SKOÐUN Hjúkrunarfræðingar geta
gripið tækifæri utan ríkisspítala segir
Sigríður Á. Andersen. 12

LÍFIÐ Helga Dögg og Gréta hanna
allan varning og kynningarefni fyrir
Druslugönguna. 26

SPORT Aníta Hinriksdóttir vann til
bronsverðlauna í 800m hlaupi á EM
ungmenna í Eskilstuna um helgina. 22

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 landmark.is
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Pólskur hjúkrunarfræðingur
fær leyfi eftir átta ára baráttu
Landlæknisembættinu er nú gert að heimila pólskum hjúkrunarfræðingi að starfa á Íslandi. Sótti fyrst um leyfi
árið 2007. Lögmaður hjúkrunarfræðingsins segist furða sig á málsmeðferðinni og á vinnubrögðum yfirvalda.
ATVINNA Velferðarráðuneytið

Engir óskabrunnar
Landverðir á Þingvöllum hafa vart
undan að hreinsa Flosagjá, Drekkingarhyl og Öxará af smápeningum
sem ferðamenn henda þar ofan í og
virðast halda að um óskabrunna sé
að ræða. 2
Ósáttur hóteleigandi Eigandi Hótel
Bjargs er óánægður með að Minjavernd leigi Fosshótelum Franska
spítalann á Fáskrúðsfirði. 2

hefur gert Landlæknisembættinu
að heimila pólskum hjúkrunarfræðingi að starfa sem slíkur.
Konan, sem sótti fyrst um starfsleyfi sem hjúkrunarfræðingur á
Íslandi árið 2007, er fædd í Póllandi. Hún lauk námi sem hjúkrunarfræðingur árið 1985 og starfaði sem slíkur í Póllandi í 20 ár.
Þegar konan kom til Íslands sótti
hún um starfsleyfi sem sjúkraliði
og byggði það á menntun sinni sem
hjúkrunarfræðingur.
Starfsleyfi konunnar sem sjúkraliði var gefið út af heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneytinu árið
2007. Síðar sama ár sótti hún um

starfsleyfi sem hjúkrunarfræðingur.
Niðurstaða landlæknis, sem
síðan var staðfest af velferðarráðuneytinu, byggði á afstöðu hjúkrunarráðs sem taldi konuna ekki uppfylla viðmið um menntunarstig.
Ráðuneytið sendi þau gögn,
sem konan lagði fram við meðferð
málsins, til stjórnvalda í Póllandi
til þess að fá frekari skýringar á
námi hennar, starfsheiti og viðeigandi vottorðum og hvort þau væru í
samræmi við reglur um slík starfsleyfi.
Í svörum frá Póllandi er staðfest
að konan uppfylli vitnisburð um
formlega menntun og hæfi, sem

heimili henni að starfa þar í landi.
Hún uppfylli Evrópustaðla um
áunnin réttindi og starfsreynslu.
Kári Hólmar Ragnarsson, lögmaður konunnar, undrast langa
málsmeðferð og vinnubrögðin.
Ekkert hafi breyst í málinu frá
byrjun.
„Hún sótti um leyfi frá ráðuneytinu og fékk nei. Hún kærði þá
ákvörðun og fékk aftur nei,“ segir
Kári. Konan hafi þá ráðið lögmann.
„Eina sem vantaði var að ráðuneytið nýtti sér samevrópskt samskiptakerfi til að spyrja pólsk yfirvöld hvort menntun hennar væri í
samræmi við Evróputilskipunina
og þau svöruðu bara já.“
- fbj

Ráðuneytið nýtti
sér samevrópskt
samskiptakerfi til að
spyrja pólsk
yfirvöld hvort menntun
hennar væri í samræmi
við Evróputilskipunina og
þau svöruðu bara já.
Kári Hólmar Ragnarsson lögmaður.

Íslenskir tölvuleikir í útrás:

Quizup gengur
vel á Indlandi

Ókeypis meðferð Ekki er til
fjármagn í meðferðir kynferðisafbrotamanna að sögn sálfræðings
hjá Fangelsismálastofnun, sem veitt
hefur slíka aðstoð endurgjaldslaust. 4

VIÐSKIPTI Íslenskir leikjafram-

leiðendur huga nú að markaðssetningu á Indlandi. Áætlað er
að Indverjar verði yngsta þjóð
heims árið 2020.
Gunnar Hólmsteinn Guðmundsson,
rekstrarstjóri
hjá Plain Vanilla, segir að
fyrirtækið ekki
hafa áttað sig
GUNNAR H.
strax á vinGUÐMUNDSSON
sældum Quiz-up
á Indland þar sem enskukunnátta er mikil. „Þetta hefur gengið
ótrúlega vel,“ segir Gunnar
Hólmsteinn.
Eldar Ástþórsson, upplýsingafulltrúi CCP, segir að fyrirtækið
hafi fylgst vel með framvindunni
undanfarið, einkum með möguleika á markaðssetningu nýrra
leikja í huga.
- jhh / sjá síðu 8
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Kynningarblað GOmobile, Já.is, forrit í

uppáh
uppáhaldi
haldi
al og forrit í ferðalagið.

Safnaðu peningum með síma
síman

FASTEIGNIR.IS
29. TBL.

G

er app sem gerir
fólki kleift að safna peni
jálfk

FRUMKVÖ
FRU
ÐLAR
Hugmyndin
Hug
að
kertastjakag
kert
erð
Heiðu
Heið og Guðbjargar
varð til í áfanga
í
frumkvöðla
frum
fræði í FG
sem þær
þ sátu báðar.

MYND/VALLI
MYND/

aldrei að biðja um endurgreiðsluna, hann þarf ekki að sýna neitt

Pinex®
Smelt

Munndreifitöflur
250 mg
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GOmobile er fullkomlega einföld
leið fyrir notendur að safna peningum
20. JÚLÍ 2015
sjálfkrafa með símanum sínum.
er að sækja appið, tengja greiðslukort
Það eina sem
við það og gera svo það sem venjan
s
þarf að gera
segir til um. Á meðan safnar síminn
greiðslukortsins hjá samstarfsfyrirtækju
penin
peningum. Við notkun
m GOmobile fær notandinn hluta
af upphæðinni til baka inn á GOmobile-reikning
GOmobile-r
inn sinn.
Omobile

HOPPANDI GLEÐI Símamótinu lauk í gær eftir fjöruga helgi hjá um tvö þúsund keppendum í Kópavogi. Heimastúlkur úr
Breiðabliki hömpuðu meistaratitlinum í 6. ﬂokki. FH tók titilinn í 5. ﬂokki og Stjarnan er Símamótsmeistari 2015 í 7. ﬂokki.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI

Formaður Slysavarnafélagsins Landsbjargar segir ákveðnum endapunkti náð:

Ferðamenn borgi fyrir björgun
ÖRYGGISMÁL „Það er náttúrulega

engin glóra í því að það sé bara
frítt að fara hér inn á hálendið yfir veturinn með vélar og
verkfæri að sækja fólk sem
gefst upp í einhverri gönguferð,“
segir Smári Sigurðsson, formaður Slysavarnafélagsins Landsbjargar.
Nú er til skoðunar að rukka
ferðamenn í auknum mæli fyrir
þjónustu björgunarsveita. „Það er
þegar byrjað að rukka ferðamenn
þar sem verið er að fara inn á lokaða vegi og sækja fólk sem hefur
fest bílana sína,“ segir Smári.
Einnig hafi ferðamenn sem hafi

viljað láta sækja sig á hálendið,
en hafi ekki verið í neyð, verið
krafðir um greiðslu.
Útköll hjá björgunarsveitum
sem boðuð voru af Neyðarlínu
voru nær tvöfalt fleiri árið 2014
en árið 2013. Björgunarsveitir
sinntu 1.386 slíkum verkefnum á
síðasta ári. Smári spyr hve mikið
hægt sé að leggja á björgunarsveitarmenn, sérstaklega á landsbyggðinni þar sem fjölgun útkalla
hafi verið hvað mest.
„Ég held að við séum kominn
á endapunkt í þessum efnum,“
segir Smári Sigurðsson.
- ih / sjá síðu 6

Þó að
félagarnir
séu í sjálfboðavinnu þá
er spurning
hvort vinnuveitendur og
fjölskylda séu sátt við fjarveruna.
Smári Sigurðsson, formaður Slysavarnafélagsins Landsbjargar.
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Undrast mjólkurhækkun Forystumenn ASÍ og BSRB undrast ákvörðun
verðlagsnefndar að hækka verð á
mjólkurvörum. Gylfi Arnbjörnsson
segir hækkunina „algjörlega órökstudda“. 4
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pakka 299 kr.
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Fjörutíu athugasemdir bárust skipulagsfulltrúa Reykjavíkurborgar um breytingar á deiliskipulagi:

VEÐUR

Telja borgina vinna þvert á aðalskipulag
REYKJAVÍK „Gamla lóð Blómavals hefur verið

Það verður áfram leiðinda norðanátt
í dag, þótthún verði hægari en í gær.
Rigning fyrir norðan og hiti 5 til 10 stig.
Skúrir sunnanlands, en ef sólin nær að
brjótast fram milli skúra gæti hitinn náð
15 stigum.

SJÁ SÍÐU 16

minnkuð en ég tel hana auglýsta í aðalskipulagi sem þróunarreit. Þar segir að á lóðinni
eigi bara að vera íbúðir. Stækkunin á Grand
hóteli er síðan færð inn á þetta svæði. Það
er einn liður í mínu nöldri,“ segir Málfríður
Kristjánsdóttir arkitekt um fyrirhugaða breytingu á deiluskipulagi lóða númer 38 og 40 við
Sigtún í Laugardal.
Margrét er ein af fjörutíu sem sendu
Reykjavíkurborg athugasemd við breytinguna. Í breytingunni felst að lóð 38, þar sem
Grand hótel stendur nú, verði stækkuð inn á
lóð 40, þar sem Blómaval stóð áður. Þá mun

lóð 40 minnka á móti. Stækkun Grand hótels
verður heimiluð á svæðinu sem áður tilheyrði
lóð 40. Til stendur að reisa sex íbúðabyggingar
á lóð 40. Margrét segir einnig í ólagi að hluti
af þeim íbúðabyggingum sem eiga að rísa á
svæðinu verði allt að sex hæðir en samkvæmt
aðalskipulagi eiga byggingar á reitnum að vera
fimm hæða.
Undir þetta tekur Árni Björn Björnsson, framkvæmdastjóri Verkfræðingafélags
Íslands, en hann gerði athugasemd við breytinguna í nafni félagsins. „Við óskum eftir því
að húsin sem liggja næst húsi Verkfræðingafélagsins verði lækkuð um eina hæð.
- þea

NÝBYGGINGAR Samkvæmt breytingum á deiliskipu-

lagi munu íbúðabyggingarnar líta einhvern veginn
svona út.
MYND/REYKJAVÍKURBORG

Hótelstjóri ósáttur við
útleigu Minjaverndar
Eigandi Hótel Bjargs á Fáskrúðsfirði er ósáttur við að Minjavernd skuli leigja út
gistiaðstöðu Franska spítalans til Fosshótela. Framkvæmdastjóri Minjaverndar
segir að allir hefðu getað átt kost á að leigja en Fosshótel urðu fyrir valinu.
BYGGÐAMÁL „Þeir byggðu fyrir

HARKA Mikið gekk á þegar Rugbyfélag Reykjavíkur keppti við áhöfn breska her-

skipsins Somerset.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Rugbyfélag Reykjavíkur sigraði áhöfn bresks herskips í gær:

Harður leikur og mikið gekk á
MANNLÍF „Þótt lokastaðan hafi verið svona þá var þetta mjög harður
leikur og mikið gekk á,“ segir Kristinn Þór Sigurjónsson, formaður
Rugby Ísland, en Rugbyfélag Reykjavíkur vann í gær 33-5 sigur á
áhöfn breska herskipsins Somerset. Fyrr í vikunni bar félagið sigur úr
býtum í leik gegn áhöfn franska herskipsins Primauguet.
Tvö íslensk rugbylið mæta liðum frá Bretlandi í örmóti í ólympísku
rugbyi næsta laugardag á Ásvöllum. Mótið hefst klukkan tíu.
- þea

Kanslarinn útilokar ekkert:

Vísitala júnímánuðar komin:

Merkel skoðar
að lækka vexti

Stúdíóíbúðir
dýrastar í leigu

ÞÝSKALAND Angela Merkel Þýskalandskanslari sagði í viðtali við
fréttastofu ARD í gær að hún
væri tilbúin að skoða lækkun
vaxta og frestun afborgana á
skuldum Grikkja. Þó einungis
þegar nýr samningur um neyðaraðstoð fyrir Grikki verður að
veruleika með tilheyrandi breytingum í ríkisrekstri Grikklands.
Bæði Grikkir og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafa talað fyrir
því að undanförnu að eina leiðin
út úr kreppu Grikkja væri með
umfangsmiklum breytingum á
skuldum Grikklands. Grikkir
skulda nú andvirði um 47.000
milljarða króna.
- þea

NEYTENDAMÁL Fermetraverð á

stúdíóíbúð miðsvæðis í Reykjavík er tvöfalt hærra en á þriggja
herbergja leiguíbúð í Garðabæ og
Hafnarfirði. Þetta kemur fram í
nýjum tölum frá Þjóðskrá.
Tölurnar sýna að leiguverð á
stúdíóíbúðum miðsvæðis hefur
aldrei verið jafn hátt og nú, eða
3.412 krónur fermetrinn. Stúdíóíbúðir eru alla jafna íbúðir með
svefnskoti, stofu og eldhúsi í
sama rými en lokuðu baðherbergi.
Á höfuðborgarsvæðinu er hlutfallslega ódýrast að leigja fjögurra til fimm herbergja íbúð í
Mosfellsbæ.
- snæ

skömmu Franska spítalann, ég
hef ekkert nema gott um það að
segja, og þau eru með hótelaðstöðu
þarna, eru með 28 herbergi eða
svo. En núna frétti ég af því að þau
eru að bæta við 20 eða 40 herbergjum í viðbyggingu sem bætist við
þetta,“ segir Karvel Ögmundsson,
eigandi Hótel Bjargs á Fáskrúðsfirði.
Hótel Bjarg er skammt frá hóteli
Fosshótela í Franska spítalanum á
Fáskrúðsfirði.
Karvel er ósáttur við að Minjavernd, sem byggði Franska spítalann, skuli leigja gistiaðstöðu hússins til Fosshótela.
„Minjavernd er að byggja þetta
og Fosshótel er að leigja af þeim.
Svo sáu þeir fram á það að Franski
spítalinn væri of lítill með 28 herbergi og Minjavernd ákveður að
gera þetta stærra. Og það er það
sem ég er ósáttur við; að þeir eru
komnir út í beina samkeppni við
mig.“
Karvel segir erfitt að standa í
samkeppni og að ekki bæti úr skák
að Fjarðabyggð skuli leigja hluta
Franska spítalans, sem safn sem
trekki ferðamenn að Fosshótelum.
„Það er mun minni velta í ár
en í fyrra og ég er meira að segja
búinn að lækka verðið til að vera
samkeppnishæfur. Ef þetta heldur
svona áfram er ég bara búinn að
vera,“ segir Karvel.
„Minjavernd hefur nú aldeilis
leigt húsnæði út og suður og hefur
gert það í yfir 30 ár,“ segir Þorsteinn Bergsson, framkvæmdastjóri Minjaverndar.
„Hún lifir á því að leigja út hús-

HÓTEL BJARG Eigandi Hótel Bjargs hefur áhyggjur af samkeppninni við Fosshótel.
MYND/AÐSENT

næði bæði í Reykjavík og úti á
landi.“
Minjavernd er ekki á fjárhagslegu framfæri ríkisins né Reykjavíkurborgar þó að þessir aðilar
séu hvor um sig eigendur að Minjavernd.
Spurður út í það hvort Minjavernd stundi opin útboð við útleigu
á húsnæði sínu segir Þorsteinn að
allur gangur sé á því. Íslandshótel, sem eru eigandi Fosshótela, hafi
reynst vel.
„Minjavernd hefur átt ágætt
samstarf við eigendur Íslandshótela. Þegar þessi hugsun kemur
upp austur á landi þá var það einfalt mál. Það var enginn annar sem
hafði áhuga á að reka hótel á þeim
tíma á þeim stað. Við eigum alveg

Ef þetta
heldur svona
áfram er ég
bara búinn
að vera.
Karvel Ögmundsson,
eigandi Hótel Bjargs
á Fáskrúðsfirði.

prýðisgóða sögu með Íslandshótelum.“
Þorsteinn segir að kynning á
Franska spítalanum hafi farið fram
innan Fjarðabyggðar löngu áður en
gengið var til samninga við Fosshótel.
„Þannig að ef aðrir hefðu haft
áhuga þá hefðu þeir getað látið í
sér heyra.“
stefanrafn@frettabladid.is

Pirraðir landverðir hreinsa burt erlenda mynt úr gjám og ám á Þingvöllum:

Halda Drekkingarhyl óskabrunn
FERÐAÞJÓNUSTA Landverðir á Þingvöllum hafa vart

SÓLARDAGAR
20.–21. JÚLÍ
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TENERIFE

MARYLANZA APARTHOTEL ++++
19.–26. ágúst. Íbúð með einu svefnherbergi.
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89.900 KR.

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn – fullt verð 99.400 kr.
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Úrval Útsýn | Hlíðasmára 19 | 201 Kópavogi | 585 4000 | uu.is

undan að hreinsa Flosagjá, Drekkingarhyl og Öxará
af smápeningum sem ferðamenn henda ofan í. Svo
virðist sem ferðamenn líti svo á að um óskabrunna
sé að ræða.
Guðrún Kristinsdóttir, yfirlandvörður á Þingvöllum, segir landverði reyna að stemma stigu
við vandanum. „Það er okkur í óþökk að fólk sé að
henda peningum alls staðar. Að henda í Drekkingarhyl er í hæsta máta þversögn við hlutverk Drekkingarhyls í okkar sögu. Að gera hann að einhverjum
óskabrunni.“
Frá upphafi tuttugustu aldar hefur tíðkast að
kasta smámynt í Peningagjá, öðru nafni Nikulásargjá.
„Fólk kallar Peningagjá á Þingvöllum óskabrunn,
sem er bara bjánalegt. Óskabrunnar hafa aldrei
verið til á Íslandi þótt þeir hafi verið til í evrópskum þjóðsögum,“ segir Guðrún.
Hún segir að vel gangi að hreinsa úr ánni. Það sé
þó öllu erfiðara að hreinsa úr Drekkingarhyl, enda
sé hann djúpur og landverðir vilji ekki leggja sig í
hættu.
Klinkinu er safnað saman í krukku á skrifstofu

PENINGAGJÁ Leikskólabörn virða fyrir sér peningana. Gjáin
er ekki óskabrunnur.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

landvarða. „Ég veit að þetta hljómar eins og argasta
klisja. Þegar ég fer til útlanda þá tek ég þetta með
mér og set þetta í söfnunarumslagið hjá Icelandair.
Við kunnum ekki við að henda þessu.“
- snæ
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SPURNING DAGSINS

Formaður BSRB segir að hækkun á mjólkurvöru og smjöri komi niður á neytendum og bændum:

Segir úrelt að nefnd ákveði verð á búvöru
NEYTENDAMÁL Mjólk og mjólkurafurðir hækka

Valur, ertu vængbrotinn?
„Já, ég er það. Ég flýg að minnsta
kosti ekki á Þjóðhátíð.“
Valur Stefánsson er óánægður með takmarkanir á flugumferð til Vestmannaeyja um
verslunarmannahelgina. Valur er formaður
Félags íslenskra einkaflugmanna.

um 3,5 prósent um næstu mánaðamót samkvæmt ákvörðun verðlagsnefndar búvöru. ASÍ
og BSRB ákváðu fyrr á þessu ári að tilnefna
enga fulltrúa fyrir hönd launþegahreyfingarinnar í nefndina.
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, lítur ekki
svo á að það hafi verið mistök að taka ekki þátt
í nefndinni. „Það er alveg klárt að þetta fyrirkomulag er löngu búið að ganga sér til húðar.“
„Þegar við tókum þessa ákvörðun þá gerðum við kröfu til þess að þessi grein yrði felld
undir ákvæði samkeppnislaga um samráð og
fákeppni.“

Hann segir nefndina aldrei hafa haft aðgang
að gögnum sem þurfti til að ræða verðlag með
eðlilegum hætti. „Þessi ákvörðun núna um
hækkun er algjörlega órökstudd. Ég skora á
samkeppnisyfirvöld að fara í saumana á þessu.“
Elín Björg Jónsdóttir, formaður BSRB, tekur
í sama streng. „Ég var mjög undrandi hversu há
hækkunin væri til iðnaðarins. Það eru bændur
og neytendur sem bera þennan kostnað fyrst og
síðast.“
Hækkunin á mjólkurvöru nemur 3,58 prósentum. Nema verð á smjöri sem hækkar um
11,6 prósent.
- snæ

GYLFI
ARNBJÖRNSSON

ELÍN BJÖRG
JÓNSDÓTTIR

Ekki fé til meðferðar
kynferðisbrotamanna
Ekki er til fjármagn né mannskapur til þess að sinna meðferðum fyrir kynferðisafbrotamenn að sögn Önnu Kristínar Newton, sálfræðings hjá Fangelsismálastofnun. Þó kemur það fyrir að skylda sé lögð á dómþola að sæta meðferð.
SAMFÉLAG „Það er alltof lítið gert
AFHJÚPUN Þær Vigdís Finnbogadóttir, Agnes M. Sigurðardóttir og Hildur Hákonar-

dóttir afhjúpuðu minningarmarkið.

MYND/AXEL Á NJARÐVÍK

Minningarmark var afhjúpað um Ragnheiði á Skálholtshátíð:

Biskupsdóttur minnst í Skálholti
Á Skálholtshátíð sem haldin var um helgina var afhjúpað minningarmark um Ragnheiði Brynjólfsdóttur
Hún var dóttir Brynjólfs Sveinssonar, biskups í Skálholti, sem
fæddur var að Holti í Önundarfirði. Ragnheiður átti í ástarsambandi
við kennara sinn, Daða Halldórsson. Faðir hennar fordæmdi samband
þeirra og neyddi dóttur sína til þess að sverja eið þess efnis að hún
hefði ekki átt í holdlegu sambandi við Daða né nokkurn annan mann.
Níu mánuðum síðar ól hún barn.
Auk þessa var haldin iðrunar- og yfirbótarstund. „Stefið var það
hvernig farið var með konur fyrr á öldum,“ segir séra Halldór Reynisson. Á Skálholtshátíðinni söng Vörðukórinn vers úr sálmi Hallgríms
Péturssonar, Allt eins og blómstrið eina. Talið er að sálmurinn hafi
fyrst verið sunginn við útför Ragnheiðar.
- jhh

Auglýsa stöðu saksóknara:

Óvenjuleg ofankoma í júlí:

Nýtt embætti
Snævi þakin
jörð í Drekagili með ákæruvald
NÁTTÚRA Snævi þakin jörð blasti

við skálaverði og gestum í Drekagili við Öskjuvatn á sunnudagsmorgun. Svæðið er í Vatnajökulsþjóðgarði. Óvenjulegt er að svo
mikil snjókoma verði á þessum
árstíma.
Haukur Björnsson, skálavörður
í Drekagili, birti mynd af snjónum á Facebook-síðu sinni í gær.
Samkvæmt Veðurstofunni fer
hiti ekki niður fyrir frostmark á
svæðinu næstu daga og snjórinn
mun því hverfa fljótt.
- aí, gj

STJÓRNSÝSLA Innanríkisráðuneytið hefur auglýst stöðu nýs
héraðssaksóknara og varahéraðssaksóknara. Embættið tekur til
starfa þann 1. janúar næstkomandi.
Alþingi samþykkti lög á síðasta
þingi um stofnun embættisins. Er
því ætlað að fara með ákæruvald
á lægra ákæruvaldsstigi en hjá
saksóknara, en því sama og hjá
lögreglustjóra.
Héraðssaksóknari skal hafa
sömu hæfni og héraðsdómari. - snæ

af því að dæma menn til meðferðar. Þó þarf einhver að greiða
fyrir meðferðina, vandinn liggur
kannski í því,“ segir Anna Kristín
Newton, sálfræðingur hjá Fangelsismálastofnun.
Anna bendir á að ekki sé til
fjármagn og mannskapur til
þess að sinna meðferðum fyrir
kynferðisaf brotamenn þrátt
fyrir heimild dómara til þess að
dæma þá til meðferðar. Hjá Fangelsismálastofnun starfi tveir sálfræðingar sem sinna meðferðum
þeirra sex hundruð einstaklinga
sem hlotið hafa dóm.
Anna er einn helsti talsmaður þess að gerendur kynferðisofbeldis fái meðferð og er ein af
fáum hér á landi sem veita slíka
meðferð. Hún telur að slík meðferð geti skipt miklu máli. Rannsóknir sýni að hægt sé að lækka
ítrekunartíðni kynferðisbrota um
helming með því að veita meðferð.
„Aðalvandinn er sá að ekki er
til markvisst úrræði né fjármagn
til þess að veita kynferðisafbrotamönnum viðeigandi meðferð,“
segir Anna sem hefur þurft að
veita kynferðisafbrotamönnum
meðferðir án endurgjalds. „Það
er þó ekki hægt að gera það endalaust ókeypis.“
Í dag afplána tveir einstaklingar skilorðsbundinn dóm gegn því
að þeir sæti meðferð.
„Það var þó í raun óljóst hver
ætti að veita þá meðferð. Fangelsismálastofnun fær enga fjármuni
til þess að framkvæma hana.
Hvernig eigum við þá að geta
sinnt því? Í augnablikinu erum við

FJÁRMAGN SKORTIR Í dag afplána tveir einstaklingar skilorðsbundinn dóm gegn

því að sæta meðferð. Myndin er sviðsett.

bara með tvo slíka einstaklinga í
meðferð hjá okkur og þá sinnum
við því auðvitað þrátt fyrir að fá
ekki fjármagn til þess.“
Þá bendir Anna á að það þurfi
að vera skýrt þegar menn eru
dæmdir til meðferðar um hvaða
meðferð er að ræða. Dómarar
þurfi að ganga úr skugga um að
hún sé viðunandi og til þess fallin
að taka á hegðun gerandans.
„Þú sendir ekki geranda kynferðisofbeldis í áfengismeðferð
eða þunglyndismeðferð,“ segir
Anna, sem kveður þá sem afplána
refsidóm alla jafna ekki hættulega samfélaginu á meðan þeir
sitja í fangelsi. Áhættan komi hins
vegar fram þegar einstaklingurinn hefur lokið afplánun og fer
aftur út í samfélagið.

MYND/GETTY

Þú
sendir ekki
geranda
kynferðisofbeldis í
áfengismeðferð eða
þunglyndismeðferð.
Anna Kristín Newton, sálfræðingur hjá
Fangelsismálastofnun.

„Þess vegna finnst mér að
þrátt fyrir skort á fjármunum
og sálfræðingum þá ætti að veita
markvissari meðferðir sem hluta
af dómi.“
nadine@frettabladid.is

Björgunarsveit var kölluð út á Selfossi og í Þorlákshöfn vegna hvassviðris:

Stíf norðanátt um miðjan júlí
VEÐUR Björgunarfélag Árborgar

NH\SLV
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HEYRNARSTÖ‹IN

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

var kallað út á Selfossi snemma
í gærmorgun vegna óveðurs.
Veðurstofan hafði varað við miklum vindi aðfaranótt sunnudags
og fram eftir degi á Suðurlandi.
Trampólín og annað lauslegt
fauk af stað á Selfossi en björgunarsveitarfólk sótti það sem
fokið hafði og batt það niður.
Viðar Arason, svæðisstjóri hjá
Landsbjörg á Suðurlandi, segir
að svo mikill vindur sé óeðlilegur um miðjan júlí á Íslandi. Eitt
útkall var í Þorlákshöfn þar sem
húsbíll fauk á hliðina. Innanborðs
voru ferðamenn en enginn slasaðist.
Veðurstofan segir að hvöss
norðanátt hafi verið um allt land í
gær en þó mest á Suður- og Vesturlandi.
Veðrið gekk niður eftir því sem

ÚTKALL Í ÞORLÁKSHÖFN Húsbíll fauk á hliðina á sunnudagsmorgun. Allir sluppu

ómeiddir.

leið á daginn en þó má búast við
áframhaldandi vindi í vikunni.
Teitur Arason veðurfræðing-

MYND/VIÐAR ARASON

ur segir að það komi „leiðinda
norðanátt“ á hverju sumri.
- gj

Way of Life!
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VEISTU SVARIÐ?

Stjórnarandstæðingur gagnrýnir ríkisstjórnina fyrir hægagang í málefnum ferðaþjónustunnar:

Segir „bráðabirgðareddingar“ duga skammt
1. Hver var fjöldi ferðamanna hér á
landi í júní?
2. Hvenær er áætlað að Costco opni
á Íslandi?
3. Hver fer með aðalhlutverkið í kvikmyndinni Webcam?
SVÖR:

STJÓRNSÝSLA Tæplega milljarður króna sem
fer til brýnnar uppbyggingar og verndunar
ferðamannastaða í sumar dugar skammt,
að mati fulltrúa Vinstri græanna í atvinnuveganefnd Alþingis. Ráðist verður í rúmlega
hundrað verkefni á 51 stað.
Unnið verður í öryggismálum við Gullfoss og
gerðir nýir göngustígar og útsýnispallur, auk
þess sem hönnuð verður öryggisgirðing vegna
grjóthruns við fossinn.
Mest verður framkvæmt í Skaftafelli og á
Þingvöllum, við Geysi, í Dimmuborgum, á
miðhálendinu, við Gullfoss, Dyrhólaey, Dynjanda, Stöng í Þjórsárdal og Dettifoss. Verk-

efnin eru af ýmsum toga en megináhersla er
lögð á grunnvinnu, svo sem göngustíga, bílastæði og salernisaðstöðu.
Lilja Rafney Magnúsdóttir, varaformaður
atvinnuveganefndar og þingmaður Vinstri
grænna, gagnrýnir hægagang ríkisstjórnarinnar og segir aðgerðirnar duga skammt.
„Ég er því miður hrædd um að þetta sé
svona bráðabirgðaredding,“ segir Lilja Rafney, sem kveður stefnumótum í málaflokknum algerlega vanta. „Ef við ætlum að taka
á móti þessum gífurlega ferðamannafjölda
sem blasir við þá verða innviðirnir að vera í
lagi.“
- kbg

LILJA RAFNEY MAGNÚSDÓTTIR Segir ráðstafanir
stjórnvalda „eins og að pissa í skóinn sinn“.
RÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

1. 137.000 2. Sumarið 2016 3. Anna Hafþórsdóttir

Á VAKTINNI

Stærsta verkefni
björgunarsveitanna
á síðasta ári var
vegna eldgossins
í Holuhrauni. Alls
unnu björgunarsveitarmenn í tíu
þúsund klukkustundir vegna gossins. Hér sjá björgunarsveitamenn
til þess að lokanir
vega að gosstöðvunum séu virtar.

BRIARD Hundurinn sem beit var af

þessari tegund.

MYND/GETTY

Hundur beit á barn á Dalvík:

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Beit þriggja ára
dreng í andlitið
INNLENT Hundur af tegundinni
Briard beit þriggja ára dreng í
andlitið á Dalvík á föstudaginn var.
Sauma þurfti þrjú spor í efri
vör drengsins sem fór í sundur, auk þess sem hundurinn beit
stærra stykki úr sömu vör. Felix
Jósafatsson, varðstjóri á Dalvík,
segir rannsókn á frumstigi.
Drengurinn mun hafa verið að
leik með öðrum börnum í götunni
þegar hundurinn kom að þeim.
Börnin eltu hundinn að húsi þar
sem hann á til að dvelja og þar
beit hann drenginn í andlitið. - aí

Bill Cosby sekkur dýpra:

Keypti þögn
viðhalda sinna
BANDARÍKIN Bandaríski leikar-

inn Bill Cosby greiddi viðhöldum
sínum fyrir að segja konu hans
ekki frá framhjáhaldinu. Þetta
kemur fram í tíu ára gömlum
vitnisburði Bills Cosby.
Cosby greindi frá þessu er
hann bar vitni í máli sem fyrrverandi samstarfskona hans
höfðaði gegn honum þar sem hún
ásakaði hann um að hafa byrlað
henni ólyfjan og nauðgað.
Í vitnisburði Cosby kemur
einnig fram að hann hafi talið
sig færan í að taka eftir líkamstjáningu kvenna sem hann taldi
benda til að þær vildu sofa hjá
honum.
- þea

Íhuga að ferðamenn borgi
meira fyrir björgunarstarf
Björgunarsveitir sinntu nær tvöfalt fleiri útköllum árið 2014 en árið áður. Formaður Landsbjargar spyr hve
mikið hægt sé að leggja á menn í sjálfboðavinnu. Til skoðunar er að rukka erlenda ferðamenn í auknum mæli.
SAMFÉLAGSMÁL Útköll hjá björgun-

arsveitum sem boðuð voru af Neyðarlínu voru nær tvöfalt fleiri árið
2014 miðað við árið 2013. Björgunarsveitir sinntu 1.386 slíkum verkefnum á síðasta ári.
Smári Sigurðsson, formaður
Slysavarnafélagsins Landsbjargar, spyr hve mikið hægt sé að
leggja á björgunarsveitarmenn,
sérstaklega á landsbyggðinni þar
sem fjölgun útkalla hafi verið
hvað mest. „Þessar sveitir hafa
orðið fyrir miklum útgjaldaauka.
Þó að félagarnir séu í sjálfboðavinnu þá er spurning hvort vinnuveitendur og fjölskylda séu sátt við
fjarveru þeirra. Svo er spurningin
hvort þessar sveitir í dreifbýlinu
ætli að selja samborgurum sínum
fleiri rakettur eða neyðarkalla,“

Dunlopillo
Gæði frá
Danmörku

segir Smári og bætir við: „Ég held
að við séum kominn á endapunkt í
þessum efnum.“
Smári kallar eftir aukinni
umræðu um hvernig haga eigi
málefnum björgunarsveitanna.
„Við þurfum að fara að taka þetta
samtal bæði innanbúðar hjá okkur
og ekki síður við samfélagið um
hvernig við viljum sjá þessum
málum fyrir komið,“ segir hann.
Til skoðunar er að rukka ferðamenn í auknum mæli fyrir þjónustu björgunarsveita. „Það er
þegar byrjað að rukka ferðamenn
þar sem verið er að fara inn á lokaða vegi og sækja fólk sem hefur
fest bílana sína,“ segir Smári.
Einnig hafi ferðamenn sem hafi
viljað láta sækja sig á hálendið en
hafi ekki verið í neyð verið rukkað-

ir. „Það er náttúrulega engin glóra
í því að það sé bara frítt að fara hér
inn á hálendið yfir veturinn með
vélar og verkfæri að sækja fólk
sem gefst upp í einhverri gönguferð,“ segir Smári. Best færi þó á
því að fækka mætti útköllum með
því að auka forvarnir og slysavarnir að sögn Smára. Hann hvetur ferðafólk til að tryggja sig fyrir
áföllnum kostnaði áður en lagt sé
af stað.
Smári segir rysjótt veðurfar
í vetur, fjölgun ferðamanna og
aukinn útivistaráhuga Íslendinga
ástæðuna fyrir fjölgun útkalla.
Fjórðungur útkalla björgunarsveitanna á síðasta ári var í desember.
Í mánuðinum voru útköllin tæplega 350, sem er margfalt meira
en fyrri ár.
ingvar@frettabladid.is

Það er
náttúrulega
engin glóra í
því að það sé
bara frítt að
fara hér inn á
hálendið yfir
veturinn með vélar og
verkfæri að sækja fólk
sem gefst upp í einhverri
gönguferð.
Smári Sigurðsson, formaður Slysavarnafélagsins Landsbjargar

Henson
Design
Gæði frá
Belgíu

Lama
Gæði frá
Danmörku

Gegnheil
Gæði frá
Ítalíu

Dunlopillo Elevation 310
0

Lama contenental

Henson design Brixton
Brixto
on

Demetra Svefnsófi
De
Dem

Elevation 310 rúmið frá Dunlopillo err þægilegt og sterkbyggt
rafmagnsrúm. Dýnurnar eru 7 svæðaskiptar gerðar úr
18cm heilsteyptum Latex kjarna eftir forskrift Dunlopillo.

Rafstillanlegu rúmin frá Lama í Danmörku
anmörku eru í senn falleg
og vönduð vara. Margir möguleikar eru í dýnuvali. Rúmin eru
einnig til án rafstýringar í mörgum útfærslum

Frábær gæði frá Belgíu. Rafstillanlegt
egt rúm af hæsta
gæðaflokki. Fáanleg í fjölda stærðum og útfærslum.

Glæs
Glæsilegur
og virkilega vandaður svefnsófi frá Ítalíu
Ítalíu. Öflugt
og sterkt stálstell. Fjölmargir litir í tauáklæðum og leðurútfærslum.
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Kynntu þér Ford Ka

Lægsta verðið á Íslandi
Ford Ka frá 1.695.000 kr.
Kynntu þér þennan ferska, flinka, flotta og ferlega skynsama smábíl.
Þú færð ekki nýjan bíl á lægra verði. Veldu sparneytinn borgarbíl og lækkaðu
rekstrarkostnaðinn. Ford Ka er líka þekktur fyrir afburða aksturseiginleika,
gott notagildi og litríkan persónuleika.

Komdu og prófaðu

ford.is

æli
ára afm
UJ
Ford KMi%ULPER
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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 Ka Trend Plus 3 dyra 1,2i bensín, 69 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 115 g/km.
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.
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Enginn slasaðist og engin olía lak í sjó í árekstri rétt undan Svíþjóð þegar stórskip rákust saman:

Olíuskip sigldi á ferju við Gautaborg
SVÍÞJÓÐ Olíuflutningaskip sigldi inn í síðu

19.713

börn voru í
leikskólum á
Íslandi á árinu 2013.
Tíu árum fyrr voru 3.028 færri börn,
eða 16.685 talsins.

Mitsubishi kveðst iðrast:

Fangar beðnir
fyrirgefningar
BANDARÍKIN Forsvarsmenn jap-

anska bílarisans Mitsubishi báðust í gær afsökunar á því að nota
bandarískra stríðsfanga sem
vinnuafl í kolanámum fyrirtækisins í seinni heimsstyrjöld.
James Murphy, 94 ára fyrrverandi hermaður, var viðstaddur athöfnina í miðstöð Simon
Wiesenthal-stofnunarinnar í Los
Angeles í gær. Hann var meðal
þeirra sem neyddir voru til starfa
í námum Mitsubishi.
„Þetta var þrælahald að öllu
leyti. Enginn matur, engin lyf,
enginn fatnaður og ekkert hreinlæti,“ sagði Murphy um aðstöðu
fanganna í námunum.
- þea

UMDEILDUR Ummæli Donalds Trump
um John McCain vöktu mikla reiði í
Bandaríkjunum.
NORDICPHOTOS/AFP

Ummæli vekja mikla reiði:

Fast skotið að
Donald Trump
BANDARÍKIN Meðframbjóðend-

ur Donalds Trump, sem sækjast
einnig eftir útnefningu Repúblikanaflokksins í Bandaríkjunum til
forsetaframboðs, skutu á Donald
Trump í gær fyrir ummæli sem
hann lét falla á laugardag. Trump
sagði að John McCain, forsetaframbjóðandi flokksins árið 2008,
væri ekki stríðshetja því hann
hefði verið tekinn til fanga er
hann barðist í Víetnamstríðinu.
Marco Rubio, öldungadeildarþingmaður frá Flórída, var einn
þeirra sem skutu á auðjöfurinn.
„Ég held að svona ummæli sýni
að Donald Trump verði ekki
hæfur forseti,“ sagði hann.
- þea

dönsku farþegaferjunnar Stena Jutlandica við
innsiglinguna í Gautaborg aðfaranótt sunnudags. Gat myndaðist á bakborða ferjunnar við
áreksturinn og lak sjór inn í skrokkinn. Mikill
vindur hefur verið á svæðinu undanfarna daga
sem hefur torveldað siglingar jafnt sem rannsóknir á slysinu.
Enginn slasaðist við áreksturinn en meira en
530 farþegar voru um borð í ferjunni. Þá þykir
einnig mikil mildi að ekki hafi lekið olía í sjóinn en um tólf þúsund tonn af bensíni og dísilolíu voru um borð í olíuflutningaskipinu.
Lögregla á svæðinu hóf þegar í stað rann-

sókn á árekstrinum. Talið er að olíuflutningaskipið hafi beygt í vitlausa átt og þar með
skollið á ferjunni. Pekka Piirainen, talsmaður
sænsku samgöngustofnunarinnar, segir að líklega hafi verið um einhvers konar samskiptaörðugleika að ræða.
„Skipstjórinn er reynslumikill og tryggur
maður sem hefur verið á sjó í mörg ár,“ sagði
Trygve Möller, talsmaður sænska skipafélagsins Terntank sem á olíuflutningaskipið, við
sænska ríkisútvarpið í gær. Talið er að áhöfn
olíuflutningaskipsins beri ábyrgð á slysinu.
Ferjan var á leið frá Friðrikshöfn í Danmörku
til Gautaborgar.
- þea

ÁREKSTUR Enginn slasaðist og engin olía lak í sjó við

árekstur tveggja stórskipa við Gautaborg. NORDICPHOTOS/AFP

Íslensk tölvuleikjafyrirtæki
skoða landvinninga á Indlandi
Meðalaldur Indverja verður 29 ár eftir einungis fimm ár. Sendiherra Íslands á Indlandi segir þetta skapa tækifæri á stafrænum markaði. Íslensk tölvuleikjafyrirtæki horfa til markaðssetningar á vörum sínum á Indlandi.
Árið 2020 verður Indland yngsta
land í heimi, en meðalaldurinn
verður 29 ár. Þórir Ibsen, sendiherra Íslands á Indlandi, vakti
athygli á þessu á fundi íslensk-indverska sendiráðsins í gær. Á fundinum var rætt um tækifæri fyrir
aukin viðskipti á milli Íslands og
Indlands.
Þórir benti á að þessi aldurssamsetning Indverja væri sérstaklega
áhugaverð út frá stafrænni þróun.
Það skapaði tækifæri. „Það eru 1,2
milljarðar í landinu, 400 milljónir sem eru með tekjur á borð við
okkur, 243 milljónir eru í netsambandi og fer hraðvaxandi,“ sagði
Þórir. Þá benti hann á að 106 milljónir manna væru virkar á samfélagsmiðlunum, 886 milljónir með
farsíma og 92 milljónir virkar á
samfélagsmiðlunum í gegnum farsíma. „Árið 2020 verður meðalaldurinn 29 ár. Þetta er þumalputtakynslóðin sem kaupir og gerir allt
í gegnum síma og tölvur, hvort sem
það eru öpp, vörur eða þjónusta,“
sagði Þórir.
Þekktustu leikjaframleiðendur
hér á landi hafa áttað sig á möguleikum á markaðssetningu á Indlandi. Gunnar Hólmsteinn Guðmundsson, rekstrarstjóri hjá
Plain Vanilla, segir að fyrirtækið hafi byrjað sína markaðssetningu erlendis í Bandaríkjunum.
En síðastliðið sumar hafi verið
opnað fyrir fimm önnur tungumál
fyrir þessa útrás. Það er þýska,
franska, spænska, brasilíska og
portúgalska. „Á þessum tíma varð
Quiz-up mjög vinsælt á Indlandi,“
segir Gunnar Hólmsteinn. Fyrst
hafi fyrirtækið ekki áttað sig á
ástæðunum fyrir þessum vinsældum. En síðar hafi þeir áttað sig á
því að enskukunnátta á Indlandi
væri mikil. „Við töluðum við vini

SKJÁSKOT AF EVE ONLINE Upplýsingafulltrúi Eve Online segir ekkert kalla á frekari markaðssókn með Eve Online á Indlandi.

okkar hjá Facebook og Twitter. Og
þeir sáu mjög svipaða hluti gerast,“
segir Gunnar Hólmsteinn. Notkun
hafi verið mjög mikil á þessum
mörkuðum.
Í dag er Plain Vanilla vel í stakk
búið fyrir markaðssetningu á Indlandi vegna þess að þar starfar
Indverji sem getur haft samskipti
við notendur og spurningahöfunda.
Hann þekkir indverskan menningarheim mjög vel og ráðleggur Plain
Vanilla hvað á að leggja áherslu á
og hvaða spurningaflokka vantar.
„Þetta hefur gengið ótrúlega vel,“
segir Gunnar Hólmsteinn.
Eldar Ástþórsson, upplýsingafulltrúi CCP, segir að fyrirtækið
hafi fylgst vel með framvindunni

undanfarið, einkum með möguleika á markaðssetningu nýrra
leikja í huga.
„Við höfum um langt skeið verið
með áskrifendur eða viðskiptavini fyrir Eve Online á Indlandi.
En það hefur ekki verið í neinum
fjölda sem hefur kallað á frekari
markaðssókn,“ segir Eldar. Gerðar
hafi verið ýmsar tilraunir í gegnum tíðina með Eve Online-leikinn
á því svæði en það hafi ekki skilað
þeim árangri að það réttlætti að
farið yrði í frekari sókn þar. „En
við höfum verið mjög öflugir í Kína
og sömuleiðis einbeitt okkur að
Japansmarkaði fyrir Eve Online,“
segir Eldar.

Við
höfum um
langt skeið
verið með
áskrifendur
eða viðskiptavini fyrir Eve
Online á Indlandi. En það
hefur ekki verið í neinum
fjölda sem hefur kallað á
frekari markaðssókn.
Eldar Ástþórsson,
upplýsingafulltrúi CCP.

jonhakon@frettabladid.is

Liðsmenn Íslamska ríkisins sprengdu bílsprengju á götumarkaði á meðan Írakar fögnuðu föstulokum:

Skæruliðar drápu fimmtán börn í Bagdad
Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is

ÍRAK Liðsmenn Íslamska ríkisins felldu að minnsta kosti níutíu
Íraka, þar af fimmtán börn, þegar
bílsprengja sprakk á götumarkaði í
Bagdad, höfuðborg Íraks, á laugardaginn. Heimamenn í Bagdad voru
að fagna Eid al-Fitr-hátíðinni, sem
markar lok ramadan, föstumánaðar
múslima. Hátíðin er ein sú stærsta
í íslam.
„Fólk brann inni í bílum sínum
og á götum úti því engir sjúkra- eða
slökkviliðsbílar náðu á svæðið,“
sagði Muthanna Saadoun, 25 ára
götusópari, við íraska fjölmiðla.
Mjög þröngt var á götumarkaðinum
sem hindraði aðkomu sjúkrabíla.
„Eldur, lík, slasaðir, konur með
grátandi börn,“ sagði Salem Abu
Moqtada, 34 ára grænmetissali,
þegar hann lýsti svæðinu.

Auk þeirra níutíu sem féllu slösuðust 120 í sprengingunni sem
varð í hverfi sjíamúslima, sem eru
í minnihluta í Írak.
Forsætisráðherra Íraks, Haider al-Abadi, fordæmdi árásina og
kallaði hana fyrirlitlegan glæp Íslamska ríkisins.
Einnig dró til tíðinda hjá Íslamska ríkinu í Sádi-Arabíu á laugardag. Þarlend yfirvöld tilkynntu
um handtökur um fjögur hundruð
liðsmanna Íslamska ríkisins á síðustu vikum í landinu og sögðu að
þannig hefði verið komið í veg fyrir
hryðjuverkaárásir þeirra.
- þea
RÚSTIR Bílsprengja Íslamska ríkisins
lagði byggingar í rúst og varð níutíu að
bana í Írak.
NORDICPHOTOS/AFP

REYKJAVÍK Sími: 414-0000

///

AKUREYRI Sími: 464-8600

///

www.VBL.is

HJÁ OKKUR KENNIR ÝMISSA GRASA
FYRIR HEIMILIÐ, FYRIRTÆKIÐ, FRÍSTUNDABÓNDANN OG SUMARHÚSAEIGENDUR
SNÚNINGS- OG RAKSTRARVÉL
TVÆR VÉLAR Í EINNI – KJÖRIN FYRIR FRÍSTUNDABÓNDANN

LELY LOTUS 300 COMBI
Lyftutengd
Vinnslubreidd: 3 metrar
Fjöldi arma: 2 x 8

KANÍNUHÚS UPPHITAÐ
HEILSÁRSHÚS

HÚS FYRIR HÆNUR
EINNIG VARP- OG NETHÚS

FRAMÚRSKARANDI 5 LAGA RÚLLUPLAST
HEIMAVINNSLAN

EINNIG BINDINET OG GARN

MIKIÐ ÚRVAL

MEST SELDA SMÁVÉLIN 2014
VAKÚM-PÖKKUNARVÉLAR
HAKKAVÉLAR

FJÖLHÆFUR JAFNT UM VETUR SEM SUMAR

ÞURRKOFNAR

SUÐUPOTTAR

HANDVINDUR

RAFMAGNSVINDUR

GORMAVIGTAR

MYNDAVÉLASETT

YFIR 100 MISMUNANDI VERKFÆRI Í BOÐI

ÝMSAR VÖRUR Á GÓÐU VERÐI
FLUGNAPAPPÍR

FLUGNASPJÖLD

RAFMAGNS FLUGNABANAR

FLUGNAGILDRUR

Í BÍLINN OG HESTAKERRUNA

TÖLVUVIGTAR

BORÐVIGTAR

SKÍFUVIGTAR

VERSLANIR Í REYKJAVÍK OG AKUREYRI
www.VBL.is

REYKJAVÍK
Krókháls 5F
110 Reykjavík
Sími: 414-0000

AKUREYRI
Baldursnes 2
603 Akureyri
Sími: 464-8600
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1
HITABYLGJA Í KÓSÓVÓ Þessi maður steypir sér á kaf til að kæla sig niður í hitabylgju sem nú ríður yfir Kósóvó. Allt að fjörutíu stiga hiti mælist nú á svæðinu.

3

ÁSTAND
HEIMSINS

NORDICPHOTOTOS/AFP

51
4
2
2

3

PREDIKAÐ Í AÐDRAGANDA KOSNINGA Prestur í Búrúndí
predikar í aðdraganda forsetakosninga landsins sem fara fram
á morgun. Framboð sitjandi forseta til síns þriðja kjörtímabils
þykir umdeilt, þar sem stjórnarskrá heimilar aðeins tvö kjörtímabil.
NORDICPHOTOS/AFP

5

BARIST Á FULLU Öldungadeildarþingmaðurinn Bernie Sand-

ers, sem sækist eftir útnefningu Demókrataflokksins í Bandaríkjunum til forsetakosninga, heldur ræðu fyrir um ellefu þúsund manns í Arizona í gær. Sanders saxar nú á forskot Hillary
Clinton, fyrrverandi utanríkisráðherra, sem býður sig einnig
fram.
NORDICPHOTOS/AFP

4

UNGVERJAR REISA GIRÐINGU Ungverskir hermenn reisa girðingu til að stemma stigu við straumi flóttamanna frá Mið-Austurlöndum sem koma til landsins í gegn um Serbíu.
NORDICPHOTOS/AFP

FÁTÆK BÖRN FAGNA FÖSTULOKUM Þessi fátæku írösku börn fagna föstulokum í borginni Najaf með

því að leika sér.

NORDICPHOTOTOS/AFP
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Benjamin Netanyahu er mjög óánægður með samning stórvelda heimsins við Írana um kjarnorkumál:

Segir Írana vopnavæða hryðjuverkasamtök
ÍSRAEL „Í dag vopnavæða Íranar hryðju-

VÍÐINES Húsnæðið stendur nú autt.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Tómt húsnæði verði nýtt:

Heimilislausir
fari í Víðines
SAMFÉLAGSMÁL Fulltrúar Sjálf-

stæðisflokksins í borgarráði
Reykjavíkurborgar lögðu fram,
á fundi borgarráðs á fimmtudag, tillögu um að heimilislausum verði útbúinn samastaður í
ónýttu húsnæði borgarinnar í
Víðinesi.
Reykjavíkurborg keypti eignarhlut ríkisins í húsinu, sem
áður var hjúkrunarheimili, árið
2014. Húsnæðið hefur staðið autt
en til umræðu hefur komið að
flytja höfuðstöðvar Sorpu í húsnæðið.
Borgarráð frestaði afgreiðslu
tillögunnar.
- ih

Forseti boðar til kosninga:

Pólverjar kjósa
þing í október
PÓLLAND Bronislaw Komorowski, fráfarandi forseti Póllands, hefur boðað til þingkosninga í landinu þann 25. október
næstkomandi.
Skoðanakannanir benda til
þess að stjórnarflokkurinn
Borgaravettvangurinn, sem
hefur verið við völd síðastliðin
átta ár, mæti harðri andstöðu
frá Laga- og réttlætisflokknum,
flokki Andrzej Duda, verðandi
forseta.
Í nýlegri skoðanakönnun
Millward Brown mælist Borgaravettvangurinn með 23 prósenta fylgi, en Laga- og réttlætisflokkurinn með 33 prósenta
fylgi.
- aí

verkasamtök með eldflaugum og á morgun
munu þeir vopnavæða þau og sig sjálfa með
mun hættulegri vopnum,“ sagði Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels,
við fjölmiðla í gær. Netanyahu hélt þannig áfram gagnrýni sinni á samninga sem
náðust milli Írana og stórvelda heimsins,
Bandaríkin, Frakkland, Bretland, Rússland,
Kína, Þýskaland og Evrópusambandið, um
kjarnorkumál Írans.
Netanyahu sagði enn fremur að ummæli
Ali Khamenei, erkiklerks og æðsta valdamanns Írans, á laugardag sýndu að Íranar
ætluðu ekki að draga úr árásargirni sinni í

garð Ísraelsmanna og Bandaríkjamanna.
Khamenei sagði að stefna íranskra yfirvalda gagnvart Bandaríkjunum muni ekki
breytast og að Íranar sjái Bandaríkin enn
sem sinn versta óvin.
Samkomulag þjóðanna gengur út á að
Íranar muni ekki koma sér upp kjarnorkuvopnabúri eins og lengi hefur verið talin
ætlun þeirra þótt leiðtogar ríkisins hafi
ávallt neitað því. Á móti munu Bandaríkin
og Sameinuðu þjóðirnar aflétta viðskiptabanni á Írana.
Netanyahu sagði gróða Írana í kjölfar
afléttingar viðskiptabanna renna beint til
hryðjuverkasamtaka.
- þea

REIÐUR Benjamin Netanyahu segir Írana fjármagna
hryðjuverkastarfsemi í Mið-Austurlöndum.
NORDICPHOTOS/AFP

Nýjar „topClass“
uppþvottavélar
frá Bosch

Uppþvottavél, SMU 69T42SK (hvít):

Kynningarverð: 149.900 kr.
Fullt verð: 179.900 kr.
Á HÖFN Þung áhersla er lögð á skjóta

framkvæmd.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Eitt tilboð í Grynnslin:

Bjóða dýpkun á
tvöföldu verði
FRAMKVÆMDIR Eina tilboðið sem

barst í dýpkun á svokölluðum
Grynnslum í Hornafirði er hátt
í tvöfalt hærra en 33,6 milljón
króna kostnaðaráætlun Vegagerðarinnar. Tilboðið er 58,8
milljónir.
Stefnt er að því að dýpkunin hefjist 20. júlí og verði lokið
ekki síðar en 10. ágúst. Viðræður við tilboðsgjafann eru í gangi
og hafnarstjórn Hornafjarðar
segist leggja „þunga áherslu á
að samningar náist sem fyrst
á grunni kostnaðaráætlunar
og framkvæmdir hefjist hið
fyrsta“.
- gar

Uppþvottavél, SMU 69T45SK (stál):

Kynningarverð: 159.900 kr.
Fullt verð: 189.900 kr.

Hægt er að koma fyrir hnífapörum,
hnífapö
örum,
ausum, expressó-bollum
ausum
expressó bollum og litlum
itlum
fylgihlutum í hnífaparaskúﬀunni.

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
Skussa í ferðaþjónustu verður að stöðva:

Garðurinn okkar

F

erðamannaiðnaður á Íslandi hefur aldrei verið
stærri og fyrirferðarmeiri. Gríðarlegur fjöldi
erlendra ferðamanna flæðir yfir landið þvert
og endilangt í langferðabílum, á bílaleigubílum,
aðfluttum húsbílum, á hjólum og gangandi og guð
má vita hvað. Þar af er gríðarlegur fjöldi á ferðinni í skipulögðum ferðum íslenskra ferðaþjónustuaðila undir handleiðslu íslenska fararstjóra með íslenska bílstjóra við stýrið
og allt er þetta með sönnu arðbær atvinnustarfsemi og vel
það.
Forsenda þessarar starfsemi
er fyrst og fremst íslensk
náttúra. Fegurð hennar og
sérkenni, víðátta og mikilfengleiki. Eða með öðrum orðum
Magnús
landið sjálft í öllum sínum fjölGuðmundsson
breytileika. Og flest eigum við
magnus@frettabladid.is
það sameiginlegt sem erum
fædd og uppalin á þessu fallega og sérstaka landi að við erum stolt af náttúrufegurðinni,
víðáttunni og jafnvel ófyrirsjáanlegu veðrinu þó svo það eigi
það til að reyna á stundum helst til mikið á langlundargeð
okkar og lífsgleði.
En það sem við eigum þó ekki öll sameiginlegt er að lifa
og búa í hjarta landsins, því meirihluti þjóðarinnar býr í
þéttbýliskjörnum en ekki í sveitum landsins. Sveitunum sem
útlendingarnir vilja sjá og skoða. Sveitunum sem þeir borga
þéttbýlisreknum fyrirtækjum fullt af peningum fyrir að
ferðast um undir leiðsögn fagaðila. Fagaðilum sem ber því að
veita mannsæmandi þjónustu og virða það land sem ferðast
er um og að sjálfsögðu þá sem þar búa. Annað er ólíðandi.
Á síðustu dögum hefur verið að koma sífellt betur í ljós að á
þessu er verulegur misbrestur enda misjafn sauður í mörgu
fé.
Aðstöðuleysi er eitt og úr því má svo sannarlega bæta.
En sé litið til þeirra dæma sem skotið hafa upp kollinum að
undanförnu þá er ferðaþjónustunni einfaldlega ekki stætt
á því að skýla sér á bak við slíkt. Í skipulögðum ferðum er
skipuleggjendum vel kunnugt um aðstæður á hverjum stað
fyrir sig og því er það á þeirra ábyrgð að tryggja viðskiptavinum viðunandi salernisaðstöðu og að sjálfsögðu að sýna
löndum sínum og landi þá lágmarks kurteisi eða senda fólk
ekki í að sinna kalli náttúrunnar á bak við næstu brekku eða
stein, hvað þá inni í garð hjá fólki, fjárinn hafi það.
Af þessu ástandi má vissulega ráða að ferðaþjónusta á
Íslandi vex hraðar en yfirvöld vinna. Það er reyndar ekki
staðfesting á einhverjum ógnarhraða því íslenskt yfirvald á
stundum erfitt með að koma sér saman um úrlausn mála. En
nú verður ekki búið við slíkar aðstæður lengur. Þetta verður
að vera síðasta sumarið þar sem gengið er um Ísland eins og
ruslahaug og svartir sauðir í ferðaþjónustu komast upp með
að maka krókinn með skítlegum vinnubrögðum. Slíkt er einfaldlega ekki skattpeninganna virði. Landið, þjóðin og orðspor okkar um allan heim verður líka fyrr en síðar að veði.
Ef ekki á illa að fara verðum við að koma böndum á skussa
og umhverfissóða, bæta aðbúnað og ganga um hvers annars
garð eins og okkar eigin. Ísland er garðurinn okkar allra.
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Að vera eða ekki vera
Það er tæpt ár í næstu forsetakosningar. Á sama tíma, í lok síðasta
kjörtímabils, bjuggust allir við því að
Ólafur Ragnar Grímsson myndi hætta.
Hann og Dorrit höfðu keypt sér hús
í Mosfellsbæ og allt leit út fyrir að
sextán ár myndu nægja forsetanum. Í
áramótaávarpi hans í upphafi 2012 tilkynnti hann að þetta yrði hans síðasta
áramótaávarp – en rúmlega tveimur
mánuðum seinna, þann fjórða
mars, steig hann fram öllum að
óvörum og sagði áskoranirnar
einfaldlega of margar. Hann
yrði að svara þeim með fjórum
árum í viðbót. Þá sagðist Ólafur
aðeins ætla að sitja
hálft kjörtímabilið. En
hér erum við í dag.
Með Ólaf Ragnar á

nítjánda ári í embætti. Á síðasta ári
sagði hann að þetta yrði hans síðasta
kjörtímabil. Hann færi ekki fram aftur.

Aldur er afstæður
En nú berast fregnir af því að fylgismenn hans séu byrjaðir að sækjast
eftir stuðningi við Ólaf. Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins hefur
gengið tölvupóstur til stuðnings Ólafi,
þar sem bent er á að ef Hillary Clinton
yrði forseti Bandaríkjanna væri hún
69 ára gömul að hefja embætti.
Þau væru ekki einu þjóðhöfðingjar heimsins sem ættu rétt
á ellilífeyri. Raúl Castro, forseti
Kúbu, er 84 ára gamall og
Róbert Mugabe,
forseti Simbabve,
91 árs.

Skorað á Katrínu
Á síðustu mánuðum hefur nafn
Katrínar Jakobsdóttur, formanns VG,
verið nefnt æ oftar í samhengi við forsetastólinn. Þegar sögurnar fóru af stað
risu hárin á stuðningsmönnum hennar
á vinstri vængnum. Það var ljóst að fátt
væri verra í huga vinstrimanna en að
missa Katrínu úr stjórnmálunum og á
Bessastaði. Foringjakreppa vinstrisins
er svo skæð að VG myndi einfaldlega
lognast út af ef Katrínar nyti ekki
við og draumurinn um sameinaðan vinstri væng undir
forystu hennar verða að engu.
Þrátt fyrir það væri þetta án
nokkurs vafa sniðugasta skref
sem hún tæki á sínum ferli. Af
Bessastöðum væru henni allir
vegir færir.
snaeros@frettabladid.is
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Tækifæri fyrir hjúkrunarfræðinga
KJARAMÁL

KOMDU OG
UPPLIFÐU
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Sigríður Á.
Andersen
alþingismaður

Fátt er svo með öllu illt að ekki boði
nokkurt gott. Hjúkrunarfræðingar eru
óánægðir með kjör sín hjá ríkisspítalanum. Ríkið telur sér ekki fært að hækka
launin jafn mikið og hjúkrunarfræðingar krefjast. Hjúkrunarfræðingar virðast
ekki vilja að höggvið sé á hnútinn með
gerðardómi sem þó myndi takmarka tjón
beggja deiluaðila. Þess í stað kjósa sumir
þeirra að segja upp störfum. Í þessari
erfiðu stöðu felast þó kannski tækifæri
fyrir alla.
Uppsagnir hjúkrunarfræðinga vegna
kjaradeilunnar eru skiljanlegar og ef
undan er skilinn samtakamáttur uppsagnanna, sem kann að orka tvímælis,
þá eru þær í engu frábrugðnar því sem
þekkt er á hinum almenna vinnumarkaði. Fyrirtæki sæta því stöðugt að missa
hæft starfsfólk vegna ágreinings um
laun, og oft til samkeppnisaðila. Hví
skyldi þessu vera öðruvísi farið hjá ríkinu? Vandinn sem blasir þó við hjúkrunarfræðingum er sá að ekki er um auðugan garð að gresja hér á landi fyrir þá
sem hafa hug á að vinna við hjúkrun.
Yfir þeim markaði gín ríkið nánast eitt.
Að því leyti er hjúkrunarfræðingum
vorkunn. Þeir hafa að fáu að hverfa og

trúlega munu áfram starfa á spítalanum
hjúkrunarfræðingar óánægðir með laun
sín, hver sem þau verða. Þeir sjá ekki
tækifæri utan spítalans.
En hér veldur hver á heldur. Auðvitað eru tækifæri fyrir hjúkrunarfræðinga utan veggja ríkisspítala, jafnvel við
hjúkrun. En þau þarf að grípa. Það sjá
mögulega þeir hjúkrunarfræðingar sem
nú hafa boðað stofnun félags um hjúkrunarþjónustu sem væri í stakk búin til
þess að selja ríkinu sem öðrum þjónustu
hjúkrunarfræðinga. En þeir eiga ekki að
einblína á ríkið í þessum efnum. Fjölgun fyrirtækja í hvers kyns heilbrigðisþjónustu hefur ekki bara í för með sér
tækifæri fyrir lækna heldur einnig fyrir
hjúkrunarfræðinga og aðra starfsmenn
heilbrigðiskerfisins. Þessum tækifærum
utan ríkisrekstursins þarf hins vegar
að fjölga. Það gerir enginn nema heilbrigðisstéttirnar sjálfar sem best þekkja
spurnina eftir nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu. Með aukinni þátttöku heilbrigðisstarfsfólks utan ríkiskerfisins
fær ríkið líka þá samkeppni og aðhald
sem nauðsynleg er til þess að geta staðið undir starfsemi þar sem flestir eru
ánægðir, sjúklingar og starfsmenn.
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Timeo Danaos …
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Við heyrum sögur af heilu
grísku eyjunum þar sem allir
þykjast vera blindir, og amma
þeirra líka, og fá bætur samkvæmt því. Við heyrum sögur
af fólki sem hættir að vinna um
sextugt og jafnvel fyrr, og allir á
eftirlaunum og síðan ekkjan eða
ekkillinn og loks fjölskyldan öll,
og amma þeirra líka. Og alltaf
partí.
Svo heyrum við aðrar sögur:
af harðduglegum Þjóðverjum
og útþrælkuðum Finnum þar
sem enginn ann sér hvíldar –
og amma þeirra ekki heldur því
eftirlaunaaldurinn er svo hár –
og til hvers? Jú, einhver þarf að
borga partíið hjá Grikkjum.
Hvað nú ef …?
Gott og vel. Maður skilur það
að ekki gengur til lengdar að
reka ríkissjóð með stórkostlegum lántökum til að standa undir
falskri velferð meðan skattheimtu er ábótavant og auðkýfingar stela öllu steini léttara og
skjóta því undan til borga sem
taka þýfi fagnandi – til dæmis
London.
En ímyndum okkur rétt sem
snöggvast að Grikkir hefðu
ráðist á Tyrki út af deilum um
yfirráð yfir Kýpur (sem gæti
reyndar ekki gerst á meðan
Grikkir eru í ESB). Ímyndum
okkur að þeir hefðu farið halloka og Tyrkir hrakið þá til baka
og barist hafi verið af grimmd
um helstu borgir Grikklands.
Ímyndum okkur að allt væri
í kaldakoli í Grikklandi út af
þessu heimskulega frumhlaupi
og landið þyrfti sárlega á enduruppbyggingu að halda. Hvernig

yrði neyðarkalli Grikkja tekið
af öðrum þjóðum?
Kannski er þetta fáránlegur
þankagangur en maður getur
ekki varist þeirri hugsun að
Grikkir hefðu mætt meiri skilningi og samúð innan vébanda
ESB ef þeir hefðu eytt öllum
þessum skrilljónum í stríðsrekstur, kaup á vígtólum, manndráp og eyðileggingu en í það
sem þeir eru sagðir hafa gert: að
auka lífsgæði sín. Neyðin væri
á einhvern máta verðugri eftir
stríð en eftir velferð. Það er eins
og það sé ófyrirgefanlegt, að
hafa tekið öll þessi lán til þess að
lækka eftirlaunaaldur og hækka
bætur og reyna að byggja upp
vísi að velferðarsamfélagi.
Með öðrum orðum: það er eins
og verra þyki að nota ómælt fé
til að láta fólk hafa það gott en
að nota ómælt fé til að láta fólk
hafa það skítt. Og helst drepa
það.
Fyrir utanaðkomandi mann
lítur út fyrir að hjálp til Grikkja
um þessar mundir sé einkum
fólgin í því að peningar séu látnir renna úr einum banka í annan
– kannski milli deilda í einum og
sama bankanum. Grikkir þurfa
hjálp við að ná peningum frá
útrásarvíkingunum sínum sem
létu greipar sópa um banka og
komu þýfinu fyrir í London og
Sviss; þeir þurfa stuðning við að
halda gangandi stofnunum samfélagsins. Það er aðalatriðið –
ekki aðdragandinn. En umfram
allt þurfa þeir hagvöxt: Og hann
verður ekki fenginn með niðurskurði eins og marg-afsönnuð
skólaspeki hagfræðinnar boðar
heldur með örvandi aðgerðum.
Ekkert lýðræði hér!
Það var furðulegt að horfa upp á
atburðarásina kringum þjóðaratkvæðagreiðsluna sem Tsipras forsætisráðherra efndi til. Í
fyrstu fannst manni hann vera
eins og verkalýðsforingi sem
stillt er upp við vegg af viðsemjendum sínum og látinn ganga að

afarkostum, en neitar og vísar
tilboðinu til félagsmanna sinna
í því skyni að sækja sér nýtt
umboð til samninga, fá styrk af
því lýðræðislega umboði. – Eruð
þið með mér? Eruð þið á bak við
mig? Gríska þjóðin hlýddi kallinu og fólk þyrptist á kjörstaði
og Tsipras fékk yfirgnæfandi
meirihluta. Og þjóðin hélt veislur og braut diska og dansaði við
búsúkí því að hún hélt að þarna
hefðu orðið vatnaskil og þjóðin
loks tekið málin í sínar hendur.
Tsipras kom sigri hrósandi að
borðinu á ný en nú brá svo við
að sigurinn í þjóðaratkvæðagreiðslunni hafði ekki veitt
honum nýtt umboð, heldur
þvert á móti. Sigurinn hafði
rýrt umboð hans. Og nú var
ekki leitað leiða til að semja á
þann hátt að fremur gæti fallið í
geð grískum kjósendum heldur
þvert á móti, hertar skrúfurnar: í boði var verri samningur. Í
boði var niðurlæging.
Samkvæmt viðsemjendunum hafði hann drýgt höfuðsynd hins evrópska stjórnmálamanns: Hann hafði ráðfært sig
við þjóðina. Hann hafði iðkað
beint lýðræði en ekki látið
atvinnumennina í faginu um
þetta. Og eins og við vitum er
fólkið bara fúskarar í því að
taka ákvarðanir í málefnum
sem varða það sjálft, líf þess og
heill. Skilaboðin voru: Aldrei
gera þetta aftur!
„Timeo Danaos et dona ferentes“ kvað Virgill: Óttist Grikki
og líka þegar þeir koma færandi
hendi, og vísaði þar til Trójuhestsins. Góð og gild speki sem
smáþjóðir eiga alltaf að muna í
samskiptum við stórveldi: ekki
síst alræðisríki eins og Kína,
Sádi-Arabíu og Rússland. Og
nú hafa Grikkir komist að því
fullkeyptu. Og við erum ýmsu
nær um það hvernig smáþjóð
getur reitt af innan Evrópusambandsins, fari hún óvarlega. Enn
höfum við að vísu ekki fengið að
vita hvað aðild að sambandinu

myndi þýða fyrir Íslendinga,
því að það er ekki bara í Brussel
sem mönnum er illa við þjóðaratkvæðagreiðslur heldur líka
hér í ríkisstjórninni. Sjálfkrafa
finnum við til með Grikkjum,
smáþjóðinni sem má sæta afarkostum eftir að hafa í góðri trú
tekið mikil lán, en kannski er
nærtækara fyrir Íslendinga,
þrátt fyrir allt, að líta til annarra Norðurlandaþjóða innan
ESB þegar vegnir eru og metnir
kostir og ókostir aðildar.

Grikkir þurfa hjálp
við að ná peningum
frá útrásarvíkingunum
sínum sem létu greipar sópa
um banka og komu þýfinu
fyrir í London og Sviss; þeir
þurfa stuðning við að halda
gangandi stofnunum samfélagsins.

HRAUNBORGIR GRÍMSNESI

Unga fólkið hringir viðvörunarbjöllum
Eitt af því sem einkenndi STJÓRNMÁL
Þjóðir sem við venjusíðustu sveitarstjórnlega berum okkur saman
arkosningar var dræm
við hafa flestar upplifkosningaþátttaka, sérað sömu þróun og eru að
staklega á meðal ungs
spyrja sig sömu spurnfólks. Reyndar hefur
inga og við. Hvað getum
kosningaþátttaka aldrei
við gert?
verið minni hér á landi.
Ef við ætlum að finna
leiðir til þess að vernda
Í stærstu sveitarfélögunlýðræðið og stuðla að
um var hún einungis um Gunnar Axel
jákvæðri þróun þess
60% en á landsvísu var Axelsson
verðum við að byrja á
hún 66,5%, samanborið bæjarfulltrúi í
því að viðurkenna að
við 83,2% árið 2002. Í ald- Hafnarﬁrði
vandamálið liggur ekki
urshópnum 25-29 ára var
hjá ungu fólki eða kjósendum
kjörsóknin einungis 45,4%.
Af tölunum að dæma virðist
almennt. Þrátt fyrir dræma kjörþróunin vera eins í öllum aldurssókn virðist áhugi ungs fólks á
þátttöku í mótun samfélagsins
hópum. Unga fólkið dregur vagninn í þeirri þróun. Sú þróun sem
nefnilega ekkert hafa dvínað og
við sjáum þeirra á meðal er augjafnvel þvert á móti.
ljós fyrirboði um þá átt sem samSamhliða minnkandi kjörsókn
félagið er að þokast í.
má sjá aukna þátttöku ungs fólks
á sviðum sem við erum ekki endiEkki séríslenskt
lega vön að skilgreina sem hluta
Það er auðvelt að draga þá ályktaf hinu formlega stjórnmálasviði.
un að hér sé um að ræða sérísTil dæmis í grasrótarstarfi sem
lenskt viðfangsefni og að ungt
ekki tengist hefðbundnum stjórnfólk á Íslandi hafi einfaldlega
málaflokkum og um allan heim
ekki áhuga á stjórnmálum eða
hefur ungt fólk verið í framlínu
þjóðmálum almennt. Það væri
mótmæla og beinna aðgerða síðþó mikil einföldun. Þvert á móti
ustu ár. Virknin og viljinn til
bendir þróunin í Evrópu og víðþátttöku er því til staðar og jafnast í hinum vestræna heimi til
vel enn meiri en áður. Spurningþess að kosningaþátttaka fólks
in sem við stöndum frammi fyrir
á öllum aldri fari hratt dvínandi
er því ekki endilega hvernig við
og efasemdir um gildi stjórngetum virkjað ungt fólk, heldmálaflokka hafi aukist á sama
ur kannski frekar hvað það er
í okkar lýðræðiskerfi og þróun
tíma og traust til stjórnvalda og
samfélagsins sem fólk er ósátt
lykilstofnana samfélagsins fari
við og hvernig við getum bætt
minnkandi. Þessi þróun er mest
áberandi á meðal ungs fólks.
það.
Rannsóknir, meðal annars á
Lýðræðið er undir
Íslandi, benda til þess að ungu
fólki finnist þátttaka sín í stjórnEin af þeim skýringum sem hafa
málum ekki skipta máli, að ungt
verið nefndar er aukinn ójöfnfólk upplifi ekki lýðræðiskerfið
uður og vaxandi valdaójafnvægi
á jákvæðan hátt og finni ekki að
sem honum fylgir. Bent hefur
atkvæði þess sé einhvers virði.
verið á að auknum ójöfnuði fylgi

➜ Það er auðvelt að draga

þá ályktun að hér sé um að
ræða séríslenskt viðfangsefni og að ungt fólk á Íslandi
haﬁ einfaldlega ekki áhuga
á stjórnmálum eða þjóðmálum almennt.

ekki aðeins neikvæð þjóðhagsleg
áhrif, ójöfnuður dragi úr hagvexti og samkeppnishæfni þjóða,
heldur séu vestræn ríki komin að
þeim mörkum í misskiptingu auðs
og tekna að það beinlínis flæði
undan lýðræðislegu skipulagi
þeirra. Sífellt meiri auður safnist á færri hendur sem um leið
hafa sífellt meiri ítök á hinu pólitíska sviði. Með auknum ójöfnuði
myndast þannig ójafnvægi í samfélaginu, áhrif sterkra sérhagsmunaafla aukast og áhrif hins
almenna kjósanda dvínar sem og
áhugi hans á að taka þátt.
Unga fólkið hringir
viðvörunarbjöllum
Kjarni málsins er sá að þegar nýir
kjósendur sjá ekki raunverulegan
tilgang með því að mæta á kjörstað og kjósa ættu allar viðvörunarbjöllur samfélagsins að hringja.
Spurningarnar sem við þurfum að
spyrja snúa ekki aðeins að ungu
fólki heldur lýðræðiskerfi okkar
almennt. Í afstöðu ungs fólks og
upplifun á núverandi kerfi liggja
hins vegar augljóslega svörin.
Þess vegna verðum við að tryggja
að rödd þess heyrist og ungt fólk
fái tækifæri til þátttöku, til þess
að hafa áhrif á samfélagið og
þróun þess. Það er ekki nóg að
tala um það, það þarf að láta verkin tala.

FALLEGT SUMARHÚS
MEÐ GESTAHÚSI
Á GÓÐUM STAÐ
Sumarhúsið er 31,7 fm. að stærð, gestahús er 12,2 fm.
Samtals 43,9 fm. Sumarhúsið (1990) er fullbúið og í góðu
ástandi. Vandað gestahús, byggt 2012, er tilbúið að utan
en fokhelt að innan. Eitt svefnherbergi og svefnloft er í
sumarhúsinu. Góð timburverönd við húsið sem er ca. 90
fm. Lóðin er 0,5 hektarar og fallega gróin. Sumarhúsið er
í göngufæri við þjónustumiðstöð með sundlaug, heitum
pottum, golfvelli, minigolﬁ og annarri afþreyingu.

Verð: 10.900.000 kr.
Fjárfesting Fasteignasala ehf.
Sími 562 42 50 | fjarfesting@fjarfesting.is
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1198 Bein Þorláks Þórhallssonar biskup voru
tekin og lögð í skrín í
Skálholti.

Faðir erfðafræðinnar kemur í heiminn
Gregor Mendel, sem af mörgum er talinn
vera upphafsmaður erfðafræðinnar,
fæddist þennan dag árið 1822. Hann var
austurrískur munkur. Mendel ræktaði
skrautjurtir og kannaði með þeim áhrif
erfða og umhverfis á útlit og byggingu
plantna. Síðar hóf hann ræktun baunaplantna í sama tilgangi. Eftir rannsóknir
sínar dró hann þær ályktanir að eiginleikar erfðust milli foreldra og afkvæma
með sérstökum eindum. Þessar eindir
voru síðar kallaðar gen.
Út frá því var lögmál Mendels þróað.

1627 Guðbrandur Þorláksson, biskup á Hólum,
lést eftir 56 ár í embætti.
1894 Stefán Jóhann Stefánsson, fyrrverandi forsætisráðherra, fæddist.
1934 Stéttarfélagið Sókn var
stofnað, það rann síðar inn
í Eflingu.
1947 Ólafur krónprins
Noregs afhjúpaði styttu
af Snorra Sturlusyni.

Í umfjöllun Margrétar Bjarkar Sigurðardóttur, líffræðings á Vísindavefnum,
kemur fram að Mendel birti niðurstöður
sínar í grein sem hann nefndi Rannsóknir á erfðablöndun plantna. Hann kynnti
þær upphaflega á tveimur fundum
Náttúrufræðifélags Brunn í Bóhemíu
árið 1865. Greinin kom hins vegar ekki
formlega út fyrr en árið 1866 í Tímariti
Náttúrufræðifélags Brunn. Tæpum 20
árum seinna lést Mendel. Greinin vakti
hins vegar ekki athygli fyrr en að Mendel
látnum.

1969 Appolló 11. lenti á
tunglinu.
1973 Flugfélag Íslands og
Loftleiðir sameinuðust og
úr varð Flugleiðir hf.
1973 Hákon krónprins
Noregs fæddist.
1989 Hvalveiðum Íslendinga lauk tímabundið.

Ástkær faðir okkar og tengdafaðir,

EINAR BERGMANN
GUÐJÓNSSON
rafeindavirki,

varð bráðkvaddur í Taílandi þann 15. júlí sl.
Fyrir hönd allra aðstandenda,
Sigrún Einarsdóttir
Gunnar Smári Einarsson
Kjartan Örn Einarsson

Ragnar Birkir Björnsson
Cassie Chong
Hulda Hlín Magnúsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

HULDA INGVARSDÓTTIR
áður til heimilis að Skipasundi 87,

lést þann 14. júlí á Dvalarheimilinu Grund.
Alúðarþakkir til starfsfólks V-3B á Grund.
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju
miðvikudaginn 22. júlí kl. 13.00.
Ingþór Arnórsson
Guðný Sigurbjörnsdóttir
Sigríður Arnórsdóttir
Svavar Þórhallsson
barnabörn og barnabarnabörn.

SIGURVEGARINN Þorbergur Ingi Jónsson kom í mark á innan við fjórum klukkustundum.

Kær frænka okkar,

LÁRA GUNNARSDÓTTIR
Hjúkrunar- og dvalarheimilinu Höfða,
Akranesi,

andaðist 13. júlí. Útför hennar fer fram
frá Akraneskirkju miðvikudaginn 22. júlí
kl. 14.00.
Fyrir hönd ættingja,
Þórunn Árnadóttir

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

GUÐMUNDA MAGNFRÍÐUR
INGIMUNDARDÓTTIR
Sólvangsvegi 1, Hafnarfirði,

lést á Landakoti 10. júlí síðastliðinn. Útför
hennar fer fram frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði
23. júlí kl. 13.00.
Egill Egilsson

Ástkær eiginkona og dóttir,

MARGRÉT TÓMASDÓTTIR
lést á LSH krabbameinsdeild 12. júlí
síðastliðinn. Útför hefur farið fram í kyrrþey.
Arnar Jósefsson
Tómas Jónsson

MYND/UNA ÞORGILSDÓTTIR

Allir gapandi yﬁr
árangri Þorbergs Inga
Sigurvegari Laugavegshlaupsins setti brautarmet. Upplýsingafulltrúi hlaupsins segir að
fyrir hlaupið haﬁ efasemdir verið um að hægt væri að ljúka við það á innan við fjórum
klukkustundum. Vel á fjórða hundrað hlaupara kom í mark.
Nítjánda Laugavegshlaupið fór fram á
laugardaginn. Þorbergur Ingi Jónsson
var fyrstur í mark á 3:59:13. Amber
Ferreira frá Bandaríkjunum var fyrst
kvenna í mark á 5:48:47. Anna Lilja
Sigurðardóttir, upplýsingafulltrúi
hlaupsins, segir að hlaupið hafi gengið mjög vel. „Við vorum stressuð út af
þessum snjó og hann var erfiður eins
og búist var við.“
Anna Lilja segir að hlauparar hafi
fengið gott veður og leiðin í það heila
verið mjög góð. Það hafi því allt gengið mjög vel. „Það finnst öllum gaman
á Íslandi þegar það er gott veður. Það
var æðislegt veður og það komu allir
voða glaðir í mark.“ Anna Lilja segir
að tíminn sem Þorbergur hljóp á hafi
verið nýtt brautarmet. „Það hefur
enginn hlaupið þetta svona hratt
áður. Það er ekkert langt síðan fólk
hélt að það væri ekki hægt að komast
þessa leið undir fjórum tímum,“ segir
Anna Lilja og bendir á að Þorbergur
hafi slegið metið í fyrra á 4.07 og svo

náð því undir fjórum klukkustundum
núna. „Það voru allir gapandi hissa,“
segir Anna Lilja.
Það er Reykjavíkurmaraþonið
sem stendur að Laugavegshlaupinu.
Þar er nóg að gera þessa dagana, því
fram undan er Reykjavíkurmaraþon
Íslandsbanka á Menningarnótt og í
júní var miðnæturhlaupið. Anna Lilja
telur að áhugi almennings á hlaupum sé að aukast. Þessi þrjú hlaup á
vegum Reykjavíkurmaraþons vaxi
stöðugt. „Það er aukning á hverju einasta ári núna og búið að vera lengi. Í
ár eru það sérstaklega útlendingarnir
sem hafa gefið þennan vöxt. Helmingur þátttakenda í Laugavegshlaupinu
núna voru útlendingar,“ segir Anna
Lilja.
Fjögur hundruð manns byrjuðu
hlaupið á laugardaginn en 361 kláraði.
„Það er mjög fínt hlutfall og nokkuð
svipað og undanfarin ár,“ segir Anna
Lilja. Og hún tekur undir þá skoðun að
Laugavegshlaupið sé ekki fyrir hvern

Það hefur enginn
hlaupið þetta svona hratt
áður. Það er ekkert langt
síðan fólk hélt að það væri
ekki hægt að komast þessa
leið undir fjórum tímum

sem er. „Þetta er bara fyrir ofurmenn
og -konur,“ segir hún í léttum dúr en
bætir við að það sé átján ára aldurstakmark og ítrekað sé fyrir þátttakendum að þeir þurfi að hafa stundað
brekkuhlaup og vera vel undirbúnir.
Hún segir að 50 manns vinni á vegum
hlaupsins á hlaupaleiðinni og björgunarsveitarbíll komist á Laugaveginn til
að sækja þá sem ekki ná að klára. Svo
sé hægt að fara á fjallarútu í Emstrur
og sækja fólk þar.
jonhakon@frettabladid.is

MÁLAR Á STEINA
Kolbrún Pálsdóttir er fjölhæf þegar
kemur að ýmsu föndri. Undanfarið
hefur hún málað steina í ýmsum
gerðum og litum.
Síða 2

FRUMKVÖÐLAR
Hugmyndin að
kertastjakagerð
Heiðu og Guðbjargar
varð til í áfanga í
frumkvöðlafræði í FG
sem þær sátu báðar.
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EINFALDIR OG HRÁIR
HANDGERÐIR STJAKAR Vinkonurnar Guðbjörg Birta Bernharðsdóttir og
Heiða María Ívarsdóttir gera Vulcan-kertastjakana í bílskúrnum heima. Þær
spá mikið í innanhússhönnun og skreyta umhverfi sitt með fallegum hlutum.

S

ameiginlegur áhugi á innanhússhönnun og áfangi í frumkvöðlafræði varð til þess að þær Heiða
María Ívarsdóttir og Guðbjörg Birta
Bernharðsdóttir fóru að búa til steypta
kertastjaka. „Við vorum saman í FG
og tókum þar áfanga sem heitir frumkvöðlafræði og gengur út á það að
stofna fyrirtæki. Þar sem við höfum
báðar mikinn áhuga á innanhússhönnun varð til hugmyndin um Vulcan-kertastjakana,“ útskýrir Heiða. Guðbjörg
tekur upp þráðinn og lýsir stjakagerðinni. „Við steypum kertastjakana sjálfar
í bílskúrnum heima, blöndum steypuna
og hellum henni í form. Þegar hún hefur
þornað pússum við þá og málum síðan
botninn og neðri part þeirra. Einnig
setjum við tappa undir þá til að koma í
veg fyrir að þeir rispi.“ Stöllurnar eiga
hvor sinn helminginn í fyrirtækinu og er
verkaskiptingin skýr, Heiða sér um fjármál og markaðsmál og Guðbjörg sér um
sölu- og framkvæmdamál.

IITTALA Í UPPÁHALDI Eins og áður
segir hafa Guðbjörg og Heiða gaman af
því að spá í innanhússhönnun og eyða
þær miklum tíma á kaffihúsum að skoða

tímarit til að fá hugmyndir. „Við erum
báðar hrifnastar af einföldum skandinavískum stíl. Kertastjakarnir okkar
lýsa vel eigin stíl, en þeir eru einfaldir
en smámunasamir, hráir og litríkir. Það
er líka skemmtilegt við stjakana að þeir
passa inn í hvaða horn sem er, þar sem
þeir eru mjög hlutlausir og hægt er
að velja sinn lit,“ segir Guðbjörg. „Við
spáum helst í litlu hlutunum eins og eldhúsáhöldum, kertastjökum, ljósum og
vösum. Og skreytum því heimilið okkar
með alls kyns fallegum litlum hlutum,“
bætir Heiða við.
Alvar Aalto, hönnuður Iittala, er
helsta fyrirmynd þeirra Heiðu og Guðbjargar og eru hlutir eftir hann meðal
uppáhaldshluta þeirra beggja. „Hönnun
hans er rosalega falleg, vinsæl, skapandi, skemmtileg og hvetjandi,“ segja
þær og bæta við að hönnun Iittala,
Rosendahl, House Doctor, Heiðdísar
Helgadóttur og Sifjar Jakobs sé einnig
að þeirra skapi.
Þær eiga báðar Omaggio-vasa sem er
uppáhaldshlutur beggja. Annað eftirlæti
Guðbjargar er annar vasi frá Iittala en í
uppáhaldi hjá Heiðu auk Omaggio-vasans eru glös frá Iittala.

LÝSANDI Vulcankertastjakarnir frá Heiðu
og Guðbjörgu eru til í
nokkrum útgáfum.

VULCAN-KERTASTJAKI Kertaljós er
alltaf kósí og kertastjakarnir frá Vulcan koma
vel út.

FÓLK| HEIMILI

FÆR FRIÐ Í SÁLINA
MEÐ FÖNDRINU
FALLEGT SKRAUT Kolbrún Pálsdóttir hefur undanfarið dundað sér við að
mála á steina. Hún notar þá sem skraut og gefur þá í tækifærisgjafir.

K

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

olbrún Pálsdóttir hefur
föndrað og dundað við
ýmislegt í höndunum frá
því hún man eftir sér. Um árabil
bjó hún til skartgripi úr silfri
eftir að hún fór á námskeið í
skartgripagerð í Danmörku þar
sem hún bjó í áratug. „Ég hef
líka verið að binda flugur til að
nota í veiði, ef það telst með
sem föndur, svo hef ég alltaf
málað og teiknað. Einnig hef
ég alltaf hoppað á þær tískubylgjur sem koma í föndrinu og
búið til dæmis til myndaramma
úr efni, servíettur í þrívíddarramma, málað á postulín og
skorið út í tré.“
Síðastliðna sex mánuði hefur
Kolbrún dundað sér við að
mála á steina sem hún notar
bæði sem garðskraut og upp
á punt inni hjá sér. „Ég hef
skreytt allt húsið hjá mér og
var með rollur úti um allt hús.
Dóttir mín var farin að telja
hvað væru margar rollur í
stofunni og voru þær á tímabili
að nálgast tuttugu stykki en
ég hef selt eitthvað af þeim og
svo auðvitað gefið fjölskyldunni,“ segir hún létt í bragði en
Kolbrún hefur málað nokkuð
marga steina sem rollur. Þær
eru með því skemmtilegra sem
hún málar á steinana en annars
er einn ákveðinn steinn í uppáhaldi hjá henni. „Ég málaði
á stein sem er í stærra lagi
nokkra rauða túlípana og lakkaði nokkrum sinnum yfir og nú
fær þessi steinn að standa við
leiði frænda míns. Ég bjó hann
til í tilefni þess að hann hefði
orðið fimmtíu ára og ég kalla
steinninn eilífðarblóm,“ segir
hún og brosir.
Hugmyndina að steinunum
fékk Kolbrún þegar hún var að
leita að góðum hugmyndum til
að setja inn á Facebook-síðuna
sína sem heitir Hugmyndabanki
Kollu.
„Þar rakst ég á fullt af
sniðugum leiðum til að nota
fallega málaða steina. Ég er í
Facebook-hópi þar sem fólk
deilir reynslu sinni af því hvaða
málningu og lakk er best að
nota miðað við hvort steinninn
eigi að standa inni eða úti og
margt fleira. Undanfarið hef ég
líka verið að föndra úr rekaviði
og öðru sem ég finn í fjörunni.“

FÖNDURKONA Kolbrún hefur lengi haft áhuga á föndri og handavinnu.
MYNDIR/ÚR EINKASAFNI

GARÐSKRAUT Steinarnir hennar Kolbrúnar sóma sér vel sem garðskraut.

Lofthradi.is Sími 1817

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
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Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429
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Kynningarblað GOmobile, Já.is, forrit í uppáhaldi og forrit í ferðalagið.
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Safnaðu peningum með símanum
GOmobile er fullkomlega einföld leið fyrir notendur að safna peningum sjálfkrafa með símanum sínum. Það eina sem þarf að gera
er að sækja appið, tengja greiðslukort við það og gera svo það sem venjan segir til um. Á meðan safnar síminn peningum. Við notkun
greiðslukortsins hjá samstarfsfyrirtækjum GOmobile fær notandinn hluta af upphæðinni til baka inn á GOmobile-reikninginn sinn.

G

Omobile er app sem gerir
fólki kleift að safna peningum sjálfkrafa með símanum sínum. Eina sem þarf að
gera er að sækja GOmobile-appið (GOmobile-inneignarkerfi)
og tengja greiðslukortið sitt inn.
Þegar viðkomandi notar greiðslukortið sitt hjá samstarfsfyrirtækjum GOmobile sem eru á yfir þrjú
hundruð stöðum um allt land fær
hann hluta af upphæðinni til baka
inn á GOmobile-reikninginn sinn
í appinu. Endurgreiðslan kemur í
formi inneignar sem birtist í appinu jafnóðum. Þessa inneign má
svo nota til að greiða niður alla
fjarskiptareikninga hjá Símanum
eða til að kaupa vörur í vefverslun GOmobile. Þjónustan kostar
ekkert og er algjörlega fyrirhafnarlaus fyrir neytandann. Í stuttu
máli virkar þetta svona; þú sækir
app, tengir kortið þitt, gerir svo
það sem þú gerir vanalega og síminn safnar peningum á meðan.
„Það að ná í GOmobile-appið er
því líklegast það sniðugasta sem
þú getur gert í dag, “ segir Hálfdán Steinþórsson, framkvæmdastjóri GOmobile.

Einfaldleiki, þægindi og ágóði
Hálfdán segir það hafa tekið rúm
tvö ár að þróa GOmobile-lausnina þannig að hún yrði eins og þau
vildu hafa hana. GOmobile-kerfið varð að veruleika í samstarfi við
Símann, Vildarkerfi, Valitor, Borgun, Kortaþjónustuna og greiðsluveitu Seðlabankans. „Kerfið var
því skemmtilega flókið í smíðum en fullkomlega einfalt fyrir
notandann sem var alltaf markmiðið. Það skiptir okkur mestu
máli að notandinn upplifi einfaldleikann, þægindin og umfram allt ágóðann. Þess vegna er
það þannig að notandinn þarf

aldrei að biðja um endurgreiðsluna, hann þarf ekki að sýna neitt
eða gera neitt. Hann einfaldlega
mætir í samstarfsfyrirtæki, borgar og svo birtist endurgreiðslan í
appinu“ segir Hálfdan.
„Þetta er búið að vera ótrúlega
skemmtilegt, lærdómsríkt og þvílíkt ævintýri að vinna svona krefjandi verkefni með fyrirtæki eins
og Símanum. Okkur var strax
tekið opnum örmum þegar við
kynntum hugmyndina og allir af
vilja gerðir til að láta þetta ganga
upp með okkur. Fagmennska,
frumhugsun og ótrúlega skapandi umhverfi sem eru kjöraðstæður fyrir snjallan sprota til að
vaxa úr grasi. Við fórum í loftið í
apríl 2014 og okkur grunaði aldrei
hversu hratt appið myndi stækka
á aðeins einu ári,“ segir María
Rut Kristinsdóttir, markaðsstjóri
GOmobile.

Endurgreiðslan kemur sjálfkrafa
„Það var greinileg þörf á markaði
fyrir skilvirka lausn fyrir neytendur. Því lögðum við mikið upp úr
því að finna leið sem myndi einfalda ferlið fyrir þannig að ekki
þyrfti að sýna neitt, gera neitt,
klippa neitt út eða segja eitthvað
til þess að fá ábatann. Einnig er
mjög aðgengilegt að skoða stöðuna í appinu sjálfu í símanum og
fylgjast þannig með inneignunum tikka inn á hverjum degi. Þess
vegna þróuðum við GOmobile.
Þannig að það skiptir engu máli
hvaða banka þú ert hjá, hvaða
kreditkort þú notar, hvaða símafélagi þú ert í viðskiptum við –
endurgreiðslan kemur alltaf, alls
staðar. Þetta er ekki kerfi sem
byggir á því að veita bara endurgreiðslu á ákveðnum tíma dags
eða ákveðna daga. Þess vegna þarf
notandinn aldrei að pæla í kerf-

Þau María Rut og Hálfdán hjá GOmobile segja að þau hafi ekki grunað hversu mikið appið myndi stækka á því ári sem liðið er frá því
MYND/ERNIR
það fór í loftið.

inu. Inneignin kemur sjálfkrafa
inn og síminn sendir áminningu
um það í hvert skipti,“ segir María.

Spennandi tímar fram undan
Í dag eru viðskiptavinir GOmobile um 26 þúsund talsins og fjöldi
samstarfsfyrirtækja er á yfir þrjú
hundruð stöðum um allt land eins
og áður segir. „Við leggjum mikið
upp úr því að vera með fjölbreytta
f lóru af samstarfs fyrirtækjum
þannig að notendur GOmobile
geti alltaf fundið fyrir tæki við hæfi
sama hvert erindið er. Við erum
með bensínstöðvar, kvikmyndahús, fataverslanir, kaffihús, veit-

ingastaði, skemmtistaði og alls
kyns afþreyingu svo fátt eitt sé
nefnt. Það eru alltaf að bætast við
ný fyrirtæki og notendum GOmobile fjölgar umtalsvert á hverjum
degi,“ útskýrir María.
„Það eru alveg gríðarlega
spennandi tímar fram undan.
Í ágúst munum við kynna til
leiks stóra breytingu á appinu
sem margir hafa beðið eftir en
þá munu notendur geta bætt debet-kortunum sínum inn í appið
og byrjað að safna með þeim. Á
sama tíma geta notendur valið að
vera með fleiri en eitt kort tengt í
appið. Jafnframt erum við í mik-

illi þróunarvinnu þar sem við
erum að innleiða spennandi nýjungar sem eru sérsniðnar að því
sem okkar notendur hafa kallað
eftir. Við erum mjög spennt fyrir
því að segja frá þessum breytingum á næstu misserum.“ segir
Hálfdán.
„Svo er líka gaman að segja frá
því að við erum komin í formlegt samstarf við bæði Stúdentaráð Háskóla Íslands og Stúdentafélagið í Háskólanum í Reykjavík
og gefur það okkur klárlega byr
undir báða vængi og við hlökkum mikið til samstarfsins við þau
í vetur,“ bætir María Rut við.
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Já.is appið auðveldar lífið
Margrét Gunnlaugsdóttir, vöru- og viðskiptaþróunarstjóri Já, segir að appið Já.is hafi fyrst verið gefið út um vorið 2014. Margir nýta
sér það, en það er án endurgjalds og ókeypis er að fletta því upp. Ný útgáfa var kynnt nýlega með mörgum flottum nýjungum.

M

argrét svaraði nokkrum
spurningum um appið
Já.is.
Hvenær var Já.is appið gefið út
og hver var helsta ástæðan?
Já.is appið var gefið út fyrst
vorið 2014. Stefna Já er að auðvelda
dagleg samskipti í lífi fólks. Flestir Íslendingar eru með símann við
höndina allan daginn og með útgáfu appsins vorum við fyrst og
fremst að mæta þörfum viðskiptavina. Appið er í boði fyrir Androidog iPhone-síma, er án endurgjalds
og ókeypis er að fletta upp í því.
Hvernig þróið þið þjónustu
appsins?
Já þróar sínar lausnir meðal
annars út frá ábendingum notenda og við leggjum mikið upp úr
notendaprófunum. Það er mikilvægt fyrir okkur hjá Já að vera í
góðum samskiptum við notendur. Við viljum að appið sé notendavænt og nýtist notendum sem
best.
Hvað er að finna á
appinu?
Appið geymir upplý si nga r u m 94%
landsmanna. Notendur geta fengið upplýsingar um símanúmer
ásamt því að hringja,
senda SMS-skilaboð
eða tölvupóst, skoða
staðsetningu á korti,
fá vegvísun, finna afgreiðslutíma og umsagnir um fyrirtæki.
Þá er mögulegt að

láta appið fletta upp hver er að
hringja þegar símtal berst.
Hvaða nota margir Já.is
appið?
Á rúmlega einu ári hefur appið
verið sótt yfir 100 þúsund sinnum
og um 30 þúsund notendur nota
appið yfir 100 þúsund sinnum í
hverri viku. Appið hefur vermt
efstu sæti topplista yfir vinsælustu íslensku öppin bæði á iTunes
og Google Play frá því að það var
gefið út. Við höfum séð gríðarlega
aukningu í notkun þess frá upphafi og sérstaklega undanfarnar
vikur.
Hvað seg ja notendur um
appið?
Aðgengi að upplýsingum og allt
sem auðveldar samskipti hefur
mikið að segja fyrir notendur í dag
og það sem við heyrum frá notendum er fyrst og fremst hversu fljótlegt og þægilegt er að nota appið og
nálgast upplýsingar. Einnig skiptir hraði miklu máli en
með Já.is appinu ertu
einungis nokkrar sekúndur að fletta upp á
númeri og getur svo
hringt með því að ýta á
einn hnapp.
Hvað er vinsælt á
Já.is appinu meðal notenda?
Notkun appsins hefur
aukist jafnt og þétt frá
útgáfu þess. Við sjáum
að notendur nota appið
mjög reglulega enda
þægilegt þegar fólk er á

Margrét Gunnlaugsdóttir segir Já.is appið vera einstaklega þægilegt í notkun.

ferðinni að geta nálgast upplýsingar og fá leiðarvísun á fljótlegan og öruggan hátt.
Nú voruð þið að gefa út nýja
útgáfu af appinu, hverjar eru
helstu nýjungarnar?
Við gáfum út nýja útgáfu fyrir
nokkrum vikum fyrir Androidsíma og meðal nýjunga er nafnabirtir sem virkar þannig að þegar
notandi tekur á móti símtali þá
birtir appið upplýsingar um þann
sem hringir. Þetta er þjónusta sem
við höfum verið með í boði hingað til í appinu Já Núna, sem kom á
markaðinn árið 2010 og við höfum
núna bætt við í virkni Já.is apps-

ins. Einnig er nýjung að notendur
geta skoðað notkunarsöguna sína
í appinu og kannað hvaða fyrirtæki og þjónustuaðilar eru í nágrenni við notandann.
Hvernig notar þú appið mest?
Mér finnst algjör snilld að geta
fengið leiðarvísun þegar ég er á
ferðinni. Það sparar tíma og tryggir að maður rati á réttan stað. Í
sumar hef ég ferðast töluvert um
landið og það hefur sparað tíma og
auðveldað lífið að hafa appið til að
finna þjónustuaðila þar sem ég er
stödd hverju sinni og fá leiðarvísun til þeirra. Þá er ég alveg hætt
að vista tengiliði í símann, ég fletti

þeim bara upp í appinu og appið
flettir þeim upp fyrir mig þegar ég
fæ símtöl.
Hvaða nýjungar eru í vændum?
Við erum að vinna þessa dagana að nýrri útgáfu fyrir iOS-stýrikerfið sem fylgir í kjölfarið á nýju
Android-útgáfunni. Við munum
gefa hana út í byrjun næsta mánaðar. Við viljum vera leiðandi á
markaði og því vinnum við markvisst að nýsköpun til að tryggja
þróun lausna og þjónustu við viðskiptavini og notendur. Því skiptir sköpum að koma reglulega með
nýjungar á markaðinn.

Áhugaverð öpp að mati sérfræðinga
Blaðamaður leitaði til sérfræðinga í snjallsíma- og smáforritanotkun og bað þá um að segja frá sínum mest notuðu öppum og
uppáhaldsöppum. Niðurstöðurnar eru ólíkar en lesendur geta hér fengið hugmyndir að því hvaða öppum hlaða eigi niður.
Sunna Ben fjöllistakona
Hvaða öpp notar
þú mest? QuizUp,
Spot if y, Tw it ter,
Insta gram, Snapchat, Shazam, RunKeeper og Docs.
Hvað gera þau fyrir þig? QuizUp er
bæði ótrúlega skemmtilegur leikur
og svo er nýja samskiptaelementið
frábært. Spotify er snilld til að
halda utan um hina ýmsu playlista sem ég hef sett saman fyrir
hin ýmsu tækifæri hvar sem er og
til að finna nýja tónlist. Shazam er
málið þegar maður heyrir tryllt lag
í fyrsta sinn á djamminu og vill ekki
gleyma því. Twitter og Instagram
eru þeir samfélagsmiðlar sem ég
nota mest og öppin eru bæði mjög
þægileg. RunKeeper er algjört möst
í maraþonæfingunum og heldur
utan um öll fyrri hlaup og peppar
þegar tíma- og vegalengdarmet eru
slegin. Snapchat, því LOL, og Docs
því ég er „business bitch“.
Af hverju valdir þú þau? Þau eru
öll mjög framarlega í sínum geirum
og hvert ómissandi í mínu daglega
lífi á sinn hátt.
Hvaða app er í mestu uppáhaldi?
myKegel – grindarbotnsæfingapíptest, bæði bráðfyndið og mjög skilvirkt.
Ef þú gætir búið til app, hvaða app
yrði það? Ég væri til í að gera app

sem skannar strikamerki á vörum
og bæri það saman við gagnagrunn
og gæti sagt manni fljótt hvaða ofnæmisvaldandi efni eru í þeim, oft
er erfitt að lesa innihaldslýsingar
á vörum sem er algjört bögg fyrir
ofnæmispésa eins og mig.
Hvaða app ætlar þú að ná þér í
næst? Úff, bara það næsta sem ég
rekst á sem er girnilegt, ég er mjög
hvatvís í appkaupum.
Notar þú símann þinn mikið í
annað en að tala í hann? Ég nota
símann minn viðbjóðslega mikið og
aldrei til að tala í hann.
Hvernig síma átt þú? Iphone 6, gulllitaðan, kalla hann Golden Boy.
Hvers vegna valdir þú hann? Af
því hann er fallegur, þægilegur og
góður. Ég er virkilega ánægð með
hann.

Páll Stefáns ljósmyndari
Hvaða öpp notar
þú mest? WhatsApp,
HERE maps, Spotify, Lumia Storyteller,
Twitter, Sofa Score,
the Guardian, NYTimes, SVT, YR, Microsoft Band,
Sólarupprás og sólarlag, í engri sérstakri röð.
Hvað gera þau fyrir þig? Halda mér
vakandi, glöðum og gangandi.
Af hverju valdir þú þau? Ætli ég hafi
ekki halað niður hátt í fimm hundr-

uð öppum, hendi mörgum, nota fá.
Hvaða app er í mestu uppáhaldi?
Kortaforritið HERE, the Guardian,
og Spotify, sem er líklega númer eitt.
Ef þú gætir búið til app, hvaða app
yrði það? Beintengingu við Flóttamannahjálp SÞ, sem gefur okkur
rétta tölu á flóttamönnum í heiminum. Fær okkur til að hugsa.
Hvaða app ætlar þú að ná þér í
næst? Held ég sé alltaf öpp tú deit.
Notar þú símann þinn mikið í
annað en að tala í hann? Fyrst og
fremst að vafra – og taka ljósmyndir.
Hvernig síma átt þú? Nokia Lumia
1520.
Hvers vegna valdir þú hann?
Myndavélin, skjárinn, stýrikerfið.

Ásgeir Vísir, apphönnuður
og frumkvöðull
Hvaða öpp notar þú
mest? Ætli ég noti
ekki Slack og Watchbox mest, en fast á
hæla þeirra kemur
app sem heitir Skala.
Hvað gera þau fyrir þig? Slack er
líklega besta samskiptatól sem er
til, en það nýti ég nánast eingöngu
vegna vinnunnar. Watchbox er líka
mikill munaður því þar get ég deilt
myndum og stuttum myndböndum
með hópum á mjög einfaldan hátt.
Að auki get ég fylgst þar með áhugaverðum atburðum og áhugamálum.

Skala gerir mér kleift að sjá hvað ég
er að gera í tölvunni, á símanum.
Af hverju valdir þú þau? Slack er
það vinnutól sem við í vinnunni
kjósum að nota. Watchbox valdi ég
vegna þess að ég hannaði það og bjó
það til, en líka vegna þess að það er
algjör snilld.
Hvaða app er í mestu uppáhaldi?
Ætli ég verði ekki að segja að Brain
Dots sé svona aðeins að taka yfir
þessa stundina. Það er mjög einfaldur leikur þar sem leikmaður þarf að
tengja saman tvo bolta með hjálp
þyngdaraflsins og penna.
Ef þú gætir búið til app, hvaða app
yrði það? Fyndin spurning. Ég vinn
við að búa til öpp. Nýjasta appið sem
ég gerði var Watchbox, á undan því
gerði ég leik sem hét Dusty Dots. Ef
ég gæti smellt fingrum og búið til

app á augabragði myndi ég vafalaust reyna að leysa eitthvað vandamál sem ég glími sjálfur við reglulega. Mögulega eitthvað tengt því
hverjir eru að fara út að skemmta sér
eða langar að fara út að skemmta sér.
Hvaða app ætlar þú að ná þér í
næst? Ef ég bara vissi …
Notar þú símann þinn mikið í
annað en að tala í hann? Eins og
fyrr segir þá nota ég símann mikið
tengt vinnunni minni, þá aðallega
til að vera í samskiptum við teymið
mitt, en líka til að stytta mér stundir. Mér finnst mjög leiðinlegt að tala í
símann og reyni að gera sem minnst
af því, mínum nánustu til mikils
ama.
Hvernig síma átt þú? Iphone 5C.
Hvers vegna valdir þú hann? Hann
valdi mig.

Ásgeir Vísir bendir lesendum á nokkur áhugaverð öpp í viðbót sem hann
mælir með þótt hann noti þau ef til vill ekki mikið sjálfur.
Meerkat - App þar sem fólk getur streymt myndböndum, beint úr símanum.
Duolingo - App til að læra nýtt tungumál.
Hyperlapse – App til að taka smooth video (frá Instagram).
Sway - Íslenskt app þar sem notendur geta skipt greiðslum sín á milli, til
dæmis þegar fólk fer út að borða eða er að gefa gjöf.
Meniga - Annað íslenskt app sem einfaldar yfirsýn yfir fjármálin.
Soundhound - App sem finnur út fyrir þig hvaða lag er í útvarpinu.
Spotify - App þar sem notendur geta streymt tónlist.
Tinder – Snilld til að finna ástina.
Google Maps - Kort og leiðarvísir og algjör unaður.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512-5429 Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson.
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Glæsiíbúð við Brautarholt
Híbýli fasteignasala s. 5858800 kynnir: Sérlega glæsileg
140,1 fm penthouse íbúð á 5.
hæð (efstu) við Brautarholt en
hæðin var byggð ofan á húsið
árið 2004 og þar gerðar tvær
íbúðir. Opið hús mánudaginn
20. júlí frá kl 17.00 til 17.30,
Brautarholt 2, 105 Reykjavík.
Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan og glæsilegan hátt en hönnuður
er Rut Káradóttir arkitekt.
Íbúðin skiptist þannig: Komið inn
í forstofu, stórir innbyggðir skápar,
flísar á gólfi úr ítölskum náttúrusteini.
Hjónaherbergi, parket, þar inn af
er fataherbergi með góðum innréttingum, útgengt á svalir úr hjónaherbergi.
Baðherbergi, einstaklega glæsilegt og vandað, flísalagt í hólf og
gólf, Philip Stark-tæki, nuddbaðkar, stór flísalagður sturtuklefi,
upphengt salerni, vönduð innrétting, gluggi.
Svefnherbergi, parket á gólfi,

Íbúðin er glæsileg í alla staði.

hægt að opna út á svalir. Stórar
stofur og eldhús opið út í eitt. Innréttingar í eldhúsi eru sérsmíðaðar
frá Brúnási, gaseldavél á stórri eldunareyju, stórar rennihurðir framan við innréttingu þannig að unnt
er að loka henni af. Inn af eldhúsi
er þvottahús með góðum innréttingum.
Stofur eru stórar og samliggjandi, arinn í setustofu. Mikil lofthæð. Úr borðstofu er útgengt á
svalir. Á gólfum er gegnheil hnota.

Borgartangi 3 -270 Mosfellsbær

Háholt 4 - 270 Mos.

IÐ

OP

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

Lykkja 1 - 116 Kjalarnes

IÐ

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

S
HÚ

Til sölu sveitasetrið Lykkja á
Kjalarnesi. Samkvæmt skráningu
er eignin 423,3 m2. 197,2 m2
einbýlishús, 69 m2 aðstöðuhús og
157,1 m2 hlaða, og er á 11.553 m2
lóð. Eignin gefur mikla möguleika á
smábúskap, garðrækt, hestamennsku og útivist vegna nálægðar við fjall og fjöru. V. 52,9 m.

OP

Bláhamrar 2, íbúð 501 - 112 Reykjavík

O

PIÐ

S
HÚ

Laus strax

Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:00 til 17:30
65 m2, 2ja herbergja íbúð á 5.
hæð í lyftuhúsi, ásamt bílastæði
í bílakjallara. Eignin er skráð 90,8
m2, þar af íbúð 65 m2 og bílastæði
í bílakjallar(skráð bílskúr) 25,8 m2.
Íbúðin skiptist í svefnherbergi,
forstofu, baðherbergi, eldhús, stofu
og borðstofu. V. 26,3 m.

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

Þorláksgeisli 3 - 113 Rvk.

Opið hús þriðjudaginn 21. júlí
frá kl. 17:00 til 17:30
Fallegt og vel skipulagt 212,6 m2. einbýlishús
með tvöföldum bílskúr. Stórt hellulagt bílaplan
og gróinn garður með timburverönd í suður.
Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol, baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús,
geymslu, forstofu, eldhús með borðkrók, stofu og
borðstofu. Eignin er skráð 212,6 m2, þar af einbýlishús 160,1 m2 og bílskúr 52,5 m2. V. 59,5 m.

Leirutangi 30 - 270 Mosfellsbær

Laxatunga 161 - 270 Mos.

Hörðukór 3 Penthouse - 203 Kópavogur
Glæsileg 197,3 fm íbúð á 12 og 13. hæð (efstu) ásamt
stæði í bílageymslu við Hörðukór í Kópavogi. Útsýni
er frá eigninni yfir höfuðborgina ásamt glæsilegu
fjalla- og sjávarsýn. Tvennar svalir og eru aðrar
þeirra 167 fm og liggja meðfram efri hæðinni. Eignin
er innréttuð á einstaklega fallegan og vandaðan
máta og hvergi til sparað og má í því samhengi
nefnda gólfefni, innréttingar, eldhústæki, blöndunartæki og lýsingu. Með hönnun eignarinnar fór
Rut Káradóttir arkitekt. V. 87,0 m.
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60,9 m2, 2ja herbergja íbúð á jarðhæð/kjallari með sérinngangi og verönd við Háholt 4 í
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í svefnherbergi,
forstofu, geymslu, baðherbergi, eldhús og
stofu. Íbúðin er staðsett í hjarta Mosfellsbæjar og er örstutt í alla þjónustu, samgöngur
og skóla. V. 20,9 m.

Laus strax

Berker-rafstýring á ljósum og gardínum. Allar innréttingar í íbúð sérsmíðaðar frá Brúnási.
80 fm hellulagðar svalir sem
snúa í norðvestur og hásuður. Læst
lyfta upp á hæðina.
Í sameign fylgir sérgeymsla
ásamt sameiginlegri hjóla- og
vagnageymslu. Sérbílastæði í læstu
porti.
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Híbýla í síma 585-8800 eða
hibyli@hibyli.is

IÐ
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Opið hús þriðjudaginn 21. júlí
frá kl. 17:30 til 18:00

308,1 fm einbýlishús með tvöföldum bílskúr á
mjög fallegri sjávarútsýnislóð. Eignin skiptist í
anddyri, gestasnyrtingu, borðstofu, setustofu,
eldhús með borðkrók, baðherbergi, 5 svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, þvottahús og tvöfaldan
bílskúr. Stórt upphitað og hellulagt bílaplan er fyrir framan húsið sem og gönguleið að húsi.
Fyrir framan anddyri er stór, skjólgóð, yfirbyggð og flísalögð verönd ásamt stórri timburverönd
í suðurátt. V. 74,5 m.

OP

Ánanaust 15, íbúð 306 - 101 Reykjavík

IÐ

OP
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Opið hús miðvikudaginn 22. júlí
frá kl. 17:00 til 17:30
Glæsileg 93 m2, 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð
í lyftuhúsi við Ánanaust 15 - 101 Reykjavík.
Glæsilegt útsýni til Snæfellsness, út á sjó og
til Esjunnar. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi,
hol, baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu.
Sérgeymsla er á hæðinni. V. 35,9 m.

Flesjakór - 263,8 m2 parhús

Mjög rúmgóð og falleg 124,2 m2, 4ra herbergja íbúð á efstu hæð, ásamt bílastæði í
bílakjallara í 4ra hæða lyftuhúsi í Grafarholtinu. Íbúðin skiptist í þrjú rúmgóð svefnherbergi, forstofu, hol, baðherbergi með baðkari
og sturtuklefa, þvottahús, geymslu, eldhús
og stofu. Íbúðinni fylgir einnig sérgeymsla á
jarðhæð. V. 35,9 m.

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

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
Eignarlóðir við Þingvallavatn

Nýbýlavegur – Kópavogi. Gistiheimili í fullum rekstri.
7.400 fermetra eignarlóðir niður við Þingvallavatn

Nýlega uppgert (2010) 277,3 fermetra gistiheimili
með 10 herbergjum fyrir 23-24 manns í mjög vel
staðsettu húsnæði Dalbrekkumegin við Nýbýlaveg.

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.

Húsnæðið er með 7 tveggja manna herbergjum,
2 þriggja manna herbergjum og einu 3-4 manna
herbergi með sér baðherbergi, ﬂísalögðu með
sturtuklefa.

Skv. nýju deiliskipulagi má byggja allt að 223
fermetra hús á hvorri lóð, þar af allt að 40 fermetra
bílskúr/bátaskýli. Frá lóðunum nýtur óhindraðs
útsýnis yﬁr Þingvallavatn og til fjalla.

Frábært tækifæri til að hefja eigin rekstur.
Reksturinn hefur fengið verðlaun bæði fyrir
þjónustu og hreinlæti. Stöðug aukning ár frá ári.

Verð 29,0 millj
V

Hraunás - Garðabæ.

Verð 89,0 millj.
V

Langamýri - Garðabæ
Glæsilegt 310,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum
á þessum vinsæla stað í Ásahverﬁnu í Garðabæ.
Möguleiki er að útbúa sér íbúð á neðri hæð. Fallegar eikarinnréttingar í öllu húsinu. Allar innihurðar
eru 2,50 m á hæð. Gólfhiti er í húsinu.

Fallegt 305,8 fm. endaraðhús, tvær hæðir og ris
með góðri lofthæð, að meðt. 34,8 fm. innbyggðum
tvöföldum bílskúr í grónu hverﬁ. Rishæðin er með
góðri lofthæð og fjórum þakgluggum. Stórar samliggjandi stofur með útgangi á tvennar svalir. Einnig
svalir út af hjónaherbergi á efri hæð/rishæð. Fimm
herbergi. Möguleiki er að gera einstaklingsíbúð á
neðstu hæðinni. Mikil hellulögn er fyrir framan hús
og bílskúr og er pláss fyrir 4-5 bíla. Hiti er í innkeyrslu að bílskúr.

Húsið er staðsett ofan götu og er glæsilegt
útsýni af efri hæðinni yﬁr hraunið, í átt að
Bessastöðum, Snæfellsjökli og víðar.
Glæsileg frágengin lóð með fallegum gróðri og
hellulögðum stéttum.

Vel staðsett eign þar sem er stutt í leik-,
grunn- og framhaldsskóla og íþróttaaðstöðu.

Verð 99,5 millj.
V

Klapparás. Frábær staðsetning.

Verð 59,9 millj.
V

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

Verð 69,0 millj.
V

Langalína 28- 32, Sjálandi Garðabæ. Nýjar 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir.
Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í
Sjálandi í Garðabæ.

Fallegt 203,5 fm. raðhús sem er kjallari og
tvær hæðir að meðt. 37,8 fm. bílskúr á þessum
eftirsótta stað í Kópavogi. Möguleiki er að útbúa
séríbúð í kjallara en einnig er sérinngangur er í
hann. Búið er að endurnýja þak á húsi og bílskúr.
Lóðin er mjög snyrtileg með fallegum gróðri og
hellulögðum stéttum. Verönd til suðurs út af
stofum.
Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla skóla
og ýmsa þjónustu m.a. verslanir, banka og
heilsugæslu.

Verð 48,9 millj.
V

Naustavör 2 – 8 Kópavogi. Nýjar íbúðir í Bryggjuhverﬁnu í Kópavogi.
Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör.

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.

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.

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

Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og
Gunnars.

Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og
Gunnars.

EKRUSTÍGUR

HLÍÐARÁS

Ekrustígur- Neskaupstað. Til sölu eða leigu.

Hlíðarás- Hafnarﬁrði. Einbýlishús á útssýnisstað.

Til sölu eða leigu einbýlishús á Neskaupstað, Fjarðabyggð. Eignin er 166,1 fm. að stærð að meðtöldum 20,4 fm. bílskúr. Öll
suðurhlið hússins með þremur gluggum. Útsýni er til suðurs, vesturs og austurs. Lóðin er 199,0 fm. að stærð, ræktuð og með
stórri timburverönd með trébrú upp í garð.Eignin er laus til afhendingar strax. Verð 15,9 millj.

Glæsilegt 289,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 45,4 fm. bílskúr. Húsið stendur á frábærum útsýnisstað við
opið óbyggt svæði. Mikils útsýnis nýtur úr stofum til norðurs og útgengi er á stórar svalir með glerhandriði til norðurs og vesturs.
Aukin lofthæð er á báðum hæðum og extra háar innihurðir. Gólfhiti er í húsinu. Nánari uppl. veittar á skrifstofu.

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.
Skoðum og metum samdægurs.
Sanngjörn söluþóknun.
8 HERBERGJA - HÆÐ OG KJALLARI

3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

BERGSTAÐASTRÆTI.

HÁTÚN.

NJÁLSGATA.

Glæsileg 181,9 fm. 8 herbergja hæð og kjallari. 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.
64,9 millj.

3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Hátún í Reykjavík. Íbúðinni fylgir sér geymsla á 1.
hæð. Íbúðinni fylgir allt innbú og innanstokksmunir. Svalir til suðurs út af stofu. Tvö
svefnherbergi. Húsið er nýlega tekið í gegn að utan sem og sameign.

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 auk þess sem nýlega var byggt ofan á húsið. Stigahús er
allt nýendurnýjað.
34,9 millj.

38,5 millj.

4RA- 5 HERBERGJA

LAUGARÁSVEGUR. 4RA – 5 HERB. ÚTSÝNISÍBÚÐ.

GARÐATORG – GARÐABÆ.

STRANDVEGUR - GARÐABÆ. 3JA HERBERGJA

154,2 fm. 4ra - 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum með sérinngangi auk sameignar í kjallara á frábærum stað. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni. Íbúðin
er björt með stórum gluggum. Einstaklega glæsilegt útsýni er yﬁr Laugardal
og borgina, sjóndeildarhringurinn óskertur frá Bláfjöllum yﬁr til Akraness og
Snæfellsjökuls. Eignin býður upp á heilmikla möguleika.
51,9 millj.

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

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

4RA HERBERGJA

EINSTAKLINGSÍBÚÐ

HVERFISGATA- ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.

LAUGAVEGUR.

BLÖNDUHLÍÐ.

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.

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

27 fm. ósamþykkt íbúð í kjallara við Blönduhlíð í Reykjavík. Um er að ræða 22,2 fm
herbergi ásamt tveimur geymslum sem eru 3,2 fm. og 1,6 fm. Eitt herbergi með
fataskáp og eldri eldhúsinnréttingu. Frammi á gangi er lítið baðherbergi með sturtu
sem er í sameign. Sameiginlegt þvottahús. Lóðin er mjög snyrtileg og í góðri rækt.

38,9 millj.

KIRKJULUNDUR

55,0 millj.
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Kirkjulundur – Garðabæ. 4ra herbergja íbúð.
Glæsileg 136,5 fm. útsýnisíbúð á 2. hæð í vönduðu lyftuhúsi. Yﬁrbyggðar ﬂísalagðar svalir til suðvesturs með fallegu útsýni að
Reykjanesinu og víðar. Sér bílastæði í bílageymslu í kjallara. Íbúðin er mjög smekklega innréttuð úr vönduðum efnum. Hvíttað
eikarparket með kvistum er á gólfum og granít er í gluggakistum og á öllum borðplötum. Þrjú herbergi. Strimlagardínur eru í allri
íbúðinni. Frábær staðsetning með tilliti til þess hversu stutt er í alla þjónustu. Verð 59,9 millj.

13,8 millj.

SÓLHEIMAR 25

Sólheimar 25. Nýlega endurnýjuð 3ja – 4ra herb. íbúð.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45
Glæsileg og nær algjörlega endurnýjuð 105 fm. íbúð á 1. hæð við Sólheima.Búið er að endurnýja m.a. eldhús, baðherbergi,
innihurðar og öll gólfefni. Glæsileg hvít háglansinnrétting í eldhúsi og fylgja ísskápur og uppþvottavél með í kaupunum.
Tvö rúmgóð herbergi. Rúmgóð stofa með útgengi á stórar svalir til suðurs. Möguleiki er á þriðja herberginu í hluta stofu.
Frábær staðsetning þar sem stutt er í skóla og ýmsa þjónustu. Verð 36,7 millj. Verið velkomin.

535 1000

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

stakfell.is

stakfell@stakfell.is

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur
sölumaður
gsm 660 4777

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR

Löggiltur fasteignasali
sölumaður
gsm 893 2495

BERTA
BERNBURG

Löggiltur leigumiðlari
sölumaður
gsm 694 6369

GRÉTAR
HARALDSSON
Hrl.

LINDARGATA 28 - 101 REYKJAVÍK

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON

EINAR S.
VALDIMARSSON

Sölustjóri
löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali
sölumaður
gsm 840 0314

Verð frá: 31,5 M.

LINDARGATA 28 - 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 hússins.

VESTURVANGUR 8 - 220 HAFJ.

49,9 M.

FOLDARSMÁRI 13 - 201 KÓP.

49,9 M.

EDWIN
ÁRNASON

Sölumaður
gsm 893 2121

ÓSKAR H.
BJARNASEN

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON

Sölumaður
gsm 691 1931

Viðskiptafræðingur
sölumaður
gsm 865 3022

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Móttaka –
skjalavarsla

Verð frá: 33,7 M.

SKÓGARVEGUR 12-14 - 103 REYKJAVÍK

SKÓGARVEGUR 12-14 - 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.

NÝBÝLAVEGUR 46 - 200 KÓP.

39,9 M.
OP
IÐ

KLAPPAKÓR 1C - 203 KÓP.

45,9 M.

HÚ
S

j

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.

LOFNARBRUNNUR 22 - 113 RVK.

34,9 M.

Opið hús í dag, mánudag, frá kl 17:00 - 17:30.
150,9 fm endaraðhús að meðtöldum 23,8 fm
bílskúr. Stórglæsileg lóð, fallegt útsýni. Aukin
lofthæð, verönd fyrir framan og aftan hús.
Innbyggður bílskúr með geymslulofti sem er
ekki inni í fermetratölu hússins.

EFSTALEITI 10, ÍB.202 - 103 RVK.

55 M.
OP
IÐ

Opið hús, mán. 20. júlí kl. 17:30 til 18:00.
133,7 fm 6-8 herbergja sérhæð á 3. hæð
í Kópavoginum auk 25,5 fm. bílskúrs. Sér
inngangur er að íbúðinni sem er mjög
miðsvæðis, björt og rúmgóð.

ÁLFHÓLSVEGUR 85 - 200 KÓP.

39,9 M.
OP
IÐ

HÚ
S

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.

ÁSBÚÐ 106 - 210 GARÐB.

86,9 M.

HÚ
S

Vel skipulagða raðhúsalengju með
innbyggðum bílskúrum á tveimur hæðum við
Lofnarbrunn 22-28. Um er að ræða fjórar
eignir á bilinu 154 til 213 fm. Mögulegt er
að fá hluta kaupverðs lánað hjá seljanda.
Húsin afhendist fullbúin að utan og fokhelt
að innan.

OPIÐ HÚS þriðjud. 21. júlí kl. 18.00-18.30.
Vönduð 154,3 fm 4ra herbergja glæsileg
útsýnisíbúð á 3. hæð (efstu hæð) í vinsælu
lyftuhúsi miðsvæðis í borginni. Sameign
með líkamsræktaraðstöðu, sundlaug, heitum
pottum, gufubaði, setustofum, ofl. Góð
aðkoma fyrir fatlaða. Sér stæði í bílageymslu.
Húsvörður. Laus við kaupsamning.

OPIÐ HÚS, mánud. 20. júlí kl. 17.30-18.00.
Rúmgóð, mikið endurnýjuð og falleg 4ra
herb. 111,4 fm neðri sérhæð með sérinngangi,
ásamt 36 fm. bílskúr, samtals 147,4 fm.
Vinsæll staður, miðsvæðis, rótgróið hverfi.
Frábært útsýni. Stutt í skóla, verslanir og
þjónustu.

NOTALEGT FJÖLSKYLDUHÚS - AUKAÍBÚÐ
Vel skipulagt og fallegt 306,6 fm. einbýlishús
á tveimur hæðum á góðum stað í Garðabæ.
Stór afgirt hornlóð. Stór skjólgóð verönd til
suðurs. Mikið útsýni. Stór tvöfaldur bílskúr.
Aukaíbúð á jarðhæð. Frábært fjölskylduhús.

HÁTEIGSVEGUR 18 - 105 RVK.

NORÐURBAKKI - 220 HAFJ.

GLITVELLIR 7 - 221 HAFJ.

SÓLEYJARIMI 7 - 112 RVK.

30 M.

39,5 M.

55,9 M.

33,9 M.
OP
IÐ

Rúmgóð, björt og lítið niðurgrafin 102
fm íbúð í kjallara í glæsilegu steinhúsi.
Íbúðin skiptist í hol og gang, þrjú herbergi,
eldhús, baðherbergi og stofu. Sameiginlegt
þvottahús og lítil geymsla í íbúð fylgir.
Húsið er nýlega steinað að utan og lítur vel
út.

Björt og glæsileg 114,6 fm. vel skipulögð
3ja herb. endaíbúð á þessum vinsæla stað
í Hafnarfirði. Vandaðar innréttingar, flísar á
gólfum. Baðherbergi og gestasnyrting. Stórar
svalir. Gróið og fallegt umhverfi, frábært
útsýni. Sér stæði í bílageymslu.

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.

HÚ
S

OPIÐ HÚS, mánudaginn 20.júlí kl: 17.30 - 18.00
Falleg íbúð fyrir 50 ára og eldri í Sóleyjarima
7., Reykjavík, með sér inngangi af svölum.
Íbúðin er 3 herbergja á fimmtu hæð, með
tveimur svölum og stæði í bílageymslu.
Glæsilegt útsýni.

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

ðir
3-4 íbú

Kaldasel

Háaleitisbraut 111

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.

Endaíbúð í Sigvaldahúsi með bílskúr
Endaíbúð á þriðju hæð
Íbúðin að stærð 141,1 fm
Bílskúr að stærð 32,5 fm
Hönnun eftir Sigvalda nýtur sín vel
Endurnýjað baðherbergi
Nánar: Jórunn 845 8958

44,9 millj.

Verð :

Austurvegur

Klettsbúð Hellissandi

Heil húseign í alfaraleið á Selfossi
Þrjár sér íbúðir + 106 fm bílskúr = 445 fm
Spennandi tækifæri fyrir fjárfesta
Miklir tekjumöguleikar, getur hentað í langtíma
eða skammtíma leigu / gistiheimili
Eignin er talsvert endurnýjuð og laus til afhendingar
Nánar: Atli 899 1178

Verð :

Veitinga/kaffi hús að stærð 105,3 fm
Áfangastaður hjá ferðaþjónustu
Stór og góð verönd
Gott eldhús
Tækifæri til atvinnusköpunar

69,0 millj.

Tilboð

Nánar: Jórunn 845 8958

t

Hrísmóar 2a
Falleg þriggja herbergja íbúð
á efstu hæð, alls 86 fm
Tvö rúmgóð svefnherbergi
Sérinngangur frá svölum
Þvottahús innan íbúðar
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

27,9 millj.

Stigahlíð

Hléskógar 4

Stórglæsilegt 274,3 fm 7 herbergja einbýlishús
ásamt 38 fm bílskúr, samtals : 312,3 fm
Einstaklega vel staðsett á jaðarlóð
Fallegur garður með heitum potti og tjörn
4 stór herbergi, 2 stórar stofur ásamt
glæsilegum sólskála með arinn

Fallegt ca. 400 fermetra einbýlishús
á tveimur hæðum.
Tvær aukaíbúðir á jarðhæð með sérinngangi.
Stór bílskúr

Nánar: Helgi 780 2700

99,5 millj.

Verð :

rax
Laus st

Perlukór

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

49,5 millj.

Glæsileg íbúð að stærð 107,7 fm
Gengið inn af svölum, 3.hæð, lyftuhús
Stórar stofur, vandaðar innréttingar
Þvottahús innan íbúðar
Hentar hesta áhugafólki og fjölskyldufólki
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

84,0 millj.

Mikið uppgert einbýli við Einarsnes í Skerjafirðinum
Húsið er með mikla útleigumöguleika en í dag er
rekin heimagisting þar með 4 útleiguherbergjum
194,4 fm 10 herbergja Heitur pottur Góð lóð með

Verð :

32,9 millj.

Hnotuberg
Einbýlishús í Setberginu í Hafnarfirði 180 fm
á einni hæð
Bílskúr Fallegur garður
Rólegt hverfi og stutt í skóla og í Kaplakrika

möguleika á tveimur gestahúsum
Nánar: Gunnar 899 5856

Verð :

79,9 millj.

www.miklaborg.is

Nánar: Jason 775 1515

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

26,9 millj.

Hörgsholt

Lyngmói 12 og 14 Selfoss

Falleg og vel skipulögð 112 fm 4ra herbergja íbúð
Glæsilegt útsýni til allra átta
Þrjú góð svefnherbergi
og þvottahús innan íbúðar
Snyrtileg sameign og lóð

Rúmgott og reisulegt 221 fm parhús á einni hæð
Húsið skilast fokhelt að innan og fullbúið að utan
Frábært skipulag, stórt alrými, fjögur svefnherbergi
og tvö baðherbergi
Lóð og innkeyrsla skilast fullfrágengin
Inntaksgjöld eru greidd, húsin eru tilbúin til afh.

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

28,9 millj.

Fjárfestingatækifæ

Einarsnes 58

Sérlega vel skiplögð 3-4ra herbergja risíbúð
Frábær staðsetning
Hús er vel viðhaldið
Glæsilegt útsýni til norðurs
og svalir í suður

rax
Laus st

Tröllakór

Sérhæð í þríbýli að stærð 150,4 fm
stæði í bílakjallara. Opið eldhús og stofa
Möguleiki á fimmta svefnherberginu
Eign sem hefur verið vandað til
Mikið útsýni

Nánar: Þröstur 897 0634

Háagerði 53

Verð :

48,9 millj.

Tvær íbúðir auk bílskúrs og
leyfi fyrir byggingu þriðju íbúðar.
Heildarstærð húss 212 fm
Kjörið fyrir ferðamannagistingu
Frábær staðsetning

- með þér alla leið -

Verð :

Verð :

29,8 millj.

ri

Norðurstígur

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Nánar: Atli 899 1178

90,0 millj.

Hlíðarvegur
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
Nánar: Svan 697 9300

Verð :

39,5 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið rax
Laus st

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 20.júlí kl.17:00-17:30

Freyjugata 25
Nýbygging - íbúðir

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

Tunguvegur

Nánari upplýsingar veitir:

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

30,7 millj.

Falleg sérhæð, 68,3 fm skráðir
Þrjú svefnherbergi
Sérinngangur
Mikið endurnýjuð, bæði bað og eldhús
Frábær staðsetning
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

29,9 millj.

Afhendist strax

Álfhólsvegur 22
Vel skipulagðar frá stærð 110.7 fm
3ja - 4ra herbergja íbúð
Bílastæði fylgir flestum íbúðunum
Svalir í s-vestur / Traustir verktakar
Lyftuhús / lítið fjölbýli
Góð staðsetning
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

37,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21.júlí kl.18:00-18:30

Reykás 22
Falleg 2-3ja herbergja eign, alls 76 fm

Ólafsgeisli

Fallegur sólpallur m skjólgirðingu út af stofu
Aukaherbergi við stofu
Stórt eldhús með miklu skápaplássi
Nánari upplýsingar veitir:

Þvottahús og geymsla innan íbúðar

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

24,9 millj.

Einbýlishús að stærð 233,8 fm
Tveggja hæða / Mikið útsýni
Gott tækifæri fyrir laghenta
Búið að draga rafmagn í veggi
hiti að mestu kominn / Foss við innganginn
Golfvöllur handan götunar
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

65,9 millj.

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

Verð :

35,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21.júlí kl.17:30-18:00

Borgarholtsbraut
g
72
Sérhæð með bílskúr
Sérhæð og bílskúr samtals 120 fm á góðum
stað í vesturbæ Kópavogs
Íbúðin er 4ra svefnherbergja og 86 fm
Bílskúrinn er 34 fm
Nánari upplýsingar veitir:

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

Stakkholt 2-4
90% lán

30,7 millj.

Íbúðir í hjarta
Reykjavíkur

Hraunás 12 Hellissandi
þrjár íbúðir
Einbýlishús að stærð 156,2 fm
Bílskúr skráður 57,0 fm
Þrjár íbúðir
Ágætar útleigu tekjur
Snæfellsjökull og sjávarústýni
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

250-300 fm skrifstofuhúsnæði á góðum stað
9 skrifstofur auk móttöku, eldhús
og fundarherbergi Frábær staðsetning
SÖLU EÐA LEIGU!
LAUST STRAX TIL

29,9 millj.

Blikanes

Verð :

Nánar: Svan 697 9300

Verð :

42,0 millj.

Selbraut

Einbýlishús stærð 262,7 fm
Nokkuð upprunalegt
Eignarlóð
Sjávarútsýni
Tvöfaldur bílskúr
Nánar: Jórunn 845 8958

Suðurlandsbraut 50

248 fm raðhús á tveimur hæðum
Stórar þaksvalir
Tvöfaldur bílskúr
Glæsilegt eldhús
3-4 svefnherbergi

63,0 millj.

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

71,9 millj.

Sérlega vel staðsettar 107-150 fm íbúðir
í hjarta borgarinnar
Íbúðirnar eru 3ja -4 herbergja og flestar með
stæði í bílageymslu
Frábært útsýni úr fjölda íbúða yfir borgina
og til Esjunnar

Eiðistorg

Flestar íbúðirnar afhentar fullbúnar
með gólfefnum

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

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

MIKLABORG

Birtingakvísl

Nánar: Svan 697 9300

- með þér alla leið -

Mjög snyrtilegt 187,9fm 7 herbergja raðhús
með 28,2 fm bílskúr, samtals : 216,1 fm
5 svefnherbergi 2 baðherbergi
Suður garður
Verð :

23,9 millj.

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

57,9 millj.

569 7000

569 7000
úðir
Tvær íb

MIKLABORG

- með þér alla leið OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 21.júlí kl.17:00-17:30

þriðjudaginn 21.júlí kl.17:00-17:30

Nýbýlavegur 64

Hraunbær 46

Fallega og mikið endurnýjaða 49,2 fermetra

Falleg tveggja herbergja íbúð

2ja herbergja íbúð með sér inngangi
Verð :

Mikið endurnýjað og vel um hugsað fjölbýli

26,9 millj.

Sér þvottahús og geymsla

Mjög falleg, vel skipulögð og mikið
endurnýjuð 107,9 fermetrar 4ra herbergja
neðri sérhæð auk 20,0 fermetra bílskúr
Húsið er klætt með áli

Nánari upplýsingar veitir:

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

Góðar innréttingar og vönduð gólfefni
Nánari upplýsingar veitir:

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

41,9 millj.

Verð :

Verð :

19,4 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21.júlí kl.17:00-17:30

Mýrargata 26
skoðuð
Laus strax / skipti
Glæsileg 154,4 fm 5 herbergja íbúð

Keilufell

Hamarsbraut

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
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

Frábært útsýni út á Reykjavíkurhöfn
Stæði í lokaðri bílageymslu

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

57,9 millj.

Nánar: Atli 899 1178

Sameiginlegir þakgarðar á 6 og 7 hæð
Nánari upplýsingar veitir:

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

Laus við kaupsamning
Skilast fullbúin með gólfefnum
Verð :

69,9 millj.

64,9 millj.

Verð :

t

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21.júlí kl.13:00-13:30

Ásbúð 25
Garðabæ
Fallegt 227,4 fm einbýlishús á þremur
pöllum Stórar stofur, endurnýjað eldhús og

Hrólfsskálamelur
Glæsilega hönnuð 150 fm íbúð
Hönnuð af Rut Káradóttur
Gólfhiti og vönduð tæki og innréttingar
Stórar svalir
Einstök eign
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

69,9 millj.

Hrísmóar

rax
Laus st

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

Verð :

baðherbergi 5-6 svefnherbergi, tvöfaldur
innbyggður bílskúr

Nánari upplýsingar veitir:

Mjög stór og skjólsæl lóð með miklum

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

gróðri og sólpalli
Verð :

71,9 millj.

46,9 millj.

Útsýni

Bröndukvísl
Mjög gott 237,6 fm einbýlishús
ásamt 49,1 fm bílskúr, samtals : 286,7 fm
Mikið að óskráðum fm
Heitur pottur Arinn í stofu
Eignin er laus strax
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

70,0 millj.

Engihjalli
Vel skipulögð 114,3 fm 4 herbergja íbúð á
1 hæð með vestur svölum 3 svefnherbergi
Eignin getur verið laus við kaupsamning

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

Mánatún 7-17

26,9 millj.

SÖLUSÝNING
fimmtudaginn 30.júlí kl.16:30-17:15

Vandaðar 2ja-4ra herbergja íbúðir.
Sólpallur og svalir til suðurs.

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.

www.miklaborg.is

Sogsbakki
g

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

Verð :

59,9 millj.

Tvennar svalir með flestum íbúðum.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Lyftuhús.
Glæsilegar innréttingar
og mikil lofthæð.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Stæði í lokuðum bílakjallara.
Nánari upplýsingar veitir:
Verð :

42,2 millj. - 89,9 millj.

- með þér alla leið -

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

MIKLABORG

MIKLABORG

Geldingsá

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

Fallegt bjálkahús í 10 mín.
akstursfjarlægð frá Akureyri
115 fm að stærð
Mjög gott útsýni
Tvö svefnherbergi
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

25,0 millj.

Þingvallavatn

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

10,5 millj.

Hallkelshólar

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
Nánar: Jórunn 845 8958

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Tilboð óskast

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

Verð :

22,9 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.

Fitjahraun
Bústaðurinn að stærð 28,9 fm
Á eignarlandi að stærð 1,2 ha
Frábær staðsetning við Heklu rætur
Gestahús ca 10 fm ekki skráð
Dótakassi fyrir fjórhjól ca 6-7 fm ekki skráður
Rafmagnskynding
Nánar: Jórunn 845 8958

Lækjarbakki
70 fm fullbúið heilsárshús á steyptri plötu
Rúmlega 7000 fm eignarland, gott útsýni
Heitt og kalt vatn, pottur á skjólgóðri verönd
Tvö svefnherbergi
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

19,9 millj.

Verð :

8,8 millj.

Klausturhólar
Húsið er 57,0 fm að stærð
Eignarland 1,0 hektari / útsýni, kjarrland
Tengiréttur við hitaveitu Hæðargarði
Húsið upphitað með rafmagni
Hús sem hefur hugsað vel um
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

17,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 20.júlí kl.16:00-16:30

Skeljagrandi 4
Vatnsendahlíð

2ja herbergja íbúð
Samtals ca 78 fm þar af ca 12 fm
Nýleg tæki í eldhúsi
Stæði í bílageymslu
Nánari upplýsingar veitir:

Geymsla fyrir aftan 12 fm

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

Fallegt útsýni til fjalla
Verð :

24,9 millj.

Hallkelshólar

Skorradalshreppur

96 fm heilsárshús með miklu útsýni
Tvö svefnherbergi og 15 fm svefnloft
Eldhús með búri
Skipti á 2-3ja herb eign í Reykjavíkur
kemur til greina
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

23,0 millj.

Mjög fallegur og vel búinn 70 fm 4ra herbergja
heilsárbústaður í landi Hallkelshóla í Grímsnesi
3 góð herbergi
Fallegt eldhús og bað
Geymsluskúr á lóð
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

17,5 millj.

Vindakór 2-8

Fullbúin sýningaríbúð

www.vindakor.is

Upplifðu útsýnið
og staðsetninguna með eigin augum

seldur
r íbúða
u
g
in
Yﬁr helm

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
Rúmgóðar svalir til suðurs og vesturs
Glæsilegar innréttingar frá GKS og vönduð
tæki
Þetta er glæsilegt viðhaldslítið lyftuhús

Gott úrval 3ja til 5 herbergja íbúða - Rúmgóð alrými
Stærðir: 118-166 fm - Frábært fermetraverð

Eignaskipti skoðuð

Stæði í bílageymslu með öllum íbúðum

35,7 milljónir
Verð frá:

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

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

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

MIKLABORG

- með þér alla leið -

569 7000

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.

Naustabryggja
yggj 41, 3.h t.v.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 20.7 FRÁ 17-17:30
IÐ

OP

Sumarhús

Naustabryggja 41- 3hæð t.v. Vönduð íbúð á
efstu hæð á frábærum stað í Bryggjuhverfinu.
Íbúðin er með svalir í norður með sjávarr
útsýni og skjólgóðar suðursvalir. Gólfefni
eru flísar og parket. Tvö svefnherbergi eru í
íbúðinni auk þess fylgir fylgir óskráð rými á
efra lofti sem nýtist semm vinnuherbergi o.fl.
Íbúðin er allt samtals nálægt 100 fm.
Verð 35,2 millj.

S
HÚ

OPIÐ HÚS MÁNUD. 20.7
FRÁ KL. 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

EIGNIR VIKUNNAR
Reynimelur 4ra-5 herb. íbúð
í skiptum fyrir 2ja-3ja í vesturbæ

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

Rauðalækur 42, 1.h.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 21.7 KL.17-17:30
IÐ
OP

Rauðalækur 42, 1.hæð: Ca. 161 fm. glæsileg
sérhæð í vel staðsettu húsi við Rauðalæk auk
ca.23 fm.bílskúsrs . Hæðin skiptist í stofu og
arinstofu, eldhús og bað, auk svefnherbergja.
Aukaherbergi fylgir í kjallara. Eigninni fylgir
góður bílskúr. Húsið teiknaði Sigvaldi Thordarson arkitekt, og er íbúðin einstaklega björt
og vel hönnuð.
Verð 56,9 millj.

S
HÚ

Sumarhús Borgarfirði.-GOTT VERÐ.
Ca. 54 fm. góður bústaður í Kálfhólabyggð í landi
stóra Fjalls. Hagstæður lóðarleigusamningur ti 50
ára. GOTT VERÐ 8,9 millj.

ca. 105, 3fm. íbúð á annari hæð í góðu fjölbýli í vesturborginni. 3-4 svefnherbergi. Suðursvalir frá
stofu. Húsið er nýlega steypuviðgert og málað að utan. Íbúðin fæst í skiptum fyrir 2ja-3ja herbergja
íbúð í vesturborginni. Verð 34,9 millj.

Grandavegur 1 4ra
OPIÐ HÚS MÁNUD.20.7 KL.17-17:30

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 21.7
FRÁ KL.7-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

Holtagerði
g
4, Kóp.
p hæð og
g ris
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD.21.7. KL.17-17:30
IÐ

OP

Holtagerði 4, Kóp. Ca. 168 fm. efri hæð og
og ris ásamt 43 fm. bílskúr á góðum stað í
Kópavogi. Hæðin og risið bjóða upp á mikla
möguleika í nýtingu Forkaupsréttur ar að
kjallara. Bílskúrinn er stór og getur hentað vel
sem vinnuaðstaða. Samtals er eignin rúmir
210 fm.
Verð 48,5 millj.

S
HÚ

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 21.7
FRÁ KL.17-17:30. VERIÐ VELKOMIN.

Sumarhús Gjábakkalandi Þingvöllum
Ca. 45 fm. einstaklega vel staðsettur bústaður á
útsýnisstað í Þingvallaþjóðgarði. Þetta svæði er
einstök náttúruparadís. Verð aðeins 12,9 millj.

Eyrarskógur -sumarhús á eignarlóð.
Vandaður og vel viðhaldinn bústaður með svefnlofti. Bústaðurinn er vel staðsettur á gróinni eignarlóð
í Eyrarskógi 61 nálægt Hvalfirði, . Möguleki á að
yfirtaka lán allt að 10 millj. Verð 14,6 millj

IÐ
OP

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.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 20.7. FRÁ KL. 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

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.
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Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Árni
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

S

HÚ

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

Norðurás 2

110 Reykjavík

44.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. júlí kl.17:30-18:00
Herbergi: 4-5

Álfatún 8

200 Kópavogur

56.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. júlí. kl 17.30-18.00

Stærð: 160,0 m2

Herbergi: 5

Garðhús 49

112 Reykjavík

27.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. júlí kl. 18:00-18:30

Stærð: 178,2 m2

Herbergi: 3-4

Stærð: 77,3 m2

Eign í algerum sérﬂokki, 4-5 herb íbúð, glæsilega hönnuð og endurnýjuð ásamt
bílskúr, innangengt er í íbúðina úr bílskúrnum, allar innréttingar sérsmíðaðar,
steinn á borðum, gólfhiti og halogenlýsing. Sólpallur til suðurs og fallegt útsýni til
norðurs og vesturs. Í sameign er saunakleﬁ og ljósbekkur.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Fallegt og vel staðsett parhús við Álfatún, á ﬂottum útsýnisstað í Fossvogsdal. Húsið skiptist í 3 svefnherbergi, stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, 2
baðherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr sem er innréttaður sem stúdíóíbúð.
Vandaðar innréttingar, húsið vel viðhaldið.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

90 fm skráð 77,3 fm 3ja til 4ra herbergja íbúð á 1. hæð með sérinngangi í tvíbýli
við Garðhús í Grafarvogi. Búið er að byggja við eignina þannig að hún er ca. 90
fm að raunstærð. Íbúðin er björt og öll hin snyrtilegasta. Verslunarmiðstöðin
Spöngin, íþróttamiðstöðin Egilshöll, skóli og leikskóli í næsta nágreni.
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Reynimelur 88

Furuhvammur 4

Efstilundur 4

107 Reykjavík
k

30.900.000

311 Borgarbyggð

49.500.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820 2222
Herbergi: 3

Stærð: 70,2 m2

Mjög falleg, björt og töluvert end
endurnýjuð útsýnisíbúð á þessum eftirsótta stað í
Vesturbænum. Um er að ræð
ræða 3ja herb. íbúð á fjórðu hæð með frábæru útsýni í
góðu fjölbýlishúsi. Eignin
gnin er skráð 70,2 fm, svefnherbergin eru tvö, baðherbergi
var endurnýjað árið 2007 og gólfefni og skápar árið 2008.
Upplýsingarr ve
veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5

Stærð: 153,1 m2

Glæsilegt og fullbúið sumarhús (heilsárshús) með frábæru útsýni yﬁr Skorr
radalsvatn. Um 20,0fm aukahús er á veröndinni. Húsið er í Hvammslandi og lóðin
er 6.111,0m2 eignarlóð. Umhverﬁð er gróið með glæsilegu útsýni. Svefnherbergin
eru 4. Falleg stór verönd með heitum potti umlykur húsið. Stór hluti af innbúi getur
fylgt með. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

210 Garðabæ

65.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820 2222
Herbergi: 6

Stærð: 195,5 m2

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

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

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

HAÐALAND 19

ÍBÚÐ MERKT 01-01

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

MARKARVEGUR 15

108 RVK. ÍBÚÐ MERKT 01-01

S
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I
OP ánud
m

S
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Ð
a
I
OP ánud
m

Eignamiðlun kynnir: Fallegt og mjög vel staðsett einbýlishús á einni hæð neðst
við Fossvoginn. Mjög gott skipulag og fallegur stór garður með skjólgóðum
veröndum. Mikið af fallegum trjám, m.a. eplatré. Fjögur svefnherberg.Eignin
verður sýnd mánudaginn 20.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 92 m. 8905

STÓRAGERÐI 7

104 RVK.

EFSTALAND 2 FOSSVOGI
ÍBÚÐ MERKT 02-01

S
HÚ g
Ð
a
I
OP ánud
m

5 herbergja 118,8 fm endaíbúð á 1. hæð. 5 íbúðir eru í húsinu. Mjög fallegt
og gróið umhverﬁ. Stórar suðursvalir. Aukaherb. á jarðh/kj. m.aðgangi að
baðherb. Laus ﬂjótlega. Eignin verður sýnd mánudaginn 20.júlí milli kl. 18:00
og kl. 18:30. V. 39,9 m. 8903

JÖKULGRUNN 26

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

108 RVK. ÍBÚÐ MERKT

Falleg 4ra herbergja 81,8 fm íbúð á 2.hæð (1.hæð frá aðalinngangi).
Stórar suðursvalir með fallegu útsýni. Gott skipulag.
Eignin verður sýnd mánudaginn 20.júlí milli kl. 17:00 og kl. 17:30.
V. 32,9 m. 8910

FURUGERÐI 5

- ENDAÍBÚÐ Á 2. HÆÐUM

S
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IÐ udag
P
O án
m

Glæsilegt einlyft 119,6 fm raðhús með 26,8 fm innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist í forstofu, hol, stofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, þvottahús og
bílskúr. Bílskúrinn hefur verið innréttaður og skiptist í geymslu, vinnustofu og
milliloft. Bakinngangur er í bílskúrinn. Eignin verður sýnd mánudaginn 20.júlí
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.46,9 millj. 8873

ÞORRASALIR 17

Falleg 3ja herbergja 84,2 fm björt og falleg íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi. Íbúðin
er öll nýlega máluð af þekktum málarameistara. Íbúðin skiptist í forstofu,
gang, stofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og sérgeymslu. Eignin
verður sýnd þriðjudaginn 21.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.29,9 millj. 8863

NAUSTAHLEIN 7

- 201 KÓP.

210 ÍBÚÐ MERKT 01-01.

Nýjar íbúðir með sérinngangi og rúmg. geymslu. Útsýnið nýtur sín um stóra
glugga í björtum íbúðum sem skarta vönduðum innréttingum. Skemmtilegt
leiksvæði í garðinum kallar á börnin út að leika. Stutt er í alla þjónustu, með
Salaskóla, verslun, heilsugæslu, sundlaug, íþróttahús og líkamsrækt í göngufæri. Tivistarparadísin Heiðmörk í túnfætinum. Verð frá 31,9 m. 3727

Mjög fallegt og mikið endurnýjað 2-3ja herbergja ca 78 fm parhús á einni hæð
ásamt 23 fm bílskúr. Nýtt þak, ný eldhúsinnrétting og hluti af baðherbergi endurnýjað. Parket og ﬂísar á gólﬁ. Tvær verandir með skjólveggjum. Kaupendur
þurfa að vera 60 ára eða eldri. V. 38 m. 8874

HERJÓLFSGATA 36

LINDARGATA- VATNSSTÍGUR

FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI.

- NÝJAR GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR.

Mikið endurnýjuð 4ra herbergja 152 fm endaíbúð á tveimur hæðum með
sérinngang við Furugerði í Reykjavík. Íbúðin að innan er í mjög góðu ástandi
og innréttuð á smekklegan hátt. Húsið skiptist í forstofu, hjónaherbergi, tvö
barnaherbergi, tvö baðherbergi, stofu, eldhús, þvottaherbergi og geymslu.
Eignin er laus til afhendingar. V. 42,9 m. 1760

GRUNDARSTÍGUR
101 RVK.

Mjög falleg 2ja herb. 66,4 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi í Þingholtunum.
Íbúðinni fylgir sér bílastæði við hlið hússins. Svalir útaf stofu. Útsýni.
V. 29,9 millj. 8883

MÁNATÚN 7-17

SÖLUMENN SÝNA – BÓKIÐ SKOÐUN.

Mánatún 7-17

Vönduð og einstaklega vel skipulögð 2ja herbergja 96 fm íbúð á jarðh.í nýlegu
lyftuhúsi sem er fyrir 60 ára og eldri. Vand. eikarinnrétt. og parket. Rúmgóð
stofa , sérverönd út frá stofu. Opið úr svefnherb. yﬁr i vandað baðherbergi.
Mjög góð staðsetning. Íbúðin er laus ﬂjótlega. V. 32,5 m. 8861

Skuggahverﬁð er vinsælt hverﬁ á einum besta útsýnisstað borgarinnar með
útsýni yﬁr miðborgina og út á Faxaﬂóann. Stutt er í alla þjónustu, verslanir,
veitingastaði, heilsugæslu og afþreyingu og ýmsu tagi. Fjölbreytt efnisval í
innréttingum. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Íb. Afhendast fullb.
Án gólfefna. Upplýsingar gefur Guðlaugur í síma 864-5464

Glæsilegar og nútímalegar íbúðir á góðum stað. 2ja – 4ra herb. Allar íbúðir
eru með sérstæði í bílageymslu. Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi
og baðherbergi, fataskápar í forstofu og svefnherbergjum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, þó eru ﬂísar á baðherbergi og í þvottahúsi.
Nánar á manatunid.is

STAKKHOLT 4A 105 RVK.
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- NÝJAR GLÆSIL. ÍBÚÐIR.

• Nýjar íbúðir í miðbæ Reykjavíkur.
• Stærðir eru frá 65 - 138 fm.
• Stæði í bílageymslu fylgir ﬂestum íbúðunum.
• Verð er frá ... millj.
• Allar innréttingar og fataskápar af vandaðri gerð.
• Íbúðirnar erut tilbúnar til afhendingar.
• Möguleg 90 % fjármögnun.
Eignin verður sýnd mánudaginn 20. júlí
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 4158

EINBÝLI

Sæbólsbraut 34a 200 Kópavogi
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

4RA-6 HERBERGJA

Þingvað 64-68 - Ný fullbúin raðhús.
Húsin eru á tveimur hæðum og bílskúr fylgir hverju húsi.
Húsin eru með allt frá 4 til 6 svefnherbergjum, 2 stofum,
eldhúsi, 2 baðherbergjum, þvottahúsi og geymslu innaf
bílskúr. Lofthæð á 1. hæð er 2,5 metrar og á 2. hæð 3,0
metrar. Stórar hellulagðar svalir fylgja öllum húsum
og eru frá 18 - 100m2 að stærð. Húsin skilast fullbúin
án megingólfefna. Þrjár tillögur í efnisvali valið af Rut
Káradóttur. Stærð frá 204 fm til 227 fm.
V. frá 63,4-65,9 m. 4591

2JA HERBERGJA

Andrésbrunnur 2 - m. bílskýli
Mjög góð 126 fm ﬁmm herbergja íbúð á 2.hæð í fallegu
og vel staðsettu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Þrjú
svefnherbergi, gætu verið fjögur. Eikarinnréttingar og
parket. Fallegt útsýni. Laus ﬂjótlega. V. 37,2 m. 8901

Mánatún 17 105 Rvk.
2ja herbergja 90,2 fm íbúð á 2. hæð í nýju glæsilegu
lyftuhúsi við Mánatún 17 í Reykjavík. Eitt stæði í
bílageymslu fylgir íbúðinni. Verð 33,7 m.

HÆÐIR
Hjarðarhagi 64 107 Rvk.
Snyrtileg og vel skipulögð 4ra herbergja 84,5 fm íbúð á
1. hæð. Þrjú svefnherbergi, björt stofa með útgangi út á
suður svalir. Íbúðinni fylgja þrjár geymslur sem eru ekki
inn í fm tölu íbúðar. V. 35 m. 8867

Jórusel - Vel við haldið einbýlishús
Fallegt 238 fm einbýli á þremur hæðum með innbyggðum
bílskúr. Garðurinn er fallegur og skjólgóður með timburverönd. Góð bílastæði eru fyrir framan bílskúr og í götu.
Fimm herbergi, þrjár stofur og tvö baðherbergi. Auðvelt
að fjölga herbergjum. Mögulegt að útbúa íbúð á jarðhæð.
V. 54 m. 8876

PARHÚS

SUMARHÚS
Kólguvað 1 110 Rvk. íbúð merkt -. 02.01
Glæsileg og vel staðsett 161,2 fm fjögurra herbergja
efri sérhæð í Norðlingaholti með frábæru útsýni. Stórar
hellulagðar svalir eru yﬁr bílskúrnum. Húsið er einkar vel
staðsett í hverﬁnu og stutt er í skóla og leikskóla. Góð
hellulögð bílastæði fylgja eigninni. V. 47,9 m. 8899

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

3JA HERBERGJA

Hraunprýði 2 - 210 Garðabæ
Fallegt og vel skipulagt 240 fm tveggja hæða parhús
í byggingu á fallegum stað við Hraunprýði í Garðabæ.
Innbyggður bílskúr. Húsið er skráð á byggingarstig 4
sem er fokheld bygging, þó var búið í húsinu á efri hæð
með bráðabyrgða innréttingum. Eignin selst í því ástandi
sem hún er í við skoðun. Samkvæmt skipulagi verður
Álftanesvegurinn færður norður fyrir nýju byggðina sem
er þarna í hrauninu. Er verið að leggja hann og er gert
ráð fyrir að taka hann í notkun haustið 2014. Laust strax.
Sölumenn sýna. V. 49,9 m. 4439

Sóleyjarimi 15 112 Rvk. íbúð merkt 01-03.
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 og ﬂísar, rúmgott svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi. Góð sérgeymsla . Íbúðin er til afh. við kaupsamning. V. 27,9 m. 8877

Vatnsendahlíð - Skorradal.
Fallegur og vandaður 50,4 fm sumarbústaður á frábærum
stað í Vatnsendahlíð í Skorradal. Útsýni er glæsilegt.
Bústaðurinn hefur hlotið mjög gott viðhald alla tíð.
Bústaðurinn skiptist í forstofu, tvö herbergi, baðherbergi,
eldhús og stofu auk svefnlofts. Stór verönd er til suðurs
og austurs en einnig er verönd á vesturhlið og norðurhlið.
Þak er tvíhalla og klætt bárujárni. Bústaðurinn er klæddur
lóðréttri timburklæðningu. 8782

Dyngjuvegur Rvk. íbúð merkt 01-01.
Frábærlega staðsett og mikið uppgerð 130,7 fm efri hæð
við Dyngjuveg í Reykjavík. Eignin er mikið uppgerð og
með glæsilegu útsýni til austurs, suðurs og vestur. Tvær
bjartar og rúmgóðar stofur og tvennar svalir. Á lóð er sér
ca 30-35 fm sólpallur með skólveggjum. V. 48,9 m. 8865

RAÐHÚS

Gullengi 25 112 Rvk.
Eignamiðlun kynnir: Falleg og vel skipulögð 83 fm 3ja
herbergja íbúð á þriðju hæð, (efstu) við Gullengi í Reykjavík. Nýleg baðinnrétting og nýlökkuð eldhúsinnrétting.
Sameiginlegur bílskúr sem nota má til þrifa og einfaldra
viðgerða á bílum íbúa. V. 27,9 m. 8908

Fremri Háls 265
Fremri Háls Kjós: 64,1 fm sumarbústaður á 1.hæð byggður 1978 á gróinni leigulóð sem er skráð 5000 fm. Húsið
þarfnast talsverðra lagfæringa. Hitaveita, sólarsella sér
húsinu fyrir rafmagni. Falleg fjallasýn. Mikið útsýni.Húsið
er til afhendingar við kaupsamning. V. m. 8762

Rauðalækur 2 105 Reykjavík
Melbær raðhús
Nýkomið í sölu vel staðsett 256,8 fm raðhús með
innbyggðum bílskúr. Í húsinu eru nú 6 svefnherbergi
en mögulegt er að gera íbúðaraðstöðu í kjallara með
sérinngangi. Falleg suðurlóð. V. 57,0m. 8900

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. 39,5 m. 8710

Gullengi 23 112 Rvk.
Falleg og vel um gengin 92,6 fm 3ja herbergja íbúð á
3. hæð (efstu) við Gullengi í Grafarvoginum, Reykjavík.
Íbúðin er björt með þvottahúsi innan íbúðar og rúmgóðum svölum frá stofu. V. 28,4 m. 8880

Lækjarháls 4 311 Borgarbyggð
92,3 fm sumarbústaður á fínum stað við Langá á Mýrum.
Húsið er á 6447 fm lóð. Ekki fullbúin eign. Fallegt útsýni.
Steypt plata og gólfhiti. Þrjú svefnherb. Stór verönd.
Kjarri vaxin lóð. Laus við kaupsamning V. 15 m. 8772

Vesturgata 20 0201 220
Búðavað 12 110 Rvk.
Mjög fallegt parhús á tveimur hæðum með glæsilegu
útsýni. Á neðri hæðinni er forstofa, innbyggður bílskúr,
stigahol, þvottaherbergi, baðherbergi og þrjú herbergi.
Á efri hæðinni er stofa, opið eldhús, tvö herbergi og
baðherbergi. Vandaðar innréttingar og gólfhiti. Góð
staðsetning. V. 63,5m. 2226

Langholtsvegur 172 104 Rvk.
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. V. 39,9 m. 8885

Vesturgata 20 íbúð 0201 er 3ja herbergja 119,7 fm sérhæð
nær fullbúin íbúð á 2.hæð í nýju fjölbýli með góðum
svölum. Húsið er 3ja hæða með einni íbúð á hverri hæð
og fylgir eitt stæði í lokaðri bílageymslu hverri íbúð, fjögur
stæði eru aukalega í bílageymslu sem fást keypt sér v.
2,500,000,- pr stæði. Að auki fylgir stæði í opnu bílskýli
íbúðum undir Vesturgötu 20 . V. 39,9 m. 8319

Eignalóð við Þingvallavatn
Vatnsbakkalóð við Þingvallavatn. Eignarlóð 6.630 fm
Lóðin er staðsett skammt frá Miðfellinu austan-megin
við Þingvallavatn. Einungis 15 mínútna akstur er yﬁr á
Laugavatn. Lokað hlið fyrir hverﬁð. Mikið útsýni.
V. 8,5 m. 8669

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

Skógarás - Hafnarfjörður - Einbýli

Lindarberg - Hafnarfjörður - Einbýli
Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr,
samtals ca. 215 fm.

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.

Vandaðar innréttingar, parket, stofa,
borðstofa, 4 svefnherb. glæsilegt eldhús,
ofl. Fullbúin eign í sérflokki, frábær staðsetning og útsýni.
Verð 69,2 millj.

Verð 79,6 millj.

Kjóahraun - Hafnarfjörður - Einbýli

Línakur - Garðabær - 4ra herb.
Glæsilegt vandað steinsteypt einbýlishús
á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.
Húsið er staðsett innst í botnlanga á
einstökum stað við Einarsreit. Hraunlóð,
útsýni. Eignin er 182,7 fm að stærð. Glæsilegt stórt eldhús, vandaðar innréttingar og
gólfefni. Hellulögð innkeyrsla með hitalögn
og stór ca. 80 fm. verönd með skjólgirðingu
og heitum potti. Laust strax. Verð 65 millj.

Mánastígur - Hf. - Einstök staðsetning

Hraunhamar fasteignasala kynnir sérlega
fallega 4ra herbergja útsýnisíbúð á þessum
eftirsótta stað við Línakur 1C í Garðabæ.
Íbúðin er á efstu hæð með sér inngangi
smekklega innréttuð með fallegum innréttingum og gólfefnum. Eignin er skráð
122,9 fm með geymslu. Íbúðin er laus við
kaupsamning. Verð 43,9 millj.

Háholt 16 - Hafnarfjörður - Penthouse

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

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.
Hagstætt verð.

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

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

Klausturhvammur 6 - HFJ

Jónas
Hólmgeirsson
sölustjóri

Drekavellir 32 - HFJ

Glæsilegt 213,9 fm endaraðhús á tveimur hæðum við
Klausturhvamm í Hafnarfirði, 29,8 fm bílskúr. Eignin hefur
verið talsvert endurnýjuð og vel viðhaldið. Gólfhiti á jarðhæð,
fataherbergi innaf hjónah., rúmgóð stofa og borðstofa.
Möguleiki á 5 svefnherbergjum. Verð 49,9 millj. kr,-

Glæsileg 111,4 fm 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með
sérinngang og sólpall við Drekavelli í Hafnarfirði. Hágæða
innréttingar og skápar frá AXIS, Quick Step harðparket OG
vönduð lýsing. Verð 35,9 millj. kr,-

Vesturberg 78 - RVK

PIÐ

O

Opið hús milli kl. 17:00 & 17:30 í dag
Fasteignasali verður á staðnum.
Snyrtileg 63,6 fm 2ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi við
Vesturberg í Reykjavík. Nýlegir ofnar, ofnalagnir og lyfta.
Verð 19,9 millj. kr,-

Opið hús milli kl. 18:00 & 18:30 í dag
Fasteignasali verður á staðnum.
Mikið endurnýjuð 86,2 fm 4ra herbergja íbúð með sérinngang
á jarðhæð við Álmholt í Mosfellsbæ, sér verönd fylgir einnig
íbúðinni. Verð 28,5 millj. kr,-

Lækjarkinn 14 - HFJ

S

HÚ

O

Opið hús milli kl. 17:00 & 17:30 í dag
Fasteignasali verður á staðnum.
Glæsileg 192,2 fm 5 herbergja (3-4 svefnh.)efri sérhæð með
sérinngang við Suðurgötu í Hafnarfirði, þar af er 26,2 fm
bílskúr og 10,0 fm geymsla. Verð 43,5 millj. kr,-

Melkorka
Guðmundsdóttir
lögg. fasteignasali

Sérlega vandað og fallegt 92,5 fm heilsárshús, á góðum
útsýnisstað við Stóruborg í landi Eskiholts II við Gufuánna
í Borgarbyggð. Húsið er staðsett innan við 100 km frá
borginni og 11 km frá Borgarnesi. Golfvöllur, sund, verslanir
og fl. í stuttri fjarlægð.

S

PIÐ

Birna
Benediktsdóttir
skjalagerð

Eskiholt II Stóraborg

Suðurgata 76 - HFJ

HÚ

O

Aron Freyr
Eiríksson
lögg. fasteignasali
lögg. leigumiðlari

Falleg, talsvert endurnýjuð 88,8 fm 3ja til 4ra herbergja
endaíbúð á 1. hæð (jarðhæð) í litlu fjórbýli/klasahúsi góðum
og rólegum stað í Hrauninu í Hafnarfirði, sér sólpallur.
Verð 28,9 millj. kr,-.

S

HÚ

Eiríkur Svanur
Sigfússon
lögg. fasteignasali
lögg. leigumiðlari

Krókahraun 12 - HFJ

Álmholt 15 - MOS

S

PIÐ

Kári
Halldórsson
lögg. fasteignasali

PIÐ

HÚ

O

Opið hús milli kl. 17:00 & 17:30 þriðjudaginn 21. júlí
Fasteignasali verður á staðnum.
Fallegt 184,1 fm 6 til 7 herbergja (3-4 svefnh.) einbýli á
tveimur hæðum við Lækjarkinn í Hafnarfirði, þar af er 25,6 fm
innbyggður bílskúr. Verð 47,9 millj. kr,-

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

ÞAÐ ER FLJÓTLEGT OG EINFALT AÐ PANTA MEÐ DO
DOMINO’S
OMINO’SS
OMINO
APPINU OG Á VEFNUM OKKAR, DOMINOS.ISS

VIÐ NOTUM EINGÖNGU 100% ÍSLENSKAN OST!

SÍMI 58 12345

DOMINO’S APP

WWW.DOMINOS.IS
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Snjallsímaforrit

KYNNING − AUGLÝSING

MÁNUDAGUR 20. JÚLÍ 2015

Forrit sem einfalda ferðalagið
Snjallsíminn er að margra mati einn besti ferðafélagi nútímaferðamannsins en þeir sem komast upp á lag með að nota hin ýmsu
snjallsímaforrit ferðast oftar en ekki með upplýstari, markvissari og öruggari hætti. Forritin virka eins og leiðarstjörnur og vísa til að
mynda veginn á bestu, ódýrustu og markverðustu staðina. Hér er listi yfir tíu gagnleg forrit eða öpp.

U

.S. News Travel hefur tekið saman
lista yfir tíu bestu ferðaöppin en þau
hafa öll sannað gildi sitt hvað varðar notagildi og áreiðanleika. Þau eru jafnframt ókeypis og fáanleg fyrir bæði Android og iPhone.
1 Tripit heldur utan um staðfestingar frá
hótelum, flugfélögum og bílaleigum. Það
geymir öll bókunarnúmer og setur upp
ferðaáætlunina eins og hún leggur sig.
2 Weather+Free gefur upplýsingar um nákvæma klukku, hitastig, rakastig, skyggni,
vindhraða og annað sem viðkemur veðri á
hverjum stað fyrir sig. Þú þarft því hvorki
að vakta veðurfréttir í sjónvarpinu né fara
á netið til að kanna veðurspána.
3 Póstkortin eru á undanhaldi. Postagram
hleypir þó nýju blóði í þessa rótgrónu hefð
og færir hana í stafrænt form. Þú tekur mynd
á símann og skrifar skilaboð í þar til gert
form. Þú sendir myndina í gegnum Postagram og viðtakandinn fær hana sem póstkort inn um lúguna. Kortið kostar 0.99 dali.
4 Goby-appið bendir á öll helstu söfn, hótel
og veitingastaði í nágrenni við þig. Sömuleiðis á alla væntanlega viðburði eins og tónleika, leiksýningar og aðrar uppákomur. Þú
ættir því ekki að missa af neinu.
5 Margir upplifa sig hjálparvana án ókeypis netaðgangs í útlöndum. Þá kemur Free
Wi-Fi Finder að góðum notum. Það sýnir
hvar hægt er að finna ókeypis Wi-Fi í næsta
nágrenni.
6 Google Translate-appið þýðir orð og heilu
setningarnar. Ýmist er hægt að skrifa orðin
og fá skriflegt svar eða tala þau inn á símann
og fá þýðinguna munnlega.
7 Með tilkomu vasareikna kannast margir
við að vera orðnir slappir í hugarreikningi.

Með réttu snjallsímaforritunum getur ferðalagið orðið mun markvissara.

OANDA Currency Converter umreiknar verð
í þinn gjaldmiðil og þykir skýrt og einfalt í
notkun.
8 GasBuddy-appið er nauðsynlegt þeim sem
keyra um ókunnar slóðir. Það bendir á nálægar bensínstöðvar og gefur upplýsingar

um nákvæmt verð sem auðveldar þér að gera
verðsamanburð.
9 Hotel Tonight gefur yfirlit yfir laus lastminute hótelherbergi á helstu þéttbýlisstöðum.
10 GateGuru hefur að geyma kort af öllum

Snjalltækjalausn
fyrir veitingahús
Hagkvæm afgreiðslulausn sem eykur hraða og
skilvirkni fyrir veitingahúsið þitt.
Þjónar geta skráð pantanir í sal með iPhone,
iPod eða iPad og sent þær beint á kassa og inn
í eldhús. Þetta sparar bæði tíma og vinnu.

dk POS | Snjalltækjalausnir

Veljum íslenskan hugbúnað
dk hugbúnaður
Bæjarhálsi 1 | 110 Reykjavík
Hafnarstræti 53 | 600 Akureyri
Sími 510 5800 | dk@dk.is | www.dk.is

Bókhaldskerﬁ
Launakerﬁ
Verslunarkerﬁ
Vistun

helstu flugstöðvarbyggingum og vísar þér
veginn að réttu hliði. Eins er þar að finna
umsagnir um helstu veitingastaði flugstöðvarinnar og hinar ýmsu ábendingar eins og
hver meðalbiðtími er við hvert öryggishlið
og annað í þeim dúr.
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512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Fellihýsi

Pípulagnir
PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s.663 5315.

ÁRATUGA REYNSLA
Niewiadow hjólhýsin hafa verið frábær
og traustur ferðafélagi Íslendinga
í áratugi! Frábært kynningarverð á
nýjum hjólhýsum aðeins 1.990þ.!!!
Skipti möguleg. Allt að 80% lán
mögulegt. Rnr.126608. Erum með
hjólhýsin á staðnum tilbúin til
afhendingar. Til sýnis og sölu á Bílalíf
s:562-1717.

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

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

BMW 730 D M-sport , 2011, ek
63þkm, 20” felgur - M-Sportfjöðrun
- Sportsæti - Hlaðinn búnaði Stórglæsilegur bíll. Er í salnum hjá
okkur, komdu og skoðaðu. Raðnr
210067. Ásett verð 10.950 þús

KYNNINGARVERÐ 1.990ÞÚS

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar.
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir og
áreiðanlegir. Eigum til flestar stærðir
á lager.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Hreingerningar

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

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

Vinnuvélar

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

Bílar til sölu

HREINVERK
Teppahreinsun, gluggahreinsun,
rennuhreinsun, flutningsþrif,
húsgagnahreinsun og fl. Uppl. í s. 699
6762 og www.hreinverk.is

Garðyrkja
HONDA S2000 coupé 240h.ö.. Árgerð
2006, ekinn 67 Þ.KM, bensín, 6 gírar.
Verð 3.480.000. Rnr.115653.

Renault Megane Sport Tour Árg.2011
ekinn 102.þ. Verð 2.390þús Uppl. í s.
898 9667

MERCEDES-BENZ C 220cdi
Avantgarde Árg 2011,
sjálfskiptur.170hp/400NM .Vel útbúinn
og flottur bíll !! Skoðar skipti! Verð
3.890þ Rnr.100393. Eyðsla 7-9ltr

Bílar óskast

VW Caddy. Árgerð 2014, ekinn 32
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 3.690.000.
Rnr.141622.

M.BENZ E 500 panorama. Árgerð
2002, ekinn 193 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 2.290.000.
Rnr.132045.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is
Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær
Sími: 517 9500
www.classicbilar.is

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

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

Bílaþjónusta

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

Sendibílar
MERCEDES-BENZ C 200 CDI
Avantgarde. Árgerð 2011, ekinn
49 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.790.000. Rnr.240784.

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

Hjólbarðar

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.
Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013,
ekinn 56 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
4.390.000. Rnr.990912. 5 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

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

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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

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

8 MANNA DÍSEL
HYUNDAI GRAND STAREX 8 MANNA
DÍSEL. Árgerð 2010, ekinn 125þ.km,
Sjálfsk, Ásett verð 3.350 m Ath skipti
! Rnr.100394

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

FORD Escape XLT choice 4wd.
Árgerð 2004, ekinn 182 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 750.000. Rnr.991314.

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

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

Árgerð 2014,
ekinn 30 Þ.KM,
dísel, 258 hp
og 8 þrepa
sjálfskipting .
Verð 15.900.000.
Seljandi skoðar
skipti á ódýrari.
Rnr.210055.

LAND ROVER Discovery Sd HSE
Black Edition.
(ÎFÈABÅLAR &OSSH¹LS   26+
  WWWHOFDABILARIS

)ÚG§BCBLLJ,
110 Reykjavík
Sími 578 6300
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is
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Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

Málarar
MÁLNINGARÞJÓNUSTA
REYKJAVÍKUR
Alhliða málningarþjónusta. Fáðu
ástandsskoðun og verðtilboð þér að
kostnaðarlausu. Sími 776-0000
Málningarþjónusta - húsamálun, inni
og úti. Uppl. s. 660 7606 og 846 5305.

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

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

TILKYNNINGAR

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

Húsaviðhald

Einkamál
MAKASKIPTI.EU
Eru makaskipti áhugamál?
Swinging?Þríhyrnyngar? Íslendingar.eu
bjóða frábæra aðstöðu til að kynnast,
og friðhelgi er að sjálfsögðu tryggð.
Kynntu þér málið.

Óskast keypt
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Sjónvarp

Nudd

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

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

Til bygginga

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

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

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

Húsnæði í boði
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.

ATVINNA

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

Húsnæði óskast
50 ára reglusamur einst. óskar eftir
leiguíbúð í RVK. S. 698 8629

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

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

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.

Óveruleg breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Barónsreitur-Skúlagata.
Stefnuákvæði um hæðir húsa

Atvinna í boði
Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 16. júlí 2015, tillögu að óverulegri breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur
2010-2030. Breytingin varðar endurbætta framsetningu á stefnuákvæðum um hæðir húsa á svokölluðum Barónsreit.
Í aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 er sett fram stefna um hæðir húsa á öllum helstu þróunarreitum fyrir
íbúðarhúsnæði í borginni. Við mörkun stefnu á reitum sem þegar höfðu í gildi deiliskipulag við vinnslu aðalskipulags,
var almennt tekið mið af fyrirliggjandi heimildum um hæðir húsa í viðkomandi deiliskipulagi. Í samræmi við það
voru öll uppbyggingarsvæði við Skúlagötu undanskilin frá almennri stefnu um miðborgarsvæðið, þar sem hámark
húshæða er 5 hæðir (sjá mynd 9 á bls.173 í kaflanum Borg fyrir fólk á reykjavik.is, sjá einnig bls. 159 í prentaðri útgáfu
aðalskipulagsins,). Skuggahverfið er þannig skilgreint sem svæði þar sem heimilt er að fara yfir 9 hæðir og það sama
hefði átt að gilda um Barónsreit, þann hluta hans er snýr að Skúlagötu og endurspegla þannig heimildir sem voru til
staðar í gildandi deiliskipulagi. Vegna þessa er framsetningu aðalskipulagsins varðandi Barónsreit breytt, þannig að
hann verður sýndur tvískiptur í viðkomandi gögnum. Annarsvegar er sett fram stefna um hæðir húsa næst Hverfisgötu
sem endurspegla almenn markmið um hæðir húsa í miðborginni og hinsvegar stefna um þann hluta reitsins sem er
næst Skúlagötu, sem endurspeglar áður samþykktar heimildir um hæðir húsa í deiliskipulagi. Reykjavíkurborg telur
að hér sé um óverulega breytingu að ræða þar sem hún felur ekki í sér stefnubreytingu varðandi megin markmið um
hæðir húsa í miðborginni. Sjá nánar um tillögu á vef Reykjavíkurborgar, reykjavik.is.

Aðalskipulagstillagan hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar, skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
um óverulegar breytingar á aðalskipulagi. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til Umhverfis- og
skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14.
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Auglýsing um tillögu að
deiliskipulagi í Reykjavík
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með
auglýst tillaga að endurskoðun á deiliskipulagi í Reykjavík.

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

Spádómar

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

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

MIÐLA TIL ÞÍN, ÞVÍ SEM
ÞEIR SEM FARNIR ERU
SEGJA MÉR UM FRAMTÍÐ
ÞÍNA.

Til sölu

Umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkur samþykkti á fundi sínum þann 1. júlí 2015 að auglýsa að nýju tillögu að
deiliskipulagi Vesturhafnar – Örfiriseyjar ásamt breyttum uppdráttum. Um heildarendurskoðun svæðisins er að ræða
þar sem eldri áætlanir falla úr gildi samkvæmt nánari upplýsingum á uppdráttum. Markmið deiliskipulagsins er að
hafnarstarfsemi verði efld og vaxtarskilyrði tryggð, að Vesturhöfn verði áfram miðstöð útgerðar og fiskvinnslu. Gert er
ráð fyrir að fjölbreytt menningar og þjónustustarfsemi verði við vestari hluta Grandagarðs og áhugaverði dvalarsvæði
og gönguleiðir við vestur- og norðurhluta Grandagarðs. Örfirisey – olíuhöfn er ekki hluti þessa deiliskipulags. Nánar
um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15,
frá 20. júlí 2015 til og með 31. ágúst 2015. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðunni, www.reykjavik.is, undir
skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum
og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega, til umhverfis – og skipulagsviðs, b.t. skipulagsfulltrúa,
eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 31. ágúst 2015. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir
innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi
í Reykjavík.

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Vegamótastígur 7 og 9
Umhverfis og skipulagsráð Reykjavíkur samþykkti þann 1. júlí 2015 að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi
reits 1.171.5 vegna lóðanna nr. 7 og 9 við Vegamótastíg. Í breytingunni felst m.a. að á lóðunum verða byggingar,
alls fimm hæðir, og verða fyrsta og efsta hæð inndregnar, hætt verður við að endurreisa gamla steinbæinn á þaki
nýbyggingar og hætt við að færa gamla húsið á Vegamótastíg 9 upp á þak heldur verður því húsi fundin önnur
lóð í nágrenninu. Gert er ráð fyrir verslunum og þjónustu á fyrstu hæð og íbúðum og/eða ferðatengdri þjónustu/
hóteli á efri hæðum. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

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

Viðgerðir
Til sölu Hillukerfi Constructor frá
Rými. 2 stk af 2x1000mm lengd,
500mm breidd, 2100mm, með 21
lausum hillum og einni lokaðari
hlið. Myndin sýnir hillu sem er
1000mmx500mmx2100mm. Verð
100.000 kr. Nánari uppl. í s. 7736898
og 8258015.

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

Vesturhöfn - Örfirisey

Stærðir frá 890 ml og 1170 ml.
Lok fylgja með. Langbestu verðin.
Fyrirspurnir berast í síma 861-7375
eða á ctc@ctc.is

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 - 16:15,
frá 20. júlí 2015 til og með 31. ágúst 2015. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðunni, www.reykjavik.is, undir
skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum
og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega, til umhverfis - og skipulagsviðs, b.t. skipulagsfulltrúa,
eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 31. ágúst 2015. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir
innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Reykjavík 20. júlí 2015
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is
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LUNDUR 1 – 200 KÓP

ÍSALIND 8 – 201 KÓP

OPIÐ HÚS MÁNUD. 20. JÚLÍ KL: 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS MÁNUD. 20. JÚLÍ KL: 18:00 – 18:30

• Afar falleg 3ja herbergja, 121 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi
• Yfirbyggðar svalir og og fallegt útsýni til suðvesturs
• Stæði í bílageymslu fylgir. Laus til afhendingar fljótlega.
• Vinsæl staðsetning – stutt í alla helstu þjónustu.
• V: 48,5 millj
Hafðu samband

• Fallegt 191 fm einbýlishús á einni hæð, þar af rúmgóður bílskúr
• Frábær staðsetning, innst inn í botnlangagötu í vinsælu hverfi.
• Þrjú til fjögur svefnherbergi. Glæsileg lóð með heitum potti og útisturtu.
• V: 64,9 millj
Hafðu samband

FERJUVOGUR 21 - 104 RVK
OP

IÐ

S

HÚ

S
HÚ

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

HEIÐARHJALLI 39 – 200 KÓP
OP

IÐ

S
HÚ

IÐ

OP

OPIÐ HÚS ÞRI. 21. JÚLÍ KL. 17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS ÞRI. 21. JÚLÍ KL: 17:00 – 17:30

Efrihæð í tvíbýli 140 fm. sérhæð þ.a. 33,8 fm.
bílskúr. 3 rúmgóð svefnherbergi og stór
rúmlega 10 fm. upphituð útigeymsla sem er
ekki hluti af birtum fermetrum.
Stór lóð með verönd. V. 41,9

• Efri sérhæð með bílskúr, alls um 150 fm.
• Frábær staðsetning í suðurhlíðum Kópavogs.
• Fallegt útsýni.
• Þrjú svefnherbergi auk rislofts.
• V: 43,5 millj

Hafðu samband

Hafðu samband

ÞÓRARINN THORARENSEN

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

sölustjóri. Sími 770 0309

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

S

HÚ

ÁLFTAMÝRI 14 – 105 RVK
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 21. JÚLÍ KL: 18:00 – 18:30
• Mjög góð 3ja herbergja, 80 fm íbúð á þriðju hæð.
• Frábær staðsetning, miðsvæðis í Reykjavík.
• Mjög gott skipulag íbúðar. Nýlegt eldhús.
• Laus til afhendingar við kaupsamning.
Hafðu samband
• V: 28,3 millj.
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

FASTEIGNASALA REYKJAVÍKUR

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Davíð
Ólafsson

Löggiltur
fasteignasali

Guðmundur
Steinþórsson
Löggiltur
fasteignasali

Þórdís
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Svana
Ingvadóttir
Sölufulltrúi

Opið hús

20. Júlí KL.17:00-17:30

Kríuás 19
Fjölbýli
110,2 fm

Salvör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

221 Hafnafjörður
Falleg 4 herb. 110,2 fm íbúð með sérinngangi í Áslandinu í
+DIQDUÀUêL*O VLOHJW~WVìQL~UVWRIX\ÀU5H\NMDQHVLê
Eign sem vert er að skoða.

4 herb

33.200.000.-kr

María K.
Jónsdóttir
Sölufulltrúi

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

Fjölbýli
113,4 fm
821 7676

Opið hús

22. júlí kl. 17:30 18:00

Opið hús

121 fm

113 Reykjvaík

897 1533

4 herb

38.900.000.-kr

105 Reykjvaík
Falleg 4-5 herb íbúð í hlíðunum. Suðvestur svalir með góðu
~WVìQL%~LêDêHQGXUQìMDtE~êQRNNXêRJVWDQGD\ÀU
framkvæmdir á þaki.

92,2 fm

david@fr.is

477 7777

fr@fr.is

899 9600

4-5 herb

36.900.000.-kr
maria@fr.is

mánudaginn 20.07.2015

113 Reykjavík

Falleg íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með bílakjallara. Fallegar
eikarinnréttingar og eikarparket á gólfum. Flísalagt
baðherb, þvottahús innan íbúðar.
Suðursvalir og gott útsýni.

Fjölbýli

Haukur
Hauksson
Sölufulltrúi
21. Júlí KL.18:00-18:30

Andrésbrunnur 13
Falleg íbúð með frábæru útsýni. Þrjú svefnherbergi,
tvennar svalir og bílastæðahús. Íbúðin er 121m2
og bílastæðahúsið er að auki.

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Stigahlíð 2

maria@fr.is

Fjölbýli

Einar
Birgisson
Sölufulltrúi

Opið hús

821 7676

Kristnibraut 35

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

3 herb

30.900.000.-kr
gummi@fr.is

www.fr.is

Opið hús

Brekkuhús 1

21. Júlí KL.17:00-17:30

112 Reykjavík

Atvinnu/verslunarhúsnæði að Brekkuhúsum 1 sem skiptist
í sal/opið rými, eldhús og salerni.

Atvinnuhúsnæði
97,9 fm
699 2900

16.900.000.-kr
haukur@fr.is
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VEÐUR&MYNDASÖGUR
Veðurspá
Mánudagur
Það verður
áfram leiðinda
norðanátt í dag,
þó að hún verði
hægari en hún
var í gær. Rigning
fyrir norðan og
hiti 5 til 10 stig.
Skúrir
sunnanlands,
en ef sólin nær
að brjótast fram
milli skúra gæti
hitinn náð 15
stigum.

6

7

9

3

4

5

LÁRÉTT
2. bifa, 6. klukka, 8. gagn, 9. arr, 11.
Átt, 12. vandræði, 14. kjötstykki, 16.
golf áhald, 17. hamfletta, 18. angra,
20. tveir eins, 21. skipta.

8

10

12

11

13

14

15

16

17

19

20

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Til hamingju!
Þitt rauðasta
spjald til
þessa?

LÓÐRÉTT
1. teikniblek, 3. Öfug röð, 4. blys, 5.
Sóða, 7. telex, 10. hola, 13. gogg, 15.
sálga, 16. skrá, 19. til.
LAUSN

Ég missti
hausinn.

LÁRÉTT: 2. þoka, 6. úr, 8. nyt, 9. sig,
11. na, 12. stand, 14. steik, 16. tí, 17.
flá, 18. ama, 20. ll, 21. liða.

18

KROSSGÁTA

LÓÐRÉTT: 1. túss, 3. on, 4. kyndill, 5.
ata, 7. ritsími, 10. gat, 13. nef, 15. kála,
16. tal, 19. að.

2

1

21

GELGJAN

SKÁK
Gunnar Björnsson

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Jæja nú byrjar
það...

Loftur Baldvinsson hafði hvítt gegn
Stefáni Bergssyni á útiskákmóti
Stofunnar og Hróksins sl. föstudag.

...svo tryllingslega pirrandi
tilraun til
kaldhæðni.

Var monsúnregnið
ljúft?

Fyrst glataði
brandarinn...

Hvað er ég að
rugla! Monsúnregnið varir
mun skemur en
sturturnar sem
þú ferð í!

1. Bxf7+! Hxf7 2. Dxa8+ og hvítur
vann skömmu síðar. 1...Kxf7 er
svarað með 2. Dd5# og 1...Kh7 er
svarað með hinum ótrúlega fallega
leik 2. Dg4!!
www.skak.is: Frábær árangur Páls
Agnars.
Hvítur á leik

BARNALÁN

PEPSI MAX OG WOW AIR KYNNA

KINGS
OF LEON

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Eða við getum alveg sleppt
því bara og farið beint í
að gefa háar
fimmur.
Vel gert!
Ég hefði gert
þetta svona.

Segðu hæ
dúllan þín!!

Segðu hæ við litla
barnið í speglinum!

NÝJA LAUGARDALSHÖLLIN 13. ÁGÚST

SUDOKU
LÉTT

#KOLICELAND WWW.SENA.IS/KOL

MIÐLUNGS

ÞUNG
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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.

Freyjubrunnur 20
Bogi Pétursson Lögg. fasteignasali.

Finnbogi
Hilmarsson

Brynjólfur
Snorrason

lögg. fasteignasali
s. 895-1098

sölufulltrúi
s. 896-2953

nýjar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.

Stærðir eru frá 71,1 fm til 102,3 fm. Öllum íbúðum fylgja stæði í bílageymsluhúsi.Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar, en án gólfefna nema á baðherbergi og í anddyri.
Í sumum íbúðanna er mikil lofthæð og öðrum fylgja allt uppí 28 fm verönd. Allar íbúðir með suðursvölum, fallegt útsýni.
Verð frá 27,5 milljónir. Traustur byggingaraðili, Flotgólf byggingarverktakar. Afhending í janúar 2016. Allar frekari upplýsingar má finna á www.heimili.is
Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

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

•

www.101.is

•

101@101.is
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Mikil sala, vantar allar gerðir eigna á skrá
ÉG SEL FASTEIGNIR!
Hringdu og athugaðu hvað ég get
gert fyrir þig ef þú vilt selja fasteign.

(LQDU+DUèDUVVRQ
/|JJIDVWHLJQDVDOL
V
HLQDU#NDXSVWDGXUQHW

Kæli- og frystitæki
Frystir

6tPL
ÈUP~OD5H\NMDYtN
ZZZNDXSVWDGXUFRP

2

Kælar

Allir þurfa þak yfir höfuðið

588 4477

2
stærðir

stærðir

SD 801 - 800 ltr B.1000 mm

109.000.

+vsk

99.000.

199.000.

+vsk

+vsk

SD 1001 - 1000 ltr B.1130 mm

219.000.

+vsk

Þú hringir - við komum - það ber árangur!

169.000.

KK 421 H: 1945 B: 615 D: 590 - 350 L

SD 416 H: 1980 B: 606 D: 575 - 338 L

SD 1001 og SD 801 H: 2020 B: 1000/1130

Kæling +2/+10°C - 8 hillur - Læsing

Kæling +2/+10°C - 8 hillur - Læsing

D: 70/22 Kæling +2/+10°C - 8 hillur - Læsing

+vsk

XS 600 Stærð (bxhxd)
1475x837x757mm Kæling -12/ -24°C

Kælar
h:85 cm

79.000. 99.000.

+vsk

+vsk

Frystar

Kælar
Bárður
Tryggvason

Ingólfur Geir
Gissurarson

Heiðar
Friðjónsson

Erlendur
Davíðsson

Eigandi
Sölufulltrúi

Eigandi
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali

Sölustjóri
Löggiltur
fasteignasali B.Sc

Lögg. fasteignasali
Forstöðumaður
útibús Ólafsvík

896 5221

896 5222

693 3356

897 0199

Frystir

SC 139 St. (hxbxd) SC 209 St. (hxbxd) 865 x
865 x555 x520 mm 865 x 520 mm Kæling +2/
Kæling +2/ +10°C +10°C

Margrét
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Minibar

249.000.

+vsk

79.000.

+vsk

99.000.

+vsk

sölufulltúi

630 9000

Pétur Steinar
Jóhannsson
Sölufulltrúi
Snæfellsnes

893 4718

Ellert
Róbertsson
Sölufulltrúi

893 4477

G. Andri
Guðlaugsson
Lögfræðingur
Sölufulltrúi

119.000.

+vsk

662 2705

20
ára

RTC 236 St (hxbxd)
1695x515x485mm
Kæling +2/+12°C

149.000.

+vsk

RTC 286 St (hxbxd)
1895x515x485mm
Kæling +2/+12°C

SD 155 Stærð (bxdxh) 564x
SD 305 Stærð (bxdxh) 950x
695x 905mm Kæling -12/ -22°C 695x 905 mm Kæling -12/
-22°C

KF 870 H: 2110 B: 660 D:

1663 Kæling -12/-22°C - 8
hillur - Læsing

+YHNOmSZP9L`RHQ]xR
:xTP!-H_!]LYZS\U']LYZS\UPZ

1995 - 2015

www.valholl.is · www.nybyggingar.is

7U[\UHYZxTP!

Verð frá kr. (2 stærðir)

29.000.

+vsk

MB35 og MB 45 - St. (hxbxd) 485/560 x
385/400 x 485/425. Engin pressa, minni
titringur - Hljóðlaus.

TAKTIK/4389/15x15 mai15

+HLPLU
%HUJPDQQ
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LÍFIÐ
FRÆGIR Í NÆRMYND
KANYE WEST
FULLT NAFN Kanye Omari West
LISTAMANNSNAFN Kanye West
MAKI Kim Kardashian
FÆÐINGARDAGUR 8. júní 1977
Kanye West er einn þekktasti rappari og upptökustjóri í heiminum í dag. Ekki nóg með það að
næstum því öll tónlist sem hann gefur út slær í
gegn, þá á hann líka fallega fjölskyldu sem fer brátt
stækkandi. Hann er kvæntur Kim Kardashian og á
með henni dótturina North West. Þau eiga von á
dreng í nóvember.

Kanye ólst upp hjá einstæðri móður sinni í
Chicago í Bandaríkjunum. Hann byrjaði að
rappa í byrjun unglingsáranna. Hann hóf
nám við listaháskóla og var þar eina
önn áður en hann hætti til þess að
einbeita sér að tónlistinni. Hann gaf
út sína fyrstu plötu árið 2004 sem
bar nafnið The College Dropout, en
hún fékk gífurlega flott viðbrögð. Í
dag er hann einn af mest seldu tónlistarmönnum allra tíma og hefur
selt yfir 21 milljón platna. Hann
hefur hlotið 21 Grammy-verðlaun.

West hefur oft verið umdeildur
enda er hann ekki hræddur við að
segja sína skoðun.
Eftirminnilegast er þegar
hann stökk upp á svið á
MTV-verðlaunahátíð þegar
Taylor Swift tók á móti
verðlaunum fyrir besta
myndbandið. West stoppaði hana af og tók hljóðnemann af henni og sagði
að Beyoncé hafði átt að fá
verðlaunin.

FALLEG FJÖLSKYLDA Kanye og Kim
ásamt dóttur þeirra North. Nú eiga þau
von á sínu öðru barni sem mun fæðast
í nóvember.

Bradley og Irina
íhuga barneignir
Allt gengur eins og í sögu í sambandi þeirra.
Eitt fallegasta par Hollywood er
talið vera í barnahugleiðingum. Þau
Bradley Cooper og Irina Shayk hafa
verið saman í nokkra mánuði og eru
sögð vera yfir sig ástfangin. Samkvæmt heimildum eru þau tilbúin
til þess að taka sambandið skrefinu lengra og eignast saman börn.
Bradley er orðinn fertugur og Irina
er 29 ára. Þau sáust í fyrsta skiptið
saman daginn eftir Met Gala-ballið
í New York í maí. Síðan þá hafa þau
verið óaðskiljanleg.
Vinir parsins segja að allt gangi
eins og í sögu í sambandinu og að
þau hafi aldrei verið jafn hamingjusöm. Sagt er að þau séu ekki
byrjuð að reyna að eignast börn

en það komi reglulega upp í
umræðunni og eru þau bæði
spennt fyrir komandi tímum í
sambandinu.
Þau eru nýlega komin úr
öðrum samböndum. Irina
Shayk var með fótboltastjörnunni Christiano Ronaldo í
fimm ár áður en þau hættu saman
í byrjun árs. Bradley var á föstu
með bresku fyrirsætunni Suki Waterhouse í meira en
ár áður en þau
slitu samvistum
stuttu eftir Óskarsverðlaunahátíðina í febrúar.

BRADLEY COOPER Einn vinsælasti leikarinn í Hollywood er tilbúinn til

þess að eignast börn.
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Á MEÐAN ALLT LÉK Í LYNDI Kourtney og Scott slitu nýverið samvistum. Talið er að

hann hafi haldið framhjá með fyrrverandi kærustu sinni.
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Scott á síðasta séns hjá
Kardashian-fjölskyldunni
Stúlknahópur ljósmyndaður fyrir utan heimili hans.
Scott Disick og Kourtney Kardashian hafa ekki átt sjö dagana
sæla seinustu vikur. Eftir að
myndir birtust af Scott með fyrrverandi kærustu hans, Chloe Bartoli, sleit Kourtney sambandinu við
kærastann sinn til níu ára. Þau
eiga saman þrjú börn.
Í seinustu viku leyfði Kourtney Scott að koma inn á heimili
þeirra og hitta börnin, en það var í
fyrsta skiptið síðan meint framhjáhald átti sér stað. Kourtney telur
mikilvægt að Scott sé enn partur af lífi barnanna. Það var svo
nokkrum dögum síðar að myndir

af léttklæddum stelpum fyrir utan
heimili Scotts birtust í fjölmiðlum.
Ein stúlknanna var í baðsloppnum
hans.
Myndbirtingin fór fyrir brjóstið
á Kourtney enda er Scott á seinasta séns hjá henni og Kardashian-fjölskyldunni. Scott hefur þó
útskýrt hvers vegna stúlkurnar
voru á heimili hans. Hann segir
að það hafi verið vegna tónlistarmyndbands sem verið var að
taka upp og að leikstjóri tónlistarmyndbandsins hafi viljað taka
upp heima hjá honum vegna þess
hversu útsýnið þar er einstakt.

Sérfræðingar í

RYKSUGUM
Fyrir fyrirtækin

Fyrir iðnaðarmanninn

Fyrir sóða

ÍTÖLS
GÆÐ K
I

Ryk/blautsuga Drive ZD10-50L
1000W, 50 lítrar

Soteco Topped 515, Longo pac

Sub-Dakoda Slurry, SOT-DAK 429 með dælu

26.677,-

165.990,-

184.990,-

Fyrir stærri spámenn

Fyrir hótel

Fyrir alvöru spámenn

ÍTÖLS
GÆÐ K
I

ÍTÖLSK
GÆÐI
Sotexo Base XP429, 2800W, 62 lítrar

Arges HKV-100GS15 1000W, 15 lítrar

Soteco Base XP 315 1300W

73.990,-

24.900,-

35.990,-

Fyrir „alvöru“
verktaka

Fyrir „hressa“
h
hressa“

Fyrir húsbóndann

Fyrir bílskúrinn

Einnig til
S26
2600W
kr. 349.900

2200W, 3 lítrar

Spandy heimilisryksuga
1600W, HEPA filter

Drive Bískúrsryksugan 1200W, 20 lítrar
D

9.990,-

6.990,-

7.590,-

Cyclon ryksuga Model-LD801

Ermator Pullmann S13 1300W

254.600,Reykjavík

Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18.

Opið virka daga kl. 8-18

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!

20 | LÍFIÐ |

20. júlí 2015 MÁNUDAGUR

SA
S
AMb
biio is
is
.

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR AVENGERS
OG GUARDIANS OF THE GALAXY

SEGÐU MANNINUM ÞÍNUM AÐ ÞAÐ SÉ STELPUKVÖLD Í KVÖLD!
ÍSLANDSVINURINN CHANNING TATUM ER SJÓÐHEITUR Í ÞESSARI
SKEMMTILEGU SUMARMYND
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Býﬂugur á Sigló suða um svalir
Arnar Ómarsson listamaður hefur betrumbætt býﬂugnabú með smíði svala.

VÆNTANLEGUR Josh Blue er fatlaður og er þekktur fyrir að gera mikið grín af

sjálfum sér.

NORDICPHOTOS/GETTY

Heimsþekktur grínari
kemur til landsins
Hann hefur komið fram og skemmt í fjölda þátta
eins og Live with Regis and Kelly.
„Ég er gríðarlega spenntur fyrir
þessum snillingi og hef mikið
fylgst með honum. Hann er frábær uppistandari í alla staði,“
segir Jón Gunnar Geirdal, sem er
einn af aðstandendum uppistandsins með hinum heimsþekkta grínara Josh Blue, sem kemur fram
í Háskólabíói þann 4. september
næstkomandi á vegum Komedy.
Josh Blue er margverðlaunaður uppistandari og sigraði bæði
uppistandskeppni á uppistandshátíðinni í Las Vegas árið 2004 og í
uppistands raunveruleikaþættinum Last Comic Standing á NBC
árið 2006. Undanfarin ár hefur

Rihanna
hannar sokka
Það er óhætt að segja að söngkonan Rihanna sé þúsundþjalasmiður. Ásamt því að vera tónlistarkona er hún núna orðin listrænn
stjórnandi hjá tveimur tískufyrirtækjum. Fyrr á árinu var frá því
greint að hún kæmi með sína eigin
línu hjá íþróttamerkinu Puma og
nú á dögunum kom í ljós að hún
mun koma með sína eigin sokkalínu hjá merkinu Stance.
Sokkalínan er sögð vera rokkuð
í anda Rihönnu. Sokkarnir eru
ætlaðir fyrir konur og hafa fyrstu
myndir af framleiðslunni vakið
mikinn áhuga og eftirvæntingu.
Búist er við að sokkarnir fari í
sölu í september.

hann farið um allan heim og
skemmt fólki. Þá var hann einnig fyrsti maðurinn til að vera
með uppistand í spjallþætti Ellen
DeGeneres. Hann hefur komið
fram og skemmt í fjölda þátta eins
og Live with Regis and Kelly og
Comics Unleashed.
Blue er fatlaður og gerir mikið
grín að sjálfum sér. Hann er með
yfir 3,5 milljónir áhorfa á myndbönd sín á Youtube og þá hefur
uppistandið hans, Sticky Change
notið mikilla vinsælda á Netflix.
Miðasala á uppistandið hefst
eftir verslunarmannahelgi á midi.
is.
- glp

„Við vorum nokkrir vinir að
virða þetta fyrir okkur og þá
kom upp þessi hugmynd um að
smíða svalir fyrir þær,“ segir
hinn 28 ára gamli listamaður,
Arnar Ómarsson, sem hefur búið
vel um býflugnabú á Siglufirði.
Hann kom auga á býflugnabú
sem staðsett var inni í steypuvegg í Alþýðuhúsinu á Siglufirði og ákvað að smíða svalir
fyrir framan opið til að gleðja
flugurnar flottu. „Ég veit ekki
hversu stórt bú þetta er en það
eru allavega einhverjar býflugur búnar að koma sér fyrir inni
í steypuveggnum,“ segir Arnar.
Hann hefur þó smíðað tvennar svalir fyrir flugurnar. „Fyrri
svalirnar urðu fljótt úreltar þannig að ég bjó til nýjar og hafði þær
töluvert flottari,“ útskýrir Arnar.
Á nýju svölunum er að finna
afþreyingu fyrir bústnar býflugurnar eins og sólstól og skilti en á
skiltinu eru skilaboð frá Arnari.
„Það stendur á skiltinu tilkynning
um eftirlit og kveðja frá mér.“
Ætlarðu að bæta við öðru sniðugu á svalirnar? „Það gæti verið
að maður bæti einhverju við og
jafnvel stækki svalirnar. Maður
þarf bara að komast að því hvað
býflugum finnst skemmtilegt að
gera,“ segir Arnar og skellihlær.
Hann er ekki hræddur við
býflugur. „Eru þær ekki meinlausar?“
Arnar er frá Akureyri en er

LISTAMAÐUR Arnar Ómarsson ákvað að smíða svalir fyrir býflugurnar.
MYND/DANÍEL STARRASON

MIKIL UMFERÐ Býflugurnar stoppa

FEGURÐ Svalirnar sem Arnar hefur

stundum við á svölunum ef veður er
gott.

smíðað eru glæsilegar.

staddur á Siglufirði við vinnu og
nýtur þess að dást að flugunum
í sínum frítíma. „Þetta er bara

skemmtilegt og gaman að breyta
aðeins til.“
- glp

Þétt bókað sumar hjá Júníusi
Tónlistarmaðurinn Júníus Meyvant sendir frá sér sína fyrstu EP-plötu.
Vestmannaeyingurinn Unnar Gísli Sigurmundsson
stimplaði sig rækilega inn á íslenska tónlistarlandakortið þegar hann gaf út smáskífuna „Color Decay“
vorið 2014. Unnar Gísla þekkja margir landsmenn
undir listamannsnafninu Júníus Meyvant.
Nú hefur Júníus Meyvant lokið við vinnslu sinnar
fyrstu þröngskífu og kallast hún einfaldlega EP.
Þröngskífuna vann hann víða með upptökumönnunum Magnúsi Øder Kristinssyni og Finni Hákonarsyni. Auk „Color Decay“ inniheldur EP þrjú önnur
lög, þ.m.t. nýjustu smáskífuna „Hailslide“.
Hann er nú farinn í tónleikaferð þar sem hann
kemur fram tvennum tónleikum í Danmörku og
þrennum í Þýskalandi. Þá eru einnig bókaðir nokkrir tónleikar hér á landi og verður hann til að mynda
á Þjóðhátíð í Eyjum um verslunarmannahelgina.
Árið 2014 var gott ár fyrir Júníus Meyvant. „Color
Decay“ naut mikilla vinsælda meðal hlustenda
Rásar 2 og sömuleiðis var lagið valið lag ársins af
dagskrárstjóra KEXP, Kevin Cole. Júníus kom, sá
og sigraði á Íslensku tónlistarverðlaununum í ár
og fór frá athöfninni með tvenn verðlaun. Annars
vegar sem Bjartasta vonin og svo verðlaun fyrir
besta lag ársins.

GENGUR VEL Unnar Gísli Sigurmundsson, betur þekktur sem

Júníus Meyvant, er á tónleikaferð um Danmörku og Þýskaland
þessa dagana.
MYND/SIGRÍÐUR UNNUR LÚÐVÍKSDÓTTIR

Record Records gefur út og er þröngskífan fáanleg á geisladisk, vínyl og á stafrænum netveitum.
- glp

ÓDÝR SJÓNVÖRP

UNITED LED32X16T2

UNITED LED40X16T2

• Einfalt og gott 32“ sjónvarp
• 1366x768 punkta HD upplausn
• Progressive Scan
• Stafrænn DVB-T2+C móttakari
• USB margmiðlunartengi sem styður DivX,
MKV, MP3 og JPEG
• 3 x HDMI, Scart, CI kortarauf, S-video,
Coax, PC, heyrnartóls- og RCA tengi

• Einfalt og gott 40“ sjónvarp
• Háskerpu 1920x1080 punkta FHD upplausn
• Progressive Scan
• Stafrænn DVB-T2+C móttakari
• USB margmiðlunartengi sem styður DivX,
MKV, MP3 og JPEG
• 3 x HDMI, Scart, CI kortarauf, S-video,
Coax, PC, heyrnartóls- og RCA tengi

TILBOÐ

TILBOÐ

39.990

59.990

FULLT VERÐ 49.990

FULLT VERÐ 69.990
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Ólafur Ingi á leið til Tyrklands

KR-ingar á toppinn

FÓTBOLTI Miðjumaðurinn Ólafur Ingi Skúlason er á leið

FÓTBOLTI KR skaust á topp Pepsi-

deildar karla með 1-3 sigri á FH í
uppgjöri tveggja efstu liða Pepsideildar karla í Kaplakrika í gær. FH
var 1-0 yfir í hálfleik en KR-ingar
blésu í herlúðra í seinni hálfleik,
skoruðu þrjú mörk á tólf mínútna
kafla og tryggðu sér sigurinn.
Víkingar völtuðu yfir Keflvíkinga,
7-1, í fyrsta leiknum eftir þjálfarabreytingarnar og Eyjamenn unnu
einnig stórsigur á Fjölni, 4-0. Gunnar
Heiðar Þorvaldsson skoraði eitt
markanna, í fyrsta leik sínum fyrir
ÍBV í 11 ár. Þá gerðu Stjarnan og ÍA
- iþs
1-1 jafntefli í Garðabænum.

til Gençlerbirliği í Tyrklandi. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins skrifar Ólafur væntanlega undir
samning við tyrkneska úrvalsdeildarliðið í dag.
Ólafur, sem er uppalinn Fylkismaður, kemur frá
belgíska liðinu Zulte Waregem þar sem hann lék um
fjögurra ára skeið. Þar áður var hann hjá SönderjyskE
í Danmörku en hann hefur einnig leikið með Helsingborg
í Svíþjóð og Brentford á Englandi, auk þess sem hann var á
mála hjá enska úrvalsdeildarliðinu Arsenal 2001-05.
Ólafur, sem er 32 ára gamall, verður annar Íslendingurinn
til að spila með Gençlerbirliği en Atli Eðvaldsson, fyrrverandi landsliðsfyrirliði og -þjálfari, lék með liðinu 1989-90.
Hjá Gençlerbirliği, sem er staðsett í Ankara, höfuðborg
Tyrklands, hittir Ólafur fyrir Stuart Baxter, fyrrverandi
- iþs
þjálfara sinn hjá Helsingborg.

HEITT Í HAMSI Það var mikill hiti í leikmönnum FH og KR í toppslagnum á
Kaplakrikavelli í gær og minnstu munaði að upp úr syði.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Útfærslan gekk ekki upp
Aníta Hinriksdóttir endaði í 3. sæti í 800 metra hlaupi á EM U-19 ára í Eskilstuna um helgina en hún vann
til gullverðlauna í greininni fyrir tveimur árum. Þetta var væntanlega síðasta mót Anítu í unglingaﬂokki.
UNDIRRITUN Albert er kominn til hol-

lensku meistaranna.

MYND/PSV

Albert til PSV
FÓTBOLTI Albert Guðmundsson

skrifaði um helgina undir samning við Hollandsmeistara PSV
Eindhoven. Samningurinn er til
þriggja ára með möguleika á eins
árs framlengingu.
Albert, sem er 18 ára KR-ingur, kemur frá Heerenveen en
hann var tvö ár í herbúðum liðsins. Hjá PSV hittir Albert fyrir
Hjört Hermannsson sem skrifaði
einmitt undir nýjan þriggja ára
samning við félagið um helgina.
Þeir félagar munu spila saman
með varaliði PSV sem leikur í
næstefstu deild í Hollandi. Albert
verður einnig með U-19 ára liði
PSV.
- iþs

ÓVÆNT Paul Dunne hefur slegið í gegn

á Opna breska.

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Þrír í forystu á
Opna breska
GOLF Þrír kylfingar eru efstir og
jafnir fyrir lokahringinn á Opna
breska meistaramótinu í golfi á
morgun. Louis Oosthuizen, Jason
Day og Paul Dunne deila efsta
sætinu á tólf höggum undir pari.
Sá síðastnefndi er 22 ára gamall áhugamaður sem hefur komið
gríðarlega á óvart á St. Andrews
í Skotlandi. Fari Dunne alla leið
og vinni mótið verður hann fyrsti
áhugamaðurinn til að vinna Opna
breska síðan 1930.
- iþs
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NÆSTU LEIKIR
Laugardagur 25. júlí: 16.00 Valur - Víkingur.
Sunnud. 26. júlí: 17.00 Stjarnan - ÍBV, 19.15
KR - Breiðablik, ÍA - Leiknir, Fylkir - Fjölnir.

visir.is
Meira um leiki
gærkvöldsins

hlaupakonu úr ÍR, tókst ekki að
verja Evrópumeistaratitilinn í 800
metra hlaupi sem hún vann fyrir
tveimur árum á EM U-19 ára í
Eskilstuna í Svíþjóð um helgina.
Aníta komst örugglega í úrslit
í 800 metra hlaupinu en hún var
með besta tíma allra keppenda í
undanrásunum; 2:05,01 mínútur.
Aníta byrjaði úrslitahlaupið ágætlega. Hún leiddi eftir fyrri hringinn á millitímanum 1:00,64 mínútum og var enn með forystu eftir
600 metra.
En Aníta gaf eftir á lokasprettinum og missti Renée Eykens
frá Belgíu og Söruh Schmidt frá
Þýskalandi fram úr sér. Aníta endaði að lokum í 3. sæti en hún kom í
mark á tímanum 2:05,04 mínútum
sem er talsvert frá hennar besta
tíma (2:00,49 mínútur). Bronsið var því niðurstaðan og önnur
verðlaun Anítu á EM U-19 ára staðreynd.
Niðurstaðan viss vonbrigði
Gunnar Páll Jóakimsson, þjálfari
Anítu, segir það smá vonbrigði að
hafa ekki náð að verja titilinn sem
Aníta vann svo glæsilega fyrir
tveimur árum.
„Auðvitað eru bronsverðlaun
mikil viðurkenning og allt það en
það er engin launung að það eru
viss vonbrigði að hafa ekki náð
að vinna hlaupið,“ sagði Gunnar í
samtali við Fréttablaðið skömmu
eftir úrslitahlaupið.
Aðspurður hvort úrslitahlaupið
í ár hafi verið sterkara en fyrir
tveimur árum hafði Gunnar þetta
að segja: „Það var kannski aðeins
meiri breidd í þessu hlaupi. Þessi
sem vann hlaupið (Renée Eykens)
vann einnig mótið í Mannheim
um daginn og við vissum að Aníta
væri að etja kappi við stelpur sem
eru sterkar í taktísku hlaupi eins
og úrslitahlaupið endaði með að
vera.“
Mótið í Mannheim (Bauhaus
Junioren Gala) sem Gunnar vísar
til fór fram fyrir þremur vikum.
Þar náði Aníta mjög góðu hlaupi

1-3

STAÐAN
KR
FH
Breiðablik
Valur
Fjölnir
Stjarnan
Fylkir
ÍA
Víkingur
ÍBV
Leiknir
Keflavík

FRJÁLSAR Anítu Hinriksdóttur,

Kaplakriki
Áhorf: Óuppgefið
Gunnar Jarl
Jónsson (8)

og kom í mark á 2:02,57 mínútum,
aðeins tveimur hundraðshlutum úr
sekúndu á eftir Eykens sem hafði
svo aftur betur gegn Anítu á EM
um helgina.
Vildi keyra upp hraðann
Að sögn Gunnars var markmiðið á laugardaginn að hlaupa hratt
hlaup ef svo má að orði komast:
„Það var talsverður vindur og í
þannig aðstæðum þarf að taka
ákvörðun hvort á að hlaupa á tiltölulega rólegum hraða og eiga
nóg eftir fyrir endasprettinn eða
hlaupa hratt hlaup,“ sagði Gunnar,
en Eykens og Schmidt völdu fyrri
kostinn.
„Anítu langaði í hratt hlaup og
okkur fannst hún vera tilbúin í
það, bæði eftir mótið í Mannheim,
æfingar þar á eftir og hlaupið í
undanrásunum,“ bætti Gunnar
við. Þótt Aníta hafi verið fyrst
eftir fyrri hringinn var millitíminn ekki eins og góður og vanalega
og það gerði keppinautum hennar
auðveldara fyrir.
„Hún ætlaði sér að hlaupa fyrri
hringinn mjög hratt og láta hinar
þurfa að ákveða hvort þær ætluðu
að fylgja henni á þeim hraða, sem
þær hefðu átt erfitt með því þær
eiga ekki eins góðan tíma,“ sagði
Gunnar og bætti við:
„Mér fannst hún aðeins hikandi
milli 200 og 400 metranna og hún
keyrði ekki eins og við vorum búin
að tala um, eflaust út af vindinum.
Það þýddi að hinar náðu að hlaupa
fyrri hringinn á tíma sem þær
ráða vel við. Þannig að við verðum að viðurkenna að útfærslan á
hlaupinu gekk ekki upp.“
Gunnar segir ekki hægt að bera
úrslitahlaupið í Eskilstuna saman
við úrslitahlaupið á EM innanhúss
í Prag í mars en þar keppti Aníta á
móti fullorðnum keppendum. Hún
hafi hlaupið mun betur þá og var
auk þess að etja kappi við miklu
sterkari andstæðinga.
Gunnar segir frekar hægt
að líkja hlaupinu í fyrradag við
úrslitahlaupið á Smáþjóðaleikunum í síðasta mánuði, þar sem Aníta

4-0

Hásteinsvöllur
Áhorf: 722
Valgeir
Valgeirsson (6)

Mörkin: 1-0 Emil Pálsson (11.), 1-1 Hólmbert Aron
Friðjónsson (víti, 56.), 1-2 Gary Martin (58.), 1-3
Óskar Örn Hauksson (68.).

Mörkin: 1-0 Jose Enrique (3.), 2-0 Hafsteinn
Briem (13.), 3-0 Jose Enrique (30.), 4-0 Gunnar
Heiðar Þorvaldsson (víti, 72.).

FH (4-3-3): Róbert Örn Óskarsson 6 - Jonathan
Hendrickx 5, Guðmann Þórisson 6 (77. Kristján
Flóki Finnbogason -), Kassim Doumbia 5, Sam
Tillen 4 - Pétur Viðarsson 5 (71. Atli Viðar Björnsson -), Davíð Þór Viðarsson 7, Bjarni Þór Viðarsson
5 - Jérémy Serwy 4 (79. Þórarinn Ingi Valdimarsson -), Emil Pálsson 5, Atli Guðnason 6.

ÍBV (4-4-2): Abel Dhaira 6 - Jonathan Patrick
Barden 7, Hafsteinn Briem 8, Avni Pepa 7, Tom
Even Skogsrud 6 - Víðir Þorvarðarson 6 (80., Gauti
Þorvarðarson-), Mees Junior Siers 6, Ian Jeffs
8 (75., Gunnar Þorsteinsson -), Aron Bjarnason
8 - *Jose Enrique 8 (73., Bjarni Gunnarsson -),
Gunnar Heiðar Þorvaldsson 7.

KR (4-3-3): Stefán Logi Magnússon 6 - Aron Bjarki
Jósepsson 6, Skúli Jón Friðgeirsson 7, Rasmus
Christiansen 7, Gunnar Þór Gunnarsson 6 - Jónas
Guðni Sævarsson 7, *Pálmi Rafn Pálmason 8,
Jacob Schoop 4 (46. Gary Martin 8) - Almarr
Ormarsson 7, Óskar Örn Hauksson 6 (85. Grétar
Sigfinnur Sigurðsson -), Hólmbert Aron Friðjónsson 7 (71. Gonzalo Balbi -)..

FJÖLNIR (4-4-2): Þórður Ingason 6 - Arnór Eyvar
Ólafsson 4, Bergsveinn Ólafsson 4, Jonatan Neftalí
3, Viðar Ari Jónsson 5 - Kennie Knak Chopart
3, Gunnar Már Guðmundsson 4, Ólafur Páll
Snorrason 5 (65., Guðmundur Böðvar Guðjónsson
4), Aron Sigurðarson 3 (71., Ragnar Leósson
-) - Þórir Guðjónsson 4 (82., Illugi Gunnarsson -),
Mark Charles Magee 3.

Skot (á mark): 4-10 (3-5)

Skot (á mark): 15-6 (11-4)

Varin skot: Róbert Örn 2 - Stefán Logi 1

Horn: 9-3

Varin skot: Abel 4 - Þórður 6

Horn: 6-5

ÚTSKRIFUÐ ÚR UNGLINGAFLOKKI Aníta Hinriksdóttir vann til bronsverðlauna á

sínu síðasta móti í unglingaflokki.

endaði í 2. sæti eftir að hafa verið
með forystuna lengi framan af.
Erfiðara að verja titil
Aníta átti einstakt ár 2013 þegar
hún vann bæði til gullverðlauna á
HM og EM ungmenna og var auk
þess kjörin vonarstjarna ársins.
Gunnar segir alltaf erfitt að fylgja
eftir slíkum árangri.
„Hún kom auðvitað gríðarlega
mikið á óvart fyrir tveimur árum.
En það er erfiðara að verja titil en
að ná honum óvænt eins og hún
gerði 2013. Það gekk allt upp þá
en það reynir kannski fyrst á fólk
þegar það gengur ekki allt upp,“
sagði Gunnar, sem hefur fulla trú

7-1

Víkingsvöllur
Áhorf: 1054
Þorvaldur
Árnason (6)

Mörkin: 1-0 Hallgrímur Mar Steingrímsson (24.),
2-0 Sjálfsmark (44.), 2-1 Magnús Þórir Matthíasson (54.), 3-1 Vladimir Tufegdzic (65.), 4-1 Rolf
Toft (68.), 5-1 Hallgrímur Mar (71.), 6-1 Agnar
Darri Sverrisson (80.), 7-1 Agnar Darri (85.).
VÍKINGUR (4-3-3): Thomas Nielsen 7 - Davíð Örn
Atlason 6, Milos Zivkovic 6, Tómas Guðmundsson
6, Halldór Smári Sigurðsson 6 - Viktor Bjarki
Arnarsson 7 , Ívar Örn Jónsson 7, Dofri Snorrason
7 (78. Bjarni Páll Runólfsson - ) - Rolf Toft 7,
Haukur Baldvinsson 6, (58. Vladimir Tufegdzic 9)
Hallgrímur Mar Steingrímsson 8 (69. Agnar Darri
Sverrison 8).
KEFLAVÍK (4-3-3): Richard Arends 4 - Magnús
Þórir Matthíasson 4 , Haraldur Freyr Guðmundsson 4, Unnar Már Unnarsson 4, Sindri Snær
Magnason 3 - Einar Orri Einarsson 4, Alexander
Magnússon 4 (63. Leonard Sigurðsson 4), Frans
Elvarsson 4 (46. Farid Zato 6) - Daníel Gylfason 4
(79. Leonard Sigurðsson - ), Chuckwudu Chijindu
4, Magnús Sverrir Þorsteinsson 4.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

á að Aníta komi sterkari til baka.
Aníta, sem er 19 ára, er á síðasta
ári í unglingaflokki en EM í Eskilstuna var líklega hennar síðasta
mót í þeim flokki. En hvað tekur
nú við hjá þessari efnilegu íþróttakonu?
„Nú förum við bara að leita að
mótum, ekkert alltof sterkum en
það þarf þó að vera með öflugum keppinautum. Og þá erum við
að tala um keppendur sem hafa
hlaupið á undir tveimur mínútum,“
sagði Gunnar en Aníta verður að
sjálfsögðu í eldlínunni um næstu
helgi þegar Meistaramót Íslands í
frjálsum íþróttum fer fram.
ingvithor@365.is

1-1

Samsung-völlur
Áhorf: 813
Valdimar
Pálsson (6)

Mörkin: 1-0 Ólafur Karl Finsen (38.), 1-1 Garðar B.
Gunnlaugsson (76.).
STJARNAN (4-4-2): Gunnar Nielsen 5 - Heiðar
Ægisson 6, Brynjar Gauti Guðjónsson 6, Daníel
Laxdal 6, Hörður Árnason 5 - Arnar Már Björgvinsson 6, Michael Præst 6, Pablo Punyed 7 (63.
Þorri Geir Rúnarsson 5) Ólafur Karl Finsen 7 (79.
Halldór Orri Björnsson -) - Jeppe Hansen 5 (74.
Veigar Páll Gunnarsson -), Guðjón Baldvinsson 6.
ÍA (4-4-2): Árni Snær Ólafsson 7 - Þórður Þorsteinn Þórðarson 5, *Ármann Smári Björnsson
7, Arnór Snær Guðmundsson 6, Darren Lough
4 - Hallur Flosason 5 (89. Marko Andelkovic -),
Arnar Már Guðjónsson 5, Albert Hafsteinsson 4,
Jón Vilhelm Ákason 6 - Ásgeir Marteinsson 3 (73.
Eggert Kári Karlsson -), Arsenij Buinickij 3 (73.
Garðar Bergmann Gunnlaugsson -).
Skot (á mark): 16-8 (8-3)
Varin skot: Gunnar 2 - Árni Snær 6

Horn: 7-2
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20. júlí 2015 MÁNUDAGUR

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

16.45 World‘s Strictest Parents (1.11)

08.10 The Middle (23.24)

17.45 One Born Every Minute (3.20)

08.30 The Goodwin Games (2.7)

19.00 Who Do You Think You Are

08.50 2 Broke Girls (12.24)

19.45 Wilfred (6.13)

09.15 Bold and the Beautifu

20.10 Drop Dead Diva (8.13)

09.35 Doctors (32.175)

21.40 Strike Back (8.10)

10.20 Um land allt

22.25 Mental (9.13)

10.40 Lífsstíll

23.10 Justified (5.13).

11.00 Fókus (8.12)

23.55 Who Do You Think You Are

11.25 Á uppleið (3.5)

00.40 Wilfred (6.13)

11.50 Harry‘s Law (5.22)

01.05 Drop Dead Diva (8.13)

12.35 Nágrannar

01.50 No Ordinary Family (9.20)

13.00 X-factor UK (33.34)

02.35 Strike Back (8.10)

14.40 ET Weekend (44.53)

03.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

15.25 Villingarnir
16.10 Hart of Dixie (12.22)
17.15 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.05 The Simpsons (8.22) (Simpsons-

fjölskyldan)

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!

18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.55 Modern Family (14.24)
19.15 Mike & Molly (8.22)
19.35 The New Girl (21.22)
20.00 Feðgar á ferð (5.10)
20.25 Fresh Off the Boat (6.13)

Fáðu þér áskrift á 365.is

20.50 Suits (3.16)
21.35 Orange is the New Black (6.14)
22.30 True Detective (5.8)

| 20:50
SUITS
Skemmtileg þáttaröð um
hinn eitursnalla Mike Ross og
lögfræðinginn Harvey
Specter sem nýtir kosti
kauða til hins ýtrasta.

23.30 White Collar (2.6)
00.15 Empire (3.12)
01.00 The Brink (3.10)
01.25 Ballers (3.10)
01.55 Murder in the First (8.10)
02.35 Louie (11.14)

18.25 Fljótlegt og ferskt með Lorraine Pascale (4:6)
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Með okkar augum (4:6)

21.10 Dicte (8:10)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kvöldstund með Jools Holland (4:8)
23.25 Skytturnar (5:10)
00.20 Fréttir
00.35 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond

(7.23)
08.22 Dr. Phil
09.02 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
13.25 Cheers (3.27)
13.49 Dr. Phil
14.30 Rules of Engagement (8.13)
14.51 Psych (5.16)

17.51 Dr. Phil
18.32 The Talk

18.30 Two and a Half Men (2.22)

19.56 The Office (18.27)

18.35 New Girl (20.24)

20.15 Top Chef (5.17)

19.00 Mike & Molly (21.23)

21.00 Rookie Blue (8.13)

19.25 How I Met Your Mother

21.45 State Of Affairs (3.13)

(13.24)

22.30 Sex & the City (12.18)

19.50 Sjálfstætt fólk

22.55 Hawaii Five-0 (8.25)

20.20 Eldsnöggt með Jóa Fel (2.10)

Steve McGarrett hood (4.13)

(Arsenal - Anderlecht)

20.50 Sisters (13.22)

00.25 Nurse Jackie (7.12)

18.10 NBA (Shaqtin a Fool. Old School)

21.35 Hostages (5.15)

00.50 Californication (7.12)

18.35 Sumarmótin 2015 (Orkumót-

22.20 Curb Your Enthusiasm (7.10)

01.20 Rookie Blue (8.13)

ið í Eyjum)

(Rólegan æsing)

19.15 Goðsagnir efstu deildar (Goð-

22.55 Grimm (12.22).

sagnir - Tryggvi Guðmundsson)

23.40 Sjálfstætt fólk

20.10 Pepsí deildin 2015 (FH - KR)

00.10 Eldsnöggt með Jóa Fel (2.10)

22.00 Pepsí-mörkin 2015

00.40 Sisters (13.22)

23.15 UEFA - Forkeppni Evrópu-

01.30 Hostages (5.15)

07.00 Pepsí-deildin 2015 (FH - KR)
12.55 Pepsí-deildin 2015 (FH - KR)
16.25 UEFA Champions League 2014

deildarinnar 2015/2016 (KR - Rosenborg)
01.05 Pepsí-mörkin 2015

02.15 Curb Your Enthusiasm (7.10)
02.50 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

02.05 State Of Affairs (3.13)
02.50 Sex & the City (12.18)
03.15 Pepsi MAX tónlist

08.15 PGA Tour 2015
10.15 PGA Tour 2015 Highlighter
11.10 Gofing World 2015
12.00 LPGA Tour 2015
14.00 The Open Championship 2015
20.00 LPGA Tour 2015

11.55 International Champions Cu

(Club America - Man. Utd.)

10.40 I Am

13.40 International Champions Cu
(Real Madrid - AS Roma)

12.00 Multiplicity

15.25 Goðsagnir efstu deildar (Goðsagnir - Pétur Ormslev)

16.15 I Am

16.00 Manstu (5.8)
16.35 International Champions Cu
(Benfica - PSG) Útsending frá leik Benfica og Paris
18.20 Pepsí-deildin 2015 (FH - KR)
20.10 UEFA - Forkeppni Evrópudeildarinnar 2015/2016 (KR - Rosenborg)

| 19:00
KALLI Á ÞAKINU
Kalli býr uppi á þakinu hjá
Bróa litla og kemur reglulega
í heimsókn ﬂjúgandi á
þyrluspaðanum sínum.

18.15 Táknmálsfréttir

18.10 Friends (1.24)

14.45 Ísland - Makedónía

| 20:20
ELDSNÖGGT MEÐ JÓA FEL
Hinn eini sanni Jói Fel ætlar
að matreiða gómsæta rétti
eldsnöggt og með
ofureinföldum hætti.

18.11 Verðlaunafé (5:12)

17.09 The Good Wife (7.22)

ORANGE IS THE NEW BLACK

| 22:00
DALLAS BUYERS CLUB
Þreföld Óskarsverðlaunamynd um Ron Woodroof
sem smitaðist af alnæmi og
barðist upp á líf og dauða
við heilbrigðiskerﬁð.

18.00 Skúli skelfir (16:24)

17.40 Strákarnir

06.05 Fréttir

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

17.47 Loppulúði, hvar ertu? (28:52)

16.26 Judging Amy (18.23)

05.20 Forever (2.22)

ARÖÐIN
ÖLL ÞÁTT FRELSI
2
Á STÖÐ

17.42 Um hvað snýst þetta allt?

15.44 Reign (7.22)

03.50 Haywire

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

17.20 Tréfú Tom (6:13)

20.35 Ljósmyndari ársins (3:5)

07.00 Brunabílarnir 07.22 Ævintýri
Tinna 07.47 Ævintýraferðin 08.00 Lína
Langsokkur 08.25 Latibær 08.47 Mæja
býfluga 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
Sveins 10.49 Tommi og Jenni 10.55
UKI 11.00 Brunabílarnir 11.22 Ævintýri
Tinna 11.47 Ævintýraferðin 12.00 Lína
Langsokkur 12.25 Latibær 12.47 Mæja
býfluga 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
Sveins 14.49 Tommi og Jenni 14.55
UKI 15.00 Brunabílarnir 15.22 Ævintýri
Tinna 15.47 Ævintýraferðin 16.00 Lína
Langsokkur 16.25 Latibær 16.47 Mæja
býfluga 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
Sveins 18.49 Tommi og Jenni 18.55 UKI
19.00 Kalli á þakinu

03.05 Bones (2.24)

| 21:35

16.20 Íslendingar (1:11)(Kristinn Halls-

son)

20.05 Attenborough: Furðudýr í
náttúrunni (4:10)

15.45 Litlu Tommi og Jenni
16.55 Marry Me (7.18)

16.05 Sumardagar (7:19)

22.00 Pepsí-mörkin 2015
23.15 Enska úrvalsdeildin (Arsenal Liverpool)

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Græðlingur 21.00 Matvælalandið 21.30 Siggi

Stormur

13.55 Cast Away

22.00 Inside The PGA Tour 2015
22.25 Champions Tour Highligths
23.20 Golfing World 2015

17.40 Multiplicity

HRINGBRAUT

19.35 Cast Away

08.30 Kvennaráð (e) 09.15 Lífsins List
(e) 09.45 Grillspaðinn (e) 10.00 Helgin
(e) 10.30 Kvennaráð (e) 11.15 Lífsins
List (e) 11.45 Grillspaðinn (e) 12.00
Helgin (e) 12.30 Kvennaráð (e) 13.15
Lífsins List (e) 13.45 Grillspaðinn (e)
14.00 Helgin (e) 14.30 Kvennaráð (e)
15.15 Lífsins List (e) 15.45 Grillspaðinn
(e) 16.00 Helgin (e) 16.30 Kvennaráð (e)
17.15 Lífsins List (e) 7.45 Grillspaðinn
(e) 18.00 Helgin (e) 18.30 Kvennaráð (e)
19.15 Lífsins List (e) 19.45 Grillspaðinn
(e) 20.00 Herrahornið 20.15 Matjurtir
20.30 Kíkt í skúrinn (e) 21.00 Úr
smiðju Páls Steingrímssonar 22.00
Herrahornið (e) 22.15 Matjurtir (e)
22.30 Kíkt í skúrinn (e) 23.00 Úr smiðju
Páls Steingrímssonar (e)

22.00 Dallas Buyers Club Þreföld Ósk-

arsverðlaunamynd frá 2013 sem segir
sögu rafvirkjans Rons Woodroof, venjulegs manns sem lenti í baráttu upp á líf
og dauða við heilbrigðiskerfið og lyfjafyrirtækin. Árið 1985 var Ron greindur með alnæmi og sagt að hann ætti
skammt eftir. Ron brást við á sinn hátt
og keypti ýmiss konar lyf alls staðar að
úr heiminum, bæði lögleg og ólögleg. Í
kjölfarið stofnaði hann kaupendaklúbb
fyrir aðra HIV-smitaða sem fengu þar
með aðgang að þeim birgðum sem Ron
sankaði að sér.
23.55 Jayne Mansfield‘s Car
01.55 Trance
03.35 Dallas Buyers Club
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FM 90,9 Gullbylgjan
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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
TÆKNIBORG
OMNIS
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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Gengur um og kemur plötunni út

MORGUNMATURINN

Trommuleikarinn Birgir Nielsen sendir frá sér sína fyrstu sólóplötu.

Ég borða stundum laktósafría
ab-mjólk frá Örnu með múslíi og
stundum beyglu með graslauksrjómaosti á Te og kaffi. En alla
morgnana fæ ég mér grænt te með
engiferskoti.
Hildur Ragnarsdóttir, verslunarkona og
bloggari

Trommuleikarinn Birgir Nielsen
hefur sent frá sér plötuna Svartur 2 sem er hans fyrsta sólóplata.
Hann segir þetta framleiðslu beint
frá býli og er hann að dreifa henni
þessa dagana. „Þetta er svona beint
frá býli framleiðsla og ég geng um
og er að koma plötunni út sjálfur,“
segir Birgir, sem er líklega best
þekktur fyrir að slá taktinn með
hljómsveitum á borð við Land og
syni, Vini vors og blóma og Klaufana svo nokkrar séu nefndar.
Hann er ánægður með viðtökurnar sem platan hefur fengið. „Maður

stendur á eigin fótum með þetta og
þetta er vissulega nýtt fyrir manni.
Þessu eru vel tekið og Eyjahjartað
slær með manni. Fólk hefur komið
til mín og spurt hvort þetta sé 40
mínútna trommusóló eða þjóðhátíðarlög sem er ekki reyndin. Lögin
mín sjö á plötunni eru fönkaður
djass af bestu gerð sem vonandi
kemur skemmtilega á óvart,“ segir
Birgir alsæll.
Með honum á plötunni eru hljóðfæraleikarar í fremstu röð og notast
hann við fjóra bassaleikara á plötunni, því þeir Friðrik Sturluson,

Tómas Tómasson, Jóhann Ásmundsson og Georg Bjarnason spila á
bassa á plötunni. „Það er ekki verra
að vera með landsliðið í bassaleik á
plötunni,“ segir Birgir og hlær.
Hann hefur unnið að plötunni í
langan tíma. „Elsta stöffið á plötunni er í hátt í tíu ára gamalt.“
Hann hlakkar til að flytja efni
plötunnar á tónleikum og ætlar að
halda útgáfutónleika í september á
Háaloftinu í Vestmannaeyjum og þá
verða einnig tónleikar í Reykjavík
og á Akureyri. Platan fæst í Lucky
Records og einnig hjá Birgi.
- glp

ÞRUSU ÞRENNA Birgir Nielsen ásamt

Viktori Rakara og Viðari Togga en nafn
plötunnar er sótt í nafnið á hárlit.
MYND/GUNNAR INGI

STILLANLEG

RÚM

25-35%
AFSLÁTTUR

Verðdæmi
C&J stillanlegt heilsurúm með
inﬁnity dýnu 2x80x200 cm.
Fullt verð kr. 558.000
ÚTSÖLUVERÐ KR. 390.600

Ô76$/$
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MARGAR GERÐIR

SÆNGURFATASETT

20-50%
AFSLÁTTUR

GOLD heilsurúm
Með Classic botni 160x200 cm.
ÚTSÖLUVERÐ KR. 114.675
Með Classic botni 180x200 cm.
ÚTSÖLUVERÐ KR. 123.675

GOLD – HEILSU-

RÚM
25%

AFSLÁTTUR

Gaﬂ ekki
innifalinn í verði

Fáanlegt
90x200 cm
120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

NÓG AÐ GERA Gréta og Helga hanna allan varning Druslugöngunnar í ár.

MYND/AÐSEND

Hanna allan drusluvarninginn í ár
Þær Gréta Þorkelsdóttir og Helga Dögg Ólafsdóttir hanna varning og plaköt fyrir
Druslugönguna í ár. Hægt verður að kaupa húfur og tattú í göngunni sjálfri.
Druslugangan verður gengin á
laugardaginn næsta í fimmta sinn.
Í seinustu viku var plakötum, sem
kynna ýmsa stuðningsmenn göngunnar, komið fyrir í strætóskýlum um allan bæ. Plakötin voru
hönnuð af Grétu Þorkelsdóttur og
Helgu Dögg Ólafsdóttur.
Þær hanna einnig allan varning og kynningarefni fyrir gönguna, eins og í fyrra þegar Steinar
Ingólfsson var með þeim. Búist
er við talsvert fleiri þátttakendum í ár enda hefur umræðan um
kynferðisafbrot og kvenréttindi á
þessu ári aldrei verið háværari.
„Við vildum auðvitað taka þetta
að okkur aftur. Þetta er allt töluvert meira um sig heldur en í
fyrra. Í fyrra vorum við með mun
færri strætóskýli og þau voru
algjört aukaatriði, en núna vildum
við vekja mikla athygli á þessu og
gera þetta eins stórt og hægt er.
Við erum líka með derhúfur, boli
og tyggjótattú sem verður til sölu
í göngunni og í pepp-partíinu sem
verður haldið á Húrra núna á miðvikudagskvöldið. Húfurnar verða
einnig til sölu í Jör frá og með deginum í dag,“ segir Gréta.
Gréta og Helga kynntust þegar
þær voru saman í bekk í grafískri hönnun í listaháskólanum.
„Við vinnum ótrúlega vel saman.
Við erum núna búnar með tvö ár
og erum með miklu betri tilfinn-

ingu fyrir þessu í ár heldur en í
fyrra. Markmiðið í ár var líka að
ná til breiðari hóps og mér sýnist
það vera að takast. Í fyrra mættu
í kringum 12.000 manns í gönguna en í ár eigum við von á 20.000
manns,“ segir Helga Dögg.
Mikil vitundarvakning hefur
átt sér stað á þessu ári hvað varðar réttindi kvenna og kynferðisafbrot. Á Beauty tips-síðunni
þar sem stelpur á öllu aldri sögðu
frá sinni upplifun af kynferðisafbrotum var áberandi hve þöggunin hefur verið mikil. Flest afbrotanna höfðu ekki farið í gegnum
réttarkerfið, enda gífurlega
mörgu ábótavant í þeim efnum
hér á landi. Mikil umræða hefur
átt sér stað á Twitter meðal annars með kassamerkjunum „free
the nipple“ og „6dagsleikinn“ en
þetta hefur vakið athygli erlendis.
Druslugangan hefst klukkan 14
á laugardaginn og verður gengið
frá Hallgrímskirkju niður á Austurvöll. Allir eru hvattir til þess að
mæta á upphitunarkvöld Druslugöngunnar á miðvikudaginn á
skemmtistaðnum Húrra, en þar
munu landsþekktar hljómsveitir
og tónlistarmenn stíga á svið. Eins
og áður hefur komið fram mun
varningurinn sem er hannaður af
Grétu og Helgu Dögg verða seldur
þar og einnig í göngunni sjálfri.
gunnhildur@frettabladid.is

ÁBERANDI PLAKÖT Auglýsingar
Druslugöngunnar hafa vakið mikla
athygli.
MYND/DRUSLUGANGAN

➜ Markmiðið í ár var líka að
ná til breiðari hóps og mér
sýnist það vera að takast. Í
fyrra mættu í kringum 12.000
manns í gönguna en í ár
eigum við von á 20.000
manns

Faxafeni 5, Reykjavík • Sími 588 8477
Dalsbraut 1, Akureyri • Sími: 558 1100 og Skeiði 1, Ísafirði • Sími 456 4566
Opið virka daga frá kl. 10-18 Laugardaga frá kl. 11-16
betrabak@betrabak.is • www.betrabak.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, Hjalti Egilsson
hjalti@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ
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á Heimsleikunum í Crossfit
Meiri átök. Meiri Hleðsla. Meiri árangur.

Katrín Tanja DavÍÐsdÓttir
afrekskona í Crossfit

Hver sem íþróttin er, markmiðið er alltaf það að verða betri.
Hleðsla er íþróttadrykkur úr náttúrulegum íslenskum
hágæðapróteinum sem byggir upp vöðvana.
Meiri átök. Meiri Hleðsla. Meiri árangur.

hledsla.is

ÍSLENSKA/SIA.IS/MSA 75623 07/15

Óskum Katrínu Tönju og öllum íslensku
keppendunum góðs gengis

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

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

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

BAKÞANKAR
Berglindar
Pétursdóttur

Gæsilegt

V

inkonur mínar eru svo miklar
nútímakonur að engin þeirra
ætlar að gifta sig fyrr en um
sextugt. Við erum sjálfstæðar
nútímakonur, mætum á mikilvæga fundi og lifum í synd með
mökum sem þvo þvott og taka
fæðingarorlof. Gott og blessað.
Þess vegna fórum við alveg í
kleinu þegar kom loks að því að
halda gæsapartí fyrir eina sem
hafði verið klófest af ástsjúkum
manni sem getur ómögulega hugsað sér að lifa í óvígðri sambúð.

aLS@Xt

ÞAÐ sem ég hræðist mest í lífinu
er að fá minna nammi en hinir.
Það sem ég hræðist næstmest í
lífinu eru gæsa- og steggjapartí.
Að vera vandræðalegi vinurinn
með myndavélina á kantinum
sem tekur upp lengri klippur af
tjullklæddri vinkonu að angra
ferðamenn á Laugaveginum. En
þetta verður að gera, hafa gaman
í síðasta sinn saman. Og hvað er
skemmtilegra en að niðurlægja
vini sína? Mjög fátt. Ofan á allt
var gæsin með mjög háan standard, enda ættuð frá Bretlandi,
mekka ósmart gæsa- og steggjapartía. Þegar ég bjó þar í 20.000
manna samfélagi á sínum tíma
voru fjórar stærðarinnar partíbúðir í bænum. Allar á mörgum
hæðum og fylltar vörum ætluðum
til gæsagríns. Það var bara eitt
apótek.

VEGNA FJÖLDA ÁSKORANNA LÁTUM VIÐ KODDA
FYLGJA MEÐ ÖLLUM KEYPTUM HJÓNARÚMUM*
Gi l d

i

l 24. júlí 201
i
t
r

5

VIÐ tóku miklar spekúlasjónir
um hvernig væri hægt að framkvæma þetta á nútímalegan og
smart hátt. Ein okkar sat nefnilega í pottinum í Nauthólsvík síðastliðna helgi og gat sig hvergi
hreyft. Þrjár gæsir og steggur
svömluðu um og gögguðu eitthvað
óskiljanlegt. Undir lokin þurfti að
skipta sér af því þegar steggurinn fór að atast í einni gæsinni
sem var flækt í englavængjunum
sínum og gat sig hvergi hrært.
Ekki smart. Þrátt fyrir að ég sé
mótfallin Borat-sundskýlum og
því að kaupa kossa af Boggu úr
Breiðholti styð ég engu að síður
hugmyndina um óvenjulegan dag
með öllum vinkonunum áður en
maður skiptir um gír og hverfur
inn í mók hveitibrauðsdaga og
spilakvölda. Giftar konur fara
náttúrulega ekkert mikið út, en ef
maður (kona) vill hitta allar stelpurnar aftur, þá sækir hún bara
um skilnað.

ROYAL ALEXA (153x200 cm)
Fullt verð 212.980 kr.

TILBOÐ 170.040 kr.

ÚRVAL AF

VÖRUM FRÁ

IITTALA

ROYAL LAYLA PLUSH (153x200 cm)
ARGH!!! 200715

Fullt verð 174.180 kr.

TILBOÐ 139.344 kr.
Allt að 12 mánaða vaxtalausar greiðslur
*Til 24.júlí 2015 Gildir á meðan birgðir endast, frá stærð 153x200 cm og upp
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