SKOÐUN Guðmundur Andri
segir enga þjóð hafa gott af því
að hafa yfir annarri að segja. 13

MENNING Sýning Shakespeare‘s Globe Theatre á
Hamlet er umdeild. 20

LÍFIÐ Druslugangan var
gengin í blíðskaparveðri á
laugardaginn. 22
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SPORT Birgir Leifur hafði
gríðarlega yfirburði á
heimavelli sínum. 26
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Kærir fyrrverandi stjórn Lifandi markaðar fyrir fjársvik
Heildsalan Innnes hefur kært fyrrverandi stjórn matvörufyrirtækisins Lifandi markaðar og fer fram á að lögregla rannsaki hvort fyrirtækið hafi beitt viðskiptavini blekkingum í kjölfar þess að biðja um gjaldþrotaskipti.

Höfum ekki ráð
á aðgerðaleysi

VIÐSKIPTI Heildsalan Innnes ehf.

Hópurinn sem bjó við sára fátækt
fyrir hrun býr nú við enn krappari
kjör, segir Vilborg Oddsdóttir hjá
Hjálparstarfi kirkjunnar. 8
Vilja nýtt húsnæði Tveir unglingspiltar á Hellissandi kvarta yfir
óboðlegu húsnæði félagsmiðstöðvar
sveitarfélagsins. 2
Sáttafrestur nær til hausts Bæjaryfirvöld á Hornafirði vilja að landeigendur á austurbakka Jökulsárlóns
setji niður deilur um uppbyggingu á
staðnum. 4
Þriðjungur vildi auglýsa Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps réð
sveitarstjóra án auglýsingar, þrátt
fyrir áskorun um annað frá stórum
hluta íbúa. 6

hefur kært fyrrverandi stjórnendur Lifandi markaðar fyrir
fjársvik og blekkingar. Í kæru
kemur fram að Lifandi markaður
hafi lagt inn pantanir hjá Innnesi
eftir að fyrirtækið hafði óskað
eftir gjaldþrotaskiptum.
Þáverandi stjórnendur Lifandi
markaðar óskuðu eftir gjaldþrotaskiptum 26. júní síðastliðinn og var
fyrirtækið úrskurðað gjaldþrota í
Héraðsdómi Reykjavíkur 4. júlí. Í
millitíðinni samdi fyrirtækið við
Innnes um greiðslur á eldri skuldum og frekari pantanir. „Þeir voru
í skuld við okkur og þess vegna var

Þetta
snýst um
heiðarleika.
Magnús Óli Ólafsson,
forstjóri Innness ehf.

viðskiptareikningur þeirra lokaður,“ segir Magnús Óli Ólafsson,
forstjóri Innness ehf. Fyrirtækið
hafi hins vegar lofað því að fyrirgreiðsla væri væntanleg og eldri
skuld yrði greidd niður á næstu
þremur vikum. Því hafi pantanirnar verið afgreiddar.
Verðbréfafyrirtækið Virðing

var eigandi Lifandi markaðar.
„Við töldum að þau væru það vönd
að virðingu sinni að við þyrftum
ekki að hafa áhyggjur af því. Svo
heyrðum við síðar að fyrirtækið
hefði verið úrskurðað gjaldþrota,“
segir Magnús Óli. Ákvörðun um að
kæra fyrirtækið til lögreglu snúist
ekki einvörðungu um peninga. „Ef
við værum að sækjast eftir peningunum einum og sér þá gætum við
gert bótakröfu beint á stjórnendur
en það er ekki það sem vakir fyrir
okkur. Þetta snýst um heiðarleika.“
Lifandi markaður átti í viðskiptum við fjölda smærri birgja sem
áttu mikið undir viðskiptunum.

Erlend brúðkaup vinsæl:

Velja Ísland
fyrir brúðkaupið

12
Bolungarvík
Akureyri
Egilsstaðir
Kirkjubæjarkl.
Reykjavík

12°
15°
15°
12°
13°

NA
SA
SSA
SA
SA

3
2
6
7
6

Hlýjast NA-til Í dag má búast við
strekkingi allra syðst, annars hægari
vindi. Rigning sunnan og vestan til en
úrkomulítið að mestu N- og NA-lands. 4
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Fallegt einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt steinsteyptum
kjallara að Sólvallagötu.
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Stærð : 334fm
Herbergi : 7
Byggingarár : 2010
Fasteignamat : 62.400.000

Ein af glæsilegustu íbúðum borgarinnar
staðsett í fallegu fjölbýli með lyftu.
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HALLDÓR HAFDAL Á STÍMINU Það getur verið skynsamlegt að láta veðurspá vísa veginn en það getur líka orðið til þess að
Halldór sitji einn í blíðunni fyrir vestan.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Íslendingar afbókuðu ferð í Látravík vegna óveðurs sem reyndist svo blíða:

FLJÓTLEGT
OG ÞÆGILEGT

Karen Emilía Jónsdóttir, eigandi
Kaja organic ehf., segir fyrirtækið hafa pantað hjá henni 7. júlí síðastliðinn, þremur dögum eftir að
það var úrskurðað gjaldþrota.
„Þetta er stór skellur fyrir lítið
fyrirtæki sem er rétt að byrja,“
segir hún. Samanlögð skuld Lifandi markaðar við Kaja organic
nemur um 900 þúsund krónum.
Hún og aðrir minni birgjar eru
að skoða réttarstöðu sína.
Við vinnslu fréttarinnar náðist aðeins í tvo stjórnarmenn Lifandi markaðar af þeim þremur sem
kærðir eru. Þeir vildu ekki tjá sig
um málið að svo stöddu.
- ssb

Spáin ræður för Íslendinganna
FERÐAÞJÓNUSTA Halldór Haf-

dal Halldórsson, skálavörður í
Hornbjargsvita í Látravík, segir
íslenska ferðamenn láta ferðaáætlun sína að miklu leyti ráðast
af veðurspám.
Það er oft talið skynsamlegt
að bera sig að líkt og heimamenn
gera en svo er hægt að brenna sig
á því eins og dæmin sanna. „Ef
það spáir illu þá afbóka íslensku
ferðamennirnir,“ segir hann.
„Það var til dæmis nær alveg
tómt hjá mér síðustu tvo daga út af
svona afbókunum en veðrið hefur
sjaldan verið betra. Ég ætlaði að
fara að mála en það var alltof heitt
til að standa í því.“
Að öðru leyti segir hann ekki
mikinn mun á íslensku og erlendu
gestunum nema kannski að þeir

Ég ætlaði að fara að
mála en það var alltof
heitt til að standa í því.
Halldór Hafdal Halldórsson,
skálavörður í Hornbjargsvita

HORNBJARGSVITI Af síðustu fjórum
árum hefur Majorkablíða einkennt tvö.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

íslensku geri betur við sig þar
vestra meðan þeir erlendu komi
aðeins með allra nauðsynlegustu
vistir.
Þetta er fjórða sumarið sem
Halldór hefur umsjá með vitanum og ýmislegt hefur breyst á

þessum tíma. „Fyrstu tvö sumrin
voru ein Majorkablíða, 27 stig, dag
eftir dag en þau tvö síðustu hafa
verið nokkuð blaut,“ segir hann.
Hann unir hag sínum vel í sumarvinnunni en vetursetu hefur hann
í Kópavogi.
Þegar hann er spurður hvort
enn votti fyrir anda og ummerkjum hins fræga vitavarðar Óla
komma, Ólafs Þ. Jónssonar, þá
stendur ekki á svari. „Vitaskuld,“
segir hann, „meira að segja stjarnan hans er enn uppi.“
- jse

FÓLK „Í hverri
viku fáum við
að minnsta
kosti fimm
fyrirspurnir frá pörum
sem vilja koma
til Íslands
og gifta sig,“
segir bandaCHRIS OG
ríski ljósmynd- ANN PETERS
arinn Ann Peters. Hún rekur,
ásamt eiginmanni sínum Chris,
vefsíðuna icelandweddingplanner.com.
Hjónin Ann og Chris Peters
giftu sig hér á landi árið 2012
og segjast hafa fallið algjörlega
fyrir stórbrotnu landslaginu
hér. „Ísland er eini staðurinn
þar sem hægt er að sjá jökla,
eldfjöll, fossa, svarta sanda,
hella og torfbæi á einum degi!“
- ka / sjá síðu 30
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SPURNING DAGSINS

Íslensk stjórnvöld og írönsk funda um aukin tengsl og samvinnu landanna:

Popptónleikar í kirkju:

Sendinefnd boðið til Reykjavíkur

Deila vegna
aðgangseyris

UTANRÍKISMÁL Ísland vill efla tengsl

Ykkur hefur ekki dottið í hug
að selja plötuna?
Nei, við höfum ekki hugað að því.
Í seinustu viku gaf tónlistarmaðurinn Bergur
Þórisson út plötuna Hugar ásamt félaga
sínum Pétri Jónssyni en hana má nálgast
ókeypis á heimasíðunni hugar.is.

sín við Íran. Þetta kemur fram í
frétt miðilsins Teheran Times. Þar
segir að Gunnar Pálsson sendiherra hafi fundað með Valiollah
Afkhami-Rad sem er forstöðumaður
utanríkisviðskiptastofnunar Írans.
Haft er eftir Afkhami-Rad að
íranska ríkisstjórnin vilji efla
tengslin við önnur lönd og samstarf
við Ísland sé liður í því. Stefna Írans
sé að fækka viðskiptahindrunum og
bæta samskipti og efla viðskipti við
önnur ríki.

GUNNAR
PÁLSSON

VALIOLLAH
AFKHAMI-RAD

Afkhami-Rad telur að samstarfið geta verið á mörgum sviðum,
svo sem á sviði sjávarnytja, vatnsfallsvirkjana, vistvænna orku-

gjafa, jarðvísinda og ferðaþjónustu. Þá kemur fram í frétt Teheran
Times að Gunnar Pálsson hafi boðið
íranskri sendinefnd að koma hingað í september á sjávarútvegssýninguna í Reykjavík.
Í kínverska miðlinum Shanghai
Daily, sem einnig fjallar um fundinn, er hann settur í samhengi við
áætlanir Írana um aukin umsvif í
alþjóðaviðskiptum. Tengsl Írans og
Ítalíu eru rakin í þeirri frétt, en Ítalir hafa verið leiðandi í að auka viðskipti Evrópuríkja við Íran.
- kak

FÆREYJAR Í ráðuneyti kirkjumála í

Færeyjum íhuga menn nú að banna
miðasölu að viðburðum í kirkjum
vegna heitra umræðna í kjölfar
popptónleika í kirkju í Eidi í júní.
Safnaðarráðið og biskup Færeyja, Jogvan Fredrikson, höfðu
leyft að rukkað yrði fyrir aðgang,
segir í frétt Kristilega dagblaðsins
í Danmörku. Biskup segir kirkjuna
hafa greitt fyrir tónlistarflutning
við kirkjulegar athafnir. Tvískinnungur sé að greiða ekki fyrir aðra
viðburði.
- ibs

Vilja nýtt húsnæði
undir félagsmiðstöð
Tveir strákar á Hellissandi segja í bréfi til bæjarfélagsins að húsnæði félagsmiðstöðvar unglinga þar sé ekki boðlegt. Lítið sé um afþreyingu og hver sé í símanum
í sínu horni. Þeir eru hugmyndaríkir og hafa þegar fundið lausn á málinu.

SUNGU TIL HEIÐURS LEIÐTOGANUM Þessi fjölmenni kór söng kóresk ættjarðarlög
til heiðurs leiðtoga Norður-Kóreu, Kim Jong Un.
MYND/AP

Minnast þess að 61 ár er liðið síðan bardögum lauk í Kóreu:

Héldu upp á afmæli vopnahlésins
NORÐUR-KÓREA Kóreustríðið 1950-53 endaði með að samið var um
vopnahlé á milli Norður- og Suður-Kóreu. Í Norður-Kóreu er haldið
upp á afmæli vopnahlésins með viðeigandi hætti ár hvert.
Á sunnudag var afmælinu fagnað með tiltölulega lágstemmdum
hætti. Hinn ungi leiðtogi, Kim Jong Un, kom ekki opinberlega fram í
tilefni dagsins. Hermönnum stríðsins sem nú eru á áttræðis- og níræðisaldri var þó fagnað víða um land.
Í höfuðborginni Pjongjang kom fólk saman og minntist stríðsins.
Kór söng lög til heiðurs Kim Jong Un og boðið var upp á danssýningar.
- ssb

Fölsunarstarfsemi upprætt:

Sótt í Almenninga:

Seldu fölsuð
landvistarleyfi

Göngukona
slasast á fjöllum

SPÁNN Spænska lögreglan hafði
hendur í hári fjórtán manna
glæpagengis í gær en gengið sérhæfði sig í að selja ólögleg vegabréf og landvistarleyfi í Bandaríkjunum. Söluverðið var á bilinu
150 til 240 þúsund, í íslenskum
krónum.
Ferðaskrifstofa var notuð til
að koma auga á hugsanlega viðskiptavini sem flestir komu úr
kúbversku samfélagi á Kanaríeyjum. Flestir hinna handteknu
voru einnig Kúbverjar, það er að
segja ellefu, en hinir þrír voru
Spánverjar.

SLYS Björgunarsveitarmenn
undan Eyjafjöllum og frá Hvolsvelli sóttu konu sem hrasaði og
slasaðist á öxl þegar hún var á
göngu í Almenningum. Tilkynningin barst um klukkan fimm í
gær og að sögn Jóns Hermannssonar, sem var meðal björgunarmanna, voru þeir komnir að
henni um tveimur klukkustundum síðar en um langa leið er að
fara. Hún var flutt með fjórhjóli
nokkurn spöl þar til komið var
að slóða sem fær var björgunarsveitarbíl og loks tók sjúkrabíll
við þar sem honum var fært.

- jse

- jse

FÓLK „Nú bíðum við spenntir
hvort samfélagið okkar verði
ekki betra fyrir unga fólkið því
þar er framtíðin.“ Þannig lýkur
bréfi vinanna Ívars Reynis Antonssonar og Péturs Steinars
Jóhannssonar til Snæfellsbæjar
þar sem þeir biðla til bæjarins
um betra húsnæði undir félagsmiðstöð sína.
„Við Pétur Steinar erum mjög
góðir vinir og höfum tekið eftir
því við félagsmiðstöðina hvað
hún er ógeðsleg,“ sagði Ívar
Reynir í samtali við Fréttablaðið. „Við höfum oft kvartað yfir
hvernig þetta er,“ bætir Pétur
við.
Klósettin eru ekki boðleg að
sögn drengjanna, vatnið óhreint
og vaskurinn ekki í lagi. „Svo eru
göt á veggnum þar sem er ryk og
köngulóarvefir,“ lýsir Pétur. Eða
„mjög líklega heilsuspillandi
aðstæður“, eins og þeir segja í
bréfinu.
„Það er skítur á gólfinu sem
ekki er hægt að þrífa af, það
er ekki hægt að vera á sokkum
þannig að við erum alltaf í inniskóm sem félagsmiðstöðin á,“
útskýrir Ívar.
Stærsta vandamálið er þó það
að lítið er um að vera í félagsmiðstöðinni en drengirnir eru
uppfullir af hugmyndum að
skemmtilegri afþreyingu. „Við
gerum ekki neitt, hver er bara í
sínu horni í sínum síma. Maður
er nóg í símanum á daginn.“
Þeir Pétur og Ívar hafa þegar
fundið lausn á vandamálinu sem
þeim þykir sanngjörn og vel til
fundin. „Það er alveg geðveikt
hús fyrir félagsmiðstöð á Hellis-

SPRELL Í ÍÞRÓTTASALNUM Ungmenni á Hellissandi bregða á leik.

MYND/DÓRA UNNARS

sandi og það er gamla björgunarsveitarhúsið,“ segir Ívar. Húsið
kallast Líkn og stendur autt eftir
að björgunarsveitirnar á svæðinu
sameinuðust.
„Það sem við vorum að hugsa
með nýju félagsmiðstöðinni er að
þá væri hægt að hafa bakstursdag eða fara í fótbolta í félagsmiðstöðinni.“ Strákarnir benda
einnig á að í nýja húsnæðinu
væri hægt að hafa kósí- og bíóherbergi, setja upp körfuboltakörfu, nálgast boðlegt klósett og
hreint vatn.
Drengirnir hafa fengið svar frá
bænum þar sem þeim er þakkað
fyrir tillöguna, málið verði tekið
til umhugsunar og nánara svar
berist síðar.
nanna@frettabladid.is

MYND/DÓRA UNNARS

TEKUR TIL HENDINNI Ívar Reynir Ant-

onsson mundar hér þvottaefnisbrúsa
við þrif í félagsmiðstöðinni.

Fátt bendir til þess að friður muni nást á Gasasvæðinu þrátt fyrir tilraunir:

Átök á Gasa þrátt fyrir vopnahlé
GASA Hamas-samtökin kölluðu eftir sólarhrings
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vopnahléi við Ísraelsher á sunnudag í tengslum við
Eid al-Fitr, hátíð múslíma, sem hefst á mánudag og
markar lok ramadan-föstunnar.
Talsmaður Hamas, Sami Abu Zuhri, sagði að vopnahlé myndi hefjast klukkan tvö að staðartíma. Stuttu
síðar fóru þó viðvörunarlúðrar í Ísrael af stað þegar
þremur flugskeytum var skotið yfir. Flugskeytin ollu
engum skaða eða meiðslum á fólki.
Peter Lerner, talsmaður Ísraelshers, vildi ekki tjá
sig um hvort Ísraelar myndu halda sig við vopnahlé
þrátt fyrir þetta. Hann sagði þó að hermenn myndu
halda áfram að loka neðanjarðargöngum á Gasasvæðinu á meðan vopnahlé stæði yfir.
Áður hafði Ísraelsher boðið vopnahlé á laugardag
en án árangurs. Hamas-samtökin vilja ekki samþykkja vopnahlé nema Ísraelsher fari af Gasasvæðinu á meðan því stendur og sleppi Palestínumönnum
sem herinn heldur föngnum.
Árásir á Gasa hafa staðið í 20 daga. 1.060 Palestínumenn hafa látið lífið, flestir óbreyttir borgarar. Á
sama tíma hafa 43 hermenn látið lífið í Ísrael, tveir
almennir borgarar og einn erlendur ríkisborgari.

FÓTBROTINN Faðir þessa fjögurra ára drengs segir hann hafa

fótbrotnað vegna braks sem hann fékk yfir sig þegar Ísraelsher varpaði sprengju í grenndinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Hingað til hefur verið rólegt á Vesturbakkanum en
nú hafa mótmæli þar gegn Ísraelsstjórn aukist. Níu
mótmælendur hafa látist í átökum við lögreglu. - ssb

5 䟏ra 䟏byrgð
䟅takmarkaður akstur

Hyundai Santa Fe

Sparneytinn l䟤xusjeppi
Verð fr䟏: 7.150.000 kr.

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

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

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

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

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

ENNEMM / SÍA / NM63640

Eyðsla fr䟏 6,7 l/100 km*
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Ellefu dagar eru frá því að malasísk farþegaþota var skotin niður yfir svæði aðskilnaðarsinna í Úkraínu:

Átök í Úkraínu tefja rannsókn á flugi MH17
ÚKRAÍNA Rannsókn á orsökum þess

9.000

Íslendingar eru án
vinnu og í atvinnuleit

Í júní síðastliðnum voru að jafnaði
195.400 manns á vinnumarkaði.
Atvinnuleysi á meðal 16-24 ára
mældist 6,8% á meðan það var
4,1% hjá 25 ára og eldri.

að malasíska flugvélin í flugi MH17
brotlenti í austurhluta Úkraínu
hefur enn ekki hafist að fullu. Ellefu
dagar eru síðan flugvélin hrapaði.
Óvopnuð alþjóðleg lögreglusveit,
meðal annars frá Ástralíu, hugðist
hefja rannsókn á vettvangi á sunnudag en þurfti frá að hverfa vegna
átaka á svæðinu. Átökin standa enn
sem áður á milli aðskilnaðarsinna
sem eru hallir undir Rússa annars
vegar og úkraínska hersins hins
vegar.

Malasíska farþegaþotan var
skotin niður fimmtudaginn 17.
júlí síðastliðinn með flugskeyti
frá jörðu niðri. Talið er að flugskeytið hafi borist frá yfirráðasvæði aðskilnaðarsinna. Allir 298
sem voru um borð létust.
Sönnunargögn úr flaki vélarinnar liggja undir skemmdum vegna
umgangs um svæðið. Rótað hefur
verið í brakinu í leit að munum og
enn á eftir að fjarlægja allar líkamsleifar af svæðinu.
Tony Abbot, forsætisráðherra

Ástralíu, segir að öruggasta leiðin til að hefja rannsókn á svæðinu
sé með óvopnuðu liði lögreglumanna. „Þetta er áhættusöm
aðgerð. Það leikur enginn vafi á
því,“ sagði Abbot.
Um það bil 170 ástralskir lögreglumenn bíða nú í Úkraínu eftir
því að hefja rannsóknina. Fyrstu
skref þeirra verða að ganga frá
þeim líkamsleifum sem eftir eru
á svæðinu. Alls hafa 227 kistur
með líkamsleifum verið fluttar
til Hollands.
- ssb

MÆTTIR TIL RANNSÓKNAR Þessir
hollensku lögreglumenn voru staddir í
Dónetsk-borg í austurhluta Úkraínu á
sunnudag. Vegna átaka geta þeir ekki
hafið rannsókn á hrapi MH17.
MYND/AP

Landeigendur fá frest til
sátta um Jökulsárlón
Bæjaryfirvöld í Hornafirði vilja að landeigendur á austurbakka Jökulsárlóns setji
niður deilur og nái fyrir haustið sátt um uppbyggingu á staðnum. Bæjarstjóri segir
óhjákvæmilegt að verða við kröfu um að vísa fyrirtækinu Ice Lagoon frá lóninu.
SKIPULAGSMÁL „Þarna eru að
MJAKAÐ INN Í HÖFNINA Fjölda togbáta þurfti til að draga skipið á áfangastað.

MYND/AP

Flutningur skemmtiferðaskipsins gekk vonum framar:

Costa Concordia komið til hafnar
ÍTALÍA Tekist hefur að koma skemmtiferðaskipinu Costa Concordia
til hafnar en það strandaði undan ströndum Toskanahéraðs á Ítalíu í
janúar árið 2012.
Skipið lá lengi á hliðinni óhreyft en í september í fyrra var það reist
við. Það tók fimm daga að draga skipið til hafnar í Genóa þar sem það
verður rifið.
Skipstjóri skipsins, Francesco Schettino, bíður nú dóms fyrir manndráp og fyrir að stranda skipinu og flýja á meðan fjöldi farþega var
enn um borð. Þrjátíu farþegar og áhafnarmeðlimir létust í slysinu
en lík tveggja áhafnarmeðlima hafa enn ekki fundist. Leitað verður í
skipinu að þeim áður en það verður rifið.
- ssb

LANDHELGISGÆSLAN

Hergögn á leið til Úkraínu:

Höfuðáverkar eftir fall

Tóku búnað
fyrir flugskeyti

Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð
út um klukkan ellefu á laugardagskvöld
en þá hafði kona fallið um það bil þrjá
metra skammt frá Geysi í Haukadal.

Ferðamaður með kviðverki
Skömmu eftir þrjú aðfaranótt sunnudags var þyrlan kölluð að Drekaskála
norðan Vatnajökuls þar sem var breskur
ferðamaður með mikla kviðverki.
Komið var með hann til Reykjavíkur um
klukkan sex í gærmorgun.

Náð í tvo sjúklinga
Gæslunni barst tilkynning um fársjúkan
mann, öðru sinni við Drekaskála, og á
meðan verið var að sinna því kalli barst
annað frá rútu við Dyngjuháls, norðvestan við Kárahnjúka. Þar var veikur
maður meðal farþega. Báðir komu til
Reykjavíkur í sömu ferð þyrlunnar.

FINNLAND Finnskir tollverðir

lögðu hald á gám sem innihélt
búnað fyrir flugskeyti. Gámurinn var í flugvél á leið frá Víetnam til Úkraínu með viðkomu í
Hong Kong og Finnlandi. Tollverðirnir fundu gáminn í júní,
samkvæmt frétt á vef Hufvudstadsbladet.
Ekki hafði verið beðið um leyfi
fyrir flutningi gámsins, sem
vó rúmlega eitt tonn, í gegnum
Finnland og þess vegna var lagt
hald á hann.
Málið er rannsakað sem brot á
reglum um útflutning á hergögnum.
- ibs

koma yfir 200 þúsund gestir á
sumri og það er gjörsamlega
ófullnægjandi aðstaða til að veita
þessu fólki venjulega og almennilega þjónustu,“ segir Björn Ingi
Jónsson, bæjarstjóri Hornafjarðar, um deilur landeigenda
og ferðaþjónustufyrirtækja við
Jökulsárlón.
Dómur féll í júní í máli sameignarfélags landeigenda á hendur meðeiganda þeirra í jörðinni
Felli, Einari Birni Einarssyni,
sem á fyrirtækið Jökulsárlón
ehf. Sameignarfélagið vildi að
samningi Einars frá árinu 2002
um landið við lónið yrði rift en
því hafnaði héraðsdómur. Einar
er ekki meðlimur sameignarfélagsins. Fleiri landeigendur
hafa einnig sagt sig úr félaginu.
Sveitarfélagið lét í samvinnu
við landeigendur deiliskipuleggja
þjónustulóð við lónið í landi Fells.
Einar Björn hefur sent inn hugmyndir og óskað eftir framkvæmdaleyfi og sameignarfélagið hefur fyrir sitt leyti samið við
fasteignafélag um að byggja
þjónustuna á sömu lóð við lónið.
„Við getum hvorugum veitt
leyfi fyrr en samþykki allra liggur fyrir,“ segir Björn Ingi bæjarstjóri sem bendir á að allir landeigendurnir þurfi að samþykkja
allar framkvæmdir á landinu.
Þetta geri málið erfitt viðfangs
en það sé aðkallandi og verði að
leysa því aðstaðan sé ekki boðleg.
„Þetta er okkur ekki til sóma,“
segir Björn. „Við ætlum að senda
öllum landeigendum bréf og skora
á þá að finna einhverja leið til að
við getum farið í einhverja upp-

JÖKULSÁRLÓN Búist er við yfir 200 þúsund ferðamönnum að Jökulsárlóni í sumar

en aðstaðan er ekki boðleg, segir bæjarstjóri Hornafjarðar.

byggingu á grunni þessa deiliskipulags. Við ætlum helst ekki
að gefa þeim frest nema fram á
haustið.“
Annar angi málsins er starfsemi samkeppnisaðila Jökulsárlóns ehf. Einar hefur nú krafist
þess að sveitarfélagið Hornafjörður uppfylli „skyldur sínar
og stöðvi starfsemi fyrirtækisins Ice Lagoon“ sem hóf rekstur ferðaþjónustu á sama stað og
fyrirtæki Einars á austurbakka
lónsins án þess að hafa leyfi fyrir
sinni starfsemi.

Þetta er okkur
ekki til sóma.
Björn Ingi Jónsson,
bæjarstjóri Hornafjarðar

„Lögfræðingur okkar segir að
okkur sé ekki stætt á öðru en að
gera það,“ segir Björn sem kveður Ice Lagoon hafa verið sent
bréf á miðvikudag þar sem gefinn sé tíu daga andmælafrestur.
gar@frettabladid.is

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
Alicante 33°
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KÓLNAR N-TIL Í dag eru horfur á rigningu S- og V-til en yfirleitt úrkomulítið
norðan- og austanlands. Á morgun snýst vindur í N- og NA-áttir, þá léttir til og hlýnar
sunnanlands en kólnar heldur á norðanverðu landinu.

13°

14°

Soffía Sveinsdóttir
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

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

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

iPhone 5s 16GB

iPhone
one 5c 16GB

109.990 kr. stgr.

89.990 kr. stgr.

6.690 kr. /18 mán.

5.490 kr. /18 mán.

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

1. Hverjir fara með aðalhlutverkin í
nýju tónlistarmyndbandi Samaris?
2. Hvað kostar ný plata hljómsveitarinnar Hugar?
3. Hversu oft hefur Innipúkinn verið
haldinn?
SVÖR

1. María Birta Bjarnadóttir
og Ólafur Darri Ólafsson
2. Hún er ókeypis
3. Hann hefur verið haldinn tólf sinnum
ÞINGVALLAVATN Vatnið hefur verið
vaktað síðan 2007.
FRÉTTABLAÐIÐ/GARÐAR

Sveitarfélög í uppsveitum:

Borga í vöktun
Þingvallavatns
UMHVERFISMÁL Umhverfisstofn-

un hefur boðið sveitarfélögunum
Bláskógabyggð og Grímsnes- og
Grafningshreppi aðkomu að vöktunarverkefni um lífríki og vatnsgæði Þingvallavatns.
„Umrætt verkefni hófst árið
2007 og þeir sem staðið hafa að
verkefninu eru Umhverfisstofnun, Þjóðgarðurinn á Þingvöllum,
Orkuveita Reykjavíkur og Landsvirkjun. Við þátttöku í verkefninu
munu sveitarfélögin verða að
taka þátt í fjármögnun verkefnisins og þátttöku í verkefnastjórn,“
segir í fundargerð byggðaráðs Bláskógabyggðar sem tók
jákvætt í erindið.
- gar

Fjöldi milljónamæringa:

Hátt hlutfall
ríkra í Ósló
NOREGUR Átta af þeim tíu borg-

um í heiminum þar sem flestir
milljónamæringar í dollurum
mælt búa eru í Evrópu. Þetta
sýnir könnun WelthInsight sem
gerð var fyrir bandaríska tímaritið Spears. Samkvæmt frétt á
vefnum dn.no er Ósló í sjöunda
sæti á listanum en þar býr nær
einn af hverjum 30 íbúum við
slíkt ríkidæmi.
Það þykir ekki koma á óvart að
hlutfall auðkýfinga í Mónakó á
frönsku rívíerunni sé hátt. Margir velstæðir búa einnig í Zürich
og Genf í Sviss.
- ibs

Þrjár misheppnaðar aftökur í Bandaríkjunum hafa vakið spurningar:

Afleysingar í dómstólum:

Dauðarefsingar endurskoðaðar

Skortur á dómurum í Svíþjóð

BANDARÍKIN Þrjár misheppnaðar

SVÍÞJÓÐ Sjötti hver starfandi

aftökur á hálfu ári í Bandaríkjunum
hafa orðið til þess að umræða hefur
skapast um réttmæti dauðarefsinga
og mannúðlegar aðferðir.
Á miðvikudag urðu mistök við
aftöku í Arizona-fylki sem leiddu
til þess að sá dæmdi kvaldist í tvær
klukkustundir áður en yfir lauk.
Erfiðlega gengur að fá lyf sem
þykja henta til dauðarefsinga en
einnig eiga böðlar sem ekki eru heilbrigðismenntaðir í stökustu vandræðum með að sprauta lyfjum rétt

inn í handlegg þeirra dæmdu. Alex
Kozinski, yfirdómari í níunda áfrýjunarrétti Bandaríkjanna, segir að
réttast væri að lögleiða aftur aftökusveitir.
„Ef þjóðfélagið getur ekki höndlað sóðaskapinn sem fylgir aftökusveitum, þá ættum við ekki að leyfa
dauðarefsingar yfirhöfuð,“ segir
Alex meðal annars.
Ríkisstjórar Arizona, Ohio og
Oklahoma hafa farið fram á að verkferlar í tengslum við dauðarefsingar
verði yfirfarnir.
- ssb

AFTÖKUBEKKUR Fangavörður í
Arizona lagar fjötra sem notaðir eru
til að festa fanga niður áður en þeir fá
banvænu sprauturnar.
MYND/AP

dómari í Svíþjóð er eftirlaunaþegi í afleysingastörfum, að því
er kemur fram á vef Sænska dagblaðsins. Þar að auki er einn af
hverjum fimm dómurum í föstu
starfi kominn yfir sextugt.
Ástandið hefur verið svipað í
mörg ár og er dómaraskorturinn
einkum á minni stöðum á landsbyggðinni. Fáir eru sagðir hafa
farið í sérstakt dómaranám auk
þess sem hærri laun bjóðast á
öðrum vettvangi.
- ibs

Auglýstu ekki eftir sveitarstjóra þrátt fyrir vilja íbúa
Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps réð sveitarstjóra án auglýsingar þrátt fyrir áskorun þriðjungs íbúa um
að auglýsa. Vilji sveitarstjórnar kannski annar ef áskorunin hefði komið fram fyrr, segir nýráðinn sveitarstjóri.
SVALBARÐSSTRANDARHREPPUR

Nýkjörin sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps réð Eirík
Hauk Hauksson sem sveitarstjóra á fundi sveitarstjórnar
fyrir helgi.
Á fundinum var einnig á dagskrá áskorun frá 83 íbúum, nærri
þriðjungi kosningabærra manna
í sveitarfélaginu, þess efnis að
auglýsa ætti stöðu sveitarstjóra
og viðhafa opin og gegnsæ vinnubrögð. Sú áskorun kom í kjölfar
sveitarstjórnarfundar þar sem
ákveðið var að ganga til samninga við Eirík í stað þess að auglýsa stöðuna.
Nokkurrar óánægju gætir í
bæjarfélaginu með þessa ráðningu meirihluta sveitarstjórnar.
Til að mynda greiddu tveir sveitarstjórnarmenn atkvæði á móti
því að Eiríkur yrði ráðinn sveitarstjóri.
Eiríkur vék af fundi undir
liðnum ráðning sveitarstjóra
þar sem ganga átti frá ráðningarsamningi við Eirík þrátt fyrir
að lög um hæfi sveitarstjórnarmanna segi ekki til um að hann
hefði þurft þess. Atkvæði féllu
svo þannig að þrír samþykktu
ráðningu Eiríks en tveir voru á
móti.
Halldór Jóhannesson samþykkti tillöguna um að ráða
Eirík Hauk sem sveitarstjóra.
Halldór og Eiríkur eru bræðrasynir og hefur Halldór starfað
náið með föður Eiríks í viðskiptum í fjölda ára í gegnum einkahlutafélagið Veigastaði ehf.
Nýkjörin sveitarstjórn hafnaði áskorun þriðjungs kosningabærra manna um að auglýsa

SVALBARÐSSTRÖND Í sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps eru ekki allir á eitt sáttir um hvernig staðið var að ráðningu nýs

sveitarstjóra.

stöðuna og reyna að fá hæfasta
manninn í stöðuna. Sveitarstjórn
hafnaði á þeim forsendum að hún
hefði komið of seint og búið væri
að ákveða að ganga til samninga
við Eirík Hauk.
„Það var búið að ákveða að
ganga til viðræðna við mig áður
en listinn barst,“ segir Eiríkur
Haukur í samtali við Fréttablaðið. „Það getur vel verið að vilji
sveitarstjórnarfulltrúa hefði
verið annar ef listinn hefði borist fyrr, en það eru bara svo

FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

mörg ef í þessu að ekkert er
hægt að fullyrða um slíkt.“
Eiríkur segir það alls ekki algilt
að sveitarfélög auglýsi stöðu sveitarstjóra lausa. „Það er normið að
auglýsa ekki stöður sveitarstjóra.
Það er aðeins gert í undantekningartilvikum ef við skoðum landið í
heild. Við sjáum það líka í sveitarfélögum í kringum okkur þar sem
störf eru auglýst og yfir fjörutíu
manns sækja um en enginn er ráðinn,“ segir Eiríkur Haukur.
sveinn@frettabladid.is

Það er
normið að
auglýsa ekki
stöður sveitarstjóra. Það er
aðeins gert í
undantekningartilvikum ef við
skoðum landið í heild.
Eiríkur Haukur Hauksson,
sveitarstjóri í Svalbarðsstrandarhreppi

Í verksmiðju Silicor Material sem áformað er að reisa á Grundartanga er beitt vinnsluaðferð sem hvergi annars staðar er notuð:

Leysa mengandi vinnsluaðferð af hólmi á Katanesi
NÝSKÖPUN Verksmiðja Sili-

Um er að ræða hreinscor Materials sem áformunaraðferð þar sem kísað er að reisa á Katanesi á
ill, sem ekki er nógu tær
Grundartanga í Hvalfirði
til að vera notaður sem
verður sú fyrsta sinnar
sólarkísill, er hreinsaður. Það er gert með
tegundar í heiminum. Þar
því að leysa hann upp
verður framleiddur sólarí fljótandi áli. Að sögn
kísill sem notaður er í sólGuðjóns hefur Silicor
arsellur sem vinna orku úr GUÐJÓN
sólarljósi.
Materials framleitt slíkJÓNSSON
Guðjón Jónsson, efnaan sólarkísil með þessverkfræðingur hjá verkfræðistofum hætti í rúm tvö ár í tilraunaunni VSÓ, segir að hingað til hafi
verksmiðju sinni í Kanada og gaf
slíkur kísill verið unninn eftir
það svo góða raun að nú skal hafist handa af fullum krafti.
svokölluðu Siemens-vinnsluferli
sem er flókið, orkufrekt og mengGuðjón segist vonast til að
þessi nýja uppfinning verði til
andi. „Þetta nýja vinnsluferli er
hins vegar einfalt, mun hagþess að bæta stöðu sólarorkunnkvæmara og mengar nær ekkert.
ar í samkeppninni við aðra orkugjafa.
Ég er búinn að vera í efnaverkfræðinni í 30 ár og það er sjaldan
Að sögn Davíðs Stefánssonar,
sem hefur verið fyrirtækinu
sem maður sér hnökrana leysta
svo snilldarlega eins og þarna.“
innan handar með ráðgjöf hér á

➜ Ég er búinn að vera í
efnaverkfræðinni í 30 ár og
það er sjaldan sem maður
sér hnökrana leysta svo
snilldarlega eins og þarna.
landi, er fyrirhuguð framleiðslugeta fyrirtækisins um 19.000
tonn en áætlað er að heimsframleiðsla, það er að segja allra
framleiðenda í geiranum, verði
um 500.000 tonn eftir fjögur ár.
Það er einmitt þá sem verksmiðjan á að vera komin í full afköst
en framkvæmdir við hana hefjast
nú í haust.
Nýja verksmiðjan mun væntanlega skapa fjögur hundruð störf
en það eru rétt um 200 færri en
íbúar Hvalfjarðarsveitar þar sem
nú þegar eru tvö stóriðjuver. - jse

FRÁ FRAMLEIÐSLU SILCOR MATERIALS Fyrirtækið hefur framleitt sólarkísil með
þessari aðferð í rúm tvö ár í tilraunverksmiðju sinni í Kanada þar sem þessi mynd er
tekinn.
MYND/SILICOR MATERIALS
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Hvort sem þú vilt nýjustu tækni og frábæra aksturseiginleika í ferðalaginu
að náttúruperlum eða fimm stjörnu öryggi og drifgetu til að bjóða ástvinum
í rómantíska göngu á ströndinni þá er Honda CR-V fyrir þig. Bættu við
hagstæðu verði og yfirdrifnu innanrými og þú sérð heildarmynd hagkvæma
borgarjeppans sem hefur rakað að sér verðlaunum í öllum heimsálfum.
Heildarmyndin endurspeglast í háu endursöluverði og verðlaunum sem
áreiðanlegasti bílaframleiðandi heims áttunda árið í röð.
Keyrðu Honda CR-V, betri 4x4 þegar á allt er litið.

KRQGDLVFUY

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

Höfum ekki efni á
að gera ekki neitt

1
2

Hópurinn sem bjó við sára fátækt fyrir hrun býr við enn krappari kjör núna, segir
Vilborg Oddsdóttir hjá Hjálparstarfi kirkjunnar. Hún leiðir vinnuhóp nýrrar velferðarvaktar sem skila á tillögum um úrbætur til stjórnvalda í byrjun næsta árs.

3

SAMFÉLAG „Ég talaði um það allan

Lói handtekinn fyrir árás á löggu

1

BANDARÍKIN Maður klæddur upp eins og ofurhetjan köngulóarmaðurinn

(Spider-Man) var um helgina handtekinn fyrir að kýla lögreglumenn á
Times-torgi í New York í Bandaríkjunum. Maðurinn, Junior Bishop, brást reiður
við tilmælum lögreglu um að hætta að áreita ferðamenn á torginu. Bishop
krafði konu um fimm Bandaríkjadali eftir að hafa setið fyrir á mynd með henni,
en hún ætlaði að láta hann fá einn dal. Lögreglumaðurinn sem á var ráðist upplýsti Bishop um að hann mætti bara taka við þjórfé, ekki krefja fólk um greiðslu.

Þrettán látnir eftir fellibylinn Matmo

2

KÍNA Þrettán létust í Kína þegar
fellibylurinn Matmo gekk þar yfir
í lok síðustu viku, að því er kínverska
innanríkisráðuneytið upplýsti í gær. Fellibylurinn hafði í för með sér miklar rigningar í Taívan áður en hann gekk á land
í Kína. Í Jangxi-héraði létust níu, fjórir
í Guangdong-héraði og 290 þúsund
manns þurftu að flýja heimili sín, segir
ráðuneytið. Vonskuveður tengt Matmo
er talið hafa orðið til þess að flugvél
fórst á eyju við Taívan á miðvikudag.

í

LEIT Í FLAKI 48 fórust þegar vél TransAsia fórst í síðustu viku. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Eiginkonu aðstoðarforsætisráðherra rænt

3

KAMERÚN Liðsmenn íslömsku öfgahreyfingarinnar Boko Haram rændu eigin-

konu aðstoðarforsætisráðherra Kamerún í mannskæðri árás árla morguns í gær.
Issa Tchiroma Bakary, upplýsingaráðherra Kamerún, segir árásina hafa átt sér stað í
bænum Kolofata, nyrst í Kamerún. Upplýsingar um fjölda fallinna og aðra sem kynni
að hafa verið rænt voru á reiki. Ríkisstjórn Kamerún hefur tekið þátt í aðgerðum til
að berjast gegn Boko Haram, þrátt fyrir viðvaranir hreyfingarinnar um að Kamerúnar
eigi að hætta að skipta sér af, eða hætta á árásir ella.

tímann að þegar réttist úr kútnum
myndi hópurinn sem býr við sára
fátækt sitja eftir og það hefur
verið að koma í ljós undanfarið
ár.“ Þetta segir Vilborg Oddsdóttir, félagsráðgjafi Hjálparstarfs
kirkjunnar, sem leiða mun vinnuhóp nýrrar velferðarvaktar sem
fjalla á um sára fátækt. Annar
hópur mun sérstaklega fjalla um
aðstæður barnafjölskyldna.
Velferðarvaktin
var stofnuð að
frumkvæði stjórnvalda snemma árs
2009 til að fylgjast
með afleiðingum
efnahagshrunsins
á heimilin í landinu. „Hún hafði
VILBORG
vítt starfssvið.
ODDSDÓTTIR
Hún var meira
í því að grípa utan um öngþveitið
sem varð eftir hrunið. Úrræði samfélagsins beindust fyrst og fremst
að atvinnulausum en ekki þessum
sem voru fátækir fyrir kreppu. Sá
hópur býr við enn krappari kjör
núna. Ég fagna þessu framtaki hjá
félagsmálaráðherra að setja vaktina
aftur af stað og það er gott að starfssvið hennar hefur verið þrengt.“
Vilborg bendir á að í tölum Hagstofunnar komi fram að tvö pró-

4U²SH²¯VS4PSFOUPG

KRÖPP KJÖR Tvö prósent þjóðarinnar búa við sára fátækt.

sent þjóðarinnar, eða sex til sjö
þúsund manns, búi við sára fátækt.
„Stærsti hlutinn er fólk sem hefur
verið á örorkubótum til fjölda ára.
Við erum kannski að horfa upp
á þriðju kynslóð fólks sem er á
örorkubótum og eða á framfæri
félagsþjónustunnar. Við höfum
ekki efni á að gera ekki neitt. Það
kostar meira fyrir samfélagið að
gera ekkert.“
Fyrst segir Vilborg eiga að kortleggja hópinn. „Við munum svo

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

heyra í fólkinu sjálfu og kanna
hvernig einstaklingarnir sjá sjálfir fyrir sér hvernig líf þeirra geti
breyst. Lausnirnar þurfa að vera
einstaklingsmiðaðar. Almennu
úrræðin, eins og barnabætur og
húsnæðisbætur, ná ekki til þessa
hóps. Það þarf sértæk úrræði. Við
þurfum að hugsa hlutina upp á nýtt.“
Markmiðið er að fyrstu tillögur
nýrrar velferðarvaktar til úrbóta
verði tilbúnar í byrjun næsta árs.
ibs@frettabladid.is
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Þú finnur „Kia Motors Ísland“
á Facebook
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

Græjaðu þig fyrir
Verslunarmannahelgina

siminn.is

Þeir sem kaupa Samsung Galaxy S5 fá glæsilegt Gear
Fit-úr, að andvirði 34.990 kr., með sem gjöf. Leyfðu
Símanum að græja þig fyrir stærstu ferðahelgina.

1 Gb
fylgir með
í 6 mánuði

Síminn tryggir að þú verðir aldrei orkulaus, getir kippt
tónlistinni með þér hvert á land sem er og sért í góðu
sambandi út alla Verslunarmannahelgina.

Bose Soundlink Mini

6800mAh
800mAh orkukubbur
k

Samsung
Sa
amsung Gal
G
Galaxy
alaxy
laxy S5
S5

Stjórnaðu tónlistinni í útilegunni.

Ekki vera orkulaus um helgina.

Samsung
Sam
msung Gear Fit fylgir með.*

39.890 kr.

5.900 kr.

7.290 kr.

ENNEMM / NM63736

H
Hlífðarhulstur
að andvirði 4.990 kr.
fyl
fylgir með á meðan birgðir endast.

í stað 9.900 kr.

á mánuði í 18 mánuði.

Staðgreitt: 119.900 kr.
x2

16GB

16MP

2.5GHz

5.1” 1080@30fps

WiFi

GPS

*Á meðan birgðir endast.

10 | FRÉTTIR |

28. júlí 2014 MÁNUDAGUR

FYRRVERANDI FÉLAGAR HANDTEKNIR Óeirðalögregla og liðsmenn lögreglusveita sem berjast gegn hryðjuverkum umkringja hér fyrrverandi samstarfsmenn í dómhúsinu í Istanbúl. Þeim er haldið vegna gruns um njósnir og/
eða hleranir. Meðal þeirra sem talið er að hafi verið hleraðir eru Recep Tayyip Erdogan, forsætisráðherra Tyrklands, og
yfirmaður leyniþjónustu landsins. 20 lögreglumenn sæta ákæru og sitja í varðhaldi á meðan dóms er beðið. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

1

3

5 1
4

ÞRÖNGT MEGA SÁTTIR SITJA Hvert pláss er nýtt og vel það þegar múslímar í Bangladess
halda heim á leið fyrir Eid al-Fitr hátíðina, sem haldin er við lok föstunnar í ramadan-mánuði, líkt og sjá mátti á lestarstöðinni í Dakka, höfuðborg landsins, í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

2

2

ÁSTAND
HEIMSINS

4

KAUPA INN FYRIR HÁTÍÐINA Írakar kaupa inn fyrir Eid al-Fitr-hátíðarhöldin
á Shorjah-markaðnum í miðborg Bagdad í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

5

TEKIÐ Á ÞVÍ Í LEÐJUNNI Kona keppir í „leðjuharki“ (e. tough mudder) í

Klettwitz í Þýskalandi í gær. Þar tók fjöldi fólks þátt í keppninni, en í henni
spreytir fólk sig á 16 til 19 kílómetra langri þrautabraut sem sögð er reyna á líkamsstyrk, úthald, samvinnu og andlega getu.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

3

STRANDGESTIR BAKAST Í NICE Hitinn fór í 28 gráður við suðurströnd Frakklands í gær og nýttu ófáir sér veðursældina,

líkt og sjá mátti á ströndinni í Nice.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Hraðkerﬁ 15

anti-vibration
Design

7 kg
Tekur mest

Orkuﬂokkur

SKOÐUN
Sláandi ræður fulltrúa minnihlutahópa:

Jafnrétti verður
að ná til allra

R

úmlega ellefu þúsund manns gengu hina svonefndu
Druslugöngu í Reykjavík á laugardaginn. Slík þátttaka fer fram úr björtustu vonum og sýnir vonandi að æ stærri hluti þjóðarinnar lætur sig varða
hvernig komið er fram við þolendur kynferðisofbeldis. Að göngunni lokinni voru haldnar ræður, ágætar allar og
til þess fallnar að að vekja fólk til umhugsunar um þá fordóma
sem þolendur kynferðisofbeldis mega sæta bæði frá löggæslu,
dómskerfi og almenningi. Tvær ræður skáru sig þó töluvert
úr og voru, að öðrum ólöstuðum, það sem upp úr stóð í huga
áheyrenda eftir daginn. Önnur fjallaði um ofbeldi gegn fötluðum konum og hin um viðhorf til asískra kvenna á Íslandi.
Í ræðu Emblu Guðrúnar
Ágústsdóttur kom fram að þrjár
af hverjum fjórum fötluðum
konum verða fyrir ofbeldi á
Friðrika
lífsleiðinni. Það er geigvænlega
Benónýsdóttir
hátt hlutfall og þeir fordómar og
mannfyrirlitning sem að baki
fridrikab@frettabladid.is
liggja ættu að valda andvökum
hjá öllum sem heyrðu. „Við sem fatlaðar konur lifum við
ákveðna ofbeldismenningu sem réttlætir allt ofbeldið og segir
okkur að ofbeldið sé eðlilegur og óumflýjanlegur hluti af lífi
fatlaðs fólks,“ sagði Embla meðal annars. Hörð orð en skelfilega sönn, sé tekið mið af statistík. Orð sem segja skelfilega
sögu um þann hugsunarhátt sem ríkir í þjóðfélaginu, því eins
og Embla benti á þá er hér ekki á ferðinni neitt náttúrulögmál
og það hlýtur að vera markmið alls hugsandi fólks að breyta
þessum hugsunarhætti og standa vörð um réttlæti fatlaðs fólks
eins og annarra þjóðfélagsþegna.
Hin ræðan sem skar sig úr og vakti óhug var ræða Cynthiu
Trililani þar sem hún fjallaði um viðhorf samfélagsins til
asískra kvenna sem hér búa. Þar kom fram að í augum Íslendinga væru konur af asískum uppruna álitnar fátækar, ómenntaðar, þægar, kúgaðar og kynferðisleg leikföng. „Þegar ég var
að leita að vinnu var mér ráðlagt að vinna sem nuddari án þess
þó að vera spurð um nám og reynslu mína. Í sumum tilfellum
þegar ég fór út að skemmta mér með vinkonum mínum frá Asíu
var okkur neitað um inngöngu á skemmtistaði með eftirfarandi
ástæðu: Við erum að reyna að viðhalda góðu orðspori staðarins,“ sagði Cynthia.
Þeir fordómar og fyrirlitning sem í tilvitnuðum orðum
dyravarðanna felast eru ekkert einsdæmi og sýna hversu langt
í land við eigum til að Ísland geti kallast fjölmenningarþjóðfélag. Upplifun beggja þessara kvenna sem vitnað er í hér að
framan ætti að verða okkur öllum áminning um það hversu
langt við eigum í land til að allir hópar samfélagsins sitji við
sama borð. Við stærum okkur gjarna af því að vera fremst í
jafnréttismálum í heiminum en jafnrétti á ekki bara að vera
á milli kynja, það verður að ná til allra þjóðfélagshópa. Það er
ekki nóg að ráða svo og svo margar konur í ábyrgðarstöður í
stjórnsýslunni. Á meðan minnihlutahópar kvenna búa við upplifun sem þessa frá degi til dags getum við ekki talað um að við
höfum náð árangri í jafnréttismálum.
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FÁÐU ÞRÁÐLAUSAN
AÐGANG AÐ
TÓNLISTINNI Í ÖLLUM
HERBERGJUM

Milljón króna virði
Það er átakanlegt að renna yfir upplýsingar um launatekjur forstjóra í fyrirtækjum í tekjublaði Frjálsrar verslunar
sem kom út á laugardag.
Alls eru 286 forstjórar á lista með yfir
milljón á mánuði. Kvenkyns forstjórar
með svo há laun eru þó einungis 36
talsins. 250 karlar á móti 36 konum. Ein
kona fyrir hverja sjö karla. Það
eru fjórar konur sem skipa sér
á lista fjörutíu tekjuhæstu
forstjóranna. Samanburðurinn gæti haldið endalaust
áfram og hann er alltaf jafn
sjokkerandi. Atvinnulífið
er áratugum aftar á
merinni þegar kemur
að jafnréttismálum
en eðlilegt getur
talist.
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Tekjuhæst á þingi
Ef skoðaðir eru fimm tekjuhæstu
einstaklingarnir úr hverri af þeim
tuttugu starfsstéttum sem úr er að
moða í tekjublaðinu sést að einungis
sex konur komast á lista. Athygli
vekur þó að næsttekjuhæsti stjórnmálamaðurinn er Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstri grænna. Hún
var á ráðherralaunum bróðurpart
síðasta árs en að öðru leyti
er staða hennar óútskýrð.
Næsti flokksfélagi hennar
á listanum er fyrrverandi
ráðherrann Steingrímur
J. Sigfússon en samkvæmt upplýsingum
Frjálsrar verslunar
munar 400 þúsund
krónum á þeim
tveimur.

Í tekjublaði ársins 2012 var Katrín
skráð í 24. sæti yfir tekjuhæstu
stjórnmálamennina.

Skárri staða í skattamálum
Þrátt fyrir þennan mikla launahalla
sem greint hefur verið frá eru konur
engir eftirbátar karlanna þegar kemur
að því að borga skatt.
Skattadrottningin og útgerðarkonan
Guðbjörg M. Matthíasdóttir í Vestmannaeyjum greiðir næsthæstan
skatt á Íslandi og ber höfuð og
herðar yfir aðrar konur í þeim
efnum. Þó fylgja tvær konur
í humátt á eftir henni og sú
sérkennilega staða er uppi að
þrjár konur skipa fjögur efsti
sætin á lista yfir skattahæstu
Íslendingana.
snaeros@frettabladid.is

HALLDÓR

Áfengi er engin venjuleg neysluvara
NEYTENDUR

Silja Dögg
Gunnarsdóttir
þingmaður Framsóknarﬂokksins

Sonos er kerfi þráðlausra hátalara og hljómtækja. Það sameinar
stafræna tónlistarsafnið þitt og útvarpsstöðvar í einu appi sem þú
getur stjórnað frá hvaða síma eða spjaldtölvu sem er.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Frelsi eins getur haft í för með sér ófrelsi
annars. Hlutverk stjórnmálamanna er að
tryggja almannahag og öryggi borgaranna –
bæta samfélagið. Með lýðræðislegum kosningum veitum við þeim forræði í ákveðnum
málaflokkum sem snúa að samfélagsmótun
og framtíðarsýn.
Að mínu mati væri frjáls sala áfengis í
matvöruverslunum EKKI framfaraspor
fyrir íslenska þjóð. Í mörgum löndum er
framleiðsla og sala á áfengi tekjulind fyrir
bændur, framleiðendur, auglýsingastofur,
rekstraraðila fjölmiðla og fjárfesta. Áfengi er
einnig atvinnuskapandi, það aflar gjaldeyristekna vegna útflutnings og ríkissjóður hagnast vegna álagningar áfengisgjalds. Áfengi er
því efnahagslega mikilvægt. En ábatinn af
sölu og framleiðslu á áfengi er samfélaginu
afar dýrkeyptur. Það er einkum þrennt sem
leiðir til þess að áfengi veldur svo miklu líkamlegu, andlegu og félagslegu tjóni: 1) eitrun í líkamanum, 2) víma og 3) ánetjun (fíkn).
Tengsl milli áfengisvímu og skaða eru þó
skýr og greinileg, sérstaklega hvað varðar
ofbeldi, umferðarslys eða önnur slys. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni
mátti á árinu 2000 rekja 4,0 prósent allra
dauðsfalla og örorku í heiminum til áfengis („The Global Burden of Disease“). Áfengi
reyndist því fimmti skaðlegasti áhættuþátturinn af 26 sem kannaðir voru. Áfengi veldur
álíka miklu heilsutjóni og tóbak.

Velferðarnefnd Norðurlandaráðs fór í
vandaða og umfangsmikla vinnu í þessum
málaflokki fyrir ekki löngu þar sem skoðuð
voru meðal annars gögn frá vísinda- og rannsóknaraðilum. Tillagan varð opinber stefna
Norðurlandaráðs og er þess vænst að norræn
ríki fylgi henni. Þar er ótvírætt sýnt fram
á að aðgengi skiptir miklu máli hvað varðar neyslu, þar með talið neyslu ungmenna.
Einnig er talið að forvarnir skipti því miður
minna máli en menn hafa haldið almennt. Það
sem er sagt skipta mestu máli er:
1. Álagning/skattar á áfengi.
2. Áfengisverslun ríkisins.
3. Aldurstakmörk.
4. Takmarkað aðgengi, það er takmark á
fjölda útsölustaða/opnunartíma.
5. Bann við beinni og óbeinni markaðssetningu.
6. Mörk gagnvart akstri undir áhrifum 0,5
eða 0,2 prómillum og sýnilegt og óvænt/tilfallandi eftirlit.
7. Ráðgjöf í heilsugæslunni og öflugri meðferð þeirra sem eru háðir áfengi.
Verum fyrirmynd annarra þjóða með ábyrgri
stefnu í áfengismálum!
Heimildir: http://www.landlaeknir.is/servlet/
file/store93/item10424/Afengi_engin_venjuleg.pdf og tillaga Velferðarnefndar Norðurlandaráðs um norræna lýðheilsustefnu í
áfengis- og tóbaksmálum.
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Að vera þjóð
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Gunnar Smári Egilsson, sá hugfimi málafylgjumaður, talar nú
mjög fyrir því að Ísland gerist
fylki í Noregi og færir fyrir því
margvísleg fjörleg rök.
Ég er skömm og skaðræði …
Kannski er honum alvara –
kannski ekki – og kannski öðrum
þræði. Hann hugsar: Hvað eigum
við eiginlega að gera til að hrista
upp í þessu steindauða þrátefli
sem íslenskt samfélag er um þessar mundir? Ganga í Noreg? Skárra
en að ganga í Kína … Reyndar er
hann ekki fyrstur til þess að velta
fyrir sér mjög róttækri lausn á
tilvistarvanda Íslendinga: Jón
Ólafsson ritstjóri vildi flytja alla
þjóðina til Alaska og staðhæfði
að íslensk tunga myndi breiðast
þaðan út um alla Ameríku, sigra
enskuna sökum yfirburða sinna,
og verða alheimstunga. Sagan
segir að hann hafi sannfært Ulysses Grant Bandaríkjaforseta yfir
viskíflösku um að kaupa Alaska
handa Íslendingum, en Íslendingar létu sér fátt um finnast. Nokkrum árum síðar fannst gull í Klondike. Þá værum við aldeilis rík.
Eða ekki.
Við skulum hugsa þetta út frá
Norðmönnum, og þá ekki til þess
að taka undir þann dapurlega
söng sem stundum heyrist í þessari umræðu, að Norðmenn hafi
„engan áhuga á að taka við“ jafn
ömurlegu fólki sem Íslendingum.
Slíkt tal er til vitnis um sama
öfugsnúna hugsunarháttinn um
eigið samfélag og gegndarlaus
sjálfsupphafning bóluáranna; það
er til lítils að hætta að kyrja „Ég
er gull og gersemi“ til þess eins
að fara að baula „Ég er skömm og
skaðræði …“
En sem sé: hugsum þetta út frá
Norðmönnum. Dæmin sýna okkur
að engri þjóð er hollt að stjórna
annarri þjóð; slíkt dregur fram
ýmsa mannlega lesti sem grunnt
er á í flestu fólki: yfirlæti, ofríki,
umburðarleysi og tilætlunarsemi.

Gildir þá einu hvort svo mun eiga
að heita að Íslendingar séu jafnréttháir Norðmönnum; tilvera
Íslendinga mun fara fram á norskum forsendum, segi þeir sig til
sveitar þar; þeir verða hjú í eigin
landi, og hætt er við að Ísland
verði einskær veiðistöð með einhverri risahöfn í Finnafirði og fáu
öðru, en við öll farin, að reyna að
meika það í Osló.
Íslendingum hefur almennt
vegnað vel í Noregi en taki öll
þjóðin sig til og gerist sérstakt
fylki í Noregi gegnir öðru máli
um sambýli þessara tveggja einkennilega ólíku þjóða.
Íslendingar eru vissulega
afkomendur Norðmanna – en líka
Kelta, sem skýrir bókmenntahefð
okkar og virðingu fyrir tungumálinu, sem fjarlægari er Norðmönnum eins og sást á dögunum
þegar norska ríkisstjórnin lagði
niður starf við norsku orðabókina. Þeir hafa líka klórað sér mjög
í hausnum að undanförnu yfir
eigin stjórnarskrá, vegna þess
að þeir skilja hana ekki lengur.
Fólk í Noregi og á Íslandi hefur
í aldanna rás þróað með sér ólík
samfélög, ólíka menningu og siði,
ólík tungumál, ólíka tilfinningu
fyrir umhverfi sínu og heimahögum; maður getur lagað sig
að öllu slíku þegar maður flytur
til annars lands, en hitt er meiri
vandkvæðum bundið, að láta heilt
samfélag taka upp nýjan hugsunarhátt; öll ósögðu boðorðin sem
tilheyra því mengi sem við nefnum þjóð.
Nýlenduhugsun
Engin þjóð – og allra síst smáþjóð
á borð við Norðmenn – hefur gott
af því að hafa yfir annarri þjóð að
segja eins og fyrr segir, en hitt er
þó verra: að láta aðra þjóð ráða
yfir sér.
Allt það versta sem Íslendingar
hafa þurft að glíma við á seinustu
árum er afleiðing af nýlenduhugsunarhætti. Um aldir voru Íslendingar hjálenda Dana með tilheyrandi utanstefnum, klögumálum,
bænaskrám og ábyrgðarleysi á
eigin stjórn. Bandaríkjamenn
tóku hálfpartinn við hlutverki
Dana sem „verndari“ þessa þjóðarkrílis gegn afnotum af landi.
Kaninn fór endanlega árið 2006.
Við þjóðargjaldþroti lá tveimur
árum síðar. Þar með er ekki sagt
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Engin þjóð–og allra
síst smáþjóð á borð
við Norðmenn–hefur gott
af því að hafa yfir annarri
þjóð að segja eins og fyrr
segir, en hitt er þó verra: að
láta aðra þjóð ráða yfir sér.
að við séum munaðarlaust barn
sem fer um stóreygt og spyr: Hver
ætlar nú að sjá um mig?
Við eigum ekki að reyna aftur
að halla okkur upp að einum
sterkum verndara og setja allt
okkar traust á hann, og að geta
galdrað fram nægilega áhrifamiklar bænaskrár sem við sendum með reglulegu millibili. Okkur
mun farnast betur sem þjóð ef við
hættum að hugsa sem nýlenda.
Allar þjóðir gefa að vísu eftir
hluta af svokölluðu fullveldi sínu
í þágu sameiginlegra hagsmuna
hinna stærri heilda – og er eðlilegur hluti alþjóðavæðingar. Okkur
mun best farnast ef við göngum
með höfuðið hátt til samstarfs við
ótal aðrar þjóðir og treystum á
almennar reglur fremur en dynti
og velvilja einstakra ráðamanna.
Ég sá Gunnar Smára skrifa
eitthvað á þá leið að það að halda
gangandi íslensku samfélagi með
öllum þeim kostnaði sem því
fylgdi væri eins og tveir menn
ætluðu að bera píanó. Þeir neituðu að horfast í augu við að það
vantaði að minnsta kosti tvo í viðbót til að þetta gengi …
En að vera þjóð er ekkert að
bera píanó á einhvern stað, tveir,
fjórir, fimm eða átta: spurningin
snýst um hitt: að kunna að spila á
það. Maður lærir ekkert frekar á
píanó með því að rogast með það
á nýjan stað heldur einungis með
því að setjast niður og spila á það.
Við þurfum að finna okkar tón á
ný sem þjóð; ekki með því að vera
mestu asnar í heimi og hvað þá
með því að vera afbragð annarra
þjóða.
Það að vera þjóð er ekki að bera
píanó. Að vera þjóð er miklu frekar að vera píanó. Að láta ólíkar
nótur hljóma, skærar, dimmar,
hvítar og svartar, heilar og hálfar – óma saman og njóta sín hver
og ein svo að útkoman verði samhljómandi.

TAXFREE

DAGAR
20,32% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM
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Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25.5% virðisaukaskatt af söluverði.
20,32% afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar.
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Inn um bakdyrnar
Fyrir rétt rúmum tvö þús- MENNTUN
Hefðu þau hins vegar
skráð sig í nám við
und árum fyrirskipaði
Ágústus keisari að skráHáskóla Íslands árið 2014
setja skyldi alla heimshefði það kostað þau 75.000
byggðina. Meðal þeirra
kr. á mann eins og stúdentsem þurftu að taka sig upp
ar fengu að kynnast 4. júlí
vegna þessa voru María
síðastliðinn. Kostnaður
við skráningu í HÍ er því
mey og Jósef. Þau héldu frá
Nasaret til Betlehem þar
hærri en allur reisukostnsem sagan segir að Jesús Ísak Einar
aður Maríu og Jósefs; á
skrásetning í Háskóla
hafi fæðst. En hvað skyldi Rúnarsson
þessi skrásetning hafa formaður
Íslands að kosta meira en
kostað þau Maríu og Jósef? Stúdentaráðs HÍ
skrásetning fyrir tvö þúsMaría mun hafa ferðast
und árum?
á asna en reikna má með að ferðin
Ein skráning á fimm daga fresti
hafi gengið hægt vegna þess hve
langt hún var komin á leið. SamReiknað er með að tekjur HÍ af
kvæmt grófum útreikningum ætti
skrásetningu nemenda verði heill
það að hafa tekið um það bil viku
milljarður; þúsund milljónir. Milljhvora leið. Líklega hafa þau gist í
arður ætti að nægja til að ráða tæpfjárhúsinu í að minnsta kosti viku.
lega 4.300 skrifstofumenn á launaÞað þýðir að greiða hefur þurft
taxta VR í einn mánuð eða um
fyrir fæði í þrjár vikur og gist360 ársstörf. Ef þessir 360 starfsingu í eina en engan ferðakostnað
menn gerðu ekkert annað en að
því asnann áttu þau fyrir og Jósef
skrá nemendur í nám við Háskóla
ferðaðist um á tveimur jafnfljótum.
Íslands í heilt ár myndi það þýða að
Ég ætla mér ekki að finna út
hver starfsmaður skráði einn nemmatar- og leiguverð árið sem Jesús
anda á fimm daga fresti.
fæddist. Þar sem ég er námsmaður
Fyrir þremur árum var skrásetningargjaldið ekki nema
leyfi ég mér hins vegar að miða við
þann taxta sem LÍN hefur komið
45.000 kr. Það er þó mikið miðað
sér upp fyrir matar- og húsnæðvið menntaskólana því MH virðiskostnað námsmanna. Það gera
ist til dæmis geta skráð sína nemendur fyrir 6.000 kr. á önn. Er svo
þá 33.841 kr. í mat og 21.478 kr. í
gistingu. Í heildina er það 55.319
miklu meira verk að skrá nemanda
kr. á mann fyrir þessa miklu skráí háskóla en í menntaskóla að það
setningarför þeirra sem spannaði
réttlæti 625 prósenta mun?
þrjár vikur og 120 km.
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➜ Ef menntamálaráðherra

ætlar að breyta grundvallargildum menntastefnunnar,
þá er lágmark að fram fari
upplýst umræða um breytinguna í stað þess að henni
sé smyglað bakdyramegin
inn.
Skólagjald eða skrásetningargjald?
Í ár var gjaldið hækkað upp í
75.000 krónur en skorið var niður í
fjárframlögum til HÍ á móti. Hvert
rennur svo skrásetningargjaldið?
Jú, stór hluti skrásetningargjaldsins fer í rekstur kennslusviðs
og deildarskrifstofa, kostnað af
aðstöðu og stjórnun ásamt skipulagningu kennslu og prófa. Þessir
liðir eru ekki annað en almennur
rekstrarkostnaður skólans og því
verður að draga þá ályktun að í
raun sé gjaldið skólagjald en ekki
skrásetningargjald.
Á Íslandi hefur lengi verið samstaða um að allir eigi að geta sótt
sér menntun óháð efnahag og að
ekki skuli taka gjald fyrir menntun. Ef menntamálaráðherra ætlar
að breyta grundvallargildum
menntastefnunnar, þá er lágmark
að fram fari upplýst umræða um
breytinguna í stað þess að henni sé
smyglað bakdyramegin inn.

– Reykjavík – Akureyri –
E I T T

S Í M A N Ú M E R

5 5 8
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Save the Children á Íslandi
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Taka á upp friðarviðræður á ný
Við erum nú enn á ný vitni að
harmleik í Miðausturlöndum. Sameinuðu þjóðirnar, Evrópusambandið og allt alþjóðasamfélagið verða
að knýja stríðsaðila til að gera
vopnahlé og hefja friðarviðræður.
Enn og aftur bitna átökin verst á
almennum borgurum meðal Palestínumanna og Ísraelsmanna.
Langflest fórnarlömbin eru saklausir Palestínumenn sem ekki
eiga þess kost að flýja átökin á lokuðu Gasa-svæðinu. Margir þeirra
eru börn. Ísraelsríki hefur rétt til
sjálfsvarnar en stjórnvöld verða að
fylgja alþjóðalögum og forðast tjón
meðal óbreyttra borgara. Í átökunum ber Ísrael sérstaka ábyrgð sem
hernámsveldi, með yfirburðastöðu
í hernaðarmætti. Við fordæmum
ofbeldi sem ísraelsk stjórnvöld
hafa beitt langt umfram tilefni.
Það gengur þvert á þjóðarétt og
grundvallarreglur mannréttinda.
Refsiaðgerðum á að beita
komist ekki á vopnahlé
Við fordæmum einnig eldflaugaárásir Hamas-samtakanna. Evrópusambandið telur Hamas til
hermdarverkahópa, og samtökin
beita aðferðum sem ekki verður
unað. Til að nokkur kostur sé á að
árangur náist í friðarferlinu verður ofbeldinu að linna. Ofbeldi og
hatur leiða af sér meira hatur og
ofbeldi í eilífum vítahring.
Báðir deiluaðilar verða að hlíta
kröfum SÞ og alþjóðasamfélagsins um varanlegt vopnahlé. Þann
aðilanna sem ekki gengst inn á
vopnahlé, eða báða, verður að beita

UTANRÍKISMÁL

Stefan Löfven,

Jonas Gahr Støre,

formaður Jafnaðarﬂokksins, Svíþjóð

formaður Verkamannaﬂokksins,
Noregi

refsiaðgerðum af hálfu Evrópusambandsins og Sameinuðu þjóðanna. Samhliða friðarviðræðum
ber að setja á stofn óháða rannsóknarnefnd sem kannar mannréttindabrot stríðsaðila í átökunum. Virða
á hina mikilvægu grunnreglu um
að þeir sem grunaðir eru um stríðsglæpi sæti ákæru fyrir rétti eins og
aðrir afbrotamenn.
Vopnahléinu verður að fylgja
strax eftir með raunverulegum
friðarviðræðum undir alþjóðlegri
forystu. Friðarsamningar sem
byggjast á reglum þjóðaréttarins
eru eina leiðin úr því öngþveiti
á svæðinu sem raun ber vitni.
Raunverulegir friðarsamningar
eru einnig eini möguleikinn til að
bæði Palestínumenn og Ísraelsmenn geti búið við annað en látlaust ofbeldi, vonlausa framtíð og
brostna drauma.
Dvöl alþjóðaherliðs á svæðinu
kann að reynast nauðsynleg forsenda friðarsamninga. Norrænu
ríkin eiga að lýsa sig reiðubúin til
að taka þátt í slíkum aðgerðum.

Árni Páll
Árnason,
formaður Samfylkingarinnar, Íslandi

Antti Rinne,
formaður Jafnaðarﬂokksins, Finnlandi

Til að samningar leiði til friðar
og stöðugleika þurfa þeir að varða
bæði rætur átakanna sem nú hafa
staðið í rúma sex áratugi og veita
lausn á daglegum raunum Palestínumanna og Ísraelsmanna.
Sérmerkja á vörur frá
hernumdum svæðum
Ísraelsríki verður að hætta hernámi sínu á Vesturbakkanum,
vinda ofan af búsetustefnunni sem
felur í sér stöðuga innlimun hernuminna landsvæða og létta herkvínni af Gasa-svæðinu. Við teljum
æskilegt að vörur sem framleiddar eru í ísraelskum byggðum á hernumda svæðinu verði merktar sérstaklega til að neytendum gefist
kostur á að kaupa þær ekki.
Við ráðum fyrirtækjum frá því
að versla með vöru og þjónustu
sem á uppruna sinn í ísraelskum
byggðum á hernumdu svæðunum. Við hyggjumst beita okkur á
alþjóðavettvangi fyrir aðgerðum
gegn slíkri vöru.
Landamærin að Gasa-svæðinu

Á FLÓTTA Fólk sem leitaði fyrir helgi skjóls í skóla sem Sameinuðu þjóðirnar reka.
NORDICPHOTOS/GETTY

verður að opna fyrir mannúðaraðstoð, fólki og verslun. Að þessu
leyti ber Egyptalandsstjórn sérstaka ábyrgð. Ástand mannúðarmála og efnahagsástandið á Gasa
verður að bæta. Hörmungarástandið nú er eitt og sér ógn við
frið og lýðræðisþróun á Gasa.
Það er forsenda sanngjarnrar
niðurstöðu í friðarsamningum að
öllum hermdarverkum verði hætt
og að báðir aðilar leggi sig fram
um að koma í veg fyrir hermdarverkastarfsemi sjálfstæðra hópa
og samtaka.
Jafnaðarmenn hafa í rúm 40 ár
beitt sér fyrir sanngjörnu og varanlegu friðarsamkomulagi í átökunum
milli Ísraels og Palestínu.
Reynslan hefur sannfært okkur

➜ Fjórir leiðtogar nor-

rænna jafnaðarﬂokka hvetja
Ísraelsstjórn og Hamas-samtökin til að hætta stríðsátökum og taka á ný upp
friðarviðræður.

um að tveggjaríkjalausnin, byggð
á grundvallarsjónarmiðum þjóðaréttarins, er eina ráðið til að binda
enda á deiluna og tryggja réttmætar kröfur bæði Palestínumanna og
Ísraelsmanna um sjálfsákvörðunarrétt og öryggi.
Tveggja ríkja lausn krefst hins
vegar að sjálfsögðu einnig gagnkvæmrar viðurkenningar og vilja
til friðsamlegrar sambúðar.

Þróunarsamvinna sem skilar árangri
1,6 milljarðar á 20 árum
Ný óháð úttekt á þróunar- ÞRÓUNARsamvi nnu Ísla nds og SAMVINNA
Þróunarframlög Íslands til
Namibíu í sjávarútvegsþessara verkefna frá 1990málum sýnir mikilvægan
2010 námu í heild rúmlega 14,7 milljónum dollárangur. Framlag Íslands
ara. Á núverandi gengi er
á nær 20 ára tímabili skilþað rúmlega 1,6 milljarðaði markverðum skrefar króna, eða um 80 milljum í þá átt að aðstoða hið
ónir króna að meðaltali á
nýfrjálsa ríki við að taka
við stjórn á auðlindum
ári. Af heildarfjárhæðinni
undan ströndum sínum og Stefán Jón
runnu 42% til að byggja
upp sjómannaskóla fyrir
byggja upp sjávarútveg Hafstein
innanlands.
heimamenn og skapa þeim
sviðsstjóri ÞSSÍ í
Namibía varð síðasta Reykjavík
atvinnutækifæri. 3 4%
runnu til hafrannsókna,
nýlendan í Afríku til að fá
sjálfstæði árið 1990. Stuðningur
meðal annars að koma á laggirnar
Íslands hófst þá þegar og tók einkhafrannsóknastofnun. Aðrir liðir
um til rannsókna á fiskistofnum
voru smærri í sniðum, en þar af má
og að koma á laggirnar hafrannnefna tæknilega ráðgjöf við sjávarsóknastofnun, byggja upp sjóútvegsráðuneyti Namibíu sem leiddi
mannaskóla fyrir heimamenn til
til aflaskráningar og fisveiðistjórað skapa atvinnutækifæri í fisknunarkerfis. Í skýrslunni kemst ráðveiðum og efla innlendar stofngjafinn að því að í heild hafi samanir til að skipuleggja veiðar með
vinnan verið „mjög árangursrík“ og
hagkvæmum hætti. Í megindráttlíkir uppbyggingu atvinnugreinarum tókst að byggja upp getu innan
innar við „kraftaverk“.
Namibíu til að stjórna og njóta
Sjálfbær ávinningur
arðs af auðlindum í hafi. Úttektina gerði Sigurður Bogason, ráðÞessi meginatriði koma fram í
skýrslunni:
gjafi hjá Markmar.
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●
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●

Það ætlunarverk að byggja
upp og koma sjávarútveginum í hendur heimamanna
var árangursríkt og stenst til
frambúðar.
Framlag Íslands varð meðal
annars til þess að geta heimamanna í sjávarútvegi óx hratt
og framkvæmd færðist yfir í
hendur heimamanna í eðlilegum áföngum.
Leiðsögn frá Íslendingum
til Namibíumanna sem urðu
kennarar í sjómannaskólanum
varð til þess að þeir gátu smátt
og smátt tekið við allri kennslu
sjálfir.
Uppbygging innan hafrannsóknastofnunarinnar og í
sjávarútvegsráðuneytinu kom
á mikilvægum tíma og lagði
grunn að frekari árangri.
Aðstoð við Namibíu til að taka
þátt í fjölþjóðlegu samstarfi
var mikilsverð.
Hröð uppbygging á namibískum fiskveiðigeira var
einn af hornsteinum fyrir hið
nýfrjálsa ríki og þróun efnahagslífs. Fiskveiðar og sjávar-

útvegur í Namibíu skipta
miklu máli í hagkerfinu með
þeim ásetningi að stunda sjálfbærar veiðar.
Lærdómar af úttektinni
Skýrsluhöfundur telur að árangur
hafi almennt verið góður en nefnir nokkur atriði sem vanti upp á.
Dæmi er tekið af alþjóðlegri gæðavottun fyrir sjómannaskólann sem
enn skorti, en skipti máli fyrir
framtíðarmöguleika. Hvatt er til
þess að namibísk yfirvöld taki á.
Þá er nefndur sá algengi vankantur í þróunarlöndum að skortur er á
menntuðum starfsmönnum. Einnig kemur fram að ákveðnar tæknilausnir, sem eru lítill hluti heildarframlaga, hafi ekki virkað sem
skyldi. Niðurstaðan bendir hins
vegar ótvírætt til þess að í heildina tekið hafi Namibía náð góðum
tökum á atvinnugrein og auðlindanýtingu þar sem lítil sem engin
þekking var til staðar við sjálfstæði.
Réttur tími og samhengi
Nokkrir ólíkir verkefnaþættir

➜ Namibía varð síðasta ný-

lendan í Afríku til að fá sjálfstæði árið 1990. Stuðningur
Íslands hófst þá þegar og tók
einkum til rannsókna á ﬁskistofnum og að koma á laggirnar hafrannsóknastofnun,
byggja upp sjómannaskóla
fyrir heimamenn til að
skapa atvinnutækifæri í
ﬁskveiðum og eﬂa innlendar
stofnanir til að skipuleggja
veiðar með hagkvæmum
hætti.

stuðluðu saman að því að í Namibíu óx þekking og geta til að reka
sjálfbæran sjávarútveg. Sjávarútvegur landsins er efnahagslega
mikilvægur, aðstoðin kom á réttum tíma fyrir Namibíu og þekking var til staðar á Íslandi til að
veita hana þegar eftir var leitað.
Skýrslan liggur nú fyrir á
vef Þróunarsamvinnustofnunar
Íslands: iceida.is.

Guðsmynd íslams og kristni
Guðsmynd íslams er TRÚMÁL
ekki eitthvað sem guð býr
mótuð af vitundinni um
til heldur það sem guð er
a lmáttuga n g uð sem
á sama hátt og þyngdarákveður örlög manna.
lögmálið er ekki það sem
Hann er lögmálsguð,
þyngdaraflið skapar heldæðsti löggjafi sem gefur
ur það sem þyngdaraflið
ströng fyrirmæli um
er. Íslam leggur m.ö.o.
hvernig eigi að haga lífmikið upp úr ytri hegðinu. Mannleg hegðun er
un og reglum en kristinnjörvuð niður með lögum Stefán Karlsson
dómurinn skoðar hjartað
sem útheimta skilyrðis- stjórnmálafræðing- og það sem býr innra með
lausa hlýðni. Samkvæmt ur og guðfræðingur manninum.
Í íslam er ekki greint á
kristinni trú er guð ekki
löggjafi heldur kærleikmilli stjórnmála og trúur. Hann skapar mennina til að
arbragða. Íslamistar stefna að
lifa í kærleika og þess vegna veitþví að skapa guðveldi á jörð. Slík
ir það þeim mesta lífsfyllingu að
hjálpræðisvæðing hins veraldlifa slíku lífi. Kristnir menn eru
lega ríkis hefur sínar afleiðingekki skuldbundnir til að fylgja
ar. Þegar andlegt ríki trúarinnar
siðferðiskröfunni vegna þess að
og veraldlegt ríki ytra heimsins
hún sé sett fram með guðlegri
falla saman fellur aðgreining
tilskipun heldur vegna þess að
guðs, manns og heims um sjálfa
hún er forsenda þess að mannlífsig. Trúin hættir að vera bundin
ið vaxi og dafni. Lögmál guðs er
andlegum veruleika, innri veröld

mannsins. Trúarlegar áherslur
fara að beinast að ytri veruleika
og veröldin verður vettvangur
átaka góðs og ills. Trúarlegt ríki
íslamista öðlast ígildi guðdómsins. Það er upphafið sem guðlegt
fyrirbæri sem ekki má véfengja.
Þetta er forskrift að alræðisríki
sem teygir sig út yfir allan veruleika mannsins og kæfir allt eðlilegt mannlíf.
Hafna lýðræðinu
Íslamska ríkið getur aldrei orðið
lýðræðislegt því að engum er
heimilt að gagnrýna þá stofnun
sem guð hefur sett á laggirnar.
Íslamistar hafna líka lýðræðinu.
Það sé hugarfóstur manna sem
hvergi sé að finna stað í Kóraninum. Slíkt stjórnarform gengur gegn guðsmynd íslamista um
guð sem strangan löggjafa sem
hefur bæði birt sínar reglur í

Kóraninum og þær refsingar sem
liggja við brotum gegn þeim. Salmann Tamini hefur lýst því yfir
að þegar íslamska ríkið verði að
veruleika sé eðlilegt að taka upp
þá reglu að handahöggva þjófa.
Það er ekki tilviljun að lýðræðið á erfitt uppdráttar í íslamska
heiminum.
Í kristinni trú er gerður greinarmunur á trúarbrögðum og
stjórnmálum. Ríki mitt er ekki
af þessum heimi, sagði Kristur. Lúther setti fram hina svonefndu tveggja ríkja kenningu.
Samkvæmt henni hefur guð sett
á laggirnar tvö ríki, veraldlegt og
andlegt. Andlega ríkið er endurfætt af náð og stjórnað af fagnaðarerindinu. Veraldlega ríkið
er afskræmt af synd og stjórnað
með lögum. Ríkjunum tveimur verði að halda aðskildum en
það er forsenda hins veraldlega

➜ Íslamska ríkið getur

aldrei orðið lýðræðislegt
því að engum er heimilt að
gagnrýna þá stofnun sem
guð hefur sett á laggirnar.
Íslamistar hafna líka lýðræðinu. Það sé hugarfóstur
manna sem hvergi sé að
ﬁnna stað í Kóraninum. Slíkt
stjórnarform gengur gegn
guðsmynd íslamista …

nútímaríkis. Í íslamskri trú er
þessi aðgreining ekki viðurkennd.
Íslamskt ríki skal það vera með
sínum forneskjulegu reglum. Rithöfundurinn Salman Rushdie
telur því að umbótahreyfingu
þurfi til að laga mikilvægustu
trúarsetningar íslams að samfélögum nútímans.
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ÞETTA GERÐIST: 28. JÚLÍ 1662

1662 Á Kópavogsfundi láta Árni Oddsson lögmaður og Brynjólfur Sveinsson biskup undan kröfum danska valdsins um að samþykkja einveldi Danakonungs á Íslandi.

Erfðaeinveldið samþykkt á Kópavogsfundi

1895 Vígð er brú á Þjórsá við Þjótanda að viðstöddu fjölmenni.

Kópavogsfundurinn var haldinn 28.
júlí 1662 en tilgangur hans var að fá
Íslendinga til að samþykkja erfðaeinveldið.
Áður hafði konungurinn verið kjörinn af helstu fulltrúum ríkisins en varð
síðan ekki löglega konungur fyrr en
fulltrúar allra þjóðanna sem tilheyrðu
Danaveldi höfðu samþykkt hann.
Henrik Bjelke kom til Íslands til að
láta Íslendinga skrifa undir erfðahyllinguna.
Samningurinn var kallaður Kópavogssamningurinn og afleiðingarnar
voru þær að lög sem konungur setti
hlutu sjálfkrafa gildi á Íslandi.
Erfðaeinveldið gilti til ársins 1874
þegar Íslendingar fengu stjórnarskrá.

1928 Sumarólympíuleikar eru settir í Amsterdam.
1957 Hallgrímskirkja í Saurbæ er vígð.

HEIMSPEKINGURINN Tessa de Zeeuw heimspekingur er annar

helmingur tvíeykisins sem stendur fyrir dagskránni Barokkið er dautt.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Barokkið er dautt
Hollenska tvíeykið Erica Roozendaal harmóníkuleikari og Tessa de Zeeuw heimspekingur halda tónleika með heimspekiívaﬁ.
Dagana fyrir og eftir verslunarmannahelgina verður hollenska tvíeykið Erica Roozendaal harmóníkuleikari og
Tessa de Zeeuw heimspekingur á ferð um Suðurland og suðvesturhornið. Þær munu flytja tónleika- og heimspekidagskrá undir nafninu „Barokkið er dautt“ eða „The Baroque
is Dead“. Á efnisskrá er tónlist eftir Bent Sørensen, John
Zorn, Yuji Takahashi, Ørjen Matre ásamt splunkunýju verki
eftir Hafdísi Bjarnadóttur sem nefnist Vögguvísa fyrir eldfjall. Inn í tónleikana fléttast heimspekilegar hugleiðingar
og upplestur um vatnabuffalóa, eldfjöll, Þórberg Þórðarson
og alræði svo eitthvað sé nefnt.
Tónleikarnir verða sem hér segir: 30. júlí klukkan 16.00 í
Kötlusetri, Vík í Mýrdal, 31. júlí klukkan 21.00 á Þórbergssetri, Hala í Suðursveit, 6. ágúst kl. 20.00 á Sunnlenska bókakaffinu, Selfossi, og 7. ágúst kl. 21.00 í Mengi, Óðinsgötu 2
í Reykjavík. Aðgangur er ókeypis á alla tónleikana og allir
velkomnir á meðan húsrúm leyfir.

Elskuleg móðir okkar,

RAGNA JÓHANNSDÓTTIR
Keilusíðu 6, Akureyri,

lést á Dvalarheimilinu Hlíð fimmtudaginn
24. júlí. Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju þriðjudaginn 29. júlí kl.13.30.
Börn og fjölskyldur.

Opnar sýninguna Miðbaug í gamalli ﬁskbúð
Victor Ocares opnaði sýninguna Miðbaug síðastliðinn laugardag.
„Sýningin dregur hugmyndir og innblástur af reynslu minni af því að
vera bæði Sílemaður og Íslendingur
og dínamíkina þar á milli,“ segir Victor Ocares, sem skoðar rætur sínar í
sýningunni Miðbaugur sem var opnuð
á laugardaginn.
Hann nýtir sér ofhlaðin tákn úr
heimi stærðfræðinnar og viðskipta og
vísar í eigin sögu sem rás að stærra
samhengi.
„Ég nota persónulega reynslu mína
sem þessa rás að stærra samhengi og
leyfði ferlinu að fara með verkin á
óvæntar slóðir. Með húmor og sinnuleysi snerta verkin á hnattvæðingu,
flugum og glundroðanum,“ segir Victor, léttur í bragði
Victor Ocares býr og starfar á Akureyri, en hann útskrifaðist úr Listaháskóla Íslands árið 2013. Hann hefur
tekið þátt í sýningum vítt og breitt um
landið.
„Sýningin er á þeirri línu sem ég hef
verið að vinna áður og er framhald á
sýningu sem hét REC,“ útskýrir Victor.
„Verkin sjálf eru öll unnin sérstaklega
fyrir þessa sýningu og þar má telja sjö
myndverk, tvo skúlptúra og eitt textílverk.“
Sýningin var opnuð eins og fyrr
sagði á laugardaginn, klukkan fimm í
Gallerí Harbinger, sem er tiltölulega
nýstofnað gallerí. Sýning Victors er
önnur sýningin sem haldin hefur verið
í galleríinu að Freyjugötu 1, þar sem
áður var starfrækt fiskbúð um árabil.
olof@frettabladid.is

HÁLFUR SÍLEMAÐUR Victor Ocares hefur áður sýnt vítt og breitt um landið. Fréttablaðið/Arnþór

Úr 20. aldar tónlistararﬁ Rússa
INGÓLFUR RAFN KRISTBJÖRNSSON
kerfisfræðingur,
Leifsgötu 22, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Reykjavík
þriðjudaginn 29. júlí kl. 15.00.
Gréta Tómasdóttir
Björn Skorri Ingólfsson
Lovísa Þórðardóttir
Árni Ingólfsson
Drífa Hrund Árnadóttir
Guðrún Inga Ingólfsdóttir
Þorvarður Jón Löve
Anna Björg Hjartardóttir
Þórarinn Bjarnason
Guðmundur Karl Snæbjörnsson
Laufey I. Gunnarsdóttir
barna- og barnabarnabörn.

Strokkvartettinn Siggi leikur öndvegisverk tveggja stærstu tónskálda Rússa
annað kvöld á síðustu sumartónleikum ársins í Sigurjónssafni á Laugarnestanga.
„Við ætlum að spila Strengjakvartetta
númer 1 ópus 50 eftir Sergei Prokofiev og númer 8 ópus 110 eftir Dmitri
Sjostakovitsj. Þeir tilheyra báðir þessum rússneska 20. aldar tónlistararfi.
Sjostakovitsj-kvartettinn er líklega
þekktasta kvartett tónskáldsins. Prokofiev kvartettinn er ekki eins mikið spilaður en hann er ágætlega aðgengilegur,“ segir Sigurður Bjarki Gunnarsson
sellóleikari þegar forvitnast er um tónleikana í Sigurjónssafni annað kvöld.
Þessi „við“ sem hann talar um eru
saman í Strokkvartettinum Sigga. Auk
hans eru það kona hans, Þórunn Ósk
Marinósdóttir víóluleikari, og fiðluleikararnir Una Sveinbjarnardóttir og
Helga Þóra Björgvinsdóttir sem öll eru
líka strengjaleikarar í Sinfóníuhljómsveit Íslands.
Þau eru að ljúka æfingu fyrir þriðjudagstónleikana heima hjá Sigurði
Bjarka og Þórunni Ósk þegar ég hringi
og ég heyri í litlu barni á bak við Sigurð Bjarka. „Við erum að pússla saman

STROKKVARTETTINN SIGGI Sigurður Bjarki, Una, Helga Þóra og Þórunn Ósk.
MYND/KRISTÍN RAGNA GUNNARSDÓTTIR

sumarfríi, barnauppeldi og æfingum.
Þess vegna æfðum við nú hér heima
núna,“ segir hann léttur.

Með þessum tónum lýkur 26. starfsári sumartónleika Listasafns Sigurjóns
Ólafssonar.
gun@frettabladid.is

UM HELGINA
Ertu búin/n að ákveða hvað þú ætlar að gera um
næstu helgi? Ef ekki er hægt að skoða netsíðuna
verslunarmannahelgin.is en þar er haldið utan
um það allra markverðasta sem er að gerast á
landinu um helgina.

MÆLIR MEÐ
Gary Martin hefur notað
DAX-vax í mörg ár og
mælir með notkun þess
fyrir alla.
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GARY MARTIN
NOTAR DAX-VAX
HALLDÓR JÓNSSON KYNNIR Knattspyrnumaðurinn og KR-ingurinn Gary
Martin hugsar vel um hárið. Hann mælir með því að allir noti DAX-vax en til
eru þrjár gerðir af því sem henta öllum hárgerðum.
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ary hefur verið að gera góða hluti með KR
en hann er frá norðausturhluta Englands.
Hann sagðist í samtali við blaðið hafa notað
DAX-vax í mörg ár. „Ég keypti DAX alltaf heima á
Englandi og kom með það hingað. Ég er því afar
ánægður með að það skuli loksins fást hér á landi.
Þetta er mikil gæðavara sem fer vel með hárið. Ég
nota aldrei neitt annað vax, það er einfalt í notkun
og þægilegt að móta hárið með því.“
Gary segist nota allar þrjár gerðirnar eftir því
hvað hann sé að fara að gera. „Ég hugsa vel um
hárið og DAX auðveldar mér að hafa það eins og ég
vil. Ég set vaxið í hárið fyrir leiki og einnig á eftir.“
DAX er amerískt vörumerki en þeir sem ferðast
mikið til útlanda þekkja vöruna og hafa gjarnan komið
með hana með sér heim. Sumir vilja kalla DAX töffaravax og margir
þekktir íþróttamenn segjast
nota það daglega.
DAX hefur verið
mjög vel tekið
hér á landi. DAXvax er fyrir alla.

Tegundirnar þekkjast á lit dósanna. Bláa dósin er
sérstaklega gerð fyrir stutt hár til mótunar en Gary
segist nota það mest. Vaxið er með blöndu af olíum
sem gefa næringu og flottan gljáa í hárið. Í því er
bæði kókosolía og svokölluð castor-olía.
Silfurlita dósin er mjúkt mótunarefni með meðalhald fyrir hárið. Gary segist oft nota þetta vax.
Rauða dósin er mest notuð af fólki á leið á
djammið. Þetta vax mótar hárið massíft og er vinsælt hjá þeim sem vilja að hárgreiðslan haldist vel
allt kvöldið.
DAX-vax hentar öllum hárgerðum og er á mjög
góðu verði. DAX-vax er orðið að nokkurs konar
tískuvöru, enda fylgjast þeir vel með tískustraumum sem nota það. Frábær lausn fyrir þá sem vilja
geta mótað hárið eftir eigin hentugleikum og láta
það líta út fyrir að
vera þykkara. Einungis þarf að setja
smávegis á fingurgómana og móta
hárið. DAX-mótunarefnin fást í Bónus
og Hagkaup.

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

Save the Children á Íslandi

  

NORÐLENSK HÖNNUN Sandra Kristín Jóhannesdóttir útskrifaðist sem grafískur hönnuður frá Myndlistaskólanum á Akureyri. Lokaverkefnið hennar var þó loftljósið Tríton sem fæst nú í Epal.
MYND/AUÐUNN NÍELSSON
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NÝTT – NÝTT
8 rétta
hlaðborð í
hádeginu
TILBOÐ
KR. 1.390.OPIÐ KL. 11:00-14:00
Hlaðborðið er alla virka daga.
ekki um helgar.

NÝBÝLAVEGI 20

SÍMI 554-5022

ARNE Í UPPÁHALDI
ÍSLENSK HÖNNUN Söndru Kristínu Jóhannesdóttur fannst vanta íslensk ljós
á markaðinn. Hún hannaði loftljós sem lokaverkefni úr Myndlistaskólanum á
Akureyri fyrir ári og nú er það komið í verslanir.

Þ

að er kannski ekki venjulegt fyrir grafískan
hönnuð að hanna vöru sem lokaverkefni. Mér
fannst bara vanta íslensk ljós á markaðinn
og langaði að reyna mig við ljósahönnun,“ segir
Sandra Kristín Jóhannesdóttir, grafískur hönnuður,
en loftljósið Tríton eftir hana er komið á markað.
Ljósið er samsett úr mörgum örmum úr dufthúðuðu stáli og raðar kaupandinn því saman sjálfur. Öll framleiðsla fer fram á Akureyri en Sandra
Kristín útskrifaðist úr Myndlistaskólanum á Akureyri fyrir ári.
„Ég er komin með tvær stærðir, í svörtu og hvítu,
en hugmyndin er að hægt verði að kaupa staka
arma í lit og bæta inn í ljósið,“ útskýrir Sandra
Kristín. „Ég legg mikið upp úr einfaldri hönnun og
ætla að halda áfram á þessari braut. Áhugi minn
liggur í vöruhönnun. Þetta er harður heimur en ég
er spennt að sjá hvernig þetta mun ganga hjá mér.
Ég er þegar komin með drög að veggljósum í stíl
við Tríton á teikniborðið,“ segir hún.

Sandra Kristín býr í lítilli íbúð á Akureyri og dreif
stærra ljósið upp í eldhúsinu hjá sér. Í barnaherbergi setti hún upp minna ljósið, í hvítum lit, og
segir það hafa slegið í gegn.
„Minna Trítonljósið kemur mjög vel út
í barnaherberginu og vekur mikla lukku.
Skuggaspilið á veggjunum er svo skemmtilegt
þegar fer að rökkva,“ segir Sandra Kristín og
viðurkennir að spá talsvert í heimilisstílinn. Hún
fari þó sínar eigin leiðir í því eins og öðru.
„Ég hef gaman af áskorunum og að gera ekki það
fyrirsjáanlega. Skólafélagarnir gerðu oft grín að mér
fyrir það. Ég fer alltaf lengri leiðina að hlutunum.“
Spurð hvort hún eigi sér einhvern uppáhaldshönnuð segir Sandra Kristín danska húsgagnahönnuðinn Arne Jacobsen sinn aðalmann.
„Hann hefur verið í uppáhaldi hjá mér frá því ég
var lítil. Ég hefði viljað vera uppi á þessum tíma,
getað hannað heilt hótel frá A til Ö án þess að
blikna. Mér finnst Arne Jacobsen sígildur.“

LINDEX STÆKKAR
LINDEX KYNNIR Ný og endurbætt Lindex-verslun verður opnuð í Kringlunni
4. október. Þá verður í fyrsta skipti boðið upp á heildarvörulínu undirfatadeildar Lindex auk þess sem bætt verður við barna- og unglingalínuna.
Í tilefni þess að sextíu ár eru nú liðin frá því að
fyrsta undirfataverslun Lindex var stofnuð og að
liðin eru þrjú ár frá því Lindex hóf starfsemi á Íslandi hefur verið ákveðið að stækka verslunina í
Kringlunni og bjóða jafnframt í fyrsta skipti upp
á heildarvörulínu undirfatadeildar Lindex. Ný og
endurbætt verslun verður opnuð 4. október. Þá
mun Lindex Kids-vörulínan, sem hefur verið afar
vel tekið, einnig stækka. Eftir stækkun verður verslunin í Kringlunni um 380 fermetrar og gert er ráð
fyrir því að starfsmenn Lindex á Íslandi verði um
90 talsins.
„Við erum sérlega þakklát fyrir þann mikla meðbyr sem við höfum fengið með opnun Lindex Kids
í Kringlunni og erum gríðarlega spennt fyrir því að
geta boðið upp á enn betra vöruúrval samhliða því
að gera undirfatadeildinni betri skil,“ segir Lóa Dagbjört Kristjánsdóttir, umboðsaðili Lindex á Íslandi.
Lindex var upphaflega stofnuð sem undirfataverslun í Svíþjóð en býður í dag upp á kventískufatnað, nærfatnað og barnafatnað. Í vor var kynnt
til sögunnar ný undirfatalína undir yfirskriftinni
Bravolution. Hún hefur fengið afar góðar viðtökur
hér á landi en hún er hönnuð með það í huga að
hver kona geti fundið sér brjóstahaldara sem
passar fullkomlega. „Með þessari byltingarkenndu
aðferð mun verða mun auðveldara, fljótlegra og
þægilegra fyrir viðskiptavininn að velja sér brjósta-

HEILDARVÖRULÍNA UNDIRFATNAÐAR VÆNTANLEG
Lindex var upphaflega stofnuð sem undirfataverslun. í vor var
kynnt til sögunnar ný og byltingarkennd undirfatalína sem er
hönnuð með það í huga að hver kona geti fundið sér brjóstahaldara sem passar fullkomlega.

haldara,“ sagði Inger Lundqvist, hönnunar- og innkaupastjóri í undirfatadeild Lindex, þegar línan var
kynnt.
Stækkunin mun sem fyrr segir einnig ná til Lindex Kids, meðal annars með stækkun í barna- og
unglingadeild. Hin vinsæla MOM-lína fyrir verðandi
mæður mun einnig fá veglegri sess.
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Fallegt hús í Vesturbænum
domusnova.is

Básbryggja 51

Verð 105.900.000

Stærð : 334fm
Herbergi : 7
Byggingarár : 2010
Fasteignamat : 62.400.000

Ein af glæsilegustu íbúðum borgarinnar staðsett í fallegu fjölbýli með lyftu.
Einstakleg vönduð eign á frábærum stað í bryggjuhverfinu
Einstakt útsýni til allra átta sem hægt er að njóta á þrennum svölum eignarinnar.
Stutt er til útivistar og fallegra gönguleiða.
Stór tvöfaldur bílskúr. 334fm og 7 herbergja.

Víðir Kristjánsson
Sölufulltrúi
vidir@domusnova.is
Sími : 854-2226

Einar Hannesson
HDL.Löggiltur
fasteignasali

www.domusnova.is

www.domusnova.is

Fasteignasalan TORG kynnir:
Fallegt einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt steinsteyptum
kjallara að Sólvallagötu.
Húsið er 235,5 fermetrar að stærð
og þar af er 25,2 fermetra steinsteyptur bílskúr sem var byggður
nýr frá grunni 2006. Húsið hefur
verið mikið endurnýjað á undanförnum árum, m.a. eldhús, baðherbergi, lagnir og fleira. Skipt
var um glugga í stofu og járn á
öllu húsinu árið 1999 og húsið var
drenað árið 2006. Árið 2010 var
byggður fallegur sólpallur út frá
stofunni með stiga niður í garðinn. Húsið var málað að utan 2013
og rafmagn endurnýjað um 1985.
Í forstofu eru fallegir sérsmíðaðir
skápar. Eldhúsið er rúmgott með
beykiinnréttingum og -borðplötum. Góður borðkrókur og korkflísar á gólfi. Innbyggð Miele-uppþvottavél og tvöfaldur ofn fylgja
með, einnig innbyggður Siemensísskápur og keramikhelluborð.

Samliggjandi stofur með parketi á gólfi. Vængjahurð er úr stofu
út á verönd. Forstofuherbergi er
opið inn í stofu og forstofu. Parket á gólfi. Möguleiki væri á að loka
því og nota sem svefnherbergi. Á
efri hæð eru þrjú rúmgóð svefnherbergi og flísalagt baðherbergi
með baðkari og sturtuklefa.
Innangengt er úr forstofu í
kjallara en einnig er sérinngangur. Þar er þvottahús, snyrting og
tvö stór herbergi.

Jötnaborgir 7 - 112 Reykjavík

Opið hús í dag að Sólvallagötu 57.

Allar nánari upplýsingar veitir
Hafdís Rafnsdóttir sölustjóri, gsm
895-6107, eða hafdis@fasttorg.is
OPIÐ HÚS Í DAG, 28. JÚLÍ,
kl. 18.30-19.00,
SÓLVALLAGATA 57.

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

Lómasalir 12 - 201 Kópavogur
Mjög björt og falleg 123,7 m2, 4ra
herbergja endaíbúð á efstu hæð
með frábæru útsýni í lyftuhúsi,
ásamt bílastæði í lokaðri bílageymslu
við Lómasali 12 í Kópavogi. Eignin
skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu,
baðherbergi, þvottahús, sjónvarpshol, eldhús og stofu. Íbúðinni fylgir
sérgeymsla í kjallara. V. 37,2 m.

Nýtt á skrá

Mjög fallegt 180,2 m2 parhús á tveimur
hæðum með bílskúr á fallegum útsýnisstað
við Jötnaborgi 7 í Grafarvogi. Eignin skiptist í
forstofu, gestasalerni, stóra stofu/borðstofu
og eldhús á efri hæð og sjónvarpshol, 2
barnaherbergi, baðherbergi, stórt hjónaherbergi m/fataherbergi, þvotthús og geymsla á
neðri hæð. V. 49,5 m.

Laus strax

Stakkhamrar 27 -112 Reykjavík
Fallegt og vel skipulagt 167,3 m2 einbýlishús með innbyggðum bílskúr við
Stakkhamra 27 í Grafarvogi. Hellulagt
bílaplan og garður með timburverönd
í suðvestur. Eignin skiptist í 3-4
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi,
þvottahús, eldhús, stofu, borðstofu
og bílskúr með góðu geymslulofti.
V. 49,9 m.

Lausar strax

Stórikriki 1A - 270 Mosfellsbær

Klapparstígur 14 - 101 Rvk

Laus strax

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

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.

Krókabyggð 18 - 270 Mosfellsbær
Falleg og björt 89,1 m2, 3ja herbergja íbúð
á 3. hæð í lyftuhúsi við við Klapparstíg 14 í
Reykjavík. V. 39,9 m.

Þorláksgeisli 27 - 113 Rvk

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.

Árbraut - Meðalfellsvatn
Lindarbyggð 28 – 270 Mosfellsbær

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

Mjög falleg 113,5 m2, 4ra herbergja íbúð
með fallegu útsýni á efstu hæð í 3.ja hæða
lyftuhúsi, ásamt bílastæði í bílakjallara við
Þorláksgeisla 27 í Reykjavík. V. 35,9 m.

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.

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.
Suðurgata. Heil húseign.

Efstaleiti – 4ra herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð.
4ra herbergja 154,3 fm. glæsileg útsýnisíbúð á 3.
hæð (efstu) í glæsilegu fjöleignarhúsi “Breiðabliki”
miðsvæðis í Reykjavík. Samliggjandi stórar stofur
með útgengi á svalir til suðurs, sjónvarpsherbergi
innaf stofum, rúmgott hjónaherbergi og skrifstofuherbergi. Sérmerkt bílastæði í bílageymslu og
hlutdeild í mikilli sameign. Á hverri hæð hússins
eru setustofur, lagðar náttúrugrjóti, bjartar og
rúmgóðar. Húsvörður er búsettur í húsinu. Lóðin er
glæsileg með sundlaug, heitum pottum o.ﬂ.

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

Verð 55,0 millj.

2JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

Skógarsel - 2ja herbergja íbúð.
Mjög falleg og rúmgóð 106,7 fm. íbúð á 3 hæð í
mjög fallegu og snyrtilegu lyftuhúsi. Sér inngangur
frá svalagangi. Fallegar samstæðar eikarinnréttingar. Parket og ﬂísar á gólfum. Sér stæði í upphitaðri
bílageymslu og tvær geymslur fylgja íbúðinni.
Eignin skiptist í forstofu,hol/gang, svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofa.
Íbúðin er laus til afhendingar strax.

Verð 39,9 millj.
BJARGARSTÍGUR- REYKJAVÍK.

GAUTAVÍK- RVK. SÉRINNGANGUR.

- Falleg 57,2 fm. íbúð á neðri hæð í tvíbýli.
- Sameiginlegur inngangur er með íbúð á efri hæð.
- Endurnýjað baðherbergi og gólfefni.
- Frábær staðsetning í miðbæ Reykjavíkur.

Mjög fín 112,1 fm. íbúð á efri hæð með sér inngangi í
Grafarvogi. Eignin er staðsett í lokuðum botnlanga. Stofa með
útgangi á ﬂísalagðar suðaustursvalir. Tvö rúmgóð herbergi.
Þvottaherbergi innan íbúðar. Stutt í alla þjónustu m.a skóla og
32,5 millj.
leikskóla. Egilshöll er í göngufæri.

23,9 millj.

4RA
RA – 6 HERBERGJA

4RARA 6 HERBERGJA

RJÚPNASALIR 2JA – 3JA HERB. ÍBÚÐ

BÁSBRYGGJA- REYKJAVÍK.

KÓPAVOGSBRAUT – KÓPAVOGI.

ASPARFELL – 7 HERB. PENTHOUSE

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

- Glæsileg 100,0 fm. íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýlishúsi.
- Frábær staðsetning við sjávarkambinn. 30,8 fm. bílskúr.
- Opið eldhús. Rúmgóð stofa. 2 herbergi.
- Sjávarútsýni af svölum. Þvottaherb. innan íbúðar.

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

Glæsileg 187,0 fm. penthouse íbúð á 8. hæð í nýuppgerðu
fjölbýlishúsi. Um 100 fm. sér þakgarður, yﬁrbyggður að hluta
fylgir íbúðinni. Frábært útsýni til allra átta. 25,5 fm. bílskúr
fylgir eigninni. Sér þvottaherbergi með glugga á hæðinni.
Íbúðin er ein á þessari hæð hússins
43,9 millj.

28,5 millj.

34,9 millj.

ERLUÁS

LJÁRSKÓGAR

Erluás - Hafnarﬁrði.

Ljárskógar - Reykjavík.

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

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.

Vindakór 16 – Kópavogi . 3ja herbergja íbúð með verönd.
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Funalind 7 - Kópavogi. 4ra herbergja útsýnisíbúð ásamt bílskúr.

Eignin verður til sýnis
frá kl. 17.15-17.45
Mjög falleg, björt og vel skipulögð 105,1 fm. íbúð á
jarðhæð með stórri afgirtri verönd. Sér þvottaherbergi og sér geymsla innan íbúðar. Bæði baðkar
og sturtukleﬁ í baðherbergi. Parket og innréttingar
eru úr hvíttaðri eik, innihurðir eru úr eik og Mustang
ﬂísar eru á eldhúsi og baðherbergisgólﬁ. Íbúðin
getur verið laus til afhendingar ﬂjótlega.

H
Ð
I
P AG

O ÍD

H
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I
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Glæsileg 109,9 fm. útsýnisíbúð á 5. hæð með
yﬁrbyggðum svölum í lyftuhúsi í Lindahverﬁ í
Kópavogi. 24,6 fm. bílskúr fylgir íbúðinni. Rúmgóð
stofa með útgengi á yﬁrbyggðar svalir til suðurs
með útsýni til sjávar og yﬁr bæinn. Baðherbergi
nýlega endurnýjað. Tvö rúmgóð svefnherbergi.
Fataherbergi innaf. Sér geymsla á 6. hæð.

O ÍD

Verð 29,9 millj.

Verð 35,9 millj.

Íbúð merkt 0102.
Verið velkomin.

Íbúð merkt 0503.
Verið velkomin.

Akurgerði 46 - Reykjavík. Parhús.

ÚS

Eignin verður til sýnis
frá kl. 17.15-17.45

ÚS

Stóragerði 17. Efri sérhæð ásamt bílskúr.
Eignin verður til sýnis
frá kl. 17.15-17.45

ÚS

Eignin verður til sýnis
frá kl. 17.15-17.45
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.

H UN
Ð
I
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Mjög falleg og vönduð 5 herbergja 129,5 fm.
efri sérhæð við Stóragerði auk 25,9 fm. bílskúrs.
Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum,
m.a. baðherbergi, innréttingar að stórum hluta,
settur nýr arinn og loft tekin niður í hluta íbúðar
og sett upp óbein lýsing. Samliggjandi stofur með
gluggum í þrjár áttir og útgengi á svalir til vesturs.
Rúmgott hjónaherbergi með föstum innréttingum
og góðum skápum.

O MO
Á

Verð 44,9 millj.

Verð 32,9 millj.

Verið velkomin.

Verið velkomin.

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

STALLASEL - RVK. EINBÝLISHÚS Á ÚTSÝNISSTAÐ.

FORNASTRÖND - SELTJARNARNESI.

NORÐURBRÚ - GBÆ. 4RA HERB. MEÐ VERÖND.

377,1 fm. einbýlishús sem er tvær hæðir auk kjallara að meðtöldum 41,7 fm. innbyggðum tvöföldum bílskúr. Sér íbúð er í kjallara. Rúmgóð stofa og borðstofa. Eldhús með eikarinnréttingu. Fimm herbergi. Gengið út á svalir/bílskúrsþak af stigapalli.
Í kjallara eru auk sér íbúðar herbergi/hobbýherbergi og góðar geymslur. Afar vel
staðsett í enda götu. Lóðin er ræktuð 800,0 fm. að stærð.
64,9 millj.

Glæsilegt 237 fm. algjörlega endurnýjað einbýlishús á einni hæð, á frábærum stað á
Seltjarnarnesi. Húsið er byggt eftir verðlaunateikningu Ulriks Arthúrssonar arkitekts
árið 1972 og hann teiknaði ennfremur viðbyggingu 2008. Íbúðarrýmið, sem er
frábærlega hannað, er tæpir 200 fm., en um 40,0 fm. geymslu- og vínkjallari er
undir húsinu sem bæði er gengt í innan- og utanfrá.

Björt og vel skipulögð 4ra herbergja 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. Staðsetning eignarinnar er góð þaðan sem stutt er í skóla, leikskóla, íþróttasvæði o.ﬂ. 39,9 millj.

SKRÚÐÁS – GARÐABÆ.

MÓAFLÖT – GARÐABÆ

TRÖLLAKÓR- KÓPAVOGI. 4RA HERB. ENDAÍBÚÐ.

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

Glæsilegt 210,4 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 48,8 fm. innréttuðum
bílskúr á Flötunum í Garðabæ. Húsið var nánast allt endurnýjað hið innra og ytra
fyrir ca. 5 árum síðan og er í mjög góðu ástandi. Gólfefni eru ný og gólfhitalagnir í
öllu húsinu. Allar innréttingar, innihurðir, eldhús, baðherbergi og lýsing í loftum eru
endurnýjuð. 1.046 fm. gróin lóð með verönd til suðurs
Verð tilboð.

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 svefnh.. Granít í borðplötum á baði og í eldhúsi
ásamt öllum gluggakistum. Frábær staðsetning á fallegri íbúð í barnvænu og
grónu hverﬁ þar sem stutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla. 41,9 millj.

SÓLVALLAGATA

LUNDUR 2-6

Sólvallagata. Glæsilegt einbýlishús.

Lundur 2 - 6 - Kópavogi

Fallegt einbýlishús sem er tvær hæðir auk kjallara á þessum eftirsótta stað í vesturbænum. Húsið er 235,5 fm. að stærð
að meðtöldum 25,2 fm. bílskúr og hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum árum m.a. eldhús, baðherbergi, lagnir
o.ﬂ. Aukin lofthæð er í stofum. Skipt hefur verið um járn á öllu húsinu og nýr bílskúr byggður frá grunni 2006. Nýlega
byggður sólpallur út frá stofunni með stiga niður í garðinn. Verð 74,9 millj.

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

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

LUNDARBREKKA 10 200

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

MELHAGI 4

ÍBÚÐ MERKT 03-05.

FURUGRUND 68 200

- HÆÐ OG BÍLSKÚR
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ÍBÚÐ MERKT 02-02.
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Mjög góð og vel skipulögð mikið endurnýjuð fimm herb. 109,1 fm endaíbúð
í fallegu húsi á fínum útsýnisstað í Kópavogi. Sérinngangur af svalagangi.
Fjögur svefnherb. Endurnýjað eldhús, innihurðir gólfefni og fl. Íb. er nýl. máluð.
Mikið útsýni. Laus strax. Eignin verður sýnd mánudaginn 28.júlí milli kl. 17:15
og kl. 17:45. V. 29,9 m. 4433


Rúmgóð og björt 112 fm efri hæð ásamt 25 fm bílskúr á þessum frábæra stað
í Vesturbæ Rvk. Tvær bjartar stofur, tvö rúmgóð svefnherbergi og svalir til
suðurs. Eignin verður sýnd mánudaginn 28.júlí milli kl. 17:00 og kl. 18:00.
V. 42,9 m. 4444

ÞRASTARÁS 35 - 220 HF.

HOFTEIGUR - 105 RVK.

- HF. GLÆSILEGT PARHÚS


Snyrtileg og vel skipulögð 72,8 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi við
Furugrund í Kópavogi. Rúmgóðar svalir til suðurs. Húsið var málað og sprunguviðgert að utan fyrir ca 2 árum. Þá hefur gler verið endurnýjað að hluta.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 29.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 23,9 m.
4025 Þrastarás 35

BREKKUGERÐI 26 108 RVK.
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Mjög gott einstaklega skemmtilega skipulagt parhús hæð og ris samtals 216
fm m innb. 31,4 fm bílskúr (sem er innréttaður) 5 svefnherbergi, tvær stofur.
Góðar innréttingar, parket og flísar á gólfum að mestu. Stór timburverönd
og skel(pottur) Glæsilegt útsýni til fjalla og borgarinnar. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 29.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 54,0 m.4443

GNOÐARVOGUR 84 104 RVK.


Falleg mikið endurnýjuð og einstaklega vel skipulögð 2ja - 3ja herbergja
íbúðarhæð í risi. Mjög góð staðsetning. Eignin er skráð 21,1 fm en er mun
stærri þar sem hún er mikið undir súð. Góðar innréttingar og frábært skipulag.
Endurnýjað eldhús, kvistgluggar, raflagnir, gólfefni, gluggakistur og fleira.
V. 18,9 m. 4319

HAGAMELUR 49, 107 REYKJAVÍK.

HÆÐ OG BÍLSKÚR.


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. V. 39,9 m. 4402

LÁTRASTRÖND - 170 SELTJARNARN.

GOÐHEIMAR 3

- HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR.


Fallegt og bjart 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 þar
sem stutt er í helstu þjónustu eins og verslun, sundlaug skóla og fl.
V. 89 m. 4339

HÓLAR

LAUGARNESVEGUR 87 105 RVK.


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


Glæsileg talsvert endurnýjuð 5 herbergja 171,8 fm hæð m. bílskúr í góðu
frábærlega staðsettu húsi í Austurborginni. Vandaðar innréttingar. Parket.
Góðar svalir. Fjögur svefnherbergi. Rúmgóðar stofur. Sérþvottahús. V. 49,9 m.
4292

ESJURÆTUR VIÐ MÓGILSÁ


221,1 fm einbýlishús á þessum vinsæla stað á Seltjarnarnesi. Eignin er að
hluta á tveimur hæðum en aðkoma er inn á efri hæð. Innbygður bílskúr sem
er innréttaður sem herbergi. Sér inngangur er einnig á neðri hæð. Fallegur
garður. V. 75 m. 4275


Glæsilegt 305 fm einbýlishús á tveimur hæðum teiknað af Sigvalda Thordarson arkitekt. Húsið er mjög vandað og stendur á góðum og vinsælum stað
miðsvæðis í Reykjavík. Á lóðinni eru tvö bílastæði. Við húsið er fallegur
gróðursæll garður með palli og heitum potti. V. Tilboð 3255


Glæsilega 110 fm íbúð á 4. hæð með sérinngang frá svölum og stæði í lokaðri
bílageymslu. Íbúðin skiptist í anddyri, tvö svefnherbergi, barðherbergi,
þvottahús, stóra stofu, eldhús og borðstofu. Rúmgóðar svalir með svalalokun.
V. 42 m. 4448

EINBÝLI

ATVINNUHÚSNÆÐI

Háalind 3 201 Kópavogur
Þrastanes 22 - Glæsilegt einbýli
Mikið endurnýjað 348 fm einbýlishús á tveimur hæðum
innst í botnlanga við Þrastanes 22 á Arnarnesi. Auka íbúð
er á neðri hæð og tvöfaldur sérstæður bílskúr. 1882 fm
eignarlóð. Laus strax. Sölumenn sýna. V. 86 m. 4442

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. V. 48,9 m. 4346

93,8 fm 4ra herbergja íbúð á 2.hæð ásamt sér stæði í
bílgeymslu við Daggarvelli í Hafnarfirði, sér geymsla er
á hæðinni. Lyfta er frá bílakjallara og upp á hæðina. V.
26,9 m. 3912

RAÐHÚS

Kleifarvegur 1 104 Rvk.

Fellahvarf 32 203 Kópavogur

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. V. 75
m. 3651

Stórglæsilega 148 fm þriggja til fjögurra herbergja
raðhús með óhindruðu útsýni yfir Elliðavatn og Bláfjöll.
Mjög fallegar og vandaðar samstæðar eikarinnréttingar,
náttúrusteinn á öllum gólfum. Rut Kára sá um hönnun
innanhús. Lýsing frá Lumex. Hiti í gólfum. V. 51,9 m. 3905

Logafold 78, 112 Rvk.

Akurvellir 1 - 221 Hafnarfjörður

Einstaklega vel staðsett 278,1 fm einbýlishús með innbyggðum tvöföldum bílskúr. Húsið er einstaklega vel
skipulagt, með mikilli lofthæð og með fallegum garði til
suðurs við opið útivistarsvæði. V. 59,5 m. 4128

Daggarvellir 4a 221 Hafnarfjörður

4RA-6 HERBERGJA

Fossháls - mjög gott húsnæði.
146 fm vörugeymsla/atvinnuhúsnæði á frábærum stað
með góðri aðkomu, innkeyrsluhurð og gönguhurð og eru
góðir gluggar við hlið innkeyrsluhurðarinnar. Mjög gott
húsnæði sem hægt er að nýta til ýmiskonar starfssemi,
heildsala, lager o.fl. V. 23,9 m. 3760

Skúlagata 40a 101 Rvk. íbúð merkt 04-04.
Snyrtileg 3ja herbergja 87 fm íbúð í góðu lyftuhúsi við
Skúlagötu. Þvottahús innan íbúðar og stæði í bílskýli
fylgir. Aðgangur að sameiginlegu sauna, heitum potti og
líkamsræktaraðstöðu. V. 28,9 m. 3991

Auðbrekka 2 - 200 Kópavogur

2JA HERBERGJA

398,8 fm sérhæft atvinnu / skrifstofuhúsnæði á mjög
góðum útsýnisstað, efri hæð við Auðbrekku í Kópavogi. Húsnæðið er nýlega endurnýjað að mestu, hol ,
10-12 herb, eldhús/kaffistofa og snyrtingar. Talsvert af
bílastæðum. V. 44,6 m. 3331

Þúfubarð HF.- 0203

Akurvellir 1 er 133 fm 4-5 herbergja endaíbúð á 2.hæð
í lyftuhúsi með miklu útsýni. Eikarinnréttingar. Í dag eru
fjögur svefnherb. í íbúðinni en samkv. teikningu eru þau 3.
Sérþvottahús. Laus strax. Sölumenn sýna. V. 31,0 m. 3974

Vel skipulögð 2ja herb. 70,4 fm íb. á 2.h (efri) í litlu fjölbýli í
Hafnarf. Góðar innréttingar, suðursvalir gott útsýni. Þvottahús innan íbúðar. Til afh.við kaupsamning. Sölumenn
sýna. V. 18,9 m. 3568

3JA HERBERGJA

SUMARHÚSALÓÐ

Lækjarmelur 8 116 Rvk.
Nýtt og mjög gott 125,4 m2 geymsluhúsnæði, miðjubil
(norður) með millilofti við Lækjarmel 8 í Reykjavík. V. 13
m. 6343

Logasalir - laust strax
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

PARHÚS

Skálalækjarás 24 Skorradal 311

Vatnsstígur 16 – 18 fjórar fullbúnar íbúðir.
Fjórar fullbúnar íbúðir með parketi á gólfi. 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. frá 47,4m.
m.

Um er að ræða 6058 fm skógi og kjarri vaxna endalóð þó
eru ber svæði inn á milli. Rafmagn og vatn er komið að
lóðarmörkum. Glæsilegt útsýni er frá lóðinni yfir vatnið og
fjallahringinn. Veiði er leyfð í vatninu í landi Indriðastaða
og lóðarhafi má reisa bátaskýli við vatnið. Komið er öryggishlið inn á sumarhúsasvæðið og reisa má allt að 180 m2
sumarhús á lóðinni. V. 5,49 m. 4341

Linnetsstígur 2 220 Hafnarf.
Linnetstígur 2 er 107 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð
i nýlegu húsi sem er blanda íbúðar og atvinnuhúsnæðis í miðbæ Hafnarfjarðar ásamt tveimur stæðum í
bílageymslu. Hentar mjög vel sem verslun eða kaffihús
o.m.fl. Steinteppi. Góður salur. Stendur við torgið. Til
afhendingar strax, sölumenn sýna. V. 27,5 m. 4323

SUMARHÚS

Hraunprýði 2 - Parhús í byggingu
Fallegt og vel skipulagt 240 fm tveggja hæða parhús
í byggingu á fallegum stað við Hraunprýði í Garðabæ.
Húsið er skráð á byggingarstig 4 sem er fokheld bygging,
þó var búið í húsinu á efri hæð með bráðabyrgða innréttingum. Eignin selst í því ástandi sem hún er í við skoðun.
V. 52 m. 4439

Hrísrimi 11 112 Rvk.
87,5 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð ásamt stæði í
bílageymslu. Íbúðin skiptist í anddyri, baðherbergi, tvö
svefnherbergi, stofu og eldhús. V. 22,9 m. 4023

Foss í Reykjalandi 270 Mosfellsbæ
Sumarbústaður á frábærum stað á höfuðborgarsvæðinu.
Bústaðurinn er innst inn í Reykjadalnum í Mosfellsbæ.
Lóðin er eignarlóð og með miklum trjágróðri, læk og foss.
Útsýni er glæsilegt m.a. sést Snæfellsjökull. V. 35 m. 3967

Grensásvegur - Gott 643 fm atvinnuhúsn.
Glæsilegt húsnæði við Grensásveg með mikilli lofthæð.
Gott útisvæði. Lofthæð allt að 3,7 m. Góð innkeyrsluhurð
ca 3,6 m. Ný málað gólf og rými, snyrtilegt húsnæði. Laust
fljótlega. 76 3289

Stakkholt 2-4
Nýjar íbúðir í miðbæ Reykjavíkur
• 2ja til 4ra herbergja íbúðir
• 65,4 til 141,7 fermetrar að stærð
• Stæði í bílageymslu með
ﬂestum íbúðum
• Verð frá 28,5
m.
29,6 m.
• Frábært útsýni til sjávar og/eða
til suðurs og vesturs yﬁr borgina
• Allar innréttingar og fataskápar
verða af vandaðri gerð
• www.stakkholt.is
Nánari upplýsingar á eignamiðlun.is og hjá sölumönnum.

MIKLABORG

569 7000
Við erum við símann

569
7000
Lágmúla 4 108 Reykjavík

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

210 Garðabær

Sigurhæð
Glæsilegt 292 fm einbýlishús
5 svefnherbergi. 2 baðherbergi
Arinn. Stór bílskúr. Endurnýjað eldhús
Glæsilegur garður með heitum potti.

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

Gunnar S. Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 899 5856

Jason Ólafsson

sölufulltrúi
Sími: 775 1515

101 Reykjavík

Bergstaðastræti
Virðulegt 200 fm einbýlishús í Þingholtunum
4 svefnherbergi. 3 stofur. 3 baðherbergi. Stórar svalir til suðurs og vesturs
Skrifstofuviðbygging með sér inngangi
Bílastæði fyrir 3-4 bíla

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð

74,9 millj.

210 Garðabær

Skrúðás
Stórglæsilegt 270 fm einbýlishús
Innbyggður 40 fm bílskúr
Frábært útsýni
Laust fljótlega

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

Verð

89,5 millj.

105 Reykjavík

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

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

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

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

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

Verð

108 Reykjavík

99,5 millj.

Verð frá

801 Selfoss

801 Selfoss

801 Selfoss

Láland

B-gata Norðurkot

Lækjarbakki

Kerhraun

Fallegt tæplega 300 fm einbýlishús á mjög
eftirsóttum stað neðst í Fossvoginum. Sérstæður
tvöfaldur bílskúr ásamt tómstundaherbergi í
kjallara sem er innifalið í fermetratölu. Glæsilegur
suðurgarður í mikilli rækt
Nánar: Þröstur 897 0634
TILBOÐ

Sumahús 71 fm, 7 fm geymsla
12 fm gestahús
Eignarlóð 6.521 skógi vaxin
Hitaveita, heitur pottur
Lokað svæði
Nánar: Heimir 893 1485
Verð

Fallegt 75,9 fm sumarhús, 8 fm geymsla
ca. 40 fm viðbygging (bílskúr, baðhús)
Lóðin er 7.425 fm eignarlóð
Hitaveita, steypt plata, heitur pottur
Lokað svæði, glæsilegt útsýni
Nánar: Heimir 893 1485
Verð 27,4

Sumarhús um 50 fm
Stór sólpallur
Lokað svæði (rafmagnshlið)
4.350 fm eignarlóð kjarri vaxin

801 Selfoss

15,9 millj.

33,7 millj.

801 Selfoss

millj.

Nánar: Heimir 893 1485

Verð

15,9 millj.

311 Borgarnes

801 Selfoss

Lóðir

Kerhraun

Þverásbyggð

Þingvallavatn – Nesjar

Sumarbústaðalóðir í Öndverðarnesi og Kerhrauni
5500 fm lóðir og stærri

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.

Sumarhús 53 fm, geymsla 7 fm
6.000 fm leigulóð kjarri vaxin
Stór sólpallur, glæsilegt útsýni

Fallegur bústaður 83 fm, þar af sólskáli 17 fm
Einstök staðsetning í landi Nesja, í enda botnlanga
Bústaðurinn stendur hátt, sólar nýtur við frá
morgni til kvölds.
Kjarri vaxið land/Mikið útsýni
Nánar Jórunn 845 8958
Verð 29,9 millj.

Nánar: Jason 775 1515

Verð

3,4 millj.

Nánar: Heimir 893 1485

Verð

13,7 millj.

569 7000

MIKLABORG

www.miklaborg.is

170 Seltjarnarnes

Tjarnarból 14

Mjög góð 2ja herbergja 69 fm íbúð á annarri hæð
Nýtt bað, gólfefni og nýmáluð
Stutt í alla þjónustu
Mánudag 28. júlí
Bílskúr getur fylgt (þá verð kr 25,8m)
17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS

Kaplaskjólsvegur 51 - 2.hæð 107 Reykjavík Stíflusel
Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð
87 fm á annarri hæð
Eftirsóttur staður í
vesturbæ Reykjavíkur.

Nánari upplýsingar veitir

Verð

23,5 millj.

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

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 29. júlí
17:00 - 17:30

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð

40,9 millj.

210 Garðabær

Garðatorg
Glæsilegt lyftuhús. Einstakt útsýni
Vandaður frágangur. Innréttingar sérsmíðaðar af
íslenskum framleiðanda
Stærðir íbúða frá 76,3 fm til 190 fm.

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

Verð

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

44,8 millj.

Nánari upplýsingar veitir

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

Falleg 2ja herbergja að stærð 77 fm
Sérinngangur /Önnur hæð
Geymsla og þvottahús innan íbúðar
Mikið útsýni

Nánari upplýsingar veitir

210 Garðabær

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

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

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

101 Reykjavík

Grandagarður
Glæsilegt 900 fm verslunar og lagerhúsnæði
Húsnæðið er laust fljótlega
Frábær staðsetning við höfnina

TILBOÐ

105 Reykjavík
65 og 150 fm íbúðir
Frábær staðsetning
Vandaður frágangur
Í hjarta borgarinnar

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

TILBOÐ

Hrísmóar

23,9 millj.

63,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð frá

29,6 millj.

201 Kópavogur

Lautasmári

89 fm 3ja herbergja íbúð á 10. hæð
Frábært útsýni
Tvennar svalir
Lyftuhús

Verð

Verð

Stakkholt

100 fm 4ra herbergja raðhús
Stór garður

221 Hafnarfjörður

Þrastarás

26,0 millj.

109 Reykjavík

Jórusel

270 Mosfellsbær

Grundartangi

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

Verð

Nánari upplýsingar veitir

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

MIKLABORG

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

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

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

29,5 millj.

101 Reykjavík

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

Nánari upplýsingar veita:

Verð

Grundarstígur

Nánari upplýsingar veitir

Nánar: Þröstur 897 0634

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

Nánari upplýsingar veitir

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

109 Reykjavík

Falleg íbúð á þriðju hæð að stærð 98 fm
Suður svalir /tvær íbúðir á hæð
Gott flæði í íbúð
Þvottahús innan íbúðar
Nánari upplýsingar veitir
Verð

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

29,9 millj.

Verð

107 Reykjavík

200 Kópavogur

32,9 millj.

203 Kópavogur

Smiðjuvegur

Granaskjól

Baugakór

Gott 191 fm iðnaðrhúsnæði
Sýningarsalur, WC, skrifstofa,
L-laga rými. Ca. 3 m lofthæð
Innkeyrsluhurð, gott útisvæði

280 fm einbýlishús
Aukaíbúð með 2 svefnherbergjum
Frábær suðurgarður
60 fm geymsla

Mjög góð 87,5 fm, 3ja herbergja íbúð á annarri hæð
Stutt í alla verslun og þjónustu, skóla og leikskóla
Hús byggt af traustum byggingaverktaka árið 2006
Góð staðsetning í Kórahverfinu í Kópavogi

Nánar: Heimir 893 1485

Verð

31,9 millj.

Nánar: Jason 775 1515

Verð

79,9 millj.

Nánar: Lára 841 2333

Verð

28,9 millj.

NÝJAR

898 6106

EIGNIR Á SKRÁ
Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Herb. 4

Stærð: 171,8 fm

Herb. 6

Stærð: 235,5 fm

Herb. 3

Stærð: 116 fm
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VIÐ ERUM TRAUSTI

trausti.is • s. 546 5050

Kristján
Baldursson

Knútur
Bjarnason

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Rúnar Þór
Árnason

Smári
Jónsson

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

hdl. löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
löggiltur leigumiðlari.

sölustjóri

lögfræðingur löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali

sölufulltrúi,
löggiltur leigumiðlari

sölufulltrúi

sölufulltrúi

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Sérhæð/sérbýli óskast!
Höfum mjög traustan kaupanda að 120 til 150 fermetra
sérhæð eða sérbýli í Þingholtunum eða í gamla Vesturbænum, t.d. Hávallagötu, Stýrimannastíg og víðar.
Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign.
Nánari upplýsingar veitir
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali.

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

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

Bólstaðarhlíð 36 - 105 Rvk.
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUD. FRÁ KL. 17 - 17:30

OP

IÐ

S
HÚ

Falleg 155 fm miðhæð með bílskúr á
vinsælum stað í Hlíðarhverfi. Stór stofa og
borðstofa með opnu eldhúsi. Svefnherbergi
er með skápum og útgengt á svalir. tvö önnur
herbergi sem gengið er úr einu í hitt og eru
skápar í öðru þeirra. Þvottahús og sérgeymsla
er í kjallara. Stór bílskúr með glugga og vask
með heitu og köldu vatni. OPIÐ HÚS Í DAG,
MÁNUD. KL 17-17:30. VERIÐ VELKOMIN.
Verð 39,9 millj.

Framnesvegur 44 - 101 Rvk..
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUD. FRÁ KL. 17 - 17:30
Falleg ca. 78 fm endurnýjuð íbúð m.
sérinngangi á jarðhæð og í kjallara á góðum
stað við Frammnesveg. Eignin skiptist
Ð
I
þannnig að á 1.hæð: Stofa, eldhús m. góðri
OP
innréttingu, endurnýjað baðherb. og gott
svefnh. Kjallari: Gott herb. með glugga og
annað gluggalaust herb. Þetta er rúmgóð,
endurnýjuð eign á frábærum stað í vesturborginni. OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUD. KL 17-17:30. VERIÐ VELKOMIN. Verð 24,9 millj.

S

HÚ

Ásbraut 5 - 200 Kóp.
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 30.7. FRÁ KL. 17 - 17:30

OP

IÐ

S
HÚ

Falleg 4 herbergja, 90 fm íbúð á þriðju hæð í
fjölbýli. Björt stofa ásamt 3 svefnherbergjum
sem eru öll með skápum. Baðherbergi er
flísalagt með baðkari. Eldhús er snyrtlegt með
hvítri innréttingu. OPIÐ HÚS MIÐVIKUD.
30.7 KL 17-17:30. VERIÐ VELKOMIN.
Verð 25,5 millj.

Sumarhús

Eikjuvogur 104 Rvk. Einbýli

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.

OP

IÐ

Ca. 207 fm. gott og mikið endurnýjað
einbýlishús með bílskúr á skjólgóðum stað
í suðurhlíðum Kópavogs. Arinn í stofu, 4
svefnherbergi. Einstaklega skjólgóður staður
miðsvæðis á Höfuðborgarsvæðinu. OPIÐ
HÚS, ÞRIÐJUD 29.7 KL 17-17:30.
Verð 51,9 millj.

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús við Eikjuvog. Arinn hlaðinn úr Drápuhlíðargrjóti í stofu. 4-5
svefnherbergi á hæðinni. Möguleiki að innrétta íbúð með sérinngangi í kjallara. Húsið er samtals
um 290 fm. Tvöfaldur bílskúr. Verð 68,9 millj.

Heilsárshús við Hraunbrekkur, Húsafelli
Möðruvellir Kjós - SVEITASETUR!
Möðruvellir, sveitasetur á stóru eignarlandi í
Kjósinni. Rúmgott hús, sem skiptist í 3 svefnherbergi, svefnloft, baðherbergi, stóra stofu og opið
eldhús á fallegum stað með útsýni yfir Laxá, nálægt
Meðalfellsvatni í Kjós. Húsið stendur á ca. 3,4 ha.
eignarlandi sem býður upp á mikla möguleika.
Vandað, vel viðhaldið hús á góðum stað, nálægt
borginni. Verð 24,9 millj.

Einbýli

Reynihvammur 31 - 200 Kóp.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 29.7. FRÁ KL. 17 - 17:30
S
HÚ

EIGNIR VIKUNNAR

SKOÐAÐU EINBÝLI Í VIÐARRIMA
Á FOLD.IS

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Stórglæsilegt arkitektateiknað 116 fm heilsárshús við Hraunbrekkur í landi Húsafells í Borgarbyggð.Í
húsinu er rúmgóð forstofa, stofa og eldhús í fallegu opnu rými. 3 svefnherbergi eru í húsinu, 10
fm. hvert. Baðherbergi er með útgengi á sólpall. Húsið afhendist tilbúið til innréttinga, mögulegt að
fá það fullbúið skv.verksamningi við byggingaraðila. Verð 29,9 millj. HÚSIÐ ER EINSTAKLEGA VEL
STAÐSETT Á GRÓINNI EIGNARLÓÐ OG ALLT BYGGINGAREFNI AF VÖNDUÐUSTU GERÐ. STEYPTUR
HEITUR POTTUR O.FL. SJÁ NÁNAR Á fold.is

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

Lundur
L
undur - V
Verslunar
erslunar o
og
gþ
þjónustukjarni
jónustukjarni

Vantar þig húsnæði fyrir þinn rekstur?

Einstök staðsetning, næg bílastæði og greið aðkoma
í ört vaxandi íbúðar, þjónustu og verslunarkjarna!

LUNDUR

FASTEIGNAFÉLAG
Nýbýlavegi 8 - 200 Kópavogi // Sími: 527 1717 // domusnova.is

Einar Hannesson
Hdl., Löggiltur
fasteignasali.

Sverrir Einar
Eiríksson
Sölufulltrúi

Allar nánari upplýsingar
veitir Sverrir í síma: 661-7000

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

1006 fm iðnaðarhúsnæði er til leigu
Húsnæðið er staðsett í austurhluta Kópavogs. Það hefur þrjár
innkeyrsluhurðir sem eru hver um sig 3,20 m á hæð og eru þær allar
með inngönguhurðum. Einnig er 6m sýningargluggi með inngönguhurð. Húsnæðinu er hægt að skipta upp eftir þörfum leigutaka.
Það hefur aðgang að rafmagni og hita fyrir þrjá aðila með sér mæli
fyrir hvert rými. Leigutími frá einu ári upp í fimm ár eftir samkomulagi. Áhugasamir hafi samband í s: 892-8520 eða á netfangið:
tryggvi1000@gmail.com

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
2ja herb.íbúðir.

4ra herb.íbúðir.

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Óska eftir
Er með kaupanda að
5 herbergja rað/parhúsi
í Staða- eða Víkurhverfi
í Grafarvogi.

Skúlagata, 101-Rvík.
Rúmgóð 68 fm. 2ja herb. íbúð á 8. hæð
í lyftuhúsi. Rúmgott stæði í bílakjallara
fylgir ásamt geymslu þar innaf. Fallegt
útsýni Laus fljótlega. Verð: 28,5 millj.

3ja herb. íbúðir.

Verðbil 45-50 milljónir.
Aðilar hafa þegar selt sína fasteign.
Afhendingartími getur verið rúmur.
Helluvað 110-Rvík.
Mjög góð 3ja herb. íbúð á 2.hæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu. Þvottahús í íbúð. Suður svalir. Mikið
áhvílandi. Verð: 29,8 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir

Lára B. Björnsdóttir
sölufulltrúi
sími: 841-2333
lara@miklaborg.is

Selvað, 110-Rvík.
Góð og huggulega innréttuð 4ra herb.
endaíbúð á 3.hæð í lyftuhúsi ásamt
stæði í bílageymslu. Stórar svalir. Laus
strax. Verð: 34,9 millj.

Norðurás, 110-Rvík.
Vel staðsett og rúmgóð 4ra herb. íbúð
á tveimur hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr. Glæsilegt útsýni. Suður svalir.
Verð: 36,8 millj.

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Raðhús / Parhús.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Búseturéttur á markaðsverði

REYKÁS 110-Rvík.
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð,
miðhæð í litlu fjölbýli. Tvennar svalir,
fallegt útsýni. þvottahús í íbúð. Verð:
24,8 millj.

3ja herb. íbúðir.

Lómasalir 15, 201 Kópavogur.
Stórglæsilegt parhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr. Lýsing, efri
hæðin. Forstofa, snyrting, eldhús, stofur,
svalir og innbyggður bílskúr. Neðri
hæðin. Sjónvarpsstofa, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymsla.
Verð 64,9 m. Dan Wiium s. 896-4013.

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is

Einbýlishús.

Háaleitisbraut m/bílskúr.
Mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð á
3.hæð ásamt sérb.bískúr. Gott útsýni.
Suður svalir. Laus fljótlega.
Verð: 29,8 millj.

3ja herb. íbúðir.

Leiðhamrar, 112-Rvík.
Vandað og gott einnar hæðar einbýlishús um 208 fm. Innbyggður bílskúr.
Kjallari undir hluta hússins og gefur
mikla möguleika. Verð: 53,9 millj.

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.

Seinakur, 210-Garðabæ,
Vel staðsett og hugguleg 3ja herb.
íbúð á 1.hæð, jarðhæð ásamt sæði í
bílageymslu. Stór suður verönd út frá
stofu. Þvottahús í íbúð. Laus fljótlega.
Verð 43,5 millj.

Meltröð einbýli/tvíbýli.
Snyrtilegt og gott eldra hús á stórri lóð.
Húsið er alls 193,9 fm.að stærð.
Innréttað sem tvær íbúðir. Laus fljótlega.
Verð kr. 45,0 millj.-

Dan V.S. Wiium

Ólafur Guðmundsson

hdl., og löggiltur fasteignasali

Sölustjóri, sími: 896 4090

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðina þurfa að panta tíma í síma
894 3025 (Viðar) eða í síma 899 8630 (Snorri)

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

Save
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e the
t
Chi
C
Children
h ldren
n á Íslandi

Bæði félagsmenn Búmanna og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í
búseturéttinn.
...góðar
óð
ð ffréttir
étti ffyrir
i umhverfið

VEISLAN HEFST 16. ÁGÚST

Stjórarnir mætast!
Nú styttist í stóru stundina þegar baráttan um Englandsmeistaratitilinn hefst
á ný. Stöð 2 Sport 2 býður upp á 380 beinar útsendingar frá Enska boltanum í
leiftrandi háskerpu. Horfðu á alla leikina með þínu liði, það stefnir í hörkuspennandi tímabil. Hverjir standa uppi sem sigurvegarar í vor?
Vertu með frá upphafi!

Internet og heimasími fylgir sjónvarpsáskrift í þrjú ár!
Stöð 2 Sport og Stöð 2 Sport 2 auk 4 íþróttarása, fjölda hliðarrása og internet
og heimasími í 3 ár, á aðeins 11.990 kr. á mán. Enginn binditími fyrir internet
og heimasíma!

11.990 kr. + 0 kr.

Innifalið er 10GB erlent niðurhal og 100 mínútur í heimasíma. Þriggja mánaða
uppsagnarfrestur er á Sportpakkanum. Greiða þarf 2.610 kr. aðgangsgjald.
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smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Bílar óskast

BÍLAR &
FARARTÆKI

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

NÝR JEEP GRAND CHEROKE
LIMITED DÍSEL
V6 3.0 dísel, 241hö, leður, xenon,
Bakkmyndavél, lyklalaust aðgengi
omfl, Flottur og vel búinn eftirársbíll,
Verð áður 10.990þkr, Tilboðsverð
9.990þkr, Er í salnum

DIESEL !
M-Benz E 280 Elegance DIESEL
02/2006 ek 498 þ.km Topp þjónusta
og viðhald Leður ofl okkar verð 1750
!!!

100 % LÁN MÖGULEGT
RENAULT KANGOO EXPRESS Árgerð
2003, ekinn 136 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 690.000. Rnr. 104708. S: 5621717.

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

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 11-15
http://www.isband.is

Sendibílar

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

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

KAWASAKI VERSYS árg 2009 ek 8
þús km. Töskur. Hjólið er sem nýtt.
Ásett verð 950 þús Rnr 124975 gsm
7836365

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

Bílar til sölu

HJÓLHÝSI!!, Okkur vantar hjólhýsi
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

TILBOÐ 990.000.RENAULT KANGOO RAPID EXPRESS.
Árg ‚07, ekinn 156.þ km, dísel, 5 gírar,
ný tímareim, 100 % lán mögulegt.
Rnr.351728. S: 562-1717.

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

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

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

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

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Vespur

FYRIR
AÐSTOÐ

INNANLANDS
gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

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

Til sölu vespa Piaggio 250 árg.‘09 ek.
5000 km. V. 550 þús. Engin skipti.
Uppl. í s. 663 4929

Einn aðal þáttur í reglulegu viðhaldi bíls
er að passa að vélin sé smurð á réttum
tíma. Láttu okkur um að smyrja bílinn,
-notum aðeins hágæða olíu frá Olís.
Tökum Olískort.
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Hjólhýsi

SPÁSÍMINN 908 5666

Viðgerðir

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

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

Rafvirkjun

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

ÞJÓNUSTA
THULE OMNISTOR
MARKÍSUR OG
KRONINGS
HJÓLHÝSAHREYFIR
(MOVER)
Markísur til á lager - Verð
3m = 110þús

BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLAR

3,5m = 120þús

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

4m = 125þús
4,5m = 140þús

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662
4010 www.vy.is

Kronings mover skoðið á
kronings.com
Verð frá 168þús er til á lager

VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af
vinnuvéladekkjum. Búkolludekkhjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050
okspares@simnet.is

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

Önnur þjónusta

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

Garðyrkja

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

Til sölu Montana Comance árg. ‚07.
Eggjabakka dýnur, fortjald, dúkur í
fortjaldið, farangursbox og vagnin
geymdur inni á veturnar Engin skipti.
Ásett verð með öllu er 700 þ. óskum
eftir raunhæfum staðgreiðslutilboðum
á ungfruhelga@gmail.com eða í S.
693 5504.

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

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

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

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

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

REGNBOGALITIR

Varahlutir

SLÁTTUVÉLA OG
REIÐHJÓLAÞJÓNUSTAN

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

Bókhald

Áhugasamir hafið samband við
kriben@simnet.is eða s. 866 5395

Vinnuvélar

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

Málarar

Einnig á 2ja hásinga hjólhýsi

Tjaldvagnar

Hreingerningar

Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum
einnig dekkjavélar (affelgunar og
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH
eigum enfremur vörubíla dekkjavél.
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

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

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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254

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

KEYPT
& SELT

Nudd
NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

Til sölu

Spádómar

Húsaviðhald

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

til sölu

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

til sölu

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi
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VYDUWDRJKYtWDJROIEtOD

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

ATVINNA

TILKYNNINGAR
VÉLAVERKSTÆÐI
Vanur maður eða lagtækur
óskast við viðgerðir og smíðar.
Góð laun í boði.

Heilsuvörur

Atvinna í boði

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

SPARAÐU ÞÉR SPORIN!
Rafskutla á 4 hjólum, 50 km á hleðslu,
4 litir, svalt útlit. Virkilega þægilegt! V.
329 þús 783-3000

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
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

Einkamál
Umsóknir sendist á
thjonusta@365.is Merkt:
„Vélverkstæði”

KAFFIHÚS, BAKARÍ
Bakarameistarinn óskar
eftir traustu starfsfólki í
afgreiðslusstörf. Ýmsir vinnutímar
í boði 5-11 / 7-15 / 11-19 virka
daga. Íslenskukunnátta skilyrði.
Umsóknir ásamt ferilskrá
sendist á
begga@bakarameistarinn.is

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is

Vana menn vantar á
hjólbarðaverkstæði. Umsóknir sendist
á solning@solning.is
Óskum eftir að ráða starfsmann á
lager og í útkeyrslu. Umsóknir sendist
á einar@solning.is
Óskum eftir starfsmanni með reynslu
í smáviðgerðum. Fjölbreytt starfs og
góð laun í boði fyrir réttan mann.
Umsóknir sendist á solning@solning.is

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Fyrir veiðimenn

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

Óskast keypt

HÚSNÆÐI

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.

Upplýsingar í síma 661 7000.

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.

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

Til bygginga

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.

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
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.

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

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

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

Brandenburg

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 )

Við náum til fjöldans

Við sjáum um örugga dreiﬁngu á fjölpósti
Póstdreiﬁng dreiﬁr fjölpósti sex daga vikunnar til heimila
á stærsta markaðssvæði landsins. Mælingar sýna að 60%
landsmanna skoða fjölpóst og er hann því áhrifarík leið
til að koma skilaboðum um vöru eða þjónustu beint inn
á heimilin. Örugglega til þín.
Nánari upplýsingar veitir söludeild í síma 585 8300.
Póstdreiﬁng | Vatnagörðum 22 | 104 Reykjavík | Sími 585 8300 | www.postdreif-
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

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

Myndasögur
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GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

„Notaðu
glasamottu.“

*N¸PFVI]XX
P¢QXGDJVNY·OG

„MAMMA!“

/0
2EWLZMPPI
'UDPDW®VNLU¿§WWLU¿DU
VHPW´QOLVWLQOHLNXUVW´UW
KOXWYHUNRJIMDOODXP
N¢QWU®V·QJNRQXQD5D\QX
-DPHV

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

„Það bregst ekki. Í hvert sinn sem við
setjumst niður til að njóta kvöldverðarins
fáum við óboðna gesti.“

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

/0
BARNALÁN

'VMWMW

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

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

Drottningin er
mætt.

/0
)PHWR¸KKXQI².µE*IP
6M´QYDUSVNRNNXULQQRJ
EDNDUDPHLVWDULQQ-´L)HO
GHLOLUJLUQLOHJXPXSS
VNULIWXPDIKMDUWDQVO\VW

SPAKMÆLI DAGSINS
/0 
&EVREIJRMEPPEHEKE

„Láttu aldrei minningarnar trompa drauma þína.“
Doug Ivester
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. lap, 6. klukka, 8. mánuður, 9. farfa,
11. karlkyn, 12. íshroði, 14. blaðlaukur,
16. Skóli, 17. óhróður, 18. kærleikur,
20. átt, 21. málmur.
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LÓÐRÉTT
1. mánuður, 3. kringum, 4. sælgæti,
5. nár, 7. skrapast, 10. traust, 13.
sprækur, 15. yfirstétt, 16. blástur, 19.
á fæti.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. sull, 6. úr, 8. maí, 9. lit,
11. kk, 12. ísrek, 14. púrra, 16. ma, 17.
níð, 18. ást, 20. sa, 21. stál.
LÓÐRÉTT: 1. júlí, 3. um, 4. lakkrís, 5.
lík, 7. rispast, 10. trú, 13. ern, 15. aðal,
16. más, 19. tá.
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MENNING
„Hefðbundinn“ Hamlet í Hörpu
LEIKLIST
Hamlet

★★★★★

Shakespeare‘s Globe Theatre
SÝNT Í HÖRPU 23. JÚLÍ

Heimsókn leikhópa utan úr hinum
stóra heimi er fagnaðarefni í sjálfu
sér; bráðnauðsynlegur spegill á hið
íslenska leiksvið. Og á miðvikudag
23. þessa mánaðar var sýning
sjálfs Shakespeare´s Globe Theatre
á Hamlet í Hörpu. Globe var leikhús Shakespeares og þetta verður
þannig að teljast eins nálægt rótunum og komist verður. Og, þessi
sýning má teljast mikilvæg fyrir
umræðu um íslenskt leikhús.
Skiljanlegur Shakespeare
Svo skemmtilega vill til að Harpan
minnir í mörgu á Globe og hentaði
vel fyrir þessa sýningu. Og lýsingin einhvern veginn undirstrikaði
þetta, afskaplega hrá og áhorfendur voru ekki faldir í myrkri heldur
vel sjáanlegir. Ekki er sjálfgefið að
Harpan henti vel fyrir leiksýningar
en leikhópurinn, sem fer um heiminn og hefur einsett sér að sækja
heim öll heimsins lönd með þessa
sýningu, er með einfalda en hugvitsamlega leikmynd með sér sem
fór ágætlega á sviðinu og var með
litlum tilfæringum hægt að breyta
eftir því hvar atriðin áttu sér stað.
Textinn var fram fluttur af myndugleik og naut sín vel í góðum
hljómburði tónleikahússins. Og umhugsunarefni má það vera fyrir íslenska málverndunarmenn hversu
skiljanleg enska Shakespeares er.
Líkast til gengur nútímafólki betur
að skilja það tungumál en gamlar
þýðingar á verkum hans. Og þar
drýpur viskan af hverri replikku.

Þéttur Hamlet
Styttingar á verkinu voru að mínu
viti vel heppnaðar, Hamlet allur
tekur fimm klukkustundir í flutningi, en ég saknaði einskis. Reyndar
er nokkuð langt síðan ég las verkið
síðast, en ég var til dæmis þakklátur fyrir það að hinar mikilvægu
persónur Rosencranz og Guildernstern, sem oft fá að fjúka við styttingu, fengu að halda sínum hlut í
sýningunni. Leikararnir voru misgóðir. Ófelía er erfitt hlutverk og
skorti harmræna dýpt, Hamlet var
smámæltur og fremur yfirdrifinn á
köflum meðan Geirþrúður drottning og Kládíus voru einkar vel leikin. Draugurinn var flottur og þannig mætti svo sem áfram telja en það
þjónar í sjálfu sér litlu hlutverki því
þrátt fyrir þetta var leikhópurinn
samhentur og þéttur, sýningin rann
vel í góðu tempói og milli atriða flutti
hópurinn af ágætri kúnst tónlist sem
minnti á tíma Shakespeares.
Shakespeare Baltasars
Einkenni sýningarinnar var algert
tilgerðarleysi. Verkið var flutt blátt
áfram. Leikhópurinn var eins trúr
leikritinu og hugsast getur, treysti
verkinu enda; ef leikhópur getur
ekki treyst Hamlet, hverju má þá
treysta í þessari viðsjárverðu veröld? Nokkuð sem við myndum kalla
eins hefðbundna sýningu og hugsast
getur. Þar sem ég var að velta þessu
fyrir mér á leið frá Hörpu, yfir
brúna, vatt sér að mér einn virtasti
leikhúsmaður þjóðarinnar, af gamla
skólanum meira að segja, og spurði
hvort ég ætlaði að skrifa um þessi
ósköp? Þetta væri nú ekki merkileg
leiklist. Þarna skorti allt sem heita
má greining á verkinu.

Já. Og ég sem var farinn að
ímynda mér að sýningin hefði verið
ágæt. Undanfarin ár og áratugi
hefur íslenskt leikhús byggt á leikstjóraleikhúsi að hætti Peter Brook;
spuna og svo er þetta spurning um
Shakespeare Gíós, Shakespeare
Baltasars, Shakespeare Jóns Páls
eða Bergs Þórs. Áhorfendur mæta í
leikhúsið og leikurinn gengur í raun
út á að átta sig á þeirra sýn á verkið og svo velta því fyrir sér hvort sú
sýn byggi á misskilningi. Sem hún er
oftast að mati Jóns Viðars sem telur
menn misskilja verkið hrapalega.
Shakespeare Shakespeares
Meðvitað sem ómeðvitað hefur
íslenskt leikhúsfólk verið á hröðum
flótta frá verkinu, og hefur tekið
bókstaflega orð Halldórs Laxness
sem sagði einhverju sinni að leikrit væri ekki annað en ómerkilegur
uppdráttur; sýningin væri hið endanlega takmark – list augnabliksins.
En, menn lesa nú engu að síður verk
Shakespeares af bók sér til gagns og
ánægju. Merking hugtaksins hefðbundin sýning hefur þannig snúist
á haus. Í þeim skilningi má sýning Globe heita frumleg. En, þeirri
spurningu verður ekki svarað hér
hvort slíkar sýningar, þar sem leikhópurinn leggur ekki til neinn nýjan
skilning, eru einhvers virði. Hvort
það sé einhvers virði fyrir áhorfanda dagsins í dag að mæta á sýningu sem er Shakespeare Shakespeares? Sem er gild spurning. Þar
er efinn.
Jakob Bjarnar Grétarsson
Niðurstaða: Uppfærsla sem var eins
trú verkinu og um er hægt að biðja,
og varpar þannig, óvænt, mikilvægu
ljósi á íslenskt leikhús.

HAMLET Í HÖRPU „Einkenni sýningarinnar var algert tilgerðarleysi. Verkið var flutt

blátt áfram.“

MYND/HELENA MISCIOSCIA

AÐEINS 60 TÖLVUR !
EINSTAKT VERÐ Á 15,6“ FARTÖLVU
BEINT FRÁ VERKSMIÐJUM ASUS !
Sem umboðsaðilar Asus á Íslandi fáum við stundum ótrúleg
sértilboð á mjög lítið útlitsgölluðum og umbúðarlausum
tölvum beint úr verksmiðjum þeirra. Í þetta skipti er það
glæsileg 15,6“ fartölva með Intel Dual Core örgjörva.

ASU-X551CARFHCL1201L

Glæsilega hönnuð svört 15,6“ fartölva með sterkri umgjörð. Intel
Dual Core örgjörvi og Intel HD sambyggt skjákort. Hljóðlátur 500GB
harður diskur og 4GB vinnsluminni. USB3 tengi fyrir allt að tífaldan
gagnaƯutningshraða við yƭrfærslu gagna. HDMI til að tengja við
sjónvarp eða hljómtæki fyrir bestu mynd- og hljómgæði. Innbyggð
HD myndavÄl í skjá. :indoZs .1 stØrikerƭ. Frábær kaup.

SÉRSTAKT

TILBOÐSVERÐ

59.990

REYKJAVÍK s. 414 1700 / AKUREYRI s. 414 1730 / EGILSSTAÐIR s.414 1735 / HÚSAVÍK s. 464 1600 / KEFLAVÍK s. 414 1740 / SELFOSS s. 414 1745 / AKRANES s. 431 3333 / HAFNARFJÖRÐUR s.414 1750
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METNAÐARFULL SKILTAGERÐ Aðstandendur göngunnar buðu fólki í skiltagerð hjá Hallgrímskirkju áður en lagt var af stað.

DUGLEG DRUSLA Eygló Hilmarsdóttir lét heyra í sér.

Druslur í miðbænum
Druslugangan fór fram á laugardaginn en hún er gengin til þess að mótmæla
kynferðislegu ofbeldi. Rúmlega tíu þúsund manns mættu í ár og tókst vel til.

METMÆTING Druslugangan í ár var sú fjölmennasta frá upphafi en í hana mættu rúmlega tíu þúsund manns.

RÓTTÆKUR RAPPARI Valdís Steinarsdóttir, meðlimur Reykjavíkurdætra, semur
iðulega texta þar sem feðraveldinu er mótmælt.

STYÐUR MÁLSTAÐINN Þingkonan Björt Ólafsdóttir kynnti
nýja þingsályktunartillögu í ræðu sinni.

ÁHRIFARÍK SKILABOÐ Margir höfðu með sér skilti í gönguna.

GLAÐVÆRAR DRUSLUR Reykjavíkurdætur tóku lagið D.R.U.S.L.A. ásamt söng-

konunni Ásdísi Maríu Viðarsdóttur.
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SEX TAPE
SEX TAPE LÚXUS
DAWN...PLANETOFTHEAPES3D
THE PURGE: ANARCHY
DELIVER US FROM EVIL
EARTH TO ECHO
TEMJA DREKANN 2 2D ÍSL. TAL
TEMJA DREKANN 2 3D ÍSL. TAL
22 JUMP STREET
VONARSTRÆTI

KL. 5.45 - 8 - 1010
KL. 3:30 - 5.45 - 8 - 10.10
KL.- 5 - 8 - 10.45
KL. 8 - 10.20
KL. 8
KL. 3.20
KL. 3.30 - 5.45
KL. 3:30
KL. 10.40
KL. 5.20


SEX TAPE
DAWN...PLANETOFTHEAPES3D
THE PURGE: ANARCHY
DELIVER US FROM EVIL
TEMJA DREKANN 2 2D ÍSL. TAL
FAULT IN OUR STARS
VONARSTRÆTI ENSKUR TEXTI
VONARSTRÆTI

KL. 5.40 - 8 - 10.10
KL. 6 - 9
KL. 10.40
KL. 10.40
KL. 5.45
KL. 8
KL. 5.20
KL.8
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LAUGARÁSBÍÓ

Lögregluyfirvöld í Ástralíu
rannsaka nú ansi
áhugavert mál
en svo virðist
sem uppátæki
Lily Allen á
áströlskum flugvelli hafi komið
lögreglumanni LILY ALLEN
nokkrum í klandur. Söngkonan,
sem hefur verið á tónleikaferðalagi í Ástralíu undanfarna daga,
lenti á Gold Coast-flugvellinum
um hádegisbil í gær en hún er
vön að fá lögreglufylgd í gegnum
flugvelli. Söngkonan bað einn
lögreglumanninn um að þykjast
handtaka hana svo hún gæti tekið
mynd af því og birt á samfélagsmiðlinum Twitter. Þetta gerði
lögreglumaðurinn góðfúslega og
Allen birti myndina. Myndin olli
töluverðu fjaðrafoki og var fjarlægð stuttu síðar en núna er verið
að rannsaka málið þar sem slíkt
grín af hálfu lögreglumannsins
er að sjálfsögðu ólöglegt.

Hvar á íslenska veðrið heima?
BAKÞANKAR
Sveins
Arnarssonar

Í

slendingar eiga 90 daga af sumri. Við
lifum á þessu skeri, lengst norður í
ballarhafi, í skítakulda, nístingsfrosti og
kolniðamyrkri og þráum ekkert heitar en
gott sumar. Þessi mýta, um góða sumarið
á Íslandi, er einhvers konar ópíum fólksins
til að við fáumst til að búa hérna. Einhvers
konar réttlæting fyrir tilvist okkar hérna
utan hins byggilega heims.

OKKUR verður því oft tíðrætt um veðrið
yfir sumartímann, eða skortinn á góða
veðrinu. Fjölmiðlar hamast við að segja
okkur hversu leiðinlegt veðrið er, hversu
mikið sé búið að rigna. Þjóðarsálin
hniprar sig saman í kuðung. Við skælum smá yfir sumarskorti og þeir
sem eru aflögufærir flykkjast á
suðrænar slóðir, líkt og farfuglarnir, þar sem hiti og sól ríkja. Þannig
viljum við hafa íslenskt sumar.

VEÐRIÐ fer hins vegar ekkert mikið í
taugarnar á mér skal ég segja ykkur.
Heldur þessi endalausa umræða
íslenskra fjölmiðla um slæmt íslenskt
sumar. Svo virðist sem fjölmiðlarnir
stóru hamist á þessari möntru sýknt

og heilagt. Sumarveðrið hefur samt sem
áður verið með ágætum norðan heiða og
á Austurlandi. Einmuna veðurblíða leikur
þar við ferðamenn og íbúa á svæðunum.
Það er nefnilega þannig, kæru lesendur, að
það býr einmitt líka fólk utan höfuðborgarsvæðisins.

EN stóru fjölmiðlarnir, sem staðsettir eru í
Reykjavík, gefa okkur landsmönnum öllum
stöðuna á reykvísku votviðri og heimfæra
það yfir á alla landsmenn. Útvarpsmenn
stóru miðlanna tala um íslenskt sumarveður eins og það kemur þeim fyrir sjónir
á meðan þeir eru í vinnunni. Á meðan þeir
hamast við að tala um slæmt sumarveður í
REYKJAVÍK, búa aðrir við gott veður.

ÞAÐ sem er svo aðlaðandi við íslenskt
útvarp er að það næst alls staðar á landinu,
líka utan höfuðborgarsvæðisins, þar sem
Íslendingar sleikja sólina og kaupa sér ís í
veðurblíðunni.

ÍSLENSKT veður er eins og barn fráskilinna
hjóna, sem á skipt lögheimili. Annað lögheimilið er í Skaftahlíð, en hitt í Efstaleiti.

Hvað gera verslunarmenn
um verslunarmannahelgi?
Blaðamaður Fréttablaðsins tók sig til og hringdi í nokkra hressa verslunarmenn og forvitnaðist um
hvernig helgin, sem er jú tileinkuð þeim, færi fram og hvað þeir ætluðu sér að gera yﬁr fyrrnefnda helgi.

Sýningartímar

SEX TAPE

5:50, 8, 10:10

HERCULES

8, 10:10(P)

PLANET OF THE APES

7:30, 10:10

AÐ TEMJA DREKAN SINN 2D

5

22 JUMP STREET

5

TÖFRALANDIÐ OZ 2D

4
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SAN FRANCISCO CHRONICLE


LOS ANGELES TIMES


NEW YORK DAILY NEWS
ÁLFABAKKA
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„Ég ætla að njóta þess að vera
í fríi og fara upp í Grímsnes í
sumarbústað. Þar keppi ég í
tveimur golfmótum, NTC-open
og móti sem kallast Lamb og
rautt mótið á Kiðjabergi. Ég hef
mikinn áhuga á að bæta mig
sem kylfing og það mun örugglega gerast einhvern tímann.
Annars er alltaf gott veður í
Grímsnesinu, þannig að það er
skemmtileg helgi handan við
hornið hjá mér.“

„Ég verð í veiði, fiskveiði nánar
tiltekið, fyrir norðan. Þar verð
ég með fjölskyldunni og tek
mér smá frí frá amstrinu.
Annars banna ég öllu mínu
starfsfólki að fara á Þjóðhátíð,
það er hrikalegt fyrir ímynd
fyrirtækisins.“
GUÐMUNDUR JÖRUNDSSON,
YFIRHÖNNUÐUR JÖR

„Ég ætla kannski til Eyja en
geri það samt líklega ekki, mig
langar mikið að sjá Quarashi
en það á eftir að koma í ljós.
Annars held ég að ég finni mér
góðan félagsskap sem kann að
elda og reyni að gera einhvers
konar átveislu. Mér hefur aldrei
þótt leiðinlegt að borða mikið
og gott og þá skiptir veðrið líka
engu máli.“

„Ég er tilneydd til að vera í
bænum. Ég er svo lítið fyrir
tjaldstæði, en var hins vegar
að gera upp íbúðina mína
sem mér finnst talsvert vænni
gistikostur. Ég er líka meira en
til í að taka á móti gestum og
gangandi heima hjá mér, í 101
Reykjavík.“

„Það er náttúrulega alltaf margt
í gangi hjá mér og ég geri ráð
fyrir að endanleg ákvörðun
verði ekki tekin fyrr en ég legg í
hann, en mig langar út í Flatey.
Svo langar mig að komast í
hestaferð–en fyrst og fremst
langar mig í þyrluferð, og ef einhver býður þá er ég mega til.“

BÁRA HÓLMGEIRSDÓTTIR
Í VERSLUNINNI AFTUR

SARA MARÍA JÚLÍUDÓTTIR,
VERSLUNARSTJÓRI KIRSUBERJATRÉSINS

KORMÁKUR GEIRHARÐSSON,
ANNAR EIGENDA HERRAFATAVERSLUNAR KORMÁKS
OG SKJALDAR

SVAVA JOHANSEN, EIGANDI
TÍSKUKEÐJUNNAR NTC

KEFLAVÍK
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SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverﬁsgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas
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Philips CD1901
Þráðlaus DECT sími með handfrjálsum möguleika.
Baklýstur 1,6“ LCD skjár. 50 númer og nöfn í minni.
Endurval og númerabirtir.

l
é
v
r
a
rð

Ð

TILBO

16.989

HVERT Á LAND
SEM ER Í JÚLÍ!

Ð
O
B
L
I
T

6.989

ir 2TB
r
y
f
i
kar

FRÍ HEIMSENDING

Ísgerðarvél fyrir frosna
ávexti. Fljótlegt, hollt og gott.

AC Ryan PV73500
FullHD flakkari sem tekur allt að
2TB harða diska. 2x USB tengi.
Styður flestar gerðir af hljóð- og
myndskrám. Kortalesari.
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Birt með fyrirvara um innsláttarvillur og verðbrengl.
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MediaTech MT3129
Flottir USB tölvuhátalarar.
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32”HD LCD sjónvarp með 1366xx76
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punkta upplausn. Stafrænn DVBBT
móttakari. Pure Image 2 Engine. USB,
3x HDMI, VGA, CVBS, CI+ Rauf o.fl.
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Acer NXMB4ED012
Létt og meðfærileg 14“
fartölva með sprækum Intel i3 örgjörva og Intel HD 4000 skjákorti. 500GB diskur, USB3 og HDMI tengi.

Opið mán. - fös. kl. 11-19
Laugardaga
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Sunnudaga
kl. 12-18
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Gylﬁ skoraði tvö í endurkomunni

Kári Kristján spenntur fyrir nýju verkefni hjá Val

FÓTBOLTI Gylfi Þór Sigurðsson skoraði tvö og lagði upp eitt er Swansea

HANDBOLTI Kári Kristján Kristjáns-

vann 4-0 sigur á Plymouth í æfingaleik í gær. Þetta var hans fyrsti
leikur fyrir félagið síðan það keypti hann frá Tottenham í vikunni.
„Hann var sá sem ég vildi allra helst fá í sumar,“ sagði stjórinn
Garry Monk eftir leikinn í gær en Gylfi kom inn á sem varamaður
á 66. mínútu. „Hann er frábær leikmaður–reyndar betri í dag en
þegar hann var hér fyrst,“ sagði hann enn fremur en
Gylfi lék sem lánsmaður hjá Swansea á vormánuðum 2012 og sló þá í gegn.
„Hann er nú kominn og er strax byrjaður að
leggja sitt af mörkum. Hann bætir gæðum við
okkar leikmannahóp og það er það sem við
vildum.“
Gylfi skoraði meðal annars beint úr aukaspyrnu
en Swansea mætir Manchester United í fyrstu
umferð ensku úrvalsdeildarinnar í næsta mánuði. - esá

son, línumaðurinn öflugi, gerði í gær
eins árs samning við Val og mun
því spila með liðinu í Olísdeild karla
næsta vetur. Hann snýr nú aftur heim
úr atvinnumennsku í Þýskalandi
og Danmörku en þar áður lék
hann með Haukum og uppeldisfélaginu ÍBV.
Í fyrstu stóð til að hann
myndi snúa aftur til Eyjamanna en eins og ítarlega var
fjallað um á sínum tíma fóru
viðræður þeirra út í veður og
vind. Kári Kristján segist því afar
sáttur við þessi málalok.

Samsung-v.
Áhorf: 813
Valdimar
Pálsson (5)

2-0

1-2

Mörkin: 0-1 Patrick Pedersen (42.), 1-1 Einar Orri
Einarsson (71.).

STJARNAN (4-3-3): Sveinn Sigurður Jóhannesson
8 - Nicklas Vemmelund 7, Martin Rauschenberg
8, *Daníel Laxdal 9, Hörður Árnason 7 - Michael
Præst 8, Atli Jóhannsson 5 (46. Þorri Geir Rúnarsson 7), Pablo Punyed 6 - Arnar Már Björgvinsson
6 (62. Garðar Jóhannsson 6), Ólafur Karl Finsen 6
(70. Jóhann Laxdal 5), Rolf Toft 6.

KEFLAVÍK (4-3-3): Jonas Frederik Sandqvist
6 - Aron Jafetsson 3, Unnar Már Unnarsson 4,
Haraldur Freyr Guðmundsson 5, Magnús Þórir
Matthíasson 4 - Einar Orri Einarsson 5, Frans
Elvarsson 4 (79. Jóhann Birnir Guðmundsson -),
Sindri Snær Magnússon 4 - Sigurbergur Elisson
4 (46. Magnús Sverrir Þorsteinsson 4), Theodór
Guðni Halldórsson 4 (70. Bojan Stefán Ljubicic -),
Elías Már Ómarsson 5.

Skot (á mark): 12-8 (5-3)

Horn: 1-11

Varin skot: Sveinn Sigurður 3 - Dhaira 3

Ragnarsdóttur, nuddara landsliðsins, til
margra ára.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Valsliðið ungt og spennandi. Ég á því
von á afar spennandi vetri með Val,“
- esá
segir Kári Kristján.

VALUR (4-3-3): Fjalar Þorgeirsson 6 - Billy
Berntsson 5 (52. Gunnar Gunnarsson 5), Magnús
Már Lúðvíksson 6, Mads Lennart Nielsen 5,
Bjarni Ólafur Eiríksson 5 - Iain Williamson 5,
Tonny Mawejje 5, Kristinn Freyr Sigurðsson 5 (85.
Kolbeinn Kárason -) - Sigurður Egill Lárusson 6,
*Daði Bergsson 7, Patrick Pedersen 7 (89. Halldór
Hermann Jónsson -).
Skot (á mark): 10-18 (6-8)

Horn: 4-6

Varin skot: Sanqvist 6 - Fjalar 5

Fjölnisvöllur
Áhorf: 325
Þorvaldur
Árnason (6)

4-1

BROSMILDUR Kári með Ingibjörgu

Nettóvöllurinn
Áhorf: 830
Vilhjálmur
Þórarinsson (6)

Mörkin: 1-0 Ólafur Karl Finsen (29.), 2-0 Garðar
Jóhannsson (94.).

ÍBV (4-3-3): Abel Dhaira 6 - Jökull I. Elísabetarson
6, Eiður Aron Sigurbjörnsson 6, Brynjar Gauti
Guðjónsson 6, Matt Garner 6 - Gunnar Þorsteinsson 5 (72. Jón Ingason -), Arnar Bragi Bergsson 4
(82. Andri Ólafsson -), Þórarinn Ingi Valdimarsson
5 - Dean Martin 6 (26. Atli Fannar Jónsson 4),
Víðir Þorvarðarson 4, Jonathan Glenn 5.

„Leiðir okkar Valsmanna lágu
saman eftir allt sem á undan gekk
og var ákveðið að við myndum
taka okkur nægan tíma til að ræða
hlutina. Lendingin var að lokum
afar farsæl,“ sagði Kári í samtali við
Fréttablaðið í gærkvöldi.
Hann segist spenntur fyrir því að
starfa með Ólafi Stefánssyni, fyrrverandi félaga sínum í íslenska landsliðinu. „Það var mjög stór hluti af
ákvörðun minni–að spila undir hans
stjórn. Hann kemur með nýjar víddir
í þjálfun og nú er að sjá hvort að
honum takist að kreista enn meira úr
mér en ég hef áður sýnt. Þess utan er

0-3

Laugardalsv.
Áhorf: Óuppg.
Kristinn
Jakobsson (7)

Mörkin: 1-0 Bergsveinn Ólafsson (6.), 2-0 Guðmundur Karl Guðmundsson (32.), 3-0 Gunnar Már
Guðmundsson (45.), 3-1 Þórður Birgisson (87.),
4-1 Ágúst Örn Ágústsson (89.).

Mörkin: 0-1 Igor Taskovic (66.), 0-2 Igor Taskovic
(78.), 0-3 Tómas Guðmundsson (86.).

SIGURVEGARAR Ólafía Þórunn og Birgir Leifur lyfta bikurum sínum á loft í gær.

FJÖLNIR (4-3-3): Þórður Ingason 6 - Árni Kristinn
Gunnarsson 7 (78., Haukur Lárusson -), *Bergsveinn Ólafsson 8, Atli Már Þorbergsson 7,
Matthew Ratajczak 7 - Illugi Gunnarsson 7 (83.,
Viðar Ari Jónsson -), Gunnar Már Guðmundsson 8,
Guðmundur Böðvar Guðjónsson 6 - Ragnar Leósson 7, Guðmundur Karl Guðmundsson 6, Þórir
Guðjónsson 7 (88., Ágúst Örn Ágústsson -).

FRAM (4-3-3): Hörður Fannar Björgvinsson 5,
Jóhannes Karl Guðjónsson 4, Ingiberg Ólafur Jónsson 4, Einar Bjarni Ómarsson 4, Orri Gunnarsson
5 - Hafsteinn Briem 4, Viktor Bjarki Arnarsson 5,
Arnþór Ari Atlason 5 - Aron Þórður Albertsson 5
62. Mar Aðalgeirssson 5), Haukur Baldvinsson 4
(70. Ásgeir Marteinsson 5), Guðmundur Steinn
Hafsteinsson 4 (79. Aron Bjarnason -).

Meistararnir stórhuga

ÞÓR (4-3-3): Sandor Matus 4 - Sveinn Elías Jónsson 4, Orri Freyr Hjaltalín 3, Atli Jens Albertsson 4,
Kristinn Þór Björnsson 5 - Hlynur Atli Magnússon
4 (45., Shawn Nicklaw 6), Orri Sigurjónsson 4 (45.,
Jónas Björgvin Sigurbergsson 6), Ármann Pétur
Ævarsson 6 - Jóhann Helgi Hannesson 4, Sigurður
Marinó Kristjánsson 4 (75., Þórður Birgisson -),
Chukwudi Chijindu 4.

VÍKINGUR (4-3-3): Ingvar Kale 7 - Kjartan Dige
Baldursson 6, Tómas Guðmundsson 7, Alan
Lowing 6, Halldór Smári Sigurðsson 6 - *Igor
Taskovic 8, Kristinnn Jóhannes Magnússon 6,
Aron Elís Þrándarson 6 (81. Ívar Örn Jónsson) Michael Abnett 4 (72. Páll Olgeir Þorsteinsson -),
Dofri Snorrason 6 (55. Henry Monaghan 5), Pape
Mamadou Faye 6.

Skot (á mark): 13-8 (8-2)

Skot (á mark): 13-28 (4-12)

Horn: 5-5

Varin skot: Þórður 1 - Matus 2

Fylkisvöllur
Áhorf: 987
Örvar Sær
Gíslason (6)

0-2

Horn: 6-8

Varin skot: Hörður Fannar 9 - Ingvar 4

1-1

KR-völlur
Áhorf: 1.200
Garðar Örn
Hinriksson (4)

Mörkin: 0-1 Ingimundur Níels Óskarsson (79.), 0-2
Emil Pálsson (86.).

Mörkin: 0-1 Árni Vilhjálmsson (9.), 1-1 Kjartan
Henry Finnbogason (52.).

FYLKIR (4-5-1): Bjarni Þórður Halldórsson 6 Stefán Ragnar Guðlaugsson 4, Kristján Valdimarsson 4 (86. Daði Ólafsson -), Ásgeir Eyþórsson 5,
Tómas Joð Þorsteinsson 4 - Elís Rafn Björnsson 5,
Oddur Ingi Guðmundsson 4, Ásgeir Örn Arnþórsson 4, Andrew Sousa 3, Gunnar Örn Jónsson 4
(46. Kjartan Ágúst Breiðdal 4) - Andrés Már Jóhannesson 4 (73. Agnar Bragi Magnússon -).

KR (4-3-3): Stefán Logi Magnússon 4 - Haukur
Heiðar Hauksson 7, Aron Bjarki Jósepsson 7,
Grétar Sigfinnur Sigurðarson 6, Guðmundur
Reynir Gunnarsson 6 - Jónas Guðni Sævarsson 6
(69., Sindri Snær Jensson 6), Almarr Ormarsson
4 (45., Farid Zato-Arouna 6), Baldur Sigurðsson 6
- Kjartan Henry Finnbogason 7, Óskar Örn Hauksson 5 (83., Gonzalo Balbi -), Gary Martin 5.

FH (4-4-2): Róbert Örn Óskarsson 6 - Jón Ragnar
Jónsson 6, Sean Reynolds 7, Brynjar Ásgeir Guðmundsson 5, Jonathan Hendrickx 6 - Ingimundur
Gunnar Níelsson 6, Hólmar Örn Rúnarsson 6,
Böðvar Böðvarsson 4 (58. Atli Guðnason 7), Ólafur
Páll Snorrason 5 (58. Steven Lennon 6) - *Emil
Pálsson 8, Atli Viðar Björnsson 5 (82. Davíð Þór
Viðarsson -).

BREIÐABLIK (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson
6 - Gísli Páll Helgason 6, Elfar Freyr Helgason 8,
Finnur Orri Margeirsson 7, Arnór Sveinn Aðalsteinsson 6 - Andri Rafn Yeoman 7 (83., Baldvin
Sturluson -), Stefán Gíslason 6, *Guðjón Pétur
Lýðsson 8 - Höskuldur Gunnlaugsson 5, Ellert
Hreinsson 4 (83., Elvar Páll Sigurðsson -), Árni Vilhjálmsson 6 (32., Elfar Árni Aðalsteinsson 6)

Skot (á mark): 7-8 (1-4)

Skot (á mark): 11-12 (2-5)

Horn: 3-10

Varin skot: Bjarni Þórður 2 - Róbert Örn 1

Horn: 6-1

Varin skot: Stefán Logi 1, Sindri 2 - Gunnleifur 1

STAÐAN
FH
Stjarnan
Víkingur
KR
Valur
Keflavík
Fjölnir
ÍBV
Breiðablik
Fylkir
Þór
Fram

MARKAHÆSTU MENN
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
8
8
7
5
4
3
3
2
3
2
2

visir.is
Meira um leiki
gærkvöldsins

4
5
1
2
3
5
5
4
7
2
3
3

0
0
4
4
5
4
5
6
4
8
8
8

24-8
24-14
18-14
20-15
19-20
18-16
21-22
18-21
16-20
16-26
19-25
15-27

31
29
25
23
18
17
14
13
13
11
9
9

Jonathan Glenn, ÍBV
Jeppe Hansen, Stjörnunni
Atli Viðar Björnsson, FH
Hörður Sveinsson, Keflavík
Ólafur Karl Finsen, Stjörnunni

Birgir Leifur Hafþórsson og Ólafía Þórunn Kristinsdóttir urðu um helgina Íslandsmeistarar í höggleik. Birgir Leifur varð meistari í sjötta sinn en hann hafði
mikla yﬁrburði í karlaﬂokki. Hann varð af mótsmeti með síðasta pútti mótsins.
GOLF Birgir Leifur Hafþórsson,

GKG, varð í gær Íslandsmeistari
í höggleik í sjötta sinn á ferlinum.
Jafnaði hann þar með árangur Úlfars Jónssonar og Björgvins Þorsteinssonar en enginn hefur unnið
titilinn oftar.
„Það er ekki slæmt að vera kominn í hóp þessara goðsagna,“ sagði
sigurreifur Birgir Leifur eftir
keppnina í gær og það mátti heyra
á honum að hann væri ekki hættur.
„Ef heilsan leyfir þá stefni ég hiklaust á þann sjöunda.“
GR-ingurinn Ólafía Þórunn
Kristinsdóttir varð Íslandsmeistari í annað sinn í kvennaflokki en
hún vann titilinn einnig árið 2011.
Hún hafði betur eftir spennandi
baráttu við Guðrúnu Brá Björgvinsdóttur, GK, sem gaf eftir á
sextándu holu þegar hún var búin
að minnka muninn í eitt högg með
því að ná tveimur fuglum í röð
skömmu áður.

7 mörk
6 mörk
6 mörk
6 mörk
6 mörk

NÆSTU LEIKIR
Miðvikudagur 6. ágúst: 18.00 Fylkir - ÍBV,
Þór - Fram. 19.15 Breiðablik - Keflavík, Valur
- Fjölnir.

BORGUNARBIKAR KARLA
Undanúrslit: Miðvikuragur 30. júlí kl. 19.15:
Keflavík - Víkingur. Fimmtudagur 31. júlí kl.
18.00: ÍBV - KR. Báðir leikir eru sýndir á Stöð
2 Sport.

„Ég reyndi hvað ég gat til að
halda mínu striki og hugsa sem
minnst um hvað aðrir voru að
gera,“ sagði Ólafía við Fréttablaðið í gær. „Það er svo alltaf geðveikt
að klára sigurpúttið, sama hversu
stutt það er,“ bætti hún við í léttum dúr.
Stoltur af sigrinum
Yfirburðir Birgis Leifs voru gríðarlega miklir en hann var aðeins
einu höggi frá því að bæta mótsmetið. Hann spilaði á samtals tíu
höggum undir pari en fékk skolla á
átjándu holu Leirdalsvallar í gær.
„Ég var svo sem ekki með mótsmetið í huganum þegar ég var að
klára en það er fúlt að vita af þessu
núna,“ segir þessi mikli keppnismaður. „En ég er hrikalega stoltur
af þessu og það var mjög gaman að
vinna sigur á mínum heimavelli og
fyrir áhorfendur þar.“
Birgir Leifur hefur náð lengst

allra íslenskra kylfinga á alþjóðavísu og ætlar að reyna aftur við
minnst eina atvinnumótaröð í
haust, annaðhvort þá evrópsku eða
bandarísku.
„Við skulum sjá til hvað fjárhagurinn leyfir en mjög líklega mun
ég bara einbeita mér að úrtökumótunum fyrir aðra mótaröðina.
Ég er ánægður með mína spilamennsku þó svo að maður geti alltaf bætt sig á öllum sviðum,“ segir
hann.
Ætlar á Evrópumótaröðina
Ólafía Þórunn útskrifaðist frá
Wake Forest-háskólanum í Bandaríkjunum í vor og hyggur einnig
á að reyna við úrtökumótin fyrir
Evrópumótaröðina. En hún ætlar
fyrst að freista þess að komast á
HM áhugamanna í Japan í september. „Það væri mjög gaman að
komast til Japans,“ segir hún.
eirikur@frettabladid.is

Ricciardo vann magnaða keppni
Enn slær í brýnu með Mercedes-ökuþórunum Hamilton og Rosberg.
FORMÚLA Ástralinn Daniel Ricci-

PEPSI-DEILD KARLA 2014

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ardio á Red Bull bar sigur úr
býtum í æsispennandi keppni
þegar ungverski kappaksturinn
fór fram í Formúlu 1 mótaröðinni
í gær. Lewis Hamilton varð þriðji
eftir að hafa ræst á viðgerðarsvæðinu.
Keppnin var æsileg en rennblaut
brautin í upphafi keppninnar og
var öryggisbíllinn tvívegis kallaður út vegna árekstra sem hafði
gríðarleg áhrif á framvindu hennar og baráttu fremstu manna.
Síðustu tíu hringirnir voru
spennuþrungnir en þar börðust
þeir Ricciardo, Hamilton og Fernando Alonso á Ferrari um sigurinn. Ricciardo náði forystunni

þegar hann tók fram úr Alonso
þegar þrír hringir voru eftir og
hélt henni allt til loka.
Nokkru fyrr fékk Hamilton þau
fyrirmæli að hleypa Rosberg fram
úr sér svo hann gæti hámarkað
getu sína. „Segið honum að koma
nær mér,“ var svar Hamiltons sem
neitaði að spila með, þrátt fyrir
ítrekaðar kvartanir Rosbergs.
Líklegt er að málið verði rætt
ítarlega innan herbúða félagsins
en grunnt hefur verið á því góða
á milli liðsfélaganna í ár. Rosberg
er efstur í stigakeppni ökuþóra
með 202 stig en Hamilton kemur
næstur með 191 stig. Ricciardio er
svo þriðji með 131 stig en þetta var
hans annar sigur frá upphafi. - esá

GLEÐI Ricciardio var gríðarlega
ánægður með sigurinn. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Korputorg l 112 Reykjavík l Sími 551 5600 l utilegumadurinn.is l
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.00
Kjarnakonur

X-ið 977 kl. 08.00
Harmageddon

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

Harmageddon er morgunþátturinn á
X977, á dagskrá alla virka daga kl. 8-11.
Harmageddon er hrikalegur útvarpsþáttur sem tekur púlsinn á öllu því
helsta sem gerist í þjóðfélaginu í dag.

Attenborough

Sjálfstætt fólk

Nashville

SJÓNVARPIÐ KL. 19.35 Attenborough:
Furðudýr í náttúrunni–Náhveli og
einhyrningar. David Attenborough leitar
uppi furðuverur náttúrunnar og leitar
skýringa á lögun þeirra og atferli.

STÖÐ 2 GULL KL. 20.00 Viðmælandi
Jóns Ársæls þessa vikuna er líkamsræktarfrömuðurinn Jónína Benediktsdóttir.

STÖÐ 2 KL. 20.25 Önnur þáttaröð
þessara frábæru þátta þar sem tónlistin
spilar stórt hlutverk og fjallar um kántrísöngkonuna Rayna og ungstirnið Juliette Barnes. Í síðustu þáttaröð reyndu
þær fyrir sér í samstarﬁ til að lífga upp á
feril þeirra beggja.
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50%
AFSLÁTTUR

Verslaðu núna

- borgaðu seinna

með Netgíró

HJÓLA- OG SPORTVÖRUVERSLUNIN
FAXAFENI 7 SÍMI 5 200 200 · GAP.IS

STÖÐ 3

Barnatími Stöðvar 2
Malcolm in the Middle
2 Broke Girls
Anger Management
Bold and the Beautiful
Doctors
School Pride
The Crazy Ones
Kolla
Falcon Crest
Nágrannar
Cold Feet
American Idol
ET Weekend
Ofurhetjusérsveitin
The Big Bang Theory
How I Met Your Mother
Bold and the Beautiful
Nágrannar
Pepsímörkin 2014
Veður
Fréttir
Íþróttir
Ísland í dag
Veður
Mindy Project (9:24) Gamanþáttaröð um konu sem er í góðu starfi
en gengur illa að fóta sig í ástarlífinu.
19.35 The Goldbergs (12:23)
20.00 Kjarnakonur Vandaðir íslenskir þættir í umsjá Kolbrúnar Björnsdóttur.
Hér ræðir Kolla við konur sem stýra íslenskum fyrirtækjum og kynnist þeim í
gegnum líf og störf.
20.25 Nashville (22:22)
21.10 The Leftovers (5:10) Spennuþættir frá HBO. Skyndilega hverfur
hópur af fólki sporlaust af jörðinni og
við fylgjumst með þeim sem verða eftir.
Þættirnir eru byggðir sögu Tom Perotta
frá árinu 2011.
21.55 Crisis (8:13) Bandarísk spennuþáttaröð. Börnum valdamestu manna
Bandarískjanna er rænt í skólaferðalagi
og mannræningjarnir þvinga foreldrana
til að vinna fyrir sig.
22.40 Looking (4:8) Frábær þáttaröð
frá HBO sem fjallar um þrjá samkynhneigða vini og baráttu þeirra í hinu
daglega líf.
23.05 Anger Management
23.30 White Collar
00.15 Orange is the New Black
01.10 Burn Notice
01.55 La Delicatesse
03.40 Blue Valentine
05.30 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
16.20
16.45
17.10
17.32
17.57
18.23
18.30
18.47
18.54
19.06
19.15

07.00
08.15
10.05
14.30
15.10
16.40
18.40
20.30
21.45

Pepsímörkin 2014
KR - Breiðablik
Pepsímörkin 2014
Símamótið
A-úrslit
Demantamótin
KR - Breiðablik
Pepsímörkin 2014
UFC Live Events

07.00 Guinness International Champions Cup 2014
14.50 Japan - Kólumbía
16.35 Grikkland - Fílabeinsströndin
18.20 Guinness International Champions Cup 2014

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Heillsuþáttur ÍNN
21.00 Golf 21.30 Til framtíðar.

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

16.50 Total Wipeout UK
17.50 How To Live With Your Pa-

rents for the Rest of your Life
18.10 One Born Every Minute
19.00 The Amazing Race
19.45 Bleep My Dad Says
20.10 Time of Our Lives (10:13)
Dramatískir þættir sem fjalla hið daglega líf og hin ýmsu vandamál sem einstaklingar á öllum aldri og úr öllum stigum þjóðfélagsins glíma við.
21.10 The Glades (6:10)
21.55 The Vampire Diaries (3:23)
22.35 Pretty Little Liars (22:25)
23.15 Nikita
23.55 Terminator. The Sarah Connor
Chronicles
00.40 The Amazing Race
01.25 Bleep My Dad Says
01.45 Time of Our Lives
02.45 The Glades
03.30 The Vampire Diaries
04.15 Tónlistarmyndbönd

07.00 Brunabílarnir 07.22 Skógardýrið Húgó
07.44 Skoppa og Skrítla 07.56 Leyndarmál vísindanna 08.00 Ævintýri Tinna 08.25 Latibær
08.47 Hvellur keppnisbíll 09.00 Dóra könnuður 09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 09.45
Doddi litli og Eyrnastór 09.55 Rasmus Klumpur
og félagar 10.00 Áfram Diego, áfram! 10.24
Svampur Sveins 10.45 Elías 10.55 UKI 11.00
Brunabílarnir 11.22 Skógardýrið Húgó 11.44
Skoppa og Skrítla 11.56 Leyndarmál vísindanna
12.00 Ævintýri Tinna 12.25 Latibær 12.47
Hvellur keppnisbíll 13.00 Dóra könnuður 13.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 13.45 Doddi litli
og Eyrnastór 13.55 Rasmus Klumpur og félagar
14.00 Áfram Diego, áfram! 14.24 Svampur
Sveins 14.45 Elías 14.55 UKI 15.00 Brunabílarnir
15.22 Skógardýrið Húgó 15.44 Skoppa og Skrítla
15.56 Leyndarmál vísindanna 16.00 Ævintýri
Tinna 16.25 Latibær 16.47 Hvellur keppnisbíll
17.00 Dóra könnuður 17.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 17.45 Doddi litli og Eyrnastór 17.55
Rasmus Klumpur og félagar 18.00 Áfram Diego,
áfram! 18.24 Svampur Sveins 18.45 Elías 18.55
UKI 19.00 Igor 20.25 Sögur fyrir svefninn

Strákarnir
Friends
Seinfeld
Modern Family
Two and a Half Men
Sjálfstætt fólk Viðmælandi Jóns
Ársæls þessa vikuna er líkamsræktarfrömuðurinn Jónína Benediktsdóttir.
20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel (12:12)
21.00 Breaking Bad
21.50 Sisters (10:22)
22.40 The Newsroom (3:9)
23.40 Boardwalk Empire (7:12)
00.35 Sjálfstætt fólk
01.05 Rita
01.55 Lærkevej
02.40 Eldsnöggt með Jóa Fel
03.10 Breaking Bad
03.55 Sisters
04.45 The Newsroom
05.45 Boardwalk Empire
17.50
18.20
18.45
19.10
19.35
20.00

11.55
13.30
15.05
16.55
18.35
20.10
22.00
23.45
01.30
03.20

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

The Bucket List
James Dean
The Three Musketeers
The Bucket List
James Dean
The Three Musketeers
What‘s Your Number
Faces In The Crowd
Conan The Barbarian
What‘s Your Number

Herstöðvarlíf
Babar og vinir hans
Engilbert ræður
Grettir
Skúli skelfir
Táknmálsfréttir
Brúnsósulandið
Fréttir
Veðurfréttir
Íþróttir
Attenborough: Furðudýr í
náttúrunni– Náhveli og einhyrningar (4:5) (David Attenborough‘s Natural Curiosities) David Attenborough leitar uppi furðuverur náttúrunnar og leitar
skýringa á lögun þeirra og atferli.
20.00 Vitni: Frásagnir eftirlifenda (I
Was There - The Great War Interviews)
20.50 Berlínarsaga (2:6) (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.
21.40 Íslenskar stuttmyndir (Undying Love)
21.50 Íslenskar stuttmyndir (Sykurmoli) Stuttmynd eftir Söru Gunnarsdóttur og fjallar um að vaxa úr grasi. Myndin
hafnaði í öðru sæti á Stuttmyndadögum
í Reykjavík 2010.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kvöldstund með Jools Holland
(6:10) (Later with Jools Holland) Vinsæll
breskur tónlistarþáttur í umsjón Jools
Holland. Fjölbreytt úrval tónlistar er
tekið fyrir og í hverjum þætti stíga fimm
hljómsveitir á svið. Gestir þáttarins eru
The Killers, Polica, Cody ChesnuTT, Kristina Train og Adam Ant.
23.25 Brúin (4:10) (Broen II)
00.25 Fréttir
16.30
17.15
17.40
17.48
18.02
18.15
18.25
19.00
19.20
19.25
19.35

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.30 The 27 Inch Man
17.20 Dr. Phil
18.00 My Bigger Fatter Gypsy Wedding
18.50 Top Gear USA
19.40 The Office
20.00 Rules of Engagement (18:26)
20.25 Kirstie (3:12)
20.50 Men at Work (3:10) Þræl-

skemmtilegir gamanþættir sem fjalla
um hóp vina sem allir vinna saman á
tímariti í New York-borg. Þeir lenda í ýmiskonar ævintýrum sem aðallega snúast
um að ná sambandi við hitt kynið.
21.15 Rookie Blue (9:13)
22.00 Betrayal (7:13)
22.45 The Tonight Show Mad Men leikarinn Jon Hamm mætir til Jimmys
í kvöld ásamt leikkonunni Brit Marlin.
Martha Stewart kemur í heimsókn.
23.30 Inside Men
00.20 Agents of S.H.I.E.L.D.
01.05 Ironside
01.50 Rookie Blue
02.35 Betrayal
03.20 The Tonight Show
04.05 Pepsi MAX tónlist

08.15 PGA Tour 2014 13.15 Golfing World 2014
14.05 Inside The PGA Tour 2014 14.30 Golfing
World 2014 15.20 Web.com Tour Highligts 16.15
LPGA Tour 2014 18.00 Golfing World 2014 18.50
PGA Tour 2014 23.50 The Open Championship
Highligh

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

orkan.is/sumarleikur

Sumarleikur Orkunnar

-í12
kr.
2 vikur
x4

x21

á Orkunni og Shell

Þeir sem skrá sig eiga möguleika á glæsilegum vinningum.
Þeim mun víðar um landið sem þú tekur eldsneyti því glæsilegri verða vinningarnir.
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Skráðu 2 vikna tímabil í sumar á orkan.is og fáðu
12 kr. afslátt á Orkunni og Shell með kortum og
lyklum Orkunnar og Staðgreiðslukorti Skeljungs.
Skráning og nánari upplýsingar á www.orkan.is

Orkulykillinn – hagkvæmasti ferðafélaginn

AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!

Símanúmer þjónustuvers: 578 88 00
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MÁNUDAGSLAGIÐ

Smíðar íslenska ofurhetjusögu
Júlíus Valdimarsson er teiknari sem vinnur að ofurhetjumyndasögu en hann
hefur haft mikla ástríðu fyrir myndasögum frá því að hann var barn.

„Pump it up – með Missy Elliott og
Nelly er fáránlega kúl og næs. Fínt á
mánudögum.“
Sunna Ben, myndlistarmaður og plötusnúður

„Sagan fjallar um íslenskan menntskæling sem er valinn af landvættunum til þess að vernda landið gegn rísandi ógn,“ segir Júlíus
Valdimarsson en hann er að teikna
íslenska ofurhetjamyndasögu sem
ber nafnið Landvætturinn.
„Hann fær ofurkrafta frá landvættunum, flug arnarins, skráp
nautsins, krafta steinrisans og eld
drekans,“ segir Júlíus sem vinnur myndasöguna í samstarfi við
vin sinn Bjarka Dag Svanþórs-

– KO M D U N Ú N A –

TAXFREE

DAGAR
20,32% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM

– E KK I M I S S A AF ÞE S S U –

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25.5% virðisaukaskatt af söluverði.
20,32% afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar.

AROS

BORÐSTOFUSTÓLL
TA X F R E E
V

ERÐ!

11.944
K RÓ N U R

WOODY
stóll,
margir litir

son, sem skrifaði söguna, en Júlíus sér um að teikna myndirnar.
„Þegar við vorum litlir og uppgötvuðum myndasögur þá gerðist bara
eitthvað,“ segir hann. „Við viljum
hjálpa íslenskum krökkum að upplifa sömu tilfinningu.“
Júlíus vinnur í félagsmiðstöð og
hefur tekið eftir miklum áhuga
meðal yngri kynslóða á að lesa
myndasögur sem hafa svo ekki
nógu mikla kunnáttu í ensku. „Sérstaklega ofurhetjumyndasögur,“

segir hann. „Þau leita til mín og
vilja fá íslenskar en það eru ekki til
nógu margar í þessum flokki.“
Júlíus gerir ráð fyrir að fyrsta
myndasaga seríunnar komi út fyrir
jól en eftir hana eru fimm aðrar sem
þarf til þess að klára söguna. „Okkur
finnst þetta náttúrulega mjög spennandi,“ segir myndasögusmiðurinn. „Sérstaklega hjá okkur eins og
hvernig við komumst inn í þennan
heim, þetta er mjög mikil ástríða.“
- bþ

LEITA TIL HANS Júlíus finnur fyrir
miklum áhuga meðal krakka á að lesa
myndasögur.

Kanar eru ólmir í
að gifta sig á Íslandi
Hjónin Ann og Chris Peters halda úti vefsíðunni icelandweddingplanner.com.
„Í hverri viku fáum við að minnsta
kosti fimm fyrirspurnir frá pörum
sem vilja koma til Íslands og gifta
sig,“ segir bandaríski ljósmyndarinn Ann Peters, en Ann og eiginmaður hennar, Chris, reka vefsíðuna Icelandweddingplanner.
Hjónin giftu sig hér á landi árið
2012 og segir Ann að hugmyndin að
vefsíðunni hafi kviknað í kjölfarið.
„Við rákum þegar fyrirtæki
sem sneri að brúðkaupsljósmyndun og skipulögðum ferðum
en eftir okkar eigið brúðkaup
ákváðum við að leggja áhersluna
á brúðkaup á Íslandi með amerísku ívafi.“
Hún segir að flest þau pör sem
setji sig í samband við fyrirtækið vilji komast í snertingu við hið
ótrúlega landslag sem hér er að
finna. „Ísland er eini staðurinn
í heiminum þar sem hægt er að
sjá jökla, eldfjöll, fossa, svarta
sanda, hella og torfbæi á einum
degi!“
Ann og Chris hafa þegar náð
að sinna fjölmörgum brúðkaupum hér á landi það sem af er ári
og myndaði Ann brúðhjónin víða
um land, þar á meðal á Mýrdalsjökli, í Reynisfjöru, við Jökulsárlón og á Úlfljótsvatni.
Fríða María Harðardóttir förðunarfræðingur segir að hún fái
reglulega fyrirspurnir frá erlendum pörum sem vilja aðstoð við
að undirbúa brúðkaup hér
á landi. „Ég hef því miður
ekki getað sinnt þessum
brúðkaupum enda er ég í
nægum verkefnum. En
fyrirspurnirnar eru
það margar að ég er
komin með staðlað
bréf sem ég sendi til
baka. Þetta virðist
vera orðið voðalega
vinsælt.“
kristjana@frettabladid.is

FIMM FYRIRSPURNIR Á VIKU Það er nóg að gera hjá hjónunum
FRÍÐA MARÍA

Chris og Ann Peters.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Fyrsta spil sinnar tegundar
Boot Camp spilið hvetur fólk til hreyﬁngar eins og titillinn gefur til kynna.

TA XF RE E

VE RÐ !

15.928
KRÓ N U R

– Reykjavík – Akureyri –

„Mesta snilldin við þetta er
því hægt er að gera þær
líklega sú að þú getur hamhvar sem er. „Æfingarnast í þessu hvar og hvenær
ar okkar í Boot Camp
sem er,“ segir Arnaldur
eru þannig að fólk vinnBirgir Konráðsson, framur með sína eigin líkamskvæmdastjóri Boot Camp,
þyngd og þarfnast ekki
hjálpartækja og þannig
en félagið hefur sent frá sér
fyrsta spil sinnar tegundar
er þetta í spilinu.“
hér á landi sem fær fólk til ARNALDUR
Spilið skiptist í tvennt,
að hreyfa sig.
annars vegar borðspil og
BIRGIR
Um er að ræða spila með KONRÁÐSSON
spilastokk, en á hverju
hreyfingu sem félagið notar
spili í spilastokknum er
í æfingum sínum. „Við höfum búið
æfing. „Við breyttum þekktum
til spil en þá bara fyrir okkar fólk
spilaleikjum eins og Olsen Olsen
en vegna mikillar eftirspurnar
og Veiðimanni í æfingaspil, þá
ákváðum við að kýla á spil fyrir
getur fólkið búið sér til ýmsa leiki
almenning. Þetta er gott fjölí kringum spilið. Ég hef líka fengskylduspil og svo getur þetta líka
ið fyrirspurnir um hvað sé hægt
verið gott keppnisspil,“ segir Arnað gera í sumarfríinu og er spilaldur Birgir.
ið mjög hentugt fyrir þá sem vilja
Æfingarnar í spilinu krefjast
halda sér í formi í sumar,“ segir
ekki hjálpartækja eða annarra tóla
Arnaldur Birgir og hlær.
- glp

FÆR ÞIG TIL AÐ SVITNA Boot Camp
spilið er eitt af fáum borðspilum sem fá
þig til að hreyfa þig

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
Stelpurnar snúa aftur
Tökur á nýrri seríu af gamanþættinum Stelpunum hefjast innan
skamms samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins. Sagt er að seríunni
verði leikstýrt af Óskari Jónassyni
sem leikstýrði fyrstu seríunni af
þáttunum. Þá herma fregnir
einnig að reynt verði að
fá sömu leikara og fóru á
kostum í fyrri seríum, til
að mynda Ilmi Kristjánsdóttur, Nínu Dögg
Filippusdóttur
og Kjartan
Guðjónsson. Ef
allt gengur að
óskum verður
serían sýnd
á Stöð 2 í
vetur en það
er framleiðslufyrirtækið Sagafilm
sem framleiðir
þættina. - bþ

Dóttirin með druslu-tattú
Dagur B. Eggertsson, nýkjörinn
borgarstjóri Reykjavíkur, lét sig ekki
vanta í Druslugönguna á laugardag.
Borgarstjórinn mætti galvaskur ásamt
fjölskyldu sinni en dóttir hans bar
einmitt tyggjó-tattú á enninu sem var
sérstaklega gert fyrir gönguna. Ekki
nóg með að Dagur hafi sjálfur mætt
á gönguna heldur mátti
einnig sjá glitta í ýmis
skilti þar sem hann var
nefndur á nafn. Það
kemur ekki á óvart þar
sem Dagur hefur verið
mikill baráttumaður
gegn kynferðislegu ofbeldi
og mikill
stuðningsmaður Druslugöngunnar. Á
einu skilti þar
sem minnst
var á borgarstjórann stóð
einfaldlega
„Next time
they call you a
slut–Dagur B.
tells you not to
give a fuck!“.
- bþ

Mest lesið
1 Skemmtiferðaskip í Sundahöfn
mengar líkt og 10 þúsund bílar
2 Lögreglan mun ganga úr skugga um
að ökumenn sem lenda í slysum haﬁ
ekki verið í símanum
3 Tígrísdýr fannst í yﬁrgefnu húsi
4 Fógetagarðurinn gengur í endurnýjun lífdaga
5 Hæsta viðbúnaðarstigi lýst yﬁr

YAMAHA

GRÆJU
DAGAR
24. júlí. – 9. ágúst. verða
Yamaha græju dagar.
Magnarar, geislaspilarar,
samstæður, heyrnartól, bassar,
soundbar og allar hinar græjurnar
á frábærum tilboðsverðum.
Takmarkað magn.
Fyrstur kemur fyrstur fær!

ALLT AÐ
100.000 KR.
AFSLÁTTUR!
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