TÍMAMÓT Miðstöð Sri Chinmoy
heldur upp á fjörutíu ára afmæli sitt
í dag. 12

LÍFIÐ Hljómsveitin Allir, þau Pétur,
Þóra og Heiðar, sendi nýverið frá sér
sitt fyrsta lag. 22

SPORT Gunnar Nelson olli aðdáendum sínum ekki vonbrigðum í Dublin.
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Langtímaatvinnuleysi
mest hjá eldri konum
Um helmingur þeirra sem eru án atvinnu hafa verið það í meira en hálft ár.
Konum yfir fimmtugt reynist erfitt að finna nýtt starf missi þær vinnuna.

Vill heilsugæsluna aftur
Heilbrigðisráðherra vill að ríkið taki
aftur við rekstri heilsugæslunnar á
Akureyri. 8
Á ferð og flugi Hrólfur Vagnsson
ferðast heimshorna á milli með
armensku hljómsveitinni Kohar. 2

„Því lengur sem fólk er atvinnulaust, því erfiðara getur reynst
að komast aftur út á vinnumarkaðinn. Því er ráðgjöf, vinnumarkaðsaðgerðir og starfsendurhæfing
mikilvægur þáttur í þjónustu við
atvinnulausa,“ segir Karl Sigurðsson, vinnumarkaðssérfræðingur
hjá Vinnumálastofnun.

500

konur yﬁr
ﬁmmtugu eru
án atvinnu til lengri tíma.

Karl segir að konum sem
orðnar eru fimmtugar eða eldri
reynist sérstaklega erfitt að finna

nýja vinnu missi þær vinnuna. Nú
eru rúmlega 500 konur fimmtugar
eða eldri skilgreindar langtímaatvinnulausar, þar af hafa rúmlega
330 verið á atvinnuleysisskrá í
meira en ár. Karlarnir eru talsvert
færri, nú eru um 400 karlar eldri
en fimmtugir skráðir langtímaatvinnulausir.
- jme/ sjá síðu 6

Eitt sinn skáti Búist er við átta
þúsund gestum á Landsmót skáta
sem nú stendur yfir. 2
Virkja allt nema fossinn Framkvæmdir hefjast fljótlega við að reisa
rafveitu og vatnsveitu við Dettifoss. 4
Sameining Stofnuð var sjálfseignarstofnun vegna sameiningar þriggja
menningarstofnana á Akureyri. 8

Stemningin var rosaleg:

Tók tíma að
lesa Cummings
ÍÞRÓTTIR „Ég vissi að þetta væri

reyndur glímumaður og það sýndi
sig. Hann vissi vel hvað hann var
að gera og varðist vel. Hann hélt
mér frá sér og það tók mig tíma
að lesa í hann. Ég pressaði hann
meira í annarri lotu og þá
kom þetta. Það hefði
verið gott að klára
fljótt en það sem er
mikilvægara er að
klára bardaga örugglega. Ég passa upp
á að fara ekki
of geyst,“ segir
Gunnar Nelson
eftir bardagann á laugardag.
Stemningin í 02 Arena var
hreint rosaleg og vanir menn sögðust aldrei hafa upplifað aðra eins
stemningu. Er Conor McGregor
vann lokabardagann sturlaðist allt
og menn fleygðu bjórglösunum
upp í loft.
hbg/ sjá síðu 34
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SMEKKMAÐUR Ólafur Örn Ólafsson.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fjör í Fógetagarðinum:

Víða skýjað en bjart að kalla A- og
NA-lands. Hæg breytileg eða suðlæg,
2–10 m/s og hiti víða 10–22 stig. Skúrir
með köflum S-lands 4

Matarhátíð alla
laugardaga
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LÉT REYNA Á ÞOLINMÆÐINA „Það er alltaf gaman í fótbolta–hvort sem það er að spila, þjálfa eða dæma,“ segir fyrr-

hæðum á mjög góðum stað.
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verandi landsliðsfyrirliðinn Edda Garðarsdóttir. Hún dæmdi leik Fjölnis og Hamranna í 1. deild kvenna í knattspyrnu í gær. Fáheyrt
er að fyrrverandi landsliðskonur og -menn dæmi leiki í efstu deildum.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FÓLK „Hugmyndin er að fólk geti
komið og sest niður,“ segir matreiðslumaðurinn Ólafur Örn
Ólafsson. Hann er einn þeirra
sem standa að matarhátíð í Fógetagarðinum og hefst hún á laugardag.
Hátíðin fer fram milli klukkan
13 og 18. Matarhátíðir verða alla
laugardaga út sumarið.
„Síðan verður breytilegt hvaða
staðir verða hverju sinni,“ segir
Ólafur.
- bþ / sjá nánar síðu 22

Íbúfen®

Mustafa Barghouti kallar eftir efnahagsþvingunum gegn Ísraelsmönnum:

Segir Ísraela fremja þjóðarmorð
GASA „Yfir fjögur hundruð Palestínumenn hafa verið drepnir á
meðan alþjóðasamfélagið segir
Ísraela einungis vera að verja sig,“
segir Mustafa Barghouti, palestínskur læknir og stjórnmálamaður, sem tilnefndur var til friðarverðlauna Nóbels árið 2010.
John Kerry, utanríkisráðherra
Bandaríkjanna, sagði í gær að
Bandaríkjastjórn styddi fullkomlega rétt Ísraela til að verja sig og
bætti svo við: „Ísrael er í herkví
hryðjuverkamanna.“
Um eitt hundrað Palestínumenn og þrettán ísraelskir hermenn féllu í gær sem er mesta
mannfall á einum degi síðan átökin hófust á Gasa þann 8. júlí. Þar
af féllu að minnsta kosti sextíu

Palestínumenn í hverfinu Shejaiya
í Gasaborg. Ban Ki-moon,
aðalritari Sameinuðu
þjóðanna, segir framkomu Ísraela í Shejaiya hryllilega og að
Ísraelar verði að gera
meira til að vernda líf
saklausra borgara.
„Ísraelar eru að fremja
þjóðarmorð og þjóðernishreinsanir á Palestínumönnum,“ segir Barghouti
sem telur neyðarástand
ríkja á Gasa. „Við reynum að sinna slösuðum en það er skortur
á öllum nauðsynjum.
Okkur vantar lyf, vatn
og eldsneyti, auk þess

sem það er rafmagnslaust nær alls
staðar á Gasa.“
Erfiðast átti Barghouti með
sig þegar hann sá föður halda
utan um lík tveggja ungra
sona sinna og segja: „Fyrirgefið mér að hafa ekki getað
verndað ykkur.“
Barghouti segir að eina
leiðin til að fá Ísraela til að
láta af árásum sé að beita
efnahagsþvingunum
gegn Ísrael líkt og
gert var gegn
Suður-Afríku á tímum
aðskilnaðarstefnunnar.
ih/ sjá síðu 6

400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk
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Forstjóri matvöruheildverslunarinnar Innness segir samkeppni skorta á íslenskum matvörumarkaði:

Varar við fordómum gagnvart innflutningi

Rósa, ætlarðu þá að titla þig
söngfugl?
„Absalút! Þá fer ferillinn á flug.“
Rósa Birgitta Ísfeld er söngkona Sometime
en ætlar að hefja flugnám í haust.

VIÐSKIPTI „Ég óttast það að núverandi landbúnaðarstefna geti riðið
okkar góða landbúnaði og frábæru
vörum að fullu, segir Magnús Óli
Ólafsson, forstjóri matvöruheildverslunarinnar Innness. Matvörukeðjan Costco vill hefja starfsemi
hér á landi og flytja inn bandarískt
kjöt. Gagnrýnisraddir hafa heyrst
vegna þess.
Magnús Óli flytur inn erlendar landbúnaðarvörur. Meðal annars kjúkling frá Danmörku. Hann
segir að það sé alveg ljóst að það
vanti meiri samkeppni á matvöru-

markaðinn og varar við forsegir Magnús Óli en það er
dómum gagnvart innfluttgæðavottun fyrir matvörur.
um matvælum. „Við höfum
„Síðan kom innlendur kjúkverið að flytja inn danskan
lingur og fékk Græna skrákjúkling undir vörumerkargatið á eftir. Enn og aftur
inu Rose. Fyrir hvert einhefur samkeppnin það í för
asta kíló sem kemur hingmeð sér að gæðin verða
að inn þurfum við að vera
meiri,“ segir Magnús Óli.
með heilbrigðisvottorð til MAGNÚS ÓLI
Hann segir að hið sama
að sanna að varan uppfylli ÓLAFSSON
hafi verið uppi á teningnum
hæstu gæðaskilyrði,“ segir
þegar Innnes hóf að flytja
hann. Sömu kröfur séu ekki gerðar
inn Pasqual-jógúrt. „Þá komu Skyr.
til íslenska kjötsins. „Danski kjúkis og margar góðar vörur til þess að
lingurinn okkar var fyrsti kjúklingsvara kalli neytandans. Það færði
urinn sem fékk græna skráargatið,“
neytandanum meiri samkeppni,

betra verð, fjölbreytni og betri
vöru. Ég er þeirrar skoðunar að
það yrði gæfuspor fyrir landbúnaðinn ef það yrði opnað fyrir landbúnaðarvörur í eðlilegum mæli,“
segir Magnús Óli. Hann bendir á að
garðyrkjubændur hafi einnig tekist
á við þetta upp úr síðustu aldamótum. „Þá var opnað fyrir innflutning
á grænmeti. Hvernig svöruðu þeir
samkeppninni? Þeir komu með nýja
vöru. Þeir pökkuðu henni öðruvísi.
Þeir komu með plómutómata og
kirsuberjatómata,“ segir Magnús
Óli.
- jhh

Ferðast heimshorna á
milli vinnunnar vegna
Síðastliðin ár hefur Hrólfur Vagnsson ferðast með armenskri hljómsveit víða um
heim en henni er haldið úti af hugsjón sem gæti verið efnafólki til eftirbreytni. Svo
vinnur hann fyrir útvarp í Þýskalandi þegar hann er ekki að hella upp á á Hesteyri.

KREFJAST RÉTTLÆTIS Mótmælendur máluðu á sig kraftmiklar setningar á borð við
„We Need Justice“ eða „Við þörfnumst réttlætis“.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Indverskir aðgerðasinnar mótmæla kynferðislegu ofbeldi:

Krefjast lögregluaðgerða
Indverskir aðgerðasinnar efndu til mótmæla í Friðargarðinum í
Bangalore í gær gegn kynferðislegu ofbeldi, misnotkun og nauðgunum kvenna þar í landi. Mótmælin voru skipulögð af The Red Brigade,
hópi sem stofnaður var af indverskum konum sem berjast fyrir réttindum kvenna.
Þetta var fjórði dagurinn í röð sem mótmælin í Bangalore eru haldin til að krefjast þess að lögregla grípi til aðgerða gegn kynferðisafbrotamönnum í ljósi þess að fjölmörg mál er varða kynferðislegt
ofbeldi gegn konum hafa komið upp í borginni síðustu daga. Eitt þessara mála varðar sex ára stúlku sem var nauðgað í grunnskólanum sem
hún gengur í. Lögreglan hefur yfirheyrt átta manns í tengslum við
verknaðinn en enn hefur enginn verið handtekinn.
- lkg

Góð mæting í hópknúsið:

Mun heita Landsréttur:

Ástin aðalatriði Þarf samþykki
„Þarna var ástin í
Alþingis
aðalhlutverki,“ segir Sara KristinsSAMFÉLAGSMÁL

dóttir, verkefnastjóri Gleðiverkefnisins. Geggjaði dagurinn var haldinn í höfuðborginni á laugardaginn
á vegum verkefnisins og var
meðal annars reynt að slá Íslandsmet í hópknúsi. Fyrr um daginn
var kertafleyting við Tjörnina í
Reykjavík, til minningar um þá
sem fallið hafa fyrir eigin hendi en
Gleðiverkefnið hefur það að markmiði að vekja athygli á þeim 12–15
þúsundum manns sem glíma við
þunglyndi á Íslandi. Til stendur að
verkefnið verði árlegt.
- lkg

STJÓRNSÝSLA Innanríkisráðherra

mun þurfa samþykki Alþingis
þegar hann skipar dómara í nýtt
millidómstig í fyrsta skipti, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins. Nýtt millidómstig mun heita
Landsréttur. Allt að fimmtán
dómarar munu starfa við réttinn.
Landsréttur verður áfrýjunarréttur en málum verður áfrýjað
þangað frá öllum héraðsdómstólum. Dómurum við Hæstarétt
verður síðan fækkað niður í fimm
eða sjö.
- jhh

MANNLÍF Hnattvæðingin hefur
ýmsu breytt, en að stimpla sig
út í Bangkok og stimpla sig inn
til næsta vinnudags á Hesteyri í
Jökulfjörðum þykir þó enn nokkuð óvenjulegt. En svoleiðis gat hent
í vinnuviku Hrólfs Vagnssonar,
upptökustjóra, tónlistarmanns og
ferðafrömuðar.
„Já, ég var að vinna með taílenskri fílharmóníu,“ rifjar Hrólfur upp. „Og ég neita því ekki að
það voru mikil viðbrigði að ljúka
vinnuvikunni í Bangkok og vera
síðan kominn rúmum sólarhring
síðar hingað á Hesteyri.“
Móðir Hrólfs festi kaup á Læknishúsinu svokallaða á Hesteyri og
þar hleypur Hrólfur undir bagga
á háannatíma enda í mörg horn að
líta því þar er nú rekið kaffihús
og gistiheimili. „Það er mjög góð
tilbreyting. Í upptökunum þá rétt
snýr maður öðru auganu og hreyfir
annan vísifingurinn svo að það er
gott að komast í víðáttuna og taka
til hendinni.“
Þótt sumarstöðvar hans séu
fyrir vestan halda þau hjónin,
Hrólfur og Iris Kramer, heimili
í Hamborg. Undanfarin ár hefur
hann svo og farið heimshorna á
milli með armensku hljómsveitinni Kohar en það er hreint enginn dúett. „Við erum 300 manns á
þessum ferðalögum,“ segir hann.
„Áttatíu manns í hljómsveitinni,
fimmtíu dansarar og þrettán einsöngvarar. Eftirvinnslan getur því
verið svolítið tímafrek en þetta er
tekið upp á 164 rásir sem ég verð
svo að koma heim og saman svo vel
hljómi.“
Armenska þjóðin tvístraðist víða
um heim á fyrrihluta síðustu aldar

HRÓLFUR VAGNSSON HLJÓÐBLANDAR Hrólfur vinnur fyrir ríkisútvarpið í Norður-

Þýskalandi. Hann getur þurft að hljóðblanda af 164 rásum í vinnu sinni. Þá er lífið á
Hesteyri einfaldara þar sem fuglarnir syngja í mónó.
AÐSEND MYND

þegar hún hrökklaðist undan ofríki
Tyrkja. Í dag eru því armensk
menningarsetur víða um heim þar
sem hin dreifða þjóð getur gengið að menningararfi sínum vísum.
„Harout nokkur Khatchadourian
og fjölskylda hans eiga heiðurinn
af þessari hljómsveit sem ég efa
að sé í raun arðbær. En þar á bæ
telja menn það skyldu sína að koma
menningararfinum áleiðis.
Reyndar er þetta efnafólk með
mjög ramma samfélagstaug því
flesta tónlistarmenn sækja þeir til
borgarinnar Gyumri, ekki vegna

þess að þaðan komi besta tónlistarfólki heldur er þetta liður í að
styðja við menningarlífið þar, en
borgin hefur átt erfitt uppdráttar eftir hræðilegan jarðskjálfta
árið 1988. Þar hafa þeir líka reist
tónlistarskóla og það hefur verið
hjartnæmt að verða vitni að þakklæti barnanna sem fyrir þetta
framtak geta lært og leikið tónlist.“
Í haust heldur svo Hrólfur til
Hamborgar þar sem hann tekur
upp með sinfóníuhljómsveit ríkisútvarpsins í Norður-Þýskalandi.
jse@frettabladid.is

Landsmót skáta var sett í gærkvöldi á tjaldsvæðinu Hömrum á Akureyri:

Búast við átta þúsund gestum

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

FÉLAGSMÁL Landsmót skáta var sett í gær-

kvöldi að Hömrum á Akureyri. Mótshaldarar búast við allt að átta þúsund gestum á
mótið þegar mest verður, þegar líða tekur á
vikuna. Landsmót skáta mun standa yfir alla
vikuna og lýkur á sunnudaginn.
Um 600 erlendir þátttakendur koma á
mótið. Erlendir gestir hafa oft sett sterkan
svip á mótið og verður engin undantekning á
því í ár. Flestir erlendu skátanna sem koma
á mótið koma frá Finnlandi og Bretlandi, en
þeir sem koma lengst að koma alla leið frá
Hong Kong og Ástralíu.
Þema mótsins í ár er „Í takt við tímann“
og verður boðið upp á hefðbundna landsmótsdagskrá með nýjum áherslum til að
tengja við þema mótsins og staðhætti að
Hömrum.
Landsmótið er haldið annað hvert ár og
er stærsta hátíð íslenskra skáta. Reynt er
að hafa mikla fjölbreytni í dagskránni svo
að hver og einn ætti að geta fundið eitthvað LANDSMÓT SKÁTA Fjöldi dagskrárliða verður í boði fyrir landsmótsgesti
við sitt hæfi.
- sa þetta árið.

NÝR MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

AKTU 50
KÍLÓMETRA
Í ROSA STUÐI

VIÐ FÖGNUM

35
ÁRUM MEÐ
ÍSLENDINGUM

Mitsubishi Outlander PHEV er fyrsti fullvaxni rafknúni fjórhjóladrifsbíllinn sem knúinn er íslenskri orku og
bensíni; þitt er valið. Hann er tvíorkubíll og þú kemst allt að 52 km á hleðslunni áður en bensínvélin tekur við.
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 Outlander 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.
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SVONA ERUM VIÐ

2.154

einstaklingar sem
búsettir voru á
Íslandi létust árið árið 2013, 1.091
karl og 1.063 kona.
Dánartíðni var 6,7 látnir á hverja
1.000 íbúa og hækkaði frá árinu
2012.
Heimild: Hagstofan.is

Reisa vindmyllur og sólarsellur við Dettifoss og malbika Demantshringinn:

Handtekinn á hverjum degi:

Demantshringurinn pússaður

Fór út að borða
en borgaði ekki

FERÐAÞJÓNUSTA Framkvæmdir

LÖGREGLUMÁL Karlmaður á fimm-

hefjast fljótlega við að reisa rafveitu
og vatnsveitu við Dettifoss en það
er einungis fyrsta skrefið í miklum
framkvæmdum sem fyrirhugaðar
eru á svæðinu.
„Stefnan er að nýta náttúruöflin
sem maður fær þarna beint í æð en
án þess náttúrlega að virkja fossinn,“ segir Bergur Elías Ágústsson,
bæjarstjóri Norðurþings, í gamansömum tón. Rafveitan verður því
með vindmyllur og sólarsellur.
Hjörleifur Finnsson, þjóðgarðs-

vörður á norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, segir að Dettifoss sé orðinn fjöldaferðamannastaður en enn
vanti upp á að aðstaðan standi undir
því.
Verið er að malbika veginn sem
liggur norðan Dettifoss í átt til
Ásbyrgis en hann er hluti af Demantshringnum svokallaða sem er
vinsæl ferðamannaleið rétt eins og
Gullhringurinn syðra. Stefnt er að
því að Demantshringurinn verði
allur orðinn malbikaður árið 2017.

HINN DRUNGALEGI DETTIFOSS Verið
er að búa svo um einn demantinn í
hringnum að allir geti notið hans.

- jse

tugsaldri var á laugardag handtekinn á veitingastað í Aðalstræti
þar sem hann hafði snætt steik og
fleira en neitaði að borga.
Samkvæmt lögreglu hefur
maðurinn verið handtekinn daglega fyrir þjófnað, veitingasvik
og önnur brot síðustu tvær vikur.
Þá hefur maðurinn einnig sýnt
af sér ógnandi framkomu gagnvart því fólki sem hann svíkur í
viðskiptum.
- ih

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

500 konur yfir fimmtugu
án atvinnu til lengri tíma
BÚNAÐUR FERJAÐUR Þrjár þyrlur voru

við störf í vikunni.

MYND/GÆSLAN

Gæslan áfram í sérverkefni:

Bjargað úr flaki
BJÖRGUN Landhelgisgæslan heldur í sumar áfram í sérverkefni
sem felst í aðstoð við að bjarga
líkamsleifum áhafnar bandarískrar björgunarflugvélar sem
fórst fyrir 70 árum á Grænlandsjökli. Um er að ræða Grumman J2F Duck sjóflugvél, en flak
hennar fannst árið 2012.
„Til viðbótar við þyrlu Landhelgisgæslunnar eru notuð skip
og grænlenskar þyrlur en að
verkefninu standa Bandaríkjaher, bandaríska strandgæslan og
skyldar stofnanir,“ segir á vef
Gæslunnar.
- óká

Lægð hjá leikfangarisa:

Barbie selst illa
VIÐSKIPTI Sala á Barbie-dúkkum

dróst saman um fimmtán prósent
á alþjóðlegum markaði á öðrum
ársfjórðungi þessa árs. Heildarsala leikfangafyrirtækisins
Mattel, sem framleiðir dúkkurnar, dróst saman um níu prósent
á sama tíma og lækkuðu tekjur
fyrirtækisins um 61 prósent.
Sala á Barbie hefur nú minnkað
um meira en tíu prósent síðustu
fjóra af fimm ársfjórðungum um
heim allan. Ef aðeins er horft til
Norður-Ameríku, þar sem Barbie
var búin til fyrir 55 árum, hefur
salan minnkað um yfir tíu prósent
síðustu átta ársfjórðunga í röð.
Það virðist því vera að vinsældir Barbie hafi runnið sitt skeið en
sala á öðrum dúkkum Mattel, svo
sem Monster High, hefur verið
góð síðustu ár.
- lkg

Því lengur sem fólk er án vinnu, því erfiðara gengur því að fá nýtt starf. Mun fleiri konur en karlar eru skráðar
langímaatvinnulausar. Þeir sem eru að missa bótarétt sinn fá aukna ráðgjöf og aðstoð hjá Vinnumálastofnun.
LANGTÍMAATVINNULAUSIR SEM HLUTFALL
AF HEILDARFJÖLDA ATVINNULAUSRA

VINNUMARKAÐUR „Því lengur sem

fólk er atvinnulaust, því erfiðara
getur reynst að komast aftur út á
vinnumarkaðinn. Því er ráðgjöf,
vinnumarkaðsaðgerðir og starfsendurhæfing mikilvægur þáttur í
þjónustu við atvinnulausa,“ segir
Karl Sigurðsson, vinnumarkaðssérfræðingur hjá Vinnumálastofnun.
Karl segir að konum sem orðnar eru fimmtugar eða eldri reynist sérstaklega erfitt að finna nýja
vinnu missi þær vinnuna.
Nú eru rúmlega 500 konur
fimmtugar eða eldri skilgreindar langtímaatvinnulausar, þar af
hafa rúmlega 330 verið á atvinnuleysisskrá í meira en ár. Karlarnir
eru talsvert færri, nú eru um 400
karlar eldri en fimmtugt skráðir
langtímaatvinnulausir.
Rúmlega sex þúsund manns
voru skráðir án vinnu í júní, í
sama mánuði í fyrra voru atvinnulausir á skrá rúmlega 900 fleiri.
Langtímaatvinnulausum fjölgaði um tíu prósent á skrá Vinnumálastofnunar frá því í janúar og
þangað til í júní, eða úr 42 prósentum í 52 prósent. Langtímaatvinnulausir eru skilgreindir þeir
sem hafa verið án vinnu í sex mánuði eða lengur. Langtímaatvinnulausum hefur þó fækkað um tæplega tvö hundruð á tímabilinu en
þar sem atvinnulausum fækkaði
enn meira urðu langtímaatvinnulausir hærra hlutfall af heildinni.
Langflestir langtímaatvinnulausra fá vinnu í gegnum átaksverkefni á vegum hins opinbera
auk þess sem fjöldi fær vinnu í
gegnum vinnumiðlun Vinnumálastofnunar.
Samkvæmt könnun sem var
gerð í lok síðasta árs meðal ein-

52%
maí ’14 52%
apríl ’14 50%
mars ’14 46%
feb. ’14 44%
jan. ’14 42%
des. ’13 47%
nóv. ’13 48%
okt. ’13 50%
sept. ’13 54%
ágúst ’13 56%
júlí ’13 55%
júní ’13 54%
júní ’14

➜ Langflestir þeirra sem eru
atvinnulausir til langs tíma
fá vinnu í gegnum átaksverkefni á vegum hins opinbera.
staklinga sem ekki voru lengur
skráðir atvinnuleitendur en höfðu
verið skráðir langtímaatvinnulausir á árunum 2009 til 2013 voru
sex af hverjum tíu komnir í vinnu.
Tíu prósent þeirra voru í námi,
fimm prósent voru í vinnu samhliða námi.
Sautján prósent kváðust enn í
atvinnuleit, sex prósent voru farin
af vinnumarkaði vegna aldurs,
örorku eða langtímaveikinda.
Ætla má að um tvö þúsund
manns klári bótarétt sinn á þessu
ári.
Karl segir að í september á síðasta ári hafi orðið skipulagsbreytingar hjá Vinnumálastofnun sem
feli í sér að þeir sem eru langt
komnir með bótaréttinn fái aukna
ráðgjöf og vinnumiðlun hjá Vinnumálastofnun.
johanna@frettabladid.is
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➜ Langtímaatvinnulausir í júní 2014

karlar 1.298

1.791 kona
í 6–12 mánuði 618 1.005 í 6–12 mánuði
í meira en ár 680 786 í meira en ár
➜ Aldursskipting langtímaatvinnulausra í júní
18–29 ára:

850

30–49 ára:

1.327

Veðurspá

50+ ára:

912

Gildistími korta er um hádegi
Alicante 29°
Aþena 33°
Basel
25°
Berlín
30°
Billund 25°
Frankfurt 24°

6

3

2

m/s

m/s

11°

m/s

12°

16°

2

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

19°
26°
26°
25°
26°
34°

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

27°
31°
28°
24°
20°
26°

m/s

10°

5
m/s

2

13°

18°

20°

m/s

12°

2

m/s
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21°
15°

13°

m/s

12°

13°

3

m/s

13°

MIÐVIKUDAGUR
Suðaustan
5-13,
hvassast
S- og SV18°
lands.

19°

15°
8

Á MORGUN
Suðaustan
3-10 m/s.

2

m/s

m/s

11°

14°

HLÝTT FRAM UNDAN en áfram má búast við stöku skúrum eða rigningu S- og
V-lands næstu daga. Vindur yfirleitt frekar hægur og áttin suðlæg. Hiti verður þetta
10-22 stig og hlýjast verður á NA- og A-landi.

14°

13°

Vordís Eiríksdóttir
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

ÞAR SEM ÚRVALIÐ
ER MEST
Það er skemmtilegt að skoða og reynsluaka nýjum
bíl. Komdu og láttu sölumenn okkar stjana við þig
og fáðu reynsluakstursbílinn jafnvel lánaðan heim
að kvöldi.

RENAULT CLIO DÍSIL, BEINSKIPTUR
PTUR
VERÐ: 2.890.000 KR.
3,4 l/100 km.*
Renault Clio er einn vinsælasti bílIinn á Íslandi. Þegar fallegt útlit,
ríkulegur staðalbúnaður, úrval sparneytinna bensín- og dísilvéla,
hagstætt verð og einstök ný „Dual Clutch“ sjálfskipting smella saman
er ástæðan augljós. Komdu og reynsluaktu nýjum Renault Clio.

FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

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

*

DACIA DUSTER

DÍSIL, BEINSKIPTUR. VERÐ: 4.090.000 KR.
5,3 l/100 km.*

ENNEMM / SÍA / NM63500

SUBARU OUTBACK, DÍSIL

SJÁLFSKIPTUR. VERÐ: 6.890.000 KR.
7,4 l/100 km.*

*

RÍFLEGA HRINGINN Á EINUM TANKI!
RENAULT MEGANE SPORT TOURER
URER
DÍSIL, BEINSKIPTUR.
VERÐ: 3.590.000 KR.

NÝR SPORTLEGUR NISSAN MICRA
MEÐ SKEMMTILEGUM AUKAPAKKA:
ÁLFELGUR OG TVÍLITUR

7

-9Ð;;Ð
:;ð0

FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

NISSAN MICRA COUPE

BEINSKIPTUR. VERÐ: 2.390.000 KR.
5,0 L/100 KM.*

GE bílar / Reykjanesbæ / 420 0400 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622 – Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070 – IB ehf. / Selfossi / 480 8080

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

65 prósent höfuðborgarbúa lesa Fréttablaðið en 22,7 prósent Morgunblaðið: Vildi ekki láta handtaka sig:

Þrefalt fleiri lesa Fréttablaðið
FJÖLMIÐLAR Meira en þrefalt fleiri

1. Hvað heitir bókin sem Vala Þórsdóttir og Kolbrún Anna Björnsdóttir
skrifuðu saman í gegnum Skype?
2. Við hvern barðist Gunnar Nelson í
Dyﬂinni á laugardagskvöld?
3. Hve háan styrk hlaut alþjóðlega
kvikmyndahátíðin í Reykjavík (RIFF)
frá Evrópusambandinu?
Svör:

íbúar á höfuðborgarsvæðinu lesa
Fréttablaðið en Morgunblaðið, samkvæmt nýrri könnun sem Capacent Gallup gerði á öðrum fjórðungi. Tölurnar sýna að 65,3 prósent
höfuðborgarbúa á aldrinum 18–49
ára lesa Fréttablaðið en einungis
22,7 prósent lesa Morgunblaðið.
Þá lesa 43,6 prósent Fréttatímann,
12,5 prósent Viðskiptablaðið og 9
prósent DV. Þegar landið er skoðað í heild sést að 55,5 prósent fólks
á aldrinum 18-49 ára lesa Frétta-

blaðið en einungis 22,8 prósent lesa
Morgunblaðið. Þá lásu 33,2 prósent
Fréttatímann, 10,7 Viðskiptablaðið
og 9,2 prósent lásu DV.
Þegar samanburður á milli ársfjórðunga er skoðaður sést að lesendum Morgunblaðsins á aldrinum
18–49 ára fækkar um 4 prósent á
höfuðborgarsvæðinu en 1 prósent
á landinu öllu. Lesendum Fréttablaðsins fjölgar hins vegar um 6
prósent á höfuðborgarsvæðinu en
um 5 prósent um land allt.

Ók fullur og
reyndi að flýja
LÖGREGLUMÁL Lögregla stöðvaði
bifreið þar sem ökumaðurinn var
í annarlegu ástandi á laugardagskvöld. Maðurinn ók á 102 kílómetra hraða á þeim kafla Miklubrautar þar sem hámarkshraði er
60 kílómetrar á klukkustund.
Þegar lögregla tilkynnti manninum að hann væri handtekinn
veitti hann mótspyrnu og reyndi
að hlaupast á brott.
Einn lögreglumaður slasaðist
í átökum við manninn. Hann var
vistaður í fangageymslum.
-ih

- jhh

1. Á puttanum með pabba 2. Zak Cummings 3. Tuttugu milljónir króna

Flísasagir og -skerar
Drive Pro
600mm flísaskeri í tösku
ku
Drive LG4-570A
A
800W flísasög
79x39cm borð
kr.

k
kr.

21 990
21.990
2

39.900
Drive DIY 500mm flísaskeri
kr.

8.990

Drive
i DIY 430mm flísaskeri
flí k
kr.

3.990
Drriv
i e LG3-70A
18800W flísasög
86x57cm borð
86

Drive Pro
600mm flísaskeri
kr.

kr.
kr

14.990

MIKIÐ MANNFALL Yfir hundrað palestínskir borgarar og þrettán ísraelskir hermenn féllu á sunnudag, sem er mesta mannfall á
einum degi frá því átökin hófust.
NORDICPHOTOS/AFP

139.900

Kletthálsi Reykjavík
Reykjanesbæ
Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Save the Children á Íslandi

Save the Children á Íslandi

Segir Ísraela fremja
þjóðarmorð á Gasa
Mustafa Barghouti, læknir sem hlotið hefur tilnefningu til friðarverðlauna Nóbels,
segir ástandið á Gasa skelfilegt og kallar eftir efnahagsþvingunum gegn Ísrael.
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GASA „Ísraelar eru að fremja þjóð-

armorð og þjóðernishreinsanir á
Palestínumönnum,“ segir Mustafa
Barghouti um atburði síðustu daga
á Gasa.
Barghouti er palestínskur læknir og stjórnmálamaður sem rekið
hefur hjálparsamtök í Palestínu í
áratugi. Hann var þar að auki tilnefndur til friðarverðlauna Nóbels
árið 2010.
Í gær var blóðugasti dagurinn á
Gasa frá því að átök hófust þann 8.
júlí síðastliðinn. Um hundrað palestínskir borgarar féllu og þrettán ísraelskir hermenn á Gasa um
helgina.
Í hverfinu Shejaiya í Gasaborg,
sem er að mestu byggt flóttamönnum, segir Barghouti að fjöldamorð
hafi verið framið á yfir sextíu Palestínumönnum: „Flestir þeirra
sem dóu voru konur og börn. Ísraelski herinn sprengdi upp allt
hverfið með skriðdrekum, stórskotaliði og loftárásum. Ísraelar
sprengdu einnig tvo sjúkrabíla í
loft upp sem reyndu að koma særðum út úr hverfinu.“
Hverfið er gjörónýtt og Sameinuðu þjóðirnar segja áttatíu
þúsund manns nú vera á vergangi
á Gasa. Baghouti segir: „Fólkið
sem nú er á flótta er það sama
og var rekið af heimilum sínum
árið 1948 og hefur orðið flóttafólk
oftar á ævinni en hægt er að koma
tölu á.“
Barghouti segir hjálparstarf
vera mjög erfitt á Gasa. „Við
reynum að sinna slösuðum en það
er skortur á öllum nauðsynjum.
Okkur vantar lyf, vatn og eldsneyti, auk þess sem rafmagnslaust

Netanyahu: Ekkert stríð réttlætanlegra
Benjamín Netanyahu, forseti Ísraels, boðaði áframhaldandi hernaðaraðgerðir í gær: „Ekkert stríð er
réttlætanlegra en það sem nú stendur.“ Netanayhu
útilokaði ekki að Ísraelsher hernæmi Gasa líkt og gert
var fram til ársins 2005. Netanyahu sagði einnig að
hverfið Shejaiya, þar sem yfir 60 Palestínumenn féllu,
væri vígi hryðjuverkamanna sem skýldu sér bak við
saklausa borgara.

er nær alls staðar á Gasa. Hér
ríkir algjört neyðarástand,“ segir
Barghouti en yfir þrjú þúsund hafa
særst og yfir fjögur hundruð Palestínumenn látist í átökunum.
Barghouti gefur lítið fyrir
útskýringar Ísraelsmanna á að
þeir séu að stöðva skot flugskeyta
til Ísrael. „Árásir helgarinnar eru
ekki árásir á Hamas-samtökin
heldur árás á alla Palestínumenn.
Þeir særðu og látnu eru ekki
Hamas-liðar, þetta eru óbreyttir
palestínskir borgarar. Níutíu prósent þeirra látnu eru saklausir
borgarar og tveir þriðju eru konur
og börn.“
Barghouti kallar eftir því að
lýsa þurfi vopnahléi samstundis
og opna landamæri Gasa fyrir Palestínumönnum. Þar að auki segir
Barghouti: „Ísraelar þurfa að láta
af hernámi sínu á Palestínu sem
breyst hefur í kerfi aðskilnaðar
og kynþáttamismununar.“
Til að það gerist segir Barghouti
að beita þurfi Ísraela þrýstingi.
„Alþjóðasamfélagið þarf að setja
viðskiptaþvinganir á Ísraela líkt
og gert var í Suður-Afríku vegna
aðskilnaðarstefnunnar.“
ingvar@frettabladid.is

Alþjóðasamfélagið
þarf að setja
viðskiptaþvinganir á
Ísraela líkt og
gert var í
Suður-Afríku vegna
aðskilnaðarstefnunnar.
Mustafa Barghouti,
læknir og stjórnmálamaður

ALGJÖR EYÐILEGGING Hverfið
Shejaiya er gjörónýtt eftir sprengjuregn
ísraelska hersins.
NORDICPHOTOS/AFP
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VERÐLAUNUÐ LEIÐ
TIL BETRI FRAMTÍÐAR
FRJÁLSI LÍFEYRISSJÓÐURINN
– MARGVERÐLAUNAÐUR SJÓÐUR

Frjálsi lífe
lífeyrissjóðurinn
rissjóð rinn
Frjálsi lífeyrissjóðurinn fékk nýlega viðurkenningu fyrir árangur í fasteignafjárfestinum
frá alþjóðlega fagtímaritinu Investment Pension Europe. Í nóvember sl. fékk sjóðurinn
verðlaun sem besti lífeyrissjóður Evrópuþjóða undir milljón íbúa. Þessar og aðrar viðurkenningar endurspegla sterka stöðu sjóðsins og árangur hans undanfarin ár.
Ef þú hefur frjálst val um hvar þú ávaxtar skyldulífeyrissparnaðinn þinn og vilt faglega
stýringu þá er Frjálsi lífeyrissjóðurinn góður kostur. Jafnframt stendur öllum til boða að
ávaxta viðbótarlífeyrissparnað sinn hjá Frjálsa lífeyrissjóðnum.

2014 besti fagfjárfestir í fasteignafjárfestingum í flokknum
„Rest of Europe“ (40 lönd Evrópu)
2013 besti lífeyrissjóður smáþjóða í Evrópu
2013 næstbesti lífeyrissjóður í Evrópu af lífeyrissjóðum
sem eru minni en 1 milljarður evra að stærð
2012 næstbesti lífeyrissjóður smáþjóða í Evrópu
2011 besti lífeyrissjóður á Íslandi

Þú færð ítarlegar upplýsingar um sjóðinn í næsta útibúi Arion banka, á www.frjalsilif.is,
með því að senda fyrirspurn á lifeyristhjonusta@arionbanki.is eða í síma 444 7000.

2011 næstbesti lífeyrissjóður smáþjóða í Evrópu
2010 besti lífeyrissjóður á Íslandi
2009 besti lífeyrissjóður á Íslandi

ÁVÖXTUN
FRJÁLSA LÍFEYRISSJÓÐSINS
Frjálsi 1

Frjálsi 2

2009 næstbesti lífeyrissjóður smáþjóða í Evrópu

Frjálsi 3

Frjálsi Áhætta

15%
11,0%

10,3%
9,1%

10%

5%

8,0%
4,8%

4,6%
2,4%
1,4%

Nafnávöxtun 30.06.2013-30.06.2014
5 ára meðalnafnávöxtun júní 2009-júní 2014
Ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um ávöxtun í framtíð. Fimm ára
ávöxtunartölurnar sýna meðalnafnávöxtun frá 30.06.2009–30.06.2014 en
ávöxtunin er mismunandi á milli ára. Frekari upplýsingar um ávöxtun hvers
árs má nálgast á frjalsilif.is.

2009 næstbesti lífeyrissjóður í Evrópu af lífeyrissjóðum
sem eru minni en 1 milljarður evra að stærð
2005 besti evrópski lífeyrissjóðurinn í þemaflokknum
Uppbygging lífeyrissjóða
Jafnframt var sjóðurinn valinn lífeyrissjóður ársins á Íslandi
árið 2014 af fagtímaritinu Acquisition International.
Í umsögn dómnefnda um Frjálsa lífeyrissjóðinn undanfarin ár hefur
verið fjallað um góða ávöxtun sjóðsins við erfiðar markaðsaðstæður, fagleg vinnubrögð við mótun fjárfestingarstefnu, gagnsæi,
uppbyggingu sjóðsins og nýja þjónustuþætti fyrir sjóðfélaga.
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Handfarangur er alls konar:

Heilbrigðisráðherra skoðar þann möguleika að færa heilsugæsluna á Akureyri aftur til ríkisins.

Samræmdar
reglur í nefnd

Vill heilsugæslu Akureyrar aftur til ríkis

EVRÓPUSAMBANDIÐ Dagað hefur
uppi í nefnd í Evrópuþinginu tillaga um samræmingu reglna um
handfarangur flugfarþega. Frá
því er greint á vef Félags íslenskra
bifreiðaeigenda (FÍB) að ekki sé
útlit fyrir að flugfélögum verði á
næstunni gert að samræma reglur
sínar um handfarangur.
Miklu er sagt muna á reglum
flugfélaga um handfarangur, en
þau eru sum sögð hafa lagst gegn
fyrirhuguðum „endurbótum á réttindum flugfarþega“.
- óká

AKUREYRI Vilji er til þess hjá heilbrigðisráðherra að taka aftur yfir
rekstur heilsugæslunnar á Akureyri
ef marka má bréf ráðuneytisins til
Akureyrarkaupstaðar.
Velferðarráðuneytið hefur, fyrir
hönd heilbrigðisráðherra Kristjáns
Þórs Júlíussonar, sent Akureyrarkaupstað bréf þar sem óskað er
eftir viðræðum um að flytja rekstur heilsugæslunnar í bænum aftur
til ríkisins. Akureyrarbær hefur í
nokkurn tíma verið tilraunasveitarfélag um að reka heilsugæslu þar

í bæ. Nú er svo komið að fé vantar
inn í samninginn til þess að reka
heilsugæsluna og hefur hún verið
rekin með halla síðustu misseri.
Einnig hafa biðlistar eftir heimilislæknum lengst.
Bæjarráð svaraði bréfi ráðuneytisins á síðasta fundi og skipaði tvo
fulltrúa í samráðshóp. Einnig óskaði
bæjarráð eftir fundi við ráðherra
vegna málsins.
Guðmundur Baldvin Guðmundsson, formaður bæjarráðs Akureyrar, sagði í samtali við Fréttablaðið

➜ Heilsugæslan hefur
verið rekin með halla
síðustu misseri.
það vera skýran vilja bæjarins að
halda áfram rekstri heilsugæslunnar. Þó væri það þannig að það vantaði fé inn í reksturinn.
Guðmundur segir að ekkert samráð hafi verið haft við bæjaryfirvöld
áður en þess var óskað að skipa fulltrúa í hópinn sem ætlað er að flytja
starfsemi heilsugæslunnar.
- sa

KRISTJÁN ÞÓR JÚLÍUSSON Telur
ástand heilsugæslumála á Akureyri
óviðunandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTJÁN

Ákvarðanir út frá
hagsmunum bænda
Ráðherra neytendamála hefur ekkert með innflutning á landbúnaðarafurðum
að gera. Landbúnaðarráðherra er einráður er kemur að innflutningi. Formaður
Neytendasamtakanna segir hann taka allar ákvarðanir út frá hagsmunum bænda.

REYKJAVÍK Íbúðaverð á höfuðborgar-

svæðinu lækkaði um 0,8 prósent í júní.
FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

NEYTENDUR Hanna Birna KristFLYTUR ERINDI Einar Kárason rit-

höfundur hefur oft fjallað um Sturlu í
skrifum sínum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þétt dagskrá á Sturluhátíð:

Fagna 800 ára
afmæli Sturlu
MENNING Sturluhátíð í Dölum

verður haldin um næstu helgi í
tilefni þess að átta hundruð ár
eru liðin frá fæðingu sagnaritarans Sturlu Þórðarsonar.
Heiðursgestur hátíðarinnar er
Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti. Einnig munu Einar K.
Guðfinnsson, forseti Alþingis, og
Olemic Tomessen, forseti norska
stórþingsins, flytja ávörp sem og
Einar Kárason rithöfundur og
Guðrún Nordal, forstöðumaður
stofnunar Árna Magnússonar.
Hátíðin verður haldin á sunnudaginn kemur að Tjarnarlundi í
Saurbæ í Dalasýslu.
- bá

jánsdóttir innanríkisráðherra tjáir
sig ekki um innflutning á landbúnaðarafurðum, þrátt fyrir að hún sé
ráðherra neytendamála.
Aðstoðarmaður hennar sagði í
samtali við Fréttablaðið að allt er
lýtur að innflutningi landbúnaðarafurða væri á hendi landbúnaðarráðuneytisins.
„Þetta er íslensk stjórnsýsla í
hnotskurn,“ segir Jóhannes Gunnarsson, formaður Neytendasamtakanna. Jóhannes segir að sagan
sýni að landbúnaðarráðherra líti
á það sem sitt helsta hlutverk að
vernda íslenskan landbúnað en
hafi ekki hagsmuni neytenda að
leiðarljósi.
„Ég tel að Alþingi ætti að fjalla
um hvort það sé eðlilegt að landbúnaðarráðherra fjalli einn um
innflutning á landbúnaðarafurðum,“ segir Jóhannes.
Hann tekur sem dæmi innflutning á nautakjöti sem mikill skortur
er á í landinu.
Landbúnaðarráðherra tekur
allar ákvarðanir um innflutning á

Vísitala íbúðaverðs lækkar:

Verð á sérbýli
á niðurleið
EFNAHAGSMÁL Íbúðaverð er tekið
JÓHANNES
GUNNARSSON

GYLFI ARNBJÖRNSSON

nautakjöti út frá hagsmunum kúabænda.
„Ég vildi að ráðherra neytendamála hefði eitthvað um þetta að
segja þar sem þetta snertir hag
neytenda mjög mikið,“ segir
Jóhannes.
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ,
segir að innflutningur á landbúnaðarafurðum sé klárlega neytendamál.
„Það eru lög í landinu sem leyfa
ekki nema takmarkaðan innflutning á landbúnaðarvörum. Alþingi
ákvað hins vegar að leggja til hliðar þau ákvæði sem áttu að vernda
hagsmuni neytenda,“ segir Gylfi.
Hann minnir á að Íslendingar

EINRÁÐUR Landbúnaðarráðherra er
einráður um allt það er lýtur að innflutningi á landbúnaðarvörum. Sama
hvort það varðar hag neytenda eða
ekki.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

séu samkvæmt GATT-samningnum skuldbundnir til að flytja inn
landbúnaðarafurðir. Stjórnvöld
hafi hins vegar ákveðið að nota
ekki aðlögunartímabil GATTsamninga til að stuðla að meiri
samkeppni heldur til að útfæra
samningana með þeim hætti að
þeir myndu valda sem minnstri
röskun á hag bænda.
johanna@frettabladid.is

að lækka, sé miðað við vísitölu
íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu. Vísitalan hefur nú lækkað
tvo mánuði í röð, í fyrsta sinn
frá því í desember 2010. Einnig
var lækkun vísitölunnar í síðasta
mánuði sú mesta frá því í desember 2010, eða 0,8 prósent.
Þetta kemur fram í Hagsjá
Hagfræðideildar Landsbankans.
Þar segir að lækkunin undanfarna tvo mánuði sé nær eingöngu tilkomin vegna lækkana
á verði sérbýlis, en sérbýli hefur
lækkað í verði um alls 4,3 prósent
síðan í apríl. Engu að síður hækkaði íbúðaverð verulega þegar
horft er á fyrri helming ársins
í heild sinni. Verðið var 6,8 prósentum hærra í lok júní en fyrir
ári.
-bá

SAMEINING Sigurður Kristinsson er formaður nýs félags sem hefur verið stofnað

um þrjár sameinaðar menningarstofnanir.

Þrjár menningarstofnanir á Akureyri sameinast:
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Beltone First gengur með iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad (4. kynslóð), iPad mini með Retina, iPad mini og iPod touch (5. kynslóð) með iOS eða nýrra stýrikerfi.
Apple, iPhone, iPad og iPod touch eru vörumerki sem tilheyra Apple Inc, skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

Menningarfélag
stofnað á Akureyri
AKUREYRI Stofnuð hefur verið
sjálfseignarstofnun undir heitinu Menningarfélag Akureyrar. Í
hinu nýja félagi sameinast Leikfélag Akureyrar, Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og menningarhúsið Hof. Markmið nýs félags er
að tryggja samstarf milli þessara máttarstólpa í menningarlífi
Akureyrar, vinna að því að bæta
rekstur félaganna og nýta betur
það opinbera fjármagn sem fæst
í menningarlíf bæjarins.
Sigurður Kristinsson er formaður félagsins en í stjórn þess

sitja einnig fulltrúar leikfélagsins, menningarhússins og sinfóníuhljómsveitarinnar.
Leikfélag Akureyrar barðist við
erfiða fjárhagsstöðu og gat ekki
staðið við skuldbindingar sínar
á árinu að óbreyttu. Bæjarráð
Akureyrarkaupstaðar hljóp undir
bagga með félaginu til að tryggja
að félagið gæti staðið við sitt en að
óbreyttu mun ekki verða sett upp
sýning hjá leikfélaginu að hausti.
Starfsemi leikfélagsins mun þó
fara í eðlilegt horf í janúar á næsta
ári.
- sa

SKOÐUN
Ríkjum ber skylda til að boða umburðarlyndi:

Mega ekki meiða

M

argir hafa fordæmt málflutning framsóknarmanna
í Reykjavík um múslíma í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Það er ljóst að þessar efasemdir ná
einnig inn í raðir flokksins. Fjölmargir frammámenn hafa sagt sig úr flokknum og gerð var
heiðarleg tilraun til að fordæma þennan málflutning á síðasta
miðstjórnarfundi en hún var barin niður. Til að bæta gráu ofan á
svart þá á forsætisráðherra, samkvæmt fréttaflutningi frá fundinum, að hafa verið fremstur í flokki þeirra sem vildu standa vörð
um þennan málflutning.
Í síðasta mánuði kvað Mannréttindadómstóll Evrópu upp
dóm í máli S.A.S. gegn Frakklandi. Málið hefur verið kallað
blæjubannsmálið og snerist
Fanney Birna
um lögmæti banns franskra
Jónsdóttir
stjórnvalda við að hylja andlit á
almannafæri. Þar komst dómfanney@frettabladid.is
stóllinn með naumum meirihluta að þeirri niðurstöðu að bannið stæðist ákvæði mannréttindasáttmálans. Í niðurstöðunni er einnig fjallað um umræðu sem
skapaðist í frönsku þjóðfélagi (reyndar um allan heim) og lýst
sérstaklega yfir áhyggjum af því að í aðdraganda lagasetningarinnar hafi umræða í Frakklandi oft og tíðum markast af hatursfullum ummælum í garð múslíma. Dómstóllinn sagði að þegar
ríki réðist í lagasetningu af þessu tagi þá tæki það þá áhættu að
festa í sessi neikvæðar staðalímyndir af minnihlutahópum. Slíkt
gæti hvatt einhverja íbúa landsins til að tjá fordómafullar skoðanir á þeim þegar ríki hefðu, þvert á móti, skýlausa skyldu til að
boða umburðarlyndi. Dómstóllinn ítrekaði að ummæli sem fælu í
sér almennar og afdráttarlausar árásir á trúarhóp eða þjóðarbrot
gengju gegn grunngildum Mannréttindasáttmálans um umburðarlyndi, félagslegan frið og jafnræði og féllu ekki undir tjáningarfrelsi í skilningi hans.
Þegar oddviti Framsóknarflokksins í Reykjavík hóf umræðu
um fyrirhugaða mosku, setti hana í samhengi við nauðungarhjónabönd, leyfði eigin Facebook-síðu að vera gróðrarstía mannhaturs
í ummælakerfi og bætti um betur og „lækaði“ fordómafullar
færslur frá öðrum, þá var hann, vægt til orða tekið, ekki að boða
umburðarlyndi í íslensku þjóðfélagi. Þvert á móti var oddvitinn að
kynda undir neikvæðum staðalímyndum af múslímum og óhætt
er að segja að útspil hans hafi fleytt af stað hatursfullri umræðu
sem var nánast öll byggð á ótrúlegri fáfræði og fordómum. Það
er jafnvel hægt að ganga svo langt að segja að þetta útspil hafi
falið í sér árás á múslímska minnihlutann hér á landi. Oddvitinn
getur ekki á nokkurn hátt skýlt sér á bak við tjáningarfrelsi eins
og ítrekaðar fullyrðingar framsóknarmanna um „þöggun“ gáfu til
kynna. Allt slík tal er, eins og margoft hefur komið fram í dómum
Mannréttindadómstólsins, ekkert annað en gróf tilraun til að misnota mannréttindi. Enginn, hvorki oddviti Framsóknar né nokkur
annar, hefur þau mannréttindi að leyfast að meiða aðra.
Ábyrgð formanns flokksins er sömuleiðis mikil, sérstaklega í
ljósi þess að hann er einnig forsætisráðherra. Með því að neita að
fordæma málflutning oddvitans og hindra persónulega að hann
sé fordæmdur af flokknum er hann í raun að bregðast þeirri
skýlausu skyldu sinni, sem einn æðsti embættismaður hér á landi,
að boða umburðarlyndi gagnvart öllum þegnum landsins.
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Vínveitingastaðurinn IKEA
Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, vill að fólk geti keypt
vín með steikinni í matvöruverslunum.
Það er að mörgu leyti umhugsunarvert
að einkaaðilum sé treystandi fyrir því
að selja áfengi á matsölustöðum og
vínveitingastöðum en ekki í verslunum. Á stöðum eins og í IKEA er
þetta kannski skrýtnast. Eigendur
verslunarinnar geta selt léttvín
og bjór á afmörkuðu svæði á
matsölustað sem rekinn er inni
í versluninni. En ef þeir stilltu
vörunni upp í hillurekka í sömu
verslun við hlið matsölustaðarins er hætta á að það yrði að
lögreglumáli.
Rangt forgangsraðað
Þórey Þórðardóttir, fram-

EVRÓPUMÁL

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

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

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

Við bendum auglýsendum á að notfæra
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins.

röðun stjórnarmeirihlutans á Alþingi
þannig að málið hlaut ekki afgreiðslu.

Ímyndarvandinn
Þeir eru margir sem hafa látið veðrið
á Íslandi í sumar fara í taugarnar á sér.
Björn Ingi Hrafnsson, ritstjóri Pressunnar, er einn þeirra. „Íslenska sumarið
á við alvarlegan ímyndarvanda
að etja,“ segir hann á
Facebook. Það má reyndar
líka velta því fyrir sér hvort
veðurfarið á Íslandi kunni
að valda ímyndarvanda
fyrir íslenska ferðaþjónustu. Eða hvort
rokið og rigningin sé
hreinlega á meðal
þess sem erlendir
gestir okkar ásælist.
jonhakon@frettabladid.is

Hvað sagði Juncker?

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

kvæmdastóri Landssamtaka lífeyrissjóða, minnti á það í fréttum RÚV um
helgina að mikilvægt væri að endurskoða fjárfestingarheimildir lífeyrissjóðanna. Þannig brást hún við ummælum
forsætisráðherra sem vill að lífeyrissjóðir fjárfesti meira í nýsköpun. Eitt af
mikilvægustu stjórnarfrumvörpum sem
lagt var fram á síðasta þingi var frumvarp til að heimila lífeyrissjóðum að
fjárfesta á svokölluðum First Northmarkaði í Kauphöllinni. Þannig
gætu lítil nýsköpunarfyrirtæki sótt
sér fjármagn á markaði, stækkað
og dafnað. Slík lög
skapa því hvata
til fjárfestinga
í nýsköpun.
Illu heilli
var forgangs-
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Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins
með glæsilegt forskot á keppinautana.
Meðallestur Fréttablaðsins í
aldurshópnum 25-54 ára er 73%
á höfuðborgarsvæðinu.*
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Er það ekki svolítið sérkennilegt að
svo mikil umræða sem raun ber vitni
verði um hvað Juncker, nýr forseti
framkvæmdastjórnar ESB, sagði í ræðu
sinni í vikunni sem leið? Bið fólk að
athuga að ég segi og skrifa um hvað hann
sagði en ekki það sem hann sagði.
Hann sagði ekkert um að ESB mundi
hætta samningaviðræðum um aðild
að samstarfinu. Hann sagði einmitt að
samningaviðræðum sem eru í gangi yrði
haldið áfram (… ongoing negotiations will
continue …). Auðvitað er þó ólíklegt að
framkvæmdastjórnin eyði miklum tíma á
samningafundum ef hún er ein á fundunum eins og blasir við í samningaviðræðum við okkur. Eins og við öll vitum ætlar
ríkisstjórnin ekki að gera út neinn mannskap til að sitja slíka fundi af okkar hálfu.
Evrópusambandið ætlar hins vegar
ekki að taka ómakið af utanríkisráðherranum og ríkisstjórninni að slíta þann þráð
sem þegar hefur verið spunninn í aðildarviðræðum. Það er engu sjálfhætt í þeim
efnum eins og Gunnar Bragi lætur liggja
að. Ríkisstjórnin hefur hins vegar sagt
að þráðurinn verði ekki tekinn aftur upp
nema að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu.
Kannski er umræðan eins og hún er
vegna þess að undanfarið hefur færst í

➜ Hann sagði ekkert um að

ESB mundi hætta samningaviðræðum um aðild að samstarﬁnu.
Hann sagði einmitt að samningaviðræðum sem eru í gangi yrði
haldið áfram.

vöxt að stjórnmálamenn gefi yfirlýsingar sem þeir vilja síðan lítið kannast við,
eða að minnsta kosti túlka á annan veg en
orðanna hljóðan. Á Austurvelli voru yfirlýsingar stjórnmálamanna spilaðar viku
eftir viku til að rifja upp hvað sagt var
í kosningabaráttinni fyrir meira en ári.
En það var reyndar áður en okkur var tilkynnt að ummæli í kosningabaráttu væru
bara til þess brúks, og hefðu ella enga
þýðingu.
Gjaldeyrishöft hafa nú verið hér á landi
í bráðum sex ár. Það er áríðandi að sem
mestur friður verði um hvernig þau verða
afnumin, þó ólíklegt megi telja að um
það náist fullkomin sátt. Þess vegna er
áríðandi að ekki verði klippt á línuna til
Evrópusambandsins nema að áætlun liggi
fyrir um afnám haftanna. Við getum haft
mismunandi skoðanir á aðild að Evrópusambandinu, en það má ekki fækka leiðunum sem hugsanlegar eru til afnáms
haftanna.
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Vínspursmálið
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Með vissu millibili ranka sjálfstæðismenn við sér og muna að
þeir eru flokkur sem aðhyllist
frelsi í viðskiptum. Í kjölfarið
leggja þeir alltaf fram frumvarp
um að heimilt verði að selja vín í
matvöruverslunum.
Og við rjúkum upp til handa
og fóta, voða spennt, og förum að
ræða frumvarpið fram og til baka,
eins og til standi að greiða einhvern tímann atkvæði um það. Og
nú, á miðju sumri, þegar Alþingi
er í sumardvala, er þetta vínsöluspursmál rætt af mikilli ákefð. Af
hverju erum við að tala um það
núna? Það er til þess að við tölum
ekki um annað.
Allt hitt
Við tölum þá ekki á meðan um
það hvernig sjálfstæðismenn
hafa svikið eitt helsta kosningaloforð sitt um þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður að ESB. Flokkurinn
klofnaði fyrir vikið – frjálslynt
fólk, sem vill hafa áhrif á líf sitt
sjálft, streymdi úr flokknum, sem
bregst þá við með allsherjar átaki
í vínspursmálinu; og býður líka
upp á ameríska stórmarkaði, svo
sem eins og í sárabætur fyrir það
að fá aldrei að vita hvað hugsanleg Evrópusambandsaðild kann

að þýða fyrir lífskjör almennings.
Á meðan við rökræðum vínspursmálið fjálglega gæti líka
farið svo að við gleymdum því að
sjálfstæðismenn standa nú um
mundir í því að leggja niður heilbrigðisstofnanir víða um land. Það
er byggðastefna í verki. Þótt framsóknarmenn ætli að skipa Hafnfirðingum að flytja til Akureyrar,
vilji þeir halda vinnu sinni, þá er
þetta eiginlega miklu afdrifaríkari
byggðastefna en slíkur flutningur,
rétt eins og kvótakerfið (sem allir
stóru flokkarnir fjórir bera reyndar ábyrgð á) hefur eytt grónum
byggðum.
Á meðan við ímyndum okkur að
sjálfstæðismenn berjist fyrir skýlausum rétti okkar til vínkaupa
hvar og hvenær sem okkur lystir
– og þyrstir – er ekki ósennilegt að
við gleymum því að nýlega tók formaður flokksins upp á því greiða
Hannesi Hólmsteini Gissurarsyni
milljónir af opinberu fé til þess að
hann geti lagst í rannsóknir á hugmyndum sínum um orsakir Hrunsins; en eins og hvert mannsbarn
gæti sagt Bjarna Benediktssyni
telur Hannes að Hrunið hafi alls
ekki og ekki í nokkrum skilningi
verið Davíð Oddssyni að kenna.
Við gætum líka hugsanlega
gleymt að fylgjast með því hvernig sjálfstæðismenn eru nú í óða
önn að reka bankastjóra Seðlabankans fyrir þá ósvinnu að kæra
Samherja fyrir brot á gjaldeyrislögum, en við því hefur þetta
sjávarútvegsfyrirtæki brugðist
með því að kæra dómara og láta
eins og það sé yfirleitt svívirða að
málið komi fyrir dómstóla enda
sé Samherji yfir landslög hafinn.

Til virðist standa að ráða í Seðlabankann annaðhvort einn kunnasta brauðmolasinna landsins og
öfgafullan andstæðing velferðarsamfélagsins – eða hagfræðing
sem kunnur hefur orðið fyrir að
skrifa skýrslu um prýðilega stöðu
íslensku bankanna árið 2007.
Og á meðan við þráttum fram og
til baka um þessi vínkaupaspursmál gæti okkur jafnvel yfirsést
hvernig sjálfstæðismenn halda
hlífiskildi yfir pólitískum aðstoðarmanni innanríkisráðherra sem
eftir öllum sólarmerkjum að dæma
sendi á sínum tíma völdum fjölmiðlum trúnaðarupplýsingar um
erlendan hælisleitanda og skáldaði
upp ávirðingar þegar upplýsingarnar sjálfar reyndust ekki nógu
krassandi til að útmála þennan
mann sem illmenni sem ekki ætti
skilið eðlilega landvist hér í ríki
réttlátra.
Sjálfstæðismenn ráða. Sjálfstæðismenn stjórna. Þeir nota
völd eins og fólk sem er vant því
að hafa hlutina eftir sínu höfði; og
það sé hin náttúrulega skipan hlutanna að þeir hafi völdin. Valdaflokkurinn yfir Íslandi sem aðhyllist frjálsræði að því marki að þeir
stjórni því.

eigum við sem samfélag að segja
sem svo: áfengi hefur haft svo
afgerandi áhrif á líf margra landsmanna – og samfélagið í heild – að
rétt er að hver og einn sem aflar
sér þess þurfi að gera sér sérstaka
ferð til þess; þurfi að hafa örlítið
fyrir því að nálgast það; þurfi að
hugsa sig um. Það fólk sem vill
geta drukkið hvítvínsglas með
matnum og eitt á eftir í kvöldsólinni – og ekki meir – verður þá að
una því að geta ekki kippt flösku
með sér í stórmarkaðnum heldur
verður að rölta í ríkið. Er það erfitt? Þar taka á móti manni sérþjálfaðir sölumenn sem hjálpa manni

➜ Við gætum líka hugsan-

lega gleymt að fylgjast með
því hvernig sjálfstæðismenn
eru nú í óða önn að reka
bankastjóra Seðlabankans
fyrir þá ósvinnu að kæra
Samherja fyrir brot á gjaldeyrislögum.

að velja vín sem hentar hverju
sinni, í stað þess að innkaupastjórar Baugs eða annarra einokunarrisa kaupi ofan í okkur öll tvær,
þrjár tegundir að sínum geðþótta.

SVEFNSÓFAR Í HÖLLINNI
ÁTTU
VON Á
GESTUM!
SVEFNSÓFAR
Í ÚRVALI

En vínspursmálið?
En vínspursmálið? Hvað um það?
Þetta er álitamál. Áfengi er hreint
ekki eins og hver önnur matvara –
að minnsta kosti ekki hér á landi.
Það er vímugjafi. Og alkóhólismi
hefur verið þjóðarböl á Íslandi um
aldir og naumast til sú fjölskylda
sem ósnortin er af honum. Skiptir
það engu máli? Eigum við að láta
okkur standa á sama um það? Eða

Enn ekki búið að slátra
Íbúðalánasjóði
Enn er ekki búið að sálga ÍBÚÐALÁNAkvæmt þeim tillögum sem
Í búð a l á n a sjó ði þrát t SJÓÐUR
þingflokkum voru kynntar
fyrir fagnaðarlæti suður
í vor. Skírskotanir í danskt
í Brüssel yfir framkomnhúsnæðiskerfi voru annum hugmyndum í ríkisars á óljósum forsendum.
stjórn um breytingar á
Hitt þarf líka að kanna
sjóðnum. Oda Helen Slethverjir kostir hins danska
nes, forseti Eftirlitsstofnkerfis raunverulega eru
með tilliti til þess hve
unar EFTA (ESA), lýsir
því nú yfir, samkvæmt
auðvelt er að eignast húsfréttum fjölmiðla, að nú Ögmundur
næði. Sýnist mér þar sittverði hætt að rannsaka Jónasson
hvað orðum aukið. Þetta
hvort sjóðurinn standist alþingismaður
þarf að leiða rækilega í
ljós áður en hrapað er að
markaðsvæðingarkröfur ESB því fyrirsjáanlegt sé að
breytingum.
dregið verði úr félagslegu hlutAlþingi á síðasta orðið
verki sjóðsins.
Hinn félagslegi þráður í ÍbúðaFögnuðurinn í Brüssel lýtur að því
lánasjóði hefur sem kunnugt er
að íslensk stjórnvöld skuli ætla að
í bland verið sá að tryggja lánvísa lántökum vegna allra eigna
sem eru meira en fjörutíu milljveitingar á landinu öllu og jafna
áhættu sína með því að hafa á
óna króna virði til bankanna. Þetta
hendi bæði hin tryggari veð sem
myndi stórlega veikja Íbúðalánaog hin ótryggari.
sjóð. Styrkur hans er í því fólginn
Velferðarráðherra hefur kynnt
að hafa á hendi sem flest traust
hugmyndir að breytingum á
veð. Menn kann að ráma í að þegar
lögum um Íbúðalánasjóð. Sagt er
bankarnir gerðu aðför að Íbúðaað stuðst verði við „danska kerflánasjóði á árunum fyrir hrun, þá
ið“. Á kynningarfundum var þó
vildu þeir að hann héldi sinni stöðu
jafnan tekið skýrt fram að ýmisgagnvart tekjulægsta hluta þjóðlegt sem mörg okkar tóku sem
arinnar og „köldum svæðum“, þ.e.
jákvæðast í „danska kerfinu“,
svæðum á landsbyggðinni þar sem
svo sem möguleikar á tímabundfasteignaviðskipti gengju treginni frystingu afborgana, á ekki
lega og eignirnar fyrir vikið lágt
að gilda í hinu íslenska kerfi sammetnar. Inn á slík „ótrygg“ svæði

TÍSTIÐ
Una Sighvatsdóttir
@ungasighvats
20. júlí 2014
Borgaði 500 kr fyrir glas af
Bónus appelsínusafa í dag.
Ferskur appelsínusafi hefði kostað 1000
kr. Er það alveg normal verðlagning?

Halldór Halldórsson
@dnadori
21. júlí 2014
Ef ég væri borgarstjóri væri
mitt fyrsta verk að rífa niður
útveggina í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum og bjóða öllum að hafa gaman.

➜ Íbúðalánasjóður er enn

á líﬁ þótt Evrópusambandið
og þær stofnanir sem kalla
má skilgetin afkvæmi þess,
vilji hann feigan. Alþingi á
síðasta orðið.
vildu bankarnir sem minnst koma.
Og það sem meira er, þangað fóru
þeir ekki!
Styrkur Íbúðalánasjóðs hefur
sem áður segir verið í því fólginn
að hafa undir sínum handarjaðri
bæði hin tryggari veð sem og hin
ótryggari. Oda Helen Sletnes,
forseti Eftirlitsstofnunar EFTA
(ESA), gefur sér að nú sé búið að
hverfa frá þessu fyrirkomulagi
og fagnar ákaft. Í mínum huga er
þetta ótímabær fögnuður og sannast sagna ekkert sérlega geðfelldur og minnir á hve takmarkaða
virðingu Evrópusambandið ber
fyrir lýðræðislegum vilja þegar
hagsmunir markaðsfyrirtækja
eru annars vegar.
En málið er sem betur fer ekki
útkljáð. Lögum hefur enn ekki
verið breytt. Íbúðalánasjóður er
enn á lífi þótt Evrópusambandið
og þær stofnanir sem kalla má
skilgetin afkvæmi þess, vilji hann
feigan. Alþingi á síðasta orðið.

ALICIA Svefnsóﬁ
B 163 D 83 H 78 cm.
Dýnustærð 147x197 cm.
Slitsterkt áklæði. Litir:
Rautt, svart, grænt, og
blómamunstur.

119.990
FULLT VERÐ: 139.990

MELBOURNE SVEFNSÓFI MEÐ TUNGU

AF NETINU
Skrýtnir dagar og skrýtið loftslag
Er þetta íslenskt loftslag? Varla.
Molluhiti, rigning og mikill raki. Dálítið þrúgandi.
Þegar ég var krakki rigndi alltaf heil ósköp á sumrin. En rigningin
var köld og það blés. Nú er rigning og logn.
Hafið í kringum Ísland er víst mjög hlýtt. Maður sér að gróður vex
með eindæmum vel. Laxveiði gengur illa, löxum fækkar semsagt
en uglum fer fjölgandi.
Ég held mikið upp á uglur–en ég er vanur að sjá þær að næturþeli í Grikklandi.
Lundinn er hins vegar að deyja út sunnan- og vestanlands, en lifir
ennþá norðanlands. Samt eru búðirnar í Reykjavík fullar af lunda.
Mér skilst reyndar að mikið af honum sé framleitt í Kína. Selst
sem íslenskt.
http://www.eyjan.pressan.is/silfuregils
Egill Helgason

Rúmfatageymsla í tungu.

169.990
FULLT VERÐ: 199.990

MELBOURNE Svefnsóﬁ Stærð: 243x170 H:70 cm.
Slitsterkt áklæði. Litir: Svargrár, grænn og rauður.
Vinstri og hægri tunga.
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TÍMAMÓT
Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

SIGURBJÖRT JÚLÍANA
GUNNARSDÓTTIR
Kjarrheiði 13, Hveragerði,

lést föstudaginn 11. júlí. Útförin fer fram
frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn 23. júlí
kl. 15.00.
Örn Sigurðsson
Sigrún Margrét Arnardóttir
Bjarndís Arnardóttir
Örn Arnarson
börn og barnabörn.

Geir Gunnarsson

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

PÁLL JÓNSSON
Gránufélagsgötu 37, Akureyri,

lést á dvalarheimilinu Lögmannshlíð
17. júlí. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju mánudaginn 28. júlí kl. 13.30.
Sigurgeir Pálsson
Rósa Pálsdóttir
Anna Kristín Pálsdóttir
afa- og langafabörn.

Jórunn Agnarsdóttir
Pálmi Vilhjálmsson
Jón Frímann Ólafsson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

ELÍSA MARGRÉT JÓNSDÓTTIR
hjúkrunarheimilinu Skjóli,
Kleppsvegi 64,
áður Bólstaðarhlíð 40, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli 14. júlí.
Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju
þriðjudaginn 22. júlí kl. 13.00.
Ingibjörg Sigurjónsdóttir
Guðmundur Sigurpálsson
Ásthildur Sigurjónsdóttir
Jón Stefánsson
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubarn.

Eiginmaður minn, faðir okkar,
sonur, bróðir og mágur,

AXEL PÁLMASON
hagfræðingur hjá
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum,

lést á George Washington University
Hospital í Washington 10. júlí sl.
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju
fimmtudaginn 24. júlí kl. 13.
Tammy Jean Ganey
Elsa Sandra Axelsdóttir
Charles Pálmi Axelsson
Elsa Þórhildur Axelsdóttir
Helga Jóna Pálmadóttir
Sveinn Aðalsteinsson
Gissur Pálmason
Davíð Pálmason
Svava Guðjónsdóttir
Óli Pétur Pálmason
Jóna María Ásmundsdóttir
Þorbjörg Pálmadóttir
Andrés Ívarsson
Pálína Pálmadóttir
Ingólfur Pétursson
og fjölskyldur

Lyfti ráðherrum en þó
aðallega andanum
Miðstöð Sri Chinmoy heldur upp á fjörutíu ára afmæli sitt í dag. Lærifaðirinn kom sex
sinnum hingað til lands og setti mark sitt á það. Þess má enn víða sjá merki.
Friðarboðberinn Sri Chinmoy hélt
fyrirlestur í Háskóla Íslands þann
21. júlí 1974, í fyrstu Íslandsför
sinni. Sérstök Sri Chinmoy-miðstöð hér á landi miðar upphaf sitt
við þennan dag og fagnar því 40 ára
afmæli í dag.
Alls kom þessi Íslandsvinur sex
sinnum hingað og leyfði landanum
að njóta þeirra afurða sem hann
hafði í sínum andans ranni. Þar er
af nógu að taka en auk þess að vera
lærifaðir í hugleiðslu og andlegum
fræðum var hann skáld, tónskáld,
tónlistarmaður og aflraunamaður
hinn mesti. Eflaust muna margir
eftir því er hann hóf Steingrím heitinn Hermannsson, þáverandi forsætisráðherra, á loft í upphafi Friðarhlaups árið 1989.
Hann var þó ekki eini íslenski
stjórnmálamaðurinn sem Chinmoy
lyfti því hann þakkaði þingmönnum
sem tilnefnt höfðu hann til friðarverðlauna Nóbels með því að lyfta
þeim sem komu og hittu hann á
Hótel Borg árið 2003. Hafði hann
þennan háttinn á víða um heim og
lyfti meðal annarra Nelson Mandela og frjálsíþróttastjörnunni Carl
Lewis.
Hann setti mark sitt á lífið hér
heima en auk miðstöðvarinnar sem
haft hefur nóg fyrir stafni undanfarna áratugi þá eru hér til dæmis
hljóðfæraverslun og kaffihús sem
litu dagsins ljós fyrir tilstuðlan hans.
Torfi Leósson kynntist Chinmoy
þegar hann var lítill polli en hann
er nú virkur í starfsemi miðstöðvarinnar. „Chinmoy var mjög alþýðlegur og mikið fyrir góðan húmor,“
segir Torfi. „Þegar hann kom á
kaffihúsið til okkar á Klapparstígnum þá skapaðist þar afslöppuð, ja,
mér liggur við að segja fjölskyldustemning.“
Hann segir enn fremur að lærifaðirinn hafi verið mjög uppörvandi.
„Hann sannfærði mann um að ekkert væri ómögulegt og að hægt væri
að ná markmiðum sínum án þess að
stressa sig. Þetta stress er eiginlega
falskur vinur, manni finnst maður
áorka miklu með því en það er tálsýn.“
Í tilefni dagsins verða haldnir tón-

LÆRISVEINAR CHINMOYS Torfi Leósson, Andrés Ramón Sangitamiya, Laufey Sigrún

Haraldsdóttir og Eymundur Kjeld.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hann sannfærði mann
um að ekkert væri ómögulegt og að hægt væri að ná
markmiðum sínum án þess
að stressa sig.
leikar í Fríkirkjunni í kvöld klukkan
átta. Þar mun hljómsveitin Mountain Silence spila fyrir gesti. Meðlimirnir ættu að þekkja fjallanna
ró því þeir koma frá Alpafjöllum og
hafa 30 ára reynslu af því að spila
tónlist sem vænleg er í hugleiðslu.
Verður þar tónlist Chinmoys í aðalhlutverki.
Einnig munu félagar úr Sri
Chinmoy-miðstöðinni á Íslandi spila
og leika en svo verða leiknar upptökur af hljómleikum Sri Chinmoy
sjálfs. Einnig eru hugleiðslunámskeið í boði hjá miðstöðinni um þessar mundir og eins og allt sem gert
er í nafni Chimnoy er það ókeypis.

Okkar ástkæra

SIGRÍÐUR GUÐMUNDSDÓTTIR

jse@frettabladid.is

EFTIRMINNILEGT ATVIK Chinmoy lyftir

Steingrími Hermannssyni árið 1989.

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

Langholtsvegi 78,

MAGNÚS STEFÁNSSON

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni
þriðjudaginn 22. júlí kl. 15.00. Þeim sem
vilja minnast hennar er bent á Minningarsjóð
líknardeildar og heimahlynningar
Landspítalans.

Hlíðarhúsum 3,
áður Garðsenda 13,

Gunnar Bernhard
Ragna G. Gould
Guðmundur Geir Gunnarsson
Gylfi Gunnarsson
Edda Gunnarsdóttir
Gunnar Gunnarsson
og fjölskyldur.

Richard Gould
Ingibjörg Snorradóttir
Dóra Bjarnadóttir
Sveinn Ásgeir Baldursson
Bergljót Ylfa Pétursdóttir

sem lést föstudaginn 11. júlí, verður
jarðsunginn frá Grafarvogskirkju,
þriðjudaginn 22. júlí kl. 13.00.
Jóna Kristbjörg Jónsdóttir
Guðrún Magnúsdóttir
Helgi Hermann Hannesson
Guðjón Magnússon
Unnur V. Ingólfsdóttir
Stefán Magnússon
Lone Madsen
Sólveig Magnúsdóttir
Halldór Árnason
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

VILBORG GUÐNÝ JÓNSDÓTTIR
sem lést að Hjúkrunarheimilinu Ási í
Hveragerði, sunnudaginn 13. júlí, verður
jarðsungin frá Hveragerðiskirkju föstudaginn
25. júlí kl. 14.00.
Jón Waage
Erla Waage
Auður Waage
Baldur Waage
Freyr Waage
barnabörn og barnabarnabörn.

Edda G. Garðarsdóttir
Kjartan Lárusson
Þórdís U. Þórðardóttir
Nina Holm

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@365.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

ASKA Í FÖSTU FORMI
AS
Fran
Fransk-þýski
hönnunarneminn Geraldine
Spilker
hefur þróað aðferð til að binda ösku í
Spil
trjá
trjákvoðu. Þannig getur hún búið til muni úr
ös látins fólks sem aðstandendur geta átt.
ösku

FJÖLBREYTNI
„Nýjar kryddjurtir
eru orðnar vinsælar
og margar salattegundir eru í boði,“
segir Guðmundur
Vernharðsson
garðyrkjufræðingur.
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HRESST UPP Á
MATARGERÐINA
HEIMARÆKTUN Það er alls ekki of seint að gróðursetja forræktaðar kryddplöntur og matjurtir. Margar þeirra lifa langt fram á haust.

M
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ikil vitundarvakning hefur orðið undanfarin ár meðal Íslendinga þegar kemur að ræktun
kryddjurta og matjurta í heimahúsum.
Þótt komið sé fram í miðjan júlí er ekki
of seint að gróðursetja forræktaðar
kryddplöntur og matjurtir enda duga
þær margar hverjar langt fram á haust
eða þar til frostið skellur á. Guðmundur Vernharðsson garðyrkjufræðingur
segir fjölbreytni hafa aukist sérstaklega
mikið í kryddjurtum enda séu landsmenn áhugasamari um matargerð en
áður. „Mér finnst matreiðslumenningin
hafa tekið mikið stökk fram á við með
tilkomu netsins og matreiðsluþátta í
sjónvarpi. Margir sækja sér alls kyns
uppskriftir þangað og þurfa fyrir vikið
oft nýjar kryddjurtir sem hvetur marga
til að hefja ræktun á nýjum tegundum.“
Það er orðið of seint að sögn Guðmundar að gróðursetja ýmsar tegundir
káls en hins vegar er ekki of seint að
gróðursetja forræktaðar salattegundir
þótt úrvalið í gróðurstöðvum lands-

ins sé minna nú en í vor. „Fólk er farið
að rækta fjölbreyttari flóru en áður.
Nýjar kryddjurtir eru orðnar vinsælar
og margar salattegundir eru í boði
sem hægt er að rækta án mikillar fyrirhafnar. Íslendingar hafa líka vanist
því undanfarin ár að hafa ferskt salat
í verslunum og vilja því eðlilega prófa
sig áfram sjálfir yfir sumartímann. Svo
getur ræktun sparað pening, ekki síst
þegar kemur að kryddjurtum.“
Ef matjurtir og kryddplöntur eru
ræktaðar í kerum er mikilvægt að nota
nógu stór ker að sögn Guðmundar.
„Svo bendi ég fólki alltaf á tvö mikilvæg atriði. Annað er að fólk velji þær
kryddjurtir og matjurtir sem því þykja
góðar og kunni að nýta til matargerðar.
Hitt er að huga að staðsetningu þeirra
því miklu skiptir hafa kryddið og matjurtirnar í seilingarfjarlægð. Annars
er hætt við því að þær séu ekki notaðar og því til lítils að leggja út í slíka
ræktun. Svalir og pallur eru til dæmis
góður staður.“

INNIPÚKI Basilíka
er ein þeirra kryddjurta sem þarf að rækta
innandyra.
MYND/VALLI

FÓLK| HEIMILI
HLÝLEGT Það er
bókstaflega slegist
um suma tekkmuni og
algengt að sjá þá í bland
við nýrri húsgögn.

AÐLAÐANDI UMHVERFI
Fallegur bekkur setur svip á umhverfið.
Bekkurinn getur
verið við útidyr þar
sem pláss er eða
bara úti á verönd.
Á góðum dögum er
hægt að setja sessur
og púða á bekkinn
og tylla sér með
kaffibollann. Bekkir
hafa fengist hér á
landi, en einnig er
hægt að finna gamla
eldhúsbekki og mála
þá upp á nýtt.
Það er svo margt
skemmtilegt hægt
að gera í garðinum. Umhverfið verður meira aðlaðandi þegar sett
eru falleg húsgögn utanhúss. Gestum finnst þeir velkomnir að húsi
þar sem fallegur bekkur með púðum er við dyrnar. Ekki sakar að hafa
blóm í pottum í nálægð. Einnig er hægt að hafa trébekk úti á grasflöt meðal fallegra sumarblóma, jafnvel fleiri en einn. Með því nýtist
garðurinn betur því þá er hægt að setjast á bekkinn og slappa af á
milli garðverka.
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

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

GEFA HEIMLINU HLÝJU
NOTAÐ Í BLAND VIÐ NÝTT Eftirspurn eftir notuðum húsgögnum hefur aukist
mikið eftir hrun og þá sér í lagi frá sixtístímabilinu. Í dag þykir fínt að blanda
notuðu við nýtt. Landslagið er gjörbreytt frá því á árunum fyrir hrun.

S

trax eftir hrun árið 2008 jókst
eftirspurn eftir notuðum húsgögnum. Í kjölfarið komust
gamlir tekkskenkar, hansahillur og
ruggustólar, sem um tíma fóru beint á
haugana, aftur í tísku. Nú er svo komið
að þessir hlutir seljast á góðu verði
og er algengt að sjá þeim blandað við
nútímalegri hönnun. Ef vel tekst til
gefur það heimlinu hlýju. Þó sumir
þykist nú sjá merki um að nýtt 2007 sé
í aðsigi virðist ekkert lát á eftirspurn
eftir gömlum munum. Þá sér í lagi frá
sjöunda áratugnum.
Arnar Laufdal Aðalsteinsson, eigandi verslunarinnar Notað og nýtt
sem selur notuð húsgögn í umboðssölu, þekkir vel til í þessum efnum en
hann hóf sams konar rekstur árið 1992
og rak verslun með notuð húsgögn í
fimmtán ár. „Ég hætti svo rekstri árið
2007. Þá var orðið mjög lítið að gera
enda langflestir að kaupa nýtt. Ég opnaði svo aftur fyrir þremur árum og nú
er landslagið allt annað. Fólk er miklu
meira að sækja í þetta gamla. Margir
vilja gera hlutina upp og mér finnst
fólk í raun ótrúlega duglegt við það.

Það er að pússa, lakka og hvítta og ég
veit líka dæmi þess að fólk fari með
hlutina á bólstrunarnámskeið.“
Arnar segir sixtíshúsgögn einna vinsælust og nefnir tekkskenka, -borð og
hansahillur. Hann segir þessa hluti fara
á fínu verði. Hann segir gömul og þung
antíkhúsgögn ekki jafn vinsæl enda séu
antíkverslanir að týna tölunni. „En svo
er fólk líka að kaupa þetta hefðbundna,
sem allir þurfa að eiga, eins og sófasett, borð og stóla. Það skýrist ef til
vill líka af verðlagi á nýjum húsgögnum
en sæmilega vönduð ný sófasett geta
hæglega kostað fleiri hundruð þúsund.“
Aðspurður segir Arnar það líka
vissulega gott fyrir umhverfið að
kaupa notað. „Og svo er það líka þjóðhagslega hagkvæmt.“
Arnar segist vera með talsvert af
fastakúnnum. „Fólk er oft að leita að
einhverju sérstöku og lítur þá reglulega við. Það fer einn hring og dettur
svo að endingu niður á það sem leitað
er að. Það er alltaf skemmtilegt og það
er gaman að reka svona verslun í dag.“
■

ALLT ANNAÐ Arnar rak
verslun með notuð húsgögn frá 1992 til 2007, en
þá var orðið mjög lítið að
gera. Hann opnaði Notað
og nýtt fyrir þremur árum
og segir landslagið nú allt
annað.

vera@365.is

HÚSGÖGN ÚR MÖSKVA
Hinn frægi spænski hönnuður
Patricia Urquiola hefur hannað
húsgagnalínu úr málmmöskva
fyrir spænska merkið Kettal.
Hún paraði saman tilbúin og
náttúruleg efni til að búa til sófa,
borð og stól fyrir línuna sem
hún kallar Mesh.
mót
Bak og armarr sófans eru mótuð úr álmöskva.. Grunnur
sófans er úr
gegnheilum
viði en púðarnir bólstraðir.
Borðið
er búið til
úr tveimur
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álmöskvum sem mynda gagnstæð horn á borðinu.
Urquiola, sem býr og starfar
í Mílanó, er í framvarðarsveit
nútímahönnunar. Hún er lærður
arkitekt en tekst á við verkefni
í húsgagnahönnun, liststjórnun
og arkitektúr.
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21. JÚLÍ 2014

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali sölufulltrúi

Gústaf Adolf
Björnsson

Stefán Már
Stefánsson

Guðbjörg G.
Blöndal

Ásdís Írena
Brynjólfur
Sigurðardóttir Snorrason

lögg. fasteignasali skjalagerð

Finndu okkur
á Facebook

sölufulltrúi
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Fallegt hús á Skaganum
Elín Viðarsdóƫr Lögg. fasteignasali

Kaplaskjólsvegur 51 íb. 301 33,9m
Opið hús fimmtudaginn 24. júlí kl. 17:00-17:30

Vantar
eignir á skrá
FríƩ
verðmat

x4 herbergja - 3 SVEFNHERBERGI xEndurnýjuð gólfefni 2012
x87,3fm íbúð
xStórframkvæmdir utanhúss 2014
xEndurnýjað eldhús 2004
xSeljandi tekur kostnað
xEndurnýjað baðherbergi 2012

elin@fasteignasalan.is

Sími: 695 8905

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Valhöll fasteignasala og
Þórunn Pálsdóttir sölufulltrúi
s: 773-6000 kynnir:
Sóleyjargötu 10, Akranesi.
Fallegt einbýli á þremur
hæðum á mjög góðum stað.
Húsið var byggt árið 1953 og
hefur alla tíð verið í eigu sömu
fjölskyldu. Komið er inn í flísalagt anddyri á jarðhæð. Gengið er
eina hæð upp stiga í rúmgott hol
með innbyggðum skápum. Þaðan
er á tveimur stöðum gengið inn í
stórar, bjartar samliggjandi stofur og borðstofu.
Úr stofu er gengið inn í 14
fm sólstofu sem byggð var árið
1987 og þaðan er útgengt á stóra
steypta sólbaðsverönd með fallegu
útsýni. Úr holi er á vinstri hönd
gengið inn í bjart eldhús með innréttingu frá áttunda áratugnum,
en um fjögurra ára eldhústækjum
frá Blomberg, keramikhelluborði
og góðum ofni. Við hliðina er baðherbergi. Úr holi er gengið upp á
efstu hæð hússins þar sem er lítil
snyrting og fjögur svefnherbergi.

Fallegt hús með góðum garði. Gott
útsýni er frá húsinu.

Úr forstofu á jarðhæð er gengið
inn í rými sem býður upp á mikla
möguleika, svo sem vinnustofu.
Grunnflötur hússins er um 80
fm á þremur hæðum, en efsta
hæðin er undir súð. Auk þess er
um 14 fm sólstofa og 45,1 fm bílskúr.
Garðurinn er mjög fallegur,
skjólsæll og vel hannaður.
Skemmtilegar tröppur liggja
þaðan upp á sólbaðsveröndina.

Flyðrugrandi 10 - 107 Reykjavík

Nýtt á skrá

Laus strax

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

Lindarbyggð 28 - 270 Mosfellsbær
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Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00
til 17:30

S
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Fallegt og bjart 164 m2, 5 herbergja
parhús ásamt 22 m2 opnu bílskýli
innst í botnlanga við Lindarbyggð 28
í Mosfellsbæ. Frábær staðsetning
í vinsælu hverfi. Gróinn garður
með timburverönd, útigeymslu og
gróðurhúsi. V. 44,9 m.

Mjög falleg 65,1 m2 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð við Flyðrugranda 10 í Reykjavík.
Eignin er með nýlegum innréttingum og
gólfefnum. V. 25,3 m.

Hrísmóar 2B - 210 Garðabær

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

Krókabyggð 18 - 270 Mosfellsbær

Nýtt á skrá
104 m2, 3ja herbergja íbúð á 2 hæðum við
Hrísmóa 2B, Garðabæ. V. 30,0 m.

Stórikriki 1A - 270 Mosfellsbær

IÐ
OP

S

HÚ

Laus strax

Opið hús þriðjudaginn 22. júlí frá
kl. 17:30 til 18:00

Nýtt á skrá

Falleg og rúmgóð 102,7 m2, 2ja
herbergja íbúð á 1. hæð í lyftuhúsi
við Stórakrika 1A í Mosfellsbæ.
Íbúðin skiptist í rúmgott svefnherbergi, forstofuhol, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu.
Sérgeymsla í kjallara. V 26,5 m.

Árbraut - Meðalfellsvatn
Fallegt sumarhús, ásamt gestahúsi,
gróðurhúsi, vinnuskúr/geymslu,
sánaklefa og bátaskýli.
Frábær staðsetning með glæsilegu
útsýni við vatnið. V. 16,9 m.

Nýtt á skrá

Vatnalóð

Lausar strax

Fallegt 108 m2 raðhús við Krókabyggð
18 í Mosfellsbæ. Um er að ræða 96 m2
íbúð á jarðhæð ásamt 12 m2 rislofti sem
er að grunnfleti mun stærra. Timburverönd og garður í suður. V. 35,9 m.

Hjallahlíð 25 - 270 Mosfellsbær

Nýtt á skrá

Miðholt 3 - 270 Mosfellsbær

Laus strax
118,4 m2, 5 herbergja endaíbúð með
sérinngangi á 2. hæð í 2ja hæða fjölbýli við
Hjallahlíð 25 í Mosfellsbæ. V. 32,5 m.

Klapparstígur 14 - 101 Rvk

Laus strax

Falleg og björt 89,1 m2, 3ja herbergja íbúð
á 3. hæð í lyftuhúsi við við Klapparstíg 14 í
Reykjavík. V. 39,9 m.

Falleg 47,5 m2, 2ja herbergja íbúð
á 3. hæð í þriggja hæða fjölbýli við
Miðholt í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í
forstofuhol, baðherbergi, svefnherbergi,
eldhús og stofu. Íbúðinni fylgir geymsla
á sömu hæð með glugga. V. 16,7 m.

Bakkasel 30 - 109 Reykjavík
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.

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Vegna mikillar sölu óskum við eftir
öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.
Skoðum og metum samdægurs.
Sanngjörn söluþóknun.
Marargata – Reykjavík. Glæsileg fasteign í miðborginni.

Bjargarstígur- Reykjavík. 2ja herbergja íbúð.
Falleg 57,2 fm. íbúð á neðri hæð í tvíbýli á
frábærum stað í miðbæ Reykjavíkur. Sameiginlegur
inngangur er með íbúð á efri hæð. Eignin hefur
verið endurnýjuð þó nokkuð m.a. baðherbergi
(2007), gólfefni (2012), gluggar ásamt gleri í suðurhlið (2008) og þak (2006). Húsið var allt málað
árið 2009. Gróinn garður og er möguleiki að útbúa
góða verönd í bakgarði.

Stórglæsilegt og nánast algjörlega endurnýjað
355,1 fm einbýlishús á þremur hæðum auk riss og
18,6 fm bílskúr. Á efri hæðum hússins og í risi er
stór 7 herbergja glæsileg íbúð og á jarðhæð eru
tvær litlar íbúðir sem hafa verið í útleigu en væri
hægt að sameina aðalíbúð hússins. Eignin hefur
öll verið endurnýjuð að innan og innréttuð á afar
smekklegan máta á sl. árum. Stofur eru stórar og
bjartar og að hluta með verulega aukna lofthæð,
allt að 7 metrum. Stór eyja er í eldhúsi. Húsið er
teiknað af Guðmundi H. Runólfssyni árið 1931.
Rut Káradóttir innanhússarkitekt teiknaði
breytingar sem gerðar voru á eigninni að innan árið
2008. Þráinn Hauksson landslagsarkitekt hannaði
lóð hússins sem var endurnýjuð árið 2012.
Frábær staðsetning í miðborginni.

Verð 23,9 millj.

3JA HERBERGJA

4RA- 6 HERBERGJA

RÚGAKUR – MEÐ SÉRINNGANGI.

BARÐASTAÐIR. 4RA HERBERGJA.

- 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. Stutt í skóla og leikskóla.

Falleg 119,6 fm. íbúð að meðt. 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.
32,9 millj.
Einstakt útsýni yﬁr ﬂóann og til Esjunnar.

44,9 millj.

Nýhöfn 2-6, Sjálandi Garðabæ. Nýjar 4ra herbergja íbúðir.
Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða nýju fjölbýli í Sjálandinu við smábátahöfnina. Sjávarútsýni er frá stofum
og eldhúsum í öllum íbúðum. Um er að ræða
íbúðir frá 123,5 fm. upp í 150,1 fm. ásamt lokaðri
og upphitaðri bílageymslu. Íbúðirnar eru ýmist
með góðum svölum eða stórum timburveröndum.
Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða ﬂísar
á baðherbergjum og þvottahúsum.
Staðsetning er frábær við sjávarsíðuna í
Garðabæ og stutt í frábær útivistarsvæði, sem
og alla þjónustu.
Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og
Gunnars

SUMARHÚ
SUMARHÚS
ÚS

SUMARHÚS
SUMARHÚ
ÚS

BLÖNDUHLÍÐ.

TRÖLLAKÓR- 4RA HERB. ENDAÍBÚÐ.

SYÐRI – REYKIR, BISKUPSTUNGUM.

ÚTHLÍÐ - BISKUPSTUNGUR

- Mikið endurnýjuð 63,5 fm. risíbúð í Hlíðunum.
- Nýlegt eldhús. Nýlegt baðherbergi. Ný gólfefni.
- Aukaherbergi í risi þar sem áður voru geymslur.
- Sér merkt bílastæði fylgir.

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.
41,9 millj.

54,4 fm. sumarbústaður á mjög grónu og kjarri vöxnu 2,888
ha. eignarlandi við Syðri- Reyki í Biskupstungum. Falleg
fjallasýn m.a. sést til Hlöðufells og Bjarnarfells og allt að
Jarlhettum í Langfjökli. Brúará umlykur landið á þrjá vegu.
Rafmagn og nægt heitt vatn.
15,9 millj.

Fallegur 52,3 fm. sumarbústaður ásamt 19,8 fm. geymslu/
gestahúsi eða samtals 72,1 fm. með 140 fm. viðarverönd
á frábærum stað í Úthlíð í Biskupstungum. Bústaðurinn er
á 7.924 fm. kjarri vöxnu eignarlandi og er einstakt útsýni úr
honum til allra átta. Heitur pottur á verönd. 19,7 millj.

27,9 millj.

LAUGARNESVEGUR

BAKKAHJALLI

Laugarnesvegur. Heil húseign.

Bakkahjalli - suðurhlíðar Kópavogs

Heil 193,2 fermetra húseign með þremur íbúðum auk 60,0 fermetra bílskúrs, sem innréttaður hefur verið sem íbúð, á eftirsóttum
stað og stórri lóð í Laugarnesinu. Húsið að utan er í nokkuð góðu ástandi og lóðin er fullfrágengin. Mögulegur byggingarréttur er
á lóðinni, sem er 600,0 fermetrar að stærð. Þetta er eign á frábærum stað og hefur mikla möguleika sem fjárfesting til að
leigja út 4 einingar í langtíma eða skammtíma leigu. Verð 59,9 millj.

Glæsilegt 249,8 fm. parhús á tveimur hæðum með 26,0 fm. innbyggðum bílskúr á útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs. Mikils
útsýnis nýtur frá eigninni yﬁr dalinn og til suðurs. Rúmgóðar stofur/arinstofa með útgengi á suðursvalir. Fjögur herbergi auk
sjónvarpsherbergis. Flísalagt baðherbergi auk gestasnyrtingar. Lóðin er 525,0 fm. að stærð, ræktuð og með timburverönd,
skjólveggjum og heitum potti.

Skógarás 2 - Reykjavík. 2ja herbergja íbúð með sér verönd.
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Akurgerði 46 - Reykjavík. Parhús.

OPIÐ HÚS Í DAG
FRÁ KL. 17.15 -17.45

Eignin verður til sýnis
frá kl. 17.15-17.45

ÚS

Glæsileg 78,1 fm. íbúð á jarðhæð með sér 40,0
fm. verönd með skjólveggjum til suðvesturs í litlu
fjölbýlishúsi í Árbænum. Íbúðin hefur verið mjög
mikið endurnýjuð, m.a. baðherbergi, gólfefni, innihurðir, eldhúsinnrétting og tæki o.ﬂ. Björt stofa.
Rúmgott svefnherbergi. Sér þvottaherbergi er
innan íbúðarinnar.

H
Ð
I
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Vel skipulagt 143,7 fm. parhús á tveimur hæðum
að meðtöldum 25,9 fm. bílskúr á þessum eftirsótta
stað í Smáíbúðahverﬁnu. Stofa með útgengi á
verönd til suðurs með skjólveggjum. Þrjú herbergi
auk fataherbergis. Eldhús með máluðum hvítum
innréttingum. Vel staðsett eign. Stutt í skóla og
aðra þjónustu.

O ÍD

Verð 25,0 millj.

Verð 32,9 millj.

Íbúð merkt 0101.
Verið velkomin.

Verið velkomin.

Glaðheimar 6. 4ra – 5 herbergja neðri hæð

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.

Eignin verður til sýnis
frá kl. 17.15-17.45

ÚS
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Mjög góð 137,8 fm. 4ra - 5 herbergja neðri hæð
í þessu eftirsótta hverﬁ miðsvæðis í Reykjavík,
ásamt 31,4 fm bílskúr sem er innréttaður sem
stúdío íbúð. Í kjallara er 13,4 fm. herbergi með
aðgangi að snyrtingu. Rúmgóðar stofur með
útgengi á ﬂísalagðar suðursvalir. Þrjú herbergi.
Húsið stendur á stórri gróinni baklóð. Sér bílastæði
sem rúmar 2-3 bíla. Búið er að endurnýja allt gler
í íbúðinni.

O ÍD

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

Verð 46,0 millj.
Verið velkomin.

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

ARATÚN- GARÐABÆ.

VATNSENDABLETTUR - EINSTÖK STAÐSETNING.

VATNSSTÍGUR. - TVENNAR SVALIR OG SJÁVARÚTSÝNI.

Mjög gott um 212,2 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 36,9 fm. bílskúr.
Bílskúr er innréttaður sem vinnustofa, en getur einnig nýst sem studíóíbúð. Rúmgóðar stofur með arni. Garðstofa með útgangi á verönd. Opið eldhús með nýlegri
háglansinnréttingu. Þrjú til fjögur herbergi. Ræktuð lóð með afgirtri viðarverönd.
Verkfæraskúr er á lóð. Hellulögð innkeyrsla með hitalögn.
53,9 millj.

Glæsilegt 300,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað alveg niður
við Elliðavatn. Arkitekt er Kristinn Ragnarsson og innanhússarkitekt er Guðbjörg
Magnúsdóttir. Mikil lofthæð á efri hæð. Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og borðstofu. Þetta er glæsilegt og vandað hús með einstakri staðsetningu við Elliðavatnið.
Lóðin er mikið til villt og hefur verið látin halda sér að mestu.
99,0 millj.

Glæsileg 149,2 fm. íbúð á 4. hæð í glæsilegu lyftuhúsi í Skuggahverﬁnu. Samliggjandi rúmgóðar stofur. Úr stofum er útsýni út á sundin og að Esjunni. Svalir til
austurs út af báðum herbergjum. Glæsilegt baðherbergi. Tvær geymslur í kjallara
fylgja íbúðinni auk sér bílastæðis í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Rafmagnsopnanir eru á öllum útihurðum og mynddyrasímakerﬁ er í íbúðinni.
74,9 millj.

LJÁRSKÓGAR - REYKJAVÍK.

ESKIHOLT – EINBÝLISHÚS Á ÚTSÝNISSTAÐ.

NORÐURBRÚ - 4RA HERB. ÍBÚÐ MEÐ VERÖND.

Vel staðsett 210,9 fm. einbýlishús á þremur pöllum með stórri skjólgóðri verönd til
suðurs og innbyggðum 38,4 fm. bílskúr. Samliggjandi stofur með arni og útsýni til
sjávar og víðar. Sex herbergi. Sjónvarpshol með útgangi á viðarverönd til suðurs.
Opið eldhús við stofu. Húsið stendur á 1.067 fm. lóð innst í botnlanga og er stór
hellulögð innkeyrsla fyrir framan húsið.
54,9 millj.

Glæsilegt 302,5 fm. einbýlishús á tveimur hæðum/pöllum að meðtöldum 38,0
fm. tvöföldum bílskúr. Stórkostlegs útsýnis nýtur frá eigninni. Glæsilegar stofur
með arni. Garðstofa. Fjöldi herberja. Flísalagðar svalir út af eldhúsi. Falleg ræktuð
lóð með tjörn og fossi, fallegu holtagrjóti, fjölærum plöntum og fjölda trjátegunda.
Eignaskipti koma til greina á minni eign.
Verðtilboð.

Björt og vel skipulögð 4ra herb. 124,6 fm. íbúð á jarðhæð með gluggum í 3
áttir og útgengi á verönd í góðu álklæddu fjölbýlishúsi. Sér stæði í bílageymslu
fylgir og lyfta er í húsinu. Stofa með gólfsíðum gluggum og útgengi á verönd til
suðurs. Opið eldhús með birkiinnréttingum. Sjónvarpshol og þrjú herbergi.
Góð staðsetning, stutt er í skóla, leikskóla, íþróttasvæði o.ﬂ.
39,9 millj.

KÁRSNESBRAUT

KALDALIND

Kársnesbraut- Kópavogi. Endaraðhús.

Kaldalind-Kópavogi.

Glæsilegt og þó nokkuð endurnýjað 169,5 fm. að meðtöldum 22,8 fm. bílskúr endaraðhús á tveimur hæðum í vesturbæ
Kópavogs. Eldhús var endurnýjað fyrir tveimur árum og sett upp falleg hvít háglans innrétting. Rúmgóð stofa með útgangi á stóra
suður verönd. Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Hús sem hefur fengið mjög gott viðhald í
gegnum tíðina. Fallegur garður með miklum gróðri. Verð 49,9 millj.

Stórglæsilegt og vel skipulagt 232,0 fm. einlyft einbýlishús á glæsilegri gróinni lóð með stórum veröndum á frábærum útsýnisstað. Húsið er arkitektateiknað að utan af Sigurði Hallgrímssyni og að innan af Guðbjörgu Magnúsdóttur. Eignin er innréttuð úr
vönduðum byggingarefnum og mikið er af föstum innréttingum. Allar innréttingar og parket eru úr rauðeik. Innihurðir eru extra
háar. 4 herbergi. Sjónvarpsherbergi. Fataherbergi innaf hjónaherbergi. Stofa með stórum gluggum. Verð 86,9 millj.

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

MIÐHÚS 31 112 RVK.

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

HÁALIND 3 201 KÓPAVOGUR
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KLEIFARVEGUR 1 104 RVK.
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Gott og velskipulagt 6-7 herbergja einbýlishús á tveimur hæðum með sambyggðum tvöföldum bílskúr. Húsið skiptist í tvær hæðir, á jarðhæð er anddyri,
þvottahús, stórt svefnherbergi, salerni, stofa, borðstofa og eldhús. Efrihæðin
skiptist í þrjú (fjögur) svefnherbergi, stórt sjónvarpsherbergi/stofa og baðherbergi. Innangengt er úr þvottahúsi í tvöfaldan bílskúr sem er með herbergi.
Eignin verður sýnd mánudaginn 21.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 61 m. 4330
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Snyrtilegt 145 fm parhús á einni hæð á þessum vinsæla stað í Kópavogi. Þrjú
rúmgóð svefnherbergi, góðar stofur, bílskúr og skjólgóður garður. Stutt er í
skóla, verslun og aðra þjónustu. Eignin verður sýnd mánudaginn 21.júlí milli
kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 48,9 m. 4346

FURUGERÐI 5

Afar skemmtilegt einbýlishús teiknað af Sigvalda Thordarsyni. Um er að
ræða einbýlishús á tveim hæðum auk kjallara og bílskúrs. Húsið skiptist í
tvær hæðir og kjallara eins og fyrr segir og er gengið inn á 1. hæð, á hæðinni
er anddyri, gestasnyrting, eldhús, borðstofa og stofa. 2. hæð skiptist í fjögur
til fimm svefnherbergi, baðherbergi og geymslu. Í kjallara er þvottahús og
geymsla. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 22.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 75 m. 3651

VATNSSTÍGUR 16 - 18 — FJÓRAR FULLBÚNAR ÍBÚÐIR

- ENDARAÐHÚS Á 2 HÆÐUM.

Fjórar fullbúnar íbúðir
með parketi á gólfi.
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Glæsilegar innréttingar frá GKS með granít
stein á borði.
Stæði í bílageymslu
fylgir öllum íbúðunum
nema einni.
Íbúðirnar eru frá
112,5 fm – 173,8 fm,
á 1., 2., og 8. hæð.

Fallegt og snyrtilegt 152 fm raðhús á góðum stað. Húsið er endaraðhús
í lengju og er inngangur á vesturgafli hússins. Þrjú svefnherbergi og tvö
baðherbergi. Eignin verður sýnd mánudaginn 21.júlí milli kl. 17:15
og kl. 17:45. V. 39,8 m. 1760

Verð frá 47,4 mkr.

GNOÐARVOGUR 84 104 RVK.

HAÐALAND 3, 108 REYKJAVÍK.

HÆÐ OG BÍLSKÚR. (MYND 4402
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Falleg og mjög vel skipulögð 5-6 herbergja 126 fm neðri sérhæð ásamt 34,8 fm
mjög góðum bílskúr. Sérinngangur. Fjögur svefnherbergi, stofa og borðstofa.
Rúmgott eldhús. Suðursvalir. Falleg ræktuð lóð. Eignin verður sýnd mánudaginn 21.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,9 millj.

HRINGBRAUT 97 107 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 01-01.

S
HÚ g
Ð
a
I
d
OP iðju
þr

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. Fjögur svefnherbergi. Eignin verður sýnd þriðjudaginn
22.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 84,5 m. 4122

Vel skipulögð 3ja herbergja 83 fm enda íbúð á 1. hæð með aukaherbergi í
sameign. Íbúðin er með einu svefnherbergi og tveimur stofum og auðvelt
að breyta annarri stofunni í herbergi. Svalir til suðurs. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 22.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 24,4 millj.

EINBÝLI

Stigahlíð - glæsil. hús.

Vesturberg 149 111 Rvk.
Akurholt 19 270 Mosfellbæ
Vel staðsett 196,4 fermetra einbýlishús við Akurholt í
Mosfellsbæ. Eignin samanstendur af fjórum svefnherbergjum, stofu, sjónvarpsrými, eldhúsi, þvottahúsi, tveim
baðherbergjum og bílskúr. V. 42,0 m. 4228

Vogasel 7 109 Rvk.
Vogasel 7 er einbýlishús m. aukaíbúð á fínum stað í
Seljahverfi, húsið sem er timburhús á steyptum kj. er
skráð 365,3 fm. Innb. bílskúr. Vinnustofa. Ræktuð stór lóð.
Húsið er laust strax og sölumenn sýna. V. 49,0 m. 4285

Einbýlishús á tveimur hæðum ásamt auka íbúð í kjallara
(hægt að opna á milli og gera eitt íbúðarrými). Húsið skiptist í anddyri, gestasnyrtingu (óinnréttað), baðherbergi,
þrjú svefnherbergi, eldhús, þvottahús, stofu og borðstofu.
Í kjallara er auka íbúð með sérinngang sem skiptist í hol/
eldhús, svefnherbergi og baðherbergi. V. 37,9 m. 4239

Mikið endurn. einbýli á 2. h. á besta stað í Hlíðunum. Aukaíbúð á jarðhæð og möguleiki að hafa eina til víðbótar
þar einnig. Húsið er hannað af Jóni Ólafssyni arkitekt
(Batteríið) og byggt árið 1991. Húsið stendur í efsta botnl.
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. Hellulögn
umhverfis húsið og suðurverönd fyrir framan hús með
aðgengi úr eldhúsi. Munstursteypa á verönd. Þrír inngangar í húsið auk þriggja möguleika á að ganga út í garð/
verönd. Heitur pottur í garði. V. tilboð 4288

RAÐHÚS

PARHÚS

Logasalir - laust strax

Jakasel 40 109 Rvk.
Fallegt einbýlishús á 2.hæðum á mjög góðum stað í
Seljahverfi. Ekkert er byggt fyrir austan húsið. Stendur
ofarlega í lokuðum botnlanga. Húsið er timburhús samtalst 181,8 fm ásamt bílskúr sem er 39 fm. 4 svefnherbergi.
2 baðherb. Ræktuð falleg lóð. Skipti möguleg á ódýrari
eign. V. 48,9 m. 4328

Glæsilegt 279,9 fm einbýli m. tvöf. bílskúr og geymslulofti.
Húsið er mjög vel staðsett innst botnlanga. Aðkoma er
góð. Hellul. bílaplan með góðum bílastæðum. Glæsil.
lóð falleg og er með hellul. verönd, tjörn, skjólveggjum,
grasflöt og fjölbreyttum trjágróðri. V. 69,5 m. 3047

Ásholt 6 105 Rvk.
Vandað tvílyft raðhús með tveimur stæðum í bílageymslu.
Húsið er í mjög góðu ástandi. Gengið er inn í húsið frá
lokuðum garði sem er með aðgangsstýringu. Garðurinn
er einstaklega fallegur með grasflöt, bekkjum, leiktækjum, runnum og trjám. Snjóbræðsla er í gangstéttum.
V. 46,7 m. 4333

Hagamelur 49, 107 Reykjavík.
Fallegt og vel um gengið 285,5 fm parhús við Hagamel.
Um er að ræða stórt og gott fjölskylduhús þar sem
möguleiki er að hafa fimm svefnherbergi samkvæmt teikningu en í dag eru þau fjögur. Vinsæll staður í vesturbæ
Reykjavíkur þa sem stutt er í helstu þjónustu eins og
verslun, sundlaug skóla og fl. V. Tilboð m. 4339

4RA-6 HERBERGJA

Kaldasel - vandað hús.
Aratún 32 210
Tvílyft 271,8 fm einbýlishús með 77 fm aukaíbúð í kjallara
og sérstæðum 46,6 fm bílskúr. Fallegur garður með
sundlaug og fjölbreyttum gróðri. Skipti á minni eign koma
til greina. Laust strax. V. 59,5 m. 3876

Funafold 48 - einbýli með aukaíbúð
Einbýlishús með aukaíbúð. Húsið stendur við Grafarvoginn á friðs. og skjólgóðum skógivöxnum stað. Húsið er
samtals 435,6 fm ,Útsýni er glæsilegt. Húsið er allt til sölu
en í því eru tvær sjálfstæðar íbúðir. V. 89 m. 3626

Vandað þrílyft 233 fm einbýlishús í enda botnlanga.
Húsið hefur töluvert verið endurnýjað, m.a. eldhús,
baðherbergi o.fl. Þá hefur verið byggð n.k. sólstofa (4o
fm) yfir veröndina. Næg bílastæði eru við húsið. Lóðin er
vel gróin og með verönd. Glæsilegt útsýni er til vesturs og
norðurs. V. 49,9 m. 2730

Vallarbarð 7 - Hús á einni hæð.
Vallarbarð 7 er raðhús á einni hæð skemmtilega teiknað
samt. 189,8 fm með innbyggðum 25,7 fm bílskúr. 4. svefnherb. Rúmgóðar stofur, arinn. Suðurgarður, timburverönd.
Útiarinn. Laust strax, sölumenn sýna. V. 40,9 m. 4322

Hólar, Esjurætur við Mógilsá

Haukalind - Glæsilegt raðhús.

Einbýlishús í skógivöxnu landi við Mógilsá. Húsið er
129,8 fm (auk sólstofu) og stendur á um 5.000 fm leigulóð.
Við húsið er 40 fm nýlegur bílskúr. Húsið er í góðu
ástandi. Falleg heimreið er að húsinu og gott bílaplan.
Útsýni er fallegt. V. 49m. 1599

Haukalind 26 er raðhús á tveimur hæðum samtals 206,7
fm m.innb. bílskúr. Húsið stendur á einstaklega góðum
stað í Kópavogi. 3 - 4 svefnherb. Rúmgóðar stofur.
Glæsilegt útsýni. Góðar innréttingar. Til afhendingar við
kaupsamning. V. 54,9 m. 4284

Andrésbrunnur 17 113 Rvk.
Andrésbrunnur 17 er mjög góð 126,9 fm 5 herb. enda íbúð
á 3.hæð(efstu) í fallegu vel staðsettu lyftuhúsi ásamt
stæði í bílageymslu. Fjögur svefnherbergi. Eikarinnréttingar. Parket. Fallegt útsýni. Laus strax. sölumenn sýna.
V. 35,5 m.4318

Arnarsmári 2, 201 Kópavogur
4ra herbergja 100 fm falleg og mjög vel umgengin íbúð
á eftrisóttum útsýnistað. Íbúðin er endaíbúð og með gluggum til austurs, suðurs og vesturs. V. 32 m. 3664

ERUM MEÐ Á SKRÁ NÝJAR BYGGINGALÓÐIR Í FOSSVOGI.

Mýrargata 26 - Nýjar íbúðir í hjarta Reykjavíkur
• Glæsilegt sjö hæða íbúðahús með þremur lyftum
• Tveggja til ﬁmm herbergja íbúðir með bílastæði í kjallara
• Bjartar og fallegar íbúðir, vandaður frágangur
• Sérinngangur í allar íbúðir
• Örstutt í alla þjónustu og iðandi mannlíf miðborgarinnar
• Frábært útsýni á besta stað við Reykjavíkurhöfn
• Fullbúnar íbúðir án gólfefna (baðherbergi og þvottahús ﬂísalögð)
• Kynningarvefur á www.m26.is

Nánari upplýsingar á eignamiðlun.is og hjá sölumönnum:

Þórarinn M. Friðgeirsson

Guðlaugur I. Guðlaugsson

Hilmar Þór Hafsteinsson

Brynjar Þór Sumarliðason

Reynir Björnsson

gsm: 864 5464

gsm: 824 9098

gsm: 896 1168

gsm: 895 8321

gsm: 899 1882

gudlaugur@eignamidlun.is

hilmar@eignamidlun.is

brynjar@eignamidlun.is

reynir@eignamidlun.is

thorarinn@eignamidlun.is
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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

www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

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

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

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson Jórunn Skúladóttir Svan G. Guðlaugsson 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

Jason Ólafsson

Gunnar S. Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 899 5856

sölufulltrúi
Sími: 775 1515

Eldri borgara íbúð

105 Reykjavík

Bollagata
112 fm hæð á besta stað í Norðurmýri
2 Stofur og 2-3 svefnherbergi
Nýlegt eldhús. Hús í góðu ástandi
Fallegur garður

101 Reykjavík

Grundarstígur

Glæsileg 164 fm eign sem býður upp á mikla möguleika
Er í dag íbúð og vinnustofa
Meiri lofthæð í 97 fm íbúðarrými
Frábær staðsetning í fallegu húsi
Nánari upplýsingar veitir

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

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

40,9 millj.

201 Kópavogur

Þorrasalir - jarðhæð

2ja herbergja íbúð á 2. hæð. Góðar suðaustur svalir gott útsýni.
Nýlegt rúmgott eldhús. Stutt í alla þjónustu.
Félagsþjónusta Seltjarnarness í húsinu.
Matsalur og ýmis tómstundavinna í boði.
Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Verð

Verð

109 Reykjavík

Jórusel

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Verð

27,9 millj.

101 Reykjavík

Hringbraut
Góð 71 fm 3ja herbergja íbúð
Sér inngangur
Gott skipulag
Stutt í HÍ og HR

23,9 millj.

801 Selfoss

Klausturhólar

Nánari upplýsingar veitir
Verð

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

63,0 millj.

101 Reykjavík

Frakkastígur

Verð

8,9 millj.

Kjós

Eyrar 1
A bústaður að stærð 34fm
Leiguland / Kjarri vaxið
Eign sem hefur verið vel við haldið
Stutt frá Reykjavík
Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

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

25,9 millj.

Verð

Sumarhús 37 fm
Eignarland 1,0 ha
Kjarri vaxið land
Stutt frá Reykjavík

Á 1. hæð eru tvö herbergi, stofa, eldhús og snyrting. Í kjallara eru
3-4 herbergi og baðherbergi. Sérinngangur er á báðar hæðir og stigagangur á milli hæða. Húsnæði sem býður upp á mikla möguleika í
nágrenni miðbæjarins.

Verð

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

44,8 millj.

Fallegt 294,3 fm einbýlishús
Aukaíbúð í kjallara 59 fm
Autt svæði fyrir aftan húsið
Tvennar svalir. Bílskúr 28 fm að stærð

Stærð íbúðar 77 fm
Sérinngangur
Útgengt út á hellulagða verönd
Stæði í bílageymslu

170 Seltjarnarnes

Skólabraut

Verð

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

42,0 millj.

Verð

8,0 millj.

Tvær íbúðir

111 Reykjavík

201 Kópavogur

110 Reykjavík

101 Reykjavík

Rituhólar

Álfkonuhvarf

Vatnsstígur

Krummahólar

Mjög reisulegt og fallegt 335 fm einbýlishús
Glæsilegur garður, sólskáli til suðurs
Frábært útsýni
Góð bílastæði - innst í botnlanga
Auðvelt að gera aukaíbúð í kjallara
Nánar: Halldór 897 4210
Verð 59,0 millj.

Rúmgóð og vel skipulögð 3ja herbergja 107 fm íbúð
Bjart stofu og eldhúsrými
Stórar svalir, rúmgóð svefnherbergi
Stutt í grunnskóla og leikskóla

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

Glæsilegt útsýni - 2 hæðir
4ra herbergja og 2ja herbergja auk bílskúrs 26 fm
Alls 180 fm
Góða leigutekjur

Nánar: Jason 775 1515

Nánar: Jason 775 1515

Nánar: Atli 899 1178

Verð

29,9 millj.

Verð

67,0 millj.

Verð

34,9 millj.

569 7000

MIKLABORG

www.miklaborg.is
Laus strax

Sveitasetur við
Elliðavatn

203 Kópavogur

Vatnsendablettur

Stórglæsilegt 300 fm einbýli á tveimur hæðum
Stór lóð og aðgengi að vatninu og pallar til suðurs og norðurs
Frábært útsýni yfir vatnið
Sérsmíðaðar innréttingar og góður frágangur

201 Kópavogur

Lómasalir 10 - íbúð 301

Rúmgóð 127 fm 4ra herbergja endaíbúð auk stæðis í bílgeymslu
Frábært útsýni. Nýslípuð og lökkuð
rauðeik á gólfum. Baðherbergi með
sturtuklefa og baðkari
Miðvikudag 23. júlí
18:00 - 18:30

OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar veitir

Akurhvarf 5 - íbúð 205
Falleg íbúð á annari hæð að stærð 89 fm
Verktaki, Húsvirki
Þvottahús innan íbúðar
Suður svalir /Lyftuhús
Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð

108 Reykjavík

Brekkugerði

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

99,0 millj.

Glæsilegt 305 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Sólstofa og
rúmgóðar suðursvalir. Sólpallur, heitur pottur og glæsilegur garður
Möguleiki á að útbúa séríbúð á jarðhæð
Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson

Verð

37,9 millj.

108 Reykjavík

Láland

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

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

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

TILBOÐ

840 Laugarvatn

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

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

TILBOÐ

28,9 millj.

107 Reykjavík

29,5 millj.

845 Flúðir

51,7 fm hús auk millilofts
9,9 gestahús
1.746 fm eignarlóð skógi vaxin
Glæsilegt útsýni yfir Þingvallavatn
Lokað svæði (rafmagnshlið)
Nánar: Heimir 893 1485
Verð

9,9 millj.

Verð

801 Selfoss

801 Selfoss

801 Selfoss

Verð

Nánari upplýsingar veitir

Fallegur 67 fm sumarbústaður
Efst í botnlanga. Heitur pottur
3 svefnherbergi og svefnloft
Er í landi Snorrastaða

15,9 millj.

Þriðjudag 22. júlí
17:30 - 18:00

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð
87 fm á annarri hæð
Eftirsóttur staður í vesturbæ Reykjavíkur.

Rjúpnastekkur (Þingvallavatn) Asparlundur (Þingvallavatn) Svanabyggð

Verð

OPIÐ HÚS

Kaplaskjólsvegur

Laugarvatn – sumarhús

Nánar: Jason 775 1515

203 Kópavogur

63,3 fm hús auk ca. 20 fm millilofts
1.610 fm eignarlóð, útsýni yfir Þingvallavatn
Stór sólpallur, heitur pottur
Mikið endurnýjað hús
Lokað svæði (rafmagshlíð)
Nánar: Heimir 893 1485
Verð 15,7 millj.

61,1 fm sumarhús ásamt millilofti
2.531 fm leigulóð við golfvöllinn
Stór sólpallur, heitur pottur, sauna
Lokað svæði (rafmagnshlið)
Nánar: Heimir 893 1485

801 Selfoss

801 Selfoss

22,8 millj.

Verð

301 Borgarbyggð

Lækjarbrekka

Lækjarbakki

Kerhraun

Básar

Heilsárshús í landi Syðribrúar. Húsið er 127,2 fm.
Lóðin er 6.544 fm eignarlóð
Glæsilegt úsýni yfir Sogið
Hitaveita, steypt plata
Lokað svæði, rafmagnshlið
Nánar: Heimir 893 1485
Verð 33,9 millj.

70,2 fm sumarhús, 8 fm geymsla
7.630 fm eignarlóð, glæsilegt útsýni
Steypt plata, hiti í plötu
Stór sólpallur, heitur pottur, hitaveita
Lokað svæði (rafmagnshlið)
Nánar: Heimir 893 1485
Verð 20,9

Glæsilegt 114 fm hús auk 12 fm gestahús
Steypt plata, gólfhiti, rafmagnshlið.
6.290 fm eignar lóð, glæsilegt útsýni
Stór sólpallur, heitur pottur, hitaveita
Nánar: Heimir 893 1485
og Jason 775 1515
Verð 34,9 millj.

47,4 fm sumarhús
2.500 fm eignarlóð, glæsilegt útsýni
Stór sólpallur, heitur pottur, hitaveita
Tilboð óskast í eignina

801 Öndverðarnesi

millj.

250 Garði

801 Selfoss

210 Garðabær

Klapparhólsbraut

Kerhraun

Gistiheimili Rafnkelsstaðavegi Kirkjulundur

Fallegt 47,2 fm sumarhús
Lóðin er 7.078 fm leigulóð, kjarri vaxin
Húsið var endurnýjað mikið árið 2006
Hitaveita, heitur pottur, lokað svæði
Fallegt úsýni yfir golfvöllinn
Nánar: Heimir 893 1485
Verð 16,5

Glæsilegt 71,5 fm heilsárshús
Hitaveita, heitur pottur
Stór sólpallur.
Lokað svæði (rafmagnshlið)
7.642 fm eignarlóð
Nánar: Heimir 893 1485
Verð

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

MIKLABORG

millj.

20,9 millj.

TILBOÐ

Nánar: Heimir 893 1485

Nánar Jórunn 845 8958

Verð

49,0 millj.

Glæsileg ný 3ja herbergja íbúð
Stórar svalir með svalalokun
Íbúð á fjórðu hæð. Lyfta
Fallegar innréttingar. Bílakjallari
Nánar: Jason 775 1515

SALA/LEIGA

Stofnað

1983
Sími 520 7500
Ártún - Selfoss - Einstök staðsetning og útsýni

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.
Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

Hlíðarás – Hafnarfjörður – Glæsilegt einbýli
Í einkasölu glæsilegt einbýli með innbyggðum
bílskúr samtals 220 fm.

Nýkomið glæsilegt nýlegt tvílyft einbýli með
innbyggðum bílskúr samtals 320 fm. Frábær staðsetning
og útsýni í Áslandinu. Fullbúin eign í sérflokki.
Myndir á netinu. Verð 92 millj.

Byggt 2009. Frábær staðsetning og útsýni m.a. yfir
Ölfusána. Glæsilegur garður og hellulagt bílaplan.
Sólstofa, útsýnisstofa og fleira. Fullbúin eign í sérflokki.

Frekari upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri
s. 893-2233

Verðtilboð.
Myndir á netinu. Sjón er sögu ríkari.
Allar nánari upplýsingar gefur
Helgi Jón s. 893 2233.

Línakur - Garðabær - 4ra herbergja - Laus strax.

Asparás - Garðabær - Sérinngangur - Laus strax
Hraunhamar fasteignasala kynnir sérlega fallega
4ra herbergja útsýnisíbúð á þessum eftirsótta stað
við Línakur 1C í Garðabæ.

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega 116
fermetra 3ja herbergja íbúð með sér inngang við
Asparás 1 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.

Eignin er smekklega innréttuð með fallegum innréttingum og vönduðum gólfefnum. Eignin skiptist í
forstofu, hol, stofu, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi,
þvottahús, geymslu og séreignarlóð. Fallegar innréttingar og gólfefni.

Verð 39,9 millj.
Laus strax.

Verð 37,5 millj.
Laus strax.

Nýlegt sumarhús í Borgarfirði

Ás - Hofsós - Skagafirði. Sumarhús/ Einbýli.
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt nýlegt (2006)
sumarhús auk gestahús samtals 80 fm, að auki er
ca. 20 fm. kjallari steyptur.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt uppgert
sumarhús/einbýli á besta stað á Hofsós.
Eignin er ca. 90 fm. á tveimum hæðum. Hitaveita.
Myndir á netinu. Sjón er sögu ríkari.

Hiti í gólfi. Frábært útsýni og staðsetning.
Kjarrivaxin eignalóð. 10.mínútna akstur frá Borgarnesi.

Verðtilboð.

Verð 19,5 millj.

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

Borg fasteignasala
Ármúla 7
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali
777 2882
OPIÐ
HÚS

4
herb.

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður
897 1401

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali
848 4806

130,7
m2.

Hildur
Birkisdóttir
Sölumaður
663 4539
OPIÐ
HÚS

Neðri
sérhæð

Ingimar
Ingimarsson
Hrl.
519 5501

Guðbjarni
Eggertsson
Hrl.
519 5500

519 5500

Margrét
Gunnarsdóttir
Fasteignasali
691 3555
4
herb.

146,5
m2.

Stefán Páll
Jónsson
Sölumaður
781 5151

Úlfar Þór
Davíðsson
Fasteignasali
897 9030

78,7
m2.

Opið hús ﬁmmtudaginn 24. Júlí kl. 17:30 - 18:00

Opið hús þriðjudaginn 22. Júlí kl. 17:30 - 18:00

Opið hús mánudaginn 21. júlí kl. 18.00-18.30

Katrínarlind 6 – 113 Reykjavík

Bólstaðarhlíð 12 – 105 Reykjavík

Hringbraut 119 – 101 Reykjavík

Björt og vel skipulögð 130,7fm 4ra herbergja íbúð
í góðu fjölbýlishúsi við Katrínarlind í Grafarholti.
Mjög rúmgott stæði í lokaðri bílageymslu fylgir
með eigninni.

Einstaklega falleg 146,5 fm neðri sér hæð við
Bólstaðarhlíð í Reykjavík. Eignin var öll tekin í gegn
að innan fyrir nokkrum árum. Verð 50.9 millj.

Góð 78,7fm eign á 5. hæð í lyftuhúsi. Eigninni fylgir
herbergi með lítilli eldhúsinnréttingu
og WC, eignin er að hluta undir súð og því stærri
gólfﬂötur heldur en fm segja til.
LAUS við kaupsamning.

Verð: 36.900.000
OPIÐ
HÚS

4
herb.

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

Verð: 50.900.000
7
herb.

140
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

276,2
m2.

Bryndís
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri
519 5500

Hildur
Sölumaður
663 4539

Verð: 31.500.000
OPIÐ
HÚS

6
herb.

217
m2.

Opið hús þriðjudaginn kl. 18:30-19:00

Opið hús mánudaginn kl. 17.30-18.00

Opið hús miðvikudaginn kl. 18.00-18.30

Þernunes 13 – 210 Garðabær

Seljugerði 8 – 108 Reykjavík

Bollagarðar 65 – 170 Seltjarnarnes

Stórglæsileg og algjörlega endurnýjuð neðri
sérhæð á Arnarnesinu – útsýni til vestur yﬁr
Kópavoginn. Eign með 3 svefnherbergi, 2 baðherbergi, opið alrými með eldhúsi, borðstofu og
stofurými auk sjónvarpshols.

Glæsilegt einbýlishús miðsvæðis í Reykjavík.
Húsið hefur verið mikið endurnýjað m.a. nýlegt
eldhús. Garður er hannað af landslagsarkitek,
nýlega tekinn í gegn, stórt bílaplan, lýsing og
mótuð gróðurbeð.

Fallegt einbýlishús á hornlóð með suðurgarði,
suðursvölum, bílskúr og rúmgóðri útigeymslu.
Húsið er vel skipulagt með 5 herbergjum, stofu,
sjónvarpsstofu og holi, 2 baðherbergi og stórt og
fjölskylduvænt eldhús.

Verð: 45.900.000

Þóra
Fasteignasali
777 2882

Verð: 80.000.000

Þóra
Fasteignasali
777 2882

Verð: 70.000.000

Þóra
Fasteignasali
777 2882

Í fasteignaviðskiptum
skiptir traust öllu máli
Laugavegur 170 • Sími: 552 1400 • www.fold.is • fold@fold.is
Viðar Böðvarsson viðskiptafr. og lögg. fast. • Kristín Pétursdóttir löggiltur fasteignasali • Rakel Viðarsdóttir viðskiptalögfræðingur
Anna Kristín Samúelsdóttir viðskiptafræðingur • Einar Ágúst Magnússon • Dröfn Nikulásdóttir

Goðheimar 26, miðhæð
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 22. 7. FRÁ KL. 17:00 - 17:30
PIÐ

Goðheimar 26.
Glæsileg ca. 170 fm. sérhæð í nýlega
steinuðu, fallegu húsi á góðum stað í
Heimunum. Íbúðin skiptist í stórar stofur
með útgengi á vinkilsvalir í suður og vestur,
3-4 svefnherbergi, hol, baðherbergi, o.fl.
Góður ca. 30 fm. bílskúr fylgir, þannig að
heildareignin er um 200 fm.

S
HÚ

O

EIGNIR VIKUNNAR

Sumarhús

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 22.7
FRÁ 17-17:30. VERIÐ VELKOMIN.
Gott verð 46,9 millj.

Helluvað 1-5
Vönduð útsýnisíbúð
Sumarhús við Hvítá
Glæsilegt sumarhús á einstaklega fallegri stórri
eignarlóð í landi Hests við bakka Hvítár. Í húsinu er
stofa og sólstofa með útsýni yfir ána. 2 svefnherbergi, baðherbergi og eldhús. Húsið er smekklega
hannað og allar innréttingar og tæki í nútímalegum
stíl.Staðsetningin við Kiðjaberg er frábær, stutt í
golfvelli, sund og aðra þjónustu. Verð 29 millj.

Snorrabraut 33
OPIÐ HÚS MÁNUD. 21. 7. FRÁ KL. 17:00 - 17:30
Snorrabraut 33,1.h.
Mikið endurnýjuð 2ja herb. íbúð við
Snorrabraut í Reykjavík.
Góð staðsetning við miðborgina.

S

OP

IÐ

HÚ

OPIÐ HÚS MÁNUD. 21.7
FRÁ KL 17-17:30. VERIÐ VELKOMIN.
Verð 19,9 millj.

Snorrabraut 56b, íb. 503
OPIÐ HÚS MÁNUD. 21. 7. FRÁ KL. 17:00 - 17:30
Snorrabraut 56, b 5. hæð:
Rúmlega 90 fm. 3ja herbergja íbúð á 5.hæð
í vönduðuð lyftuhúsi á frábærum stað við
miðbæ Reykjavíkur. Parket á gólfum, 2 svefnherbergi, björt stofa. Útsýnissvalir í austur,
þvottaherbergi innan íbúðar. Eignin er mjög
vel staðsett við Sundhöll Reykjavíkur og við
Droplaugarstaði. Laus við kaupsamning.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 21.7
FRÁ KL 17-17:30. VERIÐ VELKOMIN.
Verð 31,5 millj.

Sumarhús, Eyrar 1, Kjós.
Fallegt og mikið endurnýjað sumarhús á
gróðursællri lóð við Eyrar 1 í Eylífsdal Kjós. Lóðin
er um hálfur hektari og húsið er 33,5 fm að stærð.
Húsið skiptist í forstofugang, lítið baðherb., stofu
með arni, eldhúskrók og óskráðu svefnrisi með
svölum. Fallegt hús á frábærum stað með miklum
trjágróðri og matjurtargörðum í Kjósinni.
Verð 7,9 millj.

Helluvað 1-5,: Glæsileg 5 herbergja endaíbúð á 4. hæð í lyftuhúsi með yfirbyggðum svölum,
íbúðinni fylgir stæði í bílgeymslu. Stórfenglegt útsýni er frá íbúðinni og allar innréttingar vandaðar.
Verð 39,9 millj.

Háaleitisbraut 52
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 23.7 . FRÁ KL 17:00-17:30

2ja-3ja herbergja

S

PIÐ

HÚ

O

Framnesvegur 44, 101 RVK.
Falleg ca. 78 fm. endurnýjuð íbúð m. sérinngangi á
jarðhæð og í kjallara á góðum stað. 1.h: Stofa, eldhús m. góðri innréttingu, endurnýjað baðherb. og
gott svefnh. Kjallari: Gott herb. með glugga og annað gluggalaust herb. Þetta er rúmgóð, endurnýjuð
eign á frábærum stað. Verð 24,9 millj.

Háaleitisbraut 52, 4. hæð : 107 fm björt og falleg íbúð á 4. hæð í góðu fjölbýli við Háaleitisbraut.
Parket á stofu, gott umhverfi. OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 23.7 FRÁ KL 17-17:30. VERIÐ VELKOMIN.
Verð 28,9 millj.

Hvað kostar eignin mín?

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

Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401
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Herb:55-6Stærð: 167 fm
Herb.

Herb:35-6Stærð: 101,6 fm
Herb.
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Herb:75-6Stærð: 229,6 fm Tvöf.bílskúr
Herb.

Herb:3-4
5-6 Stærð: 131,2 fm Bílskúr
Herb.
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VÖRUHÓTEL – LAGERPLÁSS TIL LEIGU
Í SKÚTUVOGI ÁSAMT SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

Suðurgata 24a, neðri hæð.

Siglufjörður

Opið hús

Lækkað verð: 5.900.000 kr.
Eignin
48 fm að stærð.
endurbætt
snyrtileg
tveggja
íbúð, sem24a,
selst með
húsN.k.erlaugardag
15. Mikið
september
verður
opið
húsherbergja
að Suðurgötu
neðriöllum
hæð.
gögnum.
á húsinu
og ný
hitaveita tveggja
var sett herbergja
í íbúðina fyrir
fáum
er allt
Eignin erNýlegt
48 fmþakaðerstærð.
Mikið
endurbætt
íbúð,
semárum.
selstBaðherbergið
með öllum húsendurnýjað
og ný tæki.
Nýtt gler erSjón
í öllum
gluggum.
gögnum. Frábær
staðsetning.
er sögu
ríkari.

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

Nánari
gefur Þorgils
söluf. ssölufulltrúi
440 6030s 440
eða 664
6030
eða
Nánariuppl.
upplýsingar
gefurMagnússon
Magnús Ólafsson
6028
eða thorgils@domus.is
664 6028 magnus@domus.is
Stefán
Ólafsson
hrl. Lög.fasteignasali.s
4406170s 440
stefano@domus.is.
eða Stefán
Ólafsson
hrl. löggiltur fasteignasali
6170 netf. stefano@domus.is
...góðar
óðð ffréttir
étti ffyrir
i umhverfið

•
•
•
•

Lagerhúsnæði 12m lofthæð, sprinkler, m/án þjónustu
Í boði er sveigjanleg lagerstærð allt að 2500 bretti
Glæsilegt skrifstofurými: 162 m², 287m², eða 450m²
Lyftuhús og næg bílastæði

Frábært tækifæri fyrir t.d. litlar og millistórar heildsölur sem vilja komast
á hafnarsvæðið og fá um leið fullan sveigjanleika í lagerstærð, en til boða
stendur að leigja rými undir ákveðinn brettafjölda, eða veltutengja umsviﬁn
upp í allt að 2500 bretti. Möguleiki að leigja eingöngu rými í vöruhóteli.
Skrifstofuhúsnæðið er með vönduðum innréttingum á tveimur hæðum,
stúkað af í lokaðar skrifstofur og opin vinnurými, með vel útbúnum fundarherbergjum.
Áhugasamir haﬁð samband
við sölumenn okkar.

Búseturéttur á markaðsverði

s. 511-2900

Einbýlishús í Grindavík
Til sölu í Grindavík nýlegt, glæsilegt einbýlishús
með stórum bílskúr.
Laust strax. Upplýsingar í síma: 897-1494.

MIÐBÆR

Ferjuvað 9 í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja vel skipulagðri íbúð sem er
rúmlega 73 fm að stærð ásamt stæði í bílakjallara. Íbúðin er á efstu
hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi með lyftu og góðu útsýni.
Íbúðin er nánast sem ný.
Frá upphafi hefur sami einstaklingur búið í íbúðinni. Aldrei verið
eldað eða reykt í íbúðinni og öll umgengni til fyrirmyndar.
Ásett verð er kr. 4.9 millj. og mánaðargjöldin eru um 143.000.-.
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.
Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðina þurfa að panta tíma í síma
894 3025 (Viðar) eða í síma 899 8630 (Snorri)
Bæði félagsmenn Búmanna og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í
búseturéttinn.

Borgir kynna Glæsilega íbúð á þriðju hæð í lyftuhúsi við Bersgstaðastræti nálægt
Skólavörðustíg. Húsið var allt endurbyggt fyrir nokkrum árum og íbúðin er nánast
ný. Vestur svalir með útsýni til suð-vesturs yﬁr bæinn og til norðurs yﬁr hornið á
Skólavörðustíg og Bergstaðastræti. Íbúðin er: Hol sem er opið í eldhús með fínum
innréttingum og eldhúsið opnast síðan í góða stofu þaðan sem gengið er út á svalirnar.
Innaf stofu er síðan svefnherbergi en innaf svefnherberginu er rúmgott fataherbergi.
Baðherbergið er með fallegum ﬂísum, innréttingu og sturtuklefa. Tengt er fyrir þvottavél
í baðherbergi en einnig má nýta sameiginlegt þvottahús. Íbúðin getur losnað eftir
samkomulagi. Verð kr. 29,9 milj Upplýsingar veitir Ægir í s. 896-8030

Grensásveg 50. 108 Rvk• Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir
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Opið hús mánud. 21. júlí kl. 17:00-18:00

Opið hús mánud. 21. júlí kl. 18:15 -18:45

Opið hús mánud. 21. júlí kl. 19:30 -20:00

Opið hús mánud. 21. júlí kl. 18:00-18:45

Einstaklega glæsileg og nýuppgerð þriggja
herbergja íbúð á fyrstu hæð í litlu fjölbýli í
Norðurmýrinni. Íbúðin er rétt tæp 70 fermetrar með
sérgeymslu í kjallara, í sameign er þvottahús og
hjóla- og vagnageymsla.
Þorgeir veitir nánari upplýsingar í síma 696-6580.

Fallegt tvílyft 273 fm einbýli með aukaíbúð og 35 fm
bílskúr. Samt. ca. 308 fm. 6-8 svefnherbergi.
Stór lóð í suðurhlíðum Kópavogs. Íbúðin er í útlegu.
SKIPTI MÖGULEG Á MINNA SÉRBÝLI.
Albert veitir nánari upplýsingar í síma 8210626

Einbýlishús á einni hæð með 4 svefnherberbergjum.
Sérstæður bílskúr og auka geymsluskúr á lóð.
Góður pallur og heitur pottur út af stofu. Stór falleg
gróin lóð. Yfirbyggð verönd út af stofu með þaki,
gefur möguleika á stækkun. Allar uppl. veitir Sölvi
í s. 618-0064 eða solvi@hofudborg.is

12 íbúða fjölbýli með 3ja og 4ra herb. íbúðum með
sérinngangi af lokuðum svalagangi í 3ja hæða
lyftuhúsi. Íbúðirnar eru 105 fm - 136 fm að stærð
ásamt stórum bílskúrum 32,4 fm - 49,4 fm að stærð.
Geymslur eru inn af bílskúrum. Afhendast fullbúnar
án gólfefna í ágúst/sept 2014. Allar nánari uppl.
Sölvi í síma 618-0064 eða solvi@hofudborg.is
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Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á 5.hæð í góðu
lyftuhúsi. Húsið var tekið allt í gegn að utan fyrir
nokkrum árum. Baðherbergi nýlega endurnýjað.
Frábært útsýni er úr íbúðinni.
Þorgeir veitir nánari upplýsingar í síma 696-6580.
Möguleg skipti á minni eign í 101 eða 105.

%yNLêVNRêXQ


Björt 4ra herbergja íbúð á annarri hæð við Ástún í
Kópavogi. Íbúðin sjálf er 93,3 fm með sér geymslu
sem er ekki skráð í heildar fm fjölda. Sér merkt
bílastæði fylgir.
Þorgeir veitir nánari upplýsingar í síma 696-6580

0LNLOVDOD
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Vel skipulögð tveggja herbergja íbúð í kjallara.
Íbúðin er samtals 60,4 fm með geymslu.
Sérinngangur, dýrahald leyft.
Þorgeir veitir nánari upplýsingar í síma 696-6580.

Erum nýlega búin að vera
selja 2-4 herb. íbúðir miðsvæðis og erum með ákveðna
kaupendur á skrá.
Nánari upplýsingar hjá Heimi
í 630-9000 eða Albert 821-0626

Möguleg skipti á stærri eign í Kópavogi.

Einungis skipti á stærri eign í sama hverfi kemur
til greina

6NUiêXHLJQLQDKMiRNNXURJîDêVNLODUiUDQJULZZZKRIXGERUJLV

Stofnað 1988
Fjarðargötu 17, Hafnarﬁrði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Kári
Halldórsson
lögg. fasteignasali

Jónas
Hólmgeirsson
sölustjóri

SKIPALÓN 10-16 - HFJ

Eiríkur Svanur
Sigfússon
lögg. fasteignasali

Aron Freyr
Eiríksson
sölufulltrúi

Birna
Benediktsdóttir
skjalagerð

Melkorka
Guðmundsdóttir
lögg. fasteignasali

NORÐURBAKKI 1-3 - HAFNARFJÖRÐUR
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Glæsilegar íbúðir fyrir 50 ára og eldri í góðu lyftufjölbýli við Skipalón 10 - 16 á Hvaleyrarholti í
Hafnarﬁrði. Íbúðirnar eru 3ja til 4ra herbergja, 118 til 167 fermetrar. Verð 34,4 - 43,9 millj.

KROSSEYRARVEGUR 5 - HFJ

Glæsilegar 3ja til 4ra herbergja íbúðir ásamt sér stæði í bílgeymslu í nýju lyftuhúsi við hafnarbakkann. 98 - 158 fm íbúðir á verði frá 30,4 - 65,0 millj. Afhending er ýmist ﬂjótlega eftir eða við
kaupsamning.

MIÐHOLT 4 - HFJ
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Opið hús í dag milli kl.18:00 & 18:30. Töluvert endurnýjað einbýli á fallegum stað í miðbæ
Hafnarfjarðar. Húsið er 275 fm og þar af er bílskúrinn 31,9 fm. Upplýsingar veitir Aron Freyr
sölumaður Ás í s.772-7376 V. 66,0 millj.

Glæsilegt 208 fm 6 herbergja einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr við Miðholt 4 í
Hafnarﬁrði - Útsýni eins og það gerist best. Bókið skoðun hjá Aroni Frey sölumanni Ás í
s.772-7376 V. 69,5 millj.

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

smáauglýsingar

512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

Sendibílar

BÍLAR &
FARARTÆKI

Honda CBR 600 árgerð 2008 ek 6 þús
km. Rnr 125276 Hjólið er sem nýtt
.Ásett verð 990 þús gsm 7836365

MERCEDES-BENZ E 200 NGT.
Árgerð 2013, ekinn 80 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 6.190.000.
Rnr.990827.

hjól.is
Sími: 577 4565
Erum með yfir 100 tæki á
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!
www.hjol.is

PALLHÝSI!!, Okkur vantar Pallhýsi
og alla ferðavagna á staðinn og
á skrá, Komdu á staðinn eða
sendu okkur skráningu og myndir
á 100bilar@100bilar.is og í síma
5179999, www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, lokað
lau
www.100bilar.is

Vinnuvélar

Garðyrkja

SLÁTTUVÉLA OG
REIÐHJÓLAÞJÓNUSTAN
Til sölu Sláttutraktor 17,5hp 6 gíra
Briggs&Stratton mótor 107cm
sláttubreidd 389.000,-S. 821 0040.
Vagnhöfða 6

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Hjólhýsi

Hjólbarðar

Bílar til sölu
HJÓLHÝSI
Til sölu nýinnflutt Hobby Premium
560UL hjólhýsi árg 2014 með
sólarsellu, markísu og sjónvarpi m/dvd.
Verð 5,49 millj. Uppl. í síma 866-5395.

KAUPUM ALLA BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Kia Sorento EX Luxury 7 manna nýr
bíll. Árgerð 2014, ekinn 1700 KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.590.000.
Rnr.160981. 7 ára verksmiðjuábyrgð.

HYUNDAI I30 classic. Árgerð 2012,
ekinn 60 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
2.190.000. Rnr.990777.

Tjaldvagnar

Varahlutir

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.

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

A-LINER COLUMBIA EXPEDITION
Árgerð 2003, sólasella, yfirbreiðsla,
sólskyggni og fortjald. Verð 1.390.000.
TILBOÐ 1.190.000 kr. Raðnr.252352 á
www.BILO.is - Upptjaldað á staðnum!

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

SMÁPARTAR.IS
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

Kia Rio LX 1,4 disel 6 gíra beinsk. Árg.
2012 Ekinn 45.000 km, ný yfirfarin af
Öskju, 4,5 ár eftir af verksmiðjuábyrgð
verð 2.150.000 Aðeins bein sala
kemur til greina. Upplýsingar veitir
Gunnar í síma 893 8065.

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

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

ÞJÓNUSTA

500-999 þús.
Viðgerðir
L.R. RANGE ROVER SPORT
SUPERCHARGED HST Árg. 2008, ek.
aðeins 64Þ.km, sjálfskiptur, Limited
edition, 500 hö! Verð 7.880.000.
Raðnr.135865 - Gæinn er í salnum!

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

Hreingerningar

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

Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir,
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s.
555 6020.

Toyota Yaris árg. ‚05 ek. 111þús í góðu
ástandi. Verð 750.000.-Uppl. í s. 820
7370

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf,
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo.
Renni diska og skálar. Sérgrein
bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

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

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

til sölu

Bílar óskast

‘14

Save the Children á Íslandi

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

Kæli- og frystitæki

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

2

2
stærðir

stærðir

til sölu

SD 800 - 800 ltr B.1000 mm
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109.000.

99.000.

+vsk

199.000.

+vsk

+vsk

SD 1000 - 1000 ltr B.1130 mm

219.000.

+vsk

KK 420 B: 615 D: 590 H:
1945 - 350 L innanmál Kæling +2/+10°C - 8
hillur - Læsing

SD 415 B: 606 D: 575 H: 1980 - 360 SD 1000 og SD 800 Kæling +2/+10°C - 8
L innanmál - Kæling +2/+10°C - 8 hillur - Læsing
hillur - Læsing

149.000.

+vsk XS 600 Stærð (bxhxd)

Kælar

Frystir

h:85 cm

Frystar

6WHIQXOMyV

79.000.

+vsk

Kælar
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SC 139 St. (hxbxd) 865 x555 x520 mm
Kæling +2/ +10°C

. OLER[

249.000.
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+vsk

79.000.
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+vsk

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

99.000.

+vsk

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

1475x837x757mm Kæling -12/ -24°C

119.000.

+vsk
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RTC 235 St (hxbxd)
1695x515x485mm
Kæling +2/+12°C

149.000.

SD 155 Stærð (bxdxh) 564x
SD 305 Stærð (bxdxh) 950x 695x KF 870 H: 2110 B: 660 D:
695x 905mm Kæling -12/ -22°C 905 mm Kæling -12/ -22°C
1663 Kæling -12/-22°C - 8
hillur - Læsing

99.000.

+vsk

+vsk

RTC 285 St (hxbxd)
1895x515x485mm
Kæling +2/+12°C

+YHNOmSZP9L`RHQ]xR
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SC 209 St. (hxbxd) 865 x 865 x 520
mm Kæling +2/ +10°C

4171 /mai14

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

Frystir

TAKTIK /

Suzuki Fjórgengis utanborðsmótorar.
Nettir, Léttir, Sparneytnir, Hljóðlátir,
Öruggir og Áreiðanlegir. Eigum flestar
stærðir á lager.

MÁNUDAGUR 21. júlí 2014
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Bókhald

Tölvur

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

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

Málarar

KEYPT
& SELT

Nudd

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

NUDD

Til sölu

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

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

Spádómar

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta.
Fagþjónusta. Vönduð vinnubrögð. Frí
verkskoðun og verðtilboð. Sími. 891
9890 malarar@simnet.is

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

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

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar,
gerum tilboð í búslóðaflutninga út
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S.
772 3222

SPÁSÍMI 908-6116

Húsaviðhald

Ástir, fjármál & heilsa.

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

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254

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

LOK Á HEITA POTTA OG
HITAVEITUSKELJAR.
Stærðir í cm: 235x235, 217x217,
210x210, 200x200, 217x235, 217x174.
Lokin þola 1000 kg jafnarðarþunga
af snjó. Vel einangruð og koma með
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt.
Opnarar til þess að auðvelda opnun
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777
2000

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!
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Til sölu
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.

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

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.COM

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 bygginga

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

GEYMSLULAUSNIR.IS

Reykjavíkurborg

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

Umhverfis- og skipulagssvið

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

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

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.

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

ATVINNA

HÚSNÆÐI
Atvinna í boði
HARÐVIÐUR TIL
HÚSBYGGINGA.
SJÁ NÁNAR Á:
WWW.VIDUR.IS
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.

HEILSA

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

Rafskutla. VICTORY 10 DX Pride Sem
ný. Verð 270.000. S.893-2092

Nudd

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
í s. 661-7000

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.

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.

Arnargata 10
Tillaga að að breytingu á deiliskipulagi Fálkagötureits
vegna lóðarinnar nr. 10 við Arnargötu. Í breytingunni
felst m.a. að byggja við húsið og nýta þak
viðbyggingar sem þaksvalir. Jafnframt er gert ráð
fyrir að byggja megi yfir svalir á norð-austurhlið.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Skógarvegur 12-14

The Laundromat Cafe seeks to hire
experienced chefs for a full time job.
please send a cv to laundromatcafe@
gmail.com

PYLSUVAGNINN
LAUGARDAL
Auglýsir eftir rekstrarstjóra.
Áhugasamir vinsamlegast
sendið umsókn og ferilskrá á
pylsuvagninn@gmail.com
Vinna í noregi - JV Bygg as Smiðir
óskast í vinnu í noregi. Góðir
möguleikar fyrir bæði þá sem
vilja flytja út eða pendla á milli.
Umsækjandi þarf að hafa lágmark
5 ára reynslu. Umsóknir sendast á
vidar@hallgrimsson.no eda að hafa
samband í síma +4790588024.

Tillögurnar
liggja
frammi
í
þjónustuveri
Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð,
virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 21. júlí 2014 til og
með 1. september 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 1. september
2014. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir
innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 21. júlí 2014
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071
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HÆNU

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.

Auglýsing um breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi neðan
Sléttuvegar vegna lóðarinnar nr. 12-14 við
Skógarveg. Í breytingunni felst m.a. fjölgun hæða að
hluta, fjölgun íbúða og aukning á byggingarmagni.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Atvinnuhúsnæði

Óskast keypt

tilkynningar

gjofsemgefur.is

Thailenskt heilsunudd Í Bolholti 4,
4.hæð. Nuddari Joomjan. Pantanir í s.
892 3899

Til leigu tvö samliggjandi 150fm
iðnaðarbil með 5 metra lofthæð og
háum innkeyrsludyrum. Um er að
ræða nýlegt stálgrindarhús með hita
í gólfi í Reykjanesbæ. Leigist á 800 kr
fm. Uppl. gefur Óli í s. 822-1920.

9O7 2OO3

til sölu

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU
Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.*
Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins.
Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða
þjónustu beint inn á heimilin.
Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

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

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

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

.ROEU»Q%M·UQVG´WWLUU§±LUYL±NRQXUVHPVW¾UD
I\ULUW§NMXPRJN\QQLVW¿HLP®JHJQXPO®IRJVW·UI



GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Vinsæl
er svooo
heit.

*N¸PFVI]XX
P¢QXGDJVNY·OG

Sara er
frábær!

Vinsæl??
Hvað með
Söru?

Hún er indæl.

Hún er...

Hún er
áreiðanleg.

...skynsöm.

Þú lætur
hana hljóma
eins og skó!

Hún er
algjör
Birkenstock!

Hún er þægileg.

/0
7N£PJWX¨XXJµPO
NY·OGV¾QXPYL±¿¢WWIU¢
®PLQQLQJXXP
9LOKM¢OP+M¢OPDUVVRQE´QGD
RJI\UUYHUDQGL¿LQJPDQQ
VHPIªOOQ¾YHUL±IU¢

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Neibb. Mér er
ekki heitt. Ég
er að æfa mig
fyrir bílferð!

/0
8LI0IJXSZIVW
6SHQQX¿§WWLUIU¢+%2PH±
)UDQN+DUWV0LFKDHO*DVWRQ
/LY7\OHURJ-XVWLQ7KHURX[®
D±DOKOXWYHUNXP

/0
BARNALÁN

'VMWMW

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

hlutir sem
maður
lærir
eftir
að maður
eignast börn …

%DQGDU®VNVSHQQX¿¢WWDU·±
XPPDQQU§QLQJMDVHP
U§QDE·UQXPYDOGDPHVWX
PDQQD%DQGDU®NMDQQD

/0
)PHWR¸KKXQI².µE*IP

Viltu eftirrétt
núna?

Hví ekki.

Hlutir, sem þér
fannst virkilega
viðurstyggilegir, eru það
ekki lengur.

6M´QYDUSVNRNNXULQQRJ
EDNDUDPHLVWDUDULQQ-´L)HO
GHLOLUJLUQLOHJXPXSS
VNULIWXPDIKMDUWDQVO\VW

SPAKMÆLI DAGSINS
„Menntun er sterkasta vopnið sem hægt er að nota til að
breyta heiminum.“

/0 
&EVREIJRMEPPEHEKE

Nelson Mandela
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LÁRÉTT
2. bein, 6. persónufornafn, 8. lík, 9.
gogg, 11. þys, 12. bolur, 14. stoðvirki,
16. hljóta, 17. sjáðu, 18. stefna, 20. til,
21. þráður.
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10

12

11

13

14

KROSSGÁTA

15

LÓÐRÉTT
1. stjórnarumdæmis, 3. eftir hádegi, 4.
minnka, 5. fugl, 7. tilgáta, 10. aur, 13.
ögn, 15. slen, 16. fum, 19. í röð.
LAUSN

16

18

21

17

19

20

LÁRÉTT: 2. legg, 6. ég, 8. hræ, 9. nef,
11. ys, 12. stofn, 14. grind, 16. fá, 17.
sko, 18. átt, 20. að, 21. taug.

/0
8LI:EQTMVI(MEVMIW

2

1

LÓÐRÉTT: 1. léns, 3. eh, 4. grynnka,
5. gæs, 7. getgáta, 10. for, 13. fis, 15.
doði, 16. fát, 19. tu.

9DQGD±WDOVHWWEDUQDHIQLRJ
VNHPPWLOHJLU¿§WWLUI\ULU
\QJVWX¢KRUIHQGXUQDDOOD
GDJD¢.UDNNDVW·±LQQL

Save the Children á Íslandi

www.peugeot.is

PEUGEOT 3008

Myndin sýnir Peugeot 3008 með aukabúnaði.

NJÓTTU NÝRRA TILFINNINGA

PEUGEOT 3

8

DÍSIL, SJÁLFSKIPTUR
kostar kr.

4.490.000

Eldsneytiseyðsla í blönduðum akstri 4,2L/100km
CO2 útblástur 110g • Drægni á tankfylli 1.428km

PEUGEOT 3008

KOSTAR FRÁ KR.

3.990.000
3008, eldsneytiseyðsla í blönduðum akstri frá 4,2 til 6,7L/100km
km o
og CO2 útblástur (g/km) frá 110 til 159.

Bernhard ehf • Vatnagörðum 24 - 26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is
Umboðsaðilar: Reykjanesbæ, Bernhard, sími 421 7800 • Akranesi, Bílver, sími 431 1985 Akureyri, Höldur, sími 461 6020 • Vestmannaeyjum, Bragginn, sími 481 1535
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Tilﬁnningar í bíl
BAKÞANKAR
Berglindar
Pétursdóttur

-D.M.S., MBL
-DV S.R.S

HAMINGJUSÖM Hjónin fara í brúðkaupsferð til Suður-Afríku.
NORDICPHOTOS/GETTY

Í það heilaga
-T.V., BIOVEFURINN.IS

-H.S.S., MBL


KL. 5 - 8 - 10.45
KL. 5 - 8 - 10.45
KL. 10.20
KL. 8 - 10.35
KL. 3.40 - 5.45
KL. 3.30 - 5.45
KL. 10.30
KL. 5

3D
DAWN...PLANETOFTHEAPES3D
D LÚXUS
THE PURGE: ANARCHY
DELIVER US FROM EVIL
EARTH TO ECHO
AÐ TEMJA DREKANN 2 2D ÍSL. TAL
22 JUMP STREET
VONARSTRÆTI


KL. 6 - 9
KL. 10.10
KL. 10.40
KL. 8
KL. 5.45
KL. 5.45
KL. 10.40
KL. 8
KL. 5.20 - 8

DAWN . . . PLANET OF THE APES 3D
THE PURGE: ANARCHY
DELIVER US FROM EVIL
THE SALVATION
AÐ TEMJA DREKANN 2 2DÍSL. TAL
TRAIN. . . DRAGON 3DENS. TAL ÓTEXT.
22 JUMP STREET
FAULT IN OUR STARS
VONARSTRÆTI

Tónlistarmaðurinn Adam Levine
og fyrirsætan Behati Prinsloo
giftu sig í Los Cabos í Mexíkó á
laugardaginn.
Um þrjú hundruð gestir fögnuðu með turtildúfunum, þar á
meðal leikararnir Jonah Hill og
Jason Segel og fyrirsæturnar Erin
Heatherton og Candice Swanepoel. Behati klæddist brúðarkjól frá
Marchesa.
Adam og Behati byrjuðu að deita
í júní árið 2012. Þau hættu saman
í stuttan stund en þegar þau byrjuðu aftur saman í fyrra var Adam
fljótur að fara á skeljarnar.
- lkg

U

m daginn fór ég ein í bíltúr. Ekki
eitthvað sem ég tek venjulega upp á,
enda virkur þátttakandi í aðförinni að
einkabílnum. Á þessum tiltekna tímapunkti fannst mér þetta þó vera eitthvað
sem ég þyrfti að gera. Ég vissi ekkert
hvert ég átti að keyra og innan fimm
mínútna var ég komin á sjálfstýringu
og lent aftur fyrir utan heimili mitt. Ég
ræsti því einhverjar gamlar stýringar
og keyrði sem leið lá í annað bæjarfélag, á æskuslóðir.

ÉG ÓLST upp í Hafnarfirði. Í næstu
götu við Flensborgarskólann og Hamarinn. Þar sem ég brunaði framhjá
glaðlegum Göflurum með litla
Gaflara í barnavögnum fann ég
minningarnar streyma fram.
Ég er svo heppin að hafa átt
dásamlega æsku. Ég ólst upp
í lítilli götu þar sem bjuggu
góðir krakkar sem flestir áttu
góða foreldra og við lékum
okkur fallega úti á miðri götu
og leiðbeindum ökumönnum
frá Reykjavík sem voru að
leita að St. Jósefsspítala.

ÞAÐ VAR búið að gera upp húsið sem
hrekkjusvínið bjó í og mála húsið sem
skrítna konan átti í mjög undarlegum
lit. Búið að rífa sjoppuna. Taka rólóinn.
Breyta í einstefnugötu. En samt var allt
einhvern veginn eins. Kjarninn var sá
sami.
OG MITT móðurlega eðli hugsaði til
þriggja ára einkasonarins og minninganna sem við eigum eftir að eiga saman
frá æskuheimili hans. Kannski mun hann
eftir tuttugu ár vera í tilfinningalegu uppnámi og keyra Bergstaðastrætið til þess
eins að sjá að það er búið að rífa æskuheimili hans og byggja hótel. Þið vitið.

OG EF íbúar Selvogsgötu hafa séð mig
öskurgrátandi úti í bíl fyrir nokkrum
dögum vil ég bara láta vita að það er allt
í lagi með mig, ég er bara uppfull af alls
konar nýjum tilfinningum eftir að ég eignaðist barn. Og hef smá áhyggjur af miðbæ
Reykjavíkur.

SVO VAR líka verið að spila Blue með
Beyoncé í útvarpinu. Og Kári er minn
Blue Ivy.

Varð leikari alveg óvart
Stórleikarinn James Garner lést á heimili sínu á laugardaginn, 86 ára að aldri. Hann vann fyrir sér sem fyrirsæta á unglingsárunum og ætlaði aldrei að verða leikari. Hann skilur eftir sig eiginkonu, dóttur og stjúpdóttur.
POW

ERSÝ

KL. 10

NING

:15

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

PLANET OF THE APES

5, 8, 10:15(P)

THE PURGE: ANARCHY

8, 10:40

AÐ TEMJA DREKAN SINN 2D

5

22 JUMP STREET

5, 8

MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST 10:20


SAN FRANCISCO CHRONICLE


ROLLING STONE


LOS ANGELES TIMES


BOSTON GLOBE

-21)$95($852%(57'2:1(<-5
6&$5/(77-2+$1662162)Ì$9(5*$5$


NEW YORK DAILY NEWS

&+()

&+()9,3 

7$00<

7$5=$1Ì6/7$/'
6$%27$*(  
&8%$1)85<  
75$16)250(56'
0$/(),&(17'

ÁLFABAKKA

./
./
./
./
./
./
./

./

)-g/6.</'8'$*$57,/%2è.5
-Ð16,2*5,''$5$5(*/$1Ì6/7$/'./
EGILSHÖLL

'$:12)7+(3/$1(72)7+($3(6'./
./
7$00<
7$5=$1Ì6/7$/' ./
75$16)250(56./''
./
6$%27$*(
KRINGLUNNI 1Ó0(58è67,

&+()
./
./
7$00< 
75$16)250(56'./
('*(2)7202552:'./

Leikarinn James Garner lést á
heimili sínu í Los Angeles á laugardaginn, 86 ára að aldri. Ekki
er ljóst hver dánarorsökin var en
James fékk alvarlegt heilablóðfall
árið 2008 og sást sjaldan opinberlega eftir það.
James Scott Bumgarner fæddist
þann 7. apríl árið 1928 í Norman í
Oklahoma í Bandaríkjunum. Móðir
hans lést þegar hann var fjögurra
ára og þá fluttist hann með bræðrum sínum tveimur til ættingja
sinna. Á unglingsárunum flutti
hann til föður síns í Los Angeles og
hætti í miðskólanum í Hollywood
til að sinna fyrirsætustörfum fyrir
Jantzen-baðföt.
„Ég hafði ekki áhuga fyrr en ég
heyrði að þeir borguðu 25 dollara á
tímann. Það var meira en skólastjóri
þénaði,“ sagði James í sjálfsævisögu
sinni the Garner Files sem kom út
árið 2011.
James sinnti
herskyldu í fjórtán mánuði og
barðist í Kóreustríðinu. Fyrir
frammistöðu sína
var hann heiðraður með tveimur
fjólubláum hjört7. APRÍL 1928–
um, orðu sem
19. JÚLÍ 2014
þeir sem særast
eða látast í bardaga fá.
James var frekar ómannblendinn og sagðist hvorki hafa áhuga á
leiklist né sótti hann leiklistarnám.
Hann flæktist í bransann alveg
óvart þegar vinur hans, Paul Gregory, bauð honum hlutverk án orða
í Broadway-leikritinu The Caine
Mutiny Court-Martial sem leikstýrt
var af Charles Laughton og skartaði
Henry Fonda og Lloyd Nolan í aðalhlutverkunum.
„Ég lærði að hlusta. Vandamálið
með marga leikara er að þeir bíða
eftir línunum sínum, bíða eftir að
þeir geti talað. Þú verður hluti af
verkinu ef þú hlustar. Ég lærði að
gera aldrei ráð fyrir neinu. Það
hjálpaði mér mikið sem leikara,“
sagði James í viðtali við Archive of
American Television árið 1999.
James komst á samning hjá Warner Bros og fékk ýmis hlutverk árið

Ég lærði að hlusta.
Vandamálið með marga
leikara er að þeir bíða
eftir línunum sínum,
bíða eftir að þeir geti
talað. Þú verður hluti af
verkinu ef þú hlustar. Ég
lærði að gera aldrei ráð
fyrir neinu. Það hjálpaði
mér mikið sem leikara.

EINKASPÆJARI James

Garner í hlutverki sínu
sem einkaspæjarinn
Jim Rockford.

James Garner

1956. Árið eftir landaði hann hlutverki sem hinn hnyttni kvennaljómi
Bret Maverick í sjónvarpsþáttunum
Maverick. Árið 1962 var honum sagt
upp í kjölfar verkfalls handritshöfunda. Þá kallaði kvikmyndabransinn og lék hann í myndum á borð
við The Great Esacpe, Grand Prix
og Hour of the Gun. Árið 1974 fékk
hann síðan hlutverk einkaspæjarans
Jim Rockford í sjónvarpsþáttunum
The Rockford Files. James hlaut tilnefningu til Emmy-verðlaunanna
sem besti leikari fyrir Rockford í
fimm ár í röð og fékk verðlaunin
árið 1977. Hann lék í eigin áhættuatriðum og var því þjakaður af hnéog bakmeiðslum. Hann yfirgaf þáttinn árið 1980 og Universal fór í mál
við hann. Síðar fór hann í mál vegna
hagnaðar af endursýningum og tók
mörg ár að útkljá það.
James átti farsælan feril í leiklistinni. Hann fékk tilnefningu til Golden Globe-verðlauna árið 1984 fyrir
sjónvarpsmyndina Heartsounds og
fékk tilnefningu til Óskarsverðlauna árið 1985 fyrir Murphy‘s
Romance. Síðasta stórmyndin sem
hann fór með veigamikið hlutverk í var The Notebook frá árinu
2004. Í henni lék hann Duke. Í sjónvarpi hlaut hann Emmy-verðlaunin
árið 1987 fyrir Promise og Golden
Globe-verðlaunin fyrir Decoration
Day árið 1990 og Barbarians at the
Gate þremur árum síðar.
James skilur eftir sig eiginkonuna Lois Clarke en þau höfðu verið
gift í 56 ár. Þá skilur hann einnig
eftir sig dóttur og stjúpdóttur.
liljakatrin@frettabladid.is

Verðlaunaleikari
Óskarinn
Tilnefningar: 1
Verðlaun: 0
Golden Globe
Tilnefningar: 12
Verðlaun: 3
Primetime Emmy
Tilnefningar: 14
Verðlaun: 2
56 ÁRA HJÓNABAND James með

eiginkonu sinni Lois Clarke.

Screen Actors Guild
Tilnefningar: 4
Verðlaun: 1 (fyrir ævistarfið)
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SPORT
Sannfærandi sigur hjá Rory í Liverpool

Rosberg sigraði á heimavelli

GOLF Rory McIlroy varð í gær þriðji

FORMÚLA 1 Nico Rosberg á Mercedes kom fyrstur í mark í þýska kappakstrinum í Formúlunni í gær. Sigurinn var gríðarlega sætur fyrir Rosberg
sem fæddist í Wiesbaden sem er
aðeins rúmlega 100 kílómetrum frá
Hockenheim-brautinni þar sem kappaksturinn fór fram í gær. Sigurinn
í gær var öruggur en Rosberg var
fremstur í ræsingunni og hélt öruggu
forskoti allt til loka. Tryggði Rosberg
Mercedes fyrsta sigur liðsins í þýska
kappakstrinum í sextíu ár, frá því að
Juan Manuel Fangio kom fyrstur í
mark á Mercedes árið 1954.
Liðsfélagi Rosberg hjá Mercedes, Lewis Hamilton, átti hins

yngsti kylfingurinn í sögunni til þess
að vinna þrjá af fjórum stærstu titlunum sem keppt er um í golfi þegar
hann sigraði Opna breska
meistaramótið. Rory
lék lokahringinn á
einu höggi undir pari
sem dugði honum
þrátt fyrir stórsókn frá
spænska kylfingnum
Sergio Garcia.
Fyrir daginn var
Rory með sex högga
forskot á næsta mann
og hafði engin veikleikamerki sýnt. Garcia var

1-4

Vodafonevöllur
Áhorf: 832
Erlendur
Eiríksson (7)

Mörkin: 0-1 Aron Bjarki Jósepsson (28.), 0-2
Kjartan Henry Finnbogason (35.), 0-3 Almarr
Ormarsson (37.), 1-3 Tonny Mawejje (40.), 1-4
Gary Martin (58.).
VALUR (4-3-3): Fjalar Þorgeirsson 5 - Billy
Berntsson 5, Magnús Már Lúðvíksson 4, Mads
Lennart Nielsen 4, Bjarni Ólafur Eiríksson 5 Tonny Mawejje 6, Kristinn Freyr Sigurðsson 5 (71.,
Sigurður Egill Lárusson -), Iain James Williamson
5 - Kristinn Ingi Halldórsson 4 (60., Daði Bergsson
5), Kolbeinn Kárason 3 (46., Patrick Pedersen 5),
Arnar Sveinn Geirsson 3.
KR (4-3-3): Stefán Logi Magnússon 6 - Haukur
Heiðar Hauksson 6 (75., Egill Jónsson -), Grétar
Sigfinnur Sigurðarson 6, Aron Bjarki Jósepsson 6,
Guðmundur Reynir Gunnarsson 6 (60., Gunnar
Þór Gunnarsson 5) - Jónas Guðni Sævarsson
6, Baldur Sigurðsson 7, Almarr Ormarsson 6 Kjartan Henry Finnbogason 7, Gary Martin 8*
(65., Þorsteinn Már Ragnarsson 5), Emil Atlason 6.
Skot (á mark): 8-10 (3-7)

hins vegar ekki á því að gefast upp og
minnkaði muninn niður í tvö högg á
tíundu holu. Það virtist hins vegar vera
vakningin sem Rory þurfti. Hann setti
aftur í gír og hélt forskotinu það sem
eftir lifði hringsins. Í heildina
lék Rory á sautján höggum
undir pari á mótinu.
Með sigrinum í gær hefur
Rory sem er aðeins 25 ára
unnið þrjá af fjórum
stærstu titlunum sem
í boði eru í golfi. Eina
mótið sem eftir stendur
er Masters-mótið sem
fer fram á Augusta-vell- kpt
inum á ári hverju.

2-0

ÞÓR (4-5-1): Sandor Matus 8* - Sveinn Elías
Jónsson 6, Atli Jens Albertsson 5 (57. Jóhann
Þórhallsson 5), Orri Freyr Hjaltalín 5, Ingi Freyr
Hilmarsson 4 - Hlynur Atli Magnússon 5, Ármann
Pétur Ævarsson 5, Orri Sigurjónsson 5, Jóhann
Helgi Hannesson 5, Sigurður Marinó Kristjánsson 5 (68. Kristinn Þór Björnsson -) - Chukwudi
Chijindu 7.
KEFLAVÍK (4-5-1): Jonas Sandqvist 6 - Magnús
Þórir Matthíasson 5, Aron Jafetsson 5, Einar Orri
Einarsson 5, Unnar Már Unnarsson 5 - Jóhann
Birnir Guðmundsson 5 (60. Magnús Þorsteinsson
5), Bojan Ljubicic 5 (82. Sigurbergur Elísson -),
Sindri Snær Magnússon 6, Frans Elvarsson 5 (71.
Paul McShane -), Elías Már Ómarsson 7 - Hörður
Sveinsson 5. .
Skot (á mark): 10-12 (3-5)
Varin skot: Sandor 5 - Jonas 3

Horn: 8-7

ÁNÆGÐUR Rosberg sigraði á heima-

velli í Formúlunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Hásteinsvöllur
Áhorf: 441
Þóroddur
Hjaltalín (5)

ÍBV (4-3-3): Abel Dahira 5 - Jökull Elísabetarson
6, Eiður Aron Sigurbjörnsson 7, Brynjar Gauti
Guðjónsson 7*, Matt Garner 6 - Gunnar Þorsteinsson 7, Ian Jeffs 6, Atli Fannar Jónsson 6
- Víðir Þorvarðarson 6 (82., Arnar Bragi Bergsson
-), Jonathan Glenn 6, Dean Martin 6 (82., Jón
Ingason -).
FRAM (4-3-3): Hörður Fannar Björgvinsson 4 Orri Gunnarsson 5, Ingiberg Ólafur Jónsson 5,
Tryggvi Sveinn Bjarnason 5, Ósvald Jarl Traustason
6 - Jóhannes Karl Guðjónsson 5, Hafsteinn Briem
5 (41., Aron Þórður Albertsson 4), Viktor Bjarki
Arnarsson 5 - Haukur Baldvinsson 4 (71., Aron
Bjarnason), Alexander Már Þorláksson 4 (58., Ásgeir Marteinsson), Arnþór Ari Atlason 4..
Skot (á mark): 8-7 (6-3)

Horn: 4-6

Varin skot: Abel 3 - Hörður 4

Horn: 4-4

Þórsvöllur
Áhorf: 595
Ívar Orri
Kristjánss. (4)

- kpt

Mörkin: 0-1 Víðir Þorvarðarsson (5.), 0-2 Jonathan
Glenn (92.).

Varin skot: Fjalar 3 - Stefán 2

0-0

vegar sennilega bestu frammistöðu
dagsins. Honum var refsað fyrir að
skipta um vél í bílnum í gær meðan
á tímatökunni stóð og var hann í 20.
sæti í upphafi aksturs. Með liprum
akstri náði hann að vinna sig smátt
og smátt upp listann og endaði hann
á verðlaunapalli í þriðja sæti.
Rosberg er með fjórtán stiga forskot á liðsfélaga sinn hjá Mercedes,
Hamilton, þegar keppnin er rúmlega
hálfnuð. Daniel Ricciardo hjá Red
Bull situr í þriðja sæti, sjötíu stigum
á eftir Hamilton og eru möguleikar
hans á heimsmeistaratitli ökuþóranna nánast úr sögunni.

1-3

Fylkisvöllur
Áhorf: 846
Kristinn
Jakobsson (6)

Mörkin: 0-1 Arnar Már Björgvinsson (35.), 0-2 Rolf
Toft (37.), 1-2 Ásgeir Örn Arnþórsson (37.), 1-3
Niclas Vemmelund.
FYLKIR (4-3-3): Björn Hákon Sveinsson 4 - Stefán
Ragnar Guðlaugsson 4, Kristján Valdimarsson
5, Ásgeir Eyþórsson 5, Tómas Joð Þorsteinsson
5 - Elís Rafn Björnsson 5, Oddur Ingi Guðmundsson 6, Ásgeir Örn Arnþórsson 5 (80. Agnar Bragi
Magnússon -) - Gunnar Örn Jónsson 4 (46. Albert
Brynjar Ingason 6), Andrew Sousa 4 (64. Kjartan
Ágúst Breiðdal 6), Andrés Már Jóhannesson 6.
STJARNAN (4-3-3): Xngvar Jónsson 8 - Niclas
Vemmelund 6, Martin Rauschenberg 7, Daníel
Laxdal 7, Hörður Árnason 6 - Michael Præst 7, Atli
Jóhannsson 5 (46. Snorri Páll Blöndal 6), Pablo
Punyed 5 (80. Þorri Geir Rúnarsson -) - Atli Freyr
Ottesen 4 (60. Jóhann Laxdal 6), Arnar Már Björgvinsson 8, Rolf Toft 7.
Skot (á mark): 17-6 (6-4)

Horn: 5-7

Varin skot: Björn 1 - Ingvar 5

Shakespeare’s Globe á Íslandi

Hamlet
eftir William Shakespeare

Í KLÓNUM Zak Cummings átti litla möguleika gegn Gunnari eftir að Gunnar náði honum í gólfið í annarri lotu.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Næst keppi ég við
einn af þeim bestu
Gunnar Nelson er enn ósigraður í UFC eftir að hann hengdi Bandaríkjamanninn
Zak Cummings í annarri lotu á bardagakvöldi í Dublin. Gunnar segir að nú sé
kominn tími til að hann sláist við stóru strákana í hans ﬂokki.
Henry Birgir
Gunnarsson
henry@frettabladid.is

Frá Dublin

MMA „Ég gerði ein mistök og

hann nýtti sér þau. Gunnar er
mjög góður. Hann er afar klókur og auðmjúkur sigurvegari,“
sagði Zak Cummings eftir að hafa
tapað fyrir Gunnari Nelson á UFCkvöldi í Dublin.
Eftir rólega fyrstu lotu keyrði
Gunnar upp hraðann í næstu lotu,
náði Cummings í gólfið og kláraði hann fljótt. Ótrúlegur bardagi
og er Gunnar nú búinn að keppa
fjórtán sinnum í MMA án þess að
tapa. Hann gerði jafntefli í fyrsta
bardaga sínum árið 2007 en síðan
hefur hann pakkað andstæðingum
sínum saman.
„Ég vissi að þetta væri reyndur glímumaður og það sýndi sig.
Hann vissi vel hvað hann var að
gera og varðist vel. Hann hélt mér
frá sér og það tók mig tíma að lesa
í hann. Ég pressaði hann meira í
annarri lotu og þá kom þetta. Það
hefði verið gott að klára fljótt en
það sem er mikilvægara er að
klára bardaga örugglega. Ég passa
upp á að fara ekki of geyst,“ segir
Gunnar en það sá ekki á honum
eftir bardagann.
Stemningin í 02 Arena var

hreint rosaleg á kvöldinu og vanir
menn sögðust aldrei hafa komið
í aðra eins stemningu. Er Conor
McGregor vann lokabardagann
sturlaðist allt og menn fleygðu
bjórglösunum upp í loft. Það flugu
hundruð lítra af bjór út um allt.
„Ég hef aldrei upplifað annað
eins. Lætin og orkan í áhorfendum var ótrúleg. Þetta var alveg
fáránlegt. Ég tek venjulega ekki
of mikið eftir áhorfendum en þetta var
eins og á risastórum
fótboltavelli þar
sem allt var truflað,“ segir Gunnar en
mest mældist hávaðinn 111 desibel en á
rokktónleikar ku
það vera 110 desibel.
Þetta var alvöru.
Írarnir gjörsamlega
elska Gunnar og hann fékk
frábæran stuðning úr stúkunni.
„Ég hef verið svo mikið hérna að
það er fullt af fólki hér sem taldi
mig vera írskan en ég veit ekki
hvort það er þannig enn í dag,“
segir Gunnar og glottir.
Nú spyrja menn hvað bíði Gunnars næst. Hann vill fá að reyna sig
gegn einhverjum af þeim bestu í
sínum flokki en forseti UFC, Dana
White, segist vilja bíða aðeins með
Gunnar.

„Hann sagðist ekki vera hlynntur því að rífa svona unga menn
strax upp. Mér finnst þetta hafa
verið nógu hægt og ég held að
næsti bardagi verði gegn einum
af fimm bestu. Ég held að það sé
ekki spurning og ég hugsa að Dana
verði við bón minni.“
Gunnar og þrír Írar sem börðust
á laugardag eru undir handleiðslu
þjálfarans John Kavanagh og allir
strákarnir hans unnu. Gunnar ber
Kavanagh afar vel
söguna.
„Ég hef aldrei
fa r ið í ei n s
góðar æfingabúðir og fyrir
þennan bardaga. John
er þjálfarinn. Ég hef
alltaf vitað
það og núna
vita fleiri það.
Hann er snillingur og klár
í að vinna með
ólíkum mönnu m. H a n n á
mikið í mér og
ég tók mikið frá
honum,“ sagði
Gunnar sáttur
við þjálfarann
sinn.

FH í viðræðum við NEC Nijmegen
FÓTBOLTI Jón Rúnar Halldórsson,

Fyrsta leikhúsuppfærslan í Eldborg

Tryggðu þér miða í síma 528 5050,
á midi.is og harpa.is
www.harpa.is/hamlet

Brandenburg

23. júlí kl. 19:30

formaður knattspyrnudeildar FH,
staðfesti í samtali fyrir íþróttadeild 365 í gær að FH-ingum
hefði borist tilboð í Kristján Gauta
Emilsson frá NEC Nijmegen í Hollandi. Félagið er að skoða tilboðið en það er enn langur vegur í að
málið væri í höfn og óvíst hvernig
því myndi lykta.
Ef félögin komast að samkomulagi og Kristján Gauti semur við
félagið verður það í annað sinn
sem hann fer í atvinnumennsku
en hann er aðeins 21 árs gamall.
Kristján gekk til liðs við Liverpool

þegar hann var sextán ára gamall
en sneri aftur til FH á síðasta ári.
Það er hinsvegar ljóst að verði
það niðurstaðan að Kristján Gauti
yfirgefi FH í glugganum þurfi
félagið að leita að öðrum framherja. Félagið samþykkti í gær
að Albert Brynjar Ingason færi á
láni til Fylkis. Það liggur því fyrir
að yfirgefi Kristján Gauti FH þá
þurfi félagið að leita að nýjum
framherja.
Jón Rúnar vildi að öðru leyti
ekki tjá sig frekar um málið og
sagði að það væri í vinnslu og að
slík mál tækju sinn tíma.
- kpt

Á FÖRUM Kristján Gauti hefur verið
frábær á tímabilinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
STÖÐ 2 kl. 20.10
Kjarnakonur

BYLGJAN kl. 13–16
Rúnar Róberts

Vandaðir íslenskir
þættir í umsjá
Kolbrúnar Björnsdóttur.
Hér ræðir Kolla við konur sem stýra íslenskum fyrirtækjum
og kynnist þeim í
gegnum líf þeirra
og störf.

Rúnar er í loftinu kl. 13–16 alla virka
daga. Hann fylgist með því sem er að
gerast í þjóðlíﬁnu hverju
sinni, kíkir á sportið
ásamt því að gefa þér
vænan skammt af
góðri Bylgjutónlist til
að stytta þér stundirnar við vinnuna.

Mindy Project

Spanglish

Two and a Half Men

STÖÐ 2 KL. 19.50 Gamanþáttaröð um
konu sem er í góðu starﬁ en gengur illa
að fóta sig í ástarlíﬁnu. Mindy er ungur
læknir á uppleið en rómantíkin ﬂækist
fyrir henni og samskiptin við hitt kynið
eru ﬂóknari en hún hafði ímyndað sér.

STÖÐ 2 BÍÓ KL. 19.50 Rómantísk og
einkar ljúf gamanmynd. Myndin fjallar
um ráðsetta fjölskyldu í Los Angeles
sem ákveður að ráða til sín húsfreyju og
barnapíu frá Mexíkó. Reynist hún vera
ung, bráðmyndarleg einstæð móðir sem
hefur dóttur sína með sér.

STÖÐ 2 GULL KL. 19.40 Í þessari
níundu röð hinna geysivinsælu gamanþátta Two and a Half Men dregur heldur
betur til tíðinda, en serían er sú fyrsta
þar sem Ashton Kutcher mætir til leiks í
stað Charlie Sheen sem var eftirminnilega rekinn úr þáttunum.

STÖÐ 2

STÖÐ 3

Barnatími Stöðvar 2
Malcolm in the Middle (21:22)
2 Broke Girls (8:24)
Anger Management (8:10)
Bold and the Beautiful (6402)
Doctors (19:175)
School Pride (4:7)
The Crazy Ones (5:22)
Kolla
Falcon Crest (25:28)
Nágrannar
Cold Feet (2:6)
American Idol (9:39)
ET Weekend (44:52)
The Big Bang Theory (5:24)
Frasier (8:24)
How I Met Your Mother (9:24)
Bold and the Beautiful (6402)
Nágrannar
Simpson-fjölskyldan (17:22)
Veður
Fréttir Stöðvar 2
Íþróttir
Ísland í dag
Veður
Sjálfstætt fólk
Mindy Project (8:24)
Kjarnakonur
Nashville (21:22) Önnur sería
þessara frábæru þátta sem fjalla um
kántrí-söngkonuna Rayna og ungstirnið
Juliette Barnes og tónlistin leikur stórt
hlutverk. Í síðustu þáttaröð reyndu þær
fyrir sér í samstarfi til að lífga upp á feril
þeirra beggja. Eins hefur mikið gengið á
bæði í starfi og einkalífi beggja. Með aðalhlutverk fara Connie Britton úr American Horror Story og Heyden Panettiere.
21.20 The Leftovers (4:10) Spennuþættir frá HBO þar sem hópur fólks
hverfur skyndilega sporlaust af jörðinni
og við fylgjumst með þeim sem verða
eftir. Þættirnir eru byggðir á sögu Toms
Perotta frá árinu 2011. Með aðalhlutverk
fara Justion Theroux, Liv Tyler, Christopher Eccleston og Ann Dowd.
22.10 Crisis (7:13)
22.55 Looking (3:8)
23.20 Anger Management (15:22)
23.45 White Collar (6:16)
00.30 Orange is the New Black (6:14)
01.30 Burn Notice (6:18)
02.15 This Means War
03.50 Howl
05.15 Fréttir og Ísland í dag
07.00
08.00
08.25
08.45
09.10
09.30
10.10
10.55
11.15
11.45
12.35
13.00
13.50
15.15
16.00
16.25
16.45
17.10
17.32
17.57
18.23
18.30
18.47
18.54
19.06
19.15
19.50
20.10
20.35

Fylkir - Stjarnan
Fylkir - Stjarnan
NBA Special. 1984
Demantamótin Útsending frá
Demantamóti í frjálsum íþróttum sem
fram fer í Mónakó.
20.10 Fylkir - Stjarnan
22.00 Pepsímörkin 2014
23.15 KR - Celtic
01.00 Pepsímörkin 2014
07.00
15.10
17.00
18.10

14.10
14.40
16.25
18.05
19.50
21.30
23.15

Sol Campbell
Belgía - Alsír
Rússland - Suður-Kórea
Stoke - Liverpool
Brasilía - Mexíkó
Kamerún - Króatía
Arsenal - Norwich

17.30 Grand Designs (12:12)
18.20 Hart of Dixie (22:22)
19.00 The Amazing Race (3:12)
19.45 Bleep My Dad Says (14:18)
20.10 Time of Our Lives (9:13)
21.10 The Glades (5:10)
21.50 The Vampire Diaries (2:23)
22.30 Pretty Little Liars (21:25)
23.10 Nikita (22:22)
23.55 Terminator: The Sarah Connor
Chronicles (7:22)
00.40 The Amazing Race (3:12)
01.25 Bleep My Dad Says (14:18)
01.45 Time of Our Lives (9:13)
02.45 The Glades (5:10)
03.30 The Vampire Diaries (2:23)
04.15 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

07.00 Lína langsokkur 07.25 Latibær 07.47
Hvellur keppnisbíll 08.00 Dóra könnuður
08.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 08.45
Doddi litli og Eyrnastór 08.55 Rasmus
Klumpur og félagar 09.00 Áfram Diego,
áfram! 09.24 Svampur Sveins 09.45
Elías 09.55 UKI 10.00 Ofurhundurinn
Krypto 10.22 Ljóti andarunginn og ég
10.44 Ávaxtakarfan - þættir 11.00 Lína
langsokkur 11.24 Latibær 11.47 Hvellur
keppnisbíll 12.00 Dóra könnuður 12.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 12.45 Doddi
litli og Eyrnastór 12.55 Rasmus Klumpur
og félagar 13.00 Áfram Diego, áfram! 13.24
Svampur Sveins 13.45 Elías 13.55 UKI
14.00 Ofurhundurinn Krypto 14.25 Ljóti
andarunginn og ég 14.47 Ávaxtakarfan þættir 15.00 Lína langsokkur 15.24 Latibær
15.47 Hvellur keppnisbíll 16.00 Dóra könnuður 16.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
16.45 Doddi litli og Eyrnastór 16.55
Rasmus Klumpur og félagar 17.00 Áfram
Diego, áfram! 17.24 Svampur Sveins 17.45
Elías 17.55 UKI 18.00 Ofurhundurinn
Krypto 18.25 Ljóti andarunginn og ég 18.47
Ávaxtakarfan - þættir 19.00 Strumparnir 2
20.45 Sögur fyrir svefninn

17.35 Strákarnir
18.05 Friends (21:24)
18.30 Seinfeld (14:22)
19.15 Modern Family (14:24)
19.40 Two and a Half Men (9:24)
20.05 Sjálfstætt fólk
20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel (11:12)
21.00 Breaking Bad
21.50 Sisters (9:22)
22.35 The Newsroom (2:9)
23.30 Rita (8:8)
00.10 Lærkevej (6:12)
00.55 Sjálfstætt fólk
01.25 Eldsnöggt með Jóa Fel (11:12)
01.55 Breaking Bad
02.40 Sisters (9:22)
03.25 The Newsroom (2:9)
04.20 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

10.20 Bridges of Madison County
12.35 Glee: The 3D Concert Movie

16.35 Herstöðvarlíf (21:23)
17.18 Babar og vinir hans (3:15)
17.40 Engilbert ræður (68:78)
17.48 Grettir (36:46)
18.02 Skúli skelfir (3:26)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Brúnsósulandið (2:8) (Landet
brunsås)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir Íþróttir dagsins í máli og
myndum.
19.35 Attenborough: Furðudýr í náttúrunni– Hrukkudýr og æskuljómi. (3:5)
(David Attenborough’s Natural Curiosities)
David Attenborough leitar uppi furðuverur náttúrunnar og leitar skýringa á lögun
þeirra og atferli.
20.00 Sitthvað skrítið í náttúrunni
(3:3) (Nature’s Weirdest Events)
20.55 Berlínarsaga (1:6) (Weissensee
Saga II) Sagan gerist í Austur-Berlín á níunda áratug síðustu aldar og segir frá
tveimur fjölskyldum. Önnur er höll undir
Stasi en í hinni er andófsfólk.
21.45 Íslenskar stuttmyndir (In Memoriam) Janusz á erfitt uppdráttar eftir að
móðir hans sviptir sig lífi. Stuttmynd eftir
Hauk M. og hafnaði í þriðja sæti á Stuttmyndadögum í Reykjavík árið 2011. Atriði
í myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kvöldstund með Jools Holland
(5:10) (Later with Jools Holland)
23.20 Brúin (3:10) (Broen II)
00.20 Fréttir
00.30 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
14.30 Dr. Phil
15.10 Dr. Phil
15.50 Dr. Phil
16.30 Kirstie (1:12)
16.55 Catfish (4:12)
17.40 America’s Next Top Model (5:16)
18.25 Rookie Blue (7:13)
19.10 King & Maxwell (1:10)
19.55 Gordon Ramsay Ultimate
Cookery Course (3:20)
20.20 Top Gear USA (9:16)
21.10 Inside Men - NÝTT (1:4) Bresk
smáþáttaröð um vopnað rán sem framið er í peningageymslu í Bristol, Bretlandi.
Söguþráðurinn fjallar um þrjá starfsmenn
peningageymslunnar og aðdraganda þess
að þeir leggjast út í slíkt risarán á sínum
eigin vinnustað en þær innherjaupplýsingar sem þeir einir hafa aðgang að auðvelda
vissulega glæpinn enda tekst þeim ætlunarverkið. Þættirnir fengu mikið lof gagnrýnenda þegar þeir voru sýndir í Bretlandi.
22.00 Leverage (12:15)
22.45 Nurse Jackie (4:10)
23.15 Californication (4:12)
23.45 Agents of S.H.I.E.L.D. (14:22)
00.30 Scandal (4:18)
01.15 Beauty and the Beast (16:22)
02.00 Leverage (12:15)
02.45 The Tonight Show
03.30 Pepsi MAX tónlist

14.00 Spanglish
16.10 Bridges of Madison County

20.00 Frumkvöðlar, Frumkvöðlar taka ekki
sumarfrí 20.30 Heilsuþáttur ÍNN, Sölvi
Tryggvason á heilsubótarslóðum 3. 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

18.25 Glee: The 3D Concert Movie
19.50 Spanglish
22.00 Compliance
23.30 Thick as Thieves
01.10 Sleeping Beauty
02.50 Compliance

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

08.00 The Open Championship
14.00 LPGA Tour 2014
16.00 Inside The PGA Tour 201
16.25 The Open Championship
16.55 The Open Championship
17.25 Golfing World 2014
18.15 The Open Championship

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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Götuútgáfa af vinsælum réttum
Matgæðingurinn Ólafur Örn Ólafsson blæs til matarhátíðar næsta laugardag en
hann segir mikilvægt að hafa alla ﬂóruna af veitingastöðum að gera sitt.

„Lagið Happy með Pharrell því
það hjálpar manni að fá fram
innri gleðina í þessari endalausu
rigningu.“
Svava Johansen, athafnakona

„Ég fór til Brussel í fyrra og lenti
á svo rosalegum matarmarkaði
á götuhátíð sem mér fannst svo
skemmtilegur að ég varð að koma
þessu á fót hérna heima,“ segir
Ólafur Örn Ólafsson sem blæs til
matarhátíðar næsta laugardag í
Fógetagarðinum.
„Hugmyndin er þannig að fólk
geti komið, sest niður og fengið
sér vín í glas og smakkað mismunandi mat,“ segir Ólafur en
það verða tólf veitingastaðir sem

koma og gera svokallaða götuútgáfu af sínum réttum. „Mér
finnst dálítið skemmtilegt að
hafa toppendann eins og Grillið
og Kol og síðan Momo Ramen og
þá staði sem gera svona götumat
vanalega,“ segir matgæðingurinn. „Það er svolítið atriði að
hafa alla flóruna af veitingastöðum og allir að gera götuútgáfu af
matnum, eins og fínu staðirnir
þurfa að nota sérstaka tækni til
þess að gera sælkeraréttina, og

það verður spennandi að sjá hvað
kemur út úr því.“
Matarhátíðin fer fram næsta
laugardag á milli klukkan 13 og
18 og stefnir Ólafur að því að
halda matarhátíðir alla laugardaga út sumarið. „Síðan verður breytilegt hvaða staðir verða
hverju sinni, sumir verða stutt en
aðrir allan tímann en örugglega
ekki alltaf með sama matinn,“
segir Ólafur. „Matreiðslumenn
eru svo kreatív stétt.“
- bþ

MIKLIR MATGÆÐINGAR Gerður Einars-

dóttir og Ólafur Örn.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

NEIKVÆÐNI
BORGAR
SIG EKKI

Þau Pétur og
Þóra María
eru jákvæð
að eðlisfari.
Á myndina
vantar Heiðar
Inga en hann
var staddur úti
á landi þegar
ljósmyndara
bar að garði.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ARNÞÓR BIRKISSON

Sömdu sumarsmell
í skugga rigningar
Pétur Eggerz Pétursson, Þóra María Rögnvaldsdóttir og Heiðar Ingi Árnason
skipa hljómsveitina Allir en sveitin sendi nýverið frá sér sitt fyrsta lag.
„Við vildum bara gera eitthvað
hresst svona á meðan það rignir
endalaust á okkur,“ segir tónlistarmaðurinn Pétur Eggerz Pétursson, en Pétur gaf nýverið út lagið
Hendur upp í loft ásamt þeim
Heiðari Inga Árnasyni og Þóru
Maríu Rögnvaldsdóttur. Saman
skipar tríóið hljómsveitina Allir
og er Hendur upp í loft fyrsta lag
sveitarinnar en um sannkallaðan
sumarsmell er að ræða.
Þau Pétur, Heiðar og Þóra
María komu fyrst fram í sjónvarpsþáttunum Tossunum sem
sýndir voru á Stöð 2 í fyrra en
þar var rætt við ungt fólk sem
ekki fann sig í hinu hefðbundna
íslenska skólakerfi.
Pétur er ánægður með nýja
lagið en hann segir þörf á
jákvæðari tónlist frá íslensku
tónlistarfólki.
„Íslenska senan er oft á tíðum
frekar niðurdrepandi. Við vildum breiða út jákvæðari boðskap
og sýna að það þarf ekki að eiga
endalausan pening til þess að
vera hamingjusamur og töff. Það

Íslenska senan er oft á tíðum frekar niðurdrepandi.
Við vildum breiða út jákvæðari boðskap og sýna að það
þarf ekki að eiga endalausan pening til þess að vera
hamingjusamur og töff.
Pétur Eggerz Pétursson

Hendur upp í loft
Það þarf mikið til að drepa lífsandann í mér,
já, hamingjan hún eltir mig hvert
sem ég fer.
Ég er glaður maður og verð ég
alltaf,
hamingjusamur og þarf ekki að
kvarta.
Pollýanna, Pétur Pan, lífið er gott
svo nýttu það.
Eitt ský á himni og ég ætla að læra
að elska það.
Ég dýrka hvað það eru margir í
bænum,
sumar, sól, fullt af hönum og
hænum.

eiga allir að vera glaðir í eigin
skinni,“ segir Pétur, og bætir við
að sólin fari eflaust að láta sjá

Vont skap og hroki, þetta er ekki
arfgengt,
og góða skapið þarf ekki að vera
staðgreitt.
Sumir þurfa risastóra felgu til að
gleðja sig,
en ég þarf bara að brosa kallinn
minn,
ertu að skynja mig?
Set hendurnar upp í loft
Því lífið er svo fokking gott
Aaúúúú aaaa
Bara það að vera til
Er það eina sem ég vil
Aaaúúú aaaa

sig nú þegar sumarsmellurinn er
kominn út.
kristjana@frettabladid.is

Efndi til hópsöfnunar fyrir náminu
Klāvs Liepiņš er ungur og efnilegur dansari frá Lettlandi sem stundar dansnám
við Listaháskólann en á ekki fyrir skólagjöldum þrátt fyrir að vinna á næturnar.
„Mér standa allar dyr opnar en það
er bara peningaleysi sem stendur
í vegi fyrir mér,“ segir lettneski
dansnemandinn Klāvs Liepinš en
hann stundar nám í Listaháskóla
Íslands og stefnir að því að útskrifast af dansbraut skólans árið 2016.
Klāvs hefur átt í erfiðleikum með
að fá námslán frá heimalandi sínu
og vinnur því á næturnar til þess
að eiga fyrir uppihaldskostnaði.
„Ég starfa sem dansari, danshöfundur og vinn sem barþjónn þar
sem ég reyni að taka eins margar
vaktir og ég get en launin duga bara
fyrir leigu og mat,“ segir Klāvs sem
á því ekki nóg fyrir skólagjöldunum
í Listaháskólann. „Ég hef bara verið
á Íslandi í eitt ár en Listaháskólinn

hefur breytt mér og danstækninni
svo mikið á stórkostlegan hátt,“
segir ungi dansarinn sem hóf dansferil sinn 19 ára gamall og hefur
síðan stundað nám í þremur skólum en áður en hann kom til Íslands
stundaði hann dansnám við Listaháskóla Lettlands. „Ég get ekki lifað
án þess að dansa og mig langar svo
mikið til þess að halda áfram að
læra hér.“
Kl āvs er virkilega áhugasamur um dansinn en auk þess semur
hann tónlist og hefur verið í samstarfi við marga ólíka listamenn og
vinnur mikið að svonefndum vídeóverkum þar sem hann semur dansinn fyrir verkið og tónlistina undir.
Hann fór af stað með hópsöfnun á

LIFIR FYRIR
DANSINN

Klāvs segir
dansnámið á
Íslandi hafa
bætt sig til
muna. MYND/ÚR
EINKASAFNI

netinu til þess að geta haldið áfram
námi sínu í Listaháskólanum og geta
áhugasamir kynnt sér hinn efnilega
Klāvs á heimasíðunni http://www.
gofundme.com/dontlettakeawayhisfuture.
- bþ
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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

THE Dr. BREUS BED

Ásatrúarhjónavígsla
Stjörnukokkurinn Hrefna Rósa
Sætran gekk að eiga sinn heittelskaða, ljósmyndarann Björn
Árnason, um helgina. Hjónaefnin
voru vígð að ásatrúarsið
í Hvalfirðinum. Hrefna
geislaði á stóra daginn í
smekklegum brúðarkjól
sem Aftur-systurnar
Hrafnhildur og
Bára Hólmgeirsdætur hönnuðu.
Margt var góðra
gesta en meðal
þeirra sem fögnuðu
með hjónunum
voru skáldið Jón Atli
Helgason, turtildúfurnar Hrefna
Björk Sverrisdóttir og
Magnús Scheving og
útvarpsmaðurinn Frosti
Logason. Hljómsveitin
GusGus sá síðan um að
halda uppi fjörinu langt
fram eftir kvöldi.
- lkg

- EINU RÚMIN SEM ERU HÖNNUÐ AF SVEFNLÆKNI

2014 LÍNAN

ER KOMIN!
- ÞAÐ ALLRA NÝJASTA Í HEILSURÚMUM

DR. MICHAEL BREUS PhD

Með þeim bestu
Fatahönnuðurinn Steinunn Sigurðardóttir var meðal listamanna á Nordic
Knitathon á Þjóðminjasafni
Skotlands um helgina. Á Nordic Knitathon var áherslan
á fremstu prjónalistamenn
Skandinavíu og Skotlands
en auk Steinunnar
sýndu prjónatvíeykið
Arne og Carlos frá
Noregi, Maiken Espensen frá Danmörku
og Brora frá Skotlandi
listir sínar. Ásamt því
að sýna prjónalistaverk
sín hélt Steinunn stutt
námskeið í gær þar
sem hún sýndi prjónataktana. Steinunn var
fyrsti Íslendingurinn til
að útskrifast úr listaháskólanum Parsons School
of Design í New York og
starfaði meðal annars
sem yfirhönnuður hjá
Gucci og Calvin Klein.
Árið 2000 stofnaði hún
síðan sitt eigið fyrirtæki,
STEiNUNNI.
- lkg

- OFT KALLAÐUR DR. SVEFN
Dr. Michael J. Breus er sálfræðingur sem hefur sérhæft sig í svefni. Hann er með
diplóma frá The American Board of Sleep Medicine og Fellow of The American Academy
of Sleep Medicine. Hann sérhæﬁr sig í svefnröskunum. Hann er einn af einungis 163
einstaklingum í heiminum með þessa menntun.
Dr. Breus er höfundur bókanna The Sleep Doctor‘s Diet Plan: Lose Weight Through Better
Sleep og GOOD NIGHT: The Sleep Doctor‘s 4 week Program to Better Sleep and Better
Health hefur fengið stórglæsislega dóma og heldur áfram að breyta líﬁ lesenda til hins
betra. Sú bók er á lista yﬁr 100 mest seldu bækur á Amazon.
Dr. Breus er hönnuður og framleiðandi The Dr. Breus Bed, en það eru fyrstu og einu rúmin
sem hönnuð eru af svefnlækni. Hann hannar og framleiðir rúm í samstarﬁ við King Koil.

Þinn svefn - Þín heilsa - Þitt líf
Fáðu meiri upplýsingar um Dr. Breus og rúmin hans á www.rekkjan.is

Mest lesið

20 ÁRA

1 Sjáðu bardaga Gunnars með íslenskri
lýsingu | Myndband
2 Gunnar hengdi Cummings í 2. lotu
3 Fékk tæplega 24 milljarða í bætur frá
tóbaksfyrirtæki
4 Gunnar: Suma þarf að brjóta niður
rólega
5 Gunnar: Maður beið eftir að þakið
myndi fjúka af

ÁBYRGÐ

Rúmin frá Dr. Breus eru hönnuð eftir fjórum grundvallarreglum:
1. Stöðugt og rétt hitastig

Dýnurnar innihalda einstakt efni sem kallað er Tempsense. Efnið er einungis að ﬁnna í rúmum
frá The Dr. Breus Bed línunni. Efnið viðheldur jöfnum hita í efsta lagi dýnunnar alla nóttina.
2. Þrýstijöfnun

Með því að ﬁnna enga álagspunkta er auðveldara fyrir fólk að ná djúpsvefni, blóðﬂæði
um líkamann er eðlilegt og fólk hættir að rjúfa svefn og vakna á nóttunni.
3. Fullkomin slökun

Mikilvægt er að dýnan sé svæðaskipt þannig að hún gefur eftir á réttum stöðum.
Þannig liggur fólk beint í rúminu og vöðvar fá fullkomna slökun.
4. Engin hreyﬁng í dýnunni

Margir glíma við það vandamál að maki er að bylta sér í rúminu með þeim aﬂeiðingum að fólk
rýfur svefn og vaknar. The Dr. Breus Bed eru hönnuð þannig að þótt að einhver sé að bylta sér
í rúminu, eða setjast á það þá ﬁnnst lítil sem engin hreyﬁng á öðrum svæðum dýnunar.
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