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Lars Lagerbäck stjórnaði íslenska landsliðinu í síðasta sinn í gær þegar Ísland tapaði fyrir Frakklandi á Stade de France. Hér er hann með Heimi Hallgrímssyni sem tekur nú einn við liðinu.
Strákarnir okkar koma heim í dag. Íslendingar ætla að þakka þeim fyrir frábæra frammistöðu og taka á móti þeim á Arnarhóli klukkan sjö í kvöld. Fréttablaðið/Vilhelm

Vikið úr MK fyrir myndir og hnífaburð
Umboðsmaður Alþingis kannar mál menntaskólapilta sem reknir voru úr skóla fyrir óviðeigandi myndbirtingar á internetinu.
sem birtar voru á lokuðum Facebookhóp drengja í skólanum, MK bræður.
Mennta- og menningarmálaráðuneytinu bárust snemma á síðasta
ári tvær kærur þar sem kærðar voru
ákvarðanir skólameistara Menntaskólans í Kópavogi um að vísa drengjunum fyrirvaralaust úr skólanum.
Gerðar voru þær kröfur að ákvarðanir
skólameistarans yrðu felldar úr gildi.
Ráðuneytið staðfesti með úrskurði
í desember síðastliðnum rétt skóla-

Hundruð svikin um miða
Frakkland „Ég horfði á 20 til 25

ára stráka hágráta fyrir utan völlinn. Það risti í hjartað á manni að
standa þarna í grenjandi rigningunni fyrir utan völlinn og heyra
þjóðsönginn íslenska leikinn
fyrir innan og vera miðalaus eftir
allt þetta ferðalag. Þá brotnuðu
margir algjörlega saman,“ segir
Hörður Harðarson, Frakklandsfari
sem fékk ekki miða á leikinn þrátt
fyrir að hafa greitt Birni Steinbekk
fúlgur fjár fyrir.
Hundruð Íslendinga, sem höfðu
keypt miða af Birni á netinu,
komust að þjóðarleikvangi Frakka
en fengu enga miða til að komast
inn á leikvöllinn. Einn þeirra sem
keyptu af honum miða var Kristján Atli Baldursson, athafnamaður
á Akureyri, sem keypti 100 miða
af honum á rúmar fimm milljónir.
Hafði hann útvegað 77 Íslending-

Björn Steinbekk,
tónleikahaldari og
athafnamaður

um flug og miða en þeir farþegar
sátu eftir með sárt ennið. „Þeir
miðar sem ég keypti voru aldrei
afhentir í París. Ég er bara ónýtur
og hef engin orð, er eiginlega í
tómu rusli.“
Hundruð Íslendinga hópuðust
að Birni Steinbekk, sárir yfir því
að hafa ekki fengið miða, og sagði
Hörður að lögregla hefði síðan
skorist í leikinn. „Annaðhvort var
hann leiddur í burtu af lögreglu
eða fylgt í burtu af lögreglu,“ segir
Hörður. – sa

meistarans til að vísa drengjunum úr
skólanum.
Lögfræðingur foreldra annars
drengsins kvartaði í kjölfarið til
Umboðsmanns Alþingis sem hefur
málið nú til skoðunar. Heimildir
Fréttablaðsins herma að þar sé meðal
annars til skoðunar hvort ráðuneytið
hafi fylgt eftir lagaskyldu sinni við að
tryggja að barn fái skólavist í framhaldsskóla. Einnig er verið að kanna
hvort gætt hafi verið meðalhófs

Kylie og Khloe
velja íslenskt
lífið Systurnar Kylie Jenner og Khloe
Kardashian fengu sér sín tvö úrin
hvor úr nýrri línu Gyðju Collection.
Kylie varð fyrri til þess að tryggja
sér úrið en þau hafa verið afar
vinsæl. Í seinustu
viku bættist
einnig stórleikkonan Sofia
Vergara við
kúnnahópinn.
Beðið
er eftir
nýrri
sendingu
og strax
kominn
langur
pöntunarlisti.

– gj / sjá síðu 26

Mál menntaskólapilta
sem sakaðir hafa verið um
að birta óviðeigandi myndir
af skólasystur sinni í lokuðum hóp á Facebook hafa
samkvæmt heimildum
blaðsins verið kærð til
lögreglu. Ekki fást upplýsingar hjá lögreglu um málin.

þegar ákvörðun um brottrekstur var
tekin. Drengurinn fékk þó inngöngu í
annan menntaskóla síðasta haust eða
nokkrum mánuðum eftir atvikin.
Mál drengjanna voru kærð til lögreglu og send á ákærusvið en ekki
fengust upplýsingar frá embættinu
um hvort málin hafi verið felld niður
eða ekki. Margrét Friðriksdóttir,
skólameistari Menntaskólans í Kópavogi, sagðist ekki geta tjáð sig um mál
einstakra nemenda. – ngy

Fréttablaðið í dag

Pinex®
Smelt

lífið Fræga fólkið í
Hollywood kom víða
við um helgina líkt
og sjá má á nokkrum
skemmtilegum
myndum þar sem
það var gripið
við bæði leik og
störf. 24

Munndreifitöflur
250 mg

Fréttir Mikilvægt að koma í veg
fyrir fyrsta þunglyndiskastið. 4
Skoðun Guðmundur Andri um
drauminn sem litar allt. 11
sport Tölfræðin öll úr leiknum í
París í gær. 14
Tímamót 240 ár eru frá sjálfstæðisyfirlýsingunni vestra. 16
plús 2 sérblöð l Fólk

l fasteignir

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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Menntamál Umboðsmaður Alþingis
hefur til skoðunar mál sautján ára
drengs sem vikið var fyrirvaralaust
úr Menntaskólanum í Kópavogi á
síðasta ári fyrir óviðeigandi myndbirtingar á netinu af skólasystur sinni
og fyrir hnífaburð í skólanum.
Öðrum dreng á svipuðum aldri
var einnig vísað úr skólanum á sama
tíma í fyrra fyrir myndbirtingar. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er
um að ræða myndskeið og myndir
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Líkamar málaðir

Norðan og norðvestan átt 5-10 m/s í
dag. Dálítil væta um landið norðaustanvert. Bjart að mestu sunnan og
vestan til á landinu, en líkur á síðdegisskúrum á stöku stað. Hiti 8 til 18 stig,
hlýjast suðvestanlands. sjá síðu 18

Íslamska ríkið
ekki að baki
árásinni
Bangladess Innanríkisráðuneyti
Bangladess greindi í gær frá því að
hryðjuverkasamtökin sem kenna sig
við íslamskt ríki bæru ekki ábyrgð á
hryðjuverkaárás sem framin var í
landinu á föstudag. Samtökin höfðu
þó lýst yfir ábyrgð á árásinni, sem var
sú versta í sögu landsins.
Sex heimamenn, sem sagðir eru
hafa tilheyrt samtökum að nafni
Jamaeytul Mujahdeen Bangladesh,
tóku 20 í gíslingu og drápu á kaffihúsi í höfuðborginni Dakka. Gíslatakan stóð yfir í hálfan sólarhring.
Lögregla bjargaði 13 manns.
Samtökin sem mennirnir tilheyra
eru hryðjuverkasamtök frá Bangladess sem voru gerð ólögleg fyrir
rúmum áratug og hafa þau engin
tengsl við Íslamska ríkið svo vitað sé.
Íslamska ríkið hafði hins vegar birt
ljósmyndir af árásarmönnunum þar
sem þeir stóðu fyrir framan svartan
fána samtakanna. Lögregluyfirvöld
hafa greint frá því að árásarmennirnir hafi átt vel stæðar fjölskyldur
og séu háskólagengnir menn. – þea

Ungt fólk dregst
aftur úr
efnahagsmál Einstaklingar 25 til
34 ára hafa dregist aftur úr öðrum
í tekjum samkvæmt nýrri lífskjararannsókn Hagstofunnar. Árið 2015
nam miðgildi ráðstöfunartekna
hópsins 95,3 prósentum af miðgildi
ráðstöfunartekna allra íbúa Íslands
en var 101,9 prósent 2004.
Elsti hópurinn, 65 ára og eldri,
hefur nálagst ráðstöfunartekjur annarra þó tekjur þeirra séu enn lægri
en annarra hópa. Miðgildi ráðstöfunartekna 65 ára og eldri nam 79,5
prósentum af ráðstöfunartekjum
allra árið 2004 en var 89,9 prósent á
síðasta ári. Best standa þeir sem eru
á aldrinum 55 til 64 ára en þar var
hlutfallið 121,3 prósent í fyrra miðað
við 114,9 prósent árið 2004. – ih

Árviss viðburður Vilija Vitkute frá Litháen málar fyrirsætu sína á árlegri líkamsmálningarhátíð (World Bodypainting Festival) í Pörtschach am
Wörthersee í Austurríki í gær. Viðburðurinn var um helgina, en hann sækir listafólk frá um 45 löndum, auk um 30 þúsund gesta. Fréttablaðið/EPA

Stefnir í 300
milljóna halla
Stjórnsýsla Heilbrigðisstofnun
Suðurlands (HSU) á í fjárhagserfiðleikum og stefnir í allt að 300 milljóna króna rekstrarhalla á þessu ári.
Fram kemur í Sunnlenska fréttablaðinu að uppsafnaður rekstrarhalli
HSU frá árslokum 2014 til dagsins í
dag sé um hálfur milljarður og að
búið sé að segja upp átján starfsmönnum á árinu til að stemma stigu
við rekstrarvandanum.
HSU fær rúma fjóra milljarða
króna frá hinu opinbera. Ljóst er
að sú upphæð dugir skammt fyrir
rekstrinum og er lausafjárstaðan nú
þegar orðin slæm. – sa
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hefur verið sagt upp hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands.

59,5%
íbúa á höfuðborgarsvæðinu á aldursbilinu
12–80 ára lesa Fréttablaðið daglega.*

Sá fjöldi myndi fara langt með að fylla sæti
Laugardalsvallar tíu sinnum.
Gallup, janúar–mars 2016

Allt sem þú þarft ...

Strætó skoðar að leyfa
gæludýr í vögnunum
Stjórn Strætó veltir fyrir sér að leyfa gæludýr í strætisvögnum enda sé það gert í
nágrannalöndum. Ekki gangi að hvetja til bíllauss lífsstíls en útiloka gæludýraeigendur svo frá almenningssamgöngum að sögn stjórnarmanns Strætó.
Samgöngur Stjórn Strætó er með til
skoðunar að leyfa gæludýr í strætisvögnum. „Okkur langar virkilega að
fara að skoða það að gæludýr verði
leyfð í Strætó í bandi eða búri og
fara í tilraunverkefni með það,“ segir
Sverrir Óskarsson, fulltrúi Kópavogs
í stjórn Strætó.
„Við erum að hvetja fólk til bíllauss
lífsstíls og að nota almenningssamgöngur en þá verðum við náttúrulega
líka að leyfa að fara með dýrin í heimsókn til annarra eða fara með þau til
dýralæknis. Við getum ekki sagt bíllaus lífsstíll og svo sagt enginn í strætó
nema manneskjur,“ segir Sverrir.
„Þetta er gert alls staðar annars
staðar og við höfum velt fyrir okkur
af hverju við erum eitthvað öðruvísi,“ segir Jóhannes Rúnarsson,
framkvæmdastjóri Strætó.
Jóhannes á von á því að málið verði
tekið fyrir á stjórnarfundi í haust og
ákvörðun tekin í framhaldi af því.
Stjórn Strætó hefur látið vinna
skýrslu um málið þar sem álit var
fengið frá helstu hagsmunaðilum.
„Við vildum skoða þetta mál til þess
að hafa upplýsingar um hvernig þetta
væri gert og hvaða sjónarmið væru
með og á móti,“ segir Jóhannes.
Jóhannes segir margoft hafa verið
ýtt á Strætó að leyfa gæludýr í strætisvögnum. „Það er til Facebook-síða
sem heitir Hundar í strætó. Þetta hefur
mikið verið í umræðunni í gegnum
tíðina og sitt sýnist hverjum,“ segir
hann. Á síðasta ári fór fram undirskriftasöfnun þar sem hvatt var til að
leyfa gæludýr í strætó og söfnuðust ríflega fjögur þúsund undirskriftir.
Sverrir bendir á að reglugerð um
hollustuhætti banni flutning dýra
í almennum farþegarýmum sam-

Hundurinn Vaskur bíður með eiganda sínum eftir strætó á Bústaðaveginum. Nú
gæti biðin farið að styttast fyrir Vask. Fréttablaðið/Hanna

Þetta er gert alls
staðar annars staðar
og við höfum velt fyrir
okkur af hverju við erum
eitthvað öðruvísi.
Jóhannes Rúnarsson, framkvæmdastjóri Strætó

göngutækja að undanskildum
hjálparhundum. Því þurfi væntanlega
að gera breytingar á reglugerðinni eða
veita undanþágu frá henni til þess
að hægt sé að hleypa gæludýrum í
strætó.
Sverrir tók málið upp á bæjarstjórnarfundi hjá Kópavogsbæ þar
sem hann situr sem bæjarfulltrúi
Bjartrar framtíðar. „Mér heyrist
bæjarstjórn Kópavogs vera mjög
jákvæð,“ segir hann. Einnig hafi
stjórnarmenn í Strætó tekið jákvætt
í hugmyndina þótt engin ákvörðun
hafi verið tekin. ingvar@frettabladid.is

Takk!
Sögulegur árangur íslenska karlalandsliðsins á EM í Frakklandi er verðskuldaður,
ævintýralegur og framar björtustu vonum. Við óskum landsliðinu og þjóðinni
allri innilega til hamingju. Nú fögnum við öll strákunum okkar við heimkomuna
og höldum áfram að hvetja íslenskt knattspyrnufólk til frekari dáða hvert sem
leiðin liggur næst. Áfram Ísland!
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Svínabændur fá minna á meðan verðið hækkar í verslunum
Landbúnaður Á meðan verð til
svínabænda hefur lækkað um tíu prósent hefur verð úti í búð hækkað um 7
prósent. Svínabændur eru ósáttir við
stöðuna og segja þetta grafa undan
svínakjötsframleiðslu í landinu.
Svínabændur eru því skildir eftir í
verðhækkunum á markaði. Hækkun
verðlagsins kemur því annars staðar

Tvö mannskæð
slys um helgina
slys Tvö banaslys áttu sér stað um
helgina. Á föstudaginn lést fjögurra
ára gamall drengur í bruna á Stokkseyri og á laugardaginn lést maður á
áttræðisaldri þegar bifreið rann á
hann.
Drengurinn sem lést í brunanum á Stokkseyri hét Hjalti Jakob
Ingason og var fæddur 2. maí árið
2012. Hann bjó ásamt foreldrum
sínum og tveimur yngri systkinum
að Heiðarbrún á Stokkseyri. Þegar
slökkvilið bar að var húsbíllinn, sem
drengurinn var í, alelda.
Tæknideild lögreglunnar vinnur
að rannsókn slyssins og eldsupptakanna í húsbílnum.
Karlmaðurinn sem lést síðdegis
á laugardag var að vinna að lagfæringum á vörubifreið í Hraunbæ
í Reykjavík. Bifreiðin virðist hafa
farið af stað og runnið á manninn
með þeim afleiðingum að bani
hlaust af. Lögregla fer með rannsókn málsins en ekkert bendir til
annars en að maðurinn hafi látist
af slysförum.
Ekki er hægt að greina frá nafni
mannsins að svo stöddu. – sa

Vilja fanga
sumarið á mynd
Viðskipti Ferðaþjónustan og land-

búnaðurinn hafa tekið höndum
saman og sett af stað leik sem
sagður er fagna sumarilminum í
sínum ólíku myndum. Auglýst er
eftir myndum sem fanga sumarstemninguna og lýsa samspili ferðaþjónustu og landbúnaðar.
Myndirnar eru birtar á vefnum sumarilmur.is og í hverri viku
verður sú mynd valin sem best þykir
fanga anda sumarsins í sveitum
landsins. „Sá sem á mynd vikunnar
fær glæsileg verðlaun en á meðal
vinninga eru gisting og afþreying
innanlands og alls kyns upplifun
tengd mat og öðru sumarlegu. Vinningshafar verða kynntir á Rás 2 og
þeir fengnir til að segja frá sögunni
á bakvið myndina,“ að því er fram
kemur í tilkynningu.
Sumarilmur er samstarfsverkefni Samtaka ferðaþjónustunnar
og samtaka bænda og fyrirtækja í
landbúnaði 2016. – óká

Björgvin Jón Bjarnason, formaður félags
svínabænda

„Þetta er ekki einfalt líf eins og staðan
er núna. Við finnum fyrir þessari
breytingu. Það er minna eftir og á
sama tíma erum við með mjög stífa
fjárfestingarkröfu frá hinu opinbera
um að breyta svínabúunum og það
er enginn afsláttur gefinn af því,“ segir
Björgvin Jón Bjarnason, formaður
Félags svínabænda. – sa

Segir mikilvægt að koma í veg
fyrir fyrsta þunglyndiskastið

Íslenskur sálfræðingur hefur þróað forvarnir fyrir unglinga gegn kvíða og þunglyndi. Hann segir mikilvægt
að koma í veg fyrir fyrsta alvarlega þunglyndiskastið. Niðurstöður rannsókna hans sýna góðan árangur.
Geðheilbrigðismál Talið er að um
helmingur ungmenna sem greinast
með mörg einkenni þunglyndis á
aldrinum 14 til 15 ára fái sitt fyrsta
þunglyndiskast fyrir tvítugt. Sýnt
hefur verið fram á tengsl þunglyndis
og kvíða, röskunar á atferli og á
matarvenjum, reykinga og áfengisneyslu, erfiðleika í og brottfalls úr
skóla.
Eiríkur Örn Arnarson sálfræðingur,
hefur þróað forvarnarnámskeið gegn
kvíða og þunglyndi á unglingastigi, en
hvort tveggja fer vaxandi á Íslandi.
Námskeiðið er byggt á hugmyndum hugrænnar atferlismeðferðar meðal ungmenna með mörg
einkenni þunglyndis og er afrakstur
rannsóknar Eiríks og samstarfsmanna.
Rannsóknin var framkvæmd með
þeim hætti að fyrst var skimað eftir
einkennum í níunda bekk í hverjum
skóla. Há einkunn í mati leiddi til
greiningar. Þeim sem ekki greindust
með alvarlegt þunglyndi var boðin
þátttaka. Raðað var af handahófi í tilrauna- og samanburðarhóp.
Námskeiðið var 14 kennslustundir
á 12 vikum. Nemendur fengu sérstaka
handbók með fræðsluefni og verkefnum og kennslan fór fram með
fyrirlestrum, umræðum og æfingum.
Haldin voru námskeið í sex sveitarfélögum og árangur metinn við hálfs og
eins árs eftirfylgd.
Niðurstöðurnar leiddu í ljós að
námskeiðið, sem er kallað Hugur og
heilsa, dró marktækt úr einkennum
þunglyndis og spornaði við þróun
þess. „Þátttakendur virtust halda
áfram að nýta sér það sem þeir lærðu.
Niðurstöðurnar ættu að auka vægi
forvarna í skólakerfi og heilbrigðisþjónustu og nýtast þeim sem fást við
geðræn vandkvæði og nýnæmið er
forvörn geðröskunar,“ segir Eiríkur.
Eiríkur segir mjög mikilvægt að
koma í veg fyrir fyrsta þunglyndiskastið. Það gæti haft áhrif á náms

Unglingar sem eru í hættu á að þróa með sér þunglyndi geta fengið stuðning með aðferðum hugrænnar atferlismeðferðar.
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þúsund Íslendingar þjást á
hverjum tíma af þunglyndi,
að mati Landlæknis.

Með því að kenna
börnum að takast á
við andstreymi er líklegra að
þau standi sig
betur.
Eiríkur Örn Arnarson sálfræðingur

árangur, atvinnu, félagshæfni,
lífsgæði, dregið úr þörf fyrir læknisþjónustu og misnotkun áfengis og
fíkniefna síðar á lífsleiðinni.
„Forvarnir kynnu að lengja og
bæta líf þeirra sem eru í áhættuhópi.
Með því að kenna börnum að takast
á við andstreymi er líklegra að þau
standi sig betur.
Markmiðið er að styrkja viðnámsþróttinn. Tilgangur rannsóknar
minnar var að kanna hvort unnt væri
að koma í veg fyrir þróun þunglyndis
meðal ungmenna, sem ekki hafa
greinst með það,“ segir Eiríkur.
Hann bendir á að námskeiðið sé
haldið í níunda bekk. „Það er mikilvægt að grípa inn í, því á þessum
tíma í lífi barna verða miklar breytingar og fyrstu merki alvarlegrar
geðlægðar fara að sjást. Á næstu
árum verður veruleg aukning bæði
hjá drengjum og stúlkum,“ segir

Eiríkur en kynjamunurinn er mikill. Þunglyndi er helmingi algengara á meðal stúlkna en drengja.
„Rannsóknir hafa leitt í ljós að allt að
fjórðungur ungmenna eigi við alvarlegt þunglyndi eða óyndi að stríða
áður en þau ljúka framhaldsskólanámi,“ segir Eiríkur og ítrekar að þeir
sem finni fyrir þunglyndiseinkennum
eigi frekar á hættu en aðrir að glíma
við þunglyndi aftur seinna á ævinni.
Niðurstöður rannsóknarinnar
hafa birst í ritrýndum innlendum og
erlendum tímaritum. Árangur námskeiðsins hefur einnig verið rannsakaður við háskólann í Coimbra
í Portúgal og þar hefur það skilað
svipuðum árangri og hér á landi.
Eiríkur segir að jafnvel þótt dregið
sé tiltölulega lítið úr nýgengi þunglyndis hafi það veruleg heilsuhagfræðileg áhrif.

kristjanabjorg@frettabladid.is

4. júlí – 8. júlí
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Þetta er ekki einfalt
líf eins
og staðan er
núna.

Tilboð vikunnar

FIÐ

1á0
ra

er engin sanngirni í því,“ segir Sindri
Sigurgeirsson, formaður bændasamtakanna.
Á fyrstu mánuðum þessa árs hefur
hlutur innflutts svínakjöts stækkað
nokkuð samanborið við sama tíma
í fyrra. Svínabændur eru því uggandi yfir stöðunni og segja það mjög
erfitt að reka svínabú á Íslandi í dag.

N

HA

frá en í hækkandi afurðaverði til
bænda. „Þetta styður við mjög margt
sem við höfum sagt áður um verðlækkanir vegna innflutnings eða
breytinga á tollum. Þær skila sér ekki
til neytenda. Innflutningur á svínakjöti hefur aukist, verði er haldið
niðri til bænda en aðrir hafa á sama
tíma notið góðs af hækkuninni. Það

KVERS

Grillspjót

1.890 kr. kg.
Hlíðasmára 8 | Skipholti 70 | Spönginni 13
Sími 554 7200 | hafid@hafid.is |

SAmsUng s7
hJá N0vA!
1 GB
netnotkun eða
1.000 kr.
á mán. í 6 mán.
fylgir!

1 GB
netnotkun eða
1.000 kr.
á mán. í 6 mán.
fylgir!

SAmsUng s7
pInk goLd
FÆsT aÐeiNs
hJá novA!

Samsung Galaxy S7 edge 32 GB

Samsung Galaxy S7 32 GB

129.990 kr. stgr.

109.990 kr. stgr.

Nýir litir: bleikur og silfur

Nýir litir: bleikur og silfur

Fæst einnig í greiðsludreifingu

Fæst einnig í greiðsludreifingu

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | Facebook | Twitter
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Í Kína

Í kjötvinnslunni hjá Fjallalambi á Kópaskeri. Fréttablaðið/Pjetur

Nota má síma
til að kanna
upprunann
Með því að skanna pakkningar á lambakjöti frá
Fjallalambi með farsíma getur fólk lesið sér til um
uppruna vörunnar. Upplýsingar eru gefnar um
bændur og skoða má myndir af bústörfunum.

Beltone Legend gengur með iPhone 6s og eldri gerðum, iPad Air, iPad (4. kynslóð), iPad mini með Retina, iPad mini
og iPod touch (5. kynslóð) með iOS eða nýrra stýrikerfi. Apple, iPhone, iPad og iPod touch eru vörumerki sem tilheyra
Apple Inc, skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

Landbúnaður Fjallalamb á Kópaskeri hefur sett merkingar um uppruna afurðanna á umbúðir sínar í
verslunum. Nú geta neytendur
skoðað með snjallsíma sínum
hvaðan kjötið kemur áður en varan
er keypt. Vill fyrirtækið með þessu
auka þjónustu við neytendur.
„Þetta verkefni hefur verið í gangi
hjá okkur í nokkuð langan tíma,“
segir Björn Víkingur Björnsson,
framkvæmdastjóri Fjallalambs.
„Nú erum við komin það langt að
hægt er að skanna pakkningar á
lambakjöti frá okkur og þá getur
neytandinn séð hvaðan lambið
kemur, lesið sér til um bændurna á
bænum og séð myndir af bústörfum.“
Mikið hefur verið rætt um það
síðustu árin að auka gagnsæi í ræktun á Íslandi og að rekjanleikinn frá
býli til neytandans sé sem bestur.
Svavar Halldórsson, framkvæmdastjóri Félags sauðfjárbænda, er að vonum ánægður með
að þetta verkefni sé loks komið
á koppinn. „Við erum afskaplega ánægð með þetta verkefni.
Þetta er metnaðarfullt og sýnir að
við viljum þróa ræktunina inn í
nútímann,“ segir hann og bendir á
að sauðfjárbændur séu í sinni ræktun með eitt öflugasta skráningarkerfi í heimi þar sem nákvæmt
bókhald sé um hvert einasta lamb.

Nú er neytandinn
nær þér og því veitir
þetta miklu meira aðhald,
bæði hvað varðar að framleiðslan sé góð sem og að
velferð dýra sé í
forgangi.
Björn Víkingur
Björnsson,
framkvæmdastjóri
Fjallalambs

„Og þessum upplýsingum viljum
við skila áfram til neytenda.“
Neytendur geta með þessu
skoðað í verslunum upplýsingar
um býlin, fjölda áa, fjölda dýra sem
slátrað var í síðustu sláturtíð og séð
meðalfallþunga dilka. Einnig er
hægt að lesa sér til um ábúendur og
fá myndir af sauðfjárbúunum beint
upp í símann.
Björn Víkingur segir þetta fyrirkomulag einnig hafa þann kost að
bændur þurfi að gjöra svo vel að
hafa allt í toppstandi á búum sínum.
„Bændur þurfa nú að vera á
tánum. Nú er neytandinn nær þér
og því veitir þetta miklu meira
aðhald, bæði hvað varðar að framleiðslan sé góð sem og að velferð
dýra sé í forgangi,“ segir Björn Víkingur. sveinn@frettabladid.is

Kínamúrinn heimsóttur Alexis Tsipras, forsætisráðherra Grikklands, skoðar hér Kínamúrinn við Badaling
skammt utan við Peking, höfuðborg Kína, í gær. Tsipras, sem er fyrir miðju hér að ofan, er í opinberri heimsókn í Kína og á bókaða fundi með ráðamönnum þar til að efla tvíhliða tengsl landanna. Fréttablaðið/EPA

Versti mánuður á hlutabréfamarkaði síðan í janúar
Viðskipti Þrátt fyrir hækkanir á
evrópskum hlutabréfum og gengi
pundsins fyrir helgi, áttu alþjóðlegir hlutabréfmarkaðir sinn versta
mánuð í júní síðan í janúar.
Í byrjun árs hrundu kínverskir
hlutabréfamarkaðir og fylgdu
alþjóðahlutabréfamarkaðir í kjölfar-

Beltone Legend

™

Enn snjallara

heyrnartæki

Nýja Beltone Legend™ heyrnartækið tengist þráðlaust
beint í iPhone, iPad og iPod touch. Komdu í ókeypis
heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki
lánað til reynslu.

HEYRNARSTÖ‹IN
Kringlunni • Sími 568 7777 • heyra.is

ið. Olíuverð tók einnig dýfu. Samanlögð áhrif af þessu voru einn versti
mánuður á markaði í nokkur ár.
Reuters greinir frá því að alþjóðlegar áhyggjur af hagvexti, offramleiðsla á olíu sem og áhrif niðurstöðu Brexit-kosninganna hafi
valdið lækkunum í júní.

Útlit er fyrir að MSCI AllCountry vísitalan hafi lækkað um
1,6 prósent í mánuðinum, sem er
versti mánuður vísitölunnar síðan
í janúar. Þetta verður í fyrsta sinn
síðan 2011 sem alþjóðlegir hlutabréfamarkaðir lækka tvo ársfjórðunga í röð. – sg

STÓRGLÆSILEGUR JEPPI
BÚINN NÝJU SKYACTIV FJÓRHJÓLADRIFI

MAZDA CX-5 AWD FRÁ 5.490.000 KR.
SKYACTIV
Technology

Mazda CX-5 jeppinn ber af í sínum flokki enda stórglæsilegur á að líta og búinn öllu því besta frá Mazda. Með
byltingarkenndri SkyActiv tækni hefur Mazda náð fádæma árangri í að draga úr eyðslu og mengun án þess að fórna
afli eða viðbragði – enda er framúrskarandi akstursupplifun eitt aðalsmerki Mazda. Ný kynslóð SkyActiv fjórhjóladrifs
gerir Mazda CX-5 rásfastari og enn sprækari. Að komast leiðar sinnar verður leikur einn.
Mazda CX-5 AWD hlaut 5 stjörnur af 5 mögulegum í öryggisprófunum Euro NCAP og er því einn öruggasti bíll í heimi.
Nýju aðlögunarhæfu LED framljósin veita meiri birtu, auka öryggi, draga úr eyðslu og gefa bílnum skarpara útlit.
Ný innrétting og betri hljóðeinangrun stuðla að enn meiri þægindum. Nýtt hraðvirkt margmiðlunarkerfi býður upp á
GPS vegaleiðsögn, handfrjálsan búnað fyrir farsíma og aðra fjölbreytta möguleika.

Komdu og reynsluaktu Mazda CX-5 AWD

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17. Opið á laugardögum frá og með 6. ágúst
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I mazda.is
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

MazdaCX5_storglæsilegur_5x38_20160628_END.indd 1

Nýr vefur

28.6.2016 13:01:08
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Barna- og vaxtabætur lækkað um milljarða á þessu kjörtímabili
Alþingi Barnabætur hafa lækkað
um 200 milljónir að raunvirði á
þessu ári og vaxtabætur hafa lækkað um tæplega 3,3 milljarða króna.
Katrín Jakobsdóttir, formaður VG,
gagnrýnir forgangsröðun stjórnvalda
en varaformaður fjárlaganefndar
fagnar þessum tölum.
Árið 2016 voru greiddar barnabætur 10,8 milljarðar samanborið
við rúma 11 milljarða árið 2013.
Árið 2013 var níu og hálfum millj-

May gæti
tekið við í
Bretlandi
Bretland Innanríkisráðherrann
Theresa May, einn frambjóðenda í
formannskosningum Íhaldsflokks
Bretlands, hafnaði staðhæfingu andstæðinga sinna, Andreu Leadsom
og Michaels Gove, um að komandi
formaður þyrfti að hafa stutt Brexit,
útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. May var sjálf andvíg Brexit. Næsti
formaður Íhaldsflokksins mun einnig
taka við forsætisráðherraembættinu
af David Cameron í haust.
May sagði í viðtali við BBC að forsætisráðherrann og formaðurinn
þyrfti ekki að vera Brexit-sinni,
mikilvægara væri að geta sameinað
Breta eftir sundrandi þjóðaratkvæðagreiðslu. „Fólk er ekki bara að leita að
Brexit-forsætisráðherra heldur forsætisráðherra sem getur stýrt landinu
í heild sinni,“ sagði May við BBC.
Samkvæmt nýjustu skoðanakönnun, sem birt var í síðustu viku,
nýtur May stuðnings um 36 prósenta
kjósenda Íhaldsflokksins. Aðeins
einn annar frambjóðandi mælist
með yfir tíu prósenta fylgi en það
er Boris Johnson sem mælist með
27 prósent. Síðan könnunin birtist
hefur Johnson, fyrrverandi borgarstjóri Lundúna, lýst því yfir að hann
ætli ekki í framboð. Gerði hann það
eftir að Gove hætti við að styðja hann
og fór sjálfur í framboð. Þá tilkynnti
Leadsom í gær að hún nyti stuðnings
50 þingmanna Íhaldsflokksins. – þea

Theresa
May,innanríkisráðherra Breta

arði varið í vaxtabætur frá ríkinu
en þær eru 6,2 milljarðar í ár. Guðlaugur Þór Þórðarson, varaformaður fjárlaganefndar, segir þetta
fagnaðarefni.
„Nú er það þannig að skuldir
heimilanna hafa lækkað mikið á
þessu kjörtímabili og við höfum forgangsraðað til þess að lækka skuldir
heimilanna. Það hefur tekist. Í takt
við hækkandi laun og minnkandi
skuldsetningu heimilanna lækka

Katrín Jakobsdótttir,
formaður
Vinstri-grænna

Guðlaugur Þór
Þórðarson,
varaformaður fjárlaganefndar Alþingis

því vaxtabætur frá ríkinu. Því ættum
við að fagna þessum árangri. Vaxtabætur eru í sjálfu sér slæmt form af
stuðningi og ýta undir skuldsetningu,“ segir Guðlaugur Þór.
Katrín Jakobsdóttir er ekki sammála fullyrðingum Guðlaugs Þórs
og segir þarna kristallast muninn á
hægri og vinstri stjórnum.
„Við gagnrýndum þetta í fjárlagavinnunni. Hér er verið að
skerða bætur til fólks án pólitískrar

umræðu og breyta skattkerfinu.
Þessar breytingar koma því mest
niður á millitekjuhópnum,“ segir
Katrín. „Hér er verið að að draga
verulega úr stuðningi við fólk og
barnafjölskyldur og umhugsunarefni hvaða skilaboð verið er að
senda. Á meðan veiðigjöld og
hátekjuskattur lækka og fjármagnstekjuskattur hækkar mun minna en
annar skattur er verið að auka á misskiptinguna.“ – sa

Á annað hundrað fórst í árás
Stór hluti fórnarlamba árásar Íslamska ríkisins í Bagdad í Írak í gær voru börn. Forsætisráðherra var grýttur
þegar hann mætti og að honum hrópuð ókvæðisorð. Árásin er sú mannskæðasta í Írak það sem af er ári.
Írak Að minnsta kosti 125 féllu í
sprengjuárás í Bagdad, höfuðborg
Íraks, í gær. Þá særðust einnig um
150 manns í árásinni. Fimm létust
í annarri árás norðan við höfuðborgina nokkru seinna. Stór hluti
hinna látnu voru börn.
Hryðjuverkasamtökin sem
kenna sig við íslamskt ríki lýstu
fljótlega yfir ábyrgð á árásinni
en lögreglan í Bagdad greindi frá
því að bílsprengja hefði sprungið
á verslunargötu í Karrada-hverfi
borgarinnar. Fjöldi fólks var saman
kominn á götunni til að rjúfa
saman föstu ramadanmánaðarins.
Sprengingin kveikti mikið bál og
skemmdust byggingar á svæðinu
verulega. Slökkvilið mætti fljótlega á svæðið og slökkti elda ásamt
því að bjarga fólki úr byggingunum
sem voru meðal annars kaffihús og
líkamsræktarstöð.
„Þetta er forkastanlegur heigulsháttur sem á sér fáar hliðstæður.
Það að beina spjótum sínum að
friðsömum borgurum á lokadögum
hins helga mánaðar ramadan á
meðan þeir búa sig undir hátíðisdaginn Eid-ul-Fitr er forkastanlegt,“ sagði Ján Kubiš, talsmaður
aðalritara Sameinuðu þjóðanna
og vísaði til Eid-ul-Fitr, dagsins eftir
ramadan.
Haider al-Abadi, forsætisráðherra Íraks, fékk ekki góðar móttökur frá viðstöddum þegar hann
mætti á svæðið í gær og hrópuðu
viðstaddir ókvæðisorð að forsætisráðherranum. Einnig var bílalest
forsætisráðherrans grýtt með smásteinum.

Eyðileggingin var mikil í Bagdad í gær. Þessi írakski slökkviliðsmaður mætti á svæðið til að slökkva elda og bjarga fórnarlömbum. Nordicphotos/AFP

Ahmed Maher, fréttamaður BBC
í Bagdad, sagði ástæðu reiðinnar
vera aðgerðarleysi forsætisráðherrans. Maher sagði tölvuþrjóta hafa
brotist inn á vefsíðu innanríkisráðuneytisins og sett mynd af dánu
barni á forsíðu ráðuneytisins ásamt
teikningu af gervisprengjuleitarvél.
Sagði Maher slíkar gagnslausar vélar

enn í notkun víðs vegar um Bagdad.
Hryðjuverkasamtökin sem kenna
sig við íslamskt ríki fara enn með
völdin á stórum landsvæðum í
norðvesturhluta Íraks, til að mynda
í Mósúl, næstfjölmennustu borg
Íraks. Hins vegar vann írakski herinn borgina Fallúdsja af hersveitum
Íslamska ríkisins í síðustu viku.

Sprengjuárásin í Karrada-hverfi
er sú mannskæðasta í Írak það sem
af er ári en íslamska ríkið hefur
gert sjö aðrar stórar árásir frá áramótum. Til að mynda voru þrjátíu
myrtir í tveimur sprengjuárásum í
Bagdad 9. júní og 93 í bílsprengingu
í Sadr-hverfi Bagdad í maí.
thorgnyr@frettabladid.is

www.volkswagen.is

Nýr Volkswagen Caddy

Góður vinnufélagi
Við kynnum til leiks fjórðu kynslóð af vinsælasta atvinnubíl
á Íslandi undanfarin ár. Enn meiri staðalbúnaður, aukið
öryggi og öflugri vélar eru aðeins nokkur atriði sem gera
hinn nýja Caddy svo aðlaðandi. Nú kemur Caddy líka í
fimm og sjö manna fjölskylduútfærslu með nálgunarvara
og loftpúðum fyrir ökumanns- og farþegarými.
Nýr Volkswagen Caddy
kostar frá

2.670.000 kr.
(2.153.226 kr. án vsk)

HEKLA býður gott úrval atvinnubíla og góða þjónustu.
www.volkswagen.is

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · hekla.is · umboðsmenn um land allt:
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

Atvinnubílar

Takk.

SKOÐUN
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Halldór

Þ

Magnús
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

En uppskeran
yrði líka
margfalt
meiri fyrir
litla þjóð sem
þorir að láta
að sér kveða
og vera þjóð á
meðal þjóða.

að fylgja því ákveðin forréttindi að
tilheyra smáþjóð í Norður-Atlantshafi. Að vera Íslendingur felur í sér
rétt barna til menntunar, skoðana- og
málfrelsi, frambærilega heilsugæslu,
aðgang að hreinu vatni, viðunandi
húsnæði og margt fleira mætti til taka. Fátt er þó í
senn jafn vanmetið og mikilsvert og sú staðreynd
að íslenskur her hefur blessunarlega aldrei orðið
að veruleika. Víða um veröld og jafnvel í nágrannalöndum okkar hafa býr fólk við brölt hernaðarsinna sem fyrr eða síðar endar með sóun mannslífa bæði úr röðum viðkomandi herafla sem og
almennra borgara.
Ísland hefur þó illu heilli tekið þátt í slíku brölti
með yfirlýsingum og undirlægjuhætti við þá sem
telja heiminum betur borgið framan við byssukjafta svo lengi sem sá sem tekur í gikkinn tilheyri
viðunandi þjóðerni, trúarbrögðum eða skoðunum.
Þó svo að baki liggi alla jafna græðgi umfram gæsku
og valdafíkn fremur en vinarþel er hernaðarsinnum
ætíð tamt að ala á ótta við allt sem er annað en það
sem við þekkjum í okkar daglega lífi.
Það er því dapurleg staðreynd að Lilja Alfreðsdóttir utanríkisráðherra hafi nú undirritað viljayfirlýsingu um aukið hernaðarbrölt á Íslandi. Forsendan er auðvitað breytingar. Að breytt umhverfi á
svæðinu kalli á meira hernaðarbrölt í nafni öryggis.
Hernaður er reyndar ekki líklegur til þess að stuðla
að öryggi borgararanna, það þekkja íbúar stríðshrjáðra landa um allan heim, en það má engu að
síður gefa sér þá forsendu að utanríkisráðherra telji
sig vera að stuðla að auknu öryggi þjóðarinnar með
auknum umsvifum Bandaríkjahers á Íslandi.
En þessi ákvörðun er risavaxin og hún varðar
okkur öll sem þjóð. Slík ákvörðun ætti því alltaf að
koma í framhaldi af opinni umræðu bæði kjörinna
fulltrúa, sem Lilja er reyndar ekki, sem og auðvitað þjóðarinnar sem á að fá að hafa sitt að segja
í þessum efnum í opinni og almennri umræðu
um málið. Að geyma það fram á síðasta starfsdag
utanríkismálanefndar að tilkynna um fyrirhugaða
undirritun boðar ekki gott í vinnubrögðum utanríkisráðherra og í framhaldinu hlýtur nefndin að
fara fram á vandaðri stjórnsýslu í framtíðinni.
Hernaður er hluti af daglegum veruleika stórþjóða á borð við Bandaríkin en það þýðir ekki
að hann þurfi að vera hluti af veruleika íslensku
þjóðarinnar með nokkrum hætti. Langt frá því.
Íslendingar hafa alla möguleika á að hafna hernaði
og að leggja sitt af mörkum til friðar og farsældar
í heiminum með opinni umræðu og hvatningu til
almennrar afvopnunar. Slík afstaða og framkvæmd
hugmynda um frið og farsæld kallar vissulega á
hugrekki stjórnmálamanna til þess að láta ekki
stjórnast af óttapólitík og meðvirkni með hugmyndum stórþjóða um heiminn. En uppskeran yrði
líka margfalt meiri fyrir litla þjóð sem þorir að láta
að sér kveða og vera þjóð á meðal þjóða. Þjóð sem
trúir á frið og velsæld í stríðshrjáðri veröld.
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Frá degi til dags
Við-risinn
Ef marka má orð stjórnarherra
þessa lands eru þrír og hálfur
mánuður þar til gengið verður
að kjörborðinu í þingkosningum
hér á landi. Þjóðin hefur síðasta
mánuðinn verið önnum kafin
við að lesa allar fréttir sem hún
kemst í um strákana okkar og
frægðarför þeirra á frönskum
knattspyrnuvöllum. Því var það
ágætis ámminning um komandi
kosningar að fá þjóðarpúls Gallup
um helgina. Fylgi flokka var
kannað meðan á EM stendur
yfir. Viðreisn, sá flokkur sem
hafði minnst fylgi í síðustu
könnun, stökk upp í 4.-5. sæti.
Það rímar kannski ágætlega við
íslenska landsliðið.
Leyfum okkur að vera montin
Enn og aftur beinast augu
heimsbyggðarinnar að þessari litlu eldfjallaeyju norður í
ballarhafi; þjóð sem lítið hefur
gert annað síðustu áratugina en
verið með uppskrúfað þjóðarstolt, oftar en ekki byggt á sandi.
Hins vegar er innistæða fyrir því
að loft sé í brjósti okkar eyjarskeggja því við megum vera stolt
af árangri okkar í Frakklandi allt
frá því herlegheitin fóru af stað
hjá okkur þann 14. júní. Í sjálfu
sér ættum við að leyfa okkur
að vera stolt og gleyma dagsins
amstri eða pólitík um sinn. Eins
og einn gárungurinn sagði: „Í
dag erum við öll Mývetningar,
uppfull af monti“.
sveinn@frettabladid.is

Raunveruleiki fyrir
2% þjóðarinnar!

Þ
Vilborg
Oddsdóttir
félagsráðgjafi
hjá Hjálparstarfi
kirkjunnar

Það verður að
opna aðgengi
fyrir þá sem
búa við
sárafátækt til
þeirra sem
taka ákvarðanir, aðeins á
þann hátt er
hægt að taka
þau skref sem
þarf til að
útrýma fátækt
á forsendum
þeirra sem við
hana búa.

að má búast við að ég sé að drepa alla gleði
og stemningu sem ríkir á landinu með því að
fara að tala um sárafátækt, en ég læt vaða enda
málið mér skylt. Á Íslandi lifa tvö prósent þjóðarinnar við sárafátækt, sem gerir 6.400 einstaklingar
sem búa við alvarlegan skort á efnislegum gæðum,
geta ekki borðað þann mat sem ráðlegt er að borða,
ekki mætt óvæntum útgjöldum, ekki greitt fyrir
lyf né læknisþjónustu nema að láta annað, eins og
húsaleigu eða mat, sitja á hakanum. Eitt er öruggt
að þær fjölskyldur sem búa við sárafátækt fara ekki í
sumarfrí með börnin sín eða geta greitt fyrir áskrift
af EM í fótbolta til að fylgjast með strákunum okkar.
Ég hef undanfarin ár velt því fyrir mér hvernig
við getum útrýmt sárafátækt, hvert sé hlutverk
stjórnmálamanna, hvað þeir sem búa við þessar
aðstæður geta gert og hvert hlutverk fagfólks sé.
Eitt er víst að lausnin er að allir þessir aðilar verða
að vinna saman til að breyta og bæta líf þeirra fjölskyldna sem búa við sárafátækt. Þrátt fyrir vilja og
fögur fyrirheit þá hefur ekki tekist að breyta þessari
nöturlegu staðreynd.
Ég hef velt fyrir mér hvort það geti legið í því
hvernig og hvaða upplýsingar stjórnmálamaðurinn
fær til að geta tekið réttar ákvarðanir. Hversu oft fá
þeir sem búa við fátækt að vera með í stefnumótun
eða ákvarðanatöku t.d. innan sveitarfélaga þegar
verið er að fjalla um gjaldskrá eða niðurskurð á
þjónustu. Svarið er nánast aldrei. Í stað þess að vera
í beinu samtali við þá sem búa við fátækt er leitað
til hagsmunasamtaka og fagfólks og það er á okkar
ábyrgð að túlka þarfir hópsins sem til okkar leitar.
Þar liggur hættan, við erum alltaf að túlka eða að
bera á milli.
Það verður að opna aðgengi fyrir þá sem búa við
sárafátækt til þeirra sem taka ákvarðanir, aðeins á
þann hátt er hægt að taka þau skref sem til þarf til
að útrýma fátækt á forsendum þeirra sem við hana
búa.

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir Forstjóri: Sævar Freyr Þráinsson útgefandi og Aðalritstjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
Aðstoðarritstjórar: Fanney Birna Jónsdóttir fanney@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri.
Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunu m á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. Issn 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000,
ritstjorn@frettabladid.is Þróunarstjóri: Tinni Sveinsson tinni@365.is helgarblað: Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is og Viktoría Hermannsdóttir viktoria@frettabladid.is menning: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is
Lífið: Gyða Lóa Ólafsdóttir gydaloa@frettabladid.is Ljósmyndir: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is Framleiðslustjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is útlitshönnun: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is
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Húh!
Guðmundur
Andri Thorsson
rithöfundur

Þ

etta er skrifað á
sunnudagsmorgni – í
gær – og ég veit ekki
hvort við erum enn
vöknuð eða hvort
draumurinn heldur
enn áfram með þátttöku í undan
úrslitum. Hvernig sem fór og
hvað sem gerðist í gær litar þessi
draumur allt. EM-ævintýrið hefur
breytt okkur; sjálfsmynd okkar og
ásýnd þjóðarinnar á alþjóðavett
vangi.

Andlit íslenska fótboltans
Hvað sér heimurinn? Gleði. Andlit
íslenska fótboltans er svipurinn
á Aroni Einari fyrirliða í leiknum
við Englendinga eftir að hann
hefur hlaupið af sínum vallar
helmingi á 83. mínútu leiksins,
komist með harðfylgi í færi en
ekki náð að skora, og horfir í
myndavélina úrvinda, lang
meiddur og skælbrosandi, eins og
til að segja við okkur: Hrikalega er
þetta gaman! Á fyrirliðabandinu
um handlegginn standa orðin „No
to racism“ og „respect“. Á bak við
hann er ráðalaus Tjalli með lokuð
augu og allur úr fókus. Búinn að
tapa – fyrir löngu.
Heimurinn sér gleði og virð
ingu. Kringum landsliðin okkar
í fótbolta hefur myndast falleg
stemmning, sem er óralangt frá
þeirri bullumenningu sem víða
um lönd er tengd fótboltanum,
þar sem fullir karlmenn fara um
í flokkum, berjandisk og bölv
andisk. Íslensku áhangendurnir
eru við: þarna eru konur og börn,
afar og ömmur, sérvitringar og
félagsljómar, skrifstofublækur,
sálfræðingar og gjaldkerar. Og
auðvitað alls konar gaurar með
sinn gauragang. Þar munar mest
um Tólfuna, félagsskap fótbolta
áhugamanna sem hóf störf árið
2007 til að efla stemmninguna á
áhorfendapöllunum, og kalla sig
svo vegna þess að stuðningsmenn
irnir eru tólfti maðurinn á vell
inum. Frá Tólfunni streyma þræl
skipulögð fagnaðarlæti, stanslaus
taktur og líflegir söngvar, og
haglega smíðuð slagorð – og fyrst
og fremst andrúmsloft; hrópin eru
fyndin, hugkvæm og hvetjandi og
mjög áhrifamikil. Aldrei verður
vart við rætni í garð andstæðinga,
leiðindi eða ofstopa. Þetta er
eintóm gleði.

Áfram Ísland og Áfram
Íslaa-aand
Við erum komin langan veg frá
þeirri drungalegu stemmningu
sem ríkti stundum í gamla daga
á fótboltaleikjum hér á landi.
Kannski birtist munurinn í því
hvernig við segjum Áfram Ísland.
Forðum var þetta stutt og hörku
legt, atkvæðin höggvin í sundur
eins og það væri eitthvað óþægi
legt við að hafa þessi orð uppi í
sér og það þyrfti að hrækja þeim
út úr sér og einungis einu atkvæði
í einu. Áhorfendur voru eins og
argur verkstjóri að segja mönnum
að drífa sig áfram. Menn rifu sig
upp í hrópið með áreynslu og
hálfgerðum þrautum, eins og
þetta væri hvimleið skylda og
hljómuðu fyrir vikið eins og þeir
væru bálreiðir. Svona nú, áfram!
Gamla reiða Ísland. Hrópið fjaraði
yfirleitt fljótlega út enda vildi eng
inn hvetja liðið lengur en nauð
synlega þurfti og svo var þessi eina
íslenska sókn líka búin svo fljótt

www.ils.is

Sú hugmynd að fá sænskan
þjálfara til liðs við Íslendinga
var áreiðanlega geníalasta
hugmynd Íslendings frá
stofnun lýðveldisins. Sænskir
íþróttamenn hafa til að bera
ákveðna eiginleika sem
Íslendinga hefur skort fram
að þessu; aga, skipulagshæfileika, samviskusemi
en umfram allt – og einmitt
það sem okkur hefur alltaf
fundist svo óþolandi við Svía
– sigurvissu.

569 6900

08:00–16:00

Nýtt kerfi sem
hjálpar þér af stað
Stofnframlög fyrir almennar íbúðir
Samkvæmt nýjum lögum um almennar íbúðir er Íbúðalánasjóði falið að sjá um veitingu stofnframlaga ríkisins. Markmið
laganna er að fjölga hagkvæmum og ódýrum íbúðum, styðja
við fyrstu kaup og tryggja aukið framboð af hagkvæmum
leiguíbúðum.
Stofnframlög ríkisins munu nema 18% af stofnvirði eignarinnar og framlag sveitarfélags 12% — og getur falist í niðurfellingu á gjöldum sveitarfélags. Eitt af skilyrðum fyrir
veitingu stofnframlags er að umsækjandi hafi þegar fengið
samþykkt stofnframlag hjá sveitarfélagi.
Stofnframlagið getur verið veitt til húsnæðissjálfseignarstofnana, sveitarfélaga, lögaðila í eigu sveitarfélaga og
annarra lögaðila.
Opnað verður fyrir umsóknir hjá Íbúðalánasjóði
fljótlega. Frekari upplýsingar á www.ils.is.

Hreinsum glugga og klæðningar
á öllum stærðum húsa

Vanir menn - Vönduð vinnubrögð.

Sími 555 6855
www.husfelag.is
husfelag@husfelag.is

og boltinn fokinn eitthvað upp í
áhorfendastæðin …
Allt í einu er farið að söngla
þetta – Áfram Íslaa-aand svolítið
letilega, dregið á langinn, bundið
saman það sem áður var höggvið í
sundur. Sjálft sönglið er komið frá
áhangendum Tottenham Hotspur
– Come on you Spurs – eins og
annað gott í íslenskum fótbolta og
annarri menningu fáum við þetta
frá öðrum þjóðum.
Merkilegt með þjóðmenningu.
Hún er til en það er eiginlega ekki
hægt að skilgreina hana, því að
þjóð og þjóðmenning er opið
kerfi sem sífellt er að bætast eitt
hvað við, manneskjur og verklag
og taktar, og annað að detta út.
Stundum blandast eitthvað saman
á óviðjafnanlegan hátt.
Til dæmis hann Lars. Við skynj
um held ég öll hversu óumræði
lega sænskur hann er í framgöngu
sinni og hugarfari. Við munum
líka öll eftir Svíagrýlunni sem einu
sinni hélt vöku fyrir íslenskum

handboltaáhugamönnum og
hægri sinnuðum menningar
vitum. Sú hugmynd að fá sænskan
þjálfara til liðs við Íslendinga var
áreiðanlega geníalasta hugmynd
Íslendings frá stofnun lýðveldis
ins. Sænskir íþróttamenn hafa til
að bera ákveðna eiginleika sem
Íslendinga hefur skort fram að
þessu; aga, skipulagshæfileika,
samviskusemi en umfram allt –
og einmitt það sem okkur hefur
alltaf fundist svo óþolandi við
Svía – sigurvissu. Þegar sænsk lið
stökkva fram á völlinn geisla þau
alltaf af þessari fullvissu um að
þau muni sigra; og gera það líka
yfirleitt. Íslenskir leikmenn hafa
svo kannski til að bera einhverja
eiginleika sem þeir sænsku hafa
í minna mæli – og verður ekki
komið öðru orði að um en „brjál
æði“. Þeir hlaupa stundum hraðar
en þeir geta hlaupið, gefa meira en
þeir eiga, eru á góðum degi eins og
góð áhöfn á aflaskipi þar sem allir
ganga í öll störf – klárir!
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Nýjast
EM 2016 í Frakklandi

8-liða úrslit
Frakkland- Ísland

5-2

1-0 Olivier Giroud (12.), 2-0 Paul Pogba (19.),
3-0 Dimitri Payet (43.), 4-0 Antoine Griezmann (45.), 4-1 Kolbeinn Sigþórsson (56.),
5-1 Olivier Giroud (59.), 5-2 Birkir Bjarnason
(84.).

Leikirnir í undanúrslitunum
Portúgal - Wales
Þýskaland - Frakkland

6. júlí
7. júlí

Borgunarbikar karla

8-liða úrslit
Valur- Fylkir

5-0

Breiðablik - ÍBV

2-3

1-0 Rolf Toft (4.), 2-0 Nikolaj Hansen (20.),
3-0 N. Hansen (37.), 4-0 Kristinn Sigurðsson
(71.), 5-0 Kristinn Sigurðsson (73.).

1-0 Gísli Eyjólfsson (43.), 2-0 Arnór Aðalsteinsson (47.), 1-2 Hafsteinn Briem (50.),
2-2 Simon Smidt (53.), 2-3 Simon Smidt (59.)

Lokaskrefin. Fyrirliðinn Aron Einar Gunnarsson gengur hér af velli eftir orrustuna við Frakka í gær. fréttablaðið/vilhelm

Sögulok á Stade de France
Ævintýri íslenska landsliðsins lauk á troðfullum Stade de France í gærkvöldi þar sem heimamenn í gríðarsterku frönsku landsliðið unnu 5-2 sigur á baráttuglöðu íslensku liði. Enginn gafst upp fyrr en í fulla hnefana, hvorki leikmenn né stuðningsmenn. Strákarnir voru hylltir af stuðningsmönnum í leikslok.

EM2016

Eiríkur Stefán Ásgeirsson
eirikur@365.is

fótbolti Einhverjum merkasta
kafla í íslenskri íþróttasögu lauk á
Stade de France, þjóðarleikvangi
Frakklands, þegar Ísland varð að
játa sig sigrað gegn gríðarsterku liði
heimamanna. Frakkland komst
áfram í undanúrslit EM á sínum
heimavelli með sannfærandi 5-2
sigri, eftir að hafa leitt 4-0 í hálfleik.
Ísland var hins vegar úr leik eftir
hetjulega framgöngu sína á Evrópumótinu í Frakklandi en þetta
var fyrsti, og eini, tapleikur okkar
manna á mótinu.
Um leið og leiknum lauk var ljóst
að starfi Lars Lagerbäck sem landsliðsþjálfara Íslands var lokið. Hann
gegndi starfinu í fjögur og hálft ár
sem markar um leið mesta blómaskeið í sögu íslenskrar knattspyrnu.
Lagerbäck tók við særðu íslensku
landsliði sem vissi að það bjó miklu
meira í því en það hafði sýnt og
færði það, ásamt Heimi Hallgrímssyni, meðþjálfara sínum síðustu tvö
árin, í áður óþekktar hæðir.

http://www.seeklogo.net

Mættum ofjörlum okkar
Það brást enginn íslenskri knattspyrnu í gær. Ekki þjálfararnir, ekki
leikmennirnir og ekki þeir sem
standa að liðinu á einn eða annan
hátt. Í gær mætti Ísland ofjörlum

sínum á knattspyrnuvellinum. Afar
sterku frönsku liði sem sýndi ekki
aðeins í gærkvöldi heldur í aðdraganda leiksins að það bæri virðingu
fyrir Íslandi og teldi það verðugan
andstæðing.
Didier Deschamps hafði greinilega undirbúið lið sitt mjög vel og
brást við leikbanni tveggja lykilmanna með því að færa leikmenn til
og breyta um leikkerfi sem hentaði
vel gegn íslenska liðinu. Það skilaði
tilætluðum árangri – Olivier Giroud,
Paul Pogba, Dimitri Payet og Ant
oine Griezmann skoruðu allir í fyrri
hálfleik og gerðu þá út um leikinn.
Þetta var versti hálfleikur Íslands
í keppninni og refsuðu Frakkar
grimmilega fyrir hver mistök sem
okkar menn gerðu.
Íslendingar mættu af krafti inn í
síðari hálfleikinn og uppskáru mark
snemma er Kolbeinn Sigþórsson
skoraði af stuttu færi eftir sendingu
Gylfa Þórs Sigurðssonar. En þá kom
enn eitt kjaftshöggið er Giroud skoraði öðru sinni eftir slæmt úthlaup
Hannesar Þórs Halldórssonar í
marki Íslands. Undir lokin skoraði
þó Birkir Bjarnason sárabótarmark
með skalla eftir sendingu Ara Freys
Skúlasonar.

Tek hatt minn ofan fyrir Íslandi
„Ég er ánægður fyrir hönd Íslands.
Afrek þeirra er frábært. Að skora tvö
mörk er verðlaun fyrir Íslendinga.
En við skoruðum fimm og ég er
ánægður með það þó svo að ég hafi
ekki verið ánægður með að fá þessi

Ég finn það í hjartanu hversu
nærri mér þetta
stendur. Ég naut
þess að starfa á
Íslandi og það
hafa verið
forréttindi
að taka
þátt í
þessu
ferðalagi.
Lars Lagerbäck

Aðeins þrjár þjóðir hafa
skorað fleiri mörk en Ísland,
átta mörk, á EM 2016.
Frakkland (11), Wales (10)
og Belgía (9).
Birkir Bjarnason skoraði
bæði fyrsta mark Íslands á
Evrópumótinu sem og það
síðasta fimm leikjum síðar á
mótinu.
tvö á okkur,“ sagði Deschamps eftir
leikinn í gær. „En þetta var merkilegt fyrir Ísland og ég tek hatt minn
ofan fyrir öllu því sem Ísland hefur
afrekað á þessu móti.“
Viðhorf franska þjálfarans end-

urspeglar viðhorf fleiri, ekki síst
stuðningsmannanna sjálfra sem
sungu frá fyrstu mínútu til þeirrar
síðustu á Stade de France og blésu
lífi í okkar menn þegar þeir þurftu
mest á stuðningnum að halda.
Leikmenn Íslands voru vonsviknir þegar þeir gengu til stuðningsmanna í gær en tóku samt
undir í „víkingaklappinu“ í lokaskiptið á EM í Frakklandi. Það var
stund sem verður lengi í minnum
höfð enda hefur víkingaklappið
farið sigurför um heiminn og er
eitt sterkasta táknið um velgengni
þessa magnaða íslenska landsliðs
og sigurför þess á sínu fyrsta stórmóti í knattspyrnu.

Ég finn það í hjartanu
Lars Lagerbäck var þakklátur á
blaðamannafundi eftir leik. Þakklátur öllum þeim sem hann hefur
starfað með í kringum landsliðið
en ekki síst þakklátur fyrir stuðningsmenn íslenska liðsins.
Hann var spurður hvaða minningar stæðu upp úr eftir hans langa
feril í knattspyrnunni. Hann nefndi
nokkur augnablik með sænska
landsliðinu en sagði að tími hans
með því íslenska væri honum afar
ofarlega í huga.
„Ég finn það í hjartanu hversu
nærri mér þetta stendur. Ég naut
þess að starfa á Íslandi og það hafa
verið forréttindi að taka þátt í þessu
ferðalagi,“ sagði hann. „Það hefur
verið virkilega sérstakt. Ísland á sér
sérstakan stað í mínu hjarta.“

tapsárir þjálfarar
Gærdagurinn var erfiður fyrir
þjálfara Breiðabliks og Fylkis, þá
Arnar Grétarsson og Hermann
Hreiðarsson.
Blikar misstu niður tveggja
marka forskot gegn ÍBV og töpuðu
á meðan lærisveinar Hermanns
voru flengdir af Valsmönnum.
Hermann var sjálfur á bekknum
í leiknum en skipti sér ekki inn á
völlinn.
Hvorugur þeirra sá sér fært að
gefa fjölmiðlamönnum viðtöl eftir
leikinn eins og venja er. Sendu þeir
aðstoðarmenn sína í staðinn en
sjálfir brunuðu þeir heim á leið.
dramatískt hjá hamilton
Lewis Hamilton kom fyrstur í
mark eftir dramatískan lokahring.
Max Verstappen varð annar á Red
Bull og Kimi Raikkonen varð þriðji
á Ferrari í austurríska kappakstrinum í Formúlu 1.
Hamilton tókst að stela fyrsta
sætinu af Nico Rosberg, liðsfélaga
sínum, í lok kappakstursins.
Munurinn á þeim á stigalistanum
er núna 11 stig, Rosberg í vil.
Gríðarleg dramatík var á lokahring
kappakstursins. Þá lentu Hamilton
og Rosberg í samstuði með þeim
afleiðingum að framvængurinn fór
af bíl Rosbergs.
Hann tapaði við það toppsætinu
til Hamiltons sem keyrði fyrstur
í mark á meðan Rosberg varð að
sætta sig við fjórða sætið.
Sebastian Vettel er í þriðja sæti
stigalistans en hann er ansi langt
á eftir þeim Rosberg
og Hamilton. Nánar
tiltekið 46 stigum á
eftir Hamilton sem
er í öðru sæti eins og
áður segir. Kimi
Räikkönen er
með sama
stigafjölda
og Vettel.
Ricciardo
kemur þar á
eftir með 88
stig.

Í dag
19.00 Þróttur - FHSport
Borgunarbikar kvenna:
17.30 ÍBV - Selfoss
17.30 Þór/KA - Fylkir

CITROËN C1 ELSKAR
ÍSLENSKAR SUMARNÆTUR
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Eitt af átta mörkum Íslands á Evrópumótinu í Frakklandi 2016

Skoraði í öðrum leiknum í röðKolbeinn Sigþórsson minnkar hér muninn í 4-1 í upphafi seinni hálfleiks eftir stoðsendingu Gylfa Þórs Sigurðssonar en Kolbeinn var þarna að skora sitt
annað mark á EM. Kolbeinn varð ennfremur fyrsti leikmaðurinn í sögu EM sem bæði spilar í landi gestgjafa og nær að skora á móti þeim. Kolbeinn spilar með Nantes. Fréttablaðið/vilhelm

Einkunnir leikmanna íslenska landsliðsins

Hannes Þór Halldórsson
4
Fengum ekkert aukalega frá Hannesi sem
var vitað mál að við þyrftum.
Birkir Már Sævarsson
5
Óþreytandi upp og niður völlinn.
Kári Árnason
4
Þeir Ragnar hikstuðu í samvinnunni í fyrsta
markinu og Kári leit illa út í fjórða markinu.
Ragnar Sigurðsson
5
Samvinnan í hjarta varnarinnar gekk ekki
vel í fyrri hálfleik sem hefur verið lykillinn.
Ari Freyr Skúlason
5
Öruggur í vörn en gerði lítið sóknarlega.

2

Flest skot:

Með boltann

2
2
2
2

Heppnaðar sendingar
Ragnar Sigurðsson 
Aron Einar Gunnarsson
Gylfi Þór Sigurðsson
Jóhann Berg Guðm.

52
48
45
30
Skot

Unnir seinni boltar

11

Hlupu mest:
Gylfi Þór Sigurðsson
Aron Einar Gunnarsson
Jóhann Berg Guðmundsson

Kolbeinn Sigþórsson
6
Skoraði fyrra mark Íslands og vann einvígin
sín í loftinu. Minnti Frakka á styrkleika sína.
Alfreð Finnbogason (fyrir Jón Daða á 46.)6
Átti fína innkomu, var mikið í boltanum og
kom sér í færi.
Sverrir Ingi Ingason (fyrir Kára á 46.)
5
Leit illa út í fimmta marki Frakka og fór illa
með algjört dauðafæri. Minnti samt á hve
björt framtíðin er með hann í vörninni.
Eiður Smári (fyrir Kolbein á 83.)
Goðsögnin lauk ferlinum með fyrirliðabandið. Ísland skoraði augnabliki síðar.

Mörk
0-1 Olivier Giroud (12.), 0-2 Paul Pogba
(20.), 0-3 Dimitri Payet (43.), 0-4 Antoine
Griezmann (45.), 1-5 Giroud (59.).

Heppnaðar hreinsanir

Ragnar Sigurðsson
6
Sverrir Ingi Ingason
3
Birkir Már Sævarsson
3
Gylfi Þór Sigurðsson1

Sköpuð skotfæri:

Jóhann Berg Guðmund. 3
Gylfi Þór Sigurðsson2
Ari Freyr Skúlson
2
Birkir Már Sævarsson1

Skot á mark

8

15

Aron Einar Gunnarsson  8
Birkir Bjarnason7
Gylfi Þór Sigurðsson
5
Ari Freyr Skúlason4

gerðu
góð
kaup!

5

Mörk
1-4 Kolbeinn Sigþórsson (56.)
2-5 Birkir Bjarnason (84.)

Kolbeinn Sigþórsson
Birkir Bjarnason
Gylfi Þór Sigurðsson
Sverrir Ingi Ingason

AFSLÁTTUR

Aron Einar Gunnarsson
6
Sýndi gríðarlegan dugnað á miðjunni og
leiddi liðið í baráttunni.
Jóhann Berg Guðmundsson
6
Skapaði besta færi Íslands í fyrri hálfleik og
var mikið í boltanum, skapandi og líflegur.
Birkir Bjarnason
5
Átti afar erfitt uppdráttar og komst seint
í takt við leikinn. Skoraði síðara mark Íslands með góðum skalla.
5
Jón Daði Böðvarsson
Fékk besta færi Íslands í fyrri hálfleiknum
en náði ekki að stýra boltanum í markið.

59%

50%

einkunn

esti maður Íslands í leiknum.
Dró vagninn í sóknarleiknum
Stoðsendingar: 1
og gaf okkur von um að geta skorað
Hlutfall heppnaðra í leiknum. Flest færi Íslands komu
sendinga: 92%
eftir gullspyrnur Gylfa og hann lagði
Unnar tæklingar: 2 upp fyrra mark Íslands fyrir Kolbein.

5

ALLT AÐ

Gylfi Þór
Sigurðsson

B

41%

SUMARÚTSALA

7

Maður leiksins

Oftast með boltann:

Aron Einar Gunnarsson 77
Ragnar Sigurðsson68
Gylfi Þór Sigurðsson
64
Ari Freyr Skúlason51

Hlupu mest:
12 km

Antoine Griezmann

12 km

Moussa Sissoko

12 km

Blaise Matuidi

11,33 km
10,53 km
10,39 km

12 km

11,24 km

12 km

11,02 km
10,82 km

12 km

fólk
Kynningarblað
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NÝR NEFÚÐI VIÐ OFNÆMISKVEFI
LYFIS kynnir Mometason Evolan nefúði inniheldur barkstera og fæst nú í apótekum án lyfseðils. Nefúðinn er ætlaður
bæði við árstíðabundnu ofnæmiskvefi sem og langvarandi bólgu í nefslímhúð.
„Mometason Evolan
nefúðinn inniheldur
barksterann mo
metason fúróat.
Barksterar eru
mjög virk bólgu
eyðandi efni sem
hindra myndun
ýmissa boðefna í
ónæmiskerfinu,
m.a. í ofnæmi“
segir Hákon
Steinsson lyfja
fræðingur hjá
LYFIS. Einkenni
frá nefi vegna of
næmis geta verið
nefstíf la, nef
rennsli, kláði í
nefi og hnerri.
„Með því að gefa
barkstera í nef
er hægt að hafa
staðbundin áhrif
á þessi algengu
ofnæmiseinkenni
frá nefi,“ segir
Hákon.
Ofnæmiskvef,
sem er árstíða
bundið, er of
næmisviðbrögð
sem koma fram
þegar andað er að
sér m.a. frjókorn
um frá trjám,
grösum og blóm
um eða spor
um frá myglu og
sveppum. Stöð
ug nefslímubólga
kemur fram allt árið
um kring og einkennin geta
verið vegna ofnæmis fyrir ýmsum
mismunandi ofnæmisvöldum, t.d.
rykmaurum, dýrahári (eða húð
flögum), fjöðrum eða ákveðnum
fæðutegundum. Mometason Evol
an minnkar þrota og ertingu í nef
inu og dregur þannig úr nefstíflu,
nefrennsli, kláða og hnerra.
Hjá sumum einstaklingum byrj
ar Mometason Evolan að draga úr
einkennum 12 klst. eftir fyrsta
skammt, en það geta liðið allt að
2 dagar þar til fullur árangur af
meðferðinni kemur fram. Mjög
gott er fyrir þá sem fá að jafnaði

l Nefstífla
l Nefrennsli
l Kláði í nefi
l Hnerri

Mometason Evolan minnkar þrota og ertingu í nefi og dregur þannig úr nefstíflu, nefrennsli, kláða og hnerra.

mikið ofnæmiskvef vegna frjó
korna að byrja að nota lyfið nokkr
um dögum áður en frjókornatíma
bilið hefst til að lágmarka einkenn
in eins og kostur er.
Mometason Evolan nefúðinn
fæst án lyfseðils í apótekum. Mikil
vægt er að lesa fylgiseðil lyfsins
fyrir notkun og kynna sér notkun
arleiðbeiningar og helstu varúðar
reglur. Stutta samantekt um lyfið
má finna hér á eftir.

Algengir ofnæmisvaldar.

ALLTAF

VIÐ HÖNDINA
Þú getur lesið Fréttablaðið í heild sinni
á Vísi og í Fréttablaðs-appinu
Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

... allt sem þú þarft

2
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Klifruðu inn um brotinn
glugga og keyptu svo húsið
Þau Myrra Rós Þrastardóttir og Júlíus Óttar Björgvinsson tónlistarmenn eru að gera upp gamalt hús á Stokkseyri. Þau
gerðu tilboð í húsið eftir að hafa klifrað inn um glugga í lemjandi rigningu, með leyfi eigandans þó.
„Ég veit náttúrlega ekkert hvað
við erum að fara út í. Jói smið
ur á verkstæðinu hjá tengda
pabba segir að ef maður veit ekki
fyrirfram hversu erfitt verkefnið
er þá verður það ekkert mál,“
segir Myrra Rós Þrastardóttir,
tónlistarkona og tómstundasmið
ur, en hún og Júlíus Óttar Björg
vinsson, tónlistarmaður og orgel
smiður, festu nýverið kaup á
gömlu timburhúsi á Stokkseyri og
ætla að gera það upp.
Til Stokkseyrar fluttu þau fyrir
rúmu ári þegar Júlíus fór að vinna
á verkstæði föður síns, Björg
vins Tómassonar orgelsmiðs. Þau
keyptu húsið sem staðið hefur autt
um langan tíma, eftir að hafa nán
ast „brotist inn“ í það, með leyfi
eigendanna þó.
„Við höfðum haft augastað á
þessu húsi um tíma og einn ill
viðrisdag sáum við að það rigndi
greinilega inn um brotinn glugga
á efri hæðinni. Björgvin tengda
pabbi komst í samband við eig
endurna og bauðst til að fara inn
og loka fyrir gluggann. Það varð
úr að Júlíus klifraði upp stiga upp
á aðra hæð og inn og lokaði fyrir
gluggann,“ segir Myrra. „Við féll
um fyrir húsinu og gerðum þeim
bara tilboð. Við fengum afhent
fyrir nokkrum dögum,“ bætir hún
við og er ekki að heyra á þeim að
þau mikli fyrir sér verkið. Þau
þurfi heldur ekki að flýta sér.
„Nei, það fer afar vel um okkur
hjá pabba,“ segir Júlíus. „Reynd
ar hefur hann verið afar duglegur
að hjálpa okkur í húsinu, kannski
til að losna fyrr við okkur,“ segir
hann hlæjandi. „Pabbi er bara
svo hjálpsamur. Hann samgladd
ist okkur mikið þegar þetta var í
höfn,“ segir Júlíus. „Ég vona líka
að Stokkseyringar séu ánægð
ir með að við höfum keypt þetta.
Við vorum ekkert búin að tala um
þetta en svo var fólk að spyrja
okkur í sjoppunni hvort allt væri
komið í gegn hjá bankanum og
hvort við værum eitthvað byrjuð

Leifar af hlöðnum fjárhúsveggjum eru á lóðinni.

Júlíus við húsið sem þau Myrra festu kaup á á Stokkseyri.

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 | Umsjónarmenn efnis:
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s. 512 5439, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

myndir/Myrra Rós

að vinna. Ég sagði við pabba í gríni
að ef þetta hefði ekki gengið í gegn
hefðum við orðið að flytja burt,
því þá vissu allir að við hefðum
ekki fengið greiðslumat. En okkur
þykir bara vænt um þetta. Okkur
langar að koma húsinu í eins upp
runalegt horf og við getum. Fyrri
eigendum þykir mjög vænt um
húsið og þau skildu eftir muni
sem pabbi þeirra hafði smíðað inn
í húsið. Við getum því haldið sögu
hússins við,“ segir Júlíus.
Hvenær búist þið við að flytja
inn? „Ég sé fyrir mér að innan
árs verði þetta komið vel á veg,“
segir Myrra. „Það þarf mikið að
gera en húsið er fallegt og verður
æðislegt þegar allt verður tilbúið.
Þetta verður gæluverkefni næstu
árin,“ segir hún og viðurkennir að
hafa ekki séð það fyrir sér fyrir
rúmu ári að hún yrði fasteignar
eigandi á Stokkseyri.
„Ég var algjör borgarpía en
hef fundið sveitastúlkuna í mér,“
segir hún sposk og Júlíus er hæst
ánægður með að vera sestur að í
heimabyggð. „Ég hef náttúrlega
alltaf verið sveitalúði í mér og
sjálfum mér nógur. Finnst bara
gott að vera kominn heim aftur og
að mér hafi tekist að flytja Myrru
austur með mér. Hún reyndar átti
ekki síður hugmyndina að því að
setjast hérna að þegar það kom til
að ég færi að vinna með pabba á
verkstæðinu.“ heida@365.is

„Það þarf mikið að gera en húsið er fallegt og verður æðislegt þegar allt verður tilbúið.“

Myrra og Júlíus tóku til hendinni um leið og þau höfðu fengið lyklana í hendur.
„Þetta verður gæluverkefni næstu árin.“
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Finnbogi
Hilmarsson
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Guðbjörg G.
Blöndal

lögg. fasteignasali

Erla Dröfn
Magnúsdóttir
Lögfræðingur

Jón
Brynjólfur
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lögg. fasteignasali

Gunnlaugur A.
Björnsson
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Fallegt sumarhús í Borgarfirði
Fold fasteignasala kynnir:
Sumarbústaður í Borgarfirði,
Fjárhústunga, í landi Stóra-Áss,
í nágrenni Húsafells og
Hraunfossa (Barnafossa).
Bústaðurinn er tæpir 50 fm auk
um það bil 25 fm nýtanlegs gistirýmis í risi. Lóðin er leigulóð. Bústaðurinn er með láréttri timburklæðningu. Komið er inn í alrými
og er útgengt á þremur stöðum.
Borðstofa er á vinstri hönd þegar
komið er inn og eldhús á hægri
hönd. Hvít eldhúsinnrétting með
gleri í hurðum efri skápa. Halogenhelluborð með tveimur plötum og
innbyggður ísskápur í neðri hluta
innréttingar. Stofa gegnt inngangi.
Svört kamína er í miðjum bústaðnum. Gegnheil hvíttuð furugólfborð
á gólfum, hvítmálaðir veggir og
hvíttuð loft. Lútaðar hurðir með
ámáluðum listaverkum. Bað er nýtekið í gegn og eru dökkgráar flísar
á gólfi, gólfhiti og sturta.
Tvö svefnherbergi með tvíbreiðum rúmum, 140 og 160 cm, og
furugólfborðum. Skápur er í öðru
herberginu og kjarri vaxin lóðin
sést út um gluggana. Svefnloft er

Fallegur sumarbústaður stutt frá Húsafelli í Borgarfirði.

yfir hálfum bústaðnum og einfaldur
svartur járnstigi upp á loft.
Bústaðurinn er bjartur með
stórum gluggum. Hann stendur
hátt og útsýni er yfir Eiríksjökul,
Strút, Hallmundarhraun og Gilsbakka. Ásgil er í göngufæri frá
bústaðnum og 30 mínútna gangur
er að Barnafossum. Um 5 mínútna
akstur í Húsafell þar sem er hótel,
sundlaug og golfvöllur ásamt
ýmiss konar þjónustu. Langjökull
er í næsta nágrenni og stutt í veiði
í Norðlingafljóti og Hvítá.
Stór pallur með grillaðstöðu og
heitum potti úr tilhöggnu grjóti er
við bústaðinn og umhverfis pall-
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Gerplustræti 20 – 270 Mosfellsbær
Fallegar og vel skipulagðar íbúðir í nýju
fjölbýlishúsi við Gerplustræti 20 í Mosfellsbæ. Íbúðirnar afhendast fullbúin með HTH
innréttingum, harðparketi á gólfum, en gólf
baðherbergis og forstofu eru flísalögð.
Afhending 1. 10.2016
67,1 m2, 2ja herbergja íbúð V. 28,9 m.

Upplýsingar hjá Fold,
Laugavegi 170, sími 552 1400 og
þjónustusími eftir lokun
694 1401 og 895 7205.

Brekkutangi 40 - 270 Mosfellsbær

Kvíslartunga 98 – 270 Mosfellsbær

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

inn sem nær hringinn í kringum
bústaðinn. Leyfi fyrir 13,5 fm
gestahúsi hefur verið þinglýst.
Ótakmarkað heitt vatn frá hitaveitu landeiganda – nettenging og
öryggiskerfi með myndavél. Langt
í næstu bústaði – vel staðsettur í
hæðóttu landslagi
Bústaðurinn er byggður árið
2000 á ½ hektara kjarri vaxinni
leigulóð í landi Stóra-Áss - um 10
ár eru eftir af 25 ára leigusamningi.
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Opið hús þriðjudag 5. júlí frá
17:30 til 18:00
308,3 m2 endaraðhús á þremur
hæðum með aukaíbúð í kjallara við
Brekkutanga 40 í Mosfellsbæ.
V. 58,5 m.

S
HÚ

Hringdu og bókaðu skoðun
Mjög fallegt 217,4 m2 parhús á tveimur
hæðum við Kvíslartungu 98 í Mosfellsbæ.
Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, tvö
baðherbergi, forstofu, þvottahús, geymslu,
sjónvarpshol, eldhús, stofu og bílskúr. Eignin
er skráð 217,4 m2, þar af parhús 190 m2 og
bílskúr 27,4 m2. V. 59,9 m.

Helgaland - 270 Mosfellsbær
286,4 m2 einbýlishús á tveimur
hæðum með aukaíbúð við Helgaland
3 í Mosfellsbæ, auk þess er ca. 30 m2
óskráð rými í kjallara undir bílskúr.
Húsið stendur á 1.200 m2 eignarlóð.
Stórt bílaplan og fallegur og skjólgóður garður í suðvestur.
V. 59,8 m.

Maríubaugur 123 - 113 RVK

Laus strax

99,3 m2, 3ja herbergja íbúð V. 35,5 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

106,6 m2 3-4ra herbergja íbúð V. 39,7 m.

Laxatunga 76 - 270 Mosfellsbær

Hringdu og bókaðu skoðun
Mjög rúmgóð 120 m2, 4ra herbergja íbúð
á 2 hæð, með sérinngangi, við Maríubaug
123 í Grafarholtinu. Eignin skiptist í forstofu,
þrjú svefnherbergi, geymslu og þvottahús
innan íbúðar, baðherbergi, eldhús, stofu og
borðstofu. V. 39,6 m.

Fagrihjalli 80 - 200 Kópavogur
Stórikriki 2A - 270 Mosfellsbær

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax

Rúmgóð og falleg 86,9 m2, 2ja herbergja
íbúð á 2. hæð, ásamt bílastæði í bílakjallara í lyftuhúsi við Stórakrika 2A í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í rúmgott svefnherbergi,
Hringdu og bókaðu skoðun
forstofu, baðherbergi, eldhús og stofu.
Sérgeymsla í kjallara. V. 31,8 m.
174,5 m2 rahús á tveimur hæðum með
bílskúr við Fagrahjalla 80 í Kópavogi. Eignin
skiptist í fjögur svefnherbergi, 2 Baðherbergi, þvottahús, forstofu, hol, eldhús og
samliggjandi stofu og bílskúr. V. 55,9 m.

Mjög fallegt og vel skipulagt 159,7 m2
raðhús - tilbúið til innréttinga - á einni
hæð, Laxatungu 76 í Mosfellsbæ.

Laus strax

V. 40,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun
Grandahvarf 4 - 203 Kópavogur

Hringdu og bókaðu skoðun

Falleg 144,2 m2 íbúð með sérinngangi
á efstu hæð(önnur hæð frá götu),
ásamt 24,4 m2 bílskúr í þriggja hæða
sexbýlishúsi. Glæsilegt útsýni í
nálægð við einstaka náttúrperlu, mikil
kyrrð . Gott skipulag. Fallegar innréttingar og gólfefni. Íbúðin skiptist í þrjú
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi,
þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu.
V. 56,8 m.

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

Heimir Fannar
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali
heimir@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
Vegna mjög mikillar sölu vantar okkur 2ja – 4ra herbergja íbúðir í póstnúmerum 101, 104, 105, 107, 108, 200, 201 og 210. Skoðum og verðmetum samdægurs
Sumarhús í landi Kárastaða, Þingvöllum.

Sumarhús á sjávarlóð í Kjós. Frábær staðsetning.
Afar vel staðsett sumarhús á 5.861,0 fm. sjávarlóð/
eignarlóð í Kjósahreppi, Hvalfirði, með víðáttumiklu
útsýni m.a. að Snæfellsjökli. Sumarhúsið er um
100 fm. að stærð. Auk sumarhússins eru á lóðinni
blómaskáli, gestahús, gróðurhús, verkstæði, bátaskýli og kartöflugeymsla. Mikil ræktun er í landinu
og fallegur trjágróður, grasflöt, kartöflugarður og
falleg vík fyrir uppsátur framan við bátaskýlið.

58,9 fm. sumarhús ásamt 16,2 fm. gestahúsi með
gufubaði í landi Kárastaða við vestari jarðarmörk
þjóðgarðsins á Þingvöllum. Sumarhúsið stendur
hátt á gróðurvaxinni 5.600 m² leigulóð með góðu
útsýni yfir Þingvallavatn og nágrenni. Sumarhúsið
er endurbyggt á árunum 2002-2005. Stór verönd
umhverfis allt húsið.

Verð 36,9 millj.

Vindakór - Kópavogi. 6 herbergja endaíbúð með 80 fm. þakgarði.

Verð 34,9 millj.

Klapparstígur. Íbúð á efstu hæð - Þrennar svalir.

Íbúðin er 205,6 fm. að stærð auk 80,0 fm.
þakgarðs til austurs, norðurs og suðurs með stórbrotnu útsýni og um 12,0 fm. flísalagðra svala til
suðurs. Tvö sér bílastæði í bílageymslu og 26 fm.
sér geymsla.

Stórglæsileg 147,3 fm. íbúð á 6. hæð, efstu, í
góðu fjölbýlishúsi neðst við sjóinn með þrennum
svölum og frábæru útsýni til vesturs, norðurs
og austurs. Þetta er eina íbúðin á tveimur efstu
hæðum hússins og fylgja tvö sér bílastæði í bílageymslu. Sérinngangur og fordyri er úr lyftu, en
lyftan gengur eingöngu upp á þessa hæð fyrir
íbúðina. Sérsmíðaður stálstigi með viðarþrepum er
á milli hæða innan íbúðarinnar. Granít er í gluggakistum.
Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan máta og er björt og vel skipulögð.
Rúmgóðar svalir til austurs og vesturs og minni
svalir til norðurs. Einstakt útsýni og frábær
staðsetning í göngufæri við miðborgina.

Íbúðin er sérstaklega vel skipulögð og björt
með eikarparketi á gólfum, hvítum innihurðum,
hvítum + hnotuinnréttingum og gólfsíðum
gluggum að hluta. Tvö stór baðherbergi og
fjögur svefnherbergi eru í íbúðinni og stórar og
glæsilegar stofur.

Verð 73,9 millj.

Verð 84,9 millj.

Óðinsgata. Tvær húseignir.

Digranesheiði – Kópavogi. Einstök staðsetning.
Glæsilegt 303,9 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með
5 svefnherbergjum og tvöföldum bílskúr á einstökum
útsýnisstað í Kópavogi. Húsið er allt innréttað á afar
vandaðan og smekklegan hátt með innréttingum, innihurðum og gólfefnum úr ljósum viði. Rúmgóðar samliggjandi stofur með arni og verulega aukinni lofthæð.
Lóðin er 750 fm. að stærð með tyrfðri lóð og fallegum
gróðri til suðurs.

Tvær húseignir við Óðinsgötu 14a og 14b.
• Óðinsgata 14a er fjórbýlishús samtals 246,5
fermetrar og eru íbúðirnar allar í útleigu. Búið er að
endurnýja þrjár af fjórum íbúðunum mjög mikið
m.a. eldhús baðherbergi og gólfefni.

• Óðinsgata 14b eru tvær skráðar íbúðir samtals
160 fermetrar. Nýtt þakjárn var sett sumarið 2015.

Verð 94,9 millj.

Eignirnar seljast seljast saman eða í sitthvoru
lagi. Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Miðleiti 5. 4ra herbergja endaíbúð. Laus til afhendingar strax.

Strandvegur Sjálandi Garðabæ. 4ra herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð.

Vel skipulögð 121,8 fm. endaíbúð með gluggum
í 3 áttir á 2. hæð í fjölbýlishúsi fyrir eldri borgara.
Samliggjandi stofur. Tvö herbergi. Stórar svalir til
vesturs eru yfirbyggðar að stórum hluta. Íbúðinni
fylgir sér bílastæði í bílageymslu og aðgengi er að
sameiginlegum leikfimisal á 5. hæð. Húsvörður.

Virkilega glæsileg 124,5 fm. útsýnisíbúð á efstu
hæð í vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu auk sér
bílastæðis í bílageymslu. Íbúðin er mjög björt með
rúmgóðum suðursvölum og fallegum útbyggðum
glugga til norðurs þaðan sem nýtur gífurlega fallegs útsýnis m.a. til sjávar.

Verð 54,5 millj.

Íbúðin er laus til afhendingar strax.

Verð 49,9 millj.

LUNDUR 17 - 23, KÓPAVOGI.
NÝ OG GLÆSILEG FJÖLBÝLISHÚS.
Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og
eru frá 98 fm. upp í 183 fm. Allar innréttingar verða frá Brúnás, eikarhurðir frá Parka. Vönduð eldhústæki
frá AEG og hreinlætistæki. Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða
flísar. Íbúðir í Lundi 17-23 verða afhentar á tímabilinu jan-júní 2016. Innréttingar eru sérsmíðaðar, en óski
kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma fram tímanlega.
Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

LANGALÍNA 20 - 26, SJÁLANDI GARÐABÆ.
NÝJAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.
MIKIÐ OG ÓHINDRAÐ SJÁVARÚTSÝNI.
Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 93 upp í 188 fermetra og
verða afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar
verða ýmist með 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.
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BÚÐAVAÐ 1

Búðavað 1 – frábær staðsetn.- stórfenglegt útsýni

Ljósheimar 14. 4ra herbergja íbúð á 7. hæð.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 18.00

Falleg og björt 89,4 fm. íbúð á 7. hæð, að meðtalinni 6,5 fm. sérgeymslu. Vel með farin upprunaleg innrétting í eldhúsi. Stofa
með stórum gluggum til vesturs og útgengi á svalir til vesturs. Þrjú herbergi. Tvær lyftur. Snyrtileg aðkoma.

Virkilega fallegt og vandað 246 fm. parhús á tveimur hæðum með aukaíbúð á jarðhæð.
Að innan er eignin virkilega vönduð með sérsmíðuðum innréttingum, gólfhita, mikilli lofthæð og innbyggðri lýsingu í stóra hluta
lofta. Að utan er húsið í góðu ástandi, staðsteypt og byggt úr vönduðum byggingarefnum. Lóðin er fullfrágengin með helllulagðri stétt og innkeyrslu fyrir framan húsið og stórri harðviðarverönd til suðurs neðan við hús.
Gríðarlega falleg staðsetning þar sem mjög mikils og fallegs útsýnis nýtur yfir Elliðavatnið, til fjalla og víðar.
Verið velkomin.

Verið velkomin.

Verð 34,9 millj.

Verð 84,9 millj.

6 HERBERGJA

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

HVASSALEITI. EFRI SÉRH. MEÐ AUKAÍBÚÐ OG BÍLSKÚR.

RJÚPNASALIR - KÓPAVOGI.

KIRKJULUNDUR 14 – GARÐABÆ. Glæsileg 108,4 fm. íbúð á 1.

154,7 fm. efri sérhæð að meðt. tveimur sér geymslum og sér þvottaherbergi
auk 54,0 fm. bílskúrs á tveimur hæðum þar sem neðri hæð hefur verið innréttuð
sem stúdíóíbúð og er með sérinngangi af baklóð hússins. Íbúðin hefur verið þó
nokkuð endurnýjuð á sl. árum, m.a. baðherbergi, gestasnyrting og eldhús. Stór
stofa með gluggum til vesturs og suðurs og útgengi á skjólsælar svalir til suðurs.
Húsið að utan var viðgert og málað fyrir um 10 árum.
62,9 millj.

Falleg og björt 111,3 fm. íbúð á 3. hæð, að meðtalinni 8,0 fm. sérgeymslu í kjallara,
í vönduðu fjölbýlishúsi með tveimur lyftum í Salahverfi. Stofa með stórum gluggum
til suðurs. Flísalagðar suðursvalir. Þrjú herbergi, öll með fataskápum. Sér stæði í
bílageymslu.

hæð í vönduðu fjölbýlishúsi á frábærum stað í Garðabæ, þaðan sem stutt er í alla
þjónustu. Yfirbyggðar opnanlegar flísalagðar svalir til suðurs og mynddyrasímakerfi.
Sér bílastæði í bílageymslu. Íbúðin er mjög smekklega innréttuð úr vönduðum byggingarefnum. Eikarparket er á gólfum, innréttingar og innihurðir eru úr eik og granít er í
gluggakistum og á öllum borðplötum. Strimlagardínur eru í allri íbúð. 53,9 millj.

41,9 millj.

5 HERBERGJA

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

MÓABARÐ – HAFNARFIRÐI. 5 HERBERGJA HÆÐ.

HLÍÐARÁS – MOSFELLSBÆ

BOLLAGATA. SÉRINNGANGUR.

Góð 5 herbergja hæð við Móabarð sem skiptist þannig að hæðin sjálf er 106,2 fm.,
íbúðarherbergi í kjallara er 14,4 fm. og 32,0 fm. sérstæður bílskúr, samtals 152,6 fm.
Á hæðinni eru rúmgóð stofa/borðstofa með stórum gluggum til norðurs og fjögur herbergi. Að framan er lóðin tyrfð, steyptur göngustígur og hellulögð að hluta.

37,9 millj.

4RA HERBERGJA

Glæsileg og mikið endurnýjuð 139,8 fm. neðri sérhæð með suðvestur verönd, sér
bílastæði á lóð og bílskúrsrétti. Björt og rúmgóð stofa. Þrjú herbergi. Að innan er
íbúðin mikið endurnýjuð, m.a. eldhús, baðherbergi, gólfefni, raflagnir o.fl. Útidyrahurð eru ný. Hiti er í útitröppum og stétt fyrir framan hæð. Göngustígar liggja bæði
inn Mosfellsdal og niður í Álafosskvos. Stutt er í Varmárskóla. 39,7 millj.

Mikið endurnýjuð 87,0 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngangi í þríbýlishúsi. Sér
þvottaherbergi fylgir íbúðinni. Öll gólf íbúðarinnar eru nýlega flotuð og lökkuð nema
baðherbergisgólf. Íbúðin hefur verið þó nokkuð mikið endurnýjuð á undanförnum
árum, m.a. eldhúsinnrétting og tæki, raflagnir og tafla, gler og gluggar og verið er að
endurnýja drenlagnir.
34,9 millj.

3JA HERBERGJA

2ja og 3ja herbergja
íbúðir óskast á söluskrá
GARÐATORG 7 - GARÐABÆ. LAUS STRAX.

ÚTHLÍÐ. SÉRINNGANGUR.

Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. geymslu á 1. hæð í mjög góðu og
vel staðsettu lyftuhúsi við Garðatorg. Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Rúmgóð
setu- og borðstofa. Opið eldhús með glæsilegum innréttingum úr kirsuberjaviði. Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi. Virkilega falleg eign á góðum stað í
miðbæ Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla þjónustu 49,9 millj.

Björt 99,2 fm. íbúð á jarðhæð að meðtöldum tveimur sér geymslum í Hlíðunum.
Húsið var allt steinað upp á nýtt að utan árið 2014. Þá var einnig skipt um hluta af
gluggum og nánast allt gler í íbúðinni. Fallegur bogadreginn gluggi í stofu.
Sérinngangur er í íbúðina.

34,9 millj.

Skoðum og verðmetum
samdægurs

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

Magnea S.
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali

viðskiptafræðingur,
lögg. fasteignasali

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

KÚRLAND 13, 108 REYKJAVÍK

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
lögg. fasteignasali

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

Brynja Björg
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur
fasteignasali

Ásdís H.
Júlíusdóttir,
ritari

ASPARHVARF 18, 203 KÓPAVOGUR

OPIÐ
HÚS

Mjög fallegt 281,1 fm endaraðhús í Fossvogi ásamt 25,6 fm bílskúr. Samtals 306,7 fm. Húsið er á tveimur
heilum hæðum auk bílskúrs. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, opið eldhús, sjónvarpsherbergi, fimm
herbergi og tvö baðherbergi. Mikil lofthæð er í stofu, borðstofu og eldhúsi. Stórar suðursvalir. Húsið er
teiknað af Hrjóbjarti Hrjóbjartssyni og Hilmari Ólafssyni arkitektum og er mjög vel staðsett í hverfinu,
fyrir neðan götu. Örstutt er í skóla, leikskóla og víkina. Eignin verður til sýnis mánudaginn 4. júlí n.k milli
17:15 og 17:45. V. 74,9 m. Einnig er hægt að bóka skoðun utan þess tíma hjá Kjartani Hallgeirssyni fast.
sala í s: 824 9093.

Glæsilegt 409,2 fermetra einbýlishús ásamt 60,9 fermetra hesthúsi og 30,8 fermetra bílskúr samtals 500,9
fermetrar við Asparhvarf í Kópavogi. Húsið er steinnsteypt, byggt 2006 á tveimur hæðum. Búið er innrétta
tvær íbúðir í hluta húsins með sérinngang. Lóðin er stór með fallegri timburverönd með lýsingu. Aðkoma
er neðan götu að lóðinni og hesthúsinu. Í húsinu er frágangur og innréttingar í sérflokki. Eigendur eru
tilbúnir að skoða skipti á minni eign. V. 149 m

SÚLUNES 9, 210 GARÐABÆR

KVÍSLARTUNGA 60, 270 MOSFELLSBÆR

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð á Arnarnesinu. Samtals er eignin 233,3 fm en þar af er bílskúr 44,5 fm.
Stór og falleg lóð með heitum potti og sólpalli. Göngustígar og bílaplan hellulagt. Eignin skiptist m.a. í hol,
stór stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi og þrjú baðherbergi.
Húsið verður til sýnis mánudaginn 4. júlí milli 17:15-17:45. V. 84,6 m.

MELHAGI 5,

LAUFENGI 86,

107 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

BÓLSTAÐARHLÍÐ 50,

VÍFILSGATA 9,

105 REYKJAVÍK

101 REYKJAVÍK

112 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

Einstaklega vel staðsett og skipulögð 7 herbergja (5
svefnherbergi) íbúð á 2. hæð ásamt risi við Melaga í 107
Reykjavík. Frístandandi bílskúr fylgir. Möguleiki á íbúð í
risi. Samtals er eignin 234,6 fm. Eignin er í skemmtilegu
umhverfi í vesturbæ Reykjavíkur, stutt er í alla þjónustu.
Eignin verður sýnd mánudaginn 4. júlí n.k.
milli 17:15 og 17:45.
V. 84,9 m.

Fallegt 240,2 fm endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum ca 30 fm bílskúr. Fjögur svefnherbergi.
Gott útsýni. Húsið er skráð tilbúið til innréttinga en búið er að ganga frá eldhúsi og baðherbergi. Pallur.
Húsið er til afhendingar við kaupsamning. Samkvæmt skráningu er birt stærð hússins 240,2 fm þar af er
íbúðarrými 210,8 fm og bílskúrinn er skráður 29,4 fm. Húsið verður til sýnis mánudaginn 4. júlí milli 17:15
og 17:45. V. 47,5 m.

OPIÐ
HÚS

Falleg 4ra herb. 106,4 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi. Sér
inngangur af svalagangi. Íbúðin skiptist m.a. í rúmgóða
stofu og þrjú herbergi. Stórar svalir eru útaf stofu.
Íbúðin verður til sýnis þriðjudaginn 5. júlí n.k. milli 17:15
og 17:45.
V. 33,5 m.

B

OPIÐ
HÚS

BYGGINGAR

Til sölu góð og þó nokkuð endurnýjuð 56,4 fermetra 2ja
herbergja íbúð á 1. hæð á þessum frábæra og eftirsótta
stað í Hlíðunum. Búið er að endurnýja eldhúsinnréttingu og baðherbergi. Stutt í alla þjónustu m.a. skóla og
leikskóla ásamt því að Kringlan er í göngufæri.
Eignin verður til sýnis mánudaginn 4. júlí n.k.
milli 17:15 og 17:45.
V. 26,9 m.

2ja herbergja íbúð í kjallara ásamt sameiginlegu þvottaherbergi og geymslu. Íbúðin skiptist í anddyri, hol, eldhús,
baðherbergi, stofu og svefnherbergi. <br /> Samkvæmt
skráningu Þjóðskrár Íslands er birt stærð eignarinnar 52
fm. Íbúðin er skráð 48,9 fm. og geymsla 3,1 fm. ÍBÚÐIN
ER LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Íbúðin verður til sýnis
mánudaginn 4. júlí milli 17:15 og 17:45.
V. 20,9 m.

SKILDINGANES

BRÍETARTÚN 6,

ENGIHJALLI 19

GRETTISGATA 76,

– Á SJÁVARLÓÐ

105 REYKJAVÍK

ÍBÚÐ 505

101 REYKJAVÍK

2ja herbergja 62 fm íbúð á 5. hæð í vel staðsettu lyftuhúsi
í austurbæ Kópavogs. Einstaklega fallegt útsýni frá
stórum vestur svölum. Svefnherbergi, stofa, eldhús og
baðherbergi. Sameiginlegt. Þvottahús á hæðinni.
Verð 22,7 millj.
Íbúðin verður til sýnis þriðjudaginn 5. júlí n.k.
milli 17:15 og 17:45.

Mjög góð tveggja herbergja íbúð í kjallara með svaladyr
út á suðurlóð og verönd. Íbúðin er 40,9 fm auk sér geymslu og er aðgangur að sameiginlegu þvottaherbergi og
hjólageymslu á hæðinni. Íbúðin skiptist í gang, herbergi,
baðherbergi og stofu með opnu eldhúsi.
V. 20,9 m.

OPIÐ
HÚS

Glæsilegt 456,7 fm einbýlishús á þremur pöllum ásamt
kjallara við Skildinganes í Skerjafirði. Flatarmál íbúðarrýmis er 415,2 fm og bílskúr er 41,5 fm. Húsið stendur á
fallegri sjávarlóð. Ákaflega falleg og vönduð eign. Stórar
stofur og mikil lofthæð. Tvöfaldur bílskúr. Verð 175, millj.
Nánari upplýsingar veitir Magnea Sverrisdóttir fasteignasali í síma 861 8511 magnea@eignamidlun.is

Frábærlega staðsett 2ja herbergja 50,2 fm íbúð á 2. hæð
í nýviðgerðu fjölbýli á þessum vinsæla stað. Íbúðin er
björt og falleg með suðvestur svölum. Þak, gluggar, gler,
skólplagnir og rafmagn hefur verið endurn. Einnig er
húsið nýlega sprunguviðgert og málað að utan.
V. 28,9 m.

LAND Í HNO

OPIÐ
HÚS

HRÓLFSSKÁLAMELUR 3,

MÁNATÚN 15,

170 SELTJARNARNES

105 REYKJAVÍK

Glæsileg 4ra herb. 134 fm íbúð á 1. Hæð í nýju fjölbýlishúsi við Hrólfsskálamel á Seltjarnarnesi. Íbúðin afhendist
fullbúin án gólefna. Verönd/pallur útaf stofu. Bílastæði
í bílageymslu fylgir. Örstutt í þjónustu m.a. í verslanir,
heilsurækt og sundlaug. Skóli og leikskóli í göngufæri.
Frábær staðsetning. Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali sýnir íbúðina s: 861 8511 magnea@eignamidlun.
is V. 62 m.

3ja herbergja 127,3 fm íbúð á 6. hæð í nýju glæsilegu lyftuhúsi við Mánatún 15 í Reykjavík. Tvö stæði í
bílageymslu fylgja íbúðinni. Í stigagangi eru 12 íbúðir.
Íbúðin er fullbúin án gólfefna, þó eru flísar á baðherbergi
og í þvottahúsi. Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar eru í
eldhúsi og baðherbergi. Nánari upplýsingar veitir Reynir
Björnsson lögg. fasteignasali 895-8321 –
reynir@eignamidlun.is. V. 63,9 m.

KLEPPSVEGUR 88, 104 REYKJAVÍK

Fallegt 247,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Fimm herbergi (hægt að hafa sjö
herbergi). Eldhús og þvottaherbergi endurnýjað 2008. Mögulegt er að innrétta aukaíbúð á neðri hæðinni.
Tvennar sólríkar svalir. Útsýni. Falleg lóð með suðurverönd. Húsið er í góðu ástandi og hefur frá upphafi
fengið gott viðhald. Verð 75,0 millj.
Eignin verður til sýnis mánudaginn 4. júlí n.k. milli 17:15 og 17:45.

IÐ
BÓK N
ÐU
SKO

Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali
sími 895 8321
reynir@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggildur fasteignasali
s. 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Herjólfsgata 32-34 Hafnarfirði.
Glæsilegar íbúðir með mögnuðu útsýni

Byggingarlóðir til sölu
• Stærðir íbúða eru frá 92 - 115 fm
• 3ja til 4ra herbergja íbúðir
• Vandaðar innréttingar
• Borðplötur í eldhúsi og baði úr quartz steini
• Stæði í bílageymslu með öllum íbúðum
• Stutt í helstu þjónustu- og verslunarkjarna bæjarins
• Áætluð afhending er í desember 2016

Byggingarlóðir til sölu

Byggingarlóðir
til
sölu
RLÓÐ VIÐ KRINGLUNA
BYGGINGARLÓÐ VIÐ KRINGLUNA
BYGGINGARLÓÐ VIÐ KRINGLUNA

TIL SÖLU BYGGINGARLÓÐ VIÐ
KRINGLUNA
Um er að ræða u.þ.b. 3.500 fm byggingarlóð við
Kringluna 7
Samþykkt byggingarmagn á lóðinni er 3.600 fm verslunar og skrifstofuhúsnæði auk 2.135 fm bílakjallara
ásamt hlutdeild í sameiginlegum byggingarétti.
Óskað er eftir tilboðum í lóðina.
Tilboðsfrestur er til 16:00 þann 29. júlí 2016.

LAND Í HNOÐRAHOLTI GARÐABÆ

LAND Í HNOÐRAHOLTI GARÐABÆ

OÐRAHOLTI GARÐABÆ

Nánari upplýsingar og gögn afhenda:
Kjartan Hallgeirsson löggiltur fasteignasali
Sími 824-9093
kjartan@eignamidlun.is

Opið hús

HAGSTÆTT VERÐ - STÓRFENGLEGT ÚTSÝNI

Laxatunga 126-134
Raðhús

4 herbergi

Nýbygging

165,2 fm

54,9-56,9 millj.

Opið hús

270 Mosfellsbær

LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX!

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala 897 5930

Safamýri 40 – 2.h.v.
Íbúð og bílskúr

35.900.000

4 herbergi

Reykjavík
105 fm

Bílskúr

Þóra fasteignasali

Hæð

2-3 herbergi

37.000.000

777 2882

101 Reykjavík
78,2 fm

???

844 6447

Háaleitisbraut 32 – 4.h.h.
37.500.000

4-5 herbergi

113 fm

Frábært útsýni

Vel skipulögð íbúð með 4 svefnherbergjum
Þóra fasteignasali

29.900.000

777 2882

71,8 fm

Úlfar Þór fasteignasali

4 herbergi

78.900.000

Nýlega uppgert

Skiptist í íbúðarrými á 1. hæð og geymslur í kjallara

Sléttahraun 16

Opið hús

Reykjavík

101 Reykjavík
2 herbergi

Einbýlishús

Tvær leigueiningar, góð staðsetning
Gunnlaugur fasteignasali

Urðarstígur 6a
Einbýlishús

897 9030

mán. 4. júlí kl. 18.00-18.30

Íbúð

Björt og falleg íbúð á 2. hæð með bílskúr

Fokhelt

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala 897 5930

Hverfisgata 101

Opið hús

mán. 4. júlí kl. 17.00-17.30

127 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Frá: 32.5 M

Efstaland 12 , 14, 16, 18

270 mosfellbær

þri 28. júní kl. 17.00-1730

897 9030

Hafnarfirði
232,6 fm

Gott hús

Fallegt einbýlishús miðsvæðis í Hafnarfirði
Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

þri. 5. júlí kl. 17.00-17.30

Sólvallagata 68- 1. Hæð (ekki jarðhæð)
Hæð

44.900.000

4 herbergi

115 fm

Reykjavík
Stórar stofur

Björt og falleg íbúð í virðulegu húsi í Vesturbænum
Þóra fasteignasali

777 2882

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

Hverfisgata 56/Laugavegur 39
Raðhús

5 herbergi

61.900.000
Opið hús

101 Rvk

142,2 fm

Suðursvalir

Raðhús á 2 hæðum, innkeyrsla frá Laugavegi
Vilborg fasteignasali

853 7030

Íbúð

42.500.000

111 Reykjavík

Íbúð

3 herbergi

28.900.000
Opið hús

mán. 4. júlí kl. 18.00-18.30

Austurkór 65

Háberg
91 fm

Atvinnuhúsnæði

Útsýni

Björt og falleg íbúð. Sér inngangur af svölum.
Vilborg fasteignasali

853 7030

115,3 fm

59.500.000

897 1401

Íbúð 801

66.900.000

101 Reykjavík
3 herbergi

90 fm

Laus strax

Falleg útsýnis íbúð, fullbúinn með gólfefnum
Brandur fasteignasali

897 1401

Brandur fasteignasali

897 1401

201 Kópavogur

Atvinnuhúsnæði

Opið hús

Lindargata 39

Verslunar og þjónusturými með innkeyrsluhurðum

Dalvegur 16b

Fallegt útsýni

Sérinngangur stutt í gönguleiðir í Heiðmörk
Brandur fasteignasali

106.000.000

201 Kópavogur
427,1 fm

mið. 6. júlí kl. 17-17.30

203 kópavogur
4 herbergi

Dalvegur 16b

Lundur 1 – íbúð 10-01
Penthouse

Tilboð óskast

2-3 herbergi

Kópavogur
160 fm

Frábært útsýni

Stórglæsileg penthouse íbúð
Þóra fasteignasali

777 2882

2 herbergi

68,2 fm

Hentug stærð með innkeyrsluhurð
Brandur fasteignasali

897 1401

mán. 4. júlí kl. 17.00-17.30

Hverfisgata 16
Íbúð

39.500.000

101 Reykjavík
2 herbergi

68,2 fm

Fallegt hús í hjarta Reykjavíkur
Brandur fasteignasali

897 1401

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

F as t e i g n a s a l an T ORG

Garð at o rg i 5

2 1 0 G arðabær

Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Árni Ólafur
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

898 6106

820 2222

893 4416

898 3326

694 4700

Reiðvað 3

39.500.000

110 Reykjavík

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

Bjarni
Sölufulltrúi

Berglind
Fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Sigríður
Fasteignasali

Garðar
Sölufulltrúi

895 9120

694 4000

893 2499

822 2225

696 6580

699 4610

899 8811 659 4044

Sörlaskjól 30

107 Reykjavík

28.500.000

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 7. júlí kl. 17.30-18.00
Herbergi: 4

Jakasel 11

109 Reykjavík

Halla
Fasteignasali

61.400.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. júlí kl. 18:30-19:00

Stærð: 106 m2

Herbergi: 2

Stærð: 71,1 m2

Herbergi: 6

Stærð: 231,5 m2

Bílskúr

Glæsileg íbúð með sérinngangi af svölum, stæði í bílageymslu og frábæru útsýni á þessum
vinsæla stað í Norðlingaholti. Íbúðin er með góðri lofthæð, innréttingar eru úr eik og
gólfefni eru parket og flísar. Svefnherbergin eru þrjú öll með fataskápum, Þvottaherbergi
og geymsla er innan íbúðar og örstutt út í fallega náttúru.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Mjög falleg og björt íbúð á neðstu hæð í góðu þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað
í Vesturbænum. Íbúðin er vel skipulögð með stórri stofu, svefnherbergi, eldhúsi,
baðherbergi og rúmgóðum gangi. Sameiginlegur garður, sameiginleg verönd og
sérbílastæði. Frábær staðsetning. Ægisíðan, Sundlaug Vesturbæjar og Melabúðin í
göngufjarlægð. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Mjög vel skipulagt og fjölskylduvænt einbýli á tveimur hæðum á gróðursælum og
vinsælum stað í Seljahverfinu. Stór L-laga stofa, eldhús, þvottahús og gestasnyrting
á aðalhæð, 4 rúmgóð svefnherbergi auk um 30 fm. sjónvarpsrýmis á efri hæð.
Bílskúr undir húsinu auk 40-60 fm. óskráð gluggalauss rýmis innaf. Hiti undir
hellulögn. Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Maríubaugur 137

Víðiás 3

Tjarnarbrekka 12

113 Reykjavík

32.500.000

210 Garðabæ

87.000.000

225 Garðabær

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 6. júlí kl. 17.30-18.00

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

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM: 898-3326

Herbergi: 3

Herbergi: 4

Herbergi: 7

Stærð: 103,1 m2

Stærð: 219,7 m2

95.000.000

Stærð: 294,8 m2

Mjög rúmgóð og björt 3ja herbergja íbúð á efstu hæð (gengið upp tvær hæðir) í góðu
fjölbýlishúsi á einstökum útsýnisstað í Grafarholtinu. Aðeins er ein íbúð á hverri hæð og því
aðeins þrjár íbúðir í stigaganginum. Bæði herbergin eru mjög rúmgóð. Glæsilegt útsýni er
frá stofunni til norðurs yfir Esjuna og upp á Akranes.
Upplýsingar veitir Berglind fasteingasali í gsm: 694 4000

Vel skipulagt einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Mikil lofthæð er í eigninni og útsýni. Þrjú svefnherb. , auðvelt að gera aukaherb. Í bílskúr. Útgengi út á
hellulagð. verandir frá hjónaherb., stofu, vinnustofu og þvottah. Rúmgott eldhús,
útsýni að Esju. Bílskúr er í dag nýttur sem vinnustofa.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

*Einstakt útsýni* Glæsilegt einbýli með innbyggðum bílskúr á Álftanesi. Vandaðar
sérsmíðaðar innrétt. Eignin er að mestu á einni hæð með 4 herb.,þremur baðherbergjum, tveimur stofum, sjónvarpsrými og hjónaherb.svítu með útgengi út á
timburverönd með heitum potti. Eldhús rúmgott með eldunareyju, opið að hluta
við stofu. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Uppsalavegur 15

Garðatorg 7

Ránargata 6A

640 Húsavík

39.300.000

210 Garðabæ

39.900.000

101 Reykjavík

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. júlí kl.17:30-18:00

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í S:898-6106

Herbergi: 3

Herbergi: 5

Stærð: 101,5 m2

64.900.000

Stærð: 137,8 m2

Góð 3ja herb. íbúð á annari hæð með stæði í bílageymslu. Inngangur af svölum.
Flísar og parket á gólfum. Gott baðherb., og rúmgott þvottaherb. Tvö góð
svefnherb. Aðalrýmið opið og bjart, eldhús, borðstofa og stofa með útgengi út á
suður-svalir.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Frábær 5-6 herbergja glæsi-íbúð á tveimur hæðum með sér inngangi og sameiginlegum bakgarði. Íbúðin er mikið endurnýjuð og allt húsið í góðu ásigkomulagi. Íbúðin
skiptist tvær hæðir. Á neðri hæð er forstofa, aðalrými, eldhús, og stórt baðherbergi
með tengi fyrir þvottavél og þurkara. Á efri hæð er gangur, sjónvarpshol, og 3-4
svefnherbergi. Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Langamýri 24e

Tröllakór 18-20

210 Garðabæ

44.500.000

203 Kópavogi

42.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN 898-6106
Herbergi: 4

Stærð: 158,8 m2

Gott einbýlishús á einni hæð með bílskúr. Húsið er vel
skipulagt, fjögra herbergja, skráð samtals 158,8fm, þar af
er bílskúr skráður 24,8fm, byggt 1966. Húsið hefur fengið
mjög gott viðhald í gegnum tíðina. Húsið skiptist í forstofu,
hol, borðstofa, stofa, 3 svefnherbergi, baðherbergi, eldhús,
þvottahús og búr. Að auki er fallegur garður með sólpalli, en
húsið stendur á hornlóð.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Engjahlíð 5

221 Hafnarfirði

28.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. julí kl.18:30-19:00

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

Herbergi: 4

Stærð: 122,1 m2

Stærð: 122,4 m2

Mjög rúmgóð og björt 4ra herb. endaíbúð á annari hæð með sér inngangi og
bílskúr í þessu vinsæla hverfi í Garðabæ. Íbúðin sjálf skiptist í forstofu, 3 svefnherbergi, baðherbergi með þvottaherbergi innaf, og aðalrými með stofu, borðstofu
og eldhúsi ásamt útgengi á suð-vestur svalir.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Vönduð 4ra herbergja endaíbúð á 3.hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin er vel búin eikarinnréttingum, herbergi eru mjög rúmgóð, flísalagt baðherbergi með sturtu og baðkari, stofa með útgengi á stórar suður svalir, á gólfum
utan votrými er vandað eikarparket.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Lundur 17-23

Langalína 20-26

200 Kópavogi

SJÁLANDI Garðabæ

VAR
SJÁ ÝNI
S
T
Ú

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. júlí kl. 17.30 -18.00

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Hafið samband í gsm. 699-4610 Sigga Rut

Herbergi: 3

Herbergi: 3-6

Herbergi: 2-5

Stærð: 76,8 m2

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð með góðum svölum á fjölskylduvænum og gróðursælum stað. Stutt er í leiksskóla, skóla og alla þjónustu. Búið
er að endurnýja innréttingu á baði, nýlegt harðparket er stofu,eldhúsi, holi og
svefnherbergjum.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Stærð: 101,3-238,1m2

Við hönnun íbúðinna var haft að leiðarljósi að hafa þær bjartar og rúmgóðar. Hiti
er í gólfum og vandaðar innréttingar frá Brúnás. Stæði í bílageymslu fylgir öllum
íbúðunum. Íbúðirnar skilast án gólfefna en á baðherbergjum og þvottahúsi eru flísar á
gólfi. Húsin eru álklætt og því viðhaldslétt. Flestar íbúðirnar hafa gott útsýni á þessum
veðursæla stað. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Stærð: 92-185 m2

Sala er hafin 2ja- 5 herb. búðum í glæsilegu 3ja hæða álklæddu lyftuhúsi við sjávarkambinn. Sjávarútsýni er úr flestum íbúðunum.Vandaðar innréttingar frá Brúnás,
AEG eldhústæki og stein borðplata frá S.Helgasyni. Íbúðirnar verða afhentar án
gólfefna, þó verða flísar á baðherbergum og þvottahúsum. Stæði í bílageymslu
fylgir öllum íbúðum. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Jón Rafn Valdimarsson Gunnar S. Jónsson Ólafur Finnbogason Gunnar Helgi Einarsson Þórunn Pálsdóttir Ásgrímur Ásmundsson Þröstur Þórhallsson Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali hdl. og lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634
Sími: 695 5520
Sími: 899 5856
Sími: 822 2307
Sími: 773 6000
Sími: 865 4120
Sími: 845 8958
Sími: 615 6181

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Hilmar Jónasson
Jason Ólafsson
Bryndís Alfreðsdóttir Atli S. Sigvarðsson Páll Þórólfsson
Svan G. Guðlaugsson Davíð Jónsson
Helgi Jónsson
aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm.fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178
Sími: 854 2112
Sími: 893 9929
Sími: 775 1515
Sími: 697 9300
Sími: 697 3080
Sími: 695 9500
Sími: 780 2700

Lágmúla 4 108 Reykjavík www.miklaborg.is

Grandavegur 42
Á reitnum verða 141 íbúð á tveimur til níu
hæðum en nú hefst sala á 58 íbúðum í
3ja til 4ra hæða byggingum.
Um er að ræða glæsileg fjölbýlishús
með lyftu og stæðum í bílageymslu.
Einstök staðsetning í hjarta vesturbæjar
Reykjavíkur við sjávarsíðuna þar sem
stutt er í alla helstu þjónustu og iðandi
mannlíf miðbæjar Reykjavíkur.

Þinghólsbraut
Rúmgott og fallegt einbýlishús
Góð stofurými, auk sólstofu með heitum potti
5-6 rúmgóðsvefnherbergi, þrjú baðherbergi
möguleiki á að útbúa sér íbúð á neðri hæð
Eftirsótt staðsetning, mikil veðursæld
Bókaðu skoðun:

KOÐUN
BÓKIÐ S
Gunnar S. Jónsson lögg. fasteignasali

79,0 millj.

Verð :
Atli S. 899 1178 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
Páll Þórólfsson aðstm. fasteignasala

s. 615 6181

Aðalþing

Mánatún 7

Vel skipulagt 275 fm endaraðhús
á tveimur hæðum
Frábært útsýni, Hiti í gólfum beggja hæða
Vandaðar innréttingar frá Brúnas
Flísalagður bílskúr, 4 svefnherbergi, stofa,
sjónvarsstofa. Frágengin lóð

174 fm á 7 og 8 hæð efstu hæð

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

84,9 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Þrennar svalir
2 bílastæði

87,9 millj.

Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Óskar R. Harðarson löggiltur fasteignasali

s. 569 7000

Víkurás 4

Holtsgata

Falleg og björt þriggja herbergja íbúð á 3.hæð
Samtals 107,1 fm, íbúðin er 85,2 fm og stæði í
bílageymslu 21,9 fm. Góðar svalir
Stæði í bílageymslu og sérgeymsla fylgja
Sameiginlegt þvottaherbergi og
hjólageymsla í kjallara

Falleg 4 herbergja íbúð á 2 hæð við Holtsgötu
115 fm 3 Svefnherbergi
Endurnýjað baðherbergi
Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu
þjónustu og iðandi mannlíf miðbæjarins

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

29,9 millj.

Verð :
í síma 865 4120
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð :
í síma 899 5856
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

leitar að ...
Atvinnuhúsnæði með leigusamningum sem má kosta á
bilinu 100-1000 millj.
Verslunar og lagerhúsnæði 800-1000 ferm. í Skeifunni eða í
póstnúmeri 105-108 í Reykjavík. Góðar greiðslur í boði.
Atvinnuhúsnæði að öllum stærðum og gerðum á
höfuðborgarsvæðinu.

Sími:

Jón Rafn Valdimarsson lögg. fasteignasali

41,9 millj.

899 5856

Sími:

Sími:

Sími:

695 5520

822 2307

893 9929

Hverfisgata 84

Baugakór 14
Falleg 4 herbergja íbúð efri hæð í fjórbýli
Eignin er vel skipulög með góðum
innréttingum Sérinngangur og stórar svalir
Skóli og leikskóli handan götunnar
Laus 1.ágúst
Bókaðu skoðun:

47,5 millj.

Verð :
Svan 697 9300 aðstoðm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

Álfkonuhvarf 35

Heil húseign byggða 1905 á áberandi stað
á horni Hverfisgötu og Vitastígs
Heilarstærð hússins er 170,1 fm og eru
skráð þrjú fastanúmer í húsinu
Tvær íbúðir og atvinnuhúsnæði,
eignin er að mestu laust strax

Falleg íbúð að stærð 99,0 fm á þriðju hæð
Íbúðin er 89,7 fm og geymslan 9,3 fm
Stæði í bílageymslu
Viðhaldslétt hús
Fjölskylduvænt hverfi

Bókaðu skoðun:

Nánari upplýsingar:

83,0 millj.

Verð :
Svan 697 9300 aðstoðm. fast.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Perlukór

35,9 millj.

Hamrakór 4

Glæsileg 4ra herb íbúð á jarðhæð
115 fm að stærð með sérgeymslu
Stæði í lokaðri bílgeymslu
Vandaðar innréttingar í öllum rýmum
Útgengt á sólpall frá stofu

Vel skipulagt einbýlishús með stórum bílskúr
Eftirsóttur staður í Kórahverfinu Kópavogi
Flott stofu og eldhúsrými með fallegu útsýni
Fjögur fín svefnherbergi, tvö baðherbergi
tvöfaldur bílskúr

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

43,2 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

59,9 millj.

Verð :
Atli S. 899 1178 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

Óska eftir einbýlishúsi á einni hæð með 5 svefnherbergjum í
Ártúnsholti fyrir ákveðin aðila.

Sérbýli í Garðabæ eða Hafnarfirði fyrir ákveðinn kaupanda
með góðar greiðslur.

Vantar 3 herbergja íbúð á Stór Reykjavíkursvæðinu fyrir aðila
sem er búin að selja.

Sérbýli í Fossvoginum fyrir ákveðinn kaupanda.

Vantar einbýlishús með auka íbúð í Kópavogi.
Minni íbúðin verður að að hafa hjólastóla aðgengi.
Einbýli , rað/parhús óskast í Árbæ fyrir ákveðin aðila.

Nánari upplýsingar veita:

Þriggja herbergja íbúð í Ásahverfi í Árbænum eða
Norðlingaholti fyrir ákveðinn kaupanda. Íbúðin þarf að
vera á jarðhæð eða í lyftuhúsi.

Leita að heilli eign í miðbænum með nokkrum íbúðum
fyrir fjársterkan aðila.

Helgi Jónsson, aðstm. fasteignasala
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700
Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

www.miklaborg.is

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

- með þér alla leið -

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið .

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 4.júlí kl.17:00-17:40

Hæðargarður 40
Hamraborg 1-3

Háteigsvegur

Sérlega vel skipulögð 4ra herbergja

Gott skrifstofuhúsnæði á efstu hæð (5. hæð)
í góðu lyftuhúsi
Um er að ræða alla hæðina og eignin
skráð 267,8 fm
Víðáttumikið útsýni yfir höfðuborgarsvæðið
eignin er að mestu laust strax

4ra herbergja kjallaríbúð í viðulegu húsi

Sérinngangur og stórt geymsluloft Nýlegt

Skráð stærð 82,2 fm - sérinngangur

eldhús og bað Frábær staðsetning

Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

67,0 millj.

Verð :
Svan 697 9300 aðstoðm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

s. 615 6181

Eignin þarfnast endurbóta að innan
Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120

28,0 millj.

Verð :
Svan 697 9300 aðstoðm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

Verð :

s. 615 6181

33,9 millj.

.

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 4.júlí kl.17:00-17:45

Miðbraut 3
Síðumúli 1

Jónsgeisli

Skrifstofuhúsnæði á efstu hæð
Stærð 166,6 fm
Góð lofthæð
Frábær staðsetning
Bókaðu skoðun:

34,9 millj.

Verð :
Hilmar 695 9500 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

s. 615 6181

Gullfalleg 153 fm miðhæð á Seltjarnarnesi
Allt endurnýjað árið 2011

Atvinnuhúsnæði með tilskilin leyfi fyrir
skammtímagistingu
Skiptist í tvær einingar sem eru báðar í útleigu
Næg bílastæði 234 fm í heildina

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar:

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

Gólfefni, eldhús, bað, hurðar, skápar
og allar lagnir

63,5 millj.

4 góð svefnherbergi

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fa5teignasali

Verð :

59,9 millj.

.

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 4.júlí kl.18:00-18:40

Hringbraut 119
Básbryggja 15

Skúlagata 40
Falleg og vel skipulögð íbúð á 7 hæð við
Skúlagötu Húsi fyrir 60 ára og eldri 101 fm
Stæði í bílageymslu 3 herbergja Suðursvalir
Góð sameiginleg aðstaða
Eign staðsett í hjarta miðbæjarins

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm
Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott
Fallegir boga gluggar sem setja mikinn svip
á eignina. Gott eldhús opið inn í stofu
Mjög rúmgott baðherbergi

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Verð :
í síma 899 5856
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

42,0 millj.

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Kópavogsgerði 5-7
3ja herbergja íbúð 129,1 fm að stærð
Fullbúnar með eldhústækjum og gólfefnum
Sérafnotaréttur út úr stofu 45,2 fm. Vandaðar
innréttingar og frágangur. Fyrir borgara +55. ára
Eigninni fylgir EKKI STÆÐI í bílageymslu,
Nánari upplýsingar:

53,5 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Glæsileg 3ja herbergja 94 fm þakíbúð
auk stæði í bílgeymslu
Stórbrotið útsýni til allra átta

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120

49,9 millj.

Karlagata 24

Góð íbúð á jarðhæð ásamt bílskúr
Samtals 111 fm að stærð
Tvö rúmgóð svefnherbergi
Verönd út frá stofu
Tengi fyrir þvottavél á baðherbergi

3ja herbergja íbúð

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

34,9 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

3ja herbergja íbúð í vesturbæ Reykjavíkur.
Hæð í vesturbæ Reykjavíkur
3ja herbergja íbúð með aðgengi að þjónustu fyrir eldri borgara
3ja herbergja íbúð í Grafarvogi í fjölbýli

Golfflötur um 130 fm

Verð :

Veghús

3ja herbergja íbúð við Kirkjulund 6-8.

Endurnýjuð fyrir ca 10 árum

Nánari upplýsingar:

Greniás
Fallegt og vel skipulagt endaraðhús
við Greniás 189 fm 6 herbergja
Heitur pottur
Bílskúr
Góð staðsetning

Frábær staðsetning í Norðurmýrinni
Suðursvalir

25,9 millj.

Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

46,6 millj.

s. 615 6181

Nánari upplýsingar:
Verð :
í síma 899 5856
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

69,9 millj.

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

4 - 5 herbergja einbýli á einni hæð í Grafarvogi
fyrir ákveðna kaupendur.

Eign á 50 millj. við Hæðargerði/Hólmgarð

4 - 5 herbergja í Teigahverfi í Reykjavík fyrir
ákveðinn kaupanda.

3ja herb. á 30-34 millj við Teigana / Læki í 105 pnr.
Raðhúsi á einni hæð í Mosfellsbæ fyrir ákveðin kaupanda.
3ja herb.íbúð á jarðhæð, ca 45-49 millj í Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

Óska eftir atvinnuhúsnæði með góðum leigusamning
Verð: 600-900 millj.
Sumarhúsi í nágrenni við golfvelli í Öndverðarnesi
eða Kiðjabergi.

MIKLABORG

- með þér alla leið -

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 5.júlí kl.17:00-17:30

Snæland 6

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

x
Laus stra

Verð :

staðset

ning

Sunnubraut 41

Talsvert endurnýjuð ósamþykkt studio íbúð
Opið rými, nýtt eldhús og gólfefni
Baðherbergi með tengi fyrir þvottavél
Ísskápur og þvottavél fylgja eigninni
Jarðhæð með sameiginlegum inngangi
Frábær staðsetning

Bókaðu skoðun:

Jason Guðmundsson, lögg. fasteignasali
jason@miklaborg.is sími: 569 7000

Einstök

16,9 millj.

Lokastígur

Einbýlishús á Sjávarlóð
Stærð 280,4 fm
Þar af bílskúr 40 fm
Bátaskýli
Einstök eign með mikla möguleika

Falleg og vel skipulögð íbúð á jarðhæð við Lokastíg
105 fm 4 herbergja Sérinngangur
Endurnýjuð lóð og dren
Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu
þjónustu og iðandi mannlíf miðbæjarins

Bókaðu skoðun:

Nánari upplýsingar:

85,0 millj.

Verð :
Hilmar 695 9500 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

s. 615 6181

Verð :
í síma 899 5856
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

40,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 5.júlí kl.17:30-18:00

Strandvegur 6
Austurkór 95

Stakkholt 2b

Í einkasölu mjög vel skipulagt 166 fm raðhús
Frábært innra skipulag, opið stofu og eldhús rými
- góð lofthæð og útgengi á skjólgóða lóð
Fjögur svefnherbergi, fataherbergi innaf hjónaherb.
Gott baðherbergi með sturtu og kari
Gestasnyrting og sér þvottahús.

Nýleg og fallega innréttuð 125,6 fm
4ra herbergja íbúð á 5.hæð. Sérlega glæsilegt
og viðhaldslétt fjölbýli. Útsýni og staðsetning
íbúðarinnar er í algerum sérflokki
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni

Afar falleg og vel skipulögð fimm herbergja
138,4 fm íbúð
Útsýni til sjávar og stæði í bílageymslu Fjögur
svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar
Nánari upplýsingar veitir:

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

Stórar glæsilegar stofur og
skjólgóðar suðursvalir
Verð :

54,9 millj.

Bókaðu skoðun:
Verð frá:
Atli S. 899 1178 aðstm. fast.
Óskar R. Harðarson löggiltur fasteignasali

.

42,9 millj.
s. 569 7000

jarðhæð

OPIÐ HÚS

Bókaðu skoðun:

63,5 millj.

Verð :
Davíð 697 3080 aðstm. fast.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali

s. 865 4120

sér inng
.

þriðjudaginn 5.júlí kl.17:30-18:00

Vitastígur 14
Hraungata 3

Falleg og vel skipulögð íbúð við Vitastíg
3 herbergja 68,2 fm
Góð staðsetning þar sem stutt er í iðandi
mannlíf miðbæjarins
Nánari upplýsingar veitir:

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

31,9 millj.

.

Byggakur

Ný og glæsileg 4ra herbergja endaíbúð
fyrsta hæð og sér lóð / verönd
Íbúðin er alls 142 fm, Innréttingar frá Axis
Gott opið stofu og eldhúsrými, Þrjú svefnherb.
Tv hol, gott baðherbergi og gestasnyrting
Eigninni fylgir stæði í bílageymslu

Glæsilegt 227 fm raðhús
Afhent um næstu áramót
Hægt að ráða fjölda svefnherbergja
Nýbygging í Akralandinu

Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

52,9 millj.

Verð :
Atli S. 899 1178 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

Tilbúið til innréttinga

72,9 millj.

Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 5.júlí kl.17:30-18:15

miðvikudaginn 6.júlí kl.17:30-18:00

Tjarnargata 10c

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120

Glæsileg 4-5 herbergja íbúð á 1.hæð
við Tjarnargötu
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð ma eldhús,
baðherbergi, lagnir, rafmagn og gólfhiti lagður
Staðsetning er einstök í hjarta miðbæjarins
Eignin getur verið laus fljótlega
Verð :

2ja herbergja íbúð á svæði 108 eða 104 - verð allt að 25 millj.
3ja herb. íbúð í góðri lyftublokk fyrir eldri hjón, staðsetning opin

Sunnubraut 50
Efri sérhæð að stærð 135,6 fm Bílskúr að
stærð 27,2 fm Sjávarútsýni Möguleiki á 5
herbergjum Eign sem hefur verið haldið vel við
Einstök staðsetning
Nánari upplýsingar veitir:

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

51,5 millj.

Verð :

62,9 millj.

Rað eða parhúsi í Linda, Sala eða Smárahverfi.
Verð allt að 60 millj, má vera á einni eða tveimur hæðum.
Afhendingartími getur verið rúmur ef með þarf.

Einbýlishúsi í Garðabæ, Kópavogi, Reykjavík
eða Mosfellsbæ. Verð að 85 millj, viðkomandi hefur
þegar selt sína eign.

Sérbýli (rað, par eða einbýlishúsi) Í póstnúmerum 201
eða 203 Kópavogi. Bein kaup eða skipti á 4ra herbergja
íbúð í Lindahverfinu.

3ja og 4ra herbergja íbúð í 201 Kópavogi
(Lindum, Sölum, Kórum, Þingum eða Hvörfum ).

3ja herbergja íbúð í Breiðholti, aukaherbergi væri kostur
Stúdíóíbúð eða lítil 2ja herb. íbúð í miðbænum eða Norðumýri
3-4 herbergja í Grafarholti í skiptum fyrir raðhús í sama hverfi
Raðhús í Hvassaleiti eða nágrenni - möguleg skipti á 4ra herb.
með bílskúr í sama hver

Nánari upplýsingar veita:

Rað, par eða einbýlishús í Garðabæ, bein kaup
eða skipti á glæsilegri íbúð í Sjálandshverfinu Garðabæ.

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

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120

www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veita:

- með þér alla leið -

MIKLABORG

MIKLABORG

Norðurbakki 23

Hjarðarhagi

117 fm íbúð á jarðhæð

84,5 fm íbúð á 2.hæð

Sólpallur og útsýni til sjávar

3ja herbergja íbúð

Borgir við Norðurá

Geymsla í kjallara

43,9 millj.

Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali

s. 569 7000

Galtalækjaskógur

300 hektara jörð í Borgarbyggð,
einstök staðsetning
Liggur meðfram bökkum Norðurár
Einbýli, bílskúr, vélaskemma, fjós o.fl á jörð
Fjölmargir möguleikar fyrir hendi

3 svefnherbergi, bílakjallari

Bókaðu skoðun:

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Bókaðu skoðun:

36,9 millj.

Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Óskar R. Harðarson löggiltur fasteignasali

s. 569 7000

Nánari upplýsingar:

Sumarhúsaland með 22 lóðum
Lóðir við bakka Rangár
Kalt vatn og rafmagn og stutt í heitt vatn

Nánari upplýsingar:

Tilboð

í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

48,5 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Hella

Heiðvangur

Breiðalda

Vatnsendahlíð 6

Mikið endurnýjað og fallegt einbýlishús
Frábær útsýnisstaður á Hellu, alls 230 fm
Gott stofurými, glæsilegt eldhús, 5-6 svefnherbergi,
baðherbergi og gestasnyrting
Lóðin : Góðir pallar og pottur í einstöku umhverfi
Skipti skoðuð á minni eign eða eign á höfuðborgarsv

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús
Alls 166 fm með bílskúr, byggt 2003
Góð stofa, borðstofu og eldhús rými
Fjögur svefnherbergi, bað og þvottahús
Glæsileg lóð með pöllum og malbikuðu plani
Skipti skoðuð á fasteign á höfuðborgarsvæðinu

Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

36,9 millj.

Verð :
Atli S. 899 1178 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

s. 615 6181

Þingvallavatn
Einstaklega vel staðsett hús
við bakka Þingvallavatns
72 fm að stærð með bátaskýli (geymslu)
Tvö rúmgóð svefnherbergi
Sólstofa með frábæru útsýni
Nánari upplýsingar:

31,5 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

30,9 millj.

Verð :
Atli S. 899 1178 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

s. 615 6181

13,9 millj.

Glæsilegt 109 fm sumarhús í Úthlíð. Innbú
utan persónulegra muna fylgir. Steyptur
kjallari með breiðum dyrum Sjónvarpsloft með
þakgluggum Þrjú svefnherbergi og einnig
hægt að nota kjallara sem gistiaðstöðu

Fallegt sumarhús í landi Úteyjar v. Laugarvatn
59,4 fm m einu herbergi
Tvö gestahús
Tvær 5000 fm lóðir

Nánari upplýsingar:

34,8 millj.

Efristígur

Fallegt sumarhús í Hraunborgum Grímsnesi
Stutt á golfvelli Kiðjabergs og Öndverðarnes
Tvö svefnherbergi
Rúmgóð stofa með fallegri kamínu
Eldhús með góðu skápapláss

Sumarhús á Þingvöllum 1 ha í landi Kárastaða
Stærð 86,6 fm með gestahúsi
Einstök stað
setning Gróið land

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

11,5 millj.

Nánari upplýsingar:

Gott 48 fm hús í landi Galtarholts Borgarbyggð
Tvö svefnherbergi, annað m. kojum
Svefnloft, rúmgóð stofa og
opið eldhús 5000 fm leiguland,
40 ára leigusamn

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Útey

Gufunessund

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Fallegt 55 fm sumarhús í Skorradal
Þrjú svefnherbergi
Stór stofa með miklu útsýni
Baðherbergi með sturtu

Miðfellsvegur

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Arkarholt

Nánari upplýsingar:

24,9 millj.

42,8 fm hús ásamt svefnlofti í Svínadal
Frábært útsýni yfir Glammastaðavatn
Tvö svefnherbergi
Veiði í vatninu

13,9 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

s. 615 6181

Nánari upplýsingar:

14,7 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nesjar Þingvellir

Tvílyft glæsihýsi í landi Nesja,
164,3 fm að stærð Efri hæð m tveimur
svefnherbergjum, stórri stofu og eldhús
Neðri hæð með aukaíbúð
Heitur pottur
Nánari upplýsingar:

11,5 millj.

Kjarrás

Þingvellir

Verð :
Hilmar 695 9500 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

35,7 fm sumarhús ásamt 12 fm geymslu
Fallegt útsýni, 2800 fm eignarlóð
Stór pallur umhverfis hús

34,5 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

15,0 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Við leitum að 2ja herbergja íbúð í vesturbæ Reykjavíkur.

Lítilli íbúð í góðu fjölbýli á höfðuborgarsvæðinu fyrir
24 milljónir eða minna.

Einbýlishúsi í Akralandshverfi Garðabæjar, fullbúið.
Verð 90-130 millj.

Við leitum að sérhæð í Hlíðunum. Má þarfnast lagfæringa.

Sérbýli með fjórum svefnherbergjum í Garðabæ fyrir
allt að 75 milljónir.

3ja herbergja í Sjálandshverfi Garðabæjar,
Verð upp að 40 millj. Töluverð eftirspurn.

Við leitum að 3ja herbergja íbúð í Breiðholtinu.
Bakkarnir koma helst til greina en eru ekki skilyrði.

3ja herb íbúð í 101 eða 105 fyrir allt að 30 milljónir

Sumarhúsi við Álftavatn fyrir ákveðinn kaupanda.

Íbúð í Háaleitihverfi fyrir allt að 29 M á jarðhæð
eða fyrstu hæð.

Sumarhúsi á vatnsbakkalóð.

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Nánari upplýsingar veitir:

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

569 7000
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Lögg. fasteignasalar á Valhöll: Ingólfur, Heiðar, Erlendur og Sturla.
SKYGGNISBRAUT 26-30, TIL AFHEND. VIÐ KAUPSAMNING

GLÆSILEG 2JA HERB. 68,2 FM FYRIR 60+ VIÐ
HÓLABERG 84, Í REYKJAVÍK

Nýjar íbúðir sem verða
N
afhentar við kaupsamning
ÐU
O
tilbúnar með gólfefnum.
SK
Ð
Vandaðar íbúðir á besta
TI
N
stað í Úlfarsárdal, glæsilegt
PA
útsýni og mikil náttúrufegurð. Tveggja, þriggja og
fjögurra herb. íbúðir verð
frá 27,9 milj. Bílastæði í
opnu bílastæðahúsi fylgir
hluta af íbúðunum.Vandaðar
innréttingar, gólfefni á öllum
íbúðum nema þakíbúðum, uppþvottarvél fylgir öllum íbúðum, glæsilegt útsýni.
Pantið skoðun hjá Heiðari, lögg. fast í s: 693-3356 eða á heidar@valholl.is

IÐ

NT
PA

KO

20
ára
1995 - 2015

GLÆSILEG ÚTSÝNISÍBÚÐ Á 9- HÆÐ FYRIR 60+
VIÐ HRAUNBÆ 103

Góð 2ja herb. 68,2 fm,
íbúð á 2-hæð, í eftirsóttu
lyftuhúsi með stæði í
bílageymslu, fyrir 67 ára
og eldri, við hólaberg
í efra Breiðholti, tengt
þjónustumiðstöðinni fyrir
aldraða í gerðubergi.

N
ÐU

S

G.
Andri G.
Herdís
Valb.
Ellert
G. Andri
Andri
Guðlaugsson
Hölludóttir
Guðlaugsson
Róbertsson
Guðlaugsson Gu
662
694-6166
893
44772705 662
662 2705
2705

Heiðar Friðjónsson löggiltur
fasteignasali veitir upplýsingar s. 693-3356.

TIÐ

N
PA

UN

Ð
KO

S

heidar@valholl.is

Góð 2ja herb. 68,9 fm,
íbúð á 9-hæð, í eftirsóttu
lyftuhúsi með frábæru
útsýni, fyrir 60 ára og eld ri,
tengt þjónustumiðstöðinni
fyrir aldraða í Hraunbæ 105.
Verð 32,5 milj.
Íbúðin er laus við
kaupsamning. Pantið
skoðun hjá Heiðari lögg.
fast. í s:693-3356 eða á

VESTURBERG 72 - FALLEG ÚTSÝNISÍBÚÐ Í FLOTTU HÚSI.

SKÓGARÁS 5 - GLÆSILEG ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR.

Nýkomin í einkasölu mjög
falleg 98 fm 4ra herbergja
íbúð á 3.hæð í mjög
góðu fjölbýli miðsvæðis í
efra Breiðholti. Örstutt í
alla skóla, íþróttir, sund,
verslanir og fl. Gott eldhús,
3 fín herbergi, þvottahús
í íbúð, vestur svalir með
glæsilegu útsýni yfir borgina
og víða. Húsið er klætt á 3
vegur og framhliðin nýlega
standsett. Verð 29,4 millj. Opið hús Mánudaginn 4.júlí 2016. milli kl. 17,30 og
18.00 íbúð 03-01. Bárður Tryggvason sýnir S:896-5221

Glæsileg 110,5 fm 5.herbergja (4.svefnherbergi) íbúð
á 2.hæð í mjög góðu fjölbýli
í Seási. Íbúðinni fylgir 24,7
fm bílskúr, er því alls 135,2
fm. Glæsilegt nýlegt
eldhús. Baðherbergi með
baðkari, sturtu, innréttingu
og glugga. 4 svefnherbergi,
þvottahús í íbúð, góðar
suður svalir. Góður bílskúr
með öllu. Stutt í leikskólan,
skólan, Elliðárdalinn, Sund, íþróttir og fl. Verð 44,8 millj. Opið hús mánudaginn
4.júlí 2016. ÍBÚÐ 02-02. kl. 18,30 - 19.00 Bárður Tryggvason sýnir Sími:896-5221.

suður á einni hæð með
innbyggðum bílskúr alls 207
fm. Glæsilegar vandaðar
K
S
innréttingar. Glæsilegt
Ð
I
eldhús og baðherbergi,
NT
A
P
gestasnyrting, hjónasvíta
með fataherbergi. Bílskúr
með góðu geymslulofti.
Viðhaldslétt lóð með stórri
timburverönd sem nær
að skógivaxinni hlíðinni
við Lágafell. EIGN Í
SÉRFLOKKI. Stutt í alla skóla, verslun og þjónustu. Verð 62,5 millj. Uppl. veitir
Ingólfur Gissurarson löggiltur Fasteignasali sýnir S:896-5222 ingolfur@valholl.is

LANGABREKKA 10.A - KÓP. - GÓÐ SÉRHÆÐ M.BÍLSKÚR

ASPARFELL 10. - FÍN 4RA HERBERGJA Í ÁLKLÆDDU
LYFTUHÚSI.
UN
Nýkomin í einkasölu góð
Ð
O
97 fm 4ra herbergja íbúð
SK
í suðvestur, á 6.hæð í
TIÐ
N
flottu nýlega álklæddu
PA

ÞÓRSSTÍGUR - ÁSGARÐSLANDI.

IÐ

OP

ÚS

H

IÐ

OP

Falleg talsvert endurnýjuð
130 fm aðalhæð (1 og 2.
UN
Ð
hæð) í góðu nýmáluðu tvíbýKO
S
lis-parhúsi á útsýnisstað
TIÐ
N
í Kópavogi. Eigninn fylgir
PA
ca 35 fm bílskúr við hlið
hússins og eignin því alls
164,4 fm. 3-4 svefnherbergi, gott eldhús með nýlegri
innréttingu. Gott endurn.
baðherbergi og einnig auka
snyrting.
Verð 47,9 millj. Upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson löggiltur Fasteignasali
S:896-5222 ingolfur@valholl.is

ÚS

H

lyftuhúsi. Gott eldhús,
Nýlega standsett bað, góðar
suðvestur svalir, útsýni á
Bláfjöll og fl. Þvottaaðstaða
á hæðinni. Verð 27,2 millj.
Upplýsingar veitir Ingólfur
Gissurarson löggiltur fasteignasali S:896-5222 ingolfur@valholl.is

LITLIKRIKI 66 - MOSFELLSBÆ. Stórglæsilegt nýlegt endaraðhús í

N

U
OÐ

Glæsilegur heilsársbústaður
á einstokum stað.Nýkomin
í sölu 77 fm sumar/heiK
S
lsárshús á tæpl. hektara
TIÐ
N
eignarlandi í suðvestur
PA
hlíðum Búrfells, skammt
austan við Sogið. Hitaveita,
nýr heitur pottur, saunaklefi,
2 stór svefnherbergi, gott
hátt svefnloft með rúmum.
Góð geymslu og vinnustofuaðstaða í kjallara undir
húsinu. Miklir sólpallar á 3 vegu. Eign í sérflokki. Verð 29,8 millj. Upplýsingar veitir
Ingólfur Gissurarson löggiltur Fasteignasali S:896-5222 ingolfur@valholl.is
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570 4800
Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali

Fasteignasala
Grensásvegi 13, 108 RVK
S

HÚ

S

HÚ

S

HÚ

O
O
ARNARTANGI,
MOSFELLSBÆR
Við noRðuRá
PIÐ

IÐ

H

Ú

S

O

PIÐ

Kúrland 13, 108 Reykjavík

O
P

Stóragerði 34, 108 Reykjavík
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00-17:30.

Opið hús í dag mánudag frá kl. 16:00-16:30.

Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðinni fylgir
aukaherbergi í kjallara með aðgengi að snyrtingu. Rúmgóð stofa og
borðstofa með útgengi á suður svalir. Tvö svefnherbergi. Flísalagt
baðherbergi með baðkari. Eldhús með snyrtilegri innréttingu.
Verð: 33,9 millj.

Mjög rúmgott raðhús á tveimur hæðum með fimm svefnherbergjum.
Á efri hæð eru tvö svefnherbergi, rúmgóð stofa með útgengi á svalir.
Stórt og opið eldhús og baðherbergi með sturtu. Á neðri hæð eru tvö
barnaherb., hjónaherb. með fataherb. inn af og stórt flísalagt baðherb.
með baðkari, sturtu, innréttingu og gufubaðsklefa. Einnig er á neðri
hæð, sjónvarpshol (gluggalaust), þvottahús og geymsla.
Verð: 74,9 millj.

PIÐ

Glæsilegt og mikið
endurnýjað 174 fm einbýlishús á einni hæð, á
Borgarás 10, 210 Garðabær
Bræðraborgarstígur 30, 101 Reykjavík
góðum
stað
við
ArnarOpið hús þriðjudaginn 5.júlí
frá kl 17:00-17:30
Mjög falleg
3ja herbergja
íbúð á 2. hæð í nýlegu lyftuhúsi á
frábærum stað í gamla Vesturbænum. Eigninni fylgir stæði í
Rúmgóð 5 herbergja efri hæð með sér inngangi. Fjögur rúmgóð
tanga
í Mosfellsbæ.
Í er á svalir frá
bílageymslu. Stór stofa og borðstofa, útgengt
svefnherbergi. Stór björt stofa.
Baðherbergi með sturtuklefa
og
glugga. Eldhús með ágætri innréttingu. Stór garður og róleg og góð borðstofu. Falleg innrétting í eldhúsi. Tvö góð svefnherbergi.
baðhebergi með baðkari.
Þvottahús innan íbúðar.
húsinu eru Flísalagt
fjögur
rúmgóð
staðsetning. Verð: 31,9 millj.
Hús lítur mjög vel út að utan. Verð: 56,9 millj.
herbergi og tvær stórar
og bjartar stofur.

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

O

P

IÐ

H

Ú

S

Glæsilegt og vandað heilsárshús á eignarlandi á bakka Norðurár í
Álfkonuhvarf 27, 203 Kópavogur
Súlunes 9, 210 Garðabær
Hamraborg 16, 200 Kópavogur
Hamraborg 8, 200 Kópavogur
Munaðarneslandi.
Húsið er skráð 77,8
fm. aðGlæsilegt
stærð auk og
geymslu
mikiðog
Mjög góð 3ja
herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi auk stæðis í
Fallegt einbýli á einni hæð með tvöföldum bílskúr. Fjögur
Björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í miðbæ
Vel staðsett 188 fm verslunar / skrifstofu húsnæði með
bílageymslu. Góð stofa með útgengi á stórar flísalagðar svalir
svefnherbergi. Þrennar snyrtingar. Stofur með mikilli lofthæð og
Kópavogs með bílageymslu.Baðherbergi með eldri innréttingum,
frábæru auglýsingagildi. Eignin er í sama húsi og Landsbankinn
endurnýjað
174 mikilli
fm
einca.100
fm
Þrjú
góð
rúmgóð
stofa
með
til suðurs. Tvö
svefnherbergi með skápum.
Eldhúsverandar.
með fallegri
innfelldri lýsingu.
Fallegt eldhús
með stórri svefnherbergi,
innréttingu. Gróinn
baðkari og opnanlegum glugga.
Tvö svefnherbergi .Björt
og rúmgóð og Apotekarinn.Glæsilegar
innréttingar og frábær
innréttingu og borðkrók. Flísalagt baðherbergi með baðkari og
garður með verönd og heitum potti. Laust við kaupsamning.
stofa með stórum svölum. Eldhúsið er með eldri innréttingu.Íbúðin
starfsmannaaðstaða.
hæð,
á við
innréttingu.lofthæð.
Þvottahús innan íbúðar. Verð: 35,3
millj.
Hitaveita
og
erVerð:einstök
á rólegum
Verð: 84,6
millj. heitur pottur. Staðsetning
þarfnast lagfæringa. Laus býlishús
við kaupsamning.
27,2 millj. á einni
Góð staðsetning
miðsvæðis
í Kópavogi. Laus
kaupsamning. Verð: 53,5 millj.
og góðum stað á bakka Norðurár með útsýni góðum
yfir ána. stað
Verð við
37,0Arnarm
Vegna mikillar sölu að undanförnu vantar okkurtanga
allar tegundir
eigna á skrá. Í
í Mosfellsbæ.
Upplýsingar veitir
Sigþór
Bragason,
eru fjögur rúmgóð
Hringdu
núna, skoðum
samdægurs,húsinu
sími: 570 4800.
löggiltur fasteignasali sími 899 9787
herbergi og tvær stórar
og bjartar stofur.

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

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

Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteignasali

Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Hilmar
Óskarsson

Óskar Þór
Hilmar Óskarsson
Hilmarsson
Framkvæmdarstjóri
Löggiltur fasteignasali

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Guðjón
Óskar
Þór Hilmarsson
Sigurjónsson
Löggiltur
fasteingasali
Aðstm. í námi til lögg. fsl.
Gsm: 846-1511

Gsm: 822-8750

NÝ

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna
Jónsdóttir
Sölumaður

Kristín J.
Smári
Guðjón SigurjónssonPálmi Tryggvi Kornelíusson
Rögnvaldsdóttir
Jónsson
Almarsson

Sölumaður
LANGALÍNA

Sölumaður
Aðstm.
í námi til lögg. fsl.
Gsm: 893-4248

BY
GG

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 896-3344

210 Garðabær.

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

IN
NÝ
NNÝÝ
FELLAHVARF
G Glæsilegt
3ja hæða álklætt
Ð
BY
R
BBYYG
E
G
V
fjölbýlishús
með
lyftu við
GGG
203
Kóp.
Raðhús.
G
Ð
IN
Löngulínu
33-35 ásamt
KA
INING
K
G
Mjög
vandað,
fallegt
G
bílageymslu. 110-128 fm.
LÆ
íbúðir við Löngulínu 20-26 í Sjálandi Garðabæ.
Stórglæsilegar íbúðir við Lund í Kópavogi
StórglæsilegarStórglæsilegar
íbúðir við
útsýni, innbyggður bílskúr.

Frum

Parhúsalóðir
við
LANGALÍNA
20-26
LUNDUR
2
4
6
LANGALÍNA
15-23
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

LUNDUR 17 - 23

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.

GRANASKJÓL
107 Rvk.
KRISTNIBRAUT 5
• EFRI
Einbýli. HÆÐ

SÖRLASKJÓL
KEILUFELL

Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.

• 2 samþykktar íbúðir.

hús. Stór og góður garður.
Sérbyggður bílskúr.

BÓLSTAÐARHLÍÐ
105 Rvk.
• Frábær
staðsetning.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum
Fjárfestingar,
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is115 fm. 4ra herb.
Góð staðsetning.
• Verð. 85 millj.
LAUGARNESVEGUR
Verð. 28,7 millj.
105 Rvk. 3ja herbergja íbúð á 2. h
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í s
RAUÐAGERÐI
og þjónustu . Verð 23,9 millj
S

• 105 Rvk.

LUNDUR
• 6. herb. i
d
200
Kóp.
an
• 135,7
ílfm.

ð

hv svefnherbergi.
4ágóð
i••ð160
k
•
fm.baðherbergi, vel skiplögð íbúð.
i
Nýlegt
M • Stórglæsileg
penthouseíbúð.

Au

GILSÁRSTEKKUR
109 Rvk. Einbýli. Góð staðsetning í
lokaðri götu.
S 58 millj.
ÚVerð
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• 2ja herb.
• 52,9 fm.
• 1. hæð.
• Nýlega steinað að utan, nýjir gluggar.
• Verð 24,8 millj.
Opið hús í dag mánudag á milli
kl. 16:30 og 17:00.

67
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bHúÚO
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OAP
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• 200 Kóp.
• 4ra. herb.
• 4ra herb.
• Falleg og velskipulögð íbúð.
• Góð staðsetning.
• Stutt í skóla og þjónustu.
• Verð 39,9 millj.
Opið hús þriðjudag á milli kl. 17:00 og 17:30.

SKILDINGANES 54

• 101 Rvk.
• Vel staðsett 456,5 fm einbýlsihús.
• Frábært óhindrað útsýni.
• Miklir möguleikar.
• Stórar stofur.
• Möguleiki á aukaíbúð.

107 Rvk.

• Nýlegt glæsilegt eldhús.
• Sólstofa. Innb. bílskúr.
Opið hús í dagOpið
mánudag
hús í dag mánudag á
á milli 16.30 og
17.00.
milli
kl. 17:00 og 17:30.

HRAUNTUNGA
200 Kóp. Tengihús. 214,3 fm. Stórar
þaksvalir. Góð staðsetning í lokaðri
götu. Verð 46,7 millj.
ÚS

• 101 Rvk.
• 2ja herb.
• 76,2 fm.
• Gott skipulag.
• Góð þjónusta.
• Góðar innréttingar.
• Verð 28,5 millj.
Opið hús miðvikudag á milli kl. 17:00 og 17:30.

GULLSMÁRI 1

• 108 Rvk.

• Einbýli. 262,6 fm.
FJÖRUGRANDI

Raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr.
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OP

VESTURGATA 7
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aí
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• Verð 47,5 millj.

•Opið
Efstahús
hæð.
í dag mánudag á milli
•kl.
Ca.17:00
95 fm.
og þaksvalir.
17:30.
• 2 stæði í bílgeymslu.
• Vandaðar innréttingar.
• Innfelld
lýsing.
ÁLFTAMÝRI
• Aukin
lofthæð.
108
Rvk. 3ja
herb. 82 fm. Mikið
•HRINGBRAUT
Frábærtinnréttingar
útsýni.109 og gólfefni.
endurnýjuð,
• 101 Verð
Rvk. 22,5 millj.

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

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
• Sjávarútsýni.

Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar,
ÓSKUM EFTIR
ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA
Borgartúni
31 og www.fjarfesting.is
STIGAHLIÐ 2

bú
kaí

DÚFNAHÓLAR
111 Rvk.
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm
Frábært útsýni.
Verð 26,9 millj.

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 17-23 í Fossvogsdal.
Húsin
107
Rvk.eru 5 til 6 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 98 til
238 fm. Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum. Álklætt
hús. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar
verða
meðgott
góðum
Rvk.ýmist
Mjög
og svölum eða stórum timburveröndum.
• 109
Einbýli.
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
mikið standsett einbýlis-

Glæsilegt
3ja hæða
fjölbýlishús
með
lyftuAEG
viðeldhústækjum.
Löngulínu
15-23
ásamt
bílaBjartar
ogfrárúmgóðar
með
stórum gluggum.
Vandaðar
íslenskar
innréttingar
Brúnás
ogíbúðir
með
Íbúðirnar
eru frá
2ja til 5. Herbergja íbúðir frá
geymslu.
Vandaðar
íslenskar
innréttingar
fráí Brúnás
og með
AEG
eldhústækjum.
Glæsileg
hönnun
að að
innan
sem
bílageymslu
fylgir
öllum
íbúðum.
93-186
fm. Glæsileg
hönnun
innan
semutan.
utan.Stæði
Sérlega
góð staðsetning
niður
við
sjávarkambinn með stórglæsiÍbúðirnar
eruÍbúðirnar
frá 67-157
fm.ýmist
Glæsileg
hönnun
að eða
innan
semtimburveröndum.
utan. Íbúðirnar
legu
sjávarútsýni.
verða
með góðum
svölum
stórum
Stæði í bílageymslu fylgja
Byggingaraðili
er Byggingarfélag
og og
Gunnars.
og nánari
öllum
íbúðum.
ersvölum
Byggingarfélag
Gylfa
Gunnars.TeikningarStæði
verða
ýmistByggingaraðili
með góðum
eðaGylfa
stórum
timburveröndum.
í bílaupplýsingar
hjáflestum
sölumönnum
Borgartúni
31
og www.fjarfesting.is
Teikningar
ogfylgja
nánari
upplýsingar
hjáFjárfestingar,
sölumönnum
Fjárfestingar,
Borgartúni
31 ogGylfa
www.fjarfesting.is
geymslu
íbúðum.
Byggingaraðili
er Byggingarfélag
og

O

LÆKJASMÁRI
200 Kóp. 4ra. herb. Mjög góð 4
herb. á 1. Hæð. Stór timburverö
Verð 29.5 millj.

Stórglæsilegt
• hæð.
Inngbyggður
bílskúr. íbúð.
Frábært útsýni. Vandaðar
• Vandað hús.
innréttingar og gólfefni.
• Innbyggður
Verð 85 millj.bílskúr.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

PI

SELD

Rvk. 189 fm efri sér• 113
4 svefnherbergi.

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 20-26
ásamtHúsin
bílageymslu.
eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.

S

LANGHOLTSVEGUR
Löggiltur fasteignasali
ASPARHVARF
Gsm:Rvk.
824-77722ja
104
herb. 60,4 fm. Miðh
Kóp.
Endurnýjað að203
utan.
Verð 18,9 m
NÝ 213 fm. Raðhús.
BGóðar
YG innréttingar.
GI og leikskóla.
Stutt í skóla
N
Möguleg skipti áG3ja. herb í hverfi

íbúðir.
Verð 54,9
millj.
Vandaðar
innréttingar.
Sjávarútsýni.

Stórglæsilegar
Lund
í Kópavogiíbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

Ú
ÐH

Auður
Kristinsdóttir

O

PIÐ

H

FrábærFERJUBAKKI
staðsetning við
KR völlinn.
109 Rvk.
4ra. herb. Góðar innréttingar, parket á gólfum,
bað flísalagt. 54
LÆKJARSMÁRI
Verð 21,5•millj
200 Kóp.

60

ára

ÁLFKONUHVARF
203 Kóp.
HVASSALEITI
fm 4ra
4ra.herb
herb111
íbúð.
103110
Rvk.
fm íStæði
VR bloí
bílageymslu.
timbursólverön
inni. Góð ogStór
snyrtileg
íbúð í þes
Sér inngangur.
Verð
32,9 millj
vinsæla
húsi.

• 107,2 fm.
• 4ra herb.
• 1. Hæð.
• Sólverönd.
• Sérinngangur.
• Stæði í bílageymslu.
• Verð 39.9 millj.
Opið hús í dag mánudag á milli
kl. 18:00 og 18:30.

LUNDUR 90

S
HÚ

• 200 Kóp.
• 4ra herb. endaíbúð.
• 154 fm.
• Stæði í bílageymslu.
• Álkætt hús. Tvennar svalir.
• Glæsilegt eldhús, með granít á borðum.
• Falleg gólfefni.
• Íbúðin er tilbúin til afhendingar.
• Verð 69,8 millj.
Opið hús þriðjudag á milli kl. 17:00 og 17:30.

VINDAKÓR 10-12

NÝ

BY
GG

IN

G

• 203 Kóp.
• 3ja til 4ra. herb.
• Vandaðar innréttingar.
• Lyfta.
• Bílgeymsla.
• Byggingaraðili: Byggingarfélag
Gylfa og Gunnars.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM
GERÐUM EIGNA TIL SÖLU.
MIKIL SALA.
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ÞÓRIR ÖRN / 535-1014 / THORIR@STAKFELL.IS

LAUFRIMI 28, ÍBÚÐ 301, 112 RVK

33,5M
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Ð
ÚS

GUÐMUNDUR H. VALTÝSSON / 865-3022 /

Sölusýning mánudaginn 4.júlí kl. 17:00-17:30 3ja herbergja 101,5 fm. íbúð á 3. hæð sem skiptist í anddyri, eldhús,
baðherbergi, hjónaherbergi, barnaherbergi og stofu.

LAUGARNESVEGUR 89, 105 RVK

46,9M
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H
EDWIN ÁRNASON / 893-2121 / EDWIN@STAKFELL.IS

EDWIN ÁRNASON / 893-2121 / EDWIN@STAKFELL.IS

Sölusýning mánudaginn 4.júlí kl. 17:30-18:00. Falleg 110 fm.
3ja herb. íbúð á fjórðu hæð. Sér stæði í bílageymslu. Sér
inngangur af svölum. Góð eign og stutt í flesta þjónustu.
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L ÍSKKLREÁG RHAJ ÁA O
Ð KEKIUGRN. Þ Ú
ÍN
EÞRAÁÐ SEÖRL U

VANTAR
ALLAR
EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT
EF VIÐ
SELJUMGERÐIR
EKKI.

533-1616

IÐ

OP

S
HÚ

Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ ÞÍN EIGN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR
533-1616
www.lundur.is • lundur@lundur.is

ðarás 1A Mosfellsbær
-OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

Þorbjörn
Pálsson
yft einbýli á útsýnisstað.
Húsið
er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm
löggiltur
, í lokaðri götu. Góð aðkoma.
Grensásvegur
. bílskúrSkrifstofuhúsnæði
á efri hæð.
Húsiðfasteignastendur –fremst
fyrirtækjaog
skipasali . 55,0 m 5836
ggja íbúða möguleiki. Laust við kaupsamning.

SELUR
ALLT

VANTAR

ÞÚKYNNTU
BORGARÞÉR
EKKERT
HRINGDU NÚNA OG
MÁLIÐ.EF VIÐ SELJUM EKKI.
NÚNA
OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.
Sími 533 1616HRINGDU
• Þjónustusími
891 9916

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega
hannað 179 fm parhús á tveimur
hæðum, þar af 31 fm innbyggður
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir.
Stutt í skóla .
V. 53,5 m. 5555

O

PIÐ

Ársæll
Steinmóðsson

Aðstoðarmaður
fasteignasala fasteignasalanemi

S
HÚ

Álfheimar - 5 herbergja

5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu
hæðum í syðst í Álfheimum.34
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í
kjallara og í útleigu. Samtals er
eignin 144,2 fm. Skipti á eign á
Akranesi möguleg.
V. 30,9 m.5679

Dagbjartur
Dagný Erla
Willardsson Vilbergsdóttir
aðstoðarmaður
fasteignasala
-skrifstofustjóri
Grindavík

Haraldur A
Haraldsson

aðstoðarmaður löggiltur fasteigna-,
fyrirtækjafasteignasala
og skipasali
Grindavík
S: 698 2977 viðskiptafræðingur

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli.
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð
er sérgeymsla og sameiginlegt
þvottahús. Gamlar innréttingar.
V. 17,2 m. 6280

Jón
Pétursson

aðstoðarmaður
fasteignasala

S: 772 1757

Dúfnahólar, laus fljótlega

2ja herb. íbúð ca. 63 fm á 3. hæð í
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun.
V. 17,5 m 6310

Jón Aldar
Samúelsson

HRINGDU

Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignasali
s. 896 1188

Gott ca. 40 fm sumarhús á
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm
eignarland. Húsið skiptist í stofu og
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og
baðhb. með sturtu. Rafmagn. Húsið
var flutt á staðinn 2011. Steyptar
undirstöður. Ný rotþró.
Sigrún
R 4742
Sólveig
V. 12,9 m.

Unnur Karen
Karlsdóttir
s. 698 9056

533-1616

S

Ú
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ÞÚ BOR

Ólafur
Kristjánsson Sigurðardóttir Magnúsdóttir

aðstoðarmaður
aðstoðarmaður
GarðabærLangamýri aðstoðarmaður
fasteignasala
fasteignasala fasteignasala fasteignasalanemi
Mjög vel
staðsett og skemmtilega
fasteignasalanemi
fasteignasalanemi

S: 694 2032

Þorbjörn
Pálsson

aðstoðarmaður löggiltur fasteigna-,
Álfheimar
fyrirtækja- og
fasteignasala- 5 herbergja

Þórarinn
Kópsson

löggiltur fasteigna-,
107 Fálkagata
fyrirtækja- og
Einstaklingsíbúð
skipasali efstu
skipasali
- stjórnmála5 herb.
110 fm íbúð á tveimur
framkvæmdafræðingur
S: 615Suðursvalir,
3343
got
hæðum
í syðst ístjóri,
Álfheimum.34
aðaleigandi
S: 787 3087

1414 á tveimur
S: 773 7617
hannað 179S:fm786parhús
Íslands við húsg
hæðum, þar af 31 fm innbyggður
fm íbúðarherb. eða vinnuherb.
S: 560 5500 í
Grensásveg 3. Húsnæðið er alls 501,5 fm. og skiptist í opið rými og afHlíðarás
1A-lyftuhús
Mosfellsbær
-OPIÐ- HÚS
KL.17-18.30
stúkuð skrifstofuherbergi. Góð sameiginleg aðstaða, fundarherbergi,
er sérgeymsla o
bílskúr.
Góðar
innréttingar.
Falleg
kjallara
og
í
útleigu.
Samtals
er
KRINGLAN
Ofanleiti
Eskifjörður
labraut-Langahlíð
2ja
herb.
Austurberg
Kristnibraut
2ja
íbúða
mögul
Grímsnes-HæðarendiÞingvellir/Miðfell
mötuneyti og eldhús með öllum grunntækjum. Gluggar á þrjár hliðar.
Hlíðarás
1A
Mosfellsbær
-OPIÐ
HÚS
KL.17-18.30
Tvílyft
einbýli
á
útsýnisstað.
Húsið
er
samtals
um
312,4
fm
þar
af
50,2fm
þvottahús. Gam
og
rúmgóð
verönd
og
30
fm
svalir.
Vel
skipulagt
einbýli
á
2
hæðum,
skipti.TilVerslunar
og
Snyrtileg
og
nokkuð
endurnýjuð
Falleg
og
sérlega
rúmgóð
ca.107
Falleg
2ja
til
3ja
um
80
fm
íbúð
Sumarhús
á
1
hektara
eignarlandi
Ca
40
fm
sumarhús
í
Miðfellslandi
eignin 144,2 fm. Skipti á eign á
sölu eða leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við
Rúnar S. Gíslason hdl.,
7. Um er að ræða 226,6 fm.
vandað 2ja
skrifstofuhúsnæði.
samtals
þar af innbyggður
sturýmiGrensásveg
á horni Miklubrautar
63,5fm
herb. íbúð á efstu hæð innb.
fm 3ja
herb íbúð
á 3. hæð
f.miðju
í
ástendur
1. hæð, jarðhæð,
í snyrtilegu
í landi HæðarendaTvílyft
í Grímsnesi.
Caútsýnisstað.
1/2 ha.eignarlandHúsið
er er samtals um 312,4
bílskúr
á efri
hæð.
Húsið
fremst
í lokaðri götu.
Góð243,2fm
aðkoma.
einbýli
á
Húsið
fm
þar
af
V. 50,2fm
17,2 m. 6280
Stutt
í
skóla
.
Akranesi
möguleg.
Húsnæðið er eitt opið rými með kaffistofu og snyrtingum. Húsnæðið
Lögg. fasteignasali
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi.
nguhlíðar.
Góð staðsetning og
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö
Snorrahús sem Húsasmiðjan framhentar vel undir margskonar rekstur.
íbúða
möguleiki.
Laustmeðvið
kaupsamning.
5836 á aukaíbúð.
bílskúr
á leiddi
efri áhæð.
Húsið
V. 53,5
m.Ekki
5555
Möguleiki
möguleikar. Samtals 109,6 fm
á baði.Stórar suðursvalir með mikluTveggja
íbúðar. Skipti
á minna
í Neðra
skjólveggjum
út frá stofu.. 55,0 m
herbergi.
búiðinnb.
að tengja
vatn
9. ártugV.
Alrými-stofa-eld30,9stendur
m.5679 fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma.
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
skiptist 57,3 fm verslunarpláss
útsýni. Lítil útborgun, hagstæð
Breiðholt eða Kópavogi möguleg,
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á
salerni með wc og svefnherb.
Tveggja íbúða hús,
möguleiki.
Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
Upplýsingar
veitir Kristinn
B. Ragnarsson
æð og 52,3
fm pláss í kjallara.
áhvílandi
lán. V. 16,3 m 3902
V. 23,5 m. 6199 Heiðargerði 26
austurleið. Ýmis skipti
Verönd Stutt að Þingvallavatni.
V. 26,5 m. 5783
viðsk.fr./lögg.
nýjum skiptasamningi
telstfasteignasali í síma 8984125
V.
8,9
m.
6306
Rafmagn,hitakútur
kalt vatn tekið
190
VOGAR
n u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668
S: 896 6076

Til sölu eða leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við

S: 861 7507

S: 778 7500

STÆRÐ: 198 fm

S í m i 5 3 3 1 6 1 6 • Þ j ó n u s t u s í m i 8 9 1 - 9 9 1FJÖLDI
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HERBERGJA: 4

Stóragerði
10 - 108
Reykjavík
Sumarhús
til sölu
í Eyjólfsstaðarskógi
á Fljótsdalshéraði
ÚS

Sérlega glæsilegt, vel hannað og gott
einbýlishús á tveimur hæðum í grónu
hverfi í Vogum. Aðeins einn eigandi
frá upphafi.

Ýmis skipti. Verslunar og
þjónusturými á horni Miklubrautar
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og
Heyrumst
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm
Þórunn Gísladóttir
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss
Löggiltur fasteignasali
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara.
510 7900
Skv. nýjum skiptasamningi telst
thorunn@fastlind.is
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

H
PIÐ
O
Kristnibraut -lyftuhús

stendur á
Eskifjörður fallegum
Vel skipulagt ein
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð
skóginum,
Miklabraut-Langahlíð
2jastað
herb. íAusturberg
47.300.000
samtals 243,2fm
63,5fm
2ja herb. íbúð á efstu hæð
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð f.miðju í
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu
hitaveita
er komin
Ýmis skipti. Verslunar
oglitlu fjölbýli. Aflokuð
Snyrtileg
nokkuð
endurnýjuð
52,2fm bílskúr. E
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús
innan
40 fm og
verönd
Heyrumst
63,5fm
2ja
herb.Góð
íbúð áMöguleiki
efstu
úti- hæðá auka
á baði.Stórar
íbúðar. Skipti áþjónusturými
minna í Neðraá horni Miklubrautar
með skjólveggjum
útí fráhúsið.
stofu.
Stefán
Jarl suðursvalir
Martin með miklu
og
Lönguhlíðar.
Góð
staðsetning
og
vð
Austurberg.
Lagt
fyrir
geymsla
Löggiltur
Velþvottavél
staðsett eign
útsýni. Lítilleigumiðlari
útborgun, hagstæð
Breiðholt eða Kópavogi möguleg,
Þvottahús/geymsla innaf
eldhúsi.er til staðSölufulltrúi
ýmsir
möguleikar.
Samtals
109,6
fm
á
baði.Stórar
suðursvalir
með miklu
ar
og
stór
verönd
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
V.
23,5
m.
6199
V. 26,5 m. 5783
892 9966
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss
útsýni.
Lítil útborgun,
hagstæð
í kringum
húsið.
stefan@fastlind.is
á
1.
hæð
og
52,3
fm
pláss
í
kjallara.
áhvílandi
lán.
V.
16,3
m
3902
Parket á gólfum, veggir og loft panelklæddir að innan.
Skv.
nýjum
skiptasamningi
telst
Uppi eru 2 rúmgóð 2ja manna svefnherbergi með salerni
eignin
u.þ.b.
eru
góð
herbergi,
S í m i 5 3 3 1 6 1 6 á•milli.
Þ j óNiðri
n u s125
t ufm
seinnig
íV.m17,9
i 286208
9 1 - 2ja
9 9 1manna
6 • w
w w . l umjög
n d u r. i s •
vandað
rými- með
Opið húsbaðherbergi
mánudaginn 4.og
júlíopið
kl. 17:30
18:00.eldhúsi, borðstofu
Rúmgóð
4ra herb.Innbú
endaíbúð
102 fmfylgt.
með 19Húsið
fm bílskúr
á rólegum stað.
Sími 53
og
setustofu.
getur
er staðsett
aðeins
Íbúðin
er
á
1.
hæð,
aðeins
hálfur
stigi
upp.
Tvær
stórar
stofur
og
innb.
11 km frá Egilsstöðum og um 10 km í Hallomstaðaskóg
suðursvalir,
og
Atlavík.eldhús m/borðkrók, 2 svefnherb., baðherb. m/t.f. þv.vél.
Góð sameign.
Upplýsingar veita Hannes í síma 822 7518
Ásett verð 35,5 m
eða Björn í síma 894 3095
FRUM - www.frum.is

Miklabraut-Langahlíð

Áhugasamir hafið samband og
2ja
herb.
Austurberg
bókið
skoðun
í síma 696 0707

Húsið

KRINGLAN - Ofanleiti
mjög

Upplýsingar veitir Auður Kristinsdóttir löggiltur fasteignasali
s 824-7772 / audur@fasteignasalan.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
Ábendingahnappinn má

Ábendingahnappinn
má
finna á www.barnaheill.is
finna á www.barnaheill.is

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

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

hólmgarður 25, neðri hæð

hólmgarður 25 efri hæð

borgarholtsbraut 41, Kóp. 3ja m. bílskúr

opið hús mánudag 4.7 Kl. 17-17:30

opið hús mánudag 4.7 Kl. 17-17:30

opið hús Þriðjudag 5.7 Kl. 17-17:30

IÐ

OP

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

S
HÚ

Hólmgarður 25, neðri hæð: Falleg ca.
62,4 fm. íbúð á jarðhæð með sérinn
gangi í velviðhöldnu húsi með góðri
lóð á rólegum stað í Bústaðahverfinu.
Fráveitulagnir eru endurnýjaðar og
hús og þak nýlega málað. Einnig
er til sölu og í opnu húsi á sama
tíma efri hæð í húsinu. Opið hús
mánudag 4.7. frá kl. 17-17:30.
Verið velkomin.

IÐ

OP

Hólmgarður 25, efri hæð: Efri sérhæð
á frábærum rólegum stað í Bústaða
hverfi. Íbúðin er skráð ca. 76 fm. en er
að auki með óskráðu geymslurisi. Hún
skiptist í þrjú svefnherbergi, eldhús
og baðherbergi. Eitt svefnherbergið er
skráð sem geymsla á teikningu. Húsið
hefur verið mikið endurnýjað. Verð
32,9 millj. Opið hús mánudag 4.7
kl. 17-17:30. Verið velkomin. Einnig
er til sölu neðri hæð í sama húsi og í
opnu húsi á sama tíma.

S
HÚ
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Borgarholtsbraut 41, Kópavogi: Ca. 73
fm. íbúð auk rúmlega 25 fm. bílskúr,
samtals 98,2 fm. á frábærum útsýnis
stað í Kópavogi. Í íbúðinni eru tvö
svefnherbergi eldhús og baðherbergi
auk stofu með útgengi í góða sólstofu
og þaðan á suðursvalir. Rúmgott
geymsluris er yfir íbúðinni og góður
bílskúr með vatni hita og rafmagni.
Opið hús þriðjudag 5.7 frá kl. 1717:30. Verið velkomin.
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Kirkjusandur

sæviðarsund

sumarhús borgarfirði

glæsileg íbúð í lyftuhúsi.

ásamt innbyggðum bílsKúr

gott verð

Ca. 123 fm. björt og falleg íbúð á
4. hæð í vönduðu lyftuhúsi með
bílageymslu. Íbúðin skiptist í rúm
góðar stofur, svefnherb., eldhús með
miklum og vönduðum innréttingum
og baðherb. Einnig er sólstofa. Útsýni
er frábært yfir flóann. Þvottaherb. er
sameiginlegt með tveimur öðrum
íbúðum. Í kjallara er stæði í bílageymslu
og sérgeymslur, einnig fylgir sameigin
leg líkamsræktaaðstaða með tækjum.
Húsvörður er í húsinu. Verð 54,9 millj.

Efri hæð með bílskúr: Ca. 82 fm. íbúð
ásamt ca. 42 fm. innbyggðum bílskúr.
Íbúðin er mikið endurnýjuð með
nýlegum innréttingum og parketi en
húsið þarfnast viðgerðar, verið er að
leita tilboða í utanhúsviðgerð. Laus til
afhendingar. Lyklar á skrifstofu. Bókið
skoðun. Verð 36,9 millj.

Ca. 54 fm. góður bústaður í Kálf
hólabyggð í landi stóra Fjalls.
Tvö svefnherbergi.
Hagstæður lóðarleigusamningur ti 50
ára. Ágætur bústaður á góðum stað í
Borgarfirði. Skipti möguleg.
GOTT VERÐ
Verð 8,9 millj.

sumarhús

vatnsendahlíð 135

Kiðárbrekkur 5

Þingvöllum

sKorradal

húsafelli

Samtals 76 fm. sumarhús með
gestahúsi á fallegum stað við Efri
Stíg í þjóðgarðinum á Þingvöllum.
Frábært útsýni yfir vatnið. Einstakt
tækifæri til að eignast sumarhús í
þessari náttúruparadís, möguleiki að
kaupa 1 ha lóð við hliðima með.

Ca. 82 fm. glæsilegt, nýtt heilsárshús
á góðum stað við Skorradalsvatn.
Frábært útsýni yfir vatnið. Þrjú
svefnherbergi, 20 ára lóðarleigu
samningur. Vel hannaður bústaður
á frábærum stað í Skorradalnum.
Staðsetning er mjög góð og góður
pallur við húsið Sjón er sögu ríkari.
Hafið samband við sölumenn Foldar
og bókið skoðun. Verð 28,9 millj.

hvað kostar eignin mín?

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

Kiðárbrekkur 5, Húsafelli: Mjög vel
staðsett og gott sumarhús við Kiðár
brekkur í Húsafelli. Fallegt umhverfi
nálægt ánni, náttúrulegur gróður á
lóðinni. Sundlaug, golfvöllur, veitinga
rekstur o.fl. á svæðinu. Tækifæri til
að eignast bústað á frábærum stað.
Verð 16,9 millj.

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

1

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Stofnað

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

1983

Hilmar Þór Bryde sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Sími 520 7500

Valgerður Ása Gissurardóttir lögg. fasteignasali

norðurbakki 7 - 9 - Hafnarfjörður
nýjar íbúðir

rar
nokk ir
íbúð
Eftir

nordurbakki.is

Hjallabraut - Hafnarfjörður - 3ja HErbErgja
Hraunhamar fasteignasala kynnir 99,3 fermetra 3ja herbergja íbúð á annarri hæð í klæddu húsi við Hjallabraut 21 í
Hafnarfirði. Laus strax.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, gang, tvö herbergi, baðherbergi og geymslu.
Laus strax
Verð 28,9 millj.

Hringbraut - Hafnarfjörður - Einbýli
Sjarmerandi einbýlishús á þessum fallega útsýnistað í suðurbæ Hafnarfjarðar. Húsið er 145 fm. 4 svefnherbergi.
Næg bílastæði.
Þetta hús er eitt af bæjarprýðum Hafnarfjarðar.
Verð 53,9 millj.

• 3ja og 4ra herbergja íbúðir
• Stærðir frá 122-165 fm.
• Klætt fjölbýli.
• Rúmgóð sérstæði í bílageymslu
fylgir hverri íbúð
• Lyftuhús

• Afhendast fullbúnar að utan sem
innan með gólfefnum.
• Byggingaraðili VHE
• Frábær staðsetning
• 2 íbúðir með sjávarútsýni eftir.
• Verð frá 43,2 millj.

Hraunbrún - Hafnarfjörður - Einbýli
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt mikið endurnýjað einbýli ásamt bílskúr samtals um 165,6 fermetrar
vel staðsett í vesturbæ Hafnarfjarðar. Eignin stendur við
Hraunbrún 28 sem er frábær staðsetning, einstök hraunlóð
og öll umgjörð hússins til fyrirmyndar. Eignin skiptist í forstofu, stofu, borðstofu, eldhús og baðherbergi. Á efri hæð er
alrými ásamt hjónaherbergi. Í kjallara eru tvö stór herbergi,
snyrting, þvottahús og geymsla.

brEiðvangur - Hafnarfjörður - 4ra mEð bílSkúr
Hraunhamar fasteignasala kynnir 129,3 fermetra 4ra
herbergja íbúð á fyrstu hæð ásamt bílskúr við Breiðvang 10
í Hafnarfirði.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús,
þvottahús, gang, þrjú herbergi, baðherbergi, geymslu
og bílskúr.
Verð 29,9 millj.

Yfir 13.000 eignir á skrá

fasteignir.is

á

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

lögg.fasteignasali

OP

IÐ

Guðbjörg G.
Blöndal

lögg. fasteignasali

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

lögg. fasteignasali

Lögfræðingur

Jón
Brynjólfur
Bergsson hdl. og Snorrason
lögg. fasteignasali

Gunnlaugur A.
Björnsson

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Finndu okkur
á Facebook

HÚ
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Hvers virði er eignin þín?
Við leitum eftir öllum tegundum fasteigna og
höfuðborgarsvæðinu á söluskrá okkar. Mikil
eftirspurn og fjöldi kaupenda skráðir hjá okkur.
Við veitum nú sem áður góða og faglega
þjónustu á traustum grunni.
Hafðu samband - Við seljum fyrir þig.

OP

IÐ

Flókagata 61, sérhæð. Opið hús
Glæsileg 115,9 fm sérhæð á góðum stað í hlíðunum.
Eignin telur þrjú til fjögur svefnherb., samliggjandi
stofu og borðstofu, fallegt eldhús og tvennar svalir,
stóran sameiginlegan garð og sér bílastæði. Verð:
49,9M. Opið hús á morgun 5. júlí kl. 17:15 -17:45.
Allar nánari upplýsingar veitir Brynjólfur Snorrason,
brynjolfur@heimili.is, s: 896-2953.

Álfheimar - Stór sérhæð
Stór 171,6 fm sex herbergja hæð með sér inngangi á góðum stað í Reykjavík þar af er bílskúr
21,3 fm. Fjögur svefnherbergi og möguleiki á
því fimmta. Tvö baðherbergi. Stór tvöföld stofa.
Suðvestur svalir. Verð 55,9 milljónir. Upplýsingar veitir Jón M. Bergsson hdl. og löggiltur
fasteignasali 777-1215.
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Hlíðarhjalli 29, einbýli - OPIÐ HÚS
Fallegt 6 herbergja einbýlishús á góðum stað í
Kópavogi. Eignin liggur í grónu og fallegu hverfi
í suðurhlíðum Kópavogs, tennisvöllur og rólur
við lóðarmörk. Stutt er í skóla og aðra þjónustu.
Stór og góður 70fm. sólpallur ásamt fallegum
garði. Opið hús á morgun kl. 18:00.
Allar nánari upplýsingar veitir Erla Dröfn
Magnúsdóttir s. 6920149.

Mávahlíð - Sérhæð
Góð 106 fm sérhæð . Að utan er húsið nýlega
steypuviðgert og steinað og endurbættir gluggar og gler. Að innan er nýlegt eldhús ásamt
flestum gólffefnum. Eignin er tvær samliggjandi stofur með útgang á svalir í suður og tvö stór
svefnherbergi. Laus til afhendingar. Verð 45,9
milljónir. Pantið skoðun hjá sölumönnum.

Hraunbær - mikið endurnýjuð eign, útsýni.
Íbúð á efstu hæð með frábæru útsýni til suðurs.
Eignin er um 93 fm og hefur verið töluvert
endurnýjuð, m.a. nýtt vandað eldhús og öll
tæki. Baðherbergi hefur verið endurnýjað
einnig. Góð staðsetning þar sem stutt er í alla
þjónustu. Eignin er laus fljótlega. Óskað er eftir
kauptilboði!

Sóleyjarimi - Endaraðhús
Vandað endaraðhús með innbyggðum bílskúr.
Húsið er á tveimur hæðum og skráð alls 208,5
fm. Stór afgirtur sólpallur í bakgarði í suðri.
Stórt hellulagt bílaplan. Suðursvalir og útsýni.
Möguleiki á 4-5 svefnherbergjum á efri hæð.
Gólfefni parket og flísar. Vandaðar innréttingar,
innbyggð lýsing með Funk bus stýrikerfi.
Verð 64,5 milljónir.

Hlíðarhjalli - Neðri sérhæð .
Vönduð, mikið endurbætt og vel skipulögð 162
fm neðri sérhæð með stæði í lokuð bílskýli. Þrjú
góð svefnherbergi og möguleiki á því fjórða.
Borðstofa og stofa og sólpallur í sérgarði.
Húsið stendur á skjólgóðum útsýnisstað í
suðurhlíðum Kópavogs. Verð 49,9 milljónir.
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Holtsvegur 41 Grb. Aðeins 3 íb eftir.
Glæsilegar nýjar íbúðir sem eru 3ja og 4ra
herb. og fylgja þeim stæði í bílageymslu.
Stendur á fallegum stað ofarlega í hlíðinni
með útsýni til s. og v. yfir Urriðavatn. Lyftuhús.
Allar íbúðirnar með stórum svölum. Afhentar
fullbúnar, án gólfefna, með innréttingum frá
Birninum. Traustur byggingaraðili, Flotgólf ehf.
Afhending í júní 2016. Verð frá 48,9 milljónir.

Jöklasel 3, sér garður - OPIÐ HÚS
Vel skipulögð 2-3ja. herbergja um 77 fm. íbúð
með sér suður garði í Jöklaseli 3, Stutt í alla
þjónustu og skóla. Verð 28.7 milljónir.
Íbúðin getur verið laus strax. Opið hús á
morgun milli 17:30-18:00. Gunnlaugur, sími
617 5161, tekur á móti gestum.

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

• 101@101.is
511 3909 • www.101.is
Tjarnargata• •4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • •Fax
• •101@101.is
101Reykjavík
Reykjavík• •Sími
Fax
511
5113909
3909• •www.101.is
www.101.is
101@101.is
Tjarnargata
Tjarnargata
44 101
Sími511
5113101
3101 •Fax
Kristín Sigurey Sigurðardóttir - löggiltur fasteignasali
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Maríubaugur 123 – 113 Reykjavík
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Skipasund – 104 Reykjavík

Hátún – 105 Reykjavík

Vel skipulög 4 herb. sérhæð með stórum og töluvert endurnýjuðum
bílskúr í Sundunum. Gott eldhús, þrjú herbergi, stofa og baðherbergi. Íbúðin er á efri hæð í tvíbýlishúsi, þvottahús og lítil geymsla í
kjallara. Geymsluloft er yfir allri íbúðinni. Fallegur og sólríkur garður
er við húsið. Miklir stækkunarmöguleikar. V- 39,9 millj.

Stúdióíbúð á fyrstu hæð. Skráð 53,8fm og þar af er geymsla 2,8fm.
Íbúðin var nýlega gerð upp, harðparket á gólfum, hvít eldhúsinnrétting og baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Á baðherbergi er aðstaða
fyrir þvottavél og þurrkara. Svefnrýmið er í enda stofu. Suðurvalir út
frá eldhúsi. Íbúðin er í útleigu. V – 24,1 millj.
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OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 4. JÚLÍ KL 17:30 – 18:00.
ALLIR VELKOMNIR.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 5. JÚLÍ KL 17:30 – 18:00.
ALLIR VELKOMNIR.

Um er að ræða 120 fm 4ra herbergja íbúð á annari hæð í þriggja
hæða fjölbýli á góðum stað í Grafarholti. Íbúðin skiptist í þrjú
herbergi, þvottahús. baðherbergi, stofu og eldhús. V – 39,6 millj.

Um er að ræða 5 herbergja parhús og bílskúr samtals 174,5 fm. Íbúðin
skiptist í 4 herbergi, þvottahús, baðherbergi, eldhús og stofu. Gott
sérbýli á góðum stað í kópavogi. Sjón er sögu ríkari. V – 55,9 millj.

Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

Suðurlandsbraut 52
108 Reykjavík
Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Nesvegur - 107 Rvk.

Góð 76,3 fm íbúð við Nesveg í Reykjavík ásamt
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í flísalagða
forstofu með skáp, eldhús með stórri innréttingu, ísskáp og uppþvottavél, rúmgóða stofu,
svefnherbergi með skápum og baðherbergi með
sturtuklefa og tengi fyrir þvottavél. Rúmgóð sér
geymsla á hæðinni. Verð: 33,3 millj. Allar nánari
upplýsingar veitir Brynjar á Höfða s: 698-6919

Runólfur GunnlaugssonÁsmundur Skeggjason Brynjar Baldursson
lögg. fast.
lögg. fast.
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson
lögg. fast.

Vatnsstígur – Miðbær Rvk.
Einstaklega glæsileg og vel
skipulögð 151,6 fm enda íbúð á
1. hæð (2.hæð frá Skúlagötu)
ásamt stæði í bílageymslu.
Fallegt útsýni er til norðurs út
á sundin blá og Esjuna. Um er
að ræða eign sem hvergi var til
sparað við efnisval og frágang.
Í þessu húsi eru tvær lyftur og
allur frágangur til fyrirmyndar.
Eignin er laus fljótlega.
Verð kr. 80 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir
Ásmundur Skeggjason lögg.
fasteignasali, s: 895 3000 eða
asmundur@hofdi.is

smáauglýsingar

512 5000

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

Bílar óskast

Bátar

Varahlutir

ÞJÓNUSTA

Bíll óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

Pípulagnir

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

Hreingerningar

Fellihýsi
Heimavík

Pípulagnir

Silunganet, flotnet, sökknet.
Silunganet, flotnet, sökknet. Nýju
sjóbleikjunetin komin. Heimavík
Höfðabakka 1, S. 555 6090 www.
heimavik.is

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

Hjólbarðar

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

Uppl. í s. 663 5315.

Málarar

TILBOÐ 1.790.000.-

SKODA YETI AMBITION 4X4.
Árg.2012,ek.189.þ km,dísel, 6 gírar,ný
tímareim - góð þjónusta - er á
staðnum. Rnr.353313. S:562-1717.

Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

Búslóðaflutningar
Japanskar vélar ehf.
Bílapartasala

Frábær dekkjatilboð

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

Nýr Bíll

DACIA DUSTER
Árg.2016,dísel,beinskiptur. Okkar
verð kr.3.590.000.- Sambærilegur
bíll í umboði kostar kr.3.990.000.Skoðum skipti á ódýrari. www.bilalif.
is.Rnr.127952. Er á staðnum,tilbúinn
til afhendingar. Bílalíf Bílasala S:5621717.

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

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

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

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

til sölu

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og
evrópu árg. ‘99-14. Kaupum flestar teg.
bíla. Opið 8-18 virka daga. Dalshraun
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284.
www.japanskarvelar.is

Garðyrkja
Garðaumsjón

Sláttur fyrir húsfélög og einstaklinga.
Almenn garðvinna. Halldór
garðyrkjumaður. S: 6981215

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

Opið virka daga 11-18
og laugardaga 11-16
Símar 662
7222
MÁNUDAGUR
4. júlí
2016 og 578 6262

| SMÁAUGLÝSINGAR |

Vefverslun: vonogbjargir.is

Viltu gefa kompudót, fatnað, bækur og fleira? ...við sækjum.
Höfum kaupendur að heilum búslóðum og lagerum.

markaður

Húsaviðhald

Nudd

Til bygginga

HÚSNÆÐI

Nudd

Bakhúsið

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 695 9434, Zanna.

Nytjamarkaður Grensásvegi 14

Spádómar

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

SMIÐIR
Opið virka daga 11-18
og laugardaga 11-16
Símar 662 7222 og 578 6262
Vefverslun: vonogbjargir.is
Viltu gefa kompudót, fatnað, bækur og fleira? ...við sækjum.
Höfum kaupendur að heilum búslóðum og lagerum.

tilkynningar

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
25% afsláttur. www.geymslur.is

Nýsmíði og viðhald.

Getum bætt við okkur verkefnum
gipsvinna, parketlagnir og allt
almennt viðhald. Erum farnir
að taka niður tímapantanir f.
sólpallasmíði f. sumarið 2016.
Uppl. í s. 663 3944 Ingi og 663
3955 Ragnar

Harðviður til
húsabygginga. Sjá
nánar á: vidur.is

Spásíminn 908 5666

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

Mat á umhverfisáhrifum

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.

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

· Eyðing

áhættuvefja frá sláturhúsi Kaupfélags
Skagfirðinga á Hellu

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

· Eyðing

áhættuvefja frá sláturhúsi Sláturfélags
Suðurlands svf. á Selfossi

· Eyðing áhættuvefja frá sláturhúsi Norðlenska ehf.
á Akureyri

· Eyðing áhættuvefja frá sláturhúsi Norðlenska ehf.
á Húsavík

skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr.
106 /2000. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi
166, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðun má
kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 2. ágúst 2016.

ATVINNA

TANTRA NUDD

KEYPT
& SELT

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Óskast keypt

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

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

Fjögur frístunda- og gestahús til flutnings.
Húsin eru staðsett við skólasmiðju
Fjölbrautaskólans í Breiðholti við Hraunberg.

Nudd

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

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

Húsnæði í boði

Til leigu 285 fm
iðnaðarbil í Reykjavík

Sjónvarp

Sala - 20377
Hús númer 21. Um er að ræða timburhús, 32,4m2 að grunnfleti. Húsið er klætt að
utan með láréttri bandsagaðri klæðningu og þakið klætt bárujárni. Gluggar eru
hvítmálaðir að utan og grunnaðir að innan. Búið er að einangra og glerja húsið.

Bifvélavirki

Óskum eftir að ráða Bifvélavirkja
vanan viðgerðum sem fyrst
til starfa Áhugasamir sendið
umsókn og fyrirspurnir á adda@
bsp.is

Auto Mechanic Wanted
experienced Auto Mechanic to
start work as soon as possible.
Interested parties please send
application and resume to
adda@bsp.is Bílaspítalinn ehf
Hafnarfirði

HÚSNÆÐI

s. 552-4910.

Sala - 20380
Hús númer 24. Um er að ræða timburhús, 25 m² að grunnfleti. Húsið er klætt
með láréttri bandsagaðri klæðningu. Gluggar eru hvítmálaðir að utan og
grunnaðir að innan. Búið er að einangra og glerja húsið að hluta.

SUMARTILBOÐ

á geymsluplássi. Sækjum og sendum.
geymslulausnir.is s:615-5005

Atvinna í boði

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. S. 698 8301 www.
tantratemple.is

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

Sala - 20379
Hús númer 23. Um er að ræða timburhús, 25 m² að grunnfleti. Húsið er klætt
með láréttri bandsagaðri klæðningu og þakið klætt bárujárni . Gluggar eru
hvítmálaðir að utan og grunnaðir að innan. Búið er að einangra og glerja
húsið að hluta.

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2.
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

HEILSA

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir

Sala - 20378
Hús númer 22. Um er að ræða timburhús, 25 m² að grunnfleti. Húsið er klætt
með láréttri bandsagaðri klæðningu og þakið klætt bárujárni. Gluggar eru
hvítmálaðir að utan og grunnaðir að innan. Búið er að einangra og glerja húsið.

Fyrsti mánuður frír
www.geymslaeitt.is

Rafvirkjun

Ákvörðun um matsskyldu

til sölu

285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir
í s. 661 7000

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

Atvinna í boði. Óska eftir
aðstoðarmanni í múr og
sprunguviðgerðir. Uppl. í síma 618
5286 Þórður

Atvinna óskast

PROVENTUS
starfsmannaþjónusta

Útvegum starfsmenn til
fjölbreytilegra starfa um lengri
eða skemmri tíma.
Nánari upplýsingar í síma 7757373 eða sendið fyrirspurn á
netfangið proventus@proventus.
is

til sölu

BÁTAR FYRIR ÖRUGGIÐ

Húsin eru seld í því ástandi sem þau eru í á opnunardegi tilboða.
Húsin verða til sýnis frá 4 júlí til 14 júlí í samráði við Ríkiskaup í síma 530 1400
og Stefán Rafnar Jóhannsson í síma 898 5884.
Húsið eru tilbúin til flutnings og þarf kaupandi að fjarlægja það af lóð skólans
eigi síðar en 15.ágúst 2016 eða samkvæmt nánara samkomulagi við seljanda.
Tilboðsgögn og byggingarupplýsingar liggja frammi í afgreiðslu Ríkiskaupa,
Borgartúni 7, 105 Reykjavík. Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10 þann 19.
júlí 2016 þar sem þau verða opnuð í viðurvist þeirra tilboðsgjafa er þess óska.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

4

Zodiac-bátar eru þekktir um allan heim fyrir gæði og öryggi. Þeir eru léttir
og meðfærilegir og geta borið þyngri farm en sambærilegir bátar án þess
að það skerði flothæfni þeirra. Zodiac-bátarnir eru meðal þeirra öruggustu
á markaðnum og því vinsælir meðal áhugafólks, sjómanna og sérstaklega
björgunarfólks. Ýmsar stærðir og gerðir í boði.

Beint samband við sölumann 515 1266
Söluver 515 1100 | olis.is/batar

tímamót
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MÁNUDAGUR

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

Þóra Eiríksdóttir

hjúkrunarfræðingur,
Hrauntungu 56, Kópavogi,
lést að kvöldi 27. júní á heimili sínu.
Jarðarförin fer fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Tryggvi Sveinsson
og fjölskylda.

Eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Þór Steinberg Pálsson
Kringlumýri 21, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsi Akureyrar 29. júní.
Hrefna Sigursteinsdóttir
og aðstandendur.

Ástkær dóttir okkar, systir,
mágkona og frænka,

Þórný Jónsdóttir

frá Reyni í Mýrdal, til heimilis að
Sólheimum í Grímsnesi,
lést á líknardeild Landspítalans í
Kópavogi þriðjudaginn 28. júní.
Útförin fer fram frá Reyniskirkju í Mýrdal
þriðjudaginn 5. júlí klukkan 14.
Jón Sveinsson
Erla Pálsdóttir
systkini og fjölskyldur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda
samúð og hlýhug vegna andláts
og útfarar eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Þórarins Snælands
Halldórssonar

Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu á
öldrunarheimilinu Hlíð, Akureyri, fyrir hlýju og umhyggju.
Elín Jónsdóttir
Aníta L Þórarinsdóttir, Jón Helgi Þórarinsson, Erna
Þórarinsdóttir, Ingibjörg S. Siglaugsdóttir og fjölskyldur.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Hafdís Guðmundsdóttir
Klukkuholti 22,
Álftanesi,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 24. júní.
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn
6. júlí kl. 13.00
Þorsteinn Svörfuður Kjartansson
Kristinn Þorsteinsson
Sigríður Olga Magnúsdóttir
Gestur Örn Ákason
Eyrún Valþórsdóttir
Andri Þorsteinsson
Mary Joy Repato
Klara Lind Þorsteinsdóttir Arnar Gísli Hinriksson
og barnabörn.

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

Þingið kýs um undirritun sjálfstæðisyfirlýsingarinnar í Pennsylvaníu. Á myndinni má meðal annars sjá John Adams, John Hancock og
Thomas Jefferson. Nordicphotos/Getty

240 ár frá undirritun
sjálfstæðisyfirlýsingar

Nýlendur í Norður-Ameríku undirrituðu sjálfstæðisyfirlýsingu sína fyrir 240 árum og
stofnuðu Bandaríki Norður-Ameríku. Dagurinn hefur verið þjóðhátíðardagur Bandaríkjanna síðan þá. Kveðið er á um jafnrétti allra manna í inngangi yfirlýsingarinnar.
Þennan dag fyrir 240 árum undirrituðu
þrettán nýlendur í Norður-Ameríku
yfirlýsingu um sjálfstæði og sendu
Bretlandi. Nýlendurnar, sem þá voru í
stríði við Breta og gerðu hver fyrir sig
tilkall til eigin sjálfstæðis, mynduðu
þar með Bandaríki Norður-Ameríku í
sameiningu undir forystu Johns Adams.
Adams átti síðar eftir að verða annar
forseti Bandaríkjanna.
Thomas Jefferson, sem átti eftir að
verða þriðji forseti Bandaríkjanna, var
höfundur yfirlýsingarinnar og samþykkti þing nýlendanna yfirlýsinguna
2. júlí. Hún var hins vegar undirrituð
tveimur dögum síðar og varð sá dagur
því þjóðhátíðardagur hinna nýju
Bandaríkja.
Nýlendurnar höfðu verið nýlendur
Breta í Vesturheimi en eftir því sem á

leið reiddust tilvonandi Bandaríkjamenn Bretum fyrir að þurfa að greiða
þeim skatt án þess að þeirra rödd gæti
heyrst á breska þinginu. Braust því
út stríð árið 1775 á milli nýlendanna
og Breta sem stóð yfir til 1783. Tugir
þúsunda féllu í stríðinu. Því lauk með
friðarsamningi sem gerður var í París
þar sem Bretar viðurkenndu sjálfstæði
Bandaríkjanna.
Inngangur sjálfstæðisyfirlýsingarinnar átti eftir að reynast mikilvægur í
sögu hins nýja ríkis. Þar er kveðið á um
þann sjálfsagða sannleik að allir menn
séu skapaðir jafnir og njóti sömu óumsemjanlegu réttinda. Líf, frelsi og leitin
að hamingju þeirra á meðal. Þar er ritað
að hlutverk ríkisstjórnarinnar sé að
gæta þessara réttinda og að ríkisstjórn
eigi einungis að vera við völd ef þegnar

hennar samþykki það. Þessi óumsemjanlegu réttindi sem skrifað er um
voru að flestra mati brotin með þrælahaldi Bandaríkjamanna á nítjándu öld
og urðu ein helsta röksemd þeirra sem
börðust á móti þrælahaldi.
Fjórði júlí hefur frá sjálfstæði markað
djúp spor í sögu hinna ýmsu forseta
Bandaríkjanna. Árið 1826 önduðust
tveir Bandaríkjaforsetar á þjóðhátíðardaginn sjálfan, þeir John Adams og
Thomas Jefferson. Þá lést sá þriðji árið
1831 en Bandaríkjaforsetinn Calvin
Coolidge fæddist á þjóðhátíðardaginn
árið 1872.
Þrátt fyrir aldur sinn er skjalið sjálft
sem undirritað var ennþá til í heilu lagi.
Það er geymt í þjóðskjalasafni Bandaríkjanna í höfuðborginni Washington.
thorgnyr@frettabladid.is

Þ etta g e r ð i st:
4. j ú l í 1987

Klaus Barbie dæmdur
Á þessum degi árið 1987 var þýski stríðsglæpamaðurinn Klaus Barbie fundinn sekur
um glæpi gegn mannkyni og dæmdur
til ævilangrar fangelsisvistar. Hann lést í
fangelsi fjórum árum síðar úr hvítblæði og
krabbameini í mænu og blöðruhálskirtli.
Við upphaf réttarhaldanna sem fram
fóru í Lyon í Frakklandi voru Barbie birtar
177 kærur fyrir stórfellda glæpi gegn
mannkyni. Barbie, sem kallaður hefur
verið slátrarinn í Lyon, var einn yfirmanna
Gestapó-sveitar nasista í seinni heimsstyrjöldinni og sagður ábyrgur fyrir flutningi
meira en 7.500 franskra gyðinga og uppreisnarseggja í útrýmingarbúðir.

Barbie starfaði um áratugaskeið eftir
seinni heimsstyrjöldina sem leyniþjónustumaður fyrir bandarísk yfirvöld og var á
endanum fluttur til Suður-Ameríku, þar sem
hann settist að í Bólivíu og varð kaupsýslumaður. Þar notaðist hann við nafnið Klaus
Altmann.
Barbie hélt áfram leyniþjónustustörfum
sínum fyrir Bandaríkjamenn þrátt fyrir
sífellt vaxandi óánægju franskra gyðinga
sem réttilega töldu Barbie komast allt of
vel frá hrikalegri fortíð sinni. Eftir stjórnarskipti í Bólivíu í kringum 1980 samþykktu
stjórnvöld þar í landi að framselja Barbie í
skiptum fyrir frönsk hjálpargögn.

Klaus Barbie með félögum sínum.

FRÁBÆRT VERÐ

UNITED 50LEDX17T2

50" Full HD sjónvarp með 1920 x1080p upplausn. 3D Comb Filter. Stafrænn DVB-C,
DVB-T2 móttakari. 1 x USB. 3 x HDMI. Scart, mini AV, mini Component, VGA & CI rauf.
Digital coax út og heyrnatólatengi. USB upptökumöguleiki. Sérstök hótelstilling.

69.990
VERÐ ÁÐUR 89.990

United LED32X17T2

32" LED sjónvarp 1366x768p upplausn. 3D
Comb Filter. Stafrænn DVB-C, DVB-T2 móttakari.
1 x USB. USB upptaka. 3 x HDMI, Scart, mini AV,
mini Component, VGA og CI rauf. Digital coax út
og heyrnatólatengi. Hótelstilling.

29.990
VERÐ ÁÐUR 39.990

UNITED 40LEDX17T2

40" Full HD sjónvarp með 1920 x1080p upplausn.
3D Comb Filter. Stafrænn DVB-C, DVB-T2 móttakari.
1 x USB. 3 x HDMI. Scart, mini AV, mini Component,
VGA & CI rauf. Digital coax út og heyrnatólatengi.
USB upptökumöguleiki. Sérstök hótelstilling.

49.990
VERÐ ÁÐUR 59.990

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS
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myndasögur

Þriðjudagur

M Á NU D A GU R

Miðvikudagur

Norðan- og norðvestanátt 5-10 m/s í dag. Dálítil væta um landið norðaustanvert. Bjart að mestu sunnan og vestan til á landinu, en líkur á síðdegisskúrum á stöku stað. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast suðvestanlands.

þrautir

Sudoku

LÁRÉTT
2. ríki í MiðAmeríku
6. strit
8. þvottur
9. pili
11. gjaldmiðill
12. blakt
14. rabb
16. átt
17. fiskur
18. frostskemmd
20. í röð
21. ármynni

2

1

LÓÐRÉTT
1. verð
3. stefna
4. baknaga
5. for
7. andsvar
10. samræði
13. knæpa
15. svikull
16. skjön
19. kusk
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Lausn síðustu sudoku↓

Krossgáta
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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.

LÓÐRÉTT: 1. þarf, 3. út, 4. baktala, 5. aur, 7. tilsvar,
10. mök, 13. krá, 15. flár, 16. ská, 19. ló.

LÁRÉTT: 2. kúba, 6. at, 8. tau, 9. rim, 11. kr, 12. flökt,
14. skraf, 16. sv, 17. áll, 18. kal, 20. aá, 21. árós.

Myndasögur

Pondus Eftir Frode Øverli
Sérðu hana!
Hvernig er
hægt að vera
svona ógeðslega sæt? Ég
er skotinn í
henni.

RýmingaRsala

En hvað
með kærastann
hennar?

Mig langar virkilega mikið
að byrja bara með henni.
Við verðum rugl flott par.
Alltaf í gríninu og sleik.

Já, það er mjög
sorglegt mál.
Mannshvarf er
ekkert til að
grínast með,
fávitinn þinn!

Keey...

Í DýRaRÍkinu HoltagöRðum

Gelgjan

fnin.
æ
h
s
ð
Viðbrag

allt á að
seljast
•

Ég er að fara í partí hjá
Jonna og þar verða engir foreldrar. Þar verður líka vín,
landi sem strákur úr
sveitinni kom með. Ég kem
heim í nótt. Vonandi. Bæ!

veRslunin
HættiR

Barnalán

Endalaust

ENDALAUST
1817

365.is

NET

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Obbosí! Hvað
skeði?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Nú, ég var að
reyna að fljúga.
Og hrapaði.

Það var eins og einhver væri að
toga mig niður, eitthvert rosalega kröftugt afl!

Ómææææ,
heldurðu nokkuð
að þú hafir lent í
hinu óútreiknanlega þyngdarafli?

Bara svo að þú vitir
það, þá er HannesHulkinn ónæmur
fyrir kaldhæðni.

ELSKAR ÞÚ AÐ GRILLA?

O-Grill 3500
Kr. 35.950
O-DOCK Borð Kr. 9.995
CARRYO Taska Kr. 2.995
NJÓTTU ÞESS AÐ BORÐA MEÐ HÁGÆÐA BORÐBÚNAÐI FRÁ

Melamine gæða plast

VÍKURVERK EHF • VÍKURHVARF 6 • 203 KÓPAVOGUR • SÍMI 557 7720 • WWW.VIKURVERK.IS
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MÁNUDAGUR

FRÁBÆR RÓMANTÍSK MYND

Frá leikstjóranum Steven Spielberg
Stórkostleg ævintýramynd fyrir alla fjölskylduna
Miðasala og nánari upplýsingar

Mark Rylance
Ruby Barnhill
Ólafur Darri

- EMPIRE


TIME OUT LONDON

- ROGEREBERT.COM

“E.T. fyrir nýja kynslóð”
POWERSÝNING
KL. 22:30

 
THE TELEGRAPH

VARIETY

75%

7.3

Í beinni

ANDRE RIUE
23. júlí í Háskólabíói

EMILIA
MILIA CLARKE
SAM CLAFLIN

BASED ON THE NEW
YORK TIMES BESTSELLER


E.W.

SJÁÐU EM 2016
Í SMÁRABÍÓI


VARIETY

NÁNAR Á SMARABIO.IS/EM

Sýnd með íslensku og ensku tali
EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA

- TIMEOUT

- EMPIRE

- BÍÓVEFURINN

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

INDEPENDENCE DAY 2

5:30, 8, 10:30(P)

LEITIN AÐ DÓRU ÍSL.TAL

3:30, 5:45

CENTRAL INTELLIGENCE

8, 10:25

WARCRAFT

8(2D), 10:30(3D)

FLORENCE FOSTER JENKINS 5
ANGRY BIRDS ÍSL.TAL

SUMARÚTSALA

3:30

THE BFG
THE BFG VIP
ME BEFORE YOU
FINDING DORY ENSKTTAL 2D
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 3D
THE CONJURING 2
TMNT 2 2D

KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
KL. 5:40 - 8 - 10:30
KL. 3:20 - 6:40 - 8 - 9 - 10:30
KL. 3:20 - 5:40
KL. 4:20
KL. 8 - 10:40
KL. 3 - 5:30

AKUREYRI

THE BFG
ME BEFORE YOU
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D
FINDING DORY ENSKTTAL 2D
THE CONJURING 2

KL. 5:30 - 8
KL. 10:30
KL. 5:40
KL. 8
KL. 10:30

THE BFG
INDEPENDENCE DAY 3D
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D
CENTRAL INTELLIGENCE
THE CONJURING 2

KL. 5:30 - 8 - 10:30


CINEMABLEND

Þorir þú?

KL. 5:30 - 8 - 10:30

KL. 5:30
KL. 5:40 - 8 - 10:20
KL. 7:40 - 10:20

KRINGLUNNI

THE BFG
ME BEFORE YOU
FINDING DORY ENSKTTAL 2D
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D

NÚMERUÐ SÆTI

KL. 6 - 8:30 - 10:20
KL. 5:40 - 8 - 10:20
KL. 8
KL. 5:40

KEFLAVÍK

THE BFG
ME BEFORE YOU
CENTRAL INTELLIGENCE

SAVING THE WORLD TAKES

HARTAND A BIGJOHNSON

A LITTLE


EMPIRE

KL. 8 - 10:30
KL. 8
KL. 10:30

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Mánudagur
hvar@frettablaðið.is

4.júlí
Tónleikar
Hvað? King Dude
Hvenær? 21.00
Hvar? Dillon
King Dude heldur upp á þjóðhátíðardag Bandaríkjana í kvöld á
Dillon. Hann flytur lög frá nýrri
plötu sinni, „In the Key of Light“.

ALLT AÐ

50%

AFSLÁTTUR

enær

gerðu
góð
kaup!

Hvað? Perlur Íslenskra laga
Hvenær? 19.00
Hvar? Kaldalón, Hörpu
Á tónleikunum í Hörpu fá áhorfendur að kynnast sígildri tónlist.
Flutt verða perlur íslenskra sönglaga, þjóðlaga, sálma og ættjarðarsöngva. Tónleikar í þessari röð eru
komnir á fjórða hundraðið og hafa
verið fastur liður í sumardagskrá
Hörpu frá opnun hússins. Listrænn
stjórnandi er Bjarni Thor Kristinsson. Aðgangseyrir er 3.990 kr.
Hvað? Mánudjass
Hvenær? 21.00
Hvar? Húrra
Vikuleg djasskvöld eru haldin á
Húrra á nánast hverjum mánudegi.
Það er alltaf mikil stemning og stuð
á þessum kvöldum enda eru fáir sem
elska ekki góða djasstónlist.

Líkamsrækt
Hvað? KEXreið
Hvenær? 12.00
Hvar? KEX Hostel
Árleg hjólaferð á vegum KEX
verður haldin en það verður
hjólað um Reykjavík. Í lok túrsins
verður endað á KEX hosteli þar
sem DJ þeytir skífum fyrir þreytta
hjólreiðamenn.

Góða skemmtun í bíó

KEXreið hefst í dag kl 12.00.

nordic photos/Getty

vert að kíkja á þessa spennandi og
mínímalísku sýningu.
Hvað? Animals eftir Halldór Rúnarsson
Hvenær? 14.00
Hvar? ART67
Halldór opnar sýningu
í ART67 með lítilli
móttöku. Aðgangur ókeypis og
léttar veitingar
verða í boði.

Sýningar

Námskeið

Hvað? Rotman/Reykjavík
Hvenær? 15.00
Hvar? Gallerí Ófeigur
Jón Óskar heldur sýningu í Galleríi Ófeigi gallerýi í dag. Hann er
þekktur fyrir að mála á stóra fleti
og því verður einstaklega áhuga-

Hvað? Unity 3D –
Tölvuleikjagerð
Hvenær? 13.00
Hvar? Háskólinn í
Reykjavík
Unity3D er eitt besta
leikjahönnunarforrit-

ið á markaðnum í dag og er notað
af fagmönnum um allan heim.
Haldið verður námskeið í HR með
það markmið að þátttakendur læri
undirstöðuatriði tölvuleikjahönnunar- og forritunar með Unity 3D.
Námskeiðið stendur yfir frá 4.
til 8. júlí og kostar 32.700
kr.

Haldið verður námskeið í tölvuleikjagerð í
Háskólanum í Reykjavík
í dag klukkan 13.00.

Hvað? Minecraft
Serverar og Mod
10-14 ára
Hvenær? 13.00
Hvar? Skema,
Síðumúla 23
Minecraft er
tölvuleikur og
sýndarheimur
sem gefur sköpunargleðinni og
ímyndunaraflinu
lausan tauminn. Á
námskeiðinu verður
farið yfir öll helstu
atriði sem tengjast
leiknum. Nemendur
læra að setja svokölluð

MÁNUDAGUR

4. júlí 2016
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Total War serían nýtur sín í ævintýraheimum
PC

Total War: Warhammer

★★★★★
Total War serían er fyrir löngu orðin
rótgróin í hugum flestra sem spila
herkænskuleiki. Leikirnir blanda
saman stjórnmálum, uppbyggingu
borga og ríkja og rauntímahernaði.
Undanfarið hefur Creative Assembly
hins vegar þurft að fjalla um sömu
tímabilin aftur, eins og upprisu og
fall Rómaveldis. Nú hefur serían hins
vegar snúið sér að ævintýraheimum.
Total War: Warhammer er líklega
besti leikurinn í seríunni hingað til.
Það er í raun skrítið að CA hafi ekki
farið þessa leið mun fyrr. Leikurinn
heldur herkænskunni úr gömlu
leikjunum, en bætir við drekum,
risum, draugum og fleiri skrímslum
með góðum árangri. Fljúgandi herdeildir og frægar hetjur Warhammer
heimsins brjóta upp gamlar hefðir
Total War á einstaklega skemmtilegan hátt.
Menn, dvergar, orcar og hinir
ódauðu hafa allir mismunandi styrkog veikleika og mismunandi skilyrði
fyrir sigri. Innri baráttur fylkinganna

„mod“ inní leikinn sem gerir þeim
kleift að sækja viðbætur og laga
hann með eigin ímyndunarafli.
Þá verður settur upp vefþjónn
þar sem þátttakendur geta spilað
saman og lýst ýmis verkefni. Á
námskeiðinu verður einnig rætt
um netöryggi varðandi aðgangsstýringar vefþjóna, að mikilvægt sé
að læsa þeim fyrir utanaðkomandi
til að geta spilað í sem öruggustu
umhverfi. Verð fyrir fjögurra daga
námskeið er 29.700 kr. Skráning
fer fram á skema.is
Hvað? Forritun Grunnur 7-10 ára
Hvenær? 09.00
Hvar? Háskólinn í Reykjavík
Á námskeiðinu Forritun Grunnur
er notast við hugarkort og söguborð við hönnun tölvuleikja auk
þess sem þrívíða forritunarumhverfið Alice verður notað við gerð
leikjanna. Námskeiðið stendur yfir
í fjóra daga en í lok sumars verður
öllum nemendum boðið í heimsókn til CCP. Verð á námskeiðið er
29.700 kr.

eru líka orðnar betri og eru þær
einnig mismunandi á milli fylkinga.
Stjórnmálakerfið hefur verið tekið í
gegn og virkar betur en áður, þó það
sé ekki gallalaust.
Nauðsynlegt er að leysa ákveðin
verkefni til þess að öðlast betri vopn
og brynjur fyrir hetjur leiksins. Þau
verkefni fela oft í sér að herir þurfa að
ferðast þvert yfir kortið, sem er stórt,
til þess að heyja einhverjar erfiðustu
orrustur leikjanna, þar sem ekki er
hægt að berjast sjálfkrafa. Þannig
verða hetjur leiksins sterkari og öflugri með frægum vopnum úr söguheiminum.

Þá er einnig saga í gegnum allan
leikinn sem snýr að því að herir
óreiðunnar (e. Chaos) gera innrás úr
norðri og óvinir þurfa að snúa bökum
saman til að standast stóra heri sem
eyða öllu sem á vegi þeirra verður.
Að mörgu leyti virkar leikurinn
sem nokkrir leikir. Í stað þess að hafa
margar fylkingar virðist CA hafa einbeitt sér að því að gera fáar fylkingar
vel. Það er allt annað að spila Empire
eða Greenskins. Leikurinn lítur vel út,
bið er ekki of löng, hljóðið er gott og
sagan skemmtileg. Total War: Warhammer er betri en forverar hans í
nánast alla staði. samuel@365.is

Risar, stórar leðurblökur og þyrlur brjóta upp hefðir Total War seríunnar á einstaklega skemmtilegan hátt.

NÝTT

FIMMTUDAG KL. 19:55

BARA ÞAÐ BESTA

ÉG OG 70 MÍNÚTUR
Á fimmtudag hefur göngu sína nýr og frábær skemmtiþáttur á Stöð 2, Ég og 70 mínútur, þar sem Auðunn Blöndal
rifjar upp helstu og skemmtilegustu atriðin úr þessum vinsælu þáttum.

365.is Sími 1817
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MÁNUDAGUR

Mánudagur
Stöð 2

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Simpson-fjölskyldan
07.20 Scooby-Doo! Mystery Inc.
07.45 The Middle
08.10 2 Broke Girls
08.35 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.15 Who Do You Think You Are?
Afar áhugaverðir þættir þar sem
þekktum einstaklingum er gefinn
kostur á að rekja ættir sínar langt
aftur og komast að ýmsu áhugaverðu um forfeður sína.
11.00 Grantchester
11.45 A to Z
12.10 Léttir sprettir
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
14.25 American Idol
15.50 ET Weekend
16.35 Scooby-Doo! Mystery Inc.
16.55 Tommi og Jenni
17.15 Simpson-fjölskyldan Lífið hjá
Hómer og Marge Simpson gengur
sinn vanagang en ekki líður sá
dagur að þau eða börnin, Bart, Lísa
og Maggie, rati ekki í vandræði!
Fjölskyldan býr í bænum Springfield þar sem ekki er þverfótað
fyrir furðufuglum. Ævintýri Simpson-fjölskyldunnar eru með vinsælasta sjónvarpsefni allra tíma.
17.40 Bold and the Beautiful
18.05 Nágrannar
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Íþróttir
19.10 Friends
19.30 The Goldbergs Gamanþáttaröð sem gerist á níunda áratug
síðustu aldar og fjallar um fjöruga
fjölskyldu sem er ekki alveg eins og
fólk er flest. Sögumaðurinn er 11 ára
og tekur allt sem fram fer á heimilinu
upp á myndbandsupptökuvél og
rifjar upp sögur af yfirþyrmandi
móður, skapstyggum föður, uppreisnargjarnri eldri systur, stressuðum eldri bróður og svölum afa.
19.55 Grand Designs
20.40 The Night Shift
21.25 Outlander
22.25 Vice
22.55 Veep Fimmta röðin af
þessum bráðfyndnu gamanþáttum. Julia Louis-Dreyfus er hér
í hlutverki þingmanns sem ratar í
starf varaforseta Bandaríkjanna.
23.20 Rush
00.05 The Detour
00.30 Killer Women with Piers
Morgan
01.25 Murder in the First
02.10 Outsiders
02.55 Jonathan Strange and Mr.
Norrell
03.55 The Class of ’92

17.45 Raising Hope
18.10 The Big Bang Theory
18.30 Modern Family
18.55 Fóstbræður
19.25 Entourage
19.55 Ástríður
20.25 Gatan mín
20.45 Who Do You Think You Are
21.50 The Originals
22.35 The Blacklist
23.20 Graceland
00.05 Last Man Standing
00.30 Silicon Valley
01.00 Fóstbræður
01.30 Entourage
02.00 Ástríður
02.25 Gatan mín
02.45 Who Do You Think You Are
03.50 The Originals
04.35 Tónlist

10.05 Collaborator
11.35 Boyhood
14.15 Admission
16.00 Collaborator Dramatísk bíómynd frá árinu 2011 sem fjallar um
leikritaskáldið Robert Longfellow,
en hann er í sárum þar sem ferill
hans og ástarsamband er á niðurleið. Robert leitar á æskustöðvar
sínar og hittir þar fyrrverandi nágranna sinn og þeir rifja upp gamla
tíma, en þessir endurfundir eiga
heldur betur eftir að snúast upp í
andhverfu sína þar sem lögreglan
er á hælum nágrannans fyrir rán
og morð.
17.30 Boyhood
20.15 Admission
22.00 Pacific Rim Stórmynd frá
2013 með Idris Elba, Charlie Hunnam og Rinko Kikuchi í aðalhlutverkum. Mannfólkið heyr stríð
við ógurleg sjávarskrímsli og
smíðar risastór vélmenni til að
berjast fyrir framtíð mannkynsins.
Þegar stríðið virðist tapað er
síðasta vonin fyrrum flugmaður
og óreyndur lærlingur sem stýra
gömlu risavélmenni í von um að
bjarga heiminum.
00.10 21 & Over
01.45 Fury
04.00 Pacific Rim

krakkaStöðin
07.00 Kalli á þakinu
07.25 Latibær
07.48 Hvellur keppnisbíll
08.00 Ofurhundurinn Krypto
08.25 Strumparnir
08.47 Stóri og litli
09.00 Könnuðurinn Dóra
09.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar
09.47 Víkingurinn Viggó
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveins
10.49 Lalli
10.55 UKI
11.00 Kalli á þakinu
11.22 Latibær
11.45 Hvellur keppnisbíll
11.57 Ofurhundurinn Krypto
12.22 Strumparnir
12.44 Stóri og litli
13.00 Könnuðurinn Dóra
13.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar
13.47 Víkingurinn Viggó
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveins
14.49 Lalli
14.55 UKI
15.00 Kalli á þakinu
15.22 Latibær
15.45 Hvellur keppnisbíll
16.00 Ofurhundurinn Krypto
16.25 Strumparnir
16.47 Stóri og litli
17.00 Könnuðurinn Dóra
17.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar
17.47 Víkingurinn Viggó
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveins
18.49 Lalli
18.55 UKI
19.00 Dino Mom

Veep
22.55

sport
07.00 Borgunarbikar karla 2016
08.45 Sumarmessan
09.45 Pepsi-deild kvenna 2016
11.25 Markaþáttur Pepsi-deildar
kvenna
12.10 Formúla 1 2016 - Keppni
14.30 Pepsi-deildin 2016
16.20 Sumarmessan
17.20 Borgunarbikar karla 2016
19.05 Borgunarbikar karla 2016
21.15 Sumarmessan
22.00 1. deildin
00.05 Borgunarbikar karla 2016

Latibær
15:22

golfStöðin
08.15 Bridgestone Invitational
14.15 Golfing World 2016
15.05 Cambria Portland Classic
18.10 Golfing World 2016
19.00 PGA Tour 2016 - High
lights
19.55 Bridgestone Invitational

RúV
16.50 Lottóhópurinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Kúlugúbbarnir
18.30 Ævar vísindamaður III
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Rætur
20.05 Ríki dýranna – Seinni hluti
21.00 Aðferð
21.45 Íþróttaafrek
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Golfið
22.50 Dagbók læknis
23.20 Gungur
23.40 Dagskrárlok

Sjónvarp Símans
01.05 Heroes Reborn
01.50 The Family
02.35 The Bastard Executioner
03.20 Penny Dreadful
04.05 Pepsi MAX tónlist
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rules of Engagement
08.20 Dr. Phil
09.00 America’s Next Top Model
09.45 Hotel Hell
10.30 Pepsi MAX tónlist
11.55 EM 2016 á 30 mínútum
12.30 The Biggest Loser – Ísland
13.20 The Voice Ísland
15.00 Life Unexpected
15.45 The Office
16.10 Playing House
16.35 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
17.15 The Late Late Show with
James Corden
17.55 Dr. Phil
18.35 Everybody Loves Ray
mond
19.00 King of Queens
19.25 How I Met Your Mother
19.50 Angel From Hell
20.15 Top Chef
21.00 Limitless
21.45 Heroes Reborn
22.30 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
23.10 The Late Late Show with
James Corden
23.50 The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

FISKUR Í RASPI
HLÝRASTEIKUR
kr.kg

1.890
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Frægir

á ferð
og flugi

Heidi Klum var að útrétta ásamt börnunum sínum í New York á dögunum. Þessar stjörnur eru bara alveg eins og við hin.

4. júlí 2016

Bardagamaðurinn
John Cena
sást á flugvelli á
leiðinni í flug í fráleitum jakkafötum.
Hafa þessir íþróttamenn ekki efni á
stílista?

Okkar allra besta Björk spilaði fyrir fullu húsi í Japan á dögunum. Auðvitað klædd í föt sem enginn annar en hún gæti klæðst.

MÁNUDAGUR

Rapparinn Lil Yachty spilaði á XXL
Freshman tónleikum á dögunum og
gerði auðvitað allt vitlaust.

Jessie J spilaði um borð í flugvél hjá flugfélaginu British
Airways við mikinn fögnuð farþega. Með henni var Benji
Madden sem áður var í hljómsveitinni Good Charlotte.

ENNEMM / SÍA / NM75590

Enn meira rafmagn
í umferð í sumar
Fylltu á rafbílinn með Orku náttúrunnar
Orka náttúrunnar hefur opnað tvær hraðhleðslustöðvar á Akureyri. Stöðvarnar eru orðnar
13 talsins og er meðal annars að finna á höfuðborgarsvæðinu, í Borgarnesi, á Selfossi og í
Reykjanesbæ. Straumurinn liggur svo sannarlega í vistvænni ferðamáta og ON er stolt af því
að leggja sitt af mörkum í þessu hljóðláta samgönguátaki.
ON selur hreina og endurnýjanlega íslenska orku til heimila og fyrirtækja um allt land og nú
ganga sífellt fleiri rafbílar fyrir orku náttúrunnar.

ORKA NÁTTÚRUNNAR · Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

Orka náttúrunnar framleiðir
og selur rafmagn um allt land
og sér höfuðborgarbúum fyrir
heitu vatni. Við nýtum auðlindir
af ábyrgð til að bæta lífsgæðin
í nútíð og framtíð.

TILBOÐSDAGAR
25% afsláttur

af öllum

vörum í nokkra daga
Háfar

Ofnar

Kæliskápar

Helluborð
Frystikistur

Þurrkarar
Ryksugur

Uppþvottavélar
Þvottavélar

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Greiðslukjör

LágmúLa 8 · sími 530 2800 · ormsson.is
ORMSSON
ORMSSON
KS
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 421 1535 SÍMI 456 4751
SÍMI 455 4500

SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

ORMSSON
OMNIS
TÆKNIBORG
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
AKRANESI
VÍK -EGILSSTÖÐUM PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
SÍMI 480 1160
SÍMI 422 2211 SÍMI 433 0300
SÍMI 4712038
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333
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Sumar

4. júlí 2016

MÁNUDAGUR

ÚTSALA
25%
AFSLÁTTUR

179.990 kr. 239.990 kr.
KIRUNA

U-sófi. Hægri eða vinstri tunga. Dökkgrátt
slitsterkt áklæði. Stærð: 301 × 200 × 78 cm

Sigrún Lilja segir að Gyðja Collection anni varla eftirspurn eftir nýju úrunum.

DEVON

Horntungusvefnsófi.
Geymsla undir tungu og í armi.
Stærð: 250 x 225 x 82 cm

199.990 kr. 269.990 kr.

25%
AFSLÁTTUR

Kylie Jenner og Khloe Kardashian hafa keypt sér sín tvö úrin hvor
úr nýjustu línu Gyðju Collection sem kom út fyrr í mánuðinum.
Sofia Vergara bættist einnig í kúnnahópinn í seinustu viku.

NEPTUN

Borðstofustóll.
Eik og krómlappir.

S

26%
AFSLÁTTUR

10.990 kr. 14.990 kr.
SALLY

Hægindastóll PU-leður
Litir: Brandy, brúnn
og svartur.

25%
AFSLÁTTUR

29.990 kr. 39.980 kr.

BASTLUKTIR
FRÁ BROSTE

30%

Sumar

ÚTSALA

AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

CLEVELAND

Tungusófi. Hægri eða
vinstri tunga.
Ljós- og dökkgrátt
slitsterkt áklæði.
Stærð: 231 × 140 ×
81 cm

60%

89.990 kr. 119.990
kr.

Allt að

Þú finnur útsölubæklinginn
á www.husgagnahollin.is

www.husgagnahollin.is
558 1100

Kardashian-systur
tryggja sér Gyðjuúr

Reykjavík, Akureyri

og Ísafirði

www.husgagnahollin
.is

afsláttur

igrún Lilja Guðjónsdóttir,
hönnuður Gyðju Collect
ion, er vægast sagt í skýj
unum um þessar mundir
en hún sendi nýverið arm
bandsúr úr nýjustu línunni
sinni til systranna Kylie Jenner og
Khloe Kardashian. Þetta er í annað
skiptið sem Gyðja gefur út úr en fyrri
línan kom út fyrir tveimur árum og
sló þá rækilega í gegn.
„Varan var vart komin þegar úrið í
rósagulli var uppselt. Núna eigum við
aðeins örfá eintök af hinum týpunum
en við önnum varla eftirspurn. Við
erum núna bara að bíða eftir annarri
framleiðslu og erum strax komin með
langan forpöntunarlista,“ segir Sigrún
en hún hefur vakið mikla athygli í
gegnum tíðina fyrir merkið sitt.
Þegar hún var að fara af stað með
úrin setti hún sig í samband við
teymið sem starfar fyrir Kylie Jenner
í von um að selja henni úr. „Ég var
áður mikið í Los Angeles að byggja
upp tengslanet enda skiptir markaðs
setningin öllu máli. Kylie varð fyrst
til þess að tryggja sér eintak en hún
fékk sér tvö. Eitt með rósagulli og hitt
gyllt. Í kjölfarið tryggði teymi Khloe
Kardashian henni einnig tvö úr. Eitt
svart og gyllt og annað gyllt eins og
systir hennar.“
Í seinustu viku bættist svo stórleik
konan Sofia Vergara við kúnnahóp
Gyðju Collection. „Sofia er kólumbísk
og dökk á hörund. Því passaði henni
vel að taka úr í perluhvítu og brons.“
Það verður spennandi að sjá hvort
fleiri stjörnur fá sér Gyðjuúrin þegar
nýja sendingin kemur, en Sigrún Lilja
á von á henni á næstu vikum.
Spurð út í hver draumakúnninn
hennar væri þá þurfti Sigrún ekki
lengi að hugsa sig um: „Ég elska Angel
inu Jolie og hef alltaf elskað hana. Það
væri algjör draumur að sjá hana bera
vöruna mína og það rætist vonandi
einn daginn.“

Þetta er úrið sem að Kylie og Khloe munu líklegast sjást með á næstu vikum.

Kylie varð fyrst
til þess að tryggja
sér eintak en hún fékk sér
tvö, eitt með rósagulli og
annað gyllt. Í kjölfarið
pantaði teymið hjá Khloe
Karda shian einnig tvö úr

Kylie Jenner
keypti sér úr
frá Gyðjunni
en það
verður að
teljast til
stórtíðinda.

Um þessar mundir er Sigrún
Lilja að vinna í því að koma
Gyðju inn á markað í Bretlandi
en hún hefur verið að mynda sér
tengslanet þar í landi. „Við erum
búin að vera að vinna stöðugt
að þessu í marga mánuði og nú
fer þetta að bresta á. Við stefnum
á að fara inn í nokkrar búðir þar
og svo er aldrei að vita hvort við
opnum okkar eigin í framtíðinni.“
Hægt er að nálgast Gyðju Collection
í verslun þeirra í Firðinum, Hafnar
firði og á netverslun þeirra gydjacol
lection.com. gunnhildur@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is,
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, FÓLK OG
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

SKELLTU ÞÉR Í SÓLINA
FYRIR AÐEINS 59.900 KR!
ÆVINTÝRAEYJAN MALLORCA ER DÁSAMLEGA FJÖLBREYTT, SÓLRÍKAR STRENDUR, FALLEGAR
HJÓLA- OG GÖNGUSLÓÐIR OG FJÖLBREYTT MANNLÍF Í FJÖLMÖRGUM SMÁBÆJUM EYJUNNAR.
Á KANARÍEYJUM ER LÍFLEGT AÐ VERA. ÞAR ER AÐ FINNA EITTHVAÐ FYRIR ALLA, HVORT SEM ER AÐ LABBA
NIÐUR VIÐ STRÖND EÐA SÓLA SIG VIÐ SUNDLAUGINA. BETRI STAÐ Í SÓLARFRÍ ER ERFITT AÐ FINNA.
SÖLUMENN SVARA Í SÍMA 585 4000 OG TAKA VEL Á MÓTI VIÐSKIPTAVINUM
Í HLÍÐASMÁRA 19, ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á UU.IS.

TAKMAR
KAÐUR S
ÆT
FJÖLDI Á
ÞESSU FR AÁ
B
TILBOÐI,
FYRSTUR ÆRA
K
E
MUR
FYRSTUR
FÆR!

FLJÚGUM VIKULEGA
TIL
KANARÍ OG MALLOR
CA
FRÁBÆR FLUGTÍMI

KANARÍ
SÉRTILBOÐ
BROTTFÖR 6. JÚLÍ Í VIKU
VERÐ FRÁ

59.900

KR. M.V. 4 66.800 KR. M.V. 2

BROTTFARIR Í SUMAR
6. JÚLÍ FÁ SÆTI LAUS
13., 20. OG 27. JÚLÍ
3., 10., 17., 24., OG 31. ÁGÚST

MALLORCA
SÉRTILBOÐ
BROTTFÖR 5. JÚLÍ Í VIKU

64.900

KR. M.V. 4 79.900 KR. M.V. 2
Ath. Gildir aðeins með nýjum bókunum.

VERÐ FRÁ

BROTTFARIR Í SUMAR
5. OG 12. JÚLÍ ÖRFÁ SÆTI LAUS 12. JÚLÍ
19. OG 26. JÚLÍ FÁ SÆTI LAUS
2., 9., 16., 23. OG 30. ÁGÚST

KANARÍ VERÐ FRÁ 59.900 KR. MALLORCA VERÐ FRÁ 64.900 KR. TENERIFE VERÐ FRÁ 82.900 KR. ALMERÍA VERÐ FRÁ 59.900 KR. BENIDORM VERÐ FRÁ 89.900 KR.
Innifalið í verði hjá Úrvali Útsýn er flug, gisting, íslensk fararstjórn, flugvallaskattar, ferðataska og handfarangur.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000

Vísir
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u
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Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is
Bakþankar

Berglindar
Pétursdóttur

Ostasorg

H

afiðið verið í ástarsorg? Ég hef. Ég er í
svoleiðis núna meira
að segja og finnst það
fínt. Ástarsorg er ein
uppáhalds sorgin mín. Hún er nefnilega ekki eins og sorgin sem maður
finnur fyrir þegar einhver deyr, sú
er talsvert verri. Þetta er mun eigingjarnari sorg, snýr alfarið að manns
eigin persónulega harmi og er að
mörgu leyti þægileg að díla við.
Hefðbundið sorgarferli skiptist
í fjögur stig; áfall, reiði, þunglyndi
og svo loks sátt. Ástarsorgarferli
skiptist í bara í 3 stig (ef við teljum
Tinder ekki með sem stig).

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

ir t
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Gild

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177
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1. Mas og þras
Þegar maður er í ástarsorg má
maður masa látlaust um sjálfan sig
og tala eins illa og maður vill um
þann sem skilið var við, án þess að
fá samviskubit. Það síðarnefnda er
til dæmis ekki leyfilegt í hinni svokölluðu einhver-dó-í-alvöru-sorg.

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

ENDURNÝJAÐU RÚMIÐ!

2. Vinastundir
Í ástarsorginni finnur maður oft
styrk og stuðning í vinum sem vefja
þig í bómull og hlusta á allt masið.
Vinir geta verið mjög góðir sorgarpepparar og á sama tíma sér maður
hvaða vinum er alveg nákvæmlega
sama hvort þú ert í ástarsorg eða ekki.
Mjög þægilegt stig til þess að finna út
hverjum þú ætlar að gefa jólagjafir.

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

3. Ostur
Ostastigið er besta stigið. Þegar
tárin hætta að spýtast lóðbeint
út úr augunum og maður hefur
endurheimt matarlystina má borða
eins mikinn ost og maður getur í
sig látið. Bræddan ost, ostapizzu,
ostastangir, eðlu með extra miklum
osti, heilt oststykki í einum bita,
mozzarellakúlur, geitaostakurl eða
hvaða vegan ost sem er. Rannsóknir
hafa nefnilega sýnt að ostur er fáránlega geggjaður og góður fyrir sálina.
Uppáhaldsstig flestra.

ROYAL CORINNA (153x200 cm)

ROYAL AVIANA (153x200 cm)

Fullt verð 124.696 kr.

TILBOÐ 99.429 kr.

Fullt verð 164.400 kr.

TILBOÐ 123.300 kr.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

ROYAL LAYLA PLUSH (153x200 cm)
Endalaust

ÓTAKMARKAÐ
GAGNAMAGN

* Fylgir með völdum tilboðspökkum. Undanskilið er
aðgangsgjald og leiga á beini. Nánari upplýsingar á 365.is

1817

365.is

TILBOÐ 139.334 kr.
Allt að 12 mánaða
vaxtalausar greiðslur *
á meðan birgðir endast,
frá stærð 153x200 og upp.

ARGH!!! 040716

NET
1.000 KR.*

Fullt verð 174.180 kr.

COMO HÆGINDASTÓLL
Vandaður og nettur hægindastóll
með fótaskemil og hallandi baki.
Klæddur micro-fiber áklæði
og fæst í þremur litum.

SILVIA

hægindastóll

Verð 43.500 kr.

TILBOÐ 34.800 kr.

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16
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