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Evrópumeistarar Portúgal varð Evrópumeistari í knattspyrnu í gær eftir 1-0 sigur á Frakklandi í framlengdum úrslitaleik. Portúgal hefur aldrei áður unnið EM en einu sinni áður leikið til
úrslita. Árið 2004 tapaði liðið gegn Grikkjum. Stjörnuleikmaðurinn Christiano Ronaldo fagnaði ákaft en hann fór meiddur af velli í fyrri hálfleik. Mynd/Epa.

Opna miðstöð fyrir þolendur ofbeldis
Ný miðstöð sem er sameiginlegt verkefni ríkis, Reykjavíkurborgar og grasrótarsamtaka er ætlað að auka þjónustu við breiðan hóp
þolenda ofbeldis. Stefnt er að því að opna þjónustumiðstöðina á þessu ári og verður þjónustan þolendum að kostnaðarlausu.
Samfélag Í nýrri þjónustumiðstöð sem verður opnuð á árinu
mun stór hópur fagaðila þjónusta
þolendur ofbeldis þeim að kostnaðarlausu.
Áhersla verður lögð á stuðning
í fjölskylduvænu og heimilislegu
umhverfi fyrir þolendur ofbeldis
í nánu sambandi og kynferðisofbeldis.

Einnig verður þar til staðar
stuðningur og ráðgjöf fyrir aldraða
og fatlað fólk sem hefur orðið fyrir
ofbeldi, svo og þolendur mansals.
Stofnun miðstöðvarinnar er ein
af afurðum samvinnu milli ráðuneyta, borgar og grasrótarsamtaka.
Eygló Harðardóttir, félagsmálaráðherra segir stöðina bæði að innlendri og erlendri fyrirmynd.

Beckhamhjónin farin

Ekki meirihluti fyrir
búvörusamningunum

Hjónin Victoria og David Beckham
eru farin af landi brott eftir viðburðaríka langa helgi á Íslandi. Gestgjafar
þeirra voru hjónin Björgólfur Thor
Björgólfsson og Kristín Ólafsdóttir. Beckham-hjónin gerðu sér meðal
annars ferð í Þríhnjúkagíg, þar fengu
þau einkatónleika ásamt sonum
sínum. Það voru þau Sigríður Thorlacius og Guðmundur
Óskar Guðmundsson,
meðlimir í Hjaltalín sem spiluðu
í gígnum. Þá
skellti David
sér í veiði og
landaði laxi.
– gj / sjá síðu 24

Landbúnaður Fyrir liggur að breytingar verði gerðar á nýjum búvörusamningum í meðförum Alþingis.
Samtöl Fréttablaðsins við þingmenn
benda til þess að ekki sé meirihluti
fyrir samningunum eins og þeir liggja
fyrir nú en margir stjórnarþingmenn
segjast ekki munu samþykkja þá að
óbreyttu.
Búvörusamningar Bændasamtaka
Íslands og atvinnuvegaráðuneytisins
voru undirritaðir í febrúar. Boðað
hefur verið til kosninga í haust en
samningarnir eru eitt þeirra stóru
mála sem þingmenn Framsóknar
leggja áherslu á að klára fyrst.
Magntollar á osti verða færðir til
þess sem þeir voru árið 1995. Samkvæmt Viðskiptaráði Íslands jafngildir það hækkun úr 480 krónum á
kílóið í rúmar 1.000 krónur á kílóið

„Verkefni lögreglunnar og félagsþjónustunnar gegn heimilisofbeldi hefur sýnt okkur hvað samstarf skiptir miklu máli og sannað
þörfina á að það sé einn staður til
þangað sem þolandi ofbeldis getur
leitað eftir aðstoð,“ segir Eygló.
Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi
Vinstri grænna segir að með opnun
miðstöðvarinnar verði þjónusta

Við ættum að setja
okkur metnaðarfyllri markmið þegar kemur
að þessari atvinnugrein
varðandi gæði og heilnæmi
vörunnar.

Guðlaugur Þór
Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins

fyrir erlenda osta. Þetta samræmist
ekki nýjum tollasamningi Íslands
við Evrópusambandið. Sá samningur
gerir ráð fyrir að tollfrjáls innflutningskvóti á ostum verði aukinn verulega. – snæ / sjá síðu 8

Verkefni lögreglu og
félagsþjónustunnar
hefur sýnt okkur
hvað samstarf
skiptir miklu
máli.
Eygló Harðardóttir,
félagsmálaráðherra

Fréttablaðið í dag
Lífið Stuttmyndin
Islanders byggir
á reynslu leikstjórans og
dagbókum. 26

Skoðun Ingimar Karl Helgason
skrifar um MS og sekt Samkeppniseftirlitsins. 13
sport Ásdís Hjálmsdóttir
endaði í 8. sæti á EM. 14
Tímamót Útvarp Matthildur fór
fyrst í loftið fyrir 45 árum. 26
plús 2 sérblöð l Fólk l Lífið
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

við þolendur ofbeldis gjörbreytt
og samhæft átak fagaðila.
„Með þessu axlar samfélagið
ábyrgð. Í dag ríkir ekki mikið
traust á milli þolenda ofbeldis og
hins opinbera og þolandi þarf að
sækja sér nauðsynlega þjónustu
á mörgum stöðum, þessu verður
gjörbreytt,“ segir Sóley.
– kbg / sjá bls 4

Endalaust

NET
1.000 KR.*
ÓTAKMARKAÐ
GAGNAMAGN

* Fylgir með völdum tilboðspökkum. Undanskilið er
aðgangsgjald og leiga á beini. Nánari upplýsingar á 365.is
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Portúgalskir stuðningsmenn áberandi á EM-torginu

Það verður áfram norðaustanátt í dag,
8-13 um landið norðvestanvert en
annars hægari. Súld eða dálítil rigning
norðan- og austanlands, en dálitlar síðdegisskúrir sunnanlands. Hiti 6 til 16 stig,
hlýjast suðvestantil á landinu.
sjá síðu 18

Viðræður við
Breta í forgang
hjá EFTA
Utanríkismál Of snemmt er að
segja til um hvers konar viðskipta
samningur verður fyrir valinu milli
Íslands og Bretlands. Þetta segir
Lilja Dögg Alfreðsdóttir utanríkis
ráðherra sem bendir á að Íslend
ingar þurfi að nýta sér formennsku
í EFTA í viðræðunum og hefur óskað
eftir að málið verði í forgangi.

Lilja segir möguleika á að
gera tvíhliða viðskiptasamninga við Bretland eða samninga í gegnum EFTA.
Lilja Dögg og Sigurður Ingi
Jóhannsson forsætisráðherra voru
fulltrúar Íslands á leiðtogafundi
Atlantshafsbandalagsins sem fram
fór í Varsjá um helgina. Lilja Dögg
átti fund með Philip Hammond,
utanríkisráðherra Breta, þar sem
sameiginlegir viðskiptahagsmunir
þjóðanna voru ræddir. Lilja segir
að í kjölfar þjóðaratkvæðagreiðsl
unnar þar sem Bretar samþykktu
að ganga úr Evrópusambandinu
séu þeir nú að fara gaumgæfilega
yfir sína stöðu og viða að sér upp
lýsingum um viðskiptasamninga
annarra þjóða. – áe

Enn á gjörgæslu
eftir bílslys
Slys Karlmaður sem var fluttur al

varlega slasaður á slysadeild eftir
umferðarslys á föstudag er ennþá á
gjörgæslu Landspítalans. Slysið varð
við Mjódd í Reykjavík en tveir voru
fluttir slasaðir á sjúkrahús. Slysið
atvikaðist þannig að starfsmaður á
dráttarbíl var að fjarlægja kyrrstæð
an bíl á veginum þegar öðrum bíl
var ekið aftan á bílinn. Reykjanes
braut var lokuð í tvo tíma á meðan
vinna á vettvangi stóð yfir, en hann
var opnaður stuttu síðar. – ngy

Hlátur og grátur á IngólfstorgiStuðningsmenn bæði portúgalska og franska landsliðsins komu sér vel fyrir á EM torginu svokallaða á Ingólfstorgi
þegar úrslitaleikur Evrópumótsins fór fram. Portúgalar fóru með sigur af hólmi en stuðningsmenn þeirra fögnuðu vel og innilega og voru sérstaklega skrautlegir. Fótboltaáhugamenn alls staðar að, bæði íslenskir og erlendir sameinuðust yfir leiknum í gær og skemmtu sér vel. Fréttablaðið/Hanna

Miklar óeirðir
í Berlínarborg
Þýskaland Yfir 120 lögreglumenn
eru slasaðir eftir óeirðir í austur
hluta Berlínar í Þýskalandi í gær.
Mótmælendur komu saman til
þess að mótmæla svokallaðri mið
stéttarvæðingu Friedrichshainhverfisins í Berlín þegar óeirðir
brutust út. Frá þessu er greint á vef
BBC.
Í kringum 3.500 mótmælendur
voru á svæðinu og voru sumir
grímuklæddir og köstuðu margir
hverjir öllu lauslegu í átt að lög
reglu sem fjölmennti vegna mót
mælanna. Um 1.800 lögreglumenn
tóku á mótmælendunum og voru 86
sex af þeim handteknir.
Spenna hefur magnast í hverf
inu frá því í júní þegar að hústöku
fólki var gert að yfirgefa byggingar í
hverfinu en mikil uppbygging hefur
átt sér stað þar undanfarin ár. Mót
mælin eru talin þau verstu í Berl
ínarborg undanfarin fimm ár.
– ngy

Holugeitungurinn sést
lítið þetta sumarið
Lítið sem ekkert hefur sést í holugeitunga það sem af er sumri. Erling Ólafsson
skordýrafræðingur segist ekki vita ástæðuna en heldur að þeir láti sjá sig þegar
líður á sumarið. Holugeitungar eru kvikir og er auðvelt að fá þá upp á móti sér.
Náttúra „Þetta er örugglega í hag
þeirra sem hræðast geitunga en ef
menn verða ekki varir við það sem
þeir hræðast er það alltaf gott,“ segir
Erling Ólafsson, skordýrafræðingur
hjá Náttúrufræðistofnun Íslands, en
sú óvanalega staða er komin upp að
lítið sem ekkert hefur sést í holu
geitunginn það sem af er sumri.
„Það er lítið farið að bera á
honum. Það á þó líklega eftir að
hressast eitthvað þegar líður á
sumarið,“ segir Erling en það eru
einungis trjágeitungarnir sem eru
sýnilegir núna.
Munurinn á þessum tveimur
tegundum geitunga er einkum sá
að trjágeitungar eru árásargjarnir
þegar þeir eru ónáðaðir við búin
og geta þá stungið, en þeir eru þó
yfirleitt til friðs. Holugeitungar eru
kvikir og er auðvelt að fá þá upp á
móti sér. Þeir sækja í mat og drykki
fólks sem situr úti í garði. Ákveði
þeir að ráðast til atlögu stinga
þeir sér gjarnan inn undir föt, upp
í ermar og ofan í hálsmál til að
athafna sig.
Erling segist ekki vita ástæðu
þess að holugeitungarnir séu ekki
komnir á stjá. „Ef eitthvað gengur
á í náttúrunni er yfirleitt eitthvað
flókið á bak við það og það er ekki
ein skýring á neinu. Náttúran er
stórt samspil þar sem eitt leiðir af
öðru,“ segir Erling og bætir við að
holugeitungurinn hafi átt erfitt á
Íslandi undanfarin ár og mögulega
sé ástæðan sú að Ísland sé einfald
lega ekki landið fyrir hann. „Hann
er kannski bara farinn að fatta það.
Við skulum vona að svo sé.“
Á vef Náttúrufræðistofnunar segir
að holugeitungur sé tvílitur, svartur
og gulur. Hann þekkist meðal ann

Lítið hefur sést til holugeitungsins það sem af er sumri.

ars á örvarlaga svörtum bletti á gulu
andliti og jafnbreiðum,
gulum, hliðstæðum
röndum á frambol.
Trjágeitungar séu
hins vegar dekkri
en aðrir geit
ungar og þekkist
meðal annars á
rauðleitum bletti
framarlega á hliðum
afturbols.
nadine@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

Geitungabú holugeitunga vel falin
Bú trjágeitunga eru
oftast berskjölduð
og hanga í trjám eða
runnum en bú holugeitunga eru oftast
vel falin til dæmis
í holum í jörðu eða
innanhúss á háaloftum.

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
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Forseti bæjarstjórnar ætlar ekki að skera niður í Reykjanesbæ
Reykjanesbær Bæjarstjórn Reykjanesbæjar hefur óskað eftir frekari
fresti til að taka afstöðu til tillögu
um að bæjarfélaginu verði skipuð
fjárhaldsstjórn.
Reykjanesbær hefur um langt
skeið verið í viðræðum við kröfuhafa sína um mögulega niðurfærslu
skulda en sveitarfélagið skuldar þeim
rúma 40 milljarða króna. Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga

Elísabet og Arndís Soffía í hótel Fljótshlíð láta matarsóun sig varða og gestir
hrífast með.

Henda eins
litlu og
mögulegt er
Náttúra Á hótel Fljótshlíð er lífrænn úrgangur vigtaður til að
fylgjast með matarsóun. Við getum
gert mun meira en við höldum til að
draga úr matarsóun í okkar daglega
lífi,“segir Arndís Soffía Sigurðardóttir, eigandi hótelsins. „Fyrst, þegar
við hófum rekstur fór afskurður
úr eldhúsi í ruslið en mjög fljótlega fórum við að halda öllum lífrænum úrgangi sér. Í dag vigtum
við lífrænan úrgang úr eldhúsinu
eftir hvern dag og niðurstaðan er
sú að nú, á háannatíma, vegur lífrænn úrgangur í kringum 10 kíló á
hverjum degi,“ segir Arndís Soffía.
Hluti af átakinu fólst í að gestir
hótelsins voru fræddir um magn
úrgangs deginum áður og hve
margar manneskjur sú þyngd af mat
gæti fætt. „Þetta hefur greinilega
vakið gesti til umhugsunar þar sem
þyngd lífræns úrgangs lækkaði við
þetta um 1-2 kíló á hverjum degi,“
segir Elísabet Björney Lárusdóttir,
umhverfisstjóri.
Margt fleira er gert til að draga
úr magni lífræns úrgangs. „Við
hendum ekki beinum eftir úrbeiningu, við búum til soð. Við hendum
ekki berjum sem ekki eru nægilega
falleg til skreytinga, við búum til
sultu. Við hendum ekki afskurði af
kartöflum, við steikjum kartöfluflögur o.s.frv. Það sem við getum
ekki nýtt fellur hér til dýra, hænsna
og grísa, auk þess sem við vinnum
moltu til heimabrúks með lífrænum
úrgangi,“ segir Elísabet. – kbg

Ný þjónustumiðstöð fyrir þolendur ofbeldis verður opnuð á árinu. Miðstöðinni er ætlað að auka þjónustu
við breiðan hóp þolenda ofbeldis. Miðstöðin er sameiginlegt verkefni ríkis, Reykjavíkurborgar og grasrótarsamtaka. Stór hópur fagaðila þjónustar þolendur á einum stað og þeim að kostnaðarlausu.
Samfélag Til stendur að opna
þjónustumiðstöð fyrir þolendur
ofbeldis. Miðstöðin verður sameiginlegt verkefni ríkis, Reykjavíkurborgar og grasrótarsamtaka.
Miðstöðinni er ætlað að auka
þjónustu við breiðan hóp þolenda
ofbeldis. Áhersla verður á stuðning
í fjölskylduvænu og heimilislegu
umhverfi fyrir þolendur ofbeldis
í nánu sambandi og kynferðisofbeldis. Einnig verði þar til staðar
stuðningur og ráðgjöf fyrir aldraða
og fatlað fólk sem hefur orðið fyrir
ofbeldi, svo og þolendur mansals.
Þjónustan verður þolendum að
kostnaðarlausu.
Stofnun miðstöðvarinnar er ein
af afurðum samvinnu milli ráðuneyta, borgar og grasrótarsamtaka.
Eygló Harðardóttir, félags-og
húsnæðismálaráðherra segir stofnun miðstöðvarinnar sé að bæði
innlendri og erlendri fyrirmynd.
Barnahús og heimilisofbeldisverkefni lögreglunnar og félagsþjónustunnar; Höldum glugganum opnum
eru innlendu fyrirmyndirnar. Þær
erlendu eru frá Family Justice Center Alliance sem reka slíkar miðstöðvar víða í Bandaríkjunum.
Fulltrúar frá ráðuneytunum,
lögreglu, sveitarfélögum og grasrótarsamtökum heimsóttu Family
Justice Center í Brooklyn á þessu
ári til að kynna sér starfsemina.
Miðstöðvarnar þykja hafa gefið
afar góða raun og eru t.d. hluti
af átaki borgarstjórans gegn
ofbeldi í nánum samböndum í
New York. „Eins og í New York,
viljum við leggja áherslu á samvinnu fagaðila. Grasrótarsamtök
á borð við Stígamót, Samtök um
kvennaathvarf og Drekaslóð verða
mikilvægir samstarfsaðilar, og þá
er mjög mikilvægt að lögreglan

Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi Vinstri grænna segir þjónustumiðstöðina muni gjörbreyta þjónustu til þolenda ofbeldis.
fréttablaðið/anton brink

Það er samvinnan
sem skilar árangri,
það var reynslan af fjölskyldumiðstöðvunum í Bandaríkjunum.
Eygló Harðardóttir
félags -og húsnæðismálaráðherra

komi að verkefninu. Verkefni lögreglunnar og félagsþjónustunnar
gegn heimilisofbeldi hefur sýnt
okkur hvað samstarf skiptir miklu
máli og sannað þörfina á að það sé

einn staður til þangað sem þolandi
ofbeldis getur leitað eftir aðstoð,“
segir Eygló. „Þá er félagsþjónustan
lykilaðili í þjónustu fjölskyldumiðstöðvarinnar, það þurfa líka að vera
góð tengsl við heilbrigðiskerfið,
sálfræðiþjónusta og samstarf við
réttarvörslukerfið,“ segir Eygló.
„Það er samvinnan sem skilar
árangri, það var reynslan af fjölskyldumiðstöðvunum í Bandaríkjunum,“ segir hún.
Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi
Vinstri grænna segir að með opnun
miðstöðvarinnar verði þjónusta
við þolendur ofbeldis gjörbreytt og
samhæft átak fagaðila. „Nú verður
hægt að bjóða þolanda að sækja sér
aðstoð á einum stað. Þar sem hann

Fiskur vikunnar

hefur aðgengi að þeim sem koma
að þessum málum. Með þessu axlar
samfélagið ábyrgð. Í dag ríkir ekki
mikið traust á milli þolenda ofbeldis og hins opinbera og þolandi þarf
að sækja sér nauðsynlega þjónustu
á mörgum stöðum, þessu verður
gjörbreytt,“ segir Sóley.
Sóley segir að með auknu samtali
ríkis og borgar hafi skapast betri
aðstæður til samvinnu. „Í starfi
Ofbeldisvarnanefndar í Reykjavíkurborg skapaðist dýrmætt samtal
sem hefur bætt aðstæður til samvinnu og þar með bætt þjónustuna,“ segir Sóley.
Vonir standa til að þjónustumiðstöðin opni á þessu ári.
kristjanabjorg@frettabladid.is

11. júlí – 15. júlí
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Opna þjónustumiðstöð fyrir
breiðan hóp þolenda ofbeldis
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Einnig sé unnið að fjárhagsáætlun
fyrir næsta ár, ekki sé gert ráð fyrir
niðurskurði á þjónustu. „Við gerum
ekki ráð fyrir því. Við erum ekki hér
til þess að skera niður þjónustu við
íbúana. Við vorum kosin til þess að
gera eitthvað allt annað. Við erum að
vinna samkvæmt því og þetta byggir
á að við náum samkomulagi um einhverskonar niðurfærslu,“ segir Guðbrandur. – gag

N

HA

Reykjanesbær hefur verið í viðræðum við kröfuhafa sína um mögulega niðurfærslu
skulda sem eru meira en 40 milljarðar króna. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

veitti bæjaryfirvöldum frest til gærdagsins til að taka afstöðu til tillögu
nefndarinnar um að bæjarfélaginu
verði skipuð fjárhaldsstjórn en
bæjarstjórn Reykjanesbæjar óskaði
í síðasta mánuði eftir fresti þar sem
viðræður við kröfuhafa stæðu yfir.
Guðbrandur Einarsson, forseti
bæjarstjórnar, segir sveitarfélagið
vinna að svokallaðri aðlögunarskýrslu til eftirlitsnefndarinnar.

KVERS

Allur steinbítur,

ferskur og kryddlegin

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

Nú er SYNC II samskiptakerfi með
Bluetooth og neyðarhringingu,
8'' snertiskjá og íslenskt leiðsögukerfi
einnig hluti af ríkulegum staðalbúnaði

Staðalbúnaður Ford Focus er nú enn glæsilegri en áður. Má þar nefna
SYNC II samskiptakerfi með Bluetooth og neyðarhringinu í 112, íslenskt
leiðsögukerfi og 8'' snertiskjá.
Ford Focus kemur á 16'' álfelgum og er þar að auki búinn Ford MyKey
búnaði, upphitanlegri framrúðu, aksturstölvu, leðurklæddu stýrishjóli,
loftkælingu, spólvörn, brekkuaðstoð og Ford Easy Fuel® búnaði.

BEINSKIPTUR
FRÁ

Hinn sívinsæli Ford Focus er þekktur fyrir framúrskarandi gæði, frábæra
aksturseiginleika og hagkvæmni í rekstri.

FORD FOCUS

3.350.000

SJÁLFSKIPTUR
FRÁ

NÝR FORD FOCUS

3.550.000

KR.

KR.

FÁANLEGUR STATION FRÁ 3.510.000 KR.

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Focus
- komdu og prófaðu

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

ford.is

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17
Opið á laugardögum frá og með 6. ágúst

Ný kynslóð Ford Focus státar af fjölmörgum tækninýjungum. Þar má nefna Torque Vectoring Control sem tryggir akstursánægju þína og endurbætta Bílastæðaaðstoð (aukabúnaður) sem nú leggur bæði í stæði
sem eru samhliða og þvert á akstursstefnu. Ford Focus er búinn margverðlaunuðu EcoBoost vélinni sem hefur verið valin vél ársins (International Engine of the Year) þrjú ár í röð. Ford Focus, EcoBoost bensín
125 hö. 6 gíra beinskiptur/sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,7/5,5 l/100 km. CO2 losun 108/125 g/km. Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði
án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Ford_Focus_Sync_5x38_20160628_END.indd 1

28.6.2016 14:01:00
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MÁNUDAGUR

Fallist í faðma í Auschwitz-útrýmingarbúðunum

Bretland Breski söngvarinn Cliff
Richard ætlar að höfða mál á
hendur breska ríkisútvarpinu BBC
og lögregluyfirvöldum í SuðurYorkshirehéraði í Bretlandi. Frá
þessu er greint á vef The Guardian.
Hann segir að BBC hafi skaðað
ímynd sína þegar sýnt var frá því í
beinni útsendingu þegar lögregla
gerði húsleit á heimili hans árið
2014. Lögreglan var að leita að
sönnunargögnum sem lutu að því
að hann hefði beitt börn kynferðislegu ofbeldi. Rannsókn málsins tók
alls tvö ár en söngvaranum var tilkynnt um það í síðasta mánuði að
málið hefði verið látið niður falla
vegna skorts á sönnunargögnum.
Hvorki lögreglan né BBC vilja tjá
sig um málið. – ngy

Grunaður um
fjárdrátt
Lögreglumál Formaður Landssambands æskulýðsfélaga sagði af sér
í vikunni eftir að upp kom grunur
um að hann hefði mishöndlað
fé félagsins. Stjórn félagsins lítur
málið alvarlegum augum og ætlar
að leggja fram kæru í komandi viku
á hendur formanninum sökum
þessa.
Upphæðin sem um ræðir nemur
um 400.000 krónum. Málið komst
upp eftir að farið var yfir reikninga
félagsins en peningarnir hafa verið
greiddir til baka að fullu.
Boðað hefur verið til fundar hjá
fulltrúaráði sambandsins þar sem
nýr stjórnarmeðlimur verður kosinn. – ngy

Tilfinningaþrungin stund Justin Trudeau, forsætisráðherra Kanada, faðmar hér hinn kanadíska Nate Leipciger sem lifði af helförina. Leipciger
sagði Trudeau sögu sína í gær þegar forsætisráðherrann heimsótti útrýmingarbúðir í Auschwitz-Birkenau í Oswiecim í Póllandi í gær eftir að hafa
sótt þing Nató í Varsjá. Trudeau sagði það hafa verið erfiðast að sjá uppstillingu hárs sem rakað hafði verið af fórnarlömbum búðanna. Mynd/EPA

Styttist í skort á flugmönnum með reynslu
Þörf er fyrir 560 þúsund nýja flugmenn í heiminum á næstu 16 árum, þar af
95 þúsund í Evrópu. Skorturinn hefur ekki komið fram hér á landi ennþá.
Fleiri flugmenn þurfa að útskrifast, segir upplýsingafulltrúi Icelandair.
SAMGÖNGUR Þörf er fyrir 95 þúsund
nýja flugmenn í Evrópu á næstu 16
árum. Alls er þörf fyrir yfir 560 þúsund nýja flugmenn um allan heim á
tímabilinu, að því er viðskiptavefurinn e24.no hefur eftir félagi norskra
flugmanna. Jafnframt kemur þar
fram að hörð samkeppni sé fram
undan um reynda flugmenn.
Guðjón Arngrímsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, segir að miðað
við vöxt í farþega- og fraktflugi og að
stórar kynslóðir flugmanna séu að
fara á eftirlaun, hafi verið vitað um
árabil að það stefndi í skort á flugmönnum í heiminum.
„Á Íslandi hefur þessi skortur
ekki komið fram enn þá en ljóst er
að með vexti íslensku flugfélaganna
er þörf á fleiri flugmönnum sem
útskrifast úr flugskólunum. Þess
sjást þegar merki að aðsókn að flugskólunum hefur aukist. Íslensku
flugfélögin hafa jafnframt möguleika á því að ráða flugmenn innan
Evrópusambandsins til starfa og
alltaf er nokkur áhugi erlendra flugmanna á því að starfa á Íslandi,“
greinir Guðjón frá.
Af fjórum flugskólum á Íslandi
útskrifa tveir atvinnuflugmenn,
það er Flugskóli Íslands og Flugakademía Keilis. Frá þeim útskrifast
nokkrir tugir atvinnuflugmanna á
ári.
Að sögn Örnólfs Jónssonar, formanns Félags íslenskra atvinnuflugmanna, starfa rúmlega 400
flugmenn hjá Icelandair í sumar og
rúmlega 100 hjá Wow air.
„Það hefur náðst að manna flugvélarnar en það fer að styttast í að
það verði skortur á flugmönnum,“
segir Örnólfur. ibs@frettabladid.is

Rúmlega 400 flugmenn starfa hjá Icelandair í sumar og rúmlega 100 hjá Wow air.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Á Íslandi hefur þessi
skortur ekki komið
fram ennþá en ljóst er að
með vexti íslensku flugfélaganna er þörf á fleiri flugmönnum sem útskrifast úr
flugskólunum.“
Guðjón Arngrímsson,
upplýsingafulltrúi
hjá Icelandair.

560

þúsund nýja flugmenn þarf
um allan heim á næstu 16
árum.

500

flugmenn starfa hjá íslensku
flugfélögunum, rúmlega 400
hjá Icelandair og rúmlega
100 hjá WOW air.

SÍÐASTI SÉNS!

DAGANA 7.-11. JÚLÍ
AFNEMUM VIÐ VIRÐISAUKASKATT*
AF ÖLLUM SNYRTIVÖRUM
*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups.
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Búvörusamningar munu breytast

M Á NUDA G UR

Bændur samþykktu búvörusamninga með afgerandi hætti í mars. Samningarnir langt frá því í höfn en ekki virðist vera meirihluti fyrir
þeim á Alþingi. Samningurinn stemmir illa við tollasamning Íslands og ESB og í einhverjum tilfellum vinna þeir gegn hvorum öðrum.
Snærós
Sindradóttir

snaeros@frettabladid.is

Landbúnaður Fyrir liggur að
breytingar verði gerðar á nýjum
búvörusamningum í meðförum
Alþingis. Samtöl Fréttablaðsins við
þingmenn benda til þess að ekki sé
meirihluti fyrir samningunum eins
og þeir liggja fyrir nú en margir
stjórnarþingmenn segjast ekki
munu samþykkja þá að óbreyttu.
Búvörusamningar Bændasamtaka
Íslands og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins voru undirritaðir í febrúar á þessu ári. Boðað
hefur verið til kosninga í haust en
búvörusamningarnir eru eitt þeirra
stóru mála sem þingmenn Framsóknarflokksins leggja áherslu á að
klára fyrst.
Það sem einna helst hefur verið
gagnrýnt þegar kemur að samningunum er langur samningstími, en
þeir eiga að gilda í tíu ár með tveimur endurskoðunum á samningstímanum. Samkvæmt samningunum
verður hægt á afnámi beingreiðslna
til sauðfjárbænda og sérstakur býlisstuðningur tekinn upp.
Magntollar á osti verða færðir til
þess sem þeir voru árið 1995. Samkvæmt Viðskiptaráði Íslands jafngildir það hækkun úr 480 krónum á
kílóið í rúmar 1.000 krónur á kílóið
fyrir erlenda osta. Þetta samræmist
ekki nýjum tollasamningi Íslands
við Evrópusambandið. Sá samningur gerir ráð fyrir að tollfrjáls innflutningskvóti á ostum verði aukinn
verulega. Þegar tollasamningurinn
var kynntur sagði Gunnar Bragi
Sveinsson, sem þá var utanríkisráðherra en er nú landbúnaðarráðherra: „Þetta er fagnaðarefni fyrir
íslenska neytendur sem munu sjá
þess stað í lækkuðu matvöruverði
og útflytjendur sem munu vafalaust
nýta sér þá möguleika sem í þessum
samningum felast.“
Tollasamningurinn er líka um
deildur á Alþingi. Þann 15. júní
síðastliðinn birtist grein á vef
Bændablaðsins eftir Lilju Rafneyju
Magnúsdóttur, þingmann VG, þar
sem hún segir tollasamninginn
ógna landbúnaði og byggðaþróun.
„Við Vinstri græn viljum verja

Bændur samþykktu búvörusamninga með afgerandi hætti í vor. Nú er mikil óvissa um framhald samninganna en ljóst er að Alþingi mun breyta þeim að einhverju leyti.
Fréttablaðið/Anton Brink

Ég hef ekkert legið á
þeirri skoðun minni
að ég er mjög ósáttur við
búvörusamningana eins og
þeir liggja
fyrir.
Guðlaugur Þór
Þórðarson, varaþingflokksformaður
Sjálfstæðisflokksins

íslenska landbúnaðarframleiðslu og
teljum að með þeim tollasamningi
sem hér liggur fyrir sé verið að ógna
landbúnaðarframleiðslu í landinu,
og ekki bara henni heldur líka ótal

Með þeim tollasamningi sem hér
liggur fyrir sé verið að ógna
landbúnaðarframleiðslu í
landinu.
Lilja Rafney Magnúsdóttir þingmaður
Vinstri grænna

atvinnugreinum sem starfa til hliðar
við frumframleiðslu í landbúnaði.“
Steingrímur J. Sigfússon, þingmaður VG og fyrrverandi landbúnaðarráðherra, sagðist í samtali

við Fréttablaðið ekki munu samþykkja samninginn óbreyttan. Það
sem vekur athygli í ræðum hans
á Alþingi um búvörusamninga er
að svo virðist sem Steingrími þyki
samningarnir ekki ganga nógu
langt. Hann kallar eftir auknum
stuðningi og talar mikið um bága
stöðu sauðfjárbænda. En svo segir
hann: „Það er ekki hægt að sleppa
því að ræða tollasamninginn í
tengslum við þetta [...] Heyrast
þær sögur úr stjórnarflokkunum
að þetta tvennt sé algerlega samtvinnað. Annar flokkurinn muni
ekki greiða götu búvörusamninganna nema tollasamningurinn
komi með eða öfugt. Er það svo,
hæstvirtur ráðherra? Er það hinn
pólitíski díll?“
Guðlaugur Þór Þórðarson, vara-

þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, tekur í sama streng og
margir samflokksmenn hans um
búvörusamninga. „Ég hef áhyggjur
af því að verið sé að stefna í hættu
þeim árangri sem við náðum í hagræðingunni. Mér finnst að úrvinnslan eigi að vera eins og aðrar greinar
undir samkeppnislögum og mér
finnst að við ættum að setja okkur
metnaðarfyllri markmið þegar
kemur að þessari atvinnugrein varðandi gæði og heilnæmi vörunnar.
Síðan verðum við að skoða þessi
mál í samhengi við tollasamninginn
við ESB. Ég hef ekkert legið á þeirri
skoðun minni að ég er mjög ósáttur
við búvörusamningana eins og þeir
liggja fyrir.“ Hann muni gera hvað
hann getur til að fá þeim breytt,
segir hann. snaeros@frettabladid.is

www.volkswagen.is

Nýr Volkswagen Caddy

Glæsilegur vinnubíll
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.
(2.135.226 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

Mitsubishi L200 er kominn með nýtt útlit, aukið rými og meiri snerpu. Þú finnur varla
sterkbyggðari og áreiðanlegri bíl. Svo er hann svo notadrjúgur að erfið verkefni munu bara
gleðja hann. Komdu og náðu þér í nýjan L200 áður en hann flýgur frá þér.
Mitsubishi L200 Intense
6 gíra beinskiptur, fjórhjóladrifinn frá:

6.890.000 kr.

„Hér er því kominn bíll sem mjög auðvelt er að mæla
með og sannast sagna átti reynsluökumaður alls ekki
von á svo góðum bíl er hann var sóttur.“
Finnur Thorlacius, Fréttablaðinu

FYRIR HUGSANDI FÓLK
HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði
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Bandaríkjaforseti flýtir heimför sinni

Ekkert lát er á mótmælum vegna dauðsfalla svartra manna af völdum lögreglu. Barack Obama Bandaríkjaforseti hefur flýtt heimför úr
opinberri ferð til Spánar vegna ástandsins og hvetur til samstöðu. Ofbeldi gegn lögreglumönnum sé bjarnargreiði við málstaðinn.

mynd/epa

mynd/AFP

mynd/AFPx

Allt ofbeldi í garð
lögreglumanna er
vítaverður glæpur og það ber
að ákæra fyrir slíkt.
Barack Obama Bandaríkjaforseti

það bjarnargreiði við málstaðinn,“
sagði Obama í Madrid. „Allt ofbeldi
í garð lögreglumanna er vítaverður
glæpur og það ber að ákæra fyrir
slíkt,“ sagði hann og hvatti til sam
stöðu. „Ég held að mikill meirihluti
þeirra sem tengist Black Lives Matt
er-hreyfingunni vilji í rauninni sjá
betra samband á milli lögreglunnar
og samfélagsins,“ sagði Obama.
kristjanabjorg@frettabladid.is

mynd/EPA

mynd/xAFP

Í Dallas minntist fólk lögreglumanna sem voru myrtir. Í Louisiana voru sumir mótmælenda vopnaðir. Mótmælendur ullu
miklum umferðartöfum í mótmælum sínum í Minnesota í gær.

TIL AFGREIÐSLU STRAX

RENAULT KANGOO

RENAULT KANGOO, DÍSIL
1,5 L. VÉL, 90 HESTÖFL
Verð: 2.411.000 kr. án vsk.
2.990.000 kr. m. vsk.

Renault atvinnubílar hafa slegið í gegn með hagstæðu verði, ríkulegum búnaði
og úrvali sparneytinna bensín- og dísilvéla. Komdu og reynsluaktu nýjum Kangoo
og láttu sölumenn okkar gera þér tilboð í nýjan Renault atvinnubíl.

Eyðsla 4,3 l/100 km*

ALVÖRU ATVINNUBÍLL

www.renault.is
GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

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

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri
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Bandaríkin Ekkert lát er á mótmæl
um í Bandaríkjunum vegna nýlegra
dauðsfalla svartra manna af völdum
lögreglu. Mótmælin eru hvað hörð
ust þar sem þrír menn voru skotnir
til bana af lögreglu, Philando Castile
í Minnesota, Alton Sterling í Louisi
ana og Delrawn Small í New York.
Á laugardag lokuðu mótmæl
endur í Minnesota vegum og ullu
umferðarteppum, skutu upp flug
eldum og grýttu grjóti að lögreglu.
Í Louisiana mættu liðsmenn hóps
sem kalla sig Nýjan flokk svörtu par
dusana, lögreglu, sumir þeirra vopn
aðir. Tugir hafa verið handteknir
þótt mótmælin hafi að mestu farið
friðsamlega fram. Þá hefur lögregla
þurft að beita táragasi og gúmmí
kúlum.
Í New York fór fram friðsamleg
mótmælaganga um miðja nótt,
mótmælendur kyrjuðu: „Ekkert
réttlæti – enginn friður.“
Í Dallas minntist fólk fimm lög
reglumanna sem voru myrtir á mót
mælasamkomu gegn lögregluof
beldi.
Barack Obama, Bandaríkjaforseti,
hélt í gær í opinbera ferð til Spánar,
en stytti ferð sína vegna ástandsins.
Hann fer til Dallas á þriðjudag og
mun þar halda ræðu á minningarat
höfn um lögreglumennina fimm.
Hann sagði ofbeldi í garð lögreglu
manna skaða mannréttindabaráttu.
„Hvenær sem einhver okkar sem
hefur áhyggjur af sanngirni í réttar
kerfinu ræðst á lögreglumenn er
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SspÓrPleústfetruðar
Þú færð þetta varla ódýrara!

Hefst í dag 11. júlí kl. 12:00
og stendur í sólarhing!
Fleiri dagsetningar og verðdæmi á plusferdir.is!

Kanarí
Roque Nublo
FRÁ:

59.900 kr.*

Verð miðast við að bókað sé á netinu. Birt með fyrirvara um prentvillur.

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö börn
í íbúð með 1 svefnherbergi. Verð frá
76.900 kr. á mann m.v. tvo fullorðna.

Brottför: 13. júlí
7 nætur

Mallorca
Sol Alcudia Center
FRÁ:

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö börn í
íbúð með einu svefnherbergi. Verð frá
91.400 kr. á mann m.v. tvo fullorðna.

Brottför: 26. júlí
7 nætur

Benidorm
Paraiso Centro
FRÁ:

69.900 kr.*

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö börn
í íbúð með 1 svefnherbergi. Verð frá
93.900 kr. á mann m.v. tvo fullorðna.

Brottför: 15. júlí
7 nætur

69.900 kr.*

Albír
Albir Playa
FRÁ:

69.900 kr.*

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö börn í
tvíbýli með morgunverði. Verð frá 82.900
kr. á mann m.v. tvo fullorðna.

Brottför: 22. júlí
7 nætur

Almeria
Arena Center
FRÁ:

84.900 kr.*

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö börn
í íbúð með einu svefnherbergi.
Hálft fæði Verð frá 104.900 kr. á
mann m.v. tvo fullorðna.

Brottför: 21. júlí
7 nætur

Tenerife
Los Alisios
FRÁ:

99.900 kr.*

á mann m.v. tvo fullorðna í íbúð
með einu svefnherbergi.

Brottför: 16. júlí
7 nætur

* Innifalið: Flug, skattar, gisting, taska og fararstjórn.
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Þetta fólk

11. júlí 2016

MÁNUDAGUR

Halldór

Þ

Magnús
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

Staldra við og
leggja það á
okkur að
kynna okkur
almennilega
hvaða fólk
þetta er sem
við erum að
draga í dilka.

að dylst engri heilvita manneskju
hversu skelfilegar afleiðingar kynþáttahyggja hefur á daglegt líf fjölda
fólks á hverjum degi. Sú hugmynd að
kynþætti fylgi ákveðnar eigindir hefur
leitt af sér fordóma og hatur í gegnum
aldirnar með hörmulegum afleiðingum. Hugmyndir
byggðar á kynþáttahyggju hafa lengi grasserað á
meðal Íslendinga og hér, eins og víða um veröld,
eru afleiðingarnar ömurlegar. Einstaklingar, börn
sem fullorðnir, fjölskyldur og samfélagshópar sæta
aðkasti og fordómum byggðum á litarafti þeirra,
upprunalegu þjóðerni, trúarbrögðum eða öðru því
sem samfélagið notar meðvitað eða ómeðvitað til
þess að draga fólk í dilka.
Blessunarlega eru ekki margir yfirlýstir rasistar
eða kynþáttahatarar á Íslandi en þeir eru því miður
til staðar. En engu að síður virðast smásálarlegar
hugmyndir kynþáttahyggjunnar hafa komið sér
þægilega fyrir hjá þjóðinni. Dálítið eins og hver
önnur óværa sem á það til að gjósa upp fyrirvaralaust
og brjótast fram í ólíklegasta fólki, skoðunum þess og
orðræðu með alhæfingum og fordómum sem engum
er sómi að en marga særir og skaðar.
Ein algengasta birtingamynd rasisma í íslensku
samfélagi eru einfaldlega orðin „þetta fólk“. Með
þeim er oftar en ekki vísað með neikvæðum hætti til
ákveðins hóps sem deilir t.d. litarafti, uppruna eða
trúarbrögðum. Í framhaldinu fylgir oft fullyrðing
byggð á fáfræði um hvaða eigindir og hegðun séu
einkennandi og allt er það neikvætt og skaðlegt í
huga viðkomandi. Oftar en ekki fylgir fullyrðing um
það sem ætti að vera betra fyrir „þetta fólk“ eins og
t.d. að það eigi frekar að „vera heima hjá sér“ jafnvel
þó svo það eigi heima á Íslandi eða að það „verði að
aðlagast“ eða með öðrum orðum að það eigi að reyna
að vera eins og viðkomandi.
Með þessum, að því er virðist, sakleysislegu fullyrðingum um „þetta fólk“ erum við í raun að næra
fordómana og hatrið. Næra rasisma og auka á þjáningar þeirra sem eru dregin í dilka, dæmd án dómstóls og refsað í daglegu lífi. En ef við viljum í raun og
veru skapa hér mannvænt og gott samfélag, sem er
væntanlega draumur okkar flestra, þá þurfum við að
láta af þeim ósóma að næra rasískar hugmundir.
Nú er sá tími löngu runninn upp að við tökum
höndum saman um að útrýma rasisma úr íslensku
samfélagi. Fyrsta skrefið getur verið að hvert og eitt
okkar sé meðvitað um orð okkar og æði í daglegu
lífi og í hvert sinn sem þessi orð „þetta fólk“ ætla að
skreppa af tungunni eða bregða sér á lyklaborðið,
þá skulum við staldra við. Staldra við og leggja það á
okkur að kynna okkur almennilega hvaða fólk þetta
er sem við erum að draga í dilka. Við skulum lesa
um þau, brosa til þeirra á götu, heilsa þeim, kynnast
þeim og kannski bjóða þeim í fisk á þriðjudagskvöldi. Þá munum við auðvitað komast að því að
„þetta fólk“ er eins og annað fólk. Það á sér drauma,
vonir og þrár. Það elskar börnin sín, er heiðarlegt og
vill lifa í sátt og samlyndi í góðu mannvænu samfé-

ALLTAF

VIÐ HÖNDINA
Þú getur lesið Fréttablaðið í heild sinni
á Vísi og í Fréttablaðs-appinu

... allt sem þú þarft

Frá degi til dags

Kristileg löghlýðni
Tilraun presta í Laugarneskirkju
til að veita hælisleitendum grið
hefur leitt í ljós sérstæðan ágreining í söfnuði þjóðkirkjunnar.
Á meðan margir standa með
viðleitni prestanna til að minna
á kærleikann eru aðrir fokvondir
og segja prestana hafa hvatt til
lögleysu. Lögunum verði að fylgja.
Jafnvel þótt þau leiði fólk í lífshættulegar aðstæður.
Sumir þeir sem mótmæla
borgaralegri óhlýðni prestanna
eru hinir sömu og mótmæltu því
á sínum tíma að kirkjan fengi
ekki að boða trú sína í skólum.
Þannig virðist skipta máli í hverju
óhlýðnin við íslensk lög felst.
Fóru einfaldlega í fýlu
Prestarnir vöktu með athæfi sínu
athygli á mikilvægum málstað og
fengu fólk til að rýna í framgöngu
stjórnvalda gegn varnarlausu
fólki. Slíkar aðferðir borgaralegrar óhlýðni hafa áður verið
notaðar og stundum orðið mannkyni til framdráttar. Á meðan
að þeir sem hæst hafa um óhæfu
kirkjunnar hafa lítið til síns máls
og standa pínlega rökþrota.
Þeir fóru í fýlu og það er allt
og sumt. Þeir sem hafa sagt
sig úr þjóðkirkjunni geta ef til
vill stofnað sinn eigin söfnuð,
þar sem meiri áhersla er lögð á
löghlýðni en þeim þykir gert í
þjóðkirkjunni. Þá væri forvitnilegt að fylgjast með hvaða gildi úr
kristinni trú slíkur söfnuður velur
sér að hafa í hávegum.
kristjanabjorg@frettabladid.is

Lærdómurinn af Chilcot

U

Stefán Pálsson
ritari Samtaka
hernaðarandstæðinga

Skýrslan leiðir í ljós hvernig njósnastofnanir og
ráðuneyti á
Vesturlöndum voru
ófær um að
meta rétt
stöðu mála í
Írak.

m fátt hefur verið fjallað meira í fjölmiðlum
síðustu sólarhringa en rannsóknarskýrslu þá
sem kennd er við Sir John Chilcot. Vinnan við
skýrsluna, sem fjallar um aðdraganda og framkvæmd
Íraksstríðsins, tók sjö ár. Hún er ógnarmikil að vöxtum
og nánast samfelldur áfellisdómur yfir herleiðangri
þeirra Tony Blair og George W. Bush í Írak.
Bresk blöð hafa ekki vandað Blair kveðjurnar og forsíður flestra þeirra hafa verið undirlagðar af flennifyrirsögnum um blekkingarvef forsætisráðherrans fyrrverandi. Skiptir þar litlu þótt mörg þessara dagblaða hafi á
sínum tíma stutt stríðsreksturinn með ráðum og dáð.
Tony Blair er í dag ærulaus maður og er það vel. En
það væru stórkostleg mistök að draga þann eina lærdóm af skýrslunni miklu að Blair hafi farið með ósannindi, stýrst af óskhyggju eða látið stjórnast af annarlegum hvötum. Chilcot-skýrslan sýnir okkur nefnilega
fram á takmarkanir þeirra stofnana sem mestu ráða á
sviði hermála í heiminum.
Skýrslan leiðir í ljós hvernig njósnastofnanir og ráðuneyti á Vesturlöndum voru ófær um að meta rétt stöðu
mála í Írak, sjá fyrir framvindu mála eða túlka fyrirliggjandi gögn. Svo virðist sem hasarmyndir frá Hollywood
hafi verið notaðar sem heimildir um hvernig nýta
mætti tæknibúnað og meintir sérfræðingar í innviðum
fjarlægra ríkja hafi hvorki þangað komið né talað
tungumál heimamanna.
Þetta er hinn raunverulegi lærdómur sem vert er
að draga af skýrslu Chilcots. Tony Blair er útbrunninn stjórnmálamaður og rúinn trausti. Orðspor hans
skiptir engu. En enn í dag treysta Vesturlönd á sömu
stofnanir með sömu hugmyndafræði og sömu vanhæfni og leiddu til Íraksstríðsins 2003. Einfeldningsleg
trú á hernaðarlegar íhlutanir í flóknum samfélögum
er enn allsráðandi meðal Nató-þjóða, líkt og sjá hefur
mátt í Líbýu, Jemen, Sýrlandi og Afganistan svo dæmi
séu tekin. Áhrifalítil smáríki á borð við Ísland, sem
studdu Íraksstríðsvitleysuna, hafa á engan hátt lagst í
greiningu á utanríkisstefnu sinni til að fyrirbyggja að
slík mistök endurtaki sig. Hvað sem öllum skýrslum
líður virðast Vesturlönd staðráðin í að læra ekki af
sögunni.

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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Einn góðan veðurdag
Í dag

Guðmundur
Andri Thorsson
rithöfundur

É

g heyrði á sunnudagsmorgni
um daginn á Rás eitt Ríkisútvarpsins skemmtilegt samtal
þeirra Jóns Ólafssonar og Ævars
Kjartanssonar við Kristínu Jónsdóttur sagnfræðing sem kom mikið
við sögu í Kvennaframboðinu og
Kvennalistanum á sinni tíð og hefur
skrifað um þessi framboð bókina
„Hlustaðu á þína innri rödd“.

Sakna Kvennó
Eftir þáttinn fór ég að hlusta á mína
innri rödd og fann að ég saknaði
Kvennalistans; saknaði þess hvernig
þær gátu stundum verið óvissar í
sinni sök og leitandi í stað þess að
knýja fram vilja sinn eins og við
eigum að venjast frá stjórnmálamönnum, hvernig þær gátu einbeitt
sér að því sem þær töldu skipta
máli en hirtu síður um hitt; hvernig
þær neituðu að láta eins og prófessjónal stjórnmálamenn; saknaði
heilindanna sem einkenndi þær
alltaf á hverju sem gekk, hugmyndanna, einlægninnar, andrúmsloftsins í kringum þær, fjörsins og
leiksins sem var aldrei langt fjarri.
Svei mér ef rifjaðist ekki upp
fyrir mér um hvað stjórnmál eiga
að snúast – ekki frama og völd og
auð einhverra stertimenna eins og
stundum mætti ætla þegar fylgst
er með fréttum af pólitík – ekki
um múgæsingar og þaulræktað
hatur milli hópa og þjóða – ekki
um þessi eilífu fundasköp og
umræður um fundarstjórn forseta
sem alltaf verið að ræða hér – og
ekki um spælingaframleiðslu netfréttamennskunnar þar sem sífellt
er verið að segja okkur frá nafngreindu fólki sem „hraunar yfir“ og

Flokkar eru valdastofnanir
og útdeilingarstofur á gæði
og þeir hafa tilhneigingu til
að vilja viðhalda sér.

„hjólar í“ samborgara sína eins og
slíkt háttarlag sé í frásögur færandi
eða háttur siðaðs fólks.
Stjórnmál snúast um að leysa
aðkallandi verkefni þannig að samfélagið gangi og verjast atlögum
sérhagsmunaseggja sem vilja sölsa
undir sig sameiginlegar eigur. Þau
snúast um að láta skólana ganga og
vegina vera opna. Þau snúast um
spítalana og almenningsklósettin.
Og svo framvegis.

Hvar er draumurinn?
En þau snúast líka um annað og
meira, og kannski síður áþreifan-

legt. Í grein í nýjasta hefti TMM
færir Þröstur Ólafsson það í tal að
vinstri menn hafi einhvers staðar
í allri varnarbaráttunni gagnvart
eyðingaröflum skefjalausrar markaðshyggju misst frá sér útópíuna
sem er svo mikilvægur aflvaki í
öllu pólitísku starfi – misst sjónar
á framtíðinni. Vinstri menn hættu
að sjá fyrir sér einn góðan veðurdag þegar allt verður gott. Verkalýðshreyfingin lítur á það sem sitt
meginhlutverk að halda verðbólgu
í skefjum, sem er virðingarvert, en
það kemur stundum út eins og barátta hennar snúist fyrst og fremst
um að halda launum almennings,
millistéttarinnar, niðri. Verkalýðshreyfingin hefur líka verið svo föst
í atvinnustefnu síðustu aldar að
hún hefur ekki náð sambandi við
samtök umhverfisverndarfólks,
sem hafa gert að sínum mikilvægustu mál okkar tíma, sjálfa framtíð
mannkyns á jörðinni.
Og þannig mætti ganga á röðina
og skoða samtök og flokka sem
alþýðufólk kom á fót á síðustu öld í
baráttunni um brauðið og lífsbjörgina. Neistinn dofnar og baráttan
snýst um að halda í horfinu, láta

MS – Og hvað svo?

bandalagsmenn notuðu fyrsta
tækifærið sem gafst til að laumast
út bakdyramegin og stofna VG, sinn
gamla flokk með nýrri kennitölu
sem væri laus við „kratana“. Og
kratarnir gerðu allt sem þeir gátu
til að breyta SF í Alþýðuflokkinn.
Ég fór að hugsa um þetta eftir að
ég hafði hlustað á hana Kristínu
tala við þá Ævar og Jón í útvarpinu:
Eiginlega var Kvennalistinn eini
flokkurinn sem lagði sig niður af
heilindum þegar Samfylkingin var
stofnuð. Og þar starfa þær sumar
enn, við góðan orðstír.
En þær höfðu þetta í Kvennó
– þessa tilfinningu fyrir einum
góðum veðurdegi. Þessa starfsgleði
þess sem starfar að stjórnmálum til
að gera heiminn betri fyrir afkomendurna. Því fylgi einhver leikur,
frjálsræði og fjör. Þetta andrúmsloft færðist svo yfir í Besta flokkinn
og þaðan – vonandi – í Píratana.
Kvennó var kannski eini flokkurinn
sem lagði sig niður af heilindum
við stofnun SF en andi þeirra og
hugsjón er þó lífvænlegri en hinna
flokkanna sem neituðu að fara.

SÉRHÆFUM
OKKUR Í
ÞRIFUM
FYRIR
HÚSFÉLÖG

VÖNDUÐ
VINNUBRÖGÐ

Húsfélagaþjónustan ehf.
Sími 555-6855
wwwhusfelag.is • husfelag@husfelag.is

Ingimar Karl
Helgason,
blaðamaður og
félagi í VG

Norrænu krabbameinssamtökin (NCU) auglýsa
eftir umsóknum um styrki
til krabbameinsrannsókna

Þ

að er alveg ljóst að það eru
engir sjóðir í félaginu sem
hægt er að ganga í þannig að
svona sektir, hvort sem það eru 100
milljónir, 1000 milljónir eða 2000
milljónir koma bara frá einum stað.
Úr vösum neytenda.“ – Ari Edwald,
forstjóri MS í fréttum RÚV.
Mjólka ætlaði að keppa við risann, en var gleypt. Aðferðin varð
Samkeppniseftirlitinu tilefni til
að leggja mörg hundruð milljóna
króna sekt á fyrirtækið. Forstjórinn
strengir þess heit að þú kæri lesandi
munir borga sektina. Enginn vill
sitja aðgerðarlaus undir slíku. En
hvað á að gera?
Mjólk eða léttmjólk, smjör,
ostur, skyr og jafnvel rjómi kallast
nauðsynjar á flestum heimilum.
Er málið að sniðganga MS? Sýna
óánægju í verki með því að versla
við þá keppinauta sem enn eru til?
Hversdagslegar mjólkurhillur í matvörubúðinni virka eins og þær hafi
verið hannaðar til að kæla niður
eldmóðinn. Það virðast fáir kostir í
boði aðrir en að borga sektina.
Í grunninn snýst málið um framferði stjórnenda fyrirtækis sem spila
á regluverk sem hyglar því sérstaklega. Það býr við forréttindi sem
voru veitt með lögum. Lögin þarf

ekki ganga á réttindi sem tók mikla
elju að ná fram.
En stjórnmál þurfa líka að snúast
um einn góðan veðurdag. Þau þurfa
að snúast um tilfinningu fyrir einhverjum áfangastað í ótilgreindri
framtíð þar sem við viljum að
afkomendur okkar geti átt gott líf;
að barátta okkar leiði til þess að
heimurinn verði svolítið betri, þar
sem orð eins og „góður“ eru ekki
notuð í niðrunarskyni af fólki sem
aðhyllist hatur og ótta. Þau snúast
um hamingjudrauminn.
Flokkar eru valdastofnanir og
útdeilingarstofur á gæði og þeir
hafa tilhneigingu til að vilja viðhalda sér. Það gerðist til dæmis
þegar Samfylkingin var stofnuð
í kjölfar velgengni Reykjavíkurlistans. Þá voru lagðir niður þeir
flokkar sem runnu saman – Alþýðuflokkur, Alþýðubandalag, Kvennalisti og (Þjóðvaki, sem varla var
annað en vettvangur fyrir framboð
Jóhönnu Sigurðardóttur). Hinn eini
sanni og eilífi fjórflokkur sem alltaf
er á vinstri kantinum. Þetta gekk
nokkuð vel, þangað til Alþýðu-

Rannsóknirnar skulu byggja á samstarfi vísindamanna norrænu landanna og hafa að markmiði að:

Í forréttindum handa einum
er fólgið óréttlæti allra hinna.

að endurskoða eða afturkalla. Þetta
er verkefnið framundan.
Fákeppni er orð sem oft heyrist í
fréttunum. Hér finnst varla sá bransi
að nota þurfi alla fimm fingur annarrar handar til að telja upp keppinautana. Olía, apótek, bankar, matvara, heimsendar pizzur. Engum
finnst fákeppni góð. Hvað segjum við
um einokun?
Ranglæti er líklega það orð sem
kemst ansi nálægt því að lýsa stöðunni. Í forréttindum handa einum er
fólgið óréttlæti allra hinna.
Almenningur byrjar að tapa þegar
samkeppnislögin eru sniðgengin.
Beinn og óbeinn skaði bitnar á okkur.

Við höldum svo áfram að tapa þegar
við komumst ekki hjá því að greiða
sektina sem sá brotlegi leggur á okkur
með verðhækkun. Enn tapar almenningur þegar matarkörfur og mötuneyti berast til Hagstofunnar. Samkeppnissektin er orðin að verðbólgu.
Rökin fyrir lögvernduðum forréttindum eins liggja ekki í augum uppi.
Ekki snýst þetta um fæðuöryggi eða
sérstöðu landbúnaðar norður í hafi.
Hvorki garðyrkja né kjötframleiðsla
fá svoleiðis, ekki frekar en annar fyrirtækjarekstur.
Við sem ekki sættum okkur við
framferði og aðstöðu MS getum
sýnt hug okkar í verki og látið til
okkar taka í kælinum. En það þarf
meira til. Löggjöf veitti einum réttindi umfram aðra. Þetta verður
kosningamál í haust, en hvað svo?
Þingmenn verða að skoða málið frá
grunni. Alþingi verður að taka málið
föstum tökum og leiða til niðurstöðu.
Þar þurfa hagsmunir almennings að
vera númer eitt. Það er ekkert annað
í boði.

•
•
•
•

Auka þekkingu og skilning á krabbameinum
Aukin skilvirkni forvarna
Efla árangur í krabbameinsmeðferðum
og endurhæfingu
Auka virkni í beitingu krabbameinsmeðferða í norrænu löndunum

Umsóknum skal skilað fyrir kl. 13 þann 1. sept. 2016.
Nánari upplýsingar um umsóknir eru á www.ncu.nu
Krabbameinsfélag Íslands hefur verið meðlimur í Samtökum norrænna
krabbameinsfélaga, Nordic Cancer Union (NCU) í yfir 60 ár. Samtökin
leggja áherslu á að styðja vísindarannsóknir á krabbameinum og nema
árlegir styrkir um 750.000 Evra eða 105 milljónum íslenskra króna.

www.krabb.is
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Portúgalar Evrópumeistarar í fyrsta sinn – þökk sé marki Éders

MÁNUDAGUR

Nýjast
EM 2016 í Frakklandi í gær

Úrslitaleikur
Portúgal - Frakkland
1-0 Éder (109.).

1-0

Varamaðurinn Éder, fyrrverandi
samherji Gylfa Þórs Sigurðssonar
hjá Swansea, tryggði Portúgölum
sinn fyrsta sigur á stórmóti þegar
hann skoraði sigurmarkið gegn
Frökkum. Cristiano Ronaldo
spilaði aðeins í rúmar 20 mínútur
en Portúgalar stóðu af sér sóknir
Frakka og tryggðu sér svo sigurinn
í framlengingu.
Pepsi-deild karla í fótbolta

FH - Víkingur R.

2-2

0-1 Gary Martin (10.), 1-1 Kristján Flóki Finnbogason (79.), 2-1 Atli Viðar Björnsson (87.),
2-2 Óttar Magnús Karlsson (90+3.).
Rautt spjald: Vladimir Tufegdzic, Víkingi
(38.).

FH og Víkingur skildu jöfn í hörkuleik í Kaplakrika. Víkingar voru
sterkari aðilinn í fyrri hálfleik en
brottvísun Vladimirs Tufegdzic
gerði þeim erfitt fyrir.

KR - Víkingur Ó.

0-0

KR tókst ekki að vinna nýliðana í
fyrsta deildarleiknum undir stjórn
Willums Þórs Þórssonar. Ólsarar
eru komnir með 18 stig og eru bara
þremur stigum frá toppliði FH.
Einlægur fögnuður Éder var hetja Portúgala gegn Frökkum í úrslitaleik EM 2016 á Stade de France í gær. Éder, sem mistókst að skora í 15 leikjum
með Swansea City á síðasta tímabili, kom inn á sem varamaður á 79. mínútu og þegar 11 mínútur voru eftir af framlengingunni skoraði hann
markið dýrmæta með góðu skoti. Cristiano Ronaldo fór meiddur af velli í fyrri hálfleik en Portúgalar sýndu mikinn styrk. Fréttablaðið/epa

Ofboðslega sátt við þetta
Aníta Hinriksdóttir og Ásdís Hjálmsdóttir enduðu báðar í 8. sæti í sínum greinum á EM í frjálsum íþróttum
á laugardaginn. Ásdís kveðst ánægð með árangurinn sem gefur góð fyrirheit fyrir Ólympíuleikana í Ríó.
Frjálsar íþróttir Ísland átti tvo
fulltrúa í úrslitum á EM í frjálsum
íþróttum í Amsterdam á laugardaginn; þær Anítu Hinriksdóttur
og Ásdísi Hjálmsdóttur sem kepptu
í 800 metra hlaupi og spjótkasti.
Arna Stefanía Guðmundsdóttir
keppti einnig í undanúrslitum í 400
metra grindahlaupi á laugardaginn.
Hún hljóp á 57,24 sekúndum og
endaði í 18. sæti í undanúrslitum á
sínu fyrsta stórmóti fullorðinna.
Ekki nóg með það, þá setti Hafdís Sigurðardóttir nýtt Íslandsmet
í langstökki á móti rétt fyrir utan
Amsterdam á laugardaginn. Hafdís
stökk 6,62 metra og var aðeins 0,08
metrum frá Ólympíulágmarkinu.
Laugardagurinn var því sannarlega
frábær hjá íslenskum frjálsíþróttakonum.
Aníta og Ásdís enduðu báðar í 8.
sæti í sínum greinum. Aníta hljóp
á 2:02,55 mínútum í sínu fyrsta
úrslitahlaupi á stórmóti utanhúss.
Fyrri hringurinn var mjög hraður
en Aníta gaf eftir á lokasprettinum
og kom síðust í mark á tíma sem er
nokkuð frá hennar besta.
Ásdís byrjaði af miklum krafti
í úrslitakeppninni í spjótkastinu
og kastaði spjótinu 60,37 metra í
fyrstu tilraun. Þetta er næstlengsta
kast Ásdísar á stórmóti en Íslandsmet hennar frá Ólympíuleikunum í
London fyrir fjórum árum er 62,77
metrar.
„Ég er ofboðslega sátt við þetta,“
sagði Ásdís þegar Fréttablaðið sló á
þráðinn til hennar í gær.
„Ég kem inn í þetta mót með nítjánda besta árangurinn í Evrópu í ár

Ásdís Hjálmsdóttir kastaði spjótinu 60,37 metra í úrslitunum. Fréttablaðið/getty

Ég vildi annað hvort kasta yfir 60 metra eða enda í
einu af átta efstu sætunum. Ég gerði bæði þannig að
ég er mjög sátt.
Ásdís Hjálmsdóttir

og af keppendunum á EM er ég einhvers staðar í kringum 16.-18. sæti.
Ég enda í 8. sæti þannig ég held að ég
geti verið ansi sátt.“
Ásdís endaði sem áður sagði í 8.
sæti sem er hennar besti árangur

á stórmóti. Tatsiana Khaladovich
frá Hvíta-Rússlandi hrósaði sigri í
spjótkastskeppninni en hún grýtti
spjótinu lengst 66,34 metra.
„Það var rosalega erfitt að kasta en
það var hrikalega mikill vindur inni

á vellinum. Að ná tveimur 60 metra
köstum í svona aðstæðum er alveg
frábært,“ sagði Ásdís.
„Ég vildi annað hvort kasta yfir 60
metra eða enda í einu af átta efstu
sætunum. Ég gerði bæði þannig að
ég er mjög sátt.“
Aðeins mánuður er þangað til
Ólympíuleikarnir í Ríó verða settir.
Ásdís er þar á meðal keppenda
en hún náði Ólympíulágmarkinu
þegar hún kastaði 62,14 metra á
móti í Ríga í Lettlandi í lok maí í
fyrra.
„Ólympíuleikarnir eru aðal atriðið og það sem við erum að æfa fyrir.
Þetta [EM] var bara generalprufa,“
sagði Ásdís sem keppir á tveimur
mótum áður en hún fer til Brasilíu.
„Ég keppi annað hvort á Demantamótinu í Mónakó á föstudaginn
eða svissneska meistaramótinu um
næstu helgi. Það er ekki enn komið
í ljós hvort ég komist inn en ég held
enn í vonina. Helgina þar á eftir
keppi ég svo á Íslandsmeistaramótinu. Ég flýg svo til Brasilíu í byrjun
ágúst, verð á opnunarhátíðinni
og fer svo í æfingabúðir og kem
ekki aftur í Ólympíuþorpið fyrr en
tveimur dögum fyrir keppni.“
Ásdís er á leið á sína þriðju
Ólympíuleika en hún endaði í 11.
sæti í London 2012. En hvaða markmið hefur Ásdís sett sér fyrir leikana
í Ríó?
„Ég er með mín markmið sem
ég ætla að halda fyrir mig þangað
til eftir keppnina allavega. Ég ætla
bara að gera eins vel og ég get,“
svaraði Ásdís.
ingvithor@365.is

Inkasso-deildin í fótbolta

Grindavík
Huginn

5–0 Þór
0–1 Leiknir R.

Leikmaður mótsins að
mínu mati er hinn geðþekki
Pepe, algjörlega magnaður.
#EMÍsland #fotbolti
Teitur Örlygsson

@teitur11

serena jafnaði metið
Serena Williams jafnaði met Steffi
Graf yfir flesta sigra á stórmóti (22)
þegar hún hrósaði sigri á Wimbledon-mótinu í tennis á laugardaginn. Williams lagði Angelique
Kerber að velli í úrslitum, 2-0.
Williams vann fyrra settið 7-5 og
það seinna 6-3. Þetta
er í sjöunda sinn
sem hún vinnur
Wimbledonmótið. Andy
Murray varð
hlutskarpastur í
karlaflokki. Skotinn bar sigurorð
af Kanadamanninum Milos
Raonic í úrslitaleiknum, 3-0.
Þetta er annar
sigur Murrays á
Wimbledon og sá
þriðji á stórmóti
á ferlinum.

Í dag

20.00 Þróttur - FylkirSport
22.00 Pepsi-mörkinSport
17.30 Valur - ÍBVValsvöllur
19.15 Stjarnan - FjölnirSamsungv.
19.15 Breiðablik - ÍAKópavogsv.

fólk
Kynningarblað
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laus við svitakóf og líður betur
Vistor hf. kynnir Femmenessence MacaLife og MacaPause eru fæðubótarefni fyrir konur, unnin úr macarót. Macarót
er þekkt fyrir góð áhrif á hormónatengd óþægindi kvenna, s.s. skapsveiflur, svitakóf og önnur einkenni breytingaskeiðs.

„Fyrir tæpum þremur árum fór
ég að finna fyrir breytingum, sér
staklega hitakófum og pirringi.
Ég er 49 ára, í góðu formi, heil
brigð, æfi líkamsrækt og hreyfi
mig reglulega. Einnig er ég mikið
á ferð og flugi svo þetta olli mér
töluverðri vanlíðan,“ segir Guð
rún Haraldsdóttir ferðaráðgjafi.
Guðrún starfar á söluskrifstofu
þar sem er mikill erill og alltaf
nóg að gera. „Það var ansi óþægi
legt að sitja fyrir framan fólk
og finna hitann byrja að stíga til
höfuðsins og svitann leka niður
bakið. Næturnar voru oft erfið
ar þar sem ég vaknaði rennandi
sveitt og ísköld og það skerðir
verulega gæði svefns sem hefur
svo áhrif í daglegu amstri. Þegar
ég var að velta fyrir mér hvernig
ég gæti snúið mér í þessu án þess
að hakka í mig hormóna frétti ég
af Femmenessence MacaLife og
ákvað að prófa þar sem þetta er
náttúruleg vara unnin úr maca
rót.“
Nú hefur Guðrún tekið Femme
nessence MacaLife í tæp þrjú ár
og finnur hún mikinn mun. „Ég er
miklu hressari og öflugri í dags
ins önn, sef betur og er laus við
svita- og hitakófin og á allan hátt í
betra jafnvægi, andlega og líkam
lega. Ég mæli hiklaust með FEM
MENESENCE fyrir allar konur.“

Ég er miklu hressari og öflugri í
dagsins önn, sef betur og
er laus við svita- og
hitakófin og á allan hátt í
betra jafnvægi, andlega
og líkamlega. Ég mæli
hiklaust með FEMMENESENCE fyrir allar konur.
Guðrún Haraldsdóttir

Jafnvægi án hormóna
Margar konur á miðjum aldri
finna fyrir óþægindum þar sem
hormónastarfsemi líkamans er að
breytast. Femmenessence styður
við framleiðslu líkamans á horm
ónum og getur þannig dregið úr
hormónatengdum óþægindum án
þess að innihalda hormóna. Virkni
Femmenessence hefur verið stað
fest í rannsóknum og birt í virtum
lækna- og vísindatímaritum.*
Femmenessence er framleitt úr
macarót (Lipidium Peruvianum)
en macarótin er að sögn Guðnýj
ar Traustadóttur, markaðstengils

Guðrún hefur tekið Femmenessence Macalife í tæp þrjú ár og finnur mikinn mun á sér. Áður fann hún fyrir hita- og svitakófum
og svaf illa á næturnar. Henni líður betur bæði andlega og líkamlega. MYND/EYÞÓR

Femmenessence
MacaLife og
MacaPause
l
l
l
l
l
l
l

Femmenessence MacaLife fyrir konur með
breytingaskeiðseinkenni

Femmenessence MacaPause er fyrir konur

eru með lífræna vottun í USA,
Evrópu og Japan
eru ekki erfðabreytt
eru „non GMO“
hafa Fair Trade vottun
er glútenfrítt
hentugt fyrir grænmetisætur.
Femmenessence inniheldur engin hormón, hvorki gervihormón, plöntuhormón né
soja.*

hjá Vistor hf. flokkuð sem „adapto
gen“ eða aðlögunarhvetjandi jurt
sem stuðlar að aðlögunarhæfni lík
amans þannig að hann á auðveld
ara með að verjast sjúkdómum og
stuðlar að því að koma jafnvægi á
líkamsstarfsemina. Skilyrði fyrir
því að kalla megi jurt aðlögunar
hvetjandi eru að hún hafi engar eit
urverkanir á líffæri og að langvar
andi notkun sé örugg.

Frekari upplýsingar má finna á Facebook undir Femmenessence.
Femmenessence fæst í helstu
apótekum og Heilsuhúsinu.

*Pre-Gelatinised Maca (Lepidium peruvianum Chacon) As Non-Hormonal
Herbal Remedy To Treat Menopausal Symptoms In Pre- And Post-Menopausal Women. Basic Clinical Pharmacology and Toxicology. Vol. 97, Supp l (1): 48.

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
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Elma Björnsdóttir er ellefu ára upprennandi smiður og mundar verkfærin af mikilli
snilld. myndir/Hildur Gylfadóttir
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Elma gerði sér lítið fyrir og smíðaði girðingu kringum kofann sinn.

Upprennandi
húsasmiður
Elma Björnsdóttir er ellefu ára liðtækur smiður. Hún hefur komið sér
upp skemmtilegum kofa við sumarbústað foreldra sinna í Grímsnesi og
girt hann af. Hennar uppáhalds verkfæri er borvélin.
„Kofinn er smíðaður úr
timbri. Hann er 3 fermetrar og svo er pallur fyrir
framan og aftan,“ útskýrir Elma Björnsdóttir, ellefu ára smiður.
„Ég nota hann yfirleitt
sem kaffihús og býð upp
á drullukökur og moldarkaffi, sem í þykjustunni
eru dýrindis kökur, og
annað bakkelsi og kaffidrykkir. Ég hef ekki gist í
honum ennþá, en það mun
koma að því.“

Elma við saumavélina.

Áttu þér eitthvert uppáhalds verkfæri og áttu
kannski verkfæri sjálf?
„Borvélin er uppáhalds
verkfærið mitt og ég á
hamar.“

Eru fleiri smíðaverkefni
á dagskrá? „Ég ætla að

Borvélin er
uppáhalds
verkfæri Elmu.

klára kofann. Það á eftir
að setja utan á hann og
laga hann að innan.“

Hefurðu búið eitthvað
fleira til í höndunum? „Ég

Byggðir þú hann sjálf?
„Pabbi minn byggði hann
og ég hjálpaði honum.“

Eldhúsáhöldin
komin á sinn
stað í kofanum.

Hefurðu smíðað eitthvað fleira? „Já ég er

búin að smíða girðingu í
kringum kofann, diskarekka, hillu fyrir bolla
og hanka fyrir potta og
pönnur.“

Dúkkufötin sem Elma saumaði.
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:
Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351, Vera Einarsdóttir, vera@365.is,
s. 512 5357 | Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 2447,
Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434, Jóhann Waage, johannwaage@365.is,
s. 512 5439, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

Hvað er svona skemmtilegt við að smíða? „Að

hef til dæmis saumað föt
á bangsann minn, smíðað
pall fyrir utan sumarbústaðinn, búið til kökudisk á
þrem hæðum og fleira.“

Hvað ætlarðu að gera í
sumarfríinu? „Vera uppi í

sveit.“
Efnilegur
húsasmiður.

Áttu gæludýr? „Ég á tvo
ketti, Halla og Brand og
einn hund, hana Týru.“
Hvað finnst þér skemmtilegast að gera? „Vera á

fá að nota verkfæri og
búa til hluti.“

hestbaki. Ég ætla að verða
hestakona þegar ég verð
stór.“

Kalkúnabollur
í núðlusúpu
450 ml kjúklingasoð
1 sellerístilkur fínt skorinn
1 gulrót skorin fínt
¼ bolli saxaður laukur
1 msk. smjör
1 egg hrært
½ bolli brauðmylsna
2 msk. þurrkuð steinselja
1 msk. worcestershire-sósa
¼ tsk. pipar
500 g hakkað kalkúnakjöt
1 bolli ósoðnar eggjanúðlur

Rennihurðarbrautir í úrvali

Járn & Gler hf. - Skútuvogur 1h.
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík
S: 58 58 900. www.jarngler.is

Hellið soði, selleríi og gulrót í stóran
pott. Látið suðuna koma upp, lækkið undir og látið malla undir loki í
10 mínútur. Mýkið laukinn á pönnu
og hellið í skál. Bætið eggi, brauðmylsnu, steinselju, worcestershiresósu og pipar út í og loks hakkinu.
Blandið saman og búið til bollur.

Næringarrík súpa.

Bætið bollunum út í soðið og látið
suðuna koma aftur upp. Lækkið undir og látið malla í 15 mínút-

ur. Bætið þá núðlum út í og sjóðið í
fimm mínútur í viðbót.
www.tasteofhome.com
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Sími 512 4900 • landmark.is

Magnús
Einarsson

Landmark leiðir þig heim!

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen
Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert
Maríuson

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

skjalagerð

Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 661 7788

Nadia Katrín
Sölufulltrúi
Sími 692 5002

Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Glæsilegar íbúðir við Grandaveg
Sala á nýjum glæsilegum
HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK
íbúðum við Grandaveg 42

hefur farið mjög vel af stað,
Blikahólar
26,9m
OPIÐ HÚS Í8DAG MILLI
KLUKKAN 14:00
OG 15:00
en Miklaborg er með þær í
Opið hús þriðjudaginn 12. júlí kl. 16:30 - 17:00

einkasölu.

Frum

Um er að ræða vel hannaðar og
frábærlega staðsettar íbúðir á
Seld
besta stað í Vesturbæ Reykjavíkur.
Flestum íbúðanna fylgja yfir 20 fm
Seld
svalir með svalalokun sem nýtast
vel og gerir íbúðirnar í raun stærri
Viltu vita hvers
en skráðir fermetrar segja til um.
ld
e
S
virði þín eign er?
Stutt er í alla þjónustu og iðandi
Frítt verðmat
mannlíf Miðborgarinnar og einnig
náttúrufegurðina úti á Seltjarnar Glæsileg nýuppgerð 63,2 fm. íbúð á 1. hæð  Falleg gólfefni, parket og flísar
 2-3 herb. með útleigumöguleika á herbergi  Sameigninlegt þvottahús á jarðhæð
nesi. Reiturinn liggur að sjávará jarðhæð (þar er auka sameiginlegt sal Björt og falleg íbúð á rólegum og góðum
síðunni og þar verða 141 íbúð á
erni)
stað
 Endurnýjaðar vatns– og raflagnir
tveimur til níu hæðum í glæsilegum Vel hannaðar og frábærlega staðsettar
 Stutt í alla þjónustu
íbúðir á besta stað í Vesturbæ ReykjaHólmvað 2-4
9 íbúðaLögg.
fjölbýlishús
á 788
þremur
hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi,
lyftu og Öllum
sérstæðum
bílskúrum.
lyftuhúsum.
íbúðum
fylgja Húsið
Elíner
Viðarsdóttir
fasteignasali s:
6464 • elin@islenskafasteignasalan.is
víkur.
Guðrún
H. Ólafsdóttir
Hdl/lögg.
845 7445
• gudrun@islenskafasteignasalan.is
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fullbúið
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lóðfasteignasali
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íbúðirí fullbúnar
án gólfefna
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fasteignasalan
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155-168
lagðar með eik, eða svartbæsaðri
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íbúðir ííbúðir
3ja tilfrá
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Háholt
Pétur sími 897
004714,ogMosfellsbær
Grétar sími 861 1639
löggiltir
fasteignasalar
stakt tækifæri til að eignast nýja
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íbúð í Vesturbænum á verði sem er
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vel samkeppnishæft við eldri fastMikið
er
lagt
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hönnun
GSM 897 0047
eignir á svæðinu.
og þægindi sem gjarnan er að
Berg
fasteignasala,
Háaleitisbraut
58
Byggingaraðili er verktakafyrirfinna
í
sérbýlum
einkenna
margar
Pétur Pétursson
tækið Þingvangur ehf. sem þekkt
íbúðanna svo sem hjónasvítur með
Sími
588fasteignasali
5530 • Netfang: berg@berg.is
lögg.
er fyrir að skila vönduðu og góðu
fataherbergi og baðherbergi og sér
Petur@berg.is
Pétur
Pétursson lögg. fasteignasali
verki, enda reynslumiklir aðilar úr
þvottahús. Innréttingar eru smekkverktakaiðnaði þar að baki.
legar
og
vandaðar
frá
HTH,
spónHáholt 14, Mosfellsbær

Sími: 588 5530 • berg@berg.is Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.
www.berg.is • GSM 897 0047 Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali V. 23,9 m. 1997
Petur@berg.is
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Gunnarsbraut. Norðurmýri.

Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á
Hlíðarhjalli
sérhæð.í Norðurmýri. Samtals: 143
flottum
stað við- Neðri
Gunnarbraut
Vönduð, mikið endurbætt og vel skipulögð 162 fm neðri
fm.sérhæð
Góðar áinnréttingar
og skipulag. Fallegur garður. Hús í
frábærum stað. Einnig fylgir með bílastæði í
góðu
viðhaldi.
m. 8598 og möguleiki á því
lokuð
bílskýli.V.
Þrjú39,4
góð svefnherbergi

fjórða. Björt stofa og borðsofa. Fallegur sólpallur í sérgarði.
Húsið stendur á skjólgóðum útsýnisstað í suðurhlíðum
Kópavogs. V. 49,9 m. Upplýsingar veitir Bogi, 699-3444.

Orrahólar.

Bæjargil.

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

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

Einbýlishús á Breiðdalsvík.

Guðbjörg G.
Blöndal

lögg. fasteignasali

Erla Dröfn
Magnúsdóttir
Lögfræðingur

Þægindi sem gjarnan er að finna í sérbýlum einkenna margar íbúðanna

Opið hús verður á
Grandaveginum í dag
mánudag milli kl. 17 og 18.
Allar frekari upplýsingar
gefa sölumenn Mikluborgar
í s.569-7000.

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

Jón
Bergsson hdl. og

Brynjólfur
Snorrason

lögg. fasteignasali

Klapparhlíð.

Gunnlaugur A.
Björnsson

Hvammabraut.

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Lindarbyggð. Mo

Vandað 189 fm. parhús á vin
Lokuð gata, góður garður og
hús. Stutt í gönguleiðr og skó
flottum stað í Mosó. V. 42,5

Finndu okkur
á Facebook

Móaabarð. Hafna

Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum
Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu
Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við
195 fm. einbýli við Móabarð í
Holtsvegur
411400
Grb. Frábært
Bílskúr.
Mávahlíð 43Stórar
- rúmgóð
útsýnisstað.
Stór lóð
fm.Arin útsýni.
og 4 svefnherbergi.
fjölbýli með Sóleyjarimi
sér inngangi.- fallegt
Fallegarendaraðhús
innréttingar. Stór og björt
Hvammabraut í Hafnarfirði.
svalirsérhæð.
í vestur. 2Laus
góðíbúð.
flott eldhús og baðherbergi. L
Húsið stendur á fallegum stað ofarlega í hlíðinni með fallegu
Vandað endaraðhús með innbyggðum bílskúr. Húsið er á tveimur
Góð um 106 fm sérhæð á frábærum stað í Hlíðunum. Að utan er
Húsið teiknað
af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða
stofa. 3 svefnherbergi.
Glæsilegt eldhús. Flott baðherbergi
herbergi og rúmgóð
stofa. Laus strax. V. 22 m. 8648
útsýni til suðurs og vesturs yfir Urriðavatn. Húsið er nýtt lyftuhús
hæðum og skráð alls 208,5 fm. Stór afgirtur sólpallur í bakgarði í
húsið nýlega steypuviðgert og steinað, endurbættir gluggar og
eign. V.
9,8
m.um8623
með þvottahúsi
. V.hellulagt
31 m.bílaplan.
8635 Suðursvalir og útsýni. Möguleiki
og er
íbúðin
180 fm með bílskúr. Stórar svalir. Íbúðin er afhent
suðriinn
og af
stórt
gler. Að innan er nýlegt eldhús ásamt flestum gólffefnum. Eignin
fullbúin, án gólfefna, með vönduðum íslenskum innréttingum frá
Birninum. Vandaður frágangur og mjög traustur byggingaraðili,
Flotgólf ehf. Íbúðin getur verið laus til afhendingar við kaupsamning. Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.
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Boðaþing 6 - glæsieign fyrir 55+.
Stórglæsileg um 145 fm íbúð á 2. hæð í vönduð viðhaldslitlu
lyftuhúsi fyrir 55 ára og eldri. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu.
Íbúðin er með stórri opinni stofu og suðursvölum. Hjónaherbergi
með fataherbergi og sérbaðherbergi ásamt einu gestaherbergi.
Þvottahús innan íbúðar. Vandaðar eikarinnréttingar og nýtt
parket. Íbúðin er laus fljótlega. Frekari upplýsingar veitir Finnbogi,
895-1098.

á 4-5 svefnherbergjum á efri hæð. Gólfefni eru parket og flísar.
Vandaðar innréttingar, innbyggð lýsing með Funk bus stýrikerfi. V.
64,5 m. Upplýsingar veitir Bogi, 6993444

Víðihvammur 5 Kóp. - falleg hæð. Opið hús.
Mikið endurnýjuð og falleg um 85 fm sérhæð á frábærum stað í
suðurhlíðum Kópavogs. Íbúðin er með tveim herbergjum og bjartri
rúmgóðri stofu. Nýlegt eldhús og endurnýjað baðherbergi. Parket
er á gólfum. Sérinngangur og sérbílastæði fylgir. Fallegur garður
í góðri rækt. V. 35,9 millj. Opið hús á morgun Þriðjudag frá kl.
17:15 - 17:45. Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

er tvær samliggjandi stofur með útgang á svalir í suður og tvö
stór svefnherbergi. Laus til afhendingar við samning. V. 45,9 millj.
Pantið skoðun hjá sölumönnum.

HÚ
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Kleppsvegur 6 - 3ja herbergja - OPIÐ HÚS
Góð 3 herbergja íbúð á 1. hæð í lyftuhúsi við Kleppsveg í
Reykjavík. Íbúðin er 84,5fm. og geymsla 6,6fm. samtals 91,1fm. Í
sameign er stór sameiginlegur garður. Eignin er miðsvæðis og
því stutt í verslun og þjónustu. Opið hús á morgun þriðjudag
kl. 18-18:30. Allar nánari upplýsingar veitir Erla Dröfn Magnúsdóttir s. 6920149.

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

Vindakór 14 - Glæsileg 4ra herb endaíbúð.
Björt um 130 fm íbúð. Rúmgott anddyri, þrjú góð svefnherbergi, sér
geymsla og þvottahús innan íbúðar. Samliggjandi stofa og eldhús
og er gengið út á góðar suður svalir frá stofu. Baðherbergi er
flísalagt í hólf og gólf. Úr eigninni er fallegt útsýni m.a. yfir Elliðavatn. Vel skipulögð og stílhrein eign í góðu hverfi þar sem stutt er í
alla þjónustu og út í fallega náttúru. Allar nánari upplýsingar veitir
Brynjólfu, 896-2953.

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
Fellsás 9A- Mosfellsbæ. Parhús á frábærum útsýnisstað.
S
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Eignin verður til sýnis miðvikudag frá
kl. 17.15 – 17.45
267,7 fm. parhús á tveimur hæðum á glæsilegum
útsýnisstað í Mosfellsbæ með innbyggðum 33,3
fm. bílskúr. Búið er að loka á milli efri og neðri
hæðar og er nýtt í dag sem sitthvor hæðin. Auðvelt er að opna aftur fyrir stiga á milli hæða. Auk
þess er búið að útbúa 32,2 fermetra stúdíó íbúð
undir bílskúr með baðherbergi og eldunaraðstöðu.
Aukin lofthæð er á efri hæð eignarinnar og svalir
til vesturs.

Sumarhús á eignarlóð við
Þingvallavatn.
Vel staðsett sumarhús við Þingvallavatn með útsýni
yfir vatnið og fjallahringinn. Húsið er byggt árið 2008
og stendur í Miðfellslandi. Lóðin er eignarlóð, fallega
ræktuð og 1.980 fm. að stærð. Lóðirnar við Víðilund
eru þær fremstu (næst vatni) og nýtur óhindraðs
útsýnis yfir vatnið og til fjalla. Rúmgott svefnloft er
yfir hluta bústaðar. Rafkynding og gólfhiti í bústað.
Barnahús og útiskúr á lóð ásamt rólum.

Eignin er í enda botnlanga með óhindruðu útsýni yfir sundin, Snæfellsjökul og Esjuna.

verð 28,5 millj.

verð 64,9 millj.

Kirkjulundur 14 – Garðabæ. 3ja herbergja íbúð.

Álfhólsvegur – Kópavogi. Efri sérhæð ásamt bílskúr.

Glæsileg 108,4 fm. íbúð á 1. 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 íbúðinni.

Góð 151,7 fm. efri sérhæð í tvíbýlishúsi. Eigninni
fylgir 37,0 fm. bílskúr og sér bílastæði. Yfirbyggðar
svalir eru til suðvesturs og nýtur mikils útsýnis.
Rúmgott eldhús. Björt stofa með arni og góðri
lofthæð. Þrjú herbergi. Rúmgott sjónvarpshol.
Ræktuð lóð. Frábær staðsetning, stutt í þjónustu
og skóla.

verð 47,9 millj.

verð 53,9 millj.

Súlunes – Garðabæ.

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

Vel skipulagt 6 herbergja 178,2 fm. endaraðhús
á einni hæð með innbyggðum 32,0 fm. bílskúr
á fallegum útsýnisstað við óbyggt svæði rétt við
golfvöll GKG í Garðabæ. Húsið er í góðu ástandi
að utan og þakkantur er nýlega endurnýjaður.
Samliggjandi stofur og fjögur herbergi. Skjólsæl
lóð til suðurs. Eignin er laus til afhendingar við
kaupsamning.

verð 54,9 millj.

verð 89,9 millj.

Glæsilegt sumarhús á eignarlandi - Kerhraun Grímsnesi

Sumarhús, Reykjadalur Hrunamannahreppi. Eignarlóð.
Vel staðsett 48,5 fm. sumarhús á frábærum stað
auk 11,3 fm. útihúss, um 20,0 fm. svefnlofts og 4
fm. garðhýsis, samtals að öllu meðtöldu 83,8 fm.
Reykjaból er staðsett á virkilega fallegum stað 6
km. innan við Flúðir í skjólsælum og fallegum dal er
nefnist Reykjadalur. Nóg er af heitu og köldu vatni
á svæðinu og er sumarhúsaþyrping á svæðinu,
sem samanstendur af 15 sumarhúsum, sjálfbær
með heitt og kalt vatn úr eigin borholum.

Virkilega glæsilegt 126,6 fm. sumarhús, að meðtalinni 12,0 fm. geymslu, á 5.780 fm. frábærlega
staðsettri eignarlóð við Kerhraun í Grímsnesi. Stór
verönd er við húsið og frá húsi og verönd nýtur
mjög fallegs útsýnis. Hitaveita er komin að húsinu.
Stór og björt stofa. Þrjú herbergi. Innbú, utan persónulegra muna, fylgir með eigninni. Á lóðinni hefur
verið útbúinn fótboltavöllur fyrir börn með trjágróðri
í kring og aðkeyrsla að húsinu er lögð rauðamöl.

Sumarhúsið stendur á 2.500 fermetra ræktaðri
og gróinni eignarlóð með fallegri tyrfðri flöt og
fallegum gróðri. Auk þess á sumarhúsið 2.684
fermetra hlutdeild í sameiginlegu aðliggjandi svæði
með trjágróðri.

verð 39,9 millj.

verð 17,9 millj.

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.

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.
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vatnsstígur 20-22

Vatnsstígur 20-22. 4ra herb. útsýnisíbúð. Tvær íbúðir á hæð.

S
HÚ
Ð
I
G
OP Í DA

tÚngata 3

Túngata 3. Glæsileg 6 herbergja íbúð.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45

Afar glæsileg og mjög vönduð 183,2 fm. útsýnisíbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi fremst við sjóinn á Vatnsstíg auk sér bílastæðis
í kjallara. Gólfsíðir gluggar eru í stofum og eldhúsi og nýtur útsýnis frá íbúðinni út á sundin. Úr stofum er útgengi á 61,2 fm.
þaksvalir með harðviðargólfi og skjólveggjum úr gleri og úr eldhúsi og hjónaherbergi er útgengi á mjög rúmgóðar og skjólsælar
suðursvalir. Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan hátt. Eignin skilast fullfrágengin að innan með öllum gólfefnum.
Aðeins tvær íbúðir eru á hæðinni. Verið velkomin.

Afar glæsileg 168,5 fm. 6 herbergja íbúð á 2. hæð í virðulegu steinhúsi með suðursvölum auk geymslu í kjallara og tveggja sér
geymslna í risi hússins. Eigninni fylgir einnig 17,9 fm. bílskúr á baklóð. Samtals er eignin 231,3 fm. Þrjár glæsilegar stofur
með arni. Nýlegar háglans innréttingar í eldhúsi. Fjögur herbergi.

verð 84,9 millj.

verð 145,0 millj.

4RA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA
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Þingholtsstræti 30.

strandvegur – sjálandi garðabæ.

Kambavað 1-3. ÚtsýnisíbÚð. stórar suðursvalir.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Glæsileg 98,3 fm. íbúð á 2. hæð með vestursvölum í lyftuhúsi á frábærum stað í miðbænum. Samliggjandi stofur með útgengi á svalir til vesturs. Tvö herbergi. Auðvelt er að
breyta annarri stofunni í svefnherbergi. Húsið að utan er í góðu ástandi, sem og þak, en
til stendur að setja nýjar og stærri svalir á hverja íbúð hússins næsta sumar, 2016.
Verið velkomin.
44,9 millj.

Útsýnisíbúð á efstu hæð. 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. Íbúðin er laus til afhendingar strax.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45
Glæsileg útsýnisíbúð með stórum suðursvölum á 3. hæð í fjölbýlishúsi á mörkum
Elliðavatns, Heiðmerkur og Rauðavatns. Sér bílastæði í bílageymslu. Útsýni frá
eigninni til suðurs að Bláfjöllum, yfir Heiðmörk og Elliðavatn. Ekki verður byggt frekar
til suðurs og helst því útsýni óhindrað. Verið velkomin.
34,9 millj.

49,9 millj.

4RA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

garðatorg 7 - garðabæ. laus strax.

helluvað - ÚtsýnisíbÚð.

bollagata 3.

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.

ELDRI BORGARAR

Útsýnisíbúð með suðursvölum í fjölbýlishúsi á mörkum Elliðavatns, Heiðmerkur og
Rauðavatns. Sér bílastæði í bílageymslu. Eingöngu tvær íbúðir á hverri hæð. Útsýni
frá eigninni er óviðjafnanlegt. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan
máta. Góð aðkoma. Sameign snyrtileg.

42,9 millj.

Mjög góð 82,5 fm. Íbúð í kjallara/jarðhæð í þríbýlishúsi. Íbúðin er vel innréttuð.
Endurnýjað baðherbergi. Falleg ljós innrétting í eldhúsi. Hellulögð aðkoma. Gróin og
ræktuð lóð. Íbúðin er laus fljótlega. Verið velkomin.

34,9 millj.

3JA HERBERGJA

2ja og 3ja herbergja
íbúðir óskast á söluskrá
grandavegur 47 – 60 ára og eldri.

Úthlíð. sérinngangur.

Mjög góð 86,6 fm. útsýnisíbúð á 2. hæð auk 7,5 fm. yfirbyggðra svala og 7,7 fm.
sérgeymslu í kjallara. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. Samliggjandi stofur
með útsýni til sjávar. Tvö herbergi. Eignin var endurnýjuð að stórum hluta að innan
af arkitekt fyrir um 10 árum síðan Húsvörður er í húsinu.
Á efstu hæð hússins er sameiginlegur matsalur.
42,7 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
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Magnea S.
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali

viðskiptafræðingur,
lögg. fasteignasali

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

KRÍUNES 5, 210 GARÐABÆR
OPIÐ
HÚS

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
lögg. fasteignasali

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

Brynja Björg
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur
fasteignasali

Ásdís H.
Júlíusdóttir,
ritari

ÆGISÍÐA 60 – SÉRHÆÐ
OPIÐ
HÚS

Vorum að fá í sölu 236 fm einbýlishús við Kríunes á Arnarnesi í Garðabæ. Húsið skiptist í m.a. í stofu,
borðstofu, sólstofu og þrjú svefnherbergi (möguleiki að bæta við fjórða herberginu). Tvöfaldur bílskúr.
Húsið er skráð 236 fm, sem skiptist þannig 156,2 fm íbúðarrými, 38,2 fm sólskáli og 41,6 fm bílskúr. Eignin
er á frábærum stað, skjólsælt og góður suðurgarður, hús sem býður upp á mikla möguleika. Húsið stend
ur á 1.220 fm eignalóð. Eignin verður til sýnis mánudaginn 11. júlí n.k milli 17:15 og 17:15. V. 65 m.

VESTURGATA 23 – 101 RVÍK, ÚTSÝNISÍBÚÐ

131 fm 6 herbergja útsýnis sérhæð við Ægisíðu auk bílskúrs. Sérinngangur, snyrtileg og vel skipulögð
íbúð á 1. hæð. Rúmgóðar svalir. Einstök staðsetning nálægt miðbænum. Snyrtileg sameign er í kjallara
með snyrtingu og íbúð sem er í eigu allra eiganda í húsinu.
Opið hús þriðjudaginn 12. júlí milli kl. 17:15 og 17:45. Verð 79,8 m.

GUÐRÚNARGATA 7,

STÓRAGERÐI

105 REYKJAVÍK

- SÉRHÆÐ

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Vorum að fá í sölu glæsilega mikið endurnýjaða 3ja herb. 83,2 fm íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýlishúsi við
Vesturgötu. Ein íbúð er á hverri hæð. Íbúðin skiptist m.a. í samliggjandi stofu og eldhús/borðstofu, tvö
herbergi og baðherbergi. Íbúðin hefur nýlega verið endurnýjuð á smekklegan hátt m.a. gólfefni, innrét
tingar og tæki. Stigagangur er einnig nýstandsettur. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni. Frábær staðsetning
örstutt frá miðbænum. Íbúðin verður til sýnis mánudaginn 11. júlí n.k. frá 17:00 - 17:30 V. 39,9 m.

KVISTALAND 9,

STARRAHÓLAR 7,

108 REYKJAVÍK

Falleg160 fm neðri sérhæð með bílskúr við Stóragerði
23 í Reykjavík. Íbúðin skiptist m.a. í stórar stofur og þrjú
til fjögur svefnherbergi. Sér inngangur. Tvennar svalir.
Samkvæmt Þjóðskrá Íslands er íbúðin skráð 126,5 fm,
bílskúrinn skráður 28 fm og sér geymsla í kjallara skráð
5,9 fm.
Verð 49,5 millj.

KRISTNIBRAUT 29,

ÞVERHOLT 26, ÍB. 03-01

113 REYKJAVÍK

105 REYKJAVÍK

111 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

Vel skipulagt og fallegt 192,2 fm einbýli á einni hæð ásamt
33,0 fm bílskúr, samtals 225,2 fm á mjög eftirsóttum stað
í fossvoginum. Húsið er teiknað af Albínu Thorðarson
arkitekt og byggt árið 1977 úr steinsteypu. Húsið skiptist
m.a. í stofu, borðstofu og fjögur herbergi. Arinn er í
stofum. Nánari uppl. veitir Kjartan Hallgeirsson fast.sali
í s: 8249093.

Vel staðsett sex herbergja 141,9 fm efri hæð og ris, auk
bílskúrs við Guðrúnargötu, 105 Reykjavík. Íbúðin skiptist
m.a. í tvær stofur og fjögur herbergi. Eignin er mjög
vel staðsett í Norðurmýrinni, stutt frá miðbænum og
Miklatúni.
Eignin verður til sýnis mánudaginn 11. júlí n.k.
milli 17:15 og 17:45.
V. 49 m.

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Sérhæð í tvíbýlishúsi (sem áður var einbýlishús) á
einstaklega góðum stað við Elliðaárdalinn. Eignin er 144,2
fm þar af er bílskúr 23 fm. Rúmgóðar svalir útaf stofu.
Glæsilegt útsýni. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu,
garðstofu, herbergi og tvö baðherbergi. Auðvelt væri að
bæta við herbergjum.
Eignin verður til sýnis mánudaginn 11. júlí n.k. milli 17:15
og 17:45. V. 41,9 m

Mjög falleg og vel um gengin 96,8 fm 3ja herbergja íbúð
á 3. hæð (efstu) við Kristnibraut í Grafarholti. Glæsilegt
útsýni er frá íbúðinni en auk þess er þvottahús innan
íbúðar, suðursvalir og stæði í bílageymslu.
Eignin verður til sýnis mánudaginn 11. júlí n.k. milli 17:00
og 17:30.
V. 33,9 m.

Snyrtileg og góð 3ja herb. íbúð við Þverholt í Reykjavík.
Íbúðin skiptist m.a. í hol, rúmgóða stofu, eldhús, baðher
bergi, sér þvottaherbergi og tvö herbergi. Sér geymsla í
kjallara ásamt stæði í bílgeymslu. Góðar svalir eru útaf
stofu. Góð staðsetning, miðsvæðið og stutt í fjölbreytta
þjónustu.
Eignin verður til sýnis þriðjudaginn 12. júlí n.k. milli
17:15 og 17:45. V. 38,9 m.

DALSEL 31,

MÁNATÚN 15,

GOÐATÚN 25,

TEIGASEL 9, ÍBÚÐ 03-06

ÍBÚÐ 00-01, 109 REYKJAVÍK

105 RVK - ÚTSÝNISÍBÚÐ

210 GARÐABÆR

109 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Snyrtileg og vel um gengin 2ja herbergja 58,7 fm íbúð í
kjallara. Stór og björt stofa, snyrtilegt eldhús og geymsla
innan íbúðar. Nýlegir gluggar og gler er í íbúðinni.
Opið hús verður þriðjudaginn 12. júlí frá kl. 17:45 – 18:15.
Verð 19,9 millj.

3ja herbergja 127,3 fm íbúð á 6. hæð í nýju glæsile
gu 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 uppl. veitir Reynir Björns
son lögg. fasteignas. s: 8958321 V. 63,9 m.

Einbýlishús á einni hæð við Goðatún í Garðabæ. Húsið er
169 fm þar af íbúð 129 fm og bílskúr 40 fm. Stór gróin lóð.
Húsið skiptist m.a. í stofu, sólstofu með heitum potti, þrjú
herbergi, eldhús, þvottahús og baðherbergi. Innangengt
er í bílskúrinn. Húsið hefur verið töluvert verið standsett
að utan. Sig er í húsinu en nánari upplýsingar um það
liggja fyrir á skrifstofu Eignamiðlunar. V. 39,5 m.

Björt og rúmgóð 3ja herbergja 93 fm enda íbúð á 3. hæð
(efstu) við Teigasel í Seljahverfi Reykjavíkur. Stór stofa,
rúmgóðar svalir til suðvesturs, sameign snyrtileg og fall
egt útsýni. Göngufæri frá skóla, leikskóla og íþróttasvæði
ÍR. Eignin verður til sýnis þriðjudaginn 12. júlí n.k. milli
17:15 og 17:45.
Verð 27,5 millj.

KÖGURSEL 48,

HRÓLFSSKÁLAMELUR 3,

109 REYKJAVÍK

170 SELTJARNARNES

Vel staðsett og bjart fimm herbergja 158,2 fm parhús,
með bílskúr, við Kögursel í Reykjavík. Verönd til suðurs.
Eignin er vel staðsett í botnlangagötu, grónu og mjög
fjölskylduvænu umhverfi. Stutt er í skóla, leikskóla og
verslun. Þetta hús er í hlýlegu og barnvænu umhverfi.
Eignin verður til sýnis mánudaginn 11. júlí n.k. milli 18:00
og 18:30. V. 47,9 m.

Glæsileg 4ra herb. 134 fm íbúð á 1. hæð í nýju fjölbýlishú
si 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 fasteigna
sali sýnir íbúðina s: 861 8511 V. 62 m.

HRÍSÁS 2 – SUMARBÚSTAÐUR Í SKORRADAL.

OPIÐ
HÚS

Vorum að fá í sölu Hrísás 2 í landi Indriðastaða í Skorradal. Um er að ræða nýlegan vandaðan samtals
69,3 fm sumarbústað (heilsárshús), tekinn í notkun 2006, sem stendur á eignarlandi og á útsýnisstað.
Landið er mjög gróið með fallegum rjóðrum, grasflöt og læk sem rennur á lóðarmörkum. Bústaðurinn
stendur á jaðarlóð á lokuðu svæði með öryggishliði og öryggismyndavélum. Frábært útsýni. Óbyggt land
að vestanverðu og ekki skipulagt undir byggð. Stutt í alla þjónustu í Borgarnesi. Auðveld aðkoma er að
húsinu og rúmgóð bílastæði. Nánari upplýsingar veitir Kjartan Hallgeirsson fasteignasali í síma 8249093.
V. 25,9 m.

EIGNARLÓÐ VIÐ ELLIÐAVATN
GILSBAKKI

OPIÐ
HÚS
Við Elliðavatn, Gilsbakki
(Vatnsendablettur)
Fallegt og einstaklega vel staðsett 175,7 fm einbýlishús við
bakka Elliðavatns. Húsið stendur á 3000 fm eignarlóð, sem
er skógi vaxinn. Húsið er sex herbergja auk stofu, borstofu
og setustofu. Risloft er yfir hluta hússins. Í kjallara er rúm
gott þvottahús og stórt herbergi. Möguleiki á því að skipta
upp lóðinni í tvær 1500 fm lóðir. Verð 79,9 millj.
Eignin verður til sýnis miðvikudaginn 13. júlí n.k.
milli 17:15 og 17:45.

HOLTSVEGUR 37-39 - 210 GARÐABÆ
OPIÐ
HÚS

Andri Guðlaugsson
löggildur fasteignasali
s.6622705
andri@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 11. JÚLÍ FRÁ 17-18.00
Glæsilegar íbúðir!
• Stærð íbúða frá 90 til 140 fm
• þriggja til fjögurra herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum
• Vandaðar innréttingar frá Axis
• Quartz steinn í eldhúsborðplötum
• Glæsilegt útsýni frá flestum íbúðum
• Afhending september 2016
Nánari upplýsingar um eignina gefa

Kjartan Hallgeirsson
löggildur fasteignasali
s. 8249093
kjartan@eignamidlun.is

Andri Guðlaugsson
löggildur fasteignasali
s.6622705
andri@eignamidlun.is

535-1000
BORGARTÚNI 30 / 105 REYK JAVÍK
stakfell@stakfell.is / w w w.stakfell.is

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali
GSM 820-2399

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 893-2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri / Hdl.
Lögg. fast.sali/leigumiðlari
GSM 895-2049

GUÐMUNDUR H.
VALTÝSSON
Löggiltur fasteignasali
Viðskiptafræðingur B.Sc.
GSM 865-3022

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur
Aðstm. fasteignasala
GSM 660-4777

HRAFNTINNA VIKTORÍA
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A.
Aðstm. fasteignasala
GSM 820-4242

EDWIN
ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
GSM 893-2121

SIGURÐUR FREYR
SIGURÐSSON
Hdl.
Löggiltur fasteignasali
GSM 899-1229

ÞÓRIR ÖRN
ÁRNASON
Hdl.
GSM 611-4585

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Skrifstofustjóri
Aðstm. fasteignasala
GSM 690-4966

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
Rekstrarhagfræðingur MBA
Aðstm. fasteignasala
GSM 663-2508
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44,9M

LAUGARNESVEGUR 89, 105 RVK

O
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GUÐMUNDUR H. VALTÝSSON / 865-3022 / GUDMUNDUR@STAKFELL.IS

Mjög falleg og skemmtilega hönnuð 3ja herbergja íbúð á fjórðu hæð, á Laugarnesvegi 89 í Reykjavík, samtals 110 fm.
Eigninni fylgir sér stæði í bílageymslu. Sér inngangur er í íbúðina af svölum. Góð eign og stutt í flesta þjónustu og skóla.

LEIFSGATA 23, 101 RVK

31M

Laxatunga 205, 270 MOS

46,9M

O
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H
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GUÐMUNDUR H. VALTÝSSON / 865-3022 / GUDMUNDUR@STAKFELL.IS

Sölusýning mánudaginn 11.júlí 17:00-17:30 57,4 fm. tveggja
herbergja íbúð með sérinngangi, ásamt 35,0 fm. bílskúr sem
innréttaður er sem íbúð, eignin er alls 92,4 fm.

Vel hannað 183,4 fm parhús með innbyggðum bílskúr við
Laxatungu í Mosfellsbæ. Húsið afhendist fullfrágengið með
grófjafnaðri lóð að utan og tilbúið til innréttingar að innan.

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

Jason Ólafsson
Hilmar Jónasson
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

Hringbraut 119

Látraströnd 7

Tjarnargata

Langholtsvegur

Glæsileg 3ja herbergja 94 fm þakíbúð
auk stæði í bílgeymslu.
Stórbrotið útsýni til allra átta.
Endurnýjuð fyrir ca 10 árum. Golfflötur um
130 fm. Tvennar svalir, aðrar yfirbyggðar.

Fallegt einbýlishús á einni hæð
Heildarstærð eignar 242,8 fm
Íbúðarhúsið er 195,7 fm og bílskúr 47,1fm
Endurnýjað baðherbergi
Garðskáli með palli að stærð 14fm
Fallegur garður Hiti í innkeyrslu

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

Mjög falleg og vel skipulögð 78,8fm
3 herbergja íbúð í kjallara í góðu þríbýlishúsi
Húsið hefur verið steinað upp á nýtt og lítur
mjög vel út

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

46,6 millj.

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

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Háteigsvegur
4ra herbergja kjallaríbúð í viðulegu húsi
Skráð stærð 82,2 fm - sérinngangur
Eignin þarfnast endurbóta að innan

iBókaðu skoðun:
Verð :
Svan 697 9300 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

28,0 millj.
s. 899 5856

89,4 millj.

Stigahlíð 68A

Nánari upplýsingar:

Sunnubraut 50

Tilboð

Breiðavík

250 fm einbýlishús með aukaíbúð,
mörg baðherbergi 5 Svefnherbergi
Bílskúr með opnara
Gott útsýni er úr húsinu
Gróinn garður
Nánari upplýsingar:

128,5 fm íbúð á 5. hæð
Frábært útsýni til sjávar
Stórar stofur
Bílskúr

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

33,9 millj.

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

Selvað

s. 615 6181

Fagrihjalli

Mjög vel skipulögð 114,3 fm
4ra herbergja íbúð á 2.hæð
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu
3 stór herbergi
Eignin getur losnað fljótlega

Mjög fallegt 174,5 fm parhús með innbyggðum
28,6 fm bílskúr Húsið er á tveimur hæðum
með tvennum svölum, aðrar er mjög stórar
4 svefnherbergi 2 baðherbergi
Eignin er laus

Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

39,9 millj.

Verð frá:
Helgi 780 2700 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

www.miklaborg.is

64,9 millj.

Nánari upplýsingar:

55,9 millj.

Verð frá:
Helgi 780 2700 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

84,5 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Sléttuvegur 17

3ja herb íbúð, á 5 hæð í lyftuhúsi
Eignin er samtals 99,8 fm
Tvö svefnherbergi, baðherbergi
Rúmgóðar suðursvalir með
útsýni út á golfvöll

62,9 millj.

Miðtún
288 fm einbýli ásamt tvöf bílskúr
5 leigueiningar / miklar leigutekjur
Bílskúr útbúin sem studio íbúð
Gluggar endurnýjaðir að hluta

Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Bryndís Alfreðsdóttir löggiltur fasteignasali s. 854 2112

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 í vesturbæ Kópavogs
Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

33,9 millj.

Verð frá:
Helgi 780 2700 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

Skriðustekkur

480 fm einbýli í algjörum sérflokki á þessum vinsæla stað
Ekkert til sparað við hönnun og efnisval, en lokið var
við bygginguna árið 2011. Stórglæsilegar stofur með
tvöfaldri lofthæð að hluta. Einstök um 60 fm
hjónasvíta með baðherbergi, líkamsrækt og
stóru fataherbergi. Þrennar þaksvalir þar af einar
112 fm með heitum potti og fallegu útsýni.
í síma 773 6000
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

51,5 millj.

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

Teigasel 11
Falleg og vel skipulögð 93,3 fm3ja herbergja íbúð á
2.hæð að meðtalinni 10,6 fmsér geymslu í kjallara.
Í kjallara er einnig sameiginlegt þvottaherbergi og
sameiginleg hjóla- og vagnageymsla. Um er að ræða
íbúð sem var nánast öll endurnýjuð árið 2006, td
innrétting í eldhúsi og á baðherbergi (HTH), gólfefni,
tæki á baðherbergi og í eldhúsi ofl.

54,9 millj.

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

s. 615 6181

Bókaðu skoðun:

28,5 millj.

Verð :
Páll 893 9929 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

Skeiðarás 12

Hvassaleiti

574 fm iðnaðarhúsnæði á jarðhæð
Tvennar innkeyrsludyr
Húsnæðið er í dag tvískipt en hægt
að sameina.

Mjög vel staðsett 258,1 fm 7 herbergja
raðhús á 3 hæðum með innbyggðum bílskúr
4 svefnherbergi 2 svalir 2 baðherbergi
Eignin er laus strax

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

85,0 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

65,0 millj.

Verð :
Helgi 780 2700 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

s. 615 6181

MIKLABORG

MIKLABORG

- með þér alla leið -

www.miklaborg.is

.

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 11.júlí kl.17:00-17:30

Barónsstígur 21
Ólafsgeisli 111

Jónsgeisli

3ja herbergja íbúð á 2. hæð

Tvílyft hús að stærð 237,8 fm Bílskúr er 26,8 fm
Möguleiki á fimmta svefnherberginu
Arinn í stofu/útgengt úr stofu í garðinn
Innbyggðar suðursvalir og franskir gluggar
setja mikinn svip á eignina
Stórt og mikið upphitað plan fyrir framan bílskúr
Afgirtur suður garður með stórum palli

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

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

75,9 millj.

86,6 fm
Bókaðu skoðun:

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

Mikið endurnýjað
Snyrtileg sameign

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

63,5 millj.

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

Verð :

39,5 millj.

.

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 11.júlí kl.17:00-17:30

Skúlagata 10
Mánatún 7

Hvassaleiti

174 fm á 7 og 8 hæð efstu hæð
Þrennar svalir
2 bílastæði

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

Einstaklega vel staðsett 183,1fm 6 herbergja

4 svefnherbergi
Bílskúr
Mikið útsýni - efsta hæð
Samtals 187 fm

87,9 millj.
s. 569 7000

Penthouse íbúð á 2 hæðum ásamt
Bókaðu skoðun:

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

stæði í bílageymslu
Þrennar svalir - Einstak útsýni
Sjón er sögu ríkari

Bókaðu skoðun:

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

60,9 millj.

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

Eignin er laus strax

s. 615 6181

.

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 11.júlí kl.17:00-17:30

Perlukór 1c
Efra-Nes

Víkurás 4

Jörðin Efra-Nes í hjarta Borgarfjarðar. Sveitaparadís
aðeins rúmlega klukkutíma akstur frá Reykjavík
Glæsilega uppgert íbúðarhús í gömlum stíl og útihús
uppgerð af mikilli natni. Tómstunda og samkomuhús
sem rúmar 140 manns til borðs. Reiðskemma.
Veiðihlunnindi í Þverá/Kjarrá, heitt vatn. Innbú annað
en persónulegir munir fylgja með í kaupunum.

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

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

199 m
í síma 773 6000
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

eða tilboð

Glæsileg 4ra herb íbúð
115 fm að stærð með sérgeymslu
Stæði í lokaðri bílgeymslu
Vandaðar innréttingar í öllum rýmum
Nánari upplýsingar veitir:

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

29,9 millj.

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

Útgengt á sólpall frá stofu

Verð :

43,2 millj.

.

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 11.júlí kl.17:45-18:30

Fiskakvísl 11
Garðatorg 4A íbúð410

Kópavogsgerði 5-7

Glæsileg ný 3-4 herb. íbúð með stæði í bílageymslu
Magnað útsýni til sjávar og víðar
Frábært skipulag og vandaðar innréttingar
Tvö baðherbergi, tvennar svalir, þar af stórar
útsýnissvalir til vesturs þvottahús innan íbúðar

Íbúðin er 129,1 fm að stærð. Sérafnotaréttur út
úr stofu 45,2 fm. Afhendist fullbúin með gólfefnum.
Ísskápur og uppþvottavél fylgir.
Vandaðar eikar innréttingar frá Brúnás.
Einstök staðsetning við sjávarsíðuna
Fyrir borgara +55 ára.

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

59,9 millj.

Jason 775 1515 aðstm. fast.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958
Verð :

Bókaðu skoðun:

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

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

53,5 millj.

í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali
Verð :

Vel staðsett í litlu fjölbýlis er mjög falleg og
vel skipulögð 209,4 fm 5-6 herbergja
endaíbúð á efstu hæð með innbyggðum
bílskúr og auka herbergi í kjallara.
Glæsilegt eldhús
Arin í stofu.
Stórar suður svalir
Verð :

54,9 millj.

.

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 11.júlí kl.17:30-18:00

Básbryggja 15
Kópavogsgerði 5-7

Garðatorg 2A íbúð 301

Fullbúin glæsileg, 3ja herbergja endaíbúð
Íbúðin er á annarri hæð að stærð 124,0 fm
Afhendist fullbúin með gólfefnum
Ísskápur og uppþvottavél fylgir. Vandaðar eikar
innréttingar frá Brúnás. Einstök staðsetning við
sjávarsíðuna. Fyrir borgara +55. ára

Íbúðin er 106,9 fm þar af geymsla 7,2 fm íbúð með
svalir til suðurs með fallegu útsýni. Sérlega vandaðar
innréttingar og tæki. Innangengt verður frá bílakjallara
að lyftu, stigahúsi og geymslurýmum. Öllum íbúðum
fylgir stæði í bílakjallara ásamt mynddyrasíma.
Þessi íbúð selst fullbúin með parketi, loftljósum og
innfelldri uppþvottavél.

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

MIKLABORG

56,6 millj.

48,9 millj.

Glæsilega 5 herbergja íbúð við Básbryggju
Lítið fjölbýlishús, 2 eignir á hæð
Einstaklega mikil lofthæð og fallegir gluggar
Möguleiki á 4 svefnherbergjum
Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð :
Hilmar 695 9500 aðstm. fast.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

- með þér alla leið -

Opið eldhús og stórt baðherbergi

Verð :

48,9 millj.

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 12.júlí kl.17:00-17:30

Stakkholt 2b
Strandvegur

Nýleg og fallega innréttuð 125,6 fm

Afar falleg og vel skipulögð fimm herbergja
138,4 fm íbúð
Útsýni til sjávar og stæði í bílageymslu
Fjögur svefnh. og þvottahús innan íbúðar
Stórar glæsilegar stofur og
skjólgóðar suðursvalir

4ra herbergja íbúð á 5 hæð
Bókaðu skoðun:

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

Sérlega glæsilegt og viðhaldslétt fjölbýli Stæði
í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni
Útsýni og staðsetning íbúðarinnar er

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

í algerum sérflokki

Nánari upplýsingar:
Verð :
í síma 773 6000
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

63,5 millj.

Verð :

.

54,9 millj.

Aðalþing
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
Nánari upplýsingar:

84,9 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 12.júlí kl.17:30-18:00

miðvikudaginn 13.júlí kl.17:30-18:00

Tröllakór 18-20

Baugakór 14

íbúð 305

Fallega 3ja herbergja íbúð skráð hjá FMR 100,9 fm

Falleg 4 herbergja íbúð efri hæð í fjórbýli
Eignin er vel skipulög með
Bókaðu skoðun:
góðum innréttingum
Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala
Sérinngangur og stórar svalir
svan@miklaborg.is sími: 697 9300
Skóli og leikskóli handan götunnar

Íbúðin er 95,1 fm, eigninni fylgir sérgeymsla 5,8 fm
Stæði í bílageymslu / Gengið inn af svölum í íbúðina
Rúmgóðum L laga suðursvalir 17,5 fm
Nánari upplýsingar veitir:

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

Vandaðar innréttingar, heilstætt og fallegt yfirbragð
Íbúðin er laus og afhendist við kaupsamning

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

36,5 millj.

Verð :

Verð :

47,5 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 13.júlí kl.17:30-18:00

þriðjudaginn 12.júlí kl.17:30-18:15

Álfkonuhvarf 35

Heiðarlundur 9

íbúð 304

Falleg 234,6 fm efri sérhæð í tvíbýlishúsi
Íbúðarrými 184,7 fm og tvöfaldur bílskúr 49,9 fm
Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala Innréttingar og gólfefni eru í góðu standi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300
Gott útsýni og góður garður
Nánari upplýsingar veitir:

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

Einstaklega glæsilegar
2ja til 4ra herbergja íbúðir með
rúmlega 20 fm yfirbyggðum svölum
til viðbótar við skráða fermetra íbúðar.

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

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

64,9 millj.

Verð :

35,9 millj.

Grandavegur 42
Verð :

Nýbygging víkur !
Reykja
í Vesturbæ

•
•
•

Sér bílastæði í lokaðri bílgeymslu
Lyfta í hverjum stigagangi
Vönduð AEG tæki í eldhús

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flestar íbúðir með tveimur baðherbergjum
Svalalokanir
Baðherbergi, þvottahús og forstofa flísalögð
Fataskápar í herbergjum og forstofu
Þakíbúðir með um 150 fm þakgarði
2ja til 4ra herbergja íbúðir
Stærð íbúða frá 79 fm til 144 fm
Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir
Einkasala

m.a uppþvottavél, spanhelluborð með háfi,
ísskápur og frystir.

Nánari upplýsingar veita:

Á reitnum verða 141 íbúð á tveimur til níu hæðum en nú
hefst sala á 58 íbúðum í 3ja til 4ra hæða byggingum.
Einstök staðsetning í hjarta vesturbæjar Reykjavíkur
við sjávarsíðuna þar sem stutt er í alla helstu þjónustu
og iðandi mannlíf miðbæjar Reykjavíkur.

www.miklaborg.is

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

- með þér alla leið -

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

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

Páll Þórólfsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

MIKLABORG

MIKLABORG

Frábæ

rt verð

Þingvellir

Þrándartún
Glæsilegt og vel skipulagt einbýli
Staðsett í landi Þrándarlundar Skeiða og Gnúpv.
Afhendist fokhelt, alls 114,6 fm
Gert ráð fyrir þremur svefnherbergjum
Áhvílandi 16 millj kr. ÍLS lán, yfirtakanleg
Nánari upplýsingar:

19,9 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

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:

34,5 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Heilsárshús í Ásgarðslandi
Með gólfhita, Heitur pottur
2 svefnherbergi 90 fm auk rislofts
Eignarlóð 0,6 hektari
Vandað hús

Glæsilegt sumarhús með útsýni

Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

Vandaðar innréttingar og tæki
Alls 174 fm

29,9 millj.

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

s. 615 6181

54,9 millj.

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

s. 615 6181

4 hektara skógi vaxið land 92 fm sumarhús,
hænsnakofi, gróðurhús ofl
Tilvalið fyrir áhugafólk um skógrækt
Hentar vel fyrir ferðatengda þjónustu

38,5 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

1273 hektara jörð meðfram Langá
Á jörðinni er gott einbýli, 203 fm
Ein mesta laxveiðijörð landsins
Veiðihlunnindi rúmlega 7 millj
Skila skal inn tilboðum f. 15. júlí n.k.
Nánari upplýsingar:

Tilboð

í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Klausturhólar

Nesjar

Vel byggt sumarhús í landi
Stóra Hofs Gnúpvhreppi
Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti
Mjög vel viðhaldið hús 5500 fm
Leigulóð - Tryggur samningur

60 fm sumarhús í landi Grímsstaða
í Borgarbyggð
Stöplar komnir fyrir 12 fm gestahús
1,4 hektara eignarland
Þrjú svefnherbergi
Nánari upplýsingar:

29,0 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

18,9 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Brekkur 10

Efristígur 10

Glæsilegt sumarhús á útsýnisstað við Úlfljótsvatn.
Stærð 205,2 fm á 10.291 fm eignarlóð. Húsið skiptið
í 127,6 fm hæð og 77,6 fm kjallara með 2.10 lofthæð.
Húsið er timbur, byggt á staðnum en kjallari er
staðsteyptur. Umleikis húsið eru 200 fm af pöllum
með skjólgirðingum á steyptum sökklum, stór heitur
SPA pottur. Einstakt útsýni og mikil náttúrufegurð
á þessu fallega svæði

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

Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

54,9 millj.

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

Langárfoss Mýrum

Kotvöllur

Hrútalágar

Múlabyggð

Öndverðarnes

Vesturbrúnir

Nánari upplýsingar:

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

s. 615 6181

Litli-Klofi

s. 615 6181

Borgarstígur

Rúmlega 80 fm hús á góðum stað í Landssveit
5000 fm eignarlóð sem liggur við fallega á
Fluglendingarsvæði í grennd
Sláttutraktor fylgir með í kaupum
Stór og endurbætt viðarverönd m heitum potti
Nánari upplýsingar:

24,9 millj.

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

21,9 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Þrastarstekkur

96 fm heilsárshús við Brókarvatn á Mýrunum
Heitur pottur, skjólgóður pallur
Falleg staðsetning við klettabelti
Stutt í Brókarvatn
Nánari upplýsingar:

24,9 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nesjar Þingvallavatn

Einstaklega fallegt hús 60,9 fm að stærð.
Stendur hátt á 2450,0 fm eignarlandi í landi Nesja
á Þingvöllum. Glæsilegt útsýni yfir Hestvíkina, út
Þingvallavatn og fögur fjallasýn í bakgrunni.
Þinglýst á eignina að ekki er leyfilegt að planta háum
gróðri. Afhending við kaupsaming. Náttúruparadís.
Afhending við kaupsaming.

Húsið er 57,0 fm að stærð
Eignarland 1,0 hektari / útsýni, kjarrlendi
Tengiréttur við hitaveitu að Hæðargarði
Húsið upphitað með rafmagni
Hús sem hefur hugsað vel um

Fallegur bústaður m svefnlofti. Eignarland
1,976 m², 1790 m² getur fylgt með í kaupunum
Svefnaðstaða fyrir sex
Kjarrivaxtið land með fallegum trjám
Leiktæki /Þingvallavatn

Fallegur bústaður 83 fm,
sólskáli 17 fm af heildarstærð
Einstök staðsetning í landi Nesja, innst
botnlanga. Bústaðurinn stendur hátt, sólar
nýtur við frá morgni til kvölds. Kjarri vaxið land
Mikið útsýni. Báta aðstaða við vatnið

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

28,9 millj.

Eyrarskógur
50 fm sumarhús ásamt
16 fm viðbyggingu (glerskála)
Tvö svefnherbergi
Stór stofa og opið eldhús
Gott útsýni 4500 fm land
Nánari upplýsingar:

Miðfellsvegur
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

11,5 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

MIKLABORG

16,9 millj.

Verð :
Hilmar 695 9500 aðstm. fast.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Nánari upplýsingar:

33,5 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

16,9 millj.

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

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

- með þér alla leið -

27,7 millj.

Arkarholt
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
Nánari upplýsingar:

11,5 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

569 7000

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Opið hús

Hverfisgata 101
Hæð

101 Reykjavík

2-3 herbergi

37.000.000

78,2 fm

Gunnlaugur fasteignasali

Lundur 86 - bjalla 602
Íbúð 602

Tvær leigueiningar, góð staðsetning
844 6447

89.000.000

Öldugata 47 – 2. hæð

54,9-56,9 millj.

270 Mosfellsbær

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala 897 5930

Laus strax

Brandur fasteignasali

Efstaland 12 , 14, 16, 18

LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX!

159 fm

Vandaðar innréttingar. Tvær íbúðir á hæð

Opið hús

165,2 fm

200 Kópavogur

4 herbergi

HAGSTÆTT VERÐ - STÓRFENGLEGT ÚTSÝNI

Nýbygging

Opið hús

mán. 11. Júlí kl. 17.00-17.30

897 1401

Hæð

3 herbergi

35.900.000

Skólavörðustígur 40 - bjalla 401
Íbúð 401

3-4- herbergi

110.000.000
Opið hús

Þri. 12. júlí kl. 17.00-17.30

Reykjavík
81 fm

Vesturbærinn

Björt og falleg íbúð í steinsteyptu húsi
Þóra fasteignasali

777 2882

mán. 11. Júlí kl. 18.00-18.30

101 Reykjavík

119,2 fm

Laus strax

Fjórar útsýnissvalir – Nýlegt lyftuhús
Brandur fasteignasali

897 1401

mán. 11. júlí kl. 18.00-18.30

Grænlandsleið 18
Parhús

4 herbergi

67.900.000

113 Reykjavík
234 fm

Frábært útsýni

Stórglæsilegt parhús
Þóra fasteignasali

777 2882

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

IÐ

OP

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

bauganes 15, einbýli

Þórðarsveigur 18, 2.h.

gljúfrasel

opið hús mánud. 11.7 Kl. 17-17:30

opið hús Þriðjud. 12.7. Kl. 17-17:30

einbýli með 2 auKaíbúðum

S
HÚ

Bauganes 15, Skerjafirði, Reykjavík:
Fallegt rúmlega 132 fm. steinhús á fall
egum rólegum stað í Skerjafirði. Hæð
hússins er um 105 fm 27 fm. geymsla í
kjallara. ca. 28 fm. bílskúr fylgir þannig
að eignin er samtals rúmir 160 fm.
Lóðin er 630 fm. eignarlóð. Á hæðinni
eru tvö svefnherb., vinnuherb., eldhús
og endurnýjað bað. Gróinn garður og
góður pallur. Verð 62,9 millj. Opið
hús mánudag 11.7 kl. 17-17:30.
Verið velkomin.

IÐ

OP

Þórðarsveigur 18, 2.hæð, íbúð 0203:
Falleg vel skipulögð íbúð á annari
hæð í nýlegu lyftuhúsi. Tvö svefnher
bergi, stofa og suðursvalir, þvottaher
bergi innan íbúðar, geymsluherbergi
í íbúð og önnur geymsla á jarðhæð.
Gott eldhús og vandað baðherbergi.
Stæði í bílgeymslu fylgir. Opið hús
þriðjudag 12.7 fra kl. 17-17:30,
verið velkomin.

S
HÚ

Gljúfrasel: Ca. 364 fm. vel viðhaldið
einbýli á mjög góðum stað í
Seljahverfi á tveimur hæðum. Á efri
hæð hússins eru 4 svefnherbergi,
eldhús, baðherbergi auk stofu og
sólstofu sem er nýlega endurnýjuð
og með frábæru útsýni. Húsinu fylgja
tvær nýlega innréttaðar aukaíbúðir
sem henta vel til útleigu eða fyrir
fjölskyldumeðlimi. Góður tvöfaldur
bílskúr. Verð 76,9 millj.

Kirkjusandur

breiðahvarf sérhæð m. bílskúr

háteigsvegur

glæsileg íbúð í lyftuhúsi

Vönduð eign í sérfloKKi

Vönduð miðhæð til leigu

Kirkjusandur: Ca. 123 fm. björt og falleg
íbúð á 4. hæð í vönduðu lyftuhúsi með
bílgeymslu. Íbúðin skiptist í rúmgóðar
stofur, svefnherbergi, eldhús með
miklum og vönduðum innréttingum og
baðherbergi. Einnig er sólstofa. Útsýni
er frábært yfir flóann. Þvottaherbergi
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.

Sérhæð við Breiðahvarf í Vatnsenda
hverfi Kópavogs. Íbúðin er um 150 fm.
með geymslu og henni fylgir rúmlega
35 fm. bílskúr, samtals 185,6 fm.
Íbúðin er með sérinngangi, gólfefni
eru vandaðar flísar og parket. Innrét
tingar eru hannaðar af innanhús
sarkitekt. Gengið er á pall og verönd
frá eldhúsi og frá hjónaherbergi. Þetta
er einstaklega vönduð íbúð í nýlegu
húsi. Bókið skoðun hjá sölumönnum
Foldar Verð 74,9 millj.

Ca. 114 fm. vönduð miðhæð í
glæsilegu húsi ofalega við Háteigsveg
er til leigu. Áhugasamir hafi samband
við Önnu eða Viðar í s. 5521400
eða sendið tölvupóst á fold@fold.
is. Leiguverð íbúðar er kr. 295.000.-

sumarhús í eilífsdal Kjós

dalbraut, bíldudal

laugarvatn

hamrar 7

fallegt einbýli

heilsárshús m/ gestahúsi á eignarlóð

Ca. 43 fm. fm. vel staðsett sumarhús
á góðum stað, innarlega í landi
Valshamra í Kjós. Rafmagn er komið
að lóðarmörkum og vatn til staðar í
bústaðnum. Húsið stendur hátt og er
útsýni frá því fallegt. Fallegt umhverfi.
Verð 5,2millj.

hvað kostar eignin mín?

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

Ca. 150 fm. fallegt, vel staðsett
einbýli á Bíldudal. Þrjú svefnherbergi
auk vinnukróks. Rúmgóð stofa,
bjart og gott eldhús. Stór og gróin
lóð. Einstakt útsýni. Eigninni fylgir
timburhjallur. Verð 15,9 millj.

Mjög vandað frístundahús á 4.700
fm. eignarlóð v. Laugarvatn. Húsið er
rúmgott og auk þess fylgir gestahús.
Frábært útsýni er til fjalla og lóðin er
fallega gróin. Eignin er með leyfi til
gistireksturs. Svæðið er mjög gott,
akstursfæri frá Reykjavík allt árið og
stutt í alla þjónustu. Húsð er með risi,
rúmlega 70 fm, gestahús og geymla
um 23 fm., samtals 90100 fm. Verð
33,9 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

breiðvangur - Hafnarfjörður - 4ra með bílSKúr

• 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.

KluKKuberg - Hafnarfjörður - 4ra

Hraunhamar fasteignasala kynnir 129,3 fermetra 4ra
herbergja íbúð á fyrstu hæð ásamt bílskúr við Breiðvang 10
í Hafnarfirði.

Hraunhamar kynnir 105,6 fermetra 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum á einstökum útsýnisstað í Setbergslandinu
í Hafnarfirði.

Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús,
þvottahús, gang, þrjú herbergi, baðherbergi, geymslu og
bílskúr.

Eignin er með sér inngang og skiptist í forstofu, snyrtingu,
hol, stofu, borðstofu, 3 herbergi, baðherbergi og sér
geymslu. Stæði í bílageymslu. Mjög góð staðsetning.

Verð 29,9 millj.

Verð 33,9 millj. Laus strax.

Hringbraut - Hafnarfjörður

læKjargata 32

Sjarmerandi einbýlishús á þessum fallega útsýnistað í suðurbæ Hafnarfjarðar. Húsið er 145 fm. 4 svefnherbergi. Næg
bílastæði. Þetta hús er eitt af bæjarprýðum Hafnarfjarðar.

Hraunhamar kynnir glæsilega 85,2 fermetra 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð með sérinngangi frá svölum í nýju fjölbýlishúsi
með lyftu.

Verð 53,9 millj.

Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús, tvö herbergi,
baðherbergi, þvottahús og geymslu. Góðar suður svalir.
Frábær staðsetning.
Verð 32,9 millj.

HELLAGATA 15

Urriðaholti - 210 Garðabæ
•

Nýjar útsýnisíbúðir

•

3ja og 4ra herbergja

•

Bílageymsla og lyfta

•

Stærðir: 93 - 140 m 2

•

Verð frá 36,9 m.kr.

Í
TT
NÝ U!
L
SÖ

NÝTT
9 íbúða fjölbýlishús með lyftu og bílakjallara
Ásett verð frá kr. 36.900.000,Afhending í október 2016.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR
BJARNI Í SÍMA 895 9120

Bjarni
Sölufulltrúi
GSM: 895 9120

Sigurður
Fasteignasali
GSM: 898 6106

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN!

Fyrsta
vistvottaða
hverfið
á Íslandi

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

Strandvegur 15

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

Kríunes 11

210 Garðabæ

210 Garðabæ

Halla
Fasteignasali

89.700.000

Verð: 66.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. júlí kl. 17.30-18.00
Herbergi: 8

Glæsilegt, reisulegt og frábærlega staðsett einbýlishús með 2
svölum og innbyggðum tvöföldum bílskúr innst í botnlanga á
Arnarnesinu. Frábært útsýni m.a út á sjó, örstutt er út á stofnbrautir og búið er að endurnýja þakjárn. Á neðri hæð hússins
er möguleiki á aukaíbúð fyrir fjölskyldumeðlimi. Garðurinn er
gróinn og með heitum potti.

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. júlí kl. 17.30-18.00
Herbergi: 3

Stærð: 314,8 m2

Stærð: 140,9 m

2

Óhindrað sjávarútsýni!! Sérlega glæsileg, björt og vönduð íbúð á efstu hæð ásamt
2 stæðum í bílageymslu í góðu lyftuhúsi, sjávarmegin við Strandveginn í Sjálandi .
Aukin lofthæð er í íbúðinni og stórir gluggar. Innréttingar eru hannaðar af Guðrúnu
Margréti innanhúsarkitekt og sérsmíðaðar af Brúnás. Þær eru samrýmdar í allri
íbúðinni, hvítar/háglans og gegnheilt eikarparket er á öllum gólfum nema á baðherbergjum og þvottahúsi þar eru fallegar flísar.

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Tröllakór 18-20

203 Kópavogi

42.900.000

Fossahvarf 1

203 Kópavogi

Verð: 46.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. júlí kl. 17:00-17:30
Stærð: 122,1 m2
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.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Lautasmári 51

201 Kópavogi

34.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. júlí kl. 17.30-18.00
Herbergi: 4
OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. júlí kl. 17:15-17:45
Stærð: 83,9 m2
Vönduð 3ja herbergja búð á 2.hæð í snyrtilegu fjölbýli á góðum stað í Lindunum.
Íbúðin er vel skipulögð, 2 svefnherbergi, eldhús með góðri innréttringu og
borðkrók, flísalagt baðherbergi og stofa með útgengi á vestur svalir, á gólfum utan
votrými er vandað eikarparket.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Uppsalavegur 15

640 Húsavík

39.300.000

Stærð: 129,9 m2

Sérlega björt, falleg og vel skipulögð neðri sérhæð með afgirtum garði í viðhaldslitlu tvíbýli á góðum stað í Fossahvarfi. Íbúðin er með vönduðum, hvítum, háglans
innréttingum, ljósu parketi og ljósum flísum á gólfum. Rými íbúðar eru vel nýtt og
skápapláss afar gott. Frábært útsýni er frá íbúðinni m.a að Elliðavatni. Snyrtilegt
og barnvænt umhverfi, stutt í skóla, leikskóla, verslanir og fallegar gönguleiðir við
Elliðavatnið.

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Línakur 1b

210 Garðabæ

44.900.000

Langalína 20-26

SJÁLANDI Garðabæ

VAR
SJÁ ÝNI
S
T
Ú

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN 898-6106

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. júlí kl. 17:30-18:00

Hafið samband í gsm. 699-4610 Sigga Rut

Herbergi: 4

Herbergi: 4

Herbergi: 2-5

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.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Stærð: 120,9 m2

Glæsileg og rúmgóð, 4ra herbergja íbúð með sérinngangi af svölum. Gott útsýni
er frá íbúðinni yfir Garðabæinn. Innréttingar eru sérsmíðaðar og samrýmdar og
gólfefni er parket og flísar. Góðar suðursvalir. Frábær staðsetning þar sem stutt er
í skóla, leikskóla og alla helstu þjónstu.
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
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ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ ÞÍN EIGN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR
533-1616
www.lundur.is • lundur@lundur.is
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ðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30

yft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm
. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma.
ggja íbúða möguleiki. Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836

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
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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

• 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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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

Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

Dúfnahólar, laus fljótlega

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

HRINGDU

Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignasali
s. 896 1188

Unnur Karen
Karlsdóttir
s. 698 9056

533-1616

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.
V. 12,9 m. 4742
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8 8 110 fm íbúð á8 8tveimur efstu
5 herb.
Suðursvalir, got
hannað 179 fm parhús á tveimur
hæðumLandsvæði
í syðst í Álfheimum.34
Eikjuvogur – 104 Reykjavík
Seljabraut – 109 Reykjavík
Lóðir – 801 Selfoss
– 311 Borgarfirði
Íslands við húsg
hæðum, þar af 31 fm innbyggður
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í
Hlíðarás
1A Mosfellsbær
-OPIÐ HÚS KL.17-18.30
er sérgeymsla o
bílskúr.
Góðar innréttingar. Falleg
kjallara og í útleigu. Samtals er
KRINGLAN - Ofanleiti
Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
labraut-Langahlíð
2ja herb. Austurberg
Kristnibraut -lyftuhús
Grímsnes-HæðarendiÞingvellir/Miðfell
Hlíðarás
-OPIÐ
HÚS
KL.17-18.30
útsýnisstað.
Húsið
er tilsamtals
umíbúð312,4 fmVelþar
af 50,2fm
þvottahús. Gam
og 30 fm 1A
svalir.
skipulagt
einbýli á 2 hæðum, og rúmgóð
skipti. Verslunar og
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð Tvílyft
Fallegeinbýli
og sérlegaárúmgóð
ca.107
Falleg 2ja
3ja um 80 fm
Sumarhús áverönd
1 hektara
eignarlandi
CaMosfellsbær
40 fm sumarhús
í
Miðfellslandi
eignin 144,2 fm. Skipti á eign á
samtals
þar af innbyggður
sturými á horni Miklubrautar
63,5fm 2ja 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 fm þar af 50,2fm
bílskúr
á efri
hæð.
Húsið
fremst
í lokaðri götu.
Góð243,2fm
aðkoma.
einbýli
á
Húsið
V. 17,2 m. 6280
Stutt
í
skóla
.
Akranesi
möguleg.
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 framíbúða
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
æð og 52,3 fm pláss í kjallara.
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
V. 23,5 m. 6199
austurleið. Ýmis skipti
Verönd Stutt að Þingvallavatni.
V. 26,5 m. 5783

nýjum skiptasamningi telst
n u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

V. 8,9 m. 6306

Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668

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 1 6 • w w w . l u n d u r. i s • l u n d u r @ l u n d u r. i s
Mjög falleg, vel skipulögð nýuppgerð kjallaraíbúð í
Vel skipulögð og vel staðsett endaíbúð á þriðju hæð í
Ódýrar lóðir í Haukadal! Skemmtilega deiliskipulagðar
rótgrónu og rólegu hverfi. Íbúðin er 73,2fm og skiptist í
fjölbýlishúsi við Seljabraut 22. Íbúðin er skráð 96,3fm
sumarhúsalóðir við Heklurætur. Fallegt útsýni, frábær
stofu, 2 svefnherbergi, eldhús, anddyri, og baðherbergi
ásamt 30fm bílastæði í bilakjallara. Frábær staðsetning og staðsetning. Rúmlega hálfur hektari hver lóð eða samtals
með þvottaaðstöu. Íbúðin er með stórum gluggum og lítið nálægð við skóla og þjónustu. Íbúðin skiptist í 3 herbergi,
4,65 ha. Leyfi fyrir 65 fm. húsi á hverri lóð. Kalt vatn komið
niðurgrafin. Frárennslislagnir, dren og neysluvatnslagnir
baðherbergi , eldhús, stofa, suðvestur svalir með útgengi
að lóð og rafmagn á svæðinu. Lóðirnar seljast saman eða
endurnýjaðar. Ný eldhúsinnrétting, baðinnrétting og fatafrá stofu. Snyrtileg sameign.V-29,9 millj.
í sitthvoru lagi. Verð frá 1.300.000,- Frekari uppl. veitir
hirslur. Ný gólfefni, flísar og harðparket. V -32,9 millj.
Sigrún, sölufulltrúi í síma 857-2267 eða á sigrun@101.is

Miklabraut-Langahlíð

Ýmis skipti. Verslunar og Mikil
þjónusturými á horni Miklubrautar
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara.
Skv. nýjum skiptasamningi telst
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg

Kristnibraut -lyftuhús

ei
i s ti s t 1 1
D aD0a30 3 - L5
Álfheimar
herbergja
K rK r8 1801 0
8 18 1

Fallegt 20 hektara land í Borgarfirði 8 km. frá Borgarnesi, með fjallasýn allann hringinn. Verð 8,5 millj. Mjög
gróðursælt með berjalyngi og ýmsum lággróðri. Landinu
fylgir hluti af Álftatjörn. Spildan stendur á landi Ölvaldsstaða og liggur að landi Ferjubakka. Frekari uppl. veitir
Sigrún, sölufulltrúi í síma 857-2267 eða á sigrun@101.is

KRINGLAN - Ofanleiti

Eskifjörður -

Vel skipulagt ein
Snyrtileg
og nokkuð endurnýjuð
og sérlega
rúmgóð ca.107
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð
sala
– vantar
allar gerðirFalleg
eigna
áMiklabraut-Langahlíð
skrá
2ja herb. Austurberg
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
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
63,5fm
herb. íbúð áMöguleiki
efstu hæðá auka
á baði.Stórar suðursvalir með miklu
íbúðar. Skipti áþjónusturými
minna í Neðraá horni Miklubrautar
með skjólveggjum
út frá 2ja
stofu.
og
Lönguhlíðar.
Góð
staðsetning
og
vð
Austurberg.
Lagt
fyrir
Velþvottavél
staðsett eign
útsýni. Lítil útborgun, hagstæð
Breiðholt eða Kópavogi möguleg,
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.
ýmsir
möguleikar.
Samtals
109,6
fm
á
baði.Stórar
suðursvalir
með miklu
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
V.
23,5
m.
6199
V. 26,5 m. 5783
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss
útsýni. Lítil útborgun, hagstæð
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara.
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
Skv. nýjum skiptasamningi telst
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Einstakt
tækifæri

Sími 53

Langárfoss á Mýrum Borgarbyggð
– með laxveiðiréttindum

Til sölu er jörð sem er skráð
1.273 hektarar, henni fylgja laxveiðiréttindi í Langá samkvæmt
skráningu 13,4% og 36% hlutur í
Urriðaá og fær hún tekjur af leigu
veiðiréttinda í samræmi við það.
Jörðin er aðili að veiðifélaginu
Langá. Leigutekjur af veiðirétti
fyrir árið 2015 voru ca. kr. 7,3
millj., fyrir báðar árnar. Jörðin
liggur milli Langár og Urriðaár frá
ósum Langár uppað landi Háhóls

setustofu, þrem baðherbergjum
og fl. Glæsilegt útsýni er úr
húsinu. Geymslur og inntakshús
og miklir steyptir veggir við inngang hússins.
Frestur til að skila inn tilboðum
í eignina er til 15. júlí, 2016 og
gildistími tilboða skal vera til kl.
16.00 þann 22. júlí, 2016.
Upplýsingar gefa:

fyrir ofan þjóðveginn. Húsakostur
á jörðinni er hús á tveimur hæðum
sem er endurbyggt í hefðbundnum
íslenskum 19 aldar stíl og klætt
að utan með tjargaðri furu. Húsið
er skráð á matsstig 5 þ.e. tilbúið
til innréttinga. Gert er ráð fyrir
4–5 stórum herbergjum, eldhúsi,

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali
GSM: 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali
GSM: 899 1882
thorarinn@ eignamidlun.is

Stórikriki 2A - 270 Mosfellsbær

Brekkutangi 40 - 270 Mosfellsbær
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081
www.fastMos.is

Efstaland 12-18 - 270 Mosfellsbær
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Opið hús þriðjudaginn 12. júlí frá
kl. 17:30 til 18:00
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,
forstofu, baðherbergi, eldhús og stofu.
sérgeymsla í kjallara. V. 32,8 m.

S
HÚ

Hringdu og bókaðu skoðun
308,3 m² endaraðhús á þremur hæðum með
aukaíbúð í kjallara við brekkutanga 40 í
Mosfellsbæ. V. 58,5 m

Kvíslartunga 98 - 270 Mosfellsbær
Glæsilegt 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. V. 59,9 m.

Þverholt 9 - 270 Mosfellsbær

Hringdu og bókaðu skoðun

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00
Glæsileg 165,2-166,7 m² raðhús á tveimur hæðum með bílskúr. húsin standa á góðum stað hátt í
hverfinu. húsin er tilbúin til afhendingar í dag og afhendast fullbúin, án gólfefna, en baðherbergi og
forstofa eru flísalögð. hth innréttingar eru í eldhúsi, baði, forstofu og svefnherbergjum. lóð er
grófjöfnuð í rétta hæð. Á jarðhæð er forstofa, snyrting, eldhús, stofa, bílskúr og geymsla. Á efri
hæðinni eru þrjú svefnherbergi og baðherbergi. stórar svalir eru yfir bílskúr. V. 54,9-56,9 m.

Gerplustræti 20 – 270 Mosfellsbær

Hringdu og bókaðu skoðun

Grandahvarf 4 - 203 Kópavogur

stór og rúmgóð 118,5 m², 4-5 herbergja íbúð á
2. hæð í fjölbýlishúsi. íbúðin skiptist í forstofu,
eldhús, baðherbergi, þvottahús, hjónaherbergi, tvö svefnherbergi, stofu og borðstofu.
íbúðinni fylgir rúmgóð geymsla með glugga
við hlið inngangs í íbúðina sem í dag er notuð
sem unglingaherbergi. V. 35,5 m.

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.

Hringdu og bókaðu skoðun

Rauðamýri 1 - 270 Mosfellsbær

Miðleiti 4 - 103 Reykjavík
rúmgóð 120,7 m². 3-4ra herbergja
íbúð á 4. hæð, ásamt bílastæði í
bílageymslu. íbúðin skiptist í anddyri,
hol, samliggjandi stofur, tvö svefnherbergi. eldhús. baðherbergi og
þvottahús. 2 geymslur í sameign
og stæði í bílastæðahúsi. eignin er
skráð 146,1 m², þar af íbúð 120,7 m² og
bílastæði í bílageymslu 25,4 m² (skráð
sem bílskúr). V. 39,9 m.

Laus strax
fallegar og vel skipulagðar íbúðir í nýju fjölbýlishúsi við Gerplustræti 20 í Mosfellsbæ.
íbúðirnar afhendast fullbúnar með hth innréttingum, harðparketi á gólfum, en gólf baðherbergis og forstofu eru flísalögð. Afhending 1. 10.2016
67,1 m², 2ja herbergja íbúð á efstu hæð. V. 28,9 m.
2x 106,6 m² 3-4ra herbergja íbúðir á miðhæð V. 39,7 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun
Mjög rúmgóð 110,6 m², 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sérinngangi og timburverönd,
ásamt bílastæði í bílakjallar í lyftuhúsi.
Gott skipulag. Mjög rúmgóð svefnherbergi.
V. 35,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun
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TIL SÖLU –

RÓTGRÓINN VEITINGASTAÐUR
TIL SÖLU VEL REKINN, RÓTGRÓINN VEITINGASTAÐ Á FJÖLFÖRNUM
STAÐ Á STÓR-REYKJAVÍKURSVÆÐINU.
GÓÐUR REKSTUR - TILVALINN FJÖLSKYLDUREKSTUR
LÍTIÐ STARFSMANNAHALD - ÞÆGILEGUR OPNUNARTÍMI.
GÓÐUR LEIGUSAMNINGUR - STÓR HÓPUR FASTAGESTA.
Verð: 60 milljónir
Allar nánari upplýsingar veitir Gunnar Valsson, sími: 699-3702.

Sylvía Guðrún Sturla Bjarki
Walthersdóttir Hrafnsson
Löggiltur
fasteignasali

Sölufulltrúi

Margrét
Hjálmarsdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Leifur
Runólfsson

Baldur
Magnússon

Lögfræðingur

Löggiltur
fasteignasali

Þórdís
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Þórunn Gísladóttir lögg.fasteignasali
Salvör
Davíðsdóttir

Klausturhólar 28

Sölufulltrúi

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

Fjölbýli
3-4 herb
99,6 fm

OPIÐ HÚS

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala

sími: 695 9500
hilmar@miklaborg.is
Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Verð:

16,9 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

Sölufulltrúi

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Haukur
Hauksson

Sölufulltrúi

108 REYKJAVÍK

halldor@fr.is

618 9999

HJARÐARHOLTSVEGUR 11
Sérbýli
3 herb

Skrifstofa

270 MOSEFELLSBÆR

Sveitasæla rétt fyrir utan borgina. Sumarhús
við Meðalfellsvatn, bátaskýli og bátur fylgja
með í kaupum. 30 mín akstur frá Reykjavík.

77,9 fm

15.900.000 KR.

oddur@fr.is

782 9282

MÁNUDAGINN 11. JÚLÍ KL. 17.30-18.00

110 REYKJAVÍK

HRAUNBÆR 78
Fjölbýli
4-5 herb

Sjöfn
Ólafsdóttir

BÓKIÐ SKOÐUN

Falleg fjögurra herbergja íbúð í kjallara á
góðum stað í austurbæ Reykjavíkur. Mikið
endurnýjuð og snyrtileg eign.

32.900.000 KR.

Húsið er 57,0 fm að stærð
Eignarland 1,0 hektari
Útsýni, kjarrlendi
Tengiréttur við hitaveitu
að Hæðargarði
Húsið upphitað með rafmagni
Vel við haldið hús

Sölufulltrúi

Oddur
Grétarsson

BÓKIÐ SKOÐUN

FELLSMÚLI 2

Bókaðu skoðun

Hörður
Björnsson

Vel skipulögð íbúð í 7 íbúða húsi - einn eigandi frá upphafi.
Sérlega barnvænt umhverfi - Miðsvæðis í Hraunbænum.
Herbergi í kjallara með möguleika á útleigu.

111,2 fm

thordis @fr.is

31.700.000 KR.

862 1914
477 7777

fr@fr.is

www.fr.is

E I G N A M I Ð L U N
Pakkhúsið · Hafnarstræti 19 · Opið alla virka daga kl.9-17

Sími 466 1600

·
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HÚSABAKKI, SVARFAÐARDAL

Til sölu er Húsabakki í Svarfaðardal, Dalvíkurbyggð
Um er að ræða tvær byggingar sem áður voru notaðar undir rekstur Húsabakkaskóla, sem var
grunnskóli Svarfaðardalshrepps fram til ársins 2004. Húsabakki er í fallegu umhverfi
rétt við Friðland Svarfdæla skammt sunnan Dalvíkur.
Á staðnum eru tvö hús. Annað húsið er byggt árið 1953 og er skráð 675,8 m² að stærð og hitt húsið er
byggt 1966 og er skráð 556,4 m² að stærð. Húsin henta vel til ýmisskonar reksturs og eru nýtt í ferðaþjónustu að stærstum hluta í dag en í húsunum eru herbergi af ýmsum stærðum, íbúðir fyrir staðarhalda,
eldhús, matsalur, fundarsalir og gott útisvæði.
Við Húsabakka er einnig tjaldsvæði, félagsheimilið Rimar og sundskáli sem möguleiki
er að semja um leigu á samhliða kaupum á Húsabakka.
Óskað er eftir tilboðum í eignina og er tilboðsfrestur til kl. 12:00 föstudaginn 29. júlí 2016.
Dalvíkurbyggð áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Tilboð skulu gerð hjá Hvammi Eignamiðlun og frekari upplýsingar veitir Sigurður
á skrifstofu Hvamms – siggi@kaupa.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR SEM OG MYNDIR MÁ SJÁ Á WWW.KAUPA.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

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

Hjólbarðar

AÐEINS EITT HÚS EFTIR!

PORSCHE Cayenne. Árgerð 2004,
ekinn 162 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur
6 gírar. Verð 1.790.000. Rnr.113172.
Gott eintak. Allar nánari upplýsingar
Netbilar.is sími 588-5300

Glænýtt hjólhýsi á kynningarverði
aðeins 1.990þ. NIEWIADOW N126
m/ klósetti. Truma miðstöð, ísskápur
o.fl. Aðeins 1 stk. eftir til sýnis og sölu
hjá Bílalíf bílasölu, Kletthálsi 2, s:5621717. Rnr.352458

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

Japanskar vélar ehf.
Bílapartasala

Bílar óskast

BÍLAR &
FARARTÆKI

Húsaviðhald

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

ÞJÓNUSTA

Garðyrkja
AUDI A4 AVANT nýskr. 12/2012, ekinn
47 Þ.km, diesel, sjálfskiptur, leður
ofl. Verð 3.990.000. Raðnr. 254979 á
BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.bilo.is
TOYOTA Aygo h/b. Árgerð 2007, ekinn
104 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur Verð
790.000. Rnr.213953.Möguleiki á
100% fjármögnun.

Útsala stórar plöntur. Veljum íslenskt.
Blómsturvellir v. Reykjalund. Virka
daga 12-17 s. 8641202

Frábær dekkjatilboð

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

Varahlutir

Garðaumsjón

Sláttur fyrir húsfélög og einstaklinga.
Almenn garðvinna. Halldór
garðyrkjumaður. S: 6981215
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og
einstaklinga og klippingar og umhirðu
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

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

Búslóðaflutningar

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

SKODA Octavia Ambiente Combi.
Árgerð 2012, ekinn 163 Þ.KM, dísel,
5 gírar. Verð 1.950.000. Rnr.214243.
Möguleiki á 90% fjármögnun. www.
netbilar.is sími 588-5300

Netbílar.is
Núpalind 1 .Lindum Kópavogi,
201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Hyundai I30 Classic, 5/2014, ekinn 69
þús, disel, bsk, ásett verð 2190 þús,
raðnr 151952

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

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar,
Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga, lokað
laugardaga
www.100bilar.is

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

Ráðningarþjónusta

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

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

Vinnusparnaður

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

Markviss leit

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

Þriggja mánaða ábyrgð

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

Ekkert staðfestingargjald

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

Fjöldi hæfra umsækjenda

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

Fjölbreyttar þjónustuleiðir

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

Reynsla og þekking

Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð

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

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

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnarfjörður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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Flísalagnir - Múrverk
- Flotun Sandsparsl Málun - Tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

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

Til bygginga

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

Tímavinna eða tilboð.

HÚSNÆÐI

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

SMIÐIR
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

Nudd
TANTRA NUDD

Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 695 9434, Zanna.

Spádómar

Spásíminn 908 5666

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

Rafvirkjun
Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

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

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

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

KEYPT
& SELT
Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

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

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

til sölu

ATVINNA

Óska eftir herbergjum eða íbúð fyrir
starfsfólk á stór RVK svæðinu. Tryggar
greiðslur. Uppl. í s. 897 1995 Sigurður.

Atvinnuhúsnæði
Iðnaðar/
geymsluhúsnæði

Óskum eftir ca. 20-40 fm upphituðu
geymslu/iðnaðarplássi fyrir verkfæri
og tæki iðnaðarmanna. Verðhugmynd
30 - 50 þús. Þorsteinn 893-6994.

Geymsluhúsnæði

Save the Children á Íslandi

Atvinna í boði
Óska eftir starfskrafti í garðvinnu,
húsaviðgerðir og hestaleigu, helst með
reynslu. Uppl. í síma 616 1569.

Ertu að leita
að talent?
Nytjamarkaður Grensásvegi
14

Atvinna óskast

Bakhúsið

PROVENTUS
starfsmannaþjónusta

Við finnum
starfsmanninn fyrir þig

Útvegum starfsmenn til
fjölbreytilegra starfa um lengri
lind@talent.is
eða skemmri tíma.
Nánari upplýsingar í síma 775Opið virka daga 117373 eða sendið fyrirspurn á
og laugardaga 11-1
bryndis@talent.is
www.talent.is | talent@talent.is
netfangið proventus@proventus.
is
Símar 662 7222 og 578 6262 Vefverslun: vonogbjargir.is

Húsnæði í boði

Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660
0230 og 561 1122.

HEILSA

Nudd

Húsnæði óskast

15

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

markaður
Til leigu 285 fm
iðnaðarbil í Reykjavík
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

Garðhýsi. Smá eldhúsinnrétting. Getur
verið kaffihús. 15fm. Verð 450þ kr. S.
6929144

SUMARTILBOÐ

Bakhúsið

Nytjamarkaður Grensásvegi 14

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

Fyrsti mánuður frír
www.geymslaeitt.is

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

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

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

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.

tímamót
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M Á N U D AG U R

Merkisatburðir
1923 Í Reykjavík urðu fjöldaslagsmál á milli sjómanna og útgerðarmanna vegna launadeilu.
Þessi átök hafa verið nefnd
Blöndahlsslagurinn.
1993 Plata Bjarkar Guðmundsdóttur, Debut, fór
í þriðja sæti breska vinsældalistans en Björk varð
með þessu fyrst íslenskra
listamanna til að komast
inn á topp tíu.
2006 209 manns létust og yfir
700 slösuðust í sjö sprengingum í
hryðjuverkaárás á neðanjarðarlestir í
Mumbai á Indlandi.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Daníel Þór Emilsson
húsgagnasmíðameistari,
Safamýri 93, Reykjavík,

lést á Landspítalanum 4. júlí 2016.
Útför hans fer fram frá Grafarvogskirkju
miðvikudaginn 13. júlí kl. 13.00. Þeim sem vildu
minnast hans er bent á Minningarsjóð líknardeildar og
heimahlynningar.
Erna Helga Þórarinsdóttir
Hafsteinn Daníelsson
Marta Árnadóttir
Þór Daníelsson
Siv H. Franksdóttir
Helga Daníelsdóttir
Sævar Jónsson
afa- og langafabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Sigurhans Þorbjörnsson

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli
miðvikudaginn 6. júlí.
Jarðsungið verður frá Seltjarnarneskirkju
fimmtudaginn 14. júlí klukkan 13.00.
Örn Sigurhansson
Susannah Jane Hume
Aðalsteinn Sigurhansson
Helga E. Kristjánsdóttir
Hákon Sigurhansson
Brynhildur Þ. Gunnarsdóttir
Málfríður Sigurhansdóttir
Sverrir Benjamínsson
Þórir Sigurhansson
Ester Rut Unnsteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Jón Magnússon

hæstaréttarlögmaður, Mörk,
Suðurlandsbraut 66,
lést á heimili sínu sunnudaginn
3. júlí. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni
þriðjudaginn 12. júlí kl. 15.00.
Laufey Sólmundsdóttir
Magnús Björn Jónsson
Kristín V. Sveinsdóttir
Ellert Már Jónsson
Hildur Ríkarðsdóttir
Ágúst Már Jónsson
Guðný Rósa Þorvarðardóttir
Sólmundur Már Jónsson Halla Margrét Jóhannesdóttir
Björn Már Jónsson
Melkorka Gunnarsdóttir
Guðrún Rós Jónsdóttir
Jochen Kattol
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
stjúpfaðir, tengdafaðir og afi,

Guðjón Guðlaugsson

flugvirki,
Vesturbergi 34,
lést á líknardeildinni Kópavogi 5. júlí.
Útför hans fer fram frá Fossvogskirkju
13. júlí kl. 13.00. Blóm og kransar eru
vinsamlega afþakkaðir.
Kristín Pálsdóttir
Guðlaugur Guðjónsson Elísabet M. Garðarsdóttir
Jón Örn Guðjónsson
Sigríður H. Wolfram
Björgvin P. Friðriksson

Nýsköpun í útvarpi. Þeir Davíð Oddsson, Þórarinn Eldjárn og Hrafn Gunnlaugsson fóru fyrir 45 árum fyrst í loftið með hinn goðsagnarkennda
útvarpsþátt Útvarp Matthildur. Í þáttunum var gert óvægið grín að stjórnmálamönnum sem var tiltölulega óþekkt þá. Fréttablaðið/GVA

Hefur ekki hlustað á
þættina árum saman

Í dag eru 45 ár síðan skemmtiþættirnir Útvarp Matthildur fóru fyrst í loftið. Í þáttunum
gerðu Hrafn Gunnlaugsson, Davíð Oddsson og Þórarinn Eldjárn grín að stjórnmálamönnum. Hrafn segir þessa tíma með þeim skemmtilegri sem hann man úr æsku.
Samfélag „Frumsýningu á söngleiknum
Hárinu hefur verið frestað vegna flösu er
eitt fréttskotið sem ég man,“ segir Hrafn
Gunnlaugsson kvikmyndaleikstjóri en
hann, auk Davíðs Oddssonar og Þórarins
Eldjárn voru með skemmtiþáttinn Útvarp
Matthildur á árunum 1971-1973. Í dag eru
45 ár síðan þátturinn fór fyrst í loftið.
„Við vorum saman í Menntaskólanum
í Reykjavík á þessum tíma og lágu leiðir
okkar saman í gegnum félagslífið. Við
byrjuðum saman með þessa þætti sem
urðu nokkuð vinsælir. Samansafn af bestu
sketsunum var svo gefið út á plötu.“
Þáttunum héldu þeir félagar úti í um
þrjú ár en fóru svo allir sína leið. „Davíð í
stjórnmálin, Þórarinn er rithöfundur og
ég er kvikmyndaleikstjóri. Það er auðvitað ákveðinn vinskapur sem fylgir því
að vinna svo náið með mönnum og það

Ég hef reyndar ekki
hlustað á þetta árum
saman en hlutir eldast misjafnlega og það gæti vel verið að
einhver grín þættu ennþá fyndin
í dag.
mynduðust góð tengsl á milli okkar,“ segir
Hrafn og bætir við að þessir tímar hafi
verið með þeim skemmtilegri sem hann
man úr æsku.
Í Útvarpi Matthildi var grín gert að
óvæntustu hlutum en mest að stjórnmálamönnum. Hrafn segir að grínið hafi
í raun byggst á því að vera ófyndinn. „Við
notuðum fréttaþuluna sem allir þekktu og
létum líta út fyrir að Matthildur væri sjálfstætt ríki og þaðan voru sendar út fréttir,“
segir Hrafn og útskýrir að þættirnir hafi

eflaust verið forveri Spaugstofunnar.
„Þetta var önnur aðferð við að gera
grín. Fram að þessum tíma hafði íslenskur
húmor gengið að stóru leiti út á það að gera
grín að bækluðum, þeim sem stömuðu,
feitum eða þeim sem áttu við aðra líkamlega galla að stríða. Þá þótti líka voða fyndið ef menn voru mjög fullir,“ segir Hrafn og
vill meina að í þáttunum hafi þessu verið
snúið við. „Okkar húmor gekk þvert á móti
út á þetta. Við vorum aðallega með paródíur og satírur af stjórnmálamönnum
sem var tiltölulega óþekkt þá.“
Hrafn segir að líklega séu grínin úr
þættinum óskiljanleg fyrir þá sem ekki
voru uppi á þessum tíma. „Ég hef reyndar
ekki hlustað á þetta árum saman en hlutir
eldast misjafnlega og það gæti vel verið að
einhver grín þættu ennþá fyndin í dag.“
nadine@frettabladid.is

Fræðsla, hreyfing og fallegt umhverfi
Svokallaðar hádegisgöngur í Grasagarðinum njóta sívaxandi vinsælda. Í
göngunum sem eru farnar í allt sumar
kl. 12.30 á föstudögum kynnast gestir
garðsins sögu og safnkosti Grasagarðsins. Björk Þorleifsdóttir sagnfræðingur
er verkefnisstjóri fræðslu og miðlunar
í Grasagarðinum og fræddi gesti fyrstu
göngunnar síðasta föstudag. Um 140
manns mættu í gönguna. „Þessar göngur hafa verið vinsælar í nokkur ár. Fólk
er í hádegismat og getur tengt saman
fræðslu, hreyfingu og fallegt umhverfi
í göngunum. Við förum í gegnum sögu
garðsins og skoðum sérstaklega það
sem er í blóma hverju sinni,“ segir
Björk.
Í Grasagarðinum eru um fimm
þúsund plöntur og sumar þeirra eru
eldri en garðurinn sjálfur. „Við förum
í gegnum sögu garðsins því hún er svo
áhugaverð. Elsta seljutréð í garðinum,
móðir seljutrjáa í Reykjavík, var til
dæmis plantað af íbúum í Laugardal
löngu áður en Grasagarðurinn verður

Fjölæringarnir eru í blóma í Grasagarðinum. Hér gefur að líta gamla götusteina úr Reykjavík í
beðunum. Fréttablaðið/Vilhelm

til,“ segir Björk og gefur dæmi um
skemmtilega staðreynd um garðinn.
Nú eru fjölæringarnir í blóma í garðinum. Í þeim beðum má líta gamla

götusteina úr Reykjavík. „Þessum
steinum var bjargað frá förgun og eru
frábært dæmi um endurnýtingu,“ segir
Björk. – kbg

LÚÐUSTEIKUR
kr.kg

1.990

FISKIBOLLUR

2

F YRIR

1

RÐ 2 KG.
K AUPIR 1 KG. FÆ

Whilst every effort is made to avoid mistakes errors can occur. Please check these
carefully. Proofs that are sent back without signature is considered approved and ok.
Approved and OK
Ingenjörsgatan 7-9
Box 814, 251 08 Helsingborg
Tel. vx. 042-24 73 00
info@lindsflexo.se, www.lindsflexo.se

DATE:

New proof please

/

SIGNATURE:

140

280

Sogavegi 3
Höfðabakka 1
Sími 587 7755
Linds Flexo, 1310144 Fiskikongurinn_KORR , 17-JAN-13 YTTER catarina

Family Spa
Vorum að taka á móti fullum gám af glænýjum pottum
“Family Spa”
Þessi pottur er sérstaklega hannaður fyrir barna
fjölskyldur. Stærðin er 210x210x95. 1600 lítrar.
Ávalar línur, þægileg sæti og gott pláss fyrir alla gera
þennan pott að besta fjölskyldupottinum.

Litir: blár eða grænn.

HEITIRPOTTAR.IS

SÍMI 777 2000 HAFFI
HÖFÐABAKKA 1
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myndasögur

Þriðjudagur

M Á NU D A GU R

Miðvikudagur

Það verður áfram norðaustanátt í dag, 8-13 um landið norðvestanvert en
annars hægari. Súld eða dálítil rigning norðan- og austanlands, en dálitlar
síðdegisskúrir sunnanlands. Hiti 6 til 16 stig, hlýjast suðvestantil á landinu.

þrautir

Sudoku

LÁRÉTT
2. loga
6. frá
8. meðal
9. fljótfærni
11. tveir eins
12. tildur
14. vegahótel
16. rún
17. viður
18. mælieining
20. klaki
21. formóðir

LÓÐRÉTT
1. kast
3. 49
4. ölvun
5. máttur
7. vörurými
10. sæ
13. stefna
15. dó
16. impra
19. 950

LÁRÉTT: 2. lifa, 6. af, 8. lyf, 9. ras, 11. ll, 12. prjál, 14.
mótel, 16. ýr, 17. tré, 18. júl, 20. ís, 21. amma.
LÓÐRÉTT: 1. varp, 3. il, 4. fyllerí, 5. afl, 7. farmrúm,
10. sjó, 13. átt, 15. lést, 16. ýja, 19. lm.

Skák
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Gunnar Björnsson

Jón L. Árnason (2490) átti leik gegn Rosemary
Giulian (1864) á Heimsmeistaramóti skáksveita 50 ára og eldri.
Hvítur á leik
20. g6! Hac8 21. Ba4! Við hótuninni 22. Bb3
er til ekkert gott svar. Svartur gafst því upp.
Hjörvar Steinn Grétarsson og Birkir Karl
Sigurðsson sitja þessa dagana að tafli í Wales
sem og Guðmundur Kjartansson í Tyrklandi.
www.skak.is: Sumarskákmót Hróksins í dag.
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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.

Lausn síðustu sudoku↓

Krossgáta
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Myndasögur

Pondus Eftir Frode Øverli
Lokaðu nú augOhh,
unum elskan mín! Ívar! Þú
Ég ætla að koma ert æði!
þér aðeins á óvart!

Nú skulum við
kveðja þennan
hýung!

Gelgjan

Og augabrúnirnar
sýnist mér!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Það verður að vera
eitthvað skipulag á
óreiðunni svo maður
finni hlutina.

Fyrir mér skiptir
skipulag öllu máli!

Barnalán
Mamma! Af hverju
skráðir þú mig til
þess að taka þátt í
tískusýningu!

Hún tók allt.
Allt! Meira að
segja undan
höndunum!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Það verður
gaman elskan!

GAMAN?! Það
verður hræðilegt.

Það verður ekki
svo slæmt.

Hvað
meinar
þú?? Þetta
mun hafa
áhrif á mig
að eilífu!

Kjaftæði. Þú ferð ekki
að skemmast almennilega fyrir en þú kemst í
menntaskóla.

Varahlutir í bílinn
Ve rksmiðjuábyrgð á þí n u m bí l er t r yg g ð með
vottuðu m varahlu tu m frá St i l l i ng u

Smursíur

Rafgeymar

Kerti, háspennukefli,
kveikjuþráðasett,
súrefnisskynjarar og
loftflæðiskynjarar

Demparar,
gormar og
stýrisendar

Kúplingar

Tímareimar og
vatnsdælur

Hemlahlutir

Allt fyrir bílinn
Sti l l i ng hf. | Sí m i 520 8000 | www. s t i lli n g. i s | s t i lli n g@ s t i lli n g. i s
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Alexander
Skarsgaard

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

Margot
Robbie

MÁNUDAGUR

Samuel L.
Jackson

Christoph
Waltz

Mark Rylance
Ruby Barnhill
Ólafur Darri

- EMPIRE

“E.T. fyrir nýja kynslóð”

 
THE TELEGRAPH

ANNAN HVERN FÖSTUDAG
KL. 12 Í SMÁRABÍÓI

71%

7.2

enær
FORELDRABÍÓ

VARIETY


E.W.

7.1


NEW YORK TIMES


VARIETY

Í beinni

ANDRÉ RIEU

Sýnd með íslensku og ensku tali

23. júlí í Háskólabíói

ÁLFABAKKA

- ROGEREBERT.COM

LAUGARÁSBÍÓ

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

Sýningartímar

MIKE AND DAVE

5:50, 8, 10:10

INDEPENDENCE DAY 2

5, 8, 10:30

LEITIN AÐ DÓRU ÍSL.TAL

3:50, 5:50

CENTRAL INTELLIGENCE

10:30

WARCRAFT 2D

8

ANGRY BIRDS ÍSL.TAL

3:50

Góða skemmtun í bíó

SUMARÚTSALA
ALLT AÐ

50%

AFSLÁTTUR

THE BFG
THE LEGEND OF TARZAN 3D
THE LEGEND OF TARZAN 2D
THE LEGEND OF TARZAN 2D 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. 6:35
KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
KL. 9
KL. 8 - 10:20
KL. 3:20 - 5:40
KL. 4:20
KL. 8 - 10:40
KL. 3 - 5:30

AKUREYRI

THE BFG
THE LEGEND OF TARZAN 3D
ME BEFORE YOU
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D

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

EGILSHÖLL

THE BFG
THE LEGEND OF TARZAN 3D
THE LEGEND OF TARZAN 2D
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D
CENTRAL INTELLIGENCE
THE CONJURING 2

KL. 5:30 - 8 - 10:30

THE BFG
THE LEGEND OF TARZAN 3D
THE LEGEND OF TARZAN 2D
ME BEFORE YOU
FINDING DORY ENSKTTAL 2D
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D

KL. 5:40 - 10:20

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

KL. 7:40 - 10:20
KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI


TIME OUT LONDON

EMILIA C
CLARKE
SAM C
CLAFLIN

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

KEFLAVÍK

THE BFG
THE LEGEND OF TARZAN 3D

FRÁBÆR RÓMANTÍSK MYND


CINEMABLEND

Þorir þú?

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

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

11. maí 2016
Dans
Hvað? Butoh dansgjörningur Mushimaru Fujieda
Hvenær? 16.00
Hvar? Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegur 7
Japanski dansarinn, leikstjórinn
og danshöfundurinn Mushimaru
Fujieda er þekktur Butoh-dansari
en ferilinn hóf hann árið 1972. List
hans þróaðist í kringum sóló-dans
þar sem hann tjáir tilfinningaþrungin augnablik í lífinu, á táknrænan hátt, líkt og hluta ljóðs,
og skapaði spennu og ljóðrænu.
Hann fæst einnig við grímu-dans
fyrir Himalaya trúarathafnir; samvinnu í leiksýningum með tónlistarmönnum og skáldum. Hann
hefur performerað og starfað með
listamönnum allra listgreina og
hefur haldið námskeið í yfir 20
löndum. Ásamt þremur börnum
sínum stýrir Fujieda danshópunum The Physical Poets og Arakan
Family. Hann lifir sjálfbæru lífi á
Yakushima eyju, þar sem er forn
skógur, og ferðast þaðan vegna
listar sinnar, um allan heim. Þetta
er fyrsta heimsókn Mushimaru
Fujieda til Íslands og er aðgangur
ókeypis og allir velkomnir.

Sýningar

gerðu
góð
kaup!

KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30

Hvað? Íslenska teiknibókin
Hvenær? 10.00
Hvar? Flói, Hörpu
Sýning á Íslensku teiknibókinni.
Teiknibókin er unnin af fjórum
óþekktum listamönnum á tímabilinu 1330-1500 og er einstæð meðal

Mushimaru Fujieda flytur Butoh dansgjörning í Listasafni Íslands í dag.

íslenskra miðaldahandrita og ein
af fáum fyrirmyndabókum sem
varðveist hafa í Vestur-Evrópu.
Sýning er á öllum fyrirmyndum
bókarinnar með útskýringum auk
eftirgerða á skinn af nokkrum
blöðum handritsins. Sýningarstjóri er Guðbjörg Kristjánsdóttir
listfræðingur en hún hefur rannsakað verkið um áratugaskeið.
Miðaverð er 1.500 krónur.
Hvað? Icelandic Sagas: The Greatest
Hits
Hvenær? 20.00
Hvar? Norðurljós, Harpa
Íslendingasögurnar kynntar á
ensku. Allt að fjörutíu sögur reifaðar á 75f mínútum. Miðaverð er
4.900 krónur.

Tónlist
Hvað? Reykjavík Classics
Hvenær? 12.30
Hvar? Eldborg, Hörpu
Ný tónleikaröð í Hörpu sem miðast við að uppfylla vaxandi þörf
fyrir menningartengda afþreyingu
meðal erlendra ferðamanna, sérstaklega þeirra sem vilja hlýða á
klassíska tónlist. Á efnisskránni
verða klassísk meistaraverk en listrænn stjórnandi er Nína Margrét
Grímsdóttir píanóleikari. Miðaverð er 3.500 krónur.
Hvað? Perlur íslenskra sönglaga
Hvenær? 19.00
Hvar? Kaldalón, Harpa
Perlur íslenskra sönglaga, þjóðlög,
sálmar og ættjarðarsöngvar fluttir
í Hörpu. Listrænn

stjórnandi tónleikanna er óperusöngvarinn Bjarni Thor Kristinsson. Miðaverð er 3.900 krónur.
Hvað? Kammerhópurinn Tríó Fókus
Hvenær? 20.00
Hvar? Grindavíkurkirkja, Grindavík
Kammerhópurinn Tríó Fókus efnir
til tónleika í kvöld. Hópinn skipa
Ingveldur Ýr Jónsdóttir mezzosópran söngkona, Margarét Th.
Hjaltested víóluleikari og Guðríður St. Sigurðardóttir píanóleikari. Á efnisskránni eru verk
eftir Loeffler, Brahms, Bernstein,
Caccini og þekkt íslensk sönglög.
Miðaverð er 1.500-2.000 krónur
og eru tónleikarnir um klukkustundar langir.

Ljósmyndasýning
Hvað? Bowie – The Session
Hvenær? 11.00
Hvar? Esja, Hörpu
Ljósmyndasýningin Bowie – The
Session eftir ljósmyndarann Gavin
Evans stendur nú yfir á fjórðu hæð
Esju í Hörpu. Gavin hefur myndað
fjölda þekktra andlita á ferlinum.
Sýningin var opnuð fyrst í febrúar
í Berlín og mun ferðast vítt og
breitt um heiminn á árinu. Miðaverð er 1.500 krónur.
Hvað? Þögul leiftur – ljósmyndasýning
Vesturfarasetursins
Hvenær? 11.00
Hvar? Esja, Hörpu
Ljósmyndasýningin Þögul leiftur
stendur nú yfir í Esju á þriðju hæð
Hörpu. Á sýningunni eru nærri
400 ljósmyndir af íslenskum landnemum eftir Nelson Gerrard.
Flestar myndirnar eru teknar af
Íslendingum eða afkomendum
þeirra og sýna ljósmyndirnar vel
verklag við ljósmyndun á þessum
tíma og ýmsa áhugaverða hluti og
muni sem fólk átti til. Miðaverð er
1.500 krónur.

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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Dagskrá

NÝTT FRÁ

THE NIGHT OF

FRÁBÆR
MÁNUDAGUR
Fáðu þér áskrift á 365.is

GRAND DESIGNS:
ÁSTRALÍA

Frábærir og flottir hönnunarþættir þar sem fylgst er með
uppbyggingu og endurbótum á
smekklegum heimilum fólks í
Ástralíu. Hönnun og húsagerðarlist á heimsmælikvarða.

THE NIGHT SHIFT

Það er nóg að gera hjá læknunum á bráðamóttökunni í San
Antonio að vanda. Spennandi
læknaþættir um ástir og örlög.

OUTLANDER

UR

T
LOKAÞÁT

I GIVE IT A YEAR

Rómantísk gamanmynd um
nýgift hjón sem eru hamingjusöm þrátt fyrir að vinir og
vandamenn hafi ekki mikla trú
á ráðahagnum.

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
10.20 Who Do You Think You Are?
11.05 Grantchester
11.50 My Dream Home
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
13.45 American Idol
15.20 ET Weekend
16.10 Scooby-Doo! Mystery Inc.
16.30 A to Z
16.55 Tommi og Jenni
17.20 Simpson-fjölskyldan
17.40 Bold and the Beautiful Forrester-fjölskyldan er leiðandi í
tískuheiminum en með miklum
vinsældum fylgir líka mikil ábyrgð
og pressa á að standa sig. Endalaus
valdabarátta og erjur utan sem
innan fyrirtækisins setja stundum
mark sitt á starfsemina og ekki
hjálpa flóknu fjölskyldutengslin til.
18.05 Nágrannar
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa
Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni
dagskrá.
18.50 Íþróttir Íþróttafréttamenn
fara yfir það helsta úr heimi
íþróttanna.
19.10 Friends Joey er tilnefndur til
verðlauna og er tilbúinn til að gera
hvað sem er til að hreppa þau. Einn
af nemendum Ross játar honum
ást sína og Monica áttar sig á því að
Chandler er maðurinn í lífi hennar.
19.30 Grand Designs Australia
20.25 The Night Shift
21.05 Outlander
22.35 The Night Of
23.50 Veep Fimmta þáttaröðin
ef þessum bráðfyndnu gamanþáttum. Julia Louis-Dreyfus er hér
í hlutverki þingmanns sem ratar í
starf varaforseta Bandaríkjanna.
00.20 The Detour Frábærir gamanþættir um Nate sem fer í viðburðaríkt og óhefðbundið ferðalag með
fjölskyldu sinni.
00.45 Fallen Hero: Oscar Pistorious
Mögnuð heimildarmynd sem veitir
áhorfendanum einstaka innsýn í
veröld Oscars Pistorious eftir að
hann var handtekinn fyrir morð á
Reeva Steenkamp.
01.35 Murder in the First
02.15 Outsiders
03.00 Jonathan Strange and Mr
Norrell
04.00 Rush
04.45 Concrete Blondes Spennumynd frá árinu 2013 sem fjallar um
þrjár stúlkur sem flækjast inn í afar
flókna atburðarrás þegar þær finna
tösku fulla af peningum.

17.40 Raising Hope
18.05 The Big Bang Theory
18.25 Modern Family
18.50 Fóstbræður
19.25 Entourage
19.55 Ástríður
20.20 Gatan mín
20.40 Who Do You Think You Are
21.45 The Originals
22.30 The Blacklist
23.15 Graceland
00.00 Last Man Standing
00.25 Silicon Valley
00.55 Fóstbræður
01.25 Entourage
01.55 Ástríður
02.20 Gatan mín
02.40 Tónlist

11.20 Algjör Sveppi og töfraskápurinn
12.50 Leonie
14.30 The Fault In Our Stars
16.35 Algjör Sveppi og töfraskápurinn
18.10 Leonie
19.55 The Fault In Our Stars
22.00 I Give It A Year
23.40 Sex Tape Cameron Diaz og
Jason Segel leika hjón sem verða
fyrir því óhappi að kynlífsmyndband sem þau taka upp heima hjá
sér kemst á netið. Þau höfðu gert
myndbandið sér til gamans en
átta sig síðan á að allar upptökur á
Ipadnum þeirra vistast sjálfvirkt í
gagnaskýi. Og ekki bara þar heldur
líka í tölvum sem eru í eigu vina
og vinnuveitenda sem þýðir að til
þess að eyða upptökunni dugar
ekki að eyða henni úr gagnaskýinu
heldur verða hjónin að komast
í tölvur annara sem hafa vistað
myndbandið sjálfkrafa úr skýinu.
Hvernig eiga þau að fara að því án
þess að upp um þau komist?
01.15 Homefront
02.55 I Give It A Year

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 Ævintýraferðin
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
12.00 Ofurhundurinn Krypto
12.25 Strumparnir
12.47 Stóri og litli
13.00 Könnuðurinn Dóra
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.47 Ævintýraferðin
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 Ævintýraferðin
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveins
18.49 Lalli
18.55 UKI
19.00 Töfralandið OZ

sport

WHO DO YOU THINK
YOU ARE?

07.30 KR - Víkingur Ólafsvík
09.20 Sumarmessan
11.00 Formúla 1 2016 - Keppni
13.25 Shaqtin a Fool. 2014-15
Finale
13.50 Wimbledon Tennis 2016
16.10 Premier League World
2015/2016
16.40 KR - Víkingur Ólafsvík
18.30 Sumarmessan
19.05 Þróttur R. - Fylkir Bein útsending
21.15 Markaþáttur Pepsí deildar
kvenna
22.00 Pepsímörkin 2016
23.35 UFC 200. Cormier vs. Jones 2

Afar áhugaverðir þættir þar
sem þekktum einstaklingum er
gefinn kostur á að rekja ættir
sínar langt aftur og kynnast
forfeðrum sínum.

Kl. 07:00-20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA

Vandað talsett barnaefni og
skemmtilegir þættir fyrir yngstu
áhorfendurna alla daga á
Krakkastöðinni.

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
á aðeins 333 kr. á dag.

11. júlí 2016

Mánudagur

Hörkuspennandi þættir um mann sem á stutt næturgaman
með ungri konu og daginn eftir finnst hún látin. Hann er
ákærður fyrir morðið á henni og upphefst flókin rannsókn
á málinu.

Magnaðir þættir um hjúkrunarkonuna Claire sem tók þá
ákvörðun að fara ekki til baka til
síns tíma og dvelja með rómantíska elskhuganum sínum.

M e nn i ng ∙ F R É T T A B L A ð i ð

10.24
14.24
18.24
Svampur Sveins

golfStöðin
11.00 Scottish Open
15.05 Scottish Open
19.15 Inside The PGA Tour 2016
19.40 Golfing World 2016
20.30 Scottish Open

RúV

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

Sjónvarp Símans
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
11.45 The Biggest Loser - Ísland
12.50 Dr. Phil
13.30 The Office
13.55 Chasing Life
14.40 Life Unexpected
15.25 Black-ish
15.50 Crazy Ex-Girlfriend
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 Raymond
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 Scandal

Útvarp
365.is

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

HLAÐINN
JÁKVÆÐRI
ÍSLENSKRI ORKU

Nú færðu nýjan Nissan Leaf með stærri rafhlöðu
og meiri drægni en nokkur annar bíll í þessum
stærðarflokki. Komdu og reynsluaktu þessum
vinsæla rafbíl og kynnstu af eigin raun hvers
vegna Nissan Leaf er mest seldi rafbíll í heimi.

30 kWh
250 km*

24 kWh
199 km*

ENNEMM / SÍA /

NISSAN LEAF ACENTA 30kWh
Verð: 4.290.000 kr.

100% RAFKNÚINN NISSAN LEAF.

RAFBÍLL ER FRAMTÍÐIN
GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

N M 76 0 9 9

NÝ 30 KWH RAFHLAÐA.
250 KM DRÆGNI.

*Drægni hverrar hleðslu miðast við uppgefnar tölur framleiðanda við staðlaðar bestu mögulegar aðstæður.

Don't enlarge the this template.
The size of this template can be reduced.

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

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

Lífið
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MÁNUDAGUR

Spice Girls

Victoria var líkt og flestir vita
í Spice Girls og má þar líka
finna Íslandstengingu en
Mel B., eða Scary Spice og
Fjölnir Þorgeirs voru par.

Geri

Búllan

Mel C.

Beckham er víst
voða hrifinn af
Búlluborgurum
og var Búllan í
London leigð
undir afmæli
Romeo.

Emma

David Beckham

Rooney

David og Rooney
hafa verið góðir félagar í gegnum árin
og spiluðu þeir
saman fyrir enska
landsliðið. Ísland
mætti einmitt og
vann enska landsliðið á dögunum
en Rooney skoraði
þeirra eina mark í
leiknum.

Mel B.

Victoria Beckham

Ronaldo

Portúgalski fótboltamaðurinn
spilaði í treyju númer 7 hjá Manchester United, líkt og Beckham
gerði. Ronaldo skapaði töluvert
fjölmiðlafár þegar hann talaði
íslenska karlalandsliðið í fótbolta
niður eftir leik liðanna á EM.

Brooklyn

Romeo
Chloë

Cruz

Beckhamhjónin þekkja Björgólf
og Kristínu í gegnum börnin
en elsti sonur Kristínar og
Björgólfs er með Cruz, yngsta
syni Victoriu og David, í skóla.
Einnig eiga þau dótturina
Harper sem fagnaði fimm
ára afmæli í gær.

Björgólfur

Brooklyn og leikkonan Chloë Grace
Moretz eru eitt heitasta stjörnuparið
núna og eru þau dugleg við að birta af
sér krúttlegar myndir á Instagram.

Tengsl

Beckhamhjónanna

við Bj

ö&rgólf
Kristínu

Líkt og flestir ættu að vita voru hjónin Victoria og David
Beckham hér á landi ásamt fjölskyldu sinni. Þau lentu á
fimmtudaginn og skelltu sér meðal annars í veiði.

Fjölnir

Gunnhildur
Jónsdóttir

Kristín

gunnhildur@frettabladid.is

B

eckham-hjónin þekkja Björgúlf
og Kristínu í gegnum börn sín sem
eru saman í skóla. Hjónin lentu
á Reykjarvíkurflugvelli á einkaflugvél á
fimmtudagskvöld.
Meðal þess sem þau höfðu fyrir stafni
var að kíkja niður í Þríhnjúkagíg þar sem
bassaleikari hljómsveitarinnar Hjaltalín
smellti af sér einni sjálfu með fótboltagoðsögninni. En Guðmundur Óskar
var fenginn ásamt söngkonunni Sigríði
Thorlacius til þess að flytja tónlist fyrir
gestina ofan í gígnum.
David skellti sér svo í vöðlurnar og
veiddi að minnsta kosti eitt stykki lax.
Herlegheitunum deildi kappinn að sjálfsögðu á Instagram. Elsti sonur þeirra
hjóna, Brooklyn var einnig nokkuð duglegur á samfélagsmiðlinum á meðan á
dvölinni stóð og birti meðal annars af sér
mynd krjúpandi á snjóbreiðu.
Þeim David og Björgúlfi virðist vera
vel til vina því á síðasta ári birtist einmitt
mynd af þeim þar sem þeir höfðu skellt
sér saman á íshokkíleik í Los Angeles.
Hér má sjá þá félaga á íshokkíleik í Los Angeles í fyrra.

MÁNUDAGUR
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15 í listrænu samstarfi í Lettlandi
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Markmiðið er að ungir listamenn, hvaðanæva að, vinni saman að list tengdri endurvinnslu og umhverfismálum.

1

5 manna hópur skipaður með
limum hljómsveitanna Milkho
use og Muscycle ásamt Götu
leikhúsi Hins hússins ferðaðist í gær
til Kuldiga í Lettlandi til að taka þátt
í samvinnuverkefni styrktu af Nord
buk, samnorrænum sjóði sem veitir
ungu og efnilegu listafólki tækifæri
og Latvia Cultural Capital Fund.
„Þetta er alveg heljarinnar verk
efni. Það verða 40 manns þarna, ungt
listafólk frá Lettlandi, Svíþjóð, Nor
egi og Íslandi. Hugmyndin kemur
eiginlega upp vegna þess að í fyrra
var þarna úti hópur sem kallast Mus
cycle – ungt tónlistarfólk sem bjó
öll hljóðfærin til úr því sem til féll;
flöskum, töppum, steinum og hinu
og þessu. Þau voru líka að spila mikið
hérna á götum borgarinnar og eru
færir tónlistarmenn í FÍH og klass
ísku námi. Þeirra starf varð til þess
að þetta verkefni varð að veruleika,“
segir Ása Hauksdóttir, deildarstjóri
menningarmála hjá Hinu húsinu
sem ferðaðist út með hópnum.
Markmið verkefnisins er að í Kul
diga komi saman hópar af ungum
listamönnum frá öllum löndunum
og vinni saman að list tengdri
umhverfismálum og endurvinnslu.
Þessir hópar munu vinna í tveimur
listasmiðjum – önnur mun sjá um
list og hönnun og hin um tónlist og
hreyfingu. Starf þessara smiðja verð
ur svo kynnt áhorfendum á menn
ingarhátíð í Kuldiga þann 16. júlí.
„Milkhouse og Muscycle munu
spila þarna á listahátíðinni og fjórir

Götuleikhús Hins hússins hefur verið
sýnilegt á götum Reykjavíkur en er
núna úti í Lettlandi að trylla lýðinn þar.
Mynd/Hitt húsið

Ása Hauksdóttir og hluti hópsins, sem ferðast út, á góðri stundu rétt fyrir brottförina. Mynd/Hitt húsið

aðilar úr Götuleikhúsi Hins hússins
verða með sýningu. Í listsmiðjunum
verða meðal annars útsett íslensk
lög og þau kynnt fyrir hinum og
þau látin taka lagið með okkur.
Svona verkefni eru yfirleitt ofboðs
lega lærdómsrík fyrir alla aðila því
að þarna er verið að vinna þvert á
menningarheima – bæði baltneska
og norræna þar sem nálgun er mis
munandi í listrænu starfi.“
stefanthor@frettabladid.is

ÚTSÖLULOK!
INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA, AKUREYRI OG SELFOSSI

30%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

INTERSPORT AKUREYRI / SÍMI 460 4891 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.
INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA / SÍMI 585 7220 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 17. SUN. 13 - 17.
INTERSPORT SELFOSSI / SÍMI 480 4611 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

70%
AFSLÁTTUR

26
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MÁNUDAGUR

ALLT AÐ

50%
AFSLÁTTUR

nú á fjórum stöðum
Holtagörðum | Smáratorgi | Akureyri | Ísafirði

30%
AFSLÁTTUR

RIO
hægindastóll
Stílhreinn og fallegur
hægindastóll. Ljós- og
dökkdrátt slitsterkt
áklæði.
Fullt verð: 34.900 kr.

Aðeins 24.430 kr.
SILKEBORG
hægindastóll

30%

Stillanlegur hægindastóll.
með skemli. Dökkgrátt
slitsterkt áklæði.
Einnig fáanlegur í leðri

AFSLÁTTUR

Eydís Eir Björnsdóttir er leikstjóri og handritshöfundur stuttmyndarinnar Islandia. Fréttablaðið/Eyþór

Fullt verð: 69.900 kr.

Dagbókarskrifin

urðu að handriti

Aðeins 48.930 kr.

Stuttmyndin Islanders byggir á reynslu leikstjórans, Eydísar Eir
Björnsdóttur. Ágústa Eva fer með aðalhlutverkið. Myndin hlaut á
dögunum styrk úr Jafnréttissjóði og einnig frá Evrópu unga fólksins.

30%
AFSLÁTTUR

SAGA

stóll og skemill
Grátt slitsterkt áklæði.
Stærð stóls: 89 x 86 x 90 cm

Grátt slitsterkt áklæði.
Stærð skemils : 40 x 60 cm

Fullt verð: 64.900 kr.

Fullt verð: 39.900 kr.

Stóll 45.430 kr. Skemill 27.930 kr.

INFINITY
náttborð

HOMELINE
náttborð

SUPERNOVA
náttborð

Hvítt – Fullt verð: 13.900

Eik/hvítt – Fullt verð: 15.900

Hvítt – Fullt verð: 29.900

9.900 kr.

12.720 kr.

17.940 kr.

Holtagörðum, 512 6800
Smáratorgi, 512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafjörður

Afgreiðslutími sjá

www.dorma.is

F

ramleiðslufyrirtækið arCus
Films hlaut á dögunum tveggja
milljóna króna styrk úr Jafnréttissjóði til framleiðslu á stuttmyndinni Islandia sem skrifuð
og leikstýrt er af Eydísi Eir Björnsdóttur.
Að arCus Films koma þau Marzibil Sæmundardóttir, sem stofnaði
fyrirtækið og Svava Lóa Stefánsdóttir og Ársæll Níelsson sem eru
nýir meðeigendur fyrirtækisins og
munu framleiða myndina ásamt
Carolinu Salas en Marzibil verður
aðstoðarleikstjóri myndarinnar.
Aðalhlutverk myndarinnar verður í höndum leikkonunnar góðkunnu Ágústu Evu Erlendsdóttur
og er Eydís ánægð með aðalleikkonuna. „Hún er einstök leikkona,
einlæg og sterkur karakter. Ég hef
fylgst með henni og það er eitthvað
sem ég tengi við.“
Ágústa er eini íslenski leikari
myndarinnar sem að mestu leyti
verður tekin upp á Segovia á Spáni.
Eydís segir það koma til þar sem
myndin sé samstarf milli Spánar,
Danmerkur og Íslands og þau hafi
ekki fundið það umhverfi sem þau
leituðu að hér á landi. Myndin
hlaut einnig ríflega fjórar milljónir
í styrk frá Evrópu unga fólksins og
umsókn hefur einnig verið send til
Kvikmyndasjóðs.
Eydís vill sem minnst gefa upp

um efni myndarinnar en hún
er byggð á sönnum atburðum
og reynslu leikstjóra. Og fjallar
myndin um unga konu sem lendir
í hremmingum erlendis.
Eydís segir það þó ekki alltaf hafa staðið til að skrifa
handrit myndarinnar, það hafi hálfpartinn komið til
óvart. „Ég hélt
dagbók og var
búin að skrifa
mikið í hana.
Það var þörf
til þess að
koma þessu
frá mér,“ segir
Eydís og bætir
við að fyrir sig
sé það ákveðin
þerapía að skrifa sig
út úr hlutunum. „Ég hef
skrifað mikið og er með
mörg handrit sem ég hef skrifað
og svo er þessi þörf til þess að tjá
sig á myndrænan hátt.“
Það er nóg um að vera hjá arCus
Films en þau munu einnig framleiða verkefni í samstarfi við leikhópinn Ratatam og fékk það verkefni einnig styrk frá Jafnréttissjóði
en það er byggt á hugmyndum
Eydísar.
Um er að ræða örmyndir sem
dreift verður á samfélagsmiðla

með jöfnu millibili og munu fjalla
á hnitmiðaðan og listrænan hátt
um jafnréttismál.
Leikhópurinn hefur unnið að
því að setja upp leikverk
sem frumsýnt verður í
haust en hópurinn
hefur undanfarna
Ágústa Eva hefur fjölbreytta
reynslu og
hefur meðal
annars
túlkað Línu
Langsokk og
Silvíu Nótt.

mánuði rannsakað
líkamlegt og andlegt
ofbeldi innan veggja heimilisins. Leikhópinn skipa Halldóra
Rut Baldursdóttir, Guðrún Bjarnadóttir, Hildur Magnúsdóttir, Laufey
Elíasdóttir, Guðmundur Ingi Þorvaldsson. ArCus Films ásamt fleiri
listamönnum úr hópnum vinna nú
að því að setja upp skapandi vinnurými úti á Granda.
Vonir standa til að bæði verkefnin verði frumsýnd á næsta ári.
gydaloa@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
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BOZZ sturtuklefi

Riga salerni með setu
gólf- eða veggstútur. Kr.

Þýsk gæði

21.990

3-6 lítra
hnappur

90x90cm

Ido Seven D með setu

44.990

80x80cm 41.990
Fást einnig rúnnaðir
90x90 klefar
á kr. 43.990
Sturtustöng og -brúsa
fylgja.

(frá Finnlandi)

CERAVID SETT
WC - kassi, hnappur
og hæglokandi seta.

43.490

Þýsk gæðavara

39.990

Vatnslás og botnventill
frá McAlpine seldur sér
á kr. 1.290

Ido Trevi vegghengt
með setu

18.990
Guoren 4F Hitastýrt
baðtæki Exclusive

Hæglokandi
seta
Skál:
„Scandinavia
design“

Guoren-BO Hitastýrt
tæki með niðurstút

kr.

Málm handföng.
Rósettur og
hjámiðjur fylgja.

BOZZ sturtuhorn

Sturtuhaus 200 mm kr.

4.995

13.990

18.990

kr.

Ferkantað og rúnnað 80x80 29.990
Ferkantað og rúnnað 90x90 31.990

MIK
I
ÚRV Ð
AL

5 lítrar

1.490

Ceravid Bathline Classic baðkar 170x75cm

21.990
Einnig til sem hornbaðkar

Ryðfrír barki
220 cm kr.

2.990

1.290

2.590

1.590

BOZZ hitastýrð blöndunartæki

1.190

BOZZ- LH2202-3 Hitastýrt
sturtutæki með uppstút kr.

Bidalux BWR sturtusett

13.890

9.890 (rósettur fylgja)

einnig til með niðurstút kr. 9.890

BOZZ hitastýrt baðtæki m/úrtaki

Mistillo MTG sturtusett

14.990

13.990

BOZZ-SH2101-1
Bað og sturtusett
með hitastýrðu tæki

31.990
(rósettur fylgja)

BOZZ SH2205-3
Sturtusett
m/hitastýrðu tæki

26.990

Cisa Layer kr.

5.590

(rósettur fylgja)
Schutte blöndunartæki
með lyftitappa 33710

LÁTUM FAGMENN
VINNA VERKIN

10.790

Reykjavík

Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18.

Opið virka daga kl. 8-18

EN 1111:1997

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

Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!
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Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is
Bakþankar

Helgu Völu
Helgadóttur

Stórglæpamaður
handtekinn

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177
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yrr í sumar var ungur
stórglæpamaður staðinn
að verki við iðju sína
um miðja nótt í miðborg
Reykjavíkur. Sem betur
fer náði vökull öryggisvörður
að átta sig á hvaða óafturkræfi
glæpur var að fara að eiga sér stað
þarna og hringdi í lögregluna sem
brást hratt við.
Stórglæpamaðurinn, sem setið
hafði við iðju sína, reis á fætur
og bjóst til ferðar enda vildi
hann síður lenda í vandræðum
þarna um miðja nótt, einn síns
liðs, með lögregluna allt um
kring. Sem betur fer náði lögreglan að yfirbuga glæponinn,
skella honum niður á jörðina og
festa hendur í járn. Var hann því
næst dreginn inn í lögreglubíl og
skutlað upp á lögreglustöðina
við Hlemm, enda mikilvægt að
stöðva brotaferilinn. Glæponinn,
sem býr í foreldrahúsum, óskaði
eftir að fá að hringja í móður
sína svo hún myndi ekki óttast
um afdrif sonarins, en fékk ekki,
enda að sögn lögreglunnar óvíst
að móðirin kynni vel við það að
vera vakin um miðja nótt. Ungi
stórglæpamaðurinn fékk því að
dúsa í leyni í fangaklefa næstu 10
klukkustundir.
Sá glæpur sem kallaði á svo
fumlaus vinnubrögð lögreglu og
öryggisvarðar var að ungi stórglæponinn var við það að kveikja
sér í jónu, tóbaksblönduðu
maríjúana, sem hann hafði keypt
sér á djamminu. Annað gerði
hann ekki og glæpurinn því jónan
í brjóstvasanum. Við skulum
vona að lögreglan hafi ekki horft
framhjá öðrum og stærri glæpum
á meðan hún fangelsaði þennan
stórglæpamann í sumarnóttinni.

ENDURNÝJAÐU RÚMIÐ!
Frábært tækifæri til að
endurnýja í gestaherberginu
og/eða í sumarbústaðnum

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

Fullt verð 174.180 kr.

TILBOÐ 139.334 kr.

ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS
OG ÓTAKMARKAÐ
GAGNAMAGN

*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til
útlanda og í upplýsinganúmer. Nánari upplýsingar á 365.is

1817

365.is

ARGH!!! 110716

GSM
2.990 KR.*

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

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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