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Ný salerni í
borginni fyrir
hálfan milljarð
Starfshópur leggur til að fjölga almenningssalernum
vegna fjölda ferðamanna. Borgarfulltrúi telur að
með tillögum í drögum nýrrar skýrslu sé verið að
fara of skart í að gera miðbæinn að tjaldstæði.
Reykjavík Starfshópur leggur til að
535 milljónum króna verði varið í
uppbyggingu almenningssalerna í
borginni. Þetta kemur fram í drögum
að nýrri skýrslu, Almenningssalerni í
Reykjavík – stefna og staða 2016, sem
kynnt var fyrir umhverfis- og skipulagsráði nýlega.
Í drögunum kemur fram að á síðastliðnum áratug hafi fjölda almenningssalerna verið lokað og veruleg
þörf sé á fleiri almenningssalernum
í ljósi aukins fjölda ferðamanna í
Reykjavík. Rekstraraðilar veitingahúsa í miðbænum kvarti mjög
undan ágangi ferðamanna sem þurfi
að komast á salerni. Auk þess sé þörf
á að bæta aðstöðu fatlaðra og barnafólks á þeim almenningssalernum
sem fyrir eru.
Lagt er til að endurnýja þau sjö
sjálfvirku salerni sem eru í miðbænum og byggja ný almenningssalerni
með aðgengi fyrir alla á tólf stöðum,
meðal annars við Ægisíðu, Nauthólsvík og Esjuna. Einnig að varið verði
um sjö milljónum til að bæta merkingar, aðgengi og upplýsingagjöf.
Í skýrslunni kemur ekki fram hvort
einkafyrirtæki eða Reykjavíkurborg
myndu reka salernin eða hvort gjald
yrði tekið fyrir notkun, en að meðaltali kostar rekstur hvers salernis um
tvær milljónir króna á ári.
Hildur Sverrisdóttir, aðalmaður
fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins í
umhverfis- og skipulagsráði, telur
að verið sé að leggja í of miklar framkvæmdir. Hún sýni því skilning að
bregðast þurfi við fjölgun ferðamanna en hún óttist að þetta sé
skammtímalausn. „Þegar við erum að
tala um svona miklar framkvæmdir
og svona mikla peninga, af hverju
skoðum við þá ekki varanlegri, og
almennilegri, lausnir?“
Hildur segir að til dæmis væri hægt

Ef allar þessar
tillögur ná fram að
ganga þá verður almenningsklósett með nánast tíu
metra millibili.

Nærbuxur fyrir
Druslugönguna

Opnun Costco frestast til vors

Lífið Nærbuxur og tattú eru meðal

drusluvarnings í ár en gangan verður farin í sjötta sinn frá Hallgrímskirkju á laugardaginn.
Drusluvarningurinn hefur verið
vinsæll og er hann
hannaður af Helgu
Dögg Ólafsdóttur og
Grétu Þorkelsdóttur líkt og síðustu
þrjú ár.
„Ég fyllist af
stolti þegar
fólk sameinast í þessum
málstað í kringum
varninginn og
stendur saman
fyrir breytingum
í samfélaginu,“
segir Helga Dögg.
– gj / sjá síðu 22

Hildur Sverrisdóttir,
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins

535

milljónum króna yrði varið í
uppbyggingu almenningssalerna samkvæmt drögunum.
að byggja almenningssalerni neðanjarðar eða nota fjármunina til að endurbyggja Núllið svo það henti þörfum
allra. Hún telur að minnsta kosti ekki
nauðsynlegt að setja fjármuni í klósettmannvirki á öðru hverju horni.
„Ef allar þessar tillögur ná fram að
ganga þá verður almenningsklósett
með nánast tíu metra millibili,“ segir
hún.
Hildur tekur vel í þá hugmynd sem
nefnd er í drögunum að borgin geri
samkomulag í gegnum leigusamning
við aðila sem reki salerni, til dæmis
sundlaugar og menningarhús, um að
þau þjóni almenningi og hægt sé að
vísa á þau sem slík.
Ekki náðist í Hjálmar Sveinsson,
formann umhverfis- og skipulagsráðs, við vinnslu þessarar fréttar.
saeunn@frettabladid.is

Viðskipti Verslun bandaríska smásölurisans Costco verður opnuð hér
á landi í marslok 2017, en ekki á þessu
ári eins og áður stóð til.
Ástæða seinkunarinnar er að verkið frestast vegna tæknilegra atriða.
„Það er stefnt að því að opna í enda
mars. Frágangur á kaupsamningi
tafðist. Þeir eru voðalega nákvæmir
á öllum hlutum og vildu hafa allt 100
prósent á hreinu áður en þeir byrjuðu,“ segir Samúel Guðmundsson,
hjá Teiknistofu Halldórs Guðmundssonar.
Í byrjun árs 2015 var fyrst greint frá
því að Costco hygðist opna verslun í
Kauptúni í Garðabæ. Fyrst var stefnt
að því að verslunin yrði opnuð fyrri
hluta árs 2016. Í mars greindi svo
Gunnar Einarsson, bæjarstjóri í
Garðabæ, frá því að verslunin yrði
opnuð í nóvember ef allt gengi að
óskum og að framkvæmdir ættu að
hefjast nú í júní. – sg

Fólk á öllum aldri tók salíbunu eftir vatnsrennibraut niður Bankastrætið í gær. Ljósmyndari Fréttablaðsins
blotnaði í báða fætur við að mynda fjörið enda stóðu gusurnar í allar áttir í blíðunni. Fréttablaðið/Hanna

Fréttablaðið í dag

Hreinsum glugga og klæðningar
á öllum stærðum húsa

Skoðun

Guðmundur
Andri
skrifar
um
hatrið
sem nærist
á hatri. 9

Verslun Costco verður opnuð í Garðabæ
í lok mars á næsta ári. Fréttablaðið/AFP

Þeir eru voðalega
nákvæmir á öllum
hlutum og vildu hafa allt 100
prósent á hreinu áður en þeir
byrjuðu.
Samúel Guðmundsson, hjá Teiknistofu
Halldórs Guðmundssonar

Fréttir Fatlað fólk fær eingöngu niðurgreiðslu á ódýrustu
hjálpartækjunum. 4

Vanir menn - Vönduð vinnubrögð.

sport Sögulegur sigur Svía á
Opna breska í Skotlandi. 10
Tímamót Fimm þúsund skátar
væntanlegir til landsins á næsta
ári. 12
plús 2 sérblöð

l Fólk l Fasteignir

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Sími 555 6855
www.husfelag.is
husfelag@husfelag.is
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Birna bíður krufningar

Austankaldi með suðurströndinni, en
annars hægviðri og skúrir á stöku stað.
Fremur hlýtti í veðri. Sjá síðu 16

Afturkalla
ferðaviðvörun
til Tyrklands
Tyrkland Eftir reglulegan samráðsfund Norðurlandanna um borgaraþjónustu hefur utanríkisráðuneytið
ákveðið að afturkalla fyrri ferðaviðvörun til Tyrklands þar sem varað
var við ónauðsynlegum ferðum til
landsins.
Fram kemur í tilkynningu að
utanríkisráðuneytið hvetji enn
Íslendinga sem staddir séu í landinu
til að gæta fyllstu varúðar og fylgjast
vel með ástandi mála í kjölfar valdaránstilraunarinnar síðastliðinn
föstudag.
Andri Lúthersson, hjá utanríkisráðuneytinu, segir mikið hafa verið
hringt í ráðuneytið aðfaranótt laugardagsins og fram á laugardag en að
það hafi róast mikið síðan.
Andri segir engar vísbendingar
hafa borist um að Íslendingar í
Tyrklandi hafi verið í hættu. Hann
segist ekki vita til þess að íslenskir
ferðamenn í landinu hafi breytt
ferðaáætlunum sínum vegna
atburðanna. – sg

Heimilisfólk á Hvalsnesi á Skaga varð vart við þennan 204 kílógramma ísbjörn á laugardagskvöldið. Skytta var kölluð til og dýrið fellt með einu
skoti. Birnan var flutt í hendur Náttúrufræðistofnunar í Reykjavík í gær og sýni tekin úr henni. Stefnt er að því að stoppa björninn upp eins og gert
hefur verið með aðra birni sem afhentir eru stofnuninni en birnan er fimmti ísbjörninn sem gengur hér á land frá árinu 2008. Fréttablaðið/Hanna

Olíunotkun eykst um
fimmtung næstu 35 árin
orkumál Olíunotkun á Íslandi mun
aukast um 21 prósent fram til ársins
2050 samkvæmt nýrri eldsneytisspá
Orkustofnunar. Samkvæmt spánni
mun olíunotkun vegna millilandaflutninga aukast um 143 prósent fram
til 2050 en innanlandsnotkun dragast
saman um 40 prósent.
Spáin byggir á því að ferðamönnum haldi áfram að
fjölga og þar með aukist
olíunotkun flugfélaganna enn frekar. Búist
er við að olíunotkun
vegna millilandaflutninga verði tvöfalt
meiri en innanlandsnotkun árið 2050. Millilandanotkun á olíu er nú
helmingur af innanlandsnotkun. – ih

143%

aukning verður á notkun
olíu vegna flutninga
milli landa samkvæmt spánni.

Spáð er aukinni
olíunotkun vegna
fjölgunar ferðamanna.

NÝBAKAÐ

BRAUÐ
ALLA DAGA
.......................................
• Austurströnd 14
• Dalbraut 1
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18
• Lönguhlíð

PRENTUN.IS

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga 7.30 -17.30
laugardaga
8.00 - 16.00
sunnudaga
9.00 - 16.00

Smáforrit auðveldar
samskipti við leikskóla
Íslensk hjón vinna að því að koma smáforriti á markað sem tryggir að upplýsingar berist fljótt og á öruggan hátt á milli leikskóla og foreldra. Áhersla er lögð
á að skrá inn upplýsingar myndrænt. Verður prufukeyrt á Íslandi á næstunni.

Tækni „Þetta snýst um að einfalda
vinnu leikskólakennarans til að
hann fái meiri tíma til að sinna því
sem hann þarf að sinna. Ég er sjálf
kennari og veit að við þurfum að
spara tíma og skriffinnska getur
tekið mikinn tíma,“ segir Anna Margrét Magnúsdóttir.
Anna og eiginmaður hennar
Branislav Dragojlovic eru nú í óðaönn að undirbúa komu smáforritsins Kidsy á íslenskan markað.
Kidsy stendur fyrir orðin „kids“
og „easy“ og kom hugmyndin upp
þegar stofnendur ráku sig á það hve
erfitt getur verið að nálgast hagnýtar
upplýsingar frá leikskólum. Iðulega
þarf að sækja upplýsingarnar á mismunandi staði innan leikskólans,
erfitt getur reynst að ná tali af starfsmönnum og flókið og tímafrekt að
skrá sig inn á innra net.
„Kidsy leysir þetta vandamál með
því að tryggja að upplýsingar berist
fljótt og á öruggan hátt á milli leikskóla og heimila. Appið gerir notendum kleift að senda tölvupóst,
hagnýtar upplýsingar, myndir,
skilaboð og fleira í gegnum tölvur
og snjalltæki. Appið á ekki að koma
í veg fyrir persónuleg samskipti eða
minnka þau, heldur auðvelda skipulagningu og upplýsingaflæði,“ segir
Anna.
Áhersla er lögð á að skrá inn upplýsingar myndrænt. „Ef ungbarn fer
að sofa ýtir til dæmis leikskólakennarinn á augnhnapp og þá koma þær
upplýsingar myndrænt til forelda,“
segir Anna.
„Planið er að koma þessu á
sem flesta leikskóla og bjóða dagmömmum þetta líka í byrjun, en

Kidsy á að einfalda vinnu leikskólakennarans. Fréttablaðið/Vilhelm

Appið á
ekki að
koma í veg fyrir
persónuleg
samskipti eða
minnka þau,
heldur auðvelda skipulagningu og
upplýsingaflæði.
Anna Margrét
Magnúsdóttir,
kennari
Kidsy-appið hefur unnið
til verðlauna í Evrópu.

seinna meir verður hægt
að nota þetta hvar sem
er, til dæmis á frístundaheimilum.“
Hjónin fengu fyrst hugmyndina að forritinu fyrir
fimm árum en fóru af stað
fyrir nokkrum árum. Þau
hafa nú þegar unnið til
nokkurra verðlauna í Evrópu og fengu Evrópustyrk
fyrir einu og hálfu ári.
Þau ætla á næstunni að
að prufukeyra forritið í
leikskólum á Íslandi, í Færeyjum og Danmörku. Anna
segir að þau ætli svo að nýta
sér tengslanet sitt í Evrópu
til að sækja á alþjóðlega
markaði.

saeunn@frettabladid.is

4

f r é t t i r ∙ F RÉTTABLA ð i ð

18. júlí 2016

M Á NUDAGUR

Ekki tekið mið af sjónarmiðum neytenda í búvörusamningum
Landbúnaður „Það var algjör
skortur á samráði við aðila sem
eðlilegt var að kæmu að borðinu
þegar samningarnir voru gerðir,“
segir Jóhannes Gunnarsson, formaður Neytendasamtakanna, um
nýja búvörusamninga sem nú eru
til skoðunar hjá atvinnuveganefnd
Alþingis.
Jóhannes segir ekki tekið mið af
sjónarmiðum neytenda í samningunum. „Þeir eru bara út frá þröngum

Fiskafli íslenskra skipa hefur dregist
saman. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Fiskafli dróst
saman í júní
Hagstofan Fiskafli íslenskra skipa
var tæplega fjörutíu og tvö þúsund
tonn í júní en það er 43 prósentum
minni afli en í júní í fyrra. Þetta kemur
fram á vef Hagstofu Íslands.
Uppsjávarafli var rétt rúm tvö þúsund tonn en það er talsvert minna
en í júní í fyrra þegar hann var 33,6
þúsund tonn. Þá kemur fram að botnfiskaafli hafi staðið nokkurn veginn
í stað og var rúm þrjátíu og fimm
þúsund tonn. – ngy

Gervipeningar
fyrir flóttamenn
Ítalía Í smábænum Gioiosa Ionica
á Suður-Ítalíu eru flóttamenn látnir
nota gerviseðla til að versla við íbúa
bæjarins.
Seðlarnir eru í raun hluti af stuðningskerfi flóttamanna og virka sem
inneignarnótur. Flóttamenn mega
eyða peningunum í það sem þeir
vilja, en einungis innan bæjarmarka
til að bæjarbúar hagnist af viðveru
þeirra. Í frétt BBC um málið segir
að flóttamennirnir 75 í bænum hafi
meðal annars skapað tuttugu ný störf.
Bæjarstjórnin fær jafnvirði 4.700
íslenskra króna á dag fyrir nauðsynjar
handa flóttamönnum, þeim býðst svo
að vinna í bænum og verða sér þannig
úti um reynslu.
Seðlarnir eru á formi gervi-evra, á
10 evru seðlinum er Che Guevara, á
20 evru seðlinum er Hugo Chavez og
Karl Marx er á 50 evru seðlinum. Á
hinni hliðinni er svo Giovanni Maiolo, sem sér um flóttamannamál í
bænum. – sg

hagsmunum bænda. Það er það sem
við gagnrýnum mjög."
Jóhannes bætir við að það sé lágmark að samtök á borð við Neytendasamtökin sem og verkalýðshreyfingin komi að borðinu. „Þetta
er ekki einkamál bænda og landbúnaðarráðherra.“
Jóhannes segir að það væri neytendum til bóta að stytta samningstímann. „Það er verið að festa í sessi
mjög íhaldssamt kerfi sem er mjög

slæmt, bæði fyrir neytendur og
bændur, að okkar mati. Með því að
stytta gildistímann er verið að taka
samningana upp frá grunni,“ segir
hann og bætir við: „Ég vænti þess og
vona að það sé rétt sem hefur komið
fram að það sé ekki meirihluti fyrir
samningunum á Alþingi.“
Þá segir hann óeðlilegt að ríkið
nýti skattfé til að niðurgreiða framleiðslu búvara og bendir á að samtökin hafi ítrekað gert þá kröfu að

Þetta er ekki einkamál bænda og
landbúnaðarráðherra.
Jóhannes Gunnarsson,
formaður Neytendasamtakanna

tollar á innfluttum landbúnaðarvörum verði felldir niður, ekki síst á
mjólkurvörur. „Það eina sem myndi
tryggja eðlilega samkeppni á þeim
vettvangi er innflutningur á lágum,
helst engum, tollum,“ segir Jóhannes.
„Hvaðan koma peningarnir sem
eru notaðir til niðurgreiðslu? Þegar
upp er staðið þá erum við að borga
hluta verðsins þegar við erum að
kaupa mjólk úti í búð og hinn hlutann þegar maður borgar skatta.“ -þea

Ríkið niðurgreiðir eingöngu
allra ódýrustu hjálpartækin

Varaformaður Sjálfsbjargar segir ríkið aðeins niðurgreiða ódýrustu hjálpartækin fyrir fatlaða þrátt fyrir að
þau séu ekki þau hentugustu. Kona sem bundin er hjólastól fékk neitun um niðurgreiðslu á mótor á hjólastólinn. Varaformaður ÖBÍ segir skjóta skökku við að vinnuveitendur þurfi að borga fyrir hjálpartækin.
Samfélag „Fatlaðir þurfa oft að
kaupa sér hjálpartæki og ég hef sjálfur rekið mig á mjög hátt verð,“ segir
Bergur Þorri Benjamínsson, varaformaður Sjálfsbjargar, en hann segir
ríkið einungis niðurgreiða ódýrustu
lausn sem kostur er á þrátt fyrir að
tækið sé ekki það hentugasta.
Þá sé ekkert niðurgreitt sem tengist útivist eða hreyfingu. Hjálpartæki séu oft mjög kostnaðarsöm og
viðhald þeirra einnig.
„Ég á til dæmis bíl og þarf að nota
lyftu til að komast inn í hann. Hún
er í kassa undir bílnum og ég fæ ekki
niðurgreiðslu því ég vil ekki hafa
lyftuna inni í bílnum sem er ódýrara,“ segir Bergur sem greiðir fyrir
lyftuna úr eigin vasa. Hann útskýrir
að mikil óþægindi fylgi því að hafa
lyftuna inni í bílnum, hún skrölti og
taki mikið pláss. Þá segir hann varahluti í hjálpartækin oft mjög dýra og
ekki niðurgreidda.
„Þegar eitthvað er framleitt fyrir
fatlaða er ótrúleg álagning en það
er örugglega af því að það halda
allir að ríkið niðurgreiði það,“ segir
Aðalbjörg Guðgeirsdóttir, en hún er
bundin við hjólastól og notar mótor
við hjólastólinn sem auðveldar
henni að fara sínar leiðir.
Á dögunum eyðilögðust rafhlöðurnar í mótornum. Hún fékk þær
upplýsingar frá Eirbergi, verslun
sem selur hjálpartæki, að nýjar rafhlöður kosti 200.000 krónur.
„Mér fannst það rosalega mikið,
sérstaklega því þetta er ekki niðurgreitt af ríkinu. Mótorinn sjálfur er
ekki niðurgreiddur og hvað þá nýjar
rafhlöður í hann,“ segir Aðalbjörg.
Ástæðan fyrir því að hún fékk
ekki mótorinn niðurgreiddan var sú
að hún væri hvorki offitusjúklingur
né með stoðkerfisvandamál.

Þegar eitthvað er
framleitt fyrir
fatlaða er ótrúleg álagning en
það er örugglega af því að það
halda allir að
ríkið niðurgreiði það.
Aðalbjörg Guðgeirsdóttir, öryrki

Fólk þarf oft að
borga sjálft dýr
hjálpartæki til að halda sér
virkum í samfélaginu.
Halldór Sævar
Guðbergsson, varaformaður Öryrkjabandalags Íslands

„Auðvitað er ég með stoðkerfisvandamál. Ég er í hjólastól,“ segir
hún og tekur undir það með Bergi
að aðeins allra ódýrasta lausnin sé
niðurgreidd.
„Ég kannast við þetta. Fólk þarf
oft að borga sjálft dýr hjálpartæki til
að halda sér virkum í samfélaginu,“
segir Halldór Sævar Guðbergsson,
varaformaður ÖBÍ, og bætir við að
til dæmis þurfi vinnuveitandi að
greiða fyrir hjálpartæki fatlaðs
starfsmanns. Ríkið niðurgreiði þau
ekki. „Það finnst okkur öfugsnúið
þegar hið opinbera vill ýta undir
atvinnuþátttöku fatlaðra,“ segir
Halldór en hann er blindur og þarf
punktaletursskjá í vinnu sem kostar
allt að milljón. nadine@frettabladid.is

Fatlað fólk þarf oft að borga sjálft fyrir aukabúnað á hjólastóla. Nordicphotos/GEtty

Framúrskarandi hráefni - topp þjónusta - sanngjarnt verð

Hlíðasmára 8 | Skipholti 70 | Spönginni 13
Sími 554 7200 |

SYNC samskiptakerfi með
Bluetooth og neyðarhringingu
er nú staðalbúnaður

Hann höfðar jafnt til þeirra sem kunna að meta framúrskarandi akstursánægju og þeirra sem velja sparneytni og öryggi.

BEINSKIPTUR
FRÁ

Ford Fiesta er mest seldi smábíll Evrópu. Það kemur ekki á óvart því
útlitið er rennilegt og staðalbúnaðurinn glæsilegur. Þar á meðal er SYNC
samskiptakerfi með Bluetooth og neyðarhringingu í 112.

FORD FIESTA

2.390.000

SJÁLFSKIPTUR
FRÁ

NÝR FORD FIESTA

2.740.000

KR.

KR.

Fiesta er fáanlegur með margverðlaunuðu EcoBoost vélinni sem hefur
verið valin vél ársins (International Engine of the Year), þrjú ár í röð.
Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Fiesta, mest selda smábíls Evrópu
- 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

Kynntu þér Ford Fiesta betur: Hiti er í framsætum og 4,2'' TFT upplýsingaskjár í mælaborði. Farangursrýmið er einstaklega rúmt (290 lítra). CO2 gildin eru óvenu lág fyrir bensínvél. Beinskiptur Fiesta fær frítt í stæði í
miðborg Reykjavíkur. Ford MyKey, brekkuaðstoð og EasyFuel er staðalbúnaður. Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn fyrir hné ökumanns. Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er hann því mjög
fljótur að hitna sem er afar hentugt á köldum vetrarmorgnum! Ford Fiesta, bensín 65 hö/EcoBoost 100 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km. Ford Fiesta, EcoBoost
bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. CO2 114 g/km. Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður
getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
Ford_Fiesta_Sync_5x38_20160628_END.indd 1

28.6.2016 14:01:44
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Lést í loftáras

Rúm vika er síðan fimm lögreglumenn
voru skotnir til bana í Dallas.
nordicphotos/afp

Þrír bandarískir
lögreglumenn
skotnir til bana
bandaríkin Þrír lögreglumenn voru
skotnir til bana og fleiri særðust í
skotárás í Baton Rouge, höfuðborg
Louisiana-ríkis, í Bandaríkjunum í
gær. Árásarmaðurinn lést í skotbardaga við lögreglu.
Rúm vika er síðan byssumaður
skaut fimm lögregluþjóna til bana
í Dallas á mótmælum samtakanna
Black Lives Matter. Daginn áður
náðist á myndband þegar Alton
Sterling, svartur íbúi Baton Rouge,
var skotinn til bana af tveimur hvítum lögreglumönnum í borginni.
BBC greinir frá því að nokkrir
dagar séu síðan lögreglan í borginni
handtók fjóra einstaklinga sem
sagðir voru hafa verið að skipuleggja árás á lögreglumenn. Barack
Obama Bandaríkjaforseti sagði
ekkert réttlæta morðin á lögreglumönnunum sem framin hefðu verið
af hugleysingjum. –ih

Sýrlendingur heldur á líki ungs drengs sem féll í loftárás á svæði undir stjórn uppreisnarmanna í borginni Aleppo í Sýrlandi í gær. Minnst 28 féllu í
loftárásunum, þar á meðal börn. Sprengjum var meðal annars varpað á spítala í borginni. Bandaríkjamenn fengu leyfi frá Tyrkjum í gær til að fljúga
á ný yfir Tyrkland til þess að halda áfram loftárásum í Sýrlandi og Írak eftir hina misheppnuðu valdaránstilraun í landinu. nordicphotos/afp

Hreinsanir eftir uppreisn í Tyrklandi

Sex þúsund hafa verið handteknir eftir valdaránstilraunina í Tyrklandi. Forseti Tyrklands vill fá manninn sem hann segir ábyrgan fyrir
valdaráninu framseldan frá Bandaríkjunum. Forsetinn er varaður við því að nýta sér aðstæður til að brjóta á réttindum borgaranna.

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

tyrkland Tyrknesk stjórnvöld hafa
handtekið sex þúsund manns sem
þau segja að tengist misheppnaðri
valdaránstilraun hluta tyrkneska
hersins í landinu á föstudagskvöld
og aðfaranótt laugardags. Búist er við
að fleiri verði handteknir á næstunni.
Meðal þeirra sem handteknir hafa
verið er yfirmaður tyrkneska flughersins, auk fjölda hershöfðingja
hermanna, dómara og saksóknara.
Þá hefur 2.745 dómurum og saksóknurum verið vikið úr starfi.
Recep Tayyip Erdoğan, forseti Tyrklands, segir einn helsta andstæðing
sinn, tyrkneska klerkinn Fethullah
Gülen, ábyrgan fyrir uppreisninni.
Erdoğan hét því að hreinsa stofnanir
ríkisins af stuðningsmönnum Gülens
í ræðu í jarðarför eins fórnarlamba

átakanna. Þá gaf Erdoğan í skyn að
tilefni væri til að endurvekja dauðarefsingar í landinu. Gülen, sem er í
sjálfskipaðri útlegð í Pennsylvaníu
í Bandaríkjunum, hafnar alfarið að
tengjast uppreisninni og segir mögulegt að Erdoğan hafi sett valdaránstilraunina á svið til að styrkja stöðu
sína í landinu.
Erdoğan kallaði eftir því að Gülen
yrði framseldur til Tyrklands. John
Kerry, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði að til að möguleiki yrði á
því yrðu tyrknesk stjórnvöld að sýna
fram á tengsl Gülens við uppreisnina.
The Guardian segir að eftir hina
misheppnuðu valdaránstilraun sé
Erdoğan talinn hafa nægan stuðning
til þess að hrinda í framkvæmd lagabreytingum sem auka eiga völd for-

2.745

dómurum og saksóknurum
hefur verið vikið frá störfum
í Tyrklandi vegna meintra
tengsla við valdaránið.
setans á kostnað þingsins. Erdoğan,
sem stýrt hefur landinu frá 2003,
fyrst sem forsætisráðherra og nú
sem forseti, hefur verið sakaður um
sífellt meiri einræðistilburði á undanförnum árum.
Þjóðarleiðtogar víða um heim hafa
varað Tyrklandsforseta við að ganga
of langt í hreinsunum í röðum and-

Beltone Legend

™

Enn snjallara

heyrnartæki

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

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

Erdogan Tyrklandsforseti grét í jarðarför
eins fórnarlamba átakanna aðfaranótt
laugardags. nordicphotos/afp

stæðinga hans eftir hina misheppnuðu valdaránstilraun. Jean-Marc
Ayrault, utanríkisráðherra Frakklands, sagði að Erdoğan mætti ekki
nota uppreisnina sem átyllu til að
þagga niður í pólitískum andstæðingum sínum.
Al Jazeera greinir frá því að þingmenn úr fjórum stærstu flokkum
landsins hafi komið saman fyrir utan
þinghúsið í Ankara í gær þar sem þeir
fordæmdu valdaránstilraunina. Engu
að síður hvöttu stjórnarandstæðingar
Erdoğan til að nýta tækifærið til að
efla lýðræði í landinu, auka frelsi fjölmiðla og dómara.
Að minnsta kosti 290 létust í átökum aðfaranætur laugardagsins og um
1.400 særðust.
ingvar@frettabladid.is

Hreinsun!

70%
afsláttur
af öllum vörum

Opið virka daga frá kl. 11 til 18
laugardaga frá kl. 11 til 17
sunnudaga frá 13 til 17
Sími 568 9512
Suðurlandsbraut 54 bláu húsin (við faxafen)
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Okkar ábyrgð
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MÁNUDAGUR

Halldór

Þ

Magnús
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

Afleiðingarnar fyrir líf
þessa fólks
eru skelfilegar
og við getum
ekki lengur
látið eins og
þetta sé ekki
hluti af
íslensku
samfélagi og
þar með á
okkar ábyrgð.

að er uggvænleg staðreynd að mansal,
vinnu- og kynlífsþrældómur skuli þrífast
á Íslandi og það í umtalsverðum mæli.
Þessi staðreynd kom fram í skýrslu frá
bandaríska utanríkisráðuneytinu en
þar eru íslensk stjórnvöld einnig gagnrýnd fyrir að taka ekki nægilega vel á glæpum sem
þessum. Á síðustu þremur árum hefur enginn verið
sakfelldur fyrir mansal eða þrælahald innan íslenska
réttarkerfisins sem er í sjálfu sér þungur áfellisdómur
yfir sofandahætti eða jafnvel dugleysi stjórnvalda til
að taka á þessum skelfilegu glæpum.
Eins og Alda Hrönn Jóhannesdóttir, aðallögfræðingur lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, benti á
í liðinni viku fjölgar mansalstilfellum hér samhliða
auknum ferðamannastraumi. Auknar framkvæmdir
leiða einnig af sér skort á vinnuafli og skapa rými
fyrir óprúttna aðila til þess að bjóða ódýrt vinnuafl
með ólöglegum hætti. Þrátt fyrir að umtalsverð
umfjöllun hafi verið um þessi mál, bæði á þessu
ári og því síðasta m.a. hér á síðum Fréttablaðsins,
virðist staða þessara mála vera að renna upp fyrir
stjórnvöldum nú fyrst á síðustu vikum. Það ætti í
raun ekki að dyljast nokkurri sálu að mansal er hluti
af íslenskum veruleika og það í ýmsum atvinnugreinum, s.s. ferðaþjónustu, byggingariðnaði og
verksmiðjum og þannig mætti áfram telja auk þess
sem augljóslega er mikil þörf fyrir ítarlega rannsókn
yfirvalda á ýmiskonar ólöglegri starfsemi sem þrífst
mögulega í skjóli aðgerðarleysis yfirvalda.
Það ættu ekki að vera flókin sannindi að þensla,
aukin umsvif og fjöldi fólks innan markaðssvæða
með fjölgun ferðamanna kalli á aukið eftirlit. Þegar
við bætist að hér er um að ræða glæpi sem stór hluti
þjóðarinnar getur átt erfitt með að átta sig á að eru
að eiga sér stað í nærsamfélagi sínu þá verður að
koma til fræðsla. Allt kostar þetta peninga og því
fé er vel varið sem fer í eftirlit og fræðslu til þess að
byggja upp heilbrigt atvinnulíf og koma í veg fyrir þá
skelfilegu glæpi sem eru fólgnir í mansali.
Mansal, vinnu- og kynlífsþrælkun er birtingarmynd vaxandi misskiptingar og fátæktar í heiminum. Fórnarlömbin eru einkum fátæklingar, konur
og börn. Einstaklingar sem geta illa varið sig sjálfir
fyrir gerendum og er illa kleift að komast út úr þeim
aðstæðum sem þeim hefur verið komið í. Til þess
þarfnast þeir hjálpar þeirra samfélaga þar sem kraftar
þeirra og líf hafa verið nýtt af græðgi og grimmd.
Afleiðingarnar fyrir líf þessa fólks eru skelfilegar og
við getum ekki lengur látið eins og þetta sé ekki hluti
af íslensku samfélagi og þar með á okkar ábyrgð.
Vestræn velferðarríki, á borð við Ísland, sem sitja
í efri þrepum hagkerfa heimsins bera mikla ábyrgð
og ber að leggja sérstaklega mikið af mörkum til
þess að koma í veg fyrir þær þjáningar sem hljótast
af þessum völdum sem og að aðstoða fórnarlömb
þess mansals sem þegar hefur átt sér stað innan viðkomandi samfélags. Það er því löngu tímabært að
íslensk stjórnvöld leggi sitt af mörkum í baráttunni
gegn mansali.
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Frá degi til dags
Áreiti fjölmiðla
Kjararáð hækkaði laun forstjóra Útlendingastofnunar
nýverið í kjölfar bréfs sem hún
sendi ráðinu þar sem hún benti
meðal annars á mikið áreiti
fjölmiðla, bæði á kvöldin og
um helgar. Vonandi verður
tekið tillit til sömu sjónarmiða
næst þegar ákvörðun verður
tekin um laun þeirra sem sitja í
kjararáði enda hefur fjölmiðlaáreiti verið mikið að undanförnu og síminn vart stoppað.
Að vísu hafa almennir meðlimir
kjararáðs ekkert viljað við fjölmiðla tala og benda á formanninn sem ekki svarar í símann.
Enginn sáttur?
Bjarni Benediktsson, fjármálaog efnahagsráðherra, sagði í
útvarpsþættinum Sprengisandi
í gær, að skrítið væri að sjá
að bæði væri óánægja meðal
bænda og verslunarinnar með
nýgerða búvörusamninga.
Ekki hefðu allir rétt fyrir sér og
margt væri gott í samningunum
sem hefði farið forgörðum í
umræðunni. En kann ekki að
vera að báðir aðilar hafi nokkuð til síns máls og hugsa þurfi
samningana upp á nýtt þegar
ASÍ, Neytendasamtökin, Samkeppniseftirlitið, Viðskiptaráð,
Félag atvinnurekenda og fjöldi
þingmanna, meðal annars úr
Sjálfstæðisflokknum, hafa auk
bænda og verslunarinnar lýst
yfir óánægju með samningana?
ingvar@frettabladid.is

Veganesti kjararáðs í
komandi kjarasamninga
kennara

N

ýlegur úrskurður kjararáðs hefur vakið talsverða
umræðu í samfélaginu og ekki að ósekju. Þar
hafa nokkrir æðstu stjórnendur hjá stofnunum
ríkisins verið hækkaðir í launum umfram þær almennu
launahækkanir sem ráðið hafði áður úrskurðað þeim til
handa.
Það sem vekur athygli mína varðandi þessa ákvörðun
kjararáðs er annars vegar sú staðreynd að nú þegar
aðilar vinnumarkaðarins, fyrir utan Kennarasamband
Íslands og BHM, hafa sett ramma um launahækkanir
Guðríður
almennings til næstu ára þá telur kjararáð forsendur til
Arnardóttir
þess að hækka tiltekna hópa umfram aðra. Leggur ráðið
formaður Félags
þar til grundvallar þau sjónarmið að álag í starfi þessara
framhaldsskólaeinstaklinga hafi aukist svo mikið á síðustu misserum að
kennara
það beri að meta til launa.
Nú liggur fyrir að álag á kennara hefur aukist gríðarlega á síðustu árum. Kennarar búa við þann veruleika að
nemendur þeirra sitja í kennslustundum með snjallsímana sína, sem eru ekki bara símar, heldur kvikmyndatökuvélar. Orð og athafnir kennarans geta þannig
verið tekin upp, „editeruð“ og slitin úr samhengi og send
þannig út í kosmósið. Nemendur geta tekið myndir af
kennaranum sínum og sent á samfélagsmiðlana með
Að vera
niðrandi ummælum. Gerð er sú krafa að kennarinn sé
til taks utan dagvinnumarka á fésbók eða svari tölvukennari er
póstum. Kennarinn má búa við opinbera umræðu um
ekkert
störf sín á samfélagsmiðlunum án þess að geta borið
endilega
hönd fyrir höfuð sér og er oft fundinn sekur af dómstóli
götunnar.
þægilegri
Að vera kennari er ekkert endilega þægilegri innivinna
innivinna en
en að vera forstjóri Útlendingastofnunar eða fangelsisað vera
málastjóri. Álag á kennara hefur vaxið gríðarlega á
forstjóri
undanförnum árum sem og umsvif starfsins, líkt og
þeirra sérfræðinga hjá hinu opinbera sem kjararáð telur
Útlendingastofnunar eða rétt að hækka í launum.
Við framhaldsskólakennarar munum halda þessu til
fangelsismála- haga
í haust þegar við setjumst að samningaborðinu,
stjóri.
kjararáð hefur lagt okkur til gott veganesti.

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

M Á NUDAGU R

1 8 . j ú lí 2 0 1 6

9

s ko ð u n ∙ F R É T TA B L A ð i ð

Hatrið nærist á hatri
Í dag

Guðmundur
Andri Thorsson
rithöfundur

S

káldsaga Kurts Vonnegut,
Sláturhús 5 (sem Sveinbjörn
I. Baldvinsson þýddi vel á
annarri öld) fjallar um eitt af
ódæðisverkum 20. aldarinnar sem
legið hafði í hálfgerðu þagnargildi
fram að bók Vonneguts: Loftárásir
Bandamanna á Dresden í Þýskalandi í lok seinni heimsstyrjaldarinnar, þegar borgin var jöfnuð við
jörðu, aðallega til að hefna fyrir
miskunnarlausar loftárásir Þjóðverja á England. Þó væri í kjölfar
baráttunnar við nasismann var
þetta óréttlætanlegt voðaverk.
Það er ekki einu sinni liðin öld
frá þessum atburðum, sem kannski
er ágætt að hafa í huga fyrir áhugafólk um ófrið og illindi hópa og
þjóða á milli eða fólk sem heldur
að kristnum hvítum Evrópumönnum sé það á einhvern hátt áskapað
að halda friðinn. Stríðsglæpir eru
framdir við tilteknar kringumstæðum og í tilteknu andrúmslofti,
burtséð frá þjóðerni, trúarbrögðum, uppruna eða húðlit.

Pú-tí-vít
Saga Vonneguts er full af bröndurum og sorg, skrifuð eins og allar
góðar bækur með kuldaglott á

vörum og grátstafinn í kverkum;
gegnsýrð af þeirri óhátíðlegu
mannúð sem manni finnst
stundum að okkur skorti einmitt
núna.
Sumt situr í manni ævilangt. Til
dæmis hvernig bókin byrjar á orðinu „Listen“ og endar á orðunum:
„Poo-tee-weet“. Þau vísa á fuglasöng, og eru útskýrð svona í formála bókarinnar, þegar höfundur
ávarpar útgefandann sinn, Sam, og
segir honum frá bókinni sinni um
Dresden (finn ekki þýðingu Sveinbjarnar og snara sjálfur):
„Hún er svo stutt og ruglingsleg,
Sam, af því að það er ekki hægt að
segja neitt af viti um fjöldamorð.
Allir eiga að vera dauðir og ekki
segja neitt eða vilja neitt nokkru
sinni framar. Það á að ríkja algjör
þögn eftir fjöldamorð, og þannig er
það alltaf, fyrir utan fuglana.
Og hvað segja fuglarnir? Allt
og sumt sem hægt er að segja um
fjöldamorð, svona eins og „Pú-tívít“.

Nei, þetta var …
Þannig gengur það. Og samt
höfum við ríka þörf fyrir að tjá
okkur og segja eitthvað skynsamlegt þegar fjöldamorð eiga sér stað,
þó að ekki væri til annars en að
„draga af þeim lærdóma“ og koma í
„veg fyrir að svona atburðir endurtaki sig“.
Þess vegna tölum við fram og
aftur um ódæðismanninn í Nice
í Frakklandi og hvað honum geti
eiginlega hafa gengið til, að aka
stórum trukk inn í mannfjölda til
að geta drepið eins marga og hann
komst yfir. Skýringar hrannast

Eina sem dugir gegn öflum
haturs og myrkraverka er
að bjóða upp á betri lífskjör,
meiri birtu, meiri mat, meira
líf, meiri leik, meiri gleði,
meiri kærleika.

upp: Þetta var múslimskur öfgamaður að berjast gegn vestrænum
gildum og fyrir sjaríalögum … nei,
þetta var sálsjúkur einfari sem
áður hafði barið konu sína … nei,
þetta var ISIS að minna á sig eftir
að dregið var aftur úr öryggisgæslu
eftir EM … nei, þetta var smákrimmi sem fann sig ekki í þjóðfélaginu … nei, þetta var svipað og
þegar þýski flugmaðurinn missti
vitið og flaug vélinni fullri af farþegum í opinn dauðann … nei,
þetta er til vitnis um að stríðið í
Miðausturlöndum er komið til
vesturveldanna, sem halda því
gangandi með vopnasölu sinni,
olíuviðskiptum og arðráni … nei,
þetta er til vitnis um að „þeir“ hata
„okkur“ og enn einn vitnisburðurinn um að múslimar geta ekki
aðlagast vestrænum lífsháttum …
nei, þetta var ódæði af sama tagi

og gerast á nokkurra mánaða fresti
í Bandaríkjunum þegar byssuóðir
vesalingar ætla að láta að sér kveða
eftir að enginn hefur tekið eftir
þeim alla þeirra aumu ævi … nei,
þetta er afleiðing af Alsírstríðinu
og ömurlegum kjörum fólks af
norður-afrískum uppruna í Frakklandi ...
Og svo framvegis. Gallinn við
þessar skýringar er að þar er iðulega leitað að sök hjá einhverjum
öðrum en þeim sem morðin
framdi. Og það er leitað að skynsemisvotti í framferði sem í eðli
sínu er glórulaust.
Pú-tí-vít. Fjöldamorð af þessu
tagi eru ónáttúra; glæpur gegn
sjálfri lífshvötinni. Halldór Laxness
sagði einu sinni um stríð að enginn
maður ætti að drepa fleira fólk en
hann gæti borðað sjálfur, sem er
ágæt regla og auðvelt að halda í

heiðri. Hvað sem öðru líður má
svona ódæði ekki verða tilefni til
enn meiri ofsókna á hendur saklausu fólki sem tilheyrir merktum
hópum í Evrópu. Þá er enn meiri
voðinn vís. Hvað sem mönnum
kann að þykja um fjölmenningu evrópskra samfélaga, með
tilheyrandi sambúð ólíkra hópa,
er með öllu óraunhæft að snúa
aftur til einangrunar afmarkaðra
þjóðríkja þar sem þarf að framvísa
upprunavottorðum til að sanna að
maður sé ekki hryðjuverkamaður
í eðli sínu.
Svo sannarlega eru vondar hugmyndir á sveimi í sumum moskum
og margt hroðalegt eflaust sagt og
ráðgert í litlum hópum manna sem
telja sig utangarðs í vestrænum
samfélögum en eiga fremur heima
í ímynduðu þúsundáraríki á himni
hugmyndanna.
En hatri verður ekki mætt með
hatri. Hatrið nærist á hatri. Eina
sem dugir gegn vondum hugmyndum eru góðar hugmyndir.
Eina sem dugir gegn öflum haturs
og myrkraverka er að bjóða upp
á betri lífskjör, meiri birtu, meiri
mat, meira líf, meiri leik, meiri
gleði, meiri kærleika.

Cross Polo fyrir lengra komna. Og ævintýraþyrsta.

Volkswagen Cross Polo er með meiri veghæð, stærri felgur og íslenskt leiðsögukerfi sem staðalbúnað.
Þegar þú vilt fara aðeins lengra og sækja í ævintýrin er Volkswagen Cross Polo bíllinn fyrir þig.
Cross Polo frá:

3.590.000 kr.

www.volkswagen.is

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

sport
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Nýjast
Pepsi-deild karla í fótbolta

Fylkir - KR

1-4

0-1 Morten Beck Andersen (2.), 0-2 Aron
Bjarki Jósepsson (10.), 1-2 Tonci Radovnikovic (15.), 1-3 Óskar Örn Hauksson (42.), 1-4
Óskar Örn Hauksson (53.).

Allar flóðgáttir opnuðust hjá KRingum sem voru aðeins búnir að
skora átta mörk fyrir leikinn.

Víkingur Ó. - Stjarnan

2-3

0-1 Baldur Sigurðsson (17.), 1-1 Hrvoje Tokic
(19.), 1-2 Grétar S. Sigurðarson (29.), 2-2 Þorsteinn Már Ragnarsson (65.), 3-2 Arnar Már
Björgvinsson (67.).
Rautt: Hrvoje Tokic, Vík. Ó. (19.).

Króatíski framherjinn fékk rautt
spjald fyrir algjört óþarfa brot.
Sparkaði í Baldur Sigurðsson.

ÍA - Valur

2-1

1-0 Ármann S. Björnsson (33.), 2-0 Garðar
Gunnlaugsson (38.), 2-1 Andri Adolphsson
(64.).

Skagamenn eru búnir að vinna
fjóra leiki í röð og Garðar Gunnlaugsson er búinn að skora tíu.

Fjölnir - Breiðablik

0-3

0-1 Daniel Bamberg (18.), 0-2 Gísli Eyjólfsson (23.), 0-3 Andri Rafn Yeoman (74.)

Henrik Stenson varð í gær fyrsti sænski karlkylfingurinn sem vinnur risamót í golfi þegar hann tryggði sér
sigur á Opna breska meistaramótinu. Rauf einokun Bandaríkjamanna á Royal Troon-vellinum í Skotlandi.
Golf Svíinn Henrik Stenson varð
breska á 19 höggum undir pari árið
í gær fyrsti sænski karlinn sem
2000 og einnig eru þetta fæstu högg
vinnur risamót í golfi en hann hafði í sögunni en metið átti Ástralinn
Greg Norman. Hann vann Opna
betur á Opna breska meistaramótinu í mögnuðu einvígi gegn Banda- breska á 267 höggum árið 1993.
ríkjamanninum Phil Mickelson.
Pútterinn hjá Stenson var svo heitur
Spilaði fyrir látinn vin sinn
að það sætir furðu að maðurinn
Tilfinningarnar voru við það að
þyrfti ekki ofnhanska til að halda
bera Stenson ofurliði þegar hann
um hann á Royal Troon-vellinum í tileinkaði sigurinn góðvini sínum
Mike Gerbich, 74 ára gömlum
Skotlandi í gær.
Bandaríkjamanni sem lést á miðStenson fór lokahringinn á 63
höggum eða átta höggum undir
vikudaginn, degi áður en Opna
pari og kláraði hringina fjóra á 264 breska meistaramótið hófst.
höggum eða 20 höggum undir pari.
Stenson spilaði með sorgarband á
Þetta er einfaldlega besta frammifyrsta degi til minningar um þennan
staða sögunnar á þessu virtasta og mikla vin sinn sem hann kynntist í
stærsta risamóti hvers árs.
Dúbaí.
Svíinn bætti
16 ára gamalt APOTEKARINN
met
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Tigers Woods sem vann Opna
daginn sem barðist við krabbamein.

Hann var með mér alla vikuna. Þetta
er fyrir Mike,“ sagði Stenson er hann
kyssti Silfurkönnuna, sigurlaunin á
Opna breska, og hóf hana á loft í
minningu vinar síns.

Rauf bandaríska einokun
Það kom fáum á óvart að Bandaríkjamenn röðuðu sér mjög
snemma á mótinu í öll efstu sætin
og að hinn bandaríski Phil Mick
elson væri í baráttunni til síðustu
holu. Bandaríkjamönnum hefur
nefnilega liðið mjög vel á Royal
Troon-vellinum. Í síðustu fimm
skipti fyrir síðustu helgi sem spilað
var á vellinum bar Bandaríkjamaður sigur úr býtum.
Síðast vann Todd Hamilton Opna
breska þegar það fór fram á Royal

Frammistaða Mickelsons, að vera á 17 höggum
undir pari, hefði dugað til að
vinna Opna breska í 144
skipti af þeim 145 sem það
hefur farið fram.
Troon en síðasti kylfingurinn sem er
ekki frá Bandaríkjunum til að vinna
Opna breska á Royal Troon á undan
Stenson var Suður-Afríkumaðurinn
Bobby Locke.
Stenson kom fram smá hefndum
í gær en hann og Mickelson börðust
um sigurinn á Opna breska fyrir
þremur árum. Þá hafði sá bandaríski betur. Nú var komið að þeim
sænska. tomas@365.is

Efri hlutinn

Neðri hlutinn

1. FH
22
2. Stjarnan 20
3. Fjölnir19
4. Breiðablik19
5. Víkingur Ó.18
6. ÍA16

7. Valur
14
8. ÍBV14
9. KR
13
10. Víkingur  12
11. Fylkir
8
12. Þróttur R. 7

Þegar fólk fer að bendla
KR við Inkasso!! Klárlega á
villigötum sú umræða...
komnir þjálfarar sem geta
stýrt skútunni
Bjarni Jakob

@bjjakobg

Í dag

19.30 Víkingur - ÞrótturSport
22.00 Pepsi-mörkinSport
19.10 FH - StjarnanKaplakriki
18.00 Víkingur - ÞrótturVíkingsv.

Lyfjaauglýsing

Viltu meðhöndla liðverkinn
án þess að taka töflur?
Prófaðu að meðhöndla liðverkina
með Voltaren geli.

15%
afsláttur
l
Gi

dir
fy

0g

Sögulegt hjá þeim sænska

Aðra umferðina í röð mistekst
Fjölni að komast á toppinn. Árni
Vilhjálmsson sneri aftur í lið Blika
og þakkaði fyrir sig með þremur
stoðsendingum.
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Henrik Stenson kyssir Silfurkönnuna á Royal Troon-vellinum í Skotlandi eftir sigurinn sögulega þar sem hann bætti tvö stærstu metin á Opna breska. Fréttablaðið/Getty
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Inniheldur 11,6 mg af díklófenaktvíetýlamíni. Ábendingar: Staðbundnir bólgukvillar. Skammtar og lyfjagjöf Fullorðnir og börn 14 ára og eldri: 2-4 g af hlaupi borið á aumt svæði 3-4 sinnum á sólarhring. Mælt er með handþvotti eftir notkun, nema verið sé að meðhöndla hendur. Ef meðhöndla á bráð, minniháttar meiðsli í
stoðkerfi skal ekki nota Voltaren lengur en 7 daga án samráðs við lækni. Hafið samband við lækninn ef einkenni eru viðvarandi eða versna eftir meðferð í 7 sólarhringa. Frábendingar: Ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna, asetýlsalisýlsýru og öðrum bólgueyðandi gigtarlyfjum (NSAID). Sjúklingar sem hafa fengið astma,
ofsakláða eða bráða nefslímubólgu af völdum asetýlsalisýlsýru eða annarra bólgueyðandi gigtarlyfja (NSAID) eiga ekki að nota lyfið. Má ekki nota á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Má ekki nota handa börnum og unglingum 14 ára og yngri. Sérstök varnaðarorð: Má eingöngu bera á heila og heilbrigða húð og alls ekki
á slímhúðir, augu, sár, exem, vessandi húðbólgu. Getur valdið húðertingu. Varast skal mikið sólarljós, notkun samhliða bólgueyðandi lyfjum eða að hylja notkunarsvæðið með loftþéttum umbúðum. Gæta skal sérstakrar varúðar hjá öldruðum eða astma-/ofnæmis-sjúklingum (hefur valdið berkjukrampa). Hætta á meðferð
ef útbrot koma fram eftir notkun. Við notkun á stór húðsvæði eykst hættan á altækum aukaverkunum, t.d. á nýru. Við brjóstagjöf eða meðgöngu má eingöngu nota lyfið í samráði við lækni. Getur dregið úr frjósemi en þau áhrif ganga til baka. Lesið leiðbeiningar á umbúðum og í fylgiseðli fyrir notkun. Geymið þar sem
börn hvorki ná til né sjá. Markaðsleyfis hafi: Novartis Healthcare A/S. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

www.apotekarinn.is
- lægra verð
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BÓKAN JÚLÍ
TIL 25.

15.OOO KR.

AFSLÁTTUR Á MAN
N

60.000 KR.

AFSLÁTTUR FYRIR
FJÖGURRA MANNA
FJÖLSKYLDU
ALLT AÐ 60.000 KR. AFSLÁTTUR FYRIR FJÖLSKYLDUNA Á
VALDAR BORTTFARIR Í JÚLÍ TIL SEPTEMBER TIL KANARÍ, MALLORCA,
ALMERÍA, BENIDORM OG TENERIFE. BÓKANLEGT TIL 25. JÚLÍ.
ÞAÐ SEM ÞÚ ÞARFT AÐ GERA:
VELJA HÓTEL Á HEIMASÍÐU OKKAR UU.IS SETJA ÞAR INN AFSLÁTTARKÓÐANN: SUMARSÓL
ÞÚ VELUR SVO GREIÐSLUMÁTA OG AFSLÁTTURINN ER ÞINN. NJÓTTU FERÐARINNAR!
TENERIFE - FJÖLSKYLDUHERBEGI

ALMERÍA - FRÁBÆR KOSTUR / ALLT INNIFALIÐ

KANARÍ

BROTTFARIR
Á BETRA VERÐI
GILDIR TIL 25.JÚLÍ
KANARÍ

20. OG 27. JÚLÍ (27. ÖRFÁ SÆTI)
17., 24. OG 31. ÁGÚST
7., 14. OG 21. SEPTEMBER

MALLORCA
2., 9., 16., 23. OG 30. ÁGÚST
13. OG 20. SEPTEMBER

ALMERÍA

Puerto Rico

Roquetas de Mar

APARTAMENTOS BABALU H
VERÐ FRÁ 53.340 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn
í íbúð með einu svefnherbergi .
20. – 27. júlí Verð á mann m.v. 2
fullorðna 82.680 kr.

11. OG 18. ÁGÚST
1. SEPTEMBER

Strönd 1,5 kw m

Vel staðsett á Ensku ströndinni.
Verslanir, veitingastaðir og barir í
næsta nágrenni. Einstaklega fallegur
og rúmgóður sundlaugagarður.

ZORAIDA GARDEN HHHH

Playa de las Americas
Net

Skemmtidagskrá

Allt innifalið Við Strönd

OLE TROPICAL HHHH

Verð frá 89.900 KR.

Verð frá 114.900 KR.*

112.200 kr.

fullorðna 125.900 kr.

Vinsælasta fjölskyldugisting ÚÚ.
*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í Sundlaugagarður með rennibrautum
tvíbýli með öllu inniföldu 18. – 25. og frábæru barnasvæði. Eingöngu allt
ágúst. Verð á mann m.v. 2 fullorðna innifalið. Alveg við strönd.
*

KANARÍ / FRÁBÆRT HÓTEL

Skemmtidagskrá

Allt innifalið

Strönd 800 m

Olé Tropical er nýlega uppgert 4ra
*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í stjörnu hótel staðsett á Playa de las
fjölskylduherbergi með morgunverði. Americas. Góður sundlaugargarður
17.- 24. sept. Verð á mann m.v. 2
og blakvöllur við hótelið.

BENIDORM

MALLORCA / VINSÆLT

TENERIFE
20. OG 27. ÁGÚST
3. OG 17. SEPTEMBER

ALICANTE

23., 26. OG 30. ÁGÚST
2., 6., 20. OG 23. SEPT.
INNIFALIÐ Í VERÐI
FLUG, FLUGVALLASKATTAR,
GISTING, TASKA, HANDFARANGUR OG ÍSLENSK
FARARSTJÓRN.

Alcudia

Meloneras

BARBACAN SOL HHHH
VERÐ FRÁ 59.900 KR.

Net

Fæði

Skemmtidagskrá Strönd 1,5 km

Einfaldar íbúðir með einu
*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn svefnherbergi og svölum. Stór
í íbúð með 1 svefnherbergi 7. – 14. garður með útisundlaug og leikvelli
sept. Verð á mann m.v. 2 fullorðna og stutt í alla helstu þjónustu.
*

79.900 kr.

Verð eru birt með afslætti. Gildir aðeins með nýjum bókunum.

SOL ALCUDIA CENTER HHH
Skemmtidagskrá Fæði Strönd 150 m
Staðsett á fallegum stað. Íbúðirnar
VERÐ FRÁ 89.900 KR.
*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn eru rúmgóðar. Boðið upp á fjölbreytta
í íbúð með 1 svefnherbergi 9. –16. skemmtidagskrá á kvöldin fyrir
ágúst. Verð á mann m.v. 2 fullorðna fullorðna og börn.
115.000 kr.

Roquetas de Mar

HOTEL OASIS PLAZA HHH
Verð frá 79.900 KR.

*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn
í tvíbýli með morgunverði. 23. – 31.
ágúst. Verð á mann m.v. 2 fullorðna
99.900 kr.

Strönd 350 m

Vel staðsett 3ja stjörnu hótel í gamla
bænum á Benidorm. Sólbaðsaðstaða
og sundlaug eru upp á þaki hótelsins
ásamt barnalaug.

tímamót
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Merkisatburðir

1323 Tómas frá Aquino er tekinn í heilagra manna tölu af Jóhannesi 22. páfa.
1553 María, dóttir Hinriks 8. og Katrínar af Aragon, er krýnd drottning Englands og Írlands. Lafði Jane Grey segir sjálfviljug af sér.
1817 Rithöfundurinn Jane Austen deyr á þessum degi.
1918 Nelson Mandela fæðist á þessum degi.
1918 Undirritaðir eru samningar milli Íslands og Danmerkur um
frumvarp til sambandslaga milli landanna tveggja. Frumvarpið er
samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu þann 19. október um haustið
og gengur í gildi þann 1. desember. Verður þá Ísland sjálfstætt,
frjálst og fullvalda ríki í konungssambandi
við Danmörku.
1925 Minningabók Adolfs Hitlers, Mein
Kampf, kemur út í Þýskalandi.
1931 Hafin er bygging verkamannabústaða við Hringbraut, Bræðraborgarstíg
og Ásvallagötu í Reykjavík.
1963 Gasverksmiðjan Ísaga við Hlemmtorg í Reykjavík brennur. Miklar
sprengingar verða í brunanum og
skemmast nálæg hús.
1995 Eldgos hefst í Soufriere
Hills-eldfjallinu á Montserrat
og stendur enn.
Nelson Mandela

Fimm þúsund gestir á
heimsmóti skáta á Íslandi

Búist er við skátum frá meira en 80 löndum á heimsmót eldri skáta á Íslandi næsta sumar. Fréttablaðið/Daníel

Skátar segja eftir miklu að slægjast fyrir væntanlega samstarfsaðila vegna stórs alþjóðlegs
skátamóts á Íslandi næsta sumar. Þeir vilja samvinnu við sveitarfélög á suðvesturhorninu
og bjóða samfélagsþjónustu á móti. Áætlað er að þátttakendur verðir frá um 80 löndum.

Beverly Lynn Burns settist í helgan stein í febrúar árið 2008.
Þ etta g er ð i st: 18. júlí 1984

Fyrst til að fljúga Boeing 747
Þennan dag árið 1984 komst
Beverly Lynn Burns á spjöld
sögunnar sem fyrsta konan
í heiminum til að verða
flugstjóri á Boeing 747-flugvélunum. Beverely fór sína
jómfrúarferð fyrir flugfélagið
People Express, seinnipart
dags, frá Newark-flugvellinum í New York til Los
Angeles.
Beverly á glæstan feril að
baki en hún settist í helgan
stein í febrúar árið 2008 eftir
tuttugu og sjö ár í bransanum. Á meðan hún starfaði
fyrir People Express stjórnaði hún flugvélum á borð við
Boeing 737, 727 og 747.
Seinna þegar flugfélagið
var sameinað Continental
Airlines árið 1987 bætti hún
DC-9, DC-10, Boeing 757 og

767 á ferilskrána. Í maí 2001
gerðist hún svo flugstjóri á
tæknivæddustu flugvél síns
tíma, Boeing 777.
Fyrir afrek sín í flugheiminum hefur Beverly unnið til
margra verðlauna og viðurkenninga. Árið 1985 hlaut
hún Amelia Earhart-verðlaunin fyrir sitt sögulega
flug þennan dag fyrir tuttugu og fjórum árum. Sama
ár heiðraði öldungadeildarþingmaður New Jersey,
Frank R. Lautenberg, hana og
sagi að hún hefði opnað dyr
fyrir milljónir bandarískra
kvenna í flugheiminum
og einnig fékk hún bréf frá
þáverandi forseta bandaríkjanna Ronald Reagan þar
sem hann óskaði henni til
hamingju með tímamótin.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Guðmundur Jón Matthíasson
véltæknifræðingur,
frá Þingeyri,

lést á líknardeild LSH í Kópavogi
10. júlí. Útför hans fer fram frá
Grafarvogskirkju þriðjudaginn 19. júlí kl. 13.
Margrét Jónsdóttir
Matthías Guðmundsson
Svanhildur Björk Jónsdóttir
Henrý Guðmundsson
Maríanna Hlíf, Jóel Kári og Aníta Björk

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

Áætlað er að fimm þúsund gestir og eitt
þúsund sjálfboðaliðar taki þátt í alþjóðlegu skátamóti á suðvesturhorni Íslands
á næsta ári. Verður það stærsta alþjóðlega mótið sem íslenskir skátar hafa
staðið fyrir til þessa.
Fram kemur í bréfi þar sem óskað er
eftir samstarfi við Hafnarfjarðarbæ að
Bandalag Íslenskra skáta haldi heimsmót skáta á aldrinum 18 til 25 ára frá
24. júlí til 2. ágúst næsta sumar. Búist
sé við allt að fimm þúsund skátum auk
um eitt þúsund sjálfboðaliða sem starfi
á mótinu.
„Það er trú mótshaldara að eftir miklu
sé að slægjast að fá að hýsa tjaldbúðir
fyrir mótsgesti þar sem jákvæð upplifun ungmenna hvaðanæva úr heiminum muni vera góð auglýsing fyrir
viðkomandi svæði, auk þess sem svo
mörgum gestum fylgja að sjálfsögðu
töluverð umsvif og verslun,“ segir í bréfi

Svo mörgum gestum
fylgja að sjálfsögðu
töluverð umsvif og
verslun.
Bragi Björnsson
skátahöfðingi

Braga Björnssonar skátahöfðingja og
Hrannar Pétursdóttur, mótstjóra World
Scout Moot 2017, fyrir hönd Bandalags
íslenskra skáta og mótsstjórnarinnar.
„Að auki er hluti af dagskrá mótsins
að hver og einn þátttakandi sinni samfélagsþjónustu 4 til 8 klukkustundir á því
svæði eða í sveitarfélagi sem tjaldsvæðið
er, samkvæmt nánara samkomulagi við
viðkomandi sveitarfélag eða landeig-

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Margrét Katrín
Valdimarsdóttir

áður til heimilis að Ölduslóð 44,
lést á Hrafnistu í Hafnarfirði,
sunnudaginn 10. júlí. Jarðsungið verður
frá Hafnarfjarðarkirkju fimmtudaginn
21. júlí kl. 13.00.
Steingrímur Guðjónsson
Sigríður Inga Svavarsdóttir
Valdís Birna Guðjónsdóttir
Einar Kristján Jónsson
Þórdís Guðjónsdóttir
Sigurður Björgvinsson
Ólafía Sigríður Guðjónsd.
Jón Auðunn Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

anda,“ segir áfram í bréfinu.
Áætlað er að meira en 80 prósent þátttakenda verði frá um 80 löndum. Fyrstu
dagana verði dvalið á tjaldstæðum vítt
og breitt um um sunnan- og vestanvert
landið. Á hverju tjaldstæði verði um
200 til 400 skátar á litlu móti með fjölbreyttri dagskrá tengdri útiveru, náttúru
og menningu viðkomandi svæðis. Allir
verði síðan í lokin á hátíð við Úlfljótsvatn.
„Undirbúningur mótsins hefur þegar
staðið yfir í fimm ár, enda um að ræða
viðamesta verkefni sem skátahreyfingin á Íslandi hefur tekið að sér,“ segja
skátarnir. „Mótsstjórn óskar því eftir að
eiga fund með hlutaðeigandi á komandi
vikum til þess að ræða nánar mögulegt
samstarf og þjónustuverkefni sem skátarnir gætu innt af hendi.“
Bæjarráð Hafnarfjarðar tók jákvætt í
erindið. gar@frettabladid.is

Okkar innilegustu þakkir fyrir
auðsýnda samúð og hlýhug við
andlát og útför okkar ástkæra
sambýlismanns, föður, sonar, bróður,
mágs, barnabarns og tengdasonar,

Eðvarðs Arnar Kristinssonar
skipstjóra og stýrimanns
frá Súðavík,

sem lést í sjóslysi 11. maí síðastliðinn.
Sérstakar þakkir til þeirra er komu að leit og aðstoðuðu
við útför hans.
Elma Dögg Frostadóttir
Hafdís Ása Eðvarðsdóttir
Sædís Líf Eðvarðsdóttir
Hafdís Kjartansdóttir
Valgeir Hauksson
Salbjörg Ólafsdóttir
Sólveig Ólafsdóttir
Ólafur Hans Guðnason
Salbjörg Þorbergsdóttir
Kjartan Geir Karlsson
Björg Hansdóttir
Frosti Gunnarsson

Yndislega móðir mín, tengdamóðir,
amma og langamma,

Sigrún Laxdal

málvísindamaður,
lést á Dvalarheimilinu Grund
mánudaginn 5. júlí síðastliðinn.
Jarðsungið verður frá Dómkirkjunni í
Reykjavík, mánudaginn 18. júlí 2016, kl. 11.00.
Sérstakar þakkir fær starfsfólk Vegamótadeildar á Grund
fyrir frábæra umönnun síðastliðið ár.
Sigrún Ása Sturludóttir
Þór Gunnarsson
Embla Þórsdóttir
Klaus Andreasson
Sturla Þórsson
Guðlaug Ýr Þórsdóttir
Askur, Ísabella Ýr og Baldur Klausbörn

Ástkær eiginmaður minn,
faðir og bróðir,

Ástráður Karl Guðmundsson
lést á Landspítalanum 9. júlí sl.
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni
í Reykjavík 20. júlí kl. 13.
Hrefna Guðmundsdóttir
Jóhannes Hrefnuson Karlsson
Magnús Guðmundsson
og fjölskyldur.

fólk
Kynningarblað
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Bústaðurinn bestu kaupin
Þórunn Hannesdóttir hjá hönnunarstúdíóinu Færinu á lítið, þægilegt og stílhreint heimili sem þó er fullt af litum og
prótótýpum. Uppáhaldsstaðurinn á heimilinu er frumskógarhornið. Að hennar mati eru allir hlutir hönnunarmunir.
Hver er þinn uppáhaldshönnuður? Ég á marga uppáhalds-

urnar og gluggakisturnar okkar.

Bestu kaupin? Ein bestu „hönnunar“-kaupin sem ég gerði á
seinustu 6 mánuðum eru Minna
Parikka skórnir mínir. Vildi óska
að ég gæti keypt mér fleiri pör!
Þetta eru hvítir leður strigaskór
með kanínu eyrum og ég keypti
þá í Finnsku búðinni í Kringlunni. Mig var búið að langa í þá í
dálítinn tíma og sá sko ekki eftir
þeim kaupum.
En annars vorum við að fjárfesta í sumarbústað í sumar sem
er klárlega bestu kaup sem við
höfum nokkurn tímann gert. En
við þurftum líka að leggja mikla
vinnu og kostnað í hann (og þurfum næstu árin) þar sem þetta er
gamall bústaður.

hönnuði og maður kannski velur
sér uppáhaldshönnuði eftir
tímabilum. Hvað talar mest til
manns? Sem dæmi elska ég Hellu
Jongerius, hún hefur unnið lengi
með Vitra, við lita- og efnisnotkun svo eitthvað sé nefnt, en
hún vann meðal annars við uppsetningu Vitra fyrir Salone del
Mobile Milano á þessu ári. Annar
klassískur hönnuður sem ég held
mikið upp á er Nendo, hann hefur
mjög sterkan persónulegan stíl og
vinnur mikið í málmi.

Hver er þinn uppáhaldshönnunarmunur? Að mínu mati eru

flestir hlutir hönnunarmunir. Það
er alltaf einhver hönnun og hugsun á bak við allt. Einn af mínum
uppáhaldshönnunarmunum sem
við eigum, er kannski fallegu
verkin eftir TOS – Rúnu Thors
og Hildi Steinþórs vinkonur
mínar. Þær unnu verk úr steypu
og textíl, sem ég var svo hrifin
af að ég pantaði verk eftir þær í
brúðkaupsgjöf, sem gekk eftir og
mér þykir svo vænt um verkin
frá þeim.
Svo elska ég líka bollana mína
frá Bybibi sem við notum bæði
sem kaffibolla og sem súpubolla.
Þeir eru svo fallegir og stílhreinir.

Þórunn Hannesdóttir í frumskógarhorninu. MYND/EYÞÓR

hornið okkar, þar sem monsteran
okkar (Monstera deliciosa) er
búin að breiða úr sér. Ég held hún
eigi eftir að taka yfir alla íbúðina
áður en við vitum af.
Eins er eldhúskrókurinn okkar
einn af mínum uppáhaldsstöðum, það er æðislegt að sitja þar á
morgnana, sérstaklega um helgar, og horfa á fólkið fara fram hjá
heimilinu.

Hver er þinn uppáhaldshlutur á
heimilinu? Ég á svo marga uppá-

haldshluti inni á heimilinu. Bæði
erum við með fullt af prótótýpum
sem ég hef unnið sjálf, eins erum
við með hönnun eftir vini og
vandamenn en svo erum við líka
með hluti sem við höfum safnað
fyrir eða fengið að gjöf sem
okkur þykir svo vænt um.
Sem dæmi fengum við gullfallega Kitchenaid-vél að gjöf í fyrra
sem við höldum mikið upp á og
notum hana til þess að búa til pylsur, pasta og kransakökur svo eitthvað sé nefnt.

Hver er uppáhaldsstaðurinn á
heimilinu? Uppáhaldsstaðurinn á
heimilinu er litla „frumskógar“-

Hvernig myndir þú lýsa heimili
þínu? Heimilið okkar er lítið,

Spegill á íslensku blágrýti eftir
Þórunni.

Þórunni þykir sérstaklega vænt um
þessa Kitchenaid-vél sem var gjöf.

Matur í ferðalagið

Sérblaðið „Matur í ferðalagið“ kemur út 20. júlí.
í þessu blaði er hægt að kaupa
auglýsingar sem og kynningar.

Áhugasamir hafi samband við:
Jón Ívar Vilhelmsson
Sími/tel: +354 512-5429
jonivar@visir.is

þægilegt, með fullt af prótótýpum, litlum hlutum sem við höfum
keypt þegar við ferðumst og fullt
af skemmtilegum litum. Ég reyni
að hafa heimilið eins stílhreint
og ég get, en við erum bæði svo
hrifin af litum og erum dálitlar
krákur í okkur. Svo það er alltaf
nóg af fylgihlutum sem fylla hill-

Verstu kaupin? Verstu kaupin á
heimlinu voru án efa öll garðsláttutækin sem við keyptum
í ár. En hvert og eitt einasta
þeirra bilaði og eftir að hafa skipt
þrisvar sinnum um tæki, hækkað
kostnaðaráætlunina okkar um
helming, og eytt langri stundu á
verkstæði fórum við og skiluðum
öllum vörunum. Í staðinn hefur
hreint mannsaflið unnið garðvinnuna okkar og við fjárfestum
þá frekar í einföldum en vönduðum verkfærum.
Áttu uppáhaldshönnun úr eigin
smiðju? Nýjasti uppáhaldshlutur-

inn minn er einn af speglunum
í BASALT-línunni. Standurinn
fyrir spegilinn er úr íslensku
blágrýti, og þegar ég fékk hann
í hendurnar, setti ég hann á
skenkinn okkar bara til þess að
geyma hann, en hann kom svo vel
út þar að ég hef haldið honum þar
síðan.

Hvað er fram undan hjá þér? Ég
er að fara að taka þátt í Design
Junction með North Limited í
London, en auk þess erum við að
fara að sýna á hönnunarsýningu
sem kallast Downtown Dubai
ásamt nokkrum öðrum íslenskum
hönnuðum. solveig@365.is
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GÆÐI - ENDING - ÁNÆGJA

Hafdís Harðardóttir teiknar blómamunstur á plaköt og bolla.

www.weber.is

Stretch
skyrtur

Skyrta á 12.900 kr.
2 litir: kremhvítt og svart.
Stærð 36 - 48
Gallabuxur á 8.900 kr.

kl. 11–18
Opið virka daga
kl. 11-15
Opið laugardaga

Hafdís Harðardóttir er mikil áhugamanneskja um villt blóm og
náttúruna. Hún eyðir kvöldunum í að teikna íslensk blóm og vill að fólk
drífi sig út með skæri og klippi villt blóm til að setja í vasa.

Skyrta á 8.900 kr.
2 litir: svart og hvítt.
Stærð 34 - 50

Laugavegi 178 | Sími 555 1516

blómum prýtt og
skreytt Stafróf

Kíkið á myndir og verð á Facebook

„Ég hef alltaf haft mikinn áhuga
á blómum gegnum tíðina og hef
bæði unnið í blómabúð og rak sjálf
slíka búð í mörg ár. Í dag eru blómin áhugamál. Nýjasta dillan mín
í blómunum er Land-art en þá er
einmitt verið að vinna með efni úr
náttúrunni,“ segir Hafdís Harðardóttir en hún teiknar bókstafi úr
blómum.
„Teikning hefur líka verið
áhugamál mitt og ég fékk þá hugmynd að teikna upp stafrófið í
blómum og leitast við að teikna
stafinn úr því blómi sem hefur
þann upphafsstaf í heitinu. Til
dæmis teikna ég H úr hjartaarfa
og A úr alaskalúpínu. Ég útbjó plakat með stafrófinu og margir hafa
notað það til að kenna krökkum
stafina. Þetta eru flest allt íslensk
blóm og gaman að segja krökkum
Margir nota blómastafaplakötin til
frá þeim. Ég teikna einnig á tækiað kenna krökkum stafina og fræða
færiskort og hef líka lengi málað á
þau um íslensk blóm.
krúsir. Þar er ég að leika mér með
tungumálið, tvöfalda merkingu í
hjá mér staka stafi.
orðum.“Og við ætlum að gefa þrjú
En hvaðan kemur þessi blómaHafdís vinnur blómateikningáhugi? „Ég var um tvítugt þegar
kr. gjafabréf.
ég fór að vinna í blómabúð og þar
arnar með 15.000
tré- og tússlitum
og
getur maður leikið sér með form,
segir nokkur kvöld geta farið í
liti og lögun blómanna og ilminn.
hvern staf. Hún sýndi blómastafina sína í Gallerí Art67 á síðasta
Það er ótrúlega gaman og hefur
ári og einnig í Bókasafni Árbæjar.
alltaf fylgt mér síðan. Það er allt„Ég teikna oft fyrir fólk uppáaf hægt að gleðjast yfir blómum og
haldsblómið í þeirra upphafsstaf
njóta þeirra,“ segir Hafdís og vill
en það hefur verið vinsælt að fá
meina að fólk geti gert meira úr

Hafdís teiknar einnig á kaffikrúsir.

sumrinu með því að tína villt blóm.
„Mér finnst að við mættum gera
miklu meira af því að klippa villt
blóm og setja í vasa inni hjá okkur
til að fegra. Það þarf ekki að fara
langt, það er allt fullt af blómum til
dæmis í Elliðaárdal. Drífa sig bara
í stígvél út með skæri og klippa í
fallegan vönd. Ég á mér mína uppáhaldsstaði þar sem ég klippi blóm.
Annars er ég líka með fínan garð
við húsið mitt með mikið af fallegum blómum og þar stendur meðal
annars stórt og fallegt gullregn.
Ég vil hafa garðinn þannig að það
megi leika sér í honum og barnabörnin hlaupa hér um. Það eru algjör forréttindi að eiga garð við
húsið sitt og geta gengið beint út til
að njóta blómanna.“

Nánar má forvitnast um teikningar Hafdísar á Facebook-síðunni
Blómastafir Hafdísar.
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Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson
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Guðbjörg G.
Blöndal
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Erla Dröfn
Magnúsdóttir
Lögfræðingur

Jón
Brynjólfur
Bergsson hdl. og Snorrason

Gunnlaugur A.
Björnsson
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Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Finndu okkur
á Facebook
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HÓLAVALLAGATA 13
VIÐ LANDAKOTSTÚN

Glæsileg 180 fm. efri hæð ásamt 20 fm. bílskúr í virðulegu steinhúsi í rólegu
og fallegu umhverfi við Landakotstún. Húsið teiknaði Hörður Bjarnason fyrrv.
húsameistari ríkisins. Lofthæð er 2,75 m. Útsýni er til allra átta. Tvennar svalir.
Glæsilegar og bjartar stofur. Íbúðin er mikið endurnýjuð að innan. Parket á gólfum. Sér hjónasvíta með baðherbergi og svölum. Eldhús, baðherbergi og snyrtingar endurnýjuð. Tvö baðherbergi eru á hæðinni. Í kjallara er 16 fm. bjart herbergi
með lítilli eldhúsaðstöðu og aðgangi að snyrtingu. Það sem einkennir eignina er
mikil lofthæð, öll rými sérlega rúmgóð og fallegt útsýni. Endurnýjað rafmagn og
skólplögn. Garðurinn nýlega standsettur og viðhaldsléttur. Þak nýlega málað.
Glæsileg eign á rólegum stað í aðlaðandi umhverfi og aðeins í um
5 mínútna göngufæri við miðbæinn.

Verð kr. 89,9 millj.
Upplýsingar um eignina veitir
Bárður H. Tryggvason sölustjóri í s: 896-5221
Ekki hika við að hringja
erum ávallt við símann.

Bárður
Tryggvason,
sölustjóri
s: 896-5221

Valhöll fasteignasala
Síðumúla 27
Sími: 588-4477

Falleg eign við Túngötu
Fasteignamarkaðurinn ehf. s: 5704500 kynnir afar glæsilega og mjög
mikið endurnýjaða 168,5 fermetra
6 herbergja íbúð á 2. hæð í góðu
og virðulegu steinhúsi með suðursvölum við Túngötu 3 í Reykjavík
auk 24,0 fermetra geymslu í kjallara
og tveggja sér geymslna í risi hússins, 9,3 og 11,6 fermetra. Eigninni
fylgir einnig 17,9 fermetra bílskúr á
baklóð. Samtals er eignin því 231,3
fermetrar auk hlutdeildar í stórri
sameign hússins.
Parketlagður og bjartur gangur með stóru forstofuherbergi.
Gluggar í þrjár áttir. Þrjár glæsilegar samliggjandi stofur, parketlagðar, bjartar og stórar með arni og
útgengi úr tveimur stofum á rúmgóðar og skjólsælar suðursvalir.
Eldhús er stórt, flísalagt og með
gólfhita. Nýlegar hvítar háglansinnréttingar með mósaíkflísum á milli
skápa, eikarborðplötu og innbyggðum ísskáp og uppþvottavél.
Baðherbergi er stórt og með
glugga, flísalagt í gólf og mósaíklagt
á hluta veggja. Vegghengt WC, hvít
innrétting með eikarborðplötu og
frístandandi vaski og mósaíklagður
sturtuklefi og úr gleri.
Herbergi, rúmgott, parketlagt.

Stór og björt íbúð við Túngötu í Reykjavík er til sölu.

Hjónaherbergið er stórt, parketlagt
og með miklum fataskápum.
Í risi hússins eru nokkur rými í
sameign og á íbúðin 70% af þeim
rýmum. Þau rými eru salerni,

Rjúpnasalir 10 - 201 Kópavogur

Fjóluás 14 - 221 Haf.

Laus strax
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

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

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*
Fallegar og vel skipulagðar 106,6 m2, 3-4ra
herbergja 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. V. 39,7 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax
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Opið hús í dag mánudag frá kl. 12:00 til 12:30
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Hringdu og bókaðu skoðun

94,8 m2, 3ja herbergja íbúð á 7. hæð, ásamt
bílastæði í lokuðu bílskýli í lyftuhúsi. Íbúðin
skiptist í tvö svefnherbergi, gang, baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu. Sérgeymsla í
kjallara. V. 37,9 m.

280,4 m2 parhús á tveimur hæðum með
bílskúr. V. 54,9 m.

Norðurbraut 35A - 220 Haf.

Laus strax

Álafossvegur 18 - 270 Mosfellsbær

Laus strax
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Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00

HÚ

S

Hringdu og bókaðu skoðun
306,9 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með
aukaíbúð og tvöföldum bílskúr . Stórt hellulagt bílaplan. Stór timburverönd og tvennar
svalir. V. 73,9 m.

Falleg 65,8 m2, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð með
sérinngangi við Hulduhlíð 11.

Laus strax

Íbúðin skiptist í svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, geymslu innan íbúðar, eldhús og stofu.
Stutt í skóla, leikskóla, sund og líkamsræktarstöð. Eignin verður afhend nýmáluð að innan.

Hringdu og bókaðu skoðun
Fokhelt 135,1 m2 endaraðhús með innb.
bílskúr. V. 36,5 m.

332,8 m2 húsnæði í Álafosskvos í Mosfellsbæ.
Eignin skiptist í 4ra herbergja 106,9 m2 íbúð á
jarðhæð, ásamt 2-3 ja herbergja 112,3 m2 íbúð
skráð sem vinnustofa á jarðhæð og 113,6 m2
2-3ja herbergja íbúð í kjallara skráð sem vinnustofa. V. 52,9 m.

Hulduhlíð 11 - 270 Mos.

Laxatunga 62 - 270 Mos.

V. 27,5 m..

Hringdu og bókaðu skoðun

Vogatunga 78 - 270 Mos.
Dalsel 38 - 111 Reykjavík

Súluhöfði 9 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

*Hringdu og bókaðu skoðun*

Hringdu og bókaðu skoðun

þvottaherbergi og stórt þurrkherbergi. Í risi eru einnig tvær stórar
geymslur í séreign íbúðarinnar.
Nýlegir þakgluggar eru á öllum
rýmum í risi hússins.

Mjög fallegt 247,2 m2 einbýlishús á einni
hæð með rúmgóðum bílskúr innst í botnlanga á fallegum stað. Eignin skiptist í 4
svefnherbergi, eldhús með borðkrók, stofu/
borðstofu, hol, baðherbergi, gestasalerni,
þvottahús og rúmgóðan bílskúr. Falleg
aðkoma er að húsinu sem stendur innst
í botnlanga, stórt hellulagt bílaplan og
snyrtilegur garður. V. 85,7 m.

OP
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Opið hús þriðjud. 19. júlí frá kl. 12:00 til 12:30

HÚ

S

Fokhelt 160,4 m2 endaraðhús á einni hæð
með bílskúr, í byggingu, við Vogatungu 78 í
Mosfellsbæ. Afhending í september 2016.
V. 36,8 m.

125 m2, 5 herbergja íbúð á 1. hæð, ásamt
bílastæði í bílageymslu. Eignin er skráð 156,7
m2, þar af íbúð 117,9 m2, geymsla 7,1 m2 og
bílastæði í bílageymslu 31,7 m2(skráð sem
bílskúr). Íbúðin skiptist í fjögur herbergi, forstofuhol, baðherbergi, eldhús og stofu. Sérgeymsla
í kjallara. V. 36,5 m.

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

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

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
Vegna mjög mikillar sölu vantar okkur 2ja – 4ra herbergja íbúðir í póstnúmerum 101, 104, 105, 107, 108, 200, 201 og 210. Skoðum og verðmetum samdægurs
Óðinsgata - Tvær húseignir við Óðinsgötu 14a og 14b.

Urðarhvarf 14 - Kópavogi. Til leigu verslunar- og skrifstofuhúsnæði.

• Óðinsgata 14a er fjórbýlishús samtals 246,5
fermetrar og eru íbúðirnar allar í útleigu. Búið er
að endurnýja þrjár af fjórum íbúðunum mjög mikið
m.a. eldhús baðherbergi og gólfefni.
• Óðinsgata 14b eru tvær skráðar íbúðir samtals
160 fermetrar. Nýtt þakjárn var sett sumarið 2015.
Eignirnar seljast seljast saman eða í sitthvoru
lagi. Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

TIL

Vel staðsett skrifstofu- og verslunarhúsnæði við
Urðarhvarf 14 í Kópavogi. Húsið stendur á miklum
útsýnisstað þar sem horft er m.a. út á sundin,
að Esjunni og yfir efri hluta Elliðaárdals. Aðkoma
að húsinu er góð og næg bílastæði á lóð og í
bílakjallara hússins. Tvær efstu hæðirnar ( 5. og 6.
hæð) eru komnar í útleigu. Tvær lyftur eru í húsinu.
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Lausar hæðir til útleigu eru eftirfarandi:
1. hæð, verslunar- og þjónusturými:
858,9 fermetrar.
2. hæð, skrifstofurými: 900,5 fermetrar.
3. hæð, skrifstofurými: 900,4 fermetrar.
4. hæð, skrifstofurými: 900,4 fermetrar.
Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Klapparstígur. Íbúð á efstu hæð - Þrennar svalir.

Glæsilegt sumarhús á eignarlandi - Kerhraun Grímsnesi

Stórglæsileg 147,3 fm. íbúð á 6. hæð, efstu, í góðu
fjölbýlishúsi neðst við sjóinn með þrennum svölum
og frábæru útsýni til vesturs, norðurs og austurs.
Þetta er eina íbúðin á tveimur efstu hæðum
hússins og fylgja tvö sér bílastæði í bílageymslu.
Sérinngangur og fordyri er úr lyftu, en lyftan gengur
eingöngu upp á þessa hæð fyrir íbúðina.

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.

Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan máta. Rúmgóðar svalir til austurs og
vesturs og minni svalir til norðurs. Einstakt
útsýni og frábær staðsetning í göngufæri við
miðborgina.

Á lóðinni hefur verið útbúinn fótboltavöllur fyrir börn
með trjágróðri í kring og aðkeyrsla að húsinu er
lögð rauðamöl.

Verð 39,9 millj.

Verð 84,9 millj.

Eignarland í Borgarbyggð.

Túngata. Glæsileg 6 herbergja íbúð.
Til sölu 100,4 hektara jörð, Nestjörn í Borgarbyggð.

Afar glæsileg 168,5 fm. íbúð á 2. hæð í virðulegu
steinhúsi með suðursvölum auk geymslu í kjallara
og tveggja sér geymslna í risi hússins.

Um eignarland er að ræða með fallegri tjörn sem
býður uppá ýmsa möguleika.

Eigninni fylgir einnig 17,9 fm. bílskúr á baklóð.
Samtals er eignin 231,3 fm.

Þarna mætti byggja veglegt hús og ef til vill skipta
landinu upp í minni einingar.

Þrjár glæsilegar stofur með arni.

Fallegt útsýni er af jörðinni.

Nýlegar háglans innréttingar í eldhúsi.
Fjögur herbergi.

Verð 84,9 millj.

Garðabær
Glæsilegt einbýlishús niður við lækinn
Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað um 500,0 fm. einbýlishús á frábærum
stað niður við lækinn í Garðabæ. Eignin er endurnýjuð á hlýlegan, vandaðan
og smekklegan hátt. Garðurinn er endurhannaður og með harðviðarveröndum, heitum potti og lýsingu.
Einstök staðsetning. Frábært útsýni.
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson,
lögg. fasteignasali, á netfanginu gtj@fastmark.is

BYGGINGARLÓÐ ÓSKAST
Óskum efitr byggingarlóð í Kópavogi, Garðabæ
eða í Reykjavík undir 6-12 íbúða hús.
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson,
lögg. fasteignasali, á netfanginu gtj@fastmark.is

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.

BÚÐAVAÐ 1

Búðavað 1. Frábær staðsetn. - stórfenglegt útsýni
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NORÐURVANGUR 42

Norðurvangur 42- Hafnarfirði. Frábær staðsetning.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 18.00 – 18.45

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

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

Vel skipulagt 272,7 fm. einbýlishús auk óinnréttaðs rýmis á neðri hæð. Húsið stendur á frábærum útsýnisstað með útsýni að
Reykjanesi, Garðakirkju og Bessastöðum. Tvennar stórar svalir til suðurs og vesturs. Samliggjandi stórar stofur með arni og
stórum gluggum. Sex rúmgóð herbergi. Ræktuð lóð sem mætir óspilltu mosavöxnu og grónu hrauninu til norðurs. Möguleiki
er að skipta neðri hæðinni í eina til tvær íbúðir. Verið velkomin.

Verð 81,9 millj.

Verð 84,9 millj.

4RA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

2JA HERBERGJA
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AUSTURKÓR 17- KÓPAVOGI. ÍBÚÐ Á EFRI HÆÐ.

RJÚPNASALIR 10 - KÓPAVOGI.

FLÉTTURIMI 33. VERÖND TIL VESTURS.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög fín 114,3 fm. íbúð á efri hæð í nýlegu húsi við Austurkór í Kópavogi að gólffleti 114,3 m². Rúmgóðar svalir til suðurs. Þrjú góð herbergi og eru skápar í öllum.
Þvottaherbergi og geymsla innan íbúðar. Gólfhiti er í allri íbúðinni.
Verið velkomin.

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

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg 67,1 fm. íbúð með verönd til vesturs í góðu fjölbýlishúsi á barnvænum stað.
Hellulögð verönd til vesturs út af stofu. Rúmgott svefnherbergi. Stutt er í leikskóla
og skóla og þjónustu. Leiksvæði í næsta nágrenni og stutt í íþróttasvæði og sundlaug. Verið velkomin.
26,9 millj.

41,9 millj.

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

ELDRI BORGARAR

HLÍÐARÁS – MOSFELLSBÆ. NEÐRI SÉRHÆÐ.

KIRKJULUNDUR 14 – GARÐABÆ. LAUS STRAX.

GRANDAVEGUR 47 – 60 ÁRA OG ELDRI.

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

38,9 millj.

4RA HERBERGJA

Glæsileg 108,4 fm. íbúð á 1. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi á frábærum stað, 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
53,9 millj.
eru úr eik og granít er í gluggakistum og á öllum borðplötum.

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.

3JA HERBERGJA

Óskum eftir öllum
stærðum og gerðum
eigna á söluskrá
VINDAKÓR 10-12- KÓPAVOGI. TIL AFH. STRAX.

KAMBAVAÐ. ÚTSÝNISÍBÚÐ. STÓRAR SUÐURSVALIR.

Mjög góð 4ra herbergja 115,2 fm. íbúð á 4. hæð að meðtalinni sér geymslu. Góðar
svalir og stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Íbúðin afhendist án gólfefna, þó
eru flísar á baðherbergi og þvottahúsi.

Glæsileg útsýnisíbúð með stórum suðursvölum á 3. hæð. Sér bílastæði í bílageymslu. Inngengt í íbúð frá svölum með glerþili. Útsýni frá eigninni er afar glæsilegt.
Til suðurs að Bláfjöllum, yfir Heiðmörk og Elliðavatn frá stórum suður svölum og
stofu. Ekki verður byggt frekar til suðurs og helst því útsýni óhindrað.

39,5 millj.

34,9 millj.

Skoðum og verðmetum
samdægurs

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

viðskiptafræðingur,
lögg. fasteignasali

Magnea S.
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali

BAKKAHJALLI 8, 200 KÓPAVOGUR - PARHÚS

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
lögg. fasteignasali

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

Brynja Björg
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur
fasteignasali

Ásdís H.
Júlíusdóttir,
ritari

NJÁLSGATA 58B – TVÆR SAMÞYKKTAR ÍBÚÐIR Í 2-BÝLI
OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Fallegt 240,8 fm parhús með innbyggðum bílskúr, innst inn í botnlanga við Bakkahjalla í Kópavogi.
Húsið er á tveimur hæðum með svölum til suðurs og bakgarði til norðurs. Fimm svefnherbergi, stór
stofa sem hægt er að nýta sem stofu og borðstofu. Mikil lofthæð er í stofu. Fallegt útsýni.
Eignin verður til sýnis miðvikudaginn 20. júli n.k. milli 17:15 og 17:45 V. 69,9 m.

BJARNARSTÍGUR 1, 101 REYKJAVÍK
OPIÐ
HÚS

Stórglæsilegt og mikið endurnýjað 127,4 fm hús með tveimur samþykktum íbúðum. Húsið er
frábærlega staðsett í rólegum hluta miðbæjarins. Þá eru íbúðirnar opnar, bjartar og hafa verið
endurnýjaðar á smekklegan hátt. Sér inngangur er í báðar íbúðir. Íbúðirnar seljast saman eða í
sitthvoru lagi. Efri hæð, 3ja herb., 69 fm. Verð 36,9 millj. Neðri hæð, 2ja herb. 58,4 fm.
Verð 29,5 millj. Eignirnar verða til sýnis mánudaginn 18. júlí n.k. milli 17:15 og 18:00.

NORÐURBRAUT 35A

DALHÚS 65

EINBÝLISHÚS

ENDARAÐHÚS - GRAFARVOGI

OPIÐ
HÚS

Vandað 101.4fm einbýlishús byggt árið 2002 sem skiptist í forstofu, stofu, opið eldhús, baðherbergi,
þvottaherbergi og sjónvarpsstofu á millilofti. Opið eldhús í stofu, steinn á borðum. Góð lofthæð. Lokaður garður er fyrir húsið með heitum potti. Eignin er í góðu ástandi. Einstaklega vel staðsett og
vandað einbýlishús. Eignin verður til sýnis mánudaginn 18. júlí n.k. milli 17:15 og 17:45. V. 49 m.

OPIÐ
HÚS

306,9 fm einbýlishús á tveimur hæðum með aukaíbúð og
tvöföldum bílskúr. Falleg lóð með stórum palli, heitum potti
og fallegum gróðri. Húsið er laust. Verð 73,9 millj. Nánari
upplýsingar veitir Andri Guðlaugsso fast.sali s. 662-2705 ,
andri@eignamidlun.is. Eignin verður til sýnis þriðjudaginn 19. júlí n.k milli kl. 18:00 og 18:30.

Frábærlega staðsett og vel skipulagt 207 fm endaraðhús á
tveimur hæðum við Dalhús í Grafarvogi, Reykjavík. Vel um
gengið hús með fjórum svefnherbergjum, sérsmíðuðum
innréttingum, tvennum svölum, verönd og frístandandi
bílskúr. Verð 61,9 millj. Eignin verður til sýnis mánudaginn 18. júlí n.k milli kl. 17:15 og 17:45.

KRÍUNES 5

MJÓAHLÍÐ 14, 105 RVK.

HRAUNTEIGUR 19105 RVK.

DALSEL 38 – ÍBÚÐ 01 02

210 GARÐABÆR

ÍBÚÐ 00 01

ÍBÚÐ 0301

109 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Vorum að fá í sölu 236 fm einbýlishús. Húsið skiptist í
m.a. í stofu, borðs., sólstofu og þrjú svefnh. (mögul.að
bæta við fjórða herb.). Tvöf. bílsk.. Húsið er skráð 236
fm, skiptist í 156,2 fm íbúðarrými, 38,2 fm sólskála og 41,6
fm bílskúr. Eignin á frábærum stað, skjólsælt og góður
suðurgarður, hús sem býður upp á mikla möguleika. Húsið stendur á 1.220 fm eignalóð. Eignin verður til
sýnis mán. 18. júlí n.k. milli 17:15 og 17:45. V. 64,9 m.

Vorum að fá í sölu 67,7 fm kjallaraíbúð við Mjóuhlíð í
hlíðunum. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, stofu, tvö herbergi
og baðherbergi. Búið er að endurnýja dren og skólplagnir
að hluta. Íbúðin er laus nú þegar. Verð 25,9 millj. Eignin
verður til sýnis þriðjudaginn 19. júlí n.k. milli 17:15 og
17:45.

Mikið endurnýjuð 3ja herbergja ósamþykkt íbúð á 3.hæð
í mjög góðu talsvert endurnýjuðu húsi á einstaklega
góðum stað á Teigum. Tvö svefnherb., stofa, eldhús og
bað. Tengi fyrir þvottavél innan íbúðarinnar. Samkvæmt
skráningu er birt stærð eignarinnar 51,8 fm. V. 26,9 m.

RJÚPNASALIR 10

ÁLAFOSSVEGUR 18 - 270 MOS.

FJÓLUÁS 14 – PARHÚS

HÁBERG 14 – PARHÚS

220 HAFNARFIRÐI

111 REYKJAVÍK

HEILDAREIGNIN

ÍBÚÐ 07 01

OPIÐ
HÚS

Vel staðsett 3ja herbergja 94,8 fm íbúð á 7. hæð í 10
hæða lyftuhúsi við Rjúpnasali í Kópavogi. Fallegt útsýni,
rúmgóðar suðaustur svalir og stæði í bílageymslu. Íbúðin
er laus nú þegar. Verð 37,9 millj.

Til sölu er öll eignin, samt. 332,8 skráðir fermetrar. Skv.
skráningu Þjóðskrár er eignin með fnr. 226-0991 alls 106,9
fm. skráð íbúð og eignin með fnr. 208-4532 alls 225,9 fm.
skráð vinnustofa. Húsið nýtt fyrir þrjár íbúðir. Laus strax.
Verð 52,9 millj. Nánari uppl. veitir Gunnar J Gunnarsson
fast.sali í s: 695-2525 , gunnarj@eignamidlun.is Eignin
verður til sýnis þri. 19. júlí n.k milli kl. 12:10 og 12:50.

5 herbergja 125 fm endaíbúð á 1. hæð ásamt stæði í
góðu bílskýli. Fjögur svefnherb. Endurnýjað baðherbergi.
Yfirbyggðar svalir. Hús álklætt að utan og sameign mjög
snyrtileg að innan. Íbúðin er laus strax. Verð 36,5 millj.
Nánari uppl. veitir Þórarinn M. Friðgeirsson fast.sali í s:
899-1882 , thorarinn@eignamidlun.is Eignin verður til
sýnis miðvikudaginn 19. júlí milli 12:15 og 12:45.

OPIÐ
HÚS

Vel skipulag parhús á tveimur hæðum með innb. bílskúr
á frábærum útsýnisstað. Skv. skráningu Þjóðskrár er birt
stærð hússins 280,4 fm og þar af er íbúðarrýmið skráðir
240,9 fm og bílsk. skráður 39,5 fm. Laust strax. Verð 54,9
millj. Upplýsingar veitir Andri Guðlaugsson lögg. fasteignasali s. 662-2705 , andri@eignamidlun.is Eignin verður
til sýnis þriðjudaginn 19. júlí n.k milli kl. 17:15 og 17:45.

Snyrtilegt og vel skipulagt 140,5 fm parhús á tveimur
hæðum. Fjögur góð svefnherbergi og fallegur garður í
rækt með hellulagða verönd. Staðsetning er mjög góð
en nokkurra mín. ganga er í Hólabrekkuskóla, Fjölbraut í
Breiðholti, Sundlaug, Gerðuberg og verslunarmiðstöðina
Hólaberg. Verð 42 millj. Eignin verður til sýnis mánudaginn 18. júlí n.k. millk 17:15 og 17:45.

MJÓSTRÆTI 4 - Í GRJÓTAÞORPINU – 101 REYKAVÍK

FURUGERÐI 4, 108 REYKJAVÍK - EINBÝLISHÚS

OPIÐ
HÚS

Vorum að fá í sölu mjög fallegt og mikið endurnýjað 271 m2 einbýlishús á eignarlóð í Grjótaþorpinu. Húsið var gert upp og byggt við það árið 2003, en eldri hluti
hússins var byggður 1885. Húsið skiptist m.a. í samliggjandi stofur, borðstofu,
eldhús, þrjú rúmgóð herbergi og tvö baðherbergi. Auk þess er snyrtileg 42 fm
íbúð með sér inngangi í kjallara hússins (einnig er innangengt). Gólfborð eru
á flestum gólfum. Tvöföld hurð er úr borðstofu út í garðinn. Kamína er í stofu.
Stórar svalir á efri hæð hússins. Hinn sögufrægi Skáldastígur tilheyrir eigninni.
Einkabílastæði fylgir. Nánari upplýsingar veitir Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali í síma 861 8511. V. 110 m.

HRÍSÁS 2 – SUMARBÚSTAÐUR Í SKORRADAL.

Vorum að fá í einkasölu glæsilegt og mjög vel staðsett 332 fm einbýlishús m.
aukaíbúð og innbyggðum 35,6 fm bílskúr við Furugerði í Reykjavík. Húsið hefur
verið mikið yfirfarið og endurnýjað m.a gler, gólfefni, innréttingar, o.fl. Mjög góð
ræktuð lóð. Aukaíbúð er 2ja herbergja nýlega innréttuð með sérinngangi. Samkvæmt skráningu er birt stærð hússins samtals 332,0 fm og þar af er íbúðarrými
skráð 296,4 fm og bílskúrinn 35,6 fm. Lóðin er með hellulögðum veröndum og
talsverðum trjágróðri og er mjög skjólgóð. Verð 94,8 millj. Eignin verður til sýnis
mánudaginn 18. júlí n.k. millk 17:15 og 17:45.

HEIÐARSEL

SVARTAGIL

801 SELFOSS

BORGARBYGGÐ

Vorum að fá sölu um 33 fm bústað rétt við Apavtan og með
útsýni allt að Laugarvatni. Húsið stendur á 1,8 hektara
eignarlóð. Húsið var smíðað hjá Borgarhúsum og sett niður
á landið sumarið 2004. Verönd með handriði á þrjá
vegu. Mikil ræktun hefur átt sér stað á landinu sem eigandi
hefur gróðursett og m.a má þar finna Bláber og krækiber,
auk þess hindber og jarðarber auk talsverðs trjágróðurs.
sumarbúst. 204582V. 14,5 m

Jörðin Svartagil í Borgarbyggð, um 320 hektarar. Stendur
við Norðurá og fylgir henni hlutur í henni. Jörðin hefur að
hluta verið skipulögð undir frístunda/heilsárhús og eru nokkrir sumarbústaðir á henni nú þegar. Íbúðarhús og útihús á
jörðinni sem eru bæði í útleigu. Nánari uppl. veitir Gunnar J
Gunnarsson fast.sali í s: 695-2525 , gunnarj@eignamidlun.is

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. Bústaðurinn verður til sýnis um helgina (laugardaginn 16. júlí og sunnudaginn 17. júlí), báða dagana milli 13:00 og 15:00. (Hringið í Arnþór s: 844 6783 eða Erlu Huld s: 865
2589 til að láta opna hlið fyrir framan bústaðinn). V. 25,9 m.

HOLTSVEGUR 37-39 - 210 GARÐABÆ

Mánatún 7-17
Glæsilegar og
nútímalegar íbúðir

• 2ja–4ja herbergja íbúðir frá 110 fm.
• Allar íbúðir með sér stæði í bílageymslu.
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar
í eldhúsi og baðherbergi,
fataskápar í forstofu og svefnherbergjum.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna,
þó eru flísar á baðherbergi og í þvottahúsi.
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

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

Andri Guðlaugsson
löggildur fasteignasali
s.662-2705
andri@eignamidlun.is

Nánari upplýsingar um eignina gefur

Brynjar Þór Sumarliðason
Sölufulltrúi
GSM 896-1168
brynjar@eignamidlun.is

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

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

Halla
Fasteignasali

895 9120

694 4000

893 2499

822 2225

696 6580

699 4610

899 8811 659 4044

Skógarvegur 12-14
108 Reykjavík

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

GSM: 893 2499
Fjölbýlishús

3ja -4ra herbergja

Stærðir 115 - 161 fm

VERÐ: frá 61,8

NÝJAR ÍBÚÐIR Í FOSSVOGI - SYNINGARIBÚÐ TILBÚIN

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN!
Glæsilegar og vel staðsettar íbúðir í lyftuhúsi við
Skógarveg. Vandaðar innréttingar með spónlagðri
eik. Hiti í gólfum. Baðherbergi og þvottahús verða
með flísum á gólfi. Íbúðirnar skilast fullbúnar fyrir
utan gólfefni. Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu.
Fallegt umhverfi. Afhending í október 2016.

Uppl. Óskar sölufulltrúi gsm 893 2499
Eskiholt 15

210 Garðabæ

99.500.000

Uppsalavegur 15

649 Húsavík

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN 898-6106

Herbergi: 6

Herbergi: 4

Stærð: 288,4 m2

39.300.000

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

Galtalind 18

Reiðvað 3

41.900.000

210 Garðabæ

44.500.000

Stærð: 158,8 m2

Glæsilegt og virðulegt einbýlishús teiknað af Kjartani Sveinssyni og stendur á
fallegri útsýnislóð. Húsið er steinsteypt, á tveimur hæðum og með tvöföldum
bílskúr. Að innan allt sérstaklega vandað. Aðkoma er glæsileg, gangstétt og bílaplan
eru hellulögð. Án efa er þetta eitt af glæsilegri húsunum í Holtinu í Garðabæ, sjón er
sögu ríkari. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222
201 Kópavogi

Langamýri 24e

108 Reykjavík

39.500.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19. julí kl.17:30-18:00
Herbergi: 4

Mjög rúmgóð og björt 4ra herb. endaíbúð á annari hæð með
sér inngangi og bílskúr í þessu vinsæla hverfi í Garðabæ.
Íbúðin sjálf skiptist í forstofu, 3 svefnherbergi, baðherbergi
með þvottaherbergi innaf, og aðalrými með stofu, borðstofu
og eldhúsi ásamt útgengi á suð-vestur svalir. Nýlegt parket á
mest allri íbúðinni, hvítar hurðar og hvítlakkaðar innréttingar.

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222
Herbergi: 4

Stærð: 106 m2

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

Kríunes 11

???

Stærð: 122,4 m2

89.700.000

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Jakasel 11

109 Reykjavík

61.400.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19. júlí kl. 17.30-18.00
Herbergi: 3

Stærð: 106 m2

Glæsileg og frábærlega vel staðsett íbúð með sérinngangi
og stórri verönd (pallur og garður) í fallegu sex íbúða húsi á
þessum eftirsótta stað í Lindarhverfi. Sérsmíðaðar samræmdar
innréttingar, gólfefni er parket og flísar, svefnherbergin eru tvö
og þvottaherbergi innan íbúðar. Bæði baðkar og sturta er á
baðherbergi. Örstutt er í skóla, leikskóla, íþróttaaðstöðu og
fl. Uppl.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

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

Stærð: 314,8 m2

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. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 6

Stærð: 231,5 m2

Bílskúr

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

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

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

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

Hilmar Jónasson
Jason Ólafsson
Bryndís Alfreðsdóttir Atli S. Sigvarðsson Páll Þórólfsson
Svan G. Guðlaugsson Davíð Jónsson
Helgi Jónsson
aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm.fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178
Sími: 569 7024
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

Fiskakvísl

Miðbraut 3

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

Gullfalleg 153 fm miðhæð á Seltjarnarnesi Allt
endurnýjað árið 2011 Gólfefni, eldhús, bað,
hurðar, skápar og allar lagnir
4 góð svefnherbergi

Fallegt og vel staðsett 323,4 fm 5 herbergja
efri sérhæð ásamt 2 herbergja íbúð í kjallara
með sérinngangi og tvöföldum
innbyggðum bílskúr. Fallegur garður
Eignin er laus strax

Bókaðu skoðun:

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

54,9 millj.

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

s. 615 6181

59,9 millj.

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

Fagrihjalli

Staðarsel

Efra-Nes

76,9 millj.

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

Snæland

s. 615 6181

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.
Nánari upplýsingar:

199 m
í síma 773 6000
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Dvergholt

Safamýri 89

eða tilboð

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

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

Vel staðsett tveggja íbúða hús sem þarfnast
viðhalds. Efri hæðin er : 165,0 fm 6 herbergja
með 37,1 fm bílskúr Neðri hæðin er 162,9 fm
5 herbergja með 37,1 fm geymslu.
Samtals er eignin 402,1 fm. Laus strax

Einstakt hús við Safamýri 89 (öll húseignin) sem er
þrjú fastanúmer Húsið er 498,1 fm, þar af er
130,3 fm ósamþykktir. Möguleiki á makaskiptum á
Stór-Reykjavíkursvæðinu. Möguleiki á yfirtöku á láni
frá Landsbankanum að upphæð kr 91,0 milljónir,
með 5,35% föstum vöxtum. Útleigu möguleikar.
Frábær staðsetning. Laust strax.

Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

Nánari upplýsingar:

55,9 millj.

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

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

s. 899 5856

75,0 millj.

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

Vagnhöfði 9

Víkurás 4

110 Reykjavík

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:

16,9 millj.

Verð :

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

29,9 millj.

152,0 millj.

Vel staðsett 1123,2 fm
iðnaðarhúsnæði á Höfðunum
Eignin skiptist upp í tvö iðnaðarbil
á götuhæð og millilofti
Kjallari er kjallari undir öllu húsinu
með innkeyrsluhurð
Gott bílaplan er við húsið

Bókaðu skoðun:

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

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

s. 615 6181

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

180,0 millj.

Sléttuvegur 17
128,5 fm íbúð á 5. hæð
Frábært útsýni til sjávar
Stórar stofur
Bílskúr
Bókaðu skoðun:

54,9 millj.

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

s. 615 6181

Laus s
trax

Ásvallagata 52

Tunguvegur

Fannafold 203

Vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum
auk kjallara og bílskúrs. Heildareignin er skráð
217,7 fm, þar af er bílskúr 26,3 fm
Í húsinu er rekin heimagisting með sex gistirýmum
og hefur eignin því mikla tekjumöguleika
Í húsinu eru 9 herbergi í heildina
Allt innbú getur fylgt með í kaupunum

Falleg jarðhæð 79,7 fm verið er að laga
skráningu hjá FMR
Þrjú svefnherbergi Sérinngangur
Mikið endurnýjuð, bæði bað og eldhús
Frábær staðsetning

Fallegt 126,1 fm parhús á einni hæð

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

130,0 millj.

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

www.miklaborg.is

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

32,9 millj.

Langalína 29
Glæsileg fjögurra herbergja íbúð á þriðju og efstu
hæð ásamt stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi
Eignin er skráð 117 fm, þar af er geymsla 6,2 fm
Rúmgóðar suðursvalir (9,5 fm)
Stutt er í skóla, leikskóla og aðra þjónustu
Stór sameiginleg lóð með beinu aðgengi að
sjóbaðströndinni í Garðabæ

Íbúðin er 4ra herb auk bílskúrs
Vel staðsett eign á vinsælum stað

47,6 millj.

Verð :
Svan 697 9300 aðstoðm. fast.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

s.865 4120

Nánari upplýsingar:

59,9 millj.

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

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið .

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 18.júlí kl.17:30-18:00

Langholtsvegur 60
Básbryggja 15

Brúnastaðir

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

Fallegt 217 fm einbýlishús á einni hæð
Góð alrými með útgengt á verönd, stórt eldhús
3-4 svefnherbergi, fullbúinn bílskúr
Stórt baðherbergi og gestasnyrting
Eftirsóttur staður í rólegu umhverfi 112 Rvk

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

48,9 millj.

Bókaðu skoðun:

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

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

74,9 millj.

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

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

Verð :

s. 615 6181

33,9 millj.

.

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 18.júlí kl.17:30-18:00

Friggjarbrunnur 3
Þingholtsstræti 23

Tjarnargata

Laus til afhendingar

Falleg og vel skipulögð íbúð á tveimur hæðum við
Þingholtsstræti í 101 Rvk
75,3 fm skráðir en 99 fm gólfflötur. Mikið af fm
sem nýtast vel sem eru ekki inn í fermetratölu
Rúmgóðar svalir
Staðsett í hjarta miðbæjarins
Stutt í alla helstu þjónustu

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

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

39,9 millj.

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

Mjög vönduð og stílhrein 101,9 fm
3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi
Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð gólfefni
Nánari upplýsingar veitir:

Stæði í bílageymslu

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

51,5 millj.

Tvennar svalir

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

Verð :

41,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

mánudaginn 18. júlí frá kl. 17:30 til 18:15

Austurberg 8
Barónsstígur

Álfkonuhvarf 35

3ja herbergja íbúð á 2. hæð

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

86,6 fm
Mikið endurnýjað
Snyrtileg sameign
Bókaðu skoðun:

39,5 millj.

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

s. 615 6181

Nánari upplýsingar:
Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Hvassaleiti

Byggingalóð fyrir 4 raðhús
Heildarstærð lóðar 1611,2 fm
Hornlóð
Eingöngu selt í heilu lagi

Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

65,0 millj.

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

s. 615 6181

Verð :

Sunnubraut 41

32,0 millj.
s. 615 6181

Bókaðu skoðun:

Laus til afhendingar, vel skipulögð og björt
4ra herbergja, 120 fm íbúð á 2.hæð með
sérinngangi. Þrjú góð svefnherbergi
Þvottahús og geymsla innan íbúðar
Stórar og bjartar samliggjandi stofa,
borðstofa og eldhús

85,0 millj.

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

s. 615 6181

26,9 millj.

Maríubaugur

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

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

leitar að ...

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

35,9 millj.

Snæfríðargata 2-8

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:

Góð þriggja herbergja íbúð á
fjórðu hæð auk bílskúrs
Eignin er skráð 98,3 fm, þar af er
bílskúr 17,9 fm.
Góðar suðursvalir
Sérgeymsla í kjallara fylgir og hlutdeild í
sameiginlegu þvottaherbergi.

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

39,6 millj.

3ja herbergja íbúð fyrir eldri borgara nálægt þjónustu

4- 5 herbergja einbýli í Grafarvogi helst Foldahverfi
fyrir ákveðna kaupendur.

4 svefnherbergja sérbýli í Fossvogi, Kópavogi eða Garðabæ
fyrir allt að 90 M

4-5 herbergja í Teigahverfi í Reykjavík fyrir
ákveðinn kaupanda.
Raðhúsi á einni hæð í Mosfellsbæ fyrir ákveðin kaupanda.

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

3ja herbergja íbúð fyrir að 25 M á höfuðborgarsvæðinu sem
þarfnast töluverðra endurbóta

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

3ja herb íbúð í Norðurmýri eða vestar fyrir allt
að 30 milljónir, ekki kjallari

MIKLABORG

Nánari upplýsingar veita:

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

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

- með þér alla leið -

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

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Grandavegur 42

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

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

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 18.júlí kl.17:00-19:00

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.

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

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

.

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

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

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 19.júlí kl.17:30-18:15

þriðjudaginn 19.júlí kl.17:30-18:00

Naustabryggja 49

Látraströnd 7

Glæsilegt 193 fm raðhús ásamt bílskúr
Staðsett við bryggjuna, fallegt útsýni
Fjögur rúmgóð svefnherbergi
Þrennar svalir (suður og norður)
Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali Stofa og eldhús á miðhæð, bjart rými
jon@miklaborg.is sími: 695 5520
Verð :

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

59,9 millj.

.

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
Verð :

89,4 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 19.júlí kl.17:30-18:00

miðvikudaginn 20.júlí kl.17:30-18:15

Strandvegur 6

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

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

Hringbraut 119
Glæsileg 3ja herbergja 94 fm þakíbúð auk
stæði í bílgeymslu
Stórbrotið útsýni til allra átta
Tvennar svalir, aðrar yfirbyggðar
Nánari upplýsingar:

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

Endurnýjuð fyrir ca 10 árum
Golfflötur um 130 fm

54,9 millj.

3-4ra herbergja íbúð í Akrahverfi Garðabæ

Verð :

46,6 millj.

3ja herbergja íbúð við Kirkjulund 6-8.
3ja herbergja íbúð í vesturbæ Reykjavíkur.

Stórri íbúð eða hæð við Baugakór Kópavogi eða nágrenni.
Hæð í vesturbæ Reykjavíkur
Sérbýli (rað, par eða einbýlishúsi)
Í póstnúmerum 201 eða 203 Kópavogi. Bein kaup eða
skipti á 4ra herbergjaíbúð í Lindahverfinu.

3ja herbergja íbúð með aðgengi að þjónustu fyrir eldri borgara
3ja herbergja íbúð í Grafarvogi í fjölbýli

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

3ja herbergja íbúð í Álfkonuhvarf Kópavogi, með sérafnotarétti
Nánari upplýsingar veita:

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

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

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

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

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Hallkelshólar

Nesjar Þingvallavatn

Nesjar

Vesturbrúnir

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

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

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.

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

Bókaðu skoðun:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

17,5 millj.

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

s. 615 6181

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

ló
Va tn sb a k k a

Heiðarbraut
rétt við Borg í Grímsnesi
Eignarlóð 0,6 hektari

14,9 millj.

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

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

s. 615 6181

72 fm fallegt hús v Þingvallavatn (Villingavatn)
3000 fm eignarland
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

Gnitakór

28,9 millj.

29,9 millj.

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

Baugakór 14

Brekkur 10

Rjúpnavegur
Einstaklega fallegt 78 fm sumarhús
í Reykjaskógi. Rúmlega 5000 fm eignarland.
Skógi vaxið. Þrjú rúmgóð svefnherbergi,
svefnloft og gestahús. Heitt og kalt vatn.
Vandað og vel viðhaldið hús.

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

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

32,0 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Sunnubraut 50

54,9 millj.

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

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

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

117 fm íbúð á jarðhæð

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

79,7 millj.

47,5 millj.

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

Skúlagata 10

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Þorfinnsgata

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

39,9 millj.

Geymsla í kjallara

43,9 millj.

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

s. 569 7000

Stigahlíð 68A

Vel skipulögð 76 fm, 3ja herbergja
Sér inngangur
Eldhús, bað og gólfefni nýlega endurnýjuð
Fallegt útsýni

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

3 svefnherbergi, bílakjallari

Unnarbraut

Frábærlega staðsett 3ja-4ra herb 87,5 fm
með aukaherb í kjallara
Frábær staðsetning
Nýlega endurnýjað bað

114,0 millj.

Sólpallur og útsýni til sjávar

62,9 millj.

Einstaklega vel staðsett 183,1 fm
6 herbergja Penthouse íbúð á 2 hæðum
ásamt stæði í bílageymslu
Þrennar svalir - Einstak útsýni
Sjón er sögu ríkari
Verð :
í síma 865 4120
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

s. 615 6181

Norðurbakki 23

Stórt og fallega staðsett einbýli með góðu útsýni
Fjögur svefnherbergi, auk þess sem herbergi
hefur verið útbúið í hluta af bílskúr
Aukaíbúð í kjallara með sérinngangi
Tilbúið til afhendingar
Verð :
í síma 773 6000
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

s. 615 6181

ð

Þingvallavatn

46 fm sumarhús við Biskupstungubraut

Bókaðu skoðun:

27,7 millj.

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.

34,9 millj.

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

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Tilboð

Sérbýli í Garðabær eða Hafnarfirði fyrir ákveðinn kaupanda

Einbýlishúsi á einni hæð með 5 svefnherbergjum í Ártúnsholti
fyrir ákveðin aðila.

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

Sérbýli í Fossvoginum fyrir ákveðinn kaupanda

3 herbergja íbúð á stór reykjavíkursvæðinu fyrir aðila sem er
búin að selja. Verð í kring um 32 millj.

Nýlegu einbýlishúsi í Garðabæ, 400 – 500 fm. 130 -160 millj.

Einbýlishús með auka íbúð í Kópavogi. Minni íbúðin verður
að að hafa hjólastóla aðgengi.

Einbýlishúsi í með sjávarútsýni 350 – 500 fm. 120-130 millj.

Einbýli , rað/parhús óskast í Árbæ fyrir ákveðin aðila.

Sumarhúsi í nágrenni við golfvelli í Öndverðarnesi eða Kiðjabergi.

Þriggja herbergja íbúð í Ásakverfi í Árbænum eða
Norðlingaholti fyrir ákveðinn kaupanda.
Íbúðin þarf helst að vera á jarðhæð eða í lyftuhúsi.
Leita að heilli eign í miðbænum með nokkrum íbúðum
fyrir fjársterkan aðila

Nánari upplýsingar veita:

Nánari upplýsingar veitir:

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

MIKLABORG

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

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

- með þér alla leið -

Raðhúsi í Garðabæ - verðbil 64 - 68 millj.
Atvinnuhúsnæði með góðum leigusamning. 400-900 millj.

Nánari upplýsingar veita:

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

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

569 7000

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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LAUFRIMI 28, 112 RVK

33,5M

3ja herbergja 101,5 fm. íbúð á 3. hæð sem skiptist í anddyri,
eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi, barnaherbergi og stofu.

HVALEYRARBRAUT 22, 220 HFJ

6,5M

Til sölu 30,3 fm. iðnaðarbil að Hvaleyrarbraut 22 í Hafnarfirði.
Húsið hefur nýverið verið endurnýjað frá fokheldi og býður
uppá fjölmarga notkunarmöguleika.
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Lögg. fasteignasalar á Valhöll: Ingólfur, Heiðar, Erlendur og Sturla.
DRÁPUHLÍÐ 15 - 138,5 FM SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR

SKYGGNISBRAUT 26-30, ÍBÚÐIR TILBÚNAR TIL AFH.

OP

Opið hús að Drápuhlíð
15, mánudaginn 18-júlí
IÐ
frá kl. 17.30 til 18.00.
HÚ
Heiðar verður á staðnum og
S
tekur á móti áhugasömum.
Valhöll fasteignasala og
Heiðar Friðjónsson lögg.
fast. s.693-3356 kynna í
einkasölu 138,5 fm sérhæð
með bílskúr við Drápuhlíð
í Reykjavík.Íbúðin skiptist
í tvær rúmgóðar stofur, eldhús, baðherbergi, tvö herbergi og rúmgott hol. Í kjallara
er sér geymsla og sameiginlegt þvottarhús og þurkherbergi. Bílskúrinn er rúmgóður
31 fm, með stórum gluggum. Húsið er töluvert endurnýjað m.a þak, gluggar, fráveitulagnir, innkeyrsla og fl. Frábær staðsetning og möguleikar, verð43,5 milj, allar uppl.
veitir Heiðar Friðjónsson lögg. fast í s. 693-3356 eða á heidar@valholl.is

Vandaðar íbúðir á
besta stað í Úlfarsárdal,
glæsilegt útsýni og mikil
náttúrufegurð. Bílastæði í
opnu bílastæðahúsi fylgir
hluta af íbúðunum. Vandaðar innréttingar, gólfefni á öllum íbúðum nema þakíbúðum,
uppþvottarvél fylgir öllum íbúðum, glæsilegt útsýni.PANTIÐ SKOÐUN HJÁ HEIÐARI,
LÖGG. FAST Í S: 693-3356 EÐA Á heidar@valholl.is

ÁSAKÓR, 4RA HERB. 159 FM MEÐ BÍLSKÚR
Valhöll fasteignasala og
Heiðar Friðjónsson lögg.
fast. s. 693-3356 kynna Í
einkasölu góða 4ra herb.
159,1 fm íbúð á 4-hæð í
lyftuhúsi ásamt bílskúr við
Ásakór í Kópavogi. Þrjú
rúmgóð herb. Rúmgóðar
stofur og opið eldhús,
uppþvottarvél og ískápur
fylgja. Rúmgóður bílskúr.
Verð 43,9 milj. Uppl. veitir
Heiðar í s:693-3356 eða á
heidar@valholl.is

Valhöll fasteignasala og
Heiðar Friðjónsson lögg.
fast, s. 693-3356 kynna til
sölu ágæta 4ra herb. 120
fm íbúð með sérinngangi
við maríubaug í Grafarholti.
Íbúðin skiptist í rúmgóða
stofu með harðparketi á gólfi, þrjú rúmgóð herbergi með
harðparketi en án skápa.
Baðherbergi með baðkari og
sturtu, flísum og innréttingu. Eldhús með fallegri innréttingu og rúmgóðum borðkrók.
Geymsla og þvottarhús innan íbúðar. Hjóla og vagnageymsla í kjallara. Íbúðin er laus
við kaupsamning. verð 39,6 milj. Allar uppl. veitir Heiðar í s. 693-3356.

GLÆSILEG 4RA HERB. 155,7 FM ÍBÚÐ VIÐ ENNISHVARF Í
KÓPAVOGI
Valhöll fasteignasala og
Heiðar Friðjónsson lögg.
fast. s. 693-3356 kynna til
sölu glæsilega 155,7 fm efri
hæð í fjórbýli með fallegu
útsýni yfir Elliðavatn. Íbúðin
skiptist í þrjú herbergi, tvö
baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofur. Glæsilegar
innréttingar og gólfefni.
Stórar suður svalir. Bílskúr í
bílskúralengju.
Verð 46,9 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heida@valholl.is.

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

I

OP

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

Kleppsvegur 14 – 105 Reykjavík.
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OPIÐ HÚS! Í dag mánudag, milli kl.17:15 og 17:45
Mjög falleg 100 fm, 4ra herb. íbúð í á efstu hæð
í þessu reisulega húsi á þessum eftirsótta stað.
Parket á gólfum og nýlegt eldhús. ATH! Útsýni.
Sjón er sögu ríkari! Ásett verð 48,9 millj.
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038
eða á johann@hofdi.is

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson
lögg. fast.

Lundur - Kópavogur. LAUS STRAX!

Sumarhús við þjórsá!
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1995 - 2015

Valhöll fasteignasala og
Heiðar Friðjónsson lögg.
fast s:693-3356 kynna í
einkasölu 93,4 fm íbúð á
fyrstu hæð í góðu húsi við
Asparfell í Reykjavík. Íbúðin
skiptist í rúmgóða stofu
með harðparketi, eldhús
með góðri innréttingu,
flísum á gólfi og rúmgóðum
borðkrók. Hol með stórum skáp og harðparketi á gólfi. Tvö herbergi með harðparketi,
fataherbergi innaf hjónaherbergi. Baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum, baðkar
og skápur. Úr stofu er útgengi út á suðvestur svalir, og af svölunum er hlið út í garð.
Á hæðinni er sameiginlegt þvottarhús fyrir 5- íbúðir og er hver með sína vél. Í kjallara
er sérgeymsla og sameiginleg hjóla og vagnageymsla. Hús í góðu ástandi, verð 25,9
milj. Uppl. veitir Heiðar Friðjónsson lögg. fast í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is.

Suðurlandsbraut 52
108 Reykjavík

Ljósvallagata 8 – 101 Reykjavík.

20
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ASPARFELL 6, 93,4 FM 3JA HERB. ÍBÚÐ Á 1- HÆÐ

TIL SÖLU NÝJAR ÍBÚÐIR
3JA OG 4RA HERB. TIL
AFHENDINGAR STRAX.
10 ÍBÚÐIR ÓSELDAR,
HEIÐAR SÝNIR ALLA DAGA
FRÁ 17.00 19.00
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MARÍUBAUGUR GRAFARHOLTI, 4RA HERB. 120 FM MEÐ
SÉRINNGANGI

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

OPIÐ HÚS! Í dag mánudag, milli kl.18:00 og 18:30
4-5 herb. 111 fm íbúð 2. hæð í þessu „kálfhúsi“ frá
Kleppsvegi. Tvennar svalir, parket á gólfum, gott
skápapláss og endurnýjað baðherb. Ekki láta þessa
eign fram hjá ykkur fara. Ásett verð 34,9 millj.
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038
eða á johann@hofdi.is

• 101@101.is
511 3909 • www.101.is
Tjarnargata• •4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • •Fax
• •101@101.is
101Reykjavík
Reykjavík• •Sími
Fax
511
5113909
3909• •www.101.is
www.101.is
101@101.is
Tjarnargata
Tjarnargata
44 101
Sími511
5113101
3101 •Fax
Kristín Sigurey Sigurðardóttir - löggiltur fasteignasali
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Glæsileg, björt 120,9 fm íbúð með sér suður sólpalli
og sér stæði í bílgeymslu. Parket á gólfum og vandaðar innréttingar. ATH! Eignin er í algjörum lúxus
sérflokki! Ásett verð 49,8 millj. Allar nánari uppl.
veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038 eða á johann@
hofdi.is
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Fallegt sumarhús á 4.600 fm eignarlóð með frábæru
útsýni í Rangárvallarsýslu. Aðeins um 16 km frá
Hellu. Lóðin er mjög skemmtileg og er bústaðurinn
vel um genginn og hinn snyrtilegasti. Hestagirðing
er við bústaðinn og því tilvalið fyrir hestafólk.
Ásett verð 16,8 millj. Allar nánari uppl. veitir Jóhann
Friðgeir, s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is
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Laugateigur 52 – 105 Reykjavík

Eikjuvogur 22 – 104 Reykjavík
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OPIÐ HÚS - ÞRIÐJUDAGINN 19. JÚLÍ FRÁ KL. 17:30 - 18:00 - ALLIR VELKOMNIR

OPIÐ HÚS - ÞRIÐJUDAGINN 19. JÚLÍ FRÁ KL. 17:30 - 18:00 - ALLIR VELKOMNIR

Mjög falleg, vel skipulögð nýuppgerð kjallaraíbúð í rótgrónu og rólegu hverfi. Íbúðin er 73,2fm og skiptist í stofu, 2
svefnherbergi, eldhús, anddyri, og baðherbergi með þvottaaðstöu. Íbúðin er með stórum gluggum og lítið niðurgrafin.
Frárennslislagnir, dren og neysluvatnslagnir endurnýjaðar.

Mjög góð 81,1 fm 3ja herbergja, íbúð í kjallara í virðulegu húsi við Laugateig í Reykjavík. Stutt í skóla, leikskóla og í
Laugardalinn. Íbúðin skiptist í gang, stofu, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og geymslu. Við enda gangsins er hol þar
sem koma má fyrir skrifborði.

Ný eldhúsinnrétting, baðinnrétting og fatahirslur. Ný gólfefni, flísar og harðparket.

Verð: 33,9 millj.

Verð: 32,9 millj.

Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá

smáauglýsingar

512 5000

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

Fellihýsi

BÍLAR &
FARARTÆKI

Bakhúsið

Dekurbíll - lítið ekinn !

Mazda 3 Vision, 5/2015, ekinn 63.000,
taubíll, ásett verð 2990 þús, er á
staðnum, raðnr 230008.

ALVÖRU TILBOÐ !!!

Audi Q7 Quattro 3.6 L V6 árg 2007
ek 169 þ.km, Leður, glerþak FLOTTUR
BÍLL ! Núna á 2.5 mil !!! (8648989)

VW Polo 1,4 comfortline. 2010, tveir
eigendur, ekin 51. þús km. 5 gíra,
ný vetradekk fylgja, ný skoðaður,
dekurbíll. verð. 1.580.000,- Uppl. í s.
8223322

Nytjamarkaður Grensásvegi 14

Frábær dekkjatilboð

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

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

Bílar til sölu

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

Hjólbarðar

Techking
Vinnuvéladekk

Opið allan Opið
sólarhringinn
virka daga 11-1

í Engihjalla, og laugardaga 11-1

Vorum að fá nýja sendingu af hinum
Vesturbergi og
Símar
662 7222
Vefverslun: vonogbjargir.is
frábæru
vinnuvéladekkjum
fráog 578 6262
Arnarbakka
Techking Búkolludekk-hjólaskófludekk
Viltu gefa kompudót, fatnað, bækur og fleira? ...við sækjum.
Ofl. Ýmsar algengar
stærðir.
Höfum
kaupendur að heilum búslóðum og lagerum.
O.K.Varahlutir S: 6961050 okspares@
simnet.is

TOYOTA AVENSIS WAGON SOL árg.
2003. Ekinn 223.000 Sjálfskiptur,
bensín. Sumar- og vetrardekk á
nöglum. Allt nýtt í bremsum. Ný
smurður. Uppl. í síma 8220102 Verð
850.000. Bein sala

Bakhúsið

Nytjamarkaður Grensásvegi 14

Bílar óskast
Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Benz 413 CDI SPRINTER

Ek. aðeins 110þ. km. ‘04. Fallegur
mjög vel með farinn dekurbíll.
Nýyfirfarinn og skoðaður. Flottur
MEYER kassi sem nýr. ZE-PRO lyfta
o.m.fl. Einstakur gæðabíll m. öllu. V.
aðeins kr. 3.6 m. Skoða skipti. Uppl. í
S. 866-6642

til sölu

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

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

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

Opel Combo sendibíll 9/2007 ekinn
aðeins 118 þús. km. Sami ökumaður
alla tíð. Smurbók. Rennihurð á báðum
hliðum. Dráttarkrókur. 100 % lan
mögulegt. Verð aðeins 980.000,-

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

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

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.

4

| SMÁAUGLÝSINGAR |

18. júlí 2016 MÁNUDAGUR

Varahlutir

Óskast keypt

HÚSNÆÐI

Atvinna óskast

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

Húsnæði í boði

s. 552-4910.

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

Til bygginga

Flísalagnir - Múrverk
- Flotun Sandsparsl Málun - Tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Vantar þig VARAHLUTI HRATT að
utan? SKOÐAÐU ÞÁ!! ATH BÍLL
KEMUR 1 ÁGÚST... VANTAR ÞIÐ
VÉL EÐA ANNAÐ STÓRT AÐ UTAN
HRINGDU NÚNA Í SÍMA 788-8897
Útvegum varahluti að utan á 2-10
dögum, stórir eða litlir hlutir ekkert
mál. Vélar, skiptingar, gírkassar,
spíssar, mælaborð, loftbúðar,
öryggisbelti, túrbínu, tölvuheilar
eða bara bremsuklossar. Orginal eða
aftermarket varahlutir, notaðir eða
nýjir við getum reddað því. Endilega
sendið fyrirspurnir á pantanir@
fastparts.is eða hringið í síma 7888897 (Íslenska) 784-2042 (Enska)

ÞJÓNUSTA

Pípulagnir

Pípulagnir

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

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Húsnæði óskast
Harðviður til
húsabygginga. Sjá
nánar á: vidur.is

Nýsmíði og viðhald.

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

Óskum eftir lagerhúsnæði 100-120fm
á stór RVK svæðinu. Uppl. sendist á
isko@simnet.is eða í s. 698 2818

HEILSA

Geymsluhúsnæði

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

Nudd
TANTRA NUDD

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

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

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

ATVINNA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Atvinna í boði

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

Verktakafyrirtæki á Akureyri óskar
eftir vönum járnabindingarmönnum.
Símar: 820-7060 / 840-0609
vaverktakar@gmail.com

Ertu að leita
að talent?

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

Við finnum
starfsmanninn fyrir þig

Búslóðaflutningar
Spásíminn 908 5666

lind@talent.is

Rafvirkjun

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

KEYPT
& SELT

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

1817

365.is

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
til sölu

Verslunarinnréttingar úr Korpu Outlet
Fataslár – fatastandar – hillur – pinnar - körfur - gínur
og margt fleira.
Til sölu á Korputorgi frá 13-16, aðeins á
þriðjudag og miðvikudag.
Aðeins greiðsla með korti.
Innréttingarnar þarf að fjarlægja strax.
atvinna

Blikksmiður / Nemi
Einnig óskum við eftir að ráða nema til starfa.
Umsóknir sendist á eyjolfur@blikkvik.is
Öllum verður svarað.

Óskum eftir að ráða starfsfólk í
næturvinnu i vöruhús Samskipa
Samskip óska eftir dugmiklu starsfólki á næturvaktir í vöruhús
okkar, um framtíðarstarf er að ræða. Starfið felst meðal annars
í móttöku vöru, vörumeðferð og afgreiðslu vöru.
Vinnutími:
Mánudag - Fimmtudags frá 18:00 til 03:30

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

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

ÓTAKMARKAÐ
GAGNAMAGN

Blikksmiðjan Vík ehf. óskar eftir að ráða blikksmið
eða starfsmann vanan málmsmíði.

Spádómar

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

NET
1.000 KR.*

Atvinnuhúsnæði

www.geymslaeitt.is

SMIÐIR

Garðyrkja

Húsaviðhald

Herb. eða studio íbúð óskast til leigu á
höfuðborgarsv. Reglusemi og skilvísar
greiðslur. Uppl. í s. 650 3707

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.

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

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

Fyrsti mánuður frír

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

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

Til leigu 285 fm
iðnaðarbil í Reykjavík

PROVENTUS
starfsmannaþjónusta

Endalaust

bryndis@talent.is
www.talent.is | talent@talent.is

Hæfnikröfur:
• Starfsmenn verða að búa yfir lipurð í þjónustu og samskiptum
• Hafa góðan skilning á verklagsreglum og færni til að fylgja
þeim
• Gerð er krafa um sterka öryggisvitund, stundvísi og
samviskusemi
• Lyftararéttindi er kostur en ekki skilyrði
• Bílpróf
Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri, vera með
ökuréttindi og hafa hreina sakaskrá.
Nánari upplýsingar um starfið veitir: Rúnar Már Karlsson
verkstjóri í síma 858-8652

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

Rafmagnspottar

Vel með farnir rafmagnspottar til sölu.
Frekari upplýsingar í síma 695-7045

Áhugasamir, konur jafnt sem karlar eru hvattir til að sækja um
sem fyrst á heimasíðu okkar www.samskip.is.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.

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

Bauganes 15, einbýli

Stóragerði 10, 1.h.

Breiðahvarf 1, Kóp, sérh. m. bílskúr

OPIÐ HÚS MÁNUD. 18.7 KL. 17-17:30

OPIÐ HÚS MÁNUD. 18.7 KL. 17-17:30

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 19.7 KL. 17-17:30

Bauganes 15, Skerjafirði, Reykjavík:
Fallegt rúmlega 132 fm. steinhús á
fallegum rólegum stað í Skerjafirði.
Ð
I
Hæð hússins er um 105 fm og í
OP
kjalla er um 27 fm. geymsla. ca. 28
fm. bílskúr fylgir þannig að eignin
er samtals rúmir 160 fm. Lóðin
er 630 fm. eignarlóð, þannig að
stækkunarmöguleikar eru miklir.
Á hæðinni eru tvö svefnherbergi,
vinnuherbergi, eldhús og endurnýjað bað. Gróinn garður og góður pallur. Verð 62,9 millj.
Opið hús mánudag 18.7 kl. 17-17:30, verið velkomin.

S
HÚ

IÐ

OP

Stóragerði 10, 1. hæð t.v. : Ca. 102
fm. góð 4ra herbergja íbúð ásamt
ca. 20 fm. bílskúr, samtals 121,3 fm.
Íbúðin er vel skipulögð með tveimur
svefnherbergjum, eldhúsi, baðherbergi og rúmgóðum stofum sem
hægt er að breyta í stofu og herbergi.
Eignarhluti fylgir í lítilli íbúð í sameign
stigagangsins. Íbúðin getur verið laus
við kaupsamningsgerð. Verð 34,9
millj. Opið hús mánudag 18.7. frá
kl. 17-17:30. Verið velkomin.

S
HÚ

Sérhæð við Breiðahvarf 1 í
Vatnsendahverfi Kópavogs. Íbúðin
er um 150 fm. með geymslu ásamt
Ð
I
rúmlega 35 fm. bílskúr, samtals 185,6
OP
fm. Sérinngangur, innréttingar
hannaðar af innanhússarkitekt.
Íbúðin skiptist í rúmumgóðar stofur,
þrjú svefnherbergi, tvö vönduð
baðherbergi og þvottaherbergi.
Gengið er á pall og verönd frá eldhúsi
og frá hjónaherbergi. Þetta er einstaklega vönduð íbúð í nýlegu húsi. Verð 73,9 millj.
Opið hús þriðjud. 19.7 kl. 17-17:30, verið velkomin.

S
HÚ

Jöldugróf 12, einbýli

Þórðarsveigur 18, 2.h.

Sæviðarsund

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 19.7 KL. 17-17:30

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 20.7. KL. 17-17:30

ÁSAMT INNBYGGÐUM BÍLSKÚR

IÐ

OP

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

S
HÚ

Jöldugróf 12, 108 Reykjavík: Mjög gott
og vel skipulagt 130,5 fm einbýlishús
á einni hæð ásamt 34,4 fm bílskúr í
Fossvoginum, samtals 164,9 fm. Stór
sólpallur. Þrjú svefnherbergi, stórar
stofur. Parket og flísar á gólfum.
Hús sem fengið hefur gott viðhald í
gegnum tíðina. Glæsileg lóð. Verð
61,9 millj. Opið hús þriðjudag 19.7
frá kl. 17-17:30, verið velkomin.

IÐ

OP

Þórðarsveigur 18, 2.hæð, íbúð 02-03:
Falleg vel skipulögð íbúð á annari
hæð í nýlegu lyftuhúsi. Tvö svefnherbergi, stofa og suðursvalir, þvottaherbergi innan íbúðar, geymsluherbergi
í íbúð og önnur geymsla á jarðhæð.
Gott eldhús og vandað baðherbergi.
Stæði í bílgeymslu fylgir. Opið hús
miðvikudag 20.7 fra kl. 17-17:30,
verið velkomin.

S
HÚ

Sæviðarsund, efri hæð með bílskúr:
Ca. 82 fm. íbúð ásamt ca. 41 fm.
innbyggðum bílskúr, samtals 123,1
fm.. Íbúðin er mikið endurnýjuð með
nýlegum innréttingum og parketi en
húsið þarfnast viðgerðar, verið er að
leita tilboða í utanhúsviðgerð. Laus
til afhendingar. Lyklar á skrifstofu.
Bókið skoðun. Verð 36,9 millj.

Haukdælabraut

Möðruvellir Kjós

Vatnsendahlíð 135

EINBÝLI Í REYNISVATNSÁSI VIÐ GRAFARHOLT

SUMARHÚS.

SKORRADAL

Ca. 210 fm. nýtt og vandað hús á
frábærum stað í Reynisvatnsási
við Grafarholt. Í húsinu eru fjögur
svefnherbergi, tvö baðherbergi. Flísar
á gólfum. Innbyggður bílskúr. Hús og
lóð eru fullfrágengin og staðsetning
hússins einstök, stutt í útivistarsvæði
og gönguleiðir. Bókið skoðun.
Verð 84 millj.

Möðruvellir, sveitasetur á stóru eignarlandi í Kjósinni. Rúmgott hús, sem
skiptist í 3 svefnherbergi, svefnloft,
baðherbergi, stóra stofu og opið
eldhús á fallegum stað með útsýni
yfir Laxá, nálægt Meðalfellsvatni
í Kjós. Húsið stendur á ca. 3,4 ha.
eignarlandi sem býður upp á mikla
möguleika. Vandað, vel viðhaldið hús
á góðum stað, nálægt borginni.

Hvað kostar eignin mín?

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

Vatnsendahlíð 135, Skorradal: Ca.
82 fm. glæsilegt, nýtt heilsárshús
á góðum stað við Skorradalsvatn.
Frábært útsýni yfir vatnið.
Þrjú svefnherbergi, 20 ára lóðarleigusamningur. Vel hannaður bústaður
á frábærum stað í Skorradalnum.
Staðsetning er mjög góð og góður
pallur við húsið Sjón er sögu ríkari.
Hafið samband við sölumenn Foldar
og bókið skoðun. Verð 28,9 millj.

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
Ð
ÍBÚ
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

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg hæð, ris og bílskúr
samtals 181 fm í vönduður fjórbýli.
4 rúmgóð svefnherbergi.

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

Suður svalir.
Frábær staðsetning og útsýni.

Verð 29,9 millj.

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

• Verð frá 43,2 millj.

LINDARBERG HFJ. SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR

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

HRINGBRAUT - HAFNARFJÖRÐUR

• Afhendast fullbúnar að utan sem
innan með gólfefnum.
• Byggingaraðili VHE
• Frábær staðsetning

LÆKJARGATA 32

Hraunhamar kynnir glæsilega 85,2 fermetra 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð með sérinngangi frá svölum í nýju fjölbýlishúsi
með lyftu.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús, tvö herbergi,
baðherbergi, þvottahús og geymslu. Góðar suður svalir.
Frábær staðsetning.
Verð 32,9 millj.

T
ÍTT A
FR ÐM
ER

V

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

Aron Freyr
Eiríksson
lögg. fasteignasali.
s: 772-7376

Klukkuvellir 30 - Nýbygging

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Salvör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Löggiltur
fasteignasali

Sölufulltrúi

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS

Margrét
Hjálmarsdóttir

Sturla Bjarki
Hrafnsson

Hörður
Björnsson

Sölufulltrúi

Leifur
Runólfsson

Löggiltur
fasteignasali

Oddur
Grétarsson
Sölufulltrúi

18. JÚLÍ KL.17.30 - 18.30

Baldur
Magnússon

Lögfræðingur

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS

Þórdís
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Haukur
Hauksson

Sölufulltrúi

Sjöfn
Ólafsdóttir
Skrifstofa

MÁN 18. JÚLÍ KL. 18.30 - 19.00

Nýtt og vel skipulagt 136,0 fm. raðhús á einni hæð með bílskúr á góðum stað við
Klukkuvelli í Hafnarfirði. Húsið er 109,8 fm. og bílskúrinn 26,2 fm, samtals 136,0 fm.
Verð: 49,8 millj.
Nánari upplýsingar veitir Aron Freyr Eiríksson löggiltur fasteignasali í
s: 772-7376 / aron@as.is
Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

BERJAVELLIR 2 íbúð 0401

221 HAFNAFJÖRÐUR

112 REYKJAVÍK

BREIÐAVÍK 8

Stórglæsileg íbúð, engu til sparað.
Fjölbýli
4 herb Sér inngangur. Sérhönnuð lýsing m/þráðlausri

Fjölbýli Falleg og björt 93,4 fm íbúð með 29,7 fm bílskúr.
3 herb Viðhaldslítið fjölbýli á góðum stað í Grafarvogi.

112,5 fm

123,1 fm

stýringu. 2 stæði í bílageymslu. ÚTSÝNISÍBÚÐ.

41.900.000 KR.
OPIÐ HÚS

862 1914

MÁN 18. JÚLÍ FRÁ 17.30 - 18.00

112 REYKJAVÍK

REYRENGI 9
Fjölbýli
4 herb

thordis@fr.is

Opin og björt 4ja herb. íbúð í Reyrengi í litlu
fjölbýli í Grafarvogi. Geymsla innan íbúðar,
stæði í bílageymslu. Velkomin í opið hús.

97 fm

34.500.000 KR.

oddur@fr.is

782 9282

Sérinngangur. Þvottahús innan íbúðar.

OPIÐ HÚS

844 1421

MÁN 18. JÚLÍ KL. 17.30 - 18.00

104 REYKJAVÍK

SÓLHEIMAR 25
Fjölbýli
4 herb

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 5. hæð í
lyftuhúsi á þessum vinsæla stað í Sólheimum.
Fallegt útsýni, stutt í helstu verslun og þjónustu.

104 fm

salvor@fr.is

39.900.000 KR.
477 7777

OPIÐ HÚS

salvor@fr.is

37.900.000 KR.

844 1421

fr@fr.is

www.fr.is

Til sölu sumarbústaðalönd

18. júlí 17:00 – 17:30

Í Áshildarmýri, í Skeiða- og Gnúpverjahreppi 75 km frá
Reykjavík. Stærð á lóðum frá 5.000 fm. -15.800 fm. Rafmagn,
heitt og kalt vatn og vegir komnir. Sölusýning laugardag og
sunnudag. Heitt á könnunni.
Upplýsingar veitir Hlynur í síma 824-3040

SUMARHÚS TIL FLUTNINGS
Holtsvegur 37-39
210 GARÐABÆR
STÆRÐ: 92-141 FM

FJÖLBÝ LI

HERB: 3-4

Lind Fasteignasala kynnir:
Nýjar og glæsilegar íbúðir á fallegum útsýnisstað
við Holtsveg 39 í Urriðaholti, Garðabæ.
Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu.
Vandaðar innréttingar og tæki og steinn á
borðum í eldhúsi. Íbúðirnar afhendast fullbúnar
án gólfefna en votrými flísalögð.
Afhendingartími er áætlaður síðsumar 2016.
Aðeins 10 íbúðir eftir.

60 fm sumarhús staðsett í landi
Indriðastaða í Skorradal.
Milliveggir að innan hafa verið
fjarlægðir og endurnýja þarf
lagnakerfi og setja upp innréttingar
en eldhúsinnrétting fylgir ásamt
eldavél og vaski.
Bústaðurinn stendur á staurum og
þarf að hífa hann upp á pall til að
flytja á brott.

47.900.000 - 89.900.000
Heyrumst

Stefán Jarl Martin

Löggiltur leigumiðlari
Sölufulltrúi

892 9966
stefan@fastlind.is

Öll vinna og kostnaður vegna
Nánari upplýsingar veitir

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson
Löggiltur fasteignasali

696 1122
kristjan@fastlind.is

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

brottflutnings framkvæmist og
greiðist af kaupanda.
Óskað er eftir tilboðum
sem gilda skulu til 22. júlí n.k.
Gengið verður að hæsta boði.

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

DACIA DUSTER
Fjórhjóladrifinn, dísil

ÁREIÐANLEGUR - HAGSTÆTT VERÐ - ÖFLUGUR Í TORFÆRUM
SPARNEYTINN - HLAÐINN BÚNAÐI - GÓÐUR Í ENDURSÖLU
Nú með íslensku leiðsögukerfi og 7 tommu snertiskjá

Verð kr.

3.890.000
Eyðsla í blönduðum akstri 5,3 L/100 km*

Hlaðinn staðalbúnaði m.a.: Bakkskynjari, leðurstýri, hæðarstilling á stýri, loftkæling AC, útvarp-CD með 4 hátölurum, USB og MP3 tengi, Bluetooth
handfrjáls símabúnaður, samlitir stuðarar og hurðarhúnar, litaðar rúður, svart ,,Compass” tauáklæði, 1/3 - 2/3 niðurfellanleg aftursæti, hæðarstilling
á ökumannssæti, geymsluhólf í framhurðum, kortavasar á framsætum, ABS-hemlakerfi, 6 loftpúðar, hæðarstilling á sætisbeltum, forstrekkjarar á
sætisbeltum, ISOFIX barnastólafestingar, ESC stöðugleikastýring, fjarstýrðar hurðarlæsingar, barnalæsingar á afturhurðum, ræsivörn, varadekk, sex
aðgerða aksturstölva, þokuljós að framan, rafknúnir speglar, dagljósabúnaður, aðgerðahnappar í stýri, rafknúnar rúður, lesljós við framsæti.
www.dacia.is

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

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

16

F R É T TA B L A ð i ð

veður

Veðurspá Mánudagur
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myndasögur

M Á NU D A GU R

Austankaldi með suðausturströndinni, en annars mun hægari. Skýjað með köflum
og stöku skúrir og áfram hlýtt veður.

Sudoku

Krossgáta

LÁRÉTT
2. svei
6. skammstöfun
8. form
9. sódi
11. fíngerð
líkamshár
12. digurmæli
14. einkennis
16. rás
17. upphaf
18. óðagot
20. skóli
21. handa

LÓÐRÉTT
1. bein
3. kringum
4. blóm
5. hlóðir
7. holdlaus
10. soðningur
13. mælieining
15. málhelti
16. þjálfa
19. tvö þúsund
LAUSN

LÁRÉTT: 2. fuss, 6. eh, 8. mót, 9. gos, 11. ló, 12.
grobb, 14. aðals, 16. æð, 17. rót, 18. fum, 20. ma, 21.
arma. LÓÐRÉTT: 1. legg, 3. um, 4. sólblóm, 5. stó, 7.
horaður, 10. soð, 13. bar, 15. stam, 16. æfa, 19. mm.
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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↓
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Myndasögur

Pondus Eftir Frode Øverli

Umsjónarmaður fasteigna

Flensborgarskólinn - Hafnarfjörður

Sjáðu hvað ég fann
uppi á háalofti! Uppáhaldspeysuna hans Jesús!
pabba þíns frá því í Var hann í
gamla daga! þessu?

Þú hefðir átt að
sjá hann í þessari Mér verður
án gríns
peysu og með flökurt af
möllet. Alveg því að horfa
æðislegur!
á þessa

litasamsetningu. Er hún
sjálflýsandi?

Flensborgarskólinn leitar að umsjónarmanni fasteigna
Laust er til umsóknar starf umsjónarmanns fasteigna í Flensborgarskólanum í Hafnarfirði. Ráðið verður í starfið frá og með 1.
september, fyrst til hálfs árs en með möguleika á áframhaldandi
ráðningu.
Helstu verkefni og ábyrgð:
Starfið felst í alhliða umsjón húsnæðis, þ.m.t. umsjón með
hússtjórnarkerfum og öryggismálum. Viðkomandi hefur umsjón og
eftirlit með viðhaldi og breytingum á húsnæði og sinnir einnig
mikilvægu þjónustu- og upplýsingahlutverki við nemendur og starfsfólk skólans.

Á heimasíðunni http://www.flensborg.is er að finna ýmsar
upplýsingar um skólann og starfsemi hans.
Umsóknum skal skilað á starfatorg.is
Starfshlutfall er 100% og umsóknarfrestur er til og með 05.08.2016
Nánari upplýsingar veitir:
Magnús Þorkelsson - maggi@flensborg.is - 6604171
Erla Sigríður Ragnarsdóttir - erla@flensborg.is - 6947594

Synd og
skömm að
hafa ekki
lifað þessa
tíma.

Einmitt...

Gelgjan

Ertu búin að skipta
um linsur?

Barnalán
Ekki snerta
borvélina
fyrr en ég
kem aftur,
Hannes!
Ókí dókí!

Neyðumst
við nú til
þess að
flytja til
ömmu?

Bara í nokkrar
vikur. Þetta er
þess virði ég
lofa!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Bíddu nú við... eitthvað er breytt.

Hæfnikröfur:
Krafist er iðnmenntunar, tölvukunnáttu, skipulagshæfileika,
þjónustulipurðar og hæfni í mannlegum samskiptum. Viðkomandi
þarf að vera duglegur, skapgóður, reyklaus og tilbúinn til að takast
á við margvísleg verkefni á skemmtilegum vinnustað. Æskilegt er
að umsækjendur hafi reynslu af notkun öryggis- og
hússtjórnarkerfa.
Frekari upplýsingar um starfið:
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og
viðkomandi stéttarfélags.Flensborgarskólinn er fjölbrautaskóli
í Hafnarfirði sem starfar eftir áfangakerfi og eru einkunnarorð
skólans: þekking - þjálfun -þroski.

Þetta þótti
smart í þá
daga, elskan.

Ég vissi að þú
tækir eftir því!

Þú veist
hvernig
ég er

Sjónhimnan í þér
skiptir mig öllu
máli, sjomla.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

HANNES!
Ég réð ekki við mig! Borvélin lét mig gera þetta!
Ég gat ekki stoppað!

100% SAFI

NÝR EPLA- OG
RABARBARASAFI
AF
ÞÍNUM

ÁVÖXTUM
Á DAG*

FLORIDANA EPLA- OG RABARBARASAFI er spennandi blanda úr 80% eplum,
10% rabarbara, 6% hindberjum, 3% jarðarberjum og 1% aroniaberjum.

FLORIDANA.IS
GÆÐASAFAR l GEYMAST Í KÆLI

*Rannsóknir sýna að neysla grænmetis og ávaxta er einn af lykilþáttum góðrar heilsu.

Einstök blanda
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MÁNUDAGUR

Frá leikstjóranum Steven Spielberg
Stórko
Stó
rkk stleg ævintýramynd
æ
Stórkostleg
fyrir alla fjölskylduna

Stærri
og betri!

Miðasala og nánari upplýsingar

Mark Rylance
Ruby Barnhill
Ólafur Darri

7.0

“E.T. fyrir nýja kynslóð”

Alexander
Skarsgaard

Sýnd í
3-D og 2-D
með íslensku
og ensku tali

Margot
Robbie

Samuel L.
Jackson

 
THE TELEGRAPH

Christoph
Waltz

VARIETY

71%

7.2


TIME OUT LONDON

FORELDRABÍÓ

Í beinni

ÁLFABAKKA
KL. 5:40 - 8 - 10:40
KL. 12 - 2:40 - 5:20 - 8 - 10:40

ANDRÉ RIEU

ANNAN HVERN FÖSTUDAG
KL. 12 Í SMÁRABÍÓI

23. júlí í Háskólabíói

- EMPIRE

- ROGEREBERT.COM

LAUGARÁSBÍÓ

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

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

THE INFILTRATOR

5, 8, 10:35

ÍSÖLD ÍSL.TAL

3:50, 5:50

MIKE AND DAVE

8, 10:10

INDEPENDENCE DAY 2

8

LEITIN AÐ DÓRU ÍSL.TAL

3:50, 5:50

WARCRAFT 2D

10:30

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
Áheyrendur fá að kynnast sígildri
íslenskri tónlist. Perlur íslenskra
sönglaga, þjóðlaga, sálma og ættjarðarsöngva verða fluttar í Hörpu.
Það er alls konar um að vera í Hörpu.

18. júlí 2016
Tónlist

Sýningartímar

NOW YOU SEE ME 2
NOW YOU SEE ME 2 VIP
ÍSÖLD 5 ÍSLTAL 3D
ÍSÖLD 5 ÍSLTAL 2D
THE BFG
THE LEGEND OF TARZAN 2D
ME BEFORE YOU
FINDING DORY ENSKTTAL 2D
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D
THE CONJURING 2
TMNT 2 2D

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

SPARBÍÓ

Listrænn stjórnandi tónleikanna er
Bjarni Thor Kristinsson. Miðaverð
er 3.900 krónur.
Hvað? Söngskemmtun Diddúar og
Bergþórs
Hvenær? 20.00
Hvar? Berg, Dalvík
Sigrún Hjálmtýsdóttir, betur þekkt
sem Diddú, og Bergþór Pálsson
syngja á tónleikum á Dalvík í
kvöld. Þau eru á ferð um landið og
koma við á ýmsum stöðum á næstu
dögum. Á efnisskránni má meðal
annars sjá tónlist eftir Inga T. Lárusson, Sigfús Halldórsson, Jónas og
Jón Múla, Oddgeir Kristjánsson og
einnig létt Vínarlög og önnur þekkt
erlend sönglög. Píanó-

NÝ
JU
NG
!
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Áreiðanleg vörn alla nóttina.
Þú upplifir hreinleika og
ferskleika þegar þú vaknar.

SilkTouch™

vængjum

KL. 2 - 4:10 - 6:20
KL. 12:30 - 3 - 5:30 - 8 - 10:30
KL. 5:30 - 8 - 10:30
KL. 8:30
KL. 8:30 - 10:45
KL. 1 - 3:20 - 5:40
KL. 10:40
KL. 12:30 - 3

AKUREYRI
KL. 8 - 10:40

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

Eini tíðatappinn
með verndandi

KL. 1 - 3:20

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

MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU
KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT

EGILSHÖLL
KL. 5:20 - 8 - 10:40

NOW YOU SEE ME 2
ÍSÖLD 5 ÍSLTAL 2D
THE BFG
THE LEGEND OF TARZAN 3D
THE LEGEND OF TARZAN 2D
CENTRAL INTELLIGENCE
THE CONJURING 2

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

KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI
NOW YOU SEE ME 2
KL. 8:10 - 10:20 - 10:50

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

KL. 3:10 - 5:40
KL. 8 - 10:30
KL. 5:40 - 8
KL. 3:20 - 5:40
KL. 3:20

KEFLAVÍK
KL. 8 - 10:40

NOW YOU SEE ME 2
ÍSÖLD 5 ÍSLTAL 2D
THE LEGEND OF TARZAN 2D

leikari er Kartan Valdemarsson og
má jafnvel má búast við að hann
kippi nikkunni með. Miðaverð við
hurð er 5.500 krónur.
Hvað? Fusion Groove Monday
Hvenær? 21.00
Hvar? Prikið
Fusion Groove Monday í upphafi
vikunnar á Prikinu í kvöld.
Hvað? Dj Pilsner
Hvenær? 21.00
Hvar? Kaffibarinn
Dj Pilsner þeytir skífum á Kaffibarnum í kvöld.

KL. 8
KL. 10:10

Sýnd með íslensku og ensku tali

og margt fleira. Miðaverð er 4.900
krónur.
Hvað? Bowie – The Session
Hvenær? 11.00
Hvar? Esja, Hörpu
Ljósmyndasýningin Bowie – The
Session eftir ljósmyndarann Gavin
Evans stendur nú yfir á 4. 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? Elfa Rún og Béin þrjú: Bach,
Berio & Biber
Hvenær? 21.00
Hvar? Mengi, Óðinsgata 2
Fiðluleikarinn Elfa Rún Kristinsdóttir kemur fram í Mengi í kvöld.
Þar mun hún flytja tónverk fyrir
einleiksfiðlu eftir Bach, Berio og
Biber. Á efnisskránni eru meðal
annars verkin Passacaglia í g-moll
eftir Biber, Sequenza VII eftir Berio
og Partita Nr. 1 í h-moll, BWV
1002 eftir Bach. Miðaverð er 2.000
krónur.

Hvað? Þögul leiftur – ljósmyndasýning
Vesturfarasetursins
Hvenær? 11.00
Hvar? Esja, Hörpu
Ljósmyndasýningin Þögul leiftur
stendur nú yfir á þriðju hæð Esju
í 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.

Sýningar

Uppákomur

Hvað? Íslenska teiknibókin
Hvað? Dagur íslenska fjárhundsins á
Hvenær? 10.00
Árbæjarsafni
Hvar? Flói, Hörpu
Hvenær? 15.00
Íslenska teiknibókin
Hvar? Árbæjarsafn
er unnin af fjórum
Dagur íslenska fjáróþekktum listahundsins á Árbæjmönnum á tímaarsafni. Meðal
bilinu 1330-1500
annars verður
og er einstæð
sýnd stuttmynd
meðal íslenskra
um hundinn, sögu
miðaldahandhans og hlutverk.
rita og ein af fáum
Guðrún R. Guðfyrirmyndabókum
johnsen og Helga
Finnsdóttir munu
sem varðveist hafa í
Vestur-Evrópu. Sýn- Diddú verður ásamt Bergþóri svara spurningum
ing er á öllum fyrir- Pálssyni og píanóleikaranum gesta. Íslenskir fjármyndum bókarinnar Kjartani Valdemarssyni á Dal- hundar frá Ístjarnarmeð útskýringum vík í kvöld. Fréttablaðið/GVA
ræ kt u n ve r ð a á
auk eftirgerða á skinn
staðnum til að gleðja
gesti safnsins.
af nokkrum blöðum
handritsins. Sýningarstjóri er Guðbjörg Kristjánsdóttir listfræðingur
Námskeið
en hún hefur rannsakað verkið um
áratugaskeið. Miðaverð er 1.500
Hvað? The wonderful world of Icekrónur.
landic Skyr and Cheese
Hvenær? 12.00
Hvað? Icelandic Sagas: The Greatest
Hvar? Búrið Ljúfmetisverslun, Grandagarði 35
Hits
Hádegisnámskeið þar sem farið
Hvenær? 20.00
er yfir mjólkursögu landsins og
Hvar? Norðurljós, Harpa
Íslendingasögurnar eru reifaðar
hvernig skyr og ostamenning okkar
fyrir áhorfendum á ensku. Sýnhefur þróast. Meðal annars eru misingin stendur yfir í 75 mínúr og eru
munandi tegundir skyrs smakkaðar
áhorfendur leiddir í sannleikann
og farið yfir muninn á því sem við
gæðum okkur á í dag og því sem
um hvernig maður fær konu sína til
að hætta að drepa þræla nágrannforfeður okkar lögðu sér til munns.
anna, hvernig skuli bregðast við
Miðaverð er 8.000 krónur á einstakling og er hádegisverður með
þegar manni er sagt að stanga rassa
garnarenda merarinnar úr tönnum
ýmsum íslenskum ostum innifalinn.

MARINERAÐAR
ÞORSKSTEIKUR
kr.kg

1.590

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.

FISKIBOLLUR

1

DATE:

New proof please

/

SIGNATURE:

280

140

2

F YRIR

Approved and OK
Ingenjörsgatan 7-9
Box 814, 251 08 Helsingborg
Tel. vx. 042-24 73 00
info@lindsflexo.se, www.lindsflexo.se

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

K AUPIR 1 KG. FÆ

RÐ 2 KG.

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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MÁNUDAGUR

Mánudagur

THE NIGHT OF

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

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.

RÖÐ!
NÝ ÞÁTTA
SUITS

Glæný sería um Mike Ross sem á ekki sjö dagana sæla í
fangelsinu, fyrirtækið stendur á brauðfótum og ekkert
virðist ganga upp í lífi hans.

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 The X Factor UK
14.00 The X Factor UK
15.00 The X Factor UK
15.45 ET Weekend
16.35 Scooby-Doo! Mystery Inc.
16.55 A to Z
17.20 Simpson-fjölskyldan Lífið hjá
Hómer og Marge Simpson gengur
sinn vanagang en ekki líður sá
dagur að þau eða börnin, Bart, Lísa
og Maggie, rati ekki í vandræði!
Fjölskyldan býr í bænum Springfield þar sem ekki er þverfótað fyrir
furðufuglum. Ævintýri Simpsonfjölskyldunnar eru með vinsælasta
sjónvarpsefni allra tíma.
17.40 Bold and the Beautiful
18.05 Nágrannar
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Íþróttir
19.10 Friends Það er komið að því
að Chandler og Monica gangi í það
heilaga en málin flækjast þegar
Chandler virðist ætla að guggna á
öllu saman. Joey er hins vegar í allt
öðrum hugleiðingum þar sem hann
fær tækifæri til að leika í kvikmynd.
Gestaleikari þáttarins er enginn
annar en Gary Oldman.
19.30 Mindy Project Gamanþáttaröð um konu sem er í góðu starfi en
gengur illa að fóta sig í ástarlífinu.
Mindy er ungur læknir á uppleið
en rómantíkin flækist fyrir henni
og samskiptin við hitt kynið eru
flóknari en hún hafði ímyndað sér.
19.55 Grand Designs Australia
20.45 The Night Shift
21.30 Suits
22.15 The Night Of
23.10 Veep
23.40 The Detour
00.00 Rush Hour
00.45 Murder in the First Önnur
þáttaröðin af þessum hörkuspennandi þáttum þar sem sakamál eru
til umfjöllunar frá upphafi til enda
út þáttaröðina. Fjöldamorðingi
gengur laus í San Francisco, lögreglumaður lætur lífið á dularfullan
hátt og þungt óvissuský hvílir yfir
rannsóknarlögregludeildinni.
Rannsóknarlögregluteymið Terry
English og Hildy Mulligan kalla ekki
allt ömmu sína og velta við öllum
steinum á leið sinni til þess að finna
sannleikann í þessum málum. Með
aðalhlutverk fara Taye Diggs, Katheleen Robertson.
01.30 Outsiders
02.15 Jonathan Strange and Mr
Norrell
03.15 Rush
04.00 Persecuted
05.30 2 Broke Girls
05.50 The Middle

17.45 Raising Hope
18.10 The Big Bang Theory
18.30 Modern Family
18.55 Fóstbræður
19.25 Entourage Raunalegt framapot Vincents og félaga í Hollywood
heldur áfram. Eins og komið hefur
á daginn í fyrstu tveimur seríum
þessa snjöllu gamanþátta er leiðin
á toppinn bæði skrykkjótt og brött.
Á slíkri þrautagöngu kemur sér vel
að eiga góða vini en stundum getur
það líka bara skemmt fyrir. Þessir
skemmtilegu verðlaunaþættir eru
lauslega byggðir á fyrstu árum
Marks Wahlbergs í bíóborginni en
þess má geta að í þáttunum koma
reglulega við sögu fjölmargar
þekktar stjörnur sem leika sjálfar sig
og gera ósjaldan stólpagrín að sér og
ímynd sinni.
19.55 Ástríður
20.25 Gatan mín
20.45 Who Do You Think You Are
21.45 The Originals
22.30 The Blacklist
23.15 Graceland
00.00 Last Man Standing
00.20 Silicon Valley
00.50 Fóstbræður
01.20 Entourage
01.50 Ástríður
02.15 Gatan mín

11.00 Nebraska
12.55 Midnight in Paris
14.30 Wedding Crashers
16.30 Nebraska Dag einn fær
Woody, aldraður fyrrverandi vélvirki, bréf um að hann hafi unnið
milljón dollara í happadrætti. Hann
ákveður að ferðast frá Montana til
Nebraska til að innheimta vinningin.
Fjölskylda hans er sannfærð um að
hann sé orðin ruglaður eftir áralanga
ofneyslu áfengis og enginn trúir því
að vinningurinn sé raunverulegur.
Woody er hins vegar handviss um
að vinningurinn sé staðreynd og
ákveður að leggja af stað í ferðalag
til Nebraska að sækja hann.
18.25 Midnight in Paris
20.00 Wedding Crashers Drepfyndin mynd um félagana John
og Jeremy sem finnst ekkert
skemmtilegra en að mæta óboðnir
í brúðkaupsveislur. Þar eru þeir
alltaf hrókur alls fagnaðar og enda
kvöldið sífellt í félagsskap fallegra
kvenna. Það er að segja þar til John
fellur kylliflatur fyrir dóttur stjórnmálamanns og sannfærir Jeremy
um að brjóta allar þær piparsveinareglur sem þeir hafa haldið í gildi
fram að þessu.
22.00 The Wolf of Wall Street
01.05 The Fisher King
03.25 Kill Your Darlings Sagan
gerist árið 1944 og fjallar um upphafsár Beat-kynslóðarinnar í Bandaríkjunum. Tvö ungskáld, flækjast í
alræmt morðmál þegar æskuvinur
annars er myrtur af manninum sem
hann elskaði.
05.05 The Wolf of Wall Street

sport
07.30 Fjölnir - Breiðablik
11.05 Goðsagnir - Guðmundur
Steinsson
11.40 Final Four - Úrslitaleikur
14.05 Keflavík - Leiknir R.
15.45 Fjölnir - Breiðablik
17.35 Goðsagnir - Ólafur Þórðarson
18.25 Lars. Viðtalið
19.30 Víkingur R - Þróttur R Bein
útsending
22.00 Pepsímörkin 2016
23.35 Lars. Viðtalið
00.40 Víkingur R - Þróttur R
02.30 Pepsímörkin 2016

THE WOLF OF
WALL STREET

Stórmerkileg og sönn saga
verðbréfasalans Jordans
Belfort sem varð milljarðamæringur og lifði í hæstu
hæðum áður en veldi hans
hrundi til grunna.

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

Stöð 2

krakkaStöðin
07.00 Kalli á þakinu
07.25 Lína langsokkur
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 Sveinsson
10.49 Lalli
10.55 Rasmus Klumpur og félagar
11.00 Kalli á þakinu
11.22 Lína langsokkur
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 Sveinsson
14.49 Lalli
14.55 Rasmus Klumpur og félagar
15.00 Kalli á þakinu
15.22 Lína langsokkur
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 Sveinsson
18.49 Lalli
18.55 Rasmus Klumpur og félagar
19.00 Astro boy

golfStöðin
08.00 The Open Championship
2016
14.00 Marathon Classic
16.00 The Open Championship
2016
22.00 Marathon Classic

RúV
16.50 Lottóhópurinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Kúlugúbbarnir
18.30 Ævar vísindamaður III
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Rætur
20.05 Leyndarlíf hunda
20.55 Aðferð
21.40 Heilabrotinn
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Golfið
22.50 Bakgarðurinn
00.05 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
10.35 Pepsi MAX tónlist
12.50 Dr. Phil
13.30 Rachel Allen's Everyday
Kitchen
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

Frón
i
l
æ
ára afm

Frón
i
l
æ
ára afm

Kauptu Matarkex
Kexverksmiðjan Frón var stofnuð 12. júní
árið 1926, þremur árum eftir að fyrsta
kröfugangan á Íslandi fór fram.
Fyrsta verksmiðja fyrirtækisins var í
húsi Betaníu við Laufásveg. Matarkexið frá Frón leit dagsins ljós sama
ár og má segja að Frón hafi verið
með landsmönnum á leiksviði
lífsins frá stofnun.
Með tilkomu Matarkexins var
stórt skref stigið í iðn- og matvælasögu þjóðarinnar enda var
þetta fyrsta íslenska kextegundin
sem framleidd var hér á landi. Hún hefur
því komið við sögu íslendinga í 90 ár. Fáðu þér
bita af sögunni og kauptu þér Matarkex í dag.

Vertu á leiksviðinu með kexi frá Frón í dag

Kremkex

Sæmundur í sparifötunum hefur
lengi verið eitt allra vinsælasta
kremkex landsins.

Póló

Póló er ómissandi virka daga. Um
helgar er alltaf gott að eiga Póló í
eldhússkápnum.

Mjólkurkex

Ungir sem aldnir hafa brotið
Mjólkurkexið til helminga og
drukkið ískalda mjólk með.

Kemur við sögu á hverjum degi í 90 ár
cw160063_ísam_frón_255x380_augl_fréttabl_END.indd 1

12.4.2016 14:48
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MÁNUDAGUR

ÚTSALA
25%
AFSLÁTTUR

179.990 kr. 239.990 kr.
KIRUNA

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

DEVON

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

199.990 kr. 269.990 kr.

25%
AFSLÁTTUR

NEPTUN

Borðstofustóll.
Eik og krómlappir.

26%
10.990 kr. 14.990 kr.

25%
AFSLÁTTUR

29.990 kr. 39.980 kr.

Sumar

ÚTSALA

AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

CLEVELAND

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

60%

89.990 kr. 119.990
kr.

Allt að

Þú finnur útsölubæklinginn
á www.husgagnahollin.is

www.husgagnahollin.is
558 1100

Drusluvarningurinn
þarf að vera
skýr og vandaður

Þ

SALLY

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

30%

Mynd/Anton Brink

Þær Helga Dögg Ólafsdóttir og Gréta Þorkelsdóttir hönnuðu varninginn fyrir Druslugönguna þetta árið sem gengin verður næstkomandi laugardag frá Hallgrímskirkju. Áhersla göngunnar í ár verður
að þrýsta á samfélagið til þess að gera meira í þessum málaflokki.

AFSLÁTTUR

BASTLUKTIR
FRÁ BROSTE

Þær Helga og Gréta sáu um hönnunina á drusluvarningnum í ár eins og þær hafa gert seinustu þrjú ár.

Reykjavík, Akureyri

og Ísafirði

www.husgagnahollin
.is

afsláttur

að er mikilvægt að
Druslugangan og áherslur hennar þróist á milli
ára,“ segir Helga Dögg
Ólafsdóttir, hönnuður
varningsins fyrir Druslugönguna í ár ásamt Grétu Þorkelsdóttur. Þær hafa séð um hönnunina
seinustu þrjú ár en það hefur alltaf
verið mikil fjölbreytni í vörunum
á milli ára. Druslugangan verður
haldin næstkomandi laugardag en
hún hefur verið gengin seinustu 5
ár í Reykjavík. Þar sameinast fólk
sem styður baráttu fyrir réttindum
þolenda kynferðisafbrota og berst
fyrir því að ábyrgðin verði færð yfir
á gerandann.
Í fyrra var áherslan lögð á að sýna
stuðning við alla þá sem sögðu frá
ofbeldi sem þeir höfðu orðið fyrir
en þetta árið er lagt meira upp úr því
að þrýsta á yfirvöld og samfélagið að
veita meira fræðslu um þessi málefni
til þess að koma í veg fyrir að fólk
beiti ofbeldi.
Þetta árið verður töluvert meira
úrval af drusluvarningi en áður. Nú
munu fjórir mismunandi bolir, tvær
derhúfur, þrjú tattú og nærbuxur
standa til boða. „Ég fyllist af stolti
þegar fólk sameinast um þennan
málstað í kringum varninginn og
stendur saman fyrir breytingum í
samfélaginu en stendur ekki í stað.“
Eins og áður hefur komið fram
er áhersla göngunnar í ár lögð á að
fræða samfélagið og spurningunni

Hér má sjá hluta af varningnum sem
fáanlegur verður.

Skilaboðin á
bolunum snúast um
hvernig fólki líður eftir að
það segir frá. Það þarf að
passa sig rosalega vel á að
allt sé rétt orðað því orðin
skipta svo miklu máli. Það
er mikil hugmyndavinna á
bak við varninginn og við
fengum hjálp frá sálfræðingi til þess að gera þetta
rétt.

velt upp af hverju við búum á landi
þar sem lítið sem ekkert er gert í málefnum þolenda kynferðisofbeldis.
Þegar fólk verður fyrir slíku ofbeldi
getur afleiðingin oft birst í breytinum
á hegðunarmunstri þar sem mikið
liggur á þolandanum.
„Skilaboðin á bolunum snúast um
hvernig fólki líður eftir að það segir
frá. Það þarf að passa sig rosalega vel
á að allt sé rétt orðað því orðin skipta
svo miklu máli. Það er mikil hugmyndavinna á bak við varninginn
og við fengum hjálp frá sálfræðingi
til þess að gera þetta rétt. Á bolunum
stendur meðal annars „Ég er ennþá
ég“, „Þú ert sama manneskjan fyrir
mér“ og „Ég er ekki ofbeldið sem ég
varð fyrir“.“
Drusluvarningurinn hefur í gegnum tíðina verið afar vinsæll hjá stuðningsmönnum en það má enn sjá fólk
klæðast varningnum frá því í fyrra, en
þá urðu derhúfurnar sérstaklega vinsælar. „Ég held að fólk sé enn að nota
vörurnar af því það er stoltar druslur
allan ársins hring. Druslugangan á
ekki að festast við einn viðburð og
við viljum að átakið nái til allra, allan
ársins hring. Svo finnst mér auðvitað
líka gaman að sjá fólk nánast daglega
í hönnun eftir mann.“
Varningurinn verður meðal annars
fáanlegur á pepp-kvöldi Druslugöngunnar á miðvikudaginn en þar munu
AmabAdamA, Auður og DJ Sunna
Ben koma fram.
gunnhildur@frettabladid.is
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Enski boltinn rúllar af stað 7. ágúst þar sem meistararnir í Leicester City taka á móti bikarmeisturunum í
Manchester United í Góðgerðarskildinum á Wembley. Fyrsta umferð í ensku deildinni hefst 6 dögum síðar
eða 13. ágúst.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Bakþankar

Berglindar
Pétursdóttur

Púðluhelgin
mikla

FIMM OFUR

Í

æsku dreymdi mig, eins og
kannski flesta krakka, um
að eiga hund og ég horfði á
myndina um Emil og Skunda
ótal sinnum. Ég skildi þennan
Emil. Hann fékk ekki hund svo
hann strauk að heiman, skemmtileg mynd, flott flétta. Aldrei
eignaðist ég þó hund, fékk í staðinn
fugla sem ég skilaði í dýrabúðina
skömmu síðar. Þeir voru leiðinlegir
og vandasamt að fara með þá út í
göngutúra.
Árin liðu og aldrei eignaðist ég
hund, gleymdi þessu svo bara. En
svo eignaðist ég barn. Þá heltók
hundalöngunin mig á nýjan leik,
mig langaði að sjá hundinn bera
barnið á bakinu eins og knapa
og sjá vináttu þeirra þróast með
árunum. Þess vegna var ég glöð að
taka við tveimur púðlum í helgarpössun nýlega.
Pössunin gekk vonum framar.
Púðlurnar hegðuðu sér eins og
sannir herramenn, nöguðu ekki
skóna mína á daginn og biðu
hlýðnir fyrir utan kjörbúðina
meðan ég verslaði handa þeim
hundakex. Eitt setti þó strik í þennan hundapössunarreikning. Ég er
svo svakalega óvön því að hafa átta
aukafætur trítlandi um heimilið að
ég var meira og minna í áfalli alla
helgina. Í hvert sinn sem krullaðir
líkamar þeirra birtust í herberginu
hrökk ég í kút. Eins þegar ég lá í
baði og slakaði á eftir vinnudaginn
og púðluhöfuð birtist skyndilega
við baðbrúnina. Þá varð uppi fótur
og fit og allt varð rennandi blautt.
Á nóttunni stukku þeir svo eins og
flugmýs upp í rúmið og hringuðu
sig saman eins og litlar eðlur svo að
sofandi heimilismenn ráku upp gól.
Held ég fái mér ekki hund fyrr en
ég hætti að vera svona hvumpin og
ég óska púðlunum alls hins besta í
sálfræðimeðferðinni sem þær þurfa
að sækja eftir þessa helgi.

TILBOÐS DAGAR!
Á hverjum degi í fimm daga veljum við eitt rúm sem fer á OFUR TILBOÐ

ROYAL LAYLA FIRM
Queen Size (153X203 cm)

Opið allan sólarhringinn

Endalaust

NET
1.000 KR.*
ÓTAKMARKAÐ
GAGNAMAGN

ARGH!!! 180716#1

í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

Í DAG ER ÞAÐ ROYAL LAYLA FIRM

FULLT VERÐ 174,180 Kr.

AÐEINS Í DAG Á 113,217 Kr.
MEÐ 35% AFSLÆTTI
(Verð eru með botni og fótum)

kjan.is

Fylgstu með tilboðum dagsins á fb.me/rekkjan eða rek

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