
lífið  Kött Grá Pé fer yfir vísanir 
og duldar líkingar í erindi sínu í 
laginu Brennum allt.   26
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fólk Arna Bára 
Karlsdóttir sat 
fyrir hjá Playboy 
í Mexíkó í sept
ember í fyrra og 
vann sér þar með inn 
réttinn til að keppa um 
titilinn Playmate of the Year og á þar með 
möguleika á að prýða desemberhefti 
tímaritsins. „Svo allt í einu er ég bara 
orðin dálítið ólétt,“ segir Arna Bára og 
skellir upp úr. Hún er nú komin rúma 
sjö mánuði á leið. 

Téð  myndataka er áætluð í byrjun 
desember svo tíminn er ansi knappur. 
„Ég hef samt ekki stórar áhyggjur, ég er 
mjög fljót að koma mér í samt horf eftir 
barnsburð.“ – ga / sjá síðu 52

Ólétt Arna 
Bára keppir 
hjá mexíkóska 
Playboy

fangelsisMál „Í tilviki eins og þessu, 
þar sem vaknar minnsti grunur um 
kynferðislega misnotkun innan veggja 
fangelsisins, er það alltaf tilkynnt til lög
reglu. Í varnaðarskyni þá aðskiljum við 
einstaklinga sem koma að máli,“ segir 
Margrét Frímannsdóttir, forstöðu
maður fangelsisins á LitlaHrauni. Þar 
telur fangi sig beittan misrétti með því 
að einstaklingur, sem hann sakar um að 
hafa beitt sig kynferðislegri misnotkun, 
hafi fengið starf á vinnustað hans.

Fyrir um tveimur árum tilkynnti 
Margrét til lögreglunnar á Selfossi að 
grunur léki á að umræddur fangi væri 
beittur kynferðislegri misnotkun af 
tveimur samföngum sínum. Lögreglan 
hóf rannsókn á málinu. Mennirnir voru 
skildir að og hafa ekki verið á sama 
gangi í fangelsinu síðan.

Fanginn segir samfanga sína hafa 
beitt hann kynferðislegu ofbeldi í klefa 
hans og í sturtuklefa.

Á dögunum fékk svo annar meintra 
gerenda starf á vinnustað fangans á 

LitlaHrauni. Út af þessu segist fanginn 
finna fyrir mikilli vanlíðan. Hann geti 
ekki unnið með manni sem misnotað 
hafi hann kynferðislega og hefur hætt 
að mæta í vinnuna. 

Margrét segir að fyrir tveimur árum 
hafi vaknað grunur við eftirlit starfs
manna og svo hafi aðrir bent á að brot 
kynnu að vera að eiga sér stað. „Lög
reglunni var strax tilkynnt um málið og 
rannsókn lauk svo því meintur brota
þoli neitaði mjög eindregið að nokkuð 
hefði átt sér stað,“ segir hún. Hefði brot 
verið staðfest þá hefðu gerendurnir hins 
vegar undantekningarlaust verið fluttir 
í annað fangelsi. „Þá eru verkstjórar yfir 
föngunum allan tímann í vinnunni. Ef 

fanginn leggur hins vegar fram kvörtun 
yrði rætt við hann og ákvörðun tekin 
eftir þörfum.“

Fanginn segist hafa neitað brotunum 
við skýrslutöku hjá lögreglu vegna ótta 
við hefndaraðgerðir mannanna.

„Þegar þetta tilvik kom upp þá var 
ekki búið að breyta reglunum þannig 
að fangar máttu vera inni á klefum hver 
hjá öðrum,“ segir Margrét og bætir við 
að þegar ofbeldi eigi sér stað innan 
veggja fangelsisins þá sé það oftast inni 
á klefum þar sem engar öryggismynda
vélar eru. „Auðvitað er það skerðing á 
lífsgæðum fanganna að þeir megi ekki 
vera í klefum hver annars því þeir voru 
oftast þar bara í saklausum tilgangi. Því 
miður þá koma upp tilvik sem verða til 
þess að þetta er bannað.“

Aðrir fangar á LitlaHrauni sem rætt 
var við eru hneykslaðir á stöðunni. 
Burtséð frá því hvernig gangi að sanna 
brot þá eigi ekki að setja meintan brota
mann og fórnarlamb saman í vinnu.  
nadine@frettabladid.is

Meintur nauðgari fælir 
samfanga úr vinnunni
Fangi á Litla-Hrauni sakar samfanga um kynferðislega misnotkun fyrir um 
tveimur árum. Segist ekki hafa þorað að tala við lögreglu af ótta við hefndir.  
Meintur gerandi fékk nýverið starf á vinnustað fórnarlambsins í fangelsinu.

Í leit að nýju lífi  Flóttamenn bíða eftir að verða fluttir með lest frá Makedóníu að landamærum Serbíu. Um 42 þúsund flóttamenn hafa farið í gegn um Makedóníu síðan um miðjan júní. 
Sjá síðu 4 NordicPhotos/EPA

Jarðvá Órói sem mælst hefur í Kötlu 
síðustu 15 ár kann að hafa haft meira 
með bráðnun jökulhettunnar að gera 
en hættu á eldsumbrotum.

Endurtúlkun á gögnum við Kötlu
eldstöðina bendir til að mæling
ar  kunni að hafa verið oftúlkaðar. 
Niðurstaðan dregur þó í engu úr því 
að Katla er fyrir löngu komin á tíma 

og gæti gosið hvenær sem er, segir 
Benedikt G. Ófeigsson, sérfræðingur á 
sviði jarðskorpuhreyfinga hjá Veður
stofu Íslands. „Það er ekki hægt að 
túlka þetta sem svo að minni hætta 
sé á gosi,“ segir hann. Ljóst sé þó að 
taka þurfi meira tillit til bráðnunar 
jökla í rannsóknum og vöktun eld
stöðva eins og Kötlu. – shá / sjá síðu 10

Órói í Kötlu mögulega oftúlkaður
Það er ekk hægt að 
túlka þetta sem svo að 

minni hætta sé á gosi.
Benedikt G. Ófeigsson, 
sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands

 
12

skoðun  Segir 
fjármálaráðherra 
nánast leggja til að 
Íslendingar verði 
ómarktæk þjóð.  13 

M e n n i n g   Samið hefur verið 
tónverk byggt á „Guð blessi Ís
land“ræðunni.  22

sport Þjálfari íslenska lands
liðsins var ánægður með Eist
landsferðina  16

plús — 2 sérblöð 
l fasteignir  l fólk  

Fréttablaðið í dag

Margrét  
Frímannsdóttir,
fangelsisstjóri

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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Borgarleikhús-
blaðið

 Tæplega 72 milljónir króna söfnuðust í áheitum maraþonsins

Um fimmtán þúsund manns hlupu í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka á laugardag, margir til styrktar góðu málefni. Hér má sjá stuðninginn 
þakkaðan.  Fréttablaðið/Anton

Hlaup „Ég bjóst aldrei í lífinu við 
að vinna þetta,“ segir Hrafnkell 
Hjörleifsson, fyrsti Íslendingurinn 
í mark í Reykjavíkurmaraþoninu á 
laugardag. Hrafnkell hljóp á tveimur 
tímum, 55 mínútum og sex sekúnd-
um.

Hrafnkell ákvað í janúar að taka 
þátt í maraþoninu og æfði nokkuð 
stíft fyrir hlaupið. Á æfingatímabil-
inu hljóp hann lengst þrjátíu kíló-
metra. „Allt umfram það var ókann-
að svæði,“ segir hann.

„Svo kem ég í mark og fæ miða 
sem segir að ég eigi að koma í verð-
launaafhendingu því samkvæmt 
bráðabirgðaúrslitum hafi ég unnið 
til verðlauna. Ég hafði á bakvið 
eyrað að þessi tími myndi mögu-
lega duga mér í þriðja sætið.“ Kynnir 
maraþonsins segir þá að verið sé 
að bíða eftir fyrsta Íslendingnum í 
mark en leiðréttir sig þegar hann sér 
að Hrafnkell var kominn yfir enda-
línuna. „Ég hélt þetta væri einhver 
villa í kerfinu. Svo bara kom í ljós að 
þetta var ekki villa.“

Hrafnkell segir að markmiðið hafi 
verið að hlaupa maraþonið á þrem-
ur klukkustundum. „Ég er svo sem 
ekki mikill hlaupari en er ágætur í 
að pína mig áfram umfram einhver 
þægindi.“

Hann segist ekki hafa lent á 
hinum fræga vegg sem maraþon-
hlauparar tala stundum um að þurfi 
að yfirstíga eftir ákveðið langt hlaup. 
„Eftir því sem leið á var þetta bara 
smávegis erfiðara, hvert skref aðeins 
þyngra. Það var mótvindur þegar 
ég var kominn út á nes. Sá kafli var 
kannski hvað erfiðastur.“

Hrafnkell segist ekki vera búinn 
að ákveða hvort hann ætli að halda 
hlaupunum áfram. „Ég get ekki topp-
að þetta. Þó ég myndi æfa mig eins 
og dýr fram að næsta hlaupi þá gæti 
ég kannski bætt tíma minn en mjög 
ólíklega varið titilinn. Í aðra röndina 

Endaði alveg óvart í 
fyrsta sæti hlaupsins
Fimmtán þúsund tóku þátt í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka á laugardag-
inn. Hrafnkell Hjörleifsson hljóp maraþon í fyrsta sinn á ævinni og var fyrstur 
Íslendinga í mark. Hann ætlar að leyfa sér pítsu og bjór til að fagna sigrinum.

Hrafnkell Hjörleifsson sigurvegari maraþonsins hefur aldrei hlaupið svo langt 
hlaup áður. Fréttablaðið/Pjetur

Stjórnmál „Ég er ekkert búin að ákveða 
neitt en ég neita því ekkert að þetta 
hefur verið rætt,“ segir Brynhildur Pét-
ursdóttir, þingmaður Bjartrar framtíð-
ar. Á laugardag varð ljóst að formaður 
flokksins, Guðmundur Steingrímsson, 
hygðist segja af sér embættinu.

Helst hefur verið rætt um að Heiða 
Kristín Helgadóttir, stofnandi og vara-
þingmaður Bjartrar framtíðar, ætti að 
fara í framboð til formanns. Hún segir 
að hennar megináhersla sé á framgang 
kvenna. „Ég vil sjá konur þarna inni taka 
miklu meira pláss og forystu. Sama hvað 
menn segja gerist það ekki oft nema það 
sé mjög fókuserað.“

Það er þá ákveðnum vandkvæðum 
bundið að formaður sé ekki sitjandi 
þingmaður. „Það sem ég held að flokk-
urinn þurfi sé að tala það út hvað hann 
stendur fyrir.“

Óttarr Proppé, þingmaður Bjartrar 
framtíðar, segist ekki hafa persónu-
legan metnað í að verða formaður. „Á 
sama tíma heyri ég alveg umræðuna og 
ég veit að ég sem kjörinn þingmaður 
fyrir flokkinn þarf að taka ábyrgð á því 
og flokknum minum. Ég get ekki sagt að 
ég sé í einhverjum startholum að opna 
kosningaskrifstofu.“ Hann segir að það 
eigi eftir að koma í ljós hvort flokkurinn 
taki upp það fyrirkomulag að reglulega 
verði skipt um formann. „Ég er alveg 
opinn fyrir því að taka þátt í að taka 
ábyrgð á Bjartri framtíð.“ – snæ

Margir velta 
fyrir sér 
formannsstöðu

Guðmundur Steingrímsson, Heiða 
Kristín og Óttarr á meðan allt lék í 
lyndi. Mynd/BF

Veður

Austlæg átt í dag, allhvöss við S- 
og SA-ströndina, en léttir víða 
til, en rigning vestast á landinu 
fram eftir degi. Hiti víða 13 til 
21 stig.

japan Nokkrar sprengingar urðu í 
vöruskemmu í bandarískri herstöð 
í Japan í gærkvöldi. Herstöðin er í 
útjaðri Tókýó.

Ekki er talið að neinn hafi slasast 
né að um sé að ræða árás á herstöð-
ina. Vöruskemman sem sprakk hýsti 
eldfim efni og sprengiefni en engin 
skotvopn né geislavirk efni.

Fjöldi slökkviliðsmanna var við 
slökkvistörf fram á nótt.

Í apríl síðastliðnum sprungu þrjár 
sprengjur í annarri herstöð skammt 
frá þessari. Í það skiptið var talið að 
öfgafullir vinstrisinnar hefðu komið 
sprengjum fyrir.

Þetta er þriðja spengingin á 
skömmum tíma sem verður í 
Austur-Asíu. Í síðustu viku urðu 
sprengingar í kínversku borginni 
Tianjin en þar létust minnst 121. Í 
gær varð síðan sprenging í borginni 
Shangdong.

Herstöðin er í eigu Bandaríkja-
manna en til stendur að afhenda 
hana   japönskum stjórnvöldum á 
næstu árum. – srs

Sprengingar í 
vöruskemmu í 
herstöð í Japan

finnst mér eins og toppnum sé náð 
og maður eigi bara að hætta en svo 
freistar líka að hlaupa hraðar, betur 
og meira.“

Aðspurður hvort hann hafi fagnað 
þegar sigurinn var ljós segir hann: 
„Já, ég át ýmsa hluti sem ég borða 
ekki venjulega og fékk mér nokkra 
bjóra. Ég held að það fái ýmislegt að 
flakka þessa vikuna. Það er mega-
vika að byrja á Domino’s á morgun 
svo ég er mjög spenntur fyrir því“ 
snaeros@frettabladid.is
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Metþátttaka í maraþoni 

l	 Aldrei höfðu fleiri hlaupið heilt maraþon en nú í ár, eða þrjú þúsund manns.
l	 Samtals 72 milljónir höfðu safnast í áheitasöfnun hlaupara til hinna ýmsu 

góðgerðarfélaga.
l	 Í ár var jafnframt hlaupið boðhlaup en sigurvegari þess var lið Iðnvéla og FH 

sem kom í mark eftir tvær klukkustundir, 53 mínútur og 42 sekúndur. Rúmum 
átta mínútum á undan næsta liði.

Eftir því sem leið á 
var þetta bara smá-

vegis erfiðara, hvert skref 
aðeins þyngra. Það var mót-
vindur þegar ég var kominn 
út á nes. Sá kafli var kannski 
hvað erfiðastur.
Hrafnkell Hjörleifsson, 
maraþonhlaupari

mailto:snaeros@frettabladid.is
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Makedónía Þúsundir flóttamanna 
fóru yfir landamæri Makedóníu 
og Grikklands um helgina. Flestir 
þeirra stefna að landamærum 
Serbíu og munu þaðan ferðast í 
gegn um Serbíu og Ungverjaland til 
norðurhluta Evrópu. Flestir þeirra 
eru einstaklingar og fjölskyldur á 
flótta undan borgarastyrjöldinni í 
Sýrlandi  og öðrum átökum í Mið-
Austurlöndum. Mörg börn og 
gamalmenni eru með í för.

Talsmenn Serbneskra stjórnvalda 
telja að um fimm þúsund manns hafi 
komið til Serbíu í gær og búist er við 
mikilli aukningu á næstu dögum.

Á fimmtudaginn lokuðu yfirvöld 
í Makedóníu landamærum sínum 
fyrir straumi flóttamanna frá Grikk-
landi. Mikil spenna skapaðist á 

landamærunum og til átaka kom á 
milli óeirðalögreglu og flóttafólks.

Rauði krossinn aðstoðaði þá sem 
voru fastir á landamærunum með því 
að veita þeim vatn og aðhlynningu en 
margir höfðu fallið í yfirlið vegna hita.

Í gær opnuðu stjórnvöld hins vegar 
landamærin aftur og aðstoðuðu fjölda 
flóttamanna við að komast norður með 
lestum og rútum.

Um 42 þúsund flóttamenn hafa farið 
í gegn um Makedóníu síðan um miðjan 
júní frá Grikklandi en rúmlega 190 þús-
und flóttamenn hafa komið til Grikk-
lands það sem af er ári.

Flóttamenn reyna að leita til Ung-
verjalands þar sem það er partur af sam-
eiginlegu landamæraeftirliti Schengen. 
Ef þeir komast til Ungverjalands er þeim 
frjálst að ferðast um öll Schengen-ríki.

Ungverjar hafa tekið flóttamanna-
straumnum illa en ríkisstjórn Viktors 
Orban, forsætisráðherra Ungverja-
lands, hefur hafið framkvæmdir við 
175 kílómetra langan vegg á landa-
mærunum til að stöðva straum 
flóttamanna til landsins. Þá hefur 
landamæravörðum á landamærum 
Ungverjalands fjölgað um rúmlega 
þúsund.  – srs
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Skellur fyrir óverðtryggð lán
Verðbólga hækkar ekki jafn hratt og spár Seðlabanka Íslands gerðu ráð fyrir. Hagfræðingar telja ekki 
óeðlilegt að hækka stýrivexti þótt verðbólga sé undir verðbólgumarkmiðum. Segja ákveðin teikn á lofti.

efnahagSMál „Ef þú ert með verð-
tryggð lán er ólíklegt að þetta hafi 
nokkur áhrif. Meiningin með vaxta-
hækkuninni er að halda aftur af 
verðbólgunni,“ segir Katrín Ólafs-
dóttir, hagfræðingur sem situr í 
Peningastefnunefnd Seðlabanka 
Íslands. Í síðustu viku ákvað bank-
inn að hækka stýrivexti sína um 0,5 
prósent. Hækkun sem hljómar lítil 
en getur haft í för með sér töluverð 
útgjöld fyrir fólk með húsnæðislán.

Mesti skellurinn er fyrir fólk sem 
er með óverðtryggð lán, bundin í 
þrjú til fimm ár, sem eru að verða 
óbundin um þessar mundir. Þau 
lán munu væntanlega taka á sig 
allar þær stýrivaxtabreytingar sem 
orðið hafa síðan lánið var tekið. 
Fólk með óbundin óverðtryggð lán 
má eiga von á 0,5 prósenta hækkun 
á lán sitt sem leggst jafnt á allt árið.

Með hækkuninni vill Seðlabank-
inn stemma stigu við verðbólgu 
sem gæti myndast við breytta kjara-
samninga. „Við erum með háa stýri-
vexti hér núna því vöxtur hagkerfis-
ins er töluvert mikill. Á meðan við 
erum með okkar eigin gjaldmiðil, 
þá verðum við með hærri vexti en 
aðrir,“ segir Katrín.

Verðbólga í júlí var 1,9 prósent en 
Seðlabankinn spáir því að hún rísi 
hratt upp í um fjögur prósent. „Við 
vorum með mikinn slaka hér eftir 
hrun en nú er sá slaki bara farinn. 
Við erum að fara yfir í þensluástand 
og erum eiginlega komin þangað. 
Hagstjórn er eins og foreldrahlut-
verkið. Þegar partíið fer í gang þá 
er hlutverk hagstjórnar að halda 
aftur af því. Og þegar fjörið dettur 
niður í barnaafmælinu þá koma 

foreldrarnir inn og reyna að koma 
fútti í liðið.“

Katrín segir hina svokölluðu 
skuldaleiðréttingu húsnæðislána 
ekki vera horfna alveg með hækkun 
stýrivaxta. „Nei en það er alveg ljóst 
að þegar þessi svokallaða leiðrétt-
ing kom þýddi það að nú væru meiri 
tekjur inni á heimilunum. Það þýðir 
að þetta fer að einhverju leyti út í 
neysluna og þenslan verður meiri. 
Það eykur líkurnar á vaxtahækkun.“

Verðbólgan nú er samt undir 
verðbólgumarkmiði. „Maður skilur 
að það sé erfitt að skilja að á meðan 
verðbólgan er undir markmiðum 
verði samt að hækka vextina. Þetta 
er svolítið öfugsnúið en það liggur 
í því að það er búið að gera þessa 
kjarasamninga,“ segir Katrín.

Ásgeir Jónsson, dósent í hagfræði 
við Háskóla Íslands, segir Seðla-
bankann viðurkenna að verðbólgan 
sé ekki að bregðast jafn hratt við og 
búist hafði verið við. „Það eru ýmsir 
hlutir sem spila þar inn í, meðal 
annars hækkun á gengi krónunnar 
sem leiðir til þess að innfluttir hlut-
ir eru ódýrari og svo vegur lækkun á 
olíuverði líka á móti.“

Hann segir hækkun Seðlabank-
ans samt ekki óeðlilega. „Miðað 
við þessar miklu kauphækkanir 
hefði ég sjálfur ekki talið óeðlilegt 
að hækka vexti. Hins vegar er verð-
hjöðnun í heiminum almennt séð 
og hrávörur að lækka. En á Íslandi 
hefur það alltaf verið þannig að 
þegar atvinnuleysi er orðið lágt þá 
byrjar þrýstingur á verðlagið. Þá 
byrjar verðbólga. Svona hefur þetta 
alltaf verið.“ 
snaeros@frettabladid.is

✿ Þróun stýrivaxta á íslandi og á evrusvæðinu

25 
milljóna króna  
óbundið  
óverðtryggt lán 

það gerir 

125.000
króna hækkun á ári

leiðir til

10.416 
króna hækkunar á afborgun 

✿ Svona hækkar lánið þítt við 0,5% stýrivaxtahækkun

Þúsundir fá að ferðast óhindrað í gegn um Makedóníu til Serbíu

Fjöldi fólks varð að strandaglópum á landamærum Makedóníu og Grikklands 
þangað til landamærin voru opnuð aftur. NordicPhotos/AFP

 42 þúsund flóttamenn 
hafa farið í gegn um Make-
dóníu frá Grikklandi síðan 
um miðjan júní en rúmlega 
190 þúsund flóttamenn hafa 
komið til Grikklands það 
sem af er ári.

»

SveitarStjórnarMál Helstu notendur 
hafnarinnar á Stað á Reykjanesi beina 
þeim tilmælum til sveitarstjórnar Reyk-
hólahrepss að bærinn kaupi flotbryggju-
búnað sem staðsettur er við höfnina 
„ásamt því að tryggður verði rekstur 
þessa búnaðar sem hluta hafnarinnar“.

Bent er á að flotbryggjan sé í eigu ein-
staklings og hafi verið notuð í tengslum 
við rekstur ferðaþjónustu sem nú hafi 
hætt rekstri. „Og hyggst sá sem kostaði 
flotbryggjuna selja hana á staðnum eða 
að öðrum kosti fjarlægja hana og koma í 
verð með öðrum hætti.“

Bent er á að Staðarhöfn sé eina örugga 
lífhöfnin fyrir smábáta í Reykhólahreppi 
í öllum veðrum. Mikil umferð sé um 
höfnina og fari vaxandi.   Útilokað sé 
að bjóða upp á viðunandi þjónustu við 
höfnina án flotbryggju.

Sveitarstjórnin samþykkti sam-
hljóða fyrir helgi að komið yrði á fundi 
með bréfriturum og farið yfir málið. – óká

Flotbryggjan 
sögð kannski 
vera á förum

kjaraMál Bæjarstarfsmannafélög BSRB 
hafa gert samkomulag um samstarf 
við gerð kjarasamninga við Samband 
íslenskra sveitarfélaga og sameiginlega 
samninganefnd félaganna.

Fram kemur á vef BSRB að sam  eigin-
leg samninganefnd bæjarstarfsmanna-
félaganna hafi á föstudag setið á 
fund um hjá ríkissáttasemjara ásamt 
full trúum frá samninganefnd 
Sam bands íslenskra sveitarfélaga. 
„Fram til þessa hefur aðeins verið 
fjall að um réttindaákvæði kjara samn-
inganna og hefur ekkert verið rætt um 
launaliði.“ - óká

Bæjarstarfs- 
menn saman í 
samninganefnd
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Hagstjórn er eins og foreldrahlutverkið. Þegar 
partíið fer í gang þá er hlutverk hagstjórnar að 

halda aftur af því. Og þegar fjörið dettur niður 
í barnaafmælinu þá koma foreldrarnir inn og 
reyna að koma fútti í liðið.
Katrín Ólafsdóttir,  
lektor í hagfræði

mailto:snaeros@frettabladid.is


Allt úrval fæst í Smáralind, Kringlunni og Skeifu, minna úrval í öðrum verslunum. Skólatöskur fást ekki á Eiðistorgi.
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ALLT

Reglustika

89kr

Gráðubogi

89kr
Yddari með 

margföldunar-
töflu

98kr

Plast- 
mappa

29kr Límstifti

29kr

Verkefna- 
og 

úrklippubók

189kr

Stílabók 
A5/A4

129kr

Reiknings-
bók A5/A4

129kr

Blýantar

99kr

Bréfabindi

329kr
Milliblöð 

númeruð A-4
10 í pakka

88kr

Strokleður
verð frá

8kr

Glósubók

98kr



GRJÓNAGRAUTUR
alveg mátulegur

Nú einnig í litlum umbúðum– fullkominn skammtur fyrir einn
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 Í Kolaportinu í Reykjavík er líf og fjör um hverja helgi

Ekki var að sjá á gestum Kolaportsins þegar ljósmyndara bar þar að garði klukkan ellefu í gærmorgun að kvöldið og nóttina áður hafi borgin verið 
undirlögð af skemmtanahaldi Menningarnætur. Þar er alltaf fullt af fólki að stunda sín viðskipti. Fréttablaðið/Pjetur

menntamál Heimili og skóli – 
landssamtök foreldra taka undir 
áskorun Barnaheilla – Save the Children 
á Íslandi um gjaldfrjálsan grunnskóla 
á Íslandi. Fjölskyldur með börn á 
grunnskólaaldri greiða töluverðar 
upphæðir vegna kaupa á námsgögnum.

Eins og Fréttablaðið greindi frá á 
föstudag sendu samtökin Barnaheill – 
Save the Children á Íslandi frá sér áskor-
un til sveitarfélaga og ráðamanna og  
leggja til að 31. grein grunnskólalaga 
verði breytt í því augnamiði að tekið 
verði fyrir alla gjaldtöku og þannig verði 
grunnskólinn í raun gjaldfrjáls eins og 
kveðið er á um í Barnasáttmála Sam-
einuðu þjóðanna.

H r e f n a  S i g u r j ó n s d ó t t i r , 
framkvæmdastjóri Heimilis og skóla, 
segir í skriflegu svari til Fréttablaðsins 
að samtökin taki undir áskorunina 
og fagni frumkvæði Barnaheilla, því 
líkt og segi í áskoruninni eiga öll börn 
rétt á grunnmenntun án endurgjalds 
s a m k v æ m t  B a r n a s á t t m á l a 
Sameinuðu þjóðanna, sem Ísland 
hefur lögfest. Þar er jafnframt kveðið 
á um að ekki megi mismuna börnum 
sökum stöðu þeirra eða foreldra 
þeirra, svo sem vegna efnahags. Lengi 
hefur tíðkast að foreldrar fá senda 
innkaupalista frá skólunum um 
kaup á námsgögnum, sem samtökin 
bæði telja ganga þvert á lög og 
alþjóðasamþykktir.

Hrefna nefnir að talsverður kostn-
aður geti leynst í þessum innkaupa-
listum.  „Ef skoðaðir eru t.a.m. inn-
kaupalistar á netsíðum þá getur 
kostnaður þar verið á bilinu 2.500-
7.500 kr. fyrir barn í 1. bekk. Þá er 
skólataska ekki meðtalin. Þegar fleiri 
en eitt barn eru í fjölskyldunni eykst 
kostnaðurinn. Þá má einnig velta fyrir 
sér kostnaði við skólamáltíðir og frí-
stundaheimili sem eru líka rekin af 
sveitarfélögunum.“

Í lögum um grunnskóla frá 
2008 (nr. 91, 31. gr) kemur fram að 
kennsla í skyldunámi í opinberum 
grunnskólum skuli veitt nemendum 
þeim að kostnaðarlausu og er 
óheimilt að krefja þá eða foreldra 
þeirra um greiðslu fyrir kennslu, 
þjónustu, námsgögn eða annað efni 
sem nemendum er gert skylt að nota í 
námi sínu. Þó kemur fram í lögunum 
að opinberum aðilum sé ekki skylt 
að leggja nemendum til gögn til 
persónulegra nota, svo sem ritföng og 
pappír, án þess að í raun sé skilgreint 
hvað persónuleg not þýðir.

„Við tökum undir þann skilning 
Barnaheilla að öll gögn sem nemandi 
þarf að nota til skólagöngu sinnar séu 
í raun hluti af námsgögnum en ekki 
svokölluð persónuleg gögn. Því ætti 
skólinn með réttu að útvega þau gögn 
sem nemandi þarf til að stunda nám 
sitt,“ segir Hrefna. svavar@frettabladid.is

Taka undir áskorun 
um gjaldfrjálsan skóla
Heimili og skóli – landssamtök foreldra taka í öllu undir áskorun Barnaheilla 
um að grunnskólabörn fái skólagöngu sína gjaldfrjálsa eins og lög og alþjóða-
samþykktir gera ráð fyrir. Foreldrar kaupa skólagögn fyrir töluverðar upphæðir.

Algengt er að foreldrar kaupi skólagögn fyrir um 7.000 krónur fyrir hvert barn – en 
skólataska og fleira er þá ótalið. Fréttablaðið/Vilhelm

lögreglumál Enn hafa ekki verið 
borin kennsl á lík unga mannsins sem 
fannst rétt fyrir utan Höfn á Hornafirði 
á þriðjudag. Engin þeirra ábendinga 
sem lögregla hefur fengið varðandi 
líkfundinn hefur skilað neinu.

Göngufólk í Laxárdal á Nesjum 
fann manninn í urð eða litlu gili um 
tuttugu mínútna gang frá nærliggjandi 
vegi. Maðurinn var ungur og klæddur 
í svarta strigaskó, dökkbláar íþrótta-
buxur og hettupeysu. Hann var með 
ljóst axlasítt hár.

„Við vitum ekkert. Þetta gæti verið 
rammíslenskur einbúi sem skiptir sér 
ekki af neinum og hefur ekki sam-
band við nokkurn mann. En við vitum 
ekkert hvort þetta er útlendingur eða 
Íslendingur,“ segir Sveinn Kristján 
Rúnarsson, yfirlögregluþjónn á Suður-
landi. Í samtali við Fréttablaðið fyrir 
helgi sagði hann að það að bera kennsl 
á manninn væri algjört lykilatriði í 
rannsókninni. Fyrr væri ekki hægt að 
fá úr því skorið hvernig dauða hans 
bar að. – snæ

Ábendingar 
hafa engu skilað

Viðskipti Áfrýjunarnefnd neytenda-
mála hefur staðfest bann Neytenda-
stofu við birtingu DV ehf. á full-
yrðingunum „frítt“ og „í kaupbæti“ í 
auglýsingum dagblaðsins á áskriftar-
leið með iPad-spjaldtölvu.

Á vef Neytendastofu kemur fram 
að stofnunin telji að kostnaður vegna 
iPad-spjaldtölvunnar í áskriftarleið 
DV sé innifalinn í verði áskriftar og 
tölvan því hvorki frí né í kaupbæti.

Neytendastofa bannaði DV að 
halda áfram að auglýsa með þessum 
hætti og lagði á 300 þúsund króna 
stjórnvaldssekt. 

Áfrýjunarnefndin felldi hins vegar 
niður stjórnvaldssektina.  – glp 

Viðskiptahættir 
DV bannaðir

sVeitarstjórnarmál Tekjutap sem 
hleypur á milljónum króna  blasir 
við tjaldsvæðunum á Akureyri eftir 
dræma aðsókn í sumar. Þetta kemur 
fram í Vikudegi.

Tryggvi Marinósson, forstöðu-
maður tjaldsvæðanna, segir algjört 
hrun í komu gesta. Til að mynda hafi 
gistinætur í júlí verið um 12 þúsund 
í sumar en 30 þúsund í fyrra. Hann 
segir þó að mest muni um íslensku 
tjaldgestina sem leitað hafi í betra 
veður annars staðar á landinu eftir 
kalt sumar á Norðurlandi. – glp

Gífurlegt 
tekjutap hjá 
tjaldsvæðunum 
á Akureyri

Forstöðumaður tjaldsvæðanna á 
Akureyri telur kalt sumar eiga sinn þátt 
í fækkun gesta. Fréttablaðið/Daníel 

Við tökum undir 
þann skilning 

Barnaheilla að öll gögn sem 
nemandi þarf að nota til 
skólagöngu sinnar séu í raun 
hluti af námsgögnum en 
ekki svokölluð persónuleg 
gögn. Því ætti skólinn með 
réttu að útvega þau gögn sem 
nemandi þarf til að stunda 
nám sitt.
Hrefna  
Sigurjónsdóttir
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FRAMABRAUT – KERFISSTJÓRNUN 
– frá byrjendum til sérfræðinga

Krefjandi tveggja anna nám sem nær meðal annars yfir tölvuviðgerðir A+, 
uppbyggingu og uppsetningu tölvukerfa, Network+, CCNA, MCSA og 
Exchange. Nemendur þurfa ekki að hafa reynslu eða aðra menntun á 
sviði upplýsingatækni þegar námið hefst.

ALÞJÓÐLEGAR PRÓFGRÁÐUR
Að námi loknu eiga nemendur möguleika á að öðlast 7 alþjóðlegar 
prófgráður sem er mikilvægt að hafa þegar sækja á um vinnu í 
upplýsingatæknigeiranum.

Hefst: 31. ágúst og 1. sept. 2015 • Lýkur: Júní 2016
Lengd: 520 std. • Dag- og kvöldhópar • Verð án prófa: 899.000 kr.  
Verð með 8 alþjóðlegum prófum: 1.099.000 kr.

FRAMABRAUT – VIÐURKENNDUR BÓKARI

Markmiðið er að nemendur öðlist þá hæfni sem þarf til að geta skarað 
fram úr í bókhaldsvinnu og verði vel undirbúnir fyrir próf til viðurkenningar 
bókara á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. Nemendur 
læra einnig námstækni í MindManager hugarkortshugbúnaðinum.

Námið skiptist í fjóra hluta: • Bókhald – grunnur 
• Bókaranám fyrir lengra komna • Skattskil 
einstaklinga með rekstur • Viðurkenndur bókari.

Námsbrautin er unnin í samvinnu við Endurmenntun Háskóla Íslands (EHÍ).

Hefst: 7. okt. • Lýkur: 15. des. • Lengd: 413 std. • Morgun- og kvöldhópar  
Verð: 529.000 kr.

NETSTJÓRNUN – CCNA

Lögð er áhersla á uppsetningu, rekstur og hönnun netkerfa fyrir lítil 
og meðalstór fyrirtæki með Cisco netbúnaði. Ekki er gert ráð fyrir að 
nemendur hafi þekkingu á netkerfum. Námi lýkur með lokaverkefni 
og CCNA-prófi frá Cisco.

Hefst: 31. ágúst og 1. sept. 2015 • Lýkur: 20. jan. 2016 • Lengd: 250 std. 
Dag- og kvöldhópar • Verð með 4 alþjóðlegum prófum: 649.000 kr.

KERFISSTJÓRNUN: MCSA + O365

Nám fyrir fólk sem stefnir á starf kerfisstjóra í Windows netþjónaumhverfi. 
Megináherslan er á Windows Server 2012 R2 stýrikerfið og hvernig 
þjónusta innan þess er notuð til að uppfylla kröfur sem gerðar eru til 
nútímatölvukerfa. Að auki er farið í hvernig fyrirtæki geta nýtt sér 
skýjaþjónustu Microsoft í Office 365.

Hefst: 31. ágúst og 1. sept. 2015 • Lýkur: 20. jan. 2016 • Lengd: 250 std. 
Dag- og kvöldhópar • Verð með 4 alþjóðlegum prófum: 649.000 kr. 

 LÁNSHÆFT NÁM

Sérstakur samstarfssamningur Promennt og Framtíðarinnar námslána-
sjóðs gerir nemendum Promennt á völdum námsbrautum nú mögulegt 
að sækja um námslán (skólagjöld) og framfærslulán. 

NÝTT 

 FJARKENNSLA

Þessar námsbrautir bjóðast bæði í stað- og  arnámi. Fjarkennslan okkar 
fer fram í beinni útsendingu sem þýðir einfaldlega að þú getur tekið þá� í 
kennslustundinni algjörlega óháð staðsetningu.

NÁMSKYNNING OG 
RÁÐGJÖF FYRIR TÆKNINÁM 
Í DAG KL. 17:30

Kynningarfundur
þriðjud. 1. sept kl. 17.30



Inniheldur 11,6 mg af díklófenaktvíetýlamíni. Ábendingar: Staðbundnir bólgukvillar. Skammtar og lyfjagjöf Fullorðnir og börn 14 ára og eldri: 2-4 g af hlaupi borið á aumt svæði 3-4 sinnum á sólarhring. Mælt er með handþvotti eftir notkun, nema verið sé að meðhöndla hendur. Ef meðhöndla á bráð, minniháttar meiðsli í 
stoðkerfi skal ekki nota Voltaren lengur en 7 daga án samráðs við lækni. Hafið samband við lækninn ef einkenni eru viðvarandi eða versna eftir meðferð í 7 sólarhringa. Frábendingar: Ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna, asetýlsalisýlsýru og öðrum bólgueyðandi gigtarlyfjum (NSAID). Sjúklingar sem hafa fengið astma, 
ofsakláða eða bráða nefslímubólgu af völdum asetýlsalisýlsýru eða annarra bólgueyðandi gigtarlyfja (NSAID) eiga ekki að nota lyfið. Má ekki nota á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Má ekki nota handa börnum og unglingum 14 ára og yngri. Sérstök varnaðarorð: Má eingöngu bera á heila og heilbrigða húð og alls ekki á 
slímhúðir, augu, sár, exem, vessandi húðbólgu. Getur valdið húðertingu. Varast skal mikið sólarljós, notkun samhliða bólgueyðandi lyfjum eða að hylja notkunarsvæðið með loftþéttum umbúðum. Gæta skal sérstakrar varúðar hjá öldruðum eða astma-/ofnæmis-sjúklingum (hefur valdið berkjukrampa). Hætta á meðferð ef 
útbrot koma fram eftir notkun. Við notkun á stór húðsvæði eykst hættan á altækum aukaverkunum, t.d. á nýru. Við brjóstagjöf eða meðgöngu má eingöngu nota lyfið í samráði við lækni. Getur dregið úr frjósemi en þau áhrif ganga til baka. Lesið leiðbeiningar á umbúðum og í fylgiseðli fyrir notkun. Geymið þar sem 
börn hvorki ná til né sjá. Markaðsleyfis hafi: Novartis Healthcare A/S. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.
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Suður-Kórea Um fimmtán þúsund 
íbúar Suður-Kóreu hafa verið fluttir 
frá heimilum sínum við landamæri 
N o r ð u r - Kó r e u  ve g n a  á r á s a 
stórskotaliðs Norður-Kóreuhers yfir 
landamærin. Margir íbúanna dvelja í 
loftvarnarbyrgjum.

Kim Jong-un, leiðtogi Norður-
Kóreu, fyrirskipaði hernum að koma 
sér í viðbragðsstöðu á föstudaginn ef 
til stríðs kæmi. Kim Hyun Joon, 
sendiherra Norður-Kóreu í Rúss-
landi, sagði í samtali við Russia Today 
að Suður-Kórea og Bandaríkin bæru 
ábyrgð á eldfimu ástandi á skaganum. 
„Kóreuskagi er á barmi stríðs vegna 
óendanlegra pólitískra og hernaðar-
legra ögrana,“ sagði hann, en Banda-
ríkin og Suður-Kórea eru með her-
æfingar í gangi til 28. ágúst.

Norður- og Suður-Kóreumenn 
ásaka hvorir aðra um að hafa hafið 

stórskotaárásir síðastliðinn föstudag. 
Tæknilega séð eru ríkin tvö í stríði 
eftir Kóreustríðið 1950 til 1953. Eftir 
að þeim stríðsátökum lauk var samið 
um vopnahlé en ekki stríðslok.

Norður-Kóreumenn eru Suður-
Kóreumönnum reiðir vegna hátal-
arakerfis sem varpar áróðursskila-
boðum yfir landamærin til norðurs. 
Friðarviðræður milli ríkjanna hófust 
á laugar daginn en krafa Norður-Kór-
eu eru að áróðurskerfið verði tekið 
niður. Viðræðurnar virðast engan 
enda ætla að taka.

Áróðurinn er hluti af sálfræði-
hernaði gegn Norður-Kóreu en í 
hátölurunum eru spilaðar fréttir 
af umheiminum sem hermenn og 
íbúar á landamærunum heyra.

Sérfræðingar innan suðurkóreska 
hersins telja að ef friðarviðræður 
gangi ekki upp muni Norður-Kórea 

Kóreuskagi á barmi stríðsátaka
Norður- og Suður Kórea hafa skipst á stórskotaliðsskotum yfir helgina. Friðarviðræður hófust á  
laugar daginn og virðast engan endi ætla að taka en ríkin saka hvort annað um að bera ábyrgð á ástandinu.

Suðurkóreskir hermenn eru viðbúnir stríði. Yfirvöld í Suður-Kóreu hafa heitið því að svara öllum árásum af fullum krafti. Fréttablaðið/AFP

beina árásum sínum á hátalarakerfin 
sjálf. Suður-Kórea hefur heitið því að 
svara árásum af fullum krafti.

Norður-Kóreumenn hafa tvöfaldað 
stórskotahríð sína yfir landamærin 
og gangsett kafbátaflota sinn í Gula-
hafi. Fimmtíu kafbátar lögðu af stað 
úr höfn um helgina.

Þá hafa Suður-Kóreumenn sakað 
nágranna sína í norðri um að hafa 
lagt jarðsprengjur við landamærin 
en talsmenn norðurkóreska hersins 
hafna þeim ásökunum.

Suðurkóreskar og bandarískar 
orrustuþotur sinna eftirliti með 
landamærunum við Norður-Kóreu. 
Bandaríkjaher er með 28 þúsund 
hermenn staðsetta í Suður-Kóreu en 
Bandaríkin sjá um eftirlit með því að 
friður haldist á skaganum fyrir hönd 
Sameinuðu þjóðanna.
stefanrafn@frettabladid.is

 Kóreuskagi er á 
barmi stríðs vegna 

óendanlegra pólitískra og 
hernaðarlegra ögrana. 
Kim Hyun Joon, sendiherra  
Norður-Kóreu í Rússlandi.

Sve itar Stj ó rnarmál  Nágranna-
vörslu hefur verið komið upp við 
Birkidal í Reykjanesbæ og er því 
nágrannavarsla nú við tólf götur 
í bænum. Þar með hafa  íbúarnir 
bundist samtökum um að gæta eigna 
hver annars og fylgjast með híbýlum 
þegar nágrannar eru að heiman. Þetta 
kemur fram á vef Víkurfrétta.

Reykjanesbær tók formlega upp 
nágrannavörslu árið 2008 en verk-
efnið er samstarfsverkefni umhverfis-
sviðs Reykjanesbæjar og forvarna-
deildar lögreglunnar á Suðurnesjum.

Sigmundur Eyþórsson, starfsmaður 
umhverfissviðs, afhenti íbúum við 
Birkidal upplýsingar um nágranna-
vörslu og límmiða til að setja á rúður 
og hurðir. Þá var merki verkefnisins 
einnig komið fyrir á staurum við 
götuna. – glp

Nágrannavörslu 
hefur verið 
komið upp við 
tólf götur

landhelgiSgæSlan Varðskipið Týr 
er nú á siglingu til Spánar þar sem 
skipið mun starfa við leit, björg un 
og eft ir lit fyr ir Frontex, landa mæra-
stofnun Evr ópu sam bands ins. Á vef 
Landhelgisgæslunnar kemur fram að 
í fyrstu muni skipið sinna verkefnum 
milli Spánar, Marokkós og Alsírs en í 
nóvember muni það halda til Ítalíu 
og starfa þar undan ströndum Ítalíu 
og Sikileyjar út árið.

Áhöfnin á Tý hefur að undanförnu 
haft í nógu að snúast við þjálfun 
og annan undirbúning fyrir 
brottför.  Einn  lögreglumaður er 
nú í áhöfn en fyrr á þessu ári var í 
fyrsta skipti lögreglumaður í áhöfn 
Týs er skipið var við strendur Ítalíu 
og reyndist það fyrirkomulag vel. 
Lögreglumenn búa yfir annars konar 
þekkingu og reynslu sem getur nýst á 
margan hátt við verkefni sem þessi.

Áhöfnin á Tý hefur bjargað 
þúsundum flóttamanna, þar af fjölda 
barna, í verkefnum sínum hingað til 
fyrir Frontex. – glp

Týr sinnir 
verkefnum við 
strendur Spánar

Varðskipið Týr hefur bjargað 
þúsundum flóttamanna, þar af fjölda 
barna, í verkefnum sínum hingað til 
fyrir Frontex.  Fréttablaðið/Vilhelm
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Vöruúrval er mismunandi eftir verslunum. Tilboð gilda frá  24. ágúst, til og með 25. ágúst. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndabrengl.

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

SKÓLA
BÓKA 
DÆMI

SKÓLAINNKAUPIN
SMELLIMEÐ EINUM

eymundsson.is/skoli

  299 kr

A4 
Netapoki með rennilás

  199 kr

A4 
Netapoki með rennilás

  279 kr

A5 
Netapoki með rennilás

  59 kr

Plastmappa 
með glæri forsíðu 

áður 98 kr.

  199 kr

 A4
Reikningsbók | Stílabók

áður 389 kr.

  29 kr

Blýantur með  
strokleðri 1 stk

  199 kr

 A5
Reikningsbók | Stílabók

áður 289 kr.

  39 kr

Tvöfaldur yddari

áður 69 kr.

  9 kr

 Strokleður

AF ÖLLUM PENNAVESKJUM

VILDAR 
AFSLÁTTUR!40%

áður 29 kr.



Veðurfar Hlýnun jarðar og bráðnun 
jökla henni samfara krefst þess að 
taka þarf með í reikninginn fleiri 
breytur við túlkun gagna við vöktun 
eldstöðva undir jökli en tíðkast hefur. 
Endurtúlkun á landmælingagögnum 
við Kötlueldstöðina bendir til þess 
að sá órói sem mælst hefur við Kötlu 
síðastliðin 15 ár eigi að hluta til 
rætur í bráðnun jökulhettunnar og 
gögnin gætu því hafa verið oftúlkuð 
hvað varðar kvikuinnstreymi og 
hættu á eldsumbrotum. Niðurstaða 
rannsóknarinnar dregur þó í engu 
úr þeirri staðreynd að Katla er fyrir 
löngu komin á tíma og gæti gosið 
hvenær sem er.

Ný rannsókn teymis vísindamanna 
frá háskólanum í Leeds í Englandi, 
Ja r ð v í s i n d a s t o f n u n  H á s k ó l a 
Ís lands og Veðurstofu Íslands var 
birt í Scientific Reports, sem er 
tímarit sem er gefið út af Nature 
Publishing Group (sem gefur lika 
út Nature og Nature Geoscience). 
Í rannsókninni voru gögn greind 
að nýju sem voru áður túlkuð 
sem skýr merki um þenslu vegna 
kvikuinnstreymis í eldstöðina. Frekar 
hallast hópurinn að því að gögnin 
sýni ris í jarðskorpunni vegna þess 
að jökullinn hafi hopað og risið 
vegna þess að fargið á eldstöðinni er 
einfaldlega minna.

Benedikt G. Ófeigsson, sérfræð
ingur á sviði jarðskorpuhreyfinga 
hjá Veðurstofu Íslands, og einn 
rann sakenda, segir að engu að síður 
hafi vissulega verið mikið að gerast í 
Kötlueldstöðinni á tímabilinu – t.d. 

frá 1999 til 2004. Rannsóknin taki 
heldur ekki til tímabilsins eftir 2011 
en í júlí það ár hófst hlaup í Múlakvísl 
sem rennur undan Mýrdalsjökli og 
var talið merki um aukinn jarðhita 
undir jöklinum. Nú eru taldar allar 
líkur á því að lítið eldgos hafi orðið í 
suðausturhorni Kötluöskjunnar.

„Ég held að ekki megi draga of 
miklar ályktanir út frá þessum 
niðurstöðum hvað varðar stöðu 
eldstöðvarinnar á þessum tíma punkti. 
Katla getur gosið hvenær sem er – og 
á haustin er hún sérstaklega virk eftir 
að leysingar hafa náð hámarki – í 
ágúst og september. Það er ekki hægt 
að túlka þetta svo að minni hætta 
sé á gosi,“ segir Bene dikt en jánkar 
því að taka þurfi enn meira tillit til 

Gefa þarf 
bráðnun jökla 
meiri gaum
Vísindamenn þurfa að taka meira tillit til bráðnunar 
jökla við rannsóknir sínar á eldstöðvum undir jökli. 
Ekki er útilokað að dregin hafi verið upp skökk 
mynd af þróun Kötlueldstöðvarinnar og hættu á 
eldgosum síðustu árin. Breytir þó engu um það að 
Katla getur gosið hvenær sem er.

Hlaup í Múlakvísl í júlí 2011 var fyrst talið benda til aukinnar jarðhitavirkni en nú hallast vísindamenn að því að um lítið 
eldgos hafi verið um að ræða – sem náði ekki uppúr 700 metra þykkum jöklinum. Fréttablaðið/HAG

Hefur gosið 20 sinnum á sögulegum tíma
Katla er eldfjall undir Mýrdalsjökli, sem hefur gosið 1-2 sinnum á öld en eldgos 
í Kötlu eru gjóskugos með tilheyrandi gjóskufalli og þeim fylgja jafnframt 
jökulhlaup.
Kötlugos frá landnámi eru um það bil 20 talsins. Síðasta Kötlugos var árið 1918.
eldgos hefst með ákafri jarðskjálftahrinu. Í kjölfar eldsumbrota þegar kvikan 
hefur brætt jökulís, líða um 1-2 klukkustundir þar til jökulhlaup brýst undan jökli 
og getur náð til byggða innan fárra klukkustunda. 
Jökulhlaup er sambland af vatni, gjósku, grjóti og ís og er talið að rennsli stærstu 
hlaupa frá Kötlu hafi orðið 300.000 rúmmetrar á sekúndu, en til samanburðar var 
rennsli jökulhlaupsins sem fór um Skeiðarársand árið 1996 um 45.000 rúmmetrar 
á sekúndu.
Vatnasvæði Kötlu eru þrjú og geta jökulhlaupin komið niður Mýrdalssand, 
Sólheimasand eða Emstrur og Markarfljótsaura allt eftir staðsetningu eldgoss.
Á sögulegum tíma hafa öll jökulhlaup runnið niður Mýrdalssand og í tveimur 
tilfellum einnig niður Sólheimasand.

Það er þekkt 
að í lok síðasta 

jökulskeiðs fyrir um 
10.000 árum var mjög 
aukin eldvirkni í kjölfar 
bráðnunar jökla. Hins 
vegar eru breytingar 
dagsins í dag hvergi nærri 
eins stórvirkar.
Benedikt G. Ófeigsson, 
sérfræðingur á sviði jarðskorpu- 
hreyfinga hjá Veðurstofu Íslands

SlyS Tvö flugslys urðu á flug sýn
ingum í  Bretlandi og Sviss um 
helgina.

Tvær þýskar C42b smáflugvélar 
skullu saman á flugsýningu í þorpi 
nærri Basel í gær. Einn flugmaður 
lést þegar vél hans hrapaði á hlöðu 
í þorpinu Dittingen. Flugmaður 
hinnar vélarinnar stökk út í fallhlíf. 
Brak úr vélunum sáldraðist yfir 
þorpið.

Lögregla í  Sviss rannsakar 
málið en grunur leikur á að 
öryggisbúnaður í annarri vélinni 
hafi ekki virkað sem skyldi sem 
olli því að flugmaðurinn gat ekki 
bjargað sér.

Á laugardaginn hrapaði herþota á 
flugsýningu í Shoreham í Bretlandi. 
Ellefu manns létust í slysinu.

Gerð var tilraun til að fljúga 
þotunni,  sem er af gerðinni 
Hawker Hunter, í  bakfallslykkju 
en flugmaðurinn náði ekki að loka 
hringnum heldur skall vélin niður á 
hraðbraut nærri sýningarsvæðinu. 
Allmargir bílar voru á veginum og 
mikill eldur blossaði upp.

Flugmaðurinn var fluttur á 
spítala illa haldinn. Hinir látnu voru 
vegfarendur í umferðinni.

Upphaflega gerði lögregla ráð 
fyrir minna manntjóni en raun 
bar vitni. Enn er verið að kemba 
slysstaðinn sem þykir hættulegur 
þar sem flugvélaeldsneyti er á víð 
og dreif um svæðið. Hraðbrautin 
verður lokuð í nokkra daga meðan 
á rannsókn slyssins á sér stað.  – srs

Tvö slys á flugsýningum um helgina

Tvær flugvélag hröpuðu í Dittinger í gær. NordicPhotos/AFP

 Ellefu eru taldir hafa látist þegar herþota hrapaði á flugsýningu í Bretlandi um helgina.»

bráðnunar jökla í rann sóknum og 
vöktun eldstöðva eins og Kötlu.

„Það er mikilvægt að taka inn í 
myndina slík ferli sem hafa gríðarlega 
mikil áhrif um allt land. Það er þekkt 
að í lok síðasta jökulskeiðs fyrir um 
10.000 árum var mjög aukin eldvirkni 
í kjölfar bráðnunar jökla. Hins vegar 
eru breytingar dagsins í dag hvergi 
nærri eins stórvirkar,“ segir Benedikt.

Sigrún Hreinsdóttir jarðeðlis fræð
ing ur, sem vann að rannsókninni 
ásamt Benedikt, segir að enginn deili 
um að skjálftavirkni í Kötlu hafi verið 
mikil á tímabilinu, en það sé ekki 
hægt að sýna fram á mikla kviku
söfnun á tímabilinu 2000 til 2011 út 
frá þeim gögnum sem liggja fyrir.

„Það er frekar að við séum að sjá 

SlyS „Ég var þarna ekki langt frá 
og sá þegar þessu var skotið upp,“ 
segir Tómas Gíslason, sveit ar for ingi 
Hjálparsveitar skáta, um flugelda
sýninguna sem haldin var undir lok 
Menningarnætur á laug ar dagskvöld. 
Þegar sýningin stóð sem hæst sveif 
neyðarblys, eða sól, log andi inn í hóp 
áhorfenda við Arnarhól. Ekki er vitað 
til að nokkur hafi meiðst.

„Sólir eru þannig að þær svífa 
varlega til jarðar og eiga að vera 
útbrunnar áður en þær koma niður,“ 
segir Tómas, en hann hafi tekið eftir 
því að neyðarblysunum hafi verið 
skotið aðeins of mikið á ská. Ætlunin 
hafi verið að skjóta neyðarblysunum 
yfir áhorfendahópinn. – bo

Blys lenti innan 
um fólk

Myndband náðist af því þegar blysið 
lenti í mannþröng á Menningarnótt. 
Mynd/Bjarni Þór Sigurðsson
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Samfélag „Vinkona mín sagði mér 
frá því í október í fyrra að hún væri 
hætt að kaupa sér föt. Þá hugsaði ég 
að mig langaði til að prófa það í einn 
mánuð. Nú eru komnir tíu mánuðir,“ 
segir Kristín S. Hjálmtýsdóttir, 
formaður Rauða krossins í Reykjavík 
o g  f ra m k væ m d a st j ó r i  e l l e f u 
millilandaviðskiptaráða. 

Hún hefur ekki keypt sér eina 
flík  frá 1. nóvember í fyrra og er í 
svokölluðu fatabindindi. „Ég ákvað 
svo eftir þennan mánuð að ég ætlaði 
ekki að kaupa neina flík í ár og þetta 
hefur gengið svakalega vel.“

menntamál   „Það sem við þurfum 
að gera er að fara vandlega yfir þetta 
allt saman,“ segir Líf Magneudóttir, 
varaformaður frístunda- og skólaráðs 
Reykjavíkur. 

Hún segist almennt halda að fjöl-
breyttar aðferðir henti í skólakerf-
inu. Síðastliðinn mið vikudag birti 
Fréttablaðið tölur frá Menntamála-
stofnun sem sýna að nemendum í 
þeim grunnskólum sem hafa tekið 
upp kennsluaðferðina byrjendalæsi 
í lestrarkennslu beinlínis hrakar í 
lestri, stærðfræði og lesskilningi. 
Samræmdu prófin í fjórða bekk eru 
notuð til viðmiðunar. 

„Það eru mörg matstæki sem við 
getum notað í skólakerfinu. Sam-
ræmdu prófin eru bara eitt af þeim.“ 
– ósk

Varhugavert 
að dæma 
byrjendalæsi 
ómögulegt

Ég held að það sé 
varhugavert að 

taka eina aðferð, eins og 
byrjendalæsi, og dæma 
hana ómögulega í einni 
hendingu.
Líf Magneudóttir, 
varaformaður frí-
stunda- og skólaráðs 
Reykjavíkur

Yfirburðir: Zeolith®-þurrkun skýtur 
Siemens enn og aftur í fyrsta sæti!

Í nýjustu úttektum sænska neytendablaðsins Råd & Rön (apríl 2015) og 
danska neytendablaðsins Tænk (apríl 2015) á uppþvottavélum frá ýmsum 
framleiðendum hlaut Siemens uppþvottavélin SN 45M209SK hæstu 
einkunn. Með næsthæstu einkunn í úttekt Tænk er Siemens uppþvottavélin 
SN478S01TS. Þetta staðfestir yfirburði Siemens uppþvottavéla. 
Vélarnar fá toppeinkunn, eins og fyrri sigurvegarar Siemens, fyrir 
þurrkhæfni, þökk sé einstakri Zeolith®-þurrkun, 
sem skilar sérlega þurru og glitrandi hreinu leirtaui.

www.sminor.is

Zeolith®-þurrkun byggist á að láta hið náttúrulega steinefni 
seólít soga í sig raka og gefa frá sér hita.

Sjá nánar um úttektir neytendablaðanna á heimasíðu okkar.
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Hefur ekki keypt sér nýja flík í tíu mánuði
Ég áttaði mig á 
hvað ég átti mikið 

af dóti á heimilinu.
Kristín Hjálmtýsdóttir, 
formaður Rauða  
krossins í Reykjavík

Oft er handagangur í öskjunni í 
fataverslunum og þá sér í lagi þegar í 
hönd fer útsölutími. Fréttablaðið/Anton

áhrif jökulfargsbreytinga. Það getur 
vel verið að Katla sé hægt og rólega að 
safna kviku í kvikuhólf, líkt og Hekla 
gerir, en það merki er þá svo lítið að 
við sjáum það illa eða ekki vegna 
fyrrnefndra jökulfargsbreytinga. 
Og þegar gögnin eru skoðuð þá 
er tímabilið 2000 til 2005 ekkert 
öðruvísi en næstu fimm ár á eftir 
þegar skjálftavirknin á svæðinu var 
mun minni.“

Það skal tekið fram í samhengi 
að frá því að hlaupið í Múlakvísl 
ruddist fram í byrjun júlí 2011 hefur 
Kötlueldstöðin lítið látið á sér kræla. 
Eldstöðin gaus síðast árið 1918 og er 
sögulega búin að tvöfalda þann tíma 
sem líður á milli eldgosa.
svavar@frettabladid.is

Kristínu langaði að breyta kaup-
hegðun sinni. „Það fylgir starfinu sem 
ég er í að fara reglulega til útlanda og 
þá datt oft ýmislegt í pokann.“ Aðrar 
ástæður fyrir ákvörðun Kristínar eru 
að vera góð fyrirmynd fyrir börn sín. 

Að sögn Kristínar hefur ákvörð-
unin haft góð áhrif. „Ég hélt að þetta 
yrði mjög erfitt en svo kom annað á 
daginn, þetta er ótrúlega létt.“

Í nóvember nær Kristín markmiði 
sínu. „Ég er búin að ákveða að 1. 
nóvember ætla ég að fara aðra ferð í 
Rauða krossinn með öll þau föt sem 
ég hef ekki notað á þessu ári.“ – ngy
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Magnús Þór Gylfason, yfirmaður samskiptasviðs Lands
virkjunar, svarar nýlega grein minni, „Pyrrhosar sigrar í 
orkusamningum“. Hann leggur áherslu á mikilvægi þess að 
réttum staðreyndum um orkuverð sé haldið til haga.

Það flokkast hins vegar undir útúrsnúning hjá Magnúsi 
að taka einungis hálfa setningu út úr grein minni og gera 
hana að aðalatriði. Setningarhlutinn sem Magnús velur að 
gagnrýna er þessi:

„Þannig hefur Landsvirkjun t.d. hækkað raforkuverð 
undanfarið um tugi prósenta á matvælaframleiðendur 
og ýmiss konar iðnfyrirtæki…“ en Magnús gætir þess að 
tjá sig ekki um framhaldið: „…á sama tíma og orkuverð í 
nágrannalöndum hefur lækkað um 54% til 75%“.

Magnús forðast greinilega að tala um samanburðinn 
við nágrannalöndin enda er hann Landsvirkjun ekki 
hagfelldur. Það er dapurleg aðferðafræði þegar menn eru 
uppiskroppa með mótrök, að taka hlutina úr samhengi og 
leggja áherslu á allt annað en inntakið.

Eitt er að taka grein mína úr samhengi en verra er þegar 
meðaltalsútreikningar eru notaðir til að slá ryki í augu 
lesenda. Magnús gengur jafnvel svo langt að taka út árið 
2007 eitt og sér til samanburðar til að fegra málflutning 
sinn, sem verður að teljast afvegaleiðandi. Er þetta trikk 
kannski dæmi um hið hárómaða samtal við þjóðina sem 
Landsvirkjun hefur svo mikið talað um undanfarið?

Fyrrnefndir meðaltalsútreikningar Magnúsar hjálpuðu 
t.d. Ölgerðinni lítið þegar við fyrirtækinu blasti 17% 
hækkun á raforkuverði sem afleiðing af verðstefnu Lands
virkjunar. Í fjölmiðli 16. júní sl. kom m.a. eftirfarandi fram 
um umrædda hækkun: „Rafmagnsreikningur Ölgerðarinn
ar, eins stærsta matvörufyrirtækis landsins, hefur hækkað 
um 17% á milli ára, eða tífalt meira en almennt verðlag í 
landinu. Fyrirtækið kaupir raforkuna af Fallorku og hefur 
Ölgerðin fengið þær upplýsing ar frá seljanda að heild
salinn, Landsvirkjun, hafi hækkað meðalverð í skamm
tímasamningum um 40%“.

Það er m.a. þessi framganga Landsvirkjunar sem grein 
und ir ritaðs tekur mið af. Í því samhengi er ágætt að rifja upp 
að eitt helsta verkefni eiganda Landsvirkjunar er að halda 
verðbólgu í skefjum. Það verkefni virðist ekki vera á stefnu
skrá Landsvirkjunar ef mið er tekið af ofangreindri hækkun. 
Inntakið í grein minni var m.a. að benda á þetta misræmi og 
Magnúsi hefði verið sæmra að miða svar sitt við það.

Útúrsnúningar 
Landsvirkjunar um verð

Þorsteinn  
Þorsteinsson
rekstrar hag
fræðingur og 
markaðsrýnir

Frá degi til dags

Er þetta trikk 
kannski 
dæmi um hið 
hárómaða 
samtal við 
þjóðina sem 
Landsvirkjun 
hefur svo 
mikið talað 
um undan-
farið?

Á Listasafni Íslands stendur nú yfir for
vitnileg og reyndar bráðskemmtileg 
myndlistarsýning undir titlinum 
SAGA – ÞEGAR MYNDIRNAR TALA. Í 
stuttu máli eiga verkin á sýningunni 
það sameiginlegt að bera í sér ákveðið 

frásagnar eðli og vera þannig með einum eða öðrum 
hætti lýsandi fyrir mikilvægi sagnalistarinnar í 
íslenskri menningu sem er jafnframt mikilvægasta 
framlag þjóðarinnar til heimsmenningarinnar. 
Blessaðar bókmenntirnar eru s.s. öðru fremur okkar 
framlag og þessi ágæta myndlistarsýning hefur þau 
sannindi sögueyjunnar í hávegum.

Þetta er skemmtileg nálgun og forvitnileg í ýmsu 
samhengi og má þar t.d. nefna þá stöðu sem virðist 
nú ríkja í lestrarmálum barna og unglinga á Íslandi 
og virðist vera fjarri því til fyrirmyndar. Sagnaþjóðin 
virðist vera í hinum mestu vandræðum með að sjá til 
þess að yngri kynslóðir geti lesið sér til gagns. Það er 
kaldhæðið og dapurlegt í senn. Menntamálaráðherra, 
embættismenn og sérfræðingar takast á um hvernig 
best sé að bæta stöðuna og jafnvel um hverjum sé um 
að kenna sem er vart til mikils gagns og enn minna 
gamans.

Eitt af verkunum á sýningunni SAGA er verk eftir 
Ólaf Elíasson, merkilegan danskíslenskan mynd
listar mann sem býr kannski að hinu glögga auga 
gestsins þar sem hann var ekki alinn upp hérlendis. 
Verkið heitir Jeppar í ám og sýnir safn ljósmynda 
af jeppum og öðrum farartækjum sem ekið er yfir 
íslenskar ár með misgóðum árangri. Sumir stefna aug
ljóslega í ógöngur, aðrir eru þegar komnir í ógöngur 
og bíða hjálpar á bílþakinu en svo tekst sumum að 
göslast alla leið.

Það er efalítið margt sem lesa má úr þessu verki 
Ólafs en eitt af því sem hreinlega hrópar á mann þegar 
horft er á myndirnar er hversu óendanlega íslensk 
þessi hegðun er. Þessi göslaraskapur, þetta kapp 
og óvarfærni. Árangur áfram – ekkert stopp eins og 
Framsóknarflokkurinn boðaði hérna um árið korteri 
fyrir efnahagshrun.

Það er erfitt að verjast þeirri hugsun að við sem 
þjóð höfum einmitt í svo ótalmörgum málum komið 
okkur í ógöngur með þessari hegðun. Með því að 
fara fram með meira kappi en forsjá. Og nú þegar við 
virðumst til að mynda komin með lestrarmál unga 
fólksins út í miðja á og sitjum svo og rífumst á þakinu 
á jeppanum þá er kannski kominn tími til þess að 
endurhugsa málin. Leita til reyndra kennara sem hafa 
í áratugi náð frábærum árangri í starfi. Skoða hvað má 
betur fara innan skólanna sem og heimilanna því for
eldrar bera líka að sjálfsögðu ábyrgð á því að börnin 
lesi og njóti þess að lesa.

En það eitt er víst að núverandi staða er ekki 
viðunandi en vonandi mun öllum sem að þessu máli 
koma auðnast að hefja lestur til vegs og virðingar. Það 
yrði nú saga til næsta bæjar.

Jeppar í ám  
eru saga til 
næsta bæjar

Magnús 
Guðmundsson
magnus@
frettabladid.is

Sumir stefna 
augljóslega í 
ógöngur, aðr-
ir eru þegar 
komnir í 
ógöngur og 
bíða hjálpar 
á bílþakinu 
en svo tekst 
sumum að 
göslast alla 
leið.

Hattamátun stjórnmálamanna
Fréttablaðið greindi frá því í 
síðustu viku að Guðmundur 
Steingrímsson og Róbert Marshall 
hygðust segja sig frá embættum 
formanns og þingflokksformanns 
til að gefa öðrum kost á að spreyta 
sig. Í slíku tómarúmi hefst hin 
hefðbundna hattamátun stjórn-
málamanna en Heiða Kristín 
Helgadóttir og Brynhildur Péturs-
dóttir hafa oftast verið nefndar 
sem hugsanlegir formenn.

Formaður utan þings?
Guðmundur og Róbert hafa 
stimplað sig út úr hattamátun-
inni. Eftir eru fjórir þingmenn 
sem koma til greina í embætti 
formanns en þess ber að geta 
að Heiða Kristín er ekki þing-
maður heldur situr hún sem 
varaþingmaður Bjartar Ólafs-
dóttur á meðan Björt er í 
fæðingarorlofi. Tvö ár eru til 
þingkosninga og erfitt væri að 
hafa formann utan þings í svo 
langan tíma.

Hvað með Óttar?
Miðað við framangreinda stað-
reynd virðist Brynhildur því 
líklegri til að geta orðið formaður 
Bjartrar Framtíðar. Þó hefur einn 
þingmaður haldið sig í skugg-
anum í umræðunni um forystu 
flokksins. Óttarr Proppé kæmi 
hugsanlega til greina sem formað-
ur en með tilkomu hans í embætti 
formanns mætti græða þau sár 
sem hafa myndast á milli þeirra 
sem tilheyrðu Besta flokknum og 
annarra flokksmanna. Í Frétta-
blaðinu í dag segist hann ekki 
útiloka formannsframboð.
stefanrafn@frettabladid.is

Halldór
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Glæsilegt úrval af skóla- og 
sportfatnaði á frábæru verði!
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INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 18. SUN. 13 - 17.

INTERSPORT AKUREYRI   /   SÍMI 460 4891  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. 

INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

PROTOUCH UNS TIGHT
Góðar buxur úr DRY PLUS efni sem 
heldur svita frá líkamanum.
Litur : Svartar. Barnastærðir.

PROTOUCH RUNTASTIC
Jakki úr DRY PLUS efni með góðri 
öndun. Litir: svartur, bleikur. 
Barnastærðir PUMA ESS LARGE LOGO

Polyester buxur með stroffi og 
rennilás neðan á skálmum. Litur: 
Svartar. Barnastærðir

NIKE REVOLUTION 2  
Léttir og góðir skór sem henta vel í skólann. 
Litir: Bleikir, bláir. Barnastærðir

HUMMEL PEYSA  
Bómullarpeysa með 
hettu. Litur: Dökkblá. 
Barnastærðir.

3.490

PUMA FUN TD GRAPHIC
Heilrenndar bómullarpeysur 
með hettu. Litir: svört, túrkísblá. 
Barnastærðir.

990

4.990
5.490

4.490

5.990

Gott 
verð!

8.990
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Sú for
senda sem 
útgerðar
menn og 
málpípur 
þeirra gefa 
sér, að 
hagsmunir 
útgerðar
innar séu 
jafnframt 
þjóðarhags
munir, er 
röng. 

Þjóðfélagsumræðan á Íslandi er oft meira 
eins og gjörningaþoka en sólskinsblettur. 
Maður ráfar þar um og reynir að grilla 
í einhver kennileiti en heyrir aðallega í 
þokulúðrunum sem baula hver úr sinni átt.

Hefur svo hver nokkuð að baula
Til dæmis þetta með makrílinn og 
utanríkisstefnuna – þar er margt sagt. 
Utanríkisráðherra, Gunnar Bragi 
Sveinsson, hefur tekið eindregna 
afstöðu gegn árásarstefnu Rússa og með 
sjálfsákvörðunarrétti Úkraínumanna um 
það hvar í sveit þeir vilja skipa sér í Evrópu 
– og er þó sjálfur í forystu andstæðinga 
ESB hér á landi og þeirra sem koma í veg 
fyrir að þjóðin fái að kjósa um áframhald 
þeirra viðræðna. Hann hefur kosið að nota 
þetta mál til að sýna að Íslendingar séu 
mikilvægir í Nató-liðinu en ekki attaníossar 
ESB eða annarra. Hann hefur í þessu markað 
sér sjálfstæði gagnvart þeim pólitíska 
bakhjarli sem hann er einatt talinn hafa, hjá 
Kaupfélaginu í Skagafirði. Það er lofsvert. 
Og eins og oft gerist þegar stjórnmálamenn 
gera eitthvað lofsvert stendur hann 
einn: samherjar snúast gegn honum en 
andstæðingar vita ekki alveg hvað þeir 
eiga að gera við óvæntan bandamann. Og 
þokulúðrarnir baula.

Það er ekki fagnaðarefni að sjá íslensk 
fyrirtæki missa stóran og mikilvægan 
markað með þeim afleiðingum að störf og 
lífsgrundvöllur fólks og fyrirtækja kunna 
að vera í hættu. Óþarfi að fagna beinlínis 

hugsanlegum áföllum í sjávarútvegi. En er 
þetta áfall? Og hversu stórt? Það er erfitt að 
átta sig á því í öllu þokulúðrabaulinu. Fyrst 
töluðu felmtri slegnir útgerðarmenn um 37 
milljarða skell. Þegar tekið var að athuga 
þetta nánar var skyndilega farið að nefna 
10-15 milljarða úr þessum ranni og hver veit 
nema talan fari enn lækkandi; Guðmundur 
í Brimi segist hættur að eiga í viðskiptum 
við Rússa því að þeir séu skuldseigir 
og relli um afslátt. Yfirdrifin viðbrögð 
útgerðarmanna og talsmanna þeirra við 
framtaki Rússa hafa enn einu sinni orðið 
til þess að þessi mikilvæga stétt er sjálfri sér 
verst í ímyndargerð; enn einu sinni hefur 
þeim tekist að teikna upp mynd af sér sem 
óbilgjörnum frekjuhundum og ofleikandi 
grenjuskjóðum í vitund almennings. 
Kannski er þeim sama.

Smáþjóðakænska
Þar með er ekki sagt að allt sem frá 
andstæðingum þeirra kemur sé alveg 
nákvæmt. Það er til dæmis rangt að það sé 
einhver sérstök nýjung hjá Morgunblaðinu 
og Davíð Oddssyni nú, að Íslendingar eigi 
að haga seglum eftir vindi í utanríkismálum 
og láta viðskiptahagsmuni ráða för. Það 
var beinlínis stefna íslenskra stjórnvalda 
meira og minna alla síðustu öld, eftir að 
Íslendingar fengu í eigin hendur stjórn 
utanríkismála, að spila á gagnkvæma 
tortryggni og óvild stórveldanna og skapa 
hæfilega óvissu um það hversu traustir 
bandamenn Íslendingar væru í raun 
og veru. Og raunar er það fullkomlega 
eðlilegt að viðskiptahagsmunir fái visst 
vægi við mótun utanríkisstefnu; erfitt að 
ímynda sér það þjóðríki sem ekki hafi slík 
sjónarmið að minnsta kosti til hliðsjónar. 
Saga viðskipta Íslendinga og Rússa er löng 
og merkileg. Þegar maður les bækur Vals 
Ingimundarsonar um stjórnmálasögu 
síðustu aldar blasir við hvernig íslensk 
stjórnvöld hagnýttu sér kalda stríðið, 

Ómarktæk þjóð
Guðmundur 
Andri Thorsson
rithöfundur

gáfu Rússum undir fótinn þegar því var 
að skipta, til að fá þar góð viðskiptakjör, 
sem þeir notuðu sér svo í samningum 
við vesturveldin; og lá þá jafnan í loftinu 
sú hótun að Íslendingar myndu snúast 
á sveif með Rússum ef þeir fengju ekki 
eitthvað fyrir sinn snúð. Óþarfi er að skrúfa 
sig upp í hástemmda retórík yfir slíkri 
smáþjóðakænsku. Og óþarfi er að lifa 
sig um of inn í að stefna Nató í hinum og 
þessum málefnum jafngildi stóradómi sem 
Íslendingar hljóti að fylgja.

Það táknar þó ekki að við séum ekki 
marktæk og meinum ekkert með því sem 
við segjum. Hafi menn viljað fara með 
löndum í deilum Rússa og Úkraínu þá er 
tækifærið til þess löngu liðið. Skrýtnasta 
innleggið í þessari umræðu er áreiðanlega sú 
umkvörtun útgerðarmanna og talsmanna 
þeirra, að „þeir hefðu viljað fá að vita þetta 
fyrr“, þetta hafi allt saman komið eins og 
þruma úr heiðskíru lofti, Gunnar Bragi hafi 
skirrst við að kynna stefnu sína í málefnum 
Úkraínu og þær afleiðingar sem hún kynni 
að hafa. Maðurinn gerði sér sérstaka ferð 
til Úkraínu til að leggja sérstaka áherslu á 
stuðning Íslendinga við málstað þarlendra 
gegn Rússum. Tóku samráðherrar hans ekki 
eftir því? Eru þeir virkilega svona mikið 
alltaf í eilífðarfríi?

Nú tala þeir (fyrir utan „ekki-náðist-í“-

forsætisráðherra) um að þeir komi alveg 
af fjöllum: „Ha? Erum við á móti innrás 
Rússa á Krímskagann? Síðan hvenær?“ 
Bjarni Benediktsson virðist alltaf hrökkva 
jafnmikið í kút í hvert sinn sem Davíð 
Oddsson baular í lúðurinn sinn og vill 
að Íslendingar leggi snarlega niður sína 
reistu rófu og hlaupi ýlfrandi í skjól. Og 
þar með gera utanríkisráðherra landsins 
að ómerkingi, og þjóðina að athlægi 
fyrir vingulshátt, græðgi og ístöðuleysi. 
Bjarni Benediktsson leggur beinlínis til að 
Íslendingar verði ómarktæk þjóð. Allt vegna 
þess að útgerðarmenn fóru ekki að vinna 
markaðsstarf sitt um leið og það lá fyrir að 
markaðir kynnu að lokast í Rússlandi.

Hagsmunir útgerðarmanna eiga ekki 
að stjórna utanríkisstefnu Íslands. Sú 
forsenda sem útgerðarmenn og málpípur 
þeirra gefa sér, að hagsmunir útgerðarinnar 
séu jafnframt þjóðarhagsmunir, er röng. 
Útgerðarmenn hafa ávaxtað ímyndarpund 
sitt þannig að stórum hluta þjóðarinnar 
finnst það ekki koma sér við þó að þeir 
lendi í vandræðum með markaði. Það 
kann að vera ósanngjarnt viðhorf, en í því 
efni þurfa útgerðarmenn að líta í eigin 
barm og hefjast handa við að reyna að 
sættast við þjóðina; ekki að fá þjóðina til að 
sætta sig við forréttindi þeirra heldur leita 
raunverulegra sátta.

Fréttablaðið/Ernir



Í grein sem birtist í tímaritinu New 
Scientist í ágúst 2015 er fjallað 
um hjartahnoð, sem oft er beitt 
við óvænt hjartastopp og getur 
komið í veg fyrir heilaskaða þar til 
hjálp berst og bjargar þannig lífi 
þess sem varð fyrir áfallinu. Bob 
Trenkamp kennir þessa aðferð á 
vegum samtaka sem nefnast „Saving 
Lives“ eða „Björgum lífi“ í Savannah 
í Georgia í Bandaríkjunum og 
svaraði hann nokkrum spurningum 
blaðamannsins Jessicu Harnzelou. 
Jessica spurði: „Eru einhver vandamál 
varðandi þá aðferð sem er notuð í 
dag við hjartahnoð?“ Bob svaraði: 
„Til að pressa brjóstkassann niður 
um 5 cm, sem er nauðsynlegt til að 
hjartað dæli eftir hjartastopp, þá 
þarf að beita þrýstingi sem er 59 kg 
á bringubeinið. Þú heldur ef til vill að 
þetta sé ekki mikið en konan mín er 
52 kg svo þetta verður erfitt fyrir mig. 

Ísland er smáríki. Ef tekið er mið 
af íbúafjölda erum við örþjóð. 
Menningarlega, stjórnmálalega 
og sögulega erum við hluti þeirrar 
ve st ræ n u  s a m f é l a g st i l ra u n a r 
sem enn stendur yfir. Frelsi 
einstaklingsins,mannréttindi, réttarríki 
og lýðræði eru meginstoðir vestræns 
samfélags. Ekkert af fyrrnefndum 
gildum er sjálfgefið. Að baki þessa 
samfélagsforms liggur aldalöng hörð og 
blóðug barátta þjóða V-Evrópu og síðar 
N-Ameríku. Fórnir þessara þjóða fyrir 
réttlátara og frjálsara samfélagi voru 
miklar. Þær má víða sjá í kirkjugörðum 
beggja vegna Atlantshafsins. Þegar 
Íslendingar loksins hristu af sér 
aldalanga fjötra kúgunar, stöðnunar 
og doða, þá var það ekki hvað síst að 
þakka frelsishreyfingum úti í Evrópu. 
Þaðan komu þeir straumar sem við 
nýttum og leiddu til fullveldis og frelsis. 
Fórnir Evrópu voru okkar fengur. Þessi 
stöðuga barátta hefur síðan haldið 
áfram gegnum seinni heimsstyrjöldina 
þar sem tugir milljóna létu lífið, og 
síðan í varðstöðu kalda stríðsins. 
Samfélög okkar eru eftirsóknarverð. 
Nánast allir þeir sem nú flýja lönd 
sín stefna ótrauðir til landa ESB eða 
BNA. Hvorki Kína né Rússland eru 
áfangastaðir þeirra.

Friðarsáttmálar Evrópu
Evrópa lá í rústum eftir seinni 
heimsstyrjöldina. Búið var að umturna 
landamærum ríkja. Í framhaldi var 
hafin vinna að gerð varanlegs friðar 
í álfunni. Samkomulag náðist loks í 
Helsinki 1976 og annað við sameiningu 
Þýskalands 1991. Meginniðurstaðan 
var að ekki mætti breyta landamærum 
í Evrópu nema með samþykki allra 
hlutaðeigandi þjóða. Undir þetta 
skrifuðu Sovétríkin og síðar Rússland. 
Árið 1992 gerðu Úkraína og Rússland 
sérstakt samkomulag, þar sem það 
síðarnefnda viðurkenndi þáverandi 
landamæri Úkraínu og ríkið sem frjálst 
og fullvalda. Innlimun héraðs í Georgíu 
í Rússland var mótmælt en litlar 
refsiráðstafanir ákveðnar. Þegar Rússar 
svo færa sig upp á skaftið og innlima 
Krím í andstöðu við stjórn Úkraínu og 
eftir einhliða atkvæðagreiðslu undir 
vopnaógn, er það friðrof og skýrt brot 
á því samkomulagi sem tryggja átti frið 
í Evrópu.

Viðbrögð við yfirgangi
Þegar rússneskir aðskilnaðarsinnar 
tóku svo að herja í austurhluta Úkraínu 
með dyggri aðstoð Rússa, átti öllum 
að vera ljóst hvert Pútínrússland 
stefndi. Vopnaskak Rússa gagnvart 
Eystrasaltsríkjunum, Póllandi og 
fleiri þjóðum, skaut litlum ríkjum í 
nálægð við Rússland miklum skelk í 
bringu. Þau óttuðust aðskilnaðarbrölt 
stutt af Rússum. Þau kröfðust þess 
að ESB og BNA svöruðu, bæði með 
hernaðarstyrk og refsiaðgerðum. Þessu 
var í fyrstu seinlega tekið einkum af 
stóru löndunum í ESB. Reyna skyldi 
samningaleiðina til þrautar. Þrátt 
fyrir óteljandi fundi varð Rússum 
ekki haggað. Ákveðið var þá að setja 
bann við vopnasölu, frystingu á 
innistæðum nokkurra Kremlverja 
og takmarkanir á fjármálaviðskipti 
margra rússneskra banka og fyrirtækja. 
Rússar svöruðu með innflutningsbanni 
á matvæli.  Rússland er ekki 
lýðræðisríki og hefur aldrei verið. 
Það er orþódox valdbeitingarríki. 
Viðskiptahindranirnar eru aðvörun. 
Þær sýna samstöðu með litlu ríkjunum 
ekki hvað síst við Eystrasalt andspænis 
yfirgangi og vopnaskaki. Þátttaka 

Íslendinga er yfirlýsing um samstöðu 
á sambærilegan hátt og Jón Baldvin 
gerði 1992. Enginn er eyland, sagði 
írski klerkurinn John Donne, öll erum 
við hluti stærra meginlands.

Háskaleg einangrun
En við gerum þetta jafnframt fyrir 
okkur sjálf. Við viljum ekki standa 
ein ef okkur skyldi verða ógnað. Við 
fylgdum vinaþjóðum okkar í verki. 
En það undarlega gerðist að þegar svo 
Rússar svöruðu með innflutningsbanni 
á sjávarfang, þá var eins og hugarheimur 
margra umturnaðist. Viðbrögð lýð-
skrumara (pópúlista) allra flokka 
komu ekki á óvart. Í fjölmiðlum fór 
fram kostuleg umræða um hvort horfið 
skyldi frá samstöðu með vinaþjóðum af 
því að við gátum ekki lengur selt makríl 
til Rússlands. Sjóndeildarhringurinn 
náði ekki út fyrir rönd grautardisksins. 
Á nokkrum árum hefur þjóðernis-
hlöðn um áburðarkerrum skamm sýnna 
sérhagsmuna tekist að rugla dómgreind 
hluta þjóðarinnar alvar lega. Menn ýmist 
harma að við skyldum hafa slegist í för 
með vestrænum vinaþjóðum eða vilja 
ganga svo langt að afturkalla stuðning 
okkar. Hvílík reisn, hvílík staðfesta, 
hvílík sjálfsvirðing! Jafnvel formaður 
Sjálf stæðisflokksins lét að því liggja að 
við hefðum í upphafi átt að íhuga betur 
stuðning okkar. Svo bregðast krosstré 
sem önnur tré. Samhliða þessu kemur 
í ljós önnur og ekki síður alvarleg hlið 
þessa máls sem er skaddað og klúðrað 
samband okkar við ESB, mikilvægasta 
viðskiptabandalag okkar. Það sýnir 
hve sú utanríkisstefna sem byggir á 
hatursandstöðu við ESB er háskaleg 
til lengdar. Hún hornsetur hagsmuni 
þjóðarinnar.
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Búmenn er húsnæðissamvinnufélag 
fyrir 50 ára og eldri. Það á 540 íbúðir 
í 13 sveitarfélögum. Á höfuð borg ar-
svæð inu eru þessar íbúðir eftir sóttar 
enda mjög hentugar fyrir eldra fólk. 
Í íbúðum þeirra búa nú nær 1.000 
manns við óvissu eftir að félagið fór 
í greiðslustöðvun í vor. Gjaldþrot 
félagsins hefði ófyrir sjáanlegar af-
leið ingar, bæði fyrir íbúana og 
Íbúða lánasjóð, sem myndi tapa 
mikl um fjármunum. Meðal aldur 
íbúanna er 70-75 ár, flestir því eftir-
launafólk sem hefur þurft að taka á 
sig miklar kjara skerðingar á liðnum 
árum.

Ef ekki á illa að fara verða stjórn-
völd, bæði ríkis og sveitar fél aga, að 
koma að lausn málsins. Stjórn     völd 
bera ábyrgð á því hvernig er komið, 
m.a. með því að íbúar hús næðis-
sam vinnufélaga sátu ekki við sama 
borð og aðrir íbúðareigendur varð-
andi leið rétt ingu á hús næðis lánum 
og reyndar af fleiri ástæðum. Í regl-
um Íbúða lána sjóðs segir að meta 
skuli þörf fyrir húsnæði. Þrátt fyrir 
það var lánað til bygginga á svæðum 
þar sem þörfin var ekki fyrir hendi, 
líklega fyrir þrýsting frá sveitar félög-
unum.

Tugir tómra íbúða
Ábyrgðin er því ekki eingöngu 
stjórn enda félagsins þó vissulega 
hafi ýmislegt farið úrskeiðis hjá 
þeim. Vandi félagsins felst einkum 
í endurgreiðslu á búseturétti í 
íbúð  um sem ekki hefur tekist 
að selja aftur. Félagið situr uppi 
með nokkra tugi tómra íbúða í 
nokkrum sveitarfélögum, eink um á 
Suðurnesjum og í Hvera gerði. Vand -
inn er bundinn við ákveð in svæði, 
annars staðar eru íbúð irn ar eftir-
sóttar. En allir íbúar Búmanna íbúða 
eru samábyrgir. Þegar al menn ir 
sjóðir félagsins dugðu ekki til að 
greiða út búseturétti greip stjórn -
in til þess óyndisúrræðis að nýta 
Viðhaldssjóð félagsins sem all ir 
íbúar hafa greitt í til að sinna eðli-
legu viðhaldi, án þess að spyrja eða 
láta íbúa vita.

Hvergi kemur fram í lögunum 
að sú notkun sjóðsins sé heimil. 
Þarna var fé í eigu félagsmanna 
notað á mjög vafasaman hátt. 
Stjórn félagsins hefur tregðast við 
að upplýsa og hafa samráð við 
félags menn. Hefur frestað að halda 
aðal fund fram í september þó sam-

Búseta 1.000 eldri 
borgara í uppnámi

Enginn er eyland
Þröstur  
Ólafsson
hagfræðingur 

Á nokkrum árum hefur 
þjóðernishlöðnum áburðar-
kerrum skammsýnna sér-
hagsmuna tekist að rugla 
dómgreind hluta þjóðarinnar 
alvarlega.

Haraldur 
Finnsson

Boðuð frumvörp um hús-
næðismál duga ekki í þessu 
máli. Leysa verður málið 
strax. Annars lenda 1.000 
íbúar, flestir á eftirlaunaaldri, 
í ógöng um með búsetu sína? 
Hvernig ætla sveitarfélögin, 
þar sem þessar íbúðir eru, að 
bregðast við?

Hjartahnoð með hælnum
Sigmundur 
Guðbjarnason
prófessor emeritus 

Hún getur ekki náð þessum þrýstingi 
þegar hún er á hnjánum hjá mér en 
hún getur þetta með hælunum ef 
hún stendur upprétt.“

„Hvernig datt þér í hug að nota 
hælinn við hjartahnoð?“ „Ég lifi 
í samfélagi eldriborgara þar sem 
margir eru með liðagigt í úlnlið og 
handleggjum. Þeir gátu ekki náð 
viðunandi þrýstingi á æfingadúkku 
svo ég sagði við einn náungann, 
notaðu stól til að styðjast við og 
notaðu svo hælinn til að ná fram 
nægum þrýstingi á bringubeinið.“

„Hvernig gerir þú hjartahnoð 
standandi?“ „Þú tekur af þér skóna 
og stendur við höfuðið á þeim 
meðvitundarlausa, snýrð að fótum 
hans og styður þig við stól. Næst 
setur þú hæl á mitt brjóstið milli 
geirvartanna og ýtir niður tvisvar á 
sekúndu.“

„Er auðveldara að gefa hjartahnoð 
standandi?“ „Eldra fólk fær oftast 
hjartastopp og þá heima hjá sér. 
Oftast er makinn á svipuðum aldri. 
Við báðum 44 einstaklinga sem 
voru í áhættuhópi að gefa dúkkunni 
hjartahnoð í 10 mín. sem er sá tími 
sem tekur sjúkrabílinn að komast á 
staðinn. Aðeins sjö einstaklingar gátu 
gert þetta. Þrír úr hópnum gátu ekki 
farið niður á gólfið vegna vanheilsu. 

Rúmlega helmingur þeirra sem voru 
í hópnum gat veitt hjartahnoð með 
hælnum.“

Að lokum spurði Jessica: „Ert þú 
líklegur til að meiða einhvern?“ Bob 
svaraði: „Við venjulegt hjartahnoð 
gert með réttum þrýstingi gæti maður 
skaðað rifbein í einhverjum, fólk kallar 
það rifbrot en þau brotna yfirleitt ekki 
en losna frá bringubeininu. Það getur 
tekið allt að 60 daga að lagast aftur en 
ef ekki er notaður nægur þrýstingur á 
bringubeinið við hjartahnoð þá deyr 
einstaklingurinn.“

Þessu er hér komið á framfæri því 
við sjáum oft í dagblöðum fréttir 
af því að einhver hafi orðið bráð-
kvadd ur, hafi dáið skyndi dauða, 
ýmist eldri og jafnvel yngri ein-
stak lingar. Frá Embætti land læknis 
fáum við þær upp lýsingar að fjöldi 
þeirra sem deyja skyndidauða utan 
sjúkra húsa sé á bilinu 120-140 á ári 
og í 80% tilvika hjá fullorðnum er 
orsökin hjartastopp. Fólk er hvatt 
til að kynna sér einföld viðbrögð 
við hjarta stoppi sem Endurlífgunar-
ráð, Landlæknisembættið og Rauði 
kross Íslands hafa kynnt. Þessar 
leið  beiningar má finna á netinu en 
hjarta hnoð með hælnum er þar ekki 
að finna en gæti komið að gagni við 
sérstakar aðstæður.

þykkt ir segi að hann skuli halda í 
júní. Þrátt fyrir að lög og sam  þykktir 
segi til um að þá skuli ráðu neyti 
grípa inn í þá gerist ekkert.

Núverandi staða íbúanna er mis-
jöfn eftir byggingarflokkum en 
greiðsl ur af lánum hafa hækkað 
jafnt og þétt og auk þess þarf að 
greiða fasteignagjöld, tryggingar, 
rekst  ur húsfélagsins og svo áfram í 
við haldssjóð sem er nánast tómur 
eft ir að hafa verið (mis)notaður 
í að greiða út búseturéttargjöld. 
Sér  staklega bitnar þetta illa á ein-
hleypum og þeim sem missa maka 
og þurfa að greiða af íbúð sinni 
einir. Þegar mánaðargjöld af íbúð 
hjá Búmönnum eru komin í 150-
200 þúsund á mánuði þá er ljóst að 
staðan er alvarleg fyrir einstakling á 
lág markslífeyri.

Boðuð frumvörp um húsnæðismál 
duga ekki í þessu máli. Leysa verður 
málið strax. Annars lenda 1.000 
íbúar, flestir á eftirlaunaaldri, í 
ógöng  um með búsetu sína. Hvernig 
ætla sveitarfélögin, þar sem þessar 
íbúðir eru, að bregðast við?

Á enn einu sinni að herða að eftir-
launafólki og ganga á rétt þess?

Frá heræfingu Úkraínuhers fyrr í þessum mánuði. Greinarhöfundur fjallar um fyrri 
stríð í Evrópu, yfirgang Rússa í garð Úkraínu og viðbrögð hér heima. Fréttablaðið/EPA

Fréttablaðið/Pjetur
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M I Ð A S A L A  Á  H A R P A . I S

H A F A  A U G LÝ S I N G A R
S K I P T  U M  L Ö G H E I M I L I ?

M A R K A Ð S R Á Ð S T E F N A
2 8 .  Á G Ú S T  Í  H Ö R P U

Luke Eid stýrir Digital Arts Network, alþjóðlegu neti stafrænnar miðlunar 

TBWA, sem samanstendur af um 1.000 sérfræðingum í sex heimsálfum. 

Luke er einnig þróunarstjóri TBWA á heimsvísu en í því starfi ber hann 

ábyrgð á þróun og framkvæmd stafrænnar miðlunar fyrir alþjóðleg fyrirtæki 

og viðskiptavini á borð við Nissan og AirBnB.

Luke á langan og glæstan feril að baki en í heimalandi hans Ástralíu rak 

hann eigið fyrirtæki í stafrænni markaðssetningu áður en hann hóf störf hjá 

TBWA árið 2007. Hann átti stóran þátt í að gera TBWA í Sydney, leiðandi í 

stafrænni markaðssetningu þar í landi sem og í Hong Kong og víðar í Asíu 

þar sem hann leiddi stafræna markaðssetningu fyrir Nissan, Infiniti, Pacific 

Brands, CSL, Coach og Standard Charter Bank, svo fátt eitt sé nefnt.

L U K E  E I D
F O R S TJ Ó R I
D I G I TA L  A R T S  N E T W O R K
T B W A \ W O R L D W I D E

G Í S L I  S T E I N A R  I N G Ó L F S S O N
R Á Ð G J A F I  O G  F O R S T Ö Ð U M A Ð U R
V Ö R U Þ R Ó U N A R  H J Á  G A L L U P  R A N N S Ó K N U M

B R Y N J A  B J Ö R K  G A R Ð A R S D Ó T T I R
V E R K E F N A S TJ Ó R I  M A R K A Ð S D E I L D A R  I S A V I A

A L B E R T  Þ Ó R  K R I S TJ Á N S S O N
V E F S TJ Ó R I  O L Í U V E R Z L U N A R  Í S L A N D S

F R I Ð R I K  E Y S T E I N S S O N
R E K S T R A R H A G F R Æ Ð I N G U R

A N D R É S  J Ó N S S O N
F R A M K V Æ M D A S TJ Ó R I  H J Á  G Ó Ð U M  S A M S K I P T U M



og gæti leikið leik á morgun. 
Honum hefur tekist að  meðtaka 
allt á æfingum, hann er svo gáfaður 
körfuboltamaður.“

Þufum að passa vel upp á boltann
Craig segist ekki hafa miklar áhyggjur 
af hæðarmismuninum sem verður á 
Eurobasket. Íslenska liðið er töluvert 
lægra en mótherjarnir í keppninni. 
„Við vorum að taka fæst fráköst á 
mótinu en það var ekkert afgerandi. 
Þetta jafnast síðan út með töpuðum 
boltum og við stóðum okkur vel í 

þeirri tölfræði,“ sagði Craig sem 
var sérstaklega ánægður 

með sigurinn gegn 
Hollandi.  

„Holland veit hvernig 
við viljum spila enda í 
þriðja sinn sem við mæt

umst. Það var frábært að 
geta þrátt fyrir það 

strítt þeim með 
va r n   a r l e i k n u m . “  
kristinnpall@365.is

Hvað gerði Gylfi?
Gylfi Þór Sigurðsson var að vanda 
í byrjunarliði Swansea sem náði 
aðeins jafntefli gegn Sunderland. 
Gylfi lék allar níutíu mínútur 
leiksins en hann fékk gult spjald í 
uppbótartíma.

Stærstu úrslitin 
Tíu leikmenn 
Chelsea héldu út 
síðasta hálftímann 
í 32 sigri á WBA 
og tryggðu ensku 
meisturunum fyrsta sigur félagsins á 
tíma bilinu. 
Hetjan Pedro, sem gekk til liðs við 
Chelsea á dögunum, lagði upp eitt 
og skoraði annað í fyrsta leik sínum 
fyrir ensku meistaranna. 
Kom á óvart Callum Wilson er 
nafn sem ekki margir þekkja en 
framherjinn skoraði fyrsta mark 
í sögu Bournemouth í ensku 
úrvalsdeildinni um helgina. Wilson 
fylgdi eftir fyrsta marki sínu með 
tveimur mörkum til viðbótar í 
fyrsta sigri Bournemouth í ensku 
úrvalsdeildinni.

Körfubolti  Íslenska landsliðið í 
körfuknattleik lauk leik á æfingamóti 
í Eistlandi um helg ina. Íslenska 
liðinu tókst að vinna tvo leiki eftir 
að hafa tapað fyrsta leiknum. 

Craig Pedersen, þjálfari íslenska 
landsliðsins, var skiljanlega sáttur 
með mótið sem undirbúning en 
Ísland á fyrsta leik á Eurobasket gegn 
Þýskalandi eftir tæplega tvær vikur.

„Ég er mjög ánægður með spila
mennskuna á mótinu, flæðið í leik 
liðsins er orðið mun betra. Fyrir vikið 
vorum við að fá mikið af opnum 
skotum sem við þurfum að treysta á. 
Við þurfum að fá þessi skot áfram.“

Craig var ánægður með viðbrögð 
leikmanna sinna við tapinu í fyrsta 
leiknum en Ísland tapaði með 20 
stigum gegn heimamönnum í fyrsta 
leik.

„Það var mjög jákvætt að aðrir 
leikmenn stigu upp í fjarveru 
Jóns og Hauks í leikjunum gegn 
Hollandi og Filippseyjum. Mér 
fannst úrslitin gegn Eistlandi 
ekki gefa rétta mynd af 
leiknum.“

Jón Arnór er heill heilsu
Það munaði um að Jón 
Arnór Stefáns son, einn 
besti leikmaður liðsins, 
gæti ekki tekið þátt í 
leikjunum en hann hefur 
ekki tekið þátt í undan
förnum fjórum leikjum.

„Hann gat alveg verið 
með okkur í seinustu 
tveim  ur leikjunum en 
við vildum leyfa honum 
að hvíla sig og að gefa 
öðrum leikmönnum 
tækifæri. Jón er 
h i n s  ve g a r 
heill heilsu 

365.is      Sími 1817

Í kvöld kl. 18:50

ENSKI BOLTINN

Skyttur Arsène Wenger fá Rauða herinn frá Liverpool
í heimsókn í kvöld og má gera ráð fyrir hörkuleik.
Ekki missa af stórleik umferðarinnar og svo
Messunni með Hjörvari Hafliða á Stöð 2 Sport 2. 

ARSENAL–LIVERPOOL
Í dag
19.00 Arsenal – Liverpool       Sport 2
20.00 Stjarnan - Breiðablik  Sport 3
21.00 Messan Sport 2 

18.00 Valur - fylkir Laugardalsvöllur
18.00 leiknir r. - fH Leiknisvöllur
18.00 ÍA - fjölnir Norðurálsvöllur

Hamilton óstöðvandi 
Enginn virðist geta stöðvað breska 
ökuþórinn Lewis Hamilton í 
Formúlunni í ár en 
hann kom fyrstur 
í mark í belgíska 
kappakstrinum um 
helgina. Er hann 
með 28 stiga forskot 
á liðsfélaga sinn 
hjá Mercedes, Nico 
Rosberg, sem lenti 
í öðru sæti í Belgíu 
í baráttunni um 
heimsmeistaratitil 
ökuþóra. 

Munaði litlu að minn 
maður Gatlin tæki þetta en 
Bolt er vel að þessu kominn 
og er einn af þeim bestu all 
time.
Hörður Magnússon
@HoddiMagnusson

eimskipsmótaröðinni lokið  
Eimskipsmótaröðinni í golfi lauk í 
gær á Urriðavelli en Axel Bóasson 
og Tinna Jóhannesdóttir úr GK 
enduðu sem stigameistarar þetta 
árið. Axel náði aðeins 15. sætinu á 
lokamótinu sem Haraldur Franklín 
úr GR sigraði en það dugði honum 
til þess að tryggja titilinn í ár . Í 
kvennaflokki var spennan heldur 
meiri, var Tinna í harðri baráttu 
við  Signýju Arnórsdóttir, nýkrýnda 
Íslandsmeistarann.  Tinna og Signý 
voru jafnar fyrir lokahringinn í 
gær en góð spilamennska Tinnu á 
lokahringnum tryggði titilinn. Þetta 
er í fyrsta sinn sem Tinna sem og 
Axel verða stigameistarar

Um helgina

Enska úrvalsdeildin
Manchester Utd 0 – 0 Newcastle
Crystal Palace 2 – 1 Aston Villa
Leicester 1 – 1 Tottenham
Norwich 1 – 1 Stoke City
Sunderland 1 – 1 Swansea
West Ham 3 – 4 Bournemouth
WBA  2 – 3 Chelsea
Watford 0 – 0 Southampton
Everton 0 – 2 Manchester City
Efst 
Man. City 9
Leicester 7 
Man. Utd. 7  
C. Palace 6 
Liverpool 6

Neðst 
Stoke City 2 
Newcastle 2 
Southampton 2 
Sunderland 1 
West Brom 1 

Jón meðtekur 
allt á æfingum
Craig Pedersen var ánægður að sjá aðra leikmenn 
 stíga upp í fjarveru lykilleikmanna í Eistlandi. 
 Hann segir Jón fylgjast grannt með á bekknum.

Bolt varði gullið er hann kom í mark sekúndubroti á undan Gatlin 

Á tæpasta vaði aðeins einu sekúndubroti munaði á Usain Bolt og Justin Gatlin í úrslitum karlaflokks í 100 metra hlaupi. Gatlin sem á fimm bestu tíma 
ársins reynir hér á myndinni að teygja fram hausinn til þess að koma á undan Bolt í mark en án árangurs. nordicphotos/Getty

Jón Arnór hefur 
hvílt undanfarna 
leiki en verður klár 
í slaginn á EM .
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LeirList
Katrín V. Karlsdóttir hannar og framleiðir 
ölkrúsir og snafsaglös úr leir en innblásturinn 
sækir hún til víkinga.
síða 2

Besti tíminn er frá því snemma í ágúst 
og þar til seint í september. Í ár er 
allt um það bil tveimur vikum seinna 

á ferðinni og því er sveppatíminn að byrja 
núna. Best er að tína tveimur til þremur 
dögum eftir góða rigningu,“ segir Bjarni 
Diðrik Sigurðsson, prófessor í skógfræði 
við Landbúnaðarháskóla Íslands, en bók 
hans, Sveppahandbókin, 100 tegundir ís-
lenskra villisveppa kom út nú á dögunum.

Bjarni segir sveppatínslu stórskemmti-
legt fjölskyldusport og Íslendingar mættu 
vera miklu duglegri að tína. Árlega séu 
fluttir til landsins villisveppir fyrir 200 
milljónir, tegundir sem vaxi hér um allar 
grundir. Þegar við rennum niður ilmandi 
villisveppasúpu á fínum veitingastað eru 
allar líkur á því að miklu betra hráefni vaxi í 
næsta skógi.

„Íslendingar og fleiri þjóðir tíndu niður 
þekkingunni á nýtingu matsveppa á mið-
öldum. Á 19. öld komst það í tísku til dæmis 
í Svíþjóð og Noregi og nú erum við að byrja. 
Við „stórsveppirnir“ viljum stuðla að því að 
gera íslenska matarmenningu fjölbreyttari,“ 
segir Bjarni.

Um 700 tegundir hattsveppa vaxa á Ís-
landi en einungis tíu prósent þeirra eru 
matsveppir. Líkurnar á því að tína eitthvað 
óæskilegt eru því talsverðar fyrir óreynda.

„Það þarf enginn að vera hræddur við að 
tína sveppi en það þarf að vanda sig,“ segir 
Bjarni. „Ef fólk fer út og tínir bara eitthvað 
eru níutíu prósent líkur á að það sé ekki 

mannamatur og í allra versta falli getur fólk 
dáið. Það eru þó mjög fáar tegundir svo 
eitraðar en áður en fólk fer af stað ætti það 
að afla sér upplýsinga, útvega sér hand-
bók, fara á námskeið eða fá að fljóta með 
einhverjum vönum til að læra af. Í raun er 
nóg að þekkja bara eina tegund til að njóta 
ávaxta svepparíkisins,“ segir Bjarni.

Hann segir flesta byrja á að tína pípu-
sveppi, það eru þeir sem eru eins og 
svampdýna undir hattinum. Fjórtán teg-
undir pípusveppa vaxa á Íslandi og þrett-
án þeirra eru ætar. Sú fjórtánda er ekki 
eitruð en þó svo logandi sterk að hana 
ætti einungis að nota sem krydd í matar-
gerð.

Erfiðari flokkar eru sveppir með rif 
undir hattinum. Í þeim flokki eru bæði eð-
almatsveppir og baneitraðir sveppir. „Þá 
þarf fólk að vera alveg öruggt á því hvað 
það er að tína“ segir Bjarni en við vinnslu 
bókarinnar lagði hann áherslu á að hún 
yrði notendavæn og á mannamáli.

Í bókinni eru 80 tegundir matsveppa og 
einnig 20 tegundir eitraðra sveppa sem 
hættast er við að rugla saman við mat-
sveppi. Í bókinni eru einnig greiningar á 
umhverfinu, útbreiðslukort hverrar teg-
undar á Íslandi og mynd sem sýnir í hvaða 
mánuði viðkomandi sveppur er að koma 
upp. Þá er sérstakur kafli yfir frágang 
sveppa til geymslu sem er ekki síður mikil-
vægt atriði en það að tína æta sveppi.

� n heida@365.is

Vert að Vanda sig
MatsVeppir  Sveppir skjóta nú upp kollinum um allar grundir og rétti tíminn til að 
tína. Bjarni Diðrik Sigurðsson hefur gefið út sveppahandbók.

ÍsLensKt chiLi Piparsveppur, logandi sterkur og hentar sem krydd þegar búið er að þurrka hann.

stórsVeppur Bjarni 
Diðrik Sigurðsson skóg-
fræðingur hefur gefið 
út bókina Sveppahand-
bókin, 100 tegundir ís-
lenskra villisveppa.
mynD/Bjarni Diðrik SigurðS-

Son

Skútuvogur 1H | 104 Reykjavík | S: 5858900 | www.jarngler.is 

Sjálfvirkur hurðaropnunarbúnaður  
fyrir húsfélög og fyrirtæki, ásamt uppsetningu og 

viðhaldi  Hentar vel fyrir aðgengi hreyfihamlaðra. 

PARKET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET...

ÚTSALA

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755
Revestimiento
Ace Negro 33,3x100 cm
Ace Blanco 33,3x100 cm
Pavimento
Crystal Floor White 33,3x33,3 cm
Crystal Floor Dark 33,3x33,3 cm

Verðdæmi: Harðparket eikarplanki 8mm kr. 1990.- m2 

 Tarkett viðarparket eik  3 stafa kr. 3990.- m2

 Teppi og dúkar 25-70% afsláttur
 Gólfflísar 30 x 60 frá kr. 1990.- m2

Þúsundir fermetra af flísum með 
20%-70% afslætti



Fólk| leirgerð

Fólk er kynningarblað 
sem býður auglýsendum að 
kynna vörur og þjónustu í formi 

viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig 
hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir 
Fréttablaðinu daglega. 

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

leir á allan hug listakonunnar 
Katrínar V. Karlsdóttur en hún 
útskrifaðist úr keramikdeild 

Listaháskóla Íslands árið 2001. Hún 
hefur alltaf haft gaman af munstur-
gerð, þar á meðal fléttumunstri, og 
hóf þess vegna að kanna fléttum-
unstur og list frá víkingatímanum. 
„Þessi áhugi varð til þess að ég slóst 
í för með Víkingafélaginu Rimmu-
gýgi í Hafnarfirði í nokkur ár. Það var 
afskaplega skemmtileg og gefandi 
reynsla. Mikil áhersla er lögð á að 
varðveita gömul vinnubrögð og vera 
trúr þeirri vitneskju sem við höfum 
um víkingana við endurgerð hand-
verks.“

Mjöður hefur oft verið talinn 
drykkur víkinganna og því hóf Katrín 
að búa til mjaðarglös með myndum 
sem spretta upp úr norrænni goða-
fræði, Snorra Eddu, Hávamálum og 
Völuspá. „Ég notaði gjarnan texta-
brot úr þessum sögum sem ég skrif-
aði á rúnaletri á krúsirnar. Mörgum 
víkingum finnst gott að fá sér öl í 
krús og er ég þar engin undantekn-
ing. Þess vegna fór ég að hanna ölk-
rúsir í sama stíl og mjaðarglösin og 
fljótlega bættust snafsa glösin við. 
Smám saman þróuðust tvær megin-
seríur, önnur er keilulaga og hin sí-
völ með dældum fyrir betra grip.“

Vel heitt
Katrín notar rauðan leir sem hún 
brennir við 1.245°C hita í rafmagns-
ofni. „Þá verður hann svo fallega 
dökkrauðbrúnn. Að innan nota ég 
ljóst terra sigillata sem er sérstakt 
efni sem búið er til úr allra fínustu 
ögnum leirs. Þetta er mjög gömul að-
ferð til að gera leirinn vatnsþéttan, 
lokar yfirborðinu og gefur silfraða 
satínáferð.“

Krúsirnar eru handmótaðar úr 
útflöttum leir sem lyft er upp og 
mótaður í sívalning eða keilu og 
botninum svo bætt við. „Keilulög-
uðu krúsirnar eru alltaf með sama 
munstrið sem ég er búin að skera 
út í mót. Ölkrúsin er tileinkuð Óðni 
með Sleipni öðrum megin og Hugin 
og Munin hinu megin. Mjaðarglasið 
sýnir tréð Yggdrasil með orminum 
Níðhöggi sem nagar rætur þess. Snaf-
saglösin eru tvö, stórt og lítið. Það 
stærra er með ormi sem er mjög al-
gengur í list víkinga og minna snafsa-
glasið er bara með texta. Á báðum 
snafsa glösunum stendur „sopinn er 
góður“.“

Krúsirnar fást í Kaolin Keramik 
Galleríi sem Katrín rekur ásamt átta 
öðrum leirlistamönnum á Skóla-

vörðustíg í Reykjavík. Einnig fást þær 
í Galleríi Korpúlfsstaða í Reykjavík.

Nánari upplýsingar um krúsirnar 
og fleiri verk Katrínar má finna á 
www.kvalka.net, á facebook undir 
KvalkaHandverk og á Instagram (@
kvalkaceramic).

� n starri@365.is

Sopinn er góður
leirgerð  Katrín V. Karlsdóttir hannar og framleiðir ölkrúsir og snafsaglös úr 
leir. Innblásturinn sækir hún til víkinga.

gÖMul grÍMa
Skreytt með mynd af 
grímu svipaðri og fannst 
á bautasteini frá víkinga-
tíma í Danmörku. 
MYND/ÚR EINkASAFNI

FJÖlbreytt Ölkrús með Sleipni, mjaðarglas með Yggdrasil og tvö snafsaglös. MYND/ERNIR

heFðin „Mikil áhersla er lögð á að varðveita gömul vinnubrögð og vera trúr 
þeirri vitneskju sem við höfum um víkingana við endurgerð handverks,” segir 
leirlistakonan katrín V. karlsdóttir. MYND/ERNIR

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

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

og 8:15 á laugardögum

FÉKKSTU EKKI 
BLAÐIÐ Í MORGUN? 

KOM ÞAÐ OF SEINT?

Save the Children á Íslandi
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LEIÐSÖGUNÁM

FERÐAMÁLASKÓLI ÍSLANDS,
Bíldshöfða 18, sími 567 1466,
Opið til kl. 22.00,
Martha Jensdóttir
kennari.

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá, sem vilja kynnast Íslandi í máli og myn-
dum. Námið er opið öllum þeim, sem áhuga hafa á að læra hverning standa skal 
að leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
Stuðst er við námsskrá menntamálaráðuneytisins um viðurkennt leiðsögunám.

Helstu námsgreinar:
•  Helstu viðkomustaðir ferðamanna í máli og myndum.
•  Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
•  Mannleg samskipti.
•  Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðarverkefni og margt fleira.
Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar á hinum ýmsu 
sviðum.
Boðið er uppá dag- og kvöldnám, auk þess sem farið er í vettvangsferðir.

Umsögn:
„Síðasta haust hóf ég leiðsögunám við Ferðamálaskóla Íslands.
Námið fór fram úr mínum björtustu vonum. Ég hef ferðast mikið
um landið frá barnsaldri, en þrátt fyrir það öðlaðist ég nýja sýn á 
landið í skólanum. Námið er hnitmiðað og að auki mjög
skemmtilegt, reyndar svo skemmtilegt að ég vil helst fá framhald-
snám. Þetta nám kemur mér að miklu gagni í starfi mínu sem 
kennari og vonandi sem leiðsögumaður í framtíðinni“. Martha Jensdóttir

kennari.

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.  
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að 
leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
-Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.  
-Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu 

Helstu námsgreinar:
- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.    
- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira. 

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar  hver á sínu sviði. 
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða. 

Umsögn:
Leiðsögunámið í Ferðamálaskóla Íslands bætti miklu við þekkingu mína á 
landinu sem og  sögu og menningu þjóðarinnar. Þessir þættir voru ofnir saman 
á einkar áhugaverðan og skemmtilegan hátt  og kryddað margs konar fróðleik 
og frásögnum.  Auk þess spannaði námið allt frá leiðsögutækni til laxveiðáa, 
frá skyndihjálp til skógræktar og frá hvalafræðum til hverasvæða svo nokkuð sé 
nefnt. Skipulag námsins var sveiganlegt en með ákveðnu aðhaldi stjórnenda sem 
skapaði gott andrúmsloft í þessum alþjóðlega hópi nemanda. Þessum tíma var 
mjög vel varið hvort sem maður hyggur á ferðaleiðsögn eða ekki.
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LEIÐSÖGUNÁM

FERÐAMÁLASKÓLI ÍSLANDS,
Bíldshöfða 18, sími 567 1466,
Opið til kl. 22.00,
Martha Jensdóttir
kennari.

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá, sem vilja kynnast Íslandi í máli og myn-
dum. Námið er opið öllum þeim, sem áhuga hafa á að læra hverning standa skal 
að leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
Stuðst er við námsskrá menntamálaráðuneytisins um viðurkennt leiðsögunám.

Helstu námsgreinar:
•  Helstu viðkomustaðir ferðamanna í máli og myndum.
•  Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
•  Mannleg samskipti.
•  Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðarverkefni og margt fleira.
Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar á hinum ýmsu 
sviðum.
Boðið er uppá dag- og kvöldnám, auk þess sem farið er í vettvangsferðir.

Umsögn:
„Síðasta haust hóf ég leiðsögunám við Ferðamálaskóla Íslands.
Námið fór fram úr mínum björtustu vonum. Ég hef ferðast mikið
um landið frá barnsaldri, en þrátt fyrir það öðlaðist ég nýja sýn á 
landið í skólanum. Námið er hnitmiðað og að auki mjög
skemmtilegt, reyndar svo skemmtilegt að ég vil helst fá framhald-
snám. Þetta nám kemur mér að miklu gagni í starfi mínu sem 
kennari og vonandi sem leiðsögumaður í framtíðinni“. Martha Jensdóttir

kennari.

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Opið 8-22

Magnús Jónsson
fv. veðurstofustjóri

Umsögn: 
S.l. vetur stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla Íslands. Námið stóð 
vel undir væntingum þar sem fjölmargir kennarar komu að kennslunni og 
áttu þeir auðvelt með að ná til mín og auka áhuga minn á námsefninu og 
ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem landið okkar er 
og þá virðingu sem okkur ber að sýna því. Kennararnir voru mjög færir og 
fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma efninu til skila. 
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og spennandi tímar eru framundan.

Guðrún Helga  
Bjarnadóttir, 

 Vestmannaeyjum
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Holtsbúð 39 - Einbýli - Opið hús 
Opið hús í dag kl 17:00- 17:30 
Einbýlishús á einni hæð með bílskúr.  Húsið 
stendur á hornlóð á rólegum stað í Garðabæ. 3 
svefnherbergi, stofur og sólstofa, stórt hellulagt 
bílastæði og fallegur garður í mikilli rækt.  
 V. 49,0 m.  

Miklabraut 72 - 2ja ásamt aukaíbúð. Opið hús.
Opið hús í dag frá kl. 17:15 - 17:45. 
Eign með góða tekjumöguleika, alls um 80 fm 2ja 
herbergja íbúð ásamt stúdíóíbúð á jarðhæð/kj. 
Eignin snýr nánast öll í suður frá Miklubrautinni og 
er í áægætu ástandi sem og húsið. Verð 27,5 millj-
ónir. Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Frostafold 22 - góð 2ja á jarðhæð. Opið hús.
Opið hús í dag frá kl. 18:15 - 18:45. 
Vel skipulögð og björt 55 fm endaíbúð á jarðhæð 
með sérverönd. Eldhús er opið við stofuna. 
Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Íbúð sem er 
kjörin sem fyrsta íbúð. Úr stofu er gengið út á sér 
suðurverönd. Verð 22,5 millj. Frekari upplýsingar 
veitir Finnbogi, 895-1098.

Fagrihjalli 42 - Parhús  -  Opið hús 
Opið hús í dag kl 17:30 - 18:00 
Húsið er á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr. Fjögur svefnherbergi og bjartar stofur, sól-
stofa, suðursvalir, tveir sólpallar, hellulagt bílastæði 
og mikið útsýni.  V 49,0 m.  

Sjávargata 4 - Einbýlishús - Opið hús 
Opið hús í dag kl 17:30-18:00
Rúmgott og vel skipulagt  220 fm einbýlishús á 
einni hæð með innbyggðum bílksúr.  Húsið stendur 
innst í botnlanga á hornlóð og frá því mikið útsýni.   
Fjögur góð svefnherbergi og góðar stofur, sólstofa 
og afgirtur sólpallur. 

Furuás 1, Grb. - einbýli á einni hæð. 
Sérlega vel hannað um 250 fm einbýlishús. Húsið 
er vandað að allri gerð og í því eru fjögur stór 
svefnherbergi. Björt stofa og borðstofa með mikilli 
lofthæð. Stórt fjölskyldueldhús, sólpallar og heitur 
pottur. Tvöfaldur innbyggður 51 fm bílskúr, í dag 
innréttaður sem íbúð. Möguleg skipti á minni eign. 

Fitjahlíð Skorradal - Sumarhús
Sumarhúsið skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús, 
baðherbergi , tvö svefnherbergi og svefnloft. Góð 
verönd þar sem skipt var um dekk síðasta sumar 
og heitur pottur. Rafmafnskynding og kamína í 
stofu. Bátaskýli og sex manna gúmmýbátur með 
20 hestafla utanborðsmótór fylgir ásamt veiðirétti í 
vatninu. V. 17,5 m

Bæjargil  - Raðhús 
Rúmgott 211 fm raðhús á tveimur hæðum og með 
sérstandandi bílskúr í barnvænu hverfi. Góðar 
stofur, möguleki á fjórum svefnherbergjum, nýlegt 
baðherbergi á efri hæð, skjólgóður bakgarður til 
suðurs.  Falleg eign á góðum stað í Garðabæ.  
V. 54,9 m

Fossvogur – Einbýlishús:
Vandað einbýlishús á einni hæð og innbyggðum 
bílskúr. Húsið stendur ofan götu í litlum botnlanga.  
Húsið stendur í stórri afgirtri lóð.   Sólpallar eru á 
suður og vesturhlið hússins.    Húsið var endur-
innréttað að innan árið 2001.  Í því eru fimm - sex  
svefnherbergi og tvö baðherbergi og góðar stofur. 
Möguleg skipti á minni fasteign í sama hverfi. 

Laugarnesvegur – 3ja herb.
Töluvert endurnýjuð 3ja herbergja hæð í 
sjarmerandi bárujárnshúsi við Laugarnesveg. Tvö 
mjög rúmgóð herbergi og björt stofa. Endurnýjað 
bað og eldhús. Sérinngangur og bílastæði. Frekari 
upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.
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Fasteignamarkaðurinn hefur 
til sölu glæsilegt einbýlishús 
við Hraunás í Garðabæ.

Húsið er hið glæsilegasta, 
283,7 fermetra á tveimur hæðum 
ásamt 26,9 fermetra innbyggðum 
bílskúr, samtals 310,6 fermetrar 
á vinsælum stað í Ásahverfinu í 
Garðabæ. Möguleiki er að útbúa 

séríbúð á neðri hæð.
Fallegar eikarinnréttingar í 

öllu húsinu ásamt eikarparketi 
og flísum á gólfum. Allar inni-
hurðir eru 2,50 m á hæð. Gólfhiti 
er í öllu húsinu nema bílskúr en 
þar eru ofnar. Seljandi skilar hús-
inu nýmáluðu.

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.

Á neðri hæð eru forstofa, bað-
herbergi, hol og tvö herbergi. 
Á efri hæð er sjónvarpshol, 
þvottahús, gestasalerni, baðher-
bergi, eldhús, stofa, herbergi og 
hjónaherbergi.

Innangengt er í bílskúrinn úr 
forstofu.

Glæsilegt einbýli
Húsið er hið glæsilegasta og á vinsælum stað í Ásahverfinu í Garðabæ.

Landmark leiðir þig heim!
Nadia Katrín
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Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Pétur sími 897 0047 og Grétar sími 861 1639 löggiltir fasteignasalar
verða á staðnum og taka á móti áhugasömum

Fr
um

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00

Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna nema baðher-
bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir frá 155-168 fm með
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili.

Seld

Seld

Seld

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.  
Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.  
V. 23,9 m.   1997

Orrahólar.
Falleg 93 fm. 3ja. herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Stæði 
bílahúsi. Húsvörður og flott sameign. Tvö svefnherbergi. 
Eldhús með borðkrók. Björt stofa með útgengi á stórar 
yfirbyggðar svalir í suður .Eikarparket.  V. 23,8 m.  8305

Bæjargil.
Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202 
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott 
eldhús. Sólpallur í suður.  V. 56,9 m.  8504

Lindarbyggð. Mosfellsbæ.
Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ. 
Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi. Flott 
hús. Stutt í gönguleiðr og skógivaxið svæði. Vinsæl gata á 
flottum stað í Mosó.  V. 42,5 m.  8597

Gunnarsbraut. Norðurmýri.
Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á 
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri.  Samtals: 143 
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í 
góðu viðhaldi.  V. 39,4 m.  8598

Einbýlishús á Breiðdalsvík. 
Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum 
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.  
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða 
eign.   V. 9,8 m.  8623

Klapparhlíð. 
Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu 
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt 
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús.  Flott baðherbergi 
með þvottahúsi inn af. V. 31 m.  8635

Hvammabraut.
Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við 
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góð 
herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m.  8648

Móaabarð. Hafnarfirði.
195 fm. einbýli við Móabarð í Hafnarfirði.  Góð gólfefni og 
flott eldhús og baðherbergi. Laust strax.  V. 37 m.  8650

Elín Viðarsdóttir Lögg. fasteignasali 

 

elin@fasteignasalan.is               Sími: 695 8905 

 Raðhús á tveimur hæðum 
 4 herbergja, 182,6 fm. Þar af 24,7 fm bílskúr 
 3 svefnherbergi, 2 baðherbergi 
 "master bedroom" svefnherb. m/baðherb. 

fataherb. og útgengi út á stórar svalir. 
 Sólrík suðurverönd. Norðvestur svalir. 
 Vel nýtilegur bílskúr. Stórkostlegt útsýni 

 Rúmgóð 3ja herbergja, skráð hjá ÞÍ, 100,6 
fm  

 Sér inngangur 
 Þvottahús og geymsla, sama hæð og íbúð 
 Öll herbergin stór og rúmgóð 
 2 svefnherbergi  
 Endurnýjað baðherbergi 2007 

Opið hús miðv.d. 26. ág. 
 kl. 17:00-17:30 

Birkiás 41, Garðabæ 

59,7 m 

Miðtún 80, Rvk. 
Opið hús miðv.d. 26. ág. 

 kl. 18:00-18:30 

31,5 m 
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Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Sólheimar 25. Nýlega eNdurNýjuð íbúð. 
eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45. Glæsileg og nær algjörlega endur-
nýjuð 105 fm. íbúð á 1. hæð við Sólheima. Búið er að endurnýja m.a. eldhús, bað-
herbergi, 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. íbúð merkt 0104. Velkomin

KriStNibraut – grafarholti. útSýNiSíbúð.
Afar glæsileg 118,9 fm. íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi auk 25,2 fm. bílskúr á frá-
bærum útsýnisstað í Grafarholtinu. Stórar og bjartar stofur með gluggum til norðurs 
og suðurs. Rúmgóðar og skjólsælar svalir og frábært útsýni. Tvö rúmgóð herbergi. 
Eldhús með miklum og fallegum innréttingum. Baklóð hússins er að stærstum hluta 
villt en þó líka með tyrfðum flötum. 

Öldugata - hafNarfirði.   
Vel skipulögð og björt 87,8 fm. íbúð að meðtalinni sér geymslu í góðu fjölbýli í 
Hafnarfirði. Rúmgott eldhús. Stofa með útgangi á skjólsælar svalir til suðurs. Húsið 
er nýlega klætt að utan og sameign er til fyrirmyndar. 
Staðsetning er mjög góð og stutt er í skóla, leikskóla og út á aðalbraut.
Íbúðin er laus til afhendingar nú þegar. 

meiStaraVellir 31. eNdurNýjuð eNdaíbúð
eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45  
Falleg og mjög mikið endurnýjuð 78,4 fm. endaíbúð með gluggum í þrjár áttir og 
suðursvölum á 3. hæð neðst á Meistaravöllum.  Bílskúrsréttur fyrir tvo bílskúra fylgir 
íbúðinni. Stofa með gluggum til suðurs og vesturs. Búið að endurnýja m.a. gólfefni, 
innréttingu í eldhúsi og baðherbergi. Íbúð merkt 0303. Velkomin.

eiðiSmýri 30 – SeltjarN. 60 ára og eldri
eignin verður til sýnis frá kl. 17.00 - 17.30 Vel skipulögð 74,6 fm.  íbúð á 1. hæð 
(jarðhæð) auk 6,4 fm. sér geymslu í kjallara í vönduðu húsi fyrir 60 ára og eldri sem 
eru félagsmenn í Félagi eldri borgara. Sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu fylgir 
íbúðinni. Útgengt er út á viðarverönd til suðurs úr stofu. Íbúðin á hlutdeild í sameign, 
t.d. billjardsal og samkomusal í húsinu. Íbúð merkt 0103. Velkomin.

garðatorg - garðabæ.   
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, 2 herbergi 
og eldhús með fallegum innréttingum. Stórar flísalagðar yfirbyggðar svalir til suðurs 
með fallegu útsýni úr stofu. Sér bílastæði í bílakjallara í húsinu fæst keypt til 
viðbótar íbúðinni. Virkilega falleg eign á góðum stað.

SKaftahlíð 10
eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45 
Falleg og vel skipulögð 64,0 fm. íbúð á 1. hæð með vestursvölum.  6,8 fm. geymsla 
í kjallara er innifalin í stærð íbúðarinnar. Svalir til vesturs út a stofu. Miklir innbyggðir 
skápar í svefnherbergi. Opið eldhús við stofu. Snyrtileg sameign og húsið viðgert og 
málað að utan. Íbúð merkt 0102. Verið velkomin.

lóðir Við ÞiNgVallaVatN 
7.400 fermetra eignarlóðir niður við Þingvallavatn. Höfum fengið til sölumeðferðar 
tvær 7.400 fm. samliggjandi vatnslóðir á einstökum stað alveg niður við Þingvalla-
vatn í landi Villingavatns, samtals 1,48 hektarar að stærð. Skv. nýju deiliskipulagi 
má byggja allt að 223 fermetra hús á hvorri lóð, þar af allt að 40 fermetra bílskúr/
bátaskýli. 

33,9 millj.

31,9 millj.

43,9 millj.

24,9 millj.

29,0 millj.

36,7 millj.

43,9 millj.

24,9 millj.

Hraunás - 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.  
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. Verð 93,9 millj.

Strandvegur - Sjálandi GB. Glæsileg 3ja – 4ra herb. íbúð
Mjög glæsileg 3ja-4ra herbergja 118,7 fm. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi niður við sjóinn. Sér stæði í bílageymslu. 
Fallegar eikarinnréttingar í eldhúsi. Tvö herbergi með skápum. Frábært útsýni til sjávar, að Seltjarnarnesi, Bessastöðum og 
víðar. Skjólsæl verönd með steyptum skjólvegg. Verð 49,9 millj. frábær staðsetning niður við sjóinn.

hrauNáS - garðabæ

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

NýbýlaVegur – KópaVogihrauNbær – heil húSeigN.

Nýbýlavegur – Kópavogi. Gistiheimili í fullum rekstri. 
Nýlega uppgert (2010) 277,3 fermetra gistiheimili með 10 herbergjum fyrir 23-24 manns í mjög vel staðsettu húsnæði Dal-
brekkumegin við Nýbýlaveg. Húsnæðið er með 7 tveggja manna herbergjum, 2 þriggja manna herbergjum og einu 3-4 manna 
herbergi með sér baðherbergi, flísalögðu með sturtuklefa.  Frábært tækifæri til að hefja eigin rekstur.  Reksturinn hefur fengið 
verðlaun bæði fyrir þjónustu og hreinlæti. Stöðug aukning ár frá ári.  Verð 89,0 millj. 

Hraunbær – Heil húseign. 
Heil húseign, samtals 1339,1 fermetrar að stærð, sem er öll í útleigu og að stærstum hluta til opinberra aðila. Eignin, sem er 
byggð árið 2001, er öll í mjög góðu ásigkomulagi að innan og utan. 1. hæð hússins skiptist í fjóra aðskilda nýtingarhluta auk 
anddyris með lyftu. Efri hæðin er að mestu einn stór opinn salur, nýttur undir bókasafn á vegum Reykjavíkurborgar. 
Lóð hússins er með fjölda malbikaðra bílastæða beggja vegna hússins.  Aðkoma að eigninni er mjög góð.  Húsið er klætt að 
utan með viðhaldsfrírri klæðningu og gluggar eru úr áli að innan og utan. Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

3JA – 4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA SUMARBÚSTAÐALÓÐIR

3JA HERBERGJA4RA HERBERGJA 2ja – 3ja herbergja 

StraNdVegur - garðabæ

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

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

Byggingaraðili er: 
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Langalína 28- 32, Sjálandi Gb. Nýjar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.

Frábærlega staðsett 9 herbergja efri hæð og ris, 
samtals 143,6 fm. að stærð, í virðulegu steinhúsi 
við Freyjugötu. Verulega aukin lofthæð er á aðal-
hæð íbúðarinnar og fallegar hurðir og dyraumbún-
aður. Lóð hússins: er mjög stór, tyrfð og frágengin 
með steyptum veggjum allt í kring.
 

Verð 63,9 millj.

Staðsetning eignarinnar er afar góð og með 
fallegu útsýni yfir Listasafn Einars Jónssonar 
og listaverkin í garðinum í kringum það. 

Freyjugata. Efri hæð og ris.

Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. Íbúð-
irnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 87,5 fm. upp 
í 153,9 fm. og verða með vönduðum íslenskum 
innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með góðum 
svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í 
bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Sjávarútsýni er úr 
flestum íbúðum. 

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

Byggingaraðili er: 
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Naustavör 2 – 12,  Kópavogi.  Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi.

Virkilega fallegt og vel skipulagt 203,1 fm. ein-
býlishús vel staðsett innst í götu auk baðhúss á 
baklóð og stórrar útigeymslu.  Miklar og skjólgóðar 
verandir eru á framlóð hússins og baklóð hússins 
er öll afgirt með viðar- og hellulagðri verönd með 
heitum potti. 

Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað á undan-
förnum árum, m.a. eldhúsinnrétting, baðherbergi 
o.fl. Eignin er byggð á vandaðan máta og eru 
innihurðir og hluti loftaklæðninga úr tekki. 

Verð 59,9 millj.

Goðatún – Garðabæ
Glæsilegt 289,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum 
að meðtöldum 45,4 fm. bílskúr. Húsið stendur á 
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.

Hlíðarás - Hafnarfirði. Einbýlishús á útssýnisstað.

Mjög fallegt og vel skipulagt 205,9 fm. sérbýli 
við Stóragerði auk 25,7 fm. bílskúrs. Eignin er á 
tveimur hæðum. Samliggjandi bjartar stofur með 
gluggum í tvær áttir. Rúmgott sjónvarpshol. Fimm 
herbergi. Flísalagðar svalir til vesturs og austurs. 
Lóðinni er skipt á milli tveggja eigenda í húsinu og 
fylgir þessum eignarhluta stór lóð til suðurs með 
viðarverönd og skjólveggjum auk austurlóðar og 
helmings lóðar til norðurs. Innkeyrsla er nýlega 
hellulögð.

 Verð 56,9 millj.

Virkilega góð staðsetning miðsvæðis í borginni 
og stutt í skóla og aðra þjónustu. 

Stóragerði

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.  
Skoðum og metum samdægurs. 

 Sanngjörn söluþóknun.
Seltjarnarnes 

– einbýlishús óskast
Óskum eftir 250-300 fm. einbýlishúsi  

á Seltjarnarnesi. 
Má þarfnast lagfæringa. Staðgreiðsla 

í boði fyrir rétta eign.

byggingarlóðir í byggðu 
hverfi í Kópavogi

Höfum til sölu fjórar byggingarlóðir undir parhús 
og eina undir einbýlishús í Hvörfunum í Kópavogi. 

Lóðirnar eru byggingarhæfar nú þegar.
Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

SKúlagata 
– íbúð óSKaSt

2ja – 3ja herbergja íbúð óskast við 
Skúlagötu nr. 20 eða nr. 40  

fyrir traustan kaupanda
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Sólheimar 25. Nýlega eNdurNýjuð íbúð. 
eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45. Glæsileg og nær algjörlega endur-
nýjuð 105 fm. íbúð á 1. hæð við Sólheima. Búið er að endurnýja m.a. eldhús, bað-
herbergi, 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. íbúð merkt 0104. Velkomin

KriStNibraut – grafarholti. útSýNiSíbúð.
Afar glæsileg 118,9 fm. íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi auk 25,2 fm. bílskúr á frá-
bærum útsýnisstað í Grafarholtinu. Stórar og bjartar stofur með gluggum til norðurs 
og suðurs. Rúmgóðar og skjólsælar svalir og frábært útsýni. Tvö rúmgóð herbergi. 
Eldhús með miklum og fallegum innréttingum. Baklóð hússins er að stærstum hluta 
villt en þó líka með tyrfðum flötum. 

Öldugata - hafNarfirði.   
Vel skipulögð og björt 87,8 fm. íbúð að meðtalinni sér geymslu í góðu fjölbýli í 
Hafnarfirði. Rúmgott eldhús. Stofa með útgangi á skjólsælar svalir til suðurs. Húsið 
er nýlega klætt að utan og sameign er til fyrirmyndar. 
Staðsetning er mjög góð og stutt er í skóla, leikskóla og út á aðalbraut.
Íbúðin er laus til afhendingar nú þegar. 

meiStaraVellir 31. eNdurNýjuð eNdaíbúð
eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45  
Falleg og mjög mikið endurnýjuð 78,4 fm. endaíbúð með gluggum í þrjár áttir og 
suðursvölum á 3. hæð neðst á Meistaravöllum.  Bílskúrsréttur fyrir tvo bílskúra fylgir 
íbúðinni. Stofa með gluggum til suðurs og vesturs. Búið að endurnýja m.a. gólfefni, 
innréttingu í eldhúsi og baðherbergi. Íbúð merkt 0303. Velkomin.

eiðiSmýri 30 – SeltjarN. 60 ára og eldri
eignin verður til sýnis frá kl. 17.00 - 17.30 Vel skipulögð 74,6 fm.  íbúð á 1. hæð 
(jarðhæð) auk 6,4 fm. sér geymslu í kjallara í vönduðu húsi fyrir 60 ára og eldri sem 
eru félagsmenn í Félagi eldri borgara. Sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu fylgir 
íbúðinni. Útgengt er út á viðarverönd til suðurs úr stofu. Íbúðin á hlutdeild í sameign, 
t.d. billjardsal og samkomusal í húsinu. Íbúð merkt 0103. Velkomin.

garðatorg - garðabæ.   
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, 2 herbergi 
og eldhús með fallegum innréttingum. Stórar flísalagðar yfirbyggðar svalir til suðurs 
með fallegu útsýni úr stofu. Sér bílastæði í bílakjallara í húsinu fæst keypt til 
viðbótar íbúðinni. Virkilega falleg eign á góðum stað.

SKaftahlíð 10
eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45 
Falleg og vel skipulögð 64,0 fm. íbúð á 1. hæð með vestursvölum.  6,8 fm. geymsla 
í kjallara er innifalin í stærð íbúðarinnar. Svalir til vesturs út a stofu. Miklir innbyggðir 
skápar í svefnherbergi. Opið eldhús við stofu. Snyrtileg sameign og húsið viðgert og 
málað að utan. Íbúð merkt 0102. Verið velkomin.

lóðir Við ÞiNgVallaVatN 
7.400 fermetra eignarlóðir niður við Þingvallavatn. Höfum fengið til sölumeðferðar 
tvær 7.400 fm. samliggjandi vatnslóðir á einstökum stað alveg niður við Þingvalla-
vatn í landi Villingavatns, samtals 1,48 hektarar að stærð. Skv. nýju deiliskipulagi 
má byggja allt að 223 fermetra hús á hvorri lóð, þar af allt að 40 fermetra bílskúr/
bátaskýli. 

33,9 millj.

31,9 millj.

43,9 millj.

24,9 millj.

29,0 millj.

36,7 millj.

43,9 millj.

24,9 millj.

Hraunás - 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.  
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. Verð 93,9 millj.

Strandvegur - Sjálandi GB. Glæsileg 3ja – 4ra herb. íbúð
Mjög glæsileg 3ja-4ra herbergja 118,7 fm. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi niður við sjóinn. Sér stæði í bílageymslu. 
Fallegar eikarinnréttingar í eldhúsi. Tvö herbergi með skápum. Frábært útsýni til sjávar, að Seltjarnarnesi, Bessastöðum og 
víðar. Skjólsæl verönd með steyptum skjólvegg. Verð 49,9 millj. frábær staðsetning niður við sjóinn.

hrauNáS - garðabæ

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

NýbýlaVegur – KópaVogihrauNbær – heil húSeigN.

Nýbýlavegur – Kópavogi. Gistiheimili í fullum rekstri. 
Nýlega uppgert (2010) 277,3 fermetra gistiheimili með 10 herbergjum fyrir 23-24 manns í mjög vel staðsettu húsnæði Dal-
brekkumegin við Nýbýlaveg. Húsnæðið er með 7 tveggja manna herbergjum, 2 þriggja manna herbergjum og einu 3-4 manna 
herbergi með sér baðherbergi, flísalögðu með sturtuklefa.  Frábært tækifæri til að hefja eigin rekstur.  Reksturinn hefur fengið 
verðlaun bæði fyrir þjónustu og hreinlæti. Stöðug aukning ár frá ári.  Verð 89,0 millj. 

Hraunbær – Heil húseign. 
Heil húseign, samtals 1339,1 fermetrar að stærð, sem er öll í útleigu og að stærstum hluta til opinberra aðila. Eignin, sem er 
byggð árið 2001, er öll í mjög góðu ásigkomulagi að innan og utan. 1. hæð hússins skiptist í fjóra aðskilda nýtingarhluta auk 
anddyris með lyftu. Efri hæðin er að mestu einn stór opinn salur, nýttur undir bókasafn á vegum Reykjavíkurborgar. 
Lóð hússins er með fjölda malbikaðra bílastæða beggja vegna hússins.  Aðkoma að eigninni er mjög góð.  Húsið er klætt að 
utan með viðhaldsfrírri klæðningu og gluggar eru úr áli að innan og utan. Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

3JA – 4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA SUMARBÚSTAÐALÓÐIR

3JA HERBERGJA4RA HERBERGJA 2ja – 3ja herbergja 

StraNdVegur - garðabæ

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

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

Byggingaraðili er: 
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Langalína 28- 32, Sjálandi Gb. Nýjar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.

Frábærlega staðsett 9 herbergja efri hæð og ris, 
samtals 143,6 fm. að stærð, í virðulegu steinhúsi 
við Freyjugötu. Verulega aukin lofthæð er á aðal-
hæð íbúðarinnar og fallegar hurðir og dyraumbún-
aður. Lóð hússins: er mjög stór, tyrfð og frágengin 
með steyptum veggjum allt í kring.
 

Verð 63,9 millj.

Staðsetning eignarinnar er afar góð og með 
fallegu útsýni yfir Listasafn Einars Jónssonar 
og listaverkin í garðinum í kringum það. 

Freyjugata. Efri hæð og ris.

Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. Íbúð-
irnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 87,5 fm. upp 
í 153,9 fm. og verða með vönduðum íslenskum 
innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með góðum 
svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í 
bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Sjávarútsýni er úr 
flestum íbúðum. 

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

Byggingaraðili er: 
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Naustavör 2 – 12,  Kópavogi.  Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi.

Virkilega fallegt og vel skipulagt 203,1 fm. ein-
býlishús vel staðsett innst í götu auk baðhúss á 
baklóð og stórrar útigeymslu.  Miklar og skjólgóðar 
verandir eru á framlóð hússins og baklóð hússins 
er öll afgirt með viðar- og hellulagðri verönd með 
heitum potti. 

Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað á undan-
förnum árum, m.a. eldhúsinnrétting, baðherbergi 
o.fl. Eignin er byggð á vandaðan máta og eru 
innihurðir og hluti loftaklæðninga úr tekki. 

Verð 59,9 millj.

Goðatún – Garðabæ
Glæsilegt 289,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum 
að meðtöldum 45,4 fm. bílskúr. Húsið stendur á 
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.

Hlíðarás - Hafnarfirði. Einbýlishús á útssýnisstað.

Mjög fallegt og vel skipulagt 205,9 fm. sérbýli 
við Stóragerði auk 25,7 fm. bílskúrs. Eignin er á 
tveimur hæðum. Samliggjandi bjartar stofur með 
gluggum í tvær áttir. Rúmgott sjónvarpshol. Fimm 
herbergi. Flísalagðar svalir til vesturs og austurs. 
Lóðinni er skipt á milli tveggja eigenda í húsinu og 
fylgir þessum eignarhluta stór lóð til suðurs með 
viðarverönd og skjólveggjum auk austurlóðar og 
helmings lóðar til norðurs. Innkeyrsla er nýlega 
hellulögð.

 Verð 56,9 millj.

Virkilega góð staðsetning miðsvæðis í borginni 
og stutt í skóla og aðra þjónustu. 

Stóragerði

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.  
Skoðum og metum samdægurs. 

 Sanngjörn söluþóknun.
Seltjarnarnes 

– einbýlishús óskast
Óskum eftir 250-300 fm. einbýlishúsi  

á Seltjarnarnesi. 
Má þarfnast lagfæringa. Staðgreiðsla 

í boði fyrir rétta eign.

byggingarlóðir í byggðu 
hverfi í Kópavogi

Höfum til sölu fjórar byggingarlóðir undir parhús 
og eina undir einbýlishús í Hvörfunum í Kópavogi. 

Lóðirnar eru byggingarhæfar nú þegar.
Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

SKúlagata 
– íbúð óSKaSt

2ja – 3ja herbergja íbúð óskast við 
Skúlagötu nr. 20 eða nr. 40  

fyrir traustan kaupanda



 Einbýli

Laufbrekka 3 200 Kópavogur
Einbýlishús með innbyggðum bílskúr, samtals stærð er 
172,5 fm. Innbyggður bílskúr 22,3 fm. 830 fm. Lóð. Húsið 
þarfnast mikilla endurbóta og m.a. búið að rífa út allar in-
nréttingar, gólfefni , loftaklæðningar að mestu og fl. Húsi 
er til afhendingar við kaupsamning.  V. 32 m. 8812

Vesturgata 18. 220 Hafnarf. 
165,7 fm nær fullbúin endaíbúð á 3. hæð í nýju lyftuhúsi 
með mjög góðum sólarsvölum. Húsið er lyftuhús með 8 
fullbúnum glæsilegum íbúðum og fylgja tvö stæði í lokaðri 
bílageymslu. V. 54,4 m. 8324

 Parhús

Bjarkarás 20  - Nýlegt parhús í Garðabæ
Gott ca 180 fm parhús á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr við Bjarkarás í Garðabæ. Vandaðar innréttingar. 
Parket og flísar.  Um er ræða vel skipulagða eign sem er í 
góðu ástandi.  V. 59,0 m. 8923

 raðhús

Ögurás 12 210 Garðabæ
Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum á einstaklega góðum 
stað í Ásahverfi. Allt að fjögur svefnherbergi, stofa og 
sjónvarpshol. Nýlegt vandað eldhús. Sérverönd. Frábær-
lega vel skipulagt hús.  V. 49,9 m. 8931

Melbær 19 110 Rvk.
Vel staðsett 302,2 fm miðraðhús á tveimur hæðum með 
bílskúr við Melbæ í Reykjavík. Eigninni fylgir 2ja herb. 
aukaíbúð í kjallara með sér inngangi.  V. 55,9 m. 8954

Prestbakki 15 109 Rvk.
Vel staðsett og bjart 211 fm miðraðhús á þremur pöllum 
með innbyggðum bílskúr við Prestbakka í Reykjavík. Stór 
og björt stofa með arni og rúmgóðum vestur svölum. V. 
46 m. 8955

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

 hæðir 

Hlíðarvegur 50 200 Kópavogi
149 fm miðhæð og kjallari í tvíbýlishúsi á fínum stað í 
Kópavogi. Fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi. Fallegt 
útsýni og góður suðurgarður. Eignin er laus til afhendin-
gar strax og sölumenn sýna.  V. 38,5 m. 8870

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

Skeiðarvogur 5 104 Rvk. 
Glæsileg íbúð á miðhæð og efri hæð í raðhúsi ásamt 
bílskúr. Húsið er mjög vel staðsett og mjög bjart.  Útsýni 
er fallegt.  Aðkoma að húsinu er skemmtileg hvort sem 
er sumar eða vetur.  Á hvorri hæð eru suðursvalir og er 
gengið beint niður í garðinn af neðri svölum.  V. 49,8 m. 
8949

4ra-6 hErbErgja

Austurkór 100 og 102 - 203 Kóp. 
Glæsilegar 4ra herbergja útsýnisíbúðir í mjög vel stað-
settu sex íbúða fjölbýli. Tvö baðherbergi, sérinngangur, 
sérþvottahús. Norðvestur svalir með glæsilegu útsýni. 
Eikar innréttingar, flísar og parket á gólfum. Íbúðirnar er 
til afhendingar við kaupsamning.    
V. frá 49,5 m.8786

Þorrasalir 17 203 Kópavogur
Íbúð 0305 er ný og glæsileg 117 fm 4ra herbergja íbúð 
á 3.hæð (efstu), sérinngangur og svalir út frá stofu til 
suðvesturs með fallegu útsýni. Sér merkt bílastæði í 
bílageymslu.  V. 39,9 m.  3720

Mýrargata 26 101 Rvk.
Glæsileg fimm herbergja 154 fm íbúð.  Fjögur svefnher-
bergi, tvö baðherbergi, þvottahús og geymsla innan 
íbúðar. Vandaðar innréttingar og granít á öllum borðum.
Bókið tíma hjá sölumönnum Eignamiðlunar til að skoða 
þessa glæsilegu íbúð. V. 69,9 m. 1489

 3ja hErbErgja

Neshagi 15 107 Rvk.  Tvær Íbúðir
Um er að ræða tvær íbúðir. Annars vegar 3ja herbergja 
79,7 fm kjallaraíbúð með sér inngangi. V. 32,7 m. Hins 
vegar 4ra herbergja risíbúð með suðursvölum og fallegur 
útsýni. V. 34 m. Íbúðirnar geta selst saman eða í sitthvoru 
lagi. V. 32,7 og 34 m. 8974

Hofsvallagata 57 107 Rvk. íbúð merkt -. 
3ja herbergja íbúð við Hofsvallagötu með sérinngang. 
Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, tvö svefnherbergi 
baðherbergi og stofu. Sameignlegt þvottahús á hæðinni.   
V. 31,9 m. 8961

Arnarsmári 24 201 Kóp.
Góð 91,8 fm 3ja herbergja íbúð í snyrtilegu fjölbýli við 
Arnarsmára í Kópavogi. Rúmgóðar yfirbyggðar svalir til 
suðurs. Sér inngangur af svalagangi.  V. 29,8 m. 8925

Víkurströnd
170 sEltjarnarnEsi

  
Glæsilegt 7 herbergja parhús með bílskúr við Víkurströnd. Húsið var byggt 
árið 1982 og er með nýju járni á þaki og nýmálað að utan. Húsið er skráð 219,1 
fm en auk þess er óskráður rúmgóður kjallari sem skiptist í þvottahús, opið 
rými og stórt herbergi með lítilli eldhúsaðstöðu. Tvö baðherbergi eru í húsinu. 
Mikil lofthæð og birta eru í efri hluta hússins. Arinn í stofu. V. 85 m. 8970

smárarimi 
112 rEykjaVík.

Mjög fallegt 252 fm einbýlíshús á tveimur hæðum. Bílskúr tilheyrir. Húsið 
er steinsteypt með timburklæðningu utan á.Tvær samliggj. stofur með arni. 
Möguleiki á 6 svefnherb. Tvö baðherbergi eru í húsinu. Skjólgóður garður með 
yfirbyggðri timburverönd. Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali sýnir húsið s: 
861 8511.V. 67 m.8979

hólastEkkur 5 
111 rVk.

 
Fallegt 336,3 fm einbýli með aukaíbúð í kjallara. Mikið útsýni er til norðurs, 
stutt í helstu þjónustu og Elliðaárdalinn.  Hverfið er rólegt og ákaflega skjól-
sælt. Eignin verður sýnd mánudaginn 24.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.  
Tilboð 8958

holtsgata 19 101 rVk. 
íbúð mErkt 00-01. 

 
Mjög vel skipulögð og björt ca 80 fm 3ja herbergja  íbúð á jarðhæð í vel 
staðsettu fjölbýli í Gamla Vesturbænum. Parket í öllum herbergjum og flísar í 
forstofu og baði. Sérgeymsla innan íbúðarinnar. Eignin verður sýnd mánud-
aginn 24.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 29,9 m. 8975

 klEifarsEl 33 
109 rVk. 

 
Frábærlega staðsett og sjarmerandi 216,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
með rúmgóðum bílskúr. Húsið staðsett í botnlangagötu og í grónu, barnvænu 
og rólegu umhverfi. Innan við 5 mín. göngufæri frá Seljaskóla. Fallegur og 
gróinn sameignargarður með verönd, leiktækjum og húsgögnum. Eignin 
verður sýnd mánudaginn 24.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 53,7 m. 8951

 daggarVEllir 4a  221 hafnarf.  
íbúð mErkt 05-01. 

 
Glæsileg fullbúin 111,6 fm 4ra herbergja endaíb. á 5.hæð (efstu)  í góðu 
lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu. Íbúðin er einstaklega vel skipulögð og innréttuð 
með sérsmíðuðum eikarinnréttingum og fataskápum, parketi og flísum á 
gólfum og sérþvottahúsi. Yfirbyggðar ca 25 fm svalir. Glæsilegt útsýni.  Eignin 
verður sýnd mánudaginn 24.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 34,9 m. 8921

 PErlukór 3a 203  kóP. 
íbúð mErkt 02-02. 

 
Glæsileg 108,1 fm 3ja - 4ra herbergja efri hæð í þríbýli ásamt stæði í 
bílageymslu. Íbúðin er teiknuð sem 4ra en nýtt sem rúmgóð 3ja. Vandaðar 
ljósar viðar innréttingar, flísar og parket. Glæsilegt útsýni m.a á Elliðavatn og 
víðar. Sérinngangur.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 25.ágúst milli kl. 17:15 
og kl. 17:45. V. 37,5 m. 8976

 VíðimElur 48 107 rVk. 
íbúð mErkt 02-01. 

 
Falleg 83,8 fm 3ja herbergja efri hæð við Víðimel.  Eignin skiptist í forstofu, 
baðherbergi, eldhús, stofu og tvö herbergi. Í kjallara er sér geymsla og 
sameiginlegt þvottahús. Suður svalir og gróinn garður. Geymsluris fylgir 
íbúðinni. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 25.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 33,9 m. 8977

 hlíðarVEgur 52 200  
íbúð mErkt 02-01. 

 
Falleg og snyrtileg ca 77 fm 3ja herbergja risíbúð. Glæsilegt útsýni til suðurs.  
Stofa björt með útg. út á svalir til suður. Snyrtilegt eldhús og baðherbergi. 
Húsið hefur verið klætt að utan sem og þakjárn hefur verið endurnýjað.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 25.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V 26,5 m. 
8879

 dyngjuVEgur 14 
104 rVk.

 
Fallegt og virðulegt einbýlishús á frábærum stað. Húsið er hæð og ris auk 
kjallara. Það er teiknað af Halldóri H. Jónssyni og stendur á 1.062 fm lóð 
neðan götu. Örstutt er niður í Laugardalinn.   Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
25.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. Tilboð 4471

PErlukór 3b 203 kóP.
íbúð mErkt 02-01. 

 
Glæsileg 108,2  fm 3-4ra herbergja íbúð á efri hæð í nýlegu húsi ásamt bílskýli. 
Teiknuð 4ra en nýtt í dag sem rúmgóð 3ja. Parket, flísar, vandaðar innréttingar. 
Góðar útsýnissvalir.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 25.ágúst milli kl. 17:15 
og kl. 17:45. V. 36,9 m. 8973

kVistaland 9

108 rVk. 

  
Vel skipulagt og fallegt 192,2 fm einbýli á einni hæð ásamt 33,0 fm bílskúr, 
samtals 225,2 fm á mjög eftirsóttum stað í fossvoginum. Húsið er teiknað af 
Albínu Thorðarson arkitekt og byggt árið 1977 úr steinsteypu. Húsið er up-
prunalegt og komið er að viðhaldi. V. Tilboð 8739
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þriðjudag

• 2ja–4ja herb íbúðir á bilinu 90–186 fm.
• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og baðherbergi, fataskápar í forstofu og svefnherbergjum.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, þó eru flísar á baðherberg og í þvottahúsi. 

Mánatún 7-17 
Glæsilegar og nútímalegar íbúðir 

• Stærð íbúða frá 89 til 137 fm
• 3-4 herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Allar innréttingar og fataskápar verða af vandaðri gerð

• Mynddyrasími verður í öllum íbúðum
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum
• Gott útsýni er frá flestum íbúðum
• www.gardatorgid.is

Garðatorg 4  
Hér mun rísa glæsileg ný byggð

Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    



 Einbýli

Laufbrekka 3 200 Kópavogur
Einbýlishús með innbyggðum bílskúr, samtals stærð er 
172,5 fm. Innbyggður bílskúr 22,3 fm. 830 fm. Lóð. Húsið 
þarfnast mikilla endurbóta og m.a. búið að rífa út allar in-
nréttingar, gólfefni , loftaklæðningar að mestu og fl. Húsi 
er til afhendingar við kaupsamning.  V. 32 m. 8812

Vesturgata 18. 220 Hafnarf. 
165,7 fm nær fullbúin endaíbúð á 3. hæð í nýju lyftuhúsi 
með mjög góðum sólarsvölum. Húsið er lyftuhús með 8 
fullbúnum glæsilegum íbúðum og fylgja tvö stæði í lokaðri 
bílageymslu. V. 54,4 m. 8324

 Parhús

Bjarkarás 20  - Nýlegt parhús í Garðabæ
Gott ca 180 fm parhús á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr við Bjarkarás í Garðabæ. Vandaðar innréttingar. 
Parket og flísar.  Um er ræða vel skipulagða eign sem er í 
góðu ástandi.  V. 59,0 m. 8923

 raðhús

Ögurás 12 210 Garðabæ
Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum á einstaklega góðum 
stað í Ásahverfi. Allt að fjögur svefnherbergi, stofa og 
sjónvarpshol. Nýlegt vandað eldhús. Sérverönd. Frábær-
lega vel skipulagt hús.  V. 49,9 m. 8931

Melbær 19 110 Rvk.
Vel staðsett 302,2 fm miðraðhús á tveimur hæðum með 
bílskúr við Melbæ í Reykjavík. Eigninni fylgir 2ja herb. 
aukaíbúð í kjallara með sér inngangi.  V. 55,9 m. 8954

Prestbakki 15 109 Rvk.
Vel staðsett og bjart 211 fm miðraðhús á þremur pöllum 
með innbyggðum bílskúr við Prestbakka í Reykjavík. Stór 
og björt stofa með arni og rúmgóðum vestur svölum. V. 
46 m. 8955

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

 hæðir 

Hlíðarvegur 50 200 Kópavogi
149 fm miðhæð og kjallari í tvíbýlishúsi á fínum stað í 
Kópavogi. Fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi. Fallegt 
útsýni og góður suðurgarður. Eignin er laus til afhendin-
gar strax og sölumenn sýna.  V. 38,5 m. 8870

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

Skeiðarvogur 5 104 Rvk. 
Glæsileg íbúð á miðhæð og efri hæð í raðhúsi ásamt 
bílskúr. Húsið er mjög vel staðsett og mjög bjart.  Útsýni 
er fallegt.  Aðkoma að húsinu er skemmtileg hvort sem 
er sumar eða vetur.  Á hvorri hæð eru suðursvalir og er 
gengið beint niður í garðinn af neðri svölum.  V. 49,8 m. 
8949

4ra-6 hErbErgja

Austurkór 100 og 102 - 203 Kóp. 
Glæsilegar 4ra herbergja útsýnisíbúðir í mjög vel stað-
settu sex íbúða fjölbýli. Tvö baðherbergi, sérinngangur, 
sérþvottahús. Norðvestur svalir með glæsilegu útsýni. 
Eikar innréttingar, flísar og parket á gólfum. Íbúðirnar er 
til afhendingar við kaupsamning.    
V. frá 49,5 m.8786

Þorrasalir 17 203 Kópavogur
Íbúð 0305 er ný og glæsileg 117 fm 4ra herbergja íbúð 
á 3.hæð (efstu), sérinngangur og svalir út frá stofu til 
suðvesturs með fallegu útsýni. Sér merkt bílastæði í 
bílageymslu.  V. 39,9 m.  3720

Mýrargata 26 101 Rvk.
Glæsileg fimm herbergja 154 fm íbúð.  Fjögur svefnher-
bergi, tvö baðherbergi, þvottahús og geymsla innan 
íbúðar. Vandaðar innréttingar og granít á öllum borðum.
Bókið tíma hjá sölumönnum Eignamiðlunar til að skoða 
þessa glæsilegu íbúð. V. 69,9 m. 1489

 3ja hErbErgja

Neshagi 15 107 Rvk.  Tvær Íbúðir
Um er að ræða tvær íbúðir. Annars vegar 3ja herbergja 
79,7 fm kjallaraíbúð með sér inngangi. V. 32,7 m. Hins 
vegar 4ra herbergja risíbúð með suðursvölum og fallegur 
útsýni. V. 34 m. Íbúðirnar geta selst saman eða í sitthvoru 
lagi. V. 32,7 og 34 m. 8974

Hofsvallagata 57 107 Rvk. íbúð merkt -. 
3ja herbergja íbúð við Hofsvallagötu með sérinngang. 
Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, tvö svefnherbergi 
baðherbergi og stofu. Sameignlegt þvottahús á hæðinni.   
V. 31,9 m. 8961

Arnarsmári 24 201 Kóp.
Góð 91,8 fm 3ja herbergja íbúð í snyrtilegu fjölbýli við 
Arnarsmára í Kópavogi. Rúmgóðar yfirbyggðar svalir til 
suðurs. Sér inngangur af svalagangi.  V. 29,8 m. 8925

Víkurströnd
170 sEltjarnarnEsi

  
Glæsilegt 7 herbergja parhús með bílskúr við Víkurströnd. Húsið var byggt 
árið 1982 og er með nýju járni á þaki og nýmálað að utan. Húsið er skráð 219,1 
fm en auk þess er óskráður rúmgóður kjallari sem skiptist í þvottahús, opið 
rými og stórt herbergi með lítilli eldhúsaðstöðu. Tvö baðherbergi eru í húsinu. 
Mikil lofthæð og birta eru í efri hluta hússins. Arinn í stofu. V. 85 m. 8970

smárarimi 
112 rEykjaVík.

Mjög fallegt 252 fm einbýlíshús á tveimur hæðum. Bílskúr tilheyrir. Húsið 
er steinsteypt með timburklæðningu utan á.Tvær samliggj. stofur með arni. 
Möguleiki á 6 svefnherb. Tvö baðherbergi eru í húsinu. Skjólgóður garður með 
yfirbyggðri timburverönd. Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali sýnir húsið s: 
861 8511.V. 67 m.8979

hólastEkkur 5 
111 rVk.

 
Fallegt 336,3 fm einbýli með aukaíbúð í kjallara. Mikið útsýni er til norðurs, 
stutt í helstu þjónustu og Elliðaárdalinn.  Hverfið er rólegt og ákaflega skjól-
sælt. Eignin verður sýnd mánudaginn 24.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.  
Tilboð 8958

holtsgata 19 101 rVk. 
íbúð mErkt 00-01. 

 
Mjög vel skipulögð og björt ca 80 fm 3ja herbergja  íbúð á jarðhæð í vel 
staðsettu fjölbýli í Gamla Vesturbænum. Parket í öllum herbergjum og flísar í 
forstofu og baði. Sérgeymsla innan íbúðarinnar. Eignin verður sýnd mánud-
aginn 24.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 29,9 m. 8975

 klEifarsEl 33 
109 rVk. 

 
Frábærlega staðsett og sjarmerandi 216,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
með rúmgóðum bílskúr. Húsið staðsett í botnlangagötu og í grónu, barnvænu 
og rólegu umhverfi. Innan við 5 mín. göngufæri frá Seljaskóla. Fallegur og 
gróinn sameignargarður með verönd, leiktækjum og húsgögnum. Eignin 
verður sýnd mánudaginn 24.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 53,7 m. 8951

 daggarVEllir 4a  221 hafnarf.  
íbúð mErkt 05-01. 

 
Glæsileg fullbúin 111,6 fm 4ra herbergja endaíb. á 5.hæð (efstu)  í góðu 
lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu. Íbúðin er einstaklega vel skipulögð og innréttuð 
með sérsmíðuðum eikarinnréttingum og fataskápum, parketi og flísum á 
gólfum og sérþvottahúsi. Yfirbyggðar ca 25 fm svalir. Glæsilegt útsýni.  Eignin 
verður sýnd mánudaginn 24.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 34,9 m. 8921

 PErlukór 3a 203  kóP. 
íbúð mErkt 02-02. 

 
Glæsileg 108,1 fm 3ja - 4ra herbergja efri hæð í þríbýli ásamt stæði í 
bílageymslu. Íbúðin er teiknuð sem 4ra en nýtt sem rúmgóð 3ja. Vandaðar 
ljósar viðar innréttingar, flísar og parket. Glæsilegt útsýni m.a á Elliðavatn og 
víðar. Sérinngangur.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 25.ágúst milli kl. 17:15 
og kl. 17:45. V. 37,5 m. 8976

 VíðimElur 48 107 rVk. 
íbúð mErkt 02-01. 

 
Falleg 83,8 fm 3ja herbergja efri hæð við Víðimel.  Eignin skiptist í forstofu, 
baðherbergi, eldhús, stofu og tvö herbergi. Í kjallara er sér geymsla og 
sameiginlegt þvottahús. Suður svalir og gróinn garður. Geymsluris fylgir 
íbúðinni. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 25.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 33,9 m. 8977

 hlíðarVEgur 52 200  
íbúð mErkt 02-01. 

 
Falleg og snyrtileg ca 77 fm 3ja herbergja risíbúð. Glæsilegt útsýni til suðurs.  
Stofa björt með útg. út á svalir til suður. Snyrtilegt eldhús og baðherbergi. 
Húsið hefur verið klætt að utan sem og þakjárn hefur verið endurnýjað.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 25.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V 26,5 m. 
8879

 dyngjuVEgur 14 
104 rVk.

 
Fallegt og virðulegt einbýlishús á frábærum stað. Húsið er hæð og ris auk 
kjallara. Það er teiknað af Halldóri H. Jónssyni og stendur á 1.062 fm lóð 
neðan götu. Örstutt er niður í Laugardalinn.   Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
25.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. Tilboð 4471

PErlukór 3b 203 kóP.
íbúð mErkt 02-01. 

 
Glæsileg 108,2  fm 3-4ra herbergja íbúð á efri hæð í nýlegu húsi ásamt bílskýli. 
Teiknuð 4ra en nýtt í dag sem rúmgóð 3ja. Parket, flísar, vandaðar innréttingar. 
Góðar útsýnissvalir.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 25.ágúst milli kl. 17:15 
og kl. 17:45. V. 36,9 m. 8973

kVistaland 9

108 rVk. 

  
Vel skipulagt og fallegt 192,2 fm einbýli á einni hæð ásamt 33,0 fm bílskúr, 
samtals 225,2 fm á mjög eftirsóttum stað í fossvoginum. Húsið er teiknað af 
Albínu Thorðarson arkitekt og byggt árið 1977 úr steinsteypu. Húsið er up-
prunalegt og komið er að viðhaldi. V. Tilboð 8739
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þriðjudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag

• 2ja–4ja herb íbúðir á bilinu 90–186 fm.
• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og baðherbergi, fataskápar í forstofu og svefnherbergjum.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, þó eru flísar á baðherberg og í þvottahúsi. 

Mánatún 7-17 
Glæsilegar og nútímalegar íbúðir 

• Stærð íbúða frá 89 til 137 fm
• 3-4 herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Allar innréttingar og fataskápar verða af vandaðri gerð

• Mynddyrasími verður í öllum íbúðum
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum
• Gott útsýni er frá flestum íbúðum
• www.gardatorgid.is

Garðatorg 4  
Hér mun rísa glæsileg ný byggð

Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

867 3707

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Leitið uppLýsinga – Verið VeLkomin

Hnaus skógræktarlóðir  801 Selfoss

Einstakar lóðir fyrir frístundabyggð úr skógræktarlandi Hnauss í Flóahreppi þar 
sem saman fer metnaðarfull umhverfisstefna og fallegt útsýni.  Skógræktin er 38  
hektarar og eru lóðirnar skipulagðar innan svæðisins þar sem hver lóð er staðsett 
með tilliti til skógræktar og þess útsýnis sem svæðið býður.
upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

6 eignarlóðir     stærð: 0,5 - 0,9 ha 

opið HÚs mánudaginn 24. ágúst kl. 18.00-18.30

Hólastekkur 5   109 Reykjavík

Fallegt og vandað einbýlishús með útsýni yfir Elliðaárdalinn.  4-5 svefnherbergi.  
Nýlegt baðherbergi.  Bjartar stofur.  Arinn.  Parket á gólfum. Eldhúsið er bjart og 
rúmgott með stórum glugga.  Þvottahús og búr inn af eldhúsi.  Í kjallara er aukaíbúð 
auk stórrar geymslu sem bíður upp á ýmsa möguleika.
upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

einbýlishús      stærð: 336 m2          Aukaíbúð

tilboð

möguLeiki á aukaíbÚð með sérinngangi.

Fjallalind 145   201 Kópavogur 77.000.00025.000.000

Glæsilegt og vandað einbýlishús, með stórum og björtum stofum með arni.  5 
svefnherbergi, 50 fm bílskúr.  Fallega hönnuð lóð sem tengir vel saman hús og 
ósnortna náttúru. Rúmgóð verönd með heitum potti.   Frábært útsýni yfir borgina.  
Skipti á minni eign mögulega skoðuð.
upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

einbýlishús       stærð: 247 m2

opið HÚs þriðjudaginn 25. ágúst kl. 17.30-18.00 

Þverás 8  110 Reykjavík

Stórglæsileg sérhæð í góðu tvíbýlishúsi. Eignin er til sölu með öllu innbúi sem er 
mjög vandað og hið glæsilegasta.  Árið 2008 var íbúðin öll tekin í gegn á mjög 
vandaðan hátt. Eignin er tilvalin til útleigu, sem afdrep í höfuðborginni eða sem 
íbúð á fjölskylduvænum og rólegum stað þar sem örstutt er út í fallega náttúru.
upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     stærð: 99,9 m2 

tjarnarból 4   170 Seltjarnarnes 

Mjög rúmgóð og falleg 5 herb íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýlishúsi. Í íbúðinni eru 3 
svefnherbergi, 2. svalir og 2 stofur.  Húsið hefur fengið gott viðhald m.a  er búið 
að mála og múrviðgera, búið er að skipta um glugga og gler, báðar svalahurðir 
endurnýjaðar með gluggum, þakdúkur var lagaður og sameign máluð og skipt um 
teppi. upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     stærð: 124,2 m2

39.900.000 38.900.000

bÓkið skoðun s. 820 2222

Langalína 34   210 Garðabæ 66.900.000

Stórglæsileg íbúð á jarðhæð á einstökum útsýnisstað í  Sjálandi Garðabæjar 
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu sem hægt er að loka með hurð. Húsið stendur á 
frábærum stað alveg við sjávarflötinn og útsýnið er stórfenglegt. 127,3fm sér-
afnotaréttur á lóð. Búið er að yfirbyggja ca 20fm garðskála sem er ekki inni i 
skráðum fermetrum. upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     stærð: 152,1 m2

opið HÚs mánudaginn 24. ágúst kl. 17:30-18:00

Fossahvarf 3   203 Reykjavík

*Fallegt útsýni yfir að Elliðarárvatni* Björt og vel skipulögð rúmgóð 4ra herb. íbúð 
á 2. hæð með sérinngangi og bílskúr. Eignin er með 49,2 fm svalir yfir bílskúr. 
Eldhús U- laga, opið við borðstofu og stofu. Sjónvarpshol með útgengi út á svalir. 
Baðherbergi og þvottahús með glugga. Geymsla innaf bílskúr.
upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     stærð: 178,4 m2 

opið HÚs þriðjudaginn 25. ágúst kl. 17:30-18:00

Hofsvallagata 21  101 Reykjavík

Gullfalleg 2ja herbergja íbúð á 2. Hæð á frábærum stað við Hofsvallagötu en 
inngangur við rólega hliðargötu út frá Ásvallagötu. Upprunalegt eldhús og bað, 
rúmgott hjónaherbergi og stofa. Rúmgóð sérgeymsla í kjallara ásamt sameiginlegu 
þvottahúsi. Fallegur garður fyrir framan húsið. 
upplýsingar veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 2     stærð:  60,5 m2

25.900.000

Hringið og bÓkið skoðun s. 820-2222 

reykjavíkurvegur 66 220 Hafnarfjörður 37.800.00049.500.000

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

Herbergi: 4     stærð: 118,5 m2

opið HÚs mánudaginn 24. ágúst kl. 17:30-18:00

Laufengi 15   112-Reykjavík 31.900.000

Falleg 4ra herb endaíbúð á 1. hæð með 45 fm verönd með skjólveggjum. 
Hagstæð yfirtakanleg lán. 3 svefnherb, stór stofa, baðherbergi með baðkari og 
sturtuklefa. Tvöfalt bílskýli. Nánari upplýsingar og myndir á www.fasttorg.is  
upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 4     stærð: 99,7 m2     bílskýli:

HringDu nÚna og bÓkaðu skoðun

Hraunteigur 18   311 Borgarnes 11.500.000

Fallegur 50,5 fm sumarbústaður í landi Grímstaða í Borgarbyggð, eignaland. 
Bústaðurinn er á fallegum skjólgóðum stað. Aðeins er rétt rúmlega klukkustundar 
akstur úr bænum. Herbergin eru tvö og stofa og eldhús eru í opnu rými. Baðher-
bergið er með sturtu og salerni. Hitakútur er á. 
upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     stærð: 50.5 m2

opið HÚs þriðjudaginn 25. ágúst kl. 18.30-19.00

Faxatún 29    210 Garðabær 59.900.000 

Mikið endurnýjað einbýli á einni hæð með bílskúr. Búið er að endurnýja stóran 
hluta af lögnum og flestar innréttingar. Svefnherbergin eru 4, þrjú barnaherbergi 
og hjónasvíta með sérbaðherbergi, skrifstofu og fataherbergi. Eldhúsið er 
endurnýjað með fallegir hvítri innréttingu.  
upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 6     stærð: 192,7 m2     bílskúr

opið HÚs þriðjudaginn 25. ágúst kl.17:30-18:00

strandvegur 24    210 Garðabær 44.900.000

Glæsilega og mjög rúmgóða 4ra herbergja íbúð á annari hæð í góðu lyftuhúsi. 
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir. Örstutt er í mjög fallegar gönguleiðir meðfram 
sjónum og að ylströndinni. Sér þvottahús er innan íbúðar. Gólfefni eru úr eik og 
innréttingar eru fallegar hvítar. Stofa rúmgóð og 3 svefnherbergi. 
upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     stærð: 126,7 m2     bílageymsla

opið HÚs mánudaginn 24. ágúst kl 17.30-18.00

opið HÚs mánudaginn 24. ágúst kl. 18.30 - 19.00

tröllakór 10    203 Kópavogur

blikastígur 19   225 Álftanesi

33.900.000 

71.900.000

Mjög falleg og björt 3ja herb íbúð  á 3.hæð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í 
góðu viðhaldslitlu lyftuhúsi á frábærum stað í Kórahverfi þar sem örstutt er í skóla, 
leikskóla, íþróttahöllina og fallega náttúru. Fallegt útsýni er frá góðum suð-vestur 
svölum. Innréttingar og efnisval er samræmt. 
upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Stórkostlegt nýlegt einbýlishús, innréttað með 2ja herbergja aukaíbúð, ca 65 fm. 
Stærri íbúðin er með 5 svefnherbergi, tvær snyrtingar og bað.  Björt og stór stofa 
með opnu eldhúsi. Góð tæki og mikil rýmd. Um 60 fm útsýnis og sólarsvalir. Gert 
ráð fyrir potti þar. Einstaklega flottur bílskúr, hátt til lofts.  
upplýsingar veitir árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 3     stærð: 99,9 m2     stæði í bílgeymslu

Herbergi: 8 - 10     stærð: 307,8 m2      2 íbúðir      bílskúr   

Lindarflöt 52   210 Garðabæ 54.600.000

Frábærlega vel staðsett einbýli á einni hæð á þessum vinsæla stað í Garðabæ. 
Húsið er í góðu standi enda vel um það hugsað og talsverðar endurnýjanir hafa 
átt sér stað í gegnum tíðina, m.a. gluggar og gler, gólfefni og ofnar o.fl. Afar 
fjölskylduvæn eign með skjólsælum, fallegum og vel hirtum garði. Verið velkomin í 
opið hús 24. þ.m.. upplýsingar veitir árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 5     stærð: 178,7 m2     bílskúr

opið HÚs þriðjudaginn 25. ágúst kl. 17.30 - 18.00

bústaðavegur 57   108 Reykjavík 34.900.000

Falleg 3ja til 4ra herbergja íbúð á annarri hæð og í risi, sem er ótalið í fermetratölu. 
Íbúðin var öll tekin í gegn fyrir fáum árum, skipt um gólfefni, nýjar innréttingar í 
herbergi, holi, eldhúsi og á baði. Risið er innréttað og nýtist vel. Afar góð eign í 
góðu umhverfi. Velkomin í opið hús.
upplýsingar veitir árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 3 - 4     stærð: 97,4 m2

Þorrasalir 13–15  201 Kópavogur

Verð: 36,9 - 48,2 m

Fasteignasalan TORG kynnir nýjar, bjartar og vel skipulagðar 3ja-4ra 
herbergja íbúðir á þessum vinsæla stað í Kópavogi. Vandaðar innréttingar.  
Húsið stendur á fallegum stað fyrir ofan golfvöllinn við Vífilsstaði.  
Einstaklega fallegt útsýni. Stærðir frá 102 fm - 126 fm.  

Afhending er þremur mánuðum eftir kaupsamning.

opið HÚs ÞriðJuDaginn 25. ágÚst kL 17.30-18.00

Fjölbýlishús       stærð: 102-126 m2

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Hringið í gsm. 699-4610 og bÓkið skoðun

naustavör 2-12   200 Kópavogur

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu álklæddu fjölbýlishúsi við Naustavör í Bryggjuhverfinu í 
vestubæ Kópavogs við smábátahöfnina. Íbúðirnar eru frá 83-169 fm. Íbúðirnar verða með 
vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar 
verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum, auk þess eru margar íbúðir 
með tvennum svölum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Íbúðirnar verða afhentar án 
gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. Frábær staðsetning þar sem stutt 
er í góðar gönguleiðir, hjólreiðastíga, sundlaug og falleg útivistarsvæði. 
upplýsingar veitir sigríður Fasteignasali í gsm: 699 4610

Dæmi um íbúð
Verð: 46.500.000
íbúð númer:  204
Flatarmál: 140,7 fm
Herbergi: 4

opið HÚs þriðjudaginn 25. ágúst kl. 17:30 -18.00

Hrísmóar 2a   210 Garðabær 28.900.000 

3-4 herbergja 104 fm, endaíbúð á þriðju og efstu hæð við Hrísmóa í miðbæ 
Garðabæjar. Sér inngangur af svölum. Stórar suður svalir. Íbúðin skiptist í tvö 
rúmgóð svefnherbergi, stofu, borðstofu, sjónvarpsstofu, eldhús,baðherbergi, 
geymslu. Húsið er allt nýuppgert að utan, sem og sameign.
upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 4     stærð: 109 m2

stÓrkostLegt Útsýni

Hvítárholt   311 Borgarnes 37.500.000

94 ha land við Ósa Hvítár í Borgarfirði.  Lögbýlisréttur er á 
landinu.  Leigutekjur af Hvítá eru um kr. 400.000 á ári.  
Fallegar klettaborgir eru um landið sem yrðu mjög falleg 
bæjarstæði eða sem reitir fyrir sumarhúsabyggð.  Niður við 
ánna eru langar sandstrendur þar sem hægt að fara um á 
hestbaki eða gangandi.

upplýsingar veitir garðar Hólm sölufulltrúi 
í gsm: 899 8811

Lögbýlisréttur       stærð: 94 ha
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

867 3707

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Leitið uppLýsinga – Verið VeLkomin

Hnaus skógræktarlóðir  801 Selfoss

Einstakar lóðir fyrir frístundabyggð úr skógræktarlandi Hnauss í Flóahreppi þar 
sem saman fer metnaðarfull umhverfisstefna og fallegt útsýni.  Skógræktin er 38  
hektarar og eru lóðirnar skipulagðar innan svæðisins þar sem hver lóð er staðsett 
með tilliti til skógræktar og þess útsýnis sem svæðið býður.
upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

6 eignarlóðir     stærð: 0,5 - 0,9 ha 

opið HÚs mánudaginn 24. ágúst kl. 18.00-18.30

Hólastekkur 5   109 Reykjavík

Fallegt og vandað einbýlishús með útsýni yfir Elliðaárdalinn.  4-5 svefnherbergi.  
Nýlegt baðherbergi.  Bjartar stofur.  Arinn.  Parket á gólfum. Eldhúsið er bjart og 
rúmgott með stórum glugga.  Þvottahús og búr inn af eldhúsi.  Í kjallara er aukaíbúð 
auk stórrar geymslu sem bíður upp á ýmsa möguleika.
upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

einbýlishús      stærð: 336 m2          Aukaíbúð

tilboð

möguLeiki á aukaíbÚð með sérinngangi.

Fjallalind 145   201 Kópavogur 77.000.00025.000.000

Glæsilegt og vandað einbýlishús, með stórum og björtum stofum með arni.  5 
svefnherbergi, 50 fm bílskúr.  Fallega hönnuð lóð sem tengir vel saman hús og 
ósnortna náttúru. Rúmgóð verönd með heitum potti.   Frábært útsýni yfir borgina.  
Skipti á minni eign mögulega skoðuð.
upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

einbýlishús       stærð: 247 m2

opið HÚs þriðjudaginn 25. ágúst kl. 17.30-18.00 

Þverás 8  110 Reykjavík

Stórglæsileg sérhæð í góðu tvíbýlishúsi. Eignin er til sölu með öllu innbúi sem er 
mjög vandað og hið glæsilegasta.  Árið 2008 var íbúðin öll tekin í gegn á mjög 
vandaðan hátt. Eignin er tilvalin til útleigu, sem afdrep í höfuðborginni eða sem 
íbúð á fjölskylduvænum og rólegum stað þar sem örstutt er út í fallega náttúru.
upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     stærð: 99,9 m2 

tjarnarból 4   170 Seltjarnarnes 

Mjög rúmgóð og falleg 5 herb íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýlishúsi. Í íbúðinni eru 3 
svefnherbergi, 2. svalir og 2 stofur.  Húsið hefur fengið gott viðhald m.a  er búið 
að mála og múrviðgera, búið er að skipta um glugga og gler, báðar svalahurðir 
endurnýjaðar með gluggum, þakdúkur var lagaður og sameign máluð og skipt um 
teppi. upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     stærð: 124,2 m2

39.900.000 38.900.000

bÓkið skoðun s. 820 2222

Langalína 34   210 Garðabæ 66.900.000

Stórglæsileg íbúð á jarðhæð á einstökum útsýnisstað í  Sjálandi Garðabæjar 
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu sem hægt er að loka með hurð. Húsið stendur á 
frábærum stað alveg við sjávarflötinn og útsýnið er stórfenglegt. 127,3fm sér-
afnotaréttur á lóð. Búið er að yfirbyggja ca 20fm garðskála sem er ekki inni i 
skráðum fermetrum. upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     stærð: 152,1 m2

opið HÚs mánudaginn 24. ágúst kl. 17:30-18:00

Fossahvarf 3   203 Reykjavík

*Fallegt útsýni yfir að Elliðarárvatni* Björt og vel skipulögð rúmgóð 4ra herb. íbúð 
á 2. hæð með sérinngangi og bílskúr. Eignin er með 49,2 fm svalir yfir bílskúr. 
Eldhús U- laga, opið við borðstofu og stofu. Sjónvarpshol með útgengi út á svalir. 
Baðherbergi og þvottahús með glugga. Geymsla innaf bílskúr.
upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     stærð: 178,4 m2 

opið HÚs þriðjudaginn 25. ágúst kl. 17:30-18:00

Hofsvallagata 21  101 Reykjavík

Gullfalleg 2ja herbergja íbúð á 2. Hæð á frábærum stað við Hofsvallagötu en 
inngangur við rólega hliðargötu út frá Ásvallagötu. Upprunalegt eldhús og bað, 
rúmgott hjónaherbergi og stofa. Rúmgóð sérgeymsla í kjallara ásamt sameiginlegu 
þvottahúsi. Fallegur garður fyrir framan húsið. 
upplýsingar veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 2     stærð:  60,5 m2

25.900.000

Hringið og bÓkið skoðun s. 820-2222 

reykjavíkurvegur 66 220 Hafnarfjörður 37.800.00049.500.000

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

Herbergi: 4     stærð: 118,5 m2

opið HÚs mánudaginn 24. ágúst kl. 17:30-18:00

Laufengi 15   112-Reykjavík 31.900.000

Falleg 4ra herb endaíbúð á 1. hæð með 45 fm verönd með skjólveggjum. 
Hagstæð yfirtakanleg lán. 3 svefnherb, stór stofa, baðherbergi með baðkari og 
sturtuklefa. Tvöfalt bílskýli. Nánari upplýsingar og myndir á www.fasttorg.is  
upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 4     stærð: 99,7 m2     bílskýli:

HringDu nÚna og bÓkaðu skoðun

Hraunteigur 18   311 Borgarnes 11.500.000

Fallegur 50,5 fm sumarbústaður í landi Grímstaða í Borgarbyggð, eignaland. 
Bústaðurinn er á fallegum skjólgóðum stað. Aðeins er rétt rúmlega klukkustundar 
akstur úr bænum. Herbergin eru tvö og stofa og eldhús eru í opnu rými. Baðher-
bergið er með sturtu og salerni. Hitakútur er á. 
upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     stærð: 50.5 m2

opið HÚs þriðjudaginn 25. ágúst kl. 18.30-19.00

Faxatún 29    210 Garðabær 59.900.000 

Mikið endurnýjað einbýli á einni hæð með bílskúr. Búið er að endurnýja stóran 
hluta af lögnum og flestar innréttingar. Svefnherbergin eru 4, þrjú barnaherbergi 
og hjónasvíta með sérbaðherbergi, skrifstofu og fataherbergi. Eldhúsið er 
endurnýjað með fallegir hvítri innréttingu.  
upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 6     stærð: 192,7 m2     bílskúr

opið HÚs þriðjudaginn 25. ágúst kl.17:30-18:00

strandvegur 24    210 Garðabær 44.900.000

Glæsilega og mjög rúmgóða 4ra herbergja íbúð á annari hæð í góðu lyftuhúsi. 
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir. Örstutt er í mjög fallegar gönguleiðir meðfram 
sjónum og að ylströndinni. Sér þvottahús er innan íbúðar. Gólfefni eru úr eik og 
innréttingar eru fallegar hvítar. Stofa rúmgóð og 3 svefnherbergi. 
upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     stærð: 126,7 m2     bílageymsla

opið HÚs mánudaginn 24. ágúst kl 17.30-18.00

opið HÚs mánudaginn 24. ágúst kl. 18.30 - 19.00

tröllakór 10    203 Kópavogur

blikastígur 19   225 Álftanesi

33.900.000 

71.900.000

Mjög falleg og björt 3ja herb íbúð  á 3.hæð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í 
góðu viðhaldslitlu lyftuhúsi á frábærum stað í Kórahverfi þar sem örstutt er í skóla, 
leikskóla, íþróttahöllina og fallega náttúru. Fallegt útsýni er frá góðum suð-vestur 
svölum. Innréttingar og efnisval er samræmt. 
upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Stórkostlegt nýlegt einbýlishús, innréttað með 2ja herbergja aukaíbúð, ca 65 fm. 
Stærri íbúðin er með 5 svefnherbergi, tvær snyrtingar og bað.  Björt og stór stofa 
með opnu eldhúsi. Góð tæki og mikil rýmd. Um 60 fm útsýnis og sólarsvalir. Gert 
ráð fyrir potti þar. Einstaklega flottur bílskúr, hátt til lofts.  
upplýsingar veitir árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 3     stærð: 99,9 m2     stæði í bílgeymslu

Herbergi: 8 - 10     stærð: 307,8 m2      2 íbúðir      bílskúr   

Lindarflöt 52   210 Garðabæ 54.600.000

Frábærlega vel staðsett einbýli á einni hæð á þessum vinsæla stað í Garðabæ. 
Húsið er í góðu standi enda vel um það hugsað og talsverðar endurnýjanir hafa 
átt sér stað í gegnum tíðina, m.a. gluggar og gler, gólfefni og ofnar o.fl. Afar 
fjölskylduvæn eign með skjólsælum, fallegum og vel hirtum garði. Verið velkomin í 
opið hús 24. þ.m.. upplýsingar veitir árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 5     stærð: 178,7 m2     bílskúr

opið HÚs þriðjudaginn 25. ágúst kl. 17.30 - 18.00

bústaðavegur 57   108 Reykjavík 34.900.000

Falleg 3ja til 4ra herbergja íbúð á annarri hæð og í risi, sem er ótalið í fermetratölu. 
Íbúðin var öll tekin í gegn fyrir fáum árum, skipt um gólfefni, nýjar innréttingar í 
herbergi, holi, eldhúsi og á baði. Risið er innréttað og nýtist vel. Afar góð eign í 
góðu umhverfi. Velkomin í opið hús.
upplýsingar veitir árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 3 - 4     stærð: 97,4 m2

Þorrasalir 13–15  201 Kópavogur

Verð: 36,9 - 48,2 m

Fasteignasalan TORG kynnir nýjar, bjartar og vel skipulagðar 3ja-4ra 
herbergja íbúðir á þessum vinsæla stað í Kópavogi. Vandaðar innréttingar.  
Húsið stendur á fallegum stað fyrir ofan golfvöllinn við Vífilsstaði.  
Einstaklega fallegt útsýni. Stærðir frá 102 fm - 126 fm.  

Afhending er þremur mánuðum eftir kaupsamning.

opið HÚs ÞriðJuDaginn 25. ágÚst kL 17.30-18.00

Fjölbýlishús       stærð: 102-126 m2

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Hringið í gsm. 699-4610 og bÓkið skoðun

naustavör 2-12   200 Kópavogur

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu álklæddu fjölbýlishúsi við Naustavör í Bryggjuhverfinu í 
vestubæ Kópavogs við smábátahöfnina. Íbúðirnar eru frá 83-169 fm. Íbúðirnar verða með 
vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar 
verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum, auk þess eru margar íbúðir 
með tvennum svölum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Íbúðirnar verða afhentar án 
gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. Frábær staðsetning þar sem stutt 
er í góðar gönguleiðir, hjólreiðastíga, sundlaug og falleg útivistarsvæði. 
upplýsingar veitir sigríður Fasteignasali í gsm: 699 4610

Dæmi um íbúð
Verð: 46.500.000
íbúð númer:  204
Flatarmál: 140,7 fm
Herbergi: 4

opið HÚs þriðjudaginn 25. ágúst kl. 17:30 -18.00

Hrísmóar 2a   210 Garðabær 28.900.000 

3-4 herbergja 104 fm, endaíbúð á þriðju og efstu hæð við Hrísmóa í miðbæ 
Garðabæjar. Sér inngangur af svölum. Stórar suður svalir. Íbúðin skiptist í tvö 
rúmgóð svefnherbergi, stofu, borðstofu, sjónvarpsstofu, eldhús,baðherbergi, 
geymslu. Húsið er allt nýuppgert að utan, sem og sameign.
upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 4     stærð: 109 m2

stÓrkostLegt Útsýni

Hvítárholt   311 Borgarnes 37.500.000

94 ha land við Ósa Hvítár í Borgarfirði.  Lögbýlisréttur er á 
landinu.  Leigutekjur af Hvítá eru um kr. 400.000 á ári.  
Fallegar klettaborgir eru um landið sem yrðu mjög falleg 
bæjarstæði eða sem reitir fyrir sumarhúsabyggð.  Niður við 
ánna eru langar sandstrendur þar sem hægt að fara um á 
hestbaki eða gangandi.

upplýsingar veitir garðar Hólm sölufulltrúi 
í gsm: 899 8811

Lögbýlisréttur       stærð: 94 ha
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Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt 
einbýli mjög vel staðsett í rólegu hverfi 
miðsvæðis. Húsið er 200 fm. en þar af er 
bílskúr 41 fm.  Fjögur svefnherbergi. 

Arinn í rúmgóðri stofu. Fallega ræktuð 
lóð. Hús í mjög góðu viðhaldi.
 
Verð 52,9 millj.

Kjóahraun - Hafnarfjörður - Einbýli - Laus strax.

Lækjarás - Garðabær - Einbýli

Nýkomin glæsileg ný raðhús á tveimur 
hæðum  með innbyggðum bílskúr 
samtals ca. 240 fm. Frábær staðsetning 
innst í botnlanga. 

Mjög fallegt útsýni. Húsin afhendist 
fullbúin að innan án gólfefna. Fullbúið að 
utan, lóð grófjöfnuð. Afhending fljótlega. 

Verð 59 millj.

Nýkomin í einkasölu sérlega glæsileg 
113 fm. útsýnis íbúð á 3.hæð (efstu) í 
vönduðu fjölbýli á þessum vinsæla stað 
í Áslandinu. 

Vandaðar Alno innréttingar. 2-3 svefn-
herb. Sér inngangur af svölum. Vönduð 
og góð eign. 

Verð 33,9 millj.

Furuás 23 -27 - Hafnarfjörður - Raðhús

Þrastarás - Hafnarfjörður - 4ra herb.

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: Skemmtilega 84,4 fm 
íbúð á tveimur hæðum með sér inngang 
hæð og ris, á þessum frábæra stað við 
Selvogsgötu 8 í suðurbæ Hafnarfjarðar. 

Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi, 
eldhús, stofu, borðstofu, tvö herbergi, 
sjónvarpshol og geymslu.Snyrtileg eign. 

Verð 27,5 millj.

Mánastígur - Hf. - Einstök staðsetning

Selvogsgata  -  Hafnarfjörður - Hæð og ris

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

Vandaðar innréttingar, parket, stofa, 
borðstofa, 4 svefnherb. glæsilegt eldhús, 
ofl. Fullbúin eign í sérflokki, frábær stað-
setning og útsýni.

Verð 69,2 millj.

Norðurbakki 25D  - Hafnarfjörður - 2ja herb.
Sérlega falleg 81 fm. tveggja herbergja 
íbúð á 1.hæð í vönduðu, vel staðsettu 
fjölbýli nyrst á bakkanum. Fallegar inn-
rétttingar. Rúmgóð stofa. Flísar á gólfum. 
Verönd með sjávarútsýni. Stæði í bílakjall-
ara. 

Verð 31,9 millj.

Hilmar Bryde sölumaður s. 892 9694 
verður á staðnum.

Skógarás - Hafnarfjörður - Einbýli

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

Verð 79 millj.

Herjólfsgata 36 - Hafnarfjörður - 60 ára og eldri
Nýkomin glæsileg 96 fm. tveggja 
herbergja íbúð á 1.hæð í þessu vandaða 
fjölbýli ætlað 60 ára og eldri. 

Vandaðar eikar innréttingar, eikar parket 
á gólfi. 

Afgirt verönd út af stofu. Íbúðin er sérlega 
rúmgóð og björt. Góð sameign.

Verð 32,5 millj. 

Spóaás 15 - Hafnarfjörður -  Einbýli - Laust strax. 

Línakur - Garðabær - 4ra herb.

Fallegt einbýlishús á einni hæð við Spóaás í Áslandshverfinu í Hafnarfirði. Húsið er skráð 208,8 
fm með bílskúr sem er 38,5 fm. Húsið er fullbúið að utan sem innan. 4 svefnherbi. Eign sem vert 
er að skoða. Frábær staðsetning. Verð 57,9 millj. 

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. 4 svefnherbergi.  Hellulögð innkeyrsla með hitalögn og stór ca. 80 fm. verönd með 
skjólgirðingum og heitum potti. Verð 65 millj.

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.

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari



6 herbergja íbúð

Stærð 101,9 fm

Íbúðarhæð plús ris

Frábær staðsetning

Eign í góðu ástandi

Stangarholt

Verð : 36,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Fallegt parhús á tveimur hæðum alls 250 fm 

Glæsilegt útsýni yfir Elliðavatn 

Fjögur rúmgóð svefnherbergi og mögulegt 

að bæta við. Samþykki fyrir byggingu bílskúrs 

Stór stofa og opið eldhús með vönduðum tækjum

Fagraþing 

Verð : 89,0 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Aðalhæð, auk hluta kjallara 

Sjarmerandi hús byggt árið 1898 

Einstök staðsetning í hjarta Reykjavíkur 

Eignin er skráð 120,9 fm, eignalóð 362 fm 

Bókhlöðustígur

Verð : 55,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Vel skipulögð 114,3 fm 4 herbergja íbúð á 

1. hæð með vestur svölum 3 svefnherbergi 

Eignin getur verið laus við kaupsamning 

Engihjalli

Verð : 26,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Fallega og vel skipulögð 56,6 fermetra 

3ja herbergja íbúð auk sér geymslu í risi 

Sameiginlegt þvottaherbergi er í risi hússins 

Rauðarárstígur

Verð : 22,9 millj.Nánar: Páll 893 9929

Falleg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli 

Ein íbúð á hæð, bílastæði í bílakjallara 

Sérgarður með skjólveggjum 

Vesturgata

Verð: 43,5 millj.Nánar: Svan 697 9300

2ja herbergja m.stórum palli og bílskúr

stærð íbúðar 87,9 fm stærð bílskúrs 25,6 fm

Rúmgóð íbúð - Sérinngangur 

Stór pallur ca 70 fm 

Góður bílskúr fylgir 

Jöklasel

Verð : 31,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Mjög falleg og vel skipulögð 112,2 fm 

4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð ásamt 

herbergi í jarðhæð með aðgangi að 

baðherbergi, upplagt í leigu.

Hraunbær

Verð : 29,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Glæsileg penhouse íbúð að stærð 188,5 fm 

Þakherbergi með útgengi á pall 

Sjávarútsýni / Stæði í bílakjallara 

Vandað efnisval og glæsileg hönnun 

Lyftuhús

Vatnsstígur

Verð : 110,0 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Glæsilegt fullbúið raðhús og annað endahús
Stærð húsana frá 188,9 fm
Bílskúr sem tekur jeppa.
Vönduð hönnun, efnisval og vinna 
Borðplötur steyptar í eldhúsi og á baði 
Afhending í nóvember 2015

Austurkór 109 -113

Verð frá: 62,5 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

255 fm einbýlishús á tveimur hæðum 

Gott skipulag og stórar stofur 

Skjólgóður garður 

Fallegt útsýni til norðurs 

Látraströnd 15 

Verð : 69,9 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

Glæsilegt einbýli ofan götu, efst í botnlanga 

Eignin er á þremur hæðum, alls 297 fm með bílskúr 

Aukaíbúð á jarðhæð, öll endurnýjuð þ.e. innréttingar 

lagnir ofl. Möguleiki á nýta sem heilt einbýli eða 

skipta upp í fl einingar Stór og fjölskrúðugur garður 

Laugarásvegur

Verð : 105,0 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Falleg og vel skipulögð 80,8 fm 4ra herbergja 

útsýnisíbúð á efstu hæð í nýlega endurbættu 

steinhúsi á þessum vinsæla stað í Reykjavík 

Auk þess fylgir 21,6 fm bílskúr íbúðinni 

Samtals er eignin því 102,4 fm

Hjallavegur

Verð : 34,8 millj.Nánar: Páll 893 9929

Laus strax
2 hús eftir

Fallegt 166 fm miðjuraðhús 

Stórar stofur Vönduð tæki í eldhúsi

Sólpallur til suðurs og norðurs 

Rólegt hverfi og stutt í þjónustu

Kringlan 

Verð : 57,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Falleg 4ra herb. risíbúð

Stærð 71,9 fm. en gólflötur stærri

Íbúð í góðu ástandi

Frábær staðsetning

Fallegt sjávarútsýni

Sörlaskjól

Verð : 33,9 millj. Nánar: Hilmar 695 9500

Glæsileg 166,2 fm enda íbúð á annari hæð 

Stæði í bílageymslu 

Mikið útsýni bæði til sjávar og til fjalla, Esjan 

Útgengi út á tvennar svalir úr stofu 

Opið eldhús

Skipalón

Verð : 51,5 millj.Nánar: Davíð 697 3080

sjávarútsýni

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  www.miklaborg.is MIKLABORG

569 7000 MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Páll Þórólfsson 
sölufulltrúi 
Sími: 893 9929

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Jason Ólafsson 
sölufulltrúi 
Sími: 775 1515

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 6955520

Helgi Jónsson 
sölufulltrúi 
Sími: 780 2700



 Hlíðarvegur 60
Sérhæð 

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25.ágúst kl.17:00-17:30

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 bílastæðiNánari upplýsingar veitir: 

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

Maríubakki 22 

Verð : 19,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 24.ágúst kl.17:00-17:30

Vel skipulögð íbúð við Maríubakka 22 

2ja herbergja 71,3 fm 

Góður sameiginlegur garður 

Laus til afhendingar 

Drekavellir 18 
íbúð 104

Verð : 37,7 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 24.ágúst kl.17:30-18:00

Falleg 4ra herbergja á jarðhæð 

Vel skipulögð 126,7 fm 

Þrjú góð herbergi og stór stofa 

Þvottahús innan íbúðar

Ljósheimar 11

Verð : 33,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 24.ágúst kl.18:00-18:30

Vel skipulögð íbúð á 2 hæð við Ljósheima 11 

3ja herbergja 88,6 fm 

Góð staðsetning 

Stutt í alla helstu þjónustu

Urðarás 8 
Garðabæ

Verð : 69,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26.ágúst kl.17:00-17:30

Fallegt tvílyft einbýlishús

Eftirsóttur staður, fallegt útsýni

Eign með mikla möguleika

Sjö svefnherbergi, þrjú baðherbergi

Sér 4ra herb íbúð við núverandi skipulag

 Hofakur 1
íbúð 303

Verð : 53,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 24.ágúst kl.12:00-12:30

Glæsileg 134 fm íbúð á efstu hæð 

Lyftuhúsnæði 

Stæði í bílakjallara 

Frábært útsýni 

Virkilega vönduð íbúð 

Aratún 32

Verð : 62,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 24.ágúst kl.13:00-13:30

271 fm einbýlishús í Garðabæ

Aukaíbúð með leigutekjum 

Bílskúr 47 fm 

Garður með sundlaug 

Stutt í skóla og íþróttir

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Mýrarás 3

Verð : 58,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 24.ágúst kl.17:00-17:30

Vel skipulagt einbýli á einni hæð ásamt bílskúr 

Fallegur gróinn garður ásamt palli og heitum 

potti Fjögur svefnherbergi Stór stofa og 

borðstofa Kjallari undir bílskúr Verð: 58,5

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Furuás 1

Verð : 66,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25.ágúst kl.19:00-19:30

Fallegt og rúmgott einbýli, Góð alrými, 

og rúmgott eldhús 4-5 góð svefnherbergi 

Lóð með veröndum og potti 

Tvöfaldur bílskúr, í dag innréttuð íbúð 

Fjölskylduvænt hús, eftirsótt hverfi 

210 Garðabær 

Skólagerði 10

Verð :  59,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25.ágúst kl.18:00-18:30

Vel skipulagt parhús við Skólagerði 10 

Mikið endunýjað 5 herbergja 198,2 fm

Stór pallur 

Bílskúr 

Góð staðsetning 

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Sólvallagata 48

Verð : 44,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26.ágúst kl.18:00-18:30

Glæsileg 98,9 fm 2ja - 3ja herbergja 

Nýuppgerð íbúð Mikil lofthæð Frábær 

staðsetning Suðvestur svalir 25,5 fm 

Dimmahvarf 11a 

Verð : 69,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26.ágúst kl.18:00-18:45

Nýlegt einbýlishús og hesthús í Kópavogi

Sjarmerandi hverfi nálægt Elliðavatni

Húsið er byggt árið 1998 og hesthúsið 2010

Húsið telur gott alrými og 3-4 svefnherb.

Hesthúsið er fyrir átta hesta, vel innréttað

Austurkór 121-125

Verð frá: 44,0 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26.ágúst kl.19:00-19:30

Flott og vel skipulögð raðhús á einni hæð.

Húsin eru alls 150 fm með innbyggðum bílskúr

Opið stofu og  eldhús rými, útgengt á lóð.

Tvö svefnherbergi, fataherbergi innaf hjónaherb.

Skilast tilbúið til innréttinga eða fullbúið án 

gólfefna. Tilbúið til afhendingar

Friggjarbrunnur 12

Verð : 44,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26.ágúst kl.19:00-19:30

Parhús - frábært skipulag 

4 rúmgóð svefnherbergi 

Stærð 199 fm Innbyggður bílskúr 

Tilbúið til innréttinga 

Bjarnastígur 7,
jarðhæð

Verð : 24,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25.ágúst kl.17:00-17:45

Frábær staðsetning í rólegri götu 

Stutt í hjarta miðborgarinnar 

Gott skipulag 

Nýlegt eldhús

Ljósvallagata 14
kjallari

Verð : 28,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25.ágúst kl.18:00-18:45

Björt og góð 67 fm, 3ja herbergja íbúð 

Baðherbergi er nýlega endurnýjað 

Nýlegt skólp og drenlögn 

Frábær staðsetning

Perlukór 3A

Verð : 49,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25.ágúst kl.17:30-18:00

Sérhæð í þríbýli að stærð 150,4 fm 

Stæði í bílakjallara 

Möguleiki á fimmta svefnherberginu 

Opið eldhús og stofa 

Eign sem hefur verið vandað til 

Mikið útsýni 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Langholtsvegur 165A

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25.ágúst kl.13:00-13:30

91 fm íbúð á 2 hæð með sérinngangi 

Tvennar svalir 3 svefnherbergi 

Stór garður

Kirkjusandur 3 

Verð : 37,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25.ágúst kl.12:00-12:30

92,4 fm íbúð á jarðhæð 

Tvö svefnherbergi 

Pallur og útgengi út í garð 

Stæði í bílakjallara 

Frábær sameign

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Fitjasmári 2

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26.ágúst kl.17:00-17:45

Björt og rúmgóð efri sérhæð í tvíbýlishúsi 

145 fm hæð auk 28 fm bílskúr 

Stórar stofur og rúmgott eldhús 

Þrjú góð svefnherbergi 

Glæsilegt útsýni 
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Tvö hús óseld
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 Hlíðarvegur 60
Sérhæð 

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25.ágúst kl.17:00-17:30

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 bílastæðiNánari upplýsingar veitir: 

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

Maríubakki 22 

Verð : 19,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 24.ágúst kl.17:00-17:30

Vel skipulögð íbúð við Maríubakka 22 

2ja herbergja 71,3 fm 

Góður sameiginlegur garður 

Laus til afhendingar 

Drekavellir 18 
íbúð 104

Verð : 37,7 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 24.ágúst kl.17:30-18:00

Falleg 4ra herbergja á jarðhæð 

Vel skipulögð 126,7 fm 

Þrjú góð herbergi og stór stofa 

Þvottahús innan íbúðar

Ljósheimar 11

Verð : 33,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 24.ágúst kl.18:00-18:30

Vel skipulögð íbúð á 2 hæð við Ljósheima 11 

3ja herbergja 88,6 fm 

Góð staðsetning 

Stutt í alla helstu þjónustu

Urðarás 8 
Garðabæ

Verð : 69,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26.ágúst kl.17:00-17:30

Fallegt tvílyft einbýlishús

Eftirsóttur staður, fallegt útsýni

Eign með mikla möguleika

Sjö svefnherbergi, þrjú baðherbergi

Sér 4ra herb íbúð við núverandi skipulag

 Hofakur 1
íbúð 303

Verð : 53,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 24.ágúst kl.12:00-12:30

Glæsileg 134 fm íbúð á efstu hæð 

Lyftuhúsnæði 

Stæði í bílakjallara 

Frábært útsýni 

Virkilega vönduð íbúð 

Aratún 32

Verð : 62,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 24.ágúst kl.13:00-13:30

271 fm einbýlishús í Garðabæ

Aukaíbúð með leigutekjum 

Bílskúr 47 fm 

Garður með sundlaug 

Stutt í skóla og íþróttir

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Mýrarás 3

Verð : 58,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 24.ágúst kl.17:00-17:30

Vel skipulagt einbýli á einni hæð ásamt bílskúr 

Fallegur gróinn garður ásamt palli og heitum 

potti Fjögur svefnherbergi Stór stofa og 

borðstofa Kjallari undir bílskúr Verð: 58,5

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Furuás 1

Verð : 66,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25.ágúst kl.19:00-19:30

Fallegt og rúmgott einbýli, Góð alrými, 

og rúmgott eldhús 4-5 góð svefnherbergi 

Lóð með veröndum og potti 

Tvöfaldur bílskúr, í dag innréttuð íbúð 

Fjölskylduvænt hús, eftirsótt hverfi 

210 Garðabær 

Skólagerði 10

Verð :  59,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25.ágúst kl.18:00-18:30

Vel skipulagt parhús við Skólagerði 10 

Mikið endunýjað 5 herbergja 198,2 fm

Stór pallur 

Bílskúr 

Góð staðsetning 

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Sólvallagata 48

Verð : 44,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26.ágúst kl.18:00-18:30

Glæsileg 98,9 fm 2ja - 3ja herbergja 

Nýuppgerð íbúð Mikil lofthæð Frábær 

staðsetning Suðvestur svalir 25,5 fm 

Dimmahvarf 11a 

Verð : 69,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26.ágúst kl.18:00-18:45

Nýlegt einbýlishús og hesthús í Kópavogi

Sjarmerandi hverfi nálægt Elliðavatni

Húsið er byggt árið 1998 og hesthúsið 2010

Húsið telur gott alrými og 3-4 svefnherb.

Hesthúsið er fyrir átta hesta, vel innréttað

Austurkór 121-125

Verð frá: 44,0 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26.ágúst kl.19:00-19:30

Flott og vel skipulögð raðhús á einni hæð.

Húsin eru alls 150 fm með innbyggðum bílskúr

Opið stofu og  eldhús rými, útgengt á lóð.

Tvö svefnherbergi, fataherbergi innaf hjónaherb.

Skilast tilbúið til innréttinga eða fullbúið án 

gólfefna. Tilbúið til afhendingar

Friggjarbrunnur 12

Verð : 44,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26.ágúst kl.19:00-19:30

Parhús - frábært skipulag 

4 rúmgóð svefnherbergi 

Stærð 199 fm Innbyggður bílskúr 

Tilbúið til innréttinga 

Bjarnastígur 7,
jarðhæð

Verð : 24,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25.ágúst kl.17:00-17:45

Frábær staðsetning í rólegri götu 

Stutt í hjarta miðborgarinnar 

Gott skipulag 

Nýlegt eldhús

Ljósvallagata 14
kjallari

Verð : 28,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25.ágúst kl.18:00-18:45

Björt og góð 67 fm, 3ja herbergja íbúð 

Baðherbergi er nýlega endurnýjað 

Nýlegt skólp og drenlögn 

Frábær staðsetning

Perlukór 3A

Verð : 49,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25.ágúst kl.17:30-18:00

Sérhæð í þríbýli að stærð 150,4 fm 

Stæði í bílakjallara 

Möguleiki á fimmta svefnherberginu 

Opið eldhús og stofa 

Eign sem hefur verið vandað til 

Mikið útsýni 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Langholtsvegur 165A

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25.ágúst kl.13:00-13:30

91 fm íbúð á 2 hæð með sérinngangi 

Tvennar svalir 3 svefnherbergi 

Stór garður

Kirkjusandur 3 

Verð : 37,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 25.ágúst kl.12:00-12:30

92,4 fm íbúð á jarðhæð 

Tvö svefnherbergi 

Pallur og útgengi út í garð 

Stæði í bílakjallara 

Frábær sameign

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Fitjasmári 2

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26.ágúst kl.17:00-17:45

Björt og rúmgóð efri sérhæð í tvíbýlishúsi 

145 fm hæð auk 28 fm bílskúr 

Stórar stofur og rúmgott eldhús 

Þrjú góð svefnherbergi 

Glæsilegt útsýni 
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Tvö hús óseld

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is



Fallega og vel skipulögð 96,7 fm 4ra herbergja 

íbúð á 3. hæð að meðtöldu 9,6 fermetra 

herbergi með aðgengi að snyrtingu í risi 

og 7,9 fermetra sér geymslu í kjallara

Hringbraut 

Verð : 32,9 millj.Nánar: Páll 893 9929

Falleg íbúð á annarri hæð að stærð 120,7 fm 

Stæði í bílakjallara 

Þrjú svefnherbergi og sjónvarpshol 

Opið eldhús og stofa, útgengi úr stofu

Álfkonuhvarf 67 

Verð : 37,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Falleg jarðhæð 80,0 fm verið er að laga 

skráningu hjá FMR Þrjú svefnherbergi 

Sérinngangur Mikið endurnýjuð, 

bæði bað og eldhús 

Frábær staðsetning

Tunguvegur

Verð : 29,5 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Laus strax

Laus strax

Mjög mikið endurnýjað 224,6fm 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

Keilufell

Verð : 57,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Íbúðirnar eru staðsettar 
í miðbæ Garðabæjar 
á frábærum útsýnisstað

Gott úrval 3-4ra herbergja 
íbúða í mörgum útfærslum, 
allar með stæði í bílageymslu

Rúmgóðar svalir 
til suðurs og vesturs

Glæsilegar innréttingar 
frá GKS og vönduð tæki

Þetta er glæsilegt 
viðhaldslítið lyftuhús

Garðatorg 

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

OPIÐ HÚS 
þriðjudaginn 25.ágúst kl.17:00-19:00

Sölumenn verða með heitt 
á könnunni fyrir gesti

Mjög gott 237,6 fm einbýlishús ásamt 49,1 fm 

bilskúr, samtals : 286,7 fm 

Mikið að óskráðum fm 

Heitur pottur. Arinn í stofu 

Eignin er laus strax

Bröndukvísl

Verð : 70,0 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Glæsilegt einbýlishús

Alls fimm svefnherbergi

Eldhús og bað nýlegt

Allt húsið mikið endurnýjað

Stutt frá Versló og Kringlu

Seljugerði 

Verð : 77,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

87,4 fm 2ja til 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 

Þvottahús með útgengi 

Sólpallur til suðurs

Drekavellir

Verð : 24,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Sjarmerandi íbúð og ris við Lindargötu
Aðflutt hús að hluta, allt endurnýjað 2004
Neðri hæð : stofa, eldhús, herbergi
Efri hæð : fallegt alrými, herbergi og bað
Eigninni fylgja fínar svalir og skjólgóð lóð
Einstök eign á þessum eftirsótta stað.

Lindargata 

Verð : 47,9 millj. Nánar: Atli 899 1178

Glæsilegt 490 fm iðnaðar - og þjónustuh. á 

ábernadi stað. Um er að ræða húsnæði á einni 

hæð með innkeyrsluhurðum. Eignin var mest 

öll endurnýjuð fyrir nokkrum árum.

Húsnæðið er laust strax

Skemmuvegur 6

TILBOÐNánar: Svan 697 9300

Til leigu 479,5 fm vel staðsett húsnæði á 

Austurströnd. Húsnæðið er á jarðhæð með 

göngu- og innkeyrsluhurð. Hægt er að aðlaga 

húsnæðið að nýjum leigutaka. Samþykkt hefur 

verið að fjölga gluggum ef þurfa þykir.

Austurströnd 5

TIL LEIGUNánar: Svan 697 9300

Góð 5 herbergja íbúð 

Falleg íbúð á annari hæð að stærð 156,5 fm 

Bjartar stofur og rúmgott eldhús

Tvennar svalir - Bílskúr 

Frábær staðsetning

Laxakvísl

Verð : 41,0 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Endaíbúð á þriðju hæð 

Íbúðin að stærð 141,1 fm 

Bílskúr að stærð 32,5 fm 

Hönnun eftir Sigvalda nýtur sín vel 

Endurnýjað baðherbergi

Háaleitisbraut

Verð : 44,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Mjög snyrtilegt 187,9 fm 7 herbergja raðhús 

með 28,2 fm bílskúr, samtals : 216,1 fm 

5 svefnherbergi 2 baðherbergi 

Suður garður

Birtingakvísl

Verð : 57,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Fallegt einbýlishús að stærð 180,2 fm 

Möguleiki á yfirtöku á 51,5 milljónum 

Greiðslubyrgði á mánuði 252.426 kr 

Sér hannaður garður, viðhalds léttur

Þingás

Verð : 64,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Glæsileg og rúmgóð 83,6 fm 

2ja herbergja íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli 

Sérlega björt íbúð með vönduðum 

innréttingum og gólfefnum 

Eigninni fylgir bílastæði í bílakjallara 

Lindargata

Verð : 40,9 millj.Nánar: Svan 697 9300

Laus strax

Laus strax

Glæsilega hönnuð 150 fm endaíbúð 

Hönnuð af Rut Káradóttur 

Gólfhiti og vönduð tæki og innréttingar 

Stórar svalir 

Einstök eign 

Hrólfsskálamelur

Verð : 69,9 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is



LUNDUR 1 – 200 KÓP

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 24. ÁGÚST 
KL. 19:30 – 20:00

• 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   

VINDAKÓR 16 – 203 KÓP
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 24. ÁGÚST KL: 17:30 – 18:00
• Virkilega flott 3ja herbergja, 104,6 fm íbúð á 2. Hæð
• Íbúðin er í lyftuhúsi með útsýni til suðurs.
• Rúmgóð svefnherbergi og stórt eldhús með nægu skápaplássi.
• V. 33,5 millj.  

VESTURVALLAGATA - 101 RVK
Einstaklega glæsileg 80,1 fm. 3-4 herbergja íbúð á 3. hæð í þríbýli.  Eignin hefur fengið afar gott 
viðhald síðustu ár, sprunguviðgert og málað 2013 og sameign máluð og skipt um teppi 2014.  Eignin 
er byggð 1999, þá var þessari hæð bætt við upprunlegu eignina. Frábært útsýni.  
Afar vandaðar og sérsmíðaðar innréttingar.  Mikil lofthæð í hluta íbúðar.  
Sameign afar snyrtileg  
V. 38,9 millj.

HLÍÐARHJALLI 61 – 200 KÓP
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 24. ÁGÚST KL: 18:30 – 19:00
• Falleg 3ja herbergja, 77,5 fm íbúð auk geymslu á 2.hæð.
• Snyrtileg og vel skipulögð eign með útsýni til suðvesturs.
• Mjög góð staðsetning í suðurhlíðum Kópavogs.  
• V. 27,9 millj   

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

LUNDUR 1 – 200 KÓP
• Stórglæsileg ca. 140 fm íbúð á jarðhæð / verönd
• Rúmgóðar stofur og tvö herbergi / fataherbergi
• Vandaðar eikarinnréttingar / granít-steinn í innréttingum
• Stæði í lokaðri bílgeymslu / lyftuhús
• LAUS TIL AFHENDINGAR Í NÓVEMBER
• V. 54,9 millj. 

REYKÁS 1 - 110 RVK
• Glæsilegt rúmlega 200 fm endaraðhús 
• 4 svefnherb., 2 stofur, 2 baðherbergi
• Stórglæsilegt eldhús með granít-stein
• Eign hefur verið töluvert mikið endurnýjuð
• Skjólgóður garður með afgirtri verönd
• V. 57,9 millj. 

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

LYNGMÓAR – 210 GBÆ
• Um er að ræða 3ja herb íbúð 3ju hæð
• Tvö svefnherbergi / rúmgóð stofa
• Yfirbyggðar vestur-svalir
• Íbúð er 94 fm með bílskúr sem er 18 fm
• Aðeins 6 íbúðir í stigahúsi
• V. 32,9 millj. 

LÆKJARFIT 17 – 210 GBÆ
Glæsilegt og frábærlega staðsett 270,9 fm. 8 herbergja einbýlishús.  Afar vandaðar innréttingar og 
gólfefni. 5 svefnherbergi og 2 baðherbergi.  Eignin er staðsteypt og klædd að utan með áli.  
Lóð er full frágenginn.  53,2 fm. Bílskúr.  Stutt í skóla og alla þjónustu.  
Sólpallur með heitum pott.
V. 99,8 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband 
þÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
þÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

Nadia Katrín
sölufulltrúi

Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is



Guðjón Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Kristín J. Rögnvaldsdóttir 
Sölumaður 
Gsm: 893-4248

Hjálmar Jóhannsson 
Sölumaður 
Gsm: 778-0347

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

 

ÞORLÁKSGEISLI, 3. HÆÐ
113 RVK. 2 ja herb. falleg íbúð, vandaðar innrét-

tingar, stæði í bílageymslu, lyftuhús, álklætt.  
Verð 28.5 millj.

 

HVERFISGATA
101 RVK. 3ja herb. 121,6 fm. 3ja hæð. Falleg 

íbúð.  Lyftuhús.  
Verð 41 millj.

 

AUSTURBRÚN
104 Rvk.   Sérhæð. 163 fm. Stór bílskúr innrét-
taður sem íbúð.  Góð staðsetning. Falleg íbúð. 

Verð 48,9 millj. 

 

LANGALÍNA 11
210  Gbæ.  123,9 fm. 3ja herb. Vandaðar innrét-
tingar og gólfefni.   Stæði í bílageymslu. Fallegt 
útsýni.  Álklætt lyftuhús.  Verð 41,9 millj

Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

Glæsilegt 3ja hæða álklætt 
fjölbýlishús með lyftu við 
Löngulínu 33-35 ásamt 
bílageymslu. 110-128 fm. 
íbúðir. 
Vandaðar innréttingar. 
Sjávarútsýni.

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

• 160 fm. 
• Stórglæsileg penthouseíbúð. 
• Efsta hæð. 
• Ca. 95 fm. þaksvalir. 
• 2 stæði í bílgeymslu.  
• Vandaðar innréttingar. 
• Innfelld lýsing. 
• Aukin lofthæð. 
• Frábært útsýni.

Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.   
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.   

Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.   
Glæsileg hönnun að innan sem utan. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari  
upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

Glæsilegt 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 15-23 ásamt bíla-
geymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar 
verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bíla-
geymslu fylgja flestum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, 
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

 
HRAUNTUNGA

200 Kóp.  Tengihús.  214,3 fm.  Stórar 
þaksvalir.  Góð staðsetning í lokaðri 

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

109 Rvk.  4ra. herb.  Góðar innrétt-
ingar, parket á gólfum, bað flísalagt.  

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

104 Rvk.  2ja herb. 60,4 fm. Miðhæð.   
Endurnýjað að utan. Verð 18,9 millj.  

 
LÆKJASMÁRI

200 Kóp.  4ra. herb.  Mjög góð 4ra 
herb. á 1. Hæð.  Stór timburverönd.  

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

107 Rvk.  Snyrtilega og vel við haldin 
2ja herb íbúð, vel skipulögð. 

 
LAUGARNESVEGUR

105 Rvk.  3ja herbergja íbúð á 2. hæð.  
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla 

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

103 Rvk.  4ra herb 111 fm í VR blokk-
inni.  Góð og snyrtileg íbúð í þessu 

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.  
Jarðvegspúði er kominn. 
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

108 Rvk.  3ja herb. 82 fm. Mikið 
endurnýjuð, innréttingar og gólfefni. 

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

FELLAHVARF
203 Kóp.  Raðhús.   
Mjög vandað, fallegt 
útsýni, innbyggður bílskúr.  
Verð 54,9 millj. 

KRISTNIBRAUT 5 
EFRI HÆÐ
113 Rvk.  189 fm efri sér-
hæð.   Stórglæsilegt íbúð. 
Frábært útsýni. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni.  
Innbyggður bílskúr.  

KEILUFELL
109 Rvk.  Mjög gott og 
mikið standsett einbýlis-
hús.  Stór og góður garður.  
Sérbyggður bílskúr.

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

111 Rvk.  
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.  

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

105 Rvk.  
115 fm. 4ra herb.  
Góð staðsetning.   
Verð. 28,7 millj.

   

 
ÁLFKONUHVARF 

203 Kóp.   
110 fm 4ra. herb íbúð.  Stæði í 

bílageymslu.  Stór timbursólverönd.   
Sér inngangur. Verð 32,9 millj  

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í Kópavogi.  2ja til 4ra herb. Verð frá 28,5 millj. 
Álklætt hús. Vandaðar íslenskar innréttingar. Sjávarútsýni. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  
Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari 
upp lýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

Stórglæsilegar íbúðir við  
Naustavör í Kópavogi

NAUSTAVÖR
NÝBYGGING

Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Sjálandshverfinu í Garðabæ. 2ja til 4ra herb.  Álklætt hús.  Vandaðar íslenskar 
innréttingar. Stórglæsilegt óhindrað sjávarútsýni. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  Fallegar íbúðir byggðar af 
vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjár festingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

NÝBYGGINGLANGALÍNA
Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Garðabæ

LUNDUR
• 200 KÓP.
• Rað- og parhús.
• 222,8 fm. til 249,2 fm.
• Tveggja hæða.
• Bílskúr.
• Afhent tilbúið til innréttinga. 

NÝHÖFN
• 210 Gbæ.
• 138 fm. 
• 4ra herb.
• Stæði í bílageymslu.
• Fallegar innréttingar.
• Tvennar svalir.
• Glæsilegt sjárvarútsýni. 
• Íbúðin er laus..

SÚLUHÓLAR 2, 2.HÆÐ
• 111 RVK. 
• 4ra herb. 111,3 fm. 
• Bílskúr.  
• Endaíbúð.  
• Fallegt útsýni. 

Verð 28,5 millj 

Opið hús þriðjudag á milli 
kl. 17:00 og 17:30. 

ÖRVASALIR
• 201  Kóp. 
• 200 fm  
• Einbýli á einni hæð.  
• Vel skipulagt hús. 
• Innbyggður bílskúr.  
• Góð staðsetning. 
• Afhent tilbúið til innréttinga. 

URRIÐAKVÍSL 13
• 110  Rvk.  
• Einbýlishús.  
• Fallegt og gott hús.  
• Góð staðsetning.    

Opið hús í dag mánudag á 
milli kl. 17:30 og 18:00. 

SELJALAND 
• 108 RVK. 
• 4ra herb. 
• 123,5 fm. 
• Bílskúr þar af 24,4 fm. 
• Góð sameign innan sem  
 utan.  

Verð 39,9 millj. 

LANGALÍNA 13
• 210  Gbæ.  
• 112,3 fm. 4ra herb. 
• Vandaðar innréttingar og  
 gólfefni.   
• Stæði í bílageymslu. 
• Fallegt útsýni.  
• Álklætt lyftuhús.  
Opið hús í dag mánudag á 
milli kl. 16:30 og 17:00. 

SVIÐHOLTSVÖR 1
• 225 Gbæ. 
• Einbýli. 222 fm.  
• Bílskúr. 
• Möguleiki á 5 svefnherb.  
• Glæsilegt nýlegt eldhús.  
 Verð 54,9 millj. 
Opið hús miðvikudag á milli 
kl. 17:00 og 17:30.

HLÍÐARHJALLI 62 
• 2. HÆÐ
• 200 Kóp. 
• 2ja herb. 
• Gott skipulag. 
• Góðar svalir. 
• Þvottahús innaf íbúð  
Verð 23,9 millj. 
Opið hús í dag mánudag á 
milli kl. 16:00 og 16:30. 
  

EIKARÁS 4
• 210  Gbæ. 
• Einbýli. 315 fm. 
• Stórglæsilegt hús.  
• Sérsmíðaðar fallegar 
 innréttingar og gólfefni.  
• Gott útsýni.  

Opið hús í dag mánudag á 
milli kl. 17:00 og 17:30. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ÓSKUM EFTIR 
ÖLLUM GERÐUM 
EIGNA TIL SÖLU. 

MIKIL SALA

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝBYGGING



GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI 535 1000 
stakfell@stakfell.is

stakfell.is

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur
sölumaður
gsm 660 4777

 SKÓGARVEGUR 12-14 - 103 RVK.     

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.

ÁLFHÓLSVEGUR 111  - 200 KÓPAVOGUR Verð frá: 39,9 M.

Sölusýning þriðjudaginn 25. ágúst frá 18:00 til 18:30. 
Nýtt þriggja hæða fjölbýlishúsi á góðum stað í Kópavogi. Í húsinu eru fimm þriggja til fimm 
herbergja íbúðir sem allar hafa sér inngang. íbúðirnar afhendast fullbúnar, án gólfefna í 
september/október 2015. Einstakt tækifæri til að eignast nýja íbúð í grónu hverfi.

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali

EINAR S. 
VALDIMARSSON
Löggiltur fasteignasali
gsm 840 0314

EDWIN 
ÁRNASON
Sölumaður
gsm 893 2121

ÓSKAR H.
BJARNASEN
Héraðsdómslögmaður, LL.M.
löggiltur fasteignasali
gsm 691 1931

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
gsm 865 3022

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Móttaka –
skjalavarsla

Verð: 33,7 M.

BREIÐAVÍK 37 - 112 RVK.                   31,5 M.

96,3 fm. 3ja herbergja íbúð á annari hæð 
með sér inngangi. Parket og flísar á gólfum, 
gott skápapláss. Þvottahús innan íbúðar. 
Rúmgóðar svalir og gott útsýni.

 LAMBASTAÐABRAUT 1 - 170 SELTJ.     54,9 M.              

Sérlega rúmgóð og skemmtileg 152,8 fm. 
efri sér hæð og ris ásamt bílskúr á þessum 
vinsæla stað. Frábær sjávarsýn. Svalir. Sér 
inngangur. Miklir möguleikar.

 LINDARGATA 28 - 101 RVK.                  31,5 M.

47 fm til 91 fm. að stærð. Þessar íbúðir 
henta vel fyrir þá sem kjósa að búa nálægt 
allri þeirri þjónustu og verslun sem miðborg 
Reykjavíkur hefur upp á að bjóða. Íbúðir 
afhendast fullbúnar með gólfefnum og 
heimilistækjum. Auk íbúðanna eru fjórar vel 
búnar vinnustofur á jarðhæð í bakgarði húss.

NÝBYGGING

NÝBYGGING

 LOFNARBRUNNUR 22-28                     34,4 M.

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.

Lof-
nabrunnar

  VOGATUNGA 84-88 - 207 RVK       .    34,2 M.

Raðhús í Vogatungu 84 – 88 í Mosfellsbæ. 
Húsin eru 161,1m² að stærð á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr og afhendast 
fullfrágengin að utan með grófjafnaðri lóð. 
Að innan afhendist húsin ófrágengin.

 KOLBEINSMÝRI 12, 170 SELTJ.            79,5 M.

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

NÝBYGGING

  VESTURTÚN 53B - 225 ÁLFTANES.      35,9 M.

Opið húsið þriðjud. 25. ágúst frá 17 til 17:30
FJÖLSKYLDUVÆNN GULLMOLI Á 
ÁLFTANESINU - LAUS STRAX! Sérlega vel 
skipulagt 96 fm. 4ra herb. parhús á einni 
hæð með góðri verönd og grónum garði. Ris 
yfir allri íbúðinni. Frábær staðsetning. Stutt í 
skóla, sundlaug og útivistarparadís. Laust við 
kaupsamning.

OPIÐ HÚS

   RÁNARGATA 8 - 101 RVK.                   135 M.

Fullbúið gistiheimili með 8 íbúðaherbergjum 
og 2 studió íbúðum og sameiginlegum 
morgunverðasal alls 263,1 fm.Eignin hefur 
verið í dagleigu á sumrin og lengri tíma leigu 
á veturna. Húsið er í snyrtilegu ástandi. 
Lóðin er eignalóð. Hér er um að ræða 
einstakt tækifæri fyrir aðila sem vill taka 
við fyrirtæki í fullum rekstri gistiheimilis og 
hótelgeiranum í póstnúmeri 101.

   KRISTNIBRAUT - 113 RVK.                 34,5 M.

Gott útsýni, 3ja herbergja falleg íbúð á 2. 
hæð. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, stofu, 
þvottahús, baðherbergi og tvö svefnherbergi. 
Falleg útsýni er úr íbúðinni. Íbúðin getur 
verið laus 15 september nkm. 

   KRISKJUGERÐI 15 - 190 VOGAR.          44 M.

OPIÐ HÚS að Kirkjugerði 15, 190 Vogum. 
Þriðjudaginn 25. ágúst milli kl 18:00 og 
18:30. 291,5 fm Einbýlishús á einni hæð  í 
Vogum á Vatnleysuströnd. Hér er um að 
snyrtilegt hús í Vogunum þar sem stutt er í 
þjónustu. Eignin getur verið laus fljótlega. 
Eigendur eru tilbúnir í skipti á minni eign, 
helst á höfuðborgarsvæðinu.

OPIÐ HÚS

 LAXATUNGA 207 - 270 MOS.                41,5 M.

Einstaklega vel hönnuð 183,4 fm parhús með 
innbyggðum bílskúr við Laxatungu 205-207 í 
Mosfellsbæ. Húsin afhendast fullfrágengin að 
utan með grófjafnaðri lóð. Að innan afhendist 
húsin tilbúin til innréttingar, eða lengra 
komin samkvæmt samkomulagi. Áætlaður 
afhendingatími húsanna er nóvember 2015.

NÝBYGGING

 KLAPPAKÓR 1C - 203 KÓP.                   45,9 M.

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.



SKIPALÓN 1 - 220 Hafnarfirði
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FRÁBÆR STAÐSETNING – verslun og þjónusta í göngufæri

Ø  Nýjar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir.
Ø  Glæsileg hönnun frá ASK Arkitektum.
Ø  Stærðir frá 69,5 fm til 153,8 fm.
Ø  16 íbúðir með sér stæði í bílgeymslu.
Ø  Lyfta í sameign.
Ø  Mynd-dyrasími.

Ø  Innréttingar og hurðir frá Parka ehf.
Ø  Eldhústæki eru frá Gorenje.
Ø  Sérgeymsla í kjallara fylgir öllum íbúðum.
Ø  Húsið er klætt með álklæðningu að utan.
Ø  Afhending í sept. – okt. 2015.
Ø  Verð frá 25,3 – 50,8 millj.

 

Sölumenn verða á staðnum

e

e

Rúmgóðar suðvestursvalir 
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Ø  16 íbúðir með sér stæði í bílgeymslu.
Ø  Lyfta í sameign.
Ø  Mynd-dyrasími.

Ø  Innréttingar og hurðir frá Parka ehf.
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Sölumenn verða á staðnum
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Rúmgóðar suðvestursvalir 
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Ø  16 íbúðir með sér stæði í bílgeymslu.
Ø  Lyfta í sameign.
Ø  Mynd-dyrasími.

Ø  Innréttingar og hurðir frá Parka ehf.
Ø  Eldhústæki eru frá Gorenje.
Ø  Sérgeymsla í kjallara fylgir öllum íbúðum.
Ø  Húsið er klætt með álklæðningu að utan.
Ø  Afhending í sept. – okt. 2015.
Ø  Verð frá 25,3 – 50,8 millj.

 

Sölumenn verða á staðnum
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Rúmgóðar suðvestursvalir 

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:



HÓLABRAUT - 4RA HERB,BÍLSKÚR
Glæsilega og vel skipulögð 4ra herb. íbúð á 3. hæð, með bílskúr, í  
fallegu fjölbýli í Hafnarfirði. Norður- og suðursvalir með glæsilegu 
útsýni. Þrjú rúmgóð svefnherbergi með skápum.  Stór og björt stofa 
og borðstofa. Þvottahús er innan íbúðar. Sérgeymsla er í kjallara og 
innangengt í bílskúr frá sameign. Verð 34.9 millj.

SAFAMÝRI - 4RA MEÐ BÍLSKÚR
Góð 97,3 fm endaíbúð á 2.hæð ásamt 21,8 fm bílskúr samtals 
119,1 fm að stærð. Þrjú svefnherbergi. Stór og björt stofa.Rúmgott 
eldhús. Tvennar svalir. Húsið lítur vel út er vel við haldið.  
Frábær staðsetning Verð 35,5 m

ESKIVELLIR - 3-4RA HERBERGJA
Mjög góð 3-4ra herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Góð stofa 
með stórum vestursvölum. Falleg innrétting í eldhúsi. Tvö góð 
svefnherbergi og herbergi skráð sem geymsla með góðum gluggum. 
Flísalagt baðherbergi með hornbaðkari. Þvottahús innan íbúðar. 
Verð 27,9 millj.

STÓRHOLT - 3JA HERBERGJA
Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 1. hæð með aukaherbergi í kjallara. 
Falleg innrétting í eldhúsi. Tvö svefnherbergi innan íbúðar. Lítið 
flísalagt baðherbergi með sturtu. Í kjallara er herbergi (skráð 
sem geymsla) með aðgangi að snyrtinu og sturtu. Hergbergið er í 
útleigu. Verð 31,5 millj.

GOÐHEIMAR - 3JA HERBERGJA
Mjög falleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi í þríbýlishúsi. Falleg innrétting í eldhúsi. Góð stofa. 
Tvö svefnherbergi með skápum. Flísalagt baðherbergi með sturtu. 
Gólfefni, parket og flísar.  Verð 34,9 millj.

GERÐARBRUNNUR - PARHÚSALÓÐ 
Vel staðsett lóð með óheftu útsýni í Úlfarsfellslandi. Húsin 
eru 282 fm að stærð. Komnir eru sökklar,skolplagnir og fyllt í 
grunninn,drenlögn og búið að fylla að. Gler og gluggar fylgja ofl. 
Staðsetning er frábær á skjólsælum og sólríkum stað og er nýja 
íþróttasvæði Fram handan götunnar Verð 29,5 millj

SUMARHÚS VIÐ NORÐURÁ 
MUNAÐARNESLANDI
Glæsilegt og vandað heilsárshús á eignarlandi á bakka Norðurár 
í Munaðarneslandi. Húsið er skráð 78 fm auk geymslu og ca.100 
fm verandar Þrjú góð svefnherbergi og rúmgóð stofa með mikilli 
lofthæð. Hitaveita og heitur pottur. Staðsetnng er einstök á 
rólegum og góðum stað með útsýni yfir ána.Verð 39,5 m

SUMARHÚS - MOSFELLSBÆ
Fallegt og velbyggt sumarhús við Langavatn í Mosfellsbæ. Húsið 
sem er 32 fm að stærð auk millilofts stendur á 4970 fm eignarlóð. 
Húsnæðið skiptist í stofu, eldhús, svefnherbergi og baðherbergi. 
Stór verönd er við húið með heitum potti. Verð 21,9 millj. SKIPTI 
ERU MÖGULEG Á FASTEIGN Á AKUREYRI. 

NORÐURVANGUR - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
Fallegt 164,7 fm einbýli ásamt tvöföldum 51,2 fm bílskúr samtals 
215,9 fm að stærð. Stórar stofur með fallegum arni. Fallegt 
endurnýjað eldhús.  Fjögur svefnherbergi. Gróinn og fallegur garður 
og verönd. Verð 57.7 millj

BORGARTÚN - GLÆSIEIGN
Glæsileg 148 fm íbúð á 6. hæð (efstu) í  lyftuhúsi auk stæðis í 
bílageymslu. Gengið beint inn í íbúð úr lyftu. Tvö rúmgóð herbergi 
og stór og björt stofa, sólstofa, útg. á suðursvalir.  Gegnheilt parket 
og náttúruflísar á gólfum. Verð 54,9 millj.

LINDARGATA 31 - FALLEG EIGN
Vorum að fá glæsilega 4ra herb. 136 fm íbúð á efstu hæð (3.)
auk stæðis í bílageymslu, í fallegu lyftuhúsi. Einstaklega vönduð, 
falleg og vel skipulögð íbúð. Tvö rúmgóð svefnherbergi og stórar og 
bjartar stofur. Suðursvalir. Verð 62,9 millj. 

ÁSAKÓR -140 FM. ENDAÍBÚÐ
Glæsileg 140 fm endaíbúð á efstu hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í 
bílageymslu. Einstakt útsýni er úr eigninni. Tvö svefnherbergi, hægt 
að hafa þrjú. Stórar og bjartar stofur. Vandað eldhús með granít 
plötum. Stórar suður svalir. Verð 46,5 m

Viðar Böðvarsson 
viðskiptafr. og lögg. fast. 

Gústaf A. Björnsson 
lögg. fast.    

Kristín Pétursdóttir 
lögg. fast.

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr.

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

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

EIGNIR VIKUNNAR

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

Fannborg 3 - 4ra herbergja íbúð með útsýni
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 25.8 FRÁ KL.17-17:30

Fannborg 3, Kópavogi, 3.hæð t.v.: 

Góð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð miðsvæðis 
í Kópavoginum. Stórar suðursvalir með 
frábæru útsýni. 

Verð 28,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 25.8. 
FRÁ KL. 17-17:30

Reykjabyggð  10 Mosfbæ,m. aukaíb. 
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 26.8 KL. 17-17:30

Reykjabyggð 10 , Mosfellsbæ:  
Ca. 179 fm. vandað einbýli á góðum stað 
við Reykjabyggð í Mosfellsbæ. . Baðherbergi 
er einstaklega vandað með nuddbaðkari og 
sérsturtuklefa. Í bílskúr hefur verið innréttuð 
stúdíoíbúð sem getur hentað vel að leigja. 

Verð 48,9 millj. 

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 26.8. 
FRÁ KL. 17-17:30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Tjarnarból Seltjarnarnesi 
MIKIÐ ENDURNÝJUÐ ÚTSÝNISÍBÚÐ

Atvinnuhúsnæði  
Garðaflöt, Garðabæ.

Ca. 130 fm. björt og falleg íbúð á góðum stað við Tjarnarból á Seltjarnarnesi auk rúmlega 21 fm. 
bílskúrs. Íbúðin skiptist í 3-4 svefnherbergi. Endurnýjað eldhús og baðherbergi auk rúmgóðrar 
stofu. Stórar suðursvalir eru frá stofu með fallegu sjávarútsýni. Stutt í alla þjónustu, skóla og 
íþróttaaðstöðu. 

Ca. 60 fm bjart og fallegt atvinnuhúsæði á einni hæð á frábærum stað í Garðabæ. Getur hentað 
fyrir ýmis konar starfsemi. Tvennar inngöngudyr, ýmsir möguleikar í innréttingu og nýtingu. Fallegt 
umhverfi í íbuðarhvefi, nálægt aðalþjónustukjara Garðabæjar  Verð 16,5 millj.

Eignir

Hringbraut, 101 Rvk, efri sérhæð + 
bílskúr
Fold fasteignasala kynnir: 3ja herbergja 71 fm 
efri sérhæð í 3-býli ásamt 23,1 fm bílskúr, samtals 
94,1 fm. Parket og flísar á gólfum. Tvennar svalir. 
Sameiginlegur inngangur.  Verð 31,9 millj.

Eignarlóðir við Apavatn-GOTT VERÐ
Tvær samliggjandi eignarlóðir í landi Vatnsholts 
suð-austan við Apavatn eru til sölu. Þær eru í skip-
ulögðu frístundahverfi. Virk samtök lóðareigenda. 
Lóðirnar eru í grónum móum og er útsýni yfir 
Apavatnið og til fjalla mjög fallegt. Vegur og vatn 
eru við lóðarmörk. Stærð hvorrar lóðar er 5.700 fm. 
Verð er 1.500.000.- á lóð. AFSÁTTUR EF BÁÐAR 
ERU KEYPTAR SAMAN! Nánari upplýsingar veitir 
María 696-6566.

Smiðshöfði/Stórhöfði-góð eign
Ca. 240 fm. mjög snyrtilega innréttað atvinnuhús-
næði. Plássið er skráð við Smiðshöfða en aðkoma 
er frá Stórhöfða. Lofthæð um 4 metrar og góðar 
innkeyrsludyr. Verð 38,9 millj.

Eignir

Sæviðarsund hæð m. bílskúr
Sæviðarsund, 2.hæð: Stórglæsileg íbúð á annari 
hæð v. Sæviðarsund í Reykjavík ásamt bílskúr. 
Íbúðin skiptist í dag í tvö svefnherbergi, stofu 
og vinnukrók. Eldhús og bað eru glæsilega en-
durnýjuð. Rúmgóður bílskúr fylgir. Verð 35,9 millj.

Eignir

Urriðakvísl, einbýli
Urriðakvísl: Glæsilegt 265,8 fm einbýli á tveimur 
hæðum. Góð aðkoma og gott innra skipulag.  
Parket og flísar á gólfum. Stórar stofur.  
Húsið  er einstaklega vandað og vel viðhaldið  
Verð 79 millj.



Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Miðleiti 3, Penthouse. – 103 Reykjavík!   Naustabryggja 15 , Penthouse - Eign í algjörum sérflokki!  Vesturtún 19, Álftanes – Glæsilegt Einbýli.

OPIÐ HÚS! Á morgun, þriðjud. 25.ágúst milli kl.17:15 og 17:45
Mjög góð íbúð á efstu hæð ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu.  
Tvö svefnherbergi og bjartar stofur.
Suður svalir. Eignin er skráð 125,4 fm.  ATH!  Sjón er sögu ríkari!
Verð 46,9 millj. Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir,  
s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is 

OPIÐ HÚS! Á morgun, þriðjud. 25.ágúst milli kl.18:00 og 18:30 
Glæsileg 109,8 fm íbúð á tveimur hæðum á efstu hæð ásamt stæði í 
lokaðri og mjög góðri bílgeymslu. Möguleiki er á að stækka íbúðina.
Suður svalir. Verð 37,9 millj. Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, 
s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is 

OPIÐ HÚS! Á morgun, þriðjud. 25.ágúst milli kl.16:30 og 17:00 
Stórglæsilegt einbýli á einni hæð. Möguleiki á fimm svefnherbergjum í 
þessu frábæra húsi. Mjög góð suð-vestur grill verönd! Heitur pottur og 
frábær lóð. Ekki missa af þessari!  Ásett verð 59,9 millj.  – Allar nánari 
uppl. veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is
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Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Seilugrandi 2 – 4ra herb. – Bílskýli –  Laus strax
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 16 og 18

Um er að ræða 
fallega 4ra 
herb. 100 fm 
íbúð á 1. hæð 
ásamt stæði í 
bílageymslu á 
þessum eftir
sótta stað í 
vesturborginni. 
Fallegar inn
réttingar. Sér
inngangur af 

svölum. 3 svefnherbergi öll með skápum. Nýlegt flísalagt bað. Góðar svalir. Sérlega 
rúmgóð geymsla í kjallara. Áhv. lán frá Íbúðalánasjóði kr. 20.700.000. sem má 
yfirtaka. Íbúðin er laus nú þegar. Verð 27,5 millj.

Gjörið svo vel að líta inn. Bjalla 01-01. Það verður tekið vel á móti ykkur.

LAUS STRAX

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is
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Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Seilugrandi 2 – 4ra herb. – Bílskýli –  Laus strax
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 16 og 18

Um er að ræða 
fallega 4ra 
herb. 100 fm 
íbúð á 1. hæð 
ásamt stæði í 
bílageymslu á 
þessum eftir
sótta stað í 
vesturborginni. 
Fallegar inn
réttingar. Sér
inngangur af 

svölum. 3 svefnherbergi öll með skápum. Nýlegt flísalagt bað. Góðar svalir. Sérlega 
rúmgóð geymsla í kjallara. Áhv. lán frá Íbúðalánasjóði kr. 20.700.000. sem má 
yfirtaka. Íbúðin er laus nú þegar. Verð 27,5 millj.

Gjörið svo vel að líta inn. Bjalla 01-01. Það verður tekið vel á móti ykkur.

LAUS STRAX

Um er að ræða gullfallegt 231 fm parhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr og öðum sérstæðum bílskúr við hlið 
húsins. Undir þeim bílskúr er rými sem hentar sem aukaíbúð. 
Mjög fallegar innréttingar. Parket. Rúmgóð og falleg stofa 
með arni. Sérlega fallegur garður  sem er umkringdur  
skógivöxnu svæði. Falleg og prívat eign á frábærum stað 
innst í botnlanga. Verð 48,9 millj.
Gerið svo vel að líta við það verður tekið vel á móti ykkur.

Furubyggð 23 -  Mosfellsbær – Parhús
Opið hús á morgun sunnud. 17 nóv. á milli kl. 14 og 16

OPIÐ HÚS

Sigtún 47
OPIÐ HÚS

Opið hús mánudaginn 24 ágúst. 
á milli kl 17.30 og 18.00.

Fallegt einbýlishús (tvíbýlishús) í Teigahverfi, sem 
er hæð, ris og kjallari ásamt bílskúr. Hæðin og risið 
ásamt bílskúr er 202,1 fm. Á gólfum er eikarparket. 
Innréttingar eru hvítlakkaðar. 4 til 5 svefnherbergi. 
Svalir í suðaustur. Í kjallara er 90,6 fm 3ja herbergja 
íbúð með sérinngangi. 

Þetta er mjög falleg eign í góðu ástandi og í góðu 
viðhaldi á frábærum stað við Laugardalinn.

Gerið svo vel að líta inn, fasteignasali verður á 
staðnum. 

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

Hjallavegur 9 - 260 Reyjanesbæ

Opið hús mánudaginn 24.ágúst 2015 milli kl. 17:30 – 18:00. Verið velkomin
Rúmgóð og björt 3ja herb. 66,5 fm. íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi á Hjallavegi 
9, í Njarðvík, Reykjanesbæ. Góðar s.a.svalir. Stutt í verslunarmiðstöð og 
þjónustu. Íbúðin er laus til afh. við kaupsamning! V-10,9 millj.

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • www.101.is  
Lögg fast.  Kristín Sigurey Sigurðardóttir

lögg fast og lögg leigumiðlari
Kristín Sigurey Sigurðardóttir
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OPIÐ HÚS

Traust og góð þjónusta í 13 ár

Freyjubrunnur 20 
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 

Bogi Pétursson Lögg. fasteignasali.

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali
s. 895-1098

Brynjólfur  
Snorrason  
sölufulltrúi
s. 896-2953  

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is
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Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081 
www.fastMos.is

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús í dag mánudag  
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, gestas-
nyrtingu, 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. 57,9 m.

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

falleg 101,9 m2, 4ra herbergja 
íbúð á 3. hæð í  við breiðuvík 16 
í reykjavík. eignin skiptist for-
stofu, þrjú svefnherbergi, eldhús, 
stofu, baðherbergi, þvottahús. 
sérgeymsla í kjallara. Um er að 
ræða skipulagða og vel staðsetta 
íbúð á góðum stað í Grafavogi.

Borgartangi 3 -270 Mosfellsbær 

Breiðavík 16, íbúð 302 - 112 Reykjavík 

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

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. 49,9 m.

Lykkja 1 - 116 Kjalarnes 

Réttarholtsvegur 67 - 108 Rvk.

 
109,3 fm raðhús við réttarholtsveg 67. 
Um er að ræða vel skipulagða eign á 3 
hæðum, á þessum vinsæla stað. falleg 
verönd afgirt er fyrir framan og aftan við 
húsið. eignin skiptist í: forstofu/gang, stofu/
borðstofu,eldhús,baðherbergi, þrjú svefn-
herbergi, þvottahús og geymslu. V. 36,9 m.

Álfkonuhvarf 67 - 203 Kóp. 

 
101 m2, 4ra herbergja íbúð með sérinngagni 
á jarðhæð, ásamt bílastæði í lokaðri 
bílageymslu. afgirt timburverönd í suðvestur. 
íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, þvottahús, geymslu, stofu og 
eldhús. V. 34,2 m.

Suðurhvammur 23 - 220 Haf. 

 
fallegt 224,4 m2 raðhús á tveimur hæðum + 
ris, þar af 29,5 m2 bílskúr við suðurhvamm 
23 í hafnarfirði. eignin er laus til afhendingar 
strax. hellulagt bílaplan. tvær timburveran-
dir og svalir. 4-5 svefnherbergi. V. 48,7 m.

Laus strax

Laus strax

Mjög glæsileg og mikið endurnýjuð 183 m2 efri 
sérhæð með innbyggðum bílskúr við Gerðhamra 
14 í Grafarvogi. falleg afgirt lóð með verönd og 
heitum potti. stórt steypt bílastæði og rúmgóðar 
svalir með fallegu útsýni. eignin skiptist í fjögur 
svefnherbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu, fa-
taherbergi, forstofu, eldhús, stofu og borðstofu. 
Gott skipulag. fallegar innréttingar og gólfefni. 
V. 54,9 m.

Gerðhamrar 14 - 112 Reykjavík 

 tvær íbúðir í þríbýlishúsi við bergrúnargötu 5 í 
Mosfellsbæ. 266,9 m2 íbúð sem er búið að breyta 
í tvær íbúðir . aðkoma í íbúð á efri hæð hússins 
að austanverðu en að vestanverðu er gengið inn 
á jarðhæðina. eignin er ekki fullbúin en að mestu 
íbúðarhæf. V. 48,9 m.

Bergrúnargata 5 - 270 Mosfellsbær

Opið hús miðvikudaginn 26. ágúst frá kl. 17:30 til 18:00 
Mjög glæsilegt 247,7 fm parhús með innbyggðum 48,2 fm bílskúr á góðum útsýnisstað. Á 
jarðhæðinni er forstofa, sjónvarpshol, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús auk 
bílskúrs. Á efri hæðinni eru stórar stofa, stórt eldhús og baðherbergi. efri hæðin er með mikilli 
lofthæð og innbyggðri lýsingu. Gluggar eru til allra átta og útsýnið er stórglæsilegt. Út af 
stofunni eru stórar svalir með glæsilegu útsýni. V. 59,9 m.

Kvíslartunga 21 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús þriðjudaginn 25. ágúst  
frá kl. 17:30 til 18:00

205 m2 íbúð á tveimur hæðum með bílskúr í 
þríbýlishúsi við Grænlandsleið 16 í reykjavík 
ásamt 29,2 m2 grunni að sólstofu sem er óbyggð. 
V. 55,0 m.

Grænlandsleið 16 - 113 Reykjavík 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Laus strax

Laus strax

Fururgrund 44. Á einum besta stað í Kópavogi.
opið hús þriðjudaginn 25. Ágúst FrÁ Kl. 18:00 til 18:30
• Um er að ræða fjórar velskipulagðar sirka 109 fm. 3ja til 4ra herb. íbúðir á fyrstu og 
annari hæð í litlu nýbyggðu fjölbýlishúsi. 
• Stæði í opnu bílskýli á jarðhæð með snjóbræðslukerfi.
• Eignir sem vert er að skoða. Stutt í alla þjónustu.
• V. 37,9 millj.

Öldugata 35 haFnarFirði.  
opið hús mÁnudaginn 24. Ágúst FrÁ Kl. 18:00 til 18:30 
• Kjallara íbúð, ósamþykkt vegna lofthæðar.
• Vel skipulögð 2ja herbergja snyrtileg 58 fm. íbúð á góðum stað í Hafnarfirði.
• Búið er að taka húsið í gegn að hluta til að utan.
• Eign sem vert er að skoða. Stutt í alla þjónustu.
• V. 15,9 millj.

hafðu samband 
benediKt ólaFsson 
aðstoðarmaður fasteignasala Sími 661 7788

hafðu samband 
benediKt ólaFsson 
aðstoðarmaður fasteignasala Sími 661 7788

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 ÁlFKonuhvarF 61. 3 hæð íbúð merKt 305.
opið hús mÁnudaginn 24 Ágúst FrÁ Kl. 17:00 til 17:30
Um er að ræða fallega og bjarta 96 fm. 3ja herb. íbúð á 3. hæð í viðhaldslitlu fjölbýlishúsi 
með lyftu. Fallegt útsýni yfir Elliðavatn, suðursvalir. Stæði í lokaðri bílageymslu, 
húsið er allt til fyrirmyndar. Eign sem vert er að skoða. Stutt í alla þjónustu.
V. 31,9 millj. hafðu samband 

benediKt ólaFsson 
aðstoðarmaður fasteignasala Sími 661 7788

OPIÐ HÚS

tungsel 6 – 4.hæð til vinstri
opið hús þriðjudaginn 25. Ágúst FrÁ Kl. 17:00 til 17:30 
• Um er að ræða fallega og bjarta 88 fm. 3ja herb. íbúð á 4. hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi.
• Húsið er allt til fyrirmyndar, búið að klæða og taka í gegn að utan, nýjir gluggar.
• Eign sem vert er að skoða. Stutt í alla þjónustu.
• V. 24,7 millj. hafðu samband 

benediKt ólaFsson 
aðstoðarmaður fasteignasala Sími 661 7788

OPIÐ HÚS

Benedikt
Ólafsson
Sölumaður

661 7788
Heilindi  - Dugnaður -  Árangur 

Íris Hall
Löggiltur Fasteignasali

Sími: 512 4900
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HOFTEIG 20, jarðhæð

Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Um er að ræða sérhæð á besta stað í Teigahverfinu, - jarðhæð í fjögurra íbúða húsi við rólega götu. 
Íbúðin er 106,7 fm. Gengið er inn í anddyri á vesturhlið hússins,  innan af því er rúmgott hol og inn 
af holi eru tvö stór svefnherbergi, geymsla,  baðherbergi, rúmgott eldhús og góð, björt stofa þar sem 
útgengt er á hellulagða verönd og þaðan út í fallegan gróinn garð.  Í eldhúsi er viðarinnrétting,  
gaseldavél og uppþvottavél. Baðherbergi er flísalagt og í því er stór flísalagður sturtuklefi.
Sólveig tekur á móti gestum klukkan hálf fjögur sunnudaginn 16. september.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS -  SUNNUDAG MILLI 15.30 OG 16.00

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

Opið Hús í dag mánudag kl. 17.30 til 18-00
Borgir sími 588-2030 kynna :  Mjög rúmgóða og vel skipulagða ca 73 fm tveggja 
herbergja íbúð á þrijðu hæð í lyftuhúsi fyrir 67 ára og eldri  í miðbænum.  Íbúðin er 
laus til afhendingar.  Sameign er góð. Geymsla í íbúð og einnig er sérgeymslu í ris-
lofti. Ýmis þjónusta er í húsinu m.a. er matsalur, bókasafn, heilsugæsla, hárgreiðs-
lustofa,  samkomusalur og fl. Ásett verð 28,8milj.    
Sölumaður Borga á staðnum  frá hálf sex til sex s.  896-8030. Takið lyftu frá andyri 
upp á þriðju hæð og farið í ganginn til hægri þegar upp er komið.

VESTURGATA 7 íbúð 409 – ELDRI BORGARAR

OPIÐ HÚS

www.3lian.com 3lian素材
INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími 
568 2444

– www.asbyrgi.is

Mjög fallegt og vel staðsett parhús við Lækjarhjalla í Kópa-
vogi. Húsið er 222,5 fm, þar af er bílskúr 30 fm. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, gesta wc,
baðherbergi, fjögur svefnherbergi, sólstofu  og sjónvarps-
hol. Stór timburverönd er bæði út frá sólstofu og stofu.
VERÐ 57,5 millj.

LÆKJARHJALLI 20
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

Sími
568 2444

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða 

www.3lian.com 3lian素材
INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími 
568 2444

– www.asbyrgi.is

Mjög fallegt og vel staðsett parhús við Lækjarhjalla í Kópa-
vogi. Húsið er 222,5 fm, þar af er bílskúr 30 fm. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, gesta wc,
baðherbergi, fjögur svefnherbergi, sólstofu  og sjónvarps-
hol. Stór timburverönd er bæði út frá sólstofu og stofu.
VERÐ 57,5 millj.

LÆKJARHJALLI 20
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

Sími
568 2444

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða 

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

VANTAR ALLAR GERÐIR FASTEIGNA  
Á SÖLUSKRÁ - EKKERT SKOÐUNARGJALD 

MÁNAGATA 15. 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN  
25. ÁGÚST KL. 17:30-18:00
Glæsileg endurnýjuð 2ja herbergja 
íbúð 48,5 fm. á 1. hæð. Íbúðin er öll 
nýlega endurnýjuð á vandaðan hátt, 
nýir ofnar og raflögn öll ný. Í kjallara 
er sameiginlegt þvottaherbergi þar 
sem hver hefur sína þvottavél. Íbúðin 
er laus til afhendingar. Verð 26,9 millj

MÁVAHLÍÐ
Góð neðri 109 fm. neðri sérhæð, 
ásamt 29,3 fm. bílskúr. Á góðum stað í 
hlíðunum. Tvö rúmgóð svefnherbergi 
og tvær samliggjandi stofur. Suður 
svalir. Íbúðin er öll mjög rúmgóð og 
björt. Íbúðin er laus til afhendingar. 
Verð 42,5 millj.

HLÍÐARVEGUR 41 KÓPAVOGI 
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN  
24. ÁGÚST KL. 17:30-18:00
Gott og velskipulagt einbýlishús á 
þessum eftirsótta stað. Húsið er á 
tveimur hæðum. Efri hæð er 189,3 fm. 
43,7 fm. íbúðarherbergi á neðri hæð 
ásamt 43,7 fm. innbyggðum bílskúr. 
Alls því 308.2 fm. Góðar stofur.  
5 svefnherbergi. Falleg ræktuð lóð. 

SÓLEYJARIMI 
Sérlega falleg 135.1 fm. 4ra 
herbergja endaíbúð á 4. hæðí 
lyftuhúsi. Sérinngangur af svalar-
gangi. Sérmerkt stæði íbílageymslu. 
Vandaðar innréttingar. Yfirbyggðar 
suðursvalir með glæsilegu útsýni 
yfir borgina. Stutt í alla þjónustu í 
spönginni. Íbúðin er fyrir 50 ára og 
eldri. Íbúðin er laus fljótlega. 
Verð 45 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Mikil sala, vantar allar gerðir eigna á skrá
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Ytra Hvarf Svarfaðardal 
Jörðin Ytra Hvarf í Svarfaðardal er til sölu. Á jörðinni eru eftirtaldar  
byggingar, hlaða, fjárhús, véla og verkfærageymsla, fjós og gamli 
bærinn sem er nú notaður sem geymsla. Ræktað land er skv.  
upplýsingum frá Þjóðskrá Íslands 34,1 ha. 
Frekari upplýsingar veitir Björn Guðmundsson lg. fasteignasali.  
bjorn@byggd.is

www.byggd.is

Emilía Jóhannsdóttir  ■  Björn Guðmundsson  ■  Ingi Torfi Sverrisson  ■  Tómas Lárus Vilbergsson

TRAUST FASTEIGNASALA
Sími: 464 9955

SÍMI: 464 9955  ■  FAX: 464 9901  ■  STRANDGATA 29  ■  OPIÐ MÁN. - FÖS. KL. 9-12 & 13-17

Um er að ræða 47,500 fm. jörð sem á er 233,2 fm. einbýlishús, 
440 fm. útihús 87,5 fm. fullkomið gróðurhús og  
loks 284 fm+20 fm fullbúið gistihús í góðum rekstri.
Gistihúsið er heilsárs gistihús byggt árið 1992 og staðsett einungis  
34 km. Vestan Akureyrar við Þjóðveg 1. Í gistihúsinu eru 8 vönduð  
nýuppgerð herbergi, nýtt fullkomið iðnaðareldhús, og góður matsalur. 
Möguleiki á að taka fasteign uppí hluta kaupverðs. Hagstæð áhvílandi lán.
Góðir tekjumöguleikar, gott tækifæri.
Frekari upplýsingar veittar á fasteignasölunni Byggð á Akureyri.

Til sölu gistiheimilið að  

Engimýri  
í Öxnadal 
ásamt góðu einbýlishúsi  
og útihúsum

Eskihlíð 10                                                 105 Reykjvaík

Fölbýli
134 fm     

6 herb
42.500.000.-kr

897 1533 david@fr.is

Falleg endaíbúð með frábæru útsýni. 
Fjögur svefnherbergi, tvískipt stofa, stórt geymsluloft 

sem mögulegt er að opna inn í íbúðina. Svalir til vesturs. 
Falleg íbúð á frábærum stað í Hlíðunum. 

Opið hús 24. ágúst kl. 17:30 - 18:00

Davíð
Ólafsson
Löggiltur 
fasteignasali

1.indd   1 21.8.2015   16:06:49

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi
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Granítsteinar.is – Helluhrauni 2 – Hafnafjörður – S: 544-5100

Fullbúinn og frágenginn 
verð aðeins kr: 119.900

Fullbúinn og frágenginn 
verð aðeins kr: 159.900

Fullbúinn og frágenginn 
verð aðeins kr: 299.900

Fullbúinn og frágenginn 
verð aðeins kr: 319.900

Fullbúinn og frágenginn 
verð aðeins kr: 239.900

Fullbúinn og frágenginn 
verð aðeins kr: 309.900

Mikið úrval legsteina og fylgihluta 
Á GÓÐU VERÐI

Mikið úrval legsteina og fylgihluta 
Á GÓÐU VERÐI

Gegnheil
 gæði
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BÍLAR &
FARARTÆKI

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

AUDI A4 avant. Árgerð 2013, ekinn 
38 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.990.000. Rnr.991079.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

FORD TRANSIT T300 125hp Árg 2012, 
ekinn 84 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.890+ VSK Rnr.101040.

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær

Sími: 517 9500
www.classicbilar.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

VOLVO S60 D2 Momentium. Árg 
2015, ek 18 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur,” 
Með mikið af aukabúnaði”. Ásett 
verð 5.390þ Rnr.101039.Kostar Nýr í 
umboði um 7millj.!

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær

Sími: 517 9500
www.classicbilar.is

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

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

MERCEDES-BENZ A 200 CDI. Árgerð 
2014, ekinn 28 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.490.000. Rnr.240691.

Kia cee’d LX 1.4 . Árgerð 2014, 
ekinn 32 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.750.000. Rnr.161560. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Land Rover Discovery 4 HSE - 2/2012 
- ek 74 þús km - Dísel 256 hö - 5 
manna - Ásett verð 10.950 þús - Er á 
staðnum - Raðnr 152037.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 270 

Mosfellsbær
Sími: 517 9999

Opið 10-18.00 virka daga. Lokað 
á laugard.

www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Toyota yaris sol 2013 ek 26.000km 
Sjálfsk./bensín Álfelgur 15”, 
Bakkmyndavél með skjá, Bluetooth 
fyrir GSM, með a/c kælingu, ljós í 
framstuðara. Næsta skoðun 2017.Einn 
eigandi. Ekkert áhvílandi, enginn skipti 
2.400.000 kr Sími 861-0531 Óli

 Bílar óskast

Bíll ÓsKast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vinnuvélar

VinnUVéla og 
VöRUBíladeKK

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

 Hjólbarðar

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

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

 garðyrkja

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

gRöFUþjÓnUsta 
aUBeRts.

Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, kranabílar, 
vörubílar, gámaleiga, hlöðum 

grjótkanta og útvegum holtagrjót 
og allt fyllingarefni, jöfnum 
lóðir, gröfum grunna. Einnig 

endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Ódýr garðsláttur og almenn garðyrkja. 
Halldór - 6981215

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

alHliða VeRKtaKaR
Smíða, málninga og múrvinna. 
Nýsmíði og viðgerðir. Stór sem og 
smá verkefni koma til greina. Uppl. í 
s. 846 7622

Húsasmíðameistari getur bætt við 
sig verkefnum, utan sem innanhúss, 
uppslátt og fl. Áratuga reynsla. S. 867 
7753

 spádómar

Spái í Tarot og bolla. Ein af þeim 
bestu. Trúnaður. Kristín s. 8979002.

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

 Rafvirkjun

RaFlagniR, dyRasímaR. s. 
663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 Óskast keypt

KaUPUm gUll - jÓn & 
ÓsKaR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 sjónvarp

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

 til bygginga

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.

 Verslun

útsala - útsala
25% afsláttur af öllum vörum á 
meðan birgðir endast. Allar vinsælustu 
unaðsvörurnar. Fá sent eða sækja 
Netgíró, greiðslukort, millifærsla www.
hush.is

HEILSA

 nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



 Geymsluhúsnæði

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

upphituð 
ferðavaGnaGeymsla í 

BorGarf.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og 
fl. S. 499 3070 Sólbakki.

sumartilBoð
 Geymslulausnir.is

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

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

fyrsti mánuður frír 
 www.Geymslaeitt.is

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2. 
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

ATVINNA

 atvinna í boði

Best of iceland, 
aðalstræti

Leitar að framtíðarstarfsmanni á 
dagvaktir frá kl. 10-18 alla virka daga 
og aðra hverja helgi. Við erum að leita 
að sölufólki, (EKKI afgreiðslufólki), 
í skemmtilegu og sífjölbreytilegu 
umhverfi. Viðkomandi þarf að tala 
íslensku og ensku, 18 ára eða eldri, 
reyklaus með hreint sakavottorð 
og þarf að geta hafið störf sem 
fyrst. Vinsamlegast sendið ferilskrá 
og upplýsingar um meðmælendur 
merktar Best of Iceland á telma@
kvosin.is fyrir 26. ágúst.

hjá jóa fel 
holtaGarðar
Óskum eftir fólki til 

afgreiðslustarfa í bakarí okkar í 
Holtagörðum. Tvískiptar vaktir: 
önnur vikan 7-13 og hin vikan 
12-18:30 og önnur hver helgi.

Vinsamlega sendið umsóknir á 
linda@joifel.is

vöruBílstjórar óskast
Vörubílstjórar og verkamenn óskast. 
Upplýsingar eftir klukkan 16 í síma 
897-0731

Vantar smið (eða mann með reynslu 
við smíðar) og mann vanann múr/
sprunguviðg. ofl. uppl. Þórður í 
S.6185286 thordurmurari@gmail.com

TILKYNNINGAR

 einkamál

Ung kona með æðislega rödd vill 
kynnast karlmanni með eitthvað 
skemmtilegt og spennandi í huga. 
Rauða Torgið, s. 905-2000 og 535-
9920, auglnr. 8738.

Ríflega sextug kona vill kynnast 
góðum manni með náin kynni í huga. 
Rauða Torgið, s. 905-2000 og 535-
9920, auglnr. 8376.

KK vill kynnast KK með mjög náin 
kynni í huga. Rauða Torgið, s. 905-
2000 og 535-9920, auglnr. 8738.
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Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is



Eiginmaður minn, faðir, afi og langafi,
Sturla Bjarnarson

Fagurgerði  6,
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands 
miðvikudaginn 19. ágúst. Útförin fer 
fram frá Selfosskirkju föstudaginn  

   28. ágúst kl. 15.00.

Lóa Ingólfsdóttir
Sólrún Björk
Kjartan Már

Sandra og Sunna

Fyrir hönd fjölskyldu
Guðmundu Elíasdóttur

söngkonu
vil ég þakka fyrir auðsýnda samúð 

og vináttu við andlát og útför móður 
minnar. Sérstakar þakkir fá deild V2 á 

hjúkrunarheimilinu Grund, Hallveig 
Rúnarsdóttir og eigendur og rekstraraðilar Gamla bíós.

Sif Knudsen

Vélin og sá hluti bátsins Kára sem hífður var út í sjó og fylgdi henni yfir fjörðinn. Á leið yfir fjörðinn til Bíldudals aftan í bát Hlyns Björnssonar útgerðarmanns. Vélin utan við eina elstu smiðju landsins á Bíldudal.

 „Mér fannst þetta björgunarstarf 
skemmtilegt. Ég er hættur að vinna 
og hef ekkert betra að gera en 
stússast í einhverju svona,“ segir 
Gústaf Jónsson, tæknifræðingur í 
Garðabæ, glaðlega. Þar er hann að 
tala um björgun June Munktell-
bátsvélar af árgerð 1953 sem menn 
úr Arnfirðingafélaginu í Reykjavík 
inntu af hendi, ásamt nokkrum 
heimamönnum á Bíldudal.

Guðmundur Bjarnason, skip-
stjóri á Árna Friðrikssyni og 
formaður Arnfirðingafélagsins, 
tekur undir orð Gústafs. „Þetta 
var skemmtilegt verkefni sem 
3-400 vinnustundir fóru í. Vélin 
var í bátnum Kára BA 265 sem 
hefur legið í fjörunni á Krosseyri 
við Arnarfjörð frá árinu 1984 
og var orðinn gjörónýtur. Við 
sem unnum við björgun vélar-
innar munum flestir eftir hljóð-
inu í henni, þegar Jón Kr., 
jafnan kenndur við Gróhóla, reri 
á bátnum. Vélin var eins strokks 
og það komu hringir upp úr skor-
steininum, svipað og sumir gera 
þegar þeir reykja. Svo þegar hrað-
inn jókst hurfu hringirnir og eftir 
það kom eitt og eitt púst annað 
slagið.“

Gústaf lýsir björgunaraðgerðum 
nánar. „Við fórum nokkrir vinir 
vestur í september í fyrra og 
fengum þokkalegasta veður. Það 

er enginn vegur að Krosseyri en 
við vorum fluttir frá Bíldudal á 
bátum og unnum í fjörunni í þrjá 
daga. Þar rifum við bátinn utan 
af vélinni og létum bara bitana 
og botninn sem hún stóð á fylgja 
henni, festum flotholt utan á hana 
og drógum fenginn yfir til Bíldu-
dals. Síðan var vélin flutt suður, 
sandblásin og lökkuð og sá sem 
vann mest við hana hér syðra var 
Jóhann Gunnarsson en margir 
lögðu hönd á plóg. Hún er orðin 
gerólík þeim ryðköggli sem við 
sóttum.“ gun@frettabladid.is

Björguðu gamalli bátsvél frá glötun
Vél sem lá í ónýtum bát langt frá alfaraleið í þrjátíu ár er orðin bæjarprýði á Bíldudal. Gústaf Jónsson, tæknifræðingur í Garðabæ,  
segir björgunarstarfið hafa verið skemmtilegt. Eins sílindra June Munktell-vélar, eða glóðarhausvélar, voru vinsælar eftir stríð.

„Það var gaman að fást við þetta verkefni með góðum vinum,“ segir Gústaf Jónsson um björgun vélarinnar. 
Myndir/Guðmundur Bjarnason

June Munktell-vélin var eins 
sílindra, svokölluð glóðarhausvél. 
Við gangsetningu var toppstykki 
hennar hitað með mótorlampa 
þar til það var orðið glóandi. Þá 
var lyft undir ventlana og stóru 
og þungu svinghjóli snúið á eins 
mikla ferð og hægt var. Slegið var 
undan ventlunum þannig að vélin 
fór að þjappa og sprengja olíuna 
sem kom inn á stimpilinn og fór 
í gang.

June Munktell-vélar voru vin-
sælar eftir stríð og víða í heimin-
um eru til June Munktell-klúbbar.

Vinsælar eftir stríð

1608 Fyrsti opinberi fulltrúi 
Bretlands stígur á land við 
Surat á Indlandi.
1841 Bjarni Thorarensen, 
amtmaður og skáld, lést 54 
ára gamall. Jónas Hallgrímsson 
orti um hann erfiljóð sem 
hefst þannig: Skjótt hefur sól 
brugðið sumri.
1906 Ritsími á milli Skot-
lands og Íslands um Hjaltland 
og Færeyjar er opnaður og var 
sæsímastrengurinn 534 sjómílur 
á lengd.
1944 Sveinn Björnsson, forseti 
Íslands, og Franklin D. Roosevelt, 
forseti Bandaríkjanna, ræðast við 
í Hvíta húsinu í Washington, en 
Sveinn var í opinberri heimsókn í 
Bandaríkjunum.
1968 Norræna húsið í Reykja-
vík er vígt. Finnski arkitektinn 
Alvar Aalto teiknaði bygginguna. 
Norðmaðurinn Ivar Eskeland 
var ráðinn fyrsti forstöðumaður 
hússins.
1980 Fyrstu alþjóðlegu rall-
keppni á Íslandi lýkur eftir fimm 
daga keppni.

1983 Fjölmennur fundur í 
Reykjavík, sem haldinn er í veit-
ingahúsinu Sigtúni af svokölluð-
um Sigtúnshópi, krefst breytinga 
á húsnæðislánakerfinu.
1991 Úkraína fær sjálfstæði frá 
Sovétríkjunum.

2006 Á þingi Alþjóðasambands 
stjarnfræðinga er samþykkt að 
telja Plútó ekki lengur til reiki-
stjarna sólkerfisins.
2008 Ísland vinnur silfurverð-
laun í handbolta á Ólympíuleik-
unum í Peking 2008.

2012 Dómur er kveðinn upp 
yfir fjöldamorðingjanum Anders 
Behring Breivik, sem myrti 77 
manns sumarið 2011, með 
öflugri bílasprengju í miðborg 
Óslóar og svo með skotárásum 
í Útey.

Merkisatburðir
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  sKólAjógúrT
HollArI

Skólajógúrt er nú sykurminni og uppfyllir 
viðmið Skráargatsins um sykurmagn í jógúrt. 
Jógúrtin er afar kalkrík, inniheldur trefjar 
og fæst í fjórum bragðtegundum.

Hrein Skólajógúrt er góður valkostur fyrir 
þá sem vilja engan viðbættan sykur. Hana 
má bragðbæta með t.d. ávöxtum eða musli. 

Veldu það sem hentar fjölskyldu þinni. 

TREFJARÍK
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þrautir
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Sudoku

Krossgáta

Myndasögur

Létt miðLungs þung

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

PonduS  eftir Frode Øverli

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

veður  MyndaSögur
veðurspá mánudagur

Austlæg átt í dag, allhvöss við S- og SA-ströndina, en léttir víða til, en 
rigning vestast á landinu fram eftir degi. Hiti víða 13 til 21 stig.

STÖÐ 2 KYNNIR
Í SAMSTARFI VIÐ HLJÓÐX 

HÁSKÓLABÍÓ LAUGARDAGINN 26. SEPTEMBER

MIÐASALA HAFIN!

9 6 5 1 3 4 2 7 8

8 1 3 2 5 7 9 6 4

2 4 7 6 8 9 1 3 5

1 8 6 4 7 5 3 2 9

3 5 2 8 9 6 4 1 7

4 7 9 3 1 2 5 8 6

5 9 8 7 2 3 6 4 1

6 2 1 9 4 8 7 5 3

7 3 4 5 6 1 8 9 2

1 4 6 8 2 9 3 5 7

8 2 7 3 5 6 4 9 1

9 3 5 7 1 4 6 8 2

7 9 4 2 6 1 8 3 5

5 6 2 9 8 3 7 1 4

3 8 1 4 7 5 9 2 6

2 1 8 6 9 7 5 4 3

6 5 3 1 4 8 2 7 9

4 7 9 5 3 2 1 6 8

1 3 6 9 4 7 2 5 8

5 4 8 1 6 2 3 7 9

7 9 2 3 5 8 4 1 6

8 6 7 2 3 9 5 4 1

4 1 5 7 8 6 9 2 3

9 2 3 4 1 5 6 8 7

3 8 1 5 9 4 7 6 2

2 5 9 6 7 1 8 3 4

6 7 4 8 2 3 1 9 5

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.

6 7 1 8 9 5 4 3 2

2 3 4 1 6 7 8 5 9

5 8 9 4 2 3 6 7 1

9 1 3 2 4 8 5 6 7

7 4 6 9 5 1 2 8 3

8 2 5 3 7 6 9 1 4

3 6 2 5 1 9 7 4 8

4 5 8 7 3 2 1 9 6

1 9 7 6 8 4 3 2 5

7 4 8 2 5 1 3 6 9

1 9 5 6 3 7 4 2 8

6 2 3 9 4 8 5 1 7

9 3 2 1 7 4 6 8 5

8 5 7 3 2 6 9 4 1

4 6 1 8 9 5 7 3 2

5 7 6 4 1 2 8 9 3

3 1 4 5 8 9 2 7 6

2 8 9 7 6 3 1 5 4

8 9 7 2 5 1 3 6 4

3 4 5 9 6 7 8 2 1

1 6 2 4 3 8 9 5 7

9 3 6 8 7 2 4 1 5

7 5 4 1 9 6 2 3 8

2 1 8 5 4 3 6 7 9

4 7 9 3 2 5 1 8 6

5 8 3 6 1 4 7 9 2

6 2 1 7 8 9 5 4 3

Vá! Völlurinn 
lítur vel út 

í ár!

Finnst þér ekki? Við 
erum búin að fjar-

lægja stórgrýtið og 
mest af því geislavirka 

úr jarðveginum.

Nefið á mér er að verða stærra en 
restin af andlitinu á mér. Hand-
leggirnir á mér eru að verða mjórri 
og ég er ekki með eitt einasta 
bringuhár.

 Andvarp!

Mjólk
Ostur

Klósettpappír
TESTÓSTERÓN!

Ertu með 
tattú, 
pabbi?

Nei, ég þarf ekki tattú 
til þess að sanna að ég 

er karlmaður.

Hvernig 
sannar þú 
það þá?

Ummm,
 ég tala um íþróttir.

Bara 
það?

Stundum byrja ég 
setningar á „Jó“.

Lárétt
2. ágætt, 
6. hróp, 
8. sigti, 
9. samræði, 
11. tveir eins, 
12. hégómi, 
14. enda, 
16. samtök, 
17. eru, 
18. dýrahljóð, 
20. í röð, 
21. trölla.

Lóðrétt
1. mats, 
3. klaki, 
4. ófrægðar-
pappír, 
5. skítur, 
7. ræflarokkari, 
10. eldsneyti, 
13. hólf, 
15. skynfæri, 
16. drulla, 
19. í röð.

Lárétt: 2. fínt, 6. óp, 8. sía, 9. mök, 11. ðð, 12. snobb, 
14. klára, 16. aa, 17. séu, 18. urr, 20. fg, 21. risa.
Lóðrétt: 1. dóms, 3. ís, 4. níðbréf, 5. tað, 7. pönkari, 
10. kol, 13. bás, 15. auga, 16. aur, 19. rs.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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7” SPJALDTÖLVA

19.900
B1-750

7 2
LITIR

ACER
ICONIA
Ný kynslóð enn öflugri og 
þynnri spjaldtölva frá Acer 

með 7” IPS HD fjölsner-
tiskjá með Zero Air Gap og 

Anti-fingerprint tækni 

Birt m
eð fyrirvara um

 breytingar, innsláttarvillur og m
yndabrengl

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga

11:00 - 16:00

OPNUNARTÍMAR

Apple

GRÆJURNAR
Í SKÓLANN
ÚRVALIÐ ER Í STÆRSTU TÖLVUVERSLUN LANDSINS

:)

FÆST Í 2 LITUM

129.900

3 LITIR

FÆST Í 3 LITUM

Ný kynslóð fartölva með 4ra kjarna Carrizo 
örgjörva, öflugra þráðlausu neti, enn hraðari 
SSHD harðdisk og TrueHarmony hljóðkerfi.

• AMD A10-8700P Quad Core 3.2GHz Turbo
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
• 15.6’’ FHD LED Anti-Glare 1920x1080
• 8GB AMD R6 Carrizo DX12 skjákjarni
• 2.0 TrueHarmony Wide Range hljóðkerfi
• 1300Mbps WiFi MU-MIMO, BT 4.1, USB 3.0
• 720p Crystal Eye HD Skype vefmyndavél
 •   Windows 8.1 & Windows 10 Update!

1920x1080FHDANTI-GLARE SKJÁR MEÐ BLUELIGHT SHIELD! E5-552
NÝJASTA KYNSLÓÐ FARTÖLVA

NÝ
VAR AÐ 
LENDA!

7 KEMUR Í ÞREMUR 
LITUM

219.900

59441600 

Y50
• Intel Core i7-4720HQ 3.6GHz Turbo 8xHT
• 16GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 1TB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
• 15.6’’ Full HD LED VibrantView 1920x1080
• 2GB GeForce GTX 960M leikjaskjákort
• 2.1 JBL Dolby Digital Plus hljóðkerfi
• 867Mbps Dual WiFi AC, BT 4.0, USB 3.0
• Motion Control HD vefmyndavél
• Windows 8.1 & Windows 10 Update!

NÝ KYNSLÓÐ FRÁ LENOVO!

1920x1080

FHD
FULL HD SKJÁR MEÐ

ANTI-GLARE VÖRN

229.990

• Intel Core i5-5250U 2.7GHz Turbo 4xHT
• 4GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 256GB SSD PCle Flash - 60% hraðari
• 13.3’’ HD LED Glossy 1440x900 skjár
• AC WiFi, BT4.0, USB 3.0, Thunderbolt 2
• Li-Polymer rafhlaða allt að 12 tímar
• Apple OS X Yosemite stýrikerfi

MacBookAir
13” 256GB SSD

201520ÞÚSUND LÆGRA VERÐ!ALGENGT VERÐ 249.990

ÖRÞUNN OG FISLÉTT!

MACBOOK

ÍS
LE

NS
KIR LETUR LÍMMIÐAR Á LYKLABORÐI

EN

N BETRA VERÐ
!Á BETRA VERÐI MEÐ 

ÍSLENSKUM LETUR 
LÍMMIÐUM

ÞÚ FÆRÐ

15.6” HP G3

15.6” fartölva 

með Intel Dual 

Core örgjörva, 4GB 

minni, 500GB disk 

og frí uppfærsla í 

Windows 10

59.900
250 g3

15.6” FARTÖLVUBAKPOKI

Ibir 115

IBIRBAKPOKIFrábær fartölvubak-poki með fullt af hólfum, sérhólfi fyrir spjaldtölvur Frábær í skólann!

4.990
PORTA PRO CLASSIC

HEYRNARTÓLIN SEM FÓLK HEFUR BEÐIÐ 

EFTIR ERU LENT! FRÁBÆR HEYRNARTÓL 

MEÐ KRISTALTÆRUM HLJÓMI!

HEARING IS BELIEVING!

 HEYRNARTÓL

HEARING IS BELIEVING!

9.990
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2229

Intel
Clover
Trail+
CPU

Standard
CPU

69.900

10E

FARTÖLVA OG SPJALDTÖLVA

• 10’’ HD IPS fjölsnertiskjár 1280x800
• Intel Quad Core Z3735F 1.83GHz Burst
• Intel HD 3D Graphics grafískur skjákjarni
• 2GB DDR3 1066MHz vinnsluminni
• 64GB SSD Flash og allt að 128GB microSD
• 600Mbps WiFi Nplify, Bluetooth 4.0
• Tvær FHD Crystal Eye vefmyndavélar 
• Örþunn lyklaborðsvagga m/Snap Hinge2
• Windows 10 Update & Office 365 árs áskrift

1280x800

IPS
HD SKJÁR MEÐ ALLT AÐ

178° SJÓNARHORN NÝ
KYNSLÓÐ

ÖRÞUNN AÐEINS 

10.95mm OG 

630gr

12

SWITCH

0
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4000
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6000
5843

2229

Intel
Clover
Trail+
CPU

Standard
CPU

88.900
AIR2 64GB AÐEINS 109.900

• 9.7’’ UHD Retina snertiskjár 2048x1536
• Triple Core 1.5GHz A8X Apple örgjörvi
• 16GB háhraða SSD flash diskur
• AC MIMO þráðlaus net, Bluetooth 4.0
• Li-Polymer rafhlaða allt að 10 tímar
• 8MP iSight og 720p Facetime myndavélar
• Touch ID fingrafaraskanni
• Örþunn aðeins 6.1mm og fislétt 437gr
• Apple iOS 8.1 stýrikerfi og fjöldi forrita 

iPadAir2

11ÞÚSUND LÆGRA VERÐ!ALGENGT VERÐ 99.990 3
LITIR

149.900

80M5003XMT

Ný kynslóð léttari og öflugri fartölva með 
öflugra þráðlausu neti, enn hraðari SSHD 
harðdisk og kristaltæru Dolby DS hljóðkerfi.

• Intel Core i5-5200U 2.7GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 1TB SSHD og 8GB SSD Hybrid disk
• 13.3’’ FHD IPS Anti-Glare 1920x1080
• 2GB GeForce GT 920M leikjaskjákort
• 867Mbps Dual WiFi AC, BT 4.0, USB 3.0
• 2.0 Dolby DS Home Theater hljóðkerfi
• Motion Control HD vefmyndavél
• Windows 8.1 & Windows 10 Update!

U31
FISLÉTT ULTRABOOK FARTÖLVA

FISLÉTT Í SKÓLATÖSKUNA;)

FULL HDIPS1920x1080 SKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

5

BROADWELL

Motion
Control

Nú getur þú stýrt helstu 

aðgerðum með því einu 

að benda Lenovo far-

tölvunni þinni á hvað 

hún á að gera ;)



Hvað? Kynning á nýju leikári í Tjarnarbíói
Hvenær? klukkan 17.00.
Hvar? Tjarnarbíó
Nýtt, þéttpakkað og spennandi leikár 
gengur senn í garð í Tjarnarbíói. Af því 
tilefni bjóðum til kynningar á dagskrá 
vetrarins og þeim breytingum sem hafa 
verið gerðar á húsinu undanfarna mánuði. 
Á dagskránni í vetur verða fleiri 
en 30 frumsýningar á vegum 
sjálfstæðra atvinnuleikhópa, 
ásamt uppistandi, 
tónleikum og ýmsum 
öðrum viðburðum. 
Sætum í Tjarnarbíó hefur 
verið fjölgað úr 152 í 180 
og stúkan bætt til muna, 
þannig að sýni er nú gott úr 
öllum sætum. Þá hefur tækni- og 
ljósakostur verið bættur til muna.

Hvað? Tónleikar með tónlistarmanninum 
Bram van Langen
Hvenær? 21.30
Hvar? Akureyri Backpackers, Hafnarstræti 
98, 600 Akureyri.
Bram van Langen er að ferðast um landið 
og spila á tónleikum. Hann kemur fram á 
tónleikum á Akureyri í kvöld.

Hvað? Danski sirkusinn, Sirkus Baldoni 
með sýningu
Hvenær? 9.00
Hvar? Íþróttahöllin á Húsavík
Það er næstum því orðin hefð að danski 
sirkusinn Sirkus Baldoni komi til Íslands. 
Í Danmörku er sýningin sögð besta 
sýning Baldonis frá upphafi. Það er alltaf 
skemmtilegt að fara í Sirkus Baldoni og 
sjá hið talandi ljón Leonardo, sem kynnir 
atriðin með Baldoni sirkusstjóra og 
skemmtilega trúðinn Danilo. Til viðbótar 
hefur bæst í hópinn sérstaklega valið 
listafólk sem nær til allra aldurshópa. 
Atriðin eru hæfilega löng og leikgleðin 
geislar af listafólkinu sem býr yfir miklum 
hæfileikum, hvert á sínu sviði. Sýningin 
fer fram á auðskilinni ensku. Miðaverð er 
3.500 krónur.

Hvað? Hamingjan og Úlfurinn.
Hvenær? 20.00
Hvar Félagsheimilið Hvoll, Hvolsvelli
Hamingjan og Úlfurinn. Samtal um 

hamingju. Hvað skiptir máli í því 
stutta ferðalagi sem lífið er? 

Tónlistarmaðurinn Jónas 
Sigurðsson svarar einlægur 
með tónlist og töluðu orði 
og Héðinn Unnsteinsson, 
höfundur sögunnar „Vertu 

úlfur“, gerir Lífsorðunum 14 
skil og fjallar um lífsreynslu sína 

og hamskipti á ógleymanlegan 
hátt. - Að lokum er opnað á samtal við 

áheyrendur.

Hvað? Bridge fyrir eldri borgara
Hvenær? 13.00
Hvar? Spilað er hjá bridgedeild FEB
í Síðumúla 37 á mánudögum og 
fimmtudögum. Skráð er frá klukkan 12.00 
og síðan hefst spilamennska klukkan 13.00 
og lýkur um klukkan 16.30. Aðstoðað er við 
myndun para fyrir staka spilara.

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Föstudagur

ABSOLUTELY ANYTHING 6, 8, 10
THE GIFT 8, 10:20
MINIONS - ENS TAL 2D 6
MISSION IMPOSSIBLE 10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI
KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

THE GIFT   KL. 10:45
VACATION   KL. 5:50 - 8 - 10:10
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 8
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 5:50

VACATION                                                   KL. 5:50 - 6:50 - 8 - 9 - 10:20
VACATION VIP   KL. 5:50 - 8
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 5:15 - 8 - 10:45
MISSION: IMPOSSIBLE VIP KL. 10:20
ANT-MAN 2D   KL. 8 - 10:45
THE GALLOWS   KL. 10:45
SKÓSVEINARNIR ÍSLTAL 2D  KL. 5:50
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 5:50
JURASSIC WORLD 2D  KL. 8

HITMAN: AGENT 47  KL. 5:50 - 8 - 10:10
VACATION   KL. 5:40 - 8 - 10:45
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 5:20 - 8 - 10:20
FANTASTIC 4   KL. 10:30
ANT-MAN 2D   KL. 5:30 - 8

VACATION   KL. 5:50 - 8 - 10:20
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 6 - 9 - 10:30
MAGIC MIKE XXL  KL. 8
INSIDE OUT ENSKT TAL 2D  KL. 5:50

HITMAN: AGENT 47  KL. 8
THE GIFT   KL. 10:10
VACATION   KL. 8
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 10:10
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SÆTI


EMPIRE


TOTAL FILM


VARIETY


THE HOLLYWOOD REPORTER


VARIETY

Það muna allir eftir ógleymanlegu grínmyndunum um 
Griswold fjölskylduna. Nú er komið að syninum að fara með 

sína fjölskyldu í frí!


MATT SULLIVAN - IN TOUCH

“BRJÁLÆÐISLEGA FYNDIÐ 
FRAMHALD”

yyyyldu d í frí!

JAMES OSTER - JOBLO

“VACATION ER FYNDNASTA 
MYND ÁRSINS”

DAVE KARGER - FANDANGO

“ÉG HEF EKKI HLEGIÐ SVONA 
OFT UPPHÁTT Í LANGAN TÍMA”

Sýningartímar á eMiði.is og miði.is

Daily with english subtitle at 17.30
at Haskolabio University Cinema

„Þetta er frábær ræða, hún er mjög 
dramatísk og ég reyni að draga 
stemninguna fram í verkinu,“ 
segir tónlistarmaðurinn Halldór 
Smárason. Hann byggir sitt 
nýjasta tónverk á ræðu Geirs H. 
Haarde, sem oftast er titluð Guð 
blessi Ísland og var flutt í beinni 
útsendingu mánudaginn 6. október 
2008. Auk tónverksins notast 
Halldór einnig við myndefni frá 
viðtalinu. „Það má segja að Geir 
fari með mikinn leiksigur en rödd 
hans og orðanotkun er einnig stór 
hluti af hljóðmynd verksins,“ bætir 
Halldór við.

Hann er nú kominn 
til Gautaborgar í Svíþjóð þar 
sem hann hljóðritar verkið en 
hann er þó ekki einn að verki þar. 
„Ég ásamt listahópnum mínum, 
Errata Collective, verð í Gautaborg 
í tíu daga að taka upp plötu 
með nýrri músík eftir þau fjögur 

tónskáld sem mynda hópinn. Við 
erum að vinna hér með sænska 
pródúsernum Erik Berntsson og 
stefnum á útgáfu plötu í vetur,“ 
útskýrir Halldór. Ásamt Halldóri 
skipa þeir Finnur Karlsson, Haukur 
Þór Harðarson og Petter Ekman 
hópinn en þeir kynntust þegar þeir 
lærðu tónsmíðar við Listaháskóla 
Íslands. „Við erum miklir vinir 
og ákváðum að stofna þetta félag 
til að koma okkur áfram og til 
að geta unnið að sameiginlegum 
verkefnum. Við höfum líka verið 
að fá aðra listamenn með okkur 
eins og til dæmis grafíska hönnuði, 
hljóðfæraleikara og alls kyns fólk, 
og stefnum að frekara samstarfi 
með fjölbreyttum listamönnum.“

Hann segir verkefnið einkar 
spennandi sökum þess að verkin 
eru sérstaklega samin fyrir hljóðver 
en ekki fyrir hefðbundna tónleika. 
„Þetta er spennandi verkefni þar 

sem við erum í raun að fara í 
skapandi vinnu inni í hljóðveri 
í staðinn fyrir á æfingum fyrir 
hefðbundna tónleika, eins og 
nútímatónlist er jafnan samin 
fyrir. Við verðum í stúdíóinu í níu 
daga og erum að fá nokkra frábæra 
hljóðfæraleikara með okkur, þau 
Maríu Ösp Ómarsdóttur, Ragnar 
Jónsson og Unu Sveinbjarnardóttur 
auk tónmeistarans Ragnheiðar 
Jónsdóttur.“

Halldór hefur haft í nógu að 
snúast að undanförnu, hann 
hefur verið að útsetja og leika 
undir hjá Sætabrauðsdrengjunum 
og þá var honum ásamt 
tveimur öðrum tónskáldum 
boðið að semja nýtt verk fyrir 
Sinfóníuhljómsveit Íslands í 
gegnum samstarfsverkefnið 
Yrkju, starfsþróunarverkefni 
Tónverkamiðstöðvar og 
Sinfóníuhljómsveitarinnar. – glp

Byggt á Guð blessi Ísland 
ræðu Geirs H. Haarde
Tónlistarmaðurinn Halldór Smárason hefur samið tónverk sem byggt  
er á hinni þekktu ræðu fyrrverandi forsætisráðherra. Hann hljóðritar 
verkið ásamt listahópnum sínum Errat Collective í Svíþjóð þessa dagana. 

Halldór Smárason er hér ásamt Petter Ekman í hljóðverinu í Gautaborg en þeir eru saman í listahópnum Errata Collective 
ásamt þeim Finni Karlssyni og Hauki Þór Harðarsyni sem vantar á myndina. Mynd/Haukur Þór Harðarson
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ALLT AÐ

50%

ÚTSALA

Borgartúni 28 • Sími 520 7900 • www.ef.is

OFNAR, HELLUBORÐ, 
KÆLISKÁPAR, ÞVOTTAVÉLAR, 

HRAÐSUÐUKATLAR, 
ÖRBYLGJUOFNAR, 

UPPÞVOTTAVÉLAR, 
HEILSUGRILL, KAFFIVÉLAR, 

BÚSÁHÖLD OG FLEIRA!

Mánudaga-föstudaga 9-18 og laugardaga 11-15

Sjá allt úrvalið 
á www.ef.is



11.50 Free Willy. Escape From 
Pirate’s Cove 
13.30 Straight A’s 
15.00 Chasing Mavericks 
16.55 Free Willy. Escape From 
Pirate’s Cove 
18.35 Straight A’s 
20.05 Chasing Mavericks 
22.00 X-Men Origins. Wolverine 
23.50 The Da Vinci Code 
02.40 Un forgiven 
04.50 X-Men 
Origins. 
Wolverine

Mánudagur
Stöð 2 Stöð 3 RúV

SkjáReinn

GolfStöðin

kRakkaStöðin

GullStöðin

bíoStöðin

SpoRt

SpoRt 2

útVaRp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM 
Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100 
FM 102,9 Lindin

Eldsnöggt með  
Jóa Fel 20.15

DAGSKRÁ

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 20:25
FEÐGAR Á FERÐ
Í þessum lokaþætti fara feðgarnir í heimsókn á bæinn 
Sandhólaferju í Rangárþingi og einnig sækja þeir heim Björn 
bónda Sigurðsson í Úthlíð en hann hélt upp á 80 ára afmælið 
sitt með þriggja daga veisluhöldum!
   

 | 21:35
SHOW ME A HERO
Bandaríska stjórnin hefur ákveðið að byggja félagslegar 
íbúðir í þeim hluta New York sem hvitur meirihlutinn býr í og 
skapar þetta ósætti og sundrung meðal íbúa borgarinnar. 
Magnaðir þættir úr smiðju HBO.
   

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!

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

 | 22:00
X-MEN ORIGINS: 
WOLVERINE
Spennandi vísindaskáldsaga 
um ofurmennahópinn sem 
sameiginlega ganga undir 
nafninu X-Men.

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

 | 19:35
GRAND DESIGNS
Flottir þættir þar sem fylgst 
er með stórkostlegum 
endurbótum á heimilum fólks 
með stíl.

 | 18:24
SVAMPUR SVEINSSON
Bráðfyndnir þættir um 
hrakfallabálkinn Svamp 
Sveinsson og félaga hans 
sem búa neðansjávar.

LOKAÞÁTTUR

08.15 PGA Tour 2015 
13.15 Inside the PGA Tour 2015 
13.40 PGA Tour 2015 
18.40 This is the Presidents Cup 201 
19.05 PGA Tour 2015 – Highlights 
20.00 LPGA Tour 2015 
22.30 PGA Tour 2015 
23.25 Golfing World 2015

17.40 Strákarnir 18.10 Friends 18.35 
New Girl 19.00 How I Met Your 
Mother 19.20 Two and a Half Men  
19.45 Sjálfstætt fólk  20.15 
Eldsnöggt með Jóa Fel 20.50 
Sisters  21.35 Hostages 22.20 Curb 
Your Enth usiasm  22.50 Sjálfstætt 
fólk 23.20 Eldsnöggt með Jóa 
Fel 23.55 Sisters 00.40 Hostages 
01.20 Curb Your Enthusiasm 01.50 
Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Ofurhundurinn Krypto 
07.22 Lína langsokkur 07.47 
Ævintýraferðin 08.00 Ævintýri 
Tinna 08.25 Latibær 08.47 Zigby 
09.00 Dóra könnuður 09.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 09.45 
Doddi litli og Eyrnastór 09.55 
Sumardals myllan 
10.00 Áfram 
Diego, áfram! 
10.24 Svampur 
Sveinsson 10.49 
Tommi og Jenni 
10.55 UKI 11.00 
Ofurhundurinn 
Krypto 11.22 
Lína langsokkur 
11.47 Ævintýraferðin 
12.00 Ævintýri Tinna 
12.25 Latibær 12.47 
Zigby 13.00 Dóra könnuður 13.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 13.45 
Doddi litli og Eyrnastór 13.55 
Sumardalsmyllan 14.00 Áfram 
Diego, áfram! 14.24 Svampur 
Sveinsson 14.49 Tommi og Jenni 
14.55 UKI 15.00 Ofurhundurinn 
Krypto 15.22 Lína langsokkur 
15.47 Ævintýraferðin 16.00 
Ævintýri Tinna 16.25 Latibær 
16.47 Zigby 17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
17.45 Doddi litli og Eyrnastór 
17.55 Sumardalsmyllan 18.00 
Áfram Diego, áfram! 18.24 
Svampur Sveinsson 18.49 Tommi 
og Jenni 18.55 UKI 19.00 Artúr og 
Mínímóarnir

11.00 HM í frjálsum 
íþróttum 13.00 Tónaflóð – 
Menningarnæturtónleikar 16.20 
Íslendingar 17.20 Tré fú Tom 17.42 
Um hvað snýst þetta allt? 17.47 
Loppulúði, hvar ertu? 18.00 Skúli 
skelfir 18.11 Verðlaunafé 18.15 
Táknmálsfréttir 18.25 Andraland 
(3:7)  19.00 Fréttir 19.25 Íþróttir 
19.30 Veðurfréttir 19.35 Kínverska 
aðferðin (Xinxin og de fortabte 
indvandrere) 20.05 Kaffileiðin með 
Simon Reeves (Coffee Trail with 
Simon Reeves) 20.55 Vitnin (3:6) 
(Øyevitne) 22.00 Tíufréttir 22.15 
Veðurfréttir 22.20 HM í frjálsum 
- samantekt 22.35 Iceberg Slim: 
Mynd af dólgi 00.00 Skytturnar 
00.55 Fréttir 01.10 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 08.00 
Everybody Loves Raymond 08.20 
Dr. Phil 09.00 The Biggest Loser 
10.30 Pepsi MAX tónlist 13.30 
Cheers 13.55 Dr. Phil 14.35 Rules 
of Engagement 15.00 Psych 15.45 
Judging Amy 16.25 The Good Wife 
17.05 Reign 17.50 Dr. Phil 18.30 
The Talk 19.10 Kitchen Nightmares 
(4:17) 19.55 The Office  20.15 Top 
Chef  21.00 Rookie Blue 21.45 State 
of Affairs  22.30 Sex & the City 22.55 
Hawaii Five-0 23.40 Parenthood 
00.25 Nurse Jackie 00.50 Californ-
ication 01.20 Rookie Blue 02.05 
State of Affairs 02.50 Sex & the City 
03.15 Pepsi MAX tónlist

07.00 Ítalski boltinn 2015/2016 
08.40 Ítalski boltinn 2015/2016 
12.45 UEFA - Forkeppni Meistara-
deildarinnar 2015/2016 14.35 
Formúla 1 2015 16.55 NBA (NB90’s. 
Vol. 4) Skemmtilegur þáttur um NBA 
á 10. áratugnum. 17.20 Spænski 
boltinn 2015/2016 19.00 Spænsku 
mörkin 2015/2016 19.30 Pepsí 
deildin 2015 (Stjarnan - Breiðablik) 
Bein útsending frá leik Stjörnunnar og 
Breiðabliks í Pepsí deild karla. 22.00 
Pepsímörkin 2015 23.15 Spænski 
boltinn 2015/2016 00.55 Pepsí-
mörkin 2015

07.00 Premier League 2015/2016 
08.40 Premier League 2015/2016 
(Everton - Man. City) 13.00 Premier 
League 2015/2016 (WBA - Chelsea) 
14.40 Premier League 2015/2016 
(Watford - Southampton) 16.20 
Premier League 2015/2016 (Everton 
- Man. City) 18.00 Goðsagnir efstu 
deildar (Goðsagnir - Sigursteinn 
Gíslason) Í þessum þætti verður 
minning Sigursteins Gíslasonar 
heiðruð. 18.50 Premier League 
2015/2016 (Arsenal - Liverpool) Bein 
útsending frá leik Arsenal og Liverpool 
í ensku úrvalsdeildinni. 21.00 Messan 
21.50 Football League Show 
2015/16. 22.20 Premier League 
2015/2016 00.00 Messan

16.50 World’s Strictest Parents 
17.45 One Born Every Minute 18.35 
Suburgatory 19.00 Who Do You 
Think You Are 19.40 Wilfred (11:13) 
20.05 Drop Dead Diva (13:13)  
20.50 No Ordinary Family (14:20)  
21.35 Strike Back  22.25 Last Ship 
23.10 Justified 23.55 Who Do You 
Think You Are 00.40 Wilfred 01.00 
Drop Dead Diva 01.45 No Ordinary 
Family 02.30 Strike Back 03.15 
Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Barnatími Stöðvar 2 08.00 The 
Middle 08.25 The Goodwin Games 
08.50 2 Broke Girls 09.15 Bold and 
the Beautiful 09.35 Doctors 10.20 
Um land allt 10.40 Fókus 11.05 Gulli 
byggir 11.30 Back in the Game 11.50 
Harry’s Law 12.35 Nágrannar 13.00 
American Idol 15.45 Hart of Dixie 
16.30 ET Weekend 17.20 Bold and 
the Beautiful 17.40 Nágrannar 18.05 
The Simpsons 18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 18.55 Ísland í dag. 
19.15 Mike & Molly 19.35 Grand 
Desings 20.25 Feðgar á ferð 
Frábærir þættir þar sem feðgarnir 
Magnús Hlynur og Fannar Freyr 
ferðast um landið sunnanvert og 
heimsækja skemmtilegt fólk sem á 
það sameiginlegt að hafa einstaklega 
jákvæða sýn á lífið. 20.45 Suits Fimmta 
þáttaröðin um hinn eitursnjalla Mike 
Ross, sem áður fyrr hafði lifibrauð sitt 
af því að taka margvísleg próf fyrir 
fólk gegn greiðslu. 21.30 Show Me a 
Hero Magnaðir þættir úr smiðju HBO 
og David Simon sem skrifaði hina 
vinsælu þætti The Wire. Þættirnir fjalla 
um borgarstjórann Nick Wasicsko 
sem á fyrir sér erfiða tíma í embætti 
þar sem bandaríska stjórnin ákveður 
að byggja skuli félagslegar íbúðir í 
þeim hluta borgarinnar þar sem hvítur 
meirihlutinn býr og millistéttin. 
22.25 Orange Is the New Black 
23.25 Empire 00.10 The Brink 00.35 
Ballers 01.05 The Strain 01.50 Last 
Week Tonight with John Oliver 
02.20 Bones 03.05 Forever 03.45 
Fire with Fire 05.20 Mike & Molly 
05.40 Fréttir og Ísland í dag

2 4 .  Á G ú S T  2 0 1 5   M Á N U D A G U R24 M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A ð I ð

Svampur 
Sveinsson 
10.24

Orange Is  
the New  
Black 22.25

PGA Tour  
2015 13.40

The Da Vinci 
Code 23.50

Drop Dead Diva 20.05



SPARIDAGARSPARIDAGAR

SPARIDAGARSPARIDAGAR

SPARIDAGARSPARIDAGAR

SPARIDAGARSPARIDAGAR

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 471 2038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

SÍÐUmúla 9 · SÍmi 530 2900

AEG helluborð 
HK634000XB /HT949 595 118

Keramikhellur m. stálramma
Snertirofar
Tímastillir á öllum hellum
“Automatic” og “Stop and Go” stillingar
Sjálfvirk öryggisslökkvun

Verð áður: 89.900,- kr

AEG veggofn 
BE3002401 / HT944 185 876

Stál með kjöthitamæli / Fjölkerfa 
blástursofn 

með 8 aðgerðum / Þrefalt gler í ofnhurð 
- kaldari framhlið / Innanmál: 74 lítrar

Verð áður: 109.900,- kr

30%
AFSLÁTTUR

Saman í pakka kr. 139.800,- og þú sparar 60.000,-

Samsung J5105

32“  Sparidagaverð  kr.   64.900.-
40“  Sparidagaverð  kr.   92.900.-

Samsung H5505

32”  Sparidagaverð  kr.   69.900,-
40”  Sparidagaverð  kr.   93.900,-
48“  Sparidagaverð  kr. 129.900.-

U
E4

8J
U

64
15

 / 
U

E5
5J

U
64

15

48” eða 55” UltraHD bogin Samsung 
sjónvörp með þráðlausu interneti.

48” eða 55” UltraHD bein Samsung 
sjónvörp með þráðlausu interneti

48” Verð áður kr: 239.900,- kr.199.900.-
55” Verð áður kr: 319.900,- kr. 269.900.-

48” Verð áður kr: 239.900,- kr.199.900.-
55” Verð áður kr: 319.900,- kr. 249.900.-

55” Samsung sjónvarp með 
þráðlausu interneti.
   UE55H6475 kr. 

199.900.-
Verð áður: 249.900,- 
og þú sparar 50.000,-

20%
AFSLÁTTUR

LOKADAGAR
Í DAG OG Á MORGUN!

Pottar og 
pönnur 

meistarans

Fullkominn rakstur með

Rafmagnstannburstar 
fyrir alla fjölskylduna

Allt til alls.

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

Eldhúsáhöld 20%
AFSLÁTTUR

Nintendo New 3DS
Öflugri og með 

stærri skjá

Rétt verð: 39.900,-
Sparidagaverð: 

33.900,-

20%
AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM                   LEIKJUM

AEG, Braun, Tefal, Brabantia, Nintendo og Pioneer fást í Lágmúla.
Samsung fæst bæði í Síðumúla og Lágmúla.

Opið virka daga kl. 10-18
og laugardaga kl. 11-15

Opið virka daga kl. 10-18
og laugardaga kl. 12-16

WF80F5E5P4W

8 kg Þvottavél
· Kolalaus mótor 
  með 10 ára ábyrgð
· 1400 snúningar
· Ecobubble

Verð áður: 104.900,-
Verð á sparidögum:

89.165.-

WW80H7400EW/EE

8 kg Þvottavél
· Kolalaus mótor 

  með 10 ára ábyrgð
· 1400 snúningar

· Ecobubble

Verð áður: 119.900,-
Verð á sparidögum:

101.915.-



Þessi vél, braah, drepur fa-fa-
fashana „Þjóðlagasöngvarinn Woody 
Guthrie var með skrifað á gítarinn 
sinn „This machine kills Facists“. Hann 
var svalur gaur. Ég er í raun að snúa 
línunni á hvolf. Að veiða fasana er breskt 
yfirstéttar sport. Með þessu er ég að 
sýna að ég er einhver miðstéttarplebbi, 
er ekki að drepa neina fasista.“

Born knúsah, click-clack, a-Ham-
as gaman „Ég held áfram með að sýna 
fram á hvað ég er linur gaur. DMX gerði 
lag sem heitir Born Loser. Ég er „born 
knúser“, er mikill knúsari.“

Illuminational, stal Mein Kampf 
og las hana „Ég er rosa upptekinn af 
dulspeki og allskonar svona leyniklúb
bum og skringilegheitum. Á sama tíma 
er ég alveg rosalega „andnationalískur“. 
Þannig að ég er eiginlega meira „illumi
national“, sem er vísun í Illuminati, sem 
er kannski orðin klisja í rappi...en fokk it.“

Hönnu Birnu í lögguna, tvær 
stjörnur, ó, Megasana „Þarna er ég 
í rauninni bara aðeins að hnýta. Ég skri
faði textann um það leyti sem Hanna 
Birna var í fjölmiðlum útaf sínu van
dræðabrölti. Vinkona hennar var  þarna  
orðinn lögreglustjóri. Ég er í rauninni að 
velta því upp af hverju við förum ekki 
bara alla leið og setjum Hönnu Birnu í 
lögguna. Síðan eru „tvær stjörnur“ vísun 
í að lögreglumenn eru stundum með 
stjörnur og „Megasana“ vísar til þess að 
Megas gaf út lagið tvær stjörnur og svo 
er þarna líka einhver líking að „gasa“ eins 
og löggur eiga til að gera.“

Thugs með æxli kasta kossum 
„Þetta er kveðja til vinar. Hann veit hver 
hann er.“

Ónónó no pasarán „Þetta er voða
lega beisik. Þarna er ég að herma eftir 
Blaz Roca … auðvitað er þetta vísun til 
heróps kommúnista.“

Síðan skín sól, forsendur 
breytast „Þarna er afstaðan til 
herópsins og andófsins búin að 
breytast. Og þetta heldur áfram í næstu 
línu.“

Brecht segir fakkitt, hann er 
farinn að þreytast „Þýski rithöfun
durinn og leikstjórinn Berthold Brecht 
var frábær listamaður. Hann trúði mikið 
á að listin ætti að hafa áhrif til að skapa 
betra samfélag. En þarna segir hann 
„fuck it“ og er orðinn þreyttur.“

Vil elska þig jafn heitt og Boko 
Haram „Þetta er „spekúlasjón“. Við á 

Erindið 
sem allir eru að
Tala uM
Kjartan Atli  
Kjartansson
kjartanatli@frettabladid.is

Vesturlöndum erum orðin svo værukær. 
Þeir sem eru ástríðufyllstir nú eru íslam
istar. Þessi værukæri ljóðmælandi fílar 
ekkert Boko Haram en hann áttar sig á 
að þeir eiga rosalegar „passjónir“. Þetta 
er auðvitað svolítið ögrandi.“

ayahuasca, drekkum kókó saman 
„Ayahuasca er suðuramerísk ofskynj
ununarjurt sem er blandað í te og fólk 
notar til að komast í samband við 
andaheiminn. Hún er sögð opna fyrir 
æðri skynjun.“

Er synd að sjóða Hattarann í te og 
gera hérann minn? „Þetta er vísun 
í Lísu í Undralandi. Hattarinn stóð fyrir 
teboðinu endalausa. Hérinn var með 
honum í því. Þetta er aftur vísun að 
losna út úr hversdagsleikanum og hrista 
upp í sjálfum sér. Að drekka hattarann 
með ástinni sinni.“

Meyr eins og leir, heitt-heitt, 
verð keramik „Þetta er „braggadocio“ 
lína [sem eru þekktar í rappi og snúast 
um eins konar sjálfshyllingu, innsk. 
blaðamanns]. Í erindinu hef ég sagst 
vera linur, eiginlega eins og leir. En þegar 
það hitnar í kolunum verð ég harður 
eins og keramik.“

Eyeliner og nef  hringur og fikta 
við að skera mig „Þessi lína er vísun í 
þá sem finnast þeir fara á skjön við sam
félagið. Oft eru það svona Gothtýpur 
sem skera sig. Til að finna eitthvað … til 
að finna eitthvað til sín.“

Kærleiksbirni hryllir við og 
muthafuckas fela sig „Í þessari línu 
eru kærleiksbirnirnir ógeðslega væru
kærir labbakútar. Þeir hafa auðvitað 
ógeð á öllu sem er á skjön við þeirra sýn 
á lífið. Og þá fara hinir í felur.“

Xenomorph, bitch, vantar 
eitthvað til að kela við „Þetta er 
scifi vísun. Ég er mikill áhugamaður um 
vísindaskáldskap. Xenomorph er geim
skrímslið í Alienmyndunum og Ripley, 
sem Sigourney Weaver leikur, kallar 
Xenomorph „Bitch“.“

Æ er emósjonal mahr en-a …
Kannski eruða bara 
muthafucking sterarnir „Þarna er 
ég að gera svolítið grín að því að áður í 
erindinu hafði ég talaði um rómans og 
tilfinningar. Margir eru að sprauta sig 
með sterum í dag og kannski er það 
vegna þess að ég er „emósjonal“ í laginu. 
Kannski er það þess vegna sem ég er í 
skapsveiflum.“

Mellurnar klæðast faldbúningum 
pent – En ímamarnir ölaðir bera 
sig „Þetta er athugasemd um hræsni í 
samfélaginu og vísar til „slut shaming“ og 
feðraveldisins. Ég hef alveg flíkað því að 

ég er mikill femínisti. Þarna sný 
ég öllu á hvolf. Faldbúningurinn 
er helgimynd fyrir Íslendinga. 
Fjallkonan er táknmynd alls sem 
er gott og hreint. Að kalla konur 
mellur er vísun í stöðu þeirra 
í samfélaginu en þær klæðast 
faldbúningum. Á meðan eru 
ímamarnir að „eipsjitta“ út  
um allt.“

Ísafold vill líka hold, 
hún er mold – Og  
hvað skyldi það  
muhfucking gera til?  
„Konur hafa þarfir. Ísafold 
er þessi gamla ímynd 
um landið sem móður. 
Hún verður helg 
kona. Eiginlega jóm
frú. En fuck it  konan 
er bara kona og hefur 
þarfir eins og aðrir 
og það er bara 
sjálfsagt mál.“

rapparinn Kött Grá Pjé fer yfir vísanir og duldar líkingar í 
erindinu sínu í laginu Brennum allt. Hann grípur í bók menntir, 
kvikmyndir, skoðanir þýsks listamanns og stöðu Hönnu Birnu 
Kristjánsdóttur í samfélaginu í þessu umtalaða erindi.

Ónónó  
no pasarán 

Þetta er voðalega  
beisik. Þarna er ég að  

herma eftir Blaz Roca … auð-
vitað er þetta vísun  

til  heróps 
komm únista. Síðan skín  

sól, forsendur  
breytast 

Þarna er afstaðan til her-
ópsins og andófsins búin 

að breytast. Og  
þetta heldur 

áfram í næstu  
línu.
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Fyrir þínar
bestu stundir

Afgreiðslutími 
Mán. til fös. frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

Þú finnur 
bæklinginn á dorma.is

Boogie
hægindastóll

Aðeins  43.900 KR.

Slitsterkt áklæði.  
Margir litir.

Fullt verð: 54.900 kr.

KLASSÍSK
hönnun

Boogie
hægindastóll

Aðeins  79.900 KR.

Slitsterkt áklæði í mörgum litum. 
Hægri og vinstri tunga. Stærð: 186 x 77 cm, H: 85 cm.

Fullt verð: 99.900 kr.

TORONTO
rafmagnslyftistóll
tvær stærðir

139.900 kr.

Stillanlegur hægindastóll.
Svart standart leður.

Fullt verð frá: 179.900 kr.

Dormaverð í ágúst frá:

   

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*

Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu frábært
sjónvarpsefni á fáránlega góðu verði.

Allt það besta hjá 365

*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365

Arna Bára Karlsdóttir sat fyrir hjá 
Playboy í Mexíkó í september 
í fyrra og vann sér þar með 
inn réttinn til að keppa um 
titilinn Playmate of the Year og 
á þar með möguleika á að prýða 
desemberhefti tímaritsins. „Svo allt 
í einu er ég bara orðin dálítið ólétt,“ 
segir Arna Bára og skellir uppúr. 
Hún er nú komin rúma sjö mánuði 
á leið, og barnið væntanlegt í 
heiminn um miðjan nóvember. „Ég 
hef samt ekki stórar áhyggjur, ég 
er mjög fljót að koma mér í samt 
horf eftir barnsburð,“ útskýrir Arna 
Bára, en hún á þriggja og hálfs árs 
son. Er téð myndataka áætluð í 
byrjun desember svo tíminn er 
ansi knappur. „Maðurinn minn 
bakkar mig bara upp og hvetur mig 
áfram til að borða hollt og hugsa 
vel um mig, eins og ég geri. Ég get 
ekkert sagt nei við þessu. Fyrir 
glamúrfyrirsætu er þetta toppurinn 
og mig hefur dreymt um að komast 
þang að,“ segir hún einlæg.

Gamlar myndir
„Núna erum við því að nota gamlar 
myndir, en kosningin fer fram á 
síðunni www.playboy.com.mx. Þar 
komast efstu þrjár í gegn, en valið 
er svo í höndum þeirra hjá Playboy 
um hver verður Playmate of the 

Year,“ segir Arna Bára og skýtur að, 
að hún sé nú í óðaönn við að koma 
sér upp skotheldri hernaðaráætlun á 
samfélagmiðlunum svo hún geti nælt 
sér í sem flest atkvæði. „Ég var mjög 
vinsæl úti í Mexíkó þegar blaðið kom 
út, og er nú þegar komin með sex 
hundruð og fjörutíu þúsund fylgjendur 
á Facebook-aðdáendasíðuna mína. 
Þegar ég vann Playboy Miss Social 
2012 rúllaði ég inn rúmum sautján 
milljónum atkvæða í gegnum netið á 
einum sólarhring, svo ég tel mig ansi 
lunkna.“

Peningarnir og ljót ummæli
Aðspurð hvort einhverjir 
peningar séu í þessu, segir hún 
svo sannarlega vera. „Myndataka 
fyrir leikfélaga mánaðarins 

úti í Bandaríkjunum skilar 
fyrirsætunni tuttugu og fimm 
þúsund dollurum, eða rúmum 
þremur milljónum íslenskra 
króna. Þetta er kannski ekki alveg 
svona ýkt í Mexíkó,“ útskýrir Arna 
Bára og gefur lítið upp, annað 
en að hún hafi fengið hundrað 
eintök af septemberblaðinu sem 
hún sat fyrir í, og mátti selja að 
eigin vild. „Ég seldi þau öll úti, ég 
er ekki endilega spennt fyrir að 
nágrannarnir séu að glugga í mig 
allsbera,“ segir hún og dillandi 
hlátur fylgir í kjölfarið. „Ég lét 
Google til dæmis taka til hjá 
sér svo myndirnar birtast ekki 
íslenskum notendum.“

Arna Bára segist þó alls ekki 
hafa farið varhluta af óvæginni 
gagnrýni á netinu. „Fólk er í alvöru 
að blanda barninu mínu inn í 
þetta, er með ljót komment og 
spyr til dæmis hvort mér finnist 
allt í lagi að vinir hans komi svo 
til með að runka sér yfir mömmu 
hans, og gefur sér að ég sé heimsk. 
Þetta snýst þó yfirleitt fljótlega 
í að ég er beðin afsökunar þegar 
ég svara fyrir mig. Ég er ekki verri 
mamma fyrir að gera það sem mér 
finnst skemmtilegt,“ útskýrir Arna 
Bára í lokin.
gudrun@frettabladid.is

Ólétt Arna Bára keppir 
hjá mexíkóska Playboy

Arna Bára Karlsdóttir segist vera fljót að koma sér í samt horf eftir barnsburð. Fréttablaðið/GVA

Hún sætir gagnrýni á netinu en svarar fullum hálsi. „Hvers vegna er 
ég verri móðir fyrir að elta drauminn minn? Fyrir glamúrfyrirsætu 
er þetta toppurinn.“ Segir manninn sinn hvetja sig til að borða hollt. 

Arna Bára Karlsdóttir 
mexíkóska Playboy 2014
Erna Gunnþórsdóttir 
ítalska Playboy 2013
Ásdís Rán Gunnarsdóttir 
búlgarska Playboy 2010
Sigrún Jónsdóttir 
bandaríska Playboy 1975

Íslensku kAnÍnurnAr
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domino’s appwww.dominos.is sími 58 12345

PÖNNUPIZZA: 1.590 KR. 
EF ÞÚ SÆKIR, VIKUNA 24.–30. ÁGÚST 2015

1.390 kr.
ALLAR STÓRAR PIZZUR AF MATSEÐLI

ÁTTU 
KLÁRAN KRAKKA?

Þegar þú sækir 
máltíðina geturðu beðið 
um flotta stílabók fyrir 

barnið þitt!* 

MÁNUDAGURINN 
24. ágúst
Með fyrstu 1.000 pöntunum
dagsins fylgir bíómiði á 
Straight Outta Compton.

ÞriÐJUDAGURINN
25. ágúst
Flaska af ísköldu 2 L Coke
fylgir með fyrstu 750
pöntunum dagsins.

MIÐVIKUDAGURINN
26. ágúst
Nutellagott fylgir með 
fyrstu 750 pöntunum 
dagsins. 
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Orkan er allt í kringum okkur og tekur á sig ýmsar myndir. Okkar hlutverk er að 
fanga þessa orku og umbreyta henni í stanslaust stuð. Taktu þátt í því með okkur 
og vertu í hópi ánægðra viðskiptavina Orkusölunnar.

Finndu okkur 
á Facebook       422 1000      orkusalan@orkusalan.is      orkusalan.is
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Orkan er allt í kringum okkur og tekur á sig ýmsar myndir. Okkar hlutverk er að 
fanga þessa orku og umbreyta henni í stanslaust stuð. Taktu þátt í því með okkur 
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5313  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Hauks Viðars 
Alfreðssonar

Bakþankar

Allt sem þú þarft ...

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur á 
tölublað 18–49 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, jan.– mar. 2015 
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RISA
FARIN PLUSH

Queen Size rúm (153x203 cm)

FULLT VERÐ 278.710 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

139.355 kr.
= 50% AFSLÁTTUR!

ÓTRÚLEGT
TILBOÐ!

LAGER-
HREINSUN!
Sýningar- og 

skiptirúm eða 
dýnur á allt að  
70% afslætti!

AFSLÁTTUR

50%

Sængurfatnaður 
með allt að 
50% afslætti
Handklæði 
með allt að 
70% afslætti

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Ég hjóla í vinnuna. Það 
tekur ekki nema 15 
mínútur, er gott fyrir 
heilsuna og sparar mér 
höfuðverkinn sem fylgir 

því að eiga bíl. Það er notalegt að 
þeysast eftir Langholtsveginum á 
morgnana með eitthvert hressandi 
rokk í eyrunum og finna svalan 
síðsumarvindinn leika um pípara-
raufina. Finna ilminn af laufinu 
og dögginni. Vera mættur á undan 
þeim vinnufélögum sem eru á bíl 
– þeir eru fastir í umferð einhvers 
staðar.

Á meðan ég bíð eftir að klukkan 
slái 9:00 les ég blöðin eða tek 
netrúnt á meðan ég japla á 
morgungrautnum. Er vel vakn-
aður og eldhress þegar þeir loks 
mæta geispandi með stírurnar í 
augunum. „Góðan daginn,“ muldra 
þeir þreytulega og hlamma sér fyrir 
framan tölvuna.

Adrenalínfixið sem ég fæ með 
því að hjóla í vinnuna endist mér 
til ca. 14:00. Þá fer ég að líta á 
klukkuna. „Ætli það vanti rafhlöðu 
í hana?“ hugsa ég og fæ mér tvö-
faldan espresso. „Guð minn góður! 
Hún er bara hálfþrjú,“ hugsa ég 
hálftíma síðar og fæ mér meira 
kaffi. Þegar klukkan fer að nálgast 
17:00 er ég alveg að leka niður. Ég 
horfi mæðulegur út um gluggann. 
Oj, það er byrjað að rigna.

Að hjóla heim er andstyggilegt. 
Allt upp í móti og alltaf mótvindur. 
Ég reyni sífellt að finna nýjar leiðir 
til að fara sem eru mögulega betri. 
Sem ég fæ ekki blóðbragð í munn-
inn við það að hjóla. Vinnufélagar 
mínir eru örugglega komnir heim 
til sín núna. Oj, ég er rennsveittur 
á bakinu. Og hvað er málið með 
þessa helvítis ferðamenn út um 
allt? Þurfa þeir að standa grafkyrrir 
úti á miðri gangstétt? Þegar ég 
loksins kem heim er ég geðvondur, 
úrvinda og lykta eins og þúsund 
rassgöt, opin upp á gátt. Ég verð að 
fara að kaupa mér bíl.

Bíllausi lífsstíllinn
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