REIKNAÐU
DÆMIÐ
SKOÐUN Guðmundur Andri veltir
fyrir sér þvergirðingshætti sem mætir
þeim sem skipta vilja um nafn. 13

MENNING Birta Rán stendur fyrir
götutískubloggi og myndar fólk sem
hún mætir á götum bæjarins. 18

SPORT Aníta Hinriksdóttir mátti
sætta sig við silfur á sterku móti í
Mannheim. 22
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Umræðan mikilvæg
Guðlaugur Bergmann hefur oftar en
einu sinni verið á þeim stað að vilja
binda enda á líf sitt, fyrst þegar hann
var þrettán ára gamall. Hann segir
mikilvægt að fólk leiti sér aðstoðar. 12

Mannskap verði dreift Þingmaður
VG gagnrýnir að tíu nýjar stöður
sérfræðinga við Námsmatsstofnun
verði allar staðsettar á höfuðborgarsvæðinu. 4
Fyrirfram gefin niðurstaða Starfshópur umhverfisráðherra leggst gegn
hreindýraeldi hér á landi. Áhugamenn um eldið segja niðurstöðuna
fyrirfram ákveðna. 6

12
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frá því hún
var barn.
Núna gerir
hún myndir
með hjálp
tölvunnar.

29. JÚNÍ 2015

MYND/GVA

Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Landmark leiðir þig heim!

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn
Eyland
Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen
Sölustjóri
Sími 770 0309

Rúnar
Óskarsson
MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi
Sími 895 0033

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi
Sími 690 1472

100% þjón t

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir
skjalagerð

á

Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi
Sími 661 7788

Nadia Katrín
sölufulltrúi
Sími 692 5002

*

VVeldu
ldd einhverja
j 100 áávexti
á ávaxtamarkaði
Krónunnar og þú borgar...

40
ef keypt eru 10 stk.
– annars 50

kr. stk.

VIGDÍS HEIÐRUÐ „Við þessi tímamót er mér efst í huga innilegt þakklæti og stolt af minni þjóð,“ sagði frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands, á hátíð
sem haldin var til heiðurs henni í gær við Arnarhól. Í dag eru liðin 35 ár síðan Vigdís var kjörin forseti. Það var sögulegt því hún var fyrst allra kvenna til að vera þjóðkjörinn
forseti og gegndi embættinu í fjögur kjörtímabil eða allt til ársins 1996.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Björgunarmiðstöð á
að mæta stórslysum
Vinna við undirbúning alþjóðlegrar björgunarmiðstöðvar á Íslandi er hafin og fer
á fullt í sumar. Yrði ein margra sem myndi sinna leit og björgun á norðurslóðum,
er hugmyndin. Íslendingar vanbúnir ef olíu- eða skemmtiferðaskip lenda í vanda.
ÖRYGGISMÁL Undirbúningur að

rekstri alþjóðlegrar björgunarog viðbragðsmiðstöðvar á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli er
hafinn. Stýrihópur innanríkisráðherra vinnur að því að útfæra tillögur sem líta dagsins ljós á vetri
komandi.
Auðunn F. Kristinsson, verkefnastjóri á aðgerðasviði Landhelgisgæslunnar, segir hópinn
hafa samráð við innlendar og
erlendar stofnanir sem eiga mikið
undir því að leit og björgun, þjálfun og þekkingarmiðlun á norðurheimskautssvæðinu sé hnökralaus.
Eins hefur samráðshópur innanríkisráðuneytis og utanríkisráðuneytis aðkomu að verkefninu, en
hann hefur komið að því allt frá
árinu 2013.
Auðunn segir að í gangi sé
greining á því hvað nákvæmlega
þarf til og umfangi miðstöðvarinnar. „Í okkar huga verður komið á
fót miðstöð sem þjónustar systurstofnanir okkar og björgunaraðila sem vinna á norðurslóðum.
Við sjáum fyrir okkur að á þessu
svæði verði nokkrar svæðisbundnar björgunarmiðstöðvar, og það
væri ekki óeðlilegt að miðstöðin
hér myndi þjónusta Norður-Atlantshafið og svæðið við AusturGrænland. Norðmenn þjónusti sitt
svæði og ég sé fyrir mér að önnur

Yrði verkefni allra þjóða norðurslóða
Hugmyndin kom fyrst fram sumarið 2013 þegar Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson forsætisráðherra fundaði með Anders Fogh Rasmussen,
framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins (NATO). Þá kom fram að
Ísland væri vel í stakk búið til að fóstra slíka miðstöð í krafti þekkingar
og ekki síst staðsetningar landsins. Slíkt yrði í samstarfi allra ríkja
norðurslóða, en NATO ætti líklega aðkomu að starfseminni með starfsfólki og tækjabúnaði.

miðstöð þjónustaði svæði frá Kanada. Rússar hafa verið að setja upp
björgunarstöðvar og styrkja sitt
kerfi,“ segir Auðunn og bætir við
að umfang starfseminnar sé eitt af
því sem stýrihópurinn mun móta
tillögur að. Sama á við um þann
búnað og mannskap sem þyrfti að
vera tiltækur. Hvort kæmi til sértækrar uppbyggingar á öryggissvæðinu kemur síðar í ljós og mótast af umfanginu.
Spurður um verkefnin ef af yrði,
segir Auðunn þau snúa að stórum
atvikum sem bregðast þarf við.
„Það er alveg á hreinu að það verða
stór atvik, skemmtiferðaskip eða
stór olíuskip lenda í áföllum hér
eða við Grænland, þá eru engir
innviðir hér til að leysa slík mál og
við munum alltaf þurfa aðstoð. Það
er markmiðið að tryggja siglingar og björgunargetu á þessu víðfeðma svæði,“ segir Auðunn. Hann
segir jafnframt að spár um stór-

Hinn fanginn fundinn:

Strokufangi í
haldi lögreglu
BANDARÍKIN Lögregla í Bandaríkj-

unum handsamaði í gær strokufangann David Sweat nærri landamærum Kanada
í New York-fylki.
Yfirvöld segja
lögreglu hafa
skotið Sweat,
sem þó sé á lífi
og í haldi. Sweat
er annar tveggja
fanga sem höfðu DAVID SWEAT
verið á flótta
undan réttvísinni í þrjár vikur
eftir strok úr fangelsi í fylkinu.
Lögregla skaut Richard Matt,
samfanga Sweats, til bana á föstudag.
- sa

Pinex®
Smelt

Í okkar
huga verður
komið á fót
miðstöð sem
þjónustar
systurstofnanir okkar og
björgunaraðila sem vinna
á norðurslóðum.

Munndreifitöflur
250 mg

Auðunn F. Kristinsson,
verkefnastjóri á aðgerðasviði
Landhelgisgæslu Íslands

auknar siglingar stórra olíuskipa
við landið hafi ekki ræst, en þess
í stað aukast komur farþegaskipa
jafnt og þétt.
Skráðar komur skemmtiferðaskipa í sumar eru 105, samkvæmt
samantekt Faxaflóahafna og fyrir
árið 2016 hafa þegar 86 skip boðað
komu sína.
- shá
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Uppsagnir á aukafundi Hafnarstjóra og sviðsstjóra skipulags og
bygginga verður sagt upp störfum
nái tillaga meirihluta bæjarstjórnar
Hafnarfjarðar fram að ganga. 2

2
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Í dag verða norðaustan 8 til 13 metrar á
sekúndu og rigning sunnan- og austanlands, en bjart á Vesturlandi og Norðvesturlandi. Á höfuðborgarsvæðinu verður
vindur hægur, skýjað. Hiti allt að 19 stig
vestanlands, en mun svalara fyrir austan.
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Ráðherra segir að skoða verði hvort lög um nálgunarbann séu fullnægjandi:

Flúði af réttargeðdeild:

Löglegt að sitja um heimili fólks

Barnaníðingur
í strandbæ

ALÞINGI Ekki liggur fyrir heildstæð endurskoðun á lögum um
nálgunarbann í innanríkisráðuneytinu. Erfitt getur reynst fyrir
fólk, sem verður fyrir ofsóknum,
að fá nálgunarbann.
Fréttablaðið hefur síðustu daga
fjallað ítarlega um ofsóknir. Kona
sem Fréttablaðið ræddi við gagnrýndi harkalega viðbrögð lögreglu
við hótunum og ofsóknum sem
hún varð fyrir. Hún hafi þurft að
þola grófar hótanir um ofbeldi án
afskipta lögreglu.

Fram kom í máli Friðriks Smára
Björgvinssonar yfirlögregluþjóns
að erfitt sé að grípa inn í ofsóknir ef athæfið, svo sem hringingar
eða að vera fyrir utan hús einhvers
ítrekað, sé löglegt.
Ólöf Nordal innanríkisraðherra
tekur undir það. Hún segir sérstakar aðstæður þurfi að vera
uppi ef slík háttsemi eigi að kalla
á nálgunarbann. „Við þurfum bara
að meta það hvort þessi löggjöf
sem sé í gildi núna sé fullnægjandi.“
- snæ

Við
þurfum bara
að meta það
hvort þessi
löggjöf sem
sé í gildi
núna sé
fullnægjandi.
Ólöf Nordal,
innanríkisráðherra

SVÍÞJÓÐ Barnaníðingur, sem sagð-

ur er sérstaklega hættulegur og
flúði frá réttargeðdeild í Sundsvall
í Svíþjóð í maí, var handtekinn
fyrir helgi í ferðamannabænum
Antalya í Tyrklandi. Á flóttanum
bað hann stúlkur undir lögaldri
um að senda honum nektarmyndir
af sér.
Manninum hafði tekist að flýja
frá tveimur starfsmönnum geðdeildarinnar þegar hann var í leyfi
utan hennar. Hann sótti vegabréf í
fylgd þeirra í trássi við lög.
- ibs

Uppsagnir á aukafundi bæjarstjórnar
Segja á upp fólki og bæjarstjóri mótar reglur um samskipti bæjarfulltrúa við
starfsmenn bæjarins samkvæmt tillögum meirihluta bæjarstjórnar. Bæjarfulltrúi
VG telur þetta „geggjuð vinnubrögð“. Hafnarstjórn færð undir bæjarstjóra.
SVEITARSTJÓRNARMÁL Hafnarstjóra
BOÐAR FRIÐ Dalai Lama, oft nefndur andlegur leiðtogi Tíbeta, ávarpaði gesti áður

en tónlistarmaðurinn Lionel Richie steig á svið.

NORDICPHOTOS/EPA

Dalai Lama ávarpaði gesti á Glastonbury-tónlistarhátíðinni:

Kínverjar fordæma aðstandendur
BRETLAND Kínversk yfirvöld fordæma aðstandendur Glastonbury-tón-

listarhátíðarinnar í Bretlandi fyrir að hafa boðið Dalai Lama að ávarpa
gesti hátíðarinnar í gær. Kínverjar vilja meina að þar hafi hann fengið
vettvang til að koma óorði á kínversk yfirvöld. Litið er á hann sem
hættulegan aðskilnaðarsinna sem berst fyrir sjálfstæði Tíbet.
Dalai Lama hitaði upp aðalsvið hátíðarinnar fyrir bandaríska tónlistarmanninn Lionel Richie. Tónlistarkonan Patti Smith deildi sviðinu með
Dalai Lama og var honum til halds og trausts.
- glp

Rannsaka falsaða lokaritgerð:

Rannsókn á
lokametrunum
SAMFÉLAG „Nemandinn hefur

skilað inn andmælum og það má
segja að rannsóknin sé á lokastigi,“ segir Runólfur Smári
Steinþórsson, deildarforseti viðskiptafræðideildar, um rannsókn
Háskóla Íslands á lokaritgerð
nýútskrifaðs viðskiptafræðinema.
Fréttablaðið greindi frá því á
dögunum að deildin útskrifaði
háskólanema fyrr á árinu með
lokaritgerð þar sem þrjú viðtöl
virtust fölsuð. Allir viðmælendurnir í ritgerðinni staðfestu að
höfundur hafi aldrei rætt við þá.
„Sannist brotið getur það
leitt ti l ámi nni nga, brottrekstrar eða afturköllunar
prófgráðu,“ segir Runólfur.

Pétur Blöndal
er látinn
ANDLÁT Alþingismaðurinn Pétur

H. Blöndal lést á heimili sínu
á föstudagskvöld. Hann var 71
árs. Pétur
hafði glímt við
krabbamein
um nokkurt
skeið. Pétur
settist fyrst á
Alþingi fyrir
Sjálfstæðisflokkinn árið
1995 og hefur
hann sinnt þeim störfum síðan.
Útför Péturs fer fram í kyrrþey að hans ósk. Fjölskylda hans
afþakkar blóm og kransa en
bendir þeim sem vilja minnast
hans á Minningarsjóð krabbameinslækningadeildar. Pétur
lætur eftir sig sex börn.

- ngy
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og sviðsstjóra skipulags og bygginga verður sagt upp störfum nái
tillaga meirihluta bæjarstjórnar Hafnarfjarðar fram að ganga.
Boðað var fyrir helgi til auka
bæjarstjórnarfundar til að ræða
breytingar á stjórnskipulagi Hafnarfjarðar. Samhliða stendur til að
gefa bæjarstjóra sveitarfélagsins
vald til að segja upp því fólki sem
þurfi til að ná fram hagræðingu í
rekstri.
„Þetta eru svo geggjuð vinnubrögð að það er varla hægt að hafa
um þau nógu sterk orð. Með því að
halda málinu algerlega leyndu og
koma í veg fyrir upplýsta umræðu
er í raun verið að afnema lýðræðið
í bænum. Án eðlilegrar kynningar og skoðanaskipta er útilokað
að taka þetta fyrir,“ segir Sverrir
Garðarsson, sitjandi bæjarfulltrúi
Vinstri hreyfingarinnar – græns
framboðs í Hafnarfirði.
Lagt er til í nýju stjórnskipulagi að verkefni íþrótta- og æskulýðsmála verði flutt til sem og
verkefni skipulags og bygginga.
Einnig er lagt til að stjórn
Hafnarfjarðarhafnar verði færð
undir verksvið bæjarstjóra.
Þá leggur meirihlutinn til að
bæjarstjóra verði falið að móta
reglur um samskipti bæjarfulltrúa við starfsmenn bæjarins.
Í tillögu meirihlutans segir að
ljóst sé að skipulagsbreytingum
þessum fylgi tilfærslur og breytingar á mannahaldi. „Markmiðið
skal vera að breyttar áherslur í
rekstri skili aukinni framlegð.
Bæjarstjóra er falið að framkvæma þær breytingar sem
nauðsynlegar eru til að ná fram

LEIKJANÁMSKEIÐ Í HAFNARFIRÐI Hafnarstjóra og sviðsstjóra skipulags og bygg-

inga verður sagt upp í Hafnarfirði og bæjarstjórinn mótar reglur um samskipti kjörinna bæjarfulltrúa.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

þeirri virkni sem nýtt stjórnskipulag krefst,“ segir í tillögunni.
Í síðustu viku var samþykkt
tveggja mánaða sumarfrí í bæjarstjórn Hafnarfjarðar. Á þeim
fundi fór Haraldur L. Haraldsson einnig yfir fjárhag bæjarins
en þar kom fram að ítrekað hafi
verið tekið lán fyrir afborgunum
eldri lána síðustu tólf ár.
Sverrir vandar meirihlutanum
ekki kveðjurnar. „Á bæjarstjórnarfundi fyrir örfáum dögum kom
fram að meirihlutinn vildi ekki að
bæjarstjórn kæmi saman fyrr en
í september, en nú dettur þeim í
hug að skjóta á sérstökum neyðarfundi til að breyta sjálfri stjórnskipan bæjarins með þriggja
sólarhringa fyrirvara. Þetta er
svo galið að það hlýtur einhver

Þetta eru
svo geggjuð
vinnubrögð að
það varla hægt
að hafa um
þau nógu sterk
orð. Með því að
halda málinu algerlega
leyndu og koma í veg fyrir
upplýsta umræðu er í raun
verið að afnema lýðræðið í
bænum.
Sverrir, Garðarsson,
bæjarfulltrúi VG í Hafnarfirði

að geta komið vitinu fyrir fólkið. Svona er ekki hægt að stjórna
bæjarfélagi.“
sveinn@frettabladid.is

Það hafa aldrei fleiri brúðkaup farið fram hjá Félagi siðrænna húmanista:

Sprengja í aðsókn hjá Siðmennt
SAMFÉLAG Veruleg aukning hefur

orðið í borgaralegum giftingum
hjá húmanistafélaginu Siðmennt.
Það sem af er ári hafa sextíu prósent fleiri athafnir farið
fram en allt síðasta ár.
„Við finnum það að viðhorf
gagnvart athöfnum, sérstaklega
giftingu, er að breytast. Þetta
er önnur kynslóð,“ segir Bjarni
Jónsson framkvæmdastjóri Siðmenntar.
Vegna aðsóknarinnar hefur
Siðmennt þurft að þjálfa nýja
athafnastjóra. Stjórarnir, sem
áður voru átta talsins, eru nú
orðnir 25.
Ástæður fjölgunarinnar rekur
Bjarni meðal annars til þess að
athafnir Siðmenntar eru án trúboðs. „Þarna er ekki verið að
boða húmanisma. Það er fyrst
og fremst verið að útbúa athöfn

Þarna
er ekki verið
að boða
húmanisma.
Það er fyrst
og fremst
verið að
útbúa athöfn
sem byggir á sammannlegum gildum, í heimspekilegum
anda.
Bjarni Jónsson,
framkvæmdastjóri Siðmenntar

sem byggir á sammannlegum gildum, í heimspekilegum
anda.“
Bjarni segir jafnframt að

GIFTING Allt stefnir í að giftingar
Siðmenntar verði um 120 talsins í ár.
NORDICPHOTOS/GETTY

sa mk y n h neigð pör sæk i í
athafnir Siðmenntar. „Við mismunum ekki eftir kynhneigð.“
- snæ
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NÝR NISSAN X-TRAIL
*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

STÓRI BRÓÐIR NISSAN QASHQAI

ENNEMM / SÍA / NM68133

EIGUM BÍL A T
IL
AFHENDINGA
R S TR A X

TÆKNILEGUSTU SPORTJEPPARNIR
Nýju sportjepparnir frá Nissan eru hlaðnir spennandi nýjungum, t.a.m.
ÖRYGGISHJÚP, sem byggir á 360° MYNDAVÉLATÆKNI. Hann tekur
við upplýsingum frá myndavélum á öllum hliðum bílsins og miðlar þeim
til öryggiskerfa sem fylgjast með öllu sem gerist. Kerﬁn láta ökumann
vita þegar eitthvað óvænt steðjar að sem valdið getur hættu.
360° MYNDAVÉLATÆKNI

NISSAN HEFUR TEKIÐ FORSKOT

NISSAN CONNECT

ÖRYGGISHJÚPUR

NISSAN X-TRAIL

NISSAN X-TRAIL

Nýju sportjepparnir frá Nissan hafa tekið forskot - því
viðskiptavinir standast ekki glæsilegt útlit, ríkulegan búnað
og hagstætt verð.

ACENTA, SJSK., DÍSIL
Framhjóladriﬁnn

ACENTA, BSK., DÍSIL
Fjórhjóladriﬁnn

Verð: 5.490.000 kr.

Verð: 5.890.000 kr.

Við bjóðum ykkur velkomin að sjá og reynsluaka
Nissan X-Trail og kynnast af eigin raun yﬁrburðum
nýju sportjeppanna frá Nissan.

Eyðsla 5,1 l /100 km*

Eyðsla 5,3 l /100 km*

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

ACENTA 360° myndavélakerﬁ, LED dagljósabúnaður, 17" álfelgur,
handfrjáls símabúnaður Bluetooth
Nissan Connect kerﬁ: Íslenskur leiðsögubúnaður, þráðlaus afspilun
á tónlist og tenging við snjallforritin Facebook, Google o.ﬂ.

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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SPURNING DAGSINS

Sveitarfélagið Ölfus aftur sagt skylt að afhenda Íslenska gámafélaginu gögn í útboði sveitarfélagsins.

Gögn skulu afhent Íslenska gámafélaginu
DÓMSMÁL Sveitarfélaginu Ölfusi

arfélaginu yrði gert skylt
útboði á sorphirðu í Ölfusi
að afhenda umbeðin gögn.
og vildi samkeppnisaðilDómstóllinn samþykkti
inn, Íslenska gámafélagið,
þá kröfu og dæmdi einnig
glöggva sig á forsendum
sveitarfélagið til að greiða
tilboðsgerðar fyrirtækisins. Sveitarstjóri neitaði
Íslenska gámafélaginu eina
að afhenda gögnin. Einnmilljón króna í málskostnað.
Heiðrún Lind Marteinsig neitaði sveitarfélagið að
dóttir, lögmaður Ölfuss, GUNNSTEINN R. afhenda gögnin þrátt fyrir
segir líklegt að úrskurður- ÓMARSSON
úrskurð nefndar þess efnis.
inn verði kærður til æðra
Gunnsteinn R. Ómarsson,
dómstigs.
sveitarstjóri Ölfuss, var á þeim tíma
Forsaga málsins er að Gámaeinn af eigendum Gámaþjónustþjónustan varð hlutskörpust í
unnar.
- sa

Sigurlaug Hauksdóttir, yfirfélagsráðgjafi hjá
Embætti landlæknis, segir ungt fólk furðulega
rólegt yfir smithættu kynsjúkdóma og að of
mörgmenni sleppi því að nota smokkinn.

ber að afhenda Íslenska gámafélaginu gögn í útboði sveitarfélagsins á
sorphirðu sveitarfélagsins og fara
þannig eftir úrskurði úrskurðarnefndar um upplýsingamál. Sveitarfélagið hefur neitað að afhenda fyrirtækinu umbeðin gögn þrátt fyrir
úrskurð þess efnis. Þetta kemur
fram í nýjum úrskurði Héraðsdóms
Suðurlands á föstudaginn .
Íslenska gámafélagið fór fram á
að dómstóllinn myndi samþykkja
svokallaða aðfararaðgerð, að sveit-

ÁTÖK Fólk leitar skjóls undan háþrýsti-

Segir hægt að dreifa mannskap þótt unnið sé í teymi

Sigurlaug, á smokkurinn um
sárt að binda hjá íslenskum
ungmennum í dag?
„Já, hann virðist sitja eftir með
sárt ennið hjá íslenskum ungmennum í dag.“

dælum lögreglu.

ÖLFUS Gámaþjónustan varð hlut-

skörpust í útboði á sorphirðu bæjarins.
Bærinn afhendir samkeppnisaðilanum
ekki umbeðin gögn.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

NORDICPHOTOS/EPA

Bjarkey Gunnarsdóttir, þingmaður VG, gagnrýnir að nýjar stöður sérfræðinga við Námsmatsstofnun verði
allar staðsettar á höfuðborgarsvæðinu. Ráða á tíu sérfræðinga. Hagræði ræður för segir Námsmatsstofnun.

Til átaka kom í Tyrklandi:

Piparúða beitt
á Gay Pride

Bjarkey Gunnarsdóttir, þingmaður Vinstri
grænna, gagnrýnir að fyrirhuguð
ráðning tíu ráðgjafa Námsmatsstofnunar vegna læsisverkefnis
skuli allar staðsettar á höfuðborgarsvæðinu.
Mennta- og menningarmálaráðuneyti hefur falið Námsmatsstofnun að vinna að innleiðingu aðgerða til eflingar læsis
og er verkefnið hluti af aðgerðum í framhaldi af Hvítbók um
umbætur í menntamálum. Ráðgjafarnir eiga að sinna öllu landinu og vera skólum og sveitarstjórnum til halds og trausts um
aðgerðir til að auka læsi skólabarna.
„Þetta eru störf sem geta
verið hvar sem er,“ segir Bjarkey. „Þau þurfa ekki bara að vera
í Kópavogi, þar sem aðsetur
Námsmatsstofnunar er nú. Við
þekkjum það að við getum verið
hvar sem er á landinu og hægt
er að dreifa mannskap þó menn
vinni saman í teymisvinnu. Nú
hefur verið reynt að flytja stofnun með manni og mús en ekki
gengið og það er stefna stjórnvalda að dreifa störfum jafnt um
byggðir landsins. Því tel ég að
hægt væri að tengja hluta þessara starfa við miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri
þar sem mikil fagþekking er á
sviði læsis.“
Gylfi Jón Gylfason, sérfræðingur hjá Námsmatsstofnun,
segir ástæður nokkrar fyrir því
að öll störfin verði staðsett á
höfuðborgarsvæðinu. „Ætlunin
er aldrei að hópurinn sé varanlega á einhverjum stað. HópurSTJÓRNSÝSLA

TYRKLAND Tyrkneska lögreglan
beitti piparúða, skaut gúmmíkúlum
og sprautaði vatni á þátttakendur
í Gay Pride-göngunni í Istanbúl í
gær. Samkvæmt fréttavef CNN
mátti gangan ekki fara fram á
sama tíma og Ramadan-fastan stóð.
Til átaka kom á Taksim-torginu en
hátíðarhöldin hafa þó farið friðsamlega fram í Istanbúl undanfarin ár.
Þótt samkynhneigð sé ekki saknæm í Tyrklandi, ólíkt sumum
öðrum löndum múslima, eru fordómar enn útbreiddir.
- glp

Fjárhagsupplýsingakerfi ríkis:

Ekki talin þörf á
frekari ítrekun
STJÓRNSÝSLA Í nýrri eftirfylgniskýrslu Ríkisendurskoðunar um
Orra, fjárhagsupplýsingakerfi ríkisins, kemur fram að ekki sé talin
þörf á frekari ábendingum vegna
vinnubragða hins opinbera.
Heildarkostnaður ríkisins frá
árinu 2001 er yfir sex milljarðar
króna vegna kaupa frá Skýrr hf. á
kerfinu.
Hins vegar bendir stofnunin á að
vanda eigi til áætlanagerða vegna
verkefna ríkisins.
- sa

LEIÐRÉTT
Í umfjöllun blaðsins um helgina um
launakjör í vinnuskólum var orlof ekki
reiknað með í laun Garðbæinga. Því
borgar Garðabær ekki lægst tímakaup
hjá eldri árgöngum heldur Reykjavík.

Ætlunin
er aldrei að
hópurinn sé
varanlega á
einhverjum
stað. Hópurinn
kemur á staði,
kennir fólki ákveðna
tækni og fer svo annað.
Gylfi Jón Gylfason,
sérfræðingur hjá Námsmatsstofnun

Þetta eru
störf sem geta
verið hvar sem
er. Þau þurfa
ekki bara að
vera í Kópavogi, þar sem
aðsetur Námsmatsstofnunar er nú.
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir
þingmaður Vinstri grænna

inn kemur á staði, kennir fólki
ákveðna tækni og fer svo annað.
Þannig er hópurinn hugsaður
sem teymi og vinnur saman með
sameiginlega starfsstöð. Þetta er
ekki hugsað sem viðbót sveitarfélaganna sem sérfræðiþjónusta
á hverjum stað,“ segir Gylfi Jón.
Gylfi segir þann möguleika
hafa verið skoðaðan að setja
þessi störf niður annars staðar
en á höfuðborgarsvæðinu en fagleg rök og hagræði hafi legið að

LÆSI Ráðgjafarnir munu styðja kennara, foreldra, skólastjórnendur og sveitarstjórnir um allt land og miðla leiðum til að efla læsi nemenda í leik- og grunnskólum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

baki því að setja störfin niður í
Kópavogi.
„Væntanleg menntamálastofnun, sem nú er í meðförum þingsins, verður starfrækt í Kópavogi. Einnig búa langflest börn,

sem teymið þarf að ná til, hér í
kransi höfuðborgarsvæðisins og
því er mesta hagræðið að vera
með stöðurnar á höfuðborgarsvæðinu,“ segir Gylfi Jón.
sveinn@frettabladid.is

14.900 Geimflaugin sprakk í loft upp

Þriðja flaug Space-X sem springur á leiðinni til alþjóðlegu geimstöðvarinnar:

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

Frá kr.

ORSOK
ÓLJÓS

BANDARÍKIN Falcon 9 geimflaug

Barcelona
Flugsæti aðra leið með sköttum.
Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000
www.heimsferdir.is

fyrirtækisins SpaceX sprakk í
loft upp á leiðinni til Alþjóðlegu
geimstöðvarinnar á þriðja tímanum í gær.
Flaugin var komin hátt á loft frá
Canaveral-höfða í Flórída þegar
hún sprakk. Um borð í flauginni voru birgðir til geimstöðvarinnar, en þetta er önnur birgðaflaugin í röð sem kemst ekki
á leiðarenda og sú þriðja síðan í
október.
Starfsmenn NASA segja að
þrátt fyrir það séu nægar birgðir af mat og nauðsynjum um borð
í geimstöðinni. Birgðirnar munu
duga fram í október. Ekki liggur
fyrir hvers vegna flaugin sprakk.
Falcon 9 flaugunum er ætlað
að lenda aftur eftir að þeim
hefur verið skotið út í geim.
Space X segir að geimskotið hafi gengið vel, þar til flaug-

Ekki liggur
fyrir hvers
vegna
flaugin
sprakk.
FRÉTTABLAÐIÐ/
AFP

in náði hljóðhraða. Þetta átti að
vera þriðja tilraun fyrirtækisins til að lenda Falcon 9 flaug á
pramma í Atlantshafinu. Brak úr
geimflauginni er sagt hafa lent í
Atlantshafinu.
- skó, vh

➜ Matarbirgðir og nauðsynjar í Alþjóðlegu geimstöðinni
eiga, þrátt fyrir óhappið, að
endast fram í október..
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Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Opel 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.
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VEISTU SVARIÐ?

Á biðlista eftir hjúkrunarrýmum eru 306 manns en voru 155 fyrir fimm árum:

Afkoma versnaði í fyrra:

Helmingi fleiri bíða nú en 2010

Þyngri róður
sveitarfélaganna

HEILBRIGÐISMÁL Biðlistar eftir

1. Með hvaða stað mælir Rögnunefndin með undir nýjan ﬂugvöll?
2. Vinnuskóli hvaða sveitarfélags
borgar besta tímakaupið?
3. Hvað hefur virðisaukaskattskyld
velta bílaleiga aukist mikið á milli
áranna 2010 og 2014?
SVÖR:

1. Hvassahrauni. 2. Fjarðabyggð. 3. Um 165
prósent.
ARNARSTAPI 557 bátar hafa stundað
veiðarnar í sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Strandveiðar að glæðast:

Veiðarnar skilað 3,5 tonnum
SJÁVARÚTVEGUR Strandveiðiflot-

inn hefur veitt 3.473 tonn frá
upphafi veiða 1. maí, segir á
heimasíðu Landssambands smábátaeigenda (LS).
Veiðidagarnir eru rétt rúmlega 100 á þessu sjöunda ári sem
veiðarnar hafa verið stundaðar.
Á bak við þennan afla standa
557 bátar sem farið hafa í 6.246
róðra. Afli í hverjum róðri er að
meðaltali 556 kíló.
Fyrir atvinnuveganefnd
Alþingis liggur þingsályktun um
ráðstöfun afla í potta, og hefur
LS gert þá kröfu að viðmiðunarafli strandveiða verði hækkaður
um 2.000 tonn.
- shá

Smásala á eldsneyti skoðuð:

Niðurstöðu að
vænta í haust
SAMKEPPNI Samkeppniseftirlitið
vinnur nú að rannsókn á eldsneytismarkaðnum á Íslandi og verður
frummatsskýrsla um markaðinn
birt fyrir byrjun októbermánaðar.
Skýrslan mun hafa að geyma
drög að niðurstöðu markaðsrannsóknar Samkeppniseftirlitsins og í
framhaldinu verður aðilum málsins, olíufélögunum á Íslandi, gefinn frestur til að senda inn athugasemdir við skýrsluna.
Þegar skýrslan verður loks tilbúin mun Samkeppniseftirlitið
leggja mat á það hvort nauðsynlegt
verði að grípa til íhlutunar á markaðnum.
- sa

hjúkrunarrýmum hafa lengst jafnt
og þétt frá árinu 2010, en þá biðu
155 einstaklingar eftir hjúkrunarrými samanborið við 306 þann
1. maí 2015. Þetta samsvarar 7,9 á
1.000 íbúa 67 ára og eldri í stað 4,2
árið 2010.
Þetta kemur fram í upplýsingum
frá embætti landlæknis sem fer
með umsjón með rekstri, viðhaldi
og þróun rafrænnar skrár um dvöl
í dvalar- og hjúkrunarrýmum.
Um 65% þeirra sem biðu eftir

hjúkrunarrými 1. maí 2015 voru
80 ára og eldri, eða 16,6 á hverja
1.000 íbúa á þeim aldri. Þar af
voru 139 konur en 61 karl.
Biðlistatölur eru fengnar úr
færni- og heilsumatsskrá þar sem
skráðar eru upplýsingar sem varða
færni- og heilsumat. Skráning er í
höndum færni- og heilsumatsnefnda
sem leggja faglegt mat á dvalarþörf
íbúa í því heilbrigðisumdæmi sem
þær starfa. Færni- og heilsumatsskráin inniheldur upplýsingar allt
aftur til ársins 1992.
- shá

BIÐIN LENGIST Flestir sem bíða eru 80

ára og eldri.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STJÓRNSÝSLA Afkoma sveitarfélaga versnaði á árinu 2014
almennt samanborið við afkomu
ársins á undan. Þetta kemur fram
í riti hag- og upplýsingasviðs
Sambands íslenskra sveitarfélaga
um ársreikninga ársins.
Þyngst vegur hækkandi launakostnaður sveitarfélaga. Laun og
launatengd gjöld eru yfir helmingur heildartekna sveitarfélaga.
Veltufé sveitarfélaga frá
rekstri hefur einnig lækkað um
fjórðung milli ára.
- sa

Starfshópur segir ekkert
mæla með hreindýraeldi
Hreindýraeldi á Íslandi kemur ekki til greina segir starfshópur umhverfisráðherra. Áhrif á villta stofninn
neikvæð. Áhugamenn segja niðurstöðuna fyrirfram ákveðna, enda sýni reynsla annarra þjóða kosti eldisins.
NÁTTÚRA Starfshópur umhverfis-

ráðherra finnur því flest til foráttu
að hefja eldi hreindýra hér á landi.
Helstu rök eru sjúkdómahætta og
önnur áhrif á villtan stofn hreindýra á Austurlandi. Rök nefndarinnar eru haldlítil, segja þeir sem sóttu
um leyfi til hreindýraeldis í fyrra og
var kveikjan að því að málið komst á
dagskrá og að nefndarstarfinu.
Birni Magnússyni, fyrrverandi
bónda og áhugamanni um hreindýraeldi og annar þeirra sem sóttu
um leyfi til hreindýraeldis í fyrra,
kemur niðurstaða nefndarinnar ekki
á óvart, enda hafi andstaða við málið
verið greinileg frá upphafi. Hann og
Stefán Hrafn Magnússon, hreindýrabóndi á Grænlandi, hafi aldrei fengið að gera grein fyrir hugmyndum
sínum, og það hafi verið afþakkað af
nefndarformanni að þeir kæmu fyrir
nefndina til að skýra sín sjónarmið.
Eins hafi Sigurður Ingi Jóhannsson,
þáverandi umhverfisráðherra, aldrei
viljað ræða hugmyndirnar. Allt bendi
til þess að niðurstaðan hafi verið
ákveðin fyrirfram og þeim Stefáni
haldið skipulega utan við málið.
„Við höfum íhugað að kæra málsmeðferðina, enda sennilega brot á
stjórnsýslulögum. En ég veit ekki
hvort við nennum að standa í því,“
segir Björn.
Björn segist ekki geta samþykkt
að eldi hreindýra á Íslandi hefði neikvæð áhrif á stöðu villta hreindýrastofnsins, og vísar til reynslu fjölmargra nágrannaþjóða þar sem eldi
hefur viðgengist um langan aldur
án vandræða. Á það við um Kanada, Grænland, Svíþjóð, Finnland og
Noreg.
„Það er ekkert sem rökstyður það

Á AUSTURLANDI Óvissa um áhrif á náttúru landsins eru helstu rök nefndarmanna gegn eldi.

að Ísland hafi þá sérstöðu miðað við
þessi lönd að eldi komi ekki til greina
hér,“ segir Björn.
Björn og Stefán Hrafn höfðu hugsað sér að ala hjörð sem gæfi bæði
tækifæri í ferðaþjónustu, og til kjötnytja. Um tvö þúsund dýr yrðu alin
á stóru landsvæði sem yrði girt af,
og nefnir Björn Digranes og Langanes þar eystra til að gefa hugmynd
um svæði sem þeir höfðu í huga – þó
engir samningar hafi verið gerðir við
landeigendur um slíka landnýtingu.
Þó hafi áhugi landeigenda verið töluverður.
svavar@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

➜ Farsælast að viðhalda
núverandi stöðu

Það er
ekkert sem
rökstyður það
að Ísland hafi
þá sérstöðu
miðað við
þessi lönd að
eldi komi ekki til
greina hér.

Niðurstaða starfshópsins í hnotskurn er sú að engin rök séu fyrir
„hreindýraeldi eða stórfelldum
hreindýrabúskap hér á landi í
hreindýrahögum austanlands ef
á sama tíma á að standa vörð um
villtan stofn hreindýra í landinu“.
Líkur séu á útbreiðslu
sjúkdóma og beitaráhrif óviss.
Talið er „farsælast að viðhalda
núverandi sjálfbærri nýtingu og
vernd hreindýra á Íslandi“.

Björn Magnússon,
fyrrverandi bóndi

Lyfjaauglýsing

Viltu meðhöndla liðverkinn
án þess að taka töﬂur?
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Prófaðu að meðhöndla liðverkina
með Voltaren geli.
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Mest aukning varð í sölu bjórkúta hjá Bruggsmiðjunni Kalda í fyrra:

Kaldi hagnast um 27,4 milljónir
VIÐSKIPTI Bruggsmiðjan Kaldi

86
Mitsubishi
Pajero 3.2 Instyle
2012

42
Mitsubishi
ASX 1.8 Instyle

6.890.000

2012

3.290.000

77
Skoda Octavia
Combi TDI 1.6 AT

VW Passat
Comfortline Ecofuel

2.990.000

2011

79

2012

2.950.000

hagnaðist um 27,4 milljónir króna
á síðasta ári samanborið við 39,6
milljón króna hagnað árið 2013.
Hagnaðurinn árið 2013 skýrist
að stórum hluta af gengishagnaði á
erlendu láni sem nam 27 milljónum
króna.
Rekstarhagnaður Kalda nam 57,5
milljónum króna árið 2014 en 49,5
milljónum króna árið áður. „Það var
aukning í sölu, sérstaklega í kútasölunni og það verður eins í ár,“
segir Agnes Anna Sigurðardóttir,

framkvæmdastjóri Bruggsmiðjunnar Kalda. Agnes segir að sala Kalda
hafi aukist um 12 prósent milli ára.
Eignir Kalda nema 272 milljónum
króna, skuldir 235 milljónum króna
og eigið fé 36,6 milljónum króna.
Handbært fé frá rekstri nam 40
milljónum króna í fyrra.
Agnes segir Kalda hafa stækkað
og bætt við sig þremur nýjum fjögur þúsund lítra kútum á árinu. Því
hafi afkastageta Bruggsmiðjunnar
aukist úr 500 þúsund lítrum á ári í
650 þúsund lítra.
- ih

Í VERKSMIÐJUNNI Agnes Anna Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Kalda, segir
rekstur fyrirtækisins ganga vel.

Gjaldeyrishöft lögð
á og bankar lokaðir
Allir bankar verða lokaðir Grikklandi til 7. júlí og Grikkir fá aðeins að taka út 60
evrur á dag. Fjármálaráðherra Bandaríkjanna ræddi á laugardag við frönsk og
þýsk stjórnvöld auk AGS til að tryggja að Grikkland yrði enn innan evrusvæðisins.

110
Lexus
RX450H Exe Hybrid
2010

93
Volvo S80
D5 2400 AWD

5.940.000

2008

3.990.000

84
Subaru
Legacy Wagon S
2012

45
Toyota Auris
1400 Terra Eco

3.350.000

2013

2.720.000

60
Hyundai I30
Comfort
2013

21
Ford KA
Trend Plus

2.890.000

2013

1.490.000

GRIKKLAND Víðtæk gjaldeyrishöft

voru lögð á í Grikklandi í gærkveldi
á neyðarfundi ríkisstjórnar Alexis
Tsipras vegna fjármálakreppunnar þar í landi. Forsætisráðherra
sagði í gær gríska seðlabankann
hafa neyðst til að mæla einnig fyrir
lokunum banka til 7. júlí og kynna
þjóðinni ný gjaldeyrishöft. Hann
hvatti þjóð sína til að sína stillingu
og fullvissaði grísku þjóðina um að
innistæður hennar væru öruggar í
grískum bönkum.
Tsipras var hins vegar harðorður
í ávarpi sínu til þjóðarinnar í gærkveldi og sakaði seðlabanka Evrópu og fleiri alþjóðastofnanir um
að hindra lýðræðislega þjóðaratkvæðagreiðslu. Sagði hann starfsemi evrópska seðlabankans vera
móðgun og smán við evrópskt lýðræði.
Bankar í Grikklandi verða lokaðir í dag, mánudag, til að verja þá
áhlaupi grísks almennings. Grískir verðbréfamarkaðir verða einnig
lokaðir. Grikkland og grískt bankakerfi býr við gríðarlegan lausafjárvanda og kom fjármálastöðugleikaráð Grikklands saman í gær þar
sem ákveðið var að verja bankana
með þessum hætti.
Gríska þingið samþykkti á fundi
sínum á laugardagskvöld að boða til
þjóðaratkvæðagreiðslu um tillögur þær sem lánardrottnar Grikklands hafa sett fram. Atkvæðagreiðslan mun fara fram þann 5.
júlí næstkomandi. Við það tækifæri sagði Alexis Tsipras, forsætisráðherra Grikklands, í þingræðu

ÁHLAUP Grískur almenningur þusti í hraðbanka í gær til að ná sér í evrur. Bankar í

Grikklandi verða lokaðir á morgun til að verja þá áhlaupi.

að gríska þingið
skuldaði næstu
kynslóðum
þessa þjóðaratkvæðagreiðslu.
„Þjóðaratkvæðagreiðsla n er
spu r n i ng u m
heiður, von og
ALEXIS TSIPRAS
lýð r æ ð i . V i ð
skuldum börnunum okkar, næstu
kynslóð og grísku þjóðinni þessa
atkvæðagreiðslu svo hún geti
áfram verið sjálfstæð,“ sagði Tsipras
Fjármálaráðherra Bandaríkjanna átti í samræðum á laugardag
við þýsk og frönsk stjórnvöld, auk

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

AGS, þar sem hann hvatti ríkin til
að búa svo um hnútana að Grikkir
héldu áfram evrusamstarfi.
Langar biðraðir mynduðust í
gær við hraðbanka í Grikklandi
þar sem grískur almenningur
flykktist að til að taka út evrur.
Traust almennings á gríska bankakerfinu er sagt í algjöru lágmarki.
Almenningur flykktist út á
götur Aþenu í gærkvöld og mótmælti því sem þau kölluðu ofríki
Evrópusambandsins. Var kallað
eftir því í mótmælunum að Grikkir myndu hafna tillögum lánardrottna í þjóðaratkvæðagreiðslu
og segja sig úr evrusamstarfinu.
sveinn@frettabladid.is

Raf / Bensín
Ekinn þús. km.
Myndir á vef
Dísil

30

Stór salur
Stórt útisvæði

Fjórhjóladrif

Sjálfskiptur
Beinskiptur

Ný minnihlutastjórn er tekin við
DANMÖRK Auk Lars Løkke Rasm-

Metan & bensín

Rafmagnsbíll

Lars Løkke Rasmussen forsætisráðherra kynnir nýja ríkisstjórn Danmerkur:

Lítil ákvörðun

Klettháls 13 · HeklaNotadirBilar.is · 590 5040

ussen, nýs forsætisráðherra Danmerkur, eru í ríkisstjórn hans
fimm konur og ellefu karlar ráðherrar. Ráðherrar eru þremur
færri en í síðustu ríkisstjórn.
Stjórnin er minnihlutastjórn
Venstre, en varin vantrausti af
öðrum hægriflokkum á danska
þinginu.
Forsætisráðherrann kynnti
stjórn sína og stefnumál eftir
fund með Margréti Þórhildi
Danadrottningu í gærmorgun. Meðal annars stendur til að
marka nýja stefnu í innflytjendamálum sem dragi úr aðdráttarafli Danmerkur fyrir hælisleitendur. Eins stendur til að afnema
rannsóknarnefnd sem sett var á
laggirnar á síðasta kjörtímabili
til að rannsaka aðild Danmerkur
að Íraksstríðinu. Einnig vill Lars
Løkke draga úr þróunaraðstoð.
L ars L økke varð formað ur Venstre þegar Anders Fogh
Rasmussen hætti sem formað-

NÝ STJÓRN Lars Løkke Rasmussen og ríkisstjórn hans kemur út af fundi í Amalíuborgar-

höll í gærmorgun.

ur og forsætisráðherra til að
verða framkvæmdastjóri NATO.
Hann var síðast forsætisráðherra
fyrir tæpum fimm árum, en þá
tapaði Venstre kosningum fyrir
rauðu blokkinni og Helle Torning Schmidt tók við keflinu. Hún

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

sagði af sér eftir þingkosningarnar fyrr í þessum mánuði.
Danske Folkeparty, hægrisinnaður flokkur með sterkar skoðanir á
innflytjendamálum varð stærri en
Venstre í kosningunum en kýs að
standa utan ríkisstjórnar.
- sa, skó
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Ætlaði að fyrirfara sér þrettán ára
Guðlaugur Bergmann hefur oftar en einu sinni verið á þeim stað að vilja enda líf sitt. Fyrst þegar hann var þrettán ára gamall. Hann segir
mikilvægt að opna á umræðuna og fyrir þá sem eru í þeim sporum að hafa sjálfsvígshuganir þá sé mikilvægast að leita sér aðstoðar.
Viktoría
Hermannsdóttir
viktoria@frettabladid.is

„Góður vinur minn framdi sjálfsmorð þegar ég var sextán ára. Í
raun og veru má segja að afleiðingarnar af því sem hann gerði
fyrir fjölskyldu hans og vini, hafi
bjargað lífi mínu oftar en einu
sinni,“ segir Guðlaugur Bergmann, sem hefur glímt við geðhvarfasýki og hefur vegna veikinda sinna oft íhugað að fremja
sjálfsmorð.
Á morgun hefst átakið Út með
það! sem er samstarfsverkefni
Hjálparsíma Rauða krossins og
Geðhjálpar og snýr að því að
vekja athygli á því samfélagsmeini sem sjálfsvíg ungra karlmanna er. Sjálfsvíg er algengasta
dánarorsök ungra manna á aldrinum 18 til 25 ára og þeir eru fjórum sinnum líklegri til að svipta
sig lífi en ungar konur.
Guðlaugur er þakklátur fyrir að
hafa ekki gengið alla leið og vill
segja sína sögu til þess að opna
á umræðuna og mögulega hjálpa
þeim sem kunna að vera í sömu
sporum og hann hefur verið í.
„Það er nefnilega alltaf von.
Von á einhverju svo miklu betra,
þegar fólk er í þessum aðstæðum
þá er það ekki tengt raunveruleikanum og þess vegna vil ég meina
að það taki enginn ákvörðun um
að enda líf sitt. Ég held að þetta
sé bókstaflega vitfirring,“ segir
Guðlaugur.
Þegar hann var aðeins þrettán
ára gamall ætlaði hann í fyrsta
skipti að enda líf sitt. „Ég var
búinn að skipuleggja það að fara
inn í bílskúr, klára þetta með
haglabyssu,“ segir hann alvarlegur. En þá mundi hann eftir sögu
sem vinur hans hafði sagt honum.
Af strák sem hafði framið sjálfsmorð og fjölskyldan hafi komið
að honum. „Það var komið til að
sækja líkið, en heilasletturnar,
blóðið og það allt skilið eftir og
fjölskyldan þurfti að þrífa það. Ég

sá fyrir mér fjölskylduna mína
koma að mér og þurfa svo að þrífa
upp heilasletturnar. Ég grét og
gat þetta ekki. Það var það eina
sem stoppaði mig,“ segir hann.
Guðlaugur segist alltaf hafa
haft miklar sveiflur, farið langt
niður og svo aftur upp. Í sveiflunum missir hann tengsl við raunveruleikann. Hann lýsir þeim tilfinningum, sem sækja að honum
þegar hann fer langt niður, sem
miklu vonleysi. „Allt verður tilgangslaust. Allt sem er í gangi í
kringum þig verður réttlæting
á því sem er í gangi í hausnum
á þér. Maður sér ekki það góða.
Þetta eru mismunandi útgáfur af
því að líf þitt sé ekki eins og það
á að vera og geti aldrei orðið það,“
segir hann.
Guðlaugur var greindur með
geðhvarfasýki árið 2010. Áður
hafði hann farið til sálfræðinga
en ekki fengið greiningu á sjúkdóm sínum. Hvetur hann fólk til
að leita sér aðstoðar þangað til
komin er lausn í málið og gefast
ekki upp fyrr. „Ef um líkamleg
veikindi væri að ræða, eins og
t.d. magaverk, þá myndir þú ekki
hætta fyrr en þú værir kominn
með meðferð við því.“
Guðlaugur segir það mikilvægasta vera að komast að því hver
vandinn er, sætta sig við hann og
reyna ekki að takast á við hann
einn.
„Ég tala mjög opinskátt við
mína nánustu um þetta og í dag
hef ég opnað mig um þetta við
alþjóð. Það sem stoppar mig í dag
er þéttofið net af fólki, ég er ekki
að takast á við þetta einn. Jafnvel þótt ég fái annarlegar hugsanir þá átta ég mig á því í dag að
þær eiga ekkert skylt við raunveruleikann. Þær eiga ekkert
skylt við mig sem persónu. Það
er sjúkdómurinn.
Þetta er ekki það sem ég er að
hugsa, þetta eru annarlegar hugsanir sem hafa stjórn á mér.“
Hann segir mikilvægt fyrir
fólk að leita sér aðstoðar. Það
sé alltaf von. „Þess vegna er
svo nauðsynlegt að takast ekki

ALLTAF VON Guðlaugur vill minna á að það sé alltaf von og mikilvægt sé að fólk leiti sér aðstoðar fagfólks til þess að fá aðstoð.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

STAÐREYNDIR UM SJÁLFSVÍG Á ÍSLANDI
● Sjálfsvíg er algengasta dánarorsök karlmanna á aldrinum 18 til 25 ára.
● Karlar eru þrisvar til fjórum sinnum líklegri en konur til að svipta sig

lífi.
● Fjórir til sex ungir karlar stytta sér aldur á Íslandi á hverju ári.
● Að meðaltali falla 35 manns fyrir eigin hendi á Íslandi á hverju ári.
● Ríflega 100 manns eru lagðir inn á sjúkrahús vegna vísvitandi sjálfs-

skaða á hverju ári.
● Fleiri konur en karlar eru lagðar inn á sjúkrahús vegna vísvitandi sjálfs-

skaða.
● Alvarleg áföll, vímuefnaneysla, hvatvísi og ýmiss konar geðraskanir hafa

verið tengd sjálfsvígum.
● Ríflega eitt símtal til Hjálparsíma Rauða krossins 1717 snýst um sjálfs-

víg, eigið eða annarra, á hverjum einasta degi allan ársins hring.
● Símtöl til Hjálparsíma Rauða krossins 1717 um sjálfsvíg voru 42% fleiri

fyrrihluta ársins 2015 heldur en fyrrihluta ársins 2014.

á við þetta einn og að geta talað
um þetta yfir höfuð. Oft er erfiðast bara að segja þetta, um leið
og maður hefur sagt þetta upphátt þá missir það ákveðið vald
og maður áttar sig á því hvað
þetta eru fáránlegar hugsanir.
Ekki reyna að gera þetta einn. Ef

maður talar bara við sjálfan sig
þegar maður er í þessu ástandi þá
er sá sem er að ráðleggja manni
ekki í snertingu við raunveruleikann. Ekki hætta fyrr en þú finnur lausn, það er til fullt af úrræðum og hægt að lifa góðu lífi sama
hver ástæðan er.“

➜ Út með það
Geðhjálp, hjálparsími Rauða
krossins 1717 og 12 manna
hlaupahópur taka höndum
saman um að stuðla að því að
fækka sjálfsvígum ungra karla
undir yfirskriftinni Útmeða.
Ungir karlmenn eru hvattir til að
tjá sig um tilfinningar sínar til
að hafna ekki í tilfinningalegu
öngstræti með ófyrirséðum
afleiðingum.
Tólf manna hópur hleypur
í kringum landið til að vekja
athygli á átakinu og safna fé til
að gera forvarnarmyndband.
Lagt er upp frá húsnæði Rauða
krossins við Efstaleiti í Reykjavík
klukkan 9.30 í fyrramálið.
Heita má á hlauparana með
því að hringja í símanúmerið
904-1500 og gefa þannig 1.500
krónur til átaksins. Minnt er á
hjálparsímann 1717 og eru þeir
sem glíma við sjálfsvígshugsanir
hvattir til þess að hafa samband.

Í HAFNARFJARÐARHÖFN Talað

er um að
veita hvalveiðum
Íslendinga
náðar
höggið.
FRÉTTABLAÐIÐ/
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Avaaz safnar liði til höfuðs hvalveiðum Íslendinga:

Vilja láta kyrrsetja
hvalkjöt Hvals hf.
UMHVERFISMÁL Náttúruverndar-



samtökin Avaaz – World in Action
hafa hrint af stokkunum undirskriftasöfnun til að aftra för flutningaskipsins Winter Bay. Skipið er
fulllestað hvalkjöti frá Hval hf., en
vel ríflega 160.000 manns höfðu
skrifað undir um hádegi í gær. Alls
er 41 milljón manna skráð notendur að heimasíðu samtakanna.
Í skýringum við söfnunarátakið
er tekið fram að ráðast skuli gegn
hagsmunum eyríkisins St. Kitts
and Nevis í Karíbahafi, en skipið
siglir undir fána þess. Þar er tekið
fram að ferðaþjónusta sé hryggjar-

stykkið í efnahagslífi landsins og
árangri megi ná með því að sverta
ímynd landsins út á við.
Söfnuninni er beint að Timothy
Harris, forsætisráðherra landsins, og þess krafist að skipið sé
svipt fánanum og það með því móti
kyrrsett.
Kristján Loftsson, forstjóri
Hvals hf., er nefndur á nafn og sú
staðreynd að skip hans halda brátt
til veiða. Fullyrt er að rekstur
Hvals sé rekinn á núllinu og knésetja megi fyrirtækið með því að
koma í veg fyrir sölu hvalaafurðanna í Japan.
- shá
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Umsókn um leyfi samþykkt:

Átak var gert gegn pyntingum á Filippseyjum á alþjóðlegum degi gegn pyntingum fyrir helgi:

Kaþólsk kirkja
rís á Reyðarfirði

Leyfðu fólki að prófa ólukkuhjól pyntinga

MENNING Eigna-, skipulags- og
umhverfisnefnd Fjarðabyggðar
hefur samþykkt umsókn Kaþólsku
kirkjunnar á Íslandi um byggingu
á Reyðarfirði.
Umsóknin var samþykkt á fundi
nefndarinnar á mánudag og því
beint til skipulags- og byggingarfulltrúa sveitarfélagsins að gefa út
leyfi þegar öll tilskilin gögn lægju
fyrir.
Byggingarnar eru tvær, 116 og
411 fermetrar og eru hannaðar af
Kristni Ragnarssyni.
- snæ

HAGSTOFAN Alls voru 766 fyrirtæki

tekin til gjaldþrotaskipta frá júní 2014
til maí 2015.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Einkahlutafélögum fjölgar:

Færri félög
verða gjaldþrota
HAGSTOFAN Gjaldþrot einkahlutafélaga síðustu tólf mánuði, frá
júní 2014 til maí 2015, hafa dregist
saman um níu prósent samanborið
við mánuðina tólf þar á undan.
Alls voru 766 fyrirtæki tekin til
gjaldþrotaskipta á tímabilinu. Gjaldþrotum í flokknum „flutningar og
geymsla“ hefur fækkað mest. Þetta
kemur fram á vef Hagstofunnar.
Þá hefur nýskráningu einkahlutafélaga, á sama tímabili, fjölgað um
tólf prósent samanborið við tólf
mánuði þar á undan. Alls voru 2.165
ný félög skráð á tímabilinu. Mest er
fjölgun nýskráninga í byggingastarfsemi og mannvirkjagerð. - ngy

MANNRÉTTINDI „Í fyrra fannst

lukkuhjól í filippínsku fangelsi sem
átti að auðvelda fangavörðum að
velja pyntingaraðferðir,“ segir Anna
Lilja Ægisdóttir, formaður ungliðahreyfingar Íslandsdeildar Amnesty
International. „Við erum með svipað hjól.“
Fyrir helgi var alþjóðlegur baráttudagur gegn pyntingum og stóðu
Amnesty international og ungliðahreyfingin fyrir pyntingaaðgerð á
Austurvelli til að minna Íslendinga
á alþjóðlega baráttu gegn pynting-

um. Um helgina
voru svo fulltrúar hreyfinganna
í Kringlunni til
að vekja athygli á
málefninu.
A n n a s eg i r
allra grófustu
pyntingarnar þó ANNA LILJA
ekki hafa staðið ÆGISDÓTTIR
til boða á hjólinu.
Fólki hafi engu að síður boðist að
prófa á eigin skinni vatnspyntingar
og það sem kallað er stress position.

Áherslan að þessu sinni var á
pyntingar á Filippseyjum, en ungliðahreyfing Amnesty International safnaði undirskriftum vegna
máls Dave Enriquez, þroskaskerts
drengs, frá Filippseyjum sem sætti
pyntingum eftir að hafa verið ásakaður um að stela tveimur hönum.
„Dave og fjölskylda hans kærðu
málið en enginn hefur verið dreginn til ábyrgðar vegna þess. Þetta
er langt frá því að vera eina tilfellið
í Filippseyjum þannig að við vildum
vekja sérstaka athygli á þessu.“ - srs

VATNSPYNTING Ungliðahreyfing
Amnesty bauð á fimmtudag upp á pyntingar í Reykjavík. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ
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AKUREYRI Heilbrigðiseftirlitið biður
fólk að forðast sjóböð og busl í Pollinum að sinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Saurgerlasýni tekin að nýju:

,ƌčƌŝǀĠů

Pollurinn aftur
yfir mörkum

DhDϱϮϭϮϬ

inum á Akureyri við athafnasvæði siglingaklúbbsins Nökkva,
í sýnum teknum 23. júní, fóru
aftur nokkuð yfir viðmiðunarmörk. Heilbrigðiseftirlitið beinir
þeim tilmælum til forsvarsmanna
klúbbsins og almennings að forðast sjóböð og busl í víkinni þar til
aðrar niðurstöður liggja fyrir.
Fréttablaðið greindi frá því að
magn saurgerla við höfnina hafi
í mánuðinum mælst 800 falt yfir
viðmiðunarmörkum. Viðmiðið
er 100 gerlar í hverjum hundrað millilítrum af sjó. Nú sýndu
mælingar 350 gerla hverjum 100
millilítrum sem er nokkuð yfir
mörkum.
- sa
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LÖGREGLUMÁL

17 á 150 kílómetra hraða
Sautján ára piltur var gripinn á
150 kílómetra hraða á Miklubraut á
laugardagskvöld. Samkvæmt upplýsingum lögreglu hafði pilturinn bara haft
ökuleyfi í einn mánuð. Þá var sextán
ára ökumaður stöðvaður um hálf fjögur
aðfaranótt sunnudags, en sá reyndist
bara hafa próftökuheimild, en ekki
ökuleyfi. Honum var skutlað heim.

KƉŝĝǀŝƌŬĂĚĂŐĂĨƌĄŬů͘ϭϭͲϭϴ͘
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SKOÐUN
Óviðunandi afkoma aldraðra á Íslandi:

Vont og verst
Vont er að láta leiða sig,
leiða og neyða.
Verra er að láta veiða sig,
veiða og meiða.
Vont er að vera háð,
verst er að lifa af náð.
Gott er að vera fleyg og fær
frjáls í hverju spori.
Sinnið verður sumarblær,
sálin full af vori.

Þ

etta kvæði orti Ólöf Sigurðardóttir frá Hlöðum og það
birtist í kverinu Nokkur smákvæði árið 1913. Fyrir
rétt rúmum hundrað árum þá hugsaði Ólöf sem svo
að vont væri að vera háð, verst að lifa af náð. Síðan þá
hefur mikið vatn runnið til sjávar á Íslandi og margt
er í dag betra en var. Miklu betra. Það er engin þörf á að rekja
það nánar. Það segir sig sjálft.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS
Mamma sendi út fundarboð
Ekki er ofsögum sagt að samvinna
minni- og meirihluta í Bæjarstjórn
Hafnarfjarðar sé lítil. Bæjarstjórn
Hafnarfjarðar lagði til á fundi sínum
síðasta miðvikudag að fara í sumarfrí
í tvo mánuði. Ekki leið að löngu þar
til ákveðið var að boða til aukabæjarstjórnarfundar í skyndi til að
segja upp fólki, auka skilvirkni og
ákveða að setja reglur um samskipti bæjarfulltrúa við starfsmenn
bæjarins. Ritari bæjarstjórnar eða
bæjarritari sendir oftast nær út
formlegt fundarboð í bænum
til bæjarstjórnarmeðlima með
fundargögnum. Svo var ekki
í þessu tilviki. Fundarboðið
var sent út af móður Rósu
Guðbjartsdóttur, formanns
bæjarráðs Hafnarfjarðar.

Kerfisflokknum ekki haggað
Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar, var gestur Sigurjóns
M. Egilssonar í þættinum Sprengisandi á Bylgjunni í gær. Í samtali
þeirra kom fram að það væri mat
Árna Páls að Samfylkingin ætti ekki
að vera kerfisflokkur eða einn af fjórflokkunum. Einnig sagðist hann hafa
viljað allsherjaratkvæðagreiðslu um
formann flokksins eftir að hafa unnið
Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur með
einu atkvæði á síðasta landsþingi flokksins. Ástæða þess
að það hafi ekki verið hægt
var víst sú að lög flokksins
banna það. Flokkurinn er sem
sagt of mikill kerfisflokkur
en formaðurinn
getur ekki breytt
eign flokki.

Einstigi að afsögn
Í þættinum jós hann einnig lofi
á fyrrverandi forsætisráðherra
Danmerkur og formann danskra jafnaðarmanna. Helle Torning Schmidt.
sem sagði af sér fyrir skömmu. En
að sama skapi sagði hann það angra
sig að fólk treysti honum ekki og
sagði það skipta mestu máli að
flokknum sínum gengi vel. „Þetta
hefur aldrei snúist um mig
heldur hugmyndir,“ sagði
Árni Páll í þættinum. Að
margra mati þræddi formaðurinn einstigi að þeirri
röksemdafærslu að hann
sjálfur ætti að stíga til
hliðar, líkt og vinkona
hans í Danmörku
gerði.
sveinn@
frettabladid.is

HALLDÓR

En það að stór hluti þjóðarinnar sé nú fleygur og fær / frjáls
í hverju spori er ekki sjálfsprottið náttúrulögmál. Fyrir því
var barist og það kostaði fórnir. Þá baráttu háðu eldri kynslóðir Íslendinga og þær færðu
þær fórnir. Þannig hefur það
löngum verið og það er ekki svo
að nokkur hafi talið eftir sér
verkin af þeim kynslóðum sem
Magnús
nú eru gengnar eða þeim sem
Guðmundsson
nú falla í flokk eldri borgara og
magnus@frettabladid.is
ellilífeyrisþega. Takk.
Það er því okkur sem yngri erum til lítils sóma að mörg
þeirra sem eldri eru séu í dag í þeirri stöðu að vera öðrum háð
og lifa af náð. Fjölmargir aldraðir á Íslandi eru í þeirri stöðu að
sá lífeyrir sem þeir hafa milli handanna er mun minni en svo
að hægt sé að framfleyta sér með sómasamlegum hætti. Langt
því frá. Það er óviðunandi með öllu að eldri borgarar þjóðarinnar séu háð afkomendum (þau sem þá eiga) eða hjálparstofnunum um að framfleyta sér frá degi til dags. Þessu þurfum við
að breyta.
Ríkisstjórn sem hafði frá fyrsta degi það yfirlýsta markmið
að aldraðir skuli njóta öryggis og velferðar getur ekki lengur
látið við svo búið að kynslóðir sem sköpuðu velsæld komandi
kynslóða búi við svo kröpp kjör sem raunin er í fjölda tilvika.
Ríkisstjórn sem hafði frá fyrsta degi það yfirlýsta markmið
að hefja íslenska þjóðmenningu til vegs og virðingar þarf að
gefa sér stund til þess að kynna sér viskuna sem er að finna
í íslenskri þjóðmenningu og læra af fyrri kynslóðum. Og ef
snilld Ólafar frá Hlöðum er þeim ekki að skapi þá er alltaf hollt
að muna þau orð Halldórs Laxness að „ekkert er til sem getur
bætt fyrir ranglæti framið við gamalt fólk á Íslandi“.
Láti ríkisstjórnin verða af því að fylgja eftir sínum stefnumálum og gera sómasamlega við íslenska eldri borgara má
svo lofa ríkisstjórninni allri að sinnið verði sem sumarblær og
sálin full af vori.
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Jafnrétti er viðskiptatækifæri
JAFNRÉTTI

Birna Bragadóttir

Stundum er augljóst hverju jafnréttisbarátta
á að skila. Það er augljóst af hverju það á að
segja frá kynferðisofbeldi. Af hverju konur
eiga að fá jafnhá laun og karlar fyrir sömu
vinnu. Og það er augljóst af hverju sömu
tækifærin eigi að gilda um bæði kynin. Það
er jafnrétti.
Það er nauðsynlegt að minna sig á, til að
missa ekki sjónar á tilganginum.

Sóun á hæfileikum
Hvers vegna þarf að fjölga kvenkyns stjórnendum? Hvers vegna þarf að jafna kynjahlutföllin í atvinnugreinunum? Þetta eru
eðlilegar spurningar. Það er hægt að færa
rök fyrir því að hlutirnir hafi gengið ágætlega hingað til.
Fiskur kemur úr sjónum þó að hann sé
bara veiddur af körlum. Börnin koma í heiminn og rölta fín út af leikskólunum þó að þau
hafi nær alfarið verið í höndum kvenna. Rafmagnið kemur í húsin þó að lagnirnar séu
Sunna Valgerðar- lagðar af körlum. Ferðamenn fá þjónustu um
dóttir
borð þó að fáir séu flugþjónarnir. Og fyrirsamskiptasértækin skila hagnaði þó að í framkvæmdafræðingur hjá Orkustjórnum sitji oftast karlar.
veitu Reykjavíkur
Til hvers að breyta þessu? Vegna þess að
skortur á aðgangi að hæfu fólki er vandamál í mörgum atvinnugreinum og staðalmyndir og kynskiptur vinnumarkaður
eykur þann vanda um helming. Ungt fólk
starfsþróunarstjóri
Orkuveitu Reykjavíkur

➜ Jafnrétti næst ekki nema þeir

sem ráða taki af skarið. Þeir þurfa
að forgangsraða og framkvæma.
þarf að sjá þá möguleika sem standa til
boða og velja nám og starf út frá áhuga og
styrkleikum en ekki kyni.
Blandað er betra
Orkuveita Reykjavíkur hefur unnið markvisst að því að auka jafnrétti á vinnustaðnum. Kynbundnum launamun hefur verið
eytt, hlutfall kvenkyns stjórnenda er komið
í 42% og markvisst átak var sett af stað til
að fjölga stelpum í iðnnámi. Starfræktar eru
jafnréttisnefndir innan allra dótturfyrirtækja OR.
Einungis 12% grunnskólanema fara í
starfsnám og þar af eru stelpur lítið brot.
Atvinnulífið þarf að ávarpa þann vanda sem
blasir við og breyta ímynd atvinnugreinanna
til að auka áhuga beggja kynja.
Jafnrétti næst ekki nema þeir sem ráða
taki af skarið. Þeir þurfa að forgangsraða og
framkvæma. Blandaðir vinnustaðir eru betri
og skemmtilegri. Kynferðisleg áreitni og einelti er mun minna og umræðan heiðarlegri.
Góðir vinnustaðir laða til sín hæft fólk og
hæft fólk skilar mestum árangri. Það er viðskiptatækifæri í jafnréttinu.
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AF NETINU

Að skapa sér nafn
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Á Íslandi virðist það litlum vandkvæðum bundið að skipta um
kennitölu, ekki síst þegar kemur að
skuldadögum, en þrautin þyngri að
breyta um nafn. Ætti þetta ekki að
vera öfugt?
Fingrafar í stjórnsýslunni
Við getum skilið að viss festa þurfi
að ríkja í samskiptum einstaklinganna við hið opinbera. Við þurfum
að hafa okkar fingrafar í stjórnsýslunni, það þarf að vera hægt
að finna okkur – en er ekki kennitölukerfið til þess? Hvers vegna
í ósköpunum fá menn annars að
skipta um kennitölu í því skyni að
hlaupast undan skuldum sínum
og skyldum? Hvar í veröldinni er
jafn frjálsleg löggjöf um eignarhaldsfélög og hér eða beitt jafn
markvisst af óreiðumönnum til
að hlunnfara annað fólk og samfélagið? Ætti kennitalan ekki að vera
óbreytanleg um aldur og ævi þegar
hún er einu sinni komin á skrá hjá
hinu opinbera? Við leggjum ekki
mikið upp úr kennitölunni, svona
til að tjá okkur. Ætli það séu aðrir
en alvíruðustu kabbalistar sem
myndu vilja tjá sig og persónu sína
með kennitölunni – og engin sjáanleg ástæða til að vilja hrófla við
henni, nema þá sú að skilja annað
fólk eftir í einhverri vondri súpu.
Við höfum fylgst með stríði Jóns

Gnarr við Þjóðskrá þar sem þessi
einstaklingur hefur barist fyrir
því að hið opinbera fallist á að hann
sé skráður undir sínu þjóðþekkta
nafni. Árið 2005 fékk hann nafnið
Gnarr viðurkennt sem millinafn og
er skráður þannig í Þjóðskrá. Nú
vill hann fella niður föðurnafnið en
Þjóðskrá situr við sinn keip. Deilan virðist snúast um það hvort hið
opinbera eigi að standa vörð um þá
aldalöngu hefð hér á landi að börn
skuli kennd við föður eða móður,
en ekki hafa fast ættarnafn eins og
tíðkast víða – og KSÍ virðist halda
að tíðkist hér, eins og sést á nöfnum leikmanna landsliðanna á bolunum þar sem Sigurvinsson og Sigursteinsdottir teygja sig yfir bakið
á keppendum í stað þess að þar
standi einfaldlega Ása eða Andri.
Stendur þetta kerfi og fellur
með því hvort Jón Gnarr fái skráð
í gluggapóstinn sinn það nafn sem
hann og þjóðin öll notar? Það er nú
það. Ég man eftir því þegar Þorgeir Þorgeirson – með einu essi
– afnam annað essið sitt í kjölfar
þess að nokkur ljóð eftir alnafna
hans, lækni á Akureyri, höfðu
birst í Tímariti Máls og menningar og fólk fór að hrósa Þorgeiri
fyrra fyrir ljóðin, honum til nokkurrar skapraunar. Á endanum held
ég að það hafi verið Davíð Oddsson þáverandi Hagstofuráðherra,
sem lét undan þrákelkni Þorgeirs í
þessu máli, enda var Davíð á þeim
árum oft skilningsríkari á dynti
vinstri sinnaðra skálda en margur stjórnmálamaðurinn á vinstri
kanti, en sagan segir að skriffinnarnir hjá Þjóðskránni hafi náð að
hefna sín þegar Þorgeiri var sendur úrskurðurinn um að hann fengi
að vera skráður með einu essi: þá

Hjólað fyrir
betri geðheilsu
Um 1.000 manns hjóluðu HEILBRIGÐIS➜ Það er erﬁðara
hringinn í kringum landið MÁL
að vera fordómatil styrktar uppbyggingu
fullur þegar maður
Batamiðstöðvar á Kleppi
í Wow Cyclothoni. Þetta
er upplýstur og því er
er ómetanlegt framtak hjá
fræðsla og umræða
Wow sem mun auka lífsöﬂugasta vopnið gegn
gæði fjölda einstaklinga
með geðsjúkdóma hér á
fordómum.
landi.
Það dylst engum að góð María Einisdóttir deildum sækja þangað
líkamleg heilsa og hreyf- framkvæmdastjóri þjónustu.
ing hefur mikil áhrif á Geðsviðs LandRisastórt afrek
andlega heilsu og lífsgæði spítala
fólks almennt. Því miður
Markmið Batamiðstöðvá fólk með geðsjúkdóma oft erfitt
ar er að hjálpa fólki að auka lífsmeð að huga að sinni líkamlegu
gæði sín, lifa innihaldsríku lífi
heilsu samfara því að glíma við
þrátt fyrir alvarleg sjúkdómseinmikla geðræna og tilfinningalega
kenni. Í sumum tilvikum er læknerfiðleika. Fyrir nokkru gerðum
ing ekki möguleg og þá snýst þetta
við rannsókn á gildi hreyfingar
fyrst og fremst um að auka lífssem viðbót við hefðbundna meðgæði þrátt fyrir veikindin. Áherslferð. Sautján einstaklingar með
an er á að hjálpa fólki að finna þau
geðrofssjúkdóma tóku þátt í 20
verkfæri sem það getur notað til
vikna rannsókn sem miðaði að
að lágmarka sjúkdómseinkennin.
því að fá hreyfingu inn í þeirra
Batamiðstöðin mun styðja fólk til
daglegu rútínu. Niðurstöður
að taka sjálft ábyrgð og stjórn á
rannsóknarinnar sýndu ótrúlegeigin lífi þrátt fyrir mikla erfiðan árangur. Lífsgæði allra einleika og ekki síður að gefa því von
staklinganna jukust verulega en
um aukin lífsgæði hvað sem einþeir áttu auðveldara með að stýra
kennum sjúkdóma þess líður.
einkennum sjúkdómanna sem
Fólk með geðsjúkdóma hefur
eru t.a.m. skortur á frumkvæði,
alla tíð mætt fordómum. Með
átaki sem þessu og einnig þegar
félagsleg einangrun, kvíði, ranghugmyndir og ofskynjanir. Nær
Á allra vörum safnaði fyrir nýrri
90% þátttakenda voru á geðrofsbráðageðdeild erum við að opna
umræðuna og vekja athygli á
lyfjum en mjög algeng aukaverkun þeirra lyfja er mikil þyngdarmálaflokknum. Það er erfiðara að
aukning. Ekkert þeirra þyngdist
vera fordómafullur þegar maður
þó á þessum tíma.
er upplýstur og því er fræðsla og
Við höfum góða reynslu af því
umræða öflugasta vopnið gegn
að nota hreyfingu sem hluta af
fordómum. Þessi stóri viðburður
meðferð geðsjúkra. Okkur hefur
vinnur ekki síður á fordómum og
hins vegar skort fjármagn til að
verður slíkt aldrei metið til fjár.
bjóða upp á þann möguleika að
Fyrir hönd Geðsviðs Landspítala
staðaldri. Söfnunarféð mun nú
þakka ég af alhug Wow, öllum hjólgera okkur kleift að bjóða upp á
reiðaköppunum sem lögðu á sig
heilsueflingu sem meðferðarúrþetta erfiði og þeim sem styrktu
ræði á Batamiðstöðinni. Á Kleppssöfnunina. Þið hjóluðuð fyrir betri
spítala eru 50 legurými sem munu
geðheilsu landsmanna og minni
nýta aðstöðuna en að auki munu
fordómum í samfélagi okkar. Það
einstaklingar á dag- og gönguer risastórt afrek.
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Skrítnasta samsuðan
var nafnið utan á umslagið skrifað
með tveimur essum.
Hefur þetta orðið regla síðan?
Að menn skrifi föðurnöfn sín með
einu essi? Reyndar ekki. Þetta var
undantekningartilvik og undantekningin gerð fyrir mann sem var
lofsverð undantekning í mannlegu
samfélagi.
Frá hinu opinbera …
Barátta Jóns Gnarr fyrir viðurkenningu hins opinbera á nafni
sínu minnir raunar á baráttu annars undantekningarmanns – Helga
Hóseassonar, sem löngum stóð á
Langholtsveginum eins og upphrópunarmerki í samfélaginu, og
vildi rifta sjálfum skírnarsáttmálanum, og fá það skráð í Þjóðskrá
en fékk ævinlega þau svör frá hinu
opinbera að það væri ekki hægt.
Þegar slíkur sáttmáli hefði einu
sinni verið gerður væri ekki hægt
að afgera hann. Þessi guðfræðilega
dispútasía sérlundaðs trésmiðs og
Þjóðkirkjunnar stóð árum saman
og fór sjálfsagt fyrir ofan garð og
neðan hjá okkur flestum sem ekki
berum skynbragð á þessa hluti – en
viðbrögð hins opinbera við málaleitunum Jóns Gnarr eru dálítið
svipuð viðbrögðum Þjóðkirkjunnar, varnarhættir og veggjasmíði:
nei, það er ekki hægt, nei, við erum
ekki vön að hafa þetta svona, nei
það gengur ekki – nei.
Látið er eins og upphafleg nafngift sé svo endanleg og klöppuð í
stein að vonlaust sé með öllu að
verða við málaleitan um að breyta
henni.
En þetta er bara nafn. Þetta ætti
ekki að vera stórmál nema fyrir
þann sem ber nafnið. Og í tilviki
Jóns Gnarr: Hann hefur skapað sér

Ef við treystum fólki
fyrir börnum á annað
borð, til að ala þau upp, næra
þau og klæða og koma þeim
til manns, þá hljótum við að
treysta þeim líka til þessa að
gefa þessum börnum nafn.
nafn. Og á skilið að fá viðurkenningu samfélagsins fyrir það. Það
er ekki hagsmunamál samfélagsins að hann eigi að vera skráður í
Þjóðskrá með nafni sem hann telur
ekki sitt nafn.
Og almennt talað um nafngiftir:
ef við treystum fólki fyrir börnum
á annað borð, til að ala þau upp,
næra þau og klæða og koma þeim
til manns, þá hljótum við að treysta
þeim líka til þessa að gefa þessum
börnum nafn. En þá þarf fólk líka
að muna að þegar maður gefur
barni nafn er maður ekki að tjá sig
heldur er maður að tjá það. Nafngiftir eru ekki heppilegur farvegur
fyrir fólk að fá útrás fyrir listræna
drauma; nema þá eigin nafngiftir.
Kannski er kominn tími til að hætta
að líta á nafngiftir sem úrlausnarefni fyrir málfræðinga. Afstyrmileg nöfn ættu frekar að koma til
kasta barnaverndaryfirvalda en
að einblínt sé á það hvort þau samræmist íslenskum beygingareglum
og „nafnavenjum“.
En þegar gosarnir mæta til að
skipta um kennitölu og stofna nýtt
eignarhaldsfélag utan um svonefndar eignir en láta fyrra félagið gossa
með sínum skuldunautum – þá má
gjarnan taka á móti þeim einhver
„computer-says-no“-þvergirðingur.

Reykjavíkurbréf
Morgunblaðsins eru
einhver skrítnasta
samsuða sem sjá
má í íslenskum
fjölmiðlum. Líklega
myndi ekkert blað í heiminum
sem tekur sig alvarlega birta
svona ritstjórnarskrif.
Í Reykjavíkurbréfi helgarinnar eru
Sjálfstæðismenn húðskammaðir
vegna flugvallarmálsins–og sagt
er að þeir barasta vilji ekki meira
fylgi. Sem þá væntanlega væri
í boði ef flokkurinn tæki harða
afstöðu í málinu.
En vandinn er sá að flugvallarmálið er ekki flokkspólitískt.
Menn geta haft ýmsar skoðanir á því–hvar sem í flokki þeir
standa.
http://eyjan.pressan.is/silfuregils
Egill Helgason

Bókstafstrú er óboðleg
Morðárásirnar í Frakklandi, Túnis og Kúveit
snerta mig djúpt. Ég
lærði í Lyon og fór í
sumarfrí með konu og
börn til Sousse í Túnis.
Það er mikilvægt að fordæma ekki
íslam; við fordæmum ekki skóginn,
þó við finnum laufblað fölnað eitt.
Fyrir múslima er ekkert annað í boði
en að viðurkenna eins og kristnir
menn að túlka þarf helgiritin að
hætti nútímans, eða segja sig ella úr
samfélagi siðaðs fólks- bókstafstrú
er ekki í boði í vestrænum samfélögum og raunar hvergi.
http://facebook.com/arni.snaevarr
Árni Snævarr

Kynningarfundir
vegna nýgerðra
kjarasamninga
Félag iðn- og tæknigreina verður
með kynningarfundi vegna nýgerðra
kjarasamninga á eftirtöldum stöðum:
Reykjavík:
Mánudaginn 29. júní kl. 20.00
Borgartúni 30, (6. hæð)

Akranesi:
Þriðjudaginn 30. júní kl. 17.00
Jónsbúð

Reykjanesbæ:
Þriðjudaginn 30. júní kl. 20.00
Krossmóa 4, (5. hæð)

Vestmannaeyjum:
Miðvikudaginn 1. júlí kl. 12.00
Kaffi Kró

Árborg:
Miðvikudaginn 1. júlí kl. 20.00
Austurvegi 56, (3. hæð)
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ÞETTA GERÐIST: 29. JÚNÍ 1980

1632 Gísli Oddsson er kjörinn Skálholtsbiskup,
1802 Fyrsti dómur Landsyfirréttar er kveðinn
upp.
1880 Frakkland innlimar Tahiti.
1941 Flutningaskipinu Heklu er sökkt á leið sinni
frá Íslandi til Bandaríkjanna.
1952 Ásgeir Ásgeirsson er kjörinn forseti Íslands.
1974 Isabel Peron verður fyrsti kvenforseti Argentínu.
1975 Steve Wozniak prufukeyrir fyrstu frumgerðina af Apple I tölvunni.

Vigdís Finnbogadóttir forseti fyrst kvenna
Vigdís Finnbogadóttir var kjörin forseti
Íslands, fyrst kvenna, á þessum degi árið
1980. Hún varð um leið fyrsta konan í
heiminum til að verða lýðræðislega kjörinn þjóðhöfðingi.
Mótframbjóðendur Vigdísar í kosningunum voru þeir Guðlaugur Þorvaldsson,
Albert Guðmundsson og Pétur J. Thorsteinsson.
Svo fór að lokum að Vigdís hlaut 33,8
prósent atkvæða, rétt meira en Guðlaugur

sem hlaut 32,3%. Á þeim munaði
rétt tæpum tvö þúsund atkvæðum í
heildina.
Albert og Pétur komu nokkru á
eftir. Albert hlaut 19,8 prósent
atkvæða og Pétur 14,1.
Vigdís var fjórði forseti Íslands og gegndi hún
embætti allt þar til 1996 þegar
Ólafur Ragnar Grímsson
tók við. Sama ár var henni

veittur stórkross Hinnar íslensku
fálkaorðu fyrir störf sín í þágu
íslensku þjóðarinnar.
Fyrsta skóflustungan að
nýbyggingu fyrir Stofnun
Vigdísar Finnbogadóttur í
erlendum tungumálum við
Háskóla Íslands var tekin í
mars síðastliðnum. Byggingin
mun rísa á horni Suðurgötu og
Brynjólfsgötu í Reykjavík.
- þea

1976 Seychelles-eyjar fá sjálfstæði
frá Bretlandi.
1996 Ólafur Ragnar Grímsson er
kjörinn forseti Íslands.
2006 Konur fá kosningarétt í Kúveit.

70 ára afmæli
Kristjón Sigurðsson
Kæru ættingjar, vinir og félagar.
Í tilefni sjötugsafmælis Kristjóns verður opið
hús hjá Rafal að Hringhellu 9,
Hafnarﬁrði, þann 4. júlí nk.
Stuðið hefst kl. 19.30 og verður fram á nótt.
Veislustjóri verður hinn landsþekkti
Jóhannes Kristjánsson.
Það væri okkur mikill heiður ef þið, ásamt
mökum, sjáið ykkur fært að mæta.
Í boði eru léttar veitingar og fjölbreytt
skemmtun.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

BIRNA HELGA INGIBJÖRG
BENEDIKTSDÓTTIR
frá Barkarstöðum, Miðfirði,
til heimilis að Dalbraut 27, Reykjavík,

lést á bráðamóttöku Landspítalans
Fossvogi 20. júní sl. Útförin hefur farið fram
í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Sérstakar þakkir fær starfsfólk
þjónustuíbúðanna að Dalsbraut 27 fyrir umönnun, alúð og
nærgætni.
Benný Þórðardóttir
Páll Sigurðsson
Hjördís Kristinsdóttir
Haraldur Geir Hlöðversson
barnabörn og barnabarnabörn.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Boðið á vinnustofu
í Harvard-háskóla
Þórlaug Ágústsdóttir er á leið til Bandaríkjanna á vinnustofu í Harvard Háskóla. Vinnustofan snýst um ofbeldi gegn konum á internetinu. Fjölmargir sækja vinnustofuna og er
gestalistinn leynilegur. Þórlaug er einnig kafteinn Pírata í Reykjavík.

Frænka okkar,

GUÐBJÖRG MAGNÚSDÓTTIR
THORARENSEN
sem lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 21. júní,
verður jarðsungin frá Þorlákskirkju í
Þorlákshöfn fimmtudaginn 2. júlí kl. 14.00.
Fyrir hönd fölskyldunnar,
Sigríður Stefánsdóttir, Ragnar Danielsen, Magnús Danielsen

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug
vegna andláts og útfarar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

ÞÓRGUNNAR ÞORGRÍMSDÓTTUR
Seljalandi 7,
Reykjavík.

Margrét Guðmundsdóttir
Steinunn Ó. Guðmundsdóttir
Guðrún G. Guðmundsdóttir
Guðmundur I. Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

BARÁTTUKONA Þórlaug Ágústsdóttir ætlar á vinnustofu í Harvard til að finna lausnir gegn kynbundnu ofbeldi á netinu.

Þórlaug Ágústsdóttir, kafteinn Pírata
í Reykjavík, er á leiðinni til Bandaríkjanna um mánaðamótin til að taka
þátt í vinnustofu á vegum stofnunarinnar Berkman Center for Internet and
Society. Stofnunin er hluti af hinum
víðfræga Harvard-háskóla.
„Vinnustofan snýst um ofbeldi gegn
konum á netinu. Það verður farið yfir
rannsóknir á sviðinu og lagalegu hliðina. Málið verður tekið frá A til Ö. Löggæslu og forvarnarsjónarmið verða
skoðuð sem og samræðugreining,“
segir Þórlaug.
„Einnig skoðum við hvernig hugbúnað og tækni er hægt að setja upp og
tækni til að koma í veg fyrir að svartir
ofbeldisblettir myndist,“ bætir hún við.
Valið er inn á vinnustofuna og taka

þar þátt fræðimenn, tækniblaðamenn
og aðgerðasinnar sem eiga það sameiginlegt að þekkja vel inn á ofbeldi á
internetinu.
Þórlaug er í þeirra hópi. „Ég er búin
að vera í dálítinn tíma í aktívistahópi
á netinu sem inniheldur fræðimenn og
aktívista um mannréttindi og mikið
af þessu fólki er að taka á kynbundnu
ofbeldi, til dæmis hrelliklámi,“ segir
Þórlaug, en hún fékk boð á vinnustofuna vegna baráttu sinnar.
Þórlaug er ekki ókunn kynbundnu
ofbeldi á netinu en hún knúði fram
opinbera afsökun frá samfélagsmiðlinum Facebook fyrir að hafa ekki tekið
niður mynd af Þórlaugu sem var hlaðið inn á síðu hóps sem kallaðist Karlar
eru betri en konur. Yfirskriftin „konur

Vinnustofan snýst um
ofbeldi gegn konum á netinu.
Það verður farið yfir rannsóknir á sviðinu og lagalegu
hliðina. Málið verður tekið
frá A til Ö.
Þórlaug Ágústsdóttir, kafteinn Pírata í
Reykjavík

eru eins og gras, það þarf að slá þær
reglulega,“ var á myndinni.
Auk baráttu sinnar gegn kynbundu
ofbeldi á internetinu er Þórlaug
áheyrnarfulltrúi Pírata í mannréttindaráði Reykjavíkurborgar.
thorgnyr@frettabladid.is

Andri Jónasson
Sigmundur Guðmundsson
Danuta Mamczura

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

HELGA JÓHANNA GUÐJÓNSDÓTTIR
Tunguseli 7, Reykjavík,

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.

lést á Landspítalanum í Fossvogi 21. júní.
Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju
miðvikudaginn 1. júlí kl. 13.00.
Skarphéðinn Haraldsson
Lilja Skarphéðinsdóttir
Jón Skarphéðinsson
Inga Þórunn Sigurðardóttir
Hólmfríður L. Skarphéðinsdóttir Jón S. Hilmarsson
Rósa Kristín Skarphéðinsdóttir Erlendur Jón Ólafsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær sambýlismaður minn, faðir okkar,
fósturfaðir, tengdafaðir og afi,

HALLGRÍMUR ÞORSTEINN
TÓMASSON
Snægili 14, Akureyri,

lést laugardaginn 20. júní. Útför hans fer fram
frá Glerárkirkju miðviðkudaginn 1. júlí kl. 13.30.
Svanhildur Dagný Karlsdóttir
Tómas Hallgrímsson
Kolfinna María Níelsdóttir
Guðmundur Örn Hallgrímsson
Karen Dúa, Elfar Dúa, Anna Dúa og Örn Dúa Kristjánsbörn
og afabörn.

ELDHEITUR MATGÆÐINGUR
Jónína Ósk Lárusdóttir er með eldheitan mataráhuga. Hún
lætur sér ekki nægja að blogga um mat heldur framleiðir
núna skurðbretti, svuntur og fleira.
Síða 2

LISTHNEIGÐ
Elín hefur
mikið teiknað
frá því hún
var barn.
Núna gerir
hún myndir
með hjálp
tölvunnar.
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HUGMYNDIRNAR
FRÁ LJÓSMYNDUM
GRAFÍSKAR TEIKNINGAR Sjór, ský og landslag sem blandast saman er
meðal viðfangsefna Elínar Arnórsdóttur sem gerir fallegar myndir..

E

lín Arnórsdóttir gerir fallegar grafískar teikningar en hún hefur alla
tíð haft áhuga á hönnun og teiknað
mikið. „Þegar ég var yngri var ég mest að
vinna með blýanti en svo þegar ég var í
grunnskóla fóru allir að setja upp bloggsíður og þá var vinsælt að vera með
fallega skreytt blogg. Ég byrjaði að fikta
í alls kyns forritum eins og Photoshop
og fleira og varð fljótt mjög góð í því.
Síðan hef ég mikið verið að leika mér í
því að búa til myndir og fleira í tölvunni.
Ég ákvað síðan að fara í nám í grafískri
miðlun í Tækniskólanum haustið 2013
og þá byrjaði þetta fyrir alvöru,“ útskýrir
Elín en hún klárar námið um næstu jól.
Henni finnst gaman að gera myndirnar fyrir sig sjálfa en vinir og ættingjar
hafa undanfarið sýnt mikinn áhuga á
myndunum og eru þær komnar upp um
alla veggi hjá fólki sem er tengt Elínu.
Verkefnið vatt svo enn frekar upp á sig
og nýlega opnaði hún Facebook-síðu
helgaða myndunum. „Ég bý hjá foreldrum mínum þessa stundina en þegar ég
fæ eigin íbúð verður hún eflaust full af
mínum verkefnum. Það er líka skemmti-

legt að sjá verkin sín komin upp á veggi
annars staðar.“
Stíllinn hennar Elínar spannar vítt
svið að eigin sögn en hún lýsir honum
sem blöndu af skandinavískum stíl og
indverskum. „Ég pæli mikið í hönnun
almennt en ég hef sjálf aðallega teiknað
og þá þessar myndvinnsluteikningar.
Mér finnst gaman að skoða alls kyns
ljósmyndir og fá innblástur frá þeim og
eru flest allar myndirnar mínar unnar
út frá ljósmyndum. Ef ég finn mynd sem
grípur mig algjörlega þá reyni ég að
finna fleiri myndir í svipuðum stíl eða
litapallettu til að setja saman í verk,
og fæ auðvitað leyfi höfunda þeirra til
þess. Mér finnst gaman að vinna með
ákveðið þema í myndunum. Kaleidoscope Vol. 2 er til dæmis sett saman úr
ljósmyndum af eðalsteinum, Kaleidoscope Vol. 3 er samsett úr abstrakt
listaverkum og marmara og Kaleidoscope Vol. 4 er samsett úr ljósmyndum
af náttúrunni. Það gefur myndunum
svolítið meiri karakter að vita þemað á
bak við þær,“ segir Elín glaðlega.
■ liljabjörk@365.is

'ARÈTRAKTORAR
Mikið úrval garðtraktora með og án safnkassa

·¬2(&

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Vefsíða:
www.thor.is

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 -18:00
Lokað um helgar

ÚR EÐALSTEINUM
Myndin heitir Kaleidoscope Vol. 2 og er samsett úr eðalsteinum.

BLACKFLOWERS
Þessi mynd er í miklu
uppáhaldi hjá Elínu.

FÓLK| HEIMILI

  
    

MATARNÖRD Jónína Ósk Lárusdóttir framleiðir skurðarbretti og fleiri vörur til heimilisins undir heitinu Bifurkolla. Hún deilir eldheitum
áhuga á mat með fjölskyldunni og saman heldur fjölskyldan úti síðunni heimilismatur.com.
MYND/GVA

MATARNÖRD
HANNAR BRETTI
TIL HEIMILISINS Jónína Ósk Lárusdóttir deilir eldheitum áhuga á mat með
foreldrum sínum og systur. Fjölskyldan er með matarblogg og borðar reglulega saman. Mataráhuginn leiddi Jónínu út í framleiðslu á skurðarbrettum.

V

ið höfum alltaf haft gaman af eldamennsku
og þarna fáum við útrás, bæði fyrir rótgrónar uppskriftir og tilraunir. Sjálf er ég
með áráttu fyrir klassískum matreiðslubókum og
bæti oft nýju tvisti við gamla uppskrift,“ segir Jónína Ósk Lárusdóttir, en hún heldur úti matarsíðunni heimilismatur.com, ásamt foreldrum sínum
og systur.
Fjölskyldan borðar oft saman og ræðir þá matreiðslu fram og aftur. „Við erum matarnördar,“
segir Jónína sposk. „Mamma og pabbi hafa orðið
nýjungagjarnari síðustu ár og öll eigum við okkar
sérstöku rétti,“ bætir hún við og segir mataráhugann hafa leitt hana í óvænta átt en hún framleiðir skurðarbretti, viskustykki og svuntur undir
heitinu Bifurkolla.
„Skurðarbrettin voru í raun spontant hugmynd
en ég ákvað að vera með á markaði á Kexi hosteli
fyrir jól. Þar helltust yfir mig sérpantanir á brettum og þá var bara að hrökkva eða stökkva. Nú er
ég komin með vinnustofu í Íshúsi Hafnarfjarðar og
vörulínan stækkar, viskustykki og svuntur og fleiri
bretti. Nú síðast vann ég birkibretti úr íslensku
birki að austan. Ný lína er þegar í vinnslu hjá mér
í samvinnu við keramikhönnuð þar sem ég ætla
að nota ösp. Það verður vonandi klárt fyrir jólin,“
segir Jónína. Nánar má forvitnast um Bifurkollu á
Facebook. Þá fengum við Jónínu til að gefa uppskrift að góðum mat á mánudegi.

Bakað í ofni við
230 gráður í 30
mínútur í lokuðum potti. Lokið
er þá tekið af
og bakað áfram
í 10-15 mín.
Frænku finnst
gott að setja
MATARBRAUÐ MEÐ HUMMUS OG
rakt stykki yfir
brauðið meðan PESTÓI Brettið er frá Bifurkollu og skálarnar eru frá Hanna Greta art Ceramic.
það kólnar svo
skorpan verði ekki eins hörð, en mér finnst gott að
hafa harða skorpu.
Þetta er ein af þessum uppskriftum sem er hægt
að leika sér með fram og til baka, allt eftir því
hvaða fræ eða ávexti maður setur í brauðið.
Mér finnst best að hræra í þetta að kvöldi, láta
hefast yfir nóttina og fram á næsta dag, baka þetta
svo fyrir eða eftir kvöldmat. Þá er ljómandi gott
brauð með matnum til fyrir næsta dag.

GOTT BRAUÐ MEÐ MAT
Þessa uppskrift fékk ég upprunalega hjá frænku
minni, sem hefur mikið bakað brauð í gegnum
tíðina.

Olía eftir þörfum og allt maukað saman í matvinnsluvél

500 gr brauðhveiti í bláu pokunum
Smá salt, um 1 tsk.
1 tsk. þurrger
4 dl volgt vatn

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Allt hrært saman í hrærivél. Gott er að bæta við
fræjum og kornum eða þá döðlum og fíkjum, og svo
er þetta sett í ílát með plastfilmu yfir. Látið hefast í
16-20 klst.
Deigið er tekið úr skálinni og mótað sem brauð.
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.

HUMMUS
1 dós kjúklingabaunir, ég set með smá vökva úr dollunni
1-2 kramdir hvítlauksgeirar
5-6 sólþurrkaðir tómatar
Smá salt og pipar
1 tsk. paprikukrydd og kummin
Skvetta af sítrónusafa

PESTÓ
Knippi af basilíku og smá steinselju ef hún er til
1-2 hvítlauksgeirar
Rifinn ferskur parmesanostur
Furuhnetur
Skvetta af sítrónusafa
Smá salt og pipar
Olía, mauka allt saman og bæta olíu við ef með þarf
Þetta notum við rosalega mikið sem álegg eða
meðlæti með mat. Pestó t.d. með grilluðum laxi er
dásemd og einnig sem sósa á hamborgara.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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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

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!

Falleg hæð á góðum stað
Elín Viðarsdóƫr Lögg. fasteignasali

Suðurbraut 10, Hf.

Barðastaðir 9, 112 Rvk.
Opið hús þriðjud. 30. jún.
kl. 18:00-18:30

Opið hús þriðjud. 30. jún.
kl. 17:00-17:30

22,5 m

36,5 m

x Rúmgóð 3ja herbergja íbúð
x 68,2 fm
x Töluvert endurnýjuð
x 2. hæð
x Gaflíbúð (gluggar á 3 vegu)
x Vel viðhaldið hús
x Opin og björt

x Rúmgóð 3ja herb. 111,6 fm og stæði í bílag.
x 2 rúmgóð svefnherbergi
x LyŌa. Stæði innangengt
x Laus við kaupsamning
x 4. hæð SV -svalir
x SkipƟ möguleg á minni eign
x Stórkostlegt útsýni

elin@fasteignasalan.is

Sími: 695 8905
Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 •
berg@berg.is www.berg.is •
GSM 897 0047
Pétur Pétursson
lögg. fasteignasali
3HWXU#EHUJLV
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Eignamiðlun kynnir:
Frábærlega staðsett og mikið
uppgerð 130,7 fm efri hæð
við Dyngjuveg í Reykjavík.
Glæsilegt útsýni til austurs,
suðurs og vesturs. Tvær bjartar
og rúmgóðar stofur, þrjú
svefnherbergi og tvennar
svalir. Á lóð er sér um 30-35 fm
sólpallur með skjólveggjum.
Fallegir nýlegir franskir gluggar
í borðstofu og stofu en frá stofunum er glæsilegt útsýni frá Hengli
í austri til Hörpu í vestri. Parket er
á stofu og borðstofu. Á jarðhæð er
sér geymsla og þvottahús með útgangi út í garð. Garður er fallegur
í rækt og með nýjum 30-35 fm sólpalli með skjólveggjum.
Miklar endurbætur hafa verið
gerðar á eigninni og var hún
sprunguviðgerð og máluð að utan á
þessu ári, bæði hús og timburverk.
Þakrennur voru einnig endurnýjaðar fyrr á árinu, sameign máluð
og gólf flotuð og máluð og skipt um

S

vask og vaskaskáp á baðherbergi.
Þak var málað og yfirfarið árið
2014 og drenað var austan-, vestan- og norðanmegin við húsið árið
2012. Sama ár voru skolplagnir frá
húsi og út í götu endurnýjaðar og
vatnslagnir (heitt og kalt) undir
jarðhæð, frá inntaki og undir hús,
endurnýjaðar. Árið 2011 var eldhúsinnrétting endurnýjuð og árið
2009 var skipt um glugga á austurhlið og í sameign.

HÚSIÐ ER VEL STAÐSETT
VIÐ LAUGAR DALINN ÞAR
SEM ÖLL HELSTA HEILSUR ÆK T, GRUNNSKÓLI OG
LEIKSKÓLAR ERU Í GÖNGUFÆRI. EINNIG ER MENNTASKÓLINN VIÐ SUND Í NÆSTA
NÁGRENNI.
Nánari upplýsingar fást á
skrifstofu Eignamiðlunar
í síma 588 9090.

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Stefán Már
Stefánsson

Guðbjörg G.
Blöndal

Ásdís Írena
Brynjólfur
Sigurðardóttir Snorrason

Karen
Sævarsdóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

lögg. fasteignasali

skjalagerð

MBA markaðsfræði sölufulltrúi
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Vel staðsett eign með fallegu útsýni við Dyngjuveg í Reykjavík.

IÐ

sölufulltrúi

Gunnlaugur A. Hjálmar Már
Björnsson
Kristinsson
sölufulltrúi

Finndu okkur
á Facebook

HÚ

S

Barðastaðir 11 - útsýnisíbúð. Opið hús í dag frá 17:00-17:30
Góð 4ra herbergja útsýnisíbúð á 4.hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í
bílgeymslu. Eignin skiptist í opna forstofu, stofu, eldhús, hjónaherbergi, tvö barnaherbergi, baðherbergi, þvottahús. Í göngufæri
er leikskóli, grunnskóli, þjónusta og fleira. Laus fljótlega.
Verð.36,9millj. Frekari upplýsingar veitir Stefán 659-0500.

Lyngmóar 14 - 2ja + bílsk. Opið hús í dag frá kl. 17:30 - 18:00.
Rúmgóð og mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð með bílskúr.
Íbúðin er töluvert endurnýjuð og er með mikilli lofthæð og
frábæru útsýni til vesturs. Góð staðsetning þar sem stutt er í alla
þjónustu. Laus strax. Frekari upplýsingar veitir Hjálmar, 866-7884.

Goðheimar - hæð með bílskúr.
Um er að ræða 161 fm hæð með bílskúr. Íbúðin skiptist í þrjú
svefnherbergi og tvær stofur. Núverandi skipulag gefur færi á
breytingum, m.a. fjölga herbergjum. Tvennar svalir eru á íbúðinni, aðrar út frá hjónaherbergi en hinar út frá stofu. Þvottahús
er innan íbúðar. Góð staðsetning stutt í Laugardalinn og alla þjónustu. Laus við kaupsamning. Stefán 659-0500 stefan@heimili.is

Eyktarhæð 5, einbýli
Glæsilegt einbýlishús í Garðabæ, samtals 263,5 fm. Góð herbergi
og stórar stofur. Vönduð gólfefni og innréttingar. Lóð í góðri rækt
með sólpöllum. Einstakt hús sem býður uppá mikla möguleika.
Verð: 69.9 m.kr. upplýsingar veitir Karen, karen@heimili.is /
695-6890

Birtingakvísl - frábært fjölskylduhús.
Mjög vel hannað um 212 fm endaraðhús ásamt bílskúr. Fimm
svefnherbergi og stór suðursólpallur með góðum garði, heitur
pottur. Öll herbergi eru rúmgóð sem og tvær bjartar stofur. Verð
56,4 millj. Frekari upplýsingar gefur Finnbogi, 895-1098.

Sjávargata - Einbýlishús
Rúmgott og vel skipulagt 220 fm einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum bílksúr. Húsið stendur innst í botnlanga á hornlóð
og frá því mikið útsýni. Fjögur góð svefnherbergi og góðar
stofur, sólstofa og afgirtur sólpallur.

Fagrihjalli - Parhús
Húsið er á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Fjögur
svefnherbergi og bjartar stofur, sólstofa, suðursvalir, tveir
sólpallar, hellulagt bílastæði og mikið útsýni. V 49,0 m.

Furuás 1, Grb. - einbýli á einni hæð.
Sérlega vel hannað um 250 fm einbýlishús. Fjögur stór svefnherbergi. Björt stofa og borðstofa með mikilli lofthæð. Stórt
fjölskyldueldhús, sólpallar og heitur pottur. Tvöfaldur innbyggður
51 fm bílskúr, í dag innréttaður sem íbúð. Möguleg skipti á minni
eign. Frekari upplýsingar vetitir Finnbogi, 895-1098.
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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.

Verslunarhúsnæði óskast í 101
50-100 fermetra til leigu eða til kaups
fyrir traustan aðila.
Bergstaðastræti.

Suðurgata - Heil húseign.

Glæsileg 181,9 fm. 8 herbergja hæð og kjallari
á þessum vinsæla og eftirsótta stað við Bergstaðastrætið. Húsið er bárujárnsklætt timburhús
og var ﬂutt árið 1980 á nýsteyptan kjallara. Eignin
hefur verið mikið endurnýjuð undanfarin ár m.a.
eldhús. Allar lagnir hússins voru endurnýjaðar
1980. Hús var málað að utan 2013. Möguleiki er
að hafa séríbúð í kjallara en þar er sérinngangur.
Rúmgóðar vestur svalir út úr eldhúsi. Gróinn fallegur garður sem er afgirtur.

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

Verð 64,9 millj.
V

Lindasmári - Kópavogi. Raðhús

Skútahraun – Hafnarﬁrði.
Atvinnuhúsnæði með traustum langtímaleigusamningi.

Mjög fallegt 171,0 fm. raðhús á tveimur hæðum
að meðtöldum 21,2 fm. innbyggðum bílskúr.

1.058,4 fm. iðnaðarhúsnæði á tveimur hæðum við
Skútahraun 2 í Hafnarﬁrði. Í framhúsi eru skrifstofur
m.m. á efri hæð og á neðri hæð eru tækjasalir
m.m. Í bakhúsi er iðnaðarpláss með þrennum
innkeyrsludyrum. Lóðin er 10.251 fm. að stærð,
frágengin að hluta með malbikuðum rampi austan
við húsið og malbikuðu plani fyrir framan iðnaðarpláss á jarðhæð. Húseignin er með traustum
leigusamningi.

Mjög góð eign með snyrtilegum innréttingum og
möguleika á 5 svefnherbergjum. Góður sólskáli
með útgengi út á stóran sólpall.
Stórt hellulagt bílaplan fyrir framan bílskúr.

Verð 54,9 millj.
V

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Sumarhús í landi Snæfoksstaða í Vaðnesi, Grímneshreppi

Sumarhús í landi Kárastaða, Þingvöllum.

Mjög fallegur og einstaklega vandaður 99,8 fm.
ﬁnnskur bjálkabústaður í landi Snæfoksstaða í
Vaðnesi, Grímsneshreppi.

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

Aðeins um 45 mínútna akstur úr Reykjavík.
Húsið var allt tekið í gegn í sumarið 2014. Lóðin
er leigulóð 1,15 ha. að stærð og á henni stendur
lítið gestahús með snyrtingu. Stór sólpallur með
heitum potti og útisturtu.
Góð geymsla þar sem lagt er fyrir þvottavél.

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.

Verð 36,9 millj.
V

Verð 39,9 millj.
V

LAUGAVEGUR

STRANDVEGUR

Laugavegur - 3ja herbergja íbúð.

Strandvegur - Sjálandi Garðabæ. 3ja herbergja

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.Verð 55,0 millj.

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.
Verð 37,9 millj.

NAUSTAVÖR 2 – 8 KÓPAVOGI.
NÝJAR ÍBÚÐIR Í BRYGGJUHVERFINU Í KÓPAVOGI.
Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. 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.
Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða ﬂísar á baðherbergjum og þvottahúsum.
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

SÉRBÝLI

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA
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KAMÝRI - GARÐABÆ.
K
Mjög fallegt og bjart 106,3 fm. parhús á tveimur hæðum á mjög góðum stað.
Húsið að utan og þak eru nýlega máluð. Að innan er húsið í mjög góðu ástandi.
Stofa með gluggum í suður og vestur. Fjögur herbergi. Mögulegt væri að byggja
bílskúr á lóðinni. Lóð með tyrfðum ﬂötum og viðarverönd. Staðsetning eignarinnar
er mjög góð og stutt er í skóla, íþróttasvæði og aðra þjónustu.
44,9 millj.

ARNARÁS 4 – GARÐABÆ. ÍBÚÐ Á EFRI HÆÐ.

BÁRUGATA 6 - ÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANGI.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
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.
44,9 millj.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Vel skipulögð 63,9 fm. íbúð með sérinngangi í kjallara í góðu þríbýlishúsi. Stór
sameiginleg lóð með tyrfðum ﬂötum, fallegum gróðri og hellulagðri verönd. Eldhús
með fallegum innréttingum og góðri borðaðstöðu. Tvö góð herbergi. Frábær staðsetning í hjarta miðborgarinnar.,Verið velkomin.
26,9 millj.

5 HERBERGJA

3JA - 4RA HERBERGJA
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HRAUNÁS - GARÐABÆ.

LAUGARÁSVEGUR. 4RA – 5 HERB. ÚTSÝNISÍBÚÐ.

MEÐALHOLT 7. NEÐRI HÆÐ AUK HERB. Í KJALLARA.

Glæsilegt 310,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á þessum vinsæla stað í
Ásahverﬁnu í Garðabæ. Möguleiki er að útbúa sér íbúð á neðri hæð. Fallegar
eikarinnréttingar í öllu húsinu. Allar innihurðar eru 2,50 m á hæð. Gólfhiti er í húsinu.
Húsið er staðsett ofan götu og er glæsilegt útsýni af efri hæðinni yﬁr hraunið, í
átt að Bessastöðum, Snæfellsjökli og víðar. Glæsileg eign.
99,5 millj.

154,2 fm. 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. Stofa og borðstofa í opnu veglegu rými með gluggum
er snúa í austur, suður, suð- vestur og norður. Þrjú herbergi. Eignin býður upp á
heilmikla möguleika og staðurinn er óviðjafnanlegur.
51,9 millj.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 80,6 fm. 3ja - 4ra herbergja neðri hæð þ.e. íbúð
60,7 fm, geymsla 3,2 fm og herbergi í kjallara 16,7 fm á frábærum stað miðsvæðis í
Reykjavík. Sameiginlegur inngangur með efri hæðinni. Möguleiki er að leigja kjallaraherbergið út en sérinngangur er í kjallarann. Þak er endurnýjað.
30,9 millj.
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KLAPPARÁS. FRÁBÆR STAÐSETNING.

SKA
K FTAHLÍÐ.
Í
NEÐRI SÉRHÆÐ AUK
K BÍLSKÚRS.

ÁSVALLAGATA 2. EFRI HÆÐ OG RIS.

Mjög gott 338,6 fm einbýlishús á fjórum pöllum með innbyggðum bílskúr í lokuðum
botnlanga á frábærum stað neðst við Elliðaárdal. Auðvelt er að útbúa sér íbúð á
neðri hæð. Arinn í stofu. Stutt er í alla útivist, sundlaug og 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. 69,0 millj.

Vel skipulögð 111,1 fm. neðri sérhæð í góðu fjórbýlishúsi auk 22,8 fm. bílskúrs.
Fjögur svefnherbergi eru í íbúðinni auk bjartrar stofu, stórs eldhúss, gestasalernis
og baðherbergis. Tvær sér geymslur. Svalir til austurs og suðurs. Lóð afgirt með
tyrfðum ﬂötum fyrir framan og aftan húsið og fallegum gróðri. Frábær staðsetning í
efri hluta Skaftahlíðar, stutt í skóla, leikskóla og aðra þjónustu.
45,7 millj.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Glæsileg 103,7 fm. efri hæð og ris í reisulegu steinsteyptu þríbýlishúsi á frábærum
stað á horni Ásvallagötu og Ljósvallagötu. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð hið
innra á umliðnum árum og er í góðu ástandi. Samliggjandi stofur með gluggum í
þrjár áttir. Verið velkomin.
51,9 millj.
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EFSTALEITI 10 – „BREIÐABLIK“. ÚTSÝNISÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.

LANGALÍNA 13 - GARÐABÆ. 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15-17.45
4ra herbergja 154,3 fm. á 3. hæð (efstu) í glæsilegu fjöleignarhúsi miðsvæðis í Reykjavík. Samliggjandi stórar stofur með útgengi
á svalir til suðurs, sjónvarpsherbergi innaf stofum, rúmgott hjónaherbergi og skrifstofuherbergi. Sérmerkt bílastæði í bílageymslu
og hlutdeild í mikilli sameign. Á hverri hæð hússins eru setustofur, lagðar náttúrugrjóti, bjartar og rúmgóðar. Húsvörður er
búsettur í húsinu. Lóðin er glæsileg með sundlaug, heitum pottum o.ﬂ. Íbúð merkt 0303. Verið velkomin.
Verð 55,0 millj.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Glæsileg 128,4 fm. íbúð á 2. hæð á góðum stað í Sjálandshverﬁ auk sér stæðis í bílageymslu. Stórar svalir til norðvesturs með
útsýni yﬁr Arnarnesvoginn og að Seltjarnarnesi. Verulega aukin lofthæð er í stofum, eldhúsi og einu herbergi íbúðarinnar. Allar
innréttingar í íbúðinni frá Brúnási. Stórt opið rými sem í eru eldhús og stofur. Setustofa er með miklum gluggum. Örstutt er í
ylströnd sunnan megin hússins. Íbúð merkt 0204. Verið velkomin. Verð 49,9 millj.

Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

EINBÝLISHÚS OG SJÁVARLÓÐ
Á SELTJARNARNESI

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

DYNGJUVEGUR 12 104 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 01-01.
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HRAUNTEIGUR 18 105 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 01-01.
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Virðulegt 307 fm einbýlishús með bílskúr við Hamarsgötu 8 á Seltjarnarnesi.
Húsið stendur á 1.300 fm sjávarlóð á sunnanverðu Seltjarnarnesi. Húsið er
teiknað af Gunnlaugi Pálssyni arkitekt. Með húsinu selst einnig lóðin við
Hamarsgötu 6 sem er við hlið hússins (vestan megin). Einstök staðsetning og
glæsilegt sjávarútsýni. V. 190 m. 8875

Eignin verður sýnd mánudaginn 29.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
Frábærlega staðsett og mikið uppgerð 130,7 fm efri hæð við Dyngjuveg í
Reykjavík.
y j
Eignin
g er mikið uppgerð
ppg
ogg með glæsilegu
g
g útsýni
ý til austurs, suðurs
og vestur. Tvær bjartar og rúmgóðar stofur og tvennar svalir. Á lóð er sér ca
30-35 fm sólpallur með skólveggjum. V. 48,9 m. 8865

NAUSTAHLEIN 7 210

SÆBÓLSBRAUT 34A

ÍBÚÐ MERKT 01-01.

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

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 29.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 47,9 m. 8744

JÓRUSEL

200 KÓPAVOGI

VEL VIÐ HALDIÐ EINBÝLISHÚS
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ásamt 23 fm bílskúr. Nýtt þak, ný eldhúsinnrétting og hluti af baðherbergi endurnýjað. Parket og flísar á gólfi. Tvær verandir með skjólveggjum. Kaupendur
þurfa að vera 60 ára eða eldri. Eignin verður sýnd mánudaginn 29.júní milli
kl. 17:30 og kl. 18:00.V. 38 m. 8874

Eignamiðlun kynnir: Glæsilegt og frábærlega staðsett 311,1 fm einbýlishús
á sjávarlóð, byggt árið 1997, við Sæbólsbraut í Kópavogi. Húsið stendur á
sjárvarlóð innst inn í Fossvoginum, er á þremur pöllum með mikilli lofthæð,
innbyggðum ca 80 fm bílskúr og frábæru útsýni. V. 88 m. 8869

Þorrasalir 17 - 201 Kóp. búð merkt 02-10.
S
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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 útivistarparadísina Heiðmörk og Golfvöll GKG í túnfætinum.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 30.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. Verð frá 31,9 m. 3727

er fallegur og skjólgóður með timburverönd. Góð bílastæði eru fyrir framan
bílskúr og í götu. Fimm herbergi, þrjár stofur og tvö baðherbergi. Auðvelt að
fjölga herbergjum. Mögulegt að útbúa íbúð á jarðhæð. V. 54 m. 8876

Stakkholt 4 - 105 Reykjavík
S
HÚag

IÐ d
OPMánu

• 3ja til 4ra herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu með öllum íbúðum
Frábært útsýni
ý frá flestum íbúðum til sjávar
j
og/eða
g
til suðurs og
g vesturs yyfir borgina
g . Allar innréttingar
g og
g fataskápar
p
eru af vandaðri gerð . Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar . Bókið tíma í skoðun sölumönnum Eignamiðlunar Aðkoma
frá Þverholti. Eignin verður sýnd mánudaginn 29.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. frá 32,8 m. 4168

EINBÝLI

RAÐHÚS

Asparholt
p
2 225

Kleifarvegur 1 104 Rvk.
Afar skemmtilegt einbýlishús teiknað af Sigvalda Thordarsyni. Um er að ræða einbýlishús á tveim hæðum auk
kjallara og bílskúrs. Húsið skiptist í tvær hæðir og kjallara
eins og fyrr segir og er gengið inn á 1. hæð, á hæðinni er
anddyri, gestasnyrting, eldhús, borðstofa og stofa. 2. hæð
skiptist
p í fjögur
j g til fimm svefnherbergi,
g baðherbergi og
geymslu. Í kjallara er þvottahús og geymsla. V. 75 m. 365

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

Asparholt 2 Álftanesi 4ra herbergja íbúð á 2.hæð. Þrjú
svefnherbergi, flísalagt baðherb, baðkar og sturta.
Sérgeymsla innan íbúðarinnar. Sölumenn Eignamiðlunar
sýna. V. 33,5 m. 8846

Hörðukór - ppenthouse
Óvenju glæsilega innréttuð og vönduð 197,3 fm íbúð á
12 ogg 13. hæð (efstu) við Hörðukór í Kópavogi.
p g Stæði í
bílageymslu fylgir. Ótrúlega fallegt útsýni er frá eigninni
yfir höfuðborgina ásamt glæsilegu fjalla- og sjávarsýn.
Tvennar svalir og eru aðrar þeirra 167 fm og liggja meðfram efri hæðinni. V. tilboð 3015

SUMARHÚS
Álfholt 16 220 Hafnarfirði
Eignamiðlun
g
kynnir:
y
3 herb., 94,5 fm, íbúð á 2 hæð í
fjölbýlishúsi við Álfholt í Hafnarfirði. Íbúðin er laus strax,
sölumenn sýna. V. 24,5 m. 8848

Grenibyggð 30- Vandað einbýli á einni hæð
Einstaklega vandað og vel staðsett 230 fm einbýlishús á
einni hæð með innbyggðum bílskúr í Mosfellsbæ. Húsið
stendur á stórri lóð í skógarjaðri. Einstök staðsetning.
Stórar stofur og mikil lofthæð einkenna húsið, sem og
fallegur og gróinn garður. Mjög vel með farið hús sem
skiptist í forstofu, stórt hol, fjögur svefnherbergi, tvö
baðherbergi, eldhús, stofu, sólskála, bílskúr og þvottaherbergi. V. 69,9 m. 86951

Brekkubyggð 9 210
íbúð merkt 01-01. m bílskúr
Góð ogg vel skipul
p 3ja
j herb. íbúð á tveimur hæðum með
sérinng ásamt bílskúr. Mjög fallegt útsýni frá stofu. Íbúðin
skiptist í forstofu, stofu, eldhús og snyrtingu á efri hæð.
Neðri hæð skiptist í hol, tvo svefnherbergi og baðherbergi með þvottaherbergi innaf. Stutt í skóla og alla helstu
þjónustu. V. 35,0 m. 8862

4RA-6 HERBERGJA

PARHÚS

153 fm parhús ágætlega staðsett í hverfi. Fínt skipulag,
Þrjú svefnherbergi. Eignin er til afhendingar við kaupsamning, sölumenn sýna. V. 32 m. 8847

Snyrtileg og vel skipulögð 4ra herbergja 84,5 fm íbúð á
1. hæð. Þrjú
j svefnherbergi,
g björt
j stofa með útgangi
g g út á
suður svalir. Íbúðinni fylgja þrjár geymslur sem eru ekki
inn í fm tölu íbúðar. V. 35 m. 8867

Sólvallagata 31 - m. aukaherbergi
Falleg 3ja herbergja 107,6 fm íbúð á 1. hæð á þessum
vinsæla stað. Eldhús með fallegri eldri innréttingu, stór
stofa, tvö svefnherbergi og tvö aukaherbergi í sameign
með aðgengi að baðherbergi. V. 38,2 m. 8868

OP

IÐ

Fallegur sumarbústaður á frábærum útsýnisstað í
Hestvík við Þingvallavatn.
g
Bústaðurinn stendur á 850
fm eignarlóð sem er með miklum trjágróðri. Útsýnið er
einstakt. Góðar gönguleiðir. Aðeins er um 30 mín. akstur
frá Mosfellsbæ eða Reykjavík (Geithálsi). V. 29 m. 8273

HÚ

S

Nóa

tún

Mánatún 7-17

Til sölu tveir samliggjandi
ggj
41 fm bústaðir auk útigeymslu
g y
á
frábærum stað í Úthlíð. Heitur ppottur. Stór verönd. Fallegt
útsýni og umhverfi. Örstutt í sundlaug, golfvöll o.fl.
Bústaðirnir eru í skipulögðu sumarbústaðahverfi sem er
aðgangsstýrt með járnhliði sem tengt er fjarstýringu.
V. 13 m. 8765

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

Hestvík - Þingvallavatn

Hjarðarhagi 64 107 Rvk.
Esjugrund 12 116 Rvk.

Mosavegur 6 og 8 - Sumarbústaðir í Úthlíð
Austurkór 100 og 102 203 Kóp.

Sölusýning
29. 8.
júní
millimilli
kl. 17:15
og 17:45
- Aðkoma
Borgartúnsmegin
Sölusýning mánudaginn
miðvikudaginn
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

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR

BERTA
BERNBURG

GRÉTAR
HARALDSSON Hrl.

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.

EINAR S.
VALDIMARSSON

EDWIN
ÁRNASON

ÓSKAR H.
BJARNASEN

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR

Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur fasteignasali
sölumaður
gsm 893 2495

Löggiltur fasteignasali
sölumaður
gsm 694 6369

Löggiltur
fasteignasali

Sölustjóri
löggiltur fasteignasali

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

FOLDARSMÁRI 13 - 201 KÓP.

Verð 49,9 M.

Vorum að fá í einksasölu fallegt og vel viðhaldið ca.65 fm hús á sjávarlóð rétt innan við þorpið á Stokkseyri. Húsið stendur á 1620 fm
sjávarlóð þar sem óhindrað útsýni og aðgangur er að fjörunni og náttúrunni. Stór grasﬂöt með hlöðnum steingarði í kring. Hitaveita. Laust
strax. Sölumenn sýna.
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Verð 21,9 M.

Móttaka –
skjalavarsla

S

HRAUNBAKKI - STOKKSEYRI

MATTHILDUR
SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR

SÖLUSÝNING ÞRIÐJUDAGINN 30. JÚNÍ, FRÁ KL 17:00 - 17:30.

150,9 fm endaraðhús að meðtöldum 23,8 fm bílskúr. Stórglæsileg lóð, fallegt útsýni. Aukin lofthæð, verönd fyrir framan og aftan hús.
Innbyggður bílskúr með geymslulofti sem er ekki inni í fermetratölu hússins.

SKIPHOLT 9 - 105 RVK

EFSTALEITI 14 – 103 RVK

Tvær ný-innréttaðar 2ja og 3ja herb. ósamþ. 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.

Sérlega vönduð og falleg 156,8 fm. 3ja-4ra herb.
íbúð á 3. hæð í einu glæsilegasta lyftuhúsi landsins.
Mikil og vönduð sameign, setustofur, samkomusalur
með eldhúsi, billiardstofa, líkamsrækt, sauna, heitir
pottar, sundlaug. Sameiginleg geymsla. Húsvörður.

132,6 fm. íbúð á fyrstu hæð með útgengi út í garð frá
stofu og svefnherbergi. Sér stæði í bílageymslu. Mikil
og vönduð sameign, setustofur, samkomusalur með
eldhúsi, billiardstofa, líkamsrækt, sauna, heitir pottar,
sundlaug, sameiginleg geymsla og þvottaaðstaða.

Glæsileg 182,4 fm. 3ja - 4ra herb. penthouseíbúð
á 8. og efstu hæð í 101 SKUGGA. Mikil lofthæð,
einstakt útsýni. Lyfta gengur beint upp í íbúðina. Tvö
stæði í bílageymslu. Glæsileg eign á vinsælum stað.

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.

STRANDGATA 32 - 220 HFJ

ÁLFHÓLSVEGUR 145 - 200 KÓP. 26,7 M.

ÁLFHOLT 46A - 220 HFJ.

HELGALAND 5 - 270 MOS.44,7 M.

LAUGATEIGUR 30 - 105 RVK.

Falleg 187,5 fm íbúð ásamt 14,6 fm studioíbúð.
Frábær staðsetning í hjarta Hafnarfjarðar. Parket og
ﬂísar á gólfum. Laus við kaupsamning.

4ra herbergja 92,4 fm efri hæð með sér inngangi
á stórri lóð. Parket og ﬂísar á gólfum. Fallegt útsýni,
frábær staðsetning.

5 herb., 186,2 fm, einbýlishús, hæð og ris, ásamt
28,5 fm innbyggðum bílskúr. Verönd með útgengi
frá stofu og eldhúsi. Laus við kaupsamning.

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

75,3 fm vel staðsett íbúð í lokuðum botnlanga. Sér
inngangur og sameiginlegur garður.
Góðar innréttingar. Endurnýjað frárennsli.

57,9M

EFSTALEITI 14 - 103 RVK

49,1 M.

45,9 M.

VATNSSTÍGUR 14 - 101 RVK

TILBOÐ.

ÆGISÍÐA 123 - 107 RVK

21,9 M.

24,7 M.

RÁNARGATA 8 – 101 RVK

GOTT ATVINNUHÚSNÆÐI TIL LEIGU Á HÖFÐANUM
ERUM MEÐ TIL LEIGU MJÖG GOTT 300 FM
LAGERPLÁSS Á HÖFÐANUM TIL LEIGU.
GÓÐ LOFTHÆÐ OG INNKEYRSLUDYR.
GEYMSLUREKKAR GETA FYLGT.
MALBIKAÐ PLAN OG GÓÐ AÐKOMA.
NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR
STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON HDL
S: 895-2049 OG STEFAN@STAKFELL.IS
STAKFELL–STÓREIGN EHF.

FASTEIGNASALA

BORGARTÚN 30

Fullbúið gistiheimili með 8 íbúðaherbergjum og 2 studió íbúðum og sameiginlegum morgunverðasal alls 263,1 fm.
Eignin hefur verið í dagleigu á sumrin og lengri tíma leigu á veturna. Gistiheimilið, sem er rekið undir heimagistingarleyﬁ, er með góða
viðskiptavild eftir margra ára rekstur sama aðila. Allt innbú til rekstursins ásamt öllum leyfum og heimasíðu fylgir með í kaupunum.
Eignin er mikið endurnýjuð í áföngum s.s. vatns, ofna og klóaklagnir. Húsið er í snyrtilegu ástandi. Lóðin er eignalóð. Hér er um að ræða
einstakt tækifæri fyrir aðila sem vill taka við fyrirtæki í fullum rekstri gistiheimilis og hótelgeiranum í póstnúmeri 101.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stakfells í síma 535-1000.

105 RVK

Stakfell.is

stakfell@stakfell.is

SKÓGARVEGUR 12-14

ÞÚ TRYGGIR FAST VERÐ MEÐ ÞVÍ AÐ KAUPA STRAX.

STAKFELL KYNNIR FRÁBÆRT TÆKIFÆRI: VANDAÐAR ÍBÚÐIR Í NÝJU FALLEGU FJÖGURRA HÆÐA FJÖLBÝLISHÚSI MEÐ LYFTU Í FOSSVOGI, ÖLLUM ÍBÚÐUNUM FYLGIR STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU. GREIÐSLUR:
10% GREITT VIÐ KAUPSAMNING, 10% ÞEGAR HÚSIÐ ER ORÐIÐ UPPSTEYPT OG AFGANGUR VIÐ AFHENDINGU ÍBÚÐA. NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITTAR Á SKRIFSTOFU STAKFELLS Í SÍMA 535-1000 EÐA Í
STAKFELL@STAKFELL.IS

LINDARGATA 28

EINSTAKT TÆKIFÆRI TIL AÐ TRYGGJA SÉR VANDAÐAR ÍBÚÐIR Í 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.

SKUGGAHVERFIÐ

SÍÐASTA NÝBYGGINGIN ER KOMIN Í SÖLU. FALLEGAR OG VANDAÐAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR VIÐ LINDARGÖTU OG VATNSSTÍG. STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU,
GLÆSILEGT ÚTSÝNI YFIR SUNDIN OG ESJUNA. ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR HJÁ SÖLUMÖNNUM STAKFELLS Í SÍMA 535-1000 EÐA Á WWW.STAKFELL.IS

STAKFELL–STÓREIGN EHF.

FASTEIGNASALA

BORGARTÚN 30

105 RVK

Stakfell.is

stakfell@stakfell.is

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Lágmúla 4 108 Reykjavík

569 7000

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

w w w . m i k l a b o r g . i s

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:

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali

899 5856

Sími:

6955520

t

OPIÐ HÚS
mánudaginn 29.júní kl.17:30-18:00

Hringbraut 97
3ja herbergja ásamt aukaherbergi

Drafnarstígur
Einn af fáum steinbæjum sem eftir standa í
Rvík 65 fm. íbúðarhluti ásamt 15 fm kjallara
til viðbótar. Steinhleðslan er sýnileg að
innanverðu og gefur mikinn svip Eignin hefur
verið öll endurnýjuð Eignarlóð með 3 bílastæði
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

Lyngheiði - Hveragerði

í kjallara með sér salerni

Fallegt og vel staðsett einbýlishús
Talsvert endurnýjað innst í botnlanga
Eignin er skráð samtals 146,6 fm
Gott skipulag, fjögur svefnherbergi
Auðveld kaup, áhvílandi lán 26,2 millj

89.5 fm
Með útleigumöguleika
Nánari upplýsingar veitir:

á sérherbergi með salerni

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

Góð staðsetning

44,5 millj.

Verð :

28,0 millj.

Nánar: Atli 899 1178

Verð :

29,5 millj.

t

t

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

Hlíðarvegur 60
Afar glæsileg 3-4 herbergja neðri sérhæð í

Efstihjalli
Mjög vel skipulögð 102,7fm 6 herbergja íbúð
á 1 hæð með sérinngangi ásamt ca:52 fm
óskráðu rými í kjallara, samtals : 154,7 fm
Eignin er laus strax
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

tvíbýlishúsi á þessum vinsæla stað
Íbúðin er 103,3 fm með glæsilegum
innréttingum, gegnheilu parketi og gólfhita
Nánari upplýsingar veitir:

að hluta. Útgengt úr stofu á fallega lóð

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

lítill skógur við lóðarmörk - sér bílastæði

34,9 millj.

Verð :

39,5 millj.

Hrísmóar
Penthouse íbúð á efstu hæð
Stórglæsileg íbúð að stærð 108,9 fm
Hellulagðar þaksvalir í hálfhring
Einstakt útsýni
Rúmgóðar stofur - Lyftuhús
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

46,9 millj.

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

Funalind 13
Laugavegur
Mjög falleg 108,3fm 4ra herbergja endaíbúð á
2 hæð í góðu húsi vel staðsettu í miðborginni
Eignin er laus til afhendingar strax
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

49,0 millj.

Góð 4ra herbergja íbúð á 5 hæð, 115,2 fm

r
Laus til afhendinga

Vinsælt lyftuhús og fallegt útsýni
Gott skipulag og þvottahús innan íbúðar
Stórar svalir

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, sölufulltrúi
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000
Verð :

36,9 millj.

Garðsendi
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
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

46,9 millj.

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

Espigerði 4
Að stærð 65,5 fm / Hús í góðu viðhaldi

Gerplustræti
Glæsileg íbúð að stærð 113,3 fm.
Sérinngangur af svölum. Lyftuhús.
Glæsilegt eldhús með eyju. Rúmgóðar og
bjartar stofur. Stæði í bílageymslu / tvö auka
stæði fyrir þvotta-aðstöðu.
Nánar: Jórunn 845 8958

MIKLABORG

Verð :

35,5 millj.

Innréttingar sérsmíðaðar, 2011
Fataherbergi innaf svefnherbergi
Mikið útsýni / frábær staðsetning
Nánari upplýsingar veitir:

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

- með þér alla leið -

26,7 millj.

Breiðavík
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.
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

49,9 millj.

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið OPIÐ HÚS í DAG
mánudaginn 29.júní kl.18:00-18:30

Karlagata 20
Hugguleg 46,9 fm 2ja herbergja íbúð

Langalína 17
Glæsileg íbúð á jarðhæð, 139 fm
3 svefnherbergi Vönduð gólfefni
Sérsmíðaðar innréttingar Falleg lýsing
Sólpallur Stæði í bílakjallara
Fjölskylduhverfi
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

54,9 millj.

á 1. hæð

Falleg íbúð að stærð 91,0 Yfirtaka láns,
85% af heildarverði. Í dag þrjú svefnherbergi
Endurnýjað eldhús og baðherbergi að hluta.
Uppþvottavél, ísskápur og þvottavél fylgja
Dýrahald leyfilegt. Bílskúrsréttur

Nýjir gluggar í allri íbúðinni
Fræbær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir:

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

Suðurhólar

22,5 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

26,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 1.júlí kl.17:00-17:30

Austurkór 121-125
Perlukór 3A
Sérhæð í þríbýli að stærð 150,4 fm.
Stæði í bílakjallara. Möguleiki á fimmta
svefnherberginu. Opið eldhús og stofa.
Eign sem hefur verið vandað til.
Mikið útsýni.
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

49,5 millj.

í boði
Tvö byggingarstig

Flott og vel skipulögð raðhús á einni hæð
Húsin eru alls 150 fm með innbyggðum bílskúr
Opið stofu og eldhús rými, útgengt á lóð
Tvö svefnherb. fataherbergi innaf hjónaherb.
Skilast fullbúið án gólfefna að hluta

Nánari upplýsingar veitir:

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

Tilbúið til afhendingar fljótlega
Verð frá:

44,5 millj.

Austurgerði
Fallegt og reisulegt tvílyft einbýli
Jaðarlóð sem stendur við skóg
Hjónaherbergi m fataherbergi
Aukaíbúð á jarðhæð
28 fm bílskúr
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

77,5 millj.

t

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 2.júlí kl.17:30-18:00

Laufengi 14
Afar smekkleg mikið endurnýjuð 3ja herb.

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.

t

95,9 fm
Nýtt einstakt baðherbergi
Gegnheilt eikarparket og nýjar innihurðir
Fallegt útsýni

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, sölufulltrúi
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000
Verð :

22,9 millj.

ingu
Yﬁr helm

Verð :

36,9 millj.

Freyjugata

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

SÖLUSÝNING
þriðjudaginn 30.júní kl.18:30-19:30

Nánar: Helgi 780 2700

Gott úrval 3ja til 5 herbergja íbúða - Rúmgóð alrými
Eignaskipti skoðuð

35,7 milljónir
Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

- með þér alla leið -

Verð :

57,9 millj.

Rofabær

Verð frá:

www.miklaborg.is

29,9 millj.

Mjög mikið endurnýjað 224,6 fm einbýlishús
með 2 herbergja aukaíbúð og 28,8 fm bílskúr,
samtals : 253,4 fm. Fallegt útsýni
Eignin er mjög vel skipulögð
Sjón er sögu ríkari

Stæði í bílageymslu með öllum íbúðum

30,7 millj.

Verð :

Keilufell

Stærðir: 118-166 fm - Frábært fermetraverð

Vel staðsett 77 fm íbúð
Tvö svefnherbergi, stór stofa
Eldhús með borðstofuskála
Útigeymsla með ofni
Gott viðhald á húsi

Nánar: Jórunn 845 8958

seldur
r íbúða

Sóleyjarrimi

Nánar: Helgi 780 2700

Falleg sérhæð, 68,3 fm skráðir
Þrjú svefnherbergi
Sérinngangur
Mikið endurnýjuð, bæði bað og eldhús
Frábær staðsetning

Vindakór 2-8
www.vindakor.is

Afar glæsileg 111,8 fm 4ra herbergja
enda íbúð á 3 hæð í fallegu lyftuhúsi
ásamt stæði í bílageymslu
Stórar suð/vestur svalir með einstöku útsýni
Eignin er laus strax

Tunguvegur

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

Verð :

22,9 millj.

MIKLABORG



Allir þurfa þak
yfir höfuðið
Bárður Ingólfur
Geir Ingólfur
Heiðar
Bárður
Geir
Tryggvason Tryggvason
Gissurarson Gissurarson
Friðjónsson
896 5221
896 5221
5222
6935222
3356
896
896

Síðumúla 27 · www.valhöll.is
www.nybyggingar.is

Þú hringir
-við komum
-það ber árangur!

TRÖLLATEIGUR 34 - MOSFELLSBÆ. NÝLEGT RAÐHÚS.

Heiðar
Friðjónsson
693 3356

Erlendur
Margrét
+HLPLU
Erlendur
Margrét
Davíðsson Sigurgeirsdóttir
Sigurgeirsdóttir
%HUJPDQQ
Davíðsson
8970199
0199
5884477
4477
630
9000
897
588

+HLPLU
%HUJPDQQ
630 9000

588 4477

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

LINDASMÁRI 35 - OPIÐ HÚS - 112,9 fm, 4RA HERB.

Opið hús þriðjudaginn
30.júní 2015.
kl. 17,00 - 17,30
Nýkomið í einkasölu
glæsilegt endaraðhús á
tveimur hæðum með innb.
bílskúr alls 212 fm. Frábær
róleg staðsetning örskammt
frá miðbæ Mos, sundlaug,
skólum, verslunum og
þjónustu. Vandaðar
innréttingar, gólfhiti, 4
svefnherbergi, glæsil.
eldhús og bað + snyrting. Fallegur stór aflokaður suðvestur sólpallur og fl. Ingólfur
Gissurarson lg.fs. sýnir S:896-5222. ingolfur@valholl.is

þar er til sýnis fallega 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.
Baðherbergi 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

GRUNDARHÚS 34 - RAÐHÚS GAFARVOGI. OPIÐ HÚS.

GÓÐ 3JA HERB. ÍBÚÐ VIÐ ENGIHJALLI

IÐ
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IÐ

OP

ÚS

H

S
HÚ

IÐ

OP

Opið hús MÁNDAGINN
29.JÚLÍ 2015. KL. 20,00
- 20,30

Nýlegt 129 fm raðh. á mjög
góðum barnvænum stað
við Grundarhús nr.34, rétt
við skólana, sundlaugina 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. Ingólfur Gissurarson lg.fs. sýnir. S:896-5222

IÐ

OP

Opið hús mánud. 29.júní
frá kl. 17:00 til 17:30 að
Lindasmára 35, íbúð
02-02

ÚS

H

S
HÚ

Garðar
Ellert
*$QGUL
Garðar
Ellert
Kjartansson *XèODXJVVRQ
Róbertsson
Kjartansson
Róbertsson
8539779
9779
8934477
4477
662
2705
853
893

PéturSteinar
Steinar
Pétur
Jóhannsson
Jóhannsson
8934718
4718
893

G. Andri
.ULVWMiQ6
*$QGUL
Guðlaugsson
%MDUQDVRQ *XèODXJVVRQ
2705
611 4870
662662
2705

20
ára
1995 - 2015

HAMRAVÍK 28 - OPIÐ HÚS - 124,3 FM 4RA HERB.

IÐ

OP

Opið hús að Hamravík 28,
mánudaginn 29.júní frá
18:00 til 18:30 íbúð 03-03

ÚS

H

þar er til sýnis fallega 4ra
herb. 124,3 fm íbúð á efstu
hæð með sérinngangi. Þjú
rúmgóð herb. með parketi
og skápum. Rúmgott eldhús
með stórum borðkrók og
flísum á gólfi. Stór stofa
með parketi á gólfi, suður
svalir með útsýni. Baðherbergi með flísum og baðkari, þvottarhús innan íbúðar. Rúmgóð geymsla í kjallara með
glugga. Verð 34,9 milj, uppl. gefur Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

STYKKISHÓLMUR - GISTIHEIMILI Á BESTA STAÐ.
Opið hús mánudaginn
29. júní frá kl: 17:15 til
17:45 að Engihjalla 1. Um
er að ræða rúmgóða 3ja
herbergja 78 fm Íbúð á 6.
hæð. Andri Guðlaugsson
S 662-2705 sýnir. Nánari
upplýsingar veita Andri
Guðlaugsson 662-2705 eða
andri@valholl.is og Erlendur
Davíðsson í síma 8970199
eða á erlendur@valholl.is

Nýkomið í einkasölu, af
sérstökum ástæðum,
gistiheimilið Sundabakki í
351 fm fasteign (tvær hæðir
+ tvöf.bílskúr) innst í lokaðri
götu útvið sjávarsíðuna.
Gistipláss í dag fyrir liðlega
20 manns, auðvelt að auka
+ miklir möguleikar í bílskúr.
Áralöng viðskiptasambönd
hérlendis og erlendis.
Nær 100% bókun. Góður
rekstur og afkoma. Frábær
rekstur. Verð 69,6 millj.
Nánari uppl. veitir Ingólfur Giss. lg.fs. S:896-5222 ingolfur@valholl.is

BREKKUSEL 21 - RAÐHÚS Á GÓÐUM STAÐ.
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 43,9 millj.
Uppl.veitir Bárður 896-5221
pantið skoðun.

BLIKANES - EINBÝLI. FRÁBÆR STAÐSETNING.

GLÆSILEGT PARHÚS VIÐ VÆTTABORGIR

Vel skipulagt, 303 fm skemmtilega hannað einbýlishús
á einni hæð með tvöföldum
bílskúr. Húsið er staðsett
sunnanmegin við götuna
og skartar fallegu sjávarútsýni til sjávar. Stórar stofur.
Möguleiki á 5 svefnherbergjum. Fallegur og vel
skipulagður garður.
Verð 85 millj. Uppl. veitir
Bárður H Tryggvason í
896-5221.

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,
uppl. veitir heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

HLYNSALIR, 3JA HERB. 105,3 fm. LYFTUHÚS MEÐ BÍLAG.

ÞINGHÓLSBRAUT - KÓP. 125 FM 2JA ÍBÚÐA EIGN.

Í einkasölu við Hlynsali
í Kópavogi, falleg 3ja
herb.105,3 fm íbúð á fjórðu
hæð í lyftuhúsi. Rúmgóð
stofa, yfirbyggðar suður
svalir með gleropnun,
fallegt eldhús. Tvö rúmgóð
herbergi með nýju parketi á
gólfum og stórum skápum.
Baðherbergi með baðkari og
flísum. Rúmgóð sérgeymsla
í kjallara og sér stæði í
bílageymslu.
Verð 32,5 milj, allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Hef tekið í einkasölu 2ja
íbúða eign við Þinghólsbraut
í Kópavogi. Aðalíbúðin
er þriggja herb 72,4 fm
íbúð með sérinngangi, og
í kjallara er 2ja herb. 52
fm íbúð með sérinngangi.
Aðalíbúðin er rúmgóð með
bjartri stofu og fallegu
eldhúsi, tveimur herbergjum
og baðherbergi með sturtu,
glugga og tengi fyrir þvottavél. Íbúðin í kjallara er
með sérinngangi bakatil,
stofu, eldhúsi og svefnherbergi. Baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél.
Verð 33,6 milj, uppl. gefur Heiðar í s:693-3356

HLYNSALIR - BÍLSKÝLI. FALLEG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ.
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

SUMARHÚS
HRÍSEY - FALLEGT EINBÝLI Í FÖGRU UMHVERFI.
Mjög gott 138 fm einbýli á
góðum stað í Hrísey perlu
Eyjafjarðar. Tilvalið orlofshús sem nýtist frábærlega
allt árið. 3 svefnherbergi,
gott skipulag, frábær afgirtur sólpallur, gott viðhald,
gömul uppgerð dráttarvél
fylgir til ferða innan eyjar.
og fl. Mjög góð nýleg sundlaug í eyjunni, ferðir milli
lands og eyjar (15 mín) á 2
tíma fresti.
Verð 14,9 m. Uppl. veitir
Ingólfur Giss. lg.fs. S:8965222 ingolfur@valholl.is

VILLINGAVATN VIÐ ÞINGVALLAVATN.
Í einkasölu 48,1 fm
sumarhús á eignarlandi
í landi Villingavatns við
Þingvallavatn. Húsið er
byggt 1974 en stækkað og
endurnýjað 1993, skiptist í
stofur, tvö herbergi, eldhús,
baðherbergi og geymslu.
Vatn kemur úr borholu
sem sumarhúsaeigendur á
svæðinu eiga, rafmagn er
í húsinu. Um er að ræða
2.257 fm eignarland á
þessum frábæra stað rétt
við Þingvallavatn, stæði fyrir bát í bátahöfn fylgir húsinu. Verð 14,9 milj, uppl. veitir
Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

FALLEGT 85 FM SUMARHÚS RÉTT VIÐ ÁLFTAVATN.
Höfum tekið í sölu fallegt
84,8 fm sumarhús við
Selmýrarveg rétt við
Álftavatn í Grímsnes og
Grafningshreppi. Húsið
sem er með þremur
svefnherbergjum er mikið
endurnýjað. Byggt var við
það 2007 og á sama tíma
var það endurnýjað að
innan og utan. Endurnýjað
eldhús og baðherbergi,
100 fm verönd með heitum
potti. Svefnloft að hluta.
Hitaveita,eignarland og fallegt umhverfi. Húsið selst með öllu sem í því er.
Verð 24,9 milj. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

SKAGAFJÖRÐUR - BRENNIGERÐI OFAN SAUÐÁRKRÓKS.
Fallegur sumarbústaður á
frábærum stað rétt ofan
Sauðárkróks með frábæru
útsýni yfir Skagafjörðinn,
Málmey, Drangey, Fjörur og
Fjöll. 2 svefnherbergi, gott
svefnloft, vel innréttaður,
bað m.sturtuklefa, rafmagn,
rúmgóð verönd á tvo vegu.
40 mín gangur í sundlaug
Sauðárkróks. Verð 14,9
millj. Skuldlaus. Uppl. veitir
Ingólfur Giss. lg.fs. S:8965222 ingolfur@valholl.is

HEILSÁRSHÚS - SVARFHÓLSLAND VIÐ VATNASKÓG.
Gæsilegt nýlegt 87 fm heilsárshús á steyptum söklum.
3 svefnherbergi. Stofa með
fallegum frönskum gluggum
á þrjá vegu. Eldhúsið með
hvítri háglans innréttingu. Baðherbergi með
sturtuklefa og innréttingu,
Ca 200 fm verönd m heitum
potti. Hitaveita, kalt vatn og
rafmagn.
Gott verð 19,5 m./ tilboð.
Skipti á ódýarai t.d nýlegum
bíl, skoðað. Uppl.veitir
Ingólfur Gissurarson lg.fs. S:896-5222 ingolfur@valholl.is

SUMARHÚS Í LANDI REYKJAVALLA BLÁSKÓGARBYGGÐ.
EIGNARLÓÐ.
Í einkasölu fallegt 60 fm
sumarhús á eignarlóð í landi
Reykjavalla í Bláskógabyggð, húsið er byggt 2009
og er mjög vandað. Húsið
skiptist í stofu með parketi
á gólfum, hvíttaður panill á
veggjum, fallegar innréttingar tvö herbergi með parketi
á gólfum, forstofu, svefnloft
og geymslu. Stór ca. 70 fm
pallur með heitum potti og
skjólgirðingum.
Verð 16,9 milj,
uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

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

Markarflöt 19

67.400.000

210 Garðabær

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. júní kl.17.30-18.00
Herbergi: 5

Stærð: 237,4 m2

Ásbraut 17

200 Kópavogur

32.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. júní kl.18.30-19.00

Bílskúr

Herbergi: 4

Stærð: 123.9 m2

Langalína 10

44.500.000

210 Garðabær

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 30. júní kl.17.30-18.00

Bílskúr

Herbergi: 3

Stærð: 120,9 m2

Bílageymsla

Mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð + bílskúr. Búið er að endurnýja ﬂest
öll gólfefni, eldhús og aðalbaðherbergi. Í eigninni eru 3 svefnherb. Húsið er
einstaklega vel staðsett innst í botnlanga. Lóðin er stór með fallegum gróðri og
timburverönd. Búið er að samþykkja stækkun á húsinu.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Björt og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 4.hæð með nýlegu parketi og endurnýjuðu
eldhúsi. Mjög rúmgóður bílskúr fylgir íbúðinni, 31.2 fm. Húsið var mikið endurnýjað fyrir sirka 3 árum. Sameiginlegt þvottahús er á hverja hæð fyrir sig þar sem
hver og einn er með sína vél og mikið er af snúrnum.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Stórglæsilega 3ja herbergja íbúð með verönd, stórum sérafnotarétti í garði og
óhindruðu sjávarútsýni í fallegu lyftuhúsi við Löngulínu 10 í Garðabæ. Stæði í
lokaðri bílageymslu fylgir. Eignin nýtur einstaks útsýnis. Húsið stendur við
hafﬂötinn til austurs og er því í nánum tengslum við sjóinn, fuglalíf og náttúru.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Langalína 18

Langalína 34

Njálsgata 20

46.900.000

210 Garðabær

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 30. júní kl.18.30-19.00
Herbergi: 4

Stærð: 149,5 m2

210 Garðabær

66.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 30. júní kl.19.30-20.00

Bílskúr

Herbergi: 4

Stærð: 152,1 m2

35.900.000

101 Reykjavík

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 1. júlí kl. 18:00-18:30

Bílageymsla

Herbergi: 3

Stærð: 78,5 m2

Glæsileg 4herb íbúð á efstu hæð með aukinni lofthæð og gólfsíðum gluggum
ásamt bílskúr. Um er að ræða 149,5 fm eign og þar af er bílskúr 23,6 fm. Allar
innréttingar eru frá Brúnás úr eik og öll tæki eru frá AEG. Gólfefni eru samræmd í
allri íbúðinni, parket og ﬂísar. Rúmgóðar suður svalir eru í íbúðinni og þvottaherbergi innan íbúðar. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Stórglæsileg íbúð á einstökum útsýnisstað. Íbúðin er á jarðhæð sem er skráð 152,1
fm og að auki er stæði í lokaðri bílageymslu sem hægt er að loka með hurð. Húsið
stendur alveg við sjávarﬂötinn og útsýnið er stórfenglegt. Eigninni fylgir 127,3fm
sérafnotaréttur á lóð. Búið er að yﬁrbyggja ca 20fm garðskála sem er ekki inni i
skráðum fermetrum. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Gullfallega 78,5 fm 3ja herberja íbúð á 1. hæð í fallegu húsi í miðbæ Reykjavíkur
(gengið upp hálfa hæð). Eignin hefur verið mikið endurnýjuð bæði að innan og
utan undanfarin ár. Svalir í suður. Lofthæð 280 cm. Sjón er sögu ríkari.
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Hlíðarhjalli 53

Ástún 2

Frístundahús Hvammsskógi

25.900.000

200 Kópavogur

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. júni kl. 17.00-17.30
Herbergi: 3

25.900.000

200 Kópavogur

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. júni kl. 18:00-18:30

Stærð: 79 m2

Herbergi: 3

Herbergi: 5 - 6

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð við Ástún í Kópavogi. Íbúðin
sjálf er 73,7 fm með sér geymslu sem er ekki skráð í heildar fm fjölda. Tvö rúmgóð
svefnherbergi. Sér merkt bílastæði fylgir íbúðinni.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Garðatorg 4

Þorrasalir 13-15

20

48.900.000

NÁNARI UPPÝSINGAR Í SÍMA 893 4416

Stærð: 73.3 m2

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð við Hlíðarhjalla í Kópavogi. Íbúðin
sjálf er 78,6 fm með sér geymslu sem er ekki skráð í heildar fm fjölda.
Íbúðin getur verið laus ﬂjótlega.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

210 Garðabær

Skorradal

Stærð: 147,0 m2

Alveg einstakt og stórglæsilegt heilsárshús hannað af Úti og Inni ehf, staðsett á
fegursta stað í skóginum. Húsið er steinsteypt, umlukið af háum trám og gróðri
með lækjarsprænu og skógarbölum. Alger kyrrð og einangrun frá næstu
nágrönnum innan lokaðs svæðis í einkaeign.
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Verð: 36,9- 48,2m

201 Kópavogur

ÍBÚÐIR

SELDAR!

BÓKIÐ SKOÐUN - VERIÐ VELKOMIN
Fjölbýlishús Herb: 3-4 Stærð: 107-126 m2

3-4 HERBERGJA ÍBÚÐIR
Nýjar, bjartar og vel skipulagðar 3ja - 4ra herbergja íbúðir á þessum vinsæla stað í Kópavogi. Húsið stendur á fallegum
stað fyrir ofan golfvöllinn við Víﬁlsstaði. Einstaklega fallegt útsýni. Stærðir frá 107 - 126 fm. Afhending í ágúst 2015.
Uppl. Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225 og Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499
EG Ð
SIL
Ú
GLÆGARÍB
IN

SÝN

Einstaklega glæsilegt 4-5 hæða fjölbýlishús í nýjum miðbæ
Garðabæjar. Í húsinu eru 42 íbúðir frá 75 m2 til 190 m2 auk
stæðis í bílageymslu.
TRYGGÐU ÞÉR ÍBÚÐ Í HJARTA GARÐABÆJAR
KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ NÁNAR Í SÍMA 520 9595

Kleppsvegur 62

104 Reykjvík

37.500.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 30. júní kl.. 17.30-18.00
Herbergi: 3

Stærð: 102 m2

Falleg 3ja herbergja útsýnisíbúð á 6 hæð í góðu lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri.
Íbúum húsins býðst að fá ýmsa þjónustu frá Hrafnistu og hafa aðgengi að sundlauginni. Í boði er neyðarhnappur sem er tengdur Hrafnistu. Sameiginlegur salur
er í húsinu og hægt að ganga beint frá honum út að Hrafnistu. Íbúðin er laus við
kaupsamning. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Brekkuhjalli 3

200 Kópavogur

49.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 30. júní kl 17.30 – 18.00
Hæð

Herbergi: 3 - 4

Stærð: 161 m2

Björt og falleg hæð með mikilli lofthæð. Eldhúsinréttingin er með hvíttuðum aski.
Stofurnar eru bjartar með gegnheilu merbau niðurlímdu parketi. Þrjú til fjögur
svefnherbergi og góð nýting á plássi. Stórar svalir og fallegt útsýni. Bílskúr.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Borg fasteignasala
Síðumúla 23
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali
777 2882

6
herb.

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður
897 1401

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali
848 4806

Sigurður Fannar Hildur
Guðmundsson Birkisdóttir
Sölumaður
Sölumaður
897 5930
663 4539

321
m2.

5
herb.

Ingimar
Ingimarsson
Hrl.
519 5501

Þórunn
Vilborg
Sigurðardóttir G. Hansen
Sölumaður
Fasteignasali
778 7707
853 7030

Stefán Páll
Jónsson
Sölumaður
781 5151

235
5
m2.

519 5500
Úlfar Þór
Davíðsson
Fasteignasali
897 9030

7
herb.

Stefán
Jóhann
Fasteignasali
864 8808

Jóhanna
Gísli Elí
Sigurðardóttir Guðnason
Sölumaður
Sölumaður
662 1166
698 5222

239
m2.

Sævangur 33

Kaldalind 11

Ólafsgeisli 109

Húsið var allt endurnýjað að innan árið 2008. Gott
skipulag þar sem eru 4 stór herbergi, stórar og
opnar stofur með mikilli lofthæð, glæsilegt eldhús
og sameiginleg rými sem henta stjórfjölskyldum.
Innréttingar frá Brúnás og vandað efnisv

Borg Fasteignasala kynnir einstaklega vel
staðsett og vandað einbýlishus a tveimur
haðum með miklu utsýni. Eignin er samtals
235 fm. og skiptist i ibuðarhluta 202,4 fm.
og 32,4 fm. bilskur.

Einstaklega fallegt og vel skipulagt einbýlishús
á frábærum stað við Ólafsgeisla, rétt fyrir ofan
Grafarholts golfvöllinn. Húsið er á tveimur
hæðum alls 239 m2 með innbyggðum 35 m2
bílskúr.

Verð: 84.000.000
4
herb.

Þóra
Fasteignasali
777 2882

87,7
m2.

Verð: 85.000.000

Þóra
Fasteignasali
777 2882

230
m2.

Verð: 74.900.000

Lundur 92

Lynghagi 20

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergj íbúð á 1. hæð
með sér inngangi í glæsilegu húsi við Eskihlíð í
Reykjavík. Íbúðin er skráð 87,7 fm þar af 5,2 fm
geymsla. Húsið hefur fengið gott viðhald í gegnum
árin, m.a var húsið steinað fyrir um 3 árum síðan.

Einstaklega vel staðsett 230 fm. Íbúð á
vinsælum stað við Lund í Kópavogi. Frábært
aðgengi og meðal annars sér inngangur
beint úr bílakjallara. Glæsileg eign á tveimur
hæðum.

Björt og falleg miðhæð við Lynghaga í vestubæ
Reykjavíkur. Íbúðin er tveggja herbergja og skráð
alls 59,4 fm. Eignin skiptist í hol, eldhús, baðherbergi svefnherbergi og stofu. Parket og
ﬂísar á gólfum. Svalir frá svefnherbergi..

Verð: 35.900.000
157,
157
157,5
7
m2.

Verð: 69.900.000

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

342,5
m2.

Verð: 28.900 000

ATVINNUHÚSNÆÐI

ATVINNUHÚSNÆÐI - SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

Langholtsvegur 109-111

Nýbýlavegur - atvinnuhúsnæði

Álfabakki

Verslunarhúsnæði við Langholtsveg í Reykjavík.
Skv. Þjóðskrá Íslands er stærð eignarinnar 157,5
fm. Á húsnæðinu er 5 ára leigusamningur.
Leigutaki er verslun í góðum rekstri. Um er að
ræða snyrtilegt og bjart verslunarhúsnæði.

Húsnæðið er snyrtileg innréttað með
gólfsíðum gluggum sem henta vel til útstillingar. Húsnæðið skiptist í opið verslunarrými,
þrjár lokaðar skrifstofur, kafﬁstofu. Góð
aðkoma og næg bílastæði.

Húsnæðið skiptist í ﬁmm skrifstofur þar af
ein rúmgóð sem hægt er að nýta sem fundarherbergi. Móttaka er við innganginn á rýminu
ásamt eldhúsi/kafﬁstofu.
Laust strax til afhendingar

Verð: 33.900.000
3
herb.

80,8
m2.

Verð: 58.000.000
OPIÐ
HÚS

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

97,4
m2.

ATVINNUHÚSNÆÐI

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

Þóra
Fasteignasali
777 2882

59 4
59,4
59
m2.2

Eskihlid 35

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

Axel
Axelsson
Sölumaður
820 6478

Brandur
Sölumaður
897 1401

2
herb.

Verð: 15.900.000
Ein
in-býli
lishús
ssh
hús
hús

Brandur
Sölumaður
897 1401

43,1
4
43
m2.2

Opið hús mánudaginn 29. júní kl. 17.30-18.00

Mávahlíð 6

Garðastræti

Akurgerði 15

80,8 fermetra 3ja herbergja íbúð með sérinngangi
í kjallara við Mávahlíð 6 í Reykjavík. Íbúðin skiptist
í forstofu, hol, eldhús, tvö svefnherbergi, stofu,
baðherbergi og geymslu ásamt sameignilegu
þvottahúsi í sameign.

Glæsilegar 2ja herbergja íbúðir í endurbyggðu 6
íbúða húsi við Garðastræti.
Lausar til afhendingar strax.
Eingöngu tvær íbúðir eftir í húsinu.

Einbýlishús á einni hæð með fjórum svefnherbergjum að Akurgerði 15 í Vogum á Vatnsleysuströnd. Húsið er 143,1 fm að stærð,
fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, stofa
og borðstofa og rúmgott eldhús.

Verð: 27.900.000

Brandur
Sölumaður
897 1401

Verð: TILBOÐ

Brandur
Sölumaður
897 1401

Verð: 24.900.000

Gunnlaugur
Sölumaður
844 6447

OPI
HÚ Ð
S

Þorrasalir 13-15
Sjafnarbrunnur 1-3
13

Nýjar íbúðir á besta stað í Úlfarsárdal.
Fullbúnar sýningaríbúðir með gólfefnum og
ljósum. Vandaðar innréttingar frá Brúnas, AEG
raftæki, hlaðnir milliveggir.
Frábær staðsetning í dalnum. Útsýni yfir dalinn
og nágrenni. Stutt í náttúruna og gönguleiðir.
Nýjar fullbúnar 3ja, 4ra og fimm herbergja
íbúðir, allar með stæði í bílageymslu.
Afhending: Hús nr.3 í júlí 2015 og hús nr.1 í
ágúst/sept 2015.
Verð frá 34,9m til 44,8m.
Stærð íbúða: 103 - 147 fm.

Opið hús mánudaginn 29. júní
milli kl.18 -19 vertu velkomin
Hannes Steindórsson

Stefán Jarl Martin

Kristján Þ. Hauksson

Löggiltur fasteignasali

Lögg. leigumiðlari. Sölufulltr.

Sölufulltrúi.

699 5008

892 9966

696 1122

hannes@fastlind.is

stefan@fastlind.is

kristjan@fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

FASTEIGNASALA REYKJAVÍKUR
Sylvía
Walthersdóttir
Löggiltur
Fasteignasali

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

María K
Jónsdóttir
Sölufulltrúi

Opið hús

Hlíf
Hilmisdóttir
Sölufulltrúi

29. júní Kl. 17:30-18:30

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

Halldór K
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Opið hús

29.júní kl.17:00-17:30

Laufrimi 73

112 Reykjavík

Fallegt endaraðhús á einni hæð með góðum palli í fjölskyOGXY QXXPKYHUÀîDUVHPVWXWWHUtDOODîMyQXVWX

Raðhús

4 herb

39.900.000.-kr

133,9 fm
660 8002

hordur@fr.is

Þórdís
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Opið hús 60 ára og eldri

Hjallabraut 33

29.júní kl.18:00-19:00

220 Hafnarfjörður

Einstaklega björt og sjarmerandi íbúð fyrir 60 ára og
eldri með fallegu náttúru-útsýni. Félagsstarf aldraðra í
+DIQDUÀUêLHUVWDUIDQGLtK~VLQXRJK JWHUDêNDXSD
sér hádegismat í mötuneyti hússins. Hárgreiðslustofa og
snyrtistofa er í húsinu.

Fjölbýli

62,7 fm

2 herb

26.900.000.-kr

862 1914

thordis@fr.is

marriia
ia@
a@fr.
fr is

Breiðavík 47

Raðhús

112 Reykjavík

5 herb

54.900.000.-kr

820 8080

binni@fr.is

477 7777
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111 Reykjavík

Falleg og rúmgóð 92,1 fm 3ja herbergja íbúð
með palli í góðu fjölbýli við Æsufell.
Stutt er í alla helstu þjónustu.

Glæsilegt og vel skipulagt endaraðhús á tveimur hæðum við Breiðuvík 47 í
Grafarvogi. Um er að ræða 166,2 m2 þar af 33,6 m2 bílskúr. Fallegur garður
með góðum sólpalli. Innkeyrsla hellulögð. Allur frágangur til fyrirmyndar .
Hús sem hefur verið mikið lagt í. Vandað jafnt innan sem utan.

166,2 fm

Æsufell 6

fr@fr.is

Fjölbýli

3 herb

23.900.000.-kr

92,1 fm
695 4649 / 692 0000

halldor@fr.is

Heiðvangur 74

+DIQDUÀUêL

5~PJRWWRJEMDUWHLQEìOLVK~VtJyêXKYHUÀt
+DIQDUÀUêL(LJQLQVDPDQVWHQGXUDIIRUVWRIX
forstofuherbergi, miðrými/ sjónvarpsholi, eldhúsi,
borðstofu, stofu, 4-5 svefnherbergjum, 3 baðherbergjum,
þvottahúsi, bílskúr og geymslu.

Einbýli
311,6 fm

5 herb

68.200.000.-kr

695 4649 / 692 0000

halldor@fr.is

www.fr.is

TIL SÖLU LÓÐIRNAR 17 og 27
VIÐ LAMBHAGAVEG Í REYKJAVÍK

6DIDPìUL5H\NMDYtN
2SLêK~V


Opið hús mánud. 29. júní kl. 18:30 - 19:00
Til sölu er björt og falleg tveggja íbúða eign ásamt bílskúr á góðum stað í Safamýri.
Um er að ræða 117,4 fm sérhæð, 28 fm bílskúr og 34,4 fm stúdíó íbúð í kjallara
ásamt tveimur sérgeymslum og sérþvottahúsi í sameign. Samtalst er eignin því
199,1 fm að stærð. Þetta er eign sem er vert að skoða og er laus til afhendingar.
Frekari upplýsingar veitir Snorri í síma 699-4407 eða snorri@hofudborg.is.
+|IXêERUJIDVWHLJQDVDODÃ+OtêDVPiUDK
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TIL SÖLU:

Sumarhús að Morastöðum 3

Lóðin Lambhagavegur 17 er að stærð 11.464 fm og liggur hún neðan
Lambhagavegar að ánni Korpu. Lóðin er sléttlend og á henni eru í dag engin
mannvirki önnur en leifar af gamalli gróðrarstöð.
Lóðin Lambhagavegur 27 er að stærð 5.344 fm og á henni er íbúðarhús byggt
úr timbri að stærð 159.8 fm. og er það í góðu ástandi. Lóðin er ofan við
Lambhagaveginn.
Samkvæmt lóðarleigusamningum frá Reykjavíkurborg er kvöð á lóðunum að þær
séu leigðar undir gróðurhús, útiræktun eða skilda starfsemi. Nýtingarhlutfall
lóðanna til bygginga má vera 0.24 og 1/3 skal vera grænt svæði.
Staðsetning lóðanna er mjög góð nálægt Vesturlandsvegi og hafa þær gott
auglýsingagildi. Góð aðkoma er að Lambhagavegi bæði frá Vesturlandsvegi og
úr Grafarholti.

Sumarhús að Morastöðum 3, ásamt eins hektara eignarlóð úr landi Morastaða í Kjósarhreppi. Húsið stendur
hátt uppi í hlíðinni og þaðan er frábært útsýni út yfir mynni Hvalfjarðar og allt þar í kring. Fjarlægð frá Rvík er 33 km
og 21 km frá Akranesi. Húsið sem er 45 fm “kúluhús” er byggt úr timburgrind og er sérstakur dúkur strengdur yfir
hluta grindarinnar, hinn hlutinn er úr gleri.
• Á lóðinni eru gróðurhús og geymsla fyrir verkfæri og grænmeti.
• Sjáfrennandi vatn.
• 2.000 lítra vatnstankur úr stáli.
• Sannkallaður sælureitur í sveit.

Allar frekari upplýsingar veitir Ingileifur Einarsson lögg. fasteignasali s. 894 1448

Sími
Sími
í

568 2444
568
2444
Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

ÁBYRG FASTEIGNASALA - www.asbyrgi.is

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

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.

Grandavegur
g 1 4ra
OPIÐ HÚS MÁNUD. 29.6 FRÁ KL.17-17:30
IÐ

OP

Atvinnuhúsnæði

EIGNIR VIKUNNAR

Grandavegur 1, íb. 301: Ca. 105 fm. björt
og falleg íbúð á 3. hæð í vönduðu húsi við
Grandaveg. Suðursvalir frá rúmgóðri stofu.
Þrjú svefnherbergi, parket á stofu og gangi.
Flísalagt baðherbergi. Eignin getur verið laus
fljótlega.

S
HÚ

Granaskjól - einbýli m. 5 svefnherbergjum

Verð 38,9 millj.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 29.6.
FRÁ KL. 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

Flúðasel 8 raðhús
OPIÐ HÚS MÁNUD. 29.6 FRÁ KL.18-18:30

Dragháls-til sölu
Ca. 721 fm. gott iðnaðar og skrifstofuhúsnæði við
Dragháls. Malbikað plan, stórar innkeyrsludyr og
mikil lofthæð. Vörulyfta milli hæða.Hafið samband
og gerið tilboð.
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tveimur hæðum á góðum stað
við Granaskjól. Niðri eru
stofur m. útgengi á stóran sólpall.
Eldhús með vandaðri nýlegri
innréttingu og öllum tækjum.
gestasnyrting og þvottahús. Á
efri hæð eru 5 svefnherbergi og
sjónvarpshol. EIGNIN ER LAUS.
SKIPTI MÖGULEG,

Flúðasel 8: Ca. 170 fm fallegt raðhús á 2
hæðum ásamt bílskúr. Niðri eru 3 svefnherbergi, baðherbergi, 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.
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V. 77 millj.
BÓKIÐ SKOÐUN Í S. 552-1400
EÐA 694-1401

Verð 43,4 millj.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 29.6
FRÁ KL.18-18:30, VERIÐ VELKOMIN.

Sumarhús

Sumarhús

DALBRAUT-STAÐUR M. AUGLÝSINGAGILDI.
Ca. 25 fm. verslunar/þjónustuhúsnæði á horni
Dalbrautar og Kleppsvegar. Verð aðeins 7,5 millj.

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

Sumarhús-Húsafelli
Mjög vel staðsett gott sumarhús við Kiðárbrekkur í
Húsafelli. Fallegt umhverfi nálægt ánni, náttúrulegur
gróður á lóðinni. Sundlaug, golfvöllur, veitingarekk
stur o.fl. á svæðinu. Verð 17,9 millj.

Smiðshöfði/Stórhöfði-góð eign
Ca. 240 fm. mjög snyrtilega innréttað atvinnuhúsnæði. Plássið er skráð við Smiðshöfða en aðkoma
er frá Stórhöfða. Lofthæð um 4 metrar og góðar
innkeyrsludyr. Verð 35,9 millj.

Reykjabyggð Mosfellsbæ - einbýli

Ca. 179 fm. vandað einbýli á góðum stað við Reykjabyggð í Mosfellsbæ. Á teikningu eru fjögur
svefnherbergi, en opnað hefur verið milli tveggja. Baðherbergi er einstaklega vandað með nuddbaðkari og sérsturtuklefa. Í bílskúr hefur verið innréttuð stúdíoíbúð sem getur hentað vel að
leigja. Verð 48,9 millj.

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

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

Lindarberg - Hafnarfjörður - Einbýli

Skógarás - Hafnarfjörður - Einbýli

Lækjarás - Garðabær - Einbýli

Háholt 16 - Hafnarfjörður - Penthouse

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 í Setbergshverfinu. Verð
69,2 millj.

Í einkasölu glæsilegt vandað tvílyft einbýli með innbyggðum bílskúr
samtals 301,6 fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Halegon lýsing, hiti í gólfum. Róleg og einstök staðsetning í Áslandshverfinu.
Útsýni. Verð 79,6 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.

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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Lækjargata 32 - Hafnarfjörður - 4ra herb.

Langalína - Garðabær - 3ja herb.

Skipalón 25 - Hafnarfjörður - 3ja herb.

Hringbraut - Hafnarfjörður - 2-3ja herb.

Hraunhamar kynnir fallega endaíbúð í nýlegu fjölbýli við Lækinn
í Hafnarfirði. Íbúðin er 124,8 fm. Gott aðgengi, lyfta. Baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf. Rúmgóð stofa, borðstofa. Opið eldhús með
fallegri innréttingu. Gólfefni eru parket og flísar. Verð 39,9 millj.

Nýkomin í sölu glæsileg 120,9 fm. útsýnisíbúð í nýlegu lyftuhúsi.
Eldhús með innréttingu úr eik og góðum tækjum. Gólfefni eru
vandað parket og flísar. Góð geymsla í kjallara ásamt stæði í
bílageymslu. Stór verönd er útaf stofum og afgirt séreignarlóð. Sér
stæði er í bílageymslu. Verð 44,5 millj.

Glæsileg 101,6 fermetra 3ja herbergja íbúð með sér inngang ásamt
stæði í bílageymslu við Skipalón 25 í Hafnarfirði. Íbúðin er í mjög
góðu ástandi og er tilbúin til afhendingar við kaupsamning. Skipting
eignarinnar: Forstofa, hol, 2 svefnherb, þvottahús, baðherb, stofa,
eldhús, geymsla, auk þess er stæði í bílageymslu. Verð 32,9 millj.

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.

Álfholt - Hafnarfjörður - Glæsileg sérhæð

Hringbraut 59 - Hafnarfjörður - Sérhæð

Furuás 23 -27 - Hafnarfjörður - Raðhús

Suðurgata 82 - Hafnarfjörður - Parhús

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.

Nýkomin í einkasölu sérlega góð 99 fm. 4ra herb. íbúð á jarðhæð í
mjög góðu vel staðsettu þríbýli, miðsvæðis í Hafnarfirði. Íbúðin er
vel innréttuð, flísalagt bað. Fallegur ræktaður garður með verönd og
útsýni. Verð 31,9 millj.

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.

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.

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

Stórikriki 35 - 270 Mosfellsbær

Þrastarhöfði 2 - 270 Mos.

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is

Falleg 108,3 m2, 4ra herbergja endaíbúð á
jarðhæð ásamt bílastæði í bílakjallara. Afgirt
timburverönd í vestur. V. 35,5 m.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS

Einiteigur 1 - 270 Mosfellsbær
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200 m2 einbýlishús á einni hæð í byggingu á
fallegri jaðarlóð. Húsið er afhent fullbúið án
gólfefna, þó eru votrými flísalögð í nóvember
2015 - bílaplan hellulagt með hitalögn. Eignin
skiptist í: Forstofu með fataskápum, þrjú
svefnherbergi með fataskápum, sjónvarpshol,
stofu og borðstofu í opnu rými, opið rúmgott
eldhús með fallegri innréttingu, þvottahús og tvö
baðherbergi. Bæði baðherbergi eru með sturtu.
V. 62,9 m.

Rauðamýri 1 - 270 Mos.

Dvergholt 4 - 270 Mosfellsbær

S
HÚ

259,9 m2 einbýlishús á tveimur hæðum m/
aukaíbúð í kjallara og bílskúr. Á efri hæð eru
fjögur svefnherbergi, stofa, eldhús, fjölskylduherbergi og baðherbergi. Í kjallara er stofa,
eldhús, svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús
og geymsla. Stigi er á milli hæða. Bílskúrinn er
rúmgóður. Undir bílskúr er stór óskráð geymsla.
Eignin þarfnast viðhalds. V. 48,7 m.

Mjög falleg 97,5 m2, 3ja herbergja íbúð með
fallegu útsýni á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt
bílastæði í bílakjallara. Áhvílandi er lán frá
Arion banka ca. 26,0 m. V. 30,9 m.

Laus strax

Hjallahlíð 25 - 270 Mos

Njálsgata 37 - 101 Reykjavík

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

Fallegt 183,3 m2 einbýlishús sem er tvær hæðir
+ kjallari við Njálsgötu 37 í Reykjavík. Sér garður
og bílastæði.

Fallegt og vel skipulagt 180,1 m2. 5 herbergja einbýlishús með góðum bílskúr í rólegu og grónu
hverfi í Mosfellsbæ. Stórt steypt bílaplan og gróinn garður með stórri timburverönd í suður.
Góð staðsetning. Stutt í skóla og leikskóla. V. 49,9 m.

Laxatunga 161 - 270 Mosfellsbær

Laus strax
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Eignin er skráð 183,3 m2, þar af íbúð á hæð 62,3
m2, ris 58,7 m2 og kjallari 62,3 m2.

Rúmgóð 64,1 m2, 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sérinngangi í litlu fjölbýli.
V. 23,6 m.

V. 59,0 m.

Laus strax

Langalína 7 - 210 Gbæ
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Flesjakór 1 - 203 Kópavogur
Glæsilegt 263,8 m2 parhús á tveimur hæðum
með miklu útsýni við Flesjakór 1 í Kópavogi.
Á jarðhæð er forstofa, þrjú svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús, geymsla og bílskúr. Á
efri hæðinni er stór stofa, borðstofa, glæsilegt
eldhús, hjónaherbergi með sér baðherbergi og
fataherbergi. Mikið útsýni er frá efri hæðinni til
suðvesturs, yfir Bláfjöllin og út á sundin.
V. 67,9 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. Fallegar innréttingar og
gólfefni. V. 40,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 30. Júní frá kl. 17:30 til 18:00
Nýtt og glæsilegt 234,6 m2 einbýlishús á einni hæð við Laxatungu
161 í Mosfellsbæ. Húsið er fullklárað að innan sem utan og lóðin grófjöfnuð. Allur frágangur
hússins er til fyrirmyndar. Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús,
forstofu, sjónvarpskrók, stofu, borðstofu, eldhús, bílskúr og geymslu. V. 56,9 m.



GARÐATORGI 7, 210 GARÐABÆ
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is | www.gardatorg.is

BIRKIHOLT 5, Álftanes

Sigurður
Tyrfingsson

Þóroddur S.
Skaptason

Steinar S.
Jónsson

Viggó
Sigursteinsson

Ragnar
Þórðarson

Framkvæmdastjóri
Lögg. fasteignasali
S: 898-3708
sigurdur@gardatorg.is

Skjalagerð - sala/leiga
Lögg. fasteignas./leigum.
S: 868-4508
thoroddur@gardatorg.is

Sölustjóri
Lögg. leigumiðlari
S: 898-5254
steinar@gardatorg.is

Sölufulltrúi, með próf
lögg. fasteignasala
S: 824-5066
viggo@gardatorg.is

Sölufulltrúi, með próf
lögg. fasteignasala
Viðskiptafræðingur
S: 899-5901
ragnarþ@gardatorg.is

Landsendi 3.

SÓLHEIMAR

Hraunás 7, Garðabæ.

Opið hús í dag 29. júní frá kl. 18:00 – 18:30
Flott hesthús á svæði Sprettara. Tæknilega fullkomið
og vandað steinsteypt 177 fm. 17 hesta hesthús við
Landsenda 3 Kjóavöllum. Mikið hefur verið lagt í
tæknilegar útfærslur og gæði ! Möguleiki væri að
breyta húsinu og koma fyrir mun fleiri hestum.Húsið
er fullbúið að utan og nánast tilbúið til innréttinga að
innan, möguleiki er að fullklára húsið að innan. Verð
23,9 millj. Sölumaður: Sigurður löggiltur fasteignasali, sími 898-3708, sigurdur@gardatorg.is

Sérlega glæsileg mikið endurnýjuð íbúð á mjög
smekklegann hátt! Íbúðin er c.a 105 fm íbúð á 1.
hæð, 3-4 herbergja ( teikning segir þrjú svefnherbergi ). Íbúðin er ný að innan, mikið hefur verið lagt
í hönnun og er allt efni, tæki og innréttingar fyrsta
flokks, nýjar raf og pípulagnir ( fyrir utan hitalagnir
). VERÐ 36.7 M. Sölumaður: Sigurður löggiltur fasteignasali, sími 898-3708, sigurdur@gardatorg.is

Glæsilegt 283,7 fermetra einbýlishús á tveimur
hæðum auk 26,9 fermetra innbyggðum bílskúr eða
samtals 310,6 fermetrar á góðum stað í Ásahverfinu
í Garðabæ. Hægt er að útbúa sér íbúð á neðri hæð
hússins. Eignin er afar vönduð með mikilli lofthæð,
vel hannað og með góðum sérsmíðuðum innréttingum. Verð 99,5 millj. Sölumaður: Sigurður löggiltur
fasteignasali, sími 898-3708, sigurdur@gardatorg.is
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Opið hús þriðjud. 30. júní frá kl 17:30 – 18:00
Mjög snyrtileg og björt íbúð með sér inngangi af
svölum á 2. hæð í 10 íbúða húsi á frábærum stað
miðsvæðis á Álftanesi. Stórar suðaustur-svalir,
frábært útsýni.. Hjóla- og vagnageymsla á jarðhæð
og einnig sér geymsla. Leikskóli, grunnskóli og
íþróttamiðstöðin í 100 metra fjarlægð. VERÐ 24.4 M.
Sölumaður Sigurður löggiltur fasteignasali, sími 8983708, sigurdur@gardatorg.is

REYNSLA - TRAUST - ÁRANGUR

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.
533-1616

Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

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

www.lundur.is • lundur@lundur.is

Sími 533 1616 • Þjónustusími 891 9916

SUMARSPRENGJA

40-70%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM
NÝTT KORTATÍMABIL

smáauglýsingar

512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

Hreingerningar

BÍLAR &
FARARTÆKI

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

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

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

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.
Palomino Colt 6/2006 - Fortjald með
dúk - Svefntjöld x2 - Grjótgrind - Ný
rafgeymir - Ný pólýhúðuð trappa og
felgur - Upphækkað - Lækkað verð úr
1090 þús - Tilboðsverð 850þús - Er á
staðnum raðnr 192056.

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

Fellihýsi
Garðyrkja

NÝ HJÓLHÝSI 2015
Niewiadow hjólhýsin hafa verið frábær
og traustur ferðafélagi Íslendinga
í áratugi! Frábært verð á nýjum
hjólhýsum aðeins 2.490þ.!!! Skipti
möguleg. Allt að 80% lán mögulegt.
Rnr.126608. Erum með hjólhýsin á
staðnum tilbúin til afhendingar. Til
sýnis og sölu á Bílalíf s:562-1717.

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

MINI Cooper árg 7/2013, ek 18 Þ.KM,
bensín, 6 gírar. TILBOÐ 2.990þ stgr.
Rnr.100795. Eyðir 6ltr/100km !!

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

Bílaþjónusta
Nudd

Nissan Leaf Acenta 2015, Nýr bíll
-Verksmiðjuábyrgð - Evrópubíll- 7”
opnanlegur snertiskjár - 6,6 kw hleðsa
- Verð 3550þús er á staðnum. Raðnr
151734

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 270
Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga. Lokað
á laugard.
www.100bilar.is

ALLT AÐ MILLJÓN KRÓNA
AFSLÁTTUR Á NÝJUM
SÝNINGARHJÓLUM. Ýmsar gerðir til
t.d GSX 1250, GSX-R750, VZR1800,
VZ800 og fl. EKKI MISSA AF ÞESSU!

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

Rockwood Freedom 190 XR Rafmagns
upplyfting - Sólarsella - Fortjald ísskápur - Truma - Geymslupallur
á beisli - Ásett verð 1690 þús Tilboðsverð 1390 þús - Er á staðnum
raðnr 118976.

0-250 þús.

NUDD

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

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

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

Spádómar

Hjólbarðar

PORSCHE 911 carrera 4s. Árgerð 2006,
ekinn 43 Þ.KM, bensín, 6 gírar. TILBÐ
8.990. Ásett verð 10.900 ein með öllu
umboðsbíll Rnr.114042.

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

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.
KAWASAKI 1400gtr. Árgerð 2010,
ekinn 16 Þ.KM, bensín, 6 gírar. TILBOÐ
1.990.Ásett verð 2.450 Mjög fallegt og
vel meðfarið hjól Rnr.112320.

Daihatsu Gran move. Árg. 2000. Ekinn
110.000 km. Beinsk. Rúmgóður og
eyðslugrannur bíll. Verð 220.000 S:
899-0503

Bílar óskast

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

Varahlutir
JAPANSKAR VÉLAR EHF.
BÍLAPARTASALA

NÝ GLÆSIBIFREIÐ
INFINITI Q50. Hlaðinn aukabúnaði.
Árgerð 2015, ekinn 0 Þ.KM, dísel, 6
gírar. Verð 6.500.000. Rnr.212081.
skipti skoðuð á ódýrari.bíllin er á
staðnum uppl í 5885300

YAMAHA Xvs 1100. Árgerð 2006, ekinn
7 Þ.KM, bensín, 5 gírar. TILBOÐ 870.
Ásett verð 1.090 mikið af aukahlutum
Rnr.210025.

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

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

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

Málarar
REGNBOGALITIR
Málningarþjónusta, vönduð
vinnubrögð og snyrtimennska. Sími
891 9890 malarar@simnet.is

Rafvirkjun

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

Húsaviðhald

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

HYUNDAI I30 classic. Árgerð 2012,
ekinn 59 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.890. Rnr.114624.

Sendibílar

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir
PÍPULAGNIR

Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

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

BMW 520d m-sport f1. Árgerð 2014,
ekinn 3 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 8.990.Hlaðinn aukabúnaði
Rnr.114730.

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

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

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is
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KEYPT
& SELT

Til sölu
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Atvinnuhúsnæði

HÚSNÆÐI

HÚSASMIÐUR VERKSTJÓRI

Húsnæði í boði

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Verktakafyrirtæki með góða
verkefnastöðu óskar eftir að ráða
verkstjóra - Góð laun í boði fyrir
réttan aðila.

HAFNARFJÖRÐUR
- SKRIFSTOFUR
-VINNUSTOFUR
Nokkur 20 - 46 m2 rými laus eða að
losna í snyrtilegu húsnæði. Nánar á
www.leiga.webs.com s. 898 7820

Hæfniskröfur:
- Sveinspróf í húsasmíði

Geymsluhúsnæði
WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði
Funahöfða 17a-19, Reykjavík

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

Óskast keypt

VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a
room price from 55.000 kr. per
month.
gsm 777 1313

- Reynsla af mótauppslætti

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

Umsóknir sendist á verk.job@
gmail.com

KONA:
finnst þér gaman að spjalla við heita
karla? Kynntu þér málið. Hitaspjall..eu.

Verð frá 2900kr.mán Sækjum og
sendum. S: 615-5005

NUDD

GEYMSLUR.COM

Ertu „prívat” nuddari/nuddkona
Auglýstu þjónustu þína frítt hjá
Íslendingum.eu. Smellltu á „nudd.eu”
fyrir frekari upplýsingar.

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

leiga@leiguherbergi.is

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

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

129 - 280 fm bil með allt
að 10 m lofthæð, stórar
innkeryrsluhurðir, góð malbikuð
lóð, og greið aðkoma.
www.lundurfasteignir.is

Óska eftir upphituðum bílskúr.
Langtímaleiga. Uppl. í S. 820-2370

FJARÐARBAKARÍ - KORNIÐ

Atvinna óskast

ATVINNA

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA EÐA
JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta
- Proventus.is S. 782-8800

Upplýsingar í síma 661 7000
S. 690 3031 / 661 7000

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

GEFÐU
HÆNU

s. 552-4910.

9O7 2OO3

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Vant starfsfólk óskast í fiskvinnslu.
Erum í Hafnarfirði. Uppl. í s. 899 8033

Starfsfólk óskast í hlutastörf næsta
vetur. Íslensku kunnátta skilyrði.
Umsóknir sendist á umsokn@kornid.is

Bílskúr
TIL LEIGU AÐEINS Á
AÐEINS 950 KR FM!

- Enskukunnátta

SUMARTILBOÐ
GEYMSLULAUSNIR.IS

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi
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TILKYNNINGAR

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

gjofsemgefur.is

KvikkFix getur bætt við sig fólki.
Vantar fólk í smur- og dekk. Einnig
manneskju í móttöku hálfan daginn.
Áhugasamir sendi umsókn á hinrik@
nrg.is

Einkamál
SKYNDIKYNNI.
Kynntu þér nýjan möguleika.
Skyndikynni.eu.

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Til bygginga

fasteignir

3   OG  

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA.
SJÁ NÁNAR Á: VIDUR.IS

6INS¾L (¹RSNYRTISTOFA TIL SÎLU

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.

Hringdu núna
í síma 690 3031
eða 661 7000

HEILSA

Nudd

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

«SKAR -IKAELSSON LÎGGILTUR FASTEIGNA OG FYRIRT¾KJASALI  

fundir / mannfagnaður

atvinna

MATVÍS félagsfundir.

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

!F SÁRSTÎKUM ¹ST¾ÈUM ER TIL SÎLU H¹RSTOFA
SEM STARFAÈ HEFUR UM LANGT SKEIÈ %R MEÈ 
+LIPPISTËLA  VASKSTËL 3TËR VIÈSKIPTAMANNAHËPUR
%R Å Ö¾GILEGRI LEIGU 3ELJANDI ER TILBÒIN AÈ STARFA
AÈ HLUTA ¹FRAM SÁ ÖESS KOSTUR -JÎG GOTT VERÈ
5PPL GEFUR «SKAR   OSKAR ATVIS

VANTAR ÞIG STARFSMENN
svo sem smiði, múrara, málara
eða hótelstarfsmenn?

Höfum á skrá menn og konur
sem óska eftir mikilli vinnu
og geta haﬁð störf nú þegar!

PROVENTUS
STARFSMANNAÞJÓNUSTA

S. 782 8800
PROVENTUS.IS

Matvæla-og veitingafélag Íslands boðar til
félagsfunda.
Þriðjudagur 30. Júní kl. 16:00
á Hótel Kea Akureyri
Miðvikudagur 1. Júlí kl. 15:30
á Stórhöfða 31 Reykjavík
Dagskrá:
Nýgerðir kjarasamningar.
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VEÐUR&MYNDASÖGUR
Veðurspá
Mánudagur
Í dag verður
norðaustan 8 til 13
metrar á sekúndu og
rigning sunnan- og
austanlands, en bjart
á Vesturlandi og
Norðvesturlandi. Á
höfuðborgarsvæðinu
verður vindur hægur,
skýjað og smávegis
rigning gæti gert
vart við sig um tíma.
Hiti allt að 19 stig
vestanlands, en mun
svalara fyrir austan.
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. hrumur, 6. hvort, 8. kjafi, 9. Sunna,
11. Berist til, 12. tala með rykkjum,
14. kambur, 16. klafi, 17. Tala, 18.
klæði, 20. frá, 21. hljómsveit.
LÓÐRÉTT
1. sæti, 3. karlkyn, 4. land í S.-Evrópu,
5. upphaf, 7. skemill, 10. gums, 13.
eyja í írlandshafi, 15. im, 16. einatt,
19. golf áhald.

17

18

19

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Þú færð skóinn
örugglega til
baka ef þú spyrð
fallega!

Takk
fyrir!

LAUSN
20

21

LÁRÉTT: 2. skar, 6. ef, 8. kló, 9. sól,
11. bt, 12. stama, 14. spöng, 16. ok,
17. níu, 18. föt, 20. af, 21. tríó.
LÓÐRÉTT: 1. sess, 3. kk, 4. albanía,
5. rót, 7. fótskör, 10. lap, 13. mön, 15.
gufa, 16. oft, 19. tí.

6

3

GELGJAN

SKÁK

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Gunnar Björnsson

Hvað varð um öll herðatrén okkar?

Mánudagurinn, 29. júní 2015.
Nisipeneu (2654) fann afar snjallan
leik gegn Wesley So (2778) í fyrstu
umferð Dortmund-mótsins.
Hvítur á leik.
12. Rb5!! Dxb5 (12...0-0-0 er best.
Hvítur leikur þá 13. d4!) 13. Rxe6
Kd7 14. Rxg7 h5 15. a4 Db6 16. a5
Db5 17. c4 Dc6 18. b4! Hh7 19. bxc5
og yfirburðir hvíts dugðu til sigurs í
28 leikjum.
www.skak.is Bréfskákin blómstrar.

Það er mjög erfitt fyrir
mig að einbeita mér
þegar þú gnístir svona
tönnum.

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvað er það?

Mamma,
ég held að
mig langi
til þess að
spila háfleik.

FÉLAGSFUNDUR VM

Iroquoisindíánarnir
fundu
hana upp.

Það er
skemmtileg
íþrótt þar sem
þú lemur fólk
með priki.

Hvar voru mæður þeirra?

Boðað er til félagsfunda vegna kynningar
á nýundirrituðum kjarasamningi VM við SA
SUDOKU
LÉTT

Miðvikudaginn 1. júlí í Reykjavík
VM, Stórhöfða 25. kl. 20:00
Fundurinn verður sendur út
í beinni á heimasíðu félagsins, www.vm.is

Mánudaginn 6. júlí á Akureyri
Skipagötu 14. í sal Einingar Iðju 2h. kl. 20:00

Nánari upplýsingar á heimasíðu VM
www.vm.is
VM-Félag vélstjóra og málmtæknimanna - Stórhöfða 25 - 110 Reykjavík - 575 9800

Landsfélag í vél- og málmtækni
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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.

 



 









 

 ROKKABILLÝBANDIÐ

HEIÐURSTÓNLEIKAR

HÁSKÓLABÍÓ 15. ÁGÚST 2015

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á MIÐI.IS
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Götutíska Reykjavíkur mynduð
Birta Rán er ljósmyndarinn bak við bloggið Streets of Reykjavík. Hún myndar fólk sem hún mætir á götum bæjarins.
Birta Rán Björgvinsdóttir heldur
uppi fyrsta alvöru götutísku blogginu á Íslandi.
Bloggið, sem heitir „Streets of
Reykjavík“ skartar fallegum myndum af fólki sem hún mætir á götum
Reykjavíkur og fangar athygli hennar. Birta sér ein um bloggið en þrátt
fyrir það koma mjög reglulega inn
færslur eins og um allsherjar starfsemi væri að ræða.
„Ég er að vinna niðri í bæ þannig að ég tek myndavélina stundum
með mér og rölti aðeins um þegar
ég hef tíma. Fólk er almennt mjög
opið fyrir því að láta taka myndir af
sér. Einu skiptin sem ég fæ neitun er
þegar fólk er á hraðferð. Fólk er opnara fyrir þessu en ég þorði nokkurn
tímann að gera mér vonir um.“
Birta byrjaði með bloggið í mars
en gerði það ekki opinbert fyrr en
í apríl þegar hún var búin að safna
nóg af efni inn á síðuna.
„„Ég var einhvern tíma að ræða
við vinkonu mína um að það hafi
aldrei verið neitt götutískublogg á
landinu sem entist í meira en viku
og engin tímarit sem birta reglulega
myndir af tískunni á götum bæjarins. Þess vegna langaði mig til þess
að gera eitthvað meira með þetta og
taka hugmyndina alla leið.“
Bloggið hefur fengið góðar undirtektir og er Facebook-síðan hennar
strax komin með tæplega 2.000 fylgjendur.
Til þess að byrja með hafði Birta
hugsað sér að vera með sams konar
færslur og í blogginu fræga Humans
of New York, en hún telur Ísland vera
of lítið land til þess að fólk myndi
þora að opna sig um persónulega
hluti. Í nánustu framtíð ætlar hún að

láta það duga að
birta myndirnar
með nöfnum einstaklingsins.
„Ég ætla mér
að halda blogginu
með þessu sniði
áfram en ég er
samt alltaf með
BIRTA RÁN
BJÖRGVINSDÓTTIR hugann við bloggið og er opin fyrir
breytingum. Ég gæti þess vegna
verið búin að skipta um skoðun á
morgun.“
Á blogginu eru birtar myndir af
alls konar manneskjum og öllum
týpum. „Ég fíla þegar fólk leggur eitthvað einstakt í útlitið sitt og
gerir það sem því dettur í hug. Og
fylgir engum reglum. Annars mynda
ég líka fólk sem klæðist því sem er
í tísku hverju sinni. Það er mikilvægt að hafa það á síðunni og gæti
verið gaman að eiga það eftir nokkur ár og sjá hvað hefur breyst. Fyrir
nokkrum árum voru allir í dúnúlpum en í dag ganga flestir um í síðum
kápum.“
Birta kláraði ljósmyndun í Tækniskólanum og myndirnar hennar bera
þess vitni. Þær eru vel teknar og fallega unnar. „Ég passa mig að vinna
þær ekki of mikið. Ég er að reyna að
fanga hversdagsleikanum þannig að
ég breyti þannig séð engu. Það er
bara standard-vinnsla á þeim.“
Myndirnar hennar hafa birst í
nýja tímaritinu Ske ásamt því að
bloggarinn Hildur Ragnars hefur
birt þær á bloggsíðunni sinni á
Trendnet. „Ég var að tala við Hildi
þegar hugmyndin var að fæðast
þannig að auðvitað fær hún að njóta
góðs af því.
gunnhildur@frettabladid.is

FJÖLBREYTILEIKI Birta Rán heillast mest af fólkinu sem fer sínar eigin leiðir.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.
Þórður S. Ólafsson, löggiltur fasteignasali.
Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800
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Furuhlíð 7

Heimagisting - Einarsnes
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Gistiheimilið Pálshús í Skerjafirði,
þar sem í dag er rekin heimagisting.
Möguleiki á 8-9 herbergjum og
gistirými fyrir allt að 20-24.
Húsið, sem er samtals 194,4 fm, er
tvílyft timburhús á nýlega steyptum
kjallara ásamt bílskúr sem nýttur er sem
íbúðarrými. Í eigninni eru auk þess þrjú
baðherbergi, snyrting, eldhús og borðstofa. Heitur pottur á afgirtum timburpalli,
484 fm lóð. Húsið var flutt úr Skuggahverfinu í Skerjafjörðinn árið 2002 og var
þá mikið endurnýjað, m.a. var þá byggður bílskúr. Frábært atvinnutækifæri, góðir
tekjumöguleikar í langtíma og/eða skammtímaleigu.
Eftirsótt staðsetning í Stóra Skerjafirðinum. Verð: Tilboð

Sogavegur 112

Furuhlíð 7 Hafnarfirði
Opið hús mánudaginn 29. júní frá 17:00-17:30
Fallegt endaraðhús á rólegum stað í Hafnarfirði. Arkitekt hússins er Vífill Magnússon. Húsið er samtals 176,2 fm, þar af bílskúr 23,8 fm. Húsið skiptist í stóra stofu
með arni og aukinni lofthæð, gestasalerni með sturtu, gott svefnherbergi með skápum, eldhús sem er opið við borðstofu þaðan sem er útgengt á timburverönd í
garð hússins, þvottahús með innangengt í bílskúr. Svefnhæð með stóru svefnherbergi og baðherbergi með baðkari.
Skemmtilegt hús með fallegum garði. Verð: 51,9 millj

Boðagrandi 7Opið hús þriðjudag 30.
júní frá kl 17:00 til 17:30
Falleg 2ja herbergja íbúð á 2.
hæð í góðu fjölbýlishúsi með
lyftu ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin skiptist í forstofu með fataskáp, eldhús, stofu með útgengi á
svalir og útsýni til sjávar, svefnherbergi. Stæði í lokaðri bílageymslu
fylgir íbúðinni. Verð 25,8 millj.
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Sogavegur 127 A
Opið hús mánudaginn 29.
júní frá kl 17:15 til 17:45
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Erluás - Hfj.
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Mjög góð og talsvert endurnýjuð
íbúð á 1. hæð, samtals 109,5 fm
íbúð, þmt. 28,1 fm bílskúr sem
hefur verið nýttur sem vinnustofa.
Íbúðin skiptist í forstofu/hol, stofu,
hjónaherbergi, nýlega endurnýjað baðherbergi, eldhús og barnaherbergi. Parket
og flísar á gólfum. Bílskúr hefur verið nýttur sem vinnustofa eða aukaherbergi.
Verð 39,6 millj.
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Víðimelur – 107 Reykjavík
Opið hús þriðjudag 30.
júní frá kl 17:00 til 17:30

Falleg 151,1 fm hæð við Sogaveg,
þar af 22,2 fm bílskúr. Hæðin
skiptist í forstofu, hol sem er opið
við eldhús með hvítri innréttingu,
samliggjandi stofur og sólstofa,
hjónaherbergi og fataherbergi
sem hægt er að breyta í svefnherbergi og baðherbergi sem er flísalagt í hólf og
gólf. Á neðri hæð er stórt íbúðarherbergi og flísalagt baðherbergi. Góður bílskúr
fylgir hæðinni. Verð 41,9 millj.

Sérlega falleg og vönduð 98,1 fm
3ja herbergja íbúð á 2. hæð með
sérinngangi í nýlegu fjórbýlishúsi við
Sogaveg. Íbúðin skiptist í forstofu
með fataskáp, tvö svefnherbergi með
fataskápum, stofu með útgengi á stórar
og skjólgóðar svalir, eldhús, baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf, þvottaherbergi
og geymslu. Fallegt eikarparket og flísar á gólfum íbúðarinnar. Tvö sér bílastæði á
lóð fylgja íbúðinni. Verð 43,9 millj.

Brautarholt – 105
Reykjavík
Sérlega glæsileg 140,1 fm
penthouse íbúð á 5. hæð (efstu)
við Brautarholt en hæðin var
byggð ofan á húsið árið 2004
og þar gerðar tvær íbúðir. Íbúðin
er innréttuð á afar vandaðan og
glæsilegan hátt, en hönnuður er Rut Káradóttir, arkitekt. Íbúðin skiptist í forstofu,
hjónaherbergi með fataherbergi inn af, baðherbergi, svefnherbergi, stórar stofur,
eldhús og þvottahús. Á gólfum er gegnheil hnota. Allar innréttingar í íbúð sérsmíðaðar. 80 fm hellulagðar svalir sem snúa í norðvestur og hásuður. Læst lyfta
upp á hæðina. Sér bílastæði í læstu porti. Verð 69 millj.

Glæsilegt tvílyft einbýlishús með innbyggðum bílskúr á óviðjafnanlegum
útsýnisstað í Hafnarfirði. Húsið skiptist
í forstofu með stórum fataskáp, gestasalerni, stofu með aukinni lofthæð og
glæsilegu útsýni, og útgengi á svalir og
glæsilegu útsýni, eldhús, baðherbergi
með baðkari og sturtuklefa, hjónaherbergi, tvö barnaherbergi, bílskúr með aukaherbergi inn af.Hiti í stéttinni framan
við húsið, heitur pottur í garðinum. Verð 74,9 millj.

Víðihlíð 30 - 105 Reykjavík
Glæsileg eign í raðhúsi með innbyggðum bílskúr. (Húsið er tvíbýlishús).
Eignin er á tveimur hæðum á rólegum
útsýnisstað í Víðhlíð í Reykjavík. Húsið
er samtals 308,9 fm að gólffleti. Eignin
skiptist þannig: Á neðri eru stórar og
glæsilegar stofur með mikilli lofthæð
með útgengi á hellulagða verönd, svalir
út af setustofu, eldhús með nýlegri
innréttingu, þvottahús, gestasnyrting og herbergi. Á efri hæð er sjónvarpshol
með svölum út af, fjögur svefnherbergi og baðherbergi. Parket og flísar á gólfum.
Bílskúr með stóru geymslurými umdir. Falleg eign á rólegum stað. Eignin er laus
fljótlega. Verð: 74,5 millj

20 | LÍFIÐ |

29. júní 2015 MÁNUDAGUR

SA
S
AMb
biio is
is
.

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR

MÖGNUÐ GRÍNMYND SEM
ALLIR VERÐA AÐ SJÁ.


CHICAGO SUN TIMES
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SEIÐANDI SUMARKVÖLD Hin frábæra Emiliana Torrini kom fram á hátíðinni ásamt hljómsveit. Hér sjáum við hina glæsilegu eyju, Drangey í bakgrunn í glæsilegu sólsetri.

TED 2
JURASSIC WORLD 2D
INSIDE OUT 2D - ÍSL TAL
SHE’S FUNNY THAT WAY
HRÚTAR
SPY
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MYNDIR/PÉTUR INGI BJÖRNSSON

Vel heppnuð
hátíð í
Skagaﬁrði
Tónlistarhátíðin Drangey Festival – þar sem vegurinn
endar var haldin í fyrsta sinn um helgina. Aðstandendur hennar segja hana hafa heppnast vonum framar.
Emiliana Torrini var meðal þeirra sem komu fram.
TÓNLISTARVEISLA Jónas Sigurðsson kom fram ásamt hljómsveitinni sinni, Ritvélum framtíðarinnar, við góðar undirtektir

Tónlistarhátíðin Drangey Festival – þar sem vegurinn endar,
var haldin í fyrsta sinn í Skagafirði um helgina. „Það má segja
að frumraunin hafi gengið vonum
framar, það gekk allt rosalega
vel,“ segir Áskell Heiðar Ásgeirsson einn af skipuleggjendum
hátíðarinnar. Þar komu fram
Emiliana Torrini, Jónas Sigurðsson, Contalgen Funeral og Magni
Ásgeirsson, en þess má til gamans geta að Áskell Heiðar skipuleggjandi og Magni eru bræður.
Ásamt Áskeli Heiðari standa þeir
Guðbrandur Ægir Ásbjörnsson
og Viggó Jónsson einnig á bak við
hátíðina en hún fór fram á Reykjum á Reykjaströnd, skammt frá
Sauðárkróki.
„Við höfum lengi pælt í gera eitthvað þessu líkt en hugmyndin um
þennan stað fæddist seint í vetur.
Við Guðbrandur Ægir höfum staðið á bak við Bræðsluna með Magna

bróður og þekkjum þetta form
því ágætlega,“ segir Áskell Heiðar. Nafn hátíðarinnar er dregið
af staðsetningunni en hátíðin fór
fram þar sem vegurinn endar á
Reykjaströnd, í stórbrotinni náttúru þar sem Tindastóll, Grettislaug, Drangey og Atlantshafið
mynduðu stórkostlega umgjörð.
Talið er að um 800 manns hafi
sótt hátíðina. „Næsta spurning er
hvort þetta sé komið til að vera.
Það voru margir sem höfðu orð á
því að þetta þyrftum við að gera
aftur. Það var ákveðin stemning
og ákveðnir töfrar sem við náðum
upp, í líkingu við Bræðsluna. Það
var mjög góður andi og góð stemning sem við vorum að leitast eftir
og við náðum því. Þetta var ákveðin tilraun um hvernig tækist til og
gekk rosalega vel í þessari ótrúlegu náttúrufegurð,“ útskýrir
Áskell Heiðar alsæll með hátíðina.
gunnarleo@frettabladid.is

áhorfenda.

LITADÝRÐ Það má með sanni segja að veðrið og fegurðin hafi leikið við gesti hátíðarinnar eins og myndin gefur til kynna. Góð
stemning var á meðal áhorfenda.

MEIRI HRAÐI
Í BÚSTAÐINN

MEIRI HRAÐI
Allt að 30 Mb/s hraði.

STÖÐUGRA SAMBAND
Mikil notkun truﬂar ekki aðra viðskiptavini.

INNLENT NIÐURHAL INNIFALIÐ
Allt innlent niðurhal er innifalið.

Athugaðu hvort að þú getir fengið Lofthraða í bústaðinn þinn, kynntu þér málið á lofthradi.is

Lofthradi.is Sími 1817
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Reykjadalur naut góðs af fuglastríðinu

Stelpurnar töpuðu síðasta leiknum

GOLF Pressuliðið svokallaða hafði betur gegn landsliði Íslands

FÓTBOLTI Ísland hefur lokið keppni

í golfi á góðgerðarmóti KPMG sem fór fram á Grafarholtsvelli
á laugardag. Fyrirmynd keppnisfyrirkomulagsins var sótt til
Ryder-keppninnar og hafði pressuliðið, sem var skipað úrvalshópi atvinnu- og áhugamannakylfinga, betur gegn landsliði
Íslands með 6,5 vinningum gegn 4,5.
Fyrir hvern fugl sem kylfingar náðu á mótinu
safnaðist ákveðin upphæð til styrktar sumarbúðum
fatlaðra barna og ungmenna í Reykjadal en alls fengu
kylfingarnir 79 fugla. Alls safnaðist ein milljón króna
handa Reykjadal sem var afhent að mótinu loknu.
Birgir Leifur Hafþórsson (á mynd) var meðal kylfinga
í pressuliðinu og hafði hann betur gegn Guðmundi
Ágústi Kristjánssyni í tvímenningi.
Landsliðið notaði mótið til að undirbúa sig fyrir
komandi átök í Evrópumóti landsliða í næsta mánuði. - esá

á Evrópumeistarmóti U-17 liða í
kvennaflokki sem nú stendur yfir á
Íslandi. Stelpurnar töpuðu í gær fyrir
Spánverjum, 2-0.
Stelpurnar töpuðu fyrir Spánverjum í kvöld, 2-0, en fyrirliðinn Patricia
Guijarro og Andrea Sierra skoruðu
mörk Spánar í leiknum. Staðan í hálfleik var 1-0.
Spánn tryggði sér með sigrinum
efsta sæti riðilsins en Þýskaland varð
í öðru sæti með sex stig eftir 5-0
stórsigur á Englandi, sem fékk fjögur
stig. Ísland tapaði öllum sínum
leikjum í riðlakeppninni.
- esá

Á SPRETTI Jasmín Erla Ingadóttir í

leiknum í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bjartsýnn fyrir EM
Aníta Hinriksdóttir mátti sætta sig við silfur á sterku ungmennamóti í Mannheim um helgina. Þjálfari hennar er þó bjartsýnn á góðan árangur á EM ungmenna í Svíþjóð. Tristan Freyr Jónsson bætti sig í tveimur greinum á mótinu.
FRJÁLSAR Margt af sterkasta

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

PEPSI-DEILD KARLA

Þriggja stiga forysta FH
FH færði sér tap Breiðabliks í Vestmannaeyjum í nyt í gær með 3-1 sigri
á Fjölni. FH er nú með þriggja stiga
forystu á toppnum en KR skaust upp í
annað sæti með 1-0 sigri á Leikni. Valur
vann ÍA, 4-2, og tapaði þar með ekki
leik allan júnímánuð. Valur er í fjórða
sæti, stigi á eftir Breiðabliki.
Fjölnisvöllur
Áhorf: 1.204
Eiler
Rasmussen (7)

1-3

Mörkin: 0-1 Þórarinn Ingi Valdimarsson (36.), 1-1
Guðmundur Karl Guðmundsson (40.), 1-2 Jeremy
Serwy (76.), 1-3 Atli Guðnason (83.).
FJÖLNIR (4-3-3): Þórður Ingason 5–Arnór Eyvar
Ólafsson 4, Bergsveinn Ólafsson 6, Guðmundur
Böðvar Guðmundsson 3, Viðar Ari Jónsson
5–Gunnar Már Guðmundsson 4, Ólafur Páll
Snorrason 6 (86. Anton Freyr Ársælsson -), Guðmundur Karl Guðmundsson 5–Ragnar Leósson 4
(81. Birnir Snær Ingason -), Aron Sigurðarsson 5,
Mark Magee 3 (81. Ægir Jarl Jónasson -).
FH (4-4-2): Róbert Örn Óskarsson 6–Jón Ragnar
Jónsson 4 (68. Jeremy Serwy -), Guðmann Þórisson 6, Kassim Doumbia 6, Böðvar Böðvarsson
5–Brynjar Ásgeir Guðmundsson 4, Pétur Viðarsson 6, Davíð Þór Viðarsson 6, *Þórarinn Ingi
Valdimarsson 7–Atli Guðnason 6 (84. Kristján
Flóki Finnbogason -), Steven Lennon 4.
Skot (á mark): 9-11 (7-4)
Varin skot: Þórður 1 - Róbert Örn 4

visir.is
Meira um leiki
gærkvöldsins

Horn: 5-5

frjálsíþróttafólki Íslands úr röðum
ungmenna atti kappi við jafnaldra
sína á sterku móti í Mannheim í
Þýskalandi um helgina. Aníta Hinriksdóttir á góðar minningar frá
mótinu sem hún vann þrjú ár í röð
auk þess sem hún setti Íslandsmet
sitt í 800 m hlaup þar árið 2013.
Aníta varð þó að sætta sig við
silfur að þessu sinni eftir að hafa
misst keppanda frá Belgíu, Rene
Eykens, fram úr sér við marklínuna. Aníta hljóp á 2:02,57 mínútum
sem er rúmum tveimur sekúndum
frá Íslandsmeti hennar.
„Hlaupið var býsna sterkt,“
sagði Gunnar Páll Jóakimsson,
þjálfari hennar, í samtali við
Fréttablaðið. „Það voru tveir mjög
sterkir keppendur með henni og
þær voru leitandi eftir því hver
myndi taka af skarið. Sú þýska
[Sarah Schmidt, sem varð þriðja]
er oft fljót af stað en gerði það ekki
nú. Fyrri hringurinn var því mjög
hægur – hægari en sá síðari sem
er ekki algengt. Síðari hringurinn
var hins vegar mjög góður.“
Gunnar Páll segist sáttur við
hlaupið hjá Anítu þrátt fyrir að
hún hafi misst Ekens fram úr sér
við marklínuna. „Síðustu 200 metrarnir hjá henni voru sterkir og ég
er mjög bjartsýnn fyrir Eskilstuna,“ segir hann en þar fer EM
ungmenna fram 16.-19. júlí. Aníta
mun þar verja Evrópumeistaratitil sinn 19 ára og yngri í greininni.
Tvö ár frá Íslandsmetinu
Eins og kom fram fyrir helgi
missti Aníta úr nokkrar æfingar
eftir að hafa fengið í lærið á Evrópumóti landsliða í Búlgaríu auk
þess sem að kuldakastið í byrjun
júní gerði allar æfingar erfiðari.
„Þar að auki sneri hún sig á
ökkla fyrir nokkrum dögum en
hún vill nú helst ekkert tala um

ÍBV (4-4-2): Guðjón Orri Sigurjónsson 7–Jonathan Patrick Barden 6, *Avni Pepa 8, Hafsteinn
Briem 7 (62., Jón Ingason 6), Tom Even Skogsrud
7–Víðir Þorvarðarson 7, Ian Jeffs 6, Mees Junior
Siers 6, Aron Bjarnason 6 (83., Gunnar Þorsteinsson -)–Bjarni Gunnarsson 5, Jonathan Glenn 7
(91., Gauti Þorvarðarson -).

Horn: 4-3

Vodafone-v.
Áhorf: 1.123
Guðmundur
Ársæll G. (7)

4-2

Mörkin: 1-0 Andri Fannar Stefánsson (21.), 2-0
Patrick Pedersen (30.), 2-1 Jón Vilhelm Ákason
(38.), 3-1 Patrick Pedersen (41.), 3-2 Arsenij
Buinicki (64.), 4-2 Kristinn Ingi Halldórsson (82.).

STEFNIR Á GULL Aníta Hinriksdóttir freistar þess að verja Evrópumeistaratitil sinn

19 ára og yngri á EM í Svíþjóð í næsta mánuði.

það sjálf. En hún er aðeins bólgin,“ segir Gunnar Páll sem ætlar
að nýta tímann fram að EM eins
vel og kostur er. „Nú eru loksins góðar aðstæður til að hlaupa
heima,“ sagði hann í léttum dúr.
„Þetta er tími sem verður notaður
til að laga sig og bæta.“
Eftir að Aníta bætti Íslandsmetið í Mannheim árið 2013 varð
hún bæði Evrópumeistari 19 ára
og yngri og heimsmeistari 17 ára
og yngri. En þrátt fyrir að hún
hafi ekki bætt sinn besta árangur
í greininni í tvö ár hefur Gunnar
Páll ekki áhyggjur.
„Hún náði hrikalega miklum
framförum árið 2013 og hefði
verið hægt að stilla aðstæður
þannig að hún hefði getað bætt sig
í fyrra. Þetta snýst um að fá réttu
hlaupin,“ segir þjálfarinn. „Hún
hóf svo tímabilið mjög vel í maí og
hefði verið gott að fá tvö góð hlaup
við kjöraðstæður í júní til að nýta

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

það. En þetta er allt á réttri leið
hjá henni.“
Bætti sex ára gamalt met
Þrír aðrir íslenskir keppendur
voru á mótinu í Mannheim. Tristan Freyr Jónsson bætti sig í 200
m hlaupi utanhúss sem og 110 m
grindahlaupi. Það hljóp Tristan
Freyr á 14,24 sekúndum og bætti
um leið sex ára Íslandsmet Einars
Daða Lárussonar í flokki 18-19
ára.
Hilmar Örn Jónsson og Vigdís
Jónsdóttir kepptu í sleggjukasti.
Hilmar Örn varð þriðji með 76,31
m eftir harða samkeppni við tvo
keppendur í fremstu röð en hann
var um tíma í forystu. Gera má
ráð fyrir því að þessir þrír blandi
sér í baráttuna um verðlaun á EM
í Svíþjóð.
Vigdís Jónsdóttir kastaði lengst
51,21 m sem er þó nokkuð frá
hennar besta.
eirikur@frettabladid.is

Serbar lyfta
bikarnum
á loft eftir
úrslitaleikinn í
Ungverjalandi í
gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

VALUR (4-3-3): Ingvar Þór Kale 5, Baldvin
Sturluson 4 (73. Iain Williamson -), Orri Sigurður
Ómarsson 6, Thomas Christiensen 6, Bjarni Ólafur
Eiríksson 6 - Haukur Páll Sigurðsson 7, Einar
Karl Ingvarsson 6, *Kristinn Freyr Sigurðsson
8 - Andri Fannar Stefánsson 7, Kristinn Ingi
Halldórsson 7 (83. Haukur Ásberg Hilmarsson -),
Patrick Pedersen 8.
ÍA (4-4-2): Páll Gísli Jónsson 4 - Þórður Þorsteinn
Þórðarson 4, Ármann Smári Björnsson 4, Arnór
Snær Guðmundsson 4, Darren Lough 4 - Jón
Vilhelm Ákason 6 (87. Eggert Kári Karlsson -),
Ingimar Elí Hlynsson 4 (69. Albert Hafsteinsson
5), Marko Andelkovic 4, Ólafur Valur Valdimarsson
5 (46. Hallur Flosason 5) - Ásgeir Marteinsson 6,
Arsenij Buinickij 5.
Skot (á mark): 19-13 (8-7)

Horn: 2-1

Varin skot: Ingvar 4 - Páll Gísli 4

Alvogen-v.
Áhorf: 1.522
Valdimar
Pálsson (7)

1-0

Mörkin: 1-0 Þorsteinn Már Ragnarsson (75.).
KR (4-3-3): Stefán Logi Magnússon 6 - Gonzalo
Balbi 6, Skúli Jón Friðgeirsson 7, *Rasmus
Christiansen 7, Gunnar Þór Gunnarsson 5 - Jónas
Guðni Sævarsson 5, Pálmi Rafn Pálmason 5, Jacob
Schoop 5 - Almarr Ormarsson 4 (60. Þorsteinn
Már Ragnarsson 6), Óskar Örn Hauksson 4, Sören
Fredriksen 4 (81. Kristinn Magnússon -).
LEIKNIR (4-3-3): Eyjólfur Tómasson 2 - Eiríkur
Ingi Magnússo 6, Óttar Bjarni Guðmundsson 6,
Halldór Kristinn Halldórsson 6, Charley Fomen
5 - Atli Arnarson 6 (85. Amath Diedhiou -),
Fannar Þór Arnarsson 6 (64. Brynjar Hlöðversson
4), Sindri Björnsson 5 - Kristján Páll Jónsson 6,
Hilmar Árni Halldórsson 5, Kolbeinn Kárason 4
(58. Elvar Páll Sigurðsson 3).
Skot (á mark): 8-7 (3-0)

Horn: 5-2

Varin skot: Stefán Logi 0 - Eyjólfur 2

6YHVNMXVDILJHJQK JêDWUHJêX

Verið velkomin í verslun okkar í Síðumúla 16, 2.h.
;VhijhHÂjba^&+&%-GZn`_Vk`Hb^*-%(.%%
[Vhijh5[Vhijh#^hlll#[Vhijh#^hDe^Âb{c"[h-#(%"&,#%%

Mörkin: 1-0 Jonathan Glenn (72.), 2-0 Víðir
Þorvarðarson (74.).

Varin skot: Guðjón Orri 4 - Gunnleifur 1

5(6285&(DNWLYD
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Spurðu um sveskjusafann í næsta apóteki.

Hásteinsvöllur
Áhorf: 655
Erlendur
Eiríksson (8)

2-0

Skot (á mark): 8-11 (5-4)

Veit á vandaða lausn

Sögulegt hjá Serbíu
FASTUS_H_02.01.15

36%3+*52
·&%2.5

FÓTBOLTI England komst í fyrsta
sinn í undanúrslit á HM kvenna með
2-1 sigri á gestgjöfum Kanada í 8-liða
úrslitum um helgina. England mætir
heimsmeisturum Japans sem sló
Ástralíu úr leik á miðvikudagskvöldið.
Þetta er ekki nema í þriðja sinn
sem England kemst í undanúrslit
á HM karla eða kvenna. Karlaliðin
komust í undanúrslit 1966, og urðu
svo meistarar, og svo aftur 1990.
Undanúrslitin hefjast annað kvöld
með leik stórveldanna Bandaríkjanna
og Þýskalands klukkan 23.00.
- esá

BREIÐABLIK (4-4-2): Gunnleifur Gunnleifsson
6–Arnór Sveinn Aðalsteinsson 5, Elfar Freyr
Helgason 5, Damir Muminovic 6, Kristinn Jónsson
7–Atli Sigurjónsson 4 (86., Davíð Kristján Ólafsson -), Oliver Sigurjónsson 5, Andri Rafn Yeoman
4 (86., Olgeir Sigurgeirsson -), Guðjón Pétur
Lýðsson 3–Arnþór Ari Atlason 4, Ellert Hreinsson
3 (77., Arnór Gauti Ragnarsson -).

FÖGNUÐUR



Sögulegur árangur
Englendinga á HM

Serbar urðu Evrópumeistarar kvenna í körfubolta.
KÖRFUBOLTI Serbía varð í gær Evr-

ópumeistari kvenna í körfubolta í
fyrsta sinn frá upphafi eftir sigur
á Frakklandi, 76-68, í úrslitaleik.
Serbar höfðu aldrei áður komist
á verðlaunapall á EM en Frakkar
voru að spila sinn þriðja úrslitaleik
á síðustu fjórum mótum.
Eftir jafnan fyrri hálfleik tóku
Serbar völdin í síðari hálfleik þar
sem Ana Dabovic, sem skoraði 21

af 25 stigum sínum í síðari hálfleik
og Sonja Petrovic fóru fyrir sínu
liði. Petrovic skoraði 22 stig og
tók sjö fráköst. Dabovic var kjörin besti leikmaður mótsins eftir
úrslitaleikinn.
Frakkland vann Spán í undanúrslitum og töluðu margir um að það
hefði verið hinn sanni úrslitaleikur
mótsins. Annað kom á daginn og
Serbar fögnuðu afar sætum sigri.

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

10
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
9

7
6
5
5
5
3
3
2
2
2
2
1

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

1
2
1
2
3
3
3
5
5
5
6
7

NÆSTU LEIKIR
Í kvöld: 20.00 Keflavík - Stjarnan.

23-10
16-10
16-8
20-13
15-12
11-12
10-11
13-17
11-15
10-16
10-19
9-21

23
20
19
18
17
13
12
9
9
9
8
4

PARADÍSAREYJAN

SRI LANKA
3. - 16. NÓVEMBER

Hrífandi náttúra, einstök menning og fjölbreytt dýralíf sem
eiga varla sinn líkan, ævintýraleg upplifun í einstöku umhverﬁ.
Við kynnumst framandi og heillandi heimi sem tekur á móti
ferðalöngum með opnum örmum.
Verð kr. 549.900.Innifalið í verði: Hálft fæði, ﬂug, hótel, skattar, íslenskur fararstjóri og allar ferðir.
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DAGSKRÁ
STÖÐ 2

| 20:05
FEÐGAR Á FERÐ

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

16.50 The World‘s Strictest Parents

15.25 Vigdís - Fífldjarfa framboð

08.00 The Middle

17.50 One Born Every Minutes -

16.25 Dýragarðurinn okkar

08.25 Selfie

Special

17.20 Tréfú Tom

08.50 2 Broke Girls

18.40 Suburgatory

17.42 Um hvað snýst þetta allt?

09.15 Bold and the Beautiful

19.00 The Amazing Race

17.47 Loppulúði, hvar ertu?

09.35 Doctors

19.45 Wilfred

18.00 Skúli skelfir

10.20 Animals Guide to Survival

20.10 Drop Dead Diva

18.11 Verðlaunafé

11.05 Lífsstíll

20.55 No Ordinary Family

18.15 Táknmálsfréttir

11.25 Fókus

21.40 Strike Back

11.50 Harry‘s Law

18.25 Fljótlegt og ferskt með Lor-

22.25 Justified

raine Pascale

12.35 Nágrannar

23.10 Mental

19.00 Fréttir

13.00 X-factor UK

23.55 The Amazing Race

19.25 Íþróttir

14.40 X-factor UK

00.40 Wilfred

19.30 Veðurfréttir

01.00 Drop Dead Diva

19.35 Með okkar augum

01.45 No Ordinary Family

20.15 Obama og Attenborough–

02.30 Strike Back

Náttúra jarðar Einstakur viðtalsþáttur
þar sem forseti Bandaríkjanna, Barack
Obama ræðir við Sir David Attenborough í Hvíta húsinu á 89 ára afmælisdegi
hins síðarnefnda í maí í vor. Þeir ræða
sameiginlegan áhuga á náttúru jarðar,
lofslagsbreytingar og aðkomu Bandaríkjanna í umhverfismálum á heimsvísu í
náinni framtíð.

15.25 Hart of Dixie
16.10 ET Weekend

Skemmtilegir þættir þar sem feðgarnir Magnús Hlynur og
Fannar Freyr ferðast um landið sunnanvert og taka hús á
skemmtilegu fólki sem á það sameiginlegt að hafa einstaklega
jákvæða sýn á líﬁð.
.

16.55 Marry Me
17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.05 The Simpsons
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.55 Modern Family

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!
Fáðu þér áskrift á 365.is

| 21:15
ORANGE IS THE NEW
BLACK
Þriðja þáttaröðin um Piper
Chapman sem lendir í
fangelsi fyrir glæp sem hún
framdi mörgum árum fyrr.

ARÖÐIN
ÖLL ÞÁTT FRELSI
2
Ð
Ö
T
ÁS

| 21:50
TRUE DETECTIVE
Önnur þáttaröðin af þessum
hörkuspennandi þáttum þar
sem hópur reyndra
lögreglumanna fær á borð til
sín erﬁð og hrottalega mál til
rannsóknar.

| 22:45
VICE
Áhrifamiklir og ferskir
fréttaskýringaþættir frá HBO
þar sem fjallað er um málefni
líðandi stundar um heim allan.

03.15 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

19.15 Mike & Molly
19.35 The New Girl
20.00 Feðgar á ferð Frábærir þættir
þar sem feðgarnir Magnús Hlynur og
Fannar Freyr ferðast um landið sunnanvert og taka hús á skemmtilegu fólki
sem á það sameiginlegt að hafa einstaklega jákvæða sýn á lífið. Eins og þeim
einum er lagið ná feðgarnir alltaf að líta
á björtu hliðarnar og hafa sérstaka hæfileika til þess að draga það besta út úr
hversdagsleikanum.
20.25 Fresh Off the Boat
20.50 Orange is the New Black
21.50 True Detective Önnur þáttaröðin af þessum spennandi þáttum
með Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel
McAdams og Taylor Kitsch í aðalhlutverkum. Hópur reyndra lögreglumanna
fær á borð til sín erfið og hrottalega mál
til rannsóknar og hafa þau oftar en ekki
djúpstæð áhrif á lögreglumennina og
líf þeirra.
22.50 Vice
23.35 Daily Show: Global Edition
Spjallþáttur með Jon Stewart þar sem
engum er hlíft og allir eru tilbúnir að
mæta í þáttinn og svara fáránlegum en
furðulega viðeigandi spurningum Stewart. Ómissandi þáttur fyrir alla sem vilja
vera með á nótunum og líka þá sem einfaldlega kunna að meta góðan og beinskeyttan húmor.
00.00 White Collar
00.45 Veep
01.15 A.D.: Kingdom and Empire
01.55 Murder in the First
02.40 Last Week Tonight With John
Oliver
03.10 Louie
03.30 The Fighter
05.25 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Ofurhundurinn Krypto 07.22 Ævintýri
Tinna 07.47 Ævintýraferðin 08.00 Lukku-Láki
08.25 Latibær 08.47 Elías 09.00 Könnuðurinn
Dóra 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 Ofurhundurinn Krypto 11.22 Ævintýri
Tinna 11.47 Ævintýraferðin 12.00 Lukku-Láki
12.25 Latibær 12.49 Elías 13.00 Könnuðurinn
Dóra 13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 13.45
Doddi litli og Eyrnastór 13.55 Sumardalsmyllan
14.00 Áfram Diego, áfram! 14.24 Svampur
Sveinsson 14.49 Tommi og Jenni 14.55 UKI
15.00 Ofurhundurinn Krypto 15.22 Ævintýri
Tinna 15.47 Ævintýraferðin 16.00 Lukku-Láki
16.25 Latibær 16.49 Elías 17.00 Könnuðurinn
Dóra 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 Igor

21.10 Dicte
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kvöldstund með Jools Holland

Vinsæll breskur tónlistarþáttur í umsjón
Jools Holland. Fjölbreytt úrval tónlistar er leikið í hverjum þætti og eru gestir þáttarins Phoenix, Rokia Traore, Eric
Church, Laura Marling, Petula Clark og
AlunaGeorge.
23.25 Skytturnar
00.20 Fréttir
00.35 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.22 Dr. Phil

18.10 Friends

09.07 The Talk

18.35 Modern Family

09.46 Pepsi MAX tónlist

19.00 Mike & Molly

13.35 Cheers

19.20 The Big Bang Theory

14.00 Dr. Phil

19.45 Sjálfstætt fólk

14.40 Rules of Engagement

20.20 Eldsnöggt með Jóa Fel

15.05 Psych

20.50 Sisters

15.50 Reign

21.35 Hostages

16.30 Judging Amy

22.20 Curb Your Enthusiasm
22.50 Grimm
23.35 Sjálfstætt fólk
00.10 Eldsnöggt með Jóa Fel
00.40 Sisters
01.30 Hostages
02.10 Curb Your Enthusiasm
02.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

17.10 The Good Wife
17.50 Dr. Phil
18.30 The Talk
19.10 Kitchen Nightmares
19.55 The Office
20.15 Top Chef
21.00 Rookie Blue
21.45 Flashpoint
22.30 Sex & the City
22.55 Hawaii Five-0

| 22:00
BOYS DON’T CRY
Sannsöguleg kvikmynd um
vinsælan strák í litlum bæ sem
reynist vera stelpa.
Aðalhlutverk leikur Hilary
Swank.

12.25 Íslendingarnir í Nordsjællan

10.00 The Mask of Zorro

00.25 Nurse Jackie

12.45 Goðsagnir - Steingrimur Jo

12.15 Butter Gamanmynd frá 2011

00.50 Californication

23.15 Rússland - Austurríki

með Jennifer Garner, Ty Burrell, Olivia
Wilde, Ashley Greene, Alicia Silverstone
og Hugh Jackman í aðalhlutverkum.
Sagan gerist í miðvesturríkjum Bandaríkjanna og fjallar um fólk með einstaklega hæfileikarík í að skera út í smjör.
Listaverkin eru einstök, dramatíkin ótrúleg og samkeppnin nær út fyrir öll velsæmismörk.

01.00 Pepsímörkin 2015

13.45 Sense and Sensibility

13.35 Cleveland - Golden State
16.05 Pólland - Georgía
17.45 MotoGP 2015 - Holland
18.50 Norðurálsmótið
19.30 Keflavík - Stjarnan

| 21:40
STRIKE BACK
Þáttaröð sem byggð er á
samnefndri sögu eftir fyrrum
sérsveitarmann í breska
hernum.

23.40 Parenthood

10.45 Gíbraltar - Þýskaland

22.00 Pepsímörkin 2015

13.40 Newcastle - Crystal Palace
15.30 Hull - Man. City
17.15 Arsenal - Tottenham
19.00 Premier League World 2014

| 18:00
ÁFRAM DIEGO ÁFRAM

19.30 Keflavík - Stjarnan

Díegó er frændi Dóru
landkönnuðar og er alltaf að
lenda í spennandi ævintýrum.

- Man. United, 1993

22.00 Pepsímörkin 2015
23.15 PL Classic Matches: Man. City
23.45 Slóvenía - England

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

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

02.50 Sex & the City
03.15 Pepsi MAX tónlist

08.15 PGA Tour 2015

18.15 Butter

13.15 Golfing World 2015

19.45 Sense and Sensibility Frábær-

14.05 PGA Tour 2015

lega vel gerð bíómynd eftir sögu Jane
Austen um systurnar Elinor og Marianne
sem eru ólíkar mjög. Elinor er raunsæ
en Marianne tilfinninganæm og fyrirferðarmikil. Þegar faðir systranna deyr
gengur sveitasetrið þar sem þær búa
lögum samkvæmt í arf til sonar hans af
fyrra hjónabandi. Systurnar neyðast til
að flytja í fábrotnari húsakynni ásamt
móður sinni og þar gerast ævintýrin.

19.05 PGA Tour 2015 - Highlights

22.00 Boys Don‘t Cry

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Græðlingur 21.00
Sjónvarp sjávarútvegs 21.30 Siggi Stormur

02.05 Flashpoint

16.00 The Mask of Zorro

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

01.20 Rookie Blue

01.50 Courageous
04.00 Boys Don‘t Cry

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

20.00 LPGA Tour 2015
22.00 European Tour 2015

HRINGBRAUT
12.00 Helgin 12.30 Kvennaráð 13.15 Lífsins
List 13.45 Grillspaðinn 14.00 Helgin 14.30
Kvennaráð 15.15 Lífsins List 15.45 Grillspaðinn
16.00 Helgin 16.30 Kvennaráð 17.15 Lífsins
List 17.45 Grillspaðinn 18.00 Helgin 18.30
Kvennaráð 19.15 Lífsins List 19.45 Grillspaðinn
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

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
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Íslenskt stúdíó á virðulegum lista
Converse skóframleiðandinn býður hljómsveitum að taka upp í hljóðverum á
heimsmælikvarða í nýju verkefni. Gróðurhúsið er á listanum ásamt Abbey Road.

„Ég verð að segja lagið, Ég fer á
puttanum. Þetta er eitt af mínum
allra mest uppáhalds lögum, sérstaklega á mánudögum.
Böðvar Reynisson eða Böddi í Dalton, tónlistarmaður.

„Það hlýtur að teljast vera ansi góður
félagsskapur að vera í þegar við
erum á lista með þessum frábæru
stúdíóum,“ segir Valgeir Sigurðsson,
eigandi hljóðversins Gróðurhússins,
Greenhouse Studios. Gróðurhúsið
er eitt af þeim tólf hljóðverum sem
hljómsveitum er boðið að taka upp í
í nýju verkefni á vegum bandaríska
skóframleiðandans Converse. Önnur
stúdíó sem taka þátt eru meðal annars Abbey Road í London sem Bítlarnir unnu mikið í, Tuff Gong á

MIKIÐ ÚRVAL
AF FALLEGUM
MATARSTELLUM
OG BRÚÐARGJAFAHUGMYNDUM

– fyrir lifandi heimili –

Reykjavík og Akureyri

EITT SÍMANÚMER

558 1100
www.husgagnahollin.is

Jamaica, og Sunset Sound í Los
Angeles.
Verkefnið heitir Converse Rubber
Tracks þar sem fyrirtækið veitir ókeypis tíma í stúdíói til handa
hljómsveitum sem ekki eru með
útgáfusamning og halda tónlistarmenn öllu eignarhaldi á tónlist sinni.
Converse ætlar að gefa 84 hljómsveitum tækifæri til þess að taka
upp á stöðum þar sem sumir frægustu tónlistarmenn heims hafa einnig tekið upp ókeypis.

Greenhouse Studios er í Breiðholti
og hefur verið til síðan árið 1997. „Öll
þau stúdíó sem eru á þessum lista
eru frábær og hafa sína sérstöðu.
Það er mikil viðurkenning á okkar
sérstöðu að vera á þessum lista,“
segir Valgeir. Hann hefur verið að
byggja upp hljóðverið í rólegheitum
frá árinu 1997.
Þekkt nöfn sem unnið hafa í Gróðurhúsinu undanfarin ár eru Damon
Albarn, Feist, Coco Rosie, Björk og
Sigur Rós.
- glp

VIÐURKENNING Valgeir Sigurðsson
eigandi Gróðurhússins kann vel við að
vera á sama lista og Bítlastúíóið.

Bandarískir plöturisar banka á dyrnar
Söngkonan Glowie hefur rokið upp vinsældarlistana með laginu No More, sem
hún ﬂytur ásamt Stoney. Hún safnar nú í góðan pakka til að kynna sig erlendis.
„Toppurinn var að komast í
útvarpið, en svo allt í einu er ég
komin á topplista útvarpsstöðvanna, og allt farið að rúlla, “
segir hin átján ára Sara Pétursdóttir, sem gengur undir listamannsnafninu Glowie.
Lagið hennar No more hefur
heillað landann upp úr skónum
og klífur hvern vinsældarlistann á fætur öðrum á íslenskum útvarpsstöðvum, en margir
hverjir telja um erlenda poppskvísu að ræða við hlustun, slíkur er bragurinn á laginu. Eru
þrjú önnur lög væntanleg í spilun í sumar.
Nú er svo komið að erlend
plötufyrirtæki hafa sýnt Glowie
áhuga, en hún er í slagtogi við hið
hæfileikaríka teymi, Stop.Wait.
Go., sem hefur heldur betur gert
garðinn frægan, nú síðast með
framlagi Íslands til Eurovision.
„Allt byrjaði þetta svoleiðis að
ég vann Söngkeppni framhaldsskólanna árið 2014, fyrir hönd
Tækniskólans í Reykjavík. Þar
nam ég hárgreiðslu, og upp úr
því hafði Pálmi Ásgeirsson samband við mig fyrir hönd hópsins og langaði til að vinna með
mér,“ segir Glowie sem greip
gæsina að sjálfsögðu um leið og
hún gafst.
„Á þessu tímabili voru þeir
mikið úti í Los Angeles og nóg að
gera, svo þetta fór hægt af stað.“
Lagið er komið frá piltunum
en Glowie flytur það, ásamt
aðkomu Stony, Þorsteins Sindra
Baldvinssonar, YouTube-stjörnu
með meiru.
„Þetta er náttúrulega bara
geggjað, og ég átti aldrei von á
að þetta myndi ganga svona vel,“
segir Glowie, og bætir við að
sannarlega sé hún að upplifa
stóra drauminn, sem alltaf
hefur verið að meika það
í músíkinni. Spurð út
í nafnið Glowie, segir
hún sig hafa langað
til að skapa sér sína
sérstöðu þar sem
Stop.Wait.Go.
hópurinn
hafi þegar
verið
með
tvær
Sörur
á
sínum
snærum.
„Sara er mjög flott nafn,en
mig langaði að hafa mitt
eig ið. Upph a f lega l a ngaði mig mikið að hafa það
ítalskt, þar sem ég er einn
sextándi ítölsk,“ segir hún
og skellir upp úr. Eftir töluverðar vangaveltur fram
STONY
og til baka varð nafnið Glo-

HÆFILEIKABÚNT Sara sinnir tónlistinni af

miklum móð, en starfar sem fyrirsæta fyrir
Eskimo models þess á milli.
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Sara er mjög flott
nafn,en mig langaði að
hafa mitt eigið. Upphaflega langaði mig
mikið að hafa
það ítalskt, þar
sem ég er
einn sextándi ítölsk.
wie að lokum fyrir valinu, enda
nokkuð þjált á erlendri grund
sem og hér heima.
Segist Glowie nú vinna hörðum höndum við að búa til öflugan pakka sem hægt verði að
sýna plöturisunum, en kýs að
segja ekki meira um stöðuna að
svo stöddu.
gudrun@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, Hjalti Egilsson
hjalti@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ
SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan
Atli Sveinsson jonatan@365.is, FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar
Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

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

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 800 1177

BAKÞANKAR
Hauks Viðars
Alfreðssonar

Rokk og ról

Í

slenska þungarokkshljómsveitin Skálmöld lét vaða í hýra
prófílmynd í tilefni föstudagsins eftir að Hæstiréttur Bandaríkjanna úrskurðaði að bann við
hjónavígslum samkynhneigðra
bryti gegn stjórnarskránni.
Myndskreytingin fór fyrir brjóstið á sumum aðdáendum og er það
ekki í fyrsta sinn sem það gerist.
Í kringum síðustu Gleðigöngu
gerði sveitin það sama — og fýlupúkarnir gerðu það sem þeir gera
best; fóru í fýlu.

SUMAR
TILBOÐ

SKÁLMELDINGAR eiga hrós
skilið fyrir að láta sig málefnið
varða og ég þykist viss um að
þeir gráta ekki nokkra hómófóbíska hálfvita sem smella á
„unlike“ vegna yfirlýsingarinnar.
En því miður er staðreyndin sú
að innan bræðra- og systralags
þungarokkara grassera stækir
fordómar gegn samkynhneigðum.
Slíka einstaklinga má ekki aðeins
finna í aðdáendahópi Skálmaldar heldur leynast skemmdu eplin
víða innan þungarokkssenunnar. Þau eru sárafá en afskaplega
rotin.

RÚM EÐA
STAKAR
DÝNUR!

ÞAÐ er hrikalega sorglegt enda
hafa þungarokkarar haft það orð
á sér að vera einstaklega ljúfir
og prúðir, t.d. á þungarokkshátíðum hér á landi og annars staðar.
Ofbeldi og skemmdarverk eru
sjaldgæf enda fá flestir alla þá
útrás sem þeir þurfa í hávaða og
flösuþeytingum. Þar að auki hafa
margar íslenskar hljómsveitir,
ásamt forsvarsmönnum hátíða á
borð við Eistnaflug, predikað víðsýni og jákvæðni árum saman og
auðvitað hefur það áhrif.

Frábært tækifæri til að
endurnýja hjónarúmið,
eða í gestaherberginu
og/eða í sumarbústaðnum

FYRIR utan það að þungarokkarar ættu að skilja það manna
og kvenna best hvernig það er
að vera utangarðs. Að fá ekki
samþykki samfélagsins og foreldranna. Að vera litnir hornauga fyrir útlit og smekk. „Rífðu
þennan hring úr nefinu á þér og
slökktu á þessu gargi!“

(180x200 cm)
Fullt verð 269.0050 kr.

NÚ 215.240 kr.
(Innifalið í verði er dýna,
dýna rúmbotn og fætur)

ÞIÐ örfáu þungarokkarar sem
eru ekki enn búnir að ná þessu;
eruð þið plís til í að fara að hlusta
á eitthvað annað? Þið eruð okkur
hinum til skammar. Tveir menn
að kela er „rokk og ról“. Tvær
stelpur í sleik líka. En einn bitur
maður að láta það fara í taugarnar á sér er það alls ekki.

RROYAL AVIANA
Hágææða þþrýrýststijijöföfnu
Hágæ
nuna
nardrdýn
ýnaa
(120x200 cm) Einnig til í öðrum stærðum
Stök dýn
ý a 78.513 kr. NÚ 62.811 kr.
Með botni 128.740 krr. NÚ 102.992 kr.

53,7%

ROYAL CORINNA

YFIRBURÐIR
Fréttablaðsins staðfestir
Höfuðborgarsvæðið, meðallestur á
tölublað 18–49 ára. Prentmiðlakönnun
Gallup, jan.– mar. 2015

Allt sem þú þarft ...

ARGH!!! 0615-B

MBL

FBL

19,6%

(1200x2200 cm)
cm)) Einnninig til í öðrum stærðum
Stök
Stö
St
ök dý
dýna 47.816 kr. NÚ 38.253 kr.
Með botni 98.036 kr. NÚ 78.428 kr.
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