að rýna ofan í tóna og texta laganna og ímynda okkur undir hvaða áhrifum
tónskáldin og textahöfundarnir hafa verið,“
segir Margrét. Hún nefnir sem dæmi að ljóð-

skáldið Mathilde Wesendonck sé þekkt fyrir
að hafa veitt Richard Wagner innblástur
við tónsmíðar árum saman og auðvelt sé að
ímynda sér eitthvað meira á milli þeirra því
hugsmíðar þeirra smjúgi saman þannig að
það líkist ástarsambandi. Samt sé það ekki
opinbert enda Wagner kvæntur.
Á tónleikunum sem hefjast klukkan 20.30
annað kvöld ætlar Margrét að leiða áheyrendur inn í sögu ljóða og laga sem þær stöllur
flytja.
- gun

LISTAKONUR Margrét og Hrönn lærðu báðar í Stutt-

gart og hafa haldið fjölda tónleika heima og erlendis.

1.
ÚTBÚÐU
UPPÁHALDS
RÉTTINN ÞINN
MEÐ HRÁEFNI FRÁ GOTT Í MATINN!

MÝRIN Yfirskrift barnabókmenntahátíðarinnar Mýrinnar í ár er Páfugl úti
í mýri.
MYND/NORDICPHOTOSGETTY

Páfugl úti í
mýri í haust
Barnabókmenntahátíðin Mýrin
fer fram í sjöunda sinn í Norræna
húsinu 9. til 12. október 2014.
Hátíðin skreytir sig að þessu
sinni litskrúðugum fjöðrum hins
ævintýralega páfugls og nefnist Páfugl úti í mýri. Páfuglinn skrautlegi er þessa dagana
á flakki um heiminn til að taka
undir sinn verndarvæng rithöfunda og myndlistarmenn sem
hann flytur með sér í Norræna
húsið í október til að hitta þar
sagnaþyrst fólk á öllum aldri.
Hátíðin nú í haust er sú stærsta
frá upphafi og á henni koma fram
yfir þrjátíu rithöfundar, myndhöfundar og fræðimenn til að
lesa upp, kenna sagnagerð og
myndlist og hittast og spjalla um
barnabókmenntir. Hátíðin er opin
öllum og aðgangur ókeypis. Frekari upplýsingar um hátíðina og
gesti hennar má finna á slóðinni
myrin.is.
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ODDNÝ EIR Að sögn er nýja skáldsagan
ólík fyrri bókum Oddnýjar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

/ = Ð ;(  / Ø : 0 ð    : Ð (

Ný bók frá
Oddnýju Eiri

3.

MERKt
#GOTTi u MYNDINA
M
og dei
ldu á ATINN
FACEBO
OK

og þú Gætir
unnið weber grill!!
eða glæsilega gjafakörfu

Sendu okkur
okkur þína
þína
Sendu
girnilegu matarmynd
matarmynd
girnilegu

#GOTTiMATINN

Taktu þátt í matarmyndaleik Gott í matinn. Útbúðu þinn uppáhaldsrétt úr
ljúffengu hráefni frá Gott í matinn, taktu girnilega Instagram mynd af réttinum
og deildu henni með okkur á Facebook. Girnilegasta matarmyndin verður valin
úr pottinum og sigurvegarinn hlýtur að launum glæsilegt Weber grill.

Oddný Eir Ævarsdóttir ku vera
að leggja lokahönd á skáldsögu.
Að sögn Guðrúnar Vilmundardóttur, útgáfustjóra Bjarts, er
hún ólík hennar fyrri bókum en
samt er þar sleginn tónn sem
lesendur hennar kannast við og
þykir vænt um.
Fyrri bækur Oddnýjar, Opnun
kryppunnar, Heim til míns
hjarta, Jarðnæði og prósabókin
Slátur/Slaughter hlutu mikið lof
og hlaut Oddný Fjöruverðlaunin,
bókmenntaverðlaun kvenna, árið
2012 fyrir Jarðnæði auk þess sem
sú bók var tilnefnd til Íslensku
bókmenntaverðlaunanna.
- fsb

Stefán í Viðey
Stefán Pálsson sagnfræðingur
leiðir sögugöngu um Viðey annað
kvöld. Stefán mun ganga með
þátttakendum um eyna og flétta
saman frásögnum úr sögu Viðeyjar eins og honum einum er lagið.
Án efa verður ýmislegt dregið
fram í dagsljósið eins og sitthvað
um munkabjór, tóbakslauf, héradráp og ótal margt fleira. Gangan
hefst kl. 19.30 við Viðeyjarstofu
og tekur eina og hálfa til tvær
klukkustundir.
Á þriðjudagskvöldum eru aukaferðir til Viðeyjar frá Skarfabakka klukkan 18.15 og 19.15.
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Skrifaði leikrit með orðum afa síns

OSCAR
WILDE

Réttarhöldin
yfir honum
hafa verið
endursköpuð
í fjölda
bóka og
kvikmynda,
en aldrei fyrr
með hans
eigin orðum.

Barnabarn Oscars Wilde, Merlin Holland, hefur skrifað leikrit upp úr málskjölum
hinna frægu réttarhalda yﬁr honum. Verkið var frumsýnt í London í síðustu viku.
Nýtt leikrit, The Trials of Oscar
Wilde, var frumsýnt í St. Jamesleikhúsinu í London í síðustu viku.
Höfundurinn er barnabarn skáldsins, Merlin Holland, og hann byggir leikritið á málsgögnum hinna
frægu réttarhalda þar sem Wilde
var dæmdur til fangavistar fyrir
samkynhneigð. Þetta er í fyrsta sinn
sem orðrétt samskipti Wildes við
ákærendur sína eru notuð í leikriti.
Merlin Holland segir frá því í
grein sem hann skrifar í breska

blaðið The Independent síðastliðinn miðvikudag að hann hafi fengið málsskjölin í hendur árið 2000
þegar hann vann að sýningu um
afa sinn í tilefni af því að hundrað
ár voru liðin frá dauða hans. „Ef
það væri til heilagur kaleikur í
rannsóknum á Wilde þá myndi það
að finna hans eigin orð skrifuð upp
á einu af stærstu augnablikunum
í lífi hans komast ansi hátt á lista
yfir tilnefningar til hans,“ segir
Holland í greininni. Hann upplýs-

ir jafnframt að ýmsar af þeim tilvitnunum sem notaðar hafa verið
í gegnum tíðina þegar réttarhöldunum er lýst séu umorðanir eða
hreinlega tilbúningur og lestur
málsskjalanna varpi allt öðru ljósi
á persónu Oscars Wilde en hingað
til hefur verið gert. Hann klykkir
þó út með því að segja að barátta
Wildes fyrir réttinum hafi verið
háð „með þeim stíl og sannfæringu sem við eigum að venjast frá
Oscar Wilde“. fridrikab@frettabladid.is

MYND: WIKIPEDIA
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BLÁA KIRKJAN Sautjánda tónleikasumarið er nú í fullum gangi.
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HÆSTA EINKUNN

(WYxS

Sautjánda tónleikasumarið í Bláu
kirkjunni er nú í fullum gangi og
að vanda er boðið upp á vikulega
tónleika með fjölbreyttri tónlist. Miðvikudagskvöldið 16. júlí
flytja þau Rut Ingólfsdóttir fiðluleikari og Richard Simms píanóleikari klassíska tónlist fyrir
fiðlu og píanó. Tónleikaröðin hóf
göngu sína árið 1998 að frumkvæði Muff Worden heitinnar
og Sigurðar Jónssonar og hefur
starfað sleitulaust síðan og er
mikilvægur hluti af hinu blómlega menningarlífi sem einkennir
Seyðisfjörð. Í gegnum tíðina hafa
margir af helstu tónlistarmönnum landsins komið þar fram auk
erlendra gesta.
Tónleikarnir fara fram í Seyðisfjarðarkirkju á miðvikudagskvöldum og hefjast klukkan 20.30.
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Klassík í Bláu
kirkjunni
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George R. R. Martin, höfundur
seríunnar Song of Ice and Fire
sem sjónvarpsþættirnir Game of
Thrones eru byggðir á, er orðinn
langþreyttur á því að aðdáendur
bókanna lýsi yfir áhyggjum af því
að honum endist ekki aldur til að
ljúka við seríuna.
Í viðtali við svissneska blaðið
Tages-Anzeiger fyrir skömmu
svaraði hann spurningu blaðamannsins þar að lútandi með þessum orðum: „Mér finnst það móðgandi þegar fólk fer að velta fyrir
sér dauða mínum og heilsufari.
Þetta fólk má fokka sér.“ Og orðum
sínum til áréttingar sýndi hann
blaðamanni fingurinn.
Talskona Martins hefur síðan
reynt að lágmarka skaðann með
því að halda því fram að hann hafi
ekki átt við aðdáendur sína heldur
blaðamanninn, en í ljósi ýmissa
fyrri ummæla Martins þykir það
yfirklór ekki sannfærandi.
- fsb

GÓÐ KAUP
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HÆSTA EINKUNN
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THYZ

GEORGE R. R. MARTIN Er orðinn
þreyttur á tali aðdáenda um dauða sinn.

Martin móðgar
aðdáendur
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Hrátt og
flippað
TÓNLEIKAR ★★★★★

Þegar þjálfarinn sussaði á pabbann
Í

vetur varð ég vitni að eftirminnilegri
uppákomu. Þjálfari eins liðs þrettán
ára drengja í körfubolta sussaði þá á
einn pabba sem sat í stúkunni og kom
athugasemdum sínum á framfæri með
nokkuð miklum látum. Þannig að allir
í húsinu heyrðu. Mér þykir þjálfarinn
hafa sýnt mikið hugrekki með þessu
og er ljóst að hann er flott fyrirmynd.

BAKÞANKAR
Kjartans Atla
Kjartanssonar

Shellac
Fimmtudagskvöld
-D.M.S., MBL

-H.S.S., MBL

-T.V., BIOVEFURINN.IS

-DV S.R.S


DELIVER US FROM EVIL LÚXUS
EARTH TO ECHO
THE SALVATION
AÐ TEMJA DREKANN 2 2DÍSL. TAL
AÐ TEMJA DREKANN 2 3DÍSL. TAL
22 JUMP STREET
VONARSTRÆTI
VONARSTRÆTI LÚXUS

KL. 5 - 8 - 10.35
KL. 8 - 10.35
KL. 3.40 - 5.45
KL. 8 - 10.10
KL. 3.30 - 5.45
KL. 3.30 - 5.45
KL. 8 - 10.30
KL. 8 - 10.40
KL. 5


KL. 8 - 10.35
DELIVER US FROM EVIL
KL. 5.50
EARTH TO ECHO
AÐ TEMJA DREKANN 2 2D ÍSL. TAL KL. 5.45
TRAIN. . . DRAGON 3DENS. TAL ÓTEXT..KL. 8
KL. 10.40
22 JUMP STREET
KL. 10.10
X-MEN3D
KL. 5.20 - 8 - 10.40
FAULT IN OUR STARS
KL. 5.20 - 8
VONARSTRÆTI

ATP-TÓNLISTARHÁTÍÐIN

Steve Albini, upptökustjóri Surfer
Rosa með Pixies og In Utero með
Nirvana, er forsprakki bandaríska
rokktríósins Shellac. Ekki kom á
óvart að tónlistin var hrá og gítardrifin. Melódíurnar voru af skornum skammti og áhersla lögð á hvellinn gítarleikinn með hægum og
öruggum trommuleik. Söngur hins
stirðbusalega Albini var ekkert sérlega heillandi en tónlistin var oftast
nær áhugaverð. Varð hún samt leiðinlegri eftir því sem á leið.
Þetta voru flippaðir náungar.
Bassaleikarinn flögraði um sviðið
og þóttist vera flugvél og trommarinn labbaði um sviðið með trommu
í langlokunni The End of Radio og
henti kjuðum út í sal. Í lokalaginu
tóku Albini og bassaleikarinn Bob
Weston sig til og fjarlægðu trommusett félaga síns smám saman þannig
að í lokin hélt hann aðeins á kjuðunum. Undarleg en fyndin uppákoma
sem vakti lukku tónleikagesta.

SJÁLFUR hef ég verið körfuboltaþjálfari í rúman áratug og var lið
undir minni stjórn að leika gegn
liði þjálfarans. Strákarnir mínir
léku stífa vörn og náðu að vinna
boltann af andstæðingum sínum
nokkrum sinnum í röð. Andstæðingarnir voru nokkuð ráðalausir og ekki hjálpaði einn
pabbinn til þegar hann
fór að kalla inn á völlinn:
„Hvað eruð þið eiginlega
að gera?“

ÞJÁLFARINN kallaði yfir völlinn. „Heyrðu

viltu hætta þessu?“ Einhvern veginn
rak alla í rogastans, því maður er ekki
vanur því að þjálfarar svari fólki í stúkunni. Fólk virðist nefnilega halda að það
geti sagt allt sem það vill í stúkunni án
þess að það hafi nokkrar afleiðingar. Ég
spilaði sjálfur körfubolta í mörg ár og
get alveg sagt að maður heyrði allt sem
sagt var úr stúkunni og sumt fór í taugarnar á manni.

PABBINN var svo aftur á ferðinni,
seinna í leiknum, þegar hann byrjaði að
láta annan dómara leiksins heyra það,
eftir að dómarinn dæmdi gegn andstæðingum okkar. Aftur steig þjálfarinn
fram og kallaði til dómarans: „Þetta var
réttur dómur. Þú stendur þig vel.“ Aftur
urðu allir nokkuð hissa. En eftir leikinn
hef ég pælt mikið í þessari uppákomu og
get með sanni sagt að ég hafi lært mikið
af þessum þjálfara.

ÉG vona að pabbinn og allir í stúkunni
hafi líka lært eitthvað af þessu. Vonandi
hættir fólk að láta út úr sér ömurleg og
óþörf fúkyrði í stúkunni.

Freyr Bjarnason

NIÐURSTAÐA: Hrátt, gítardrifið rokk
með flippuðum spilurum.

Rokk og
rólegheit
LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

TÓNLEIKAR ★★★★★

EARTH TO ECHO

4, 6, 8

DELIVER US FROM EVIL

10

AÐ TEMJA DREKAN SINN 2D

5

Fimmtudagskvöld

22 JUMP STREET

8, 10:20

Kurt Vile

MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST 10:10

4:30, 7:30

VONARSTRÆTI


PORTLAND OREGONIAN


CHICAGO SUN TIMES
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ÁLFABAKKA

ATP-TÓNLISTARHÁTÍÐIN

Bandaríkjamaðurinn síðhærði
Kurt Vile hefur vakið verðskuldaða athygli fyrir fyrstu tvær plötur sínar.
Á þeirri fyrri gutlaði hann lágstemmt á kassagítarinn og raulaði með en á hinni stækkaði hann
hljóminn, búinn að bæta við sig
heilli hljómsveit. Vile skiptist einmitt á því að vera einn með kassagítarinn og með hljómsveitina á
sviðinu.
Allt var þetta hippa-þjóðlagarokk
nokkuð áreynslulaust. Ekki mikið
um hæðir og ekki mikið um lægðir. Stöku sinnum hristi Vile upp í
hlutunum og spilaði þyngra rokk
og beitti hann röddinni þá öðruvísi.
Eftir að hafa spilað í eina og hálfa
klukkustund var maður kominn á
þá skoðun að Vile hljómaði kannski
betur á plötum en á tónleikum.
Smá vonbrigði en samt sem áður
ágætis tónleikar, enda á Vile fullt
af góðum lögum í pokahorninu.
Freyr Bjarnason

NIÐURSTAÐA: Áreynslulaust þjóðlagarokk hjá Kurt Vile.
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HLJÓMAR BETUR Á PLÖTUM Kurt Vile
hljómar kannski betur á plötum en á
tónleikum.
AFP/NORDICPHOTOS

FIMM STJÖRNUR Liðsmenn Interpol sýndu allar sínar bestu hliðar á síðasta degi ATP á laugardag.

Fullkominn
endir á ATP

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Haldið í heljargreipum
TÓNLEIKAR ★★★★★

TÓNLEIKAR ★★★★★

Föstudagskvöld

Laugardagskvöld

ATP-TÓNLISTARHÁTÍÐIN

Portishead

Interpol
ATP-TÓNLISTARHÁTÍÐIN

Þegar liðsmenn New York-sveitarinnar Interpol hófu að spila í gömlu flugskýli á Ásbrú
höfðu þeir á tæpum einum og hálfum mánuði troðið upp á yfir 20 tónleikum í Bandaríkjunum og Evrópu. Hljómsveitin lék 16 lög
í Reykjanesbæ og fyrstu tvær plötur hennar,
Turn on the Bright Lights og Antics, voru þar
í aðalhlutverki. Áhorfendur fengu einnig að
heyra þrjú ný lög af El Pintor sem er væntanleg í haust.
Stemningin í skýlinu jókst með hverju lagi
og bandið hljómaði óaðfinnanlega. Söngvarinn
og gítarleikarinn Paul Banks, gítarleikarinn
Daniel Kessler og trommarinn Sam Fogarino
skiluðu sínu og afleysinga-bassaleikarinn Brad
Truax var góð viðbót. Eftir 14 lög þökkuðu þeir
fyrir sig og kvöddu. Salurinn heimtaði meira
og heyra mátti áhorfendur kalla eftir laginu
Stella was a Diver and She Was Always Down.
Interpol sneri aftur og tók tvö lög. Í því seinna
mætti Stella á sviðið og tónleikarnir voru fullkomnaðir.
Haraldur Guðmundsson
NIÐURSTAÐA: Frábærir tónleikar þar sem Interpol
blandaði sínum helstu slögurum við lög sem aðeins
harðir aðdáendur kunna textana við.

Portishead frá ensku borginni Bristol steig fram á sjónarsviðið
1994 með plötunni Dummy. Tónlistin var skilgreind sem hluti af
trip hop-bylgjunni ættaðri frá Bristol og þá með hljómsveitina
Massive Attack í forgrunni. Sú spilaði einmitt á Secret Solsticehátíðinni í Laugardalnum fyrr í sumar.
Því var hvíslað að blaðamanni að söngkonan Beth Gibbons
hefði verið í vandræðum með röddina fyrir tónleikana en það
var ekki að heyra. Strax frá fyrsta lagi hreif hún áhorfendur
með sér á sinn dulúðlega hátt og hélt þeim í heljargreipum allt
þar til yfir lauk.
Af þeim fimmtán lögum sem Portishead spilaði komu sjö af
síðustu plötu, Third. Fimm komu af Dummy og voru þau eftirminnilegust, sérstaklega Glory Box þar sem áhorfendur sungu
hástöfum með Gibbons: „Give me a reason to love you.“
Erfitt er samt að taka eitt lag út því tónleikarnir í heild sinni
voru mögnuð upplifun. Mest kom á óvart hversu vel Portishead
náði að færa oft á tíðum flókinn hljóminn af plötum sínum yfir
í lifandi tóna.
Hinn forsprakki sveitarinnar, Geoff Barrow, galdraði fram
alls kyns tóna úr gítar sínum á meðan plötusnúður steig inn þar
sem við átti. Hugað var að hverju smáatriði og kraftmikil útkoman var eftir því.
Algjörlega skotheld frammistaða í alla staði. Aðeins er hægt
að setja út á tíu mínútna seinkun í upphafi en sú bið var vel þessi
virði.
Freyr Bjarnason

NIÐURSTAÐA: Magnaðir tónleikar, tuttugu árum eftir útgáfu Dummy.
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Hefja leik í Austurríki í dag

FH hélt toppsætinu

KÖRFUBOLTI Íslenska kvennalandsliðið í körfubolta hefur
leik á Evrópumóti smáþjóða í dag sem fram fer í St.
Pölten í Austurríki. Stelpurnar flugu utan í gær
og mæta Möltu í hádeginu í dag. Á morgun
mætir íslenska liðið svo Gíbraltar í seinni
leik sínum í riðlakeppninni.
Þetta er í fyrsta skipti síðan 2004 að
Ísland er með á EM smáþjóða, en stelpurnar misstu aðeins af einni keppni frá
1989-2004. Ísland hefur unnið keppnina tvívegis og
einu sinni lent í öðru sæti.
Austurríki, sem heldur keppnina í ár, hefur oftast
unnið eða fjórum sinnum en Ísland og Malta eiga
næstflesta sigra.

FÓTBOLTI FH verður á toppnum

4-2

Hásteinsvöllur
Áhorf: 528
Kristinn
Jakobsson (6)

Mörkin: 0-1 Christopher Paul Tsonis (12.), 1-1
Jonathan Glenn (44.), 2-1 Jonathan Glenn (59.),
2-2 Christopher Paul Tsonis (62.), 3-2 Atli Fannar
Jónsson (64.), 4-2 Víðir Þorvarðarson (73.).
ÍBV (4-3-3): Abel Dhaira 6 - Jökull I Elísabetarson
6, Brynjar Gauti Guðjónsson 5, Matt Garner
6, Jón Ingason 7 - Arnar Bragi Bergsson 6, Ian
David Jeffs 7, Atli Fannar Jónsson 7 - Dean
Martin 6 (83., Bjarni Gunnarsson -), *Jonathan
Glenn 8, Víðir Þorvarðarson 6 (89., Óskar Elías
Zoega Óskarsson -).
FJÖLNIR (4-3-3): Þórður Ingason 4 - Árni Kristinn
Gunnarsson 5 (82., Guðmundur Böðvar Guðjónsson -), Haukur Lárusson 6, Bergsveinn Ólafsson
5, Gunnar Valur Gunnarsson 5 (24., Guðmundur
Þór Júlíusson 4) - Gunnar Már Guðmundsson
6, Illugi Þór Gunnarsson 5, Guðmundur Karl
Guðmundsson 6 - Ragnar Leósson 6 (72., Einar
Karl Ingvarsson -), Christopher Tsonis 7, Aron
Sigurðarson 6.
Skot (á mark): 11-13 (6-10)

2-2

þegar Íslandsmót karla í knattspyrnu,
Pepsi-deildin, verður hálfnað, en það
varð ljóst eftir 2-2 jafntefli liðsins
gegn Stjörnunni í gær.
FH er með 25 stig í efsta sæti
deildarinnar, tveimur stigum á undan
Stjörnunni sem hefði getað hirt efsta
sætið af FH-ingum með sigri.
ÍBV vann sinn fyrsta heimaleik
í Pepsi-deildinni í gær þegar liðið
lagði Fjölni, 4-2. Jonathan Glenn
heldur áfram að fara á kostum, en
hann skoraði tvö mörk í leiknum.
Eyjamenn lyftu sér upp í 8. sæti
deildarinnar með sigrinum.
- tom

SÓKN Veigar Páll reynir að komast framhjá Róberti Erni.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HETJAN André Schürrle, Benedikt Höwedes og Thomas Müller fagna markaskoraranum Mario Götze.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Samsung-völlur
Áhorf: óuppgefið
Garðar Örn
Hinriksson (6)

Mörkin: 0-1 Atli Viðar Björnsson (23.), 1-1 Arnar
Már Björgvinsson (34.), 1-2 Martin Rauschenberg
(67, sjálfm.), 2-2 Veigar Páll Gunnarsson (82.).
STJARNAN (4-3-3): Ingvar Jónsson 6; Nicklas
Vemmelund 6, Martin Rauschenberg 6, Daníel
Laxdal 7, Hörður Árnason 6; Michael Præst 6,
Þorri Geir Rúnarsson 6 (73. Heiðar Ægisson -),
Pablo Punyed 5 (89. Snorri Páll Blöndal -); Arnar
Már Björgvinsson 7, Ólafur Karl Finsen 5, *Veigar
Páll Gunnarsson 8.
FH (4-4-2): Róbert Örn Óskarsson 6; Jón Ragnar
Jónsson 6, Pétur Viðarsson 5, Kassim Doumbia
7, Böðvar Böðvarsson 4; Ólafur Páll Snorrason
7, Sam Hewson 6 (87. Hólmar Örn Rúnarsson -),
Davíð Þór Viðarsson 5, Atli Guðnason 6 (78. Emil
Pálsson -); Kristján Gauti Emilsson 5, Atli Viðar
Björnsson 6 (69. Sean Reynolds 5).
Skot (á mark): 10-14 (6-5)

Horn: 2-4

Varin skot: Ingvar 4 - Róbert Örn 4

Horn: 7-3

Varin skot: Abel 8 - Þórður 2

Kirsuberið á kökuna
Fjórtán ára uppbygging í þýskum fótbolta náði hámarki í gærkvöldi þegar
Þýskaland varð heimsmeistari í fjórða sinn. Litli Bæjarinn reyndist hetjan.
FÓTBOLTI Þýskaland varð í gær-

kvöldi heimsmeistari í fjórða sinn
í sögunni og í fyrsta skipti eftir
sameiningu Austur- og VesturÞýskalands. Þjóðverjar lögðu
Argentínumenn, 1-0, rétt eins og
þegar liðin mættust í úrslitum HM
á Ítalíu fyrir 24 árum.
Nú var það Mario Götze sem
reyndist hetjan, en hann skoraði
sigurmarkið með glæsilegu skoti
úr teignum á 113. mínútu í framlengingu. Götze var ekki einu sinni
fæddur þegar Andreas Brehme
tryggði Þýskalandi sigur á Argentínu með marki úr vítaspyrnu árið
1990, en hann er 22 ára gamall.
Þetta er í fyrsta skiptið sem
varamaður skorar sigurmark í
úrslitaleik á HM, en hann fékk
sendingu frá öðrum varamann,
André Schürrler.
Götze er fæddur í Memmingen í

Bæjaralandi en fór í gegnum unglingastarf Dortmund þar sem hann
komst fyrst til metorða. Meira að
segja stuðningsmenn Dortmund
gátu fagnað afreki hans í gær þó
þeir væru ansi fúlir þegar hann
sveik þá fyrir stærri samning hjá
Bayern München.
Sigurinn í gærkvöldi var
hápunkturinn á fjórtán ára uppbyggingu þýsks fótbolta, en þar í
landi var allt tekið í gegn upp úr
aldamótum eftir dapran árangur
A-landsliðsins sem og unglingalandsliða þjóðarinnar.
Öll félög voru skikkuð til að
vera með unglingastarf, 20.000
grunnskólakennurum var kennt
að þjálfa upp unga knattspyrnumenn og menntun knattspyrnuþjálfara var stóraukin. Allir fengu
að vera með, stórir sem smáir, en
þannig urðu strákar eins og Götze

og Mesut Özil ekki eftir þótt lágir
væru vexti.
Það var hugsað til framtíðar hjá
Þýskalandi og ekki má gleyma að
fyrir tveimur árum mættust tvö
þýsk félagslið í úrslitaleik Meistaradeildarinnar í fótbolta. Leikurinn í gær var bara kirsuberið á
þýsku fótboltakökuna.
Lionel Messi átti dapran dag í
gær og þarf væntanlega áfram að
lifa í skugga Diego Maradona. Þótt
Messi hafi unnið allt sem hægt er
í tvígang og sumt þrisvar sinnum mun HM-skugginn hvíla yfir
honum að eilífu. Það er ekkert grín
að taka fram úr Maradona.
Messi var samt valinn besti
leik maður mótsins, en því voru
fáir sammála. Hann skoraði fjögur mörk og gaf eina stoðsendingu
en tókst að gera hvorugt í síðustu
þremur leikjum mótsins.tomas@365.is

Drottningin fagnaði með Brynjuís
Hafdís Sigurðardóttir hlaut sex gullverðlaun á Meistaramóti Íslands í frjálsum.
FRJÁLSAR Hafdís Sigurðardóttir, UFA, kom sá og sigraði á 88.
Meistaramóti Íslands í frjálsum
íþróttum sem fram fór á Kaplakrikavelli um helgina. Þessi magnaða norðlenska íþróttakona hlaut
hvorki fleiri né færri en sex gullverðlaun og ein silfurverðlaun.
Eðlilega var hún í skýjunum
yfir árangrinum í Krikanum. „Tilfinningin er rosalega góð. Þetta
var rosalega erfið helgi. Erfið, en
ánægjuleg,“ sagði hún en Hafdís
var þó ekki að niðurlotum komin
þrátt fyrir að keppa í sjö greinum.
„Alls ekki. Þetta tekur bara á
líkamann. Svo stífnar maður upp
við að sitja í bíl norður. Ég gæti
samt alveg hlaupið meira ef einhver myndi biðja mig um það, eða
ef einhver gull væru í boði,“ segir
hún og hlær við.
Árangurinn kom Hafdísi ekkert
svakalega á óvart. „Ég var að gæla

við þennan fjölda – ég lýg því ekkert. Ég vissi samt alveg að þetta
yrði hörð keppni eins og gegn
Hrafnhildi Eir í 200 metra hlaupinu. Hún er í bætingarformi, en
það er skemmtilegra að hafa einhverja við hliðina á sér.“
Hafdís hljóp síðasta sprettinn fyrir UFA í 4x400 metra boðhlaupinu en laut í gras fyrir Anítu
Hinriksdóttur sem hljóp síðasta
sprettinn fyrir ÍR. Var erfitt að
sjá á eftir sjöunda gullinu?
„Auðvitað hefði ég viljað fá eitt
gull til viðbótar, en Aníta er ansi
hörð. Ég vissi að það yrði dálítið
langsótt að ég myndi ná henni. En
ég reyndi mitt allra besta,“ segir
Hafdís.
Frjálsíþróttadrottningin átti
nokkra klukkutíma eftir í bíl áður
en hún lenti á Akureyri þegar
Fréttablaðið heyrði í henni í gær.
Það var alveg klárt hvað átti að

GULL Hafdís Sigurðardóttir fékk sex gull

á MÍ 2014.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

gera um leið og heim væri komið.
„Ég fæ mér auðvitað Brynjuís. Og ef ég verð ekki mætt fyrir
lokun þá læt ég kærastann bara
fara og kaupa þannig að ísinn bíði
eftir mér heima,“ segir Hafdís Sigurðardóttir, drottningin á Meistaramótinu 2014.
Ítarlegri útgáfu af viðtalinu má
finna á Vísi.
- tom
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20
Kjarnakonur
Vandaðir íslenskir þættir í
umsjá Kolbrúnar Björnsdóttur. Hér ræðir Kolla við
konur sem stýra íslenskum
fyrirtækjum og kynnist þeim
í gegnum líf og störf.

FM957 kl. 10
Heiðar
Austmann

Mindy Project
STÖÐ 2 KL. 19.15 Gamanþáttaröð
um konu sem er í góðu starﬁ en
gengur illa að fóta sig í ástalíﬁnu.
Mindy er ungur læknir á uppleið en
rómantíkin ﬂækist fyrir henni og samskiptin við hitt kynið eru ﬂóknari en hún
hafði ímyndað sér.

Bowﬁnger

The Vampire Diaries

STÖÐ 2 BÍÓ KL. 20.20 Bobby K. Bowﬁnger er misheppnaður kvikmyndaframleiðandi í Hollywood. Bobby er staðráðinn
í að slá í gegn og leggur allt í sölurnar.
Hann býður vinsælasta leikaranum í
Hollywood aðalhlutverkið í myndinni
sinni en stjarnan hefur engan áhuga.

STÖÐ 2 KL. 21.50 Fjórða þáttaröðin um
unglingsstúlku sem fellur fyrir strák sem
er í raun vampíra og hefur lifað í meira en
160 ár. Hann reynir að lifa í sátt og samlyndi við venjulegt fólk en bróðir hans er
ekki alveg eins friðsamur.

STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Malcolm In the Middle (16:22)
08.25 2 Broke Girls (7:24)
08.45 Anger Management (7:10)
09.10 Bold and the Beautiful
(6397:6821)
09.30 Doctors (14:175)
10.10 School Pride (3:7)
10.55 The Crazy Ones (4:22)
11.15 Kolla
11.45 Falcon Crest (24:28)
12.35 Nágrannar
13.00 Cold Feet (6:7)
13.50 American Idol (7:39)
15.20 ET Weekend (43:52)
16.05 Frasier (3:24)
16.25 The Big Bang Theory (23:24)
16.45 How I Met Your Mother (4:24)
17.10 Bold and the Beautiful
(6397:6821)
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan (15:22)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 Mindy Project (7:24)
19.35 The Goldbergs (11:23)
20.00 Kjarnakonur
20.25 Nashville (20:22)
21.10 The Leftovers (3:10)
21.55 Crisis (6:13)
22.40 Looking (2:8)
23.05 Anger Management (14:22)
23.30 White Collar (5:16)
00.15 Orange is the New Black (5:14)
01.05 Burn Notice (5:18)
01.50 Veep (10:10)
02.15 Main Street
03.45 The Extraordinary Adventures
05.30 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Stjarnan - FH
12.25 Stjarnan - FH
14.15 N1 mótið
14.55 Wimbledon Tennis 2014
18.10 Demantamótin
20.10 Stjarnan - FH
22.00 Pepsímörkin 2014
23.15 Moto GP - Þýskaland
00.15 Pepsímörkin 2014

07.00 Úrslitaleikur HM
08.55 Úrslitaleikur HM
13.00 Brasilía - Þýskaland

17.25 Grand Designs (11:12)
18.15 Hart Of Dixie (21:22)
19.00 The Amazing Race (2:12)
19.45 Bleep My Dad Says (13:18)
20.05 Time of Our Lives (8:13)
21.05 The Glades (4:10)
21.50 The Vampire Diaries (1:23)
Fjórða þáttaröðin um unglingsstúlku sem
fellur fyrir strák sem er í raun vampíra og
hefur lifað í meira en 160 ár. Hann reynir að lifa í sátt og samlyndi við venjulegt
fólk en bróðir hans er ekki alveg eins friðsamur.
22.35 Pretty Little Liars (20:25)
23.20 Nikita (21:22)
00.05 Terminator. The Sarah Connor
Chronicles (6:22)
00.50 The Amazing Race (2:12)
01.35 Bleep My Dad Says (13:18)
02.00 Time of Our Lives (8:13)
03.00 The Glades (4:10)
03.45 The Vampire Diaries (1:23)

07.00 Ofurhundurinn Krypto 07.22 Ljóti andarunginn og ég 07.44 Ávaxtakarfan - þættir
08.00 Lína langsokkur 08.25 Latibær 08.47
Hvellur keppnisbíll 09.00 Dóra könnuður 09.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 09.45 Doddi
litli og Eyrnastór 09.55 Rasmus Klumpur
og félagar 10.00 Áfram Diego, áfram! 10.24
Svampur Sveins 10.45 Elías 10.55 UKI 11.00
Ofurhundurinn Krypto 11.25 Ljóti andarunginn
og ég 11.47 Ávaxtakarfan - þættir 12.00 Lína
langsokkur 12.24 Latibær 12.47 Hvellur keppnisbíll 13.00 Dóra könnuður 13.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 13.45 Doddi litli og Eyrnastór 13.55
Rasmus Klumpur og félagar 14.00 Áfram Diego,
áfram! 14.24 Svampur Sveins 14.45 Elías 14.55
UKI 15.00 Ofurhundurinn Krypto 15.25 Ljóti
andarunginn og ég 15.47 Ávaxtakarfan - þættir
16.00 Lína langsokkur 16.24 Latibær 16.47
Hvellur keppnisbíll 17.00 Dóra könnuður 17.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.45 Doddi litli
og Eyrnastór 17.55 Rasmus Klumpur og félagar
18.00 Áfram Diego, áfram! 18.24 Svampur
Sveins 18.45 Elías 18.55 UKI 19.00 Fuglaborgin
20.20 Sögur fyrir svefninn

17.50 Strákarnir
18.20 Friends (20:24)
18.45 Seinfeld (7:22)
19.10 Modern Family (7:24)
19.35 Two and a Half Men (2:24)
19.55 Sjálfstætt fólk
20.25 Eldsnöggt með Jóa Fel (10:12)
21.00 Breaking Bad
21.50 Sisters (8:22)
22.40 The Newsroom (1:9)
23.35 Rita (7:8)
00.15 Lærkevej (5:12)
01.00 Sjálfstætt fólk
01.25 Eldsnöggt með Jóa Fel (10:12)
02.00 Breaking Bad
02.45 Sisters (8:22) 03.35 The Newsroom (1:9)
04.30 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

14.45 Holland - Argentína
16.30 HM Messan
17.30 Leikur um 3. sætið
19.15 Úrslitaleikur HM
21.10 HM Messan
22.10 Úrslitaleikur HM

20.00 Frumkvöðlar Frumkvöðlar taka ekki sumarfrí 20.30 Heillsuþáttur ÍNN Sölvi Tryggvason
á heilsubótarslóðum 1.þáttur 21.00 Golf
Samantekt um Íslandsmótið í holukeppni 21.30
Til framtíðar Þáttaröð um lífeyrissjóðina. Umsjón
Þórhallur Jósepsson

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

Útvarpsmaðurinn
góðkunni, Heiðar
Austmann, fylgir
hlustendum FM957
frá kl. 10 til 13 með
nýrri og frábærri
tónlist.

09.40 Scent of a Woman
12.15 Joyful Noise
14.10 Bowfinger
15.50 Scent of a Woman
18.25 Joyful Noise
20.20 Bowfinger
22.00 Now You See Me
23.55 Eden
01.15 Lockout
02.50 Now You See Me

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

14.35 HM í fótbolta
16.35 Herstöðvarlíf (20:23)
17.20 Babar og vinir hans (2:15)
(Babar and the Adventures of Badou)
17.42 Engilbert ræður (67:78) (Angelo Rules)
17.50 Grettir (35:46) (Garfield)
18.02 Skúli skelfir (2:26) (Horrid
Henry)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Brúnsósulandið (1:8) (Landet brunsås)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Attenborough: Furðudýr í
náttúrunni– Satt eða ósatt? (2:5)
(David Attenborough‘s Natural Curiosities)
20.00 Sitthvað skrítið í náttúrunni
(2:3) (Nature‘s Weirdest Events)
20.55 Víkingarnir (9:9) (The Vikings)
21.40 Íslenskar stuttmyndir (Mission
to Mars) Stuttmynd eftir Hauk M. sem
vann fyrstu verðlaun á Stuttmyndadögum í Reykjavík 2012. Myndin varpar
ljósi á tryggðarbönd unglinga og samstöðu þeirra en undir hljómar íslensk
teknó-tónlist. Atriði í myndinni eru ekki
við hæfi ungra barna. Textað á síðu 888
í Textavarpi.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kvöldstund með Jools Holland
(4:10) (Later with Jools Holland)
23.20 Brúin (2:10) (Broen II)
00.20 Fréttir
00.30 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
(7:24)
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
17.20 Dr. Phil
18.00 Big Fat Gypsy Wedding (5:5)
18.50 Top Gear USA (8:16)
19.40 The Office (10:24)
20.00 Rules of Engagement (16:26)
20.25 Kirstie (1:12)
20.50 Men at Work (1:10)
21.15 Rookie Blue (7:13) Þriðja þáttaröðin af kanadísku lögregluþáttunum
Rookie Blue er komin aftur á skjáinn.
Fylgst er með lífi og starfi nýútskrifaðra
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. Þetta er
dramaþáttur eins og þeir gerast bestir og
hefur þáttunum m.a. verið líkt við Grey‘s
Anatomy nema í veröld löggæslumanna.
Stjörnur þáttanna eru þau Missy Peregrym
og Gregory Smith.
22.00 Betrayal (5:13)
22.45 The Tonight Show
23.30 Law & Order (22:22)
00.15 Agents of S.H.I.E.L.D. (13:22)
01.00 Ironside (5:9)
01.45 Rookie Blue (7:13)
02.30 Betrayal (5:13)
03.15 The Tonight Show
04.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 PGA Tour 2014 13.00 Golfing World
2014 13.50 Web.com Tour Highlights 14.45
European Tour 2014 15.40 PGA Tour 2014
16.35 Champions Tour 2014 17.30 Herminator
Invitational 18.00 Golfing World 2014 18.50
PGA Tour 2014

FM 95,7 FM957
FM 97,7 X-ið
FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100
FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
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14 megapixla
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skjá. Digital zoom
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Melissa 16650076
Sléttujárn með keramík plötum. PTC hitari gefur jafna
hitadreifingu. Hámarkshiti: 185°C. Hægt að hengja upp.
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Panasonic NA148VG4
1400 snúninga og 8kg þvottavél með stafrænu kerfisvali. 3D Sensor Wash. Hydro
active + Perfect sense. Rafeindastýrður kerfisveljari og hitastillir. LED skjár. 70L
tromla með stóru 34 sm opi. Stafræn niðurtalning. 16 kerfi og 15 mín hraðkerfi.
Þvotthæfni A. Vinduhæfni B. Orkunýting A+++.

Opið mán. - fös. kl. 11-19
Laugardaga
kl. 11-18
Sunnudaga
kl. 12-18

SÍMI 412 2200

BEINT Á MÓTI IKEA

Birt með fyrirvara um innsláttarvillur og verðbrengl.

Melissa 671106
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Gullplatan kom Kaleo skemmtilega á óvart

UPPÁHALDSDÝR?

Hljómsveitin Kaleo sem fékk afhenta gullplötu á dögunum fyrir frumburð sinn er farin að vinna að nýrri plötu.

„Apar eru uppáhaldsdýrin mín,
nánar tiltekið bonobo-apar, því þeir
leysa allar deilur með kynlífi.“
Ósk Gunnarsdóttir fjölmiðlakona

„Þetta kemur mikið á óvart og við
erum í skýjunum með viðtökurnar,“ segir Jökull Júlíusson, söngvari og gítarleikari hljómsveitarinnar Kaleo, en sveitin fékk fyrir
skömmu afhenta gullplötu fyrir
sína fyrstu plötu sem er samnefnd
hljómsveitinni.
Platan kom út í lok nóvember og
fékk frábærar viðtökur. „Þetta er
sérstaklega mikil viðurkenning
þar sem plötusala hefur dregist
mikið saman. Íslendingar eru þó
duglegir að styðja unga íslenska
tónlistarmenn,“ bætir Jökull við.

6NO©+²OOLQQL

Sveitin er farin að vinna að nýju
efni og stefna þeir félagar á að
senda frá sér nýtt lag á næstunni.
Kaleo hefur verið mikið á ferðinni
að undanförnu og nóg að gera fram
undan. „Það hefur verið gífurlega
mikið að gera síðan fyrir jól. Við
höfum spilað á mörgum skemmtilegum viðburðum úti á landi. Við
fórum í tónleikaferðalag til Danmerkur, Lettlands og Eistlands og
fólkið tók mjög vel á móti okkur.
Við komum einnig fram í ríkisútvarpinu og ríkissjónvarpinu í Eistlandi,“ útskýrir Jökull.

Kaleo er á leið til Færeyja þar
sem sveitin kemur fram á G-Festival um næstu helgi. „Þetta verða
okkar fyrstu tónleikar í Færeyjum og við höfum heyrt ýmislegt
gott um hátíðina.“
Þeim félögum var boðið að spila
á Íslendingahátíð í Kanada um
verslunarmannahelgina en völdu
frekar að þeysast um Ísland.
„Við erum á Þjóðhátíð á föstudagskvöldið, Siglufirði á laugardagskvöldið og svo á Akureyri á
sunnudagskvöldið.“
- glp

GULLDRENGIR Hljómsveitin Kaleo
hefur selt yfir fimm þúsund eintök
af plötunni sinni og fékk því afhenta
gullplötu á dögunum. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Stuðmenn halda í
stúdíó á nýjan leik
Hljómsveit allra landsmanna, Stuðmenn, vinnur nú hörðum höndum að nýju lagi
í hljóðveri. Lagið kemur út í tilefni tónleika sveitarinnar í Hörpu í september.
„Jú, það er rétt,“ segir Stuðmaðurinn síkáti, Jakob Frímann
Magnússon, spurður út í hvort
nýtt lag sé væntanlegt frá Stuðmönnum. Hljómsveitin vinnur nú
hörðum höndum í hljóðveri við
smíði nýs lags.
„Lagið er tileinkað lífseigustu
skemmtikröftum Tívolígarð sins, dúettinum sem átti íslenska
skemmtanabransann um árabil,
þeim Baldri og Konna,“ segir
Jakob Frímann.
Lagið ber einfaldlega titilinn
Baldur og Konni, í höfuðið á búktalaranum Baldri Georgssyni og
brúðunni Konna. „Baldur Georgs
var íslenskur Tékki, en þó líklega óútfylltur því það virtist
nóg til í hans andans ranni. Hann
var frábærlega hæfileikaríkur og skemmtilegur. Þeir Konni
skemmtu í þrettán ár samfellt í
Tívolígarðinum og sá ég þessar
hetjur þar og í Vesturveri,“ segir
Jakob Frímann. Hann á einnig
sína sögu sem búktalari. „Nítján
vetra flutti ég til Bretlands og
nam þar meðal annars búktal hjá
innfæddum búktalara og eignaðist mína eigin brúðu.“ Jakob kom
fram með hana nokkrum sinnum
á tónleikaferðalagi Stuðmanna,
Sumar á Sýrlandi, en því miður
var brúðunni stolið á Selfossi.
„Þetta var eini dúkkuleikurinn
sem ég tók þátt í,“ segir Jakob
sem auglýsir jafnframt eftir
fleiri búktölurum hér á landi. „Ef
búktalari gefur sig ekki fram,
þá þarf ég að feta þessa braut á
nýjan leik.“

MÁTAR MIKLIR Jakob Frímann Magnússon Stuðmaður er hér ásamt góðum vini,
brúðunni Konna, sem býr á Þjóðminjasafninu.
FRÉTTABLAÐIÐ

Stuðmenn eru einnig á leið
í myndabandagerð við lagið.
„Þetta er myndbandagerð til að
endurreisa orðstír Baldurs og
Konna, sem er löngu tímabært.“
Lagasmíðin og myndabandagerðin tengist tónleikunum Stuðmanna sem fram fara í Hörpu
þann 6. september en uppselt er á
tónleikana. Það verða þó haldnir
aukatónleikar og hefst miðasala á
þá þann 12. ágúst. Hin goðsagnakennda hljómplata, Tívolí-platan
myndar grunninn á þessum tón-

Nítján vetra flutti ég
til Bretlands og nam þar
meðal annars búktal hjá
innfæddum búktalara og
eignaðist mína eigin brúðu
leikum. „Efni plötunnar er endurútsett, búið að breyta og bæta.
Við flytjum svo einnig þessa
stærstu og helstu smelli sveitarinnar.“ bætir Jakob við.
- glp

Safnar fyrir Djáknanum á Myrká
Sandra Rós Björnsdóttir gerði Djáknann á Myrká að myndasögu og safnar fyrir
útgáfunni á Kickstarter. Næst gerir hún ævintýrið um Búkollu að myndasögu.

R E Y K J AV Í K | A K U R E Y R I

„Ef við náum takmarkinu vil ég
búa til seríu um íslensk ævintýri, safna þeim saman í harðspjalda bók og selja í búðum,“
segir Sandra Rós Björnsdóttir,
en Sandra safnar nú fyrir útgáfu
teiknimyndasögu um hið íslenska
ævintýri, Djáknann á Myrká, á
vefsíðunni Kickstarter.com.
Sandra er núna búsett í San
Francisco og lauk námi við Academy of Art University í fyrra
en þar í borg er haldinn dagur
tileinkaður myndasögum í október ár hvert. Hún tók sig til og
teiknaði upp heila myndasögu um
djáknann en hún hefur eytt undanförnum mánuðum í að fínpússa
og endurhanna söguna. Áhuginn
á myndasögum er ekki nýr af nálinni en Sandra hefur teiknað frá
unga aldri. „Ég teiknaði nokkrar
myndasögur þegar ég var krakki,
þar á meðal Lúlla, lukkulegasta
hund heims og Rassaskelli, fjórtánda jólasveininn.“
Sandra segir söfnunina á Kickstarter ganga vel. „Við erum

HRIFIN AF ÍSLENSKUM ÆVINTÝRUM Sandra ætlar ekki að láta staðar numið við

Djáknann á Myrká. Næst ætlar hún að teikna Búkollu.

komin með um 40% af takmarkinu en fjáröflunin verður í gangi
til 1. ágúst. Nokkrar bókabúðir hafa sýnt áhuga á að kaupa
eintök þannig að svo lengi sem
við fáum fjármagn fyrir fyrstu

prentuninni þá er góður möguleiki á því að Djákninn verði farsæl myndasaga,“ segir Sandra,
en næsta ævintýri sem gert verður að myndasögu verður sagan
um Búkollu.
- ka
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja

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

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Tryllt partý auðmanns
í gamla bíói
Bandaríski auðmaðurinn Oliver
Luckett hélt upp á fertugsafmæli sitt
í Gamla bíói á laugardagskvöld. Um
var að ræða einkasamkvæmi þar sem
fjölmargir tónlistarmenn komu fram.
Dúett rapparans Zebra Katz og hins
íslenska Ghostigital vakti hvað mesta
athygli, en meðal gesta í samkvæminu voru miðborgarstjórinn Jakob Frímann Magnússon, konseptlistamaðurinn Daniel Lismore, ísdrottningin
Ásdís Rán, myndlistarmaðurinn
Ragnar Kjartansson,
tónlistarmaðurinn
Högni Egilsson,
Hrafnhildur
Arnardóttir, betur
þekkt sem Shoplifter, Erpur
Eyvindarson
og Gísli
Pálmi
og svo
mætti
lengi
telja.
- ósk

Stjörnum prýtt brúðkaup
Tónlistarmaðurinn Úlfur Hansson og
Rebekka Rafnsdóttir fatahönnuður
og einn eigenda KALDA giftu sig með
pompi og prakt í Héraðsskólanum á
Laugarvatni á laugadag. Um veislustjórn sáu leikarinn Arnmundur Ernst
og systir brúðarinnar, fatahönnuðurinn Katrín Alda Rafnsdóttir.
Meðal gesta samkvæmisins voru
Jónsi í SigurRós,
Edda Heiðrún
Backman, ljósmyndarinn Silja
Magg og kærasti
hennar, forstjóri
Sports Direct á
Íslandi, Sigurður Pálmi
Sigurbjörnsson. Þá var
fyrirsætan Inga
Eiríksdóttir á
svæðinu og
ljósmyndarinn Saga Sig
einnig.
- ósk

30-50%LÝKAFSLÁTTUR
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Mest lesið

FULLT VERÐ 355.319 kr.

213.191 kr.

40% AFSLÁTTUR

1 Skutlaði stráknum á leikinn í þyrlu
2 Jógvan Hansen giftir sig
3 Á annan tug ungmenna börðu mann
með golfkylfum
4 Umfjöllun og viðtöl: ÍBV - Fjölnir 4-2
| Fyrsti heimasigur Eyjamanna
5 Óska eftir rannsókn á fundum Sigga
hakkara og FBI

CELESKingTISizAeL(19D3xIA203McmO) ND
FULLT VERÐ 331.233

kr.

165.616 kr.

50% AFSLÁTTUR

FÁÐU ÞRÁÐLAUSAN
AÐGANG AÐ
TÓNLISTINNI
Í ÖLLUM
HERBERGJUM

FARnYSizNe (15P3xLU203ScmH)
Quee

FULLT VERÐ 282.083

kr.

197.458 kr.

30% AFSLÁTTUR
ARGH! 140714
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CACHE EURO

King Size (193x203 cm)
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