SKOÐUN Guðmundur Andri Thorsson
skrifar um ráðherra, Skagafjörð og
virkjanir. 13

LÍFIÐ Klaus ætlar að kenna Íslendingum að meta alvöru pulsur, eða
pylsur. 26

SPORT Íslenska U-19 ára landsliðið
fer með gott veganesti á HM í Rússlandi. 42
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Tíu þúsund tæki
Íslenska fyrirtækið Nox Medical
afrekaði það í mánuðinum að selja
tíuþúsundasta svefntækið. Fyrirtækið
hefur tífaldað veltu sína á undanförnum árum og eru starfsmenn
fyrirtækisins orðnir 40 talsins. 2

Frumvarpið snýr aftur Vilhjálmur
Árnason mun aftur leggja fram frumvarp sitt um frjálsa sölu áfengis í
haust. 8
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NIÐURSTÖÐU FAGNAÐ Grikkir höfnuðu skilyrðum lánardrottna fyrir frekari fjárveitingum til Grikklands í þjóðaratkvæðagreiðslu í gær. Nei-sinnar söfnuðust saman fyrir
utan gríska þinghúsið í Aþenu til að fagna niðurstöðunni. Óljóst er hver næstu skref í viðræðum við lánardrottna verða en laust fé grískra banka er við það að klárast. Niðurstaðan þykir sigur fyrir Alexis Tsipras, forsætisráðherra Grikklands. Sjá síðu 8
NORDICPHOYOS/AFP

Orka HS Orku bundin
við álver í Helguvík
HS Orka getur ekki útvegað orku í iðnað á suðvesturhorninu þar sem orka þess
er bundin álveri Norðuráls í Helguvík. Ekkert bólar á álverinu. Samningar ganga
ekki. Gerðardómur mun enn úrskurða um málið. Orku vantar í uppbyggingu.
VIÐSKIPTI Hendur HS Orku eru

fremur bundnar þegar kemur
að nýtingu virkjanakosta og sölu
raforku vegna ágreinings við
Norðurál um orkusölusamning
vegna álvers í Helguvík. Málið
hefur verið í farvegi gerðardóms í tvígang síðan árið 2010.
Ásgeir Margeirsson, forstjóri
HS Orku, segir fyrirtækið vilja
vera þátttakanda í orkufrekum
verkefnum, en það geti lítið gert
í því meðan beðið er niðurstöðu
um gildi Helguvíkursamningsins.
„Við viljum að sjálfsögðu selja
orku eins og unnt er, Norðuráli
eða öðrum, en staðan er sú að HS
Orka gerði samning við Norðurál Helguvík um umtalsvert
mikla orku og uppi er ágreiningur um þýðingu hans í dag, nú
þegar álverið er hvergi nærri
byggt og ekki unnt að afhenda
orku þangað,“ segir Ásgeir.
Orkuverð hefur verið tengt
álverði og í orkusölusamningum
er ákveðin arðsemiskrafa. Ekki
er ljóst hvenær af framkvæmdum Norðuráls í Helguvík verður.
Norðurál fór í mál við HS
Orku árið 2010 vegna samnings

um orku til álvers í Helguvík,
en HS Orka taldi skilyrði samningsins ekki hafa verið uppfyllt.
Gerðardómur í Svíþjóð úrskurðaði þannig að samningurinn
væri í gildi, en skilyrði hans
hefðu ekki verið uppfyllt. Þá var
kveðið á um ákveðna arðsemi af
orkusölunni.
„Síðan þá hefur ekki fundist
lausn á málinu,“ segir Ásgeir. Á
meðan svo er getur fyrirtækið
ekki selt öðrum orku sína nema
í mjög litlu magni.“
HS Orka fór í mál við Norðurál í júlí í fyrra til þess að fá
skorið úr um gildi samningsins.
Niðurstöðu gerðardómsins er að
vænta sumarið 2016.
Orkusölusamningurinn snýst
um 150 MW af orku. HS Orka

Við viljum
að sjálfsögðu selja
orku eins
og unnt er,
Norðuráli eða
öðrum.

Annar starfsmaður ósáttur:

Fleiri íhuga að
höfða mál
VINNUMARKAÐUR Annar starfsmaður sem vann hjá Keili íhugar að
fara í mál vegna eineltis sem hann
telur sig hafa orðið fyrir af hálfu
framkvæmdastjórans.
Fréttablaðið sagði frá því á miðvikudaginn að fyrrverandi starfsmanni Keilis hefðu verið greiddar
miskabætur vegna eineltis í starfi
hjá Keili.
„Það virðast mikil líkindi vera
með þessum tveimur málum,“
segir Steinbergur Finnbogason
lögmaður.
vh / sjá síðu 4

Pinex®
Smelt

Ásgeir Margeirsson,
forstjóri HS Orku

Munndreifitöflur
250 mg

vill losna undan samningnum
til að nýta orkuna í annað. Ljóst
er að á meðan Norðurál og HS
Orka deila um samninginn verður ekki af því og nýting orkunnar er því bundin því að Norðurál
geti nýtt hana í Helguvík. - kóp

Geta ekki stigið inn í önnur verkefni
Mikið hefur verið rætt um stöðu fyrirhugaðrar kísilmálmsverksmiðju
Thorsil í Helguvík og sólarkísilverksmiðju Silicor Materials á Grundartanga.
Eftir að ljóst var að Alþingi mundi ekki samþykkja að færa þrjá virkjanakosti í neðri hluta Þjórsár í nýtingarflokk hafa margir sagt þá uppbyggingu
í hættu þar sem Landsvirkjun geti ekki útvegað orku í verkefnin.
HS Orka getur ekki stigið inn í slík verkefni varðandi orkunýtingu á
meðan deilunni við Norðurál stendur.
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Lífaldur ákvarðar laun Fjöldi
kjarasamninga inniheldur ákvæði
um að laun skuli ráðast eftir lífaldri.
Formaður Landssambands æskulýðsfélaga segir um aldursmismunun að
ræða. 6
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Stjórn Obama er sökuð um vanhæfni í kjölfar árásar á tölvukerfi bandarískrar ríkisstofnunar:

Hillary Clinton sakar Kínverja um þjófnað
BANDARÍKIN Hillary Clinton, fyrr-

Útlit er fyrir fremur hæga norðaustlæga
átt á landinu og súldarloft með
austurströndinni, en þurrviðri inn til
landsins. Á vesturhelmingnum léttir að
öllum líkindum til um og eftir hádegi.
Almennt er útlit fyrir 9-15 stiga hita.

SJÁ SÍÐU 16

verandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sakar Kínverja um að
stela viðskiptaleyndarmálum og
upplýsingum frá opinberum aðilum. BBC greinir frá.
Clinton, sem sækist nú eftir tilnefningu sem forsetaframbjóðandi demókrata, sagði Kínverja
„reyna að brjótast inn í allt sem
ekki hreyfist í Bandaríkjunum“, á
framboðsfundi í New Hampshire.
Clinton bætti við að Kínverjar hefðu stolið miklu magni upp-

lýsinga frá verktökum sem starfa
fyrir Bandaríkjaher. Bandaríkjamenn þyrftu því að vera á varðbergi.
Bandarísk stjórnvöld gruna
Kínverja um að hafa brotist inn
í tölvukerfi Office of Personal Management (OPM), sem sér
um starfsmannamál hjá bandaríska ríkinu. Í árásinni hafi upplýsingum um allt að fjórar milljónir opinberra starfsmanna verið
stolið. Kínverjar neita allri aðild
að málinu.

Frambjóðendur í prófkjöri
repúblikana fyrir forsetakosningarnar hafa sagt árásina á
tölukerfið OPM vera merki
um vanhæfni stjórnar Obama
Bandaríkjaforseta.
Marco Rubio og Rick Perry
hafa talað fyrir því að Bandaríkin beiti stofnanir tengdar árásinni á OPM viðskiptaþvingunum.
Mike Huckabee telur hins vegar
að Bandaríkin eigi að svara í
sömu mynt.
- ih

Í FRAMBOÐSSLAG Hillary Clinton
heilsar kjósendum á þjóðhátíðardegi
Bandaríkjamanna, 4. júlí. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Selja 10 þúsundasta
svefnlækningatækið
Þegar fyrirtækið Flaga var flutt til Bandaríkjanna sat fjöldi vel menntaðra starfsmanna eftir án atvinnu. Sjö þeirra stofnuðu fyrirtækið Nox Medical sem hefur
tífaldað veltu sína á örfáum árum. Stærstu markaðir í Bandaríkjunum og Evrópu.
VIÐSKIPTI Íslenska fyrirtækið

ÚTREIÐARTÚR Það var brakandi blíða víða um land alla helgina. Ljósmyndari

Fréttablaðsins rakst á nokkra glaða ferðamenn á höfuðborgarsvæðinu í gær sem
nýttu blíðviðrið til útreiða.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Fjöldi ferðamanna sækir í að komast í reiðtúra í sumar:

Hesturinn hluti af upplifuninni
FERÐAÞJÓNUSTA „Fólk er meira og meira að átta sig á því að það er

hluti af íslensku upplifuninni að fara á hestbak á íslenska hestinum,“
segir Begga Rist, eigandi hestaleigunnar Íslenski hesturinn.
Hún segir að sumarið fari ágætlega af stað og töluverð aðsókn sé í
að fara í reiðtúr. „Það eru aðallega útlendingar sem koma til okkar en
margir Íslendingar líka.“
Veðrið lék við fólk á höfuðborgarsvæðinu og víðar um land um
helgina. Það hefur varla dregið úr ánægju þeirra sem skelltu sér í
reiðtúr á höfuðborgarsvæðinu um helgina.
- srs

Jarðskjálftahrinunni lokið:

Gisti fangageymslur ölvaður:

Viðvörunarstig
í Eldey lækkað

Grunaður um
líkamsárás

JARÐSKJÁLFTAR Veðurstofa

LÖGREGLUMÁL Karlmaður var

Íslands hefur ákveðið að færa
litakóða vegna eldstöðvarinnar
við Eldey úr gulu stigi í grænt.
Það þýðir að eldstöðin er virk
en engar vísbendingar eru um
væntanlegt eldgos.
Ástæða breytingarinnar er
að jarðskjálftahrinu sem hófst
30. júní síðastliðinn er að mestu
lokið.
Greining á skjálftunum sýnir
að skjálftavirkni sé ekki tengd
kvikuhreyfingum í efri hluta
jarðskorpunnar.
- srs

handtekinn á heimili í Kópavogi
um sexleytið í fyrrakvöld, grunaður um líkamsárás. Að sögn lögreglu var maðurinn mjög ölvaður
og var hann vistaður í fangageymslu yfir nótt.
Þá var á fjórða tímanum í fyrrinótt tilkynnt um menn sem fóru
inn í ólæstar bifreiðar í Grafarholti. Lögregla hafði afskipti af
tveimur mönnum á vettvangi. Þeir
höfðu ekki náð að stela úr bílunum
en reyndust vera með ætluð fíkniefni í vösum sínum.
- bá

Nox Medical náði þeim árangri
nú í júlí að tíuþúsundasta Nox T3
lækningatækið var afhent í hendur viðskiptavinar. Nox Medical
er hátæknifyrirtæki sem framleiðir lækningabúnað til greiningar á svefntruflunum
„Þetta er skilgreint sem lækningavara sem er eingöngu notuð
af heilbrigðisstarfsfólki. Hún er
notuð til að mæla öndunartruflanir í svefni, eða kæfisvefn, sem
er orðinn mikill þáttur í heilbrigðisvísindum,“ segir Pétur
Már Halldórsson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins.
Nox Medcial var stofnað árið
2006 á grunni fyrirtækis sem
hét Flaga. Helgi Kristbjarnarson læknir stofnaði Flögu rétt
rúmum tíu árum fyrr. Þegar
bandarískur forstjóri tók við
stjórnartaumunum sá hann ekki
rekstrargrundvöll fyrir það hér á
landi. Það var því flutt til Denver
í Colorado. Stór hluti þeirra sem
unnu hjá Flögu hér missti vinnuna og úr varð að sjö úr þessum hópi stofnuðu Nox Medical.
Starfsmenn fyrirtækisins eru nú
orðnir 40.
Seint á árinu 2008 fór fyrirtækið svo að selja fyrstu vörurnar. Á árunum 2009 til og með
ársins 2011 voru tekjurnar um
150 milljónir íslenskra króna en
í dag eru þær komnir upp í 1,5
milljarða. „Það sem kannski er
óvanalegt við fyrirtæki af þessari stærð er að þetta fyrirtæki er
rekið með hagnaði frá fyrsta ári
í tekjusköpun,“ segir Pétur. Það
er mat stjórnenda félagsins að
svefn um 2,5 milljóna manna, um

MÆLINGAR Tugir milljóna manna þjást af svefnleysi um heim allan. Ódýrara er

fyrir heilbrigðisstofnanir að greina svefntruflanir í heimahúsum.

allan heim, hafi verið rannsakaður með þessum íslenska búnaði.
Öll sala félagsins fer fram
erlendis í gegnum erlenda samstarfsaðila og eru stærstu markaðirnir í Bandaríkjunum og Evrópu.
„Bandaríkin ein og sér eru náttúrlega stærsti markaðurinn. Þar
hefur orðið mikil breyting frá því
að svefnmælingarnar voru gerðar
að langmestu leyti inni á sjúkrahúsum,“ segir Pétur en bætir því
við að með tilkomu tækni, eins og
Nox T3 tækisins, fari mælingarnar fram í heimahúsum í auknum
mæli.
„Stærstu markaðirnir í Evrópu
eru Þýskaland og Frakkland,“

Það sem
kannski er
óvanalegt við
fyrirtæki af
þessari stærð
er að þetta
fyrirtæki er
rekið með hagnaði frá
fyrsta ári í tekjusköpun.
Pétur M. Halldórsson, framkvæmdastjóri Nox Medical

bætir Pétur við en segir að einnig
séu að opnast markaðir í Kína og
Japan.
jonhakon@frettabladid.is

Fjöldi fólks lagði leið sína á bæjarhátíðir sem haldnar voru víða um land:

Íslendingar til sóma um helgina
SAMFÉLAGSMÁL „Við vorum á fundi

með lögreglunni alla helgina og
þeir sögðu að þeir hefðu aldrei
upplifað jafn friðsæla Írska daga,“
segir Hallgrímur Ólafsson, skipuleggjandi Írskra daga á Akranesi.
Hann segir hátíðina hafa gengið
vel fyrir sig og að ölvun hafi ekki
verið of mikil.
„Þetta fór allt saman fram með
miklum sóma.“
Að sögn lögreglunnar á Norðurlandi var einnig allt til sóma á
Þjóðlagahátíðinni á Siglufirði þrátt
fyrir að margt væri um manninn.
Á vef lögreglunnar kemur fram
að lögregla hafi stöðvað fjölda bíla
á Suðurnesjum til að sinna eftirliti með ölvunarakstri á sama tíma
og tónlistarhátíðin ATP var haldin á Ásbrú. Svo reyndist að enginn
ökumaður hafði neitt áfengis fyrir
akstur.

GÓÐ SKEMMTUN ATP-hátíðin fór fram á Ásbrú um helgina

Páley Borgþórsdóttir, lögreglustjóri í Vestmannaeyjum, segir að
heilt á litið hafi Goslokahátíð í Vestmannaeyjum heppnast afar vel.
„Hátíðin fór bara mjög vel fram.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Það voru fjölmargir mættir og
veðrið hefur ábyggilega hjálpað mikið til. Það var eitthvað um
ölvun en ekkert sem kom til kasta
lögreglu.“
- srs

Way of Life!
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SPURNING DAGSINS

Yfirmaður hjá Kópavogsbæ mátti ekki dreifa greinargerð um undirmann sem sakaði hann um einelti:

Sendi upplýsingar í eineltismáli í leyfisleysi
PERSÓNUVERND Forstöðumanni

Viktoría, voru námslánin eftir
allt bara ólán í láni?
„Já, eiginlega, lánin voru eins og
Doritos-poki, sem þú veist þig langar í
og svo vantar alltaf eitthvað meira.“
Viktoría Blöndal stóð fyrir markaði um
helgina þar sem hún seldi ofan af sér alla
búslóðina og allt nema nærbrækurnar sínar,
vegna sligandi námslána.

AFTAKA Hringleikahúsið í Palmyra er á

heimsminjaskrá.

NORDICPHOTOS/AFP

Nýtt myndband frá ISIS:

stofnunar sem heyrir undir Kópavogsbæ var óheimilt að dreifa viðkvæmum persónuupplýsingum
um undirmann sem sakað hafði
hann um einelti. Þetta er niðurstaða Persónuverndar sem hefur
úrskurðað í málinu.
Velferðarsvið Kópavogs sendi
forstöðumanninum greinargerð
um eineltismálið þar sem áminningarferli stóð yfir gagnvart
honum. Í greinargerðinni komu
fram kvartanir undirmannsins,

sem var kvenkyns, gagnvart forstöðumanninum, auk viðtala við
samstarfsmenn þeirra vegna málsins.
Forstöðumaðurinn sendi greinargerðina í tölvupósti til samstarfsmanna konunnar þrátt fyrir
að greinargerðin væri merkt trúnaðarmál. Forstöðumaðurinn segist hafa sent tölvupóstana sem
einstaklingur en ekki yfirmaður
hjá stofnuninni. Hann hafi viljað
athuga hvort rétt hefði verið haft
eftir samstarfsmönnum konunnar.

Persónuvernd bendir hins vegar á
að það sé Kópavogsbæjar en ekki
mannsins að athuga hvort rétt sé
eftir starfsfólki haft.
Í úrskurði Persónuverndar
kemur fram að konan hafi ekki
greint samstarfsmönnum sínum
frá þeim viðkvæmu persónupplýsingum sem fram komu í greinargerðinni líkt og forstöðumaðurinn
hafi haldið fram. Hún hafi einungis gefið samstarfsmönnum sínum
skýringar á veikindaleyfi sem hún
hafi farið í vegna málsins.
- ih

BÆJARSTJÓRNARSKRIFSTOFUR Áminningarferli stóð yfir gagnvart forstöðumanninum þegar greinargerðin var send.

Annar starfsmaður Keilis
íhugar að höfða mál

Skutu 25 menn
í hringleikahúsi

Annar fyrrverandi starfsmaður Keilis íhugar að fara í mál vegna eineltis af hálfu framkvæmdastjóra skólans.
Konan telur sig hafa verið niðurlægða og að eineltið hafi haft mikil líkamleg og andleg áhrif á sig.

SÝRLAND Nýtt myndband frá Ísl-

maður sem vann hjá Keili íhugar
að fara í mál vegna eineltis sem
hann telur sig hafa orðið fyrir af
hálfu Hjálmars Árnasonar, framkvæmdastjóra Keilis.
Á miðvikudag var sagt frá því
í Fréttablaðinu að fyrrverandi
starfsmanni Keilis hefðu verið
greiddar miskabætur eftir að sálfræðingar komust að þeirri niðurstöðu að Hjálmar hefði lagt starfsmanninn í langvinnt einelti sem
hefði haft mikil áhrif á hann.
„Það virðast mikil líkindi vera
með þessum tveimur málum,“
segir Steinbergur Finnbogason lögmaður sem annaðist mál
mannsins sem fékk greiddar
miskabætur. Steinbergur hefur
nú tekið að sér eldra mál svipaðs
eðlis þar sem kona telur Hjálmar
hafa lagt sig í einelti.
„Mér finnst full ástæða til að
fara fram á endurupptöku þess
máls. Nefndin sem á sínum tíma
fjallaði um ásakanir skjólstæðings
míns komst að þeirri niðurstöðu
á nokkrum dögum að ekki hefði
verið um einelti að ræða. Í nefndinni sátu meðal annars stjórnarmenn Keilis og ekki er ólíklegt að
það hafi ráðið talsverðu um niðurstöðuna. Í seinna málinu fékkst
meint einelti staðfest meðal annars að fengnu sérfræðiáliti sálfræðinga og ég tel fulla ástæðu til
að framkoma þessa manns gagnvart skjólstæðingi mínum verði
skoðuð á nýjan leik og vonandi
vandaðri,“ segir Steinbergur.
Konan sem um ræðir vann hjá
Keili frá 2007 til 2011. Að hennar
sögn hófst eineltið fljótlega eftir
að Hjálmar tók við sem framkvæmdastjóri Keilis en konan

amska ríkinu sýnir unga vígamenn
ISIS taka 25 sýrlenska hermenn af
lífi í fornu hringleikahúsi í borginni Palmyra.
Hringleikahúsið í Palmyra er á
heimsminjaskrá UNESCO og er
dæmi um háþróaða byggingarlist
þess tíma þegar það var byggt.
Palmyra hefur orðið fyrir mikilli eyðileggingu frá upphafi stríðsins en eldri myndbönd ISIS sýna
vígamenn eyðileggja fornminjar í
borginni.
- srs

FRANS PÁFI Þetta er önnur heimsókn
Frans til Suður-Ameríku. NORDICPHOTOS/AFP

Vekur athygli á fátækt:

Frans páfi til
Ekvador
EKVADOR Frans páfi var í Ekvador

um helgina en hann er þessa dagana í sjö daga heimsókn í SuðurAmeríku. Þetta er önnur heimsókn
hans til þeirrar heimsálfu frá því
að hann tók við embætti árið 2013.
BBC hefur þær upplýsingar frá
Vatíkaninu að markmið með heimsókn páfans sé einkum að vekja
athygli á stöðu fátækra. Páfinn
mun meðal annars heimsækja
Bólivíu og Paragvæ. En hann mun
ekki heimsækja heimaland sitt,
Argentínu.
- jhh

VINNUMARKAÐUR Annar starfs-

KEILIR Konan vann lengi hjá Keili og segir Hjálmar hafa lagt sig í einelti.

tók meðal annars þátt í að búa
til Háskólabrú
við skólann og
hafði talsverða
reynslu af slíkum störfum.
Hún segist vita
af öðru starfs- HJÁLMAR
fólki sem hrakist ÁRNASON
hafi frá störfum
vegna framgöngu Hjálmars.
Hún segir eineltið hafa lýst sér
á þann hátt að í fyrstu var byrjað
að minnka við hana vinnu, hún var
tekin á fundi þar sem, að hennar
sögn, hún var niðurlægð og gert

lítið úr henni, hún hunsuð og ekki
höfð með í ráðum þrátt fyrir að
vera í framkvæmdastjórn fyrirtækisins.
Eftir einn slíkan fund þar sem
hún segir Hjálmar hafa niðurlægt sig fyrir framan námsráðgjafa í skólanum, gekk hún út
og fór í veikindaleyfi. Þá hafði í
millitíðinni systir Hjálmars verið
ráðin í hennar stöðu innan skólans. Konan hélt þó launum sínum
en vinna var minnkuð hjá henni.
Upplifði hún það sem svo að verið
væri að reyna að þvinga hana frá
störfum.
Konan fór fram á að eineltið yrði

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

rannsakað. Það var gert af þriggja
manna ráði þar sem komist var að
því á 2-3 dögum, að hennar sögn,
að hún hefði ekki orðið fyrir einelti. Eftir það barst henni uppsagnarbréf vegna samskiptaerfiðleika.
Eftir að lögfræðingur hennar hafði
samband við Keili vegna þess að
hún átti ekki að fá uppsagnarfrest
borgaðan og sagði félagið eiga
von á stefnu var konunni borgaður uppsagnarfresturinn.
Konan segir að eineltið hafi haft
mikil áhrif á sig bæði líkamlega
og andlega og að hún hafi verið
óvinnufær í ár eftir að hún hætti
hjá Keili.
viktoria@frettabladid.is

Ford Fiesta er
mest seldi smábíll Evrópu

Nýi besti vinur þinn?
Ford Fiesta frá 2.390.000 kr.

ður
aðalbúna
t
s
r
u
g
e
il
Glæs
g prófaðu
Komdu o ábíl Evrópu
a sm
mest seld

5 dyra • MyKey • Fáanlegur með vél ársins (International Engine of the Year) þrjú ár í röð • Hiti í framsætum
3,5 tommu upplýsingaskjár • AUX og USB tengi • Fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur • Samlitaðir stuðarar
Rafdrifnir og upphitanlegir hliðarspeglar • Tvískipt niðurfellanleg aftursæti 60/40 • Samlituð vindskeið • 6 hátalarar
Einstaklega rúmt farangursrými (290 lítra) • Frábær í endursölu • Start Stop spartækni • Brekkuaðstoð
Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er hann því mjög ﬂjótur að hitna • Samlitaðir hliðarspeglar • EasyFuel
ESP stöðugleikastýrikerﬁ með spólvörn • Ofnæmisprófuð efni í innréttingu • Fáanlegur sjálfskiptur á frábæru verði
5 stjörnu öryggi • Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn fyrir hné ökumanns

æli
ára afm
UJ
Ford KMi%ULPER

20

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17.
Opið á laugardögum frá og með 8. ágúst.

Ford Fiesta, bensín 65 hö/EcoBoost 100 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km.
Ford Fiesta, EcoBoost bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. CO2 114 g/km.
Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

ford.is
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VEISTU SVARIÐ?

Rektor HÍ segir að með því að veita starfsmönnum hærri stöður séu þeir metnir að verðleikum:

Þrettán á félagsvísindasviði í hærri stöður
MENNTUN Alls þrettán akadem-

1. Hvað heitir kínverska fjárfestingarfélagið sem keypti þriðjung í CRI í vikunni?
2. Um hvað snýst keppnin Big Kahuna
sem haldin var á laugardag á Prikinu?
3. Í hvað er sænska mýﬂugan sólgnust?
SVÖR

ískir starfsmenn á Félagsvísindasviði við Háskóla Íslands hlutu
stöðuhækkun þann 1. júlí síðastliðinn, eða svokallaðan framgang. Þetta var gert að undangengnu ítarlegu faglegu mati.
Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands, segir framganginn hafa það í för með sér
að viðkomandi hljóti starfsheiti
sem metið sé hærra innan akademíunnar, svo sem úr lektor í
dósent, úr dósent í prófessor eða

fræðimanni í vísindamann.
„Það skiptir máli að vera metinn að verðleikum, og með þessu
gefst kostur á að sýna það. Að
vera til dæmis hækkaður úr
fræðimanni í vísindamann er
mikilvægt innan akademíunnar.“
Jón Atli sat jafnframt í þar til
gerðri framgangsnefnd, sem fer
yfir hæfni umsækjenda. Það var
svo í höndum rektors, sem þá
var Kristín Ingólfsdóttir, að taka
lokaákvörðun.
Segir Jón Atli ferlið veiga-

mikið. „Ákvörðunin um að veita
framgang byggir á umsóknargögnum, dómnefndarálitum og
umsögnum sérfræðinga sem
svo fer í gegnum framgangsnefnd sem í framhaldinu mælir
með við rektor hverjir skuli fá
umbeðinn framgang.“
Er þetta í fjórða skiptið sem
framgangur er veittur á grundvelli nýrra reglna, en hann hefur
þó verið veittur með öðru sniði í
um áratug að sögn Jóns Atla.
-ga

REKTOR HÍ Jón Atli Benediktsson sat í
framgangsnefnd.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

1. Geely Group, 2. Að borða sem stærstan
hamborgara á sem skemmstum tíma,
3. Sveitta líkama og blóð.

Horft verði til menntunar og
hæfni í stað lífaldurs fólks
Í mörgum kjarasamningum kveður á um að tekjur hækki með hærri lífaldri. Formaður Landssambands æskulýðsfélaga telur fólki mismunað á vinnumarkaði. Vill að menntun og hæfni sé metin til verðleika í stað aldurs.

Á HVERFISGÖTU Lögreglan hafði í

nógu að snúast um helgina.

Hrópuðu kynþáttaníð:

LAUNAMUNUR

KJARAMÁL Í flestum kjarasamning-

Þrír réðust á
hóp fólks
LÖGREGLUMÁL Þrír menn réð-

Miklir skógareldar á Spáni:

1.300 hafa flúið
heimili sín
SPÁNN Meira en 1.300 manns hafa
þurft að flýja heimili sín á Spáni
vegna skógarelda sem þar geisa.
Hitabylgjan í landinu hefur
valdið miklum eldum í greniskógum í héraðinu Aragon á norðausturhluta Spánar.
Eldurinn, sem kviknaði á laugardaginn, hafði þegar eyðilagt
um 80 ferkílómetra svæði í gærkvöldi og um 500 slökkviliðsmenn hafa verið við slökkvistörf.
Hitinn hefur farið yfir 40
gráður á Íberíuskaga en Portúgalar hafa einnig gert ráðstafanir
vegna hugsanlegra skógarelda.
- srs

JOHN KERRY Segir fylkingarnar enn

þurfa að nálgast hvor aðra.

Ráðherrafundur í Vínarborg:

Gætu náð að
semja í vikunni
AUSTURRÍKI John Kerry, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir
að samkomulag um kjarnorkuuppbyggingu verði Írana mögulega undirritað í vikunni.
Hann segir þó að enn þurfi
samningsaðilar að nálgast hvor
annan betur og að taka þurfi erfiðar ákvarðanir á næstu dögum.
Samningsaðilar hafa til 7. júlí
til að klára samninga
- srs

Aldursmunur þessara
manna gæti
skapað
launamun
óháð starfsreynslu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ILHELM

ust að hópi fólks á gatnamótum
Hverfisgötu og Ingólfsstrætis um
klukkan níu á laugardagskvöld.
Að því er fram kemur í tilkynningu lögreglunnar til fjölmiðla
komu mennirnir þrír akandi á
bifreið og hrópuðu kynþáttaníð
að fólkinu áður en þeir réðust á
það.
Þá var karlmaður handtekinn,
grunaður um líkamsárás, á veitingahúsi við Austurstræti en sá
sem fyrir árásinni varð er talinn
fótbrotinn.
- jhh

um er það almenn regla að starfsaldur ákvarði laun og launaþrep.
Í sumum kjarasamningum kemur
fram að lífaldur einstaklinga skuli
ákvarða hluta launa. Þar á meðal er
kjarasamningur Starfsmannafélags
Reykjavíkur við Reykjavíkurborg.
Þar hefur lífaldur áhrif á launaþrep
og aldursþrepin eru frá undir 20 ára
aldri allt að 35 ára. Ákvæði um lífaldur eru ekki tiltekin eftir 35 ára
aldur.
„Ég sjálf hef fundið fyrir þessu,“
segir Kristín Ólafsdóttir, starfsmaður Reykjavíkurborgar. Hún
vann síðasta sumar fyrir verkefnið
Skyldurækin þar sem hún fræddi
ungt fólk meðal annar um kjaramál.
„Ég fékk sem sagt meira borgað
en samstarfsfélagi minn af því að
ég var tveimur árum eldri.“
Kristín segir að fáir krakkar hafi
verið meðvitaðir um réttindi sín og
nauðsynlegt sé að bæta fræðslu um
kjaramál.
„Þau voru mörg hver úti á túni þó
það hafi verið misjafnt. Það þyrfti
að koma þessu betur inn í skólanna,
námskrána,“ segir hún. „Mér hefur
alltaf fundist þetta skrítið. Að lífaldur trompi starfsaldur.“
Inga Auðbjörg Kristjánsdóttir,
formaður Landssambands æskulýðsfélaga, tekur undir að það sé
ósanngjarnt að mismuna fólki eftir
lífaldri.
„Það þarf að meta menntun og
hæfni einstaklinga til verðleika
en ekki aldur, umbuna þér ef þú
hefur reynslu á einhverju sviði
en ekki eftir hversu marga hringi
þú hefur farið í kringum sólina,“
segir hún.
Inga nefnir fleiri dæmi um mismunun á vinnumarkaði og bendir á nýsamþykkta kjarasamninga
þar sem átján og nítján ára einstaklingar þéna 95 prósent af
byrjunarlaunum tvítugra einstaklinga.
Í tilmælum Evrópusambandsins um bann við mismunun á
vinnumarkaði er meðal annars

Það þarf
að meta
menntun og
hæfni einstaklinga til
verðleika.

Ég fékk
sem sagt
meira borgað
en samstarfsfélagi minn.
Kristín Ólafsdóttir
starfsmaður Reykjavíkurborgar

Inga Kristjánsdóttir
formaður LÆF

tiltekið að bannað sé að mismuna
eftir aldri hvað varðar aðgang að
störfum, ráðningar, laun og fleira.
Tilmælin hafa enn ekki verið
innleidd á Íslandi en frumvarp
um innleiðingu þeirra er tilbúið í

félagsmálaráðuneytinu. Einungis
á eftir að leggja það fram.
Halldór Oddsson, lögfræðingur
ASÍ, segir að tilskipunin muni ekki
breyta ákvæðum um lífaldur.
„Við tökum því mjög fagnandi að

tilskipunin verði loksins leidd inn
í lög og það er algerlega nauðsynlegt og það verður mikil réttarbót
almennt. En varðandi lífaldurinn
og 95 prósent regluna þá held ég að
það breytist ekki,“ segir Halldór.
„Auðvitað myndi maður vilja að
allir hefðu sömu laun og góð laun.
En lögfræðilega þá tel ég að þetta
standist alveg skoðun. Ég held að
það sé alveg margviðurkennt og
hafi að einhverju leyti verið látið
reyna á það, eins og fyrir Evrópudómstóli og fleira. Þau mál sem
hafa fallið varðandi aldursmismunun hafi vanalega verið grófari tilvik.“
stefanrafn@frettabladid.is

BREYTING LAUNA MEÐ HÆKKANDI LÍFALDRI*
Aldur (launaþrep)

<20ára

20-24 ára

25-29 ára

30-34 ára

35-39 ára

Launaflokkur 110

196.032 kr.

199.391 kr.

202.852 kr.

206.415 kr.

210.086 kr.

Launaflokkur 142

250.428 kr.

252.637 kr.

257.209 kr.

261.648 kr.

266.260 kr.

Launaflokkur 161

301.805 kr.

309.464 kr.

317.415 kr.

325.605 kr.

334.037 kr.

Launaflokkur 172

352.928 kr.

362.814 kr.

372.996 kr.

383.486 kr.

394.288 kr.

Launaflokkur 182

400.181 kr.

411.486 kr.

423.128 kr.

435.120 kr.

447.4793 kr.

*Skv. kjarasamningi SFR við Reykjavíkurborg

Læra um stöðu, tækifæri og áskoranir smáríkja í þrettánda sumarskóla Rannsóknaseturs um smáríki:

Smáríkin eru ekki fullkomlega áhrifalaus
MENNTUN „Ég komst að því að það

væri rannsóknasetur um smáríki
hér í Reykjavík og sótti strax um
að komast í skólann,“ segir Lukas
Beraki, nemandi við sumarskóla
Rannsóknaseturs um smáríki.
„Ég hef áður stundað nám í
alþjóðasamskiptum í háskólanum mínum í Kaupmannahöfn. En
ég komst að því að í nær öllum
stóru kenningunum og öllu sem
við lærum í alþjóðasamskiptum
er ekkert fjallað um tilveru smáríkja í alþjóðasamfélaginu,“ segir
Lukas.

Rannsóknasetur um smáríki
við Háskóla Íslands stóð fyrir
sumarskóla um smáríki og stöðu
þeirra þann 22. júní til 4. júlí.
Fjöldi nemenda frá sex háskólum í Evrópu tók þátt í skólanum.
„Smáríkin eru allt of lítið
rannsökuð, sem er undarlegt
til dæmis fyrir heimaland mitt
Danmörku sem er smáríki. Það
væri mjög gagnlegt fyrir Danmörku ef meiri áhersla væri á
tækifæri og áskoranir smáríkja,“
segir hann.
„Smáríki hafa í raun mörg

LUKAS BERAKI

NICOLE TABONE

tækifæri ólíkt því sem margir halda,“ segir Nicole Tabone,
annar nemandi við skólann.
„Lykillinn er að nýta styrkleika þína á réttan hátt til að

hámarka frammistöðu þína.
Efnahagshrunið og enduruppbyggingin á Íslandi er til dæmis
gott dæmi um það hvernig smáríki geta nýtt stærð sína til að ná
merkilegum árangri. Í dag stendur Ísland í lappirnar,“ segir hún.
Nicole, sem er frá Möltu, segir
mikil líkindi með Íslendingum
og Maltverjum þó að veðrið sé
frábrugðið. Fyndnustu líkindin
þykja henni vera að bæði Ísland
og Malta hafa sent þingmenn í
Eurovision.
- srs

ºÖIÂVKTGKIPCUVINÂUKNGIV
6JWNG/QVKQPHGTÌCDQZGH
ÚÖFTÉHWTDÉNKPPÉUMQÌWP
²47))
$+(4'+¬#5-1¬70
7/#..6.#0&

KREATIV

(4©66
9
.7--7.'+-74
.7--7.'+
+-74

ºGKTUGOMQOCOGÌDÉNGÌCXCIPÉUMQÌWPJL½(TWOJGTLC
IGVCUMT½ÌUKIÉJCRRCNGKMQIÚCPPKIÒÌNCUVOÒIWNGKMC½ÚXÉ
CÌGKIPCUVINÂUKNGIV6JWNG/QVKQPHGTÌCDQZHT½5VKNNKPIWUGO
XGTÌWTFTGIKÌÖV½IÖUV

5ÉOK0GVHCPIHTWOJGTLK"HTWOJGTLKKUYYYHTWOJGTLKKU

+(+.,¶(('0
)6
)¢¬#-#((+
1).+6#$¢-7
4
(;4+4$²40+0

/'¬#0
º¶$©¬74

A

8

| FRÉTTIR |

SVONA ERUM VIÐ

3.144

vistmenn voru á
stofnunum fyrir
aldraða árið 2010.
Þar af voru konur 2.018 talsins en
karlar 1.126. Heimild: Vefur Hagstofu Íslands.

FJÖLSKYLDAN Georg litli var viðstadd-

ur skírn litlu systur.

Nánustu vinir viðstaddir:

Karlotta litla
skírð í gær
BRETLAND Dóttir Vilhjálms prins og

Katrínar af Cambridge var skírð
í gær. Litla prinsessan heitir Karlotta Elísabet Díana af Cambridge.
Hún er yngra barn þeirra Vilhjálms og Katrínar, en Georg sonur
þeirra er tveggja ára.
Skírnarathöfnin tók 45 mínútur,
að því er fram kemur í USA Today.
Einungis nánum ættingjum og
vinum var boðið í athöfnina sem
fór fram í Sandringhamkirkjunni í
Norfolk.
- jhh
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Meirihluti Grikkja hafnar
samningi við lánardrottna
Grikkir höfnuðu í þjóðaratkvæðagreiðslu samkomulagi við lánardrottna um áframhaldandi aðhaldsaðgerðir.
Grísk stjórnvöld vilja hefja viðræður við lánardrottna á ný en lausafé grískra banka verður senn uppurið.
GRIKKLAND Grikkir höfnuðu tillögum lánardrottna um að auka
aðhaldsaðgerðir gríska ríkisins
gegn því að fá aukið lánsfé í þjóðaratkvæðagreiðslu í gær. Þegar
Fréttablaðið fór í prentun í gærkvöldi var búið að telja yfir 90 prósent atkvæða og allt útlit fyrir að
samkomulaginu yrði hafnað með
61 prósenti greiddra atkvæða gegn
samþykki 39 prósenta kjósenda.
Alexis Tsipras, forsætisráðherra
Grikklands, boðaði til kosninganna
þann 27. júní þegar hann sleit viðræðum við lánardrottna og boðaði
til kosninga um þá samninga sem
þá voru á borðinu.
Niðurstaða atkvæðagreiðslunnar
þykir sigur fyrir Tsipras sem hvatt
hafði þjóðina til að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni.
Ljóst er að grísk stjórnvöld vilja
hefja samningaviðræður við lánardrottna á ný. „Ég er meðvitaður um
að umboðið sem þið hafið veitt mér
er ekki umboð gegn Evrópu heldur
umboð til að finna varanlega lausn
með Evrópu til að koma okkur út úr
vítahring aðhaldsaðgerða,“ sagði
Alexis Tsipras í ávarpi til grísku
þjóðarinnar í gær.
Hins vegar er óljóst hversu viljug
hin evruríkin eru til viðræðna. Sigmar Gabriel, varakanslari Þýskalands, sagði við þýska dagblaðið
Tagesspiegel að ekkert traust væri

Ég er
meðvitaður
um að umboðið sem þið
hafið veitt
mér er ekki
umboð gegn
Evrópu heldur umboð til
að finna varanlega lausn
með Evrópu til að koma
okkur út úr vítahring
aðhaldsaðgerða.
Alexis Tsipras,
forsætisráðherra Grikklands

milli Grikkja og leiðtoga annarra
Evrópuríkja vegna framferðis Tsipras. „Með því að segja nei við tillögum evrusvæðisins ... er erfitt að
hugsa sér samningaviðræður um
milljarða evru neyðaraðstoð,“ sagði
Gabriel.
AFP greindi frá því að François
Hollande, forseti Frakklands, og
Angela Merkel, kanslari Þýskalands, hygðust funda í kvöld þar
sem þau myndu þau ræði niðurstöðu kosninganna. Þá er búist við
að þjóðarleiðtogar evruríkjanna
fundi á morgun um næstu skrefi í
málinu.
Nokkrir dagar geti verið í að

NEI-FÓK FAGNAR Mikill fögnuður braust út meðal andstæðinga frekari aðhaldsaðgerða í Grikklandi þegar fyrstu tölur birtust í gærkvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

laust fé grískra banka verði uppurið samkvæmt frétt BBC. Bönkum í Grikklandi var lokað í byrjun síðustu viku þegar ljóst var að
Seðlabanki Evrópu hygðist ekki
veita frekari neyðarlán til gríska
bankakerfisins. Úttektir á lausafé
úr bönkum í Grikklandi margfölduðust í kjölfarið. Ljóst þykir að

bankakerfið þurfi nauðsynlega á
frekara lánsfé að halda frá Seðlabanka Evrópu.
Antonis Samaras, leiðtogi stjórnarandstöðunnar, sagði af sér í gær
kvöldi eftir að niðurstaða atkvæðagreiðslunnar varð ljós. Samaras
vildi að Grikkir samþykktu samkomulagið.
ingvar@frettabladid.is

ÞINGMAÐUR Vilhjálmur segir að frumvarpið verði að mestu lagt fram í óbreyttri

mynd.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Telur áhyggjur af frjálsri áfengissölu óþarfar:

Áfengisfrumvarp
lagt fram á ný
STJÓRNMÁL Vilhjálmur Árnason,

Við kynnum með stolti nýjustu úralínuna okkar. Tradition úrin eru
glæsileg íslensk hönnun og fást þau í ýmsum litasamsetningum.
Kíktu á úrvalið í vefversluninni okkar á michelsen.is

þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hyggst leggja frumvarp um
breytingar á áfengislögum fram
á ný þegar Alþingi kemur saman
í haust. Samkvæmt frumvarpinu
verður áfengissala gefin frjáls.
Vilhjálmur á von á því að frumvarpið verði í meginatriðum lagt
fram óbreytt en ítarlegri greinargerð verði skrifuð með því. „Nú
er komin skýrslan frá Clever Data
og þessi skýrsla frá Bretlandi sem
afsannar allar hrakspárnar,“
segir Vilhjálmur.
Í nýlegri skýrslu Clever Data er
því haldið fram að taprekstur sé
á áfengissölu ÁTVR. „Þessi Clever Data-skýrsla sýnir að hagnaðurinn af áfengissölu er enginn,“
segir Vilhjálmur. ÁTVR hafnaði
fullyrðingum sem fram koma í
skýrslunni og sagði að þær ættu
sér „litla stoð í raunveruleikanum“.

➜ Í nýlegri skýrslu Clever
Data var því haldið fram að
taprekstur væri af áfengissölu ÁTVR.
Vilhjálmur segir einnig að
nýleg skýrsla Institute of Economic Affairs sýni fram á að sólarhringsopnun kráa og skemmtistaða í Bretlandi hafi ekki haft
þau skaðlegu áhrif sem óttast sé. Í
skýrslunni segir að áfengisneysla
á mann í Bretlandi hafi dregist
saman frá árinu 2005 þegar opnunartíminn var lengdur.
Vilhjálmur telur að verði frumvarpið að lögum væri betur hægt
að sinna þeim sem ættu við áfengisvanda að stríða þar sem fimm
prósent áfengisgjalds renni í lýðheilsusjóð í stað eins prósents líkt
og nú er raunin.
- ih

7-$/'9$*1$5È7,/%2ç69(5ç,

%COR.GV%NCUUKE

(QTVLCNF'NFJÖUOGÌJGNNWDQTÌKXCUMQIMTCPCq½NHGNIWT6LCNFCUVOGÌHQTVLCNFK½ÒTH½WOOÉPÖVWO
;ƂTUGNFTCVLCNFXCIPCÉ&CPOÒTMWGTW%CORNGV%CORNGVPQVCTHTCOÖTUMCTCPFKCMTÉNGHPKÉVLCNFFÖMKPP
ºGUUKGTU½GKPHCNFCUVKÉWRRUGVPKPIW5VÏTINÂUKNGIWTXCIP
8GTÌ½ÌWTMTOGÌHQTVLCNFK6KNDQÌUXGTÌPÖMTOGÌHQTVLCNFK

'KIWOPQMMTCXCIPCOGÌMTCHUNÂVVK
$TWPCÌWKPPÉUWOCTKÌ½URNWPMWPÙLWOVLCNFXCIPK

8©-748'4-'*(r8©-74*8#4(r-¯2#81)74r5©/+r9998+-748'4-+5

10 | FRÉTTIR |

6. júlí 2015 MÁNUDAGUR

1
Í PÓLLANDI Það er hlýtt víðar en á Íslandi þessa dagana. Hitabylgja gengur yfir meginland Evrópu og sums staðar hefur hitinn farið upp fyrir 30 stig. Það átti til dæmis við um Pólland þar sem fólk notaði sólhlífar sér

til varnar.

NORDICPHOTOS/AFP
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2
SJÁLFSTÆÐINU FAGNAÐ Hvít-Rússar fögnuðu sjálfstæði sínu þann 3. júlí. Á meðal þeirra sem gerðu sér glaðan dag var kraftajötunn sem ýtti 320 kílóa þungu dekki og sýndi þannig hvað í honum býr.
NORDICPHOTOS/AFP

5
3
RÆÐA FRIÐ Ivan Marquez, leiðtogi FARC-hreyfingarinnar kom til fundar við stjórnvöld í Kólumbíu á fimmtudaginn. Friðarviðræður milli stjórnvalda og FARC hafa
þróast í rétta átt í mörgum meginatriðum, en enn á eftir að binda lokahnútinn á
deilurnar sem hafa staðið yfir í meira en fimm áratugi.

4
Í AÞENU Grikkir héldu þjóðaratkvæðagreiðslu í gær um efnahagsaðgerðir. Lífið gekk
þó sinn vanagang í Aþenu og fjölmargir áttu leið um Sindagma-torg fyrir framan
gríska þinghúsið daginn áður en atkvæðagreiðslan fór fram. Fyrirfram var búist við
að 10 milljónir manna myndu taka þátt í þjóðaratkvæðagreiðslunni.

FORSETAHJÓNIN FAGNA Bandaríkja-

menn fögnuðu þjóðhátíðardegi sínum
á laugardaginn, þann 4. júlí. Auðvitað
tóku forsetahjónin, Barack og Michelle
Obama, þátt í hátíðarhöldunum í Hvíta
húsinu. Þar var fagnað með hermönnum og fjölskyldum þeirra.
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NORÐURLÖND

Morðtilraun í Svíþjóð

Táningsstúlkur létust
Tán

1

1

NOREGUR Þrjár stúlkur á
táningsaldri létust í bílslysi á
þjóðvegi
nærri Eleverum í Noregi
þjó
fö
á föstudaginn.
Slysið varð þegar bíl
sem þær voru í var ekið á elg og
svo áfram á tré. Stúlkurnar voru á
ald
aldrinum
16-19 ára.
Tvær þeirra létust samstundis en sú þriðja var flutt
á sjúkrahús þar sem hún lést
skömmu síðar. Einn átján ára
gamall piltur var í bílnum. Hann
ga
hla
hlaut ekki lífshættuleg meiðsl, en
var fl
fluttur á spítala.
Við áreksturinn kviknaði í bílnum
sem ungmennin
u
voru í en ökumaður
átti leið fram hjá slysstaðnum
sem á
náði að slökkva eldinn.

3

2

ÁNÆGÐUR Matt Stonie fékk verðlaun

að keppni lokinni.

NORDICPHOTOS/AFP

Hörð keppni í pylsuáti:

Hesthúsaði 62
pylsur í brauði
BANDARÍKIN Hinn 23 ára gamli

Matt Stonie afrekaði það að borða
62 pylsur í brauði í pylsuátkeppni
sem fram fór í New York á þjóðhátíðardegi Bandaríkjanna, þann
4. júlí. Stonie varð í öðru sæti í
þessari sömu keppni í fyrra, en
þá vann Joey Chestnut keppnina.
Chestnut varð núna í öðru sæti í
keppninni og borðaði tveimur pylsum færri en Stonie.
Sá sem varð þriðji í röðinni borðaði hins vegar einungis 32 pylsur.

3
Maturinn á Hróarskeldu vekur athygli

2

DANMÖRK Hróarskelduhátíðin fór fram í Danmörku í liðinni viku. Venju

samkvæmt skipaði tónlistin stærsta sessinn hjá hátíðargestum. En þar er
fólki reyndar margt fleira til lista lagt, annað en að flytja góða tónlist. Sandra
Brovall, matar- og menningarblaðamaður Politiken, segir í samtali við Danmarks Radio að úrvalið af mat á hátíðinni hafi aukist mikið undanfarið. Þar
bjóði nú margir Michelin-veitingastaðir þjónustu sína. Þar á meðal veitingastaðurinn Kiin Kiin, sem bauð upp á gæða karrírétti og vorrúllur. Brovall segir
að þótt gæðin séu kannski ekki þau sömu og á veitingastöðunum sjálfum þá
séu þau engu að síður mjög góð.

SVÍÞJÓÐ Tveir menn voru hand-

teknir fyrir tilraun til manndráps í Lundi í Svíþjóð aðfaranótt
laugardagsins.
Maðurinn sem ráðist var á er á
þrítugsaldri og særðist hann lífshættulega. Hann var fluttur á sjúkrahúsið í Lundi. Mennirnir sem handteknir voru eru á fertugsaldri. „Við
eigum eftir mikla tæknivinnu við
rannsókn málsins,“ sagði Eva-Gun
Westfjord, talsmaður lögreglunnar,
í samtali við Dagens Næringsliv í
Svíþjóð.
Mennirnir voru svo yfirheyrðir af
lögreglunni síðar á laugardeginum.
Lögreglan var fámál um rannsókn
málsins.

Nýjar „topClass“
uppþvottavélar
frá Bosch

- jhh

Tuttugu ár frá voðaverkum:

Þrætir fyrir
fjöldamorðin
BOSNÍA Forsetinn í serbneska
hluta Bosníu neitar því að múslimar hafi verið drepnir í Bosníustríðinu á tíunda áratug síðustu
aldar. „Það er alrangt að serbneskrar hersveitir hafi staðið að
þjóðernishreinsunum í Srebrenica í júlí 1995,“ sagði forsetinn,
Milorad Dodik, um helgina.
Hollenskir hermenn á vegum
Sameinuðu þjóðanna urðu vitni
að því þegar serbneskir hermenn
réðust inn á friðarsvæði, drógu
um 8.000 múslimska karlmenn
og drengi þaðan og myrtu þá.
En Serbar vilja ekki kannast við
þetta. „Þetta er bara endurtekin
lygi,“ sagði Dodik í ávarpinu sem
var sent út á bosnísk-serbnesku
sjónvarpsstöðinni RTRS.
- jhh

Kampakátur eftir afrekið:

Prinsinn synti
þrjá kílómetra

Uppþvottavél, SMU 69T42SK (hvít):

Kynningarverð: 149.900 kr.
Uppþvottavél, SMU 69T45SK (stál):

Kynningarverð: 159.900 kr.
Hægt er að koma fyrir hnífapörum
hnífapörum,
m,
ausum, expressó
ausum
expressó-bollum
bollum og litlu
litlum
m
fylgihlutum í hnífaparaskúﬀunni.

DANMÖRK Friðrik, krónprins

Dana, hefur gaman af því að taka
áskorunum. Það er nú sennilegast
þess vegna sem
hann ákvað að
synda þrjá kílómetra í sænskri
á á laugardaginn. Sundið tók
45 mínútur og
fékk hann verðlaunapening
FRIÐRIK KRÓNeftir sundið.
PRINS
Samkvæmt
frásögn Danmarks Radio var
prinsinn kampakátur eftir sundið. Áður en sundið hófst vildi
hann þó ekkert segja til um
hvaða tíma hann hygðist taka sér
í að ljúka við sundið. „Ég er með
persónuleg markmið en ég ætla
ekki að segja hver þau eru,“ sagði
prinsinn fyrir sundið.
- jhh
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Framúrskarandi uppþvottavélar frá Bosch í hæsta gæðaﬂokki á afar
hagstæðu kynningarverði.
Orkuﬂokkur A+++. Sérlega hljóðlátar: 40 dB.
Sex kerﬁ: Sjálfvirkt 65 - 70° C, sjálfvirkt 45 - 65° C, sjálfvirkt 35 - 45° C,
sparnaðarkerﬁ Eco 50° C, hraðkerﬁ 45° C og forskolun.
Sérkerﬁ: Tímastytting þvottakerfa, kraftþvottur á neðri grind
og hálf vél. Fyrir 14 manna borðbúnað.
Við ábyrgjumst gæði.
Opið virka daga frá kl. 11 - 18.

Neðri grind, eftri grind og hnífaparaskúﬀa.

SKOÐUN
Uppskeran er eins og til er sáð:

Sjálfskaparvíti

V

onandi verður niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar
í Grikklandi í gær til þess að aðrar Evrópuþjóðir sjái
ljósið og fallist á að skynsamlegt sé að styðja Grikki
til uppbyggingar í stað þess að hrekja þá í einangrun
og eyðimerkurgöngu vegna ofurskulda og viðbúinna
gjaldeyrishafta með nýrri drökmu í stað evru. Ljóst var orðið í
gærkvöldi að afgerandi meirihluti sagði nei við þeirri leið niðurskurðar og skuldapíningar sem Evrópusambandið, Seðlabanki
Evrópu og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn héldu að landinu.
Um leið er ekkert skrítið að
standi í öðrum löndum Evrópu
að moka peningum í Grikki
sem sjálfir hafa komið sér í þá
stöðu sem landið er í. Gildir þá
Óli Kristján
einu hvort horft er til þess að
Ármannsson
í ljós kemur að fegraðar hagtölur hafi verið notaðar til að
olikr@frettabladid.is
koma landinu í myntsamstarf
Evrópuþjóða eða annarra þátta sem leitt hafa til skuldasöfnunar
gríska ríkisins.
Mistök hafa líka víðar verið gerð en innan Grikklands.
Kannski hefði þurft að rýna betur í hagtölurnar sem frá landinu
komu við inngönguna í myntsamstarfið. Undirstaðan þarf jú að
vera í lagi. Þá er deginum ljósara að innan Evrópusambandsins
voru gerð mistök þegar skuldir Grikkja við bankastofnanir voru
teknar yfir og þar með lagðar á herðar skattgreiðendum í Evrópu. Þar virðist óttinn við frekari áföll í fjármálageira Evrópu
hafa búið til enn stærri krísu.
Fortíðinni verður hins vegar illa breytt. Takast verður á við
þá stöðu sem upp er komin. Og í Grikklandi er staðan slæm,
engum blöðum er um það að fletta. Atvinnuleysi, súpueldhús og
skortur á lyfjum. Auðvitað eiga ríki Evrópu ekki að láta líðast að
slíkar hörmungar gangi yfir í bakgarðinum hjá sér.
Hagfræðingar hafa útlistað hvernig hrakfarir Grikkja aukist
mjög líklega við að flæmast út úr evrusamstarfinu. Hvaða áhrif
slík atburðarás hefði á pólitískt landslag í Evrópu, eða innan
Grikklands, er erfitt að spá um. Vert er þó að hafa í huga að í
efnahagsþrengingum er jarðvegur frjór fyrir hvers kyns öfga og
þjóðernisrembu. Nóg er nú samt.
Skaðað orðspor er löndum líka skaðlegt. Það endurspeglast til
dæmis í þeim lánakjörum sem bjóðast Argentínu annars vegar
og Finnum hins vegar. Annað landið lagði sig fram um að greiða
skuldir sínar, ekki hitt. Því verður þess vegna seint haldið fram
að Grikkir hafi allt að vinna með því að borga ekki skuldir sínar.
Vonarglæta er fólgin í orðrómi um að taka eigi á ný upp viðræður um þá stöðu sem Grikkland er í. Gríska þjóðin hefur talað
og ljóst er að leita þarf annarra leiða en áframhaldandi niðurskurðar þar í landi. Um leið þurfa Grikkir að sýna lit í að koma
á nauðsynlegum endurbótum. Þeim þarf hins vegar að koma
þannig á að gríska þjóðin líði ekki fyrir á meðan.
Þríeykið, ESB, Seðlabanki Evrópu og AGS, þurfa að átta sig
á því að skuldir Grikkja verða seint innheimtar að fullu. Landið
þarf svigrúm til að rétta úr kútnum. En þá reynir líka á Tsipras,
forsætisráðherra Grikkja, og getu hans til að ná samningi.
Belgingur „neisins“ má heldur ekki verða til þess að Grikkir ætli
að fá allt fyrir ekkert. Hvort menn beri gæfu til að ná saman
verður svo tíminn að leiða í ljós.
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Konan með litaða hárið
Þeir hafa keppst við það, framsóknarþingmennirnir, að halda því að almenningi hvernig skuldaleiðréttingin heppnaðist. Forsætisráðherra reið á vaðið í
grein í Fréttablaðinu á dögunum. Þorsteinn Sæmundsson, þingmaður Framsóknarflokksins, fylgdi síðan í kjölfarið.
Áðurnefndur Þorsteinn átti einmitt
eina eftirminnilegustu ræðuna þegar
frumvarpið um leiðréttinguna var rætt
á Alþingi. Rifjaði hann upp sögu af
framhaldsskólakennara sem hann hitti
í síðustu kosningabaráttu. Sú ku hafa
verið farin að hlakka til að geta farið á
hárgreiðslustofu, í stað þess að lita á
sér hárið sjálf. Nú er leiðréttingin orðin
að veruleika. Væri nokkuð úr
vegi að við fengjum að heyra
fréttir af konunni á hárgreiðslustofunni?

Að tala skýrar
Menn ræða ennþá hugmynd Rögnunefndarinnar svokölluðu um framtíðarflugvöll í Hvassahrauni. Einn þeirra
sem gagnrýnt hafa hugmyndina er
verkfræðingurinn Grétar Óskarsson,
sem hefur áratugalanga reynslu af
flugmálum. Grétar sagði raunar í blaðaviðtali fyrir fimmtán árum að menn
byggðu ekki flugvöll í 10 kílómetra fjarlægð frá öðrum flugvelli. Sennilegast
hefði nefndin átt að skrifa það skýrum
stöfum að tillaga hennar væri
ekki einungis hugmynd að
framtíðar innanlandsflugvelli, heldur einnig millilandaflugvelli sem tæki við
af Keflavíkurflugvelli. En
stundum er auðveldara að tala
undir rós.

Þrautseigur þingmaður
Það var áhugavert að fylgjast með eldhúsdagsumræðum á Alþingi í síðustu
viku. Þar gerði Helgi Hjörvar, þingmaður Samfylkingarinnar, meðal annars
athugasemd við það að Íslendingar
byggju enn við sama gjaldmiðil og
á árinu 2007. Það hlýtur að teljast
nokkur þrautseigja hjá þingmanninum,
og öðrum samfylkingarmönnum, að
halda úti kröfunni um aðild að Evrópusambandinu og upptöku
evru. Á sama tíma og
allt nötrar og skelfur á
meginlandinu vegna
stöðu Grikklands og
Bretar huga að þjóðaratkvæðagreiðslu um
úrsögn úr Evrópusambandinu.
jonhakon@frettabladid.is

HALLDÓR

Kosningaréttur heyrnarskertra
SAMFÉLAG
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Hjörtur H.
Jónsson
formaður
Heyrnarhjálpar

Ef þú fengir keppnisrétt í boðhlaupi á ólympíuleikum þá væri það ekki aðeins rétturinn
til að mæta til leiks. Að mæta til leiks og
komast í mark væri endapunkturinn á löngu
ferli þar sem þú hefðir meðal annars verið í
aðstöðu til að þjálfa hlaup um langan tíma,
afla þér upplýsinga og taka þátt í námskeiðum, fræðast um næringu, mikilvægi hvíldar
og fleira sem skiptir máli fyrir hlaup. Þú
hefðir tekið þátt í sameiginlegum æfingum
með öðrum liðsfélögum þar sem þið hefðuð
rökrætt útfærslu hlaupsins, hvernig hlaupurum væri raðað og rætt styrk og veikleika
helstu keppinauta. Og þótt sjálfur keppnisdagurinn væri mikilvægastur í flestra huga
þá væri hann einungis lokaáfanginn í löngu
ferli.
Á sama hátt og keppnisréttur í boðhlaupi
er ekki aðeins rétturinn til að mæta til leiks
á sjálfan keppnisdaginn, þá er kosningaréttur ekki aðeins rétturinn til að setja kross á
blað inni í kjörklefa á kosningadegi. Að setja
kross á kjörseðil er endapunktur á löngu
ferli, líklega ævilöngu, sem felur meðal annars í sér þjálfun í að taka þátt í samfélaginu,
sækja sér menntun og þroska hæfileika sína,
taka þátt í fundum og ráðstefnum um stjórnmál, og eiga í rökræðum við fólk, bæði á
skipulögðum fundum og dagsdaglega.
Það að veita hópi fólks kosningarétt felur
því ekki einungis í sér að því sé tryggður
réttur til að mæta á kjördag og setja kross

➜ Ef við viljum taka kosningaréttinn alvarlega þá þurfum við öll að
leggjast á árarnar.

á blað. Kosningaréttur felur óhjákvæmilega
í sér að fólki sé gert kleift að taka upplýsta
afstöðu, að það geti lært af öðrum um leið og
aðrir læra af þeim, sem aftur felur í sér allt
ofangreint og fleira.
Í þessu ljósi er hæpið að halda því fram að
mikið heyrnarskert og heyrnarlaust fólk hafi
fullan kosningarétt. Heyrnarskertu fólki er
meðal annars haldið frá þátttöku í stjórnmálaviðburðum og starfi með því að neita
því um túlkun (táknmálstúlkun og rittúlkun).
Opinberir viðburðir og umræða er yfirleitt
hvorki túlkuð né textuð og því óaðgengileg
heyrnarskertu og heyrnarlausu fólki. Mörgum er haldið í einangrun þar sem nauðsynleg samskiptatæki, t.d. heyrnartæki, eru
afar dýr og þar með óaðgengileg. Svo ekki
sé minnst á allar þær brotalamir sem eru í
menntun heyrnarskertra og heyrnarlausra.
Vonandi verður það einhverntíma bæði
sjálfsagt og venjulegt að heyrnarskert og
heyrnarlaust fólk sé jafn virkt í stjórnmálastarfi og annað fólk og sé jafnvel ofarlega á
listum, en áður en af því getur orðið er mikið
verk óunnið. Ef við viljum taka kosningaréttinn alvarlega þá þurfum við öll að leggjast á
árarnar.
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Orkufrekjur
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Forsætisráðherra stóð í vikunni
fyrir opinberum viðburði sem fór
fram í kyrrþey. Þetta var undirritun viljayfirlýsingar með kínverskum fjárfestum um nýtt
álver að Hafursstöðum í Skagafirði. Um er að ræða 120 þúsund tonna álver með möguleika
á stækkun upp í allt að 220 þúsund tonn.
Til heimabrúks
Eflaust ríkir gagnkvæmur skilningur um það milli Íslendinganna
og Kínverjanna að sem fyrst
verði ráðist í þá stækkun – það
er forsenda þess að fjárfestingin
borgi sig.
Þetta er svokallaður – eða öllu
heldur sannkallaður – orkufrekur
iðnaður. Þegar aðstandendum er
bent á að ekki sé til orka handa
þessari fyrirhuguðu starfsemi
muldra þeir yfirleitt eitthvað um
Blönduvirkjun og minna á óljós
og öllum gleymd loforð á sínum
tíma um að orkan þaðan yrði
notuð til svokallaðrar uppbyggingar í heimabyggð, rétt eins
og vatnið sem rennur um landið
okkar eigi sér eitthvert sérstakt
heimili umfram annað.
Maður man eftir því hér í
gamla daga, þegar stóð til að
sökkva Laxárdal undir vatn og
eyðileggja eina helstu laxveiðiá
landsins, var stundum reynt að

minna Akureyringa á mikilvægi
framkvæmdarinnar með tali um
„hundinn að sunnan“. Í þessum
orðum lá að hálfgerð minnkun
væri að því að fá rafmagn af
Suðurlandi. Þegar þingeyskir
bændur komu í veg fyrir áformuð
hervirki var ráðist í jarðvarmavirkjunina að Kröflu, án þess að
fyrir lægju nauðsynlegar rannsóknir eða undirbúningsvinna,
að íslenskum hætti. Mörg munum
við eftir Jóni Sólnes í sjónvarpinu að segja með þunga að Krafla
skyldi víst rísa, eins og það væri
á einhvern hátt undir honum
komið og viljastyrk hans – eða
kannski öllu heldur orkufrekju.
Sem sé: Jú, við ætlum að leysa
til okkar orkuna sem þið þarna
afætur fyrir sunnan hafið verið
að fá frá okkur úr Blöndu. Þá
gleymist raunar að geta þess að
talað hefur verið um að þegar
álverið sé fullbyggt muni það
þurfa orku sem samsvarar þremur Blönduvirkjunum.
Ungur 19. aldarmaður
Snorri Baldursson, sá mæti verðlaunahöfundur og þjóðgarðsvörður, fer svolítið ofan í saumana á
þessu máli í grein í blaðinu hér
á dögunum. Hann bendir á að
orkuþörf fyrsta áfanga sé sögð
vera 206 MW og verði þá 412
MW þegar seinni áfangi þessarar virkjunar rísi. Svo fer hann
að skima kringum sig eftir orku:
hvað sem líður gömlum loforðum er óraunhæft að gera þar ráð
fyrir orku úr Blönduvirkjun (og
hvað þá þremur) því sú orka er
að mestu fullnýtt. Um 30 MW
koma úr Blönduveitu sem er í
nýtingarflokki rammaáætlunar

en 100 MW gætu komið úr Blöndulundi svonefndum, en það er
vindmyllugarður sem menn eru
að gæla við að búa til.
Snorri bendir á að augljóslega þurfi að virkja jökulsárnar
í Skagafirði við Skatastaði, en
sú virkjun er í biðflokki rammaáætlunar, í tveimur útfærslum
sem báðar gera ráð fyrir stóru
uppistöðulóni á hálendinu fyrir
norðan Hofsjökul. Til þess eru
væntanlega refirnir skornir með
hinum hátíðlegu undirskriftum:
að skapa þrýsting og óhjákvæmileika þess að ráðast í slíkar virkjanir. Hér er því enn tekist á um
hálendið okkar.
Þó að Kaupfélagsstjórinn yfir
Íslandi, Þórólfur Gíslason á Sauðárkróki, gjöri heyrinkunnugt
að nú eigi að reisa álver í hans
heimabyggð, þá er ekki þar með
sagt að málið sé þar með útrætt,
jafnvel þó að Kaupfélag Skagfirðinga hafi keypt þá virkjanakosti
sem eru í Skagafirði – Skatastaðavirkjun og Villinganesvirkjun.
Þetta kemur okkur öllum við.
Ekki er langt síðan fjármálaráðherra lét hafa eftir sér að
vatnsföllin renni til sjávar án þess
að skila neinum arði til samfélagsins. Þetta er ungur og skynugur
maður en hann talar eins og hann
komi hingað frá 19. öld þegar
menn voru að uppgötva orku fallvatna en höfðu ekki áttað sig enn
á þeim alvarlegu umhverfisspjöllum sem virkjanir og uppistöðulón
valda – og Héraðsbúar þekkja nú
eftir að vatnafari var umturnað á
Austurlandi fyrir álver í eigu auðhrings, sem reist var af kínverskum þrælum á vegum ítalskrar
starfsmannaleigu.

Svolítið meira um
samfélag án aðgreiningar
Ég birti grein í Fréttagreint þarfir þessara einSAMFÉLAG
blaðinu 5. maí sl. sem
staklinga þegar þeir voru
ég kallaði „Samfélag án
börn og stutt þá til að
aðgreiningar“. Þar sagði
þeim liði vel í skólanum
ég m.a. frá þeim þeim
og fótuðu sig vel í samféskammarlegu löngu biðlaginu?
listum og biðtíma sem er
Og hversu ma rg i r
þeirra sem framið hafa
eftir greiningum fyrir
börn sem eru með einafbrot og valdið öðrum og
hvers konar raskanir
sjálfum sér margvíslegvegna fötlunar, ofvirkni Páll Valur
um skaða gætu hafa komog/eða athyglisbrests, ein- Björnsson
ist hjá afbrotum og mishverfu eða af geðrænum þingmaður Bjartrar notkun fíkniefna og átt
gott líf og lagt mikið til
ástæðum. Þó er augljóst framtíðar
að þessar greiningar eru
samfélagsins ef þeir hefðu
forsenda þess að skólarnir geti
fengið viðeigandi greiningar og
veitt hverju og einu barni viðeigstuðning þegar þeir voru börn?
andi og nauðsynlegan stuðning til
Að sjálfsögðu get ég ekki vitað
að þau geti lokið námi og farið út í
það en ég er sannfærður um að
lífið vel undir það búin.
þeir eru mjög margir.
Það er raunar svo illa að þessu
Skilar sér margfalt til baka
staðið hjá okkur að Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna sem
Mér er sagt af fólki sem til þekkir
hefur eftirlit með því hvernig
að það kosti samfélagið 5-10 milljaðildarríki að Barnasáttmálanónir króna á ári að hafa hvern einum uppfylla skyldur sínar hefur
stakling í fangelsi. Þar við bætist
gert alvarlegar athugasemdir við
sá kostnaður sem afbrotið sem
hversu langur þessi biðtími er.
leiddi til fangelsisrefsingar hefur
Ég rifja þetta upp hér til að
valdið samfélaginu og auðvitað
minna okkur á að við erum að
þeim sem það bitnaði sérstaklega
bregðast mörgum börnum í okkar
á, sem og kostnaður lögreglu og
dómskerfis. Og því til viðbótar
ríka landi svo alvarlega að Barnaréttarnefnd Sameinuðu Þjóðanna
kemur það fjárhagslega tap sem
hefur talið óhjákvæmilegt að sýna
samfélagið verður fyrir þegar
einstaklingur sem gæti verið
okkur gula spjaldið!
virkur í samfélaginu og í starfi
Ég rifja þetta einnig upp vegna
og þar með greitt samfélaginu
þess að nýlega fékk ég svör innanríkisráðherra við fyrirspurn
skyldur og skatta er innilokaður
minni um hvernig staðið er að
og iðjulaus.
afplánun fangelsisrefsinga og sérEr ekki augljóst að það fé skilfræðiþjónustu við fanga.
ar sér margfalt til baka sem við
Í svörum ráðherra er fátt til
leggjum til þess að styðja við börn
að gleðjast yfir. Þar segir m.a.
sem þurfa stuðning þannig að þau
að helmingur fanga hafi haft
fóti sig frekar í námi og í lífinu
einkenni um athyglisbrest og
almennt og lendi síður utangarðs,
ofvirkni og að tæplega 60% fanga
í óreglu og jafnvel í afbrotum?
eigi við vímuefnavanda að stríða.
Og hvernig stuðning veitum
Hvernig skyldum við hafa
við þeim einstaklingum sem við

➜ Er ekki augljóst að það fé
skilar sér margfalt til baka
sem við leggjum til þess að
styðja við börn sem þurfa
stuðning þannig að þau fóti
sig frekar í námi og í líﬁnu
almennt og lendi síður utangarðs, í óreglu og jafnvel í
afbrotum?

dæmum í fangelsi til að takast
á við vímuefnavandann, athyglisbrestinn, ofvirknina, geðræn
vandamál og aðrar raskanir?
Í svari ráðherra kemur fram að
þeim mikilvægu og erfiðu verkefnum sinni tveir sálfræðingar,
tveir félagsráðgjafar, einn námsráðgjafi og tveir sérfræðingar á
meðferðargangi á Litla-Hrauni.
Sálfræðingarnir tveir og félagsráðgjafarnir tveir sinna 600 einstaklingum!
Er þetta mannúðlegt gagnvart
fólki sem líður oft mjög illa og er
jafnvel veikt?
Þarna eru einstaklingar sem
við brugðumst þegar þeir voru
börn, eins og Barnaréttarnefnd
Sameinuðu þjóðanna hefur bent
okkur á, og þegar þeir verða fullorðnir lokum við þá inni og bregðumst þeim aftur með því að neita
þeim um þann sérfræðilega og
sálfræðilega stuðning sem er forsenda þess að þeir geti fótað sig í
samfélaginu eftir afplánun.
Það er auðvitað engin glóra
í þessu, hvorki siðferðilega né
fjárhagslega, og þar til við höfum
lagað þetta skulum við a.m.k.
alveg stilla okkur um að nota
orðið betrun þegar við tölum um
fangelsisrefsingar á Íslandi.

Liggurðu á skoðunum þínum? Það er algjör óþarﬁ. Sendu greinina þína
á greinar@visir.is og við komum henni á framfæri hið snarasta.

Síðan menn hugsuðu svo á 19.
öld hefur mikið vatn runnið til
sjávar og fært samfélaginu mikinn arð. Jökulárnar bera næringu
í framburði sínum til sjávar þar
sem hún gagnast lífinu kringum
okkur og miðunum; sjálfri lífsbjörginni. Uppistöðulónin ógna
því öllu.
Við gleymum því líka hvílík
verðmæti eru fólgin í fegurð
fossa. Fegurðin er góð af sjálfri
sér og það verður aldrei metið til
fjár að Ísland er eitthvert fossaríkasta land í veröldinni – hér eru
fossar af öllum stærðum og gerðum – og allir sem einn unaðslegir
á að líta. Ósnortnir fossar – tign
og kyrrð hálendisins þar sem
mannvirki eru fjarri en þögnin
ríkir – verksmiðjulaust umhverfi

Maður man eftir því
hér í gamla daga,
þegar stóð til að sökkva
Laxárdal undir vatn og
eyðileggja eina helsu laxveiðiá landsins.
þar sem maðurinn virðir landið sitt og ann því – allt er þetta
mikilsvert í sjálfu sér og á að
vera eilíft: Svo er hitt ánægjuleg
viðbót að fegurð fossa og kyrrð
öræfa skapar þjóðinni miklu
meiri tekjur og miklu ánægjulegri störf en kerskálabras inni
í álveri.

MEIRI HRAÐI
Í BÚSTAÐINN

MEIRI HRAÐI
STÖÐUGRA SAMBAND
INNLENT NIÐURHAL 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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ÞETTA GERÐIST 6. JÚLÍ 1950

1189 Ríkharður ljónshjarta er krýndur konungur Englands.

65 ár frá fyrsta landsmóti hestamanna

1483 Ríkharður III er krýndur konungur Englands.
1758 Carlo della Torre Rezzonico verður Klemens XIII páfi.
1854 Fyrsti landsfundur bandaríska Repúblíkanaflokksins er
haldinn í Michigan.
1859 Queensland verður sjálfstæð nýlenda Breta í Ástralíu.
1907 Myndlistarkonan Frida Kahlo fæðist.

„Hafliði Másson og Þorgils Oddason
og aðrir fornhöfðingjar, er söfnuðu
fjölmenni til þingreiðar, myndu
vafalaust kætast, ef þeir mættu líta upp
úr gröfum sínum og sjá mannareið þá,
sem verið hefir til Þingvalla síðustu
dagana. Myndi þeim þykja sennilegt, að
nú væru stórdeilur í landi, og drægju
goðorðsmenn saman flokka.“
Svo hljóðaði umfjöllun Tímans frá 8.
júlí 1950 um fyrsta landsmót hesta-

manna sem var sett á Þingvöllum fyrir
65 árum, þann 6. júlí 1950.
Til Þingvalla kom fjöldi fólks með
úrvalsgæðinga og keppnishesta en
mótið sjálft var haldið helgina eftir. Alls
voru sýnd 82 hross víðsvegar af landinu
en hrossið Hreinn úr Skagafirði vann
til fyrstu verðlauna í hópi stóðhesta og
Svala frá Núpi í Haukadal fékk fyrstu
verðlaun í flokki hryssa.
- srs

HROSSIÐ HREINN Stóðhesturinn Hreinn úr

Skagafirði vann til fyrstu verðlauna.
MYND/GUÐNI ÞÓRÐARSSON

1946 Bretar afhenda Íslendingum Reykjavíkurflugvöll við
hátíðlega athöfn, sama dag fæðist George W. Bush, fyrrverandi Bandaríkjaforseti.
1958 Eyjólfur Jónsson
sundkappi syndir um 22
kílómetra leið frá Reykjavík til Akraness.
1975 Bandaríski rapparinn 50 Cent fæðist.
1987 Hljómsveitin
Europe heldur tónleika í
Laugardalshöll. Að sögn
Morgunblaðsins frá 9. júlí
1987 eru tónleikagestir afar ánægðir með hve
stundvís hljómsveitin er.
1998 Ameríski söngvarinn og tónlistarmaðurinn Roy Rogers deyr.
Hann hafði leikið í yfir
100 kvikmyndum á ferli
sínum.
VIÐ VÍKINGASKÁLANN Jón Páll segir sýninguna afar vinsæla, hún sé nær orðin hluti af námskrá grunnskólanna í Reykjavík.

Ástkær faðir okkar, stjúpfaðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

ÞÓR VIGNIR STEINGRÍMSSON
fv. yfirvélstjóri hjá Landhelgisgæslunni,
Hlíðarhúsum 3, áður Arahólum 2,
Reykjavík,

lést á Landspítalanum í Fossvogi
föstudaginn 12. júní. Útförin verður gerð frá
Grafarvogskirkju fimmtudaginn 9. júlí kl. 15.00.
Kristín Þórsdóttir
Rannveig Þórsdóttir
Þorsteinn Ólafs
Lára Kristjánsdóttir
Ólafur Kristinn Ólafs
Soffía G. Jóhannesdóttir
Andri Már Bjarnason
Daníel Þór Valdimarsson, Rebekka Rún Hjartardóttir,
Þór Steinar Ólafs, Björg Magnea Ólafs, Kristján Már Ólafs,
Halldóra Sigurlaug Ólafs, Magnea Jónína Ólafs
og barnabarnabarn.

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

GUÐRÚN HULDA HELGADÓTTIR
lést að Hjúkrunar- og dvalarheimilinu
Hornbrekku, Ólafsfirði, 23. júní. Útförin fer
fram frá Ólafsfjarðarkirkju miðvikudaginn
8. júlí kl. 14. Þeir sem vilja minnast hennar vinsamlegast látið
Hjúkrunar- og dvalarheimilið Hornbrekku, Ólafsfirði, njóta þess.
Anna Halldórsdóttir
Svanberg Þórðarson
Bragi Halldórsson
Auðbjörg Eggertsdóttir
Gunnar Halldórsson
Sigurlaug A. Sigtryggsdóttir
Svanfríður Halldórsdóttir
Gunnar L. Jóhannsson
Jón Halldórsson
Guðlaug Skúladóttir
og fjölskyldur þeirra.

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.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þrjú hundruð þúsund
hafa mætt á sýninguna
Yulia Kosarenko var þrjú hundruð þúsundasti gestur Landnámssýningarinnar í Aðalstræti.
Jón Páll Björnsson sagnfræðingur segir að miðað við miklar vinsældir sýningarinnar megi
búist við gesti númer fjögur hundruð þúsund strax árið 2017.
„Hér hefur verið opið frá 2006 og við
skoðuðum okkar góðu upplýsingar til
að vita hvað við höfum tekið á móti
mörgum gestum. Þá komumst við að
því að gestur númer þrjú hundruð þúsund kæmi fljótlega,“ segir Jón Páll
Bjarnason, sagnfræðingur og starfsmaður Landnámssýningarinnar við
Aðalstræti.
Þrjú hundruð þúsundasti gesturinn
kom á Landnámssýninguna við Aðalstræti síðastliðinn föstudag. Sýningin
var opnuð í maí árið 2006 og eru þar
til sýnis rústir landnámsskála frá 10.
öld. Landnámssetrið er einn vinsælasti
ferðamannastaður í Reykjavík í dag.
„Við ákváðum að nota þau tímamót
og taka sérlega vel á móti þeim gesti.
Gestur númer þrjú hundruð þúsund
var reyndar móðir og það var öll sjö
manna fjölskyldan sem í raun vann
til þessarar viðurkenningar saman,“
segir hann.
Yulia Kosarenko, úkraínsk kona
búsett í Kanada, var gestur númer
þrjú hundruð þúsund. Hún var leyst
út með blómvendi og gjöfum en meðal
annars fékk hún að gjöf gestakort
Reykjavíkur fyrir alla fjölskylduna.
„Sýningin sjálf skiptist í dag í tvo
hluta. Þetta er annars vegar Landnámssýningin, sem er búin að vera
hérna síðan 2006. Hún byggir á fornleifum sem fundust hérna í miðbæ
Reykjavíkur, sem sagt rústir af víkingaskála. Meginmarkmið sýningarinnar er að gefa gestum mjög skýra og
greinargóða mynd af lífinu á þessum
tíma,“ segir Jón Páll.

ÁNÆGÐ FJÖLSKYLDA Yulia Kosarenko og fjölskylda hennar voru ánægð með glaðninginn.
MYND/BORGARSÖGUSAFN

„Síðan vorum við að bæta við einni
aukasýningu til skamms tíma. Við
fengum leyfi hjá Árnastofnun til að
fá lánuð nokkur handrit. Þessi rit
tengjast líka landnáminu en þarna
eru mjög fræg rit eins og til dæmis
Íslendingabók Ara fróða sem er texti
frá 1130.“
Jón Páll segir að sýningin sé orðin
gífurlega vinsæl meðal erlendra

ferðamanna og einnig meðal Íslendinga. Grunnskólanemar á Reykjavíkursvæðinu komi reglulega á sýninguna sem er nánast orðin hluti af
námskrá yngstu bekkjanna. Hann
segir að aðsóknin sé það góð að allt
eins geti sýningin búist við að fá sinn
fjögur hundrað þúsundasta gest strax
árið 2017.
stefanrafn@frettabladid.is

SÆTABRAUÐSDRENGIR
Sætabrauðsdrengirnir Gissur Páll Gissurarson, Bergþór
Pálsson, Hlöðver Sigurðsson og Viðar Gunnarsson ásamt
Halldóri Smárasyni, útsetjara og píanóleikara, fara nú um
landið í tónleikaferð. Þeir verða í Patreksfjarðarkirkju annað
kvöld kl. 20. Þeir flytja dægurlög á léttum nótum. Hægt er að
kynna sér tónleikastaði á midi.is.

ALLTAF AÐ TEIKNA
Birta byrjaði að teikna
aftur nýlega eftir
nokkurra ára hlé. Nú
er hún alltaf með
skissubókina sína með
sér og teiknar það sem
fyrir augu ber.
MYND/GVA

FLUGUR Á VEGG
FÆR TEIKNARI Þrátt fyrir að finnast flugur vera gróteskar sér Birta Ísólfsdóttir
fegurðina sem býr í þeim. Hún teiknar myndir af bæði flugum og pöddum í
alls kyns útgáfum sem koma fallega út sem veggskraut og stofustáss.

B

GÆÐI - ENDING - ÁNÆGJA

www.weber.is

irta Ísólfsdóttir, fatahönnuður og
teiknari, tók fram skissubókina
sína fyrir nokkru eftir að hún
hafði fengið að liggja á hillunni í nokkur
ár. Hún teiknar myndir af flugum og
pöddum sem eiga hug hennar allan
þessa stundina. „Ég var ekki búin að
teikna í mörg ár en byrjaði að skissa
aftur fyrir þremur til fjórum mánuðum.
Það var svo gaman að ég hélt því áfram.
Ég fann síðan mjög gamla útskýringabók um flugur og pöddur og ég heillaðist alveg af þeim, þetta eru svo ótrúleg
dýr. Þannig að núna er ég búin að stúdera flugur fram og til baka,“ segir Birta
og brosir.
Hún bætir við að hún sé aðeins byrjuð að reyna sig við að gera fuglamyndir.
„Annars er ég alltaf með skissubókina á
lofti og teikna það sem er fyrir framan
mig. Ég var á listabraut þegar ég var
í menntaskóla í FB og svo lærði ég
fatahönnun í Listaháskólanum þar sem
er mikið teiknað. Svo var ég alltaf að
teikna sem barn þannig að þetta hefur
alltaf blundað í mér.“

Aðspurð að því hvort fólk sé almennt
hrifið af því að hafa skordýr uppi á
vegg hjá sér segir Birta að það þurfi
kannski að venjast. „Mér finnst flugur
vera afskaplega áhugaverðar. Þær eru
auðvitað gróteskar og mörgum finnst
þær ógeðslegar. Þegar ég er búin að
teikna þær verður hins vegar eitthvað
fallegt til. Fólk þarf bara að komast
yfir hræðsluna við þær, ég er sjálf ekki
hrædd við pöddur en ég hef heyrt frá
mörgum að þeir vilji ekki hafa pöddu
upp á vegg en svo þarf það bara að sjá
fegurðina í þeim,“ segir hún og skellir
upp úr.
Birta segir stílinn sinn vera mjög fjölbreyttan og að hún sé með hin ýmsu
verk uppi um veggi á sínu heimili. „Ég
er með alls konar verk inni hjá mér,
gömul auglýsingaverk og mikið af
grafíkverkum. Ég sé það núna þegar ég
lít í kringum mig að ég þarf að fara að
fá mér málverk,“ segir hún á léttu nótunum.
Hægt er að skoða myndir Birtu á
Facebook.

PHILOMASTIS
GLABER
Þessi mynd og aðrar hér
á síðunni eru hluti af
myndaseríu sem Birta
kallar Exoskeleton.
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| SMÁAUGLÝSINGAR |

smáauglýsingar

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Bílar óskast

BÍLAR &
FARARTÆKI

Vinnuvélar

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

Sendibílar

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.

MINI ONE Árg 7/ 2013, ekinn
19 Þ.KM, bensín, 6 gírar, Eins og
nýr! TILBOÐSVERÐ 2.990þ Góðir
lánamöguleikar 75-80% i allt að 7 ár
Rnr.100795. Flottur Sparibaukur!

AUDI Q7 3.0 Tdi Dísel 7 manna. Árg
2012, Ekinn 44 Þ.km, Sjálfsk. Leður,
dr-kúla, Glerþak, ofl ofl. Verð 9.9 millj.
Rnr.100316. Sími eftir lokun 663-2430.

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

MERCEDES-BENZ E 200 kompressor
komp. Árgerð 2007, ekinn 112 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.790.000.
Rnr.991359.

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

LAND ROVER DISCOVERY SE Dísel
7 manna. Árg 2014, ekinn 34 Þ.km,
Sjálfsk, Leður, dr-kúla, Bakkmyndavél,
ofl, ofl. Verð 13.5 millj. Rnr.100651.
Sími 663-2430 eftir lokun.

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

VINNUVÉLA OG
VÖRUBÍLADEKK

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

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Bílaþjónusta

Hjólhýsi

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

Hjólbarðar

MERCEDES-BENZ E 220 Dísel
Avantgarde. Árg 2012, ekinn 75 Þ.km,
Sjálfskiptur, Sóllúga, ofl. Glæsilegt
eintak ! Verð 5.990þ Rnr.100671.
FORD Escape xlt choice 4wd. Árgerð
2004, ekinn 182 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 750.000. Rnr.991314.

SPARJEPPI
Suzuki Jimny JLX 06/2012 ek 45
þ.km beinskiptur Verð 2190 !!! Er á
staðnum raðnr. 155699

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

Bílagallerí bílasala
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík
Sími: 554 6700
Hagstæð sölulaun ! 2,9 %
www.bílagallerí.is

Hyundai Santa Fe 7/2007 ek 202 þus
km - Dísel - Sjsk - Langkeyslubíll Skipt um tímareim í 186 þús - Ásett
verð 1990 þús - Er á staðnum raðnr
220027

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

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

Bílar til sölu

THULE OMNISTOR
MARKÍSUR OG KRONINGS
HJÓLHÝSAHREYFIR
(MOVER)
Markísur til á lager - Verð
3m = 110þús
3,5m = 120þús
4m = 125þús
4,5m = 140þús
Kronings mover skoðið á
kronings.com

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

ÞJÓNUSTA

Verð frá 179þús er til á lager

KRÓKUR

Einnig á 2ja hásinga hjólhýsi

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

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

Pípulagnir
PÍPULAGNIR

Fellihýsi

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

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

Hiace 60-bensín og Bluetooth Nýjar
bremsur, ný heilsársdekk, nýskoðaður.
Topp eintak. Verð kr.1.900.000 Uppl. í
s: 899 1860

Kia cee‘d GT. Árgerð 2014, ekinn 3
Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 3.990.000.
Rnr.210613. 7 ára verksmiðjuábyrgð.

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

Save the Children á Íslandi

Hreingerningar

HONDA Accord. Árgerð 2013, ekinn
33 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.590.000. Rnr.240481.

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

Rafmagnsfjallareiðhjólin vinsælu fást
hjá okkur. Þægileg 26” reiðhjól sem
henta vel fyrir íslenskar aðstæður.
Verð 188.900.- kr. Einnig til 28”
borgarhjól.

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

atvinna

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

TILBOÐ 395ÞÚS !
Skoda Octavia 2.0 árg. ‚03 ek. 170þús
beinsk. sk. 2016 Tilboð 395þús Uppl. í
s. 776 7507

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

fasteignir til leigu

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

Hringdu núna
í síma 690 3031
eða 661 7000

FASTEIGNIR.IS
27. TBL.
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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

sölufulltrúi

Gunnlaugur A. Hjálmar Már
Björnsson
Kristinsson
sölufulltrúi

Finndu okkur
á Facebook

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

Allir þurfa þak yfir höfuðið

588 4477

Þú hringir - við komum - það ber árangur!

Bárður
Tryggvason

Ingólfur Geir
Gissurarson

Heiðar
Friðjónsson

Eigandi
Sölufulltrúi

Eigandi
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali

Sölustjóri
Löggiltur
fasteignasali B.Sc

896 5221

+HLPLU
%HUJPDQQ
sölufulltúi

630 9000

896 5222

Pétur Steinar
Jóhannsson
Sölufulltrúi
Snæfellsnes

893 4718

693 3356

Erlendur
Davíðsson

Margrét
Sigurgeirsdóttir

Lögg. fasteignasali
Skrifstofustjóri
Forstöðumaður margret@valholl.is
útibús Ólafsvík
588 4477

897 0199

Garðar
Kjartansson

Ellert
Róbertsson

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

853 9779

893 4477

G. Andri
Guðlaugsson
Lögfræðingur
Sölufulltrúi

662 2705

20
ára
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www.valholl.is · www.nybyggingar.is

Rúmgóð íbúð í Vesturbæ
Fasteignasalan TORG
kynnir: Mjög rúmgóð og
vel skipulögð 4ra herbergja
íbúð ásamt bílskúr á þessum
eftirsótta stað í Vesturbænum.
Um er að ræða íbúð sem er
skráð 129,3 fm ásamt 24,5
fm bílskúr, samtals 153,8 fm.
Allar nánari upplýsingar veitir
Hafdís Rafnsdóttir sölustjóri,
gsm: 820-2222, eða hafdis@
fstorg.is.
Húsið lítur vel út og var málað að
utan og skipt um járn á þaki fyrir
ca. 6 árum og einnig er búið að
skipta um gler í stofu. Svefnherbergin eru 3, þvottahús er innan
íbúðar og stofa rúmgóð.
Komið er inn í rúmgott hol með
parketi á gólfi og fatahengi. Eldhúsið er snyrtilegt með eldri innréttingu, ofninn er í vinnuhæð,
stór gluggi og borðkrókur. Dúkur
er á gólfi. Frá eldhúsi er gengið inn
í rúmgott þvottahús með stórum
glugga, flísum á gólfi og vaski. Inn
af þvottahúsi er búr með hillum.

Opið hús verður að Meistaravöllum 15 á morgun.

Stofan er mjög rúmgóð og er
samliggjandi borðstofu. Mögulegt væri að loka borðstofu og
útbúa fjórða svefnherbergið.
Parket er á gólfi, stórir gluggar
og útgengt er á góðar svalir frá
stofunni.
Svefnherbergin eru 3 og öll
á svefnherbergisgangi sem er
breiður og góður. Parket er á
gólfi á öllum herbergjum og fataskápar eru í 2 herbergjum. Baðherbergið er með flísum á veggjum og dúk á gólfi. Baðkar með
sturtuaðstöðu, skápar eru inn-

Einiteigur 1 - 270 Mosfellsbær

Daggarvellir 6A - 221 Haf.

Fallegt og vel skipulagt 180,1 m2. 5 herbergja
einbýlishús með góðum bílskúri í rólegu og
grónu hverfi í Mosfellsbæ.

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

Arnarhöfði 7 – 270 Mosfellsbæ
Mjög fallegt 189,7 m2 endaraðhús
á tveimur hæðum með góðum
bílskúr á fallegum stað við Arnarhöfða í Mosfellsbæ. Á jarðhæð
er forstofa, forstofuherbergi, stofa,
borðstofa, eldhús og baðherbergi
m/sturtu. Á annari hæð er hol,
sjónvarpshol, tvö barnaherbergi,
hjónaherbergi, baðherbergi m/baðkari og þvottahús. Stórt hellulagt bílaplan er fyrir framan
húsið og afgirt timburverönd að bakatil. Verð 56,9 m.

Stórt steypt bílaplan og gróinn garður með stórri
timburverönd í suður.
Góð staðsetning. Stutt í skóla og leikskóla.

ÚS

O

V. 49,9 m.

Falleg 109,1 m2, 4ra herbergja endaíbúð á
2. hæð. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi,
forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús og
stofu. Sérgeymsla er í sameign á hæðinni.
V. 31,7 m.

Þorláksgeisli 3 – 113 Rvk.

Laxatunga 161 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

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.

Hamravík 22 - 112 Reykjavík

H
PIÐ

felldir og nýlegt salerni. Góður
gluggi er á baðherberginu.
Eigninni fylgir sér geymsla í
sameign með hillum og glugga.
Bílskúrinn er skráður 24,5 fm,
hann er óupphitaður og með
köldu vatni.
Virkilega rúmgóð og vel
skipulögð fjölskylduíbúð með
bílskúr á frábærum stað í Vesturbænum þar sem örstutt er í
alla þjónustu og íþróttaaðstöðu.
OPIÐ HÚS: Á morgun, 7. júlí, kl.
17.30-18.00. Meistaravellir 15.
Verið velkomin.

Mjög rúmgóð og falleg 124,2 m2, 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í 4ra hæða lyftuhúsi
OPIÐ HÚS Mánudaginn 6. Júlí frá við Þorláksgeisla 3 í Grafarholti. Eigninni
kl. 17:00 – 18:00, íbúð 0201
fylgir bílastæði í lokuðum bílakjallara. Íbúðin
Falleg og rúmgóð 124,3 m2, 4ra
skiptist í þrjú rúmgóð svefnherbergi,
herbergja íbúð á 2. hæð við Hamforstofu, hol, baðherbergi með baðkari og
ravík 22 í Grafarvogi. Gott skipurlag sturtuklefa, þvottahús, geymslu, eldhús og
og fallegt útsýni. Íbúðin skiptist
stofu. Íbúðinni fylgir einnig sérgeymsla á
í þrjú svefnherbergi, forstofu,
jarðhæð. Verð kr. 35,9 m.
baðherbergi, þvottahús, eldhús,
stofu og borðstofu. Sérgeymsla á
Stórikriki 35 - 270 Mos.
jarðhæð. Eignin er skráð 124,3 m2,
þar af íbúð 116 m2 og geymsla 8,3
m2. V. 35,2 m.

V. 56,9 m.

Hrafnhólar 6 - 111 Reykjavík
127,2 m2, 5 herbergja endaíbúð með glæsilegu
útsýni á 6. hæð í lyftuhúsi ásamt 26,1 m2 bílskúr
við Hrafnhóla 6 í Reykjavík.
Húsið hefur fengið gott viðhald og er búið að
klæða það að utan og skipta um glugga og gler.
Yfirbyggðar svalir.
V. 33,8 m.

Flesjakór 1 - 203 Kópavogi
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. Verð kr. 67,9 m.

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.

Njálsgata 37 - 101 Reykjavík
Fallegt 183,3 m2 einbýlishús sem er tvær hæðir +
kjallari við Njálsgötu 37 í Reykjavík.
Sér garður og bílastæði.
Eignin er skráð 183,3 m2, þar af íbúð á hæð 62,3
m2, ris 58,7 m2 og kjallari 62,3 m2.
V. 59,0 m.

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
Naustavör 2 – 8 Kópavogi. Nýjar íbúðir í Bryggjuhverﬁnu í Kópavogi.

Langalína 28- 32, Sjálandi Garðabæ. Nýjar 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir.

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.

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í
Sjálandi í Garðabæ.
Íbúðirnar eru frá 105 -188 fermetrar og verða
afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum
frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar verða ýmist með tvennum svölum eða
stórum timburveröndum og svölum.
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Krókamýri - Garðabæ.

Klapparás. Frábær staðsetning.

Mjög fallegt og bjart 106,3 fm. parhús á tveimur
hæðum á mjög góðum stað í Garðabæ. 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.

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

Verð 44,9 millj.
V

Gangstéttar á lóð allar endurnýjaðar.
Lítil umferð um götuna og mjög skjólgott.

Verð 69,0 millj.
V

Súlunes – Garðabæ.

Bergstaðastræti.

Mjög fallegt og vandað 291,6 fm. einbýlishús á
tveimur hæðum að meðtöldum 64,0 fm. tvöföldum
bílskúr á 1.469,0 fm. eignarlóð á Arnarnesinu
í Garðabæ. Húsið, sem hefur verið mjög vel
viðhaldið og nokkuð endurnýjað í gegnum árin
er í góðu ástandi að innan sem utan. Hjónasvíta
með sér baðherbergi. Alrými sem í eru parketlögð
setustofa og arinstofa með fallegum arni.
Mjög mikil lofthæð í stofum og fallegt útsýni til
sjávar. Úr stofum er útgengi á svalir til suðausturs.
Lóðin er fullfrágengin og ræktuð með stórum og
skjólsælum veröndum.

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.

Verð 64,9 millj.
V

Skútahraun – Hafnarﬁrði.

Verð 89,9 millj.
V

Suðurlandsbraut – skrifstofuhúsnæði.
Atvinnuhúsnæði með traustum langtímaleigusamningi.
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. Allar nánari upplýsingar veittar á
skrifstofu.

EIGNARLÓÐIR VIÐ ÞINGVALLAVATN

Til leigu 151,7 fm. skrifstofuhúsnæði á tveimur
hæðum, 3. hæð og ris, að Suðurlandsbraut 46.
Afar góð staðsetning miðsvæðis í Reykjavík. Neðri
hæðin skiptist í 4 skrifstofur og móttöku/opið rými,
samtals um 88 fermetrar. Hringstigi milli hæða.
Efri hæðin/ris er opið rými/fundaraðstaða með
kafﬁaðstöðu. Snyrting er sameiginleg á gangi.
Eignin er laus til afhendingar frá 01.07.2015.
Leigutími er umsemjanlegur.

SUMARHÚS

7.400 fermetra eignarlóðir niður við Þingvallavatn

Sumarhús í landi Snæfoksstaða í Vaðnesi, Grímneshreppi

Höfum fengið til sölumeðferðar tvær 7.400 fm. samliggjandi vatnslóðir á einstökum stað alveg niður við Þingvallavatn í landi
Villingavatns, samtals 1,48 hektarar að stærð.
Skv. nýju deiliskipulagi má byggja allt að 223ja fermetra hús á hvorri lóð, þar af allt að 40 fermetra bílskúr/bátaskýli. Frá lóðunum nýtur óhindraðs útsýnis yﬁr Þingvallavatn og til fjalla.

Mjög fallegur og einstaklega vandaður 99,8 fm. ﬁnnskur bjálkabústaður í landi Snæfoksstaða í Vaðnesi, Grímsneshreppi. Aðeins
um 45 mínútna akstur úr Reykjavík. Húsið var allt tekið í gegn í sumarið 2014. Lóðin er 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.
Verð 39,9 millj.

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.
Skoðum og metum samdægurs.
Sanngjörn söluþóknun.
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Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Glæsilegt 195,2 fm. 6 herbergja einbýlishús við Suðurgötu. Húsið, sem er kjallari,
hæð og ris, stendur á mjög fallegri, gróinni og nýlega endurnýjaðri 385,0 fm.
eignarlóð með sérbílastæði. Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað að innan, m.a.
eldhúsinnréttingar og tæki, baðherbergi og lagnir að mestu leyti. 77,5 millj.

7 HERBERGJA

NJÁLSGATA 84.

BÓLSTAÐARHLÍÐ 68. 2JA HERBERGJA ÍBÚÐ.

3JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Glæsileg 84,5 fm. íbúð á 2. hæð með suðursvölum í mjög góðu og nýlega viðgerðu
og máluðu þríbýlishúsi. Íbúðin er öll endurnýjuð hið innra, m.a. innrétting í eldhúsi,
gólfefni og baðherbergi. Skjólsælar svalir til suðurs. Húsið er í mjög góðu ástandi að
utan, nýviðgert og málað. Nýlega byggt ofan á húsið.
34,9 millj.
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STÓRAGERÐI. EIGN Á TVEIMUR HÆÐUM.
Mjög fallegt og vel skipulagt 205,9 fm. sérbýli við Stóragerði auk 25,7 fm. bílskúrs.
Eignin er á tveimur hæðum. Samliggjandi bjartar stofur með gluggum í tvær áttir.
Rúmgott sjónvarpshol. Fimm herbergi. Flísalagðar svalir til vesturs og austurs.
Lóðinni er skipt á milli tveggja eigenda í húsinu og fylgir þessum eignarhluta stór lóð
til suðurs með viðarverönd og skjólveggjum auk austurlóðar.
56,9 millj.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg og mikið endurnýjuð 53,1 fm. íbúð á jarðhæð að meðtalinni geymslu á
þessum frábæra og eftirsótta stað í Hlíðunum. Baðherbergi og innrétting í eldhúsi
eru nýlega endurnýjað sem og gólfefni. Snyrtileg og gróin afgirt lóð. Stutt í alla
þjónustu m.a. skóla og leikskóla. Íbúð merkt 00-01. Verið velkomin.. 21,3 millj.

M

MÍMISVEGUR 2A.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Glæsileg 69,7 fm. íbúð á 1. hæð með svölum til suðurs í virkilega glæsilegu, nýviðgerðu og máluðu fjölbýlishúsi. Aukin lofthæð er í íbúðinni og stórir og miklir gluggar
og íbúðin því mjög björt. Stór og falleg lóð í góðri rækt er í óskiptri sameign hússins.
Íbúðin er mjög mikið endurnýjuð á sl. árum.
33,9 millj.

5 HERBERGJA

GRUNDARSTÍGUR 11.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg og björt 45,3 fm. íbúð á 3. hæð í góðu og fallegu steinsteyptu fjölbýlishúsi
á frábærum stað í Þingholtunum. Stofa með fallegri gluggasetningu. Rúmgott herbergi. Húsið að utan er í góðu ástandi. Stigahús er mjög snyrtilegt, linoleumdúklagt
og nýlega málað. Íbúð merkt 0301. Verið velkomin.
19,9 millj.

4RA HERBERGJA

ÁSVALLAGATA. EFRI HÆÐ OG RIS.

SPÍTALASTÍGUR.

HVERFISGATA. ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.

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. Aukin lofthæð er á hæðinni og gifslistar og rósettur eru í loftum. Lóðin er
virkilega falleg og hellulagðar stéttir með lýsingu og hitalögnum. 51,9 millj.

Glæsileg 63,3 fm. íbúð á 2. hæð með rúmgóðum svölum auk um 5,0 fm. sér
geymslu á jarðhæð, í mjög góðu bárujárnsklæddu þríbýlishúsi á einstökum stað
við Spítalastíg. Baðherbergi er nýlega endurnýjað og húsið var allt endurnýjað fyrir
um 10-15 árum síðan. Björt stofa með gluggum til norðurs og suðurs og útgengi á
svalir. Lóðin er mjög falleg með hellulagðri sameiginlegri verönd.
34,9 millj.

Falleg 124,0 fm. íbúð á 4. hæð, efstu, í lyftuhúsi á frábærum stað miðsvæðis í
Reykjavík. Austursvalir með fallegu útsýni. Aukin lofthæð í stofuEikarinnrétting í
eldhúsi og á baði. Eikarparket á mest allri íbúðinni. Frábær staðsetning þar sem
miðbærinn er í göngufæri. Næg bílastæði á baklóð.
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38,9 millj.

HÁVALLAGATA 7

Strandvegur 11 - Garðabæ. 4ra herbergja útsýnisíbúð.

Hávallagata 7. - Efri sérhæð

Glæsileg 140,4 fm. íbúð með tveimur baðherbergjum á 3. hæð í mjög vönduðu fjölbýlishúsi á sjávarkambinum við Strandveg í
Garðabæ auk sér stæðis í bílageymslu. Tvennar svalir til suðurs og vesturs og frábært sjávarútsýni. Hjónasvíta með baðherbergi
og fataherbergi innaf. Vandaðar innréttingar og gólfefni úr eik. Frábær staðsetning alveg niður við sjóinn í Sjálandinu og stutt í
göngu- og hjólaleiðir.Verð 57,9 millj.Verið velkomin.

Vel skipulögð og björt 106,5 fm. efri sérhæð með svölum til vesturs auk geymsluriss á einstökum stað við Landakotstúnið.
Mjög fallegt útsýni er úr íbúðinni að Keili, Esjunni og víðar. Samliggjandi stofur með stórum gluggum til suðurs. Tvö herbergi.
Glæsileg sameiginleg lóð til suðurs með fallegum gróðri, skjólveggjum og veröndum. Íbúðin er í góðu ástandi að innan og
húsið að utan er nýlega steinað uppá nýtt. Verð 59,9 millj. Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45

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

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

GRUNDARSTÍGUR 24 101 RVK.

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

GULLENGI 23 112 RVK.

ÍBÚÐ MERKT 02-02.

Mjög
j g falleg
g 2ja
j herb. 66,4 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi
j ý
í Þingholtunum.
g
Íbúðinni fylgir sér bílastæði við hlið hússins. Svalir útaf stofu. Útsýni. Eignin
verður sýnd mánudaginn 6.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 30,9 m. 8883

BÚÐAVAÐ 12 110 RVK.

Mjög fallegt og nýlegt parhús á tveimur hæðum með glæsilegu útsýni. Á neðri
hæðinni er forstofa, innbyggður
ygg
bílskúr, stigahol,
g
þvottaherbergi,
þ
g baðherbergi
g
og þrjú herbergi. Á efri hæðinni er stofa, opið eldhús, tvö herbergi og baðherbergi. Vandaðar innréttingar og gólfhiti. Góð staðsetning. Eignin verður sýnd
mánudaginn 6.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 63,5m. 2226

HLÍÐARVEGUR 52 200
ÍBÚÐ MERKT 02-01.
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Falleg um vel um gengin 3ja herbergja ca 93 fm íbúð á 3. hæð (efstu) í góðu
fjölbýli. Björt og rúmgóð stofa með útgangi út á stórar svalir, þvottahús innan
íbúðar og hlutdeild í sameiginlegum bílskúr. Eignin verður sýnd mánudaginn
6.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 28,4 m. 8880

KJALARLAND 7 108 RVK.

Vel skipulagt og rúmgott 260,5 fm fjögurra svefnherbergja endaraðhús þar af
30,3 fm bílskúr. Lóðin er til suðurs og í góðri rækt.Eignin verður sýnd mánudaginn 6.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 66,0m. 8890

SÓLEYJARIMI 15 112 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 01-03.
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Falleg og snyrtileg ca 77 fm 3ja herb. ris íbúð með glæsilegu útsýni til suðurs.
Stofa björt með útg. út á svalir til suður. Snyrtilegt eldhús og baðherbergi.
Húsið hefur verið klætt að utan sem og þakjárn hefur verið endurnýjað. Eignin
verður sýnd þriðjudaginn 7.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 27,9 m. 8879

BÁRUGATA 20 101 RVK

JÖKULGRUNN 29 104 RVK.

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús á þremur hæðum og ris við Bárugötu í
Reykjavík. Húsið skiptist í tvær íbúðir í dag. Sér íbúð í kjallara og sér íbúð sem
skiptist í tvær hæðir og ris. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 7.júlí milli kl.
17:15 og kl. 17:45. V. Tilboð 8804

Góð ogg vel skipul
p 3ja
j herb. íbúð á tveimur hæðum með sérinngg 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. Eignin verður sýnd
mánudaginn 6.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 35,0 m. 8862

LANGHOLTSVEGUR 172 104 RVK.
ÍBÚÐ MERKT 01-01.
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Vönduð og vel skipulögð 73,3 fm 2ja herb. íbúð á 1.hæð með sérinng. í
góðu lyftuhúsi með stæði í bílageymslu. Húsið er fyrir 50 ára og eldri. Afgirt
sérverönd til suðurs. Parket ogg flísar, rúmgott
g svefnherbergi.
g Flísalagt baðherbergi. Góð sérgeymsla . Íbúðin er til afh. við kaupsamning. Eignin verður
sýnd þriðjudaginn 7.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 27,9 m. 8877
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BREKKUBYGGÐ 9 210

ÍBÚÐ MERKT 03-03.

S
HÚ g
Ð
a
I
OP ánud
m

S
HÚ g
Ð
a
I
OP ánud
m

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Mjög falleg 105 fm neðri hæð auk 25,4 fm bílskúrs í 3-býlishúsi. Um er að ræða
bakhús. Hæðin skiptist m.a. í stofu og þrjú góð herbergi. Eldhús og baðherbergi hefur verið standsett. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 7.júlí milli kl.
17:00 og kl. 17:30. V. 39,9 m. 8885

FRAMNESVEGUR 17 101 RVK.
ÍBÚÐ MERKT -01.01
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Glæsilega
g og
g endurnýjaða
ýj
91,1 fm 4ra herbergja
gj íbúð á tveimur hæðum við
Framnesveg í Reykjavík. Íbúðin skiptist í hæð og kjallara, komið er inn á efri
hæðina og skiptist hún í anddyri, gestasalerni, eldhús, tvö svefnherbergi og
stofu. Hringstigi er úr stofu í kjallara og skiptist hann í svefnherbergi, geymslu
og baðherbergi með aðstöðu fyrir þvottavél og þurrkara. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 7.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 36,9 m. 8785

LAUGARÁSVEGUR 60 104 RVK.
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Fallegt 119 fm raðhús með innbyggðum bílskúr við Hrafnistu. Húsið skiptist
í forstofu, hol, stóra stofu, rúmgott eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi, þvottahús og bílskúr. Hellulagt plan er fyrir framan húsið. Eignin verður sýnd
miðvikudaginn 8.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 45 m. 8882

Frábærlega staðsett og vel viðhaldið 231,8 fm einbýlishús á tveimur hæðum
við Laugarásveg í Reykjavík. Húsið er staðsett neðan við götu og rétt við
útivistarparadísina í Laugardalnum. Stutt í skóla, heilsurækt og fleira. Gert er
ráð fyrir aukaíbúð á fyrstu hæð með sér inngangi. V. 89 m. 8374

EINBÝLI

Hrólfsskálamelur 10-18, 170 Seltjarnarnesi
Glæsilegar íbúðir á einum besta útsýnisstað höfuðborgarsvæðisins

Skógarás 2 220 Hafnarfirði
Húsið er einbýli staðsett innst í botnlanga, samt. stærð
286,2 fm þ.a. er bílskúr 40,0 fm. Fjögur svefnherb. 2-3
stofur . mjög gott útsýni. Laust strax sölumenn sýna. V.
39,9 m. 8472

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

HÆÐIR

Sæbólsbraut 34a 200 Kópavogi
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

Dyngjuvegur 12 104 Rvk.
Frábærlega staðsett og mikið uppgerð 130,7 fm efri hæð
við Dyngjuveg í Reykjavík. Eignin er mikið uppgerð og
með glæsilegu
g
g útsýni
ý til austurs, suðurs og
g vestur. Tvær
bjartar og rúmgóðar stofur og tvennar svalir. Á lóð er sér
ca 30-35 fm sólpallur með skjólveggjum. V. 48,9 m. 8865

Vesturás 64 110 Rvk.
260 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr á góðum útsýnisstað við Vesturás í Reykjavík.
Neðri hæðin skiptist í forstofu, hol, herbergi, snyrtingu,
stofu, borðstofu, eldhús og þvottaherbergi. Efri hæð
skiptist í hol, baðherbergi og 5 til 6 svefnherbergi, (ef
geymsla er nýtt sem herbergi). Yfir húsinu er svo rúmgott
geymsluloft með gluggum. Húsið er laust til afhendingar
við kaupsamning. V. 63 m. 8623

Víðimelur 70 107 Rvk.
Falleg og vel staðsett 129,8 fm efri hæð sem skiptist í
stigahol, forstofugang, snyrtingu, eldhús með borðkrók,
þvottaherbergi, tvö herbergi, baðherbergi og tvær stofur.
Geymsla í risi. V. 45,9 m. 8828

Nýjar og glæsilegar 2-4 herbergja útsýnisíbúðir við Hrólfsskálamel 10-18. Öll helsta þjónusta í
göngufæri og má þar nefna sundlaug, líkamsrækt, heilsugæslu, verslunarmiðstöð, skóla ásamt
fallegu útivistarsvæði. V. frá 43,9 m. SJÖ ÍBÚÐIR ERU EFTIR Í HÚSINU.
Bókið skoðun hjá Magneu S. Sverrisdóttur í síma 861-8511. 2971

SUMARHÚS

Hjarðarhagi 64 107 Rvk.
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

Vatnsendahlíð 173 311 Borgarnesi
Glæsilegur
g sumarbústaður við vatnsbakka Skorradalsvatns að norðanverðu. Útsýni er glæsilegt. Sumarbústaðurinn er með steyptri
yp pplötu og
g ggólfhita. Lóðin liggur
gg
að vatninu og er 5.814 fm leigulóð. Í kringum bústaðinn er
verönd sem er með skjólveggjum. V. 23,0 m. 8763

Furuvellir - einbýli m. tvöf. bílskúr
Furuvellir 37 nýtt fallegt 270 fm einbýlishús á einni hæð
innst í botnlangagötu, innbyggður 52 fm tvöf. bílskúr.
Húsið er timburhús á steyptum kjallara steinsallað að
utan. Fallegar eikarinnréttingar, parket og flísar. Fjögur
svefnherb þar af hjónaherbergi með fataherbergi og
baðherbergi innaf. Afgirt timburverönd. Húsið er til
afhendingar við kaupsamning. V. 57,9 m. 8856

PARHÚS

Esjugrund 12 116 Rvk.
153 fm parhús ágætlega staðsett í hverfi. Fínt skipulag,
Þrjú svefnherbergi. Eignin er til afhendingar við kaupsamning, sölumenn sýna. V. 32 m. 8847

RAÐHÚS

Rauðalækur 2 105 Rvk.
Björt og mjög vel skipulögð 100,9 fm íbúð á efstu hæð í
fallegu og vel staðsettu fjórbýlishúsi ásamt 29,4 fm bílskúr. tvö svefnherbergi og tvær stofur. Mjög gott útsýni.
Laus strax, sölumenn sýna. V. 41 m. 8710

4RA-6 HERBERGJA

kleppsvegur 118 104 Rvk. íbúð merkt 07-03.
Vel skipulögð
p g 88 fm útsýnisíbúð
ý
á 7.hæð í lyftuhúsi
y
við Kleppsveg 118 í Reykjavík. Íbúðin er teiknuð 4ra
herbergja
gj en er í dag
g nýtt
ý með 2 svefnherbergi.
g Mjög
j g
fallegt útsýni í þrjár áttir. Íbúðin þarfnast standsetningar.
V. 27,7 m. 8447

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

Krummahólar 2 111 Rvk.
3ja herbergja íbúð á 2.hæð ásamt “aukaíb” á 1.hæð
og tveimur bílskúrum. Húsið er lyftuhús. Neðri hæðin
er 2ja herb.íbúð ca 35 fm m. eldhúsi,baði, stofu og
herb. Efri hæð er 3ja herb. ca 80 fm. Bílskúrar eru
staðsettir í lengju gengt húsinu. V. 32,9 m. 8866

Austurkór 100 og 102 203 Kóp.
Glæsilegar 3ja - 4ra herbergja íbúðir í mjög vel staðsettu
sex íbúða fjölbýli. Tvö baðherbergi, sérinngangur,
sérþvottahús. Norðvestur svalir með glæsilegu útsýni.
Eikar innréttingar,
g ggranít á borðum, flísar og
g pparket á
gólfum. Íbúðirnar er til afhendingar við kaupsamning. V.
frá 42,3 m. 8786

Smiðjuvegur 4b 200 Kópavogi
Um er að ræða skrifstofuhúsnæði á þriðju hæð (efstu)
þar sem gengið er inn um sérinngang inn á 2.hæð sem er
jarðhæð frá vesturhluta hússins. V. 45 m. 6647

3JA HERBERGJA

Tunguvegur 54 108 Rvk.
Gott 106,9 fm raðhús á þessum vinsæla stað. Húsið er á
tveimur hæðum ásamt kjallara, nýlega smíðaður sólpallur
er í skjólgóðum suðurgarði. V. 37,5 m. 8838

Hringbraut 97 101 Rvk.
3ja
j herbergja
gj íbúð á 3.hæð í fjölbýli
j ý ásamt “aukaherb” í
kjallara með sérbaðherb. Íbúðin er með tveimur stofum
og svefnherb. Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning. Sölumenn sýna.. V. 28 m. 8844

Hamraborg 20A 200 Kóp.
Möðrufell 13 111 Rvk.
Um er að ræða 3ja herbergja 80 fm íbúð á 4. hæð (efstu)
við Möðrufell í Reykjavík. Fallegt útsýni og rúmgóðar
svalir til vesturs. V. 19,7 m. 8852

Atvinnu/verslunarhúsnæði á góðum stað í þjónustukjarnanum við Hamraborg. Hluti húsnæðisins er með góða
glugga að Hamraborginni, hluti er síðan í kjallara. Laust
strax. V. 23 m. 8793
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ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR

BERTA
BERNBURG

GRÉTAR
HARALDSSON Hrl.

Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur fasteignasali
sölumaður
gsm 893 2495

Löggiltur fasteignasali
sölumaður
gsm 694 6369

Löggiltur
fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Sölustjóri
löggiltur fasteignasali

EINAR S.
VALDIMARSSON

EDWIN
ÁRNASON

ÓSKAR H.
BJARNASEN

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR

Löggiltur fasteignasali
sölumaður
gsm 840 0314

Sölumaður
gsm 893 2121

Lögfræðingur, LL.M.
sölumaður
gsm 691 1931

Viðskiptafræðingur
sölumaður
gsm 865 3022

Lögfræðingur
sölumaður
gsm 660 4777

Skrifstofustjóri

MATTHILDUR
SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Móttaka –
skjalavarsla

LINDARGATA 28 - 101 RVK

SKÓGARVEGUR 12-14 - 108 RVK

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

Þú tryggir fast verð með því að kaupa strax.
Vandaðar íbúðir í nýju, fallegu, fjögurra hæða fjölbýlishúsi með lyftu í Fossvogi, öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu.
Greiðslur: 10% greitt við kaupsamning, 10% þegar húsið er orðið uppsteypt (áætlað í janúar 2016) og afgangur við afhendingu íbúða.
Allar nánari upplýsingar hjá sölumönnum Stakfells í síma 535-1000 eða á www.stakfell.is

45,9 M.

NJÁLSGATA 37- 101 RVK

59,0 M.

FOLDARSMÁRI 13 - 201 KÓP.

49,9M.

HRAUNBAKKI - STOKKSEYRI

21.9 M.

SKIPHOLT 9 - 105 RVK

OP
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KLAPPAKÓR 1C - 203 KÓP.

Verð frá 33,7 M.

Sölusýning ﬁm.9. júlí kl. 18:00-18:30.
Fimm herb. 153 fm sérhæð á fyrstu hæð með
sérinngangi þar sem gengið er inn af götuhæð.
Verönd fyrir framan og aftan hús. Góð í bilgeymsla
fyrir framan hús með sérgeymslu.

Glæsilegt einbýlishús í hjarta borgarinnar við
Njálsgötu. Mikið endurnýjað hús á stórri og fallegri
eignarlóð með aðgengi frá húsinu og út á lóð.
Sér bílastæði á lóðinni.

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.

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. Hitaveita. Laust strax. Sölumenn sýna.

Tvær ný-innréttaðar 2ja og 3ja herbergja
ósamþykktar 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.

ÁLFHOLT 46A - 220 HFJ.

ÆGISÍÐA 123 - 107 RVK

ÁLFHOLT 2C - 220 HFJ.

GLITVELLIR 7 - 221 HFJ.

HELGALAND 5 - 270 MOS.

45,9 M.

21,9 M.

25,9 M.

55,9 M.

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.

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.

4ra herbergja íbúð á þriðju og efstu hæð. Svalir frá
stofu, þvottahús innan íbúðar.

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

SALAVEGUR 2 - 201 KÓP.

SUÐURHVAMMUR 23 - 220 HFJ.49,8 M.

VESTURVANGUR 8 - 220 HFJ.

ÁRMÚLI 23 – 108 RVK

Fallegt fjölskylduhús í Hafnarﬁrði með innbyggðum
bílskúr, samtals 224,4 fm. 5 svefnherbergi og tvö
baðherbergi. Verönd fyrir framan og aftan hús. Laust
við kaupsamning.

203.8 fm, 7 herb. einbýlishús með bílskúr, á einni
hæð í grónu hverﬁ í Hafnarﬁrði. Lóðin er gróin og
með timburpalli. Ástand og útlit er nokkuð gott.

60,0 M.

Bjartur og fallegur, 312 fm veitingasalur á þriðju
og efstu hæð, með mikilli lofthæð og innfelldri
lýsingu.Rúmgóður bar er í miðju rými, með graníti á
borðum.Lausafé sem er til staðar við skoðun fylgir, að
undanskildu píanói og píanóstól.

49,9 M.

VEGNA MIKILLAR SÖLU ÓSKUM VIÐ
EFTIR EIGNUM Á SKRÁ.

44,7 M.

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

1.347 FERM. VERSLUNAR, SKRIFSTOFU OG LAGERRÝMI VIÐ ÁRMÚLA Í REYKJAVÍK.
Húsnæðið skiptist í 380 fermetra verslunarrými, í bakhluta er 292 fermetra skrifstofurými og 675 fermetra
lagerrými á jarðhæð með innkeyrsluhurðum. Á baklóð er malbikað plan.

STAKFELL–STÓREIGN EHF.

FASTEIGNASALA

BORGARTÚN 30

105 RVK

Stakfell.is

stakfell@stakfell.is

569 7000

MIKLABORG

- 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:

899 5856

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími:

6955520

t

Eiðistorg

Espigerði

Ágæt 2ja herbergja íbúð á 3.hæð
Skráð 60,7 fm með góðum suðursvölum
Laus 1. ágúst

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

Að stærð 65,5 fm / Hús í góðu viðhaldi
Innréttingar sérsmíðaðar árið 2011
Fataherbergi innaf svefnherbergi
Mikið útsýni / frábær staðsetning

23,9 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

29,7 millj.

Verð :

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.

Hraunbær
Falleg tveggja herbergja íbúð
Mikið endurnýjað og vel um hugsað fjölbýli
Sér þvottahús og geymsla
Góðar innréttingar og vönduð góflefni
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

19,4 millj.

t

Lindarbrekka - Kjós
213 fm einbýlishús í landi Þúfukots
4800 fm eignarland, frábært útsýni
Tilbúið til innréttinga
Þrjú svefnherbergi, gott skipulag

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

24,3 millj.

Hnotuberg
Einbýlishús í Setberginu í Hafnarfirði
180 fm á einni hæð
Bílskúr
Fallegur garður
Rólegt hverfi og stutt í skóla og í Kaplakrika
Nánar: Jason 775 1515

48,9 millj.

Verð :

Frostafold
Falleg íbúð á annarri hæð að stærð 81,8 fm
Opið á milli stofu og eldhúss
Eign sem hefur verið gengið vel um
Suður svalir / Garðskáli
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

24,9 millj.

Hjarðarhagi
Nýlega endurnýjuð 3-4 svefnherbergi
Kjallaraíbúð alls 106 fm 2 baðherbergi 2
samliggjandi stofur

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

35,5 millj.

rax
Laus st

Kaldasel

Blikanes
304 fm einbýlishús á einni hæð
Sjávarútsýni
Tvöfaldur bílskúr
Húsið er með bakgarð í suður. Falleg lóð
Gott skipulag, góð nýting
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

85,0 millj.

Kársnesbraut
99 fm hæð með sérinngangi
Þrjú svefnherbergi
Þvottahús innan íbúðar

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

Kötlufell

Glæsilegt hús að stærð 325,4 fm
Leyfi fyrir hesthús á lóð og auka bílskúr
Sex svefnherbergi
Möguleiki á auka íbúð á jarðhæð
Vandaðar innréttingar
Stór og falleg lóð
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

64,9 millj.

Austurgerði
Fallegt og reisulegt tvílyft einbýli
Jaðarlóð sem stendur við skóg
Hjónaherbergi m fataherbergi
Aukaíbúð á jarðhæð
28 fm bílskúr

28,9 millj.

www.miklaborg.is

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

77,5 millj.

Hlíðarvegur

2 herbergja íbúð á 4 hæð
Snyrtileg íbúð, nýleg gólfefni
Yfirbyggðar svalir
Sameign í góðu ásigkomulagi
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

Afar glæsileg 3-4 herbergja neðri sérhæð
í tvíbýlishúsi á þessum vinsæla stað
Íbúðin er 103,3 fm með glæsilegum innréttingum,
gegnheilu parketi og gólfhita að hluta
Útgengt úr stofu á fallega lóð - lítill skógur
við lóðarmörk - sér bílastæði

18,2 millj.

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

- með þér alla leið -

Verð :

44,5 millj.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

39,5 millj.

Sylla - Kjós
Tvílyft einbýlishús 166 fm
Frábært útsýni yfir Hvalfjörðinn
Nær fullklárað
Tæplega 4000 fm eignarland
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

25,7 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS

mánudaginn 6.júlí kl.17:00-17:30

þriðjudaginn 7.júlí kl.17:30-18:00

Lindargata 37

Bólstaðarhlíð 30

íbúð 304
Nýleg 3ja herbergja íbúð í vönduðu lyftuhúsi

Vel skipulögð hæð við Bólstaðarhlíð
4 herbergja 131 fm
Bílskúr
Góður garður með palli
Góð staðsetning

Bílastæði í bílakjallara Suðursvalir, gólfhiti og
góðar suðursvalir
Innréttingar og frágangur fyrsta flokks
Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

47,7 millj.

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

Verð :

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS

mánudaginn 6.júlí kl.17:30-18:00

þriðjudaginn 7.júlí kl.17:30-18:00

Hrísmóar 1

Lyngás 4

Nánari upplýsingar veitir:

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

Penthouse íbúð

Fallegt og vel skipulagt einbýli á einni hæð
við Lyngás 4 í Garðabæ
175,6 fm 6 herbergja
Stór og fallegur garður
Upphituð innkeyrlsa,
Nýlegt þak
Verð :

Stórglæsileg íbúð að stærð 108,9 fm
Hellulagðar þaksvalir í hálfhring
Einstakt útsýni
Rúmgóðar stofur
Nánari upplýsingar veitir:

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

52,5 millj.

46,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 8.júlí kl.17:30-18:00

þriðjudaginn 7.júlí kl.17:30-18:00

Tröllakór 18-20

Funalind 13
rax
Laus st

Góð 4ra herbergja íbúð á 5 hæð, 115,2 fm
Vinsælt lyftuhús og fallegt útsýni

Glæsileg íbúð að stærð 107,7 fm
Gengið inn af svölum, 3.hæð, lyftuhús

Stórar svalir

Stórar stofur, vandaðar innréttingar

Gott skipulag og þvottahús innan íbúðar

Þvottahús innan íbúðar

Nánari upplýsingar veitir:

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

Lyftuhús
Verð :

OPIÐ HÚS

Lækkað verð

42,9 millj.

Hentar hesta áhugafólki og fjölskyldufólki

Nánari upplýsingar veitir:

Laus til afhendingar-Hagstætt verð
Verð :

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

35,7 millj.

Útsýni

Verð :

32,9 millj.

Mánatún 7 - 17
Sölusýning
fimmtudaginn 9. júlí á milli kl. 16:30 - 18:00

Vandaðar 2ja-4ra herbergja
íbúðir. Lyftuhús.

Glæsilegar innréttingar og mikil lofthæð.
Sólpallur og svalir til suðurs. Tvennar svalir með flestum íbúðum.

Stæði í lokuðum bílakjallara.

Íbúðir í Mánatúni 7-9-11 geta verið afhentar við kaupsamning.
Verð :

35,1 millj. - 89,9 millj.

MIKLABORG

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

- með þér alla leið -

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

jótleg
Laus ﬂ

Langalína
175 fm glæsiíbúð með 3 svefnherbergjum
Útsýnisíbúð
Vandaðar innréttingar og granít
2 baðherbergi Tvennar svalir
2 stæði í bílakjallara
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

69,5 millj.

Nesjar Þingvellir
64 fm sumarhús með frábæru útsýni
yfir Þingvallavatn
Fjögur svefnherbergi
Skógi vaxin 3500 fm eignarlóð
Skjólsælt
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

28,5 millj.

Gnitaheiði
Fallegt 176 fm raðhús, 3-4 svefnherbergi
Gott útsýni til suðurs. Heitur pottur í garði
Staðsett í botnlanga nálægt skóla.
Suðurhlíðar Kópavogs
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

52,5 millj.

Lerkilundur
Þingvellir

Verð :

Drekavellir

Mávanes
Garðabæ

Glæsileg 3-4ra herbergja 118,6 fm
íbúð á 1.hæð
Sérinngangur og sérmerkt stæði
Afgirtur sólpallur í suður
Raftæki í eldhúsi fylgja
Nánar: Davíð 697 3080

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

36,9 millj.

Verð:

Nánar: Atli 899 1178

12,9 millj.

Verð :

79,8 millj.

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

4 hektara skógi vaxið land 92 fm sumarhús,
hænsnakofi, gróðurhús ofl.
Tilvalið fyrir áhugafólk um skógrækt
Hentar vel fyrir ferðatengda þjónustu
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

Hallkelshólar

Kotvöllur

Rangárþing Eystra

Fallegt tæplega 70 fm hús á eignarlandi
Þrjú svefnherbergi
Stofa stofa og opið eldhús með góðu
skápaplássi
Útigeymsla og gróður vaxin lóð
Nánar: Jason 775 1515

a

47,5 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

22,9 millj.

t

50ára+

Áttu sumarhús
Ertu í söluhugleiðingum
Hjá okkur færðu
Sýnileika
Faglega ljósmyndatöku
Loftmyndir teknar með dróna
Umfram allt annað, árangur

Skipalón
Glæsileg 166,2 fm enda íbúð á annari hæð
Stæði í bílageymslu
Mikið útsýni bæði til sjávar og til fjalla, Esjan
Útgengi út á tvennar svalir úr stofu
Opið eldhús
Nánar: Davíð 697 3080

Verð:

Pantaðu fría söluskoðun

Lóðir í Öndverðarnesi
Úrval af lóðum inná golfsvæði 45 mín
keyrsla frá Reykjavík
Sundlaug innan svæðis
Er með kaupanda af sumarhús í á svæðinu.

Nánari upplýsingar veitir:

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

51,5 millj.

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

3,5 millj.

Tvö byggingarstig

Boðagrandi
2ja herbergja íbúð á 3ju hæð
Góð nýting á rými
Suðursvalir
Sameiginlegt þvottahús

rax
Laus st

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

24,9 millj.

Öndverðarnes - Kallholt
55 fm sumarhús með nýlegu eldhúsi
3 svefnherbergi
Baðherbergi með sturtu
Stór pallur
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

12,5 millj.

Garðsendi

Gerplustræti

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

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: Helgi 780 2700

Verð :

46,9 millj.

www.miklaborg.is

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

35,5 millj.

Vatnsendahlíð
Skorradalur

50 fm notalegt sumarhús með góðu útsýni
Þrjú svefnherbergi
Stór pallur umhverfis hús

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

16,5 millj.

Bröndukvísl
Afar fallegt 175,6fm 8 herb einbýlishús
ásamt 54,6fm bílskúr, samtals : 230,2fm 4
-5 svefnherbergi
Garðskáli Heitur pottur
Glæsilegt hús og einstakur garður
Nánar: Helgi 780 2700

- með þér alla leið -

TILBOÐ ÓSKAST

Austurkór 121-125
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 svefnherbergi, fataherbergi innaf hjónaherb
Skilast fokhelt eða fullbúið án gólfefna
Tilbúið til afhendingar fljótlega
Nánar: Atli 899 1178

Verð frá:

44,0 millj.

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.

MIKLABORG

MIKLABORG
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- með þér alla leið -

Fullbúin sýningaríbúð
Upplifðu útsýnið
og staðsetninguna með eigin augum

ða seldur
Um helmingur íbú

Garðatorg
Íbúðirnar eru staðsettar í miðbæ
Garðabæjar á frábærum útsýnisstað
Gott úrval 2ja - 4ra herbergja íbúða í
mörgum útfærslum á bilinu 76-137 fm,
allar með stæði í bílageymslu

Bókaðu skoðun

Rúmgóðar svalir til suðurs og vesturs

Sölumenn sýna daglega

Glæsilegar innréttingar frá GKS og
vönduð tæki
Þetta er glæsilegt viðhaldslítið lyftuhús

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

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

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

Blikahólar
128 fm íbúð á 7 hæð og bílskúr.
4ra herbergja Öll uppgerð .
Eldhús og bað glæsileg.
Magnað útsýni yfir Reykjavík.
Gólfefni í háum gæðum

nýbygging

Kópavogsgerði 5-7
•

Einstök staðsetning – sjávarútsýni – ekkert
byggt fyrir framan

•
•
•

Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir

Keilufell

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

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

32,9 millj.

t

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

57,9 millj.

t

Stæði í bílahúsi fylgir flestum íbúðum
Íbúðunum skilað fullbúnum með gólfefni,
ásamt tækjum
í eldhúsi, ísskáp og uppþvottavél

•

Vandaður frágangur, eikar innréttingar,
borðplötur úr granít, skápar upp í loft

•
•

Afhendast eigi síðar en september 2016
Íbúðir fyrir 55 ára og eldri sem eru félagar
í Samtökum aldraðra

Sóleyjarrimi
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
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

36,9 millj.

Birtingakvísl
Mjög snyrtilegt 187,9 fm 7 herbergja raðhús
með 28,2 fm bílskúr, samtals : 216,1 fm
5 svefnherbergi 2 baðherbergi
Suður garður
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

57,9 millj.

Stærðir frá 120 fm
Verð frá kr. 48,1 milljón
Nánari upplýsingar veitir:

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

Laugarvatn
Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

Nánar: Jórunn 845 8958

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

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Verð :

Þingvallavatn
Fallegur bústaður 83 m², sólskáli 17 fm af
heildarstærð. Einstök staðsetning í landi Nesja,
efst í enda botnlanga. Bústaðurinn stendur hátt,
sólar nýtur við frá morgni til kvölds.
Kjarri vaxið land / Mikið útsýni

10,5 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

Tilboð óskast

569 7000

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Davíð
Ólafsson

Löggiltur
fasteignasali

Opið hús

Kvíslartunga 25

Guðmundur
Steinþórsson
Löggiltur
fasteignasali

Þórdís
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

7. Júlí kl. 17:30 – 18:00

Opið hús

270 Mosfellsbæ

Álfholt 32

Svana
Ingvadóttir
Sölufulltrúi

Salvör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

7.júlí - 17:30-18:00

+DIQDUÀUêL

Reisulegt parhús í Mosfellsbæ. Stór svefnherbergi og
bjartar stofur.Stór eign á góðu verði í nánd við náttúru og
góða skóla. Með bílskúr. Eignin er laus til afhendingar.

MIKIÐ ÁHVÍLANDI, AUÐVELD KAUP - 5 svefnherbergja íbúð
á efstu hæð, glæsilegt útsýni

Parhús
284 fm

Fjölbýli
149,5 fm

7 herb

49.700.000.-kr

6 herb

35.900.000.-kr

897 1533

david@fr.is

821 7676

maria@fr.is

Opið hús

6. Júlí 18:00 – 18:00

Opið hús

06.júlí kl.18:00-18:30

Engjasel 86

109 Reykjavík

Snyrtileg og björt þriggja herbergja íbúð með stæði
tEtODJH\PVOXtJyêXIM|OEìOL%DUQY QWKYHUÀPHê
góðri útiaðstöðu.

Fjölbýli
83,7 fm
695 4649

Háaberg 41

3 herb

24.900.000.-kr
halldor@fr.is

221 Hafnarfjörður

Falleg 2-3 herbergja íbúð á 2 hæð með sérinngangi.
Vel staðsett íbúð í göngufæri við sundlaug, skóla og
leikskóla.

Fjölbýli
80 fm
844 1421

2 herb

28.900.000.-kr
salvor@fr.is

Mosarimi 14

660 8002

Vatnsendahlíð 4

4 herb

31.900.000.-kr

897 1533

477 7777

Opið hús

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

6. Júlí kl. 17:00 – 17:30

Arahólar 6

111 Reykjavík

Vel skipulögð 2 herbergja íbúð í efra Breiðholti.
Mikið útsýni.

Fjölbýli
73 fm

2 herb

21.900.000.-kr

821 7676

maria@fr.is

Einar
Birgisson
Sölufulltrúi

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Opið hús

Blikahólar 2

Haukur
Hauksson
Sölufulltrúi

6. Júlí kl. 17:15 – 17:45

111 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 5 hæð
í góðu lyftuhúsi. Stutt í grunnskóla, leikskóla
og almenna þjónustu.

Fjölbýli
65 fm
695 4649

Gautavík 17
Fjölbýli
147 fm

2 herb

21.500.000.-kr
halldor@fr.is

112 Reykjavík
Björt og falleg 4ra herbergja efri hæð í litlu fjölbýli með
sérinngangi og bílskúr. Stutt í alla þjónustu.

821 7676

hordur@fr.is

4 herb

39.900.000.-kr
maria@fr.is

311 Borganes

)DOOHJXUE~VWDêXUPHê~WVìQL\ÀU6NRUUDGDOVYDWQ7Y|
svefnherbergi og tvö svefnloft. Bátur og bátaskýli fylgja.
Leigulóð.

Sumarhús
50,3 fm

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

112 Reykjavík

Falleg 4ra herb íbúð á 1.hæð með palli í rótgrónu
IM|OVN\OGXY QXKYHUÀîDUVHP|OOîMyQXVWDHUt
næsta nágrenni

Fjölbýli
100,3 fm

María K.
Jónsdóttir
Sölufulltrúi

15.900.000.-kr

Kelduhvammur 14
Fjölbýli
100,3 fm

david@fr.is

fr@fr.is

Skemmtileg og björt 100 fm 3 til 4 herbergja íbúð í stalla
K~VLYLê.HOGXKYDPPt+DIQDUÀUêL

220 Hafnarfjörður

3-4 herb

31.900.000.-kr
einar@fr.is

661 9032

www.fr.is

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.
ATH. aðeins sjö íbúðir eftir, 3ja og 4ja herbergja,
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 41,8m.
Stærð íbúða: 103 - 127 fm.

Opið hús mánudaginn 6. júlí
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

NÝTT - Opið hús að Ásakór 1 (íb 103) í Kópavogi

NÝTT - Opið hús að Barmahlíð 27 (íb 201) í Reykjavík

VANDAÐ FJÖLSKYLDUHÚS - Furuás 5 í Garðabæ

Mánudaginn 6. júlí milli kl 17:00 og 17:30 BÍLSKÚR OG VERÖND
162,5 ferm | 4ra herb | fmr 35.850.000 | verð 39.900.000

Þriðjudaginn 7. júlí milli kl 17:00 og 17:30 BÍLSKÚRSRÉTTUR
110,1 ferm | 5 herb | fmr 32.600.000 | verð 44.900.000

Bókið skoðun hjá mér í síma 663 2300
225,7 ferm | Einbýli | fmr 67.100.000 | TILBOÐ

NÝTT - Opið hús að Ásakór 15 (íb 601) í Kópavogi

NÝTT - Opið hús að Smáratúni 32 (íb 101) í Reykjavík

ÚTSÝNISPERLA - Huldubraut 46 í Kópavogi

Mánudaginn 6. júlí milli kl 18:00 og 18:30 ÚTSÝNISÍBÚÐ
139,7 ferm | 4ra herb | fmr 36.050.000 | verð 37.500.000

Þriðjudaginn 7. júlí milli kl 18:00 og 18:30 SÉR INNGANGUR
64,6 ferm | 3ja herb | fmr 19.900.000 | verð 29.900.000

Bókið skoðun hjá mér í síma 663 2300
330,4 ferm | Einbýli | fmr 90.550.000 | verð 89.900.000

NÝTT - Opið hús að Akrakór 4 í Kópavogi

TVÆR ÍBÚÐIR - Opið hús að Njálsgötu 19 í Reykjavík

NÝTT ATVINNUHÚSNÆÐI - Eldshöfði 1 í Reykjavík

Mánudaginn 6. júlí milli kl 19:00 og 19:30 FRÁBÆRT SKIPULAG
198,6 ferm | Parhús | fmr 34.350.000 | verð 44.900.000

Þriðjudaginn 7. júlí milli kl 19:00 og 19:30
71,6 og 80,1 ferm | 2ja herb | verð frá 29.900.000

Bókið skoðun hjá mér í síma 663 2300
248 / 600 ferm | Atvinnuhúsnæði | fmr 30.050.000 | TILBOÐ

Hallakur 2A (íb 102) í Garðabæ

Opið hús að Þinghólsbraut 41 (íb 003) Í Kópavogi

Bókið skoðun hjá mér í síma 663 2300
106,8 ferm | 3ja herb | fmr 32.750.000 | verð 39.900.000

Þriðjudaginn 7. júlí milli kl 12:00 og 12:30
40 ferm | 2ja herb | fmr 11.750.000 | verð 19.900.000

Vantar - fyrir áreiðanlega kaupendur
* Einbýli, par - eða raðhús í Garðabæ fyrir allt að 70m
* 3ja og 4ra herb íbúð í Garðabæ, sérinngangur er kostur
* Einbýli, par - eða raðhús á stórhöfuðborgarsvæðinu
Fyrir hjón með börn á skólaaldri sem eru búin að selja og geta boðið
traustar og öruggar greiðslur. Þau eru opin fyrir flestum
staðsetningum á höfuðborgarsvæðinu en eru helst að leita eŌir
fasteign í smíðum, Ɵlbúin Ɵl innréƫnga eða lengra komin. Eignir
sem þarfnast endurbóta koma einnig Ɵl greina.

* 3ja - 4ra herb íbúð á stórhöfuðborgarsvæðinu
Fyrir trausta kaupendur, sérinngangur og sérafnotaréƩur er mikill
kostur en annars opin fyrir íbúð á verðbilinu 28-32 milljónir.

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. 6.7 KL.17-17:30
PIÐ

O

EIGNIR VIKUNNAR

Eignir

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 er laus v.
kaupsamningsgerð.

S
HÚ

OPIÐ HÚS MÁNUD. 6.7.
FRÁ KL. 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

Seiðakvísl - VANDAÐ EINBÝLI

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.

Granaskjól
j 29 -einbýli
ý
OPIÐ HÚS MÁNUD. 6.7 KL. 17:45-18:15
PIÐ

O

Granaskjól 29: Glæsilegt einbýli á 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,

S
HÚ

Álfholt Hafnarfirði
Ca. 95 fm.falleg íbúð á góðum stað í Hafnarfirði.
Verð 24,5 millj.

innréttingum sérhönnuðum af Rut Kára og er allt hið vandaðasta. Lóðin er mjög skjólsæl og vel
hönnuð. Þetta er hús fyrir vandláta. Verð 66,5 millj.

Sunnubraut Kópavogi - SJÁVARÚTSÝNI

V. 77 millj.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 6.7. KL. 17:45-18:15,
VERIÐ VELKOMIN.
Asparholt-Álftanesi
Ca. 117 fm.falleg 4ra herbergja nýleg íbúð með
frábæru útsýni á góðum stað á Álftanesi.
Verð 33,5 millj.

Sumarhús
Sumarhús Gjábakkalandi Þingvöllum
Ca. 45 fm. einstaklega vel staðsettur bústaður
á útsýnisstað í Þingvallaþjóðgarði.
Þetta svæði er einstök náttúruparadís.
Einungis 6 bústaðir á svæðinu.
Landið er vaxið náttúrulegu kjarri og um
5 mínútna gangur að vatninu.
Verð aðeins 12,9 millj.

Laugarásvegur
sérhæð á tveimur hæðum
Fold fasteignasala 552-1400 kynnir: Falleg sérhæð
á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað við
Laugarásveg u.þ.b. 155 fm. Eignin er björt og vel úr
garði gerð og bíður uppá mikla möguleika. Sjón er
sögu ríkari. Bókið skoðun. Verð 51,9 millj.

Ca. 218 fm. arkitektsteiknað einbýlishús á frábærum stað við Sunnubraut í Kópavogi. Húsið sem er
teiknað af Hannes Kr. Davíðssyni arkitekt er með upprunalegum innréttingum. Fallegur skjólsæll
garður er við húsið, húsinu fylgir garðskáli og tvær verandir. Innbyggður bílskúr er á jarðhæð og
auk þess væri mögulegt að útbúa litla íbúð með sérinngangi þar. Hús á frábærum útsýnisstað í
Kópavogi. Verð 67,9 millj.

Hvað kostar eignin mín?

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

Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

RYHM[\Ytraust mYHUN\Y

- H Z [ L P N U H Z H S H U  ; 6 9 .    . H Y ó H [ V Y N P          . H Y ó H I ¤ Y    ^ ^ ^ M H Z [ [ V Y N  P Z

Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Árni
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

Jóhanna
Fasteignasali

Þorsteinn
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

Laugateigur 34

105 Reykjavík

16.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 6. júlí kl. 17:30-18:00
Herbergi: stúdíó

Þverás 8

38.900.000

110 Reykjavík

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 7. júlí kl. 17.30-18.00

Stærð: 37,6 m2

Herbergi: 4

Stærð: 99,9 m2

Álfkonuhvarf 53

203 Kópavogur

32.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 7. júlí kl. 18.30-19.00

INNBÚ FYLGIR

Herbergi: 4

Stærð: 107,1 m2

Sérinngangur

Fallega stúdíóíbúð með sérinngangi á frábærum stað í Laugardalnum. Eignin
hefur hlotið gott viðhald og er mjög vel skipulögð. Búið að endurnýja eldhús og
baðherbergi. Góður skápur í svefnrými. LAUS VIÐ KAUPSAMNING
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Stórglæsileg sérhæð í góðu tvíbýlishúsi. Eignin er til sölu með öllu innbúi sem er
mjög vandað og hið glæsilegasta. Árið 2008 var íbúðin öll tekin í gegn á mjög
vandaðan hátt. Eignin er tilvalin til útleigu, sem afdrep í höfuðborginni eða sem
íbúð á fjölskylduvænum og rólegum stað þar sem örstutt er út í fallega náttúru.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Mjög björt og falleg 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi og stórri timburverönd sem snýr í suður-vestur. Í íbúðinni eru þrjú góð svefnherbergi. Útgengi
er á verönd frá stofunni. Innréttingar og gólfefni eru úr eik og votrými eru ﬂísalögð.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Gnoðarvogur 82

Meistaravellir 15

Hlynsalir 3

104 Reykjavík

39.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 6. júlí kl. 17:30-18:00
Herbergi: 4

Stærð: 164,5 m2

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

107 Reykjavík

41.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 7. júlí kl. 17.30-18.00
Herbergi: 5

Stærð: 153,8 m2

Mjög rúmgóð og vel skipulögð íbúð á 3ju hæð ásamt bílskúr á þessum eftirsótta
stað í Vesturbænum. Íbúðin er skráð 129,3fm ásamt 24,5fm bílskúr. Húsið lítur vel
út og var málað að utan og skipt um járn á þaki fyrir ca 6 árum, einnig er búið að
skipta um gler í stofu. Svefnherbergin eru 3, stofur 2 og þvottahús er innan íbúðar.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

201 Kópavogur

32.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 7. júlí kl. 18.30-19.00
Herbergi: 3

Stærð: 102,4 m2

Mjög falleg og rúmgóð 3ja herb. íbúð með stæði í bílageymslu og aﬂokaðri
sérverönd í garði. Um er að ræða 102,4fm íbúð í góðu lyftuhúsi. Gengið er inn í
íbúðina inn um sérinngang frá svölum. Innréttingar eru samræmdar og gólfefni er
parket og ﬂísar. Svefnherbergin eru tvö og þvottaherbergi er innan íbúðar.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Knútur Bjarnason, löggiltur
fasteigna-, fyrirtækja og skipasali
s: 694-4217 • knutur@brufast.is

HÖRGSHLÍÐ 18

Rúnar Þór Árnason Sölufulltrúi
löggiltur leigumiðlari
s: 6900-595 • runar@brufast.is

Magnús Sævar Magnússon
framkvæmdastjóri
S: 822-2131 • magnus@brufast.is

Elísabet Agnarsdóttir
löggiltur fasteignasali

MÓVAÐ 43

VÖNDUÐ EFRI SÉRHÆÐ
Á EFTIRSÓTTUM STAÐ Í HLÍÐUNUM

GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ

S
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Falleg 138,3 fm. efri sérhæð ásamt innbygður 25,5 fm. bílskúr, samtals 163,8 fm. Húsið er teiknað af
Sigvalda Thordarsyni arkitekt. Glæsileg eign að innan og utan. Tvö rúmgóð svefnherbergi, auðvelt að
bæta við einu. Opin og björt stofa, tvennar svalir, gott útsýni, nýir gluggar/gler og fl.
EINSTÖK EIGN - Verð 58,5 millj.
Nánari upplýsingar veita Rúnar og Knútur.

NJARÐARGATA 5

EFRI HÆÐ OG RIS ÁSAMT BÍLSKÚR

Opið hús þriðjudaginn 7. júlí frá 17:30 – 18:00.
Veglegt 176,1 fm. 5 herbergja einbýlishús úr steinsteyptum einingum á einni hæð í
Norðlingaholti, ásamt innbyggðum 43,1 fm. bílskúr. Samtals 219,2m2. Vandaðar innréttingar
og tæki. Gólfhiti og forhitun á vatni. Útgengi úr stofu og bílskúr á afgirt svæði.
Afar vandað hús í mjög góðu ástandi. Verð: 75 millj.
Upplýsingar veitir Magnús Sævar í síma 822 2131.

SÆLUREITUR Í SVEITINNI
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OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 8. JÚLÍ MILLI 17:30 OG 18:00
Sérlega falleg 95,5 fm. 3-ja herbergja íbúð á tveimur hæðum, ásamt 21,3 fm. bílskúr,
samtals 116,8 fm. Stórt “penthouse”-svefnherbergi með þakgluggum og fallegu
frístandandi baðkari á gólfi. Eignin hefur nýlega verið tekin í gegn, nánast allt nýtt
Góð staðsetning í 101 Reykjavík, stutt í miðbæinn.
Óskað er eftir tilboði í eignina. Nánari upplýsingar veita Rúnar og Knútur.

LJÓSAKUR 2, GARÐABÆ

NÝLEG 3ja - 4ra HERBERGJA ÍBÚÐ
Í LITLU FJÖLBÝLI MEÐ SÉRINNGANGI

Stærð: 95,4 fm. hús á einni hæð
Lóð: 6.600 fm. eignarland
Staður: Nærri Reykholti í Bláskógarbyggð
Steyptur sökkull, stór pallur, heitur pottur, hitaveita og gróðursælt land
Verð: 28,9 millj.
SJÓN ER SÖGU RÍKARI Nánari upplýsingar veita Rúnar og Knútur.

VATNSSTÍGUR

FERÐAMANNAÍBÚÐ

S
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OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 7. JÚLÍ MILLI 17:30 OG 18:00
Húsið er 6 íbúða fjölbýlishús á tveimur hæðum, auk kjallara. Sjónsteypt hús.
Íbúðin er öll hin vandaðasta Laus til afhendingar við kaupsamning. Glæsileg eign sem vert
er að skoða. Verð 45,5 millj. Nánari upplýsingar veita Rúnar og Knútur.

Íbúðin er með sérinngangi, lyklabox við hurðina, tvö svefnherbergi, húsgögn og allt innbú
getur fylgt. VERÐ: 38.900.000,Nánari upplýsingar veita Rúnar og Knútur.
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Safamýri 85 Opið hús í dag kl. 17:30-18.00
Háholt 14, Mosfellsbær
skipulögð og mjög rúmgóð 181 fm. efri sérhæð
Sími: 588 5530 • berg@berg.is Vel
við Safamýri. Sér inngangur. Nýtt eldhús með ﬂottum
www.berg.is • GSM 897 0047 innréttingum og tækjum. Nýlegt gler og þak. 3 góð
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali svefnherbergi. 2 baðherbergi. Rúmgott þvottahú
V. 48,9 m.
Petur@berg.is

Hesthús við Skuggabakka.

Flugumýri í Mosfellsbæ. Til leigu.

107 fm. hesthús í enda í góðu húsi við Skuggabakka í
Mosfellsbæ. Pláss fyrir 13 hesta. Gott gerði. Góð aðkoma.
Verð: 12,7

Mjög gott 140 fm. atvinnuhúsnæði með auka lofti sem er
utan fermetra. Mikil lofthæð. 4 m. há vinduhurð. Malbikað
bílplan og aðkoma góð. Laust strax.

Litlikriki.

Asparfell 12

Uglugata 40-46

Reykjahvoll í Mosfellsbæ.

Grundartangi.

Mjög vel staðsett tveggja hæða raðhús, tilbúið undir tréverk.
Hellulagt bílaplan. Fallegur bakgarður.Innbyggður bílskúr.
Getur verið afhent lengra komið.

Mjög góð 56,6 fm. 2ja herbegja íbúð á 7. hæð með miklu
útsýni. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Verð kr. 18,9. áhvílandi kr. 10,3 m.

Erum með til sölu 3.315,8 m2 lóð undir 3, tveggja íbúða
hús með mismundandi gerðum íbúða auk bílageymsla .
Íbúðirnar geta verið á einni eða tveimur hæðum en áskilið
er að þær haﬁ einkenni sérbýlis fremur en fjölbýlis.
Verð kr. 39 m.

Erum með 3 ﬂottar og vel staðsettar
einbýlishúsalóðir í Mosfellsbæ. Innst í
Reykjahverﬁ , innan við Reyki.Einstök
staðsetning. 8719

Mjög vandað og vel byggt 353 fm. einbýli með
aukaíbúð á jarðhæð. 56 fm jeppa bílskúr. Flottur
frágangur. Góðar innréttingar, sundlaug, arin
og góður garður. Gott viðhald og mikið búið að
endurnýja af innrettingum og tækjum. V. 76,5 m.

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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Lækjarsmári 82 - 201 Kóp.

Grandahvarf - 203 Kóp.
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Glæsilegt 171 fm. einbýli á glæsilegum útsýnisstað við Hvítá
í Laugarási. Húsið er méð 60 fm. bílskýli sem auðvelt er að
loka og gera úr bílageymslu. Samt. 231 fm. Verð: 59,5 m.
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Austurbyggð við Laugarás í
Biskupstungum.
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Friggjarbrunnur - 113 Rvk.

Baldursgata - 101 Rvk.
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OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. JÚLÍ KL 17:30-18:00.
Glæsileg 6 herb., hæð og ris, á þriðju hæð í fjölbýli,
ásamt stæði í bílskýli á besta stað í Kópavogi. Íbúð
er skráð 155,9 fm og stæði í bílskýli 26,4 fm, alls 182,3
fm. Sigrún sölufulltrúi verður á staðnum s. 857-2267,
V-42,9 millj. Verið velkomin.

Stórglæsileg íbúð með aukinni lofthæð (2,65). Íbúðin
er á jarðhæð með sér inngangi og verönd. Bílskúr
fylgir eigninni. Eignin er skráð 151,1 fm, þar af er
bílskúr 27,3 fm. V-48,9 millj.

Falleg studíó íbúð á jarðhæð með sér inngangi,
endurnýjuð með fallegri eldhúsinnréttingu.
Baðherbergi með sturtu. Húsgögn fylgja íbúðinni.
Stór garður, sér inngangur. Hentar vel til útleigu.
V-16,9 millj.

Fallegt 185,4 fm,161 fm parhús á þremur hæðum
með 24,4 fm. bílsk. Gengið er inn á miðhæð þar sem
er bílskúr, stofa og eldhús, suður svalir. Efri hæð:
sjónvarpsrými, fjögur herb., eitt með útg. út á suður
svalir, baðh. með sturtu og baði. Neðsta hæð: gangur
með útgangi út í suður garð, svefnh./ hjóna. með sér
baðherbergi, fataherbergi og geymslu. V-54,9 millj.

Traust og góð þjónusta í 12 ár
Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

TIL LEIGU

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

ÁRMÚLI 21, REYKJAVÍK

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

Hólmvað 6 í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja
íbúð sem er um 97 fm af stærð. Um
er að ræða endaíbúð í fjögurra íbúða
raðhúsi og fylgir stæði í bílakjallara.

9O7 2OO3

Ásett verð búseturéttar er
kr. 11 millj. og eru mánaðargjöldin
um 186.000.Gott 180 fm verslunar- og þjónustuhúsnæði sem skiptist í 144 fm á götuhæð og
36,5 fm í kjallara. Húsnæðið hefur verið nýtt undir veitingarekstur og er í góðu
ástandi, næg bílastæði. Húsnæðið er laust til afhendingar strax.
Leiguverð er kr. 245.000,- auk vsk.

GRENSÁSVEGUR 16, REYKJAVÍK

Lóuland 2 í Sveitarfélaginu Garði
Til sölu er búseturéttur í parhúsi.
Um er að ræða 4ra herbergja íbúð
um 105 fm ásamt um 30 fm bílskúr.
Ásett verð búseturéttar er
kr. 4.5 millj. og eru mánaðargjöldin
um 145.000.-

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskostnaður,
fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging, rekstrarsjóður,
viðhaldssjóður og þjónustugjald.
Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð þurfa
að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 10. júlí n.k.
Tilboðsfrestur er til 17. júlí n.k.
Vel staðsett, ca 220 fm verslunar- og þjónustuhúsnæði á jarðhæð við eina fjölförnustu götu borgarinnar. Gott auglýsingagildi. Húsnæðið hefur verið nýtt undir
verslun og skiptist í opið rými ásamt snyrtingu. Húsnæðið er laust til afhendingar
strax. Leiguverð er kr. 200.000,-.
Upplýsingar um eignirnar veita Dan Wiium s:896-4013 og Ásta s:897-8061.
Dan V.S. Wiium

Ólafur Guðmundsson

hdl., og löggiltur fasteignasali

Sölustjóri, sími: 896 4090

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta geﬁð tilboð í
búseturéttinn.
Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins að
Kletthálsi 1 í síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst á netfangið
bumenn@bumenn.is

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

...góðar
óðð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

MÁNUDAGUR 6. júlí 2015

Garðyrkja

| SMÁAUGLÝSINGAR |

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

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

Húsnæði óskast

TIL LEIGU - GLÆSILEG NÝ
ÍBÚÐ Í 113
Ný glæsileg fjögra herbergja
íbúð í Nönnubrunni 1 er til
leigu. íbúðin er í lyftuhúsi með
bílakjallara. Frábært útsýni,
vandaðar innréttingar og
gólfefni. Stutt í stofnbraut og alla
þjónustu. Íbúðin er laus strax.

TIL LEIGU HJÓLAGRAFA

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

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

Varalhluta og viðgerðaþjónusta.
Rafinn ehf Askalind 7. Kóp. S.
5572040/8923429

Önnur þjónusta
FATABREYTINGAR
ÁRNI GÆRDBO
KLÆÐSKERI
Allar fatabreytingar og viðgerðir.
Skiptum um rennilása.
Fljót og góð þjónusta.
Opið alla virka daga frá kl. 10-12
& 13-16.
Geymið auglýsinguna.
Skraddarinn á Horninu,
Skúlagata 26
Sími 861 4380.

Húsaviðhald

KEYPT
& SELT
Óskast keypt
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 )
Upplýsingar í síma 661 7000

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

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

Til bygginga
HAGSTÆÐIR SMIÐIR
GETA BÆTT VIÐ SIG
VERKEFNUM.
Gluggaskipti, glerskipti,
þakviðgerðir, sólpallar,
innréttingar, parketlögn, öll
trésmíði.
Upplýsingar í síma: 782-6029 eða
framsmidi@framsmidi.is

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

Spádómar

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA.
SJÁ NÁNAR Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660
0230 og 561 1122.

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Ökukennsla
SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

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

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

ATVINNA
Atvinna í boði

Truenorth óskar eftir studióíbúð til
afnota í einn dag til kvikmyndatöku,
sanngjörn leiga í boði. Uppl. í s. 847
6892 sveinnvidarhjartarson@gmail.com

Viðgerðir

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

Dalshraun 13 Hafnarfirði
Funahöfða 17a-19, Reykjavík
Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi
VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent
a room price from 55.000 kr. per
month.
gsm 777 1313
leiga@leiguherbergi.is

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

Leigjum hjólagröfu með manni.
Tek að mér lóðafrágang og fl. Uppl.
Hrannar í s. 854 4481

WWW.LEIGUHERBERGI.IS

Nánari upplýsingar í
síma 894 8888.

Atvinnuhúsnæði
Til leigu 200 m2 verslunarhúsnæði við
Smiðjuveg 2, Kópavogi. Í sömu lengju
og Bónus. Frábær staðsetning og
hentar undir ýmiskonar rekstur. Uppl.
gefur Svavar í s. 897 4707

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

TIL LEIGU AÐEINS Á
AÐEINS 950 KR FM!
129 - 280 fm bil með allt
að 10 m lofthæð, stórar
innkeryrsluhurðir, góð malbikuð
lóð, og greið aðkoma.
www.lundurfasteignir.is
S. 690 3031 / 661 7000

til sölu

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

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr
mán. Langtímasamningur í boði. S.
567 4046 & 892 0808.
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Óskum eftir að ráða þjónustufólk í sal,
unnið á kokkavöktum hádegi og kvöld.
Ísl. kunnátta skilyrði. Aðeins 20 ára
og eldri. Umsóknir sendist á frakkar@
islandia.is

115 SECURITY AUGLÝSIR
EFTIR ÖRYGGISVÖRÐUM Í
VERSLUNARÞJÓNUSTU
Skilyrði:
-Hreint sakavottorð
-Íslenskukunnátta
-20 ára lágmarksaldur
-Góð þjónustulund.
Umsókn með mynd og ferilskrá
sendist á 115@115.is Nánari
upplýsingar um starfið eru veittar
í síma 5 115 115

VERSLUNIN KVOSIN,
AÐALSTRÆTI.
Leitar að framtíðarstarfsmanni
á dagvaktir frá kl.7:4515:45/10:00- 18:00 alla virka
daga með möguleika á kvöld
og helgarvöktum. Leitum að
áreiðanlegum, stundvísum,
heiðarlegum og vinnusömum
einstaklingi með reynslu af
afgreiðslustörfum. 18 ára eða
eldri, reyklaus með hreint
sakavottorð. Verður að geta byrjað
um sem fyrst. Óskum einnig
eftir helgarstarfsmanni á aðra
hverja helgi. Laun samkvæmt
kjarasamningum VR. Vinsamlegast
sendið ferilskrá og uppl. um
meðmælendur á telma@kvosin.is
fyrir 10. júlí

Atvinna óskast
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

SÆBÓLSBRAUT - EINBÝLISHÚS

HEIÐARÁS EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ

VOGAR Á VATNSLEYSUSTRÖND

VÍÐIMELUR - HÆÐ

Glæsilegt 269 fm einbýlishús á pöllum auk 42 fm bílskúrs á
fallegum stað í Kópavogi. Einstakt sjávarútsýni. Hjónaherbergi með
fata- og baðherbergi. Tvö barnaherb. Stór og björt stofa, glæsilegt
útsýni. Þrjár snyrtingar. Stórt og gott eldhús. Fallegur garður.
LAUS STRAX. Verð: 88 millj.

Stórglæsilegt og mikið endurnýjað 282,6 fm. Nýlegt eldhús
með mikilli lofthæð, stór stofa. Sérmíðaðar innréttingar. Fjögur
svefnherbergi. 2ja herbergja aukaíbúð á neðri hæð. Garður var
endurnýjaður nýlega. Sólpallur og tvennar svalir. Glæsilegt útsýni
Verð 75.0 millj

Fallegt 220 fm. einbýlishús ásamt bílskúr.Fjögur góð svefnherbergi
og hægt að bæta við fleirum. Tvövel búin baðherbergi Eldhús og
stofa samliggjandi, nýlegt innrétting í eldhúsi.Stór suður verönd og
heitur pottur. Möguleg skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu.
Verð 29,9 millj

Glæsilega 157 fm hæð við Víðimel. Falleg eign sem hefur fengið
gott viðhald í gegnum árin. Frábær staðsetning í fallegu og
rólegu hverfi í Vesturbænum. þrjú svefnherbergi. Tvær stofur með
suðursvölum. Fallegt nýlegt eldhús. Aukaherbergi í risi. Sérgufubað.
Vönduð og falleg eign. Verð 53,9 millj.

ÁLFKONUHVARF
- 4RA M/BÍLSKÝLI -SÉR INNGANGUR

GULLSMÁRI - 4RA HERBERGJA

DAGGARVELLIR - 4RA HERBERGJA

DVERGABORGIR - SÉRINNGANGUR

Góð 101 fm. fjögura herbergja á jarðhæð ásamt stæði í bílageymslu. Sér inngangur. Þrjú góð svefnherbergi, stór stofa. Þvottahús og
geymsla innan íbúðar. Sólpallur.Laus við kaupsamning.
Verð 34,2 millj

Vorum að fá í einkasölu góða92 fm 4ra herbergja íbúð í þessu
eftirsótta hverfi í Kópavoginum. Þrjú rúmgóð svefnherbergi með
skápum. Björt stofa með stórum suðursvölum. Parket, dúkur og
flísar á gólfum. Góð sameign. Eignin er laus til afhendingar.
Verð 29,9 millj.

Glæsileg 109 fm 4ra herb. íbúð á 2.hæð með sérinngang í fallegu
fjölbýli í Hafnarfirði. Þrjú rúmgóð svefnherbergi með skápum. Rúmgott eldhús. Flísalagt baðherbergi. Björt og góð stofa með stórum
svölum sem snúa í suður og vestur. Þvottahús innan eignar. Fallegar
innréttingar. LAUS STRAX. Verð 31.7 millj.

Falleg og björt 86 fm 3ja herbergja endaíbúð á 2. hæð með
sérinngagni, sólskála og sértimburverönd til suðurs. Tvö rúmgóð
svefnherbergi og stór og björt stofa með sólskála og stórri suðurverönd. Góðar innréttingar. Parket og flísar á gólfum.
Verð 28,5 millj.

ROFABÆR - 3JA HERBERGJA

TRÖLLAKÓR 3JA HERB Í LYFTUHÚSI
Góð 3ja herb.101 fm íbúð á 4 hæð í lyftuhúsi. Lyfta og Inngangur
af svölum. Eldhús, með fallegri. Stór stofa sem er með útgengi á
suðursvalir.Tvö góð herbergi með skápum.Baðherbergi, flísalagt,
baðkar m/sturtu. Þvottahús innan íbúðar. Eignin er laus við kaupsamning. Verð 29.0 millj

MÖRÐRUFELL
- MEÐ SÉRVERÖND OG GARÐI

LAUGATEIGUR - 2JA HERBERGJA

Falleg 90 fm 3ja herb. íbúð á 3 hæð við Rofabæ í Árbænum.
Tvö rúmgóð svefnh.. Flísalagt baðherbergi með góðum innréttingum. Eldhús með hvítum viðarinnréttingum og borðkrók. Björt
og rúmgóð stofa með góðum suðursvölum. Falleg eign í barnvænu
hverfi. Stutt er í alla almenna þjónustu. Verð 23.9 millj.

Vorum að fá í einkasölu fallega 64 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð
í góðu fjölbýli. Stórt og rúmott herbergi og stór og björt stofa með
útgengt á sérverönd og þaðan í garð. Fallegar innréttingar. Parket
og flísar á gólfum. Verð 18,5 millj.

Góð 75 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi í fallegu þríbýlishúsi
á Teigunum. Svefnherbergi með skáp. Eldhús með góðum viðarinnréttingum. Björt stofa. Flísalagt baðherbergi með baðkari. Falleg
staðsetning og stutt í alla þjónustu. LAUS STRAX. Verð: 24,7 millj.

FASTEIGNIR ÓSKAST
Bogi Pétursson Lögg. fasteignasali.
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Opið hús í dag frá kl 17:30-18:00
Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 1.hæð ásamt stæði í bílgeymslu á
frábærum stað í Vesturbæ Reykjarvíkur. Eignin skiptist í forstofu, stofu,
nýlegt eldhús, hjónaherbergi, tvö barnaherbergi, nýtt baðherbergi.
Allar nánari upplýsingar veitir Stefán 659-0500 stefan@heimili.is

Holtsgata 10

Eignamiðlun Suðurnesja
kynnir eignina Einidalur 11, Njarðvík

Eignamiðlun Suðurnesja
Hafnargötu 50, Reykjanesbær
Simi: 420-4050 / 894-2252
www.es.is

Um er að ræða 179,8 fm 5 herbergja einbýlishús ásamt
41,2 fm bílgeymslu.
Eignin skiptist í forstofu með fataskápum. Fjögur svefnherbergi með skápum, og inn af hjónaherbergi er baðherbergi.
Baðherbergi með sturtuklefa og innréttingu. Rúmgóð stofa
með stórum gluggum og góðu útsýni, og hurð út á verönd.
Eldhúsið er opið inn í stofuna með fallegri hvítri innréttingu,
úr eldhúsinu er einnig gengið út á verönd. Þvottahús með
vaski, og geymslu, hurð út á verönd. Gólfefni eru plastparket
og flísar. Mjög rúmgóður tvöfaldur bílskúr með sjálfvirkum
hurðaopnara. Hátt er til lofts í húsinu. Stór og góð lóð með
náttúrugróðri og góðum pall að aftan. Húsið er tilbúið til
afhendingar. Fallegt og vandað hús á góðum stað
Skipti koma til greina á minni eign og lánamöguleikar

OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG 6. JÚLÍ, FRÁ KL. 19:00 - 19:30
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Opið hús í dag frá 17:30 - 18:00
Góð 2-3ja herbergja íbúð við Holtsgötu í Hafnarfirði. Eignin er skráð
51,9 fm og þar af 12,2 fm útigeymsla/vinnuaðstaða og skiptist í gang,
baðherbergi, eldhús, stofu og tvö herbergi. Sameiginlegur inngangur með
risíbuð. V.18 millj. Allar nánari upplýsingar veitir Hjálmar 866-7884.
Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Stofnað

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

1983

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.
Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

Sími 520 7500

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli
S
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Lindarberg - Hafnarfjörður - Einbýli

Skógarás 5 - 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. Verð 69,2 millj.

Opið hús þriðjudaginn 7.júlí milli kl.17:30-18:00.
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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Skipalón - Hafnarfjörður - 3ja herb.

Langalína - Garðabær - 3ja herb.

Hringbraut - Hafnarfjörður - 2-3ja herb.

Álfholt - Hafnarfjörður - Glæsileg sérhæð

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

Nýkomin í sölu glæsileg 120,9 fm. útsýnisíbúð í nýlegu lyftuhúsi.
Glæsilegt útsýni er úr stofu yfir Arnarvog og víðar. Eldhús með
innréttingu úr eik og góðum tækjum. Gólfefni eru vandað parket og
flísar. Góð geymsla í kjallara ásamt sér stæði í bílageymslu. Stór
verönd er útaf stofum og afgirt séreignarlóð. Verð 44,5 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 22,9 millj.Laus strax.

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.
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Hringbraut 59 - Hafnarfjörður - Sérhæð

Furuás 23 -27 - Hafnarfjörður - Raðhús

Suðurgata 82 - Hafnarfjörður - Parhús

Boðahlein við Hrafnistu

Nýkomin í einkasölu sérlega góð 99 fm. 4ra herb. íbúð á jarhæð 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.

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

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

Snorri Sigurfinnsson

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Jósep Grímsson

Hafsteinn Þorvaldsson

Rúnar S. Gíslason hdl Anna F. Gunnarsdóttir Sighvatur Lárusson

Ágúst Valsson

Páll Guðjónsson

Óskar Traustasson

Kristín B. Garðarsdóttir

Guðbergur Guðbergsson Ómar Guðmundsson

Elín Viðarsdóttir

Einar Pálsson

Auður Kristinsdóttir

Lóa Sveinsdóttir

Snorri Sigurðarson

Sigrún B. Ólafsdóttir Bárður S. Róbertsson Guðmundur Kristjánsson

Fagleg og persónuleg þjónusta

FRUM - www.frum.is

Opið
hús

Vesturberg 78 - 111 Reykjavík
Opið hús þriðjudag 7. júlí kl. 17.30-18.00 bjalla 6D
Góð þriggja herbergja íbúð á 6. hæð með ný yfirbyggðum
svölum. Töluvert endurnýjuð. Frábært útsýni. Ný lyfta.
Húsvörður, snyrtileg sameign.
Laus fljótlega.
Ásett verð 23,3 millj.
Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson, lögg,fast.sali
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Viðarás 99 - 110 Reykavík

Þorláksgeisli 27 - 113 Reykjavík

Nýbýlavegur 80 - 200 Kópavogur

Glæsilegt raðhús við Viðarás 99 143 fm með fjórum
svefnherbergjum, tveimur baðherbergjum, rúmgóðri
stofu með arni og sólpöllum beggja vegna við húsið.
Sjón er sögu ríkari.
Verð 49,5 millj.
Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson
löggiltur fasteignasali
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Glæsileg 4ra herbergja íbúð 113,5 fm á þriðju hæð í
lyftuhúsi með stæði í bílageymslu og stórar suður svalir.
Áhvílandi ca 31millj.
Verð 34,9 millj.
Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson
löggiltur fasteignasali
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Sér hæð með bílskúr 150 fm.
Góð sérhæð með 3-4 svefnherbergjum, stofu, sjónvarpsstofu, þvottaherbergi og eldhúsi ásamt bílskúr og
geymslu.
Góð eign á góðu verði.
Verð 37,9 millj.
Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson
löggiltur fasteignasali
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Goðhólsbraut 6 - 801 Selfoss

Efstidalur lóð 36 - 801 Selfoss

Reykjaból lóð 6 - 845 Flúðir

Sjafnarbrunnur 1–3 - 113 Reykjavík

Gott 77 fm sumarhús á eftirsóttum stað í Grímsnesi.
Byggður 1996. Kjarri vaxin lóð.
Þrjú svefnherbergi. Kamína í stofu, Heitur pottur. Stærri
hlutir í innbú geta fylgt. Hitaveita.
Laus fljótlega.
Ásett verð 19,9 millj.
Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson, lögg,fast.sali
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Huggulegt sumarhús á fallegri útsýnislóð ca 10 km frá
Laugarvatni. Hús með 2 herb. 40,7 fm. Gufubað 8,8 fm.
Samtals 49,5 fm. Stór pallur með heitum potti, hitaveita.
Grasflöt fyrir ferðavagna.
Laust um miðjan ágúst.
Ásett verð 12,9 millj.
Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson, lögg,fast.sali
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Sumarhús frá 1976 í endurbyggingu. 36,6 fm og skógi
vaxin eignarlóð 0,5 ha. Búið er að fjarlægja allt innan
úr húsinu og utanhússklæðningu að hluta. Húsið er því
ca fokhelt. Heimtaugar og rotþró endurnýjað. Hitaveita.
Tækifæri fyrir laghenta.
Ásett verð 6,8 millj.
Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson, lögg,fast.sali
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Til sölu nýar íbúðir 3gja og 4gra herbergja í nýju glæsilegu húsi.
Fullbúnar íbúðir án gólfefna.
Verð 34,9-41,8 millj.
Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson
löggiltur fasteignasali
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Fasteignasalan Bær s Ögurhvarfi 6 s 203 Kópavogur s Sími 512 3400 s Fax 517 6345 s www.fasteignasalan.is
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VEÐUR&MYNDASÖGUR
Veðurspá
Mánudagur
Útlit er fyrir
fremur hæga
norðaustlæga
átt á landinu og
súldarloft með
austurströndinni,
en þurrviðri inn
til landsins og á
vesturhelmingnum
léttir að öllum
líkindum til um og
eftir hádegi. Hitinn
lækkar heldur
frá því sem verið
hefur, og almennt
er útlit fyrir 9-15
stiga hita.
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. samtök, 6. tveir eins, 8. að, 9. klastur,
11. eldsneyti, 12. yfirstéttar, 14. grúppa,
16. í röð, 17. skjön, 18. bókstafur, 20.
grískur bókstafur, 21. ekki úti.

19

PONDUS

Eftir Frode Øverli
Enn einn sumardagurinn

Kræst! þar sem ekkert sumar

Bíddu, ertu
Ótrúlegt en satt,
langdans- nei... norsk sólarskólagenginn? samba laðar bara

Þá er
bara eitt í
stöðunni.

er sjáanlegt. Mér finnst
rigningin ekki góð og
fíla ekkert Helga Björns
endalaust.

LÓÐRÉTT
1. afl, 3. tveir eins, 4. gufuskip, 5. skordýr,
7. úrræðagóður, 10. óvild, 13. festing, 15.
heimsálfu, 16. þögn, 19. ónefndur.

allt það besta fram
í mér!

LAUSN

17

18

Myndasögur

20

21

LÁRÉTT: 2. stef, 6. rr, 8. til, 9. kák, 11.
mó, 12. aðals, 14. klíka, 16. þæ, 17.
mis, 18. enn, 20. pí, 21. inni.
LÓÐRÉTT: 1. orka, 3. tt, 4. eimskip,
5. fló, 7. ráðkænn, 10. kal, 13. lím, 15.
asíu, 16. þei, 19. nn.

6

3

GELGJAN

SKÁK
Gunnar Björnsson

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þegar
fólk
segir...

Við höldum áfram með skák Lenku
Ptácníková (2.242) og Hjörvar
Steins Grétarssonar (2.554) úr
áskorendaflokki. Hjörvar fann leið
til jafnteflis.

Þá
meinar
það
venjulega...

Hún er mjög
falleg manneskja,
að innan.

Þú ættir að
hitta frænku
mína.

Svartur á leik
28...Bxf2+! 29. Kxf2 De3+ 30. Kg1
De3+ 31. Kg2 De2+ 32. Kg1 De3+ og
jafntefli samið. Hjörvar Steinn og Jón
Trausti tefla á Spáni.
www.skak.is: Caruna sigurvegari í
Dortmund.

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvar sástu eiginlega
þessa bönnuðu
mynd?

Spáðu
foreldrar
hennar ekki
í ykkur?!

Heima hjá
Rakel, þegar
við gistum.

FÉKKSTU EKKI
BLAÐIÐ Í MORGUN?

Vinsamlegast láttu vita í gjaldfrjálst númer
800 1177 eða á dreifing@postdreifing.is

Hjálpaðu okkur að bæta þjónustuna.
Blaðið á að berast þér fyrir kl. 7:15 virka morgna
og 8:15 á laugardögum

Almennilegt af
þeim...

Sendu að
minnsta kosti tvö
SMS, alla leið úr
herberginu uppi.

Jú, á
fullu.

SUDOKU
LÉTT

KOM ÞAÐ OF SEINT?

Hún er ein af þeim sem
gætu ekki litið verr út
þótt hún væri á röngunni.

MIÐLUNGS
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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.

Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

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 Orri Hermannsson
sölufulltrúi
Sími 692 5002

VINDAKÓR 5-7 – 203 KÓP „PENTHOUSE “
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AUSTURKÓR 65 – 203 KÓP
- Nýjar 4ra herb., 115-121 fm íbúðir
- Afhentar fullbúnar án gólfefna
- Rúmgóðar 22 fm suð-vestur svalir
- Innréttingar frá AXIS
- Lyftuhús / snyrtileg sameign
- LAUSAR TIL AFHENDINGAR
- V. 35 – 36.1 millj.

Hafðu samband

SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

N
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O
SK

- 6 herbergja íbúð á efstuhæð, alls 232 fm.

BÓ

- Sérinngangur. 2 baðherbergi.
- Íbúðinni fylgja 2 stæði í lokaðri bílageymslu
og hellulögð 80 fm. verönd.
- Vandar innréttingar og gólfefni,
granít borðplötur í eldhúsi.
- Frábært útsýni yfir Elliðavatn.
- Stutt í alla þjónustu.

NÝBÝLAVEGUR – 200 KÓP
- Tveggja herb., 80.9 fm íbúð
- Gott skipulag / suður-svalir
- 6 íbúða fjölbýli á frábærum stað
- Ca., 30 fm bílskúr með íbúð
- LAUS TIL AFH. Í SEPT.
- V. 22.9 millj.

IÐ

OP

Sjón er sögu ríkari.
V. 65,9 millj.
Hafðu samband

Hafðu samband

SVEINN EYLAND

ÞÓRARINN THORARENSEN

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

sölustjóri. Sími 770 0309

S

HÚ

IÐ

OP

S

HÚ

LOGAFOLD 147 – 112 REYKJAVÍK

ÁLFTAMÝRI 54 - 108 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. JÚLÍ KL.17.30-18.00

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7. JÚLÍ KL. 17:30 - 18:00.

- Falleg 213.fm íbúð í parhúsi
- Fimm svefnherbergi, tvær stofur
- Mjög stórar svalir, mikið útsýni
- 40.fm bílskúr
- V. 52.9 milj.

- Einstaklega falleg 111,1 fm. 4ra herbergja enda-íbúð á 3. hæð ásamt 23,1 fm. bílskúr.
- Eldhús nýlega endurnýjað. Eignin er ný sprunguviðgerð að utan og verður máluð í sumar
- Þak nýlega endurnýjað. Frábærlega staðsett eign, stutt í skóla og alla þjónustu.
- V. 34,9 millj.

IÐ

OP

sölufulltrúi
Sími 6 900 900

Landmark leiðir þig heim!

UN

KIÐ

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Hafðu samband

Hafðu samband

NADÍA KATRÍN BANINE

ÞÓRARINN THORARENSEN

Sölufulltrúi. Sími 692 5002

sölustjóri. Sími 770 0309

S

HÚ

IÐ

OP

S

HÚ

KRUMMAHÓLAR 8 – 111 RVK

BAKKASTAÐIR 7 – 112

OPIÐ HÚS MÁNUD. 6. JÚLÍ KL: 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7. JÚL KL. 18:00 – 18:30

- 2ja herbergja, 73 fm íbúð ásamt stæði í bílageymslu.
- Íbúðin er laus til afhendinar.
- Nýlegt bað. Snyrtileg sameign.
- V. 21,7 millj.

- Björt og falleg 132 fm 4ra herb íbúð.
- Sérinngangur og svalir í tvær áttir.
- Bílskúr með breiðri hurð og millilofti.
- V.38.9 millj.

Hafðu samband

Hafðu samband

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

EGGERT MARÍUSON

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

sölufulltrúi. Sími 690 1472
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Búdrýgindabræðurnir takast á loft
Axel Haraldsson og Magnús Ágústsson eru líklega best þekktir fyrir verk sín í tónlistarheiminum en þeir ﬂjúga nú þotum fyrir Icelandair.
Gunnar Leó
Pálsson
gunnarleo@frettabladid.is

Félagarnir Axel Haraldsson og
Magnús Ágústsson eru líklega best
þekktir fyrir að starfa saman á tónlistarsviðinu og eru saman í hljómsveitinni Búdrýgindum. Um þessar
mundir starfa þeir þó saman á öðru
sviði, við að stýra þotum Icelandair.
Báðir hófu þeir flugnám sumarið
2003 og tóku svokallað sólópróf 16
ára gamlir. Haustið eftir voru þeir
skráðir á bóklegt einkaflugmannsnámskeið hjá Flugskóla Íslands. „Við
máttum báðir fljúga flugvélum einir
áður en við höfðum tekið fyrsta ökutímann. Ég man að fermingarpeningarnir mínir dugðu nokkurn veginn fyrir sólóprófinu, ég stórefa það
að fermingargjafaverðbólgan hafi
haldið í við verðhækkun á flugnámi
síðustu ár,“ segir trommuleikarinn og flugmaðurinn Axel. Hann er
einnig trommuleikari Hjaltalín.
Komust inn hjá Icelandair
Búdrýgindabræðurnir söfnuðu flugtímum með menntaskóla og drifu
sig svo í atvinnuflugið strax eftir
MH. „Við vorum að klára atvinnuflugið haustið 2008 þegar flugbransinn á Íslandi hrundi ásamt
flestu öðru svo við drifum okkur á
fyrsta flugkennaranámskeið sem
flugfélagið Geirfugl hélt og byrjuðum svo báðir að kenna hjá Flugakademíu Keilis sem var þá tiltölulega
nýstofnað batterí. Ég byrjaði 2009
og svo byrjaði Axel 2010 eftir að
hafa túrað um Evrópu stærstan part
2009 með hljómsveitinni Hjaltalín,“
segir söngvarinn og flugmaðurinn
Magnús.
Þeir hafa því lifað og hrærst í
flugheiminum frá því að þeir voru
16 ára. „Við unnum báðir sem hlaðmenn með menntaskóla og ég vann
sem flugumsjónarmaður og Axel
var þrjú sumur hjá flugfélaginu
Mýflugi í útsýnis- og leiguflugi,“
bætir Maggi við.
Í sumar starfa þeir sem flugmenn
hjá Icelandair en þetta er annað
sumarið sem þeir starfa þar. „Við
komumst inn hjá Icelandair í annarri tilraun, báðir með u.þ.b. 1.500
flugtíma, og fögnuðum með smá
viskídreitli sama kvöld og símtalið
kom, sem var tveimur dögum fyrir
jólin 2013. Við vorum svo settir á
5-6 vikna bóklegt námskeið og þar
sem við vorum með mjög svipaða
reynslu vorum við paraðir saman
í flughermisþjálfun í Kaupmannahöfn og Finnlandi þar sem við
vorum í 18 daga að læra og æfa allt
sem viðkemur því að fljúga Boeing
757,“ útskýrir Maggi.
Gaman að fljúga með pabba
Feður þeirra, Haraldur Baldursson
og Ágúst Jóel Magnússon, starfa
báðir sem flugstjórar hjá Icelandair.
Krókurinn beygðist augljóslega
snemma hjá Axel og Magga, enda
ólust þeir báðir upp í kringum flug
og flugvélar. Axel kynnist fluginu í
gegnum pabba sinn enda voru alltaf
til flugvélamódel af Flugleiðavélum,
flugblöð og VHS-spólur með flugefni heima hjá honum. „Þegar ég
var 9 til 12 ára fékk ég oft að sitja
í flugstjórnarklefanum hjá pabba
þegar hann var flugstjóri innanlands á Fokker 50 og ég gat ekki
hugsað mér að gera neitt annað í
lífinu. Flugtölvuleikir áttu líka stóran þátt,“ segir Axel. Maggi tekur í
sama streng. „Pabbi var á kafi í
sport- og svifflugi og var duglegur
að taka mig með þegar ég var lítill. Það leiddi til þess að mér fannst
ekkert annað koma til greina,“
bætir Maggi við.
Báðir hafa þeir flogið með feðrum
sínum hjá Icelandair. „Við höfum
báðir flogið með feðrum okkar sem
var að sjálfsögðu skemmtileg upplifun og eitthvað sem við höfðum
hlakkað til lengi en á sama tíma

Pabbi var á kafi í sport- og
svifflugi og var duglegur að taka
mig með þegar ég var lítill.

Þegar ég var 9 til 12 ára fékk ég oft
að sitja í flugstjórnarklefanum hjá pabba
þegar hann var flugstjóri innanlands á
Fokker 50 og ég gat ekki hugsað mér að
gera neitt annað í lífinu.

Magnús Ágústsson

Axel Haraldsson

FLOTTIR FÉLAGAR Hér eru þeir Magnús Ágústsson með míkrófóninn og Axel Haraldsson með trommukjuðana í flugstjórnarklefa í Boeing 757 þotu Icelandair. Maggi var á
leið til Alaska og Axel til Toronto þegar myndin var tekin.
MYND/ÓLAFUR AXEL

UNGUR MEÐ ÁHUGA Axel Haraldsson fékk áhuga á flugi mjög snemma enda er
faðir hans flugmaður og var hann duglegur að fara með soninn í flugferðir.

ÁKVEÐINN Magnús Ágústsson var einnig duglegur að fara með föður sínum í
flugferðir og varð strax staðráðinn í að verða flugmaður.

líka pínu öðruvísi þar sem maður
er óvanur því að þekkja flugstjórann svona rosalega vel. Annars er
eitt af því skemmtilega við þennan vinnustað að maður flýgur með
fullt af færu og skemmtilegu fólki,
bæði konum og körlum. Einn daginn er maður kannski að fljúga með
flugstjóra sem getur sagt manni allt
um fluguveiðar og svo næsta dag
er maður kannski með flugstjóra
sem veit allt um jeppabreytingar,“
útskýrir Axel.

tekið mislangan tíma hjá fólki,“
segir Axel.
Þó svo að hljómsveitin Búdrýgindi hafi lítið komið fram á undanförnum árum þá hefur hún aldrei
hætt. „Við hættum aldrei offisjallí
og við erum ennþá allir bestu vinir
og erum duglegir að hittast en ekki
nógu duglegir að spila. Axel og Viktor eru reyndar alltaf í hljómsveitinni Hjaltalín en það nær ekki að
svala pönkþorstanum svo það er
aldrei að vita hvort við gerum eitthvað meira í framtíðinni,“ útskýrir
Maggi. Axel bætir við: „Við munum
að öllum líkindum spila saman á
tónleikum í ágúst sem verða kynntir síðar. Eina vitið væri auðvitað að
fara tónleikaferð í kringum landið
á flugvélum. Kannski að RÚV vilji
gera þátt um það sem myndi fjalla
um „has-been“ unglingahljómsveitina Búdrýgindi sem er að reyna að
koma sér aftur á framfæri með því
að spila á flugvöllum í bæjarfélögum á Íslandi. Gæti heitið „Búni 1“.
Við vorum eiginlega aldrei nógu
kærulausir til að geta orðið alvöru
rokkstjörnur,“ segir Axel og hlær.

Orðnir ákveðnir 10 ára gamlir
Þeir segja þó að engin pressa hafi
verið á þeim um að gerast flugmenn. „Það var engin pressa á
hvorugan okkar að verða flugmenn
heldur var þetta bara eitthvað sem
við ákváðum sjálfir. Þetta er bara
eins og með tónlistarfólk, lækna
og fleiri stéttir þar sem börn taka
oft upp á því að gera það sama og
foreldrar þeirra enda kynnast þau
þeim störfum og lífsstíl best,“ bætir
Maggi við.
Axel og Maggi kynntust þegar
þeir voru tíu ára gamlir og urðu

fljótt góðir vinir. „Maggi flutti í
hverfið okkar í Kópavoginum þegar
við vorum 10 ára og þá vorum við
báðir búnir að ákveða það að verða
flugmenn. Maggi byrjaði svo í
skólanum okkar, Kópavogsskóla,
í 7. bekk og þegar fyrsti söngvari
Búdrýginda hætti árið 2000 þá var
Maggi tekinn inn í hljómsveitina,“
segir Axel um upphaf vinskaparins
og tónlistarsamstarfsins. Búdrýgindi unnu Músíktilraunir 2002,
sveitin var einnig valin Bjartasta
vonin á Íslensku tónlistarverðlaununum sama ár og hefur gefið út
tvær plötur, Kúbakól árið 2002 og
plötuna Juxtapos 2004.
Snúa Búdrýgindi aftur?
Búdrýgindabræðurnir segja flugog tónlistarbransann ekki svo ólíka.
„Í báðum tilvikum er um að ræða
fólk með mikla ástríðu fyrir því sem
það er að gera og sem er tilbúið að
selja sálu sína til að fá stóra tækifærið og það hefur margsannað sig
í bæði tónlistinni og fluginu að ef þú
virkilega ætlar þér hlutina þá munu
þeir gerast þótt það geti auðvitað

ROKKARAR Hljómsveitin Búdrýgindi

var vinsæl á sínum tíma. Hún vann
Músíktilraunir 2002.
MYND/ANTON BRINK
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Arnold Scwarzenegger er mættur í hörðustu
stórmynd sumarsins.

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR
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Rífandi stemning í ﬂugskýli
ATP-tónlistarhátíðin þótti takast býsna vel. Trommari Public Enemy sagðist aldrei hafa fengið betri viðtökur.
FRÁBÆR FYRIRMYND Dunham hefur

getið sér gott orð í bransanum, enda
hárbeitt og stórsniðug.

Lena með
Obama í læri
Girls-skvísan Lena Dunham er
heldur betur komin í ábyrgðarfulla stöðu ef marka má slúðurblöðin vestanhafs. Er því haldið
farm að Dunham sé nú orðin yfirmaður Maliu Obama, sem er dóttir sjálfs Bandaríkjaforseta. Sást
Malia á setti við tökur þáttanna
á dögunum. Nýlega sagði hún frá
því á samfélagsmiðlum að hún
væri mikill aðdáandi þáttanna. Þá
var einnig haft eftir henni að hún
gæti vel hugsað sér að sjá sér farborða með því að vinna í kvikmyndabransanum. Virðist sem
því hafi verið kippt í liðinn og nú
er hún að öllum líkindum farin að
starfa með aðalfólkinu í bransanum.

Tón l ist a r veisl a n AT P, A l l
Tomorrow’s Parties 2015, fór
fram um helgina á Ásbrú í
Reykjanesbæ. Er þetta í þriðja
skiptið sem hátíðin er haldin
hér á landi, en hún hefur verið
haldin víða um heim síðan árið
1999 og er bresk að upplagi. Var
stemningin rífandi góð meðal
gesta enda sýndu stórstjörnur
á borð við Public Enemy, Iggy
Pop, Belle And Sebastian, Ham
og fleiri listir sínar. Þótti tónleikahald fara býsna vel fram.
Höfðu menn á orði að einhverjir bestu rapptónleikar sem
haldnir hafa verið á skerinu
okkar, hafi farið fram í flugskýlinu á fimmtudagskvöldið þegar
hljómsveitin Public Enemy steig
á svið og gerði allt vitlaust með
líflegri framkomu og hárbeittri
ádeilu á samfélagið en hljómsveitarmeðlimir eru til dæmis
miklir hernaðarandstæðingar.
Sagðist trommari sveitarinnar,
Flavor Flav, bandið aldrei hafa
fengið jafn brjálæðislega góðar
viðtökur eða fagnaðarlæti og það
uppskar að loknum tónleikunum
á fimmtudag.
- ga

➜ Um fimm þúsund manns
VEIT HVAÐ HÚN SYNGUR Swift grillaði
og glensaði alla helgina með vinum.

mættu á hátíðina í ár. Talið er
að helmingur gesta sé erlendur og komi sérstaklega til
landsins vegna hátíðarinnar.
STEMNING Gestir hátíðarinnar voru ánægðir með hana. Veðrið var einnig nokkuð samvinnuþýtt.

Taylor hélt
aðalveisluna
Söngfuglinn Taylor Swift fagnaði
þjóðhátíðardegi Bandaríkjanna, 4.
júlí, með sannkölluðum stæl og er
umtalað að þarna hafi verið á ferðinni aðalpartíið af þeim öllum sem
stóðu yfir heila helgi.
Var öllu til tjaldað en Swift hélt
veisluna ásamt nýja kærastanum,
Calvin Harris. Er mál manna að
vart hafi verið þverfótað fyrir
nafntoguðum einstaklingum og
þá aðallega þeim allra heitustu í
bransanum um þessar mundir, svo
sem módelinu Gigi Hadid, Martha
Hunt, Ed Sheeran og fleirum.
Var herlegheitunum varpað samviskusamlega á Instagram-síður
stjarnanna, og birti kærastinn
meðal annars mynd af skvísunni
við grillið, með yfirskriftinni „Hún
kann sko líka að elda“, yfir sig
ánægður.

FALLEGT Belle and Sebastian á stóran
aðdáendahóp hér á landi og kunnu Íslendingarnir vel að meta frammistöðuna.

Í FULLU FJÖRI Gamla brýnið Iggy Pop

tryllti lýðinn, líkt og hans er von og vísa.
Ber að ofan að vanda.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ

PUBLIC ENEMY Hópurinn þótti standa upp úr að mati margra sem sóttu hátíðina.

orkan.is/sumarleikur

Keyrum á afslætti
í sumar!
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á Orkunni og Shell

Vinningar að verðmæti milljón krónur
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Þátttakendur eiga möguleika á
ríﬂegum endurgreiðslum í formi
inneignarkorta, samtals að
verðmæti 1.000.000 kr.

Þeim mun víðar um
landið sem þú tekur
eldsneyti þeim mun hærri
inneign getur þú unnið.
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Skráðu 2 vikna tímabil í sumar á orkan.is og fáðu
13 kr. afslátt á Orkunni og Shell allan þann tíma
með kortum og lyklum Orkunnar og Staðgreiðslukorti
Skeljungs.
Skráning og nánari upplýsingar á www.orkan.is

Orkulykillinn – hagkvæmasti ferðafélaginn

AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!

Símanúmer þjónustuvers: 578 88 00
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Hannes á leið til Hollands

KR, Valur og ÍBV komin í undanúrslit bikarkeppninnar

FÓTBOLTI Landsliðsmarkvörðurinn Hannes Þór Halldórsson er að

FÓTBOLTI Gary Martin tryggði KR 2-1 sigur á FH

öllum líkindum á leið til hollenska liðsins NEC Nijmegen frá
Sandnes Ulf í Noregi.
„Ég get staðfest að félögin hafa komist að samkomulagi.
Það er ekki búið að ganga formlega frá þessu en það styttist
í það,“ sagði Hannes í samtali við Fréttablaðið í gær.
Sandnes Ulf á leik gegn Hönefoss í dag en Hannes gerir
ráð fyrir að það verði síðasti leikur hans með liðinu:
„Að öllu óbreyttu flýg ég til Hollands eftir leikinn og
geng frá þessu,“ sagði Hannes en að hans sögn er um
tveggja ára samning að ræða. Nijmegen er nýliði í hollensku
úrvalsdeildinni en hjá liðinu hittir Hannes fyrir annan Íslending; FH-inginn Kristján Gauta Emilsson.
Í gær skrifaði annar landsliðsmaður, Eiður Smári
Guðjohnsen, formlega undir samning við kínverska
úrvalsdeildarliðið Shijiashuang Ever Bright.
- iþs

í stórleik 8-liða úrslita Borgunarbikars karla í gær.
Þetta er í þriðja sinn á síðustu fimm árum sem KR
slær FH út úr bikarkeppninni.
Óskar Örn Hauksson kom KR yfir á 15. mínútu en
Kassim Doumbia jafnaði metin tveimur mínútum
síðar. Martin skoraði svo sigurmarkið á 61. mínútu.
Valsmenn eru komnir áfram í undanúrslitin eftir
1-2 sigur á Víkingi. Iain Williamson skoraði sigurmark Vals tíu mínútum fyrir leikslok.
Þá vann ÍBV öruggan 4-0 sigur á andlausu liði
Fylkis á Hásteinsvelli á laugardaginn. Bjarni Gunnarsson skoraði tvö mörk fyrir ÍBV og Ian Jeffs og
Aron Bjarnason sitt markið hvor. Átta-liða úrslitunum lýkur svo með leik KA og Fjölnis á Akureyrarvelli
- iþs
í kvöld. Leikurinn hefst klukkan 18.00.

KOMNIR ÁFRAM Það gengur vel hjá Valsmönnum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI

Saman í 45 daga í sumar
Íslenska U-19 ára landsliðið gerði sér lítið fyrir og vann opna Evrópumótið í handbolta í síðustu viku.
Evrópumótið er þó aðeins undirbúningur fyrir HM sem fer fram í Rússlandi í næsta mánuði.
HANDBOLTI Landslið Íslands skipað

GAMAN Spánn hefur þrisvar unnið EM

U-17 ára landsliða.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Spánn Evrópumeistari
FÓTBOLTI Spánn varð um helgina

Evrópumeistari U-17 ára landsliða eftir 5-2 sigur á Sviss í
úrslitaleik á Vodafone-vellinum.
Þetta er þriðji Evrópumeistaratitill Spánverja í þessum aldursflokki en þeir unnu einnig árin
2010 og 2011.
Ísland var með Spáni í riðlakeppninni og mátti sætta sig
við 2-0 tap. Íslenska liðið tapaði
öllum sínum leikjum á EM með
markatölunni 1-10.
- iþs

leikmönnum 19 ára og yngri náði á
föstudaginn þeim frábæra árangri
að vinna opna Evrópumeistaramótið í handbolta sem fór fram í
Gautaborg. Íslensku strákarnir
unnu tveggja marka sigur, 31-29, á
Svíum í úrslitaleiknum fyrir framan 6.000 áhorfendur, þar af nokkur hundruð Íslendinga sem flestir
voru staddir á Partille Cup en EM
er haldið í kringum það mót.
„Það heyrðist mjög vel í Íslendingunum og við fengum frábæran
stuðning,“ sagði Einar Guðmundsson í samtali við Fréttablaðið í gær
en hann þjálfar liðið ásamt Sigursteini Arndal.
Ísland vann alla sjö leiki sína
á EM og Einar var ánægður með
taktinn í íslenska liðinu á mótinu:
„Það var mjög góður stígandi í
okkar leik og við spiluðum betur
með hverjum leiknum,“ sagði
Einar en tveir leikmenn Íslands
voru valdir í úrvalslið mótsins; hornamaðurinn Hákon Daði
Styrmisson úr ÍBV og Frammarinn Arnar Freyr Arnarsson.
Æfa eins og félagslið
Íslenska liðið er skipað leikmönnum sem eru fæddir á árunum 1996-97 en þessi árgangur
þykir mjög sterkur. Einar segir
að íslenska liðið hafi æft mikið í
sumar og nánast eins og félagslið.
„Við höfum æft vel og erum
saman í 45 daga í sumar,“ sagði
Einar en íslenska liðið fór í æfingaferð til Katar fyrir EM og lék þar
tvo leiki við heimamenn sem báðir
unnust. Stóra prófið er samt eftir
hjá íslensku strákunum en í næsta
mánuði fara þeir til Rússlands á
HM U-19 ára landsliða. Sextán lið
taka þátt á HM en keppt er í fjór-

SNJALL Ómar Ingi Magnússon er einn af lykilmönnum íslenska liðsins.

um sex liða riðlum. Ísland er í riðli
með Spáni (sem íslensku strákarnir unnu á EM), Noregi, Þýskalandi,
Egyptalandi og Venesúela. Fjögur
lið fara áfram úr hverjum riðli og í
16-liða úrslitin. Einar segir fyrsta
markmiðið að komast upp úr riðlinum.
„Við vorum í fimmta styrkleikaflokki þegar það var dregið og við
þurfum því að fara fram úr einhverjum. Þetta er rosalega jafnt
og liðin eru mörg hver áþekk að
getu. Það verða fjórir hörkuleikir
í þessum riðli,“ sagði Einar sem
gerir ráð fyrir að Venesúela sé
með slakasta liðið í riðlinum.
Einar hrósar dugnaðinum sem
íslensku strákarnir hafa sýnt í

sumar, bæði á æfingum og í leikjum: „Ég er fyrst og fremst ánægður með liðsheildina, agann og
vinnusemina sem þessir drengir
hafa sýnt. Þetta er einstakur hópur
hvað það varðar.“
Fjórir tveggja metra menn
Íslenski hópurinn, skipaður leikmönnum fæddum 1996 og 1997, er
líka einstakur að því leyti að hann
er hávaxinn, en skortur á sentimetrum hefur oft háð íslenskum
landsliðum:
„Það er góð hæð í liðinu og við
erum með fjóra tveggja metra
stráka og einn sem er 1,95 m á
hæð, þannig að við getum stillt upp
mjög hávaxinni vörn,“ sagði Einar

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

en íslenska liðið spilar bæði 5-1 og
6-0 vörn. „HSÍ hefur unnið markvisst í því að leita að hávöxnum
strákum. Það þýðir ekkert annað.
Öll liðin eru með nokkra menn upp
á tvo metra,“ bætti Einar við.
Leikmenn íslenska liðsins eru
misþekktir en þrátt fyrir ungan
aldur eru flestir þeirra byrjaðir
að spila reglulega með meistaraflokki.
„Núna eru þeir að komast á
þann aldur að það skiptir miklu
máli að þeir fái tækifæri og þeim
sé treyst. Íslendingar hafa verið
þekktir fyrir það að gefa mönnum
tækifæri snemma og það verður
að vera þannig,“ sagði Einar að
lokum.
ingvithor@365.is

Landsliðsfyrirliðinn fer á kunnuglegar slóðir
HETJAN Sánchez skoraði úr síðustu
spyrnu Síle.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Svalur Sánchez
hetja Síle
FÓTBOLTI Nær aldarlangri bið

Síle eftir sigri í Suður-Ameríkukeppninni lauk á laugardagskvöldið þegar Síle-menn unnu
Argentínu í úrslitaleik eftir vítaspyrnukeppni.
Staðan var markalaus eftir
venjulegan leiktíma og framlengingu en Sílemenn reyndust sterkari á svellinu í vítakeppninni.
Þeir skoruðu úr öllum fjórum
spyrnum sínum en Lionel Messi
var sá eini sem skoraði fyrir Argentínu.
Varamennirnir Gonzalo
Higuaín og Éver Banega klúðruðu sínum spyrnum; Higuaín
skaut hátt yfir og Claudio Bravo
varði frá Banega. Alexis Sánchez tryggði Síle svo sigurinn
þegar hann vippaði boltanum á
mitt markið úr fjórðu og síðustu
spyrnu Sílemanna.
- iþs

Íslenska körfuboltalandsliðið verður í riðli með Slóvakíu, Ungverjalandi og Portúgal í undankeppni EM.
KÖRFUBOLTI Á laugardaginn var

dregið í riðla fyrir undankeppni
Evrópumóts kvenna í körfubolta
2017 sem fer fram í Tékklandi.
Íslenska liðið var í neðsta styrkleikaflokki og dróst í riðil með Slóvakíu, Ungverjalandi og Portúgal.
Landsliðsfyrirliðanum Helenu
Sverrisdóttur varð því að ósk sinni
en hún vonaðist eftir því að fá Slóvakíu og Ungverjaland: „Þetta var
ekki leiðinlegt enda hef ég spilað
í báðum þessum löndum,“ sagði
Helena í samtali við Fréttablaðið
í gær. Hún þekkir vel til þessara
landsliða.
„Ég spilaði með nánast öllum í
slóvakíska liðinu og báðir þjálfarar þess þjálfuðu mig þannig að ég
þekki þær mjög vel. Og svo á ég
tvær mjög góðar vinkonur í ungverska liðinu sem ég spilaði reyndar með í Slóvakíu,“ bætti Helena
við en hún lék með Good Angels
Kosice í Slóvakíu og Mickolc í
Ungverjalandi.
Helena segir íslenska liðið geta
verið nokkuð sátt við dráttinn:
„Þetta hefði klárlega getað verið

verra og þetta er mjög fínn dráttur. Þessi lið eru ekki með risastórar stelpur, kannski eina og eina,
svo þær ættu ekki að hafa algjöra
yfirburði gegn okkur í teignum.
En við vitum að þetta verður alltaf erfitt, sérstaklega þar sem við
missum þrjá sterka leikmenn úr
liðinu okkar.“
Þessir þrír leikmenn sem um
ræðir eru Margrét Rósa Hálfdanardóttir, Sara Rún Hinriksdóttir
og Hildur Björg Kjartansdóttir
sem leika allar í háskólaboltanum
í Bandaríkjunum. Leikir Íslands í
riðlinum eru allir á meðan keppnistímabilið vestanhafs stendur yfir
og því er ólíklegt að leikmennirnir
fáist lausir í landsleikina.
Ísland leikur sex leiki í undankeppninni; tvisvar við hvert
lið, heima og að heiman. Fyrstu
tveir leikirnir fara fram 21. og 25.
nóvember en þá mætir Ísland Ungverjalandi á útivelli og Slóvakíu á
heimavelli.
Efsta liðið úr hverjum riðli (sem
eru níu talsins) í undankeppninni
kemst í lokakeppnina í Tékklandi,

auk þeirra sex liða sem eru með
bestan árangur í öðru sæti riðlanna.
Helena segir að íslenska liðið sé
með raunhæfar væntingar fyrir
undankeppnina: „Það er langt
síðan við tókum þátt síðast og
við verðum ekki alveg með okkar
sterkasta lið þannig að þetta verður erfitt. Við ættum að eiga séns í
Portúgal og svo verðum við bara
að sjá hvað við getum gert á móti
þessum stærri þjóðum.“
Íslenska liðið heldur út til Danmerkur á morgun þar sem það
tekur þátt í æfingamóti. Ísland
spilar þrjá leiki, tvo gegn Danmörku og einn gegn Finnlandi.
Helena segir gott að fá þessa
æfingaleiki svona skömmu eftir
Smáþjóðaleikana þar sem íslensku
stelpurnar fengu silfurverðlaun
eftir tap fyrir Lúxemborg í úrslitaleik.
„Það verður gott að fá svona
stóra leiki á móti góðum þjóðum,
það er partur af undirbúningnum
fyrir undankeppni EM,“ sagði Helena að endingu.
- iþs

FORNAR SLÓÐIR Helena lék í Slóvakíu

og Ungverjalandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HÁSKERPU 4K
OFURUPPLAUSN
Philips Ambilight sjónvarp með Android stýrikerfinu

49”
55"

4K - ULTRA HD LED
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

með Android

Glæsileg rammalaus hönnun
Ultra HD – 4K ofur háskerpuupplausn 3840x2160
Pixel Precise Ultra HD myndvinnsla með quad core örgjörva
Alvöru myndgæði með 600Hz PMR Ultra, Perfect Natural Motion og Micro Dimming Pro
Ambilight baklýsing, eykur upplifun til muna
Android stýrikerfi , nýr heimur leikja, kvikmynda og afþreyingar, til dæmis sjónvarp Símans og
Google Play Movies beint í tækið
Twin tuner – hægt að horfa á eina stöð og taka upp aðra á sama tíma
Snjöll fjarstýring – Vönduð fjarstýring með músabendli, lyklaborði og hægt að tala við tækið!
Endalausir möguleikar með Cloud TV, Simplyshare, Multiroom server, Dropbox og Miracast
Hægt er að horfa á 3D myndir – 4 gleraugu fylgja!

49”

Philips 49PUS7909

TILBOÐ

179.995

VERÐ ÁÐUR 229.995

55”

Philips 55PUS7909

TILBOÐ

249.995

VERÐ ÁÐUR 349.995
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DAGSKRÁ
STÖÐ 2

| 20:00
FEÐGAR Á FERÐ
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.

STÖÐ 3

07:00 Barnatími Stöðvar 2

16:50 The World’s Strictest Parents

16.10 Sumardagar (1.19)

08:00 The Middle

17:50 One Born Every Minute

16.25 Dýragarðurinn okkar (5.6)

08:25 Selfie

18:40 Suburgatory

17.20 Tréfú Tom (4.13)

08:50 2 Broke Girls

19:00 The Amazing Race

17.42 Um hvað snýst þetta allt?

09:15 Bold and the Beautiful

19:50 Wilfred

17.47 Loppulúði, hvar ertu? (26.52)

09:35 Doctors

20:10 Drop Dead Diva

18.00 Skúli skelfir (14.24)

10:20 Lífsstíll

20:55 No Ordinary Family

18.11 Verðlaunafé (3.12)

10:45 Fókus

21:40 Strike Back

18.15 Táknmálsfréttir

11:10 Á uppleið

22:30 Mental

11:50 Harry’s Law

23:10 Justified

18.25 Fljótlegt og ferskt með Lorraine Pascale (2.6)

12:35 Nágrannar

23:55 The Amazing Race

13:00 X-factor UK

00:45 Wilfred

14:15 X-factor UK

01:05 Drop Dead Diva

15:05 Hart of Dixie

01:50 No Ordinary Family

15:50 ET Weekend

02:35 Strike Back

16:30 Villingarnir

03:20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

16:50 Marry Me
17:15 Bold and the Beautiful
17:40 Nágrannar
18:05 The Simpsons
18:30 Fréttir Stöðvar 2
18:47 Íþróttir

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!

18:55 Modern Family
19:15 Mike & Molly
19:35 The New Girl
20:00 Feðgar á ferð
20:25 Fresh Off the Boat
20:45 Suits
21:30 Orange is the New Black

Fáðu þér áskrift á 365.is

22:30 True Detective
23:30 Daily Show: Global Edition
23:55 Last Week Tonight With

| 20:25
FRESH OFF THE BOAT

John Oliver
00:30 White Collar
01:10 Empire

Gamanþættir um tævanska
fjölskyldu sem ﬂytur til
Ameríku á tíunda áratugnum
og freistar þess að fá að
upplifa ameríska drauminn.

02:00 The Brink
02:30 Ballers
03:00 Murder in the First

| 21:30

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 Stuart Little

19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Með okkar augum (2.6)
20.10 Attenborough Furðudýr í náttúrunni (2.10) (David Attenborough’s
Natural Curiosities II)
20.35 Ljósmyndari ársins (1.5)
(Årets Mesterfotograf ) Danskur heimildarþáttur um samtímaljósmyndum.
Daglega myndum við líf okkar og birtum á Instagram, Facebook og Snapchat. Gefin eru góð ráð til að bæta
ljósmyndatæknina og fylgst með fimm
ljósmyndurum keppa um titilinn ljósmyndari ársins.
21.10 Dicte (6.10)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Bannað að vera fáviti
23.15 Skytturnar (3.10)
(The Musketeers)
00.10 Fréttir
Endursýndar Tíufréttir.
00.25 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06:00 Pepsi MAX tónlist

03:45 Louie

08:00 Everybody Loves Raymond

04:05 The Cold Light of Day

08:22 Dr. Phil

05:40 Feðgar á ferð

09:04 The Talk

06:05 Fréttir

09:45 Pepsi MAX tónlist
13:35 Cheers

ORANGE IS THE NEW BLACK

Þriðja þáttaröðin um Piper
Chapman sem lendir í
fangelsi fyrir glæp sem hún
framdi mörgum árum fyrr.

19.00 Fréttir

14:00 Dr. Phil
14:42 Rules of Engagement

ARÖÐIN
ÖLL ÞÁTT FRELSI
2
Ð
Á STÖ

| 22:30
TRUE DETECTIVE
Önnur þáttaröðin af þessum
hörkuspennandi þáttum þar
sem hópur reyndra
lögreglumanna fær á borð til
sín erﬁð og hrottalega mál til
rannsóknar.

| 22:00
THE HANGOVER 3
Stórskemmtileg gamanmynd
með Bradley Cooper, Zach
Galiﬁanakis og Ed Helms í
aðalhlutverkum.

17:50 Strákarnir

15:03 Psych

18:20 Friends

15:46 Reign

07:00 KR - FH

18:45 New Girl

16:28 Judging Amy

09:05 Formúla 1 2015 - Bretland

19:10 Mike & Molly

17:10 The Good Wife

14:35 Liverpool - Real Madrid

19:35 The Big Bang Theory

16:15 Goðsagnir - Tryggvi Guð-

19:55 Sjálfstætt fólk

17:51 Dr. Phil Bandarískur spjallþáttur með sjónvarpssálfræðingnum Phil
McGraw sem hjálpar fólki að leysa
vandamál sín í sjónvarpssal.

mundsson

20:25 Eldsnöggt með Jóa Fel

17:10 Orkumótið í Eyjum
17:50 Formúla 1 2015 - Bretland .
20:10 KR - FH

20:50 Sisters
21:35 Hostages
22:20 Curb Your Enthusiasm

23:00 KR - FH

22:55 Grimm
23:40 Sjálfstætt fólk
00:10 Eldsnöggt með Jóa Fel
00:35 Sisters
01:20 Hostages

13:20 Man. Utd. - Everton

02:05 Curb Your Enthusiasm

15:05 Premier League World

02:35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

19:12 Kitchen Nightmares Flestum er meinilla við matreiðslumanninn
Gordon Ramsey enda með dónalegri
mönnum. Það breytir því ekki að hann
er einn besti kokkur veraldar og veit
hvað þarf til að reka góðan veitingastað. Í þessum þáttum fylgjumst við
með snilli hans og vanhæfni veitingahúseigendanna.
19:57 The Office
20:19 Top Chef

15:35 Keflavík - Stjarnan

21:00 Rookie Blue

19:00 Goðsagnir - Ingi Björn

21:45 State Of Affairs

20:10 KR - FH

22:30 Sex & the City

22:00 Borgunarmörkin 2015

22:55 Hawaii Five-0

23:00 Arsenal - Newcastle

23:40 Parenthood
00:25 Nurse Jackie

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

18:34 The Talk

00:50 Californication
01:20 Rookie Blue
08:00 PGA Tour 2015
13:00 PGA Tour 2015
18:00 PGA Tour 2015 - Highlights
18:55 PGA Tour 2015

12:00 Mom‘s Night Out

02:05 State Of Affairs

13:40 Do-Deca-Pentathlon

02:50 Sex & the City

15:00 Jane Eyre

03:15 Pepsi MAX tónlist

17:00 Mom‘s Night Out
18:40 Do-Deca-Pentathlon
20:00 Jane Eyre
22:00 The Hangover 3 Gamanmynd

| 19:00
STÚART LITLI
Stórskemmtileg gamanmynd
fyrir alla fjölskylduna um
einstöku músina Stúart sem
Little-fjölskyldan tekur í
fóstur.
©2015 Home Box Ofﬁce, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Ofﬁce, Inc.

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

21.00 Íslands Safari

frá 2013 með Bradley Cooper, Zach Galifianakis og Ed Helms í aðalhlutverkum.
Þetta er þriðja myndin um hið óborganlega Úlfagengi. Núna þurfa félagarnir
að standa saman þegar einum úr hópnum er rænt.

21.30 Siggi Stormur

23:40 World War Z

Dagskrá ÍNN er endurtekin um
helgar og allan sólarhringinn.

01:35 This is The End

20.00 Frumkvöðlar
20.30 Græðlingur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

03:20 The Hangover 3

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

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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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

/*0/$y6Θ0ΖyRUPVVRQLV
ORMSSON
ORMSSON
KS
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 421 1535 SÍMI 456 4751
SÍMI 455 4500

SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

6Θ80/$y6Θ0ΖyVDPVXQJVHWULGLV
ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
OMNIS
TÆKNIBORG
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
AKRANESI
VÍK -EGILSSTÖÐUM PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
SÍMI 480 1160
SÍMI  SÍMI 
SÍMI 471 2038
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333
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Langþráður draumur orðinn að veruleika

MÁNUDAGSLAGIÐ

Ætlar með mömmu til Dublin þar sem þær munu fagna að markmiði Laufeyjar Heiðu haﬁ loks verið náð.

„New Flame með Chris Brown. Það
er svo sumarlegt og skemmtilegt.
Maður verður einhvern veginn svo
skotinn í sumrinu bara.“
Vala Kristín Eiríksdóttir, leikkona og önnur
tvíeykisins Þær tvær

MEIRA Á

dorma.is

„Ég er búin að bíða eftir þessu
lengi, og hef ætlað að taka þátt
síðan ég var lítil,“ segir Laufey
Heiða Reynisdóttir, nýkjörinn
rauðhærðasti Íslendingurinn á
Írskum dögum sem fram fóru á
Akranesi um liðna helgi.
Er um að ræða árlegan viðburð
í skemmtanahaldi þessarar bæjarhátíðar.
„Ég titraði af spenningi þegar
úrslitin voru lesin upp,“ segir
Laufey, en fjölskyldan var saman
komin alla leið frá Hólmavík til

að styðja við bakið á henni, auk
ættingja úr Reykjavík sem gerðu
sér sérstaklega ferð á Skagann
til að fylgjast með sinni konu.
Ekki er nóg með að Laufey hafi
þar með hreppt hnossið sem
hún hefur haft augastað á síðan
hún var lítið barn, heldur fékk
hún utanlandsferð til Dublin á
Írlandi í verðlaun. „Við mamma
ætlum að fara saman í ferðina,
við vorum búnar að ákveða það,“
útskýrir Laufey glöð í bragði, en
mamma hennar er einmitt rauð-

hærð líka. „Það eru alveg nokkrir rauðhærðir í báðum ættum
hjá mér, en við erum samt ekkert tengd Írlandi,“ segir hún og
skellir upp úr.
Segist Laufey ítrekað vera
spurð út í hárið, og séu ferðamenn þar alveg sér á báti, en þeir
virðast elska á henni hárið. „Svo
var þarna einn karl á Hólmavík
einu sinni, sem var frá Írlandi,
hann var fullviss um að ég væri
bara írsk,“ segir hún hressilega
í lokin.
- ga

ALLT EKTA Laufey hefur aldrei litað á

sér hárið og er stolt af þeim rauðhærðu
sem standast freistinguna. MYND/AÐSEND

Sumar
útsala
VILTU PULSU EÐA PYLSU? Mikið úrval af pulsum verður í boði.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI

276 cm

Viðskiptavinirnir
ráða nafni staðarins

JACKPOT
203 cm

U-sófi

Svart, slitsterkt áklæði hægri og vinstri tunga.
Fullt verð: 189.900 kr.

149.900 kr.

Veitingastaðurinn Pulsa eða Pylsa verður opnaður á Hlemmi Square á miðvikudag.
Staðurinn býður upp á úrval af pulsum sem Íslendingar hafa aldrei kynnst áður.

286 cm

IBIZA
198 cm

U-sófi

Grábrúnt, slitsterkt áklæði hægri og vinstri tunga.
Fullt verð: 249.900 kr.

189.900 kr.

Sumar
útsala

MIAMI
Með rúmfatageymslu í tungu. Dökkgrátt, slitsterkt áklæði.
Bara vinstri tunga. Stærð: 240 x 225 cm, H: 80 cm.

O&D dúnsæng

· 50% dúnn
· 50% smáfiður

NATURE’S REST
heilsurúm

Nature’s Rest heilsudýna
með Classic botni.
Stærð: 140x200 cm.
Fullt verð: 92.900 kr.

Aðeins 59.900 kr.

+ Dúnkoddi

Fullt verð: 169.900 kr.

Fullt verð: 24.900 kr.

AFSLÁTTUR

33.000
krónur

TVENNU

TILBOÐ

18 900 kkr.
Aðeins 18.900
Holtagarðar | Akureyri | www.dorma.is

Þú finnur
bæklinginn á dorma.is

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

ég reglulega hingað og hef meðal
annars umsjón með rekstrinum
á Hlemmi Square. Ég vinn fyrir
sjálfan mig og ég fer bara nýjar
leiðir í öllu sem ég geri. Ég elska
að koma með nýjar hugmyndir en
þær eru aldrei hefðbundnar.“
Boðið verður upp á mikið úrval
af pulsum sem eru allar handgerðar inni í eldhúsi. Meðal þess sem
verður boðið upp á verða pulsur úr
lambakjöti.
„Allt hráefnið er ferskt og við
notumst mikið við verslanir í
nágrenninu. Allt brauðið verður
frá Sandholti og það er pulsugerðarmaður í nágrenninu sem er að
hjálpa okkur mikið. Ég hef aldrei
komið nálægt pulsum áður svo að
ég fékk uppskriftir frá öðrum löndum og ráðfærði mig við sérfræðinga og þetta er allt að smella frábærlega saman. Mér finnst gaman
að geta opnað stað sem er alveg
eftir mínu höfði og minnir mann á
gamaldags þýska stofu. Andrúms-

Ég veit hvað margir
taka rökræðuna um hvort
er réttara mikið inn á sig
og ég vildi auðvitað ekki
móðga neinn svo að ég
ætla að leyfa viðskiptavinunum að ráða hvað þeir
kalla staðinn.
loftið er mjög heimilislegt og kósí
og það mun höfða til Íslendinga.“
Pulsurnar sem verða á boðstólum eru ólíkar því sem Íslendingar
þekkja. „Maturinn verður á sanngjörnu verði og það fer enginn
svangur héðan út. Pulsurnar eru
heil máltíð með fullt af meðlæti.
Við bjóðum líka upp á forrétti og
eftirrétti. Á barnum eru 100 til 120
bjórtegundir í boði og við flytjum
inn vínið sjálfir sem ætti ekki að
valda neinum vonbrigðum.“
- gj

Sömdu fyrir sinfóníu í Leipzig
svefnsófi með horntungu

TVENNUTILBOÐ
dúnsæng + koddi

Þjóðverjanum Klaus Ortlieb fannst
úrvalið af pulsum hér á landi heldur aumkunarvert.
Hann ákvað að taka málin í sínar
hendur og ætlar að opna pulsuveitingastað á miðvikudaginn sem mun
bæði bera nafnið Pulsa og Pylsa.
„Ég veit hvað margir taka rökræðuna um hvort er réttara mikið
inn á sig og ég vildi auðvitað ekki
móðga neinn svo að ég ætla að
leyfa viðskiptavinunum að ráða
hvað þeir kalla staðinn,“ segir
Klaus en hann rekur nokkur hótel
í Þýskalandi, New York og einnig
Hlemm Square þar sem veitingastaðurinn verður staðsettur.
Klaus hefur haldið upp á Ísland
frá því hann var lítill strákur og
alltaf verið vel tengdur við landið.
„Þegar við vorum að ferðast
milli Þýskalands og New York
þegar ég var ungur millilentum
við alltaf á Íslandi í nokkra daga
og ég var fljótur að kynnast borginni og læra á hana. Síðan þá kem

149.900 kr.

Tónlistarmaðurinn Örn Eldjárn aðstoðaði Múm við útsetningar á verkunum.
„Ég var í Leipzig með hljómsveitinni Múm þar sem MDR, útvarpssinfóníuhljómsveit Leipzig, undir
stjórn Kristjans Jarvi, frumflutti
verkið Drowning sem Múm gerði í
samstarfi með tónskáldinu og píanóleikaranum Hauschka,“ segir tónlistarmaðurinn Örn Eldjárn.
Hljómsveitin Múm var beðin um
að semja verk fyrir MDR, ásamt
Hauschka. Örn sá um útsetningar
á verkum Múm ásamt Eiríki Orra
Ólafssyni.

Örn er þó ekki fastamaður í Múm
en var fenginn til þess að aðstoða
við útsetningar. „Ég var að aðstoða
við að vera eins konar tungumál á
milli popps og klassíkur og vera
svona nótnagaurinn og sjá til þess
að allt væri spilað rétt. Þetta var
virkilega gaman,“ segir Örn spurður út í hlutverk sitt.
Verkið var tekið upp á hljóð og
mynd og frumflutt á streymissíðunni Boiler Room þar sem áhorfið
náði allt að 50.000.
- glp

ÚTSETTI Örn Eldjárn aðstoðaði Múm í

Leipzig.

MYND/ÞORSTEINN SURMELI

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

www.peugeot.is

PEUGEOT 3
PEUGEOT
308SW
08SW

SPARNEYTIÐ
LJÓN Á VEGINUM

PEUGEOT 308SW
kostar frá kr.

3.595.000

PEUGEOT 308SW ACTIVE, sjálfskiptur
bensín, 130 hestöfl, kostar kr. 4.150.000

NÚ FÁANLEGU

R MEÐ

5 ÁRA

Á BY R G Ð

Prófaðu nýja
PureTech bensín túrbó vél
og upplifðu gjörbreytta
akstureiginleika. 1.2l Turbo,
130 hestafla vélin var nýverið
valin Engine of the Year 2015**.
Fáanleg bæði með beinskiptingu og sjálfskiptingu.

*

Nýju BlueHDi
dísilvélar Peugeot bjóða upp
á allt það besta sem er í boði í
hágæða, eyðslugrönnum dísilvélum. Með CO2 útblástur frá
85g, 120 hestöfl og 3,2L/100km
meðaleyðslu. Fáanleg bæði
með beinskiptingu og
sjálfskiptingu.

Þó Peugeot 308SW hafi hlotið fjölda verðlauna eins Bíll ársins á Íslandi 2015 og Car of the Year 2014, þá er meira sem
telur og sker Peugeot 308SW frá samkeppninni. Ómótstæðilegir aksturseiginleikar, vélar sem valdar hafa verið Vélar ársins**
9 ár í röð, eldsneytiseyðsla frá 3,2L/100km og CO2 útblástur frá 85g/km eru eiginleikar sem einfaldlega erfitt er að keppa við.
Svo er hann fáanlegur með 5 ára ábyrgð. Komdu og prófaðu Peugeot 308SW, bíl sem á sér ekki jafningja.

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

facebook.com/PeugeotIceland

* Peugeot 308SW er með CO2 útblástur frá 85g og eldsneytiseyðslu frá 3,2L/100km miðað við blandaðan akstur.

**Engine of the Year Awards

CO2 8
CO
85g
5g - ELDSNEYTISEYÐSLA
ELDSNEY TISEYÐSL A 3,2L/100km
3,2L / 100km*

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
Berglindar
Pétursdóttur

1dU>]aLS@Xt

Frí

H

vernig var fríið? spurði ég
félaga minn sem kom sér
upp kjarnafjölskyldu langt fyrir
aldur fram og var nýkominn
heim úr pakkaferð frá Spáni.
Hann hló tryllingslega áður en
hann greip fast í handlegginn á
mér og hristi mig duglega.

FRÍIÐ? Meinarðu helvíti á jörð?
svaraði hann skjálfandi röddu
milli samanbitinna tanna. Hann
var rauður í augunum. Getur
ekki hafa verið svo slæmt, hugsaði ég stressuð og lagði svo af
stað í frí með manni og barni.

ÞESSA VIKU GEFUM VIÐ
ROYAL HEILSUKODDA MEÐ
ÖLLUM KEYPTUM HJÓNARÚMUM*

ERTU ekki spenntur? spurði ég
fjögurra ára son minn á flugvellinum. Mamma, á næsta ári er ég
að fara í Lególand með pabba,
var svarið við þeirri spurningu.
Ókei. Hann er ekki þessi eftirvæntingarfulla týpa, hugsaði ég
þá og húrraði honum upp í flugvélina. Af hverju er ekki sjónvarp í þessari flugvél? Af hverju
fæ ég ekki barnabox? Hvar er
litabókin? Sko. Sonur sæll. Við
erum að fljúga með lággjaldaflugfélagi. Sorrí með það.
FERÐALAGIÐ snerist um að

5

keyra milli gullfallegra staða
og gista á þeim í nokkrar nætur
í senn. Vatnsrennibrautagarður, gylltar strendur, hafið bláa
hafið, frostpinnar. Allur pakkinn. Komdu í Ólafur Darri í
Djúpinu-leik með mér, gargaði ég af gleði áður en ég stakk
mér til sunds í Miðjarðarhafinu.
Hann nennti því ekki. Reyndar
ekki búinn að sjá Djúpið.

d i r t i l 1 2 . j úl í

20 1

Gil

EN ÞEGAR sonur minn sem
hefur alist upp í snjógalla sagðist ekki nenna út á strönd með
mér að njóta lífsins enn eina
ferðina, þá varð mér hugsað til
félaga míns. Börnum er alveg
sama hversu langþráð fríið þitt
er. Auðvitað. Stundum vilja þau
bara vera inni að spila Angry
Birds. 11 daga rökræður við
börn eru á engan hátt frí og ég
væri alveg til í annað sumarfrí
þar sem ég læt skjóta mér upp
í himinhvolfið í geimskutlu og
sofa þar djúpsvefni í viku eða
tvær.

ROYAL LAYLA PLUSH (153x200 cm)
Fullt verð 174.180 kr.

TILBOÐ 139.344 kr.

EN YNDISLEGT var það og ég
hlakka til að fara aftur. Krefjandi himnaríki á jörð.

63,3%

MBL

FBL

28,5%

ROYAL CORINNA (120x200 cm)

YFIRBURÐIR

Fullt verð 98.036 kr.

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

Allt sem þú þarft ...

ARGH!!! 060715

Fréttablaðsins staðfestir

TILBOÐ 78.428 kr.
Allt að 12 mánaða vaxtalausar greiðslur
*til 12.júlí 2015 Gildir á meðan birgðir endast, frá stærð 153x200 cm og upp
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