Til hvers að ﬂækja hlutina?

TÍMAMÓT Þjálfar aðra til þess
að verða betri en hann var í spjótkastinu. 16
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FRÉTTIR

Erfitt að fá sérfræðinga
Erfiðlega gengur að fá sérgreinalækna
til að starfa hjá Sjúkrahúsinu á Akureyri. Framkvæmdastjóri lækninga
segir þetta skýrast af staðsetningu
spítalans og efnahagshruninu árið
2008. 8
Héldu öldruðum manni nauðugum Þrír einstaklingar játuðu fyrir
Héraðsdómi Norðurlands eystra
að hafa farið óboðnir inn á heimili
bónda á áttræðisaldri og haft af
honum fé. 2
Óásættanlegt boð Hjúkrunarfræðingar geta ekki sætt sig við að vera 59
þúsundum fyrir ofan lægstu laun. 4
Í takti við skipulag Ný samgöngumiðstöð mun rísa í Holtagörðum
fljótlega. Formaður skipulagsráðs
segir hugmyndina samrýmast stefnu
Reykjavíkurborgar. 6
Alþjóðlegt markaðsátak Samtök
fyrirtækja í sjávarútvegi halda utan
um herferð í markaðsmálum íslensks
sjávarfangs. Kastljósið beinist að
neytendum. 10

12

2 SÉRBLÖÐ
Fasteignir | Fólk
Blómatíska

Grænar plöntur
þessi misserin. eiga miklum vinsældu
m að fagna
Sala á pottaplön
og
g kaupendu
tum hefur aukist
r eru yngri en plöntum
áður.
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Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Landmark
^ũĄůĨǀ
leiðirŝƌŬƵƌ
þig heim!

ŚƵƌĝ ĂƌŽƉŶ

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn
Eyland
Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

ƵŶĂƌď ƷŶĂĝ

G

r
Íris Hall virka Þórarinn
efnið
Rúnar
Löggiltur
natriumc
Thorarensen
Óskarsson
romoglica
fasteignasali
t, MBA viðskiptafr. /
Sölustjóri
efni sem hindrar
Sími 770 0309
sölufulltrúi
losun bólguvald
Sími 895 0033
andi
boðefna

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi
Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir
skjalagerð

Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi
Sími 661 7788
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Opið hús miðvikudaginn 3. júní kl.

notkun
Þetta er í fyrstaímabilið byrjar.“
þessu innihalds skipti sem nefúði
með
landi en LYFIS efni fæst án lyfseðils
á
því að auðveldahefur unnið markviss Ísaðgengi landsman t að
lyfjum sem
na að
áður hafa einungis
lyfseðli.
fengist gegn
Miklatorg kynnir vandaðar
Glinor er notað
við ofnæmisbólgu
íbúðir við Garðatorg
í hjartaí nefi en algeng
Glinor
einkenni hennar
Garðabæjar. nefrennsl
eru hnerri,
nefúði fæst
i, kláði
Lyfið er ætlað og nefstífla.
fyrir
án lyfseðils
Fasteignasalan Miklaborg
og börn, allt
er með fullorðna
í
niður í 4 ára
í sölu glæsilegar
ur. íbúðir
aldSkammtu
í hjarta
apótekum
r fyrir fullorðna
Garðabæjar sem
og verða
börn ertilbúnar
einn úðaskamm
til afhendingarurí ísumar.
thvora nös
Garðatvisvar til fjórum
torg er nú óðum dag.
Glinor
að taka
sinnum á
á signefúðinn
mynd veldur
Mikilvæg
ekki
og búið er að innrétta
hlýlega
t ersýnað lesa fylgiseðil syfju.
fyrir notkun
ingaríbúð smekklega
lyfsins
búnaog kynna sér
reglur. Stutta húshelstu varúðargögnum og innanstokksmunum.
samantekt
meðfylgjandi.
um lyfið má
Um er að ræða 42 íbúðir
sjá hér
með

Stórbrotið útsýni
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Elín Viðarsdóƫr Lögg. fasteignasali

Sunnubraut 12 Akranesi

45,9m

17:00 - 18:00

Vantar
eignir á skrá
FríƩ

Nadia Katrín
sölufulltrúi
Sími 692 5002

Orri
Hermannsson

é l

hringir við seljum!
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EINKENNI Algeng
einkenni ofnæmis
nefi eru hnerri
ofnæmisbólg
n f
í

Pinex®
Smelt
Munndreifitöflur
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250 mg

sölufulltrúi
Sími 6 900 900

Ƶƌ
100%
þjónusta = árangur*

ĨǇƌŝƌŚƷƐ ĨĠůƂŐŽŐ
eins og histamíns
ĨǇƌŝƌƚč Ŭŝ͕ĄƐĂŵ
Steinsson,
lyfjafræðingur ,“ segir Hákon
ǀŝĝŚĂůĚŝ ,ĞŶƚĂƌ
ƚƵƉƉƐĞƚ ŶŝŶŐƵŽŐ
verkunarmátans
hjá LYFIS. „Vegna
* Starfsemi Landmark byggir
ǀĞůĨǇƌŝ ƌĂĝŐĞŶ

á öflugum
mannauðiŐŝŚƌĞǇĨ
andi í eðli sínu er meðferðin fyrirbygg
sem veitir
afburðaþjónustu! Okkur
ŝŚĂŵůĂĝ
sönn og
því hægt
ánægja
að að
ƌĂ͘ 
sjáhefja
um þín j-fasteignaviðskipti – þú
áður enerofnæmist
^ŬƷƚƵǀŽŐ Ƶƌϭ,ͮϭ

FÚÐI

VIÐ OFNÆ
MI

LYFIS KYNNI
R Glinor, nýjan
Fæst á góðu
verði án lyfseðil nefúða frá Ratiopharm
við ofnæmisbólg
s í næsta apótek
linor nefúði
isbólgu í nefi.
i.
inniheldu

STRANDBLAK Í LAUGARDAL Strandblakvöllur hefur verið lagður við Laugardalslaug en það var gert fyrir Smáþjóðaleikana sem verða settir í kvöld. Þrátt fyrir að
völlurinn sé lagður sérstaklega fyrir keppni á leikunum er hann varanlegt mannvirki og verður opinn fyrir gesti Laugardalslaugar.

Frumvarp um afnám
hafta í þessari viku
Vinna við frumvarp um afnám hafta er á lokastigi. Stefnt að því að kynna það
fyrir ríkisstjórn á morgun. Stjórnarandstaðan fær kynningu í kjölfarið. Aðeins
örfáir utan oddvita stjórnarflokkanna upplýstir. Átti að kynna málið fyrir helgi.
STJÓRNMÁL Frumvarp um afnám

gjaldeyrishafta er á lokametrunum og samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins er stefnt að því að
það verði kynnt fyrir ríkisstjórn á
morgun. Til stóð að kynna frumvarpið á ríkisstjórnarfundi á föstudag, en úr því varð ekki. Heimildir
Fréttablaðsins herma að þar hafi
fremur ráðið sú athygli sem fór í
umfangsmiklar tillögur stjórnvalda
til þess að greiða fyrir kjarasamningum.
Oddvitar ríkisstjórnarflokkanna,

þeir Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra og Bjarni
Benediktsson fjármálaráðherra,
hafa haldið málinu mjög þétt að sér
og aðeins örfáir vita hvað í frumvarpinu felst. Flestir, ef ekki allir,
aðrir ráðherrar munu sjá frumvarpið fyrst á fundi ríkisstjórnarinnar.
Þar spilar fyrst og fremst inn í
að frumvarpið getur haft áhrif á
markaði og því ríkir þessi leynd
yfir því. Aðeins sérvaldir aðilar
hafa fengið að lesa frumvarpið yfir.

Efni frumvarpsins verður í kjölfarið kynnt fyrir stjórnarandstöðunni, en samkvæmt heimildum
Fréttblaðsins hefði það verið gert
í dag hefði náðst að fjalla um málið
á ríkisstjórnarfundi á föstudag.
Bæði Bjarni og Sigmundur
Davíð hafa boðað frumvarpið á
yfirstandandi þingi. Rætt hefur
verið um að setja á stöðugleikaskatt til að stýra því útflæði gjaldeyris sem losun fjármagnshaftanna hefur óhjákvæmilega í för
með sér.
- kóp

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ALSÆLL Egill kafteinn á skipsfjöl.

Egill Ólafsson eignast skútu:

Vill sigla um
heimsins höf
FÓLK Söngvarann Egil Ólafsson
hefur lengi dreymt um að sigla
um heimsins höf og nú sér hann
fram á að sá draumur gæti ræst,
hefur eignast skútu og hyggst
leggja úr höfn með sumrinu. Hann
tók svokallað pungapróf fyrir um
fimmtán árum.
- glp / sjá síðu 30
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Þolandi kynferðisofbeldis segir mjög mikilvægt að segja frá reynslunni:

Líklegt að fleiri leiti sér hjálpar
SAMFÉLAG Umræðan um kynferðisofbeldi sem fram hefur
farið á Beauty Tips um helgina
kann að verða til þess að bæði
brotamenn og brotaþolar leiti sér
hjálpar.
Þetta segja þau Anna Bentína
Hermansen, starfskona Stígamóta
og þolandi kynferðisofbeldis, og
Ólafur Örn Bragason réttarsálÓLAFUR ÖRN
fræðingur.
BRAGASON
Anna og Ólafur benda bæði á
að umræðan um mál Karls Vignis
Þorsteinssonar kynferðisbrotamanns hafi orðið

til þess að fleiri leituðu hjálpar.
Anna Bentína segir mjög mikilvægt að þolendur segji frá. Þetta
þekki hún af eigin reynslu. „Það
var ekki hægt að fara neinar
hliðarleiðir,“ segir hún.
Ólafur segir að brotamenn hafi
leitað sér hjálpar eftir umræðuna
um mál Karls Vignis. „Þó að
málin færu ekki fyrir dóm, af
ANNA BENTÍNA
því að málin voru fyrnd, þá voru
HERMANSEN
margar fjölskyldur í sárum og
þessir einstaklingar þurftu að
taka á sínum málum,“ segir Ólafur.
jhh / sjá síðu 4

Fæst í Heilsuhúsinu,
Lyfju og Apótekinu.

2

| FRÉTTIR |

1. júní 2015 MÁNUDAGUR

VEÐUR

Norðaustanátt í dag og verður vindurinn
víðast hvar á bilinu 8 til 15 m/s. Rigning
með köflum um landið norðan- og
austanvert, en yfirleitt bjartviðri syðra.
Hiti frá 3 stigum norðaustan til upp í 13
stig sunnanlands.

SJÁ SÍÐU 18

Jákvæð viðbrögð íbúa í Örebro í Svíþjóð við nýjum gólfrenningi:

Listinn lak til fjölmiðla:

Kirkjuteppið í regnbogalitum

Bannlisti Rússa
birtur á netinu

SVÍÞJÓÐ Þeir sem ganga inn eftir

RÚSSLAND Rússnesk stjórnvöld

kirkjugólfinu í St. Nicolai-kirkju
í Örebro í Svíþjóð þessa dagana
ganga á renningi með litum regnbogans. Til stóð að hafa renninginn á kirkjugólfinu þegar gleðiganga fer fram í Örebro í ágúst
næstkomandi en ákveðið var að
leggja renninginn á gólfið þegar
um hvítasunnu.
Á vef Aftonbladet er haft eftir
sóknarprestinum, Anders Lennartsson, að lögð sé áhersla á að kirkjan sé opin
fyrir alla og þess vegna hafi hún tekið þátt í gleði-

göngunni frá því að hún hófst.
Sóknarpresturinn veltir því
nú fyrir sér hvort það geti
ekki verið áhrifaríkt að halda
á renningnum, sem er 24 metra
langur, í gleðigöngunni í ágúst.
Renningurinn átti aðeins að
vera á gólfinu í eina viku núna í
maí en þar sem viðbrögðin hafa
verið svo jákvæð var ákveðið
að hafa hann lengur. Renningar með litum regnbogans eru
í fleiri kirkjum í Svíþjóð, að því er Aftonbladet
greinir frá.
- ibs

settu saman í vikunni lista yfir þá
sem bannað er að koma til landsins. Listinn var ekki ætlaður til
opinberrar birtingar, en hann var
afhentur sendinefnd Evrópusambandsins í Moskvu í vikunni og lak
til fjölmiðla. Áttatíu og níu stjórnmálamenn eru á listanum.
Meðal þeirra sem eru á listanum er Nick Clegg, fyrrverandi
aðstoðar forsætisráðherra Bretlands. Enginn Íslendingur er á listanum.
- ngy

Kúguðu milljón af
öldruðum bónda
Þrír einstaklingar játuðu fyrir héraðsdómi Norðurlands eystra að hafa farið
óboðnir á heimili bónda á áttræðisaldri í apríl í fyrra, haldið honum nauðugum á
heimili hans, millifært fé af reikningi hans og stolið greiðslukortum mannsins.
DÓMSMÁL Þrír einstaklingar, tveir

HEIFT Ungi pilturinn fékk góða útrás á dúkkunni.

NORDICPHOTOS/AFP

Fólk lætur reiði sína bitna á dúkku í líki Rússlandsforseta:

Kýlir Pútín-dúkkuna kalda
ÚKRAÍNA Vladimír Pútín, forseti Rússlands, er ekki uppáhald allra í
Úkraínu um þessar mundir. Það sést greinilega þar sem fjöldi fólks í
borginni Lviv, sem er í vesturhluta Úkraínu, lét reiði sína bitna á svokallaðri Pútín-dúkku. Um er að ræða dúkku sem lítur út eins og Pútín
og lét fólk höggin dynja á henni í gær. Ungur piltur kýlir dúkkuna
kalda á myndinni og má greina nokkra heift í andliti drengsins, hann
var einn af mörgum sem lúskruðu á dúkkunni í gær.
- glp

Hundruð skóla skemmdust:

Miðar vel í Norðfirði:

Skólar í Nepal
hefja starfsemi

Búið að grafa
6,6 kílómetra

NEPAL Skól ar í Nepal hafa nú

SAMGÖNGUR Búið er að grafa um

hafið starfsemi á ný eftir skjálftana sem riðu yfir í lok apríl og
byrjun maí. Frá þessu greinir
The Guardian.
Mörg hundruð skólar skemmdust mikið eða urðu gjörsamlega
ónothæfir í skjálftanum og hafa
tímabundin skólaskýli verið sett
upp til þess að börn geti notið
verndar og fengið aftur reglu í
líf sitt.
Börnin sem snúa aftur í skólann glíma enn við af leiðingar
náttúruhamfaranna en tæplega
níu þúsund létu lífið í skjálftanum.
- ngy

6,6 kílómetra af Norðfjarðargöngum eða um 87% heildarvegalengdarinnar. Ágætur gangur er í
gangagreftrinum en nokkuð vatn
hefur sett örlítið strik í reikninginn. Gangagröfturinn er því á
áætlun.
Upphafleg áætlun gerði ráð
fyrir að grafa rúmlega sjö og
hálfan kílómetra og steypa um
350 metra af vegskálum. Göngin
leysa af hólmi Oddskarðsgöng
milli Eskifjarðar og Neskaupstaðar sem gerð voru árið 1973
og liggja í um 630 metra hæð yfir
sjávarmáli.
- sa

LOSUÐU SIG VIÐ ÞÝFI Fjöldi smáhluta sem erfitt var að koma í verð fannst daginn

eftir atburðinn við Goðafoss skammt frá heimili mannsins.

koma í málið sem búsettir væru
á höfuðborgarsvæðinu. Einnig
sagði konan að vegna óuppgerðra
saka við manninn skyldi hún
kæra hann fyrir nauðgun sem þau
myndu nota gegn honum.
Fórnarlambið sagðist fyrir rétti
hafa ætlað á söngskemmtun þetta
kvöld en ekki komist þar sem þau
héldu honum inni í eldhúsi hjá
sér og voru nokkuð ör. Höfðust
þau við í íbúðinni í tæpar þrjár
klukkustundir. Höfðu þau ýmislegt lauslegt á brott með sér og
reyndu að millifæra eina milljón
eins og áður segir í heimabanka
mannsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

➜ Ung kona sem tók þátt
í ofbeldinu var misnotuð
af manninum þegar hún
var yngri. Þremenningarnir
kröfðust þess að maðurinn
greiddi fébætur vegna þess.
Greiðslukort mannsins notuðu
þau til að kaupa áfengi á Akureyri
að lokinni árásinni. Eru þau kærð
fyrir fjárkúgun, gripdeild og ógnanir sem þau höfðu í frammi við
ellilífeyrisþegann.
sveinn@frettabladid.is

Stjórnarmenn í OR heita þagmælsku um störf sín fyrir fyrirtækið:

Ægis
n
tjaldvag

Undirrita trúnaðaryfirlýsingu

Þar sem ferðalagið byrjar
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karlar og ein kona, játuðu fyrir
héraðsdómi Norðurlands eystra
að hafa farið inn á heimili áttræðs karlmanns í Þingeyjarsveit í
apríl í fyrra og haft í hótunum við
hann. Var greiðslukort mannsins
tekið ófrjálsri hendi sem og fjöldi
smáhluta og reynt að milli færa
eina milljón króna af heimabanka
mannsins. Sakborningar voru
allir í mikilli vímuefnaneyslu
þetta umrædda kvöld.
Þremenningarnir, sem höfðu
verið að skemmta sér vegna
afmælis konunnar, bönkuðu upp
á hjá manninum, sem er bóndi í
Þingeyjarsveit, um átta um kvöldið. Töldu þau að hann skuldaði
konunni, sem er á þrítugsaldri,
fjármuni vegna gamalla saka.
Hann yrði að borga konunni ellegar hljóta verra af. Fórnarlambið er fætt árið 1935 og átti því við
ofurefli að etja.
Mennirnir tveir þekktu ekki til
mannsins en konan hafði verið í
sveit á sama bæ og hann þegar
hún var yngri. Hafði hann misnotað hana kynferðislega og hlotið
dóm fyrir. Þessir atburðir höfðu
lagst þungt á konuna sem vildi á
þessum tíma fá greiddar bætur
frá manninum.
Nokkur hluti fjárkúgunarinnar af öldungnum var eitt
meginsönnunargagn fyrir dómi
síðastliðinn föstudag. Einn sakborninganna tók um 20 mínútna
langan bút upp sem hljóðskrá og
var hluti hennar spilaður fyrir
réttinum. Í því hljóðbroti heyrist hvar þau hóta ellilífeyrisþeganum að ef hann gengi ekki að
kröfum þeirra myndu aðrir menn
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STJÓRNSÝSLA Meðlimir stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur hafa undirritað nýja yfirlýsingu um trúnað
vegna starfa sinna fyrir fyrirtækið.
„Ég skuldbind mig til að gæta þagmælsku um
allar trúnaðarupplýsingar sem ég kann að fá vitneskju um með aðgangi mínum að tölvukerfum OR
við stjórnarsetu fyrir OR eða dótturfélög,“ segir
í yfirlýsingunni, sem stjórnarmenn undirrituðu á
fundi í lok apríl.
Að sögn Haraldar Flosa Tryggvasonar, formanns stjórnar OR, er með þessu aðeins verið að
uppfæra fyrri trúnaðaryfirlýsingar. „Þetta er ekki
nýtt heldur eldgamalt,“ segir Haraldur um ástæður trúnaðaryfirlýsinganna. „Það var verið að taka
upp nýja gátt fyrir stjórnarmenn í kerfunum. Hjá
fyrirtækinu er upplýsingastefna og öryggisstefna
sem kalla á það að við smæstu breytingar þurfi að
endurnýja trúnaðaryfirlýsingar stjórnarmanna.“
Trúnaðarákvæði munu áður fyrr hafa verið í
starfsreglum stjórnarmanna. Trúnaðaryfirlýsingin
nú er framhald af þeim og af annarri viðlíka yfirlýsingu sem stjórnarmenn þurftu að undirrita í
vetur sem leið.

HARALDUR FLOSI TRYGGVASON Þagnarskylda helst eftir lok

stjórnarsetu í Orkuveitunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Samkvæmt yfirlýsingunni heita stjórnarmenn því
að nota vitneskju sína ekki til annars en þess sem
tengist beint stjórnarstörfum þeirra fyrir OR eða
dótturfélög. Þeir mega heldur ekki taka afrit af hugbúnaði eða gögnum, öðrum en þeim sem tengjast
stjórnarsetu, út úr húsi án skriflegs leyfis.
gar@frettabladid.is

CAPTIVA LT
VERÐ 5.990.000 KR.

10% ÚTBORGUN: 599.000 KR.

Bíll á mynd Captiva LTZ. Bílabúð Benna áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði. Birt með fyrirvara um texta og myndabrengl.

DÍSEL • 7 SÆTA • HLAÐINN BÚNAÐI

FJÓRHJÓLADRIFINN OG SJÁLFSKIPTUR
Captiva er fjórhjóladriﬁnn og einn vinsælasti
sportjeppinn á Íslandi. Hann kemur með ríkulegum staðalbúnaði og er jafnframt á sérlega
hagstæðu verði. Við hvetjum þig til að gera
samanburð á verði og búnaði bíla í sama
ﬂokki - það margborgar sig.

• Skynvætt fjórhjóladrif
• Dísel Turbo
• 184 hestaﬂa vél
• 7 sæta
• 17” álfelgur
• Aksturstölva
• Bluetooth samskiptakerﬁ

• Brekkubremsa (DCS)
• Stefnuljós í hliðarspeglum
• Fjarstýrðar samlæsingar
• Aðgerðarstýri
• Rafmagn í hliðarspeglum
• Hljómﬂutningstæki
• USB tengi

• Fjaropnun á afturhlera
• Hiti í sætum
• Aðfellanlegir, rafdrifnir speglar
• Rafmagns handbremsa
• Eco sparnaðarstilling
• Tölvustýrð tveggja svæða loftkæling
• Led afturljós

Þetta er hluti af aukabúnaði - nánari upplýsingar á chevrolet.is

benni.is | chevrolet.is | Við erum á facebook | Verið velkomin í reynsluakstur
Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Opnunartími
Mánudaga til föstudaga frá kl. 9 til 18
Laugardaga frá kl. 12 til 16

Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Chevrolet á þægilegan máta. Útborgun er að lágmarki 10% af verði bílsins og Lykill
lánar þér afganginn til allt að sjö ára. Þú velur þér nýjan bíl hjá Bílabúð Benna og sölumenn sjá um að ganga frá láninu. Lánshlutfall ræðst
af lánshæﬁs- og/eða greiðslumati hvers umsækjanda og getur hæst orðið 90%. Skylt er að kaskótryggja bifreiðina á lánstímanum.

4

| FRÉTTIR |

1. júní 2015 MÁNUDAGUR

SPURNING DAGSINS

Samgönguáætlun gerir ekki ráð fyrir framkvæmdum við Akureyrarflugvöll þrátt fyrir loforð:

Flughlað ekki á dagskrá á kjörtímabilinu
SAMGÖNGUR Ekki er gert ráð fyrir

Sigtryggur, eru þessir tónar
algjört trix?
„Þeir er allavega betri en morfínfix.“
Sigtryggur Baldursson heillaðist af hljómsveit
eldri borgara í Þorlákshöfn en hún heitir
Tónar og Trix. Hann aðstoðar hljómsveitina
og mun stíga á svið með henni á tvennum
tónleikum.

nýju flughlaði á Akureyrarflugvelli í samgönguáætlun til ársins
2018 sem Ólöf Nordal, innanríkisráðherra hefur lagt fyrir þingið.
Eru þetta nokkur tíðindi þar
sem formaður umhverfis- og samgöngunefndar þingsins sem og
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson,
forsætisráðherra sögðu á síðasta
ári mikilvægt að ljúka við gerð
flughlaðsins sem fyrst.
Í samgönguáætlun þeirri sem
nú er til meðferðar í þinginu

segir að framkvæmdakostnaður
við gerð flughlaðsins rúmist ekki
á áætluninni.
Stækkun flughlaðs Akureyrarflugvallar gerir flugvellinum
kleift að taka á móti stærri og
fleiri vélum og eykur líkurnar á
millilandaflugi um völlinn. Hafa
menn bent á mikilvægi þess að
dreifa ferðamönnum um landið og
því mikilvægt að ljúka gerð flughlaðsins.
Höskuldur Þórhallsson, formaður samgöngunefndar Alþing-

is, sagði í október í fyrra að mikilvægt væri að fá fjármagn til
verksins á fjárlögum ársins 2015
og sagðist bjartsýnn á að það næðist. Það fjé fékkst ekki og samkvæmt samgönguáætluninni verður ekki ráðist í framkvæmdina á
kjörtímabilinu.
Ekki náðist í Höskuld þrátt fyrir
ítrekaðar tilraunir blaðsins.
- sa
HÖSKULDUR ÞÓRHALLSSON For-

maður samgöngunefndar Alþingis
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Óttast lög á verkfallið
Formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga segir hjúkrunarfræðinga ekki geta sætt sig við að vera 59 þúsund krónum yfir lægstu launum. Lög á verkfallið leysi ekki vandann. Ekkert miðar áfram í kjaraviðræðum.
➜ Verkfallsaðgerðir

KJARAMÁL „Það er ekkert að gerHAFNARFJARÐARHÖFN ÚR LOFTI

Unnið er að því að hreinsa skólpið.

Skolpmengun fyrirsjáanleg:

Hleypa skólpi
út um yfirföll
UMHVERFISMÁL Komið hefur í ljós

að óþarflega mikið skólp rennur
um yfirfall í Hafnarfjarðarhöfn
og framhjá hreinsistöðvum bæjarins sem hreinsa skólpið áður en
því er dælt langt út á flóann.
Vegna þessa er meiri skólpmengun í Hafnarfjarðarhöfn en
búist var við. Framkvæmdadeild
Hafnarfjarðar munu taka næstu
tvær vikur í að vinna að lagfæringum svo yfirföll heyri nánast
sögunni til.
Á framkvæmdatímanum mun
gæta meiri saurmengunar í Hafnarfjarðarhöfn og í fjörum í bæjarlandinu.
- sa

Hefur reynslu af Rússum:

Saakasshvili fær
yfirráð í Odessa
ÚKRAÍNA Mikheil Saakashvili, fyrr-

verandi forseti Georgíu, var skipaður ríkisstjór í Odessa af Petro
Porosjenkó, forseta Úkraínu.
Saakashvili var forseti Georgíu
þegar Rússar réðust inn í landið
árið 2008. Tilkynnt var um skipunina síðastliðinn laugardag og
hefur hún vakið mikla athygli.
Odessa stendur nálægt Svartahafinu og óttast Úkraínumenn
mjög um öryggi svæðisins. Er skipun Saakashvili sagður liður í því
að hafa mann á milli sem reynslu
hefur af deilum við Rússa.
- ngy

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

Frá kr.

ast,“ segir Ólafur G. Skúlason, formaður Félags hjúkrunarfræðinga,
í samtali við Fréttablaðið, aðspurður hver staðan sé í kjarasamningaviðræðunum. Félag íslenskra
hjúkrunarfræðinga sleit síðla dags
á föstudaginn viðræðum sínum við
samninganefnd ríkisins.
Ólafur segir að hjúkrunarfræðingar hafi fengið tilboð um svipaðar krónutöluhækkanir og almenni
markaðurinn fékk. „Það sem hefði
gerst við þennan samning er að
eftir fjögur ár hefðu byrjunarlaun
hjúkrunarfræðings farið úr 304
þúsund í 359 þúsund, á meðan lágmarkslaun á almenna markaðnum
yrðu 300 þúsund. Hjúkrunarfræðingur myndi aldrei samþykkja
slíkan samning,“ segir Ólafur.
Hann ítrekar að hjúkrunarfræðingar vilji að menntun og
ábyrgð þeirra séu metin til launa
og að störf hjúkrunarfræðings
verði eftirsóknarverð. „Af því að
það er svo mikill flótti í stéttinni.
Verkfall í dag verður bara venjuleg mönnun í framtíðinni ef ekki
verður gert eitthvað í launamálum
hjúkrunarfræðinga,“ segir Ólafur.
Samkvæmt upplýsingum frá
Bandalagi háskólamanna er staðan
í viðræðum þeirra við ríkið svipuð
og í viðræðum hjúkrunarfræðinga.
Magnús Pétursson, fráfarandi
ríkissáttasemjari, segist hafa átt
óformleg samskipti við deiluaðila
um helgina. „En ég boða ekki til
fundar nema að það sé tilefni til
þess,“ segir hann.
Formaður Félags hjúkrunarfræðinga segist hræddur um að
fljótlega verði farið að huga að því
að setja lög á verkfallið, en það
muni ekki leysa neitt vandamál.
„Þú frestar kannski vandanum um
einhvern tíma en hann er ennþá til
staðar og ég hef heyrt það á félagsmönnum okkar að þeir munu ekki
allir sætta sig við að það verði sett

69.900
m/morgunmat

SÉ
RT
ILB
OÐ

5. júní í 7 nætur

Salou
Oasis Park

Netverð á mann frá kr. 69.900 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í
herbergi. Netverð á mann frá kr. 79.900 m.v. 2 í herbergi.
5. júní í 7 nætur.
Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000
www.heimsferdir.is

Eftirtaldir aðilar
eru í verkfalli:
● Dýralæknafélag Íslands
● Félag geislafræðinga
● Félag íslenskra náttúrufræðinga á Landspítala
● Félag íslenskra náttúrufræðinga á Matvælastofnun
● Félag hjúkrunarfræðinga
● Félag lífeindafræðinga frá
kl. 8-12 alla virka daga
● Ljósmæðrafélag Íslands á
Landspítala þriðjudagar, miðvikudagar og fimmtudagar
● Ljósmæðrafélag Íslands
á Sjúkrahúsinu á Akureyri
mánudagar og fimmtudagar
● Stéttarfélag lögfræðinga
hjá Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu
● Stéttarfélag háskólamanna
á matvæla- og næringarsviði
á Matvælastofnun

Á LANDSPÍTALANUM Aðstoðarmaður forstjóra segir að starfsemi spítalans hafi

Verkfall sem hefst 2. júní:
Félag háskólamenntaðra
starfsmanna Stjórnarráðsins
hjá Fjársýslu ríkisins

gengið vel um helgina, en ástandið geti ekki verið óbreytt til lengdar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

á okkur lög,“ segir Ólafur. Hann
hafi heyrt af hjúkrunarfræðingum
sem muni segja upp ef lög verði
sett á verkfallið. En þar tali hver
og einn hjúkrunarfræðingur fyrir
sig sjálfur.
Anna Sigrún Baldursdóttir,
aðstoðarmaður forstjóra Landspítalans, segir að þrátt fyrir
verkfallið hafi helgin gengið vel.
En ástandið geti ekki gengið svona
til lengdar. „Það gengur þokkalega að innskrifa, en mjög hægt

að útskrifa. „En hann endar, þessi
góði tími. Það er alveg öruggt
mál,“ segir hún.
Ástæðan fyrir því að innskriftir
ganga betur en útskriftir er sú að
það voru laus pláss á spítalanum
sem hefur þó fækkað. Aftur á móti
vantar aðila til að taka á móti fólkinu eftir útskrift. Heimahjúkrun
tekur síður við sjúklingum vegna
verkfallsins og hið sama gildir um
ýmsar stofnanir.
jonhakon@frettabladid

Það sem hefði gerst
við þennan samning er að
eftir fjögur ár hefðu
byrjunarlaun hjúkrunarfræðings farið úr 304
þúsund í 359 þúsund, á
meðan lágmarkslaun á
almenna markaðnum
yrðu 300 þúsund
Ólafur G. Skúlason
formaður Félags hjúkrunarfræðinga

Opinber umræða kann að verða til þess að fleiri fái faglega aðstoð:

Brotamenn leiti frekar hjálpar
SAMFÉLAG Ólafur Örn Bragason réttarsálfræðingur
segir mögulegt að umræðan um kynferðisofbeldi á
Beauty Tips á Facebook um helgina verði til þess að
gerendur leiti sér hjálpar.
Ólafur vísar til þess að þetta hafi gerst eftir
umræðuna um mál Karls Vignis Þorsteinssonar
brotamanns árið 2013. „Þó að málin færu ekki fyrir
dóm, af því að þau voru fyrnd, þá voru margar fjölskyldur í sárum og þessir einstaklingar þurftu að taka
á sínum málum,“ segir Ólafur.
Tilkynningum um kynferðislegt ofbeldi mun mögulega fjölga eftir umræðu á Beuty Tips á Facebook.
Margar konur lýstu um helgina mjög grófu
ofbeldi sem þær hafa orðið fyrir. Anna Bentína
Hermansen, starfskona Stígamóta og brotaþoli kynferðisofbeldis, segir ómögulegt að fullyrða hvað
gerist. „En síðast þegar umræðan var, varðandi mál
Karls Vignis, þá gerðist það, að það var stanslaus
aðsókn í Stígamót og fjölgun á tilkynningum til lögreglu,“ segir Anna Bentína.
Hún bendir á að sumar þeirra kvenna sem hafa
tjáð sig upp á síðkastið séu að segja frá í fyrsta
skipti, þótt ofbeldisverkin hafi átt sér stað fyrir ein-

MIKILVÆGT AÐ TJÁ SIG Anna segir að margir þolendur séu

að tjá sig í fyrsta sinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

hverju síðan. Það sé mjög mikilvægt að segja frá.
Anna Bentína segir, að af eigin reynslu geti hún
fullyrt, að eina leiðin til að fara í gegnum svona
raunir sé að segja frá. „Það var ekki hægt að fara
neinar hliðarleiðir,“ segir hún.
- jhh
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Verð: 850.000 kr.

Verð: 2.390.000 kr.

Tilboð: 8.290.000 kr.

Peugeot 107 Cool SJX04

Citroën C3 SX YZP88

Skráður júlí 2011, 1,0i bensín, beinskiptur.
Ekinn 67.500 km.

Ciroen Nemo Fourgon Van BHM78

Volvo XC90 Momentum D5 AWD EYG10

Sráður febrúar 2008, 1,6i bensín, beinskiptur.
Ekinn 120.000 km.

Skráður desember 2014, 1,3TDCi dísil, beinsk.
Ekinn 2.700 km.
rgð

Skráður apríl 2012, 2,4Di dísil, sjálfskiptur.
Ekinn 72.000 km.
Ásett verð: 8.590.000 kr.

Í áby

NOTAÐIR BÍLAR
MIKIÐ ÚRVAL OG GOTT VERÐ
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Tilboð: 3.090.000 kr.

Tilboð: 2.390.000 kr.

Ford Focus Trend Edition JBX17

Renault Megane II Berline FYM75

Skráður september 2014, 1,0i bensín, beinskiptur.
Ekinn 2.200 km.
rgð
Ásett verð: 3.350.000 kr. Í áby

Skráður mars 2012, 1,5TDi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 56.000 km.
Ásett verð: 2.690.000 kr.

TÖKUM

ALLAR

BÍLINN
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300.0 ÁTT!
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.
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260.0 ÁTT!
L
Í AFS

ÞINN
Verð: 1.890.000 kr.

Ford Fiesta Trend KJ292

Verð: 1.850.000 kr.
Suzuki Alto GL DHA99
Skráður júní 2013, 1,0i bensín, sjálfskiptur.
Ekinn 16.400 km.
rgð

Í áby

Árgerð 2009, bensín
Ekinn 120.000 km, sjálfskiptur

6NRÊDÊɤՏ
ʑʖʢɔ
Gʌʛɔȱ͕ɠ

NOTADIR.BRIMBORG.IS
Ýmsar fjármögnunarleiðir í boði. Spyrðu ráðgjafa.

TEGUNDIR

BÍLA UPPÍ
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Tilboð: 1.050.000 kr.

Tilboð: 2.490.000 kr.

Tilboð: 3.390.000 kr.

SÝNDU OKKUR BÍLINN

ÞINN OG VIÐ GERUM

ÞÉR TILBOÐ Í MILLIGJÖF.

ENGIN SKULDBINDING

Ford Focus Trend NN019
Skráður október 2006, 1,6i bensín, beinsk.
Ekinn 129.200 km.
Ásett verð: 1.190.000 kr.

Toyota Yaris Hybrid MMS90
Skráður janúar 2013, 1,5i hybrid, sjálfskiptur.
Ekinn 27.000 km.
rgð
Ásett verð: 2.690.000 kr. Í áby

Ford Escape Limited AWD AYX84
Skráður júní 2011, 2,5i bensín, sjálfskiptur.
Ekinn 99.900 km.
Ásett verð: 3.590.000 kr.

<
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Hafðu samban
strax!
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.
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Tilboð: 2.790.000 kr.

Tilboð: 3.550.000 kr.

Volkswagen Passat Metan UGD66
Skráður júlí 2012, 1,4i bensín/metan, sjálfskiptur.
Ekinn 74.000 km.
Ásett verð: 3.190.000 kr.

FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK

Notaðir bílar - Brimborg

Tilboðsbílarnir fara
beint á Facebook!

Ford Kuga Titanium S PGH11
Skráður júní 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn 101.000 km.
Ásett verð: 3.990.000 kr.
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Tilboð: 1.750.000 kr.

Tilboð: 1.890.000 kr.

Nissan Micra Visia OXS12

Citroën C4 Comfort NIU78

Skáður júní 2012, 1,2i bensín, sjálfskiptur.
Ekinn 43.100 km.
Ásett verð: 1.890.000 kr.

Skráður mars 2013, 1,6TDCi dísil, beinskiptur.
Ekinn: 82.000 km.
Ásett verð: 2.090.000 kr.

Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050
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VEISTU SVARIÐ?

Foreldrar ósáttir við að hafa ekki verið hafðir með í ráðum þegara ákvörðun var tekin um flutninga:

Hjallastefnan fær inni í Engidalsskóla
HAFNARFJÖRÐUR Foreldrar barna í Norðurbæ

1. Hver er forseti FIFA?
2. Hvar opnuðu íslenskar konur sig
fyrir helgi um kynferðislegt ofbeldi?
3. Hve margar íbúðir ætlar ríkisstjórnin að láta byggja næstu fjögur ár?
SVÖR

Hafnarfjarðar eru ósáttir við þá tilhögun
bæjaryfirvalda að leigja Hjallastefnunni
skólahúsnæði á vegum bæjarins í starfstöð
Víðistaðaskóla í Engidal fyrir 5. og 6. bekk.
Ásdís Björk Kristjánsdóttir á barn í 4.
bekk grunnskólans og því mun það fara í
Víðistaðaskóla næsta haust. „Okkur finnst
aftan að okkur komið og skiljum ekki þessa
tilhögun. Ef rými er til staðar í Engidalsskóla fyrir skólahald í 5. og 6. bekk þykir
okkur einsýnt að þau börn sem fyrir eru í
skólanum geti haldið áfram námi þar,“ segir
Ásdís Björk.

RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR Hjallastefnan sendi inn

erindi þann 30. apríl þar sem fyrirtækið óskaði eftir
húsnæði fyrir starfsemi sína. Þann 21. maí var samþykkt að veita henni aðstöðu í Engidalsskóla. Fræðsluráð hefur ekki tekið samþykktina fyrir á fundi.

Samrýmist skipulagi
Reykjavíkurborgar

1. Sepp Blatter 2. Beauty Tips á Facebook
3. 2.300 félagslegar íbúðir

TENNISÆFINGAR
FYRIR 13-18 ÁRA
byrjendur í sumar
virka daga kl. 16.30-18
Upplýsingar & skráning í síma
564 4030 og á tfk.is

Rósa Guðbjartsdóttir, formaður fræðsluráðs, segir nægt pláss vera til staðar. „Þetta
var gert í góðu samráði við leikskólastjóra og
skólastjóra. Hér er um að ræða þrjátíu börn
á vegum Hjallastefnunnar og eftir því sem
ég kemst næst þá á þessi ráðstöfun ekki að
þrengja að þeim börnum sem fyrir eru. Samkomulag um þetta náðist í góðri samstöðu og
sátt,“ segir Rósa.
Foreldraráð leikskólans Álfaborgar hefur
sent bæjaryfirvöldum bréf þar sem þessi tilhögun er gagnrýnd. Kemur fram í bréfinu að
þau telji bæjaryfirvöld hafa farið á svig við
eigin stefnu í skóla og fjölskyldumálum.
- sa

Tennisfélag Kópavogs

Ný samgöngumiðstöð mun rísa í Holtagörðum fljótlega. Gray Line Iceland mun
hafa heimahöfn í húsnæði Reita hf. Hjálmar Sveinsson segir þetta samrýmast
stefnu Reykjavíkurborgar. Ekkert pláss sé til staðar í miðborginni fyrir starfsemina.
REYKJAVÍK Ný samgöngumiðstöð

THE
HE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON THE OCEAN BIOSPHERE

Áhrif
loftslagsbreytinga
á lífríki sjávar
Opinn fundur á vegum Náttúruverndarsamtaka Íslands, franska sendiráðsins,
Evrópustofu og Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands.

Þriðjudaginn 2. júní kl. 09.00-10.30
í fyrirlestrarsal Þjóðminjasafnsins
Á þessum fundi verður rætt um áhrif loftslagsbreytinga á vistkerfi sjávar, súrnun hafsins, breytta
fiskigengd í hafinu og COP21 loftslagsráðstefnu
Sameinuðu þjóðanna í París.
Frummælendur:
Kelly Rigg, framkvæmdastjóri og stofnandi Varda Group
Attilio Gambardella, sérfræðingur hjá ESB á sviði loftslagsaðgerða
Haukur Þór Hauksson, aðstoðarframkvæmdastjóri Samtaka
fyrirtækja í sjávarútvegi
Philippe O’Quin, sendiherra Frakklands á Íslandi
Fundarstjóri: Guðmundur Ingi Guðbrandsson, framkvæmdastjóri
Landverndar
Fundurinn fer fram á ensku. Allir velkomnir.
Boðið verður upp á kaffiveitingar frá kl 08.30 til 09.00.

mun taka til starfa í Holtagörðum
á næstunni. Gray Line Iceland og
rekstraraðilar AVIS- og Budgetbílaleiganna hafa undirritað samkomulag þess efnis við Reiti hf. sem
á og rekur verslunarmiðstöðina við
Holtagarða. Allar rútuferðir Gray
Line Iceland munu hefjast og enda
í Holtagörðum.
Þórir Garðarsson, sölu- og markaðsstjóri Gray Iceland, segir það
hafa legið fyrir lengi að fyrirtækið
þurfi að fara frá Lækjartorgi þar
sem starfsemi fyrirtækisins hefur
haft aðsetur upp á síðkastið. „Við
höfum verið að vinna í því undanfarin ár að finna nýja staðsetningu
undir reksturinn sem gæti hentað
fyrirtæki eins og Gray Line. Þetta
er niðustaðan að þjónusta ferðamenn frá Holtagögörðum og taka
þátt í þeirri uppbyggingu,“ segir
Þórir. „Allar okkar ferðir hefjast
og enda í Holtagörðum. Á rólegum
dögum erum við að tala um 2.000
farþega en fer yfir 3.000 á góðum
degi. Því þarf mikið til og þetta er
gott skref fyrir svæðið. Við munum
því halda áfram að þróa þetta verkefni í Holtagörðum.“
Hjálmar
Sveinsson, formaður skipulagsnefndar Reykjavíkurborgar,
segir þessa uppbyggingu fara vel
saman við skipulag borgarinnar
HJÁLMAR
í þessum efnum.
SVEINSSON
„Mér sýnist þetta
samrýmast stefnu Reykjavíkurborgar ágætlega þar sem við vitum
að ekki er pláss í Lækjargötu fyrir
starfsemina. Mér skilst að enn sem
komið er sé líka of þröngt um vik
við BSÍ því þar er fjöldi fyrirtækja
með mikið af bílum. Þarna er stórt
malbikað svæði og við munum finna
lausn á þessu. Svo er það undir
fyrirtækinu komið hvort lausnin sé
til lengri eða skemmri tíma.“

NÝ SAMGÖNGUMIÐSTÖÐ Um tvö þúsund gestir munu daglega bætast í hóp við-

skiptavina í Holtagörðum.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJÉTUR

UPPDRÁTTUR Eins og sést á myndinni munu Reitir byggja upp nýtt þjónustutorg
fyrir ferðamenn.

Þórir segir fyrirtækið munu
þjónusta ferðamenn vel með því
að skutla þeim á minni bílum til
og frá hótelum og gististöðum.
„Við erum að sækja ferðamenn á
um 120 staði í 101 og munum halda
því áfram. Því mun sókn stórra
ökutækja frá okkur minnka niður
í miðbæ Reykjavíkur.“ segir Þórir.

Gert er ráð fyrir að starfsemin hefjist fljótlega á svæðinu.
Samhliða því að fyrirtækin flytji
heimahöfn sína í Holtagarða munu
Reitir byggja upp nýtt matar- og
þjónustutorg fyrir alla þá ferðamenn sem munu heimsækja húsið
á næstu árum.
sveinn@frettabladid.is

www.ams.hi.is og www.evropustofa.is

Um 75% borgarbúa flokka sjaldan eða aldrei lífrænan úrgang sýnir könnun:

Styrkir rannsókn á matarsóun
NEYSLA Reykjavíkurborg mun

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

veita Landvernd tveggja milljóna
króna styrk til að vinna forrannsókn á matarsóun á reykvískum
heimilum, taka saman hugmyndir að aðgerðum og setja upp vefsíðu til að miðla upplýsingum um
matarsóun og varnir gegn henni
á Íslandi.
Forrannsóknin tekur til valinna
þátta og mun fara fram á 15-20
reykvískum heimilum.
Í spurningakönnun sem Capacent Gallup (2014) vann fyrir
Reykjavíkurborg og SORPU bs.

í mars á þessu ári kom fram að
um 75% íbúa höfuðborgarsvæðisins flokka sjaldan eða aldrei lífrænan eldhúsúrgang, þ.e. matarleifar. Jafnframt kom fram að um
65% myndu flokka meira ef eldhúsúrgangur væri sóttur á heimili
þeirra. Könnunin sýndi því ríkan
vilja íbúa höfuðborgarsvæðisins
til að flokka lífrænan úrgang frá
öðrum úrgangi, en flokkun kynni
einmitt að vera fyrsta skrefið til
að öðlast yfirsýn á umfang matvæla sem hent er, segir í tilkynningu.
- shá

SÓUN Milljarða virði af mat er hent

árlega.

heimkaup.is

RISAÚTSALA!
Gerðu bestu kaup sumarsins á vefnum!
86%

50%
afsláttur

afsláttur

UNIT IPHONE 5S
HULSTUR

VERÐ ÁÐUR

PRÓTEIN POKAR

4.990,-

VERÐ ÁÐUR 9.490,-

690,-

4.690,-

60%

40.000,afsláttur

LG 47" 3D SNJALLSJÓNVARP

71%

afsláttur

afsláttur
PIMA JERSEY
STUTTERMABOLUR

VERÐ ÁÐUR

159.990,-

119.990,-

UNOLD 28031 COFFEE
MACHINE WHITE LINE

VERÐ ÁÐUR

TOPCOM HITAMÆLIR

8.990,-

VERÐ ÁÐUR 1.690,-

3.596,-

VERÐ ÁÐUR

5.990,-

490,-

2.990,-

50%

afsláttur
ur

85%

afsláttur

NÁTTFATASETT

VERÐ ÁÐUR

6.490,TURTLES GO TIME

3.894,-

40%
afsláttur

LOOM
VINATEYGJUR

75%
afsláttur

NERF VOTEX
DISKABYSSA

VERÐ ÁÐUR

VERÐ ÁÐUR 4.490,-

VERÐ ÁÐUR 299,-

690,-

75,-

6.990,-

1.690,-

HEAT GEAR ALPHA
HLÝRABOLUR

76%
afsláttur

3.790,VERBATIM USB 3.0 STORE N
OG SUPERSPEED 16GB GULUR

VERÐ ÁÐUR

54%

2.590,MATCH ATTAX SAFNMAPPA

5 VIÐAR SPIL

VERÐ ÁÐUR 2.990,-

VERÐ ÁÐUR 5.490,-

897,-

1.190,-

8.000,afsláttur

afsláttur

SLÉTTUJÁRN

70%
afsláttur

80%

afsláttur

LG SOUNDBAR 2.1 BLUETOOTH

VERÐ ÁÐUR

VERÐ ÁÐUR 56.990,-

54.990,-

48.990,-

36.990,-

SAMSUNG
SUNG GALAXY A3

LEGO
EGO WEAR ALF HÚFUR

LOTTO

VERÐ ÁÐUR 3
3.290,290 -

VERÐ ÁÐUR 1.990,-

987,-

VERÐ ÁÐUR
UR

PÚSLUSPIL

VERÐ ÁÐUR

4.990,-

VERÐ ÁÐUR 2.290,-

5.990,-

47%
afsláttur

15.990,-

70%
afsláttur
18.990,-

60.000,afsláttur

20.000,afsláttur

FROZEN
ÞRÍVÍDDARRAMMI

BRAUN MULTIQUICK 3
300 DJÚSVÉL

29.990,-

398,-

3.490,-

499,-

VERÐ ÁÐUR

60%

afsláttur

NIKE PRO
MEÐ V HÁLSMÁLI

afsláttur

1.996,6,-

3.990,-

afsláttur

78%

NAUÐSYNLEGAR
LEGAR
FITUSÝRUR
R

VERÐ ÁÐUR 9.990,-

42%

60%

afsláttur
ur

VERÐ ÁÐUR 29.990,-

afsláttur

2.748,-

18.000,-

ARMAGGEDDON
A5 2.1 HÁTALARAR

afsláttur

5.990,-

50%
afsláttur

70%
afsláttur

37%

VERÐ ÁÐUR

37%
afsláttur

VERÐ ÁÐUR

56 DROPLET AIRDOCK

2.990,-

VERÐ ÁÐUR 89.990,-

897,-

29.990,-

VERÐ ÁÐUR
V

99.990,-

79.990,79
990

LANDMANN MITON
3JA BRENNARA GASGRILL

Öryggi - Ekkert mál að skila eða skipta

Hægt að greiða við afhendingu

Frí heimsending samdægurs

Augljós kostur við að versla við innlenda risavefverslun
og vöruhús eins og Heimkaup.is er að ekkert mál er að
skila eða skipta ef upp koma vandamál.

Ólíkt mörgum netverslunum býðst þér einnig að greiða
með peningum eða korti við afhendingu vörunnar.
Öruggara verður það ekki.

Höfuðborgarsvæðið: Pantaðu fyrir kl. 13:00 og sendingin getur verið komin til þín fyrir 16:00 sama dag
og strax sama kvöld ef pöntun berst fyrir kl. 17:00. Pantanir berast strax daginn eftir víðast hvar á landsbyggðinni.
Allar pantanir yfir 4.000,- sendar frítt hvert á land sem er.

Nú versla Íslendingar á netinu... á Heimkaup.is!

Smáratorgi 3 · 201 Kópavogi · 550 2700
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SVONA ERUM VIÐ

Krakkar af öllu Austurlandi fæddir 2001 fá tækifæri til að kynnast sjávarútvegi og skyldum greinum:

Sjávarútvegsskóli Austurlands settur á fót
MENNTUN Sjávarútvegsskóli Austurlands mun

181.000

starfandi
einstaklingar voru á vinnumarkaðnum
í apríl.
Hefur þeim fjölgað um rúmlega
11 þúsund á síðustu tólf mánuðum.

starfa um allan fjórðunginn í sumar. Í ár gefst
ungmennum sem fædd eru árið 2001 kostur á
að sækja skólann, en ráðgert er að kenna á sex
stöðum; í Neskaupstað, á Eskifirði, Fáskrúðsfirði, Vopnafirði, Höfn og Seyðisfirði. Nemendum frá þeim byggðarlögum, sem ekki verður kennt í, verður ekið til og frá kennslustað.
Auk sveitarfélaga við sjávarsíðuna mun Fljótsdalshérað taka fullan þátt í skólahaldinu.
Skólinn á rætur að rekja til Sjávarútvegsskóla Síldarvinnslunnar sem hóf starf sitt
sumarið 2013. Mikill áhugi reyndist vera á
skólastarfinu en lögð var áhersla á að fræða

ungmennin um sögu sjávarútvegs og fiskvinnslu, gæða- og markaðsmál, starfsmannamál og menntun starfsfólks í sjávarútvegi og
tengdum greinum. Þá var farið í vettvangsheimsóknir um borð í skip, fiskvinnslufyrirtæki og til fyrirtækja sem þjónusta sjávarútveginn. Meginástæða þess að efnt var til
skólahalds sem þessa er sú að skólakerfið
leggur litla áherslu á fræðslu um þessa undirstöðuatvinnugrein, segir í frétt frá Síldarvinnslunni, sem hlaut viðurkenningu Samtaka atvinnulífsins sem menntasproti ársins í
febrúar síðastliðnum fyrir frumkvæði sitt við
að koma Sjávarútvegsskólanum á fót.
- shá

Á NESKAUPSTAÐ Á þriðja ári er Sjávarútvegsskólinn
að sprengja allt utan af sér.
MYND/SÍLDARVINNSLAN

Enginn sótti um 11
lausar stöður nyrðra
Erfiðlega gengur að fá sérgreinalækna til starfa hjá Sjúkrahúsinu á Akureyri. Staðsetning spítalans og efnahagshrunið árið 2008 skýra það að einhverju leyti, segir
framkvæmdastjóri lækninga. Auglýsa nú eftir læknum á erlendum vettvangi.
HEILBRIGÐISMÁL Enginn sérfræði-

MIKIÐ TJÓN Byggingin er talsvert skemmd eftir slysið.

NORDICPHOTOS/AFP

Þungur hlutur hrapaði niður 28 hæðir í New York í gær:

Tíu manns slösuðust í óhappinu
NEW YORK Tíu manns slösuðust í New York í gær þegar þungur hlutur sem krani var að hífa féll niður 28 hæðir. Hluturinn losnaði af
kranavírnum og hrapaði á ógnarhraða niður á gangstétt á Madison
Avenue.
Hluti byggingarinnar skemmdist eins og sést á myndinni en tjónið
hefði getað orðið mun meira.
Mildi þykir að ekki fór verr og Bill de Blasio, borgarstjóri í New
York, þakkaði guði fyrir að óhappið varð snemma á sunnudegi en
ekki á háannatíma því þá hefði fleira fólk hugsanlega slasast.
- glp

BYRJENDANÁMSKEIÐ Í
TENNIS FYRIR FULLORÐNA
eru að hefjast
Skráning stendur yfir í síma
564 4030 og á tennishollin.is

læknir sótti um starf hjá sjúkrahúsinu á Akureyri nú nýverið. Sjúkrahúsið auglýsti ellefu lausar stöður
sérfræðilækna í vor. „Við höfum
sent sams konar auglýsingar til
Norðurlanda núna til að fylla í stöðurnar,“ segir Sigurður Einar Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga við Sjúkrahúsið á Akureyri.
„Við auglýstum eftir töluvert
mörgum stöðum en höfum ekki
fengið umsókn frá íslenskum
læknum. Nú eru komnar í birtingu sams konar auglýsingar á
Norðurlöndunum og við finnum
að sú auglýsing hefur vakið athygli
einhverra því við erum farnir
að fá einhverjar fyrirspurnir,“
segir Sigurður. „Það er auðvitað
áhyggjuefni að íslenskir læknar
sem eru úti hafi ekki sótt um en
við vonum að þeir skili sér núna.“
Erfiðlega hefur gengið að manna
þær stöður sem eru að losna og eru
sérgreinalæknar á sjúkrahúsinu á
Akureyri margir hverjir að komast á aldur og því þarf að ráða í
margar stöður. Forsvarsmenn
sjúkrahússins reyna því að fylla í
margar stöður í þessari atrennu til
að forðast að lenda í þeirri klemmu
að vanta sérgreinalækna að nokkrum árum liðnum.
Sjúkrahúsið á Akureyri er
stærsta sjúkrahúsið í landsbyggðunum og sinnir þjónustu við íbúa
allt frá Húnaþingi vestra og langt
austur á land. Sigurður segir
ástæður þess að enginn hafi sótt
um stöðurnar líklega margþættar.
„Það er skortur á sérgreinalæknum nú þegar á landinu og
þeir íslensku læknar sem eru hér á

SJÚKRAHÚSIÐ Á AKUREYRI Auglýst var í Læknablaðinu og á Starfatorgi ríkisins
eftir sérgreinalæknum en það bar engan árangur.

landi eru nú þegar komnir í stöður.
Einnig hefur efnahagshrunið 2008
líklega áhrif sem og að byggðasjónarmið geta einnig haft áhrif,“
segir Sigurður og segir erfiðara að
fá lækna til starfa utan stórra þéttbýlisstaða. Það sé ekki séríslenskt
fyrirbæri að erfiðara sé að manna
stöður í dreifðum byggðum og það
hafi sýnt sig í Evrópu að erfitt sé
að manna stöður utan stórborga.
„Nú horfir kannski til betri tíma
í efnahagslífinu og við erum að
færa okkur upp úr öldudal hrunsins,“ segir Sigurður. „Við leggjum
áherslu á að hér á Akureyri eru
ýmis gæði sem við vinnum ekki
á öðrum stöðum og við erum að
benda á það fjölskylduvæna sam-

Við
auglýstum
eftir töluvert
mörgum
stöðum en
höfum ekki
fengið umsókn frá íslenskum læknum
Sigurður Einar Sigurðsson,
Frmkvæmdastjóri lækninga á við
Sjúkrahúsið á Akureyri

félag sem er hér til staðar á Akureyri. Vonandi náum við að fylla í
stöðurnar á næstu vikum.“
sveinn@frettabladid.is

Lyfjaauglýsing

Viltu meðhöndla liðverkinn
án þess að taka töﬂur?

50

%

ag

150g

n!

Prófaðu að meðhöndla liðverkina
með Voltaren geli.

m e ir a m
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VIÐ VITUM HVAÐ
DRAUMAFERÐIN
SKIPTIR MIKLU MÁLI
Nú safnar þú Vildarpunktum Icelandair með F plús

VÍS | ÁRMÚLA 3 | 108 REYKJAVÍK | SÍMI 560 5000 | VIS.IS

ENNEMM / SÍA / NM69035

Það styttist í draumaferðina því nú geta þeir sem eru með F plús safnað
Vildarpunktum Icelandair af öllum viðskiptum sínum við VÍS. Þú færð
2.000 Vildarpunkta um leið og þú skráir þig á vis.is.
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Mismunandi orkukostnaður:

Orka dýrust á
Vestfjörðum
NEYTENDUR Húshitun og rafmagnskostnaður er hæstur hjá
Orkubúi Vestfjarða (OV) samkvæmt úttekt Orkustofnunar
fyrir Byggðastofnun.
Er verðið á rafmagni og húshitun nærri tvöfalt dýrara en í
Hveragerði þar sem verðið er
lægst. Tekin var saman raforkunotkun og hitaveita og heildarorkunotkun skoðuð.
Rafmagnið er ódýrast á Akureyri en dýrast hjá OV. Þar er
munurinn um 30 prósent. Meiri
munur er á húshitun. Hún er
ódýrust í Hveragerði en dýrust
hjá OV og í dreifbýli á svæði
RARIK. Verðmunurinn þar er
rúmlega tvöfaldur.
- sa

Vísitala fyrir matvæli óbreytt:

Lækkun á vísitölu
framleiðsluverðs
HAGSTOFAN Vísitala framleiðsluverðs lækkaði um 0,8 prósent
frá mars til aprílmánaðar þetta
árið samkvæmt upplýsingum frá
Hagstofu Íslands. Í apríl var hún
222,6 stig.
Vísitala framleiðsluverðs fyrir
sjávarafurðir var 277,3 stig, sem
er hækkun um 0,7 prósent frá
fyrri mánuði, og vísitala fyrir
stóriðju var 229,4 stig og lækkaði um 3,3 prósent.
Vísitalan fyrir matvæli hélst
óbreytt milli mánaða og vísitala
fyrir annan iðnað hækkaði um
1,0 prósent.
- ngy

Sjávarútvegsfyrirtæki farin
í alþjóðlegt markaðsátak
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi halda utan um herferð í markaðsmálum íslensks sjávarfangs. Kastljósinu er
beint að neytendum. Tækifærin eru mikil enda selja íslensk fyrirtæki 20 milljónir fiskmáltíða á hverjum degi.
SJÁVARÚTVEGUR Samtök fyrir-

tækja í sjávarútvegi (SFS) samþykktu á aðalfundi sínum í gær
að ráðast í herferð til markaðssetningar íslensks sjávarfangs.
Það verður gert undir yfirskriftinni „Fiskur frá Íslandi“ og beinist beint að neytendum. Möguleikarnir til að auka verðmæti
sjávarfangs héðan virðast gríðarlegir en verkefnið er hugsað
til langs tíma.
Þ etta kom
fram á ráðstefnu
Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) á
föstudag, þar
KOLBEINN
sem markaðsÁRNASON
setning og aukin
verðmæti sjávarafurða voru í forgrunni.
Nálgun Kolbeins Árnasonar, framkvæmdastjóra SFS, að
verkefninu í erindi sínu var allrar athygli verð. Íslendingum er
tamt að vega og meta árangur
sinn í fiskveiðum í tonnum, en
hann benti á að á hverjum degi
framleiðir íslenskur sjávarútvegur sem nemur 20 milljónum
máltíða á mörkuðum okkar með
sjávarfang. Þó að hans mati sé
flest vel gert við veiðar, vinnslu
og sölu á sjávarfangi á Íslandi

20

milljónir máltíða
á dag sem
Íslenskur sjávarútvegur
framleiðir.

þá sé ástæða til að taka markaðsmálin „alvarlega til skoðunar“, enda beri greininni að gera
sífellt betur þegar ábyrgð hennar gagnvart íslensku samfélagi
sé höfð hugföst. Hann tiltók að
íslenskur sjávarútvegur væri sá
eini í OECD-löndunum sem skilar meiru til samfélagsins en hann
þiggur í formi ríkisstyrkja.
Helga Thors, markaðsstjóri
SFS, gerði grein fyrir ákvörðun
aðalfundar samtakanna í gær – að
ráðast í markaðsátak eða herferð.
Nokkuð sem hefur verið í undirbúningi um skeið.
Helga sagði að í sem einföldustu máli væri takmarkið að auka
verðmætin. Til þess yrði lögð
áhersla á sérkenni lands og þjóðar og okkar villta fisk, sjálfbærni
veiðanna, tækni og nýsköpun.
„Við höfum frábæra sögu að segja
en við höfum ekki verið að segja
hana markvisst hingað til,“ sagði
Helga og bætti við að þrátt fyrir
velgengni höfum við sjálf ekki
stjórn á vörumerkinu „Fiskur frá
Íslandi“, en um 99% af öllu sjávar-

Á SJÓ Íslendingar fá 40% hærra verð fyrir sínar afurðir en Norðmenn–engin þjóð
þénar jafn mikið hlutfallslega á sjávarútvegi og er á sama tíma jafn háð fiskveiðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/JSE

fangi veiddu á Íslandsmiðum eru
flutt út – en 90% af því magni
fara fyrst í hendurnar á milliliðum hvers konar. „Nú ætlum við að
tala við neytendur beint.“
Sigurður Ingi Jóhannsson

sjávarútvegsráðherra sagði í sínu
erindi að telji greinin eftirsóknarvert að fá liðsinni stjórnvalda við
markaðssetningu þá sé hann boðinn og búinn til að vinna að því á
sínum vettvangi. svavar@frettabladid.is

Þingkosningar fara fram í Danmörku þann 18. júní:

Bláa blokkin stærst
STJÓRNMÁL Bláa blokkin svokall-

PANTAÐU BIÐPÓST
FYRIR SUMARFRÍIÐ!
Með biðpósti sleppurðu við að pósturinn
hlaðist upp heima hjá þér meðan þú ert í fríi.
Pantaðu biðpóst á www.postur.is eða á næsta
pósthúsi og þú velur hvar pósturinn þinn bíður
eftir þér.

VIÐ KOMUM ÞVÍ TIL SKILA

www.postur.is

aða er með meirihluta í skoðanakönnun Berlingske um fylgi stjórnmálaflokkanna í þingkosningum í
Danmörku.
Þingkosningar fara fram í landinu þann 18. júní næstkomandi.
Bláa blokkin er með 51,7 prósent
atkvæða. Rauða blokkin svonefnda
er með 48,3 prósenta fylgi samkvæmt könnuninni.
Fram til þessa hefur jafnaðarmönnum Helle Thorning-Schmidt
forsætisráðherra gengið vel en
aðrir vinstriflokkar fóru að gefa
eftir. Stuðningurinn við Jafnaðarmannaflokkinn er um 25 prósent
en þrátt fyrir gott gengi flokksins mælist nú bláa blokkin með
meirihluta atkvæða. Þar fer Lars
Lökke, formaður Venstre, fremstur í flokki.
Til bláu blokkarinnar í dönskum
stjórnmálum teljast Venstre, Danski
þjóðarflokkurinn, sem hefur aukið

ÞINGKOSNINGAR Forsætisráðherra

Danmerkur boðaði til þingkosninga 18.
júní næstkomandi.

fylgi sitt mikið að undanförnu, og
danski íhaldsflokkurinn.
Til rauðu blokkarinnar teljast
Sósíaldemókratar, Einingarlistinn,
Radikale venstre og stuðningsflokkur ríkisstjórnar Thorning-Schmidt.
- ngy

Þingvallavatni lokað fyrir beituveiði til 15. júní:

Lokað vegna vorkulda
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VEIÐI Þjóðgarðsvörður hefur fram-

lengt bann við stangveiði með beitu
í Þingvallavatni vegna vorkulda
og síðbúinnar göngu stórurriðans
hans vegna. Veiði á allt agn átti að
vera leyfilegt frá og með næsta
mánudegi, 1. júní, en skyndilokun
þjóðgarðsvarðar þýðir að aðeins
fluguveiði er leyfð til 15. júní.
Sleppa skal öllum veiddum fiski
eins og skylda hefur verið til í vor.
Þessi maímánuður er sá kaldasti frá 1977 og því er allt lífríkið
á eftir áætlun og því talið nauðsynlegt að grípa til aðgerða til verndunar urriðastofnsins.
Í tilkynningu segir að mikil uppbygging hefur átt sér stað á urriðastofninum í Þingvallavatni undanfarin ár. „Hætt er við því að stórt
skarð yrði höggvið í stofninn ef
beituveiði myndi hefjast þar 1. júní.

FALLEG VEIÐI Aðeins er veitt á flugu
til 15. júní–öllum urriðum skal sleppt.
MYND/HINRIK

Ekki bætir úr skák að bleikjan er
einnig á eftir áætlun og varla farin
að sjást í vötnum landsins þannig
að álag á þjóðgarðinn með beituveiði yrði enn meira fyrir vikið þar
sem veiðiálag dreifist lítið á önnur
vatnasvæði.“
- shá

| FRÉTTIR |

MÁNUDAGUR 1. júní 2015

11

Hjálparstarf kirkjunnar selur gjafakort til stuðnings barnafjölskyldum sem standa höllum fæti:

Hundruð barna njóta styrkja í sumar
SAMFÉLAG Nær tvö hundruð gjafaVIÐURKENNING Rio Tinto Alcan fékk

verðlaunin í fyrra.

MYND/FESTA

Jafnréttisverðlaun til OR:

Vinnan henti
báðum kynjum
JAFNRÉTTI Orkuveita Reykjavíkur

hlaut Hvatningarverðlaun jafnréttismála árið 2015.
Ragnheiður Elín Árnadóttir,
iðnaðar- og viðskiptaráðherra,
afhenti Bjarna Bjarnasyni, forstjóra Orkuveitunnar, viðurkenninguna í gær. Orkuveitan hefur
markvisst tekið skref til jafnréttis
og að jafna stöðu kynjanna. Fyrirtækið hefur unnið að því að breyta
vinnuumhverfinu þannig að það
henti betur báðum kynjum.
Verðlaunin eru veitt í annað
sinn en í fyrra fóru þau til Rio
Tinto Alcan.
- srs

kort Hjálparstarfs kirkjunnar
hafa selst í verslunum Hagkaups
nú í maímánuði. Ágóðanum af sölu
gjafakortsins „Gleðilegt sumar“,
sem kostar 1.200 krónur, verður varið til að styrkja efnaminni
barnafjölskyldur í sumar.
„Um nokkur hundruð börn hafa
notið góðs af styrkjum frá okkur
á sumrin og fjöldinn verður svipaður nú,“ segir Vilborg Oddsdóttir
félagsráðgjafi.
Stuðningurinn er margþættur, að

því er hún greinir frá. „Við kaupum árskort í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn og miða í útileikhúsið. Við gefum auk þess gjafakort
svo að fjölskyldan geti keypt ís og
hamborgara svo eitthvað sé nefnt.
Markmiðið er að fjölskyldan geti
gert eitthvað skemmtilegt saman.“
Verkefnið Samvera og góðar
minningar er skipulagt sumarfrí
fyrir barnafjölskyldur í sumarbúðum skáta við Úlfljótsvatn 8.-12.
júní. Í sumarbúðunum verða 20
fullorðnir og 50 börn. Áætlað er að

um helmingur þátttakenda verði
fjölskyldur af erlendu bergi brotnar.
Í sumar er jafnframt á dagskrá
tilraunaverkefni sem heitir Að
rækta garðinn sinn, en það er matjurtarækt og námskeið um ræktun, næringargildi, matreiðslu og
geymslu grænmetis. Því er ætlað
að stuðla að samveru fjölskyldunnar, útivist, hreyfingu, góðri
næringu, verkkunnáttu og bættri
sjálfsmynd barna jafnt sem foreldra.
- ibs

Í SUMARBÚÐUM Hjálparstarf kirkjunn-

ar býður barnafjölskyldum í sumarbúðir
við Úlfljótsvatn.
MYND/HJÁLPARSTARF KIRKJUNNAR

„All in 1“ uppþvottatöflurnar frá Finish
fylgja með öllum
Siemens uppþvottavélum.

42 prósent hækkun í febrúar:

Aflaverðmæti
eykst milli ára
HAGSTOFAN Verðmæti afla upp úr

sjó nam tæpum 16,2 milljörðum
í febrúar eða 41,7 prósent hærra
en í febrúar 2014. Frá þessu
greinir Hagstofa Íslands.
Vegur þar þyngst aflaverðmæti
loðnu sem nam tæpum 6 milljörðum og jókst um um 4 milljarða
samanborið við febrúar 2014.
Aflaverðmæti þorskaflans nam
6,2 milljörðum í febrúar sem er
ríflega 24% aukning miðað við
sama mánuð 2014.
Aflaverðmæti á tólf mánaða
tímabili frá mars 2014 til febrúar
2014 nam 142,6 milljörðum. - ngy

DJÚPIVOGUR Faktorshúsið er gráa

húsið fremst.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Styrkur úr húsfriðunarsjóði:

Fá tíu milljónir
í Faktorshúsið
MENNINGARMÁL Minjastofnun

Íslands hefur veitt 10 milljóna
króna styrk úr húsafriðunarsjóði vegna hins 167 ára gamla
Faktorshúss á Djúpavogi. Sveitarstjórn þar segir styrkinn mjög
mikilvægt skref í áframhaldandi
uppbyggingu við húsið.
Fara á í samfellda vinnu við
fyrsta áfanga við Faktorshúsið,
það er frágang lóðar og 1. hæð, og
ljúka þeim áfanga á næsta ári að
því er segir á vef hreppsins. Samhliða á að halda áfram að leita
stuðnings við verkefnið.
- gar

Spurt um aksturssamninga:

Vilja vita hvað
hefur sparast

ýą±
-allt svo glitrandi og þurrt!
Nýjar uppþvottavélar frá Siemens með Zeolith®-þurrkun sem er afburðagóð og árangursrík þurrkun og
byggist á að láta hið náttúrulega steinefni seólít soga í sig raka og gefa frá sér hita. Orkuflokkur A+++.
Þurrkhæfni A. 13 manna. Fimm kerfi. Sérlega hljóðlátar: 44 dB (re 1 pW). Barnalæsing. „aquaStop“flæðivörn. Stytta má vinnslutímann á öllum kerfum vélanna. Eitt sjálfvirkt kerfi. Siemens
uppþvottavélar hafa lent í fyrsta sæti hjá virtum neytendasamtökum í Evrópu undanfarin ár.
Uppþvottavél, SN45M208SK (hvít)

REYKJAVÍKURBORG „Mikils ósam-

ræmis gætir í aksturssamningum hjá borginni annars vegar
og fyrirtækjum í meirihlutaeigu
borgarinnar hins vegar,“ segir í
bókun sjálfstæðismanna í borgarráði. Þeir vilja vita um áhrif uppsagna á aksturssamningum 432
borgarstarfsmanna fyrir hálfu
ári. BHM krefjist að uppsagnirnar
verði dregnar til baka því þær séu
kjaraskerðing.
„Hver er sparnaðurinn af uppsögnum aksturssamninga? Hefur
notkun leigubíla eða bílaleigubíla
aukist eða útgjöld aukist af öðrum
ástæðum?“ er meðal annars spurt.
- gar

Kynningarverð: 109.900 kr.
Uppþvottavél, SN45M508SK (stál)

Kynningarverð: 122.900 kr.
Við leggjum áherslu á hágæða vörur
og fyrsta flokks þjónustu á góðu verði.
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SKOÐUN
Bragi og Büchel fá ekki að koma fyrir augu almennings:

Bannaður Bragi

F

yrir ekki alls löngu skrifaði Bragi Ólafsson rithöfundur bókina Bögglapóststofan eftir pöntun fyrirtækisins Gamma sem dreifði bókarkorninu til 300
viðskipta- og vildarvina fyrirtækisins. Bragi hefur
mátt sæta gagnrýni fyrir tiltækið á þeim forsendum
að hann þiggi rithöfundalaun og að fyrir vikið eigi hann ekkert
með að vera að skrifa bækur, þótt litlar séu, fyrir útvalda
fjársterka aðila. Að hann hafi samfélagslegar skyldur við sinn
launagreiðanda, skattgreiðendur, og eigi því að einbeita sér
að því að skrifa aðeins fyrir þá. Bragi blæs á þessa gagnrýni í
úttekt sem birtist í Reykjavík vikublað eftir Atla Þór Fanndal
blaðamann á sambandi listamanna við fjársterka einstaklinga
og fyrirtæki í samfélaginu hverju sinni.
Auðvitað er hverjum þeim
sem starfar að einhverju eða
öllu leyti fyrir hið opinbera í
sjálfsvald sett hvort viðkomandi tekur að sér aukavinnu
Magnús
eða ei. Mikilvægt er að hafa
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
í huga að gerðar eru kröfur
til rithöfunda sem og annarra
listamanna um að þeir skili afköstum – skrifi bækur, máli
myndir o.s.frv. Að rithöfunda- og listamannalaun séu greidd
fyrir ekki neitt er meinlegur misskilningur í besta falli.
Það sem er sýnu athyglisverðara er að Bragi virðist kappkosta að draga úr gildi bókarinnar. „Þetta er bara vara sem ég
er að selja,“ segir Bragi við Atla Þór og bendir á þetta sé bara
æfing fyrir annað og meira verk. Það er væntanlega dálítið
svekkjandi fyrir kaupandann að listamanninum þyki þetta
svona ómerkilegt en svo má velta því fyrir sér hvort skoðun
Braga á bókarkorninu skipti í raun einhverju máli.
Líkast til ekki. Listaverk hafa gildi í sjálfu sér og skáldsögur
eru í eðli sínu listaverk. Góð, slæm eða eitthvað þar á milli.
Moska Chistophs Büchel í Feneyjum er listaverk. Sumum
finnst það gott en öðrum ekki en þeir sem hata það mest reyna
að hafna því að hér sé í raun listaverk á ferð. Það er líkast til
vegna þess að það er óþægur ljár í þúfu valdhafa.Krefur samfélagið um umræðu sem yfirvöld vilja síður að eigi sér stað.
Ólíkt Braga Ólafassyni þá kýs Christoph Büchel að tjá sig
ekki um gildi verksins eða verkið yfirhöfuð. Það rýrir hvorki
né eykur á gildi þess. Verkið hefur verið bannfært og meinað
almenningi. Bögglapóststofa Braga er líka meinuð almenningi. En á gjörólíkum forsendum. Gamma vill sitja að verkinu
ásamt útvöldum vinum í krafti þess að þeir keyptu það eins og
þeir kaupa texta af auglýsingastofu. En Gamma keypti verkið
af skapara þess, og í sátt við hann fjármögnuðu þeir skrif
bókarinnar. Það breytir öllu – óháð því hvað okkur kann að
finnast um mátt peninga í nútíma menningarsamfélagi. Það er
annað mál.
En verk Christophs Büchel er aftur á móti fjármagnað fyrir
almannafé og því er ætlað að rata til almennings með einum
eða öðrum hætti. Bannfæring feneyskra yfirvalda er því aðför
að íslensku tjáningarfrelsi. Slík þöggun er ólíðandi með öllu.
Íslensk stjórnvöld hljóta að vilja andæfa slíkri þöggun. Að
öðrum kosti að spyrja sig, hvað banna valdhafar næst? Ítalskar
þýðingar á verkum Braga Ólafssonar?
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Mikil ábyrgð
Það er ekki að sjá að það sé lausn í
sjónmáli í kjaradeilu BHM og hjúkrunarfræðinga. Ólafur G. Skúlason,
formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, segir kröfu félagsmanna
vera þá að ábyrgð hjúkrunarfræðinga
og menntun þeirra verði metin til
launa. Nefna þeir meðal annars
viðskiptafræðinga sem samanburðarstétt. Og varla verður deilt um ábyrgð
hjúkrunarfræðinga. Sérstaklega ekki
eftir að ríkissaksóknari ákvað
að ákæra hjúkrunarfræðing
fyrir manndráp af gáleysi
eftir að sjúklingur lést á
hennar vakt. Það er vandséð
að slík atvik gætu komið
upp í starfi þess fólks sem
hjúkrunarfræðingar vilja
miða sig við í launum.

Á NÝJU VEFSVÆÐI VÍSIS
visir.is/heilsuvisir.
Vísir.is er hluti af

Áherslur stjórnarflokkanna
Stefán Ólafsson félagsfræðiprófessor
fagnar hugmyndum um nýtt félagslegt
húsnæðiskerfi. Í pistli á Eyjunni segir
hann nýja húsnæðiskerfið einkum
bæta hag lágtekjufólks. Þá segir hann
sjálfstæðismenn fá fram skattalækkun
til millihópa, með niðurfellingu milliþrepsins í tekjuskattinum, auk lægri
tolla á fötum og skóm. Hann segir
að munur stjórnarflokkanna kristallist nokkuð vel í þessum ríkispakka.
„Framsókn bætir hag lægri og
millihópa en Sjálfstæðisflokkurinn hugsar einkum um þá
sem hafa hærri tekjur,“ skrifar
Stefán. Illskiljanlegt er hvernig
afnám tolla mun koma þeim
tekjuhærri betur en öðrum.
jonhakon@frettabladid.is

Þingmenn! Þetta gengur ekki
STJÓRNMÁL

leiðsögumaður og
fv. fréttastjóri

Fylgstu með þessum fróðlegu örþáttum á

Kári hvassyrtur
Kári Stefánsson sagði á Sprengisandi á
Bylgjunni í gær. Kári gagnrýndi þar þá
sem vildu miðað laun sín við menntun
og sagði að slík hugmynd yrði óheppilegri eftir því sem háskólahugtakið
væri þynnt meira út. „Við erum með
háskóla á Íslandi í hverju krummaskurði og til þess að hafa þar fólk þarf
að lækka „standardinn“ í þessum
skólum og það sem raunverulega háskólamenntun segir um þig er miklu
minna en það var fyrir fimmtíu
árum,“ sagði Kári. Auk háskólanna
í höfuðborginni og í höfuðstað
Norðurlands eru háskólar á
Bifröst, á Hólum í Hjaltadal og
á Hvanneyri. Það er spurning
hvort þar á bæ geti menn
tekið undir orð
læknisins.

HALLDÓR

Kári Jónasson

NÆRANDI ÞÆTTIR
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Enn eina ferðina fylgist þjóðin með lokadögum þingsins, og hvernig stjórn og
stjórnarandstaða hreinlega misbýður
fólki verð ég að segja. Hafandi fylgst
með störfum Alþingis bæði á hliðarlínunni nú undanfarin ár, og svo í þinghúsinu sjálfu, bæði á hænsnapriksbekknum
svokallaða hér áður fyrr og í hliðarherbergjum – þegar það mátti í fjölda
ára – þá verð ég að segja að ástandið að
undanförnu eins og það blasir við mér í
fjölmiðlum tekur út yfir allan þjófabálk.
Þetta gengur hreinlega ekki, ágætu
þingmenn, að haga sér svona, og misbjóða þjóðinni með framkomu sinni í
þingsal. Þetta er jú elsta löggjafarsamkunda heimsins, sem enn er við lýði, og
þið verðið að gæta virðingar ykkar og
ekki síst þjóðarinnar við hin daglegu
störf ykkar.
Það er ekki nema von að þið hríðfallið í
áliti hjá almenningi þegar hann er spurður um álit sitt á Alþingi. Það hefur líka
í för með sér að fólk – og ekki síður hin
unga og upprennandi kynslóð – fær óbeit
á pólitík, nennir ekki á kjörstað, og leggur
sig ekki niður við að taka þátt í lýðræðislegri umræðu varðandi stjórn landsins.
Mér verður stundum hugsað til vordaganna 1974 þegar blikur voru á lofti
í heimi stjórnmálanna, og við blasti að
stjórnin var að springa. Þá voru odd-

➜ Þetta gengur hreinlega ekki

ágætu þingmenn að haga sér svona,
og misbjóða þjóðinni með framkomu sinni í þingsal. Þetta er jú
elsta löggjafarsamkunda heimsins...
vitar stjórnar og stjórnarandstöðu tveir
sómakærir menn, Ólafur Jóhannesson
forsætisráðherra og Geir Hallgrímsson, formaður Sjálfstæðisflokksins. Þótt
mikið gengi á, á hvorum tveggja vígstöðvum, heyrði maður aldrei orðfæri
eins og nú er nær daglega viðhaft í sölum
Alþingis. Ólafur, með sína miklu stjórnvisku og þekkingu á stjórnlagafræðum,
sat rólegur í hliðarherberginu með pípu
sína, á meðan stjórnarandstaðan safnaði
undirskriftum þingmanna um vantraust
á stjórnina, og steig svo á réttu augnabliki í ræðustól og tilkynnti um þingrof
og kosningar. Það var enginn ógurlegur
hávaði í kringum þessa örlagastund, og
séntilmaðurinn Geir Hallgrímsson vissi
auðvitað mæta vel að Ólafur hafði örlögin í hendi sér.
Væri nú ekki heillavænlegra fyrir alla
– stjórn og stjórnarandstöðu, að ekki sé
nú talað um fólkið í landinu – að kjörnir
alþingismenn tækju sig dálítið saman í
andlitinu, og ofbyðu þjóðinni ekki hvern
dag undir þinglok með framkomu sinni.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is ÞRÓUNARSTJÓRI: Tinni Sveinsson tinni@365.is HELGARBLAÐ: Erla Björg Gunnarsdóttir erla@frettabladid.is MENNING: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is
LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is ÚTLITSHÖNNUN: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is

| SKOÐUN |

MÁNUDAGUR 1. júní 2015

13

Hús andanna
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Ég brá mér í Safnahúsið við
Hverfisgötu. Á leiðinni ók ég
framhjá Perlunni sem var
umkomulaus að sjá og undraðist
enn hvers vegna ekkert miðar í
því að koma Náttúrugripasafninu upp þar – er þar um að kenna
dáðleysi menntamálaráðherrans
eða telur ríkisstjórnin sig vera
búna að leysa málið nú þegar
búið er að koma geirfuglinum
fyrir í kústaskáp í Safnahúsinu?
Margt sem vaknar
En sem sé: brá mér í Safnahúsið
og skoðaði sýninguna Sjónarhorn sem Markús Andrésson
hefur sett upp í því skyni að sýna
okkur hitt og þetta úr íslenskum
myndheimi – og hugmyndaheimi
– í aldanna rás og frá ýmsum
sjónarhornum, eins og þetta
dásamlega rangalahús býður svo
sannarlega upp á.
Það var gaman skoða sýninguna; hún er falleg. Það
má jafnvel nota um hana það
margþvælda orðalag, að þar
sé „skemmtilega unnið með

rýmið“. Þau viðhorf hafa sést að
sýningin vitni um að sýningarstjórarnir séu að verða of fyrirferðarmiklir í veröld safna og
myndlistar en erfitt er að koma
auga á það vandamál hér. Vissulega skynjar maður hugsun og
þráð í sýningunni, en það er
ekki til vansa. Hlutum er skipað
saman af hugkvæmni og hæfilegum húmor - en líka alúð – og
margt sem vaknar í menningarminninu þegar maður röltir
þarna um, margt sem gleður
augað og vekur hugann; hvort
heldur það eru hlutir úr litla
heiminum umhverfis mann eða
úr hinu opinbera rými. Gömul
plötuumslög, kort, hannyrðir, húsgögn, Kjarvalsmálverk,
útskurður: sýningarstjórinn er
nokkurs konar menningarlegur
DJ á fullu við að búa ný og ný
remix menningarsögunnar og
blöndur sem virka – eða virka
ekki. Og ýmislegt sem verður
útundan. Ég saknaði lausavísunnar, þó að hún sé bara orð og
hugarmyndir – eða kannski einmitt þess vegna – og ég saknaði
módernistanna sem höfðu svo
ótrúlega sterk áhrif á þjóðlífið
um miðja síðustu öld, svo að eitthvað sé nefnt.
Jónsbókarhandritum er sérlega fallega stillt upp og listfengi
þeirra skrifara sem þau gerðu
stillt upp andspænis þeim Sölva
Helgasyni og Bjarna Þórarins-

syni (arftaka Sölva í vissum
skilningi) sem báðir nota þéttskrifaðan texta til að skrá sín
eigin lög og prívatheim (grafómanían!) en á vegg þar hjá er
Ragnar Kjartansson að syngja
og spila á gítar í þögulli mynd;
eins og til að ítreka að þessi
handrit séu ekki fyrst og fremst
texti heldur kallist á við gjörningameistara nútímans.
Hús andanna
Ríkjandi sjónarmið í menningarsögu Íslendinga og sjálfsmynd
hefur fram á síðustu ár verið
að líta á þessa fortíð okkar sem
nokkurs konar texta. Handritin
eru samkvæmt þessum skilningi
þjóðargersemar sem gáfu Íslendingum sinn þegnrétt í samfélagi
þjóðanna. Og vissulega var ritræpa Íslendinga slík gegnum aldirnar að þeir voru sennilega um
hríð ritóðasta þjóð Evrópu, mætti
jafnvel rökstyðja að þjóðarsjúkdómar Íslendinga hafi verið
tveir, alkóhólismi og grafómanía.
Það eimir eftir af þessari áráttu
í sjálfsævisagnagerð Íslendinga sem fram á síðustu ár var
útbreiddari iðja en víðast hvar;
og vitnar um þörf fyrir að skynja
ævi sína og störf sem texta. Að
ógleymdum minningargreinunum í Mogganum sem nú eru
komnar fram yfir mitt blað.
Alltof mikið var einblínt á
sögur og handrit í íslenskri

menningarsögu allt fram á síðustu ár: Jón Helgason og Árni
Magnússon voru báðir gersamlega áhugalausir um þau nótnahandrit sem á vegi þeirra urðu
– Árni hreinlega skar þau niður
í ræmur og notaði í bókband og
Jón lét sem hann sæi þau ekki
– svo að eyður eru í vitneskju
okkar um tónlistarsöguna sem
ýmislegt bendir til að hafi ekki
verið alveg jafn fáskrúðug og
okkur hefur verið talin trú um.
Myndefnið sem við eigum frá
fyrri öldum er með sanni ósköp
lítilfjörlegt og bendir til allsherjar og furðu útbreiddrar vankunnáttu í öllu sem viðkom myndlist. Þar með er ekki sagt að við
getum ekki nálgast íslenskan
veruleika fyrri alda á sjónrænan hátt. Þessi sýning leiðir það
meðal annars í ljós.
Þessi endurskoðun opnar víddir í sjálfsvitund þjóðarinnar. En
það má samt ekki alveg gleyma
því að Íslendingar voru og eru
þrátt fyrir allt bókmenntaþjóð.
Þeim arfi má alveg halda á lofti.
Og af því að öll íslensk menningarumræða endar alltaf í
því að tala um hús: þegar þessi
sýning rennur sitt skeið á enda
í Safnahúsinu – mætti þá ekki
hugleiða að gera það að húsi bókmenntanna? Við eigum ýmsa
ágæta sýningarsali en ekkert
hús bókmenntanna er til. Andi
bóka og grúsks svífur þarna enn

Þessi endurskoðun
opnar víddir í sjálfsvitund þjóðarinnar. En það
má samt ekki alveg gleyma
því að Íslendingar voru
og eru þrátt fyrir allt bókmenntaþjóð. Þeim arfi má
alveg halda á lofti.
um sali og þegar skyggja tekur
fara áreiðanlega á kreik gamlir
og rallhálfir bókmenntadraugar. Þarna gæti verið sýning á
handritunum og reynt að opna
heimsmynd þeirra; og þau þá
jafnframt sýnd sem þau handrit
sem þau eru en ekki sem partur
af verkum nútímamyndlistarmanna eins og farið er að tíðkast.
Þarna gæti verið ýmis starfsemi
tengd bókmenntunum, skrifstofur bókmenntamiðstöðva og
rithöfunda; upplestrar, sýningar,
uppákomur og innsetningar, ættfræðiþing og afbyggingarmót,
vísnagleði og rappara-rimmur;
frábært bókasafn og værukærir
bókaverðir. Og í lessalnum sætu
skáldin hljóð og skrifuðu við ym
aldanna úr öllum þeim annálum og kirkjubókum sem þarna
hafa legið og tækju flugið í uppstreyminu frá öllum þeim hugsunum sem þarna hafa svifið frá
einu heilabúi til annars.

Heilbrigðisþjónustan á kaﬁ í bið …
Það vita það nær allir að HEILBRIGÐISUmdæmið nær frá Þorálagið á heilbrigðisþjón- MÁL
lákshöfn austur til Hafnustuna er gífurlegt. Margar. Það segir sig sjálft að
ir finna það á eigin skinni
þjónustan hlýtur að bíða
skaða á mörgum þessara
sem notendur, aðrir heyra
af því og enn aðrir reyna
staða. Þjónusta sem er ein
að standa undir því. Tökum
af grunnþjónustum ríkis
sem vill hafa starfhæft
heilbrigðisþjónustuna á
Suðurlandi sem dæmi, það
samfélag.
er stórt þjónustusvæði með
Á Selfossi er starfrækt
fyrir fram ákveðin fjár- Eyrún Björg
stærsta þjónustumiðstöð
framlög.
umdæmisins og eru flestMagnúsdóttir
„ Hei lda rfra mlag ti l 2. sæti hjá Bjartri
ir starfsmenn með meginHSU á fjárlögum 2015 er framtíð í Árborg
part starfsemi sinnar
um 3,6 milljarðar króna
þar. Margir sinna starfog hjá stofnuninni starfa ríflega
seminni á öðrum stöðum í hluta500 manns. Fjöldi íbúa í umdæmstörfum að auki og nokkrir í fullu
inu eru um 26.000 manns.“ (Heilstarfi. Það er starfrækt læknavakt
brigðisstofnun Suðurlands. (e.d.).
á heilbrigðisstofnuninni á Selfossi
Almennar upplýsingar.)
alla daga frá 16-18 og um helgar frá 10-12 (auk þess sem alltaf
Miðað við þær tölur eru reikner bráðavakt til staðar eða í viðaðar um 138.462 kr. á notanda á ári
EÐA 7.200.000 kr. í laun á starfsbragðsstöðu). Oft eru tveir læknar
mann á ári, sem eru að meðaltali
á vaktinni en oftar en ekki þarf
600.000 kr. á mánuði (mismunandi
annar þeirra líka að sinna bráðalaunaflokkar eru vitaskuld í jafn
vaktinni auk hjúkrunarfræðinga.
stórri stofnun og þessari). Þá er
Hvernig finnst ykkur dæmið
eftir allt sem heitir rekstrarkostnganga upp fram að þessu?
aður og viðhald, ferðakostnaður
Margir heimilislæknar eru
um umdæmið, óvænt útgjöld, þróhættir að taka við tímapöntunum
unarstarf vegna þjónustu, endurfrá notendum nema þeir séu skráðmenntun og starfsþróun.
ir heimilislæknar þeirra. Margir

heimilislæknar eru einnig komnir
með mjög miklar takmarkanir á
hvenær megi panta tíma hjá þeim
og þá eingöngu ákveðið marga
daga fram í tímann. Ef notandi
ætlar að panta tíma hjá sérfræðingi er honum oft bent á að panta
frekar á starfsstöð hans í Reykjavík, þar sé minni bið.
Ofurálag
Þetta þekkja mjög margir. Þeir
sem þurfa sérstaka aðstoð, sumir
eldri borgarar, fólk með miklar
sérþarfir, börn í áhættuhópum,
fólk með astma, fatlaðir og jafnvel óléttar konur neyðast til að
sækja þjónustu oft og tíðum utan
þjónustusvæðis ef það þolir litla
bið. Aðrir, þeir sem hafa haft
flensu með háan hita í marga erfiða daga, þeir sem hafa haft niðurdrepandi niðurgang eða uppköst,
þeir sem hafa haft mikil óþægindi
af stoðkerfisvanda, svefnvanda,
húðvanda, greftri í stóru tá, þvagfærasýkingu eða vægu brunasári
sem ætlar ekki að gróa t.d., þeir
þurfa að fara á vaktina ef einkenni
þeirra trufla þá í daglegu starfi og
lífi.
Vegna þess ofurálags sem er á

starfseminni þá hafa æ fleiri nýtt
sér vaktina til að fá svör við vanlíðan eða kvillum almennt. Vaktin
sem á að standa frá 16-18 er farin
að vera umsetin töluvert fyrir 16
og suma daga jafnvel lengur en
19-20+. Einstaka daga þarf notandi
bara að bíða í 40-60 mín, aðra töluvert lengur, bara á almennu vaktinni sem er ætlað að taka álagið
af tímapöntunum heimilislækna
og svara minna áríðandi köllum. Bráðavaktin er enn eftir auk
útkalla. Það þýðir ekki að segja
að annars staðar sé þetta verra
því eitt rangt réttlætir ekki annað
rangt. Kannski var vaktinni ætlað
að skapa meiri innkomu í rekstrarumhverfið á kostnað þjónustunnar?
Þetta er grunnþjónusta í rekstri
samfélaga. Sparnaðurinn við að
draga úr starfsemi getur haft
margföldunaráhrif í kostnaði
vegna notanda. Margir notendur
leita þangað vegna tímabundinna
vankanta (sem þó draga úr virkni)
sem er hægt að leysa á einfaldan
og ódýran hátt, bæði fyrir notandann og samfélagið. Margir notendur kosta þó samfélagið mun
meira en hefði þurft vegna tafa,

➜ Oft eru tveir læknar á
vaktinni en oftar en ekki
þarf annar þeirra líka að
sinna bráðavaktinni auk
hjúkrunarfræðinga.

biða og álags í kerfinu. Vankantar sem hefðu getað verið leystir
með snöggri íhlutun vinda upp á
sig án meðferðar eða úrræða og
verða að alvarlegri vanköntum,
jafnvel krónískum. Það kostar svo
aftur samfélagið í endurhæfingu,
örorku, tapi á starfsgetu, íhlutun
Tryggingastofnunar og svo framvegis. Fyrir utan andlegu hliðina
sem kostar samfélagið mun meira
en bara fjárhagslega. Sparnaðurinn skilar sér því í auknum kostnaði neytanda, auknu álagi á kerfið
sem um ræðir og auknum kostnaði þess sem rekur kerfið. Dæmið
hreinlega gengur ekki upp.
Við í Bjartri framtíð í Árborg
viljum skora á ríkið að vinna
betur með notendum sínum, notendum þeirrar grunnþjónustu
sem ríkinu er skylt að veita í lagalegum og siðferðislegum skilningi.
Dæmið verður að ganga upp, annars endum við öll á bólakafi.
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70 bifreiðar í startholunum
Mercedes-Benz á Íslandi er stoltur samstarfsaðili
Smáþjóðaleikanna 2015
Með því að leggja þátttakendum Smáþjóðaleikanna 2015 til sjötíu Mercedes-Benz bifreiðar
leggja Bílaumboðið Askja og Höldur-Bílaleiga Akureyrar sitt af mörkum til að framkvæmdin
verði eins og best verður á kosið. Um er að ræða Mercedes-Benz CLA-Class, A-Class, B-Class,
C-Class, E-Class, GLK-Class, M-Class, V-Class og Vito.
Óskum ÍSÍ til hamingju með Smáþjóðaleikana og öllum keppendum góðs gengis.

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

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“
á Facebook

+ 9 Ì 7$  + Ô 6 , é  6 Ì $  ²        
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ÞETTA GERÐIST: 1. JÚNÍ 2009

1479 Kaupmannahafnarháskóli var stofnaður.

Flugvél Air France hrapaði í Atlantshaﬁð

1815 Napoleón Bónaparte
hershöfðingi sór eið að
stjórnarskrá Frakklands.
1942 Liberty Brigade, dagblað í Varsjá, segir heiminum í fyrsta skipti frá útrýmingarbúðum í Póllandi þar
sem þúsundir gyðinga voru
myrtar.
1968 Nýja sundlaugin í
Laugardal í Reykjavík tók
til starfa og var þá gömlu
sundlaugunum þar lokað.

Tvö hundruð tuttugu og átta manns létust
þegar flugvél Air France hrapaði í Atlantshafið. Vélin var á leið frá Rio de Janeiro í
Brasilíu til Parísar í Frakklandi þegar hún
fórst.
Allt til ársins 2011 fannst aðeins fimmtíu og eitt lík. Þá fannst aðeins brak úr
vélinni á yfirborði sjávar til ársins 2011.
Vélin sjálf fannst á sjávarbotni tveimur
árum eftir að hún hrapaði. Þá voru lík
farþega enn um borð í flaki henni.

Alls komu farþegarnir frá 31 landi og á
meðal þeirra var einn Íslendingur.
Sjötíu og þrír Frakkar, fimmtíu og átta
Brasilíumenn og tuttugu og sex Þjóðverjar voru á meðal þeirra sem voru í Airbus
þotunni.
Í þotunni voru tvö hundruð og sextán
farþegar, þar af hundrað tuttugu og sex
karlmenn, áttatíu og tvær konur og átta
börn, þeirra á meðal eitt ungbarn. Tólf
menn, allir frá Frakklandi, voru í áhöfninni.

1976 Bretar viðurkenndu
200 mílna fiskveiðilögsögu
við Ísland.
1990 George H.W. Bush,
forseti Bandaríkjanna, og
Míkhaíl Gorbatsjov, leiðtogi Sovétríkjanna, skrifuðu
undir samkomulag um að
hætta framleiðslu á efnavopnum. Um leið hófu ríkin
að eyða birgðum sínum.
1996 Sex sveitarfélög á norðanverðum Vestfjörðum sameinuðust undir nafninu Ísafjarðarbær.

2007 Reykingabann tók gildi á öllum veitinga- og skemmtistöðum á Íslandi.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

PÁLHEIÐUR EINARSDÓTTIR
Gyðufelli 8,
Reykjavík,

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Eir
sunnudaginn 24. maí. Útför hennar fer fram
frá Seljakirkju þriðjudaginn 2. júní kl. 13.00. Þeir sem vildu
minnast hennar vinsamlegast láti Félag aðstandenda
Alzheimersjúklinga, Slysavarnadeild kvenna í Reykjavík eða
önnur líknarsamtök njóta þess.
Kristján Þórarinsson
Hafdís Ósk Kristjánsdóttir
Eggert Friðriksson
Einar Kristjánsson
Anna María Ríkharðsdóttir
Anna María Kristjánsdóttir
Sigurður Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

EINAR VILHJÁLMSSON Einar var kosinn Íþróttamaður ársins árin 1983, 1985 og 1988.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þjálfar aðra til þess að
verða betri en hann var
Einar Vilhjálmsson, Ólympíufari og Íslandsmethaﬁ í spjótkasti, er 55 ára í dag. Einar keppti
á þrennum Ólympíuleikum og stendur tuttugu og tveggja ára gamalt Íslandsmet hans í
spjótkasti upp á 86,80 metra enn þann dag í dag. Keppnisferill Einars spannar 220 mót.
„Ég er rosalega stoltur þegar ég horfi
til baka,“ segir Einar Vilhjálmsson,
Ólympíufari og Íslandsmethafi í spjótkasti, um feril sinn í íþróttinni.
Einar er fæddur 1. júní 1960 og á
því 55 ára afmæli í dag. „Aldurinn
leggst bara vel í mig og áhugi minn
á spjótkasti dvínar ekki neitt,“ segir
Einar, sem í dag er formaður Frjálsíþróttasambands Íslands, þjálfari
í spjótkasti og verslunarstjóri hjá
hugbúnaðarfyrirtækinu Timian.
Einar keppti á þrennum Ólympíuleikum og stendur 22 ára gamalt
Íslandsmet hans í spjótkasti upp á
86,80 metra enn þann dag í dag.
Einar segist nota reynslu sína til
þess að þjálfa aðra til þess að verða
betri en hann var. „Ég er á fleygiferð
að ná því markmiði með þeim spjótkösturum sem ég þjálfa,“ segir Einar
og bætir við að þeir séu margir á góðri
leið að slá metið hans. „Þó nær enginn
að slá metið mitt með vinstri,“ segir
Einar, sem er örvhentur, og skellir
upp úr.
Einar setti Norðurlandamet á Landsmóti á Húsavík árið 1987 og Evrópu-

meistaramótsmet árið 1990 í Split í
þáverandi Júgóslavíu.
Þá vann Einar landskeppni Norðurlandanna og Bandaríkjanna árið 1983
og lagði þar heimsmethafann Tom Petranoff í annað sinn.
Úrvalslið Evrópu valdi Einar til
keppni í heimsbikarkeppni árið 1985
og leiddi hann fyrstu Grand Prix-stigakeppni sama ár frá fyrsta móti í Kaliforníu í maí allt til ágústmánaðar og
eru þá allar frjálsíþróttagreinar meðtaldar. „Það var rosalega góð tilfinning
að vinna mótið í Kaliforníu og ég held
að það hafi enginn búist við því, enda
var ég bara á biðlista inn í keppnina,“
segir Einar og bætir við að Grand Prixstigakeppnin, sem var fyrsta fjölmótakeppnin í frjálsum íþróttum, hafi verið
sú keppni sem kom fólki mest á óvart að
hann skyldi vinna. „Ég held að ég hafi
sigrað yfir tíu sinnum á Grand Prix.“
Einar sigraði á heimsleikunum í
Helsinki árið 1988 en það mót er ein
sterkasta spjótkastkeppni heims. „Ég
gerði mitt allra besta á ferlinum og
geng frá verkefninu vitandi það að ég
náði mjög langt,“ segir Einar.

Það var rosalega góð
tilfinning að vinna mótið í
Kaliforníu og ég held að það
hafi enginn búist við því,
enda var ég bara á biðlista
inn í keppnina.

Á keppnisferli Einar var spjótum
breytt þrisvar sinnum vegna mistaka og spannar því ferill hans kafla
í sögu spjótkastsins sem skipta má í
fjögur tímabil þar sem mismunandi
áhöld voru löggild. Þessar breytingar
höfðu mikil áhrif á alla spjótkastara
heimsins og var Einar einn þriggja
spjótkastara í heiminum sem náði
að komast á heimslistann með öllum
spjótunum. „Sú staðreynd er líklega
eitt af mínum betri afrekum,“ segir
Einar.
Keppnisferill Einars spannar um
220 mót í um 22 löndum og hafnaði hann á verðlaunapalli á um 200
þeirra.
nadine@frettabladid.is

Blómatíska
Grænar plöntur eiga miklum vinsældum að fagna
þessi misserin. Sala á pottaplöntum hefur aukist
og kaupendur eru yngri en áður.
SÍÐA 2

GLINOR: NÝR NEFÚÐI
VIÐ OFNÆMI
LYFIS KYNNIR Glinor, nýjan nefúða frá Ratiopharm við ofnæmisbólgu í nefi.
Fæst á góðu verði án lyfseðils í næsta apóteki.

G
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linor nefúði
inniheldur
virka efnið
natriumcromoglicat,
efni sem hindrar
losun bólguvaldandi
boðefna eins og histamíns,“ segir Hákon
Steinsson, lyfjafræðingur hjá LYFIS. „Vegna
verkunarmátans er meðferðin fyrirbyggjandi í eðli sínu og því hægt að hefja notkun
áður en ofnæmistímabilið byrjar.“
Þetta er í fyrsta skipti sem nefúði með
þessu innihaldsefni fæst án lyfseðils á Íslandi en LYFIS hefur unnið markvisst að
því að auðvelda aðgengi landsmanna að
lyfjum sem áður hafa einungis fengist gegn
lyfseðli.
Glinor er notað við ofGlinor
næmisbólgu í nefi en algeng
nefúði fæst
einkenni hennar eru hnerri,
nefrennsli, kláði og nefstífla.
án
lyfseðils í
Lyfið er ætlað fyrir fullorðna
apótekum
og börn, allt niður í 4 ára aldur. Skammtur fyrir fullorðna
og börn er einn úðaskammtur í hvora nös tvisvar til fjórum sinnum á
dag. Glinor nefúðinn veldur ekki syfju.
Mikilvægt er að lesa fylgiseðil lyfsins
fyrir notkun og kynna sér helstu varúðarreglur. Stutta samantekt um lyfið má sjá hér
meðfylgjandi.

EINKENNI OFNÆMISBÓLGU Í NEFI:

■ Hnerri
■ Nefrennsli
■ Kláði í nefi
■ Nefstífla

EINKENNI Algeng einkenni ofnæmisbólgu í
nefi eru hnerri, nefrennsli, kláði og nefstífla.

FYRIRBYGGJANDI

NEFÚÐI
Glinor nefúði
við ofnæmi er
ætlaður fyrir
fullorðna og
börn allt niður í
4 ára aldur.

„Vegna verkunarmátans er meðferðin fyrirbyggjandi í eðli sínu og
því hægt að hefja
notkun áður en ofnæmistímabilið
byrjar.“
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Nám sem nýtist þér!
Skrifstofubraut I
– staðbundið nám
Tveggja anna hagnýt braut þar sem höfuðáhersla er lögð á
viðskipta- og samskiptagreinar. Frábært nám fyrir þá sem vilja komast
hratt út á atvinnumarkaðinn eða stefna lengra í námi.
Kennslutími: Kl. 8:20 – 13:00. Kennsla hefst 18. ágúst
FRIÐARLILJA

Fjarnám – Undirbúningsáfangar
fyrir viðurkenndan bókara
Á haustönn 2015 verða eftirtaldir áfangar í boði í fjarnámi:
BÓK153 - BÓK253 -BÓK353 – ÍSL152 – TÖL253

Viðurkenndur bókari
Nám til undirbúnings fyrir próf á vegum atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins til viðurkennds bókara, skv. 43. grein laga nr. 145/1994 um
bókhald. Kennslan fer fram í samvinnu við KPMG. Starfsmennt greiðir
skólagjöld sinna félagsmanna. Kennsla hefst 24. ágúst. Sjá mk.is

Upplýsingar veitir Inga Karlsdóttir, fagstjóri hagnýtra
viðskipta- og fjármálagreina í síma 594 4000/824 4114
eða inga.karlsdottir@mk.is

INDÍÁNAFJÖÐUR

STOFUBLÓMATÍSKA
FYLGIR TEKKINU
HEIMILI Grænar plöntur eiga miklum vinsældum að fagna þessi misserin.
Sala á pottaplöntum hefur aukist og kaupendurnir eru yngri en áður.

S

tofublóm eru í tísku. Grænar
plöntur og þykkblöðungar
skreyta nú heimili landsmanna eftir langt gróðurlaust
tímabil í híbýlum þar sem naumhyggjan fékk lengi að ráða ríkjum.
Starfsfólk blómabúða er sammála
um að mikil aukning hafi verið í
sölu pottablóma og kaupendurnir
séu yngri en áður. Fólk sé almennt
meðvitaðra um umhverfið, bæði
hvað það lætur ofan í sig og hvað
það vill hafa í kringum sig. Fólk
sæki í jarðtengingu og hlýlegheit
og vilji hafa líf inni á heimilunum.
„Það er svo gleðilegt að svarthvíta tískan sé á undanhaldi.
Eldra fólk hefur alltaf verið með
blóm heima og nostrað við þau
en nú er yngra fólkið að kaupa
pottablóm,“ segir Ingibjörg Sigmundsdóttir hjá Garðyrkjustöð
Ingibjargar í Hveragerði.
Rifblaðka eða monstera, indíánafjöður, mánagull og friðarlilja

MONSTERA

eru þær tegundir sem flestir biðja
um. Þessar tegundir eru einnig
sérstaklega góðar fyrir umhverfið
en þær hreinsa loftið. Begónía og
pelargónía eru einnig vinsælar og
tengjast nostalgíu fyrri ára. „Ég

kalla þær „ömmublóm“,“ segir
Ingibjörg.
Berglind Bjarnadóttir, rekstrarstjóri hjá Blómavali, tekur í sama
streng. „Þetta fylgir dálítið tekkhúsgögnunum. Nú er það yngra
fólk sem kaupir pottablóm.“ Hún
segir friðarliljuna eiga miklum
vinsældum að fagna í dag og þá
haldi orkídean ávallt vinsældum.
„Orkídean hefur verið númer
eitt lengi, hún er alltaf falleg
og í mörgum litum. Hún er ekki
þurftafrek og í raun auðveld í
umönnun. Kaktusar hafa haldið
vinsældum sínum lengi en þessi
gömlu stóru grænu blóm eins og
monsteran eru að koma aftur. Það
er vísindalega sannað að plöntur
hafa góð áhrif á fólk og það er
róandi að hugsa um plöntur og
rækta,“ segir Berglind.
Þá vill svo til að þessar vinsælustu plöntur eru þægilegar í umgengni og þurfa lítið umstang.
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LÚR Í LONDON
● HVÍLD Í AMSTRI DAGSINS
Forsvarsmenn sýningarsalarins Sto Werkstatt í London buðu arkitektastofunni Hassell and Draisci Studio að útbúa gagnvirka sýningu í sal sínum í tilefni af Clerkenwell-hönnunarvikunni. Hugmyndin var að nýta rýmið í skammtímalausnir fyrir líkamlega og andlega hvíld. Hönnunarsíðan
Dezeen greindi frá.
Hassell and Draisci Studio útbjó svokallað „sleeperie“ eða lúristað. Gestir sýningarrýmisins gátu
þannig komið og lagt sig í sérhönnuðum hengirúmum í nokkrar mínútur. Róandi tónlist ómaði
í rökkvuðu og hljóðeinangruðu rýminu og gestir voru beðnir um að slökkva á öllum raftækjum.
Hugmyndin var að fólk gæti komið og slakað á milli funda eða annarra verka.
Arkitektarnir útbjuggu raðir af hengirúmum með því að hengja ógrynni af djúprauðu filtefni yfir
viðarramma en í hverju hengirúmi er mjúkur koddi.
Höfundar verksins telja að innrás tækninnar í svefnherbergi fólks raski svefnmynstri þess og komi
í veg fyrir að það geti slakað á að fullu.
Hugmyndasmiðirnir ímynda sér að slík lúrherbergi verði að veruleika í borgum í framtíðinni.

ÍSTE Í SUMAR
Gott er að vera með
sumardrykkina til reiðu.

'$16.$5

■ HRESSANDI
Nú er júní genginn í garð og
sumarið því opinberlega mætt
á klakann. Þá er vonandi að
hitinn og sólin láti sjá sig von
bráðar. Þegar það gerist er
gott að vera tilbúin/n að skella
í nokkra svalandi drykki sem
hægt er að kæla sig niður með
úti í blíðunni. Hér er uppskrift
að góðum sopa sem hentar
jafnt stórum sem smáum.

,11577,1*$5
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Engifer- og hunangsíste
8 bollar sjóðandi vatn
8 pokar svart te
2 tsk. mulinn ferskur engifer
1/3 bolli hunang
Hellið sjóðandi vatninu í
hitaþolna könnu og látið tepokana liggja í því í um tíu mínútur.
Takið pokana úr og látið teið
kólna. Þegar
það er
orðið
stofuheitt
blandið
hunangi og
engifer út
í. Setjið í kæli
og berið svo
fram með ísmolum í.

SKIPT OG
SKILAÐ
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■ SKIPTIMARKAÐUR
Mánaðarlegur skiptimarkaður
Lofts hostels verður miðvikudaginn 3. júní klukkan 16.30 til
19.30 í Bankastræti 7. Þangað
getur fólk komið með hluti sem
það er hætt að nota en vill ekki
henda.
Reglurnar eru þessar:
- Komið með bækur og hrein
föt.
- Skiptið þeim út fyrir önnur föt
eða aðrar bækur.
- Gleðjist með öðrum sem
hugsa á svipuðum nótum.
Ekki er fylgst með því hvað
hver kemur með. Fólk má skilja
hlutina sína eftir á borðunum
og taka eitthvað af því sem
aðrir hafa skilið eftir. Það sem
verður eftir fer í Rauða krossinn.

9,+11802*7(,.180)<5,5 ,*
,PNEVNF§F§BTFOEVPLLVSNÈMJOBGFMEIÞTJOV CB§JOV 
¢WPUUBIÞTJOV BOEEZSJOVF§BTWFGOIFSCFSHJOVPHWJ§IÚOOVN 
UFJLOVNPHHFSVN¢ÏSIBHTUUUUJMCP§ÓHMTJMFHBEBOTLBJOOSÏUUJOHV
ÓITUBH§BøPLLJPHWÚOEV§SBGULJÈWHVWFS§J

Opið: .ÈOGÚTULM
Lokað á laugardögum í sumar

"TLBMJOEt,ØQBWPHVSt4ÓNJtGSJGPSNJT

3

FÓLK| HEIMILI

PORGY kr. 17.700

MIST KLUKKA kr. 9.980

TVÆR GERÐIR Ljósin fást bæði sem
loftljós og borðlampar.
FYRIR AUGAÐ Það er ýmist hægt að hengja pottana upp eða láta þá standa.

SMILE BUTTON - 3JA SÆTA kr. 204.800

2 SAMAN Í SETTI

UNDURFAGRIR
PRJÓNAPOTTAR
Prjónapottar eru skemmtileg nýjung hjá ísraelska
plastframleiðandanum Keter en til stendur að framleiða fleiri húsgögn og hluti með sams konar áferð.

BAMBOO BORÐ kr. 36.400

AMI STÓLL kr. 19.900

BALDVIN - 3JA SÆTA 196 cm kr. 129.900

Ísraelski plastframleiðandinn
Keter framleiðir plasthúsgögn af
ýmsu tagi og eru vörurnar seldar
víða í Evrópu og Bandaríkjunum.
Nýlega settu þeir undurfallega
blómapotta með prjónamynstri á
markað. Þeir eru svar við handavinnubylgju sem virðist hafa rutt
sér til rúms víðar en á Íslandi en
hönnuðir höfðu það að markmiði að höfða til fegurðarskyns
kaupenda.
Eftir nokkurra ára þróunarvinnu urðu pottar með þrívíðri
ofinni ásjónu til en þeir fást með
tvenns konar mynstri og í nokkrum stærðum og litum.
Til stendur að víkka út línuna
og framleiða fleiri húsgögn og
nytjahluti með sams konar
áferð.

FÍNLEGT Það er erfitt
að ímynda sér að pottarnir séu úr plasti.

HRÁIR OG
HRESSILEGIR
Ný útgáfa af Tull-lampanum, eftir ítalska hönnuðinn Tommaso Caldera,
smellpassar inn í hráa
lampatískuna.
● HEIMILISLEG STÁLLJÓS
Lampatískan er nokkuð hrá um
þessar mundir og eru margir
með gisin stálljós í lofti þar
sem lykilatriðið er að ljósaperan fyrir miðið njóti sín.
Lampinn Tull eftir ítalska
hönnuðinn Tommaso Caldera,
sem var upphaflega hugsaður
sem vinnustofulampi, hefur
nú fengið heimilislegri brag
en heldur samt sem áður hráu
yfirbragði sínu. Hann fæst ýmist sem loftljós eða borðlampi
og í þó nokkrum retro litasamsetningum.
Útkoman er hressileg og færi
án efa vel á mörgum íslenskum
heimilum.

TVÆR GERÐIR Pottarnir fást með tvenns konar
áferð og sýna þær tvær
ólíkar prjónaaðferðir.

KLAPPSTÓLL kr. 5.990

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur
og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson | Hönnun: Silja
Ástþórsdóttir Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

FRÁ kr. 4.900
FRÁBÆRT ÚRVAL AF PÚÐUM

BÆJARLIND 16 - KÓPAVOGUR - SÍMI 553 7100 - WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 11 - 18 LAUGARDAGA 11 - 16

Til hvers að ﬂækja hlutina?

LIFÐU
í NÚLLINU!
365.is

|

Sími 1817

  
    

FASTEIGNIR.IS
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Sími 512 4900
landmark.is
Landmark leiðir þig heim!

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Rúnar
Óskarsson

Eggert
Maríuson

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi
Sími 895 0033

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

skjalagerð

sölufulltrúi
Sími 661 7788

Nadia Katrín
sölufulltrúi
Sími 692 5002

Orri
Hermannsson
sölufulltrúi
Sími 6 900 900

100% þjónusta = árangur*

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

Stórbrotið útsýni
Elín Viðarsdóƫr Lögg. fasteignasali

Sunnubraut 12 Akranesi

45,9m

Opið hús miðvikudaginn 3. júní kl. 17:00 - 18:00

Vantar
eignir á skrá
FríƩ
verðmat

x Húsið allt, 274,7 fm
x 64 fm bílskúr, vinnuaðstaða með
gryłu að hluta, og íbúðarmöguleika/
x Ein 3ja herbergja íbúð og ein 4ra herverkstæði að hluta
bergja íbúð + 2 stúdíóherbergi/íbúðir
x 2 stórar suður Ɵmburverandir. Útgengi x Möguleiki á að leigja út 6 einingar.
x Gróðurhús
af 2 og 3ju hæð

elin@fasteignasalan.is

Sími: 695 8905
Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 •
berg@berg.is w w w.berg.is •
GSM 897 0047
Pétur Pétursson
lögg. fasteignasali
3HWXU#EHUJLV

OP
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Miklatorg kynnir vandaðar
íbúðir við Garðatorg í hjarta
Garðabæjar.
Fasteignasalan Miklaborg er með
í sölu glæsilegar íbúðir í hjarta
Garðabæjar sem verða tilbúnar
til afhendingar í sumar. Garðatorg er nú óðum að taka á sig mynd
og búið er að innrétta hlýlega sýningaríbúð smekklega búna húsgögnum og innanstokksmunum.
Um er að ræða 42 íbúðir með
sérlega góðu skipulagi í mörgum
mismunandi útfærslum. Stærðir
óseldra íbúða eru frá 76,3 fm til
137,2 fm og eru þær allar með sérstæði í bílageymslu. Teiknistofan
THG arkitektar ehf. á heiðurinn af
frábærri hönnun en stofan hefur
unnið til margra verðlauna. Flestar íbúðirnar hafa tvennar svalir og
sérþvottahús innan íbúðar. Innréttingar eru vandaðar og sérsmíðaðar
og tæki af vandaðri gerð.
Úr flestum íbúðanna er einstakt útsýni, sjávarsýn til vesturs
og fjallasýn til norðurs og austurs. Það er óvenjulegt að geta notið

S

Laugarnesvegur 79 - 3ja herb. hæð.
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 - 18:00.
Töluvert endurnýjuð 3ja herbergja hæð í sjarmerandi bárujárnshúsi við Laugarnesveg. Tvö mjög rúmgóð herbergi og björt stofa.
Endurnýjað bað og eldhús. Sérinngangur og bílastæði. Frekari
upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Hraungata - Garðabæ
Til sýnis og sölu vandað og vel hannað átta íbúða lyftuhús á
góðum útsýnisstað í Urriðaholti. 3ja og 4ra herbergja íbúðir allar
með stæði í opnu bílskýli, stærðir 118-176 fm. Bjartar íbúðir með
stórum svölum, vönduðum innréttingum, tækjum og gólfefnum
að hluta.

þessa frábæra útsýnis en verið um
leið alveg við fjölbreytta verslun
og þjónustu, svo sem heilsugæslu
og bókasafn. Þá er grunnskóli,
leikskóli og íþróttaaðstaða Stjörnunnar steinsnar frá.
Byggingaraðili hússins er Þ.G.
Verk ehf. sem er öflugt fyrirtæki
sem ávallt kappkostar að skila
góðu og vönduðu verki til viðskiptavina sinna.

Falleg hönnun og vandaðar innréttingar.

Nánari upplýsingar á skrifstofu
Mikluborgar í s: 569-7000 eða
miklaborg@miklaborg.is

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Stefán Már
Stefánsson

Guðbjörg G.
Blöndal

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Brynjólfur
Snorrason

Karen
Sævarsdóttir

Gunnlaugur A.
Björnsson

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

lögg. fasteignasali

skjalagerð

sölufulltrúi

MBA markaðsfræði

sölufulltrúi

OP
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Glæsilegar íbúðir í hjarta Garðabæjar
sem verða tilbúnar í sumar.
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Barðastaðir 11
Opið hús í dag frá kl.17:30-18:00
Góð 4ra herbergja útsýnisíbúð á 4.hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í
lokaðri bílgeymslu. Eignin skiptist í opna forstofu, stofu, eldhús,
hjónaherbergi, tvö barnaherbergi, baðherbergi, þvottahús. Stæði
í bílgeymslu og sérgeymslu í kjallara.Verð.36,9millj. Allar nánari
upplýsingar veitir Stefán 659-0500 stefan@heimili.is

Kristnibraut - 4ra herb + bílskúr
Góð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð, þó með miklu útsýni. Íbúðinni
fylgir sérbílskúr og afgirtir pallar fyrir framan og aftan húsið.
Parket og flísar á gólfum og þvottahús innan íbúðar. V. 44,5 m.

IÐ

Finndu okkur
á Facebook

HÚ

S

Melhagi 12 - sérhæð á góð stað.
Opið hús á morgun þriðjudaginn 2. júni frá kl. 17:30 - 18:00.
Sérhæð í nýlega viðgerðu húsi, frábærlega staðett í vesturbæ
Reykjavíkr. Íbúðin er um 110 fm og skiptist í tvær stofur & tvö
herbergi (er í dag fjögur herb. & stofa). Hús nýlega steinað, nýl
rafmagn, frárennsli, þak yfirfarið o.fl. Verð 43 millj. Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Fossvogur - Einbýlishús
Vandað einbýlishús á einni hæð og innbyggðum bílskúr neðst
við Fossvoginn. Húsið stendur ofan götu í litlum botnlanga.
Húsið stendur í stórri afgirtri lóð. Sólpallar eru á suður og vesturhlið hússins. Húsið var endurinnréttað að innan árið 2001. Í því
eru fimm - sex svefnherbergi og tvö baðherbergi og góðar stofur.
Allar upplýsingar veitir Bogi 6993444

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Bárugata - frábær 2ja.
Í góðu og virðulegu steinhúsi við miðbæinn, töluvert endurnýjð
um 70 fm íbúð með sérinngangi í kjallara. Hús í góðu standi, góð
lofthæð og rúmgóð rými. Verð 27,0 millj.

Vantar eignir á söluskrá
Við leitum eftir öllum tegundum fasteigna og höfuðborgarsvæðinu á söluskrá okkar. Mikil eftirspurn og fjöldi kaupenda
skráðir hjá okkur. Við veitum nú sem áður góða og faglega
þjónustu á traustum grunni. Hafðu samband við okkur og við
seljum fyrir þig.

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

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.
Skoðum og metum samdægurs.
Sanngjörn söluþóknun.
Fornaströnd- Seltjarnarnesi.

Klapparás. Frábær staðsetning.

Glæsilegt 237 fm. algjörlega endurnýjað einbýlishús á einni hæð, á frábærum stað á Seltjarnarnesi. Húsið er byggt eftir verðlaunateikningu Ulriks
Arthúrssonar arkitekts árið 1972 og hann teiknaði
ennfremur viðbyggingu 2008. Íbúðarrýmið, sem
er frábærlega hannað, er tæpir 200 fm., en um
40,0 fm. geymslu- og vínkjallari er undir húsinu
sem bæði er gengt í innan- og utanfrá. Byggt var
við húsið og það endurnýjað
ý
algjörlega árið 20072008. Samliggjandi stórar og opnar stofur. Eldhús
með miklum innréttingum. Lóðin er eignarlóð
rúmir 900 fm. að stærð með tveimur harðviðarveröndum.

Mjög gott 338,6 fm einbýlishús á fjórum pöllum
með innbyggðum bílskúr í lokuðum botnlanga á
frábærum stað neðst við Elliðaárdalinn í Árbænum.
Auðvelt er að útbúa sér íbúð á neðri hæð. Arinn
í stofu. Stutt er í alla útivist, sundlaug og alla
þjónustu. Skjólgóður trjá garður, tvær verandir
til suðausturs og suðvesturs og svalir til vesturs.
Gangstéttar á lóð allar endurnýjaðar.
Lítil umferð um götuna og mjög skjólgott.

Verð 71,0 millj.
V

Laugarásvegur. 4ra – 5 herbergja útsýnisíbúð.

Asparás - Garðabæ. 4ra herbergja endaíbúð.

154,2 fm. 4ra - 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum
með sérinngangi auk sameignar í kjallara á
frábærum stað við Laugarásveg. Húsið er teiknað
af Kjartani Sveinssyni. Íbúðin er björt með stórum
gluggum.

Mjög falleg og rúmgóð 112,4 fm. endaíbúð á
2. hæð í litlu fjölbýli, aðeins 4 ibúðir í stigagangi.
Mjög vönduð og snyrtileg íbúð með fallegum
samstæðum innréttingum (kirsuber) og parketi
og ﬂísum á gólﬁ.

Einstaklega glæsilegt útsýni er yﬁr Laugardal
og borgina, sjóndeildarhringurinn óskertur frá
Bláfjöllum yﬁr til Akraness og Snæfellsjökuls.
Eignin býður upp á heilmikla möguleika og
staðurinn er óviðjafnanlegur.

Tvennar svalir til austur og vesturs.
Góð geymsla á jarðhæð með glugga.

Verð 42,9 millj.
V

Naustavör 2 -8 Kópavogi. Nýjar íbúðir í Bryggjuhverﬁnu í Kópavogi.

Verð 51,9 millj.
V

Sumarhús í landi Kárastaða, Þingvöllum.

Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör.

58,9 fm. sumarhús ásamt 16,2 fm. gestahúsi með
gufubaði í landi Kárastaða við vestari jarðarmörk
þjóðgarðsins á Þingvöllum.

Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 83,1
fm. upp í 140,7 fm. og verða með vönduðum
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í
bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Sjávarútsýni er úr
ﬂestum íbúðum.

Sumarhúsið stendur hátt á gróðurvaxinni 5.600
m² leigulóð með góðu útsýni yﬁr Þingvallavatn og
nágrenni. Sumarhúsið er endurbyggt á árunum
2002-2005.
Stór verönd umhverﬁs allt húsið.

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða
ﬂísar á baðherbergjum og þvottahúsum.

Verð 36,9 millj.
V

Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og
Gunnars.

VATNSSTÍGUR

Vatnsstígur.
Glæsileg íbúð.
Mjög falleg og afar vel skipulögð 2ja
herbergja 95,2 fm. íbúð á 2. hæð
í mjög vönduðu fjölbýlishúsi með
lyftu auk yﬁrbyggðra svala og sér
bílastæðis í lokaðri og upphitaðri
bílageymslu á góðum stað fremst
við sjóinn í Skuggahverﬁnu. Íbúðin
er öll innréttuð á afar vandaðan og
smekklegan máta. Innréttingar eru
úr hvíttaðri eik og ljóst eikarparket er
á gólfum, utan baðherbergis sem er
ﬂísalagt í gólf og veggi.
Verð 49,9 millj.

STEKKJARSEL

Stekkjarsel.
Mjög snyrtilegt og vel skipulagt 222,4 fm. einbýlishús að meðtöldum 52,8 fm. bílskúr. Stofa með arni. Skáli nýttur sem sjónvarpshol. Eldhús með eldri sérsmíðaðri innréttingu. Fjögur herbergi. Húsið er í enda níu húsa í fámennri götu, með opið friðað
útileiksvæði við austurhlið. Vel gróinn garðurinn er hannaður af Stanislas Bohick og viðhaldið af Steini Lundholm garðyrkjumeistara. Verð 56,9 millj.

LANGALÍNA 28- 32, SJÁLANDI GARÐABÆ
NÝJAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.
Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ.
Íbúðirnar eru frá 105 -188 fermetrar og verða afhendar með vönduðum
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar verða ýmist með tvennum svölum eða stórum timburveröndum og svölum.
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

SÉRBÝLI

3JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

LJÓSAKUR - GARÐABÆ.

GARÐATORG – GARÐABÆ.

ARNARÁS – GBÆ. 4RA HERB. ÍBÚÐ Á EFRI HÆÐ.

Stórglæsilegt 223,1 fm. raðhús á tveimur hæðum að meðtöldum 28,2 fm. bílskúr.
Þrjú góð svefnh. og stórar svalir til suðurs og vesturs ofan á bílskúr. Efri hæðin er öll
mjög opin og rúmar stofu, borðstofu og eldhús. Eldhús með háglans innréttingum
og vönduðum tækjum. 45 fm. svalir og nýtur fallegs útsýnis af þeim til vesturs.
Frábær staðsetning. Stutt er í leik-, grunn og framhaldsskóla. 68,5 millj.

Falleg, björt og vel skipulögð 101,5 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. geymslu í kjallara.
Íbúðin er með sérinngangi af svölum og skiptist m.a. í rúmgóða stofu, tvö rúmgóð
herbergi og eldhús með fallegum innréttingum. Stórar ﬂísalagðar yﬁrbyggðar svalir
til suðurs með fallegu útsýni úr stofu. Fjöldi malbikaðra bílastæða og hellulagðri stétt
fyrir framan húsið með hitalögnum undir. Stutt er í alla þjónustu. 43,9 millj.

Björt og rúmgóð 4ra herbergja íbúð með sérinngangi og svölum til suðvesturs í
vönduðu litlu fjölbýlishúsi á fallegum útsýnisstað í Garðabæ. Stórt hol með sjónvarpsaðstöðu, þrjú rúmgóð herbergi, stofa sem rúmar vel borðstofu og eldhús
með góðri borðaðstöðu. Mjög fallegt útsýni er frá íbúðinni að Esju, Snæfellsjökli, yﬁr
borgina og sjóinn.
45,0 millj.

GOÐATÚN – GARÐABÆ.

LAUGAVEGUR - 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ.

HVERFISGATA- ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.

Virkilega fallegt og vel skipulagt 203,1 fm. einbýlishús vel staðsett innst í götu
auk baðhúss á baklóð og stórrar útigeymslu. Miklar og skjólgóðar verandir eru á
framlóð hússins og baklóð hússins er öll afgirt með viðar- og hellulagðri verönd með
heitum potti. Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað á undanförnum árum, m.a.
eldhúsinnrétting, baðherbergi o.ﬂ. Vönduð eign.
59,9 millj.

Glæsileg 3ja herbergja 124,6 fm. íbúð á 3. hæð í glæsilegu og vönduðu íbúðar- og
verslunarhúsi við Laugaveg. Íbúðin snýr í suður með suðursvölum og er með vönduðum eikarinnréttingum. Stofa með gólfsíðum gluggum. Auðvelt að breyta íbúðinni í
4ra herbergja íbúð. Bílastæði fylgir á aðgangsstýrðu bílaplani fyrir aftan húsið.

Falleg 124,0 fm. íbúð á 4. hæð, efstu, í lyftuhúsi á frábærum stað miðsvæðis í
Reykjavík. Austursvalir með fallegu útsýni. Aukin lofthæð í stofuEikarinnrétting í
eldhúsi og á baði. Eikarparket á mest allri íbúðinni. Frábær staðsetning þar sem
miðbærinn er í göngufæri. Næg bílastæði á baklóð.

38,9 millj.

55,0 millj.

5 HERBERGJA

Garðabær
Höfum fengið í sölu eitt glæsilegasta einbýlishús landsins
á skjólsælum stað í sunnanverður Ásahverfinu í Garðabæ.
Eignin er samtals 540,0 fermetrar að stærð og
innréttuð á afar vandaðan og smekklegan máta.
Stór lóð, fallegt útsýni, stór bílskúr og möguleiki
á aukaíbúð í hluta neðri hæðar hússins.
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson,
lögg. fasteignasali í netfanginu gtj@fastmark.is

STRANDVEGUR - SJÁLANDI GARÐABÆ.

SÓLHEIMAR. EFRI SÉRHÆÐ ÁSAMT BÍLSKÚR.

Virkilega falleg og vönduð 107,4 fm. íbúð á jarðhæð með verönd til suðurs í lyftutum
stað í Garðabæ auk sér bílastæðis í bílageymslu. Gott aðgengi fyrir fatlaða er að
íbúðinni. Nýtt ljóst parket er á gólfum. Stofan er mjög stór og björt og eldhúsið er
rúmgott með góðri borðaðstöðu við útbyggðan glugga til suðurs. Leikvöllur er nærri
húsinu og stutt er í Sjálandsskóla.
37,9 millj.

Glæsileg 221,4 fm. 5 herbergja efri sérhæð að meðtöldum 33,8 fm. bílskúr á
þessum frábæra stað við Sólheima. Tvennar svalir eru á íbúðinni í suður og vestur.
Stofa með arni og mikilli lofthæð. Þrjú herbergi. Sjónvarpshol með mikilli lofthæð.
Einstaklega falleg gluggasetning í stofum og holi sem gefa fallega birtu.
Eigandi er tilbúinn að skoða skipti á nýlegri íbúð í Garðabæ. 59,9 millj.

BREKKUHLÍÐ

ÆGISGRUND

Brekkuhlíð - Hafnarﬁrði.

Ægisgrund – Garðabæ

Mjög fallegt 165,8 fm parhús á tveimur hæðum ásamt 33,6 fm bílskúr samtals 199,4 fm. Fallegar samstæðar Kirsuberja innréttingar. Gegnheilt eikarparket og ﬂísar á gólfum. Á neðri hæð eru forstofa, þvottahús, gangur, 3 svefnherbergi, baðherbergi, eldhús
og stofa. Á efri hæð eru rúmgott sjónvarpshol og stórt herbergi. Ræktuð lóð með viðarveröndum. Verð 53,8 millj.

Vel skipulagt 150,0 fm. einbýlishús á einni hæð auk 30,4 fm. sérstæðs bílskúrs á góðum og grónum stað í Garðabæ. Húsið er
í góðu ástandi að innan og hefur alla tíð fengið gott viðhald. Baðherbergi voru endurnýjuð fyrir um 8 árum síðan og eldhús fyrir
um 12 árum. Stórar, bjartar og parketlagðar með útsýni til sjávar og að Seltjarnarnesi frá borðstofu. Gluggasetning á húsinu er
góð og eignin mjög björt. Staðsetning eignarinnar er mjög góð og stutt er í barnaskóla, gagnfræðaskóla, íþróttasvæði og aðra
þjónustu. Verð 49,9 millj.

Sala fasteigna frá
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Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Þingvað 61-81 - Ný raðhús í Norðlingaholti í Reykjavík
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HRAUNTEIGUR 18 105 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 01-01.
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Húsin eru á tveimur hæðum og bílskúr fylgir hverju húsi. Húsin eru með allt frá 4 til 6 svefnherbergjum, 2 stofum, eldhúsi, 2 baðherbergjum, þvottahúsi og
geymslu innaf bílskúr. Lofthæð á 1. hæð er 2,5 metrar og á 2. hæð 3,0 metrar. Stórar hellulagðar svalir fylgja öllum húsum og eru frá 18 - 100m2 að stærð.
Húsin skilast fullbúin án megingólfefna. Þrjár tillögur í efnisvali valið af Rut Káradóttur. Stærð frá 204 fm til 227 fm.
Eignin verður sýnd mánudaginn 1.júní milli kl. 17:00 og kl. 18:00. V. frá 63,4-65,9 m. 4591

Þorrasalir 17 - 201 Kóp.

Falleg og mikið endurnýjuð ca 153 fm neðri sérhæð með bílskúr á góðum stað
í Teigunum í Rvk. Stofa með útgang út á svalir til suður ásamt svölum ofan á
bílskúr og þaðan er gengið niður í sér garð. Þrjú svefnherbergi og rúmgóð
stofa. Eignin verður sýnd mánudaginn 1.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 49,9 m. 8744

RAUÐALÆKUR 2 105 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 03-01.
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Tilbúnar fjölskylduíbúðir Íbúðir með sérinngangi og rúmgóðri geymslu. Glæsilegur bílakjallari er undir húsinu. Útsýnið nýtur sín um stóra glugga í björtum
íbúðum sem skarta vönduðum innréttingum. Skemmtilegt leiksvæði í garðinum kallar á börnin út að leika. Stutt er í alla þjónustu, með Salaskóla, verslun,
heilsugæslu, sundlaug, íþróttahús og líkamsrækt í göngufæri. Náttúran teygir sig inn í hverfið með tivistarparadísina Heiðmörk og Golfvöll GKG í túnfætinum.
Bókið tíma í skoðun sölumenn Eignamiðlunar sýna Verð frá 35,9 m. 3727

Vefarastræti 24-30 270
Byggingarlóð undir 55 íbúða fjölbýlishús
við Vefarastræti 24-30 í Mosfellsbæ.

Björt og mjög vel skipulögð 100,9 fm íbúð á efstu hæð í fallegu og vel staðsettu fjórbýlishúsi ásamt 29,4 fm bílskúr. tvö svefnherbergi og tvær stofur.
Mjög gott útsýni. Laus strax, sölumenn sýna. Eignin verður sýnd mánudaginn
1.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 41 m. 8710

BRÆÐRABORGARSTÍGUR 55 101 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 02-01.
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Gert er ráð fyrir þriggja til fjögurra hæða byggingum með allt
að 55 íbúðum á lóðinni, á tveimur byggingarreitum, samtals að
hámarki 5.900 m2 auk bílageymslna. Aðalaðkoma að íbúðunum
er frá Vefarastræti og frá þvergötu vestan lóðar. Gert er ráð fyrir
2 bílastæðum á hverja íbúð. Annað bílastæðanna skal vera í
bílageymslu neðan jarðar. Aðkoma að bílageymslum er annarsvegar frá Snæfríðargötu og hinsvegar frá þvergötu vestan lóðar.
V. 255 m. 2806

HRÓLFSSKÁLAMELUR 10

NÖNNUSTÍGUR 3 220 HAFNARFIRÐI

Vel skipulögð og stílhrein 52 fm íbúð á 2. hæð í þessu fallega og mikið
endurnýjaða fjölbýlishúsi. Húsið er hannað af Guðjóni Samúelssyni,
húsameistara ríkisins. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 2.júní milli kl. 17:15
og kl. 17:45. V. 24,9 m. 5684

BÓLSTAÐARHLÍÐ 64 105 RVK.

170 SELTJARNARNESI

ÍBÚÐ MERKT 02-02.
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Nýjar og glæsilegar 2-4 herbergja íbúðir við hrólfsskálamel 10-18 Öll helsta
þjónusta í göngufæri og má þar nefna sundlaug, líkamsrækt, heilsugæslu,
verslunarmiðstöð, skóla og fagurt útivistarsvæði. V. frá 43,9 m. 2971

Fallegt og vel við haldið 121 fm einbýlishús á þremur hæðum á grónum stað
við Nönnustíg í Hafnarfirði. Tveir inngangar eru á húsinu og mögulegt að
útbúa aukaíbúð í kjallara. Snyrtilegur garður. Húsið getur verið laust fljótlega.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 2.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,9 m.
8808
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Björt og góð 2ja herbergja 54 m2 íbúð á annarri hæð, íbúðin er vel staðsett í
húsinu og snýr hún öll inn í garðinn. Snyrtileg sameign. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 2.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 21,9 m. 8795

EINBÝLI

2JA HERBERGJA

Hraunprýði 2 - 210 Garðabæ
Grundartangi 23 270 Mosfellsbæ
Fallegt og vel skipulagt 353,6 fm einbýlishús við
Grundartanga í Mosfellsbæ. Eigninni fylgir 2ja herbergja
aukaíbúð með sérinngangi,
g g ca 57 fm tvöfaldur bílskúr og
sundlaug í sólskála. Álþak er á húsinu. V. 76,5 m. 8675

Fallegt og vel skipulagt 240 fm tveggja hæða parhús
í byggingu á fallegum stað við Hraunprýði í Garðabæ.
Innbyggður bílskúr. 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. Samkvæmt skipulagi
p g verður
Álftanesvegurinn færður norður fyrir nýju byggðina sem
er þarna í hrauninu. Er verið að leggja hann og er gert
ráð fyrir að taka hann í notkun haustið 2014. Laust strax.
Sölumenn sýna. V. 49,9 m. 4439

Freyjubrunnur 25-27 113 Rvk.
154,9 fm endaíbúð á 2.hæð ásamt stæði í bílageymslu í
nýju
ýj glæsilegu
g
g 8 íbúða lyftuhúsi
y
á ggóðum útsýnisstað.
ý
Íbúðin afhendist í núverandi ástandi sem er rúmlega
tilbúið til innréttinga. V. 39,5 m. 4298

Snorrabraut - laus strax
2ja
j herbergja
gj kjallaraíbúð
j
við Snorrabraut. LAUS STRAX.
Íbúðin skiptist í hol, herbergi, baðherbergi og stofu. V.
17,9 m. 8742

Mánagata 23 105 Rvk.
Heiðargerði 11 108 Rvk.
Endaraðhús á tveimur hæðum á mjög góðum stað (fjær
Miklubraut) ásamt bílskúr húsið er 118 fm og bílskúrinn er
28 fm.. Húsið er á tveimur hæðum m. 4. svefnherb. Góður
garður. Sérstæður bílskúr. Góð aðkoma, húsið er laust.
Sölumenn sýna eignina. V. 38,9 m. 8822

Vindakór 1 203 Kópavogi

Bergrúnargata 5 270
Tvær íbúðir í þríbýlishúsi. Efri hæð sem er skráðir 140,8
fm ásamt bílskúr sem er skráður 30,0 fm en bílskúrinn er
ekki með hurð og er nýttur sem íbúðarrými. Neðri hæðin
er skráð 96,1 fm. Eignin er ekki fullbúin en að mestu
íbúðarhæf. V. 48,9 m. 8753

PARHÚS

Góð 130,5 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í snyrtilegu
húsi. Gott skipulag, tvennar svalir. Sér 30,4 fm bílskúr í
bílageymslu fylgir íbúðinni. V. 39 m. 8627

Mjög
j g vel staðsett 2ja
j herbergja
gj 49,6 fm íbúð á 1.hæð með
sameiginlegum inngangi með íbúð á efri hæð. Íbúðin
skiptist í hol, stofu, herbergi, eldhús og baðherbergi.
Sameiginleg geymsla. V. 22 m. 8741

SUMARHÚSALÓÐIR

3JA HERBERGJA

4RA-6 HERBERGJA

Sumarhúsalóð við Þingvallavatn

Austurkór 100 og 102 203 Kóp.
Ásland 22a 270 Mosfellsbæ
Tvílyft 242,3 fm parhús með 2ja herbergja auka íbúð
ogg innbyggðum
ygg
bílskúr. Góð lofthæð er á efri hæðinni.
HÚSIÐ ER LAUST STRAX. V. 49,5 m. 8636

Glæsilegar 3ja - 4ra herbergja íbúðir í mjög vel staðsettu
sex íbúða fjölbýli. Tvö baðherbergi, sérinngangur,
sérþvottahús. Norðvestur svalir með glæsilegu útsýni.
Eikar innréttingar,
g ggranít á borðum, flísar og
g pparket á
gólfum. Íbúðirnar er til afhendingar við kaupsamning.
V. frá 42,3 m. 8786

Þriggja
ggj herbergja
ggj 80,5 fm fallegg íbúðá 8. hæð ásamt stæði
í bílageymslu. Íbúðin er með stórglæsilegu útsýni og
svölum eru fyrir allir íbúðinni til suðurs og austurs.
V. 30,5 m. 8557
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Mánatún 7-17

Espigerði 2 108 Rvk. íbúð merkt 08-01.

Við Þingvallavatn, perlu allra vatna, er nú til sölu
eignarlóð fyrir frístundahús á frábærum stað í landi
Skálabrekku. Skálabrekkulandið er einstakur staðar
tiltölulega stutt frá þjóðgarðssvæðinu. Ýmsir möguleikar
eru til útivistar og
g þþaðan er ólýsanlegt
ý
g útsýni
ý út á vatnið.
Örstutt er í fjölbreytta útvist frá svæðinu. Þingvallavatn
býður uppá bæði veiði og siglingar. Það eru nokkrir
staðir í vatninu þekktir sem urriðastaðir og einn þeirra
er utan við Skálabrekkuhólma. Fyrir skíðaáhugafólk
þá er Skálafell í einungis 10 mín fjarlægð. Frá svæðinu
eru auðvelt að stunda gönguskíðaferðir, vélsleðaferðir,
fjórhjólaferðir eða gönguferðir. V. 9,8 m. 8646

Sölusýning miðvikudaginn
mánudaginn 1. júní
millimilli
kl. 17:00
og 18:00
- Aðkoma
Borgartúnsmegin
Sölusýning
8. apríl
kl. 17.00
og 18.00
- Aðkoma
Borgartúnsmegin

Glæsilegar og nútímalegar íbúðir á góðum stað
90 vandaðar og vel hannaðar íbúðir í
Mánatúni 7-17 í ﬁmm stigagöngum. Húsin eru
hönnuð af Kanon arkitektum og vekja athygli
fyrir gott skipulag og nútímalegt útlit. Allur
frágangur er sérlega vandaður.

• 2ja–4ja herb íbúðir á bilinu 90–186 fm.
• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi
og baðherbergi, fataskápar í forstofu og
svefnherbergjum.

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar
án gólfefna, þó eru ﬂísar á baðherbergi
og í þvottahúsi.

www.manatunid.is

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Lágmúla 4 108 Reykjavík

569 7000

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
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Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
695 9500

Sími:

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þórunn Pálsdóttir

Svan G. Guðlaugsson

Helgi Jónsson

Jórunn Skúladóttir

Páll Þórólfsson

Jason Ólafsson

sölufulltrúi
Sími: 773 6000

sölufulltrúi
Sími: 697 9300

sölufulltrúi
Sími: 780 2700

sölufulltrúi
Sími: 845 8958

sölufulltrúi
Sími: 893 9929

sölufulltrúi
Sími: 775 1515

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími:

899 5856

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími:

6955520

Ólafsgeisli 95
Glæsileg hönnun

Blikanes

Reykjavíkurvegur
Litli Skerjafjörður

304 fm einbýlishús á einni hæð. Sjávarútsýni.

Mjög vel skipulögð og falleg 80,8fm 3 herb.
íbúð á jarðhæð með sérinngangi, útgangi út á
suður verönd ásamt 22,8 fm bílskúrs
Örstutt í Háskólann og miðborgina
Eignin er laus strax
Nánar: Helgi 780 2700

Verð:

Tvöfaldur bílskúr.
Húsið er með bakgarð í suður.
Falleg lóð. Gott skipulag, góð nýting.

42,9 millj.

Nánar: Jason 775 1515

Einbýlishús að stærð 233,8 fm

Grænlandsleið

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

Golfvöllur handan götunar

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

55,0 millj.
t

Vættaborgir
Fallegt hús 190,2 fm á þremur pöllum.
Innbyggður bílskúr m. mikilli lofthæð.
Húsið allt hið vandaðasta. Pallur og afgirt lóð
úr harðvið. Möguleiki á að taka 3ja herbergja
íbúð uppí. Mikið sjávarútsýni.
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

67,9 millj.

Fallegt 160 fm raðhús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Þrjú svefnherbergi, þar af
hjónaherbergi með sér baðherbergi
Skjólgóður suðurpallur og garður
Eldhús með miklu skápaplássi, vönduð tæki

Foss við innganginn
Nánari upplýsingar veitir:

Verð:

85,0 millj.

Breiðavík

Tveggja hæða / Mikið útsýni

Falleg 195,4fm íbúð á tveimur hæðum í mjög
fallegu tvíbýlishúsi á góðum stað innarlega í
götu við Grænlandsleið auk 38,8 fm bílskúrs,
samtals er eignin 234,2 fm

Verð :

65,0 millj.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð:

49,9 millj.

t

Hraunbær
Mjög fallegt og vel við haldið 160,1 fm
5-6 herbergja raðhús á einni hæð ásamt
21,1 fm bílskúr, samtals : 181,2 fm.
Glæsilegur garðskáli með kamínu og
útgengt út í sólríkan suður garð.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

46,9 millj.

Mávanes

Skerjabraut
4ra herbergja
2. hæð
Stærð 109,8 fm
Frábær staðsetning
Afhending haust 2015

G
NÝBYG

Nánar: Hilmar 695 9500

Verð :

ING

48,9 millj.

Stórt einbýlishús með mikla möguleika
Góð eignarlóð á þessum eftirsótta stað
sunnan megin á Arnarnesinu
Eignin er skráð 313 fm, laust fljótlega
Nánar: Atli 899 1178

Verð :

79,8 millj.
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Sérhæð með bílskú

Sóltún/Borgartún
Afar glæsileg 147 fm íbúð á 6 hæð (efstu)
Stórar stofur og rúmgott eldhús
Glæsilegar innréttingar og 2 baðherbergi
Sérlega vönduð eign og gott skipulag
Nánar: Svan 697 9300

MIKLABORG

Verð :

59,9 millj.

Brúnastaðir
Fallegt 217 fm einbýlishús á einni hæð
Góð alrými með útg. á verönd, stórt eldhús
3-4 svefnherbergi, fullbúinn bílskúr
Stórt baðherbergi og gestasnyrting
Eftirsóttur staður í rólegu umhverfi 112 Rvk,
Laust fljótlega
Nánar: Atli 899 1178

Verð :

65,9 millj.

Borgarholtsbraut
Sérhæð og bílskúr samtals 120 fm
á góðum stað í vesturbæ Kópavogs
Íbúðin er 4ra svefnherbergja og 86 fm
bílskúrinn er 34 fm
Nánar: Svan 697 9300

- með þér alla leið -

Verð :

32,5 millj.

Reynimelur
2ja herbergja 60 fm íbúð
Efsta hæð, glæsilegt útsýni
Stórar svalir til suðurs

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

25,9 millj.

569 7000

569 7000

Kópavogstún

Silungakvísl

152,5 fm íbúð á 1.hæð.
Vandaðar íbúðir með granít
Stæði í bílageymslu
Verð :

56,9 millj.

Nánar: Jason 775 1515

Langalína 17

Verð :

69,0 millj.

Verð :

Garðsendi

3ja herbergja,
80 fm íbúð á
2. hæð
Suðursvalir
Nánar: Jason 775 1515

Blikanes

Glæsileg íbúð á jarðhæð, 139 fm
3 svefnherbergi Vönduð gólfefni
Sérsmíðaðar innréttingar Falleg lýsing
Sólpallur Stæði í bílakjallara
Fjölskylduhverfi
Nánar: Jason 775 1515

Maríubakki

Glæsilegt 288 fm einbýlishús.
5-6 svefnherbergi
Tvö baðherbergi og eldhús nýlega endurnýjað.
44 fm bílskúr. Góður garður.
Stórar svalir

3 svefnherbergi

Nánar: Jason 775 1515

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Mjög falleg og vel skipulögð 134,4 fm
7-8 herbergja efri sérhæð og ris ásamt 46,0 fm
bílskúr, samtals : 180,4 fm 4-5 svefnherbergi
Tvö böð og tvennar stofur
Verð :

24,9 millj.

Nánar: Helgi 780 2700

Reisulegt hús samtals að stærð 326,3 fm
Húsið er 261,3 fm, íbúð í kjallara er 65,0 fm
Tvöfaldur bílskúr að stærð 33,6 fm.
Í rólegri botnlangagötu á Seltjarnarnesi
Hverfið er rótgróið og skjólríkt
Útsýni er af efri hæð til sjávar og fjalla

97 fm vel skipulögð 3-4ra herb. íbúð á 2. hæð í þríbýli
2 svefnherb. og hægt að bæta við því þriðja.
Einnig stórt vinnu/unglingaherb. í kjallara.
Skemmtilegur og barnvænn bakgarður (Borgarstígur).
Gler í gluggum endurnýjað að hluta, nýlegt þakjárn.

55,9 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

63,0 millj.

Verð :

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð

46,9 millj.

Hofgarðar

Seljavegur

Einbýlishús stærð 262,7 fm
Nokkuð upprunalegt
Eignarlóð Sjávarútsýni
Tvöfaldur bílskúr

Verð :

37,5 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

99,5 millj.

t

Rofabær

Glitvellir

Góð íbúð 3ja herbergja stærð 90,1 fm
Gott eldhús með U laga innréttingu
Stofa með útgengi á svalir Geymsla í kjallara
og sameiginlegt þvottahús
Barnvænt hverfi
Nánar: Jórunn 845 8958

t

Verð :

rax
Laus st

Mjög gott 179,6 fm einbýli á einni hæð
ásamt 36,2 fm bílskúr, samtals 215,8 fm.
Eignin skiptist í 4 herbergi, 2 stofur,
sjónvarpshol, eldhús, 2 baðherbergi,
þvottahús og bílskúr.

23,9 millj.

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

55,9 millj.

Vel skipulögð 116,4 fm 4ra herbendaíbúð
á 2 hæðum ásamt stæði í lokaðri bílageymslu
Sérinngangur. Suður svalir
3 herbergi. Eignin er laus strax

Glæsileg 98,9 fm 2ja - 3ja herbergja
Nýuppgerð íbúð
Mikil lofthæð
Frábær staðsetning
Suðvestur svalir 25,5 fm
Nánar: Hilmar 695 9500

Verð :

44,8 millj.

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

35,9 millj.

t

rax
Laus st

Austurkór

Kögursel

Rúmgóðar og glæsilegar íbúðir 111-140 fm

Frábært fjölskylduhús stærð 216,9 fm
Tvær hæðir plús bílskúr
Stór sólpallur með skjólgirðingum
Innarlega í rólegri götu
Stutt í skóla
Nánar: Hilmar 695 9500

Lækjarsmári

Sólvallagata

Verð :

Vel skipulagðar 3ja og 4ra herbergja
Einni eigninni fylgir bílskúr
Algjörlega einstakt útsýni
Nánar: Atli 899 1178
Nánar: Davíð 697 3080

54,5 millj.
t

Verð :

r
4 íbúði
42,3 millj.

Svölutjörn Reykjanesbæ
172 fm - raðhús á einni hæð
3 svefnherbergi
Bílskúr
Stór garður og sólpallur með heitum potti
Sérlega vönduð og glæsileg
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

37,9 millj.

Hraunbær
Tveggja herbergja á annarri hæð
Stærð 57 fm, mjög falleg íbúð
Endurbætur miklar bæði utandyra og innan
Heildræn innri hönnun í íbúð
Sameiginlegt þvottahús í kjallara
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

20,9 millj.

ftir
itt hús e
e
s
n
i
e
Að

Lækkað verð

Hamarsbraut
Reisulegt einbýlishús í Hafnafirði
Eignin er alls 208 fm þar af 30 fm bílskúr
Róleg og eftirsótt gata, frábært útsýni
Góð stofa, sjónvarpshol og 4 svefnherb.
Göngufæri við miðbæinn
Nánar: Atli 899 1178

Verð :

64,9 millj.

www.miklaborg.is

Friggjarbrunnur 12
Parhús - frábært skipulag
4 rúmgóð svefnherbergi
Stærð 199 fm.
Innbyggður bílskúr
Tilbúið til innréttinga
Nánar: Hilmar 695 9500

Verð :

44,9 millj.

Básbryggja

Furuás Garðabæ

Lúxusíbúð á tveimur hæðum samtals 334,2 fm
Einstakt útsýni og nánd við sjó
Tvöfaldur bílskúr
Þrennar svalir og 3 baðherbergi
Glæsileg hjónasvíta
Hagstætt fermetraverð

Fallegt og rúmgott einbýli
Góð alrými, og rúmgott eldhús 4-5 góð svefnh.
Lóð með veröndum og potti
Tvöfaldur bílskúr, í dag innréttuð íbúð.
Fjölskylduvænt hús, eftirsótt hverfi

Nánar: Þórunn 773 6000

- með þér alla leið -

Verð :

89,9 millj.

Nánar: Atli 899 1178

Verð :

66,9 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið OPIN HÚS Í DAG MÁNUDAG

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 1.júní kl.17:00-17:30

Garðabæ

Barónsstígur 57
Mjög góð 4ra herbergja íbúð
á efstu hæð, nýmáluð.
Fallegt víðsýnt útsýni úr íbúð
Aðeins þrjár íbúðir í stigagangi sem er
með nýjum linoleum dúk
Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Verð :

34,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 1.júní kl.17:00-17:30

Mýrargata 26

Nánari upplýsingar veitir:

Gengið um aðalinngang frá Mýrargötu

Glæsilegt 400 fm einbýlishús
Stór svefnherbergi
Suðurgarður og útsýni til Bláfjalla,
Bessastaða og víðar
Glænýtt eldhús, tæki og parket

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

Glæsileg 154,4 fm 5 herbergja íbúð
Frábært útsýni út á Reykjavíkurhöfn
Stæði í lokaðri bílageymslu
Sameiginlegir þakgarðar á 6. og 7. hæð

Nánari upplýsingar veitir:

109,0 millj.

Verð :

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

Laus við kaupsamning
Skilast fullbúin með gólfefnum
Verð :

69,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 1.júní kl.17:00-18:00

mánudaginn 1.júní kl.17:00-17:45

Hamarsbraut 17

Austurströnd 6

Hafnarﬁrði
Mjög glæsilegt og mikið endurnýjað 169,4fm

Góð 4ra herb íbúð auk stæði í bílgeymslu
Mikið endurnýjuð og vel skipulögð Sér garður í
suður og svalir í norður Þrjú góð svefnherbergi

einbýlishús á þremur hæðum vel staðsett í
gamla bænum 3 herb. 3 stofur og 2 baðherb.
Nánari upplýsingar veitir:

Helgi Jónsson, sölufulltrúi
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

Sjón er sögu ríkari

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307
Verð :

54,9 millj.

Verð :

38,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 1.júní kl.17:00-17:30

mánudaginn 1.júní kl.18:30-19:00

Seiðakvísl 23

Hörðukór 10

Vandað 243 fm einbýlishús
4 svefnherbergi
2 baðherbergi,
45 fm svalir
Tvöfaldur bílskúr

Falleg og vel umgengin 4ra herb íbúð
á 10. hæð 2 stofur og 2 svefnherbergi
Bílastæði í bílakjallara
Svalir með glerlokun

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

- mikið lagt í lýsingu og rafmagn

66,7 millj.

Verð :

39,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 1.júní kl.17:00-17:3 0

Hávallagata 44

Átt þú
þ fasteign
g á Norðurlandi ?

Hafnarﬁrði

Íbúð, sumarhús, jörð eða land ?

Falleg 2ja herbergja íbúð að stærð 56,3 fm
Á fyrstu hæð/fimm íbúða hús

Nánari upplýsingar veitir:

Eldhús og baðherbergi hafa verið endurnýjuð
Hús í góðu viðhaldi
Frábær staðsetning; 101 Reykjavík

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

MIKLABORG

28,7 millj.

Tryggðu þér skoðun og þjónustu
löggilts fasteignasala dagana 5-7 júní n.k
í Eyjafjarðarsýslu og næsta nágrenni.
Fagleg ljósmyndataka og sýnileiki
sem tryggir árangur.

- með þér alla leið -

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið OPIN HÚS ÞRIÐJUDAG
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 2.júní kl.17:30-18:00

þriðjudaginn 2.júní kl.18:00-18:45

Tunguvegur 15

Melabraut 5
Efri hæð

Falleg jarðhæð 68,3 fm að stærð

Rúmgóð 165 fm efri sérhæð

Þrjú svefnherbergi

auk bílskúrs, alls 195 fm

Sérinngangur

Fjögur svefnherbergi

Mikið endurnýjuð, bæði bað og eldhús
Nánari upplýsingar veitir:

Frábær staðsetning

Fallegt útsýni
Frábær staðsetning þar sem stutt er í skóla

Nánari upplýsingar veitir:

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

29,9 millj.

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307
Verð :

53,5 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 2.júní kl.18:00-18:30

þriðjudaginn 2.júní kl.17:00-17:30

Línakur 1

Skipalón 20
50 ára+

Nánari upplýsingar veitir:

Glæsileg 166,2 fm enda íbúð á annari hæð

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð

Stæði í bílageymslu

Stærð 122,9 fm

Mikið útsýni bæði til sjávar og til fjalla, Esjan

Stórar suðursvalir

Opið eldhús

Fallegt útsýni

Útgengi út á tvennar svalir úr stofu

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

53,5 millj.

Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir:

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 2.júní kl.17:30-18:00

þriðjudaginn 2.júní kl.18:00-18:30

Eyjabakki 6

Álftahólar 8

Bílskúr

44,9 millj.

Falleg 60,5 fm 2ja herbergja íbúð

Huggulega 3ja herbergja íbúð ásamt

Sérstæður 30 fm bílskúr með hita

innbyggðum bílskúr

Bílskúr

Mikið endurnýjuð íbúð á 2 hæð
Laus við kaupsamning
Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

Íbúðin hefur verið töluvert endurnýjuð
m.a. gólfefni og baðherbergi
Eignin á 2 hæð skráð 100,3 fm
þar af bílskúr 20,7 fm

23,9 millj.

Verð :

27,5 millj.

OPIN HÚS MIÐVIKUDAG
OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 3.júní kl.18:00-18:45

Vegghamrar
g
43
neðri hæð
Rúmgóð neðri hæð með sér inngangi
Þrjú góð svefnehrbergi og rúmgóð stofa
Sér lóð og sérmerkt bílastæði
Björt og góð eign
Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307
Verð :

30,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 3.júní kl.17:00-17:45

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 3.júní kl.17:00-17:45

Hringbraut
g
4
Hafnarﬁrði

Blikahólar 4

Glæsileg 80 fm 3ja herbergja
á tveimur hæðum

íbúð 7d
128 fm íbúð á 7. hæð og bílskúr

Stæði í lokaðri bílgeymslu

4ra herbergja
Öll uppgerð

Nýlegt hús og skemmtilegt skipulag

Eldhús og bað glæsileg
Nánari upplýsingar veitir:

Tvö salerni og rúmgóð herbergi

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

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307
Verð :

www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:

27,9 millj.

- með þér alla leið -

Magnað útsýni yfir Reykjavík
Gólfefni í háum gæðum
Verð :

35,7 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið SUMARHÚS

Þingvellir
Miðfell
Notalegt 49 fm sumarhús
2076 fm eignarland
Stórt svefnherbergi, stofa og eldhús
Gestahús og áhaldageymsla á landi
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

13,5 millj.

Miðengi
g

Eyrarskógur
y
g

Neðstiás

Grímsnesi

Hvalfjarðarstrandarhreppur

Hvalfjarðarstrandarhreppur

Fallegt rúmlega 55 fm sumarhús á eignarlandi
Tvö svefnherbergi, einnig gestahús Heitur
pottur Læst hlið

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

13,5 millj.

Gott 50 fm heilsárshús á eignarlandi
Tvö svefnherbergi og gestahús
Innbú getur fylgt með

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

14,9 millj.

Miðengi
g

Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af
heildarstærð Einstök staðsetning í landi Nesja,
efst í enda botnlanga Bústaðurinn stendur
hátt, sólar nýtur við frá morgni til kvölds
Kjarri vaxið land/Mikið útsýni

Vel skipulagt 95 fm hús i grennd við
golfvöllinn Innbyggður skúr fyrir golfbílinn Þrjú
svefnherbergi Stofa og eldhús í opnu rými,
mikil lofthæð Heitur pottu

Stórglæsilegt og einstakt heilsárshús 494 fm
að stærð og á 2,4 hektara eignarlandi
Hitalögn í gólfum, hitaveita
og rafmagn komið inn
Glæsilegt útsýni

Nánar: Jórunn 845 8958

Nánar: Jón Rafn 695 5520

TILBOÐ ÓSKAST

Hallkelshólar
Grímsnesi

Sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnes og
Grafningshreppi. Um 70 km frá Reykjavík
Innst í botnlanga
Tveir sólpallar
Eigin borhola
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

22,9 millj.

Grímsnesi

Verð :

28,5 millj.

Heiðarbraut
Grímsnesi

Mjög fallegt 81,3fm 4-5 herb. sumarhús vel
staðsett í Grímsnesinu.
Einstakt útsýni til allra átta.
5000 fm eignarlóð.

19,5
, millj.
j

Nánar: Helgi 780 2700

Tjarnarlaut

Vatnsendahlíð

Þingvellir

Skorradal

Tvílyft glæsihýsi í landi Nesja, 164,3 fm
að stærð. Efri hæð með tveimur svefnherb.,
stórri stofu og eldhús
Neðri hæð með aukaíbúð. Heitur pottur.
Nánar: Jón Rafn 695 5520

TILBOÐ ÓSKAST

Kjaransstaðir
Jörðin Skipholt 4 við KJaransstaðir
í Bláskógabyggð
Tilvalið fyrir hestafólk.

Nánar: Jason 775 1515

MIKLABORG

Verð :

10,7 millj.

82 fm heilsárshús með frábæru útsýni
Stór og skjólgóður pallur með heitum potti
Þrjú svefnherbergi, stór stofa og opið eldhús
Vandað hús
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

29,5 millj.

Borgarbyggð

Tveir bústaðir, 36,6 fm hvor ásamt
geymslu og svefnskála.
Kjarri vaxið undir stórbrotnum klettum
Byggð 1988 - ný 20 ára leigusamningur.
1,5 ha lóð sem skiptist í 1 ha og 1/2 ha
Frábært útsýni. Kr 22 millj saman

Verð :

12,0 millj.

22,0 millj.

Öndverðarnesi

75 fm bústaður. Svefnloft
Eign sem hefur verið haldið vel við
Innbú getur fylgt með
Stór sólpallur í kringum bústaðinn
Golfvöllur og sundlaug á svæðinu
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

12,9 millj.

Sogsbakki
g

Grímsnesi

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

Vaðhólsbraut
a
aðhólsbrau

Sogsvegur
g
g
54 fm sumarhús á eignarlandi í Grímsnesi
Heitt og kalt vatn ásamt rafmagni
Hægt að útbúa svefnloft

Tilboð óskast

Múlabyggð
ygg

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Grímsnesi

Heilsárshús fáanlegt með öllu innbúi.
4 svefnherbergi.
Gólfhiti. Glæsileg eign.
Heitur pottur.
Vandaðar innréttingar.
Nánar: Jason 775 1515

- með þér alla leið -

Verð :

4,9 millj.

Verð :

Snorrastaðir

Grímsnesi

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Laugarvatn
g

Kiðjaberg
j

Þingvallavatn

17 fm sumarhús á 4500 fm leigulóð
Tækifæri á að bæta við húsi á lóð
Innbú fylgir ma ísskápur, borð, stólar, sófi

59,9 millj.

Bústaður að stærð 41,8 fm
Eignarland 2000 fm
Einstakt land með miklum gróðri
Rotþró 2004
Hitaveita 10m frá bústað
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

10,5 millj.

Selmýrarvegur
ý
g
við Álftavatn

84,8 fm hús m/ ca 100 sólpalli
5000 fm kjarri vaxið eignarland,
Frábær staðsetning
Hitaveita, heitur pottur
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

25,9 millj.

Lækjarbakki
j
fokhelt

110 fm sumarhús á steyptum grunni
0,9 hektara eignarland
Kalt og heitt vatn við lóðarmörk
Mikið útsýni
Þrjú svefnherbergi
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

14,9 millj.

Arnarhólsbraut
n
narhólsbra
Öndverðarnesi

Fallegt 68,4 fm sumarhús ásamt
ca 10 fm millilofti
Gestahús 15 fm - Stór sólpallur
Húsið mikið endurnýjað
Glæsileg 5000 fm leigulóð kjarri vaxinn
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

25,5 millj.

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

leitar að ...
1-3 herbergja

3-4 herb. Íbúð óskast
í Sóleyjarrima.
Allar frekari upplýsingar veitir Helgi Jónsson
í síma: 780-2700 eða á helgi@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð
í Bökkunum ástand
aukaatriði.
Nánari upplýsingar gefur
Svan Gunnar Guðlaugsson í síma 6979300

2-3ja herbergja íbúð fyrir
eldri borgara í Hvassaleiti,
Árskógum eða Hæðargarði

eða svan@miklaborg.is

Allar frekari upplýsingar veitir Jason Ólafsson

3ja herbergja íbúð með góðu
baðherbergi. Staðsetning
póstnr. 108, 105 eða 104

í síma 775 1515 jassi@miklaborg.is

Vertu í sambandi við Jórunni í síma 845-8958

3ja herbergja íbúð í
Furugrund í Kópavogi má
þarfnast lagfæringa.

eða jorunn@miklaborg.is

Nánari upplýsingar gefur

Hæð
Hæð 200-300 fm
í þægilegu göngufæri við
miðbæinn í Reykjavík,
gott útsýni er kostur.
Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
í síma 697-3080

Svan Gunnar Guðlaugsson í síma 6979300
eða svan@miklaborg.is

Studio/2 herb.íbúð óskast
á stór Rvk svæðinu.
Allar frekari upplýsingar veitir Helgi Jónsson
í síma: 780-2700 eða á helgi@miklaborg.is

2-3ja herbergja íbúð í
Garðabæ. Má kosta allt
að 30 milljónir
Vertu í sambandi við Jórunni í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

2-3ja herbergja íbúð
í Túnum eða Norðurmýri
afhending samkomulag.
Nánari upplýsingar gefur
Svan Gunnar Guðlaugsson í síma 6979300

2 herbergja íbúð í 107.
Vertu í sambandi við Gunnar í síma 899-5856
eða gunnar@miklaborg.is

eða svan@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í miðbæ
Reykjavíkur (101)

hæð í vesturbænum eða 101
Reykjavík, æskileg stærð
ca. 130 fm
Vertu í sambandi við Jórunni í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

Sérhæð á svæðum
105-107 og 170.
Nánari upplýsingar veitir Páll Þórólfsson

eða jorunn@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Jón Rafn lgf.
S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

4-5 herbergja

eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi
í Grafarholti, ákveðin kaup.

4-5 herbergja í
Norðlingaholti í Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
í síma 697-3080

3ja herbergja íbúð í Hlíðum.
Vertu í sambandi við Jórunni í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

3 herb. Íbúð óskast
í 104-105.
Allar frekari upplýsingar veitir Helgi Jónsson
í síma: 780-2700 eða á helgi@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð á eða
í nágrenni Vesturgötu
í Reykjavík. Rúmur
afhendingartími í boði
Nánari upplýsingar veitir
Svan Gunnar Guðlaugsson í síma 697 9300
eða svan@miklaborg.is

Allar nánari upplýsingar veitir
Ólafur Finnbogason lgf í síma 822-2307
eða olafur@miklaborg.is

3 herb.íbúð á stæði í
bílageymslu í Ártúnsholti
fyrir ákveðin aðila.
Allar frekari upplýsingar veitir Helgi Jónsson

2ja herbergja íbúð í
póstnúmeri 200 í Kópavogi
Íbúðin þarfnast má þarnast
lagfæringar
Nánari upplýsingar veitir
Svan Gunnar Guðlaugsson í síma 697 9300
eða svan@miklaborg.is

í síma: 780-2700 eða á helgi@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir
Svan Gunnar Guðlaugsson í síma 697 9300

Nánari upplýsingar gefur

4-5 herbergja hæð eða íbúð
í vesturhluta miðbæjar.

4ra herbergja íbúð með
bílskúr við Álfatún í
Kópavogi.
Allar frekari upplýsingar veitir Jason Ólafsson
í síma 775 1515 jassi@miklaborg.is

í síma 697-3080

Allar frekari upplýsingar veitir Jason Ólafsson

4ra herbergja íbúð
í Hraunbæ.
Hafið samband við Jórunni í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í
Baugakór og nágrenni. Má
kosta 32 millj.

4ra herbergja íbúð
í Vesturbænum.

Allar frekari upplýsingar veitir Jason Ólafsson

eða jorunn@miklaborg.is

Hafið samband við Jórunni í síma 845-8958

í síma 775 1515 jassi@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við
Sléttuveg (55 ára og eldri)
eða sambærilegt.

2ja-3ja herbergja íbúð í
Linda, Sala eða Smárahverfi.
Gott aðgengi eða lyfta
skilyrði.

3ja-4ra herbergja íbúð
í Grafarholti
Vertu í sambandi við Jórunni í síma 845-8958

Vertu í sambandi við Jórunni í síma 845-8958

Allar frekari upplýsingar veitir Helgi Jónsson

eða jorunn@miklaborg.is

4-5 herbergja íbúð í Linda,
Sala eða Smárahverfi, rúmur
afhendingartími.
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178
eða atli@miklaborg.is

Sérbýli
Nýlegu einbýlishúsi
í Garðabæ, 450 – 500
fermetra. 130 -160 millj.
eða jassi@miklaborg.is

Einbýlishúsi í Garðabæ
(Flatir), Árbæ (Ásum).
Hús sem er með aukarými.
Má þarfnast endurbóta.

Stórt einbýli í Ártúnsholti
eða Árbæ fyrir ákveðin aðila.
5 svefnherbergi.

Íbúð við Gullsmára í
Kópavogi.

í síma 775 1515 jassi@miklaborg.is

Verslunar og skrifstofuhúsnæði allt að 450 fm
fyrir útsöluvörur.
- Verð allt að 50 millj.
Allar frekari upplýsingar veitir Jason Ólafsson

í síma : 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

í síma 775 1515 jassi@miklaborg.is

Einbýli Par/raðhús í 108
fyrir ákveðin aðila.
- Verð að 60 millj.
Allar frekari upplýsingar veitir Helgi Jónsson
í síma : 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

Allar nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason
lgf í síma 822-2307 eða olafur@miklaborg.is

Rað/par/einbýli
á Seltjarnarnesi,
- Verðbil 50 til 65 millj.
Nánari upplýsingar veitir Páll Þórólfsson í síma
893-9929 eða pall@miklaborg.is

Einbýlishús á Seltjarnarnesi,
verð allt að 120 millj.
Nánari upplýsingar veitir Páll Þórólfsson í síma
893-9929 eða pall@miklaborg.is

Rað/parhús í Tangarhverfi
í Mosfellsbæ fyrir
ákveðin aðila.
Allar frekari upplýsingar veitir Helgi Jónsson

Óska eftir rað eða parhúsi
í 201 eða 203 Kópavogi á
bilinu 140-200 fm
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178

Vandaða 4ra herbergja íbúð
í Mosfellsbæ með stæði
í bílageymslu.
Verð allt að 47 milljónir. Þórunn Pálsdóttir
í síma 773-6000 eða thorunn@miklaborg.is

Húsi, par- eða raðhúsi
í Lauganeshverfi,
má þarfnast endurbóta
Vertu í sambandi við Jórunni í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

Einbýlishúsi með aukaíbúð
– verðbil 50-55 millj.
Vertu í sambandi við Jason í síma 775-1515
eða jassi@miklaborg.is

Sérbýli í eða í grennd
við Landakot.

Einbýli- eða raðhús með
4 herbergjum og bílskúr
í Reykjavík, Kópavogi,
Hafnarfirði eða Mosfellsbæ
– verðbil 50-55 millj.
eða jassi@miklaborg.is

Nánari upplýsingar gefur
Svan Gunnar Guðlaugsson í síma 697-9300

eða atli@miklaborg.is

eða svan@miklaborg.is

Allar frekari upplýsingar veitir
Þröstur Þórhallsson Lögg. Fasteignasali
í síma 8970634 throstur@miklaborg.is

Tómt atvinnuhúsnæði
Reykjavík-KópavogurGarðabær.
Allar frekari upplýsingar veitir
Þröstur Þórhallsson Lögg. Fasteignasali
í síma 8970634 throstur@miklaborg.is

Sumarhús
og jarðir
Vantar á skrá allar stærðir
og tegundir sumarhúsa.
Með hækkandi sól eykst
eftirspurnin. Veitum faglega
þjónustu og mikinn sýnileika á
þínu sumarhúsi með auglýsingum
á vefnum, dagblöðum og með
kynningu víða um land.
Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf. S: 695-5520
eða jon@miklaborg.is

í síma: 780-2700 eða á helgi@miklaborg.is

Raðhúsi, parhúsi eða einbýli
í Linda eða Salahverfi.
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178

Gott einbýli- eða raðhús
í Foldahverfi Grafarvogs,
50-60 millj.
Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf. S: 695-5520
eða jon@miklaborg.is

eða jorunn@miklaborg.is

- með þér alla leið -

Vantar sumarbústaði í
Öndverðarnesi og Vaðnesi.
Allar frekari upplýsingar veitir Jason Ólafsson
í síma 775 1515 jassi@miklaborg.is

eða atli@miklaborg.is

Einbýlishúsi í Garðabæ
í eftirtöldum hverfum:
Flötum, Byggðum,
Hæðum eða Lundum.
- Verð allt að 95 millj.
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178
eða atli@miklaborg.is

Einbýli á svæði 108
stærð 200 - 400 fm
má vera með aukaíbúð.
Nánari upplýsingar gefur
Svan Gunnar Guðlaugsson í síma 6979300
eða svan@miklaborg.is

Sumarhús við eða í grennd
við vatnsbakka með góðu
útsýni og á eignarlandi.
Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf. S: 695-5520
eða jon@miklaborg.is

Nútíma sumarhús a.m.k.
150 fm að stærð á
eignarlandi, fullbúið og
engu til sparað.
Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf. S: 695-5520
eða jon@miklaborg.is

Mikil eftirspurn fjársterkra
aðila eftir stórum og
vönduðum sumarhúsum.
Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf. S: 695-5520

Vertu í sambandi við Jason í síma 775-1515

5 herbergja íbúð
í Norðlingaholti fyrir
aðila sem búnir eru að
selja sína eign.

Atvinnuhúsnæði með
leigusamningum allt
að 5000 millj.

eða atli@miklaborg.is

eða jon@miklaborg.is

Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178

www.miklaborg.is

Allar frekari upplýsingar veitir Jason Ólafsson

Allar frekari upplýsingar veitir Helgi Jónsson

eða jorunn@miklaborg.is

Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf. S: 695-5520

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

Óska eftir atvinnuhúsnæði
með góðum leigusamning
Verð: 300-800 millj.

í síma : 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

Raðhúsi um 200 fm á
Seltjarnarnesi. Hámarksverð
kaupanda eru 60 milljónir.

eða atli@miklaborg.is

eða jorunn@miklaborg.is

3j-4ra herbergja íbúð við
Sléttuveg fyrir íbúa +55 ára

Vantar einbýli í Ártúnsholti
fyrir ákveðin aðila.
Verð allt að: 62 millj.

Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178

Óska eftir 2ja-3ja herbergja
íbúð með góðu aðgengi eða
í lyftuhúsi í Smára, Linda eða
Salahverfi.

Atvinnuhúsnæði

eða jassi@miklaborg.is

Hafið samband við Jórunni í síma 845-8959

S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Vertu í sambandi við Jórunni í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð
í Breiðholti.

Nánari upplýsingar veitir Jón Rafn lgf.

Svan Gunnar Guðlaugsson í síma 697 9300

3ja herbergja íbúð við
Sóleyjarima, fyrir borgara
+55 ára, stæði í bílakjallara
þarf að fylgja eigninni.....

Vertu í sambandi við Jason í síma 775-1515

Vertu í sambandi við Jórunni í síma 845-8958

3ja herbergja íbúð í
Fossvoginum.

Nánari upplýsingar veitir
eða svan@miklaborg.is

Gott einbýli ca. 160-200 fm
á einni hæð með bílskúr
í 108-110 pnr.
- Verðbil 55-75 millj.

eða svan@miklaborg.is

Vertu í sambandi við Jason í síma 775-1515

4-5 herbergja íbúð
120-130 fm í Hafnarfirði,
má vera á byggingarstigi
eða þarfnast viðhalds.

eða svan@miklaborg.is

Lóð eða eign með miklu
útiplássi í Reykjavík
eða Kópavogi fyrir
byggingarverktaka

Svan Gunnar Guðlaugsson í síma 697-9300

S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson

í síma 775 1515 jassi@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð fyrir
eldri borgara miðsvæðis
í Reykjavík. Helst í nágrenni
þjónustumiðstöðvar

Hæð eða íbúð á Teigum
eða Lækjum með minnst 3
svefnherbergjum.

Nánari upplýsingar veitir Jón Rafn lgf.

3ja herbergja íbúð í
Fellahverfinu eða Bökkum í
Breiðholti fyrir ungt par sem
er að flytja í bæinn.

í síma: 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

í síma: 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Jón Rafn lgf.
S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Hæð og ris í 101 – 107
verð allt að 80milljónir fyrir
ákveðin aðila.
Allar frekari upplýsingar veitir Helgi Jónsson

3ja-4ra herbergja íbúð við
Álftamýri 108 Reykjavík
Vertu í sambandi við Jórunni í síma 845-8958

Allar frekari upplýsingar veitir Helgi Jónsson

í síma 893-9929 eða pall@miklaborg.is

Vertu í sambandi við Jórunni í síma 845-8958

3ja herbergja betri íbúð í
lyftublokk á Kringlusvæðinu.

Vantar rað/parhús í
Ártúnsholti ca. 180 fm
fyrir ákveðin aðila.

Einbýli með 2 íbúðum
á höfuðborgarsvæðinu
í skiptum fyrir eina til
tvær fasteignir má kosta
allt að 80 milljónir.

eða jon@miklaborg.is

Eftirspurn jarða víðs vegar
um landið hefur aukist að
undanförnu.

Nánari upplýsingar gefur

Allar nánari upplýsingar veitir

Svan Gunnar Guðlaugsson í síma 6979300

Jón Rafn lögg. fasteignasali í síma 695-5520

eða svan@miklaborg.is

eða jon@miklaborg.is

MIKLABORG

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast.
Gústaf A. Björnsson
lögg. fast.
Kristín Pétursdóttir
lögg. fast.

Laugavegur 170 • Sími: 552 1400
www.fold.is • fold@fold.is

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

Bólstaðarhlið 42 4ra
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 2.6 FRÁ 17:30-18
IÐ

OP

Eignir

EIGNIR VIKUNNAR

Bólstaðarhlíð 42, 4.HÆÐ T.V.: Björt og
vel hönnuð íbúð á efstu hæð í fjölbýli við
Bólstaðarhlíð. Stofa og 3 svefnherbergi, auk
eldhúss og baðherbergis. Vestursvalir frá
stofu. Frábær staðsetning þaðan sem stutt er í
alla þjónustu og skóla.

S
HÚ

Verð 28,9 millj.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 2.6.
FRÁ KL. 17:30-18.

Suðurgata 56, einbýli,
SIGLUFJÖRÐUR
Fold fasteignasala 552-1400 kynnir nýtt á
skrá: Glæsilegt og vel viðhaldið einbýlishús
á góðum stað á Sigluﬁrði ásamt tvöfaldum
bílskúr, samtals 248,3 fm. Skiptingin er
eftirfarandi: Íbúð, garðskáli og tengigangur,
samtals 200,7 fm og bílskúr 47,6 fm. Glæsileg
lóð með góðum sólpalli og hellulagðri
verönd. Næg bílastæði. Mikið útsýni. Tvær
lóðir fylgja húsinu þ.e. Suðurgata 56 og
Hávegur 49, samtals 2.356 fm.
Verð 37,5 millj. Nánari upplýsingar gefur
Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is / 895-7205

Eignir

Eignir

Rauðalækur sérhæð arkitekt Sigvaldi
Rauðalækur 1.hæð: Ca. 183,5 fm.
glæsileg sérhæð í vel staðsettu
húsi við Rauðalæk. Hæðin skiptist
í stofu og arinstofu, eldhús og bað,
auk svefnherbergja. Aukaherr
bergi fylgir í kjallara. Eigninni
fylgir góður bílskúr. Húsið teiknaði
Sigvaldi Thordarson arkitekt, og
er íbúðin einstaklega björt og vel
hönnuð. Hún getur nýst jafnt fyrir
barnmargar fjölskyldur sem og
fyrir aðila sem vilja hafa rúmt um
sig. Verð 56,9 millj.

Dvergabakki, 3ja
Fold fasteignasala 552-1400 kynnir nýtt á skrá: Mjög
góð 76 fm 3ja herbergja endaíbúð á annarri hæð
í neðra Breiðholti sem fengið hefur gott viðhald.
Parket og ﬂísar á gólfum. Tvennar svalir. Blokkin lítur
mjög vel út eftir framkvæmdir. Nánari upplýsingar
gefur Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is/895-7205.
Verð 23,5 millj.

Haﬁð samband og bókið skoðun.

Heiðnaberg, 3ja herb.á frábærum stað.
Mjög góð og vel umgengin 77,3 fm 3ja herbergja
íbúð á annarri hæð í 3-býli. Sér geymsla á jarðhæð
ásamt geymslulofti fyrir utan uppgefna fermetra.
Svalir í suð-vestur.
Verð 27,5 millj

SELTJARNARNES: EINBÝLI Á GÓÐU VERÐI
M.MÖGULEIKA Á AUKAÍBÚÐ
Lindarbraut á Seltjarnarnesi:
Ca. 220 fm. fallegt vel viðhaldið
einbýli.
Fjögur svefnherbergi, rúmgóðar
stofur m. arni. hol, verönd m.
heitum potti. Tvöfaldur bílskúr.
AUÐVELT AÐ ÚTBÚA AUKAÍB.

Snæland - Fossvogi, 4ra herbergja
Snæland, Fossvogshverﬁ, Reykjavík: Glæsileg 4ra
herbergja íbúð á efstu hæð í lítilli blokk. Íbúðin er
mikiið endurnýjuð, m.a. er baðið allt endurnýjað,
m. baðkari og sturtuklefa og handklæðaofni, parket
á gólfum. Þvottaherbergi innan íbúðar. Rúmgóðar
suðursvalir eru frá stofu með góðu útsýni.
Verð 36,9 millj.

Flúðasel, fallegt raðhús
Samtals ca. 170 frm fallegt raðhús á 2 hæðum
ásamt bílskúr. Niðri eru 3 svefnherbergi, baðherr
bergi, þvottaherb. o.ﬂ. Á efri hæð stofa með útgengi
á suðursvalir, opið eldhús og 1 svefnherbergi. þetta
er vel skipulögð og velviðhaldin eign, skipti á minni
eign koma til greina.
Verð 43,4 millj.

GOTT VERÐ 61,9 millj.
Sumarhús Grímsnesi á 1 ha. eignarlóðGÓÐ LÁN-ÞÆGILEG KAUP
Mjög vandað nýlegt sumarhús í landi Hallkelshóla
Grímsnesi. Bústaðurinn sem er á 1 ha.- eignarlóð
selst með öllu innbúi. Góð eign í þægilegri akstursfjarlægð frá borginni.
Verð 17,9 millj. Áhvílandi ca. 11,7 mill.

Hvað kostar eignin mín?

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

Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401
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NÝBÝLAVEGUR 90 - 3JA HERB + BÍSLKÚR

ENGIHJALLI 11 - 3JA HERBERGJA

GNOÐARVOGUR 20 - 3JA HERBERGJA

ÆGISÍÐA 123 - 2JA HERBERGJA

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30. Falleg 3ja
herb. mikið endurnýjuð 73 fm íbúð á 2. hæð með 28 fm bílskúr
í Kópavogi. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Björt stofa og borðstofa
með norðursvölum. Eldhús með ljósum innréttingum. Flísalagt
baðherbergi með hvítri viðarinnréttingu. Falleg og vel skipulögð
eign. Verð: 28.5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30. Falleg 3ja
herb. 84 fm íbúð á 8. hæð (efst) í lyftu húsi. Glæsilegt útsýni til
vesturs. Tvö svefnherbergi. Nýlega endurnýjað baðherbergi. Björt
stofa og borðstofa með stórum vestursvölum. Eldhús með eldri
innréttingum og borðkrók. Sameiginlegt þvottahús á hæðinni.
Verð 24.6 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30. Björt og vel
skipulögð 74 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli. Tvö rúmgóð
svefnherbergi. Björt og góð stofa með suðvestursvölum. Baðherbergi með baðkari og baðinnréttingu. Eldhús með upprunarlegri
innréttingu og borðkrók. Sérgeymsla í kjallara. Góð Staðsettning.
Verð 23,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30. Falleg 50,4
fm 2ja herbergja risíbúð í þríbýlishúsi. Svefnherbergi með góðum
skápum. Eldhús með hvítum viðarinnréttingum. Björt og falleg
stofa. Falleg og vel skipulögð eign á vinsælum stað í Vesturbænum.
Parket á gólfi. Gólfflötur eignar er 59 fm. Verð: 23.9 milljónir.

ROFABÆR 45 - 3JA HERBERGJA

GOÐATÚN - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ

HELGALAND - EINBÝLI

KLAPPARÁS - EINBÝLISHÚS

OPIÐ HÚS Í ÞRIÐJUDAGINN 2. JÚNÍ FRÁ KL. 17:00 - 17:30.
Falleg 90 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í Árbænum. Tvö rúmgóð
svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi með góðum innréttingum.
Eldhús með hvítum viðarinnréttingum og borðkrók. Björt og rúmgóð
stofa með suðursvölum. Falleg eign í barnvænu hverfi. Stutt er í
alla almenna þjónustu. Verð 23.9 millj.

Fallegt og mikið endurnýjað 190 fm timbur einbýlishús á einni hæð
með innyggðum bílskúr. Fjögur svefnherbergi og stór og björt stofa.
Góðar innréttingar. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á undanförnum árum, þar á meðal lóð og margt fl. Verð 54 millj.

Vel staðsett 221,3 fm einbýli með aukaíbúð á góðum stað í Mosfellsbæ. Stór stofa með arni og útgengi út á svalir. Rúmgott eldhús
með eldri innréttingu. Fjögur svefnherbergi. Í bílskúr er aukaíbúð og
er hún á tveimur hæðum. Stofa eldhús, herbergi og snyrting á efri
hæð og herbergi og geymslur á neðri. Eignin þarfnast endurnýjunar.
Verð 44,7 millj.

Mjög fallegt einbýlishús á fjórum pöllum með innbyggðum bílskúr.
Á aðalhæð eru góðar stofur, eldhús, sjónvarpshol, baðherbergi og
stórt svefnherbergi. Á efsta palli er mjög stórt herbergi/vinnustofa.
Á miðpalli eru tvö svefnherbergi og baðherbergi, á jarðhæð er bílskúr og gott herbergi með sérinngangi auk gufubaðs og geymslna.
Verð 71 millj.

BUGÐUTANGI - EINBÝLI

VÆTTABORGIR - PARHÚS

VÍÐIMELUR - HÆÐ

BREKKNAÁS 9 - VÍÐIDAL

Einbýlishús með innb. bílskúr og aukaíbúð. Stór stofa og borðstofa
með arni. Eldhús með endurnýjaðri innréttingu. Þrjú svefnherbergi.
Fallegt baðherbergi. Aukaíbúð er í húsinu með sérinngangi. Stofa
og eldhús samliggjandi. Eitt svefnherbergi og baðherbergi. Fallegur
gróinn garður og mjög stór suður verönd. Verð 64,9 millj.

Mjög vandað og falegt parhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Á neðri hæð eru tvö svefnherbergi, þvottahús og
baðherbergi. Á efri hæð er góð stofa með frábæru útsýn, eldhús
með fallegri innréttingu, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Útgengt
er frá eldhúsi í fallegan garð til suðurs með verönd. Verð 62 millj.

Glæsilega 157 fm hæð við Víðimel. Falleg eign sem hefur fengið
gott viðhald í gegnum árin. Frábær staðsetning í fallegu og
rólegu hverfi í Vesturbænum. þrjú svefnherbergi. Tvær stofur með
suðursvölum. Fallegt nýlegt eldhús. Aukaherbergi í risi. Sérgufubað.
Vönduð og falleg eign. Verð 55.9 millj.

130 fm atvinnuhúsnæði á einni hæð með hellulagðri verönd. Húsið
stendur á stórri lóð 2.167fm. Húsið var byggt sem dýraspítali en
hefur verið innréttað fyrir veitingaaðstöðu, verslun og hestaleigu.
Gott gerði og hnakkageymsla er við húsið. Húsið er staðsett fyrir
neðan reiðhöll Fáks og við aðal keppnisvöll. Verð 48 millj.
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ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR

BERTA
BERNBURG

GRÉTAR
HARALDSSON Hrl.

Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur fasteignasali
sölumaður
gsm 893 2495

Löggiltur fasteignasali
sölumaður
gsm 694 6369

Löggiltur
fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Sölustjóri
löggiltur fasteignasali

EINAR S.
VALDIMARSSON

EDWIN
ÁRNASON

ÓSKAR H.
BJARNASEN

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR

Löggiltur fasteignasali
sölumaður
gsm 840 0314

Sölumaður
gsm 893 2121

Lögfræðingur, LL.M.
sölumaður
gsm 691 1931

Viðskiptafræðingur
sölumaður
gsm 865 3022

Lögfræðingur
sölumaður
gsm 660 4777

Skrifstofustjóri

MATTHILDUR
SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Móttaka –
skjalavarsla

LINDARGATA 28 - 101 RVK

SKÓGARVEGUR 12-14 - 108 RVK

Einstakt tækifæri til að tryggja sér vandaðar íbúðir i 101 Rvk. Íbúðirnar, sem eru hannaðar og skipulagðar með þarﬁr nútímafólks í
huga, eru á bilinu 47 fm til 91 fm. að stærð. Þessar íbúðir henta vel fyrir þá sem kjósa að búa nálægt allri þeirri þjónustu og verslun sem
miðborg Reykjavíkur hefur upp á að bjóða. Íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum og heimilistækjum. Auk íbúðanna eru fjórar vel
búnar vinnustofur á jarðhæð í bakgarði húss.

Vandaðar 2-4 herb. íbúðir í nýju, fallegu fjögurra hæða fjölbýlishúsi með lyftu í Fossvogi, öllum íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu.

VÍKURBAKKI 4

BUGÐUTANGI - 270 MOS..

SKIPHOLT 9 - 105 RVK
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44,9 M.

S

SIFJARBRUNNUR 1 - ÚLFARSFELLI 62,5 M.

OP

84,5 M.

S

ÞRASTARHÖFÐI - 270 MOS.

Verð frá 33,7 M.

Sölusýning mán. 1. júní kl. 17:00 - 17:30.
Vandað og fallegt, vel skipulagt 234,5 fm. 5-6 herb.
einbýlishús á einni hæð á góðum stað í Mosfellsbæ.
Stór lokuð verönd, rúmgóður bílskúr. Örstutt frá
sundlauginni og golfvelli.

Sölusýning þri. 2. júní kl. 18:00 - 18:30.
Vandað 6 herbergja, 256,5 fm. Tvílyft einbýlishús
með innbyggðum bílskúr í Sifjarbrunni 1, Úlfarsfelli.
Góð eign sem vert er að skoða nánar.

Sölusýning mið. 3. júní kl. 18:00 - 18:30.
6 herb.raðhús á þremur pöllum og skráð 191,1 m²
skv. Fasteignamati ríkisins. Þar af er 20 m² bílskúr.
Vel staðsett eign miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu,
stutt er í skóla, verslanir og aðra þjónustu.

319,6 fm einbýlishús með aukaíbúð í kjallara
Um er að ræða vel skipulagt og fallegt einbýlishús
með aukaíbúð á góðum stað í Mosfellsbæ. Eignin er
laus við kaupsamning, ekkert áhvílandi.

Tvær ný-innréttaðar 2ja og 3ja herbergja íbúðir á
góðum stað í Skipholti. Íbúðirnar eru 70 og 90 fm,
samtals 159,7 fm og bjóða uppá fjöld mögulega,
t.d. henta þær einstaklega vel í skammtímaleigu yﬁr
ferðamenn. Eignin er laus við kaupsamning.

ÆGISÍÐA 123 - 107 RVK

FRAKKASTÍGUR 12 - 101 RVK

KRÍUÁS 47 - 221 HFJ.

HELGALAND 5 - 270 MOS.

KOLBEINSMÝRI 12 - 170 SELTJ.

72,8 fm verslunar og þjónusturými (sem mögulegt
er að nýta sem íbúð) á jarðhæð í fjöleignarhúsi á
góðum stað við Ægisíðu. Eignin afhendist tilbúin
undir innréttingar með ﬂotuðum gólfum og
máluðum veggjum og salernistækjum.

Húsnæðið er í dag útbúið sem veitingastaður
og skiptist í veitingasal, salernisaðstöðu, eldhús,
kælirými og starfsmannaaðstöðu. Núverandi
rekstraraðili hefur leyﬁ fyrir 49 gesti í sæti.
Húsið standsett að utan árið 2014.

Falleg 121,2 fm 4 til 5 herbergja íbúð með
sérinngangi í litlu fjölbýli. Góð staðsetning á
vinsælum stað í Hafnarﬁrði. Gott aðgengi fyrir fatlaða.
Möguleiki á sérverönd.

221,3 fm, 8 herb. einbýlishús ásamt aukaíbúð í
bílskúr. Stór eignalóð.

FLÚÐASEL 52 - 109 RVK

ÁSABRAUT 40

SMYRLAHEIÐI - 810 HVG. FRÁ 20,3 TIL 25,8 M.

VATNSSTÍGUR 16-18 - 101 RVK

21,9 M.

41,3 M.

34,8 M.

34,9 M.

154,6 fm endaraðhús á tveimur hæðum ásamt
stæði í bílageymslu. 4 svefnherbergi, rúmgóð stofa,
þvottahús inn af eldhúsi með útgengi út á baklóð.

Fasteignasalan Stakfell kynnir fullbúið sumarhús
sem stendur á 8.500 fm eignarlóð í landi Ásgarðs
í Grímsnes og Grafningshreppi. Húsið er úr
steinsteypu.

Snyrtileg raðhús á einni hæð, með aðgangi að
samkomuhúsi. Íbúðirnar eru frá 104-130 m2 og eru
3ja - 4ra herb. Vandaðar innréttingar og hiti í gólfum.
Í stofu er hurð út á verönd. Þvottahús er innan íbúðar.
Stæði í bílageymslu ásamt sérgeymslu inn af því.

TRÖNUHÓLAR 14 - 111 RVK.

GLITVELLIR 7 - 221 HFJ.

LINDARGATA 39 - 101 RVK

56,3 M.

251,5 fm eign ásamt 37,3 fm bílskúr. Tveggja íbúða
hús fyrir neðan götu með tvöföldum bílskúr. Falleg
lóð, verönd fyrir framan og aftan hús.

55,9 M.

179,6 fm einbýlishús ásamt 36,2 fm bílskúr við
Glitvelli. Fallegt fjölskylduhús á einni hæð. 4
svefnherbergi, 2 baðherbergi. Innangengt í bílskúr.
Lóð frágengin.

44,7 M.

81 M.

Sérlega gott parhús við Kolbeinsmýri á
Seltjarnarnesi. Húsið er 252,2 fm að stærð í góðu
viðhaldi. Íbúðarými er 222,9 og bílskúr er 29,5
Glæsilegur sólpallur við húsið.

95,0 M.

59,0 M.

Vönduð 3ja herb. útsýnisíbúð á 7. hæð til suðausturs
með 9.8 m² svalir til suðurs. Íbúðinni fylgir
sérgeymsla í kjallara og stæði í bílskýli.
Gullfalleg fullbúin með innréttingum og gólfefnum, 135,6 fm. 3ja-4ra herb. útsýnisíbúð á 6. hæð á vinsælum
stað í hjarta borgarinnar. Stórar suðursvalir. Vandaðar innréttingar. Sér stæði í bílakjallara.

STAKFELL–STÓREIGN EHF.

FASTEIGNASALA

BORGARTÚN 30

105 RVK

Stakfell.is

stakfell@stakfell.is
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Nútímaleg, krafmikil og framsækin
fasteignarsala sem byggir á áratuga
reynslu starfsmanna.

Falleg 112,9 fm, 4ra herb. á annari hæð við Lindasmára.

Kambasel 64, endaraðhús með bílskúr í Seljahverfi

Opið hús mánudaginn
1. júní frá kl 17:00 til 17:30
að Lindasmára 35, 02-02
Í einkasölu falleg og vel
með farin 112,9 fm, 4ra
herb. íbúð á annari hæð á
góðum stað við Lindasmára
í Kópavogi. Þrjú ágæt
herbergi með skápum og
parketi á gólfum. Mjög
rúmgóð stofa með parketi
og útgengi út á svalir. Rúmgott eldhús með þvottahúsi
innaf. Baðh. með flísum á veggjum og gólfi, baðkari og sturtu. Geymsla innan íbúðar.
Fjölbýli í góðu ástandi. Verð 35,5 milj. Laus við kaupsamning. Uppl. veitir Heiðar í
s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Opið hús mánudaginn
1. júní að Kambaseli 64,
frá kl 18:00 til 18:30.
Þar er til sýnis mikið endurnýjað og fallegt 217,2 fm
endaraðhús við Kambasel
í Seljahverfi. Á jarðhæð
er mikið endurnýjað stórt
og fallegt eldhús, stofur
og gestasnyrting, útgengi
út á nýjan sólpall úr stofu.
Á efri hæðinni eru fjögur
góð herb.,baðherbergi og
þvottahús. Í risi er opið
sjónvarpsrými sem er mjög vel heppnað. Bílskúr við hliðina á húsi.
Verð 49,9 milj uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Bugðutangi 2 Mosf. - einbýli með 2 aukaíb.

Naustabryggja 1. - glæsileg 3ja + bílskýli. Sólpallur.
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Sýnum í dag mánud.
1 júní, milli kl. 18-18,30.
Fallegt 319 fm einbýlishús
á góðum stað. Tvöfaldur
bílskúr. Tvær ca. 50 fm aukaíbúðir í kjallara. Sérinng.
í aðra. Endurnýjað eldhús,
baðherbergi, gólfefni og fl.
Gott skipulag. Parket. Stór
timburverönd.
Verð 64,9 millj.
Kristján verður á staðnum
s-611-4870. Allir velkomnir.

Brekkusel 21-fráb. staðsetning í Seljahverfi.
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Opið hús Mánudaginn
1.júní 2015. kl.20,00 20,30
Nýkomin glæsileg 98 fm 3ja
herbergja íbúð á jarðhæð
í þriggja íbúða stigahúsi,
ásamt mjög góðu stæði í
bílageymslu (innangengt
úr sameign) + geymsla
innaf stæði. Góðar innréttingar, þvottahús í íbúð.
Fataherbergi í báðum svefnherbergjum. Stór afgirtur
suðvestur sólpallur. Selst
skuldlaus. Verð 30,9 m. Ingólfur Giss. lg.fs. sýnir S:896-5222 ingolfur@valholl.is
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SÍÐUMÚLI - TIL LEIGU. 277 fm verslunarhæð á besta stað.

1995 - 2015

Freyjubrunnur. 19 rúmlega tilbúið til innréttinga.
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Opið hús mánudaginn
1. júní frá kl. 17:00 til
17:30 að Freyjubrunni 19.
Nýtt mjög vel skipulagt
215 fm. raðhús á tveimur
hæðum með innb. bílskúr.
Fjögur svefnherbergi, eignin
afh. rúmlega tilbúin til
innréttingar,golfhiti komin.
V. 48,0 m. Mögul. að taka
minni eign upp í kaupverð.
Seljandi er til í að lána hluta
kaupverðs. Nánari uppl.
veitir Ellert 893-4477

S
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Mosarimi 8 3ja herb. sér garðu
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OÐIÐ HÚS Þriðjudaginn
2 JÚNÍ frá kl 18.0018:30 Mosarimi 8. 112
Reykjavík.
3ja herbergja íbúð með
sérinngangi og ásamt
sér garði í snyrtilegu fjölbýlishúsi. Húsið var málað
að utan 2014. ÁHVÍLANDI
LÁN FRÁ L.Í ca 25.m
verð 28,5m
Allar frekari uppl veitir
Heimir Bergmann í síma
630-9000 eða heimir@
valholl.is

S
HÚ

Glæsilegt 240 fm parhús við Vættaborgir í Grafarvogi
Höfum í einkasölu 240 fm
parhús á tveimur hæðum
við Vættaborgir í Grafarvogi.
Húsnæðið er skráð 190 fm en
því til viðbótar er 50 fm rými
sem hefur verið innréttað.
Efri hæðin skiptist í bílskúr,
forstofuherbergi, rúmgóðar
stofur og eldhús. Nerðri hæð
skiptist í þrjú herbergi, tvö
baðherbergi, þvottahús og
geymslur. Glæsilegt hús með
flottu útsýni. Verð 57,9 milj,

Laust 1-15.júlí 2015.
Enginn vaskur á leigunni.
Uppl. í síma 896-5221 eða
896-5222..
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Lindarberg - Hafnarfirði. Glæsilegt parhús á útsýnisstað

Höfum tekið í einkasölu fallega 4ra herb. 119,1 fm, íbúð
á 2- hæð í lyftuhúsi, með
stæði í lokaðri bílageymslu.
Fallegar innréttingar og
gólfefni, þvottahús innan
eignarinnar, baðherbergi
með sturtu og baðkari, svalir
með glerlokun, stæði í
lokaðri bílageymslu, sér
geymsla í kjallara. Þrjú
rúmgóð herbergi og rúmgott
anddyri með skáp. Verð
37,2 milj, uppl. veitir Heiðar
í s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is

Grafarvogur - fallegt 130 fm raðhús.

20
ára

Til leigu 277 fm
verslunar, þjónustu
eða skrifstofuhúsnæði
(endabil) á góðum stað
í Síðumúlanum. Gott
auglýsingagildi, góð aðkoma
og næg bílastæði allt í
kringum húsið.

Sýnum Brekkusel 21,
þriðjudaginn 2 júní, milli
kl. 18-18,30.
Vel skipulagt 161,8 fm
raðhús ásamt 22,5 fm
bílskúr á barngóðum og
skjólgóðum stað. Bískúr
með góðu millilofti. Húsið
er að mestu steníklætt
að utan og viðhaldslétt.
Nýlegur stór timburpallur
með skjólgirðingu, beint á
móti suðri. Verð 44,9 millj.
Bárður verður á staðnum,
s-896-5221.

Falleg 4ra herb. 119 fm við Hlynsali. Stæði í bílageymslu.

Pétur
Steinar Pétur Steinar
Garðar
Ellert
G. Andri
*$QGUL
Garðar
Ellert
+HLPLU
*$QGUL
Jóhannsson Jóhannsson
Kjartansson Kjartansson
Róbertsson *XèODXJVVRQ
Guðlaugsson
Róbertsson *XèODXJVVRQ
%HUJPDQQ
4718
8534718
9779
8939779
4477
2705
662 4477
2705
893
853
893
662662
2705
630893
9000

Langalína, glæsileg 3ja herb. með bílskýli

Nýlegt fallegt 229 fm
parhús m. innb. bílskúr.
Húsið stendur neðan götu
á fallegum stað skammt frá
Heiðmörkinni og Golfvellinum. 3 stór svefnherbergi á
neðri hæðinni. Arin í stofu,
gegnheilt parket, vandaðar
innréttingar. Verð 53,8
millj. Uppl. veitir Ingólfur
Gissurarson lg.fs. S:8965222 ingolfur@valholl.is

Selvað, 4ra herbergja glæsileg eign.
Nýlegt um 130 fm raðhús
á mjög góðum barnvænum stað við Grundarhús
Grafarvogi, rétt við skóla,
sundlaug og íþróttir. Góðar
innréttingar. 3 góð sv.herb.,
mögul. á einu herb. til í risi.
Baðherbergi og gestasnyrting. Verð 39,5 m. Bein sala
eða skipti á stærra sérbýli í
Grafarvogi ca 50 millj. Uppl.
veitir Ingólfur Gissurarson
lg.fs. S:896-5222

Glæsileg 105 fm, 3ja herb.
íbúð á 1 hæð, á einum besta
staðnum í Sjálandshverfinu
með glæsilegu útsýni,
staðsett við Ylströndina.
Stæði í lokuðu bílahúsi.
Mjög stórar suðvestursvalir.
Vandaðar innréttingar. Glæsilegt fjölbýli. Innangegnt í
bílskýli, lyfta. Verð kr. 43
millj. Bárður veitir uppl.
s-896-5221.

Dalhús - 5 svefnherbergi.
Nýkomin í einkasölu mjög
góð vel skipulögð ca. 110
fm. íbúð á 3.hæð í mjög
góðu vel staðsettu lyftuhúsi
íbúð fylgir gott stæði í bílskýli. Mjög góðar ca. 20 fm.
suðaustursvalir út frá stofu.
Þvottahús í íbúð. Parket og
flísar á öllum gólfum. Áhv.
ca. 25,5 m. Verð 34,9m.
Nánari upplýsingar veitir
Ellert 893-4477 eða ellert@
valholl.is

Í einkasölu 190 fm raðhús
á 2 hæðum á fráb. stað
innarlega í lokuðum botnlanga. Innb.góður bílskúr. 5
svefnherb. Frábært skipulag.
Göngufæri í skóla, sundlaug
og frábæra íþróttaaðstöðu
Fjölnis. Endurnýað eldhús
og baðherb. Parket. Flott
útsýni. Skíðalyfta staðsett
við enda botnlangans.
Verð 52. millj. Bárður veitir
upplýsingar í s- 896-5221.

SUMAHÚS / LANDSBYGGÐIN
Einbýlishús á besta stað Ólafsvík

Glæsilegt sumarhús á Arnarstapa
Höfum í sölu nokkuð gott 5herb. 179,5 fm einbýlishús á
góðum stað í Ólafsvík. Efri
hæð skiptist í forstofu, hol,
eldhús, 3- herb. og baðherb.
Neðri hæð skiptist í 2-herb.,
þvottahús, baðherb og
geymslu. Bílskúr 24,2 fm.
Hús í ágætu ástandi að utan
sem innan.
Verð 16,9 milj.
Uppl. veitir Pétur
í s:893-4718

Reykholt - Bláskógarbyggð - Vallarholt
Höfum í einkasölu glæsilegt
sumarhús á Arnarstapa
á besta stað. Húsið er
75,1fm auk 24fm svefnlofts
og við það er stór verönd
með heitum potti. Í húsinu
eru þrjú góð herbergi auk
vinnuherbergis. Þá er góður
geymsluskúr í garðinum.
Húsið er mjög vel byggt og
vandað í alla staði með vel
grónum garði.

Upplýsingar gefur Pétur Steinar í síma 8934718 og rafpóstur psj@simnet.is

Gott vel staðsett heilsárshús, á eignarlandi í
Reykholti, mikið búið að
gróðursetja á landinu,
frábær staðsettning.
Ásett verð 28,7 m.
Mögul. skipti á íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæði.
Nánari upplýsingar veitir
Ellert 893-4477 eða
ellert@valholl.is

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Stofnað

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

1983

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.
Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Sími 520 7500

LINDARBERG - HAFNARFJÖRÐUR
- EINBÝLI

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

FÁLKAHRAUN - HAFNARFJÖRÐUR
- EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ

Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr, samtals ca. 215 fm.
Vandaðar innréttingar, parket, stofa, borðstofa, 4 svefnherb. glæsilegt eldhús, ofl. Fullbúin eign í sérflokki,
frábær staðsetning og útsýni.

Hraunhamar kynnir mjög fallegt nýlegt þrílyft einbýli með innbyggðum bílskúr samtals 234 fm. þar af er 2ja
herbergja aukaíbúð með sérinngang á neðstu hæð. Frábær staðsetning innst í botlanga. Jaðarlóð (hraunlóð).
Sjón eru sögu ríkari. Verð 67,5 millj.

Jökulhæð - Garðabær - Einbýli

Mánastígur - Hfj. - Einstök staðsetning

Skálaheiði - Kópavogur - Sérhæð

Dvergholt - Hafnarfjörður - Einbýli

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt einbýli á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr samtals skráð um 300 fermetrar.
Húsið er á staðsett á frábærum útsýnisstað í hæðarhverfi í
Garðabæ. Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 89 millj.

Höfum fengið í einkasölu glæsilegt og virðulega húseign á þremum
hæðum með innbyggðum bílskúr samtals 330 fm. Tvímælalaust eitt
allra fallegasta steinhús bæjarins. Einstök staðsetning í hrauninu.
Jaðarlóð, í göngufæri við lækinn, miðbæinn, skóla og fleira.
Verð 79 millj.

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 111,7 fm miðhæð
ásamt 28 fm. bílskúr samtals um 139,7 fm. vel staðsett við
Skálaheiði 5 í Kópavogi. Eignin mjög vel skipulögð og er mikið
endurnýjuð með sér inngang, fjórum svefnherbergjum og bílskúr.
Eignin getur verið laus við kaupsamning. Verð 39,9 millj.

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 190 fm. einbýli á einni
hæð vel staðsett á Holtinu í Hafnarfirði. Eignin er í mjög góðu
ástandi og skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, stofu, borðstofu,
sólskála, eldhús, þvottahús, gang, þrjú barnaherb, hjónaherb,
baðherb, bílskúr og geymsluloft. Fallegar innréttingar og gólfefni.
Verð 49,8 millj.
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Suðurgata 82 - Hafnarfjörður - Parhús

Lækjarás - Garðabær - Einbýli

Boðahlein við Hrafnistu

Holtsbúð - Garðabær - Einbýli

Hraunhamar kynnir: Sérlega fallegt vel innréttað parhús rétt við
miðbæ Hafnarfjarðar, í göngufæri við miðbæinn og suður höfnina.
Húsið er á þremur hæðum, tvær hæðir og ris, samtals skráð 162,4
fm en þar af er bílskúr 25,6 fm. 4 svefnherbergi. Verð 45,9 millj.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einbýli mjög vel staðsett í
rólegu hverfi miðsvæðis. Húsið er 200 fm. en þar af er bílskúr 41
fm. Fjögur svefnherbergi. Arinn í rúmgóðri stofu. Fallega ræktuð
lóð. Hús í mjög góðu viðhaldi. Verð 52,9 millj.

Nýkomið sérlega fallegt endaraðhús við Hrafnistu í Hafnarfirði
ætlað 60 ára og eldri. Húsið er 85 fm. með einu góðu svefnherbergi
og mjög stórum góðum stofum.Sólskáli. Suðurlóð með útsýni. Góð
eign. Verð 31,3 millj.

Fallegt og töluvert endurnýjað einbýli á einni hæð með góðum
bílskúr, samtals 160 fm, á þessum vinsæla stað. Stór svefnherbergi. Góður bakgarður í suður. Stutt í skóla og þjónustu. Frábær
staðsetning. Bein sala eða skipti á minni eign í Garðabæ.
Verð 49,5 millj.

Furuás 23 -27 - Hafnarfjörður - Raðhús

Álfholt - Hafnarfjörður - Glæsileg sérhæð

Langalína 27 - Garðabær - 4ra herb.

Klukkuberg - Hafnarfjörður - 4ra herb.

Nýkomin glæsileg ný raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr samtals ca. 240 fm. Frábær staðsetning innst í botnlanga.
Mjög fallegt útsýni. Húsin afhendist fullbúin að innan án gólfefna.
Fullbúið að utan, lóð grófjöfnuð. Afhending fljótlega..
Verð 59 millj.

Nýkomin glæsileg 150 fm. íbúð á tveimur hæðum, hæð og ris með
4 góðum svefnherb. möguleiki á 5 herb. fallegar innréttingar, 2
baðherb. 2 svalir, Frábær staðsetning í barnvænu umhverfi, stutt í
skóla. Útsýni. Verð 36,9 millj.

Glæsileg 118,5 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í vönduðu lyftuhúsi
með bílskýli. Frábær staðsetning við ylströndina. Vandaðar innréttingar og tæki. Parket og flísar á gólfum. Suður svalir. Laus strax.
Verð 45,9 millj.

Hraunhamar kynnir bjarta og fallega íbúð á tveimur hæðum í
Setbergslandinu. Glæsilegt útsýni. 3 svefnherbergi. Fallegar innréttingar og baðherbergi. Sérinngangur. Stæði í bílageymslu. Mjög
góð staðsetning. Verð 31,9 millj.

Hringbraut - Hafnarfjörður - 2-3ja herb.

Háholt 16 - Hafnarfjörður - Penthouse

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða mikið endurnýjaða
65,3 fm. 2ja til 3ja herbergja íbúð við Hringbraut 23 í Hafnarfirði.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, gang, eldhús, herbergi, baðherb. og geymslu ásamt hefðbundinni sameign.Laus strax.
Verð 23,3 millj.

Hraunhamar kynnir mjög fallega endaíbúð á efstu hæð, penthouse.
Efsta hæð í 5.hæða lyftuhúsi samtals 104,7 fm. Að auki fylgir stæði
í bílahúsi. Parket á gólfum og dúkur á gólfum. Stórkostlegt útsýni
yfir bæinn, höfnina, Esjuna ofl.
Verð 31,9 millj.
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Álfaskeið 88 - Hafnarfjörður - 3-4ra herb.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 87,5 fermetra 3ja-4ra
herbergja íbúð á þriðju hæð. Eigninni fylgir bílskúrsréttur. Eldhús
með fallegri innréttingu. Baðherbergi með fallegri innréttingu og
sturtuklefa. Gólfefni parket og flísar. Verð 24,8 millj.
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Skipalón 20 - Hafnarfjörður
- Glæsileg endaíbúð
Glæsileg 167 fm. endaíbúð í vönduðu lyftuhúsi ætlað 50 ára og
eldri. Vandaðar Brúnás innréttingar,
g tvö baðherbergi,
g fataherbergi
ogg ggóð herbergi.
g Óvenju
j stórar ogg ggóðar stofur. Tvennar svalir.
Glæsilegt eldhús, granít á borðum. Útsýni. Verð 53,5 millj.

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

Frekari
Frekariupplýsingar
upplýsingarveiƟr
veiƟrÞórey
Þórey
663663
2300
/ thorey@fastlind.is
Sími
2300
/ thorey@fastlind.is

534 1020

Þórunn Gísladóƫr
Lind fasteignasala / lögg.fast.
Hlíðasmára 6 / sími: 510 7900

Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

Þórey Ólafsdóƫr
Sölufulltrúi / viðskiptafræðingur
sími: 663 2300 / thorey@fastlind.is

Vönduð vinnubrögð og framúrskarandi þjónusta sem skila árangri í fasteignaviðskiptum

TIL LEIGU / SÖLU
Hlíðasmári 19, 201 Kópavogur
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæðum
3. hæð um 896 fm.
4. hæð um 511 fm.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Um 1.407 fm. skrifstofuhúsnæði með sameign í lyftuhúsi á 3. og 4. hæð. Möguleiki er að leigja til
viðbótar 193 fm þjónusturými á jarðhæð. 3. og 4. hæð skiptast í nokkrar lokaðar skrifstofur og opin rými.
Aðgengi að rúmgóðu eldhúsi, 2-3 skjalageymslur. Lotfræst húsnæði að hluta. Ljósleiðari er í húsinu.
Möguleiki er á að leigja hvora hæð fyrir sig. Laust strax!

Opið hús að Huldubraut 46 í Kópavogi, Þriðjudaginn 2. júní kl 17:30 og 18:00
Vandað og sérlega vel með farið einbýli á sjávarlóð með einstöku útsýni
330,4 ferm | 10 herb | fmr 90.550.000 | verð 89.900.000

534 1020
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TIL SÖLU
Stórhöfði 21, 110 Reykjavík
Skrifstofuhúsnæði
Stærð samtals um 625,5 fm.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Gott skrifstofuhúsnæði á tveimur hæðum samtals 625,5 fm. Húsnæðið skiptist í opin rými og lokaðar
skrifstofur. (á 2. h. 416,7 fm og á 3. h. 208,8 fm). Húsnæðið er allt í útleigu.

GOÐHEIMAR 11 – NEÐRI SÉRHÆÐ
OPIÐ HÚS í DAG MÁNUDAG KL. 17.30 TIL 18.00
Góð neðri sérhæð í fjórbýli. Tvennar svalir. Fjögur svefnherbergi. Húsið tekið í
gegn og málað 2013. Lagnir undir húsinu endurnýjaðar fyrir ca einu ári og rafmagn fyrir rúmum áratug. Í húsinu eru tvær aðalhæðir og tilheyrir aðkomustæði
fyrir bíla þessari hæð og efri hæðinni. Bílskúrsréttur. Í kjallara er sameiginlegt
þvottahús og góð sér geymsla með glugga. Íbúðin er: Forstofa og þar forstofuherbergi og síðan er komið í dagstofu eða borðstofu fyrir framan fínt eldhús með
fallegum innréttingum og svo góð stofa með austur svölum. Á svefnherbergjagangi eru svo þrjú svefnherbergi og endurnýjað baðherbergi. Frá hjónaherberginu er gengið út á suður svalir. Ásett verð er kr. 46.350.000,- Sölumaður Borga á
staðnum s. 896-8030.
Allir velkomnir milli KL. 17.30 og 18.00 mánudaginn 1. júni.

Grensásvegur 50, 108 Reykjavík • Sími 588-2030
• Fax 588-2033 Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir
Langalína 7 - 210 Garðabæ

Vefarastræti 24-30 Mos.

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

Bugðutangi 2 - 270 Mosfellsbær
Fallegt 319,6 m2 einbýlishús á
tveimur hæðum með aukaíbúð og
tvöföldum bílskúr við Bugðutanga
2 í Mosfellsbæ. 4 svefnherbergi,
baðherbergi með sánaklefa,
gestasnyrtingu, þvottahús, forstofu, eldhús, stofu og borðstofu.
Tvöfaldur bílskúr. Í kjallara er
Laus strax
herbergi, opiðrými og geymsla.
Aukaíbúð skiptist í herbergi, baðherbergi og opið rými með eldhúsinnréttingu. Skjólgóður og
gróinn garður með stórri timburverönd í suðvestur. V. 64,9 m.

Helgaland 5 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

221,3 m2 einbýlishús við Helgaland
5 í Mosfellsbæ. Eignin er skráð
221,3 m2, þar af einbýli 141,7 m2,
bílskúr 56 m2 og garðskáli 23,6 m2.
Einbýlishús á einni hæð m/bílskúr,
kjallari undir húsinu að hluta.
Búið er að innrétta bílskúr sem
íbúð. Eignin þarfnast viðhalds og
viðgerða. V. 44,7 m.

IÐ

Lóð undir 55 íbúða fjölbýlishús

OP

Byggingarlóð undir 55 íbúða fjölbýlishús á
besta stað í Helgafellshverfinu í Mosfellsbæ.
Gert er ráð fyrir þriggja til fjögurra hæða
byggingum með allt að 55 íbúðum á lóðinni,
á tveimur byggingarreitum, samtals að hámarki 5.900 m2 auk bílageymslna. V. 255 m.

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00

Fannafold 190 - 112 Reykjavík

Urðarholt 5 - 270 Mos.

IÐ

OP

145,7 m2 parhús með innbyggðum bílskúr við
Fannafold 190 í Reykjavík. Eignin er skráð 145,7
m2, þar af íbúð 115 m2 og bílskúr 30,7 m2. Eignin
skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu, borðstofu og
bílskúr, sem í dag er notaður sem herbergi og
geymsla. V. 44,7 m.
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Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00

Glæsileg og vel skipulögð 91 m2, 3ja
herbergja íbúð á 2. hæð. Íbúðin skiptist í tvö
svefnherbergi, forstofuhol, baðherbergi,
eldhús og stofu. Sérgeymsla í kjallara.Íbúðin
er staðsett við miðbæ Mosfellsbæjar og því
stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.
V. 28,7 m.

Klapparhlíð 22 -270 Mosfellsbær

IÐ

OP

Björt og falleg 97,0 m2 4ra herbergja endaíbúð
með sérinngangi og suðvestursvölum á efri hæð
í 2ja hæða fjölbýli. Eignin skiptist í forstofu, þrjú
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús
og stofu. Sérgeymsla á sömu hæð. Fallegar innréttingar og gott skipulag. Frábær staðsetning,
stutt í skóla, leikskóla, sund og líkamsrækt.
V. 31,5 m.
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Laxatunga 96 - 270 Mos.

Laus við kaupsamning

Súluhöfði 8 - 270 Mosfellsbær
Fallegt 189,7 m2 parhús á einni
hæð með bílskúr í litlum botnlanga
við Súluhöfða 8 í Mosfellsbæ.
Eignin skiptist í forstofu, stofu,
eldhús m/borðkrók, stórt sjónvarpsherbergi, tvö barnaherbergi,
hjónaherbergi, baðherbergi m/
kari og sturtu og gestasalerni.
Innangengt í bílskúr með góðu
geymslulofti. Hellulagt bílaplan fyrir
framan húsið og stór timburverönd
og vesturgarður. V. 54,9 m.

Mjög falleg 116 m2, 3-4ra herbergja endaíbúð á
fyrstu hæð ásamt bílastæði í bílageymslu og timburverönd í lyftuhúsi. Ca. 100m2 sérafnotagarður
þar af 33m2 viðarpallur í vestur. Íbúðin skiptist
í tvö svefnherbergi, forstofugang, baðherbergi,
þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. Fallegar
innréttingar og gólfefni. V. 41,7 m.

S
HÚ

Opið hús þriðjudaginn 2. júní
frá kl. 17:30 til 18:00

Leirvogstunga 15 - 270 Mosfellsbær

IÐ

Glæsilegt fullbúið 182,1 m2 raðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr. Flottar
innréttingar og gólfefni. Munstursteypt
bílaplan og afgirtur garður með verönd og
heitum potti í suður. V. 44,9 m.

OP

S
HÚ

Mjög glæsilegt og mikið endurnýjað 406,7 m2
einbýlishús með stórum bílskúr á 1.261,2 m2
eignarlóð við Leirvogstungu 15 í Mosfellsbæ.Um
er að ræða glæsilegt tveggja hæða einbýlishús
sem bíður upp á mikla möguleika, vegna aukaíbúðar eða til að þjóna stórri fjölskyldu. Sjón er
sögu ríkari. V. 69,5 m.
Opið hús miðvikudaginn 3. júní
frá kl. 17:30 til 18:00

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Sigurður
Fasteignasali

Árni Ólafur
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Dórothea
Fasteignasali

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

Jóhanna Kristín Þorsteinn
Fasteignasali Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Bjarni
Sölufulltrúi

Þóra
Fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

Sigríður
Fasteignasali

Þorgeir
Sölufulltrúi

Halla
Fasteignasali

Garðar
Sölufulltrúi

898 6106 820 2222 893 4416 898 3326 867 3707 698 7695 694 4700 694 4000 895 9120 822 2225 893 2499 699 4610 696 6580 659 4044 899 8811

Efstilundur 4

65.900.000

210 Garðabæ

Miðvangur 63

220 Hafnarfjörður

49.000.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 1. júní kl 18.30-19.00

46.500.000

210 Garðabæ

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. júní kl. 17.30-18.00

Stærð: 187,3 m2

Herbergi: 6

Langalína 18

Herbergi: 4

Stærð: 1149,5 m2

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á
góðum stað í Norðurbænum. Húsið er skráð 187,3 fm og að auki er ca 35fm sem
eru ekki skráðir og húsið því um 222fm. Í Húsinu eru 4 svefnherbergi og tvær stofur.
Garðurinn er gróinn og fallegur með aﬂokaðri verönd. Stutt er í alla þjónustu og
fallegar gönguleiðir. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Glæsileg 4herb íbúð á efstu hæð með aukinni lofthæð, gólfsíðum gluggum og
með bílskúr í góðu fjölbýli í Sjálandinu. Um er að ræða 149,5 fm eign og þar af er
bílskúr 23,6 fm. Allar innréttingar og efnisval er samræmt og glæsilegt og gólfefni
er parket og ﬂísar. Rúmgóðar suður svalir eru í íbúðinni og þvottaherbergi innan
íbúðar. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Túnfit 4

Reykjavíkurvegur 66

93.000.000

210 Garðabæ

220 Hafnarfjörður

37.800.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 1. júní kl. 17.30-18.00
Herbergi: 6

Stærð: 195,5 m2

Fallegt og vel viðhaldið einbýlishús á einni hæð ásamt
tvöföldum bílskúr og grónum og skjólsælum garði með
veröndum og heitum potti í Lundunum í Garðabæ. Eignin er
skráð 195,5 fm og þar af er bílskúrinn 57,6fm. Svefnherbergin
eru 4 og stofur rúmgóðar og bjartar með stórum gluggum.
Aðalbaðherbergið er glæsilegt og var tekið í gegn fyrir nokkrum árum og búið er að endurnýja ofnalagnir.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Fiskakvísl 32

41.900.000

110 Reykjavík

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222
Herbergi: 5

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222

Stærð: 231 m2

Herbergi: 4

Stærð: 118,5 m2

Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr á
þessum eftirsótta stað þar sem örstutt er í skóla, íþróttasvæði og alla þjónustu.
Í húsinu eru 4 mjög rúmgóð svefnherbergi og tvö salerni. Lofthæð er mikil og
stórir gluggar. Milliveggir eru hlaðnir úr gifskubbum sem veita sérstaklega góða
hljóðeinangrun. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

*Mjög góður langtímaleigusamningur með traustum leigutaka.*. Mjög gott
verslunarhúsnæði á frábærum stað í Hafnarﬁrði. Eignin er á jarðhæð með góðu
aðgengi beint af bílastæði. Mikið er af bílstæðum beint fyrir framan eignina. Húsið
er nýlega málað og almennt í góðu ástandi að sögn seljanda.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Gnoðarvogur 82

Holtsvegur 23-25

104 Reykjavík

41.900.000

33,9 - 54,9 m

210 Garðabær
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OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. júní kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 1. júní kl. 17:30-18:00
Herbergi: 5

Stærð: 162,8 m2

Herbergi: 4

OPIÐ HÚS mánudaginn 1. júní kl. 17:30-18:00

Stærð: 164,5 m2

Stærð: 82,3 - 141,1 m2

Herbergi: 3-4

Falleg og einstaklega fjölskylduvæn og vel skipulögð 5-6 herbergja íbúð á tveimur
hæðum á góðum stað í Ártúnsholtinu með mögnuðu útsýni. Öll svefnherbergin 4
eru rúmgóð og möguleiki á að bæta við enn einu herbergi á efri hæð. Grunnskóli
- einn af þeim bestu í borginni að sögn - í næsta nágrenni, sem og leikskóli.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Falleg sérhæð með bílskúr á frábærum og gróðursælum stað í austurborginni.
Stór stofa með suðursvölum, 3 rúmgóð svefnherbergi, þvottahús inn í íbúð.
Upprunalegt eldhús með borðkrók, baðherbergi m/baðkari og upphengdri sturtu
og ﬂísalagt með marmaraﬂísum. Geymsla m/gluggum í kjallara (hægt að nýta sem
herbergi). Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Fasteignasalan TORG kynnir nýtt 19 íbúða fjölbýlishús með lyftu á Holtsvegi 23-25 í
Urriðaholti í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja til 4 herbergja, 82,3 til 141,1 m2 . Íbúðirnar
skilast fullbúnar án gólfefna og geymslu í sameign og stæði í lokuðum bílakjallara.
Um er að ræða glæsilegar nýjar útsýnisíbúðir á einum besta og fallegasta stað á
höfuðborgarsvæðinu. Upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

Maríubaugur 121

Laufengi 28

Ljósakur 15

113 Reykjavík

36.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 1. júní kl. 17:30-18:00
Herbergi: 4

OPIÐ HÚS mánudaginn 1. júní kl. 18:30-19:00

Stærð: 120 m2

Herbergi: 4

Fasteignasalan Torg kynnir: Gullfallega 120 fm 4ra herberja íbúð á efstu með
sérinngangi í Grafarholti. Fallegt útsýni yﬁr Esjuna. Mjög gott skipulag og
rúmgóð svefnherbergi. Aukin lofthæð í stofu og svalir til suðvesturs.
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Þrastarlundur 18

210 Gbæ

54,9m

PANTIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S: 893 4416
Herb.: 5-6

Stærð: 195,1 m2

Gott raðhús, allt á einni hæð með bílskúr í Lundunum í
Garðabæ. Nýlegur 100 fm verandarpallur sunnan hússins.
Ótrúlegt útsýni og út á suðurnesin. Húsið var tekið í gegn og
endurnýjað 2006. Afar gott hús með góðri nýtingu.
Uppl. Árni fasteignasali, gsm: 893 4416

29.900.000

112 Reykjavík

201 Kóp

33,5m

OPIÐ HÚS mán. 1. júní kl. 18.00 -18.30
Herb.: 3

OPIÐ HÚS mánudaginn 1.júní kl.17.30-18.00

Stærð: 106,4 m2

Herbergi: 4

Fasteignasalan TORG kynnir: 106,4 fm 4ra herbergja í búð á 2. hæð með
sérinngangi við Laufengi í Reykjavík. Eignin er björt og falleg. Verslunarmiðstöðin
Spöngin og íþróttamiðstöðin Egilshöll í göngufæri. Allar nánari upplýsingar veitir
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Ársali 1, 11. hæð

Stærð: 98,8 m2

Einkar björt og skemmtileg 3ja herbergja íbúð á 11. hæð,
1101, í þessu vinsæla húsi. Sameign inni og úti til stakrar
fyrirmyndar. Stutt í alla þjónustu, skóla, sundlaug og
íþróttaiðkun. Suðursvalir með glerlokun. Velkomin í opið hús.
Uppl. Árni fasteignasali, gsm: 893 4416

Bústaðavegur 57

108 Rvk

Stærð: 223,1 m2

Bílskúr

Stórglæsilegt og fullbúið raðhús með innbyggðum bílskúr á frábærri staðsetningu. Húsið er á 2.hæðum með þremur mjög góðum svefnherb. Mjög stutt er
í leik-, grunn- og fjölbrautaskóla. Neðri hæð: 3 x svefnherbergi, baðherbergi og
þvottahús. Efri hæð: stofa og borðstofa og eldhús. Stórar svalir sem snúa í s-v eru
ofan á bílskúrnum. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

37,5m

OPIÐ HÚS mán. 1. júní kl. 17.00 - 17.30
Herb.: 3-4

68.500.000

210 Garðabær

Stærð: 97,4 m2

Falleg 3ja til 4ra herbergja íbúð á annarri hæð og í risi, ótalið
í fermetratölu. Íbúðin var öll tekin í gegn fyrir fáum árum,
skipt um gólfefni, nýjar innréttingar í herbergi, hol, eldhús
og bað. Risið innréttað og nýtist vel. Afar góð eign í góðu
umhverﬁ. Uppl. Árni fasteignasali, gsm: 893 4416

Miklabraut 54

105 Rvk

33,5m

PANTIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S: 893 4416
Herb.: 5-6

Stærð: 101,9 m2

Rúmgóð 5 til 6 herbergja íbúð á rishæð með feykilega miklu
ótöldu gólfrými í stærðartölu. Húsið var fyrir nokkrum árum
lagfært og endursteinað og gler endurnýjað með hljóðvarnargleri, gluggar lagfærðir og þak yﬁrfarið.
Uppl. Árni fasteignasali, gsm: 893 4416
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FASTEIGNIR.IS

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909
Kristín Sigurey Sigurðardóttir - löggiltur fasteignasali

•

www.101.is

•

101@101.is
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Mikil sala, vantar allar gerðir eigna á skrá
ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ ÞÍN EIGN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR

ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI.
HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.
Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

533-1616

Kristján P. Arnarsson Björn Stefánssson
lögg. fasteignasali
sölufulltrúi
s. 896 1188
s. 698 9056

Sími 533 1616 • Þjónustusími 891 9916

www.lundur.is • lundur@lundur.is

ƷƐĞƟĂƵŐůǉƐŝƌĞŌŝƌĨĂƌĂŶĚŝďƷƐĞƚƵƌĠƫ
hŵƐſŬŶĂƌĨƌĞƐƚƵƌƟůŽŐŵĞĝϵ͘ũƷŶşŬů͘ϭϲ͗ϬϬ
jƚŚůƵƚƵŶϭϬ͘ũƷŶşŬů͘ϭϮ͗ϬϬ

<ŝƌŬũƵƐƚĠƩϳ şďƷĝϯϬϭ

<ƌŝƐƚŶŝďƌĂƵƚϲϭ şďƷĝϰϬϮ

ƵƐƚƵƌŬſƌϵϮ şďƷĝϮϬϮ

XǀĞƌŚŽůƚϭϯ şďƷĝϱϬϮ

ũĂůůĂǀĂĝϵ şďƷĝϮϬϭ

ϭϭϯZĞǇŬũĂǀşŬ
ϰ͘ŚĞƌď͘ϭϬϭ͕ϰŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗^ƚƌĂǆ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗ϯ͘ϳϳϭ͘ϰϯϯ͘Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϲϯ͘ϬϬϴ͕Ͳ
DƂŐƵůĞŐƚůĄŶ͗ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ϭϭϯZĞǇŬũĂǀşŬ
ϰ͘ŚĞƌď͘ϵϴ͕ϯŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗ϭ͘ũƷůş
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗ϯ͘ϳϬϴ͘ϬϮϲ͘Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϰϴ͘ϲϲϰ͕Ͳ
DƂŐƵůĞŐƚůĄŶ͗ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ϮϬϯ<ſƉĂǀŽŐƵƌ
ϯ͘Ͳϰ͘ŚĞƌď͘ϭϭϱ͕ϮŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗ϭ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗ϳ͘Ϭϭϴ͘ϲϮϮ͘Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϲϴ͘ϳϳϮ͕Ͳ
DƂŐƵůĞŐƚůĄŶ͗Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ
d,͗EǉůĞŐşďƷĝͲĨƌĄϮϬϭϰ

ϮϳϬDŽƐĨĞůůƐďčƌ
Ϯ͘ŚĞƌď͘ϴϬ͕ϱŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗ϭ͘ũƷůş
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗ϯ͘ϬϬϮ͘ϭϱϯ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϯϯ͘ϴϱϳ͕Ͳ
DƂŐƵůĞŐƚůĄŶ͗ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ϭϭϬZĞǇŬũĂǀşŬ
ϰ͘ŚĞƌď͘ϭϭϵ͕ϴŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗ϭ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗ϰ͘ϰϱϬ͘Ϭϱϰ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϲϬ͘ϲϴϮ͕Ͳ
DƂŐƵůĞŐƚůĄŶ͗ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ƷƐĞƚƵŐũĂůĚŝŶŶŝĨĞůƵƌłĄƌŵĂŐŶƐŬŽƐƚŶĂĝ͕ĨĂƐƚĞŝŐŶĂƚƌǇŐŐŝŶŐƵ͕
ĨĂƐƚĞŝŐŶĂŐũƂůĚ͕ŚƷƐƐũſĝ͕ƊũſŶƵƐƚƵŐũĂůĚŽŐĨƌĂŵůĂŐşşǀŝĝŚĂůĚƐƐũſĝ͘
&ǇƌŝƌǀĂƌŝƵŵƉƌĞŶƚǀŝůůƵƌŽŐŵƂŐƵůĞŐĂƌďƌĞǇƟŶŐĂƌĄǀĞƌĝŝ͘
KĨĂŶŐƌĞŝŶĚŝƌƊčƫƌƚĂŬĂŵŝĝĂĨƐĂŵƊǇŬŬƚƵŵĨĠůĂŐƐŝŶƐŽŐƌĞŐůƵŵ͘

>ĄŶƐĞŵŬĂƵƉĂŶĚŝŐĞƚƵƌĨĞŶŐŝĝŚũĄǀŝĝƐŬŝƉƚĂďĂŶŬĂƷƐĞƚĂǀĞŐŶĂ
ŬĂƵƉĂĄďƷƐĞƚƵƌĠƫ͘,ĄĝƐĂŵƊǇŬŬŝŽŐŐƌĞŝĝƐůƵŵĂƟ͘,čŐƚĞƌĂĝ
ǀĞůũĂǀĞƌĝƚƌǇŐŐƚĞĝĂſǀĞƌĝƚƌǇŐŐƚůĄŶͲŚǀŽƌƚƚǀĞŐŐũĂŵĞĝďƌĞǇƟůĞŐƵŵ
ǀƂǆƚƵŵ͘,ĄŵĂƌŬƐůĄŶƐơŵŝϴĄƌ͘sĞǆƟƌĞƌƵşĚĂŐϰ͕ϭϱйŽŐϳ͕ϭϬй͘

ƷƐĞƟŚƷƐŶčĝŝƐƐĂŵǀŝŶŶƵĨĠůĂŐ
^şĝƵŵƷůŝϭϬϭϬϴZĞǇŬũĂǀşŬ^͗ϱϮϬϱϳϴϴ
ǁǁǁ͘ďƵƐĞƟ͘ŝƐďƵƐĞƟΛďƵƐĞƟ͘ŝƐ

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

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

Fellihýsi

BÍLAR &
FARARTÆKI

Vinnuvélar

Hjólbarðar

BÍLL DAGSINS !!!

Toyota Yaris Hybrid - NÝTT Árgerð
2015. Erum að fá nokkra á lager.
Takmarkað upplag. Verð aðeins
3.090.000kr. Raðnúmer 156735. Sjá
nánar á www.stora.is

GLÆSILEGT EINTAK !
M-Benz ML 320 CDI DIESEL árg 2008
ek 120 þ.km , gott eintak hlaðinn
aukabúnaði, leður, lúga ofl, Verð nú
4990 þús !!!

TOYOTA Auris Terra Eco. Árgerð
2014, ekinn 19 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
Bíllinn er á staðnum. Verð 3.120.000.
Rnr.320033.

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

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

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

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
http://www.stora.is

Bátar

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

Varahlutir
JAPANSKAR VÉLAR EHF.
BÍLAPARTASALA
Erum að rífa flestar teg. frá asíu og
evrópu árg. ‚99-13. Kaupum flestar
teg. bíla. Opið 8-18 virka Dalshraun
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284.
www.japanskarvelar.is

Viðgerðir
BÍLAVERKSTÆÐIÐ
SMÁPARTAR
Getum bætt við okkur nokkrum
kúnnum

KRÓKUR

BMW 325 XI - 7/2007 - ek 104 þkm
- Sportsæti - Professional græjur Ljósapakki - Loftpúðar í sætum með
þrengingu - Flottur bíll - Er á staðnum
- Góð heilsársdekk - 4x4 - Verð
3.490.000. Raðnr 151729

Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma
5675040-7785040
Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf,
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo.
Renni diska og skálar. Sérgrein
bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net
Nissan Leaf Acenta 2015, Nýr bíll
- Verksmiðjuábyrgð - Evrópubíll- 7”
opnanlegur snertiskjár - 6,6 kw hleðsa
- Eigum 4 stk í mismunandi litumVerð 3790þús er á staðnum. Raðnr
151734

MERCEDES-BENZ A 200 cdi
4matic. Árgerð 2015, ekinn 1 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.390.000.
Rnr.161444.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is

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

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 270
Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið 10-18.00, Lau 11-15
www.100bilar.is

Vil kaupa Toyota Yaris með 998cc vél
á 500þ.Staðgreitt. S 567 2173. Halldór
Malbiksviðgerðir - málun bílastæða
- vélsópun - skilti www.verktak.is S:
5514000

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

OPEL Zafira enjoy 7manna. Árg 2007,
ek 139 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur, ný
dekk, ný smurður allur, flottur bíll á
TILBOÐI 1.290þ. Rnr.100709.
Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar.
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir og
áreiðanlegir. Eigum til flestar stærðir
á lager.
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Save the Children á Íslandi

Hreingerningar

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

SUZUMAR GÚMMÍBÁTAR.
Uppblásnir slöngubátar með álgólfi
og mikla burðargetu. Til i stærðum frá
2,9m - 4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

ÁRATUGA REYNSLA
Tökum að okkur almennt viðhald og
breytingar. Pípulagningaþjónustan Ró
ehf. s. 780 3939

Bílar óskast

Sendibílar

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær
Sími: 517 9500
http://classicbilar.is

Pípulagnir
Bílaþjónusta

Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

CADILLAC Escalade 4x4 luxury sports
sedan. Árgerð 2010, ekinn 56 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 8.900.000.
Rnr.991094.

ÞJÓNUSTA

til sölu

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir
og vanir menn.
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Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662
4010 www.vy.is

Garðyrkja

Búslóðaflutningar

KEYPT
& SELT

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

Til sölu

Húsaviðhald

Óskast keypt
WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Funahöfða 17a-19, Reykjavík

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

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi
VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a
room price from 55.000 kr. per
month.
gsm 777 1313
leiga@leiguherbergi.is

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

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

Rafvirkjun

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17,
Kringlan - 3. hæð
(Hagkaupsmegin)
Upplýsingar í síma 661 7000

Atvinnuhúsnæði
TIL LEIGU OG SÖLU
Ný 50 m2 bil í Steinhellu 14. Mikil
lofthæð. Góðir gluggar og hurðir. Fyrir
frístundir eða lítinn rekstur. S: 6616800 og 564-6500

Geymsluhúsnæði
SUMARTILBOÐ
GEYMSLULAUSNIR.IS
Verð frá 2900kr.mán Sækjum og
sendum. S: 615-5005

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

Til bygginga

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR
WWW.GEYMSLAEITT.IS
Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2.
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

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

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Smávélaviðgerðir, viðgerðir á
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, rafstöðvar,
einnig úrval af notuðum sláttuvélum.
Vélverk JS S. 554 0661. www.
velaverkjs.is

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Viðgerðir

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og
einstaklinga og klippingar og umhirðu
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

ER SÍMINN BROTINN?
Gerum við iPhone, Samsung og
fleiri síma!

Bókhald

ÞAK OG HÚSAMÁLUN

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA.
SJÁ NÁNAR Á: VIDUR.IS

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

Ódýr og vandaður garðsláttur og
trjáklippingar fyrir húsfélög og
einstaklinga. Engi ehf 615-1605,
grasblettur@gmail.com

Málarar

ATVINNA

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

FYRIRMYNDAR
GARÐSLÁTTUR

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

Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr
mán. Langtímasamningur í boði. S.
567 4046 & 892 0808.

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

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.

VÉLAVERKSTÆÐI

HEILSA
Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

Spádómar

Get bætt við mig verkum. Vönduð
vinnubröggð, fag og snyrtimennska í
fyrirrúmi. Ágúst S.G Málarameistari
S: 699-4464 og 695-4464. asgmalun@
gmail.com

Móttaka hjá Tölvuvirkni,
Holtasmára 1 Tilboðsverð á
icephone.is

Önnur þjónusta

Nudd
STUBBASTANDAR STUBBAHÓLKAR
Bæði frístandandi og á vegg S:8422535
TIL SÖLU: Innrétt. úr bakaríi, nýlegar &
vel með farnar, nokkrar ein.m/kælib.,
hitab., hillum og marmaraplötum. Best
að koma og skoða á Café Grensás,
Grensásv.26 eða hafa samb.& fá send.
myndir. Nán.uppl.í S:866-0471.

MÁLARAMEISTARI
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Atvinna í boði

Vanur maður eða lagtækur óskast
við viðgerðir og smíðar .Góð laun
í boði.
Skólamaður kemur einnig til
greina .
Umsóknir sendist á
thjonusta@365.is ásamt
símanúmeri og upplýsingar
merkt:”Vélaverkstæði”

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

Vantar vélstjóra á farþegabát með
300kw vél. Uppl. í s. 865 6832

TILKYNNINGAR
SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

Ökukennsla

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

Kenni allan daginn Toyota 2014,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.

HÚSNÆÐI

Húsnæði í boði
TIL LEIGU Á AÐEINS
950 KR FM!

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

Kistumelar 16, 116 Reykjavík
165 - 280 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsluhurðir,
góð malbikuð lóð og greið
aðkoma.
Uppl. veitir Hafsteinn í
s. 690-3031

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu framleiðendum

Fáðu betra Ɵlboð

Islandus.is hefur í meira en áratug aðstoðað við kaup á nýjum og nýlegum bílum frá Evrópu og USA.
Fjölmargir hafa sparað hundruði þúsunda, jafnvel milljónir króna, með beinum innflutningi.

Heimkomnir raĩílar
Ɵl afgreiðslu strax

Ford Fusion Energy raĩíllinn sem einnig getur
keyrt á bensíni. Drægni 992km!

Ford Focus Raĩíll (hvítur) með leðri
Nissan Leaf (silfur) með leðri
Nissan Leaf (svartur) með leðri

Bjóddu í bílana á www.islandus.is

LáƩu bensínsparnaðinn
borga raĩílinn!
Lægri verð á nýjum og nýlegum Nissan
Leaf, Ford Focus & Tesla raĩílum með

100% łármögnun
100% łármögnun og Íslensk ábyrgð í boði.
www.islandus.is
www
islandus is — facebook.com/islandusbilar
facebook com/islandusbilar — Sími: 552 2000

console.log('Ertu að leita þér að spennandi vinnu?');
print 'Við erum nefnilega að ráða'
<p>Vertu endilega í bandi</p>

Hugbúnaðarsérfæðingur – „Senior Developer“

Hugbúnaðarsérfæðingur – forritari

Helstu kröfur
• Að minnsta kosti 4 ára starfsreynsla í hönnun og þróun hugbúnaðar.
· B.Sc. í tölvunarfræði eða sambærileg menntun.
· Hæﬁleiki til að greina verkefni og ﬁnna réttu högunina til farsællar úrlausnar
· Vera góð fyrirmynd og leiðtogi.

Helstu kröfur
· Að minnsta kosti 1 árs starfsreynsla í hönnun og þróun hugbúnaðar.
· B.Sc. í tölvunarfræði eða sambærileg menntun.
· Vera ﬂjót/ur að tileinka sér nýja tækni og aðferðir.
· Geta unnið í teymi og vera óhrædd/ur við að sækja sér
þekkingu hjá reynslumeiri vinnufélögum.

Almenn þekking
Umsækjendur þurfa að hafa a.m.k. 2 ára reynslu í MVC, SQL, git og *nix.
Góð grundvallarþekking á REST, JSON, JS, CSS, HTML er einnig nauðsynleg.
Við vinnum með umhverﬁ eins og Ruby on Rails, Python, Salesforce /
Apex, Webmethods og PostgreSQL.

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og upplýsandi
þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. Fyrirtækið starfar á öllum sviðum
fjölmiðlunar; að sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, auk þess
að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og síma.

Umsóknir sendar á starfsumsókn@365.is
Umsóknarfrestur er til og með ű. Čƌġā 2015

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði,
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og ﬂeira.
Hjá 365 starfa rúmlega 400 manns.
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VEÐUR&MYNDASÖGUR
Veðurspá
10

Mánudagur

7

Norðaustanáttin
heldur enn
velli hjá okkur
í dag og verður
vindurinn víðast
hvar á bilinu 8 til
15 m/s. Rigning
með köflum um
landið norðanog austanvert,
en yfirleitt
bjartviðri syðra.
Hiti frá 3 stigum
norðaustantil
uppí 13 stig
sunnanlands.
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. samtök, 6. munni, 8. kæla, 9. fát,
11. gjaldmiðill, 12. hanki, 14. hroki,
16. samtök, 17. hélt á brott, 18. viður,
20. tveir, 21. ættgöfgi.
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10

16

4

8
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Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

LÓÐRÉTT
1. hróss, 3. golf áhald, 4. Grænlendingur, 5. skip, 7. vog, 10. blóðhlaup,
13. útdeildi, 15. boðaföll, 16. sigað,
19. persónufornafn.
LAUSN

Lone!
Virkilega
fallegt
Holger,
virkilega
fallegt!

Já, hvað Konan
heitir mín?
Hún
konan
heitir
þín?
Lone!

Heyrðu!
Hvað heitir
konan þín
Holger?

Ég velti fyrir
Já, við áttum
mér hversu vel
nokkrar
gærdagurinn fer
klassískar
ferðir til Köben! með Holger í dag!
Ekkert
Eða
sérstaklega!
daginn
eftir!

Metta

LÁRÉTT: 2. stef, 6. op, 8. ísa, 9. fum,
11. kr, 12. snagi, 14. dramb, 16. aa,
17. fór, 18. tré, 20. ii, 21. tign.
LÓÐRÉTT: 1. lofs, 3. tí, 4. eskimói,
5. far, 7. pundari, 10. mar, 13. gaf, 15.
brim, 16. att, 19. ég.

2

1

2°

SKÁK

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Gunnar Björnsson
Andri Freyr Björgvinsson (1.803)
hafði svart gegn Vigni Vatnari
Stefánssyni (1.881) á Meistaramóti
Skákskóla Íslands í gær.
Svartur á leik
1. … Hd8! 2. e7 Hd1+! 3. Dxd1 e2+!
4. Kf2 exd1R+!! 5. Kxf3 Kf7 og hvítur
gafst upp. Afar laglegur endi hjá
Andra.
www.skak.is: Allt um Meistaramót
Skákskólans.

Við erum ekki að fara
láta þig hafa kreditkort.

Mamma.

Ekki séns, það kemur ekki
til greina, gleymdu þessu.

En …

Mamma
sagði
„kannski“.

Breyting á deiliskipulagi

Hafnarfjörður Miðbær, Strandgata 30
Skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar samþykkti á
fundi sínum þann 5. maí 2015 að auglýsa tillögu að breytingunni í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

SUDOKU
Breytingin felst í því að byggingarreitur 1. hæðar færist nær
Strandgötu, byggingarreitur 2.-4. hæðar breikkar og húsið
er lækkað um eina hæð. Hámarks nýtingarhlutfall lóðarinnar
með bílageymslu verður 3.8.
Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 8-10 og hjá skipulags- og byggingarsviði Norðurhellu 2,
frá 1. júní til 14. júlí 2015.
Hægt er að skoða deiliskipulagstillöguna á forsíðu vefs
Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is Nánari upplýsingar eru veittar á skipulags- og byggingarsviði.
Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er geﬁnn kostur
á að gera athugasemdir við breytinguna og skal þeim skilað
skriﬂega til skipulags- og byggingarsviðs Hafnarfjarðarbæjar eigi síðar en 14. júlí 2015.
Þeir sem eigi gera athugasemdir við breytinguna innan
tilskilins frests teljast samþykkir henni.
Skipulags- og byggingarsvið Hafnarfjarðar
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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.
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Fræhrökkbrauð
í feta- og
sítrónufans
Skothelt hrökkbrauð sem má henda
í á augabragði og svo má narta í
það út vikuna, með hverslags viðbiti
og ostum. Allt eftir smekk.

Eftir helgina er gráupplagt að skipta um gír og
fara í léttari rétti. Fræhrökkbrauð með feta-og
sítrónumauki er frábær leið til að hefja vikuna,
sér í lagi fyrir meltinguna. Sú verður kát.

Fræhrökkbrauð
0,5 dl sesamfræ
0,5 dl hörfræ
¾ dl sólblómafræ
¼ dl graskersfræ
2 dl maísmjöl
0,5 dl ólífuolía
2-2,5 dl sjóðandi vatn
gróft salt, t.d. maldonsalt
rósmarín

með bökunarpappír og setjið deigið yfir. Notið
sleikju og dreifið úr deiginu þannig að það
fylli út í bökunarplötuna (reynið að ná því eins
þunnt og þið getið). Stráið salti og rósmarín
yfir og bakið í 45 mínútur. Ég brýt hrökkbrauðið bara í óreglulega bita þegar það hefur
kólnað en ef þið viljið fá reglulegri hrökkbrauðssneiðar þá mæli ég með að þið skerið
það með pizzaskera áður en það fer í ofninn.

Feta- og sítrónumauk
(uppskrift frá Paul Lowe)

Hitið ofninn í 150°. Setjið öll hráefni fyrir
utan vatnið í skál og hrærið saman. Hellið
sjóðandi vatni yfir (ég nota á milli 2 og 2,5 dl)
og hrærið saman í deig. Klæðið bökunarplötu

200 g fetakubbur
1 msk. rifið sítrónuhýði (passið að taka bara
ysta lagið, ekki rífa sítrónuna djúpt niður)
1-2 msk. ferskur sítrónusafi
1 hvítlauksrif, hakkað
6 msk. extra virgin ólífuolía
smá af rauðum piparflögum (ég notaði chili
explotion krydd)

Setjið fetaostinn, sítrónuhýðið, 1 msk. af sítrónusafa, hvítlauk og ólífuolíu í matvinnsluvél
og látið vélina ganga þar allt hefur blandast vel
en er enn með aðeins grófri áferð. Smakkið til,
ef hræran er of sölt þá er meiri sítrónu bætt
við. Setjið í skál, sáldrið smá ólífuolíu yfir og
kryddið með rauðum piparflögum.

Dr. Phil og Súpermann á meðal gesta
Fjölmiðlamaðurinn Auðunn
Blöndal hélt sitt árlega búningapartí um helgina. Fjöldi fólks
mætti í gleðskapinn og má
segja að fólk haﬁ lagt mikinn
metnað í búningaval. Auðunn
var alsæll en vill meina að það
geti orðið erﬁtt að toppa þetta
árlega partí á næsta ári.
RÁÐLEGGINGAR Zoolander kann að

pósa en hér er hann væntanlega að fá
ráðleggingar frá sálfræðingnum Dr. Phil.

ÞRUMUGUÐINN Egill Einarsson, betur þekktur

sem Gillzenegger, er hér í gervi Þórs þrumuguðs
og mundar hamarinn með stakri prýði.

SÚPERMANN Útvarpsmaðurinn Ívar
Guðmundsson ber sig vel í líki í Súpermanns enda stendur hann Súpermann
varla að baki þegar vöðvamassinn er
borinn saman.

FLOTT PAR Hér er Sigrún Sigurðardóttir,
kærasta Steinda, í gervi Beetlejuice en
Steindi gerðist djarfur og fór í gervi Dr.
Phil og nær honum skuggalega vel.

FYRIRSÆTURNAR Jón Jónsson mætti

sem fyrirsætan Hansel úr kvikmyndinni Zoolander en hann er hér ásamt
Auðuni Blöndal sem nær Zoolander
sjálfum afskaplega vel.

SÆT SAMAN Sverrir Bergmann er ógnvænlegur í líki Bane sem er illmenni
úr Batman-mynd. Hann spennir hér vöðvana og Lína Birgitta í líki Rauðhettu
kann greinilega vel að meta byssurnar á Bane.
MYNDIR/INSTAGRAM

Íslendingar eru fyrir stór húðﬂúr
Helgina 5.-7. júní mun Gamla bíói verða umbreytt í risavaxna tattústofu.

FAGURT SKINN Húðflúrun sækir í sig veðrið og eru Íslendingar sífellt opnari fyrir

skreytingunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Síðast fékk Emmsjé Gauti þá flugu
í höfuðið að fá einn flúrarann til að
flúra sig á meðan hann tróð upp,
stökk bara af sviðinu og náði í einn
sem var til, svo þetta er vægast sagt
lifandi og skemmtilegt. Við vitum
ekkert hvað gerist,“ segir Linda
Mjöll Þorsteinsdóttir, einn skipuleggjandi hátíðarinnar, Icelandic
Tattoo Convention 2015. Hátíðin er
haldin í tíunda skiptið í ár.
„Þetta er orðinn árlegur menningarviðburður í Reykjavík,“
segir Linda og bætir við að hún
finni fyrir gríðarlegri aukningu á
áhuga fólks á húðflúrun, samhliða
umtalsvert breyttu viðhorfi til húð-

flúrs í dag. „Ég sé mikla breytingu
á stuttum tíma. Fólk með húðflúr
er ekki litið sama hornauga og tíðkaðist hér áður fyrr. Nú finnst mér
fólk hrósa mikið meira, spyrja og
vilja sjá tattúið. Fólk er ekki lengur fast í fornaldarhugsun og staðalímyndum,“ útskýrir Linda létt í
lundu.
Aðspurð hvað sé mest í tísku
um þessar mundir segir hún að
umfram annað séu stór húðflúr
langvinsælust um þessar mundir, og skipti engu hvort um ræðir
konur eða karla. „Nítíu prósent
líkama míns eru til að mynda flúruð, það er bara bringan sem er

óflúruð.“ Segir Linda fólk oft kvíðið fyrir að fá sér sitt fyrsta flúr, en
eftir það sé fólk slakara og langi
oftar en ekki í fleiri og fleiri.
Linda segir hátíðina vel sótta
undanfarin ár og til dæmis hafi
selst upp á hana í fyrra. „Þá komu
vel yfir tvö þúsund manns af öllum
stærðum og gerðum og kíktu á
okkur.“ Munu tuttugu og sjö listamenn, alls staðar að úr heiminum,
sýna listir sínar á líkömum landsmanna. „Fólk þarf samt ekkert
að fá sér flúr, margir hafa bara
gaman af að sjá og upplifa stemninguna sem er gríðarleg,“ segir
Linda að lokum.
- ga
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TOMORROWLAND
HRÚTAR
PITCH PERFECT 2
MAD MAX 3D

5:25, 8, 10:35
6
5:30, 8, 10:30
8, 10:30

FLOTT FEÐGIN David Beckham er
alsæll yfir því að dóttir hans, Harper
Seven Beckham, getur nú hjólað án
hjálpardekkja.
NORDICPHOTOS/GETTY

Losar sig við
hjálpardekkin
Harper Seven Beckham, dóttir hjónanna Victoriu og Davids
Beckham, tók aldeilis stórt skref
um helgina og lærði að hjóla án
hjálpardekkja.
David Beckham birti mynd á
Instagram-síðu sinni og var ekki
lítið stoltur af henni. Harper, sem
verður fjögurra ára í júlí, fékk
aðstoð frá eldri bróður sínum
Brooklyn við að halda jafnvægi.
- asi

ÁNÆGÐUR Hjalti Jón ásamt góðum félaga sínum, Georg Tuma, og gítarnum en hann segir sitt fyrsta einyrkjaverkefni lið í heilunarferli.

SJARMÖR Sigurvegari Eurovision, Måns

Zelmerlöw, hefur í nógu að snúast.

Lætur ekkert
stoppa sig
Sigurvegari Eurovision, Måns
Zelmerlöw, birti mynd af sér á
Instagram-síðu sinni, þar sem
hann var með hækjur. Ástæðan
er sýking í vinstra hné, en hann
lét það ekki stoppa sig frá því að
fljúga til London og koma fram
í morgunþættinum ITV This
Morning.
Hann er nú á tónleikaferðalagi
sem hann kallar Heroes Tour
og mun þar meðal annars kynna
plötuna sína Perfectly Damaged
sem kemur út 5. júní.
- asi

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Platan liður í heilunarferli
Guðfræðingurinn og tónlistarmaðurinn Hjalti Jón Sverrisson gaf á dögunum út sína fyrstu sólóplötu.
Hjalti Jón Sverrisson, guðfræðingur og tónlistarmaður sem í
gegnum tíðina hefur meðal annars starfað með hljómsveitunum MIRI, Krika, Benna Hemm
Hemm og Krónu, ákvað að láta
slag standa og gefa út sitt fyrsta
einyrkjaverk á dögunum, sem ber
nafnið Eins og hindin þráir vatnslindir.
„Þetta var algjörlega liður í
svona heilunarferli. Bæði andlega
og líkamlega. Ég var að díla við
veikindi á þessum tíma og þarna
fann ég orkuna mína,“ segir hann
og bætir við: „Þetta er bara svona
eins og Egill Skallagrímsson gerði
að yrkja sig úr neyð.“

Nafn plötunnar er tilvísun í
fyrstu setningu fertugasta og
annars Davíðssálms og Hjalti
segir að þrátt fyrir að gæti trúarlegs hljóms á plötunni sé hún
langt frá því að vera trúboðsplata.
„Það eru margar tilvísanir í
gegnum plötuna sem ég sæki í
stef sem eru búin að vera mér
hugleikin, bæði sem guðfræðingi
en líka á persónulegum grundvelli,“ segir Hjalti en hann segir
plötuna talsvert persónulega.
„Ég er alltaf að sjá betur að
hugmynd mín um það sem maður
vildi framkvæma þegar maður er
strákur í menntaskóla með rokkstjörnudrauma er breytt. Kannski

er draumurinn um að gera tónlist
annar en ég hélt hann væri,“ segir
hann einlægur og bætir við að sigurinn sé fyrst og fremst unninn
með því að klára plötuna og standast þá áskorun en snúist ekki um
það að slá í gegn.
Plötuna tók Hjalti upp í stúdíóíbúð sinni, samdi öll lög og texta,
útsetti, spilaði á öll hljóðfæri og
sá um söng. Við hljóðblöndun
naut Hjalti aðstoðar listamannsins Curvers Thoroddsen og segir
hann að þá hafi allt smollið saman
en við plötuna hefur hann unnið
frá því um áramótin 2013. „Ég
komst níutíu prósent af leiðinni
en gat ekki framkvæmt ákveðinn

Ég komst níutíu
prósent af leiðinni en gat
ekki framkvæmt ákveðinn hljóm. Svo sat ég
með Curver og allt í einu
var þetta bara komið og
verkið var tilbúið.
hljóm. Svo sat ég með Curver og
allt í einu var þetta bara komið og
verkið var tilbúið.“
Eins og hindin þráir vatnslindir er hægt að hlusta á ókeypis og
fjárfesta í stafrænu eintaki í gegnum vefslóðina Hjaltijon.bandcamp.com.
gydaloa@frettabladid.is
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Smáþjóðaleikarnir settir í dag

Aron danskur meistari

ÍÞRÓTTIR Smáþjóðaleikarnir verða settir í Laugardalnum
í dag. Leikarnir, sem eru þeir sextándu í röðinni, standa
fram á laugardag.
Níu þjóðir senda keppendur til leiks en keppt er í
ellefu íþróttagreinum: frjálsum íþróttum, sundi, júdó,
skotíþróttum, tennis, borðtennis, körfuknattleik, blaki,
strandblaki, áhaldafimleikum og golfi. Tvær síðastnefndu
greinarnar eru valgreinar en gestgjafarnir fá alltaf að velja
tvær valgreinar. Þetta er í fyrsta skipti sem keppt er í golfi
á Smáþjóðaleikum en keppnin fer fram á Korpuvelli á
Korpúlfsstöðum.
Ísland sendir körfuboltalið til leiks bæði í karla- og
kvennaflokki. Þá keppir allt fremsta frjálsíþróttafólk Íslands á leikunum, þ.á m. Aníta Hinriksdóttir, Kári Steinn
Karlsson, Ásdís Hjálmsdóttir, Hafdís Sigurðardóttir, Einar
Daði Lárusson og Hrafnhild Eir Hermóðsdóttir.
- iþs

HANDBOLTI Aron Kristjánsson og lærisveinar

hans í KIF Kolding Köbenhavn unnu í gær danska
meistaratitilinn í handbolta þrátt fyrir eins marks
tap, 20-21, fyrir Skjern í seinni úrslitaleik liðanna.
Sigurinn dugði Skjern skammt því Kolding vann
fyrri leik liðanna með sex marka mun, 24-30.
Kolding leiddi með fjórum mörkum í hálfleik,
7-11, og þegar seinni hálfleikur var hálfnaður var
staðan 16-14, lærisveinum Arons í vil. En þá komu
fjögur mörk frá Skjern í röð sem reyndist svo
sterkari aðilinn á lokakaflanum. Bo Spellerberg
var markahæstur í liði Kolding með sex mörk en
GÓÐ KVEÐJUGJÖF Aron gerði Kolding að meisturum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
Torsten Laen og Magnus Landin Jacobsen komu
næstir með þrjú mörk hvor.
Þetta er annað árið í röð sem Kolding verður danskur meistari en Aron tók við liðinu um mitt síðasta tímabil. Þetta
- iþs
var síðasti leikur Kolding undir stjórn Arons en landsliðsþjálfarinn er sem kunnugt er á heimleið.

Bið Guðjóns Vals loks á enda
Guðjón Valur Sigurðsson og félagar í Barcelona urðu Evrópumeistarar í gær eftir ﬁmm marka sigur, 28-23, á
Veszprém í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu. Þetta er í fyrsta sinn sem Guðjón Valur vinnur þennan titil.
HANDBOLTI „Tilfinningin er góð,“

FÖGNUÐUR Blikar unnu frábæran sigur

á Stjörnunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

PEPSI-DEILDIN 2015
STAÐAN
FH
KR
Breiðablik
Fjölnir
Stjarnan
Leiknir
Valur
Fylkir
Víkingur
ÍBV
ÍA
Keflavík

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0

1
1
3
2
3
2
2
2
3
1
1
1

1
1
0
1
1
2
2
2
2
4
4
5

14-7
13-6
9-4
8-6
7-7
10-8
10-9
9-9
10-11
5-11
3-9
3-14

13
13
12
11
9
8
8
8
6
4
4
1

NÆSTU LEIKIR
Sunnudagur 7. júní: 18.00 Keflavík - ÍBV,
19.15 Stjarnan - Fjölnir, Valur - KR, ÍA - Fylkir,
Leiknir - Breiðablik, 20.00: Víkingur - FH.

visir.is
Meira um leiki
gærkvöldsins

2-0

Fjölnisvöllur
Áhorf: 1115
Garðar Örn
Hinriksson (5)

Mörkin: 1-0 Bergsveinn Ólafsson (16.), 2-0 Þórir
Guðjónsson (63.).
FJÖLNIR (4-3-3): Þórður Ingason 5 - Guðmundur
Böðvar Guðjónsson 5 (24. Arnór Eyvar Ólafsson
7 ), Daniel Ivanovski 5, *Bergsveinn Ólafsson
8, Viðar Ari Jónsson 6 - Ólafur Páll Snorrason
6, Emil Pálsson 6, Gunnar Már Guðmundsson 6
– Guðmundur Karl Guðmundsson 5 (60. Ragnar
Leósson 6), Aron Sigurðarson 6, Þórir Guðjónsson
8 (83. Mark Charles Magee - )
ÍA (4-4-2): Árni Snær Ólafsson 7 - Þórður Þorsteinn Þórðarson 3, Ármann Smári Björnsson
4, Arnór Snær Guðmundsson 4, Darren Lough
3 - Albert Hafsteinsson 3 (45. Hallur Flosason 5),
Arnar Már Guðjónsson 5, Marko Andelkovic 4,
Ásgeir Marteinsson 2 (75. Eggert Kári Karlsson - ) Jón Vilhelm Ákason 4, Arsenij Buinickij 4
Skot (á mark): 16-12 (10-5)

Horn: 6-13

Varin skot: Þórður 5 - Árni Snær 8

3-0

Kópavogsvöllur
Áhorf: 1685
Þorvaldur
Árnason (7)

sagði Guðjón Valur Sigurðsson, nýbakaður Evrópumeistari með Barcelona, í stuttu samtali við Fréttablaðið í gærkvöldi.
Þegar blaðamaður sló á þráðinn
til landsliðsfyrirliðans var hann,
ásamt félögum sínum, á leið heim
til Barcelona frá Köln, þar sem
úrslitahelgi Meistaradeildar Evrópu í handbolta fór fram.
Tókst í fimmtu tilraun
Þetta var fimmta árið í röð sem
Guðjón kemst til Kölnar, með
fjórða liðinu, en hann hafði áður
komist í undanúrslitin með RheinNeckar Löwen, AG Köbenhavn og
Kiel. Frá 2011-2013 féllu lið landsliðsfyrirliðans út í undanúrslitunum en hann fór með Kiel í úrslitaleikinn í fyrra. Það var svo loks í
ár sem takmarkið náðist.
„Maður er búinn að reyna við
þennan í nokkur ár en nú tókst
það,“ sagði Guðjón og bætti við að
biðin eftir Meistaradeildartitlinum
hefði ekki verið farin að leggjast
þungt á hann.
Barcelona sló pólska liðið Vive
Targi Kielce út í undanúrslitunum, 33-28. Börsungar voru með
yfirhöndina nær allan leikinn.
Katalóníuliðið leiddi með tveimur
mörkum í hálfleik, 16-14, og skoraði svo fyrstu þrjú mörk seinni
hálfleiks. Þá kom mikill kraftur
í Kielce-menn sem náðu að jafna
leikinn. En á lokakaflanum skellti
Danijel Saric í lás í marki Barcelona sem vann að lokum fimm
marka sigur, 33-28. Guðjón Valur
átti góðan leik í liði Börsunga og
skoraði fimm mörk.
Stórleikur Arons dugði ekki til
Í úrslitaleiknum í gær mætti
Barcelona svo ungverska stórliðinu Veszprém sem sló Kiel út í
seinni undanúrslitaleiknum. Aron
Pálmarsson fór á kostum í liði Kiel,
gegn sínum verðandi samherjum
í liði Veszprém, en íslenski landsliðsmaðurinn skoraði níu mörk í
leiknum og átti auk þess nokkrar
stoðsendingar á félaga sína.
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Fylkisvöllur
Áhorf: 1250
Vilhjálmur
Alvar Þórar. (7)

NÍUNDI MEISTARADEILDARTITILLINN Guðjón Valur Sigurðsson fagnar ásamt félögum sínum eftir sigurinn á Veszprém í

Lanxess Arena í Köln í gær. Guðjón Valur var markahæstur Börsunga í leiknum ásamt Nikola Karabatic.

Staðan var jöfn í hálfleik, 12-12,
en frábær byrjun Ungverjanna í
seinni hálfleik gerði útslagið. Þeir
komust fljótlega í 18-14 og það bil
náði Kiel ekki að brúa. Veszprém
vann að lokum fjögurra marka
sigur, 31-27. Ekki tók betra við
hjá lærisveinum Alfreðs í leiknum um 3. sætið sem þeir töpuðu
28-26 fyrir Kielce. Aron skoraði
tvö mörk í leiknum.
Veszprém komst tvívegis yfir í
byrjun úrslitaleiksins en það voru
einu skiptin sem liðið var með forystuna í gær. Börsungar náðu fljótlega undirtökunum en Ungverjarnir voru þó aldrei langt undan.
Góður endasprettur skildi að
„Það var ekki við öðru að búast,
Veszprém er með frábært lið og
er erfitt við að eiga,“ sagði Guðjón Valur í samtali við Fréttablaðið í gær. „Við erum einfaldlega
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Alvogen-völlur
Áhorf: 1412
Erlendur
Eiríksson (7)

Guðjón Valur í Final 4 síðustu fimm ár
2015: Evrópumeistari með Barcelona eftir 28-23 sigur á Veszprém
2014 (Kiel): Tap fyrir Flensburg í úrslitaleik, 30-28,
2013 (Kiel): Tap fyrir Hamburg í undanúrslitum, 39-33.
2012 (AG Köbenhavn): Tap fyrir Atlético Madrid í undanúrslitum, 25-23.
2011 (Rhein-Neckar Löwen): Tap fyrir Barcelona í undanúrslitum, 30-28.

ánægðir með að hafa unnið leikinn. Vörnin og markvarslan hjá
okkur í seinni hálfleik var aðeins
betri en hjá þeim og það skilaði nokkrum hraðaupphlaupum,“
sagði Guðjón ennfremur en hann
skoraði sex mörk í úrslitaleiknum
og var markahæstur í liði Barcelona ásamt Nikola Karabatic sem
var valinn besti leikmaður úrslitahelgarinnar.
Staðan var 14-10 í hálfleik,
Barcelona í vil en Lazlo Nagý, fyrirliði Veszprém, minnkaði muninn
í tvö mörk, 19-17, þegar 18 mínútur
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Hásteinsvöllur
Áhorf: 610
Ívar Orri
Kristjánsson (2)

Mörkin: 1-0 Guðjón Pétur Lýðsson, víti (11.), 2-0
Arnþór Ari Atlason (15.), 3-0 Elfar Freyr Helgason
(37.)

Mörkin: 0-1 Patrick Pedersen (42.), 0-2 Kristinn
Ingi Halldórsson (51.), 0-3 Sigurður Egill Lárusson
(59.).

Mörkin: 1-0 Þorsteinn Már Ragnarsson (20.), 2-0
Óskar Örn Hauksson, víti (55.), 3-0 Óskar Örn
(75.), 4-0 Skúli Jón Friðgeirsson (79.).

Mörkin: 1-0 Hafsteinn Briem (18.), 2-0 Aron
Bjarnason (25.), 3-0 Jonathan Glenn (32.), 3-1 Igor
Taskovic (69.), 3-2 Taskovic, víti (78).

BREIÐABLIK (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson
7 - Arnór Sveinn Aðalsteinsson 7 (46. Guðmundur
Friðriksson 6), Elfar Freyr Helgason 6, Damir
Muminovic 7, *Kristinn Jónsson 9 - Óliver Sigurjónsson 8, Arnþór Ari Atlason 7 (80. Atli Sigurjónsson -), Andri Rafn Yeoman 6 - Guðjón Pétur
Lýðsson 7, Höskuldur Gunnlaugsson 7 (87. Davíð
Kristján Ólafsson -), Ellert Hreinsson 6.

FYLKIR (4-3-3): Bjarni Þórður Halldórsson
4 - Stefán Ragnar Guðlaugsson 3 (62. Jóhannes
Karl Guðjónsson 5), Tonci Radovinkovic 4, Ásgeir Eyþórsson 4, Daði Ólafsson 4 (72. Kjartan
Ágúst Breiðdal -) - Ásgeir Örn Arnþórsson 4 (62.
Ingimundur Níels Óskarsson 4), Elís Rafn Björnsson 5, Oddur Ingi Guðmundsson 4 - Ragnar Bragi
Sveinsson 3, Andrés Már Jóhannesson 6, Albert
Brynjar Ingason 4.

KR (4-4-2): Stefán Logi Magnússon 6 - Gonzalo
Balbi 5, (23. Aron Bjarki Jósepsson 6), Rasmus
Christiansen 7, Skúli Jón Friðgeirsson 8, Gunnar
Þór Gunnarsson 7 - Jónas Guðni Sævarsson 6,
*Jacob Schoop 8, Pálmi Rafn Pálmason 7 (81.
Axel Sigurðarson -), Óskar Örn Hauksson 8 - Sören
Fredriksen 7, Þorsteinn Már Ragnarsson 7, (61.
Almarr Ormarsson 5).

ÍBV (4-4-2): Guðjón Orri Sigurjónsson 6 Jonathan Patrick Barden 6, Andri Ólafsson 7, Hafsteinn Briem 6, Jón Ingason 6 - Víðir Þorvarðarson
5 (83., Tom Even Skogsrud -), *Ian Jeffs 7, Mees
Junior Siers 5, Aron Bjarnason 6 (90., Gunnar
Þorsteinsson -) - Bjarni Gunnarsson 4 (68., Gauti
Þorvarðarson 5), Jonathan Glenn 7.

STJARNAN (4-3-3): Gunnar Nielsen 5 - Heiðar
Ægisson 3, Brynjar Gauti Guðjónsson 3, Daníel
Laxdal 4, Hörður Árnason 4 - Þorri Geir Rúnarsson
4 (57. Veigar Páll Gunnarsson 5), Michael Præst 4,
Pablo Punyed 3 (46. Garðar Jóhannsson 3) - Arnar
Már Björgvinsson 4, Halldór Orri Björnsson 2 (46.
Ólafur Karl Finsen 5), Jeppe Hansen 3.
Skot (á mark): 9-4 (7-1)
Varin skot: Gunnleifur 1 - Gunnar 4

Horn: 7-3

VALUR (4-3-3): Ingvar Þór Kale 6 - Andri Fannar
Stefánsson 5, Orri Sigurður Ómarsson 5, Thomas
Christensen 8, Bjarni Ólafur Eiríksson 6 - Haukur
Páll Sigurðsson 6, Iain James Williamson 6 (81.
Einar Karl Ingvarsson -), *Kristinn Freyr Sigurðsson 8 - Kristinn Ingi Halldórsson 6 (75. Haukur
Ásberg Hilmarsson -), Sigurður Egill Lárusson 6
(86. Daði Bergsson -), Patrick Pedersen 7.

KEFLAVÍK (4-3-3): Richard Arends 4 - Arnór Smári
Friðriksson 5, Unnar Már Unnarsson 5, Einar
Orri Einarsson 4, Samuel Jimenez Hernandez 6,
Hólmar Örn Rúnarsson 5 - Guðjón Árni Antoníusson 4, Sindri Snær Magnússon 5 (66. Jóhann
Birnir Guðmundsson 5) - Magnús Sverrir Þorsteinsson 4 (79. Indriði Áki Þorláksson -), Fannar
Orri Sævarsson 4 (79. Páll Olgeir Þorsteinsson -),
Frans Elvarsson 4.

Skot (á mark): 8-9 (2-4)

Skot (á mark): 11-4 (11-4)

Varin skot: Bjarni 0 - Ingvar 2

Horn: 3-5

Varin skot: Stefán Logi 0 - Richard 5

Horn: 5-1

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

VÍKINGUR (4-3-3): Thomas Nielsen 5 - Dofri
Snorrason 5, Milos Zivkovic 5 (61., Tómas Guðmundsson 6), Alan Lowing 5, Ívar Örn Jónsson
4 - Igor Taskovic 7, Finnur Ólafsson 6 (70., Viktor
Bjarki Arnarsson 5), Arnþór Ingi Kristinsson 6 Davíð Örn Atlason 5, Andri Rúnar Bjarnason 5
(65., Stefán Þór Pálsson 5), Rolf Toft 4.
Skot (á mark): 9-12 (6-4)
Varin skot: Guðjón 2 - Thomas 2

Horn: 5-6

voru eftir af leiknum. Þá gáfu Börsungar aftur í og unnu að lokum
fimm marka sigur, 28-23. Þetta er í
níunda sinn sem Barcelona vinnur
Meistaradeildina.
Aðspurður hvort það yrði tekið
á móti liðsmönnum Barcelona
með pompi og prakt við heimkomuna sagði Guðjón: „Ég veit ekkert
hvað tekur við og mér er eiginlega
alveg sama. Ég elti bara liðið og
við fögnum þessum áfanga sem
við náðum,“ sagði Guðjón Valur
Sigurðsson að lokum.
ingvithor@365.is
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Kaplakriki
Áhorf: 2034
Valdimar
Pálsson (7)

Mörkin: 1-0 Steven Lennon (6.), 1-1 Ólafur
Hrannar Kristjánsson (19.), 2-1 Lennon (29.), 3-1
Atli Guðnason (66.), 3-2 Hilmar Árni Halldórsson
(71.), 4-2 Lennon, víti (90.).
FH (4-3-3): Róbert Örn Óskarsson 5 - Jón Ragnar
Jónsson 5, Pétur Viðarsson 6, Kassim Doumbia
6, Böðvar Böðvarsson 6 - Davíð Þór Viðarsson 5,
Bjarni Þór Viðarsson 5, Sam Hewson 5 - *Steven
Lennon 9, Atli Viðar Björnsson 5 (60. Þórarinn
Ingi Valdimarsson 5), Atli Guðnason 6
LEIKNIR (4-3-3): Eyjólfur Tómasson 5 - Eiríkur
Ingi Magnússon 5, Óttar Bjarni Guðmundsson 5,
Halldór Kristinn Halldórsson 5, Charley Fomen
5 - Atli Arnarson 6 (82. Daði Halldórsson-), Sindri
Björnsson 5, Hilmar Árni Halldórsson 7 - Elvar Páll
Sigurðsson 5 (68. Frymezim Veselaj 4), Gestur Ingi
Harðarson 5 (45. Kristján Páll Jónsson 6), Ólafur
Hrannar Kristjánsson 6.
Skot (á mark): 15-6 (8-5)
Varin skot: Róbert 1 - Eyjólfur 3

Horn: 4-6

Bakarofn með blæstri
og spansuðu helluborð

25% afsláttur

Bauknecht BLZE6100IN

Bauknecht ETPI8640BA

• Bakarofn með blæstri
• Tvöfalt gler
• 52 ítra ofnrými
• 8 kerfi
• Fjórar hæðir

• Spansuðu helluborð • Glerkantur með fláa
• 59 sm helluborð
• 4 hellur með snertitökkum
• Tímastilling á hellum • 2 x 1400w hella 14,5 sm
• Barnalæsing
• 2 x 2300W hella 21,5 sm

• Stafræn klukka
• Blásturs element
• 2 útdraganlegir sleðar
• Orkuflokkur A
• Stál áferð

Tvö tæki saman
í tilboðspakka!

TILBOÐ
VERÐ 179.985
VERÐ ÁÐUR 239.980
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Við erum ótrúlega líkar
Helena Sverrisdóttir verður í eldlínunni með íslenska landsliðinu á Smáþjóðaleikunum sem verða settir í
Laugardalnum í dag. Hana langar í gull á leikunum og nýtur liðsinnis systur sinnar við að ná því markmiði.
KÖRFUBOLTI Íslenska landsliðið í

MEISTARI Messi skoraði tvö í bikarúr-

slitaleiknum á Spáni.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Meistarataktar
hjá Messi
FÓTBOLTI Lionel Messi sýndi

enn og aftur snilli sína þegar
Barcelona bar sigurorð af Athletic Bilbao í úrslitaleik spænsku
bikarkeppninnar á laugardagskvöldið. Barcelona er því tvöfaldur meistari á Spáni og getur
fullkomnað þrennuna svokölluðu
með sigri á Juventus í úrslitaleik
Meistaradeildar Evrópu 6. júní.
Messi skoraði tvö mörk í 3-1
sigri Börsunga en fyrra markið
var stórglæsilegt, þar sem Argentínumaðurinn lék á nokkra
varnarmenn Bilbao áður en hann
skoraði. Neymar komst einnig á
blað hjá Barcelona en sóknartríóið Messi, Neymar og Luis Suárez
er komið með 120 mörk í öllum
keppnum í vetur.
- iþs

ÁFRAM Á NESINU Sunna gerði nýjan
samning við Gróttu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÓRDÍS

Lykilmenn
framlengja
HANDBOLTI Sunna María Einars-

dóttir og Eva Margrét Kristinsdóttir hafa framlengt samninga
sína við Íslands- og bikarmeistara Gróttu og munu því taka þátt
í titilvörninni á næsta tímabili.
Sunna María, sem er 26 ára,
kom til Gróttu fyrir fjórum árum
og var í stóru hlutverki hjá liðinu
í vetur. Eva Margrét, sem verður
þrítug síðar á árinu, tók fram
skóna að nýju síðasta haust og
var í lykilhlutverki í gríðarlega
öflugri vörn Gróttu.
- iþs

körfubolta hefur leik á morgun á
16. Smáþjóðaleikunum sem fara
fram hér á landi 1.-6. júní. Ísland
leikur þrjá leiki; gegn Möltu 2.
júní, Mónakó tveimur dögum síðar
og endar svo á leik gegn Lúxemborg 6. júní.
Íslensku stelpurnar eiga harma
að hefna gegn Lúxemborg en á síðustu Smáþjóðaleikum, sem fóru
fram í Lúxemborg fyrir tveimur
árum, tapaði Ísland fyrir heimakonum í úrslitaleik um sigur á leikunum, 59-62. Helena Sverrisdóttir var atkvæðamest í liði Íslands í
þessum leik en hún skoraði 17 stig
og tók 16 fráköst. Helena segir að
þessi leikur sitji í henni.
Þreyttar á silfrinu
„Við munum allar eftir þessu.
Okkur fannst við vera miklu betri
í leiknum en við hittum ekki neitt
og það gekk einhvern veginn ekkert upp þennan dag,“ sagði Helena
í samtali við Fréttablaðið í gær en
skotnýting Íslands í umræddum
leik var aðeins 34,8%.
„Við höfum talað um það okkar í
milli að það sé kominn tími á vinna
þessa leika,“ bætti Helena við. „Við
höfum verið í 2. sæti síðan ég byrjaði í þessu. Þetta eru fjórðu leikarnir mínir og ég hef alltaf fengið
silfur. Það er kominn smá pirringur í okkur og okkur langar að
vinna þetta loksins.“
Helena segir að íslenska liðið
þekki það maltneska vel en liðin
mættust í Evrópukeppni smáþjóða
í fyrra. Mónakó er hins vegar
óskrifað blað enda að taka þátt í
fyrsta sinn í körfuboltakeppninni.
Smáþjóðaleikarnir eru öðrum
þræði undirbúningur fyrir undankeppni EM í haust en landsliðið
hefur æft saman síðustu vikurnar.
Undankeppni EM framundan
„Við erum á leið í undankeppni
EM í haust og erum með stóran
æfingahóp sem er opinn því við
erum horfa aðeins lengra fram í
tímann,“ sagði Helena en Ísland
fer einnig á æfingamót í Danmörku í júlí þar sem liðið leikur að
minnsta kosti þrjá leiki. En hvernig líst Helenu á íslenska hópinn?
„Það er alltaf ákveðinn kjarni
til staðar og svo eru ungar stelpur
að koma upp. Þegar við byrjuðum
að æfa í vor vorum við með 18-19
stelpur á æfingum sem voru allar
tilbúnar að gefa allt í þetta. Ég
held að það hafi ekkert verið auðvelt að velja hópinn sem er bara

frábært,“ sagði Helena en þjálfari
Íslands er Ívar Ásgrímsson sem
hefur breytt áherslum í sóknarleik liðsins.
Öðruvísi sóknarleikur hjá Ívari
„Við fengum Ívar í fyrra og hann
hefur spilað svolítið öðruvísi
sóknarleik, þríhyrningssókn, sem
ekki allar eru vanar að spila. En
maður finnur alveg mun núna,
þegar við erum búnar að spila
þetta í eitt ár. Við erum komnar
lengra í þessari vinnu og erum
sterkari en við vorum í fyrrasumar,“ sagði Helena.
Helena, sem spilaði með CCC
Polkowice í Póllandi á nýafstöðnu
tímabili, er leikreyndust í íslenska
hópnum með 51 landsleik, sem er
ekki mikið í ljósi þess að hún er á
sínu 13. ári í landsliðinu. Verkefni
kvennalandsliðsins eru ekki mörg
og á árunum 2010-2011 lá landsliðið hreinlega niðri.
Næstleikjahæst í hópnum er
Sigrún Sjöfn Ámundadóttir með
30 landsleiki. Enginn nýliði er í
hópnum en nokkir leikmenn eiga
minna en tíu leiki að baki með
landsliðinu. Meðal þeirra er Guðbjörg Sverrisdóttir, systir Helenu,
sem lék sinn fyrsta og eina landsleik gegn Danmörku í Stykkishólmi fyrra.
Sömu taktarnir hjá systrunum
„Það var fyrsti leikurinn okkar
saman og það er fyrst núna sem
við erum farnar að spila saman,“
sagði Helena og bætti því við að
hún hafi verið farin í atvinnumennsku áður en Guðbjörg kom
af alvöru inn í meistaraflokkslið
Hauka. Helena hlakkar til samstarfsins með litlu systur en fjórum árum munar á þeim (Helena er
fædd 1988 og Guðbjörg 1992).
„Ég er mjög spennt fyrir að spila
með henni. Það er ótrúlega fyndið
hvað við erum líkar, þó við höfum
aldrei spilað saman. Við erum með
sömu taktana og það er sérstakt að
horfa á hana og hugsa að þetta sé
bara eins og ég sé að spila.“
Helena er, sem kunnugt er, á
heimleið og mun vera spilandi
þjálfari hjá Haukum á næsta tímabili. Guðbjörg hefur hins vegar
spilað með Val undanfarin ár. En
ætlar Helena að reyna að fá litlu
systur yfir í Hauka?
„Jú, það er ekkert staðfest núna,
en auðvitað reynir maður. Það
kemur bara í ljós,“ sagði Helena í
léttum dúr að lokum.

SYSTUR SAMEINAÐAR Helena Sverrisdóttir skoraði
30 stig í eina landsleiknum sem hún hefur spilað með
yngri systur sinni Guðbjörgu.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

➜ Átján ár síðan að gullið vannst síðast
Íslenska kvennalandsliðið í körfubolta hefur þurft að bíða lengi eftir sigri
á Smáþjóðaleikunum eða allar götur síðan árið 1997 þegar leikarnir fóru
einmitt síðast fram á Íslandi.
Íslenska landsliðið var skipað mjög reyndum leikmönnum fyrir átján
árum en í liðinu voru þá sjö leikjahæstu konur frá upphafi á þeim tíma og
níu af þeim tíu sem höfðu á þeim tíma skorað mest fyrir landsliðið.
Íslenska liðið hlaut bronsið á næstu Smáþjóðaleikum sínum á Möltu
2003 en hefur síðan fengið silfur á þrennum leikum í röð. Helena
Sverrisdóttir hefur verið með á öllum þeim leikum en gullið hefur þá farið
tvisvar til Lúxemborgar og einu sinni til Möltu. Lúxemborg og Malta verða
einmitt helstu mótherjar íslenska liðsins í Höllinni í þessari viku.

ingvithor@365.is

Við verðum að stefna á Englandsmeistaratitilinn
Arsenal vann öruggan 4-0 sigur á Aston Villa í úrslitaleik ensku bikarkeppninnar á laugardaginn. Þetta var tólfti bikartitill Arsenal.
FÓTBOLTI „Við höfum sýnt að við

erum alvöru lið og ráðum við að
spila undir pressu. Ég vil óska leikmönnunum, starfsliðinu og stuðningsmönnunum til hamingju. Við
erum í skýjunum,“ sagði Arsene
Wenger, knattspyrnustjóri Arsenal, glaðbeittur eftir öruggan sigur
Skyttanna á Aston Villa í úrslitaleik ensku bikarkeppninnar á
Wembley á laugardaginn.
Þetta er annað árið í röð sem
Arsenal vinnur ensku bikarkeppnina en Skytturnar þurftu að
hafa mun meira fyrir hlutunum
í úrslitaleiknum gegn Hull City
fyrir ári síðan. Þá var Arsenal 2-0
undir eftir átta mínútna leik en
lærisveinum Wengers tókst að snúa
dæminu sér í vil, jafna metin og
svo tryggði Aaron Ramsey Arsenal sigurinn með marki í framlengingu.
Arsenal hefur nú unnið bikarkeppnina tólf sinnum, oftast allra
liða, en Skytturnar hafa unnið sex
af þessum tólf titlum undir stjórn
Wengers. Frakkinn, sem hefur
verið við stjórnvölinn hjá Arsenal frá 1996, er orðinn sigursælasti stjórinn í sögu bikarkeppn-

innar, ásamt George Ramsay sem
stýrði Aston Villa til sex bikartitla
á sínum tíma.
Arsenal hafði öll völd á vellinum á laugardaginn, allt frá fyrstu
mínútu, og það var aldrei spurning hvorum megin sigurinn myndi
enda. Villa-menn, sem slógu Liverpool út í undanúrslitunum, mættu
einfaldlega ofjörlum sínum á laugardaginn. Til marks um það átti
liðið ekki skot á markið og fékk
enga hornspyrnu í leiknum. Þeirra
hættulegasti sóknarmaður, Christian Benteke, var í gjörgæslu hjá
varnarmönnum Arsenal og aðrir
leikmenn Villa komust lítt áleiðis.
Það tók Arsenal samt sem áður
40 mínútur að brjóta ísinn. Það
gerði Theo Walcott með föstu
skoti eftir fyrirgjöf Nachos Monreal og skalla Alexis Sánchez þvert
fyrir markið. Walcott, sem skoraði
þrennu gegn West Brom í lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar, var
í byrjunarliði Arsenal á kostnað
Olivers Giroud og hann þakkaði
Wenger traustið með þessu fallega
marki.
Eftir leikinn sagði Walcott að
Arsenal ætti að setja stefnuna á

Englandsmeistaratitilinn á næsta
tímabili en Skytturnar hafa ekki
unnið þann stóra síðan 2004:„Við
verðum að stefna á að vinna Englandsmeistaratitilinn á næsta ári.
Við erum búnir að vinna bikarinn
tvö ár í röð en Arsenal hefur sjaldan verið með svona öflugan leikmannahóp svo við ættum að ná
lengra,“ sagði Walcott.
Seinni hálfleikurinn var aðeins
fimm mínútna gamall þegar
Sánchez tvöfaldaði forystu Arsenal
með frábæru skoti af löngu færi í
slá og inn. Shay Given, hinn 39
ára gamli markvörður Villa, vissi
ekki hvaðan á sig stóð veðrið enda
var skotið fast og mikill snúningur á boltanum. Þetta var 25. mark
Sánchez á tímabilinu en hann hefur
heldur betur staðið undir væntingum á sínu fyrsta tímabili á Emirates.
Per Mertescker skoraði þriðja
markið á 62. mínútu með skalla
eftir hornspyrnu Santís Cazorla
og varamaðurinn Giroud negldi
svo síðasta naglann í kistu Villa
þegar hann stýrði fyrirgjöf Alex
Oxlade-Chamberlain í netið í uppbótartíma.
- iþs

STJARNAN FRÁ CHILE Alexis Sánchez fullkomnaði frábært tímabil sitt með því að

skora glæsilegt mark í bikarúrslitaleiknum gegn Aston Villa.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Eina sérverslun landsins
með grill og garðhúsgögn
Landmann gasgrill
Triton 2ja brennara

Niðurfellanleg
hliðarborð

Landmann gasgrill
Niðurfellanleg
hliðarborð

Triton 3ja brennara
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1. júní 2015 MÁNUDAGUR

DAGSKRÁ
STÖÐ 3

STÖÐ 2
07.00 Barnatími Stöðvar 2

16.50 The World’s Strictest Parents

16.30 Séra Brown

08.00 The Middle

17.50 One Born Every Minute UK

17.20 Tré Fú Tom

08.25 Selfie

18.40 10 Items or Less

17.42 Um hvað snýst þetta allt?

08.50 2 Broke Girls

19.00 The Amazing Race

17.47 Loppulúði, hvar ertu?

09.15 Bold and the Beautiful

19.45 The Bill Engvall Show (9:10)

18.00 Skúli skelfir
18.15 Táknmálsfréttir

11.05 Lífsstíll

Frábærir gamanþættir með Bill Engvall
úr Blue Collar Comedy. Hann leikur fjölskylduráðgjafa sem er sjálfur í vandræðum heima fyrir.

11.25 Fókus

20.10 Drop Dead Diva (1:13) Í þess-

19.00 Fréttir

arri þriðju þáttaröð af Drop Dead Diva
höldum áfram að fylgjast með ævintýralegu lífi og starfi Jane Bingum, sem
er sem kunnugt er sál bráðhuggulegrar fyrirsætu föst í líkama lögmannsins
Bingum.

19.25 Íþróttir

20.55 No Ordinary Family (2:20)

21.45 Hið sæta sumarlíf Det Søde

09.35 Doctors
10.20 Animals Guide to Survival

11.50 Falcon Crest
12.35 Nágrannar

| 20:25
LÍFSSTÍLL
Glæsilegir tísku- og hönnunarþættir þar sem Theodóra Mjöll
fjallar um allt sem tengist tísku, hönnun og lífsstíl.
Meðal viðmælenda eru grafískir hönnuðir, fatahönnuðir,
vöruhönnuðir, ljósmyndarar og stílistar svo einhverjir séu
upp taldir.

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!
Fáðu þér áskrift á 365.is

13.00 X-factor UK
14.40 Hart of Dixie
15.25 ET Weekend
16.10 Villingarnir

Gamansamur sakamálaþáttur um lögreglumanninn
Everett Backstrom sem er
drykkfelldur og kaldhæðinn
en ótrúlega fær í sínu starﬁ.

| 21:30
GAME OF THRONES
Stórkostlegir þættir um hið
magnaða valdataﬂ og
blóðuga valdabaráttu sjö
konungsfjölskyldna í
Westeros.

Bráðskemmtilegur
spjallþáttur með Jon Stewart
fyrir alla þá sem vilja vera
með á nótunum.

| 20:05
ELDSNÖGGT MEÐ JÓA FEL
Frábærir matreiðsluþættir þar
sem Jói Fel snýr sýnir okkur
hvernig hægt er að framreiða
gómsætar kræsingar á
einfaldan og ﬂjótlegan máta.

| 20:20
MOM’S NIGHT OUT

Gamanmynd um nokkrar
vinkonur sem þrá ekkert
heitar en að eiga kvöldstund
saman og skemmta sér án
barna og eiginmanna.

Stórskemmtileg teiknimynd
um hina smávöxnu og
skemmtilegu Strumpa.

setningarhátíð
21.00 Dicte (1:10) Dicte II

21.40 Mental (2:13)

18.30 Fréttir

22.25 Strike Back (1:10)

18.47 Íþróttir

23.15 The Amazing Race

18.55 Ísland í dag

00.00 The Bill Engvall Show

19.40 Mike and Molly

00.20 Drop Dead Diva

20.00 The New Girl (14:22) Fjórða

01.00 Strike Back

þáttaröðin um Jess og sambýlinga hennar.

01.50 No Ordinary Family

06.00 Pepsi MAX tónlist

02.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.00 Everybody Loves Raymond

17.20 Bold and the Beautiful

20.25 Lífsstíll (3:5) Önnur röðin af

þessum glæsilegu tísku og hönnunarþáttum þar sem Theodóra Mjöll fjallar
um allt sem tengist tísku, hönnun og
lífsstíl.
samur sakamálaþáttur með Riann Wilson í hlutverki lögreglumannsins Everett Backstrom sem er kærulaus, drykkfeldur og kaldhæðinn en ótrúlega fær í
sínu starfi sem er að leysa erfið sakamál
af slíkri færni að það er nánast glæpsamlegt.
21.30 Game of Thrones (8:10)

Fimmta þáttaröðin um hið magnaða
valdatafl og blóðuga valdabaráttu sjö
konungsfjölskyldna í Westeros en allar
vilja þær ná yfirráðum yfir hinu eina
sanna konungssæti, The Iron Throne.
22.35 Daily Show. Global Edition
23.00 Modern Family
23.20 White Collar
00.05 Veep
00.35 A.D. Kingdom and Empire

02.20 Working Girl

07.00 Brunabílarnir 07.22 Kalli á þakinu
07.47 Ævintýraferðin 08.00 Strumparnir
08.25 Latibær 08.47 Töfrahetjurnar 09.00
Dóra könnuður 09.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 09.45 Doddi litli og Eyrnastór
09.55 Sumardalsmyllan 10.00 Áfram
Diego, áfram! 10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Tommi og Jenni 10.55 UKI 11.00
Brunabílarnir 11.22 Kalli á þakinu 11.47
Ævintýraferðin 12.00 Strumparnir 12.25
Latibær 12.47 Töfrahetjurnar 13.00 Dóra
könnuður 13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.45 Doddi litli og Eyrnastór 13.55
Sumardalsmyllan 14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson 14.48 Tommi
og Jenni 14.55 UKI 15.00 Brunabílarnir
15.22 Kalli á þakinu 15.47 Ævintýraferðin
16.00 Strumparnir 16.25 Latibær 16.47
Töfrahetjurnar 17.00 Dóra könnuður 17.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.45 Doddi
litli og Eyrnastór 17.55 Sumardalsmyllan
18.00 Áfram Diego, áfram! 18.24 Svampur
Sveinsson 18.49 Tommi og Jenni 18.55 UKI
19.00 Strumparnir

18.25 Modern Family

04.55 Mike and Molly
05.15 Fréttir og Ísland í dag

22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Glastonbury 2013. Highlights
23.20 Krabbinn (6:8)
23 50 Fréttir
00.05 Dagskrárlok

SKJÁREINN

09.00 The Talk

18.00 Friends

04.10 Backstrom

Sommerliv

08.20 Dr. Phil

01.15 Murder in the First

18.45 Mike and Molly
19.10 The Big Bang Theory
19.35 Sjálfstætt fólk

09.45 Pepsi MAX tónlist
13.35 Cheers
14.00 Dr. Phil
14.40 Rules of Engagement
15.05 Scorpion
15.50 Jane the Virgin
16.30 Judging Amy
17.10 The Good Wife
17.50 Dr. Phil
18.30 The Talk
19.10 Kitchen Nightmares (2:10)
19.55 The Office (11:27)
20.15 My Kitchen Rules (8:10) Nýr,

breskur matreiðsluþáttur þar sem meistarakokkarnir Lorraine Pascale og Jason
Atherton stýra skemmtilegri keppni.
Venjuleg pör þurfa að leysa ýmsar þrautir í eldhúsinu heima hjá sér og galdra
fram gómsæta rétti.
21.00 Hawaii Five-0 (25:25) Steve

McGarrett og félagar handsama hættulega glæpamenn í skugga eldfjallanna á
Hawaii í þessum vinsælu þáttum.
21.45 CSI. Cyber (11:13) Bandarísk-

ur sakamálaþáttur þar sem fylgst er
með rannsóknardeild bandarísku alríkislögreglunnar, FBI, sem berst við glæpi
á Netinu. Aðalhlutverkið leikur Patricia
Arquette.
22.30 Sex & the City (13:18)

deildinni í handbolta.

20.05 Eldsnöggt með Jóa Fel (1:6)
Bakarameistarinn og matgæðingurinn
Jói Fel snýr aftur og er nú í sannkölluðu
sólskinsskapi.

08.20 Úrslitaleikur

20.35 The Newsroom (1:6) Þriðja syrp-

00.30 The Good Wife

11.20 Breiðablik - Stjarnan

01.15 Elementary

14.25 Goðagnir - Ólafur Þórðarson

an af þessum mögnuðu og dramatísku
þáttum sem gerast á kapalstöð í Bandaríkjunum og skarta Jeff Daniels í hlutverki
fréttalesara stöðvarinnar.

15.15 Leikur um 3. sætið í Meistara-

21.30 Sisters (6:22)

03.30 Sex & the City

22.20 Curb Your Enthusiasm

03.55 Pepsi MAX tónlist

07.00 Leikur um 3. sætið í Meistara-

13.10 Pepsímörkin 2015

deildinni í handbolta.
16.35 Úrslitaleikur í Meistaradeild-

arinnar í handbolta.

22.45 Grimm

17.55 Breiðablik - Stjarnan

23.30 Sjálfstætt fólk

19.45 Pepsímörkin

00.00 Eldsnöggt með Jóa Fel

21.00 Ensku bikarmörkin

00.30 The Newsroom

21.30 Arsenal - Aston Villa

01.20 Sisters

23.10 Demantamótaröðin - Eugene

02.10 Curb Your Enthusiasm

01.10 MotoGP 2015 - Ítalía

02.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

22.55 Flashpoint
23.45 Hawaii Five-0

02.00 Rookie Blue
02.45 CSI. Cyber

08.00 PGA Tour 2015
13.00 European Tour 2015
17.30 This Is the Presidents Cup
18.00 PGA Tour 2015– Highlights
18.55 PGA Tour 2015

HRINGBRAUT
12.20 Underground. The Julian

Assange Story

13.00 Man. City - Southampton

13.55 One Direction. This Is Us

14.40 Breiðablik - Stjarnan

15.30 Mom’s Night Out

16.30 Pepsímörkin 2015

17.10 Underground. The Julian

17.45 Premier League World

Assange Story

18.15 Chelsea - Sunderland

18.45 One Direction. This Is Us

20.00 Goals of the Season

20.20 Mom’s Night Out

20.55 Hermann Hreiðarsson

22.00 Interview with the Vampire

21.35 Man. Utd. - Arsenal

00.05 Five Minutes of Heaven

22.10 Hull - Man. Utd.

01.35 Deadly Hope

00.05 Goals of the Season

03.05 Interview with the Vampire

©2015 Home Box Ofﬁce, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Ofﬁce, Inc.

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
Nánari upplýsingar á 365.is
á aðeins 310 kr. á dag.

19.35 Smáþjóðaleikarnir 2015–

18.05 Simpson-fjölskyldan

16.55 Marry Me

11.20 Leicester - QPR

| 19:00
STRUMPARNIR

19.30 Veðurfréttir

17.40 Nágrannar

16.35 Litlu Tommi og Jenni

02.00 Louie

| 22:25
DAILY SHOW:
GLOBAL EDITION

18.30 Í garðinum með Gurrý

Spennandi og gamansamir þættir um
ósköp venjulega fjölskyldu sem býr í
bænum Pacific Bay í Kaliforníu og öðlast skyndilega yfirnáttúrulega hæfileika
eftir flugslys sem þau lentu í á ferðalagi
sínu til Brasilíu.

20.45 Backstrom (12:13) Nýr gaman-

| 20:45
BACKSTROM

18.25 Bækur og staðir

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

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

10.00 Helgin 10.30 Kvennaráð 11.15 Lífsins
list 11.45 Tara og Trixin 12.00 Helgin 12.30
Kvennaráð 13.15 Lífsins list 13.45 Tara og Trixin
14.00 Helgin 14.30 Kvennaráð 15.15 Lífsins
list 15.45 Tara og Trixin 16.00 Helgin 16.30
Kvennaráð 17.15 Lífsins list 17.45 Tara og Trixin
18.00 Helgin 18.30 Kvennaráð 19.15 Lífsins list
19.45 Tara og Trixin 20.00 Lífsstíll 20.30 Kíkt
í skúrinn 21.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar
22.00 Lífsstíll 22.30 Kíkt í skúrinn 23.00 Úr
smiðju Páls Steingrímssonar

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Græðlingur 21.00
Hver er þinn réttur? 21.30 Siggi Stormur

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 102,9 Lindin

Afmælistónleikar

19. september 2015

70 ára
Reyndu aftur
Braggablús
Elska þig
Vegurinn heim
Samferða
Ó, þú

Magnús Eiríksson fagnar sjötíu ára
afmæli sínu með stórtónleikum
í Eldborg, þann 19. september.
Dregnir verða fram gimsteinar,
konfektmolar og blúsaðar perlur
úr óviðjafnanlegu lagasafni Magnúsar
sem fyrir löngu er samoﬁð þjóðarsál
Íslendinga. Nýir og gamlir vinir líta
við s.s. KK, Ellen Kristjánsdóttir,
Valdimar Guðmundsson,
Pálmi Gunnarsson o.ﬂ.
Hljómsveit ásamt
strengjasveit leikur
undir stjórn Þóris
Úlfarssonar.
Ómissandi tónleikar
fyrir ómissandi fólk.

Miðasalan er haﬁn
harpa.is | 528 5050 | tix.is

30 | LÍFIÐ |

1. júní 2015 MÁNUDAGUR

Vilja fá pítsu eftir tónleikana

MÁNUDAGSLAGIÐ

Hljómsveitin alt-J er nægjusöm hvað varðar baksviðskröfur og vill skoða landið.

„Það er klárlega Nutbush City
Limits með Tinu Turner. Reyndar
kemur það mér af stað alla daga
vikunnar ef því er að skipta.“
Friðrik Ómar Hjörleifsson söngvari

Meðlimir bresku hljómsveitarinnar alt-J vilja fá pítsu fimm mínútum eftir að tónleikum þeirra
lýkur. „Þeir vilja bara góðan mat
en það eina sem er kannski öðruvísi miðað við aðra listamenn sem
ég hef flutt til landsins er að þeir
vilja fá pítsur fimm mínútum eftir
gigg. Grænmetispítsu og kjötpítsu.
Þeir eru svo ungir að þeir eru líklega ekki farnir að átta sig á því
að þeir geta heimtað hitt og þetta
baksviðs,“ segir tónleikahaldarinn
Guðbjartur Finnbjörnsson léttur í
lundu, en hann stendur fyrir tón-

leikunum. Hann ætlar þó ekki að
baka pítsurnar sjálfur. „Við pöntum af góðum pítsustað.“
Meðlimir sveitarinnar eru
spenntir fyrir Íslandi og ætla sér
að reyna skoða eins mikið og þeir
geta á meðan dvöl á þeirra stendur. „Þeir lenda hér á landi í kvöld.
Á morgun ætla þeir að fara annaðhvort í Bláa lónið eða að skoða
Gullfoss og Geysi,“ segir Guðbjartur, en tónleikarnir eru annað
kvöld og því ekki mikill tími til
stefnu.
Alt-J hefur verið á miklu tón-

leikaferðalagi undanfarna mánuði en eftir tónleikana á Íslandi
fer sveitin í nokkurra daga frí og
má því gera ráð fyrir að hún verði
sérstaklega sæl á tónleikunum
í Vodafone-höllinni. „Samskipti
þeirra við tæknimenn hér á landi
hafa verið góð. Þeir verða með
gríðarlegt ljósashow. Þetta verður
svakalegt show, miðað við það sem
ég hef heyrt og séð.“
Tónleikarnir fara fram annað
kvöld og hitar hljómsveitin Samaris upp. Örfáir miðar eru enn til
á tónleikana.
- glp

SVAKALEGT SHOW Hljómsveitin alt-J

er þekkt fyrir að hafa mikið ljósashow á
tónleikum sínum.
NORDICPHOTOS/GETTY
ALSÆLL Egill
Ólafsson er
hér um borð
í sinni glæsilegu skútu
en hún var
smíðuð árið
1939. Hann
ætlar jafnvel að sigla til
Sýrlands að
sumri, enda
æfir hann
nú á fullu
fyrir tónleika
tileinkaða
plötunni
Sumar á
Sýrlandi.

Fyrir þínar
bestu stundir

MEIRA Á

dorma.is

REST heilsurúm
SUMARBÚSTAÐA

TILBOÐ

Nature’s Rest dýna
með Classic botni
Nature’s Rest heilsudýna
með Classic botni.
Fáanlegt í svörtu og hvítu.
Stærð: 140x200 cm.
Fullt verð: 92.900 kr.

Tilboð aðeins
65.030 kr.
• Svæðaskipt pokagormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• 320 gormar pr fm2

• Sterkur botn

• Góðar kantstyrkingar

COMFORT heilsurúm

Nature’s Comfot dýna
með Classic botni
Stærð cm
100x200
120x200
140x200
160x200
180x200

• Svæðaskipt pokagormakerfi

Dormaverð
99.900 kr.
119.900 kr.
138.900 kr.
149.900 kr.
164.900 kr.

• Burstaðir stálfætur

• 320 gormar pr fm2

• Sterkur botn

• Steyptar kantstyrkingar

Egill ætlar að sigla
um heimsins höf
Stórsöngvarinn Egill Ólafsson vinnur nú við að gera upp skútu sem hann á.
Sjómannsblóð rennur um æðar Egils og ætlar hann að sigla um heimsins höf.
Stórsöngvarann Egil Ólafsson
hefur lengi dreymt um að sigla um
heimsins höf og nú sér hann fram
á að sá draumur geti ræst. „Ég hef
augastað á gamalli eikarskútu frá
fyrri hluta síðustu aldar. Upphaflega var hún smíðuð til veiða, en
einhvern tíma á langri sögu hefur
henni verið breytt í skemmtiskútu
og nú er hún í slipp á Jótlandi þar
sem skelin og innviðir eru kannaðir. Ef allt gengur eftir verður lagt
úr höfn með sumrinu og hver veit
nema stefnan verði tekin á Sýrland
í ókominni framtíð,“ Segir Egill
kampakátur.“
Hann tók svokallað pungapróf eða smáskipanám fyrir um
fimmtán árum en hefur þó hingað til lítið látið reyna á skipstjórnarhæfileikana. „Það á eftir
að reyna á kemíuna fyrir alvöru,
ég er að vísu búinn að sigla skútunni nokkrar dagleiðir, en það var

meira til að koma henni á milli
staða. Það er allt annað að leggja
á hafið og láta vind og auðnu ráða
var næst verður komið til hafnar.
Það er nauðsynlegt að sigla “ bætir
Egill við léttur í lundu.
Egill er af sjómönnum kominn
og á meðal annars ættir að rekja
í Landeyjarnar. „Forfeður mínir
voru sjómenn og útvegsbændur.
Afi var skipstjóri og pabbi var á
sjó og sjálfur var ég kominn um
borð í báta þegar ég var bara
tveggja eða þriggja ára“ segir
Egill spurður út í sjómennskuna.
„Mér líður vel á sjó, ætli blóðið
segi ekki til sín. Því meiri vindur,
því meiri byr seglin.“
En á Egill einhvern óskafélaga
til að sigla með um heimsins höf?
„Ég fagna hverjum þeim sem
nennir að vera með mér. Auðvitað vil ég helst að konan mín komi
með og það eru allar líkur á að það

gangi eftir,“ segir Egill kíminn.
„Hún er mjög sjóhraust og hefur
tekið þessum draumi mínum fagnandi og gert hann að sínum. Hún
hefur að vísu verið að tala meira
um það í gegnum tíðina að eignast
athvarf við sjó, sumarbústað eða
þess háttar, meðan ég hef verið að
tala um bát og það að sigla á sjónum. Nú erum við í raun að sameina þessa drauma okkar. Skútan verður okkar athvarf, ekki við
sjó, heldur á sjó, þar sem útsýnið
er síbreytilegt og nýtt.“
Þessa dagana er Egill ásamt
hljómsveit sinni Stuðmönnum að
æfa af kappi fyrir tónleika sem
fram fara um næstu helgi í Hörpu.
Tónleikarnir eru tileinkaðir plötunni Sumar á Sýrlandi og mun
fríður flokkur hljóðfæraleikara
og söngvara sameinast á sviðinu
með Stuðmönnum nk. föstudag og
laugardag.
gunnarleo@frettabladid.is

Íslenskir kvenhöfundar í forgrunni
100 ára afmæli kosningaréttar kvenna fagnað með tónleikum í Hörpu.

LUXURY heilsurúm

Nature’s Luxury dýna
með Classic botni
Stærð cm
120x200
140x200
160x200
180x200

• Svæðaskipt pokagormakerfi

Holtagörðum
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Afgreiðslutími
Mán. til fös. frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Dormaverð
129.900 kr.
155.900 kr.
169.900 kr.
189.900 kr.

• Þrýstijöfnunar yfirdýna • Sterkur botn
• Burstaðir stálfætur

• 320 gormar pr fm2

Hundrað ára afmæli kosningaréttar kvenna verður fagnað þann
19. júní með hátíðartónleikum. Á
öldum áður þóttu konur ekki hafa
hæfileika til að iðka tónlist og leifar
af þeim hugarburði sitja enn eftir í
jafnréttisbaráttunni þar sem kvenhöfundar tónlistar á Íslandi fá tæplega tíu prósent af útgreiddum stefgjöldum þrátt fyrir mikla grósku í
tónlistarlífinu almennt. Íslenskir
kvenhöfundar í tónlist eru því í forgrunni þetta kvöldið með sérstökum kynjasnúningi þar sem karlflytjendur syngja lög kvenhöfunda
við undirleik og hljómsveitarstjórn
kvenna.
Grýlan Ragga Gísla, Dúkkulísurnar og Kolrassa Krókríðandi
verða að lokum með heljarinnar
endurkomu. Kvenhöfundarnir eru
meðal annarra Björk Guðmunds-

dóttir, Emilíana Torrini, Hafdís
Huld, Ingibjörg Þorbergs, Lára
Rúnars og Ólöf Arnalds.
Flytjendurnir eru meðal annarra
Björgvin Halldórsson, Bubbi Morthens og Friðrik Ómar en húshljómsveit kvöldsins skipa aðeins stelpur.
Tónlistarstjórar eru Elín Eyþórsdóttir og Ingibjörg Elsa Turchi.
Listrænn stjórnandi er Védís Hervör Árnadóttir og framkvæmdastjóri er Diljá Ámundadóttir.
Höfundur óþekktur er titill tónleikanna og er tilvísun í fjöldann
allan af vísnakverum og nótnablöðum þar sem höfundur er skráður óþekktur. Þjóð- og mannfræðilegar rannsóknir benda til þess að í
lang flestum tilfellum sé um konur
að ræða en ekki þótti mikilvægt að
skrásetja þeirra verk til jafns við
karlmenn.
- glp

KEMUR FRAM Ragnhildur Gíslasdóttir
ætla að syngja með húshljómsveitinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Hauks Viðars
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Plástur á gatið

Á

ður en ég kynntist kærustunni minni eyddi hún
fjórum árum af ævi sinni í
að verða hjúkrunarfræðingur. Hún tók námslán sem hún
mun borga af þar til hún verður gráhærð og ég löngu dauður. Á sama tíma og hún var að
mennta sig sat ég einhleypur í
snjáðum sófa og spilaði hjólabrettaleiki í PS2, gargaði í
pönkhljómsveitum og horfði á
hryllingsmyndir allar nætur.
En út af því að við búum í Bizarro World – öfugsnúna heiminum úr Súpermannblöðunum
þar sem hægri er vinstri og
niður er upp – æxluðust hlutirnir þannig að ég fæ í dag
meira útborgað um hver mánaðamót en hún.

SUMAR
TILBOÐ

OG nú er hún komin í verkfall ásamt um 1.400 öðrum
hjúkrunarfræðingum Landspítalans sem fara fram á það
eitt að fá laun sem flokkast
ekki sem niðurlægjandi. En
það var ekki fyrr en verkfallið skall á sem ég fór að átta
mig á skepnuskapnum. Lesa
greinarnar, horfa á fréttirnar
og hlusta betur á óánægjuraddirnar. Átta mig á því
að þetta skiptir meira máli
en hvort María Ólafs komst
áfram eða ekki í Eurovision
og hvað einum ástsælasta
leikara þjóðarinnar finnst um
kannabisneytendur.

STAKAR DÝNUR!
Frábært tækifæri til
að endurnýja í gestaherbeginu og/eða
sumarbústaðinum

ÉG hef gerst sekur um að
taka hjúkrunarfræðingum
sem sjálfsögðum hlut. Þeir
taka alltaf á móti mér með
bros á vör og laga meiddið. Öllu alvarlegra er þegar
stjórnvöld gera þetta líka —
að taka hjúkrunarfræðingunum okkar sem sjálfsögðum
hlut. Að þau reki heilbrigðiskerfi með gat á hausnum og
finnist meira vit í því að setja
plástur á það en að sauma
fyrir.

ROYAL-DAGAR
REKKJUNNAR HALDA ÁFRAM
ALEXA

(153x200 cm)

OG nú bíða stjórnvöld eftir
því að hjúkrunarfræðingar
gefist upp. Verði fyrir nægilega miklu fjárhagslegu tjóni
til að þeir dragi úr kröfum
sínum, mæti á vaktina og
haldi kjafti þar til næst.

212.980 kr.

(153x200
00 cm) Einnig til í öðru
ö m stærðum
Stök dýna 64.900 kr. - NÚÚ 511.920 kr.

MAÍTILBOÐ

170.040 kr.
AVIANA

63,3%

(153x200 cm)

164.400 kr.

MAÍTILBOÐ

131.520 kr.

MBL

FBL

28,5%

(90x200 cm)

Fréttablaðsins staðfestir

Stök dýna 21.5595 kr. - NÚÚ 12.957 kr.
Með botni 66.235 kr. - NÚ 39.741 kr.

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur á
tölublað 12–80 ára. Prentmiðlakönnun
Gallup, jan.– mar. 2015

Allt sem þú þarft ...
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