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Hörmungar í Brasilíu
Að minnsta kosti 230 ungmenni 
 fórust þegar eldur kom upp á 
skemmtistað í Santa Maria, syðst í 
Brasilíu, í fyrrinótt. Að sögn vitna 
kviknaði eldurinn út frá blysum og 
flugeldum á sviðinu. 10
Auðmenn í sigtinu  Ögmundur 
Jónasson hefur látið smíða frumvarp 
til að hindra erlenda auðkýfinga í að 
safna sér fasteignum á Íslandi. 4
LHÍ tapar miklu  Listaháskóli Íslands 
tapaði 85 milljónum í fyrra. Eigið fé 
er nú neikvætt um 76 milljónir. 6
Ævintýraleg veiði  Norðmenn eru 
í vanda vegna þess hversu mikið 
veiðist af þorski í Barentshafi. Þeir 
íhuga að ala þorskinn áfram. 8

SKOÐUN Kannski veit Ásmundur ekk-
ert um bókmenntir þótt hann tjái sig 
um þær, skrifar Guðmundur Andri. 13

SPORT Danir hlupu á spænskan vegg 
í úrslitaleiknum gegn Spáni á HM í 
handbolta í gær.  24
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FJARSKIPTI Síminn ætlar að leggja 
ljósnet á 53 stöðum á lands-
byggðinni á árinu. Fyrirtækið 
stefnir að því að tengja hátt í 40 
þúsund ný heimili við ljósnetið 
sitt fyrir lok árs.

„Við höfum verið að byggja 
þetta upp og erum búin að tengja 
62 þúsund heimili á suðvestur-
horninu,“ segir Sævar. Hann 
segir að upphaflega hafi staðið til 
að tengja fyrst suðvestur hornið 
en vegna eftirspurnar hafi verið 
ákveðið að tengja lands byggðina 
um leið. „Við ætlum að klára 
þessi 53 bæjarfélög áður en þetta 
ár er liðið,“ bætir Sævar við.

Flestir staðirnir eru á Austur-
landi, eða tólf, en næst flestir 
á Vestfjörðum. Verkefnið mun 
kosta um 40 þúsund krónur á 

hvert heimili svo ljóst er að 
kostnaður Símans hleypur á 
hundruðum milljóna króna.

„Við erum að koma upp mun 
öflugri tengingu inn í hvert 
bæjar félag,“ segir hann. „Með 

því að setja upp sambærilega 
þjónustu og við erum að gera á 
suðvesturhorninu færum við 
fólki á landsbyggðinni mögu-
leikann á auknum hraða á 
 netinu.“ - bþh / sjá síðu 6

53 bæjarfélög munu 
fá ljósnet á þessu ári
Hundrað þúsund heimili munu hafa aðgang að háhraðaneti í lok ársins. Síminn 
hyggst eyða hundruðum milljóna í að tengja 40.000 ný heimili, flest á Austurlandi.

Ljósnetið er ekki eins og hefðbundinn ljósleiðari. Ljósnetið virkar þannig 
að ljósleiðarinn er aðeins tengdur í símstöð eða götuskáp og þaðan er 
internetið tengt inn á heimili um koparvíra. Þegar heimili eru ljósleiðara-
tengd er ljósleiðarinn tengdur beint inn í hús.

Búnaðurinn sem settur er upp í götuskápunum eða símstöðunum leyfir 
mun meiri nethraða inn á heimili í innan við kílómeters fjarlægð.

Sævar Freyr segir framþróunina í þessari tækni vera gríðarlega hraða 
svo innan nokkurra ára lengist sú vegalengd sem koparvírar geta flutt 
gögn án þess að missa hraðann á netinu.

Hvað er ljósnet?

Bolungarvík 1°  NA 20
Akureyri 0°  NA 13
Egilsstaðir 2°  NA 14
Kirkjubæjarkl. 2°  NA 9
Reykjavík 3°  A 9

HVASST  Norðaustan og austan 15-23 
m/s NV-til og á annesjum N-lands. 
Snjókoma eða slydda N- og A-til en 
annars úrkomulítið. 4

MENNING „Þetta er frábært 
tækifæri,“ segir Hrafnkell Flóki 
Kaktus Einarsson úr hljóm-
sveitinni Captain Fufanu. Hann 
er nýbyrjaður að vinna sem 
aðstoðar maður 
í Studio 13 í 
London, sem 
er hljóðver í 
eigu tónlistar-
mannsins 
Damons Albarn 
úr Blur og 
Gorillaz. 
Hrafnkell 
Flóki, sem er 
sonur Einars 
Arnar Benediktssonar úr Sykur-
molunum, spilaði fyrst með 
Damon Albarn á Náttúrutón-
leikunum sem voru haldnir í 
Laugardalnum 2008. Síðan þá 
hafa þeir verið ágætis vinir. 
„Hann er alveg einstakur 
tónlistar maður og listamaður, 
það verður ekki tekið af honum,“ 
segir hann spurður út í hinn 
heimsfræga Íslandsvin Albarn. 
 - fb / sjá síðu 30

Hljóp á snærið hjá Hrafnkeli:

Vinnur hjá 
Damon Albarn

HRAFNKELL 
FLÓKI KAKTUS 
EINARSSON

KREFJAST   JAFNRÉTTIS      Mikill fjöldi fólks tók þátt í kröfugöngu í París í gær til stuðnings lagafrumvarpi um að leyfa 
hjónabönd og ættleiðingar samkynhneigðra. Um 125 þúsund manns gengu fylktu liði að Bastillunni með regnbogafána og 
spjöld þar sem krafist var jafnréttis og að bundinn yrði endi á mismunun. Frumvarpið verður tekið til umræðu í franska 
þinginu á morgun.  NORDICPHOTOS/AFP

MENNING Einar Leif Nielsen hefur 
sent frá sér vísindaskáldsöguna Í 
 hvítum múrum borgarinnar. 30

DÓMSMÁL EFTA-dómstóllinn 
 kveður upp dóm í Icesave-málinu 
gegn íslenska ríkinu í dag, klukkan 
10.30 að íslenskum tíma. Fari svo að 
Ísland tapi málinu gæti það kostað 
skattgreiðendur á bilinu 35 til 100 
milljarða króna í vexti. Afgang-
urinn yrði greiddur úr þrotabúi 
Landsbankans.

Þórir Ibsen, sendiherra Íslands 
gagnvart Evrópusambandinu, 
verður viðstaddur dómsuppkvaðn-
inguna fyrir Íslands hönd.

Málið er tvíþætt: Annars vegar 
er deilt um hvort Tryggingar sjóður 
innstæðueigenda hafi  brotið gegn 
EES-samningnum með því að greiða 
ekki öllum þeim sem áttu inneignir 
á reikningum Lands bankans í Bret-

landi og Hollandi 20.887 evra lág-
markstryggingu þegar bankinn fór 
í þrot haustið 2008.

Hins vegar er því haldið fram að 
Ísland hafi mismunað innstæðu-
eigendum á grundvelli þjóð ernis 
þegar Íslendingum var veittur 
 fullur aðgangur að sínum innistæð-
um í endurreistum bönkum, en 
erlendum innistæðueigendum ekki.

Ólafur Ragnar Grímsson, for-
seti Íslands, sagði fyrir helgi að 
niðurstaða EFTA-dómstólsins yrði 
einungis ráðgefandi lögfræðileg 
álitsgerð. Árni Þór Sigurðsson, 
formaður utanríkismálanefndar 
Alþingis, gagnrýndi forsetann harð-
lega fyrir þetta í gær og sagði hann 
fara með ósannindi.

Hæstaréttarlögmaðurinn Lárus 
Blöndal, sem átti sæti í Icesave-
samningsnefndinni, var sama 
 sinnis og Árni Þór í viðtali við Stöð 
2 í gær. „En ef við töpum  málinu 
þá er ljóst að það er endanleg 
niður staða, þetta er ekki eitthvað 
lögfræði álit, heldur niðurstaða sem 
við erum bundin af og við verðum 
að gera ráðstafanir til að fram-
fylgja dómnum,“ sagði Lárus. - sh

Tap fyrir EFTA-dómstólnum kostar Íslendinga 35 til 100 milljarða í vexti:

Lokaniðurstaða í Icesave í dag
Ef við töpum mál-

inu þá er ljóst að það er 
endanleg niðurstaða 

Lárus Blöndal
hæstaréttarlögmaður

ANÍTA HINRIKSDÓTTIR  Er handhafi 
fimm Íslandsmeta.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKARÓ

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR  Aníta Hinriks-
dóttir, 16 ára hlaupakona úr ÍR, 
hélt áfram að endurskrifa meta-
bók íslenskra frjálsíþrótta í gær 
þegar hún bætti 32 ára gamalt 
met Ragnheiðar Ólafsdóttur í 
1.500 metra hlaupi innanhúss 
aðeins viku eftir að hún sló metið 
í 800 metrunum. 

„Ég var að stefna á þetta met í 
dag. Ég þurfti bara að passa mig 
að byrja ekki of hratt því ég er 
vön að keppa í styttri greinum. 
Það tókst alveg að fara ekki of 
hratt,“ sagði Aníta.  - óój / sjá síðu 26

Aníta Hinriksdóttir hlaupari:

Sló 32 ára met
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   Vinsælast hjá okkur 
er borðtennis og skák.

Sverrir Agnarsson
formaður Félags múslíma á Íslandi.

STJÓRNMÁL Katrín Júlíusdóttir 
fjármálaráðherra hefur ákveðið 
að sækjast eftir varaformennsku 
í Samfylking-
unni.

Sitjandi vara-
formaður, Dagur 
B. Eggertsson, 
hefur ákveðið að 
gefa ekki kost á 
sér á nýjan leik 
og því  verður 
nýr  kjörinn 
á landsfundi 
flokksins um næstu helgi.

Oddný G. Harðardóttir, fyrir-
rennari Katrínar á stóli fjármála-
ráðherra, hefur þegar gefið kost á 
sér í embættið. - sh

Fer fram gegn Oddnýju:

Katrín vill vera 
varaformaður

KATRÍN JÚLÍUS-
DÓTTIR

TRÚFÉLÖG „Er ekki nægilegt að 
segja að það eru þrettán ár síðan 
við sóttum um fyrst,“ svarar 
Sverrir Agnarsson, formaður 
Félags múslíma á Íslandi, spurður 
hvort mörg ljón hafi verið í vegi 
við að koma lóðamáli félagsins 
áleiðis gagnvart borginni.

Skipulagsráð samþykkti á mið-
vikudag að setja í kynningu nýtt 
deiliskipulag fyrir Sogamýri sem 
meðal annars gerir ráð fyrir bygg-
ingarlóð fyrir Félags múslíma á 
Íslandi. Félagið færist þannig einu 
skref nær að fá að reisa sér hús. 
Eins og er fer starfsemin fram í 
Ármúlanum.

Sverrir segir Félag múslíma 
vera mjög þakklátt fyrir stuðning 
frá European Commission against 
Racism and Intolerance (ECRI) eða 
Evrópunefnd gegn kynfordómum og 
umburðarleysi.

„ECRI setti málið í forgang fyrir 
þremur árum og fylgist með því sér-
staklega,“ segir Sverrir. „Nefndin 
metur stöðuna næst eftir ár og ef 
múslímar njóta ekki jafnræðis við 
önnur trúfélög hvað varðar bygg-
ingu tilbeiðsluhúss fær Reykja-
víkurborg einfaldlega áminningu 
fyrir kynþáttahyggju og fordóma í 
garð minnihlutahóps sem er slæmt 
afspurnar fyrir stjórnendur í lýð-
ræðisríki.“

Næstu skref segir Sverrir vera 
kynningu deiliskipulagsins sem 
hann voni að fari óbreytt inn í aðal-
skipulag borgarinnar. Hann segir 
engar teikningar að byggingunni 
enn hafa verið samþykktar né útlit 
hennar liggja fyrir. „Við erum 
með teikningu sem gerir ráð fyrir 
níu metra hæð á aðalbyggingunni 
og átta til níu metra turni,“ segir 
Sverrir. Hann kveðst vonast til að 

framkvæmdir hefjist í sumar og 
giskar á að þær taki tvö til þrjú ár.

Um starfsemina í húsinu segir 
Sverrir að hún verði hefðbundin 
starfsemi með reglulegum bæna-
tímum, bókasafni, fyrirlestrum og 
fræðslu um íslam. Þá verði  einnig 
tómstundasalur. „Vinsælast hjá 
okkur er borðtennis og skák,“ segir 
hann.

Í Félagi múslíma á Íslandi eru nú 
um 450 manns að sögn Sverris, þar 
af rúmlega helmingurinn fæddur 
hér á landi. Hann segir Íslendinga 
sem ekki eiga múslímska foreldra 
vera á bilinu fjörutíu til fimmtíu í 
félaginu.

Frétt Fréttablaðsins á fimmtudag 
um samþykkt skipulagsráðs varð 
tilefni talsverðrar umræðu í athuga-

semdakerfum netsins. Margir voru 
afar neikvæðir gagnvart áform-
unum. Spurður um þetta segist 
Sverrir aðeins hafa séð umræðuna 
á Vísi. „Hún var venjubundin. Þar 
sögðu fáir nokkuð af viti og svo-
kölluð umræða var að mestu  fólgin 
í að líma inn tengla á erlendar 
áróðurs síður íslamfóbíu-iðnaðarins 
– sem er sambærilegt við að láta 
Breivik túlka íslam eða leita inn á 
nasista síður í leit að upplýsingum 
um gyðinga,“ segir formaður Félags 
múslíma á Íslandi.   gar@frettabladid.is

Getum verið áminnt 
fyrir kynþáttahyggju
Formaður Félags múslíma á Íslandi segir Evrópunefnd gegn kynþáttafordómum og 
umburðarleysi fylgjast með málum múslíma hérlendis. Ef þeir njóta ekki jafnræðis 
á við önnur trúfélög varðandi tilbeiðsluhús bíði Reykjavíkurborgar áminning.

SVERRIR AGNARSSON  Formaður Félags múslíma segir útlit mosku í Sogamýri ekki 
frágengið en kveður gert ráð fyrir níu metra hárri byggingu með átta til níu metra 
turni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Helgi, er þetta ekki tímabær 
útgáfa?
„Það verður tíminn að leiða í ljós.“
Helgi Þorsteinsson mun ritstýra Tímanum, 
nýju blaði sem kemur út í vikunni. Blaðið 
verður þó ekki málgagn Framsóknarflokksins 
eins og dagblað með sama nafni sem kom út 
fram til 1996.

ÍTALÍA Silvio Berlusconi tókst enn og aftur að 
 komast á forsíður ítalskra fjölmiðla í gær eftir að 
hann fór fögrum orðum um Benito Mussolini. Sagði 
hann að gyðingalögin væru svartur blettur á ferli 
einræðisherrans sem hefði að öðru leyti staðið sig 
vel að mörgu leyti. Til að bæta gráu ofan á svart 
notaði Berlusconi tækifærið til að koma með þessa 
yfirlýsingu í spjalli við blaðamenn á samkomu í til-
efni minningardags um helförina.

Berlusconi lét einnig hafa eftir sér að Ítalía bæri 
ekki jafn mikla ábyrgð á gyðingalögunum og Þýska-
land og að Mussolini hefði í upphafi samstarfsins 
við Hitler ekki „verið fyllilega meðvitaður um stöðu 
mála“.

Eins og við var að búast ollu yfirlýsingar hans 
miklum úlfaþyt meðal Ítala og voru fordæmdar 
af mörgum. Til dæmis sagði Dario Franceshini, 
leiðtogi Demókrataflokksins, að ummælin væru 
„hneykslanleg og móðgun bæði við söguna og minn-
ingarnar“.

Berlusconi komst aftur til forsætis í Frelsis-
flokknum í desember og hefur síðan verið duglegur 
við að vekja athygli fjölmiðla með ýmsum uppá-

tækjum sem hneyksla fólk. Engu að síður er flokkur 
hans í sókn í kosningabaráttunni og hefur fylgið 
aukist umtalsvert síðan Berlusconi tók aftur við 
stjórninni.   - fsb

Silvio Berlusconi hneykslar Ítali með óviðurkvæmilegum ummælum:

Mussolini stóð sig mjög vel

Í SÓKN  Þrátt fyrir hneykslanlegar yfirlýsingar Berlusconis 
hefur fylgi flokks hans aukist umtalsvert síðan hann tók aftur 
við stjórninni.

TÉKKLAND Milos Zeman, fyrr-
verandi forsætisráðherra Tékk-
lands, bar sigur úr býtum í fyrstu 
almennu forsetakosningum í 
landinu og verður næsti forseti 
Tékklands. 

Í annarri umferð  kosninganna 
stóð valið á milli Zemans og 
 Karels Schwarzenberg utanríkis-
ráðherra og hlaut Zeman 55% 
atkvæða en Schwarzenberg 45%.

Nýi forsetinn er þekktur sem 
keðjureykjandi drykkjubolti 
sem hefur einstakt lag á að slá 
andstæðinga út af laginu með 
 hnyttnum athugasemdum. 

Hann tekur við embætti af 
 Vaclav Klaus, sem hættir í mars 
eftir tíu ár í embætti.   - fsb

Nýr forseti Tékklands:

Zeman tekur 
við af Klaus

FÓLK Hin árlega hörkutólakeppni fór fram í Telford á Englandi í 
25. skiptið í gær. Þúsundir manna taka þátt í keppninni ár hvert. 
 Keppendurnir þurftu meðal annars að hlaupa langa vegalengd, skríða 
undir gaddavír, synda og brjóta sér leið gegnum ísilagt vatn, stökkva 
yfir eld og vaða í drullu.

Brautin sem lögð var fyrir keppendurna var tæplega þrettán kíló-
metra löng og full af óvæntum hindrunum.

„Öruggasti hættulegasti atburður í heiminum,“ er slagorð 
 keppninnar. - bþh

Árlega hörkutólakeppnin í Telford í Englandi:

Þrettán kílómetrar í helvíti

KALDUR KALL  Í hörkutólakeppninni í Telford þurfti þessi maður að brjóta sér leið í 
ísilögðu vatni. NORDICPHOTOS/GETTY

BORGARBYGGÐ Framkvæmd 
við ísgöng í Langjökli eiga 
ekki að vera háð sérstöku mati 
á umhverfisáhrifum, segir 
byggða ráð Borgarbyggðar og 
vísar í umsögn Umhverfis-
stofnunar.

Þá telur bæjarráðið ekki 
þörf á að fyrirhugaðar breyt-
ingar á sorpurðunarstaðnum 
í Fíflholtum skuli háðar mati 
á umhverfis áhrifum „þar sem 
möguleg mengun af svæðinu sé 
ekki áhyggjuefni“.   - gar

Ísgöng í jökli og sorpurðun:

Umhverfismat 
talið óþarft

STJÓRNMÁL Ragnheiður Elín Árna-
dóttir, þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins, hafði hlotið flest atkvæði 
í fyrsta sæti framboðslista flokks-
ins í Suðurkjördæmi fyrir alþingis-
kosningarnar í vor þegar Frétta-
blaðið fór í prentun í gærkvöldi.

Þá höfðu 3.079 atkvæði verið 
talin í prófkjöri sjálfstæðismanna 
í kjördæminu og síðustu talna 
enn beðið. Unnur Brá Konráðs-
dóttir þingkona skipar annað sæti 
listans og Ásmundur Friðriksson, 
fyrrverandi bæjarstjóri í Garði, 

þriðja sætið. Vil-
hjálmur Árnason 
lögreglumaður 
skipar fjórða 
sætið og Geir Jón 
Þórisson, fyrr-
verandi yfirlög-
regluþjónn, það 
fimmta.

Niðurstöður úr 
prófkjörinu áttu að liggja fyrir um 
hádegi í gær en vegna veðurs var 
ekki hægt að fljúga með at kvæði 
frá Vestmannaeyjum. Þau voru 

flutt með Herjólfi til talningar á 
Selfossi í gærmorgun.

Athygli vakti að Árni Johnsen, 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins 
í Suðurkjördæmi, var ekki meðal 
fimm efstu manna í prófkjörinu 
þegar rúmlega 3.000 atkvæði höfðu 
verið talin. Hann vildi ekki tjá sig 
um úrslitin fyrr en lokaniður staða 
lægi fyrir.

Niðurstaðna í prófkjöri í Norð-
austurkjördæmi var enn fremur 
beðið þegar blaðið fór í prentun í 
gærkvöld.  -  bþh

Árni Johnsen ekki meðal fimm efstu þegar talning var langt komin:

Ragnheiður Elín leiðir listann

ÁRNI JOHNSEN

SPURNING DAGSINS
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HAFNARFJÖRÐUR
FH vill klára íþróttahöll
Ósk hefur borist til bæjarráðs Hafnar-
fjarðar frá FH sem vill viðræður um 
framkvæmdir við frjálsíþróttahöll sem 
stendur hálfköruð á svæði félagsins 
í Kaplakrika. FH-ingar segjast sjálfir 
munu fjármagna verkið.

DANMÖRK Eftir tveggja alda fjar-
veru eru úlfar farnir að gera vart 
við sig í Danmörku á ný. Sér-
fræðingar eru sannfærðir um að 
úlfurinn sé kominn til að vera en 
sauðfjárbændur eru þó ekki ugg-
andi um að þeir komi til með að 
leggjast á fé og valda vandræðum 
eins og í Noregi þar sem tvö til 
fjögur prósent fjár enda í úlfs-
kjafti.

Formaður félags danskra sauð-
fjárbænda segir þvert á móti 
að það hljóti að vera rými fyrir 
öll dýr í Danmörku. Verði dýr-
bítar vandamál verður hægt að 
 bregðast við þá og þegar.  - þj

Vargur lætur á sér kræla:

Bændur óttast 
ekki úlfafár

KALLA EKKI ÚLFUR ÚLFUR  Danskir 
sauðfjárbændur hafa litlar áhyggjur. 

DÓMSMÁL Guðrún Birna Smára-
dóttir, leigjandi hjá Brynju hús-
sjóði Öryrkjabandalagsins, hefur 
stefnt Reykjavíkurborg fyrir mis-
munun þar sem hún fær ekki sér-
stakar húsaleigubætur eftir að 
hún flutti í húsnæði Brynju. Áður 
leigði hún á almennum leigumark-
aði og fékk þá bætur. Rök Reykja-
víkurborgar fyrir niðurfellingu 
 bótanna eru að í sumum tilfellum 
sé það ódýrara að leigja hjá félags- 
og líknarsamtökum en á  almennum 
markaði.

„Þetta er langt 
frá því að vera 
einstakt mál, það 
eru mjög margir 
í þessari stöðu,“ 
segir Guð mundur 
Magnússon for-
maður ÖBÍ. „Þetta 
á ekki bara við um 
þá sem leigja hjá 
Brynju hússjóði. 
Það sama  gildir um leigjendur hjá 
Blindrafélaginu SEM, það er að 
segja alla þá sem leigja hjá félaga-

samtökum en ekki hjá þeim sem 
leigja hjá félagsbú stöðum, þótt leig-
an sé svipuð. Hún er  ekkert niður-
greidd hjá félagasam tökunum.“

Öryrkjabandalagið kærði þessa 
mismunun til innanríkisráðuneyt-
isins árið 2009 og komst ráðu neytið 
að því að mismununin bryti í bága 
við jafnræðisreglu stjórnsýslu-
réttar. Þrátt fyrir tilmæli frá ráðu-
neytinu um að reglum yrði breytt 
hefur borgin þráast við að breyta 
reglunum. „Við það er ekki hægt að 
una lengur,“ segir Guðmundur.   - fsb

Kona missti sérstakar húsaleigubætur þegar hún flutti í húsnæði ÖBÍ:

Höfðar mál vegna mismununar

GUÐMUNDUR 
MAGNÚSSON

STJÓRNMÁL Ögmundur Jónas-
son innanríkisráðherra hefur 
látið vinna drög að frumvarpi 
í ráðuneytinu sem er hugsað 
til að koma í veg fyrir stórfelld 
uppkaup erlendra auðmanna á 
íslenskum landareignum. Hann 
gerir ráð fyrir því að kynna 
frumvarpið í ríkisstjórn á þriðju-
dag.

„Hugsunin er ekki sú að girða 
fyrir allar fjárfestingar á Íslandi 
eins og margir hafa verið að gefa 
í skyn. Ég er að beina sjónum 
mínum fyrst og fremst að eignar-
landi,“ segir Ögmundur.

„Það eru brögð að því að auð-
kýfingar séu að safna hér  jörðum 
án þess að hafa nokkurn til-
gang með því að sinni annan en 
að safna eignarlandi á Íslandi,“ 
segir Ögmundur og nefnir sér-
staklega landakaup Svisslend-
ingsins Rudolfs Lamprecht á 
Mýrdal. „Ég hygg að þetta sé 
líka að gerast annars staðar án 
þess að ég vilji á þessu stigi fara 
nánar út í það,“ segir Ögmundur.

Frumvarpsdrögin gera ráð 
fyrir að lögum um eignarrétt 
og afnotarétt fasteigna verði 
breytt í  tveimur megin atriðum: 
 Annars vegar þurfi menn að 
hafa ís lenskan ríkisborgararétt 
til að kaupa hér fasteign eða þá 
lögheimili hér og ein skorðast 
þá heimildin við íbúðar- eða 
 frístundahús. 

Hins vegar missi ráðherra 
opna heimild sína til að veita 
undan þágu fyrir fasteigna-
kaupum að eigin geðþótta eins og 
nú er. Í staðinn geti hann aðeins 
veitt undanþágu fyrir kaupum 

sem tengjast beint fyrir hugaðri 
atvinnustarfsemi eða þeim sem 
hafa sérstök ættartengsl við 
landið.

Þá eru lagðar til breytingar á 
reglugerð sem snertir fjárfest-
ingar fólks innan Evrópska efna-
hagssvæðisins á þann veg að þeir 
verði að hafa skýran tilgang með 
kaupum sínum á íslenskum fast-
eignum.

Dagur B. Eggertsson, varafor-
maður Samfylkingarinnar, sagði 
í fréttum RÚV um helgina að til-
lögurnar gengju þvert á þá stefnu 
að auka erlenda fjárfestingu. Hann 
efaðist um að þær nytu stuðnings í 
ríkisstjórn eða á Alþingi.

Spurður hvort hann telji að 
frumvarpinu verði vel tekið 
í ríkis stjórninni segir hann: 
„Þessu var nú ekki tekið með 
uppklappi af hálfu allra á fyrstu 
metrunum – og vísa ég þar í vara-
formann Samfylkingarinnar – en 
ég vil nú spyrja hvort það geti 
verið að hann sé að misskilja eitt-
hvað í þessu,“ segir Ögmundur, 
sem kveðst telja að ríkur vilji sé 
fyrir breytingunni í samfélaginu.

 stigur@frettabladid.is

Reynt að stöðva jarðasöfnun 
erlendra auðkýfinga á Íslandi
Ögmundur Jónasson telur erlenda auðmenn vera að leggja undir sig stór landsvæði á Íslandi og hefur látið 
smíða frumvarp til að koma í veg fyrir það. Hugsunin ekki sú að girða fyrir fjárfestingar, segir Ögmundur.

„Mín fyrstu 
viðbrögð eru 
að menn verði 
að fara mjög 
varlega í allar 
áttir í þessu,“ 
segir Gunnar 
Bragi Sveinsson, 
þingflokksformaður Framsóknar-
flokksins. 

„Við höfum sagt það áður að 
það sé varhugavert að selja Ísland 
í hendur útlendinga en við viljum 
samt ekki henda þeim í burtu 
– við viljum vinna með þeim án 
þess að þeir eigi endilega landið 
okkar og auðlindirnar um leið.“

➜ Varhugavert að 
selja Ísland

„Við munum 
skoða þetta mál 
mjög vel, en 
þetta slær mig 
nú ekki vel við 
fyrstu sýn,“ segir 
Illugi Gunnars-
son, þingflokks-
formaður Sjálf-
stæðisflokksins.

„Það hefur verið vandamál hér 
að það hefur vantað erlendar 
fjárfestingar inn í hagkerfið–  
þær hafa takmarkast mjög við 
stóriðju og ég sé ekki stóru 
hættuna við að útlendingar eigi 
hér einhverjar fasteignir.“

➜ Slær mig ekki vel

HEIÐARVATN  Svisslendingurinn Rudolph Lamprecht hefur meðal annars keypt 
Heiðarvatn í Mýrdal. Ögmundi finnst hann hafa seilst býsna langt. 
 MYND/MAGNÚS JÓHANNSSON

Þessu 
var nú ekki 

tekið með 
uppklappi af 
hálfu allra á 
fyrstu metr-

unum
Ögmundur Jónasson 

innanríkisráðherra

PATREKSFJÖRÐUR Bygging Foss-
hótels á Patreksfirði er langt 
komin. Hótelið verður hið glæsi-
legasta, en það rúmar 41 herbergi 
og verður til húsa við Aðalstræti 
100. Hótelið er reist á grunni 
gamla sláturhússins á Patreks-
firði. 

Áætlað er að breytingarnar á 
húsnæðinu kosti 350 til 400 millj-
ónir króna. Hrönn Guðmunds-
dóttir, markaðsstjóri Fosshótela, 
segir á bb.is að farið sé að örla á 
bókunum fyrir næsta sumar.   - fsb

Ferðaþjónusta á Patreksfirði:

Sláturhúsinu 
breytt í hótel

HREINDÝRAVEIÐAR

Heimilt er að veiða allt að 1.229 hrein-
dýr á veiðitímabilinu í ár sem er fjölgun 
upp á rúmlega 200 dýr. Töluverð 
breyting er innan svæða þar sem dýrin 
virðast hafa fært sig sunnar. Þá verður 
leyft að veiða dýr í nóvembermánuði.
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128,37 128,99
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Við erum 
bara að skoða 

hverju er 
nauðsynlegt 

að breyta 
í stofnana-

samningnum 
og finna ásættanlega 

lendingu fyrir báða aðila.
Elsa B. Friðfinnsdóttir, formaður Félags 

íslenskra hjúkrunarfræðingar

KJARAMÁL „Það er ekkert nýtt að 
frétta. Það náðist ekki niðurstaða 
á fundinum á föstudagskvöldið 
en við ætlum að hittast aftur á 
morgun (í dag). Þá munum við 
ræða nokkur atriði sem voru 
á borðinu á föstudaginn og við 
höfum verið að fara yfir hvor í 
sínu lagi um helgina,“ segir Elsa 
Björk Friðfinnsdóttir, formaður 
félags íslenskra hjúkrunarfræð-
inga, spurð um árangur fundar 
um endurskoðun á stofnanasamn-
ingi LSH við hjúkrunarfræðinga. 

Björn Zoëga, forstjóri Land-
spítalans, upplýsti á fimmtudag 
að spítalinn hefði fengið rýmri 
heimildir til að ganga frá samn-
ingum við hjúkrunarfræðinga 
en Elsa segist ekki vita hversu 
miklar þær heimildir séu. „Við 
viljum frekar líta á það hvað 
hver og einn hjúkrunarfræð-
ingur fengi í sinn hlut og hvað 
við teljum nauðsynlega hækkun, 
þannig að ég hef ekki kynnt mér 
þá tölu,“ segir hún.

Um næstu mánaðamót taka 

gildi uppsagnir á þriðja  hundrað 
hjúkrunarfræðinga við spítal-
ann, en vonir standa til að  flestir 
þeirra séu fúsir að ráða sig til 
starfa á ný náist saman í samn-
ingum. Elsa segist þó ekki líta 
svo á að þetta séu hefðbundnar 
kjarasamningaviðræður. 

„Við erum bara að skoða 
hverju er nauðsynlegt að breyta 
í stofnanasamningnum og finna 
ásættanlega lendingu fyrir báða 
aðila.“   

 - fsb 

VEISTU SVARIÐ?

Við bjóðum hagstæða 
vexti á bundnum 
óverðtryggðum 
innlánsreikningum.
Binding frá 1—24 
mánaða. Vextir frá 
4,25%—5,05%.

Nánari upplýsingar hjá viðskipta-
stjórum í Borgartúni 26 eða 
í síma 540 3200 og á www.mp.is.

Loksins 
fáanleg 

á ný!

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLoksins 
leg

1. Hver er formaður samráðsvettvangs 
sem er ætlað að auka hagsæld?
2. Hvert var söluverð húss höfuð-
stöðva Orkuveitunnar?
3. Með hvaða íslenska fótboltaliði 
leikur Nigel Quashie?

SVÖR

1. Ragna Árnadóttir. 2. 5,1 milljarður. 
3. BÍ Bolungarvík

➜ Fjöldi staða 
eftir landshlutum
Vesturland 9
Vestfirðir 10
Austurland 12
Suðurland 9
Suðurnes 6
Norðurland 7

Boðað til fundar í dag um endurskoðun á stofnanasamningi LSH við hjúkrunarfræðinga:

Engin niðurstaða en fundað verður áfram

MENNTAMÁL Ríflega 85 milljóna 
króna tap var af rekstri Listahá-
skóla Íslands (LHÍ) á síðasta 
starfsári. Fyrir vikið er eigið fé 
skólans orðið neikvætt um 76,3 
milljónir. Rektor LHÍ segir að 
þegar hafi verið gripið til harka-
legra aðhaldsaðgerða til að rétta af 
reksturinn.

Fjallað er um fjárhagsstöðu 
skólans í nýútkominni ársskýrslu 
hans fyrir árið 2012. Kemur þar 
fram að rekstrargjöld skólans 
 jukust um tæp 17% á milli ára 
sem einna helst olli því að í stað 
24 milljóna hagnaðar á starfsárinu 
á undan var 85,5 milljóna tap á 
rekstrinum.

Í ávarpi rektors, sem finna má 
í skýrslunni, segir að ljóst sé að 
fjárhagsstaða skólans sé mjög 
viðkvæm og að hann verði ekki 
 rekinn annað ár til viðbótar með 
sama halla. Þó má hafa í huga að 
samkvæmt fjáraukalögum mun 
skólinn fá 35 milljóna eingreiðslu 
frá ríkinu vegna kostnaðar sem 
féll til við flutning á hluta starf-
semi hans úr Skipholti í Þverholt. 
Staða hans er því betri sem því 
nemur.

Hjálmar H. Ragnarsson,  rektor 
LHÍ, segir að þrátt fyrir mikinn 
halla á síðasta ári sé gert ráð fyrir 
að rekstur hans verði í jafnvægi á 
þessu ári.

„Við teljum okkur geta skilað 
jöfnuði á rekstrinum á þessu ári 
en til að svo megi verða höfum við 
þurft að grípa til mjög harkalegs 
niðurskurðar. Sá niðurskurður 
hefur þó farið langt inn fyrir bein 

Mikill halli á rekstri 
LHÍ á síðasta starfsári
Eigið fé Listaháskólans er orðið neikvætt um 76,3 milljónir eftir mikið tap á rekstri 
skólans í fyrra. Þegar hefur verið gripið til umfangsmikilla aðhaldsaðgerða til að 
tryggja jafnvægi í rekstrinum og segist rektor skólans fullviss um að það takist.

LHÍ Í ÞVERHOLTI  Rekstur LHÍ á síðasta ári litaðist af um 40 milljóna króna kostnaði 
við flutninga á hluta starfseminnar úr Skipholti í Þverholt. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hjálmar H. Ragnarsson, rektor LHÍ, segir stærsta 
vanda skólans vera að hann er rekinn á þremur ólíkum 
stöðum. „Við höfum til dæmis þrjú bókasöfn og þrjú 
mötuneyti sem er auðvitað afar óhagkvæmt. En þetta 
er hins vegar ekki eitthvað sem verður leyst einn, tveir 
og þrír. Við að vísu áttum að fá byggingu árið 2011 en 
það gekk ekki eftir eins og fólk þekkir. Til framtíðar er 
stærsta verkefnið að koma rekstrinum undir eitt þak 
enda myndi það auðvelda reksturinn og gera skólalífið 
skemmtilegra.“

Skólinn rekinn á þremur stöðum

FJARSKIPTI Alls verða tólf bæjarfélög á Austur-
landi tengd ljós netinu á þessu ári en Síminn 
ráðgerir að tengja alls 53 bæjarfélög við 
háhraða internet. Tíu bæjarfélaganna eru 
á Vestfjörðum.

Ljósnetið er háhraða tenging um kopar-
víra sem tengdir eru í ljósleiðara. Ekki þarf 
því að leiða ljósleiðara inn á heimili fólks.  - bþh

Ljósnetið verður tengt í 53 bæjarfélögum á landsbyggðinni:

Flestir tengdir á Austurlandi

Akranes
Bakkafjörður
Bíldudalur
Blönduós
Bolungarvík
Breiðdalsvík
Búðardalur
Dalvík
Djúpivogur
Egilsstaðir
Eskifjörður
Eyrarbakki
Fáskrúðsfjörður
Flateyri
Flúðir
Garður
Grundarfjörður

Hafnir
Hella
Hellissandur
Hnífsdalur
Hrafnagil
Húsavík
Hvammstangi
Hveragerði
Hvolsvöllur
Höfn
Ísafjörður
Keflavík
Kjalarnes
Neskaupsstaður
Njarðvík
Ólafsfjörður
Ólafsvík

Patreksfjörður
Reyðarfjörður
Sandgerði
Sauðárkrókur
Selfoss
Seyðisfjörður
Siglufjörður
Skagaströnd
Stokkseyri
Stykkishólmur
Stöðvarfjörður

Suðureyri
Tálknafjörður
Vestmannaeyjar
Vík
Vopnafjörður
Þingeyri
Þorlákshöfn
Þórshöfn

➜ Bæjarfélögin sem tengd verða

og í raun er skólinn kominn á það 
stig að það er ekki hægt að reka 
hann svona til framtíðar,“ segir 
Hjálmar og bætir við: „En sú fjár-
hagsáætlun sem nú er unnið eftir 
gerir ráð fyrir rekstri í jafnvægi 
og við munum reyna eftir fremsta 
megni að fylgja henni eftir.“

Þá segist Hjálmar gera ráð fyrir 
að hægt verði að laga eiginfjár-
stöðu skólans án sérstaks fram-
lags frá ríkinu með aðhalds sömum 

rekstri. Hins vegar yrði hann vita-
skuld feginn frekari fjárfram-
lögum frá ríkinu.

Spurður hvort aðhaldsaðgerðir 
skólayfirvalda hafi komið niður á 
gæðum námsins svarar  Hjálmar: 
„Stefna okkar hefur verið sú að 
standa vörð um kjarnann og gæði 
námsins. Ég tel að okkur hafi 
 tekist það þótt við höfum til dæmis 
þurft að skera talsvert niður af 
valkúrsum.“ magnusl@frettabladid.is



PROMENNT
Skeifunni 11B  108 Reykjavík  Sími  519 7550  promennt@promennt.is  promennt.is

MARKAÐS- OG SÖLUNÁM  SKRIFSTOFUNÁM 
Við hjá Promennt bjóðum upp á mikið úrval sérstaklega skemmtilegra og hagnýtra námskeiða í upplýsingatækni. 
Þeir sem hafa áhuga á að skapa sér frama á sviði markaðs- og sölumála eða við bókhalds- og skrifstofustörf ættu ekki  
að láta þessi námskeið framhjá sér fara.

NÁMSKEIÐ

www.promennt.is
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Hjá Promennt er 
einnig boðið upp á 
fjarkennslu í beinni. 

Hjá Promennt er
boðið upp á dag- 

og kvöldnám. 

Promennt er eini 
Microsoft-vottaði 
skólinn á Íslandi. 

Skráning fer fram á www.promennt.is og þar má einnig finna allar nánari upplýsingar.

Skilaði mér strax því sem ég stefndi að; krefjandi og skemmtilegu starfi að námi 
loknu. Ég var búin að vera atvinnulaus í marga mánuði. Kennslan var frábær og 
uppbyggileg. Gef skólanum og kennurunum mín bestu meðmæli.“

Margrét H. Ásgeirsdóttir (Tölvu og bókhaldsnám)

VILTU 
 NÝJA 
ÁSKORUN?

NÝ NÁMSBRAUT

MARKAÐS- OG SÖLUNÁM MEÐ SÉRSTAKRI ÁHERSLU Á UPPLÝSINGATÆKNI

Skemmtilegt en um leið krefjandi nám fyrir þá sem vilja afla sér öflugrar þekkingar á sviði 
markaðs- og sölumála. Hér fléttast saman gamalgróin sölu- og markaðsfræði við nýjustu 
tækni sem í boði er. Sérstök áhersla er lögð á þátt upplýsingatækninnar í markaðs- og 
sölumálum þar sem byrjað er á því að styrkja almenna tölvukunnáttu sem svo myndar 
sterkan grunn fyrir nýtingu upplýsingatækninnar þar á eftir. Byggð er upp kunnátta í  
vinnu með sölukerfi ásamt notkun netsins bæði við markaðsrannsóknir og markaðs-
setningu með sérstakri áherslu á markaðstækin Google AdWords og Facebook.
Náminu lýkur með þverfaglegu lokaverkefni sem tekur á öllum þáttum námsins.

VIÐFANGSEFNI NÁMSBRAUTARINNAR
1. Námstækni með MindManager hugarkortsforritinu
2. Almenn tölvuleikni (Windows, Outlook, Word, Excel)

3. Kynningartækni með PowerPoint
4. Verslunarreikningur
5. Sölutækni (hlutverk sölumannsins, samskipti við viðskiptavini)

6. Upplýsingatækni sölumannsins (sölu- og viðskiptakerfi)

7. Markaðsfræði (grunnþættir markaðsfræðinnar, vöruþróun, auglýsingatækni, markaðsrannsóknir o.fl.)

8. Markaðssetning á netinu með sérstakri áherslu á Google AdWords og Facebook
9. Lokaverkefni

Hefst: 12. feb.    Tími: Morgun- og kvöldhópur    Lengd: 190 std.    Verð: 199.000 kr.

Einn vinur okkar á Facebook  
og hlýtur 120.000 kr. gjafabréf 
á námskeið að eigin vali!
facebook.com/Promennt

GOOGLE ADWORDS
Námskeiðið byggist á ítarlegri kennslu á þau tæki og tól sem AdWords býður upp á, en 
Google AdWords er eitt sterkasta markaðstækið á netinu í dag. Nemendur hljóta þjálfun í  
að beita AdWords til að ná beint til markhópsins með birtingum á réttum stöðum  
á réttum tíma. Helstu sérfræðingar okkar Íslendinga, Kristján Már Hauksson og Haukur Jarl 
Kristjánsson, kenna ásamt gestafyrirlesara frá Google.
Ath. takmarkaður sætafjöldi – síðast seldist upp á örfáum dögum!

Hefst: 26. feb 8–12:30 12 std. 79.000 kr.

TÖLVU- OG BÓKHALDSNÁM
Tölvu- og bókhaldsnám er stutt og hnitmiðuð námsbraut sem skilar strax 
árangri. Nám á þessari braut hentar fólki á öllum aldri sem vill styrkja stöðu 
sína enn frekar á vinnumarkaði með aukinni menntun. Hentar einnig vel 
sjálfstæðum atvinnurekendum sem vilja vera sem mest sjálfbjarga í allri 
tölvuvinnu og við bókhaldið

VIÐFANGSEFNI NÁMSBRAUTARINNAR

1. Tölvugreinar 
 Windows tölvugrunnur og skjalastjórnun, Word ritvinnsla, Excel, 
 PowerPoint, Outlook póstur og skipulag 

2. Viðskiptagreinar
 Verslunarreikningur, bókhaldsgrunnur og handfært bókhald,  
 tölvubókhald í Navision.

Hefst: 6. feb. 18–21:30 200 std. 

Tilboðsverð: 129.000 (áður 169.000 kr.).
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Kynningarfundur um Rússlandsferðir

Komdu á kynningarfund um siglinga- og 
skoðunarferðir til Moskvu og Pétursborgar. 
Pétur Óli Pétursson fararstjóri 
kynnir ferðirnar kl. 20:00 annað 
kvöld, 29. janúar, í húsnæði 
Bændaferða í Síðumúla 2.  

Hittu Pétur Óla Pétursson fararstjóra

Skoðaðu ferðirnar á bændaferðir.is

Sími 570-2790 
bokun@baendaferdir.is  
Síðumúla 2, 108 Reykjavík
Opið kl. 8:30-16:00, virka daga

Ferðaskrifstofa allra landsmanna

Annað kvöld, 29.  janúar

Kíktu í kaffi

Fáðu þér ókeypis eintak 
af nýja ferðabæklingnum

TROMSÖ, FRÉTTABLAÐIÐ Ævintýra-
leg veiði er nú á Barentshafs-
þorski við Norður-Noreg. Neta-
bátar draga net sín tvisvar á 
dag en vandi þeirra snýst um að 
fá ekki of mikinn afla á stuttum 
tíma. Norðmenn horfa til þess að 
auka verðmæti aflans með áfram-
eldi á litlum hluta þess þorsks 
sem berst að landi í framtíðinni. 

Eins og kunnugt er ákvað 
norsk-rússneska fiskveiðinefndin 
að auka þorskkvóta í Barentshafi 
langt umfram það sem Alþjóða-
hafrannsóknastofnunin lagði til. 
Því verður veidd ein milljón tonn 
af þorski á þessu ári sem er 25% 
meiri veiði en í fyrra. Þessa miklu 
veiði rökstyðja líffræð ingar með 
því að gæta verði að vistkerfinu 
– eða þorskstofninn er að þeirra 
mati orðinn of stór. 

Þessi staða birtist vel á hafnar-
bakkanum. Í þorpunum rétt 
fyrir utan Tromsö, til dæmis á 
Sommar øy, streyma bátarnir inn 
með góðan afla. Í samtali við sjó-
mennina kom fram að þeir færu 
tvisvar á dag til að draga netin, 
sem eru stappfull af fiski eftir 
nokkra klukkutíma legu í sjó. Allt 
er þetta tveggja handa fiskur – 
um sjö til tíu kíló. 

Kjell Midling, sérfræðingur 
hjá Nofima, norskri rannsóknar-
stofnun í matvælaiðnaði, segir að 
nú sé unnið að því öllum árum að 
bæta gæði aflans, enda verði vart 
séð að magnið á veiddum þorski 
komi til með að aukast úr þeim 
milljón tonnum sem nú er leyfilegt 
að veiða í Barentshafi. Nofima 
vinnur því að verkefni sem snýst 
um að veiða þorskinn lifandi og 
ala hann áfram. Í framtíðinni er 

vonast til að fimm til sex prósent 
aflans verði nýtt með þessum 
hætti en tilraunir með veiðar og 
vinnslu eru yfirstandandi. 

Ef þetta tekst segir Kjell að 
með því að áframala þorsk, eins 
og menn gera til dæmis með tún-
fisk, megi bjóða stöðugt ferskt 
og gott hráefni frá Noregi allt 
árið. Hins vegar eru 85 prósent 
 þorsksins veidd fyrstu fjóra 
 mánuði ársins, eins og staðan er 
nú. 

Fram kom á blaðamannafundi 
í tengslum við ráðstefnuna Arc-
tic Frontiers 2013 í Tromsö, 
þegar spurt var um stærð þorsk-
stofnsins, að mjög væri litið á 
samhengið á milli lítillar  síldar 

í Barentshafi sem orsakað hefur 
að sveiflur loðnustofnsins hafa 
minnkað. Þess vegna hefði stór 
þorskstofn mikið og stöðugt fæði 
sem skilar sér í þessu mikla 
magni. Auðvitað er myndin 
 flóknari en þetta atriði telja fiski-
fræðingar skipta miklu. 

 svavar@frettabladid.is

Hafa ekki upplifað 
annan eins landburð
Landburður er af þorski í Norður-Noregi og hafa menn aldrei upplifað annað eins. 
Vandi sjómanna er frekar að fá ekki of mikið af fiski í einu. Áframeldi á þorski er 
rannsakað með það að leiðarljósi að auka framboð af gæðafiski.

HÖFNIN Í BRENSHOLMEN  Það var létt yfir mönnum í þessu litla þorpi rétt utan 
við Tromsö, enda landburður af fiski.  FRÉTTABLAÐIÐ/SVAVAR

1.000.000
tonn af þorski verða veidd í 
Noregi á árinu. Það er 
fj órðungi meiri veiði en í 
fyrra. 

Save the Children á Íslandi

HEIMURINN

1

2

3

Helfararinnar minnst

1 PÓLLAND Þeir sem komust lífs af 
úr helförinni, stjórnmálamenn, 

trúarleiðtogar og almenningur 
minntust þess í gær að 68 ár voru 
 liðin síðan sovéskir hermenn tóku 
yfir útrýmingar- og fangabúðir 
 nasista í Auschwitz-Birkenau í Pól-
landi. 

Nasistar drápu að minnsta kosti 
1,1 milljón manns í  búðunum 
í seinni heimsstyrjöldinni. Var 
fórnarlambanna minnst þar og í 
Varsjá, höfuðborg landsins, lagðist 
fólk á bæn við minnisvarðann um 
Varsjáruppreisnina þar í borg árið 
1943. Benedikt páfi XVI sagði að 
helförin ætti ætíð að vera í huga 
fólks svo slíkir atburðir endurtækju 
sig ekki.

Skipað að fara frá Sómalíu

2 SÓMALÍA Bresk stjórnvöld hafa 
ráðlagt breskum ríkis borgurum 

að yfirgefa uppreisnarhéraðið 
Sómalíland í Sómalíu vegna þess að 
vestrænt fólk er talið vera í sérstakri 
hættu. 

Þetta er önnur viðvörunin um 
hættu sem steðjar að Vesturlanda-
búum sem Bretar gefa þegnum 
sínum á aðeins nokkrum dögum.

Ófriður fer vaxandi í Norður-Afríku 
en Sómalía hefur lengi verið hrjáð 
af borgarastyrjöldum. Ríkisstjórnir 
Breta og Bandaríkjamanna hafa 
ávallt ráðið þegnum sínum frá því að 
heimsækja landið.

Mannúðarstjóri SÞ 
fundar í Sýrlandi

3 SÝRLAND Valerie Amos, mann-
úðarstjóri Sameinuðu þjóðanna, 

var í Damaskus í Sýrlandi í gær og 
ræddi við embættismenn þar í landi 
vegna átakanna í Sýrlandi. Amos 
kom ekki opinberlega fram í gær en 
sagði í síðustu viku að henni þætti 
áhrifamestu lönd heimsins ekki hafa 
gert nóg til að binda enda á átökin 
sem hafa nú staðið yfir í 22 mánuði 
samfleytt.

Sameinuðu þjóðirnar áætla 
að meira en 60 þúsund manns 
hafi fallið í átökunum í Sýrlandi. 
Aðstæður í landinu eru ömurlegar, 
matarskortur og eldsneytisskortur 
svo eitthvað sé nefnt.
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BL  Sævarhöfða 2 110 Reykjavík 525 8000

Bílahúsið / Reykjanesbæ / 421 8808  –  Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622  –  Bílasala 
Akureyrar / Akureyri / 461 2533  –  Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070
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SUBARU XV – 4x4
Bensín, sjálfskiptur. Verð 5.590 þús. kr.

Eyðsla:

4,2 l/100 km*

Eyðsla:

6,6 l/100 km*

Eyðsla:
RENAULT MEGANE II SPORT TOURER
1.5 dísil, sjálfskiptur. Verð 3.890 þús. kr.

DACIA DUSTER – 4x4
Dísil, beinskiptur. Verð 4.090 þús. kr. Eyðsla:

5,1 l/100 km*

DACIAA DUUDUSTSTS ERER 4 4

SKYNSAMLEG
KAUP

Hrikalega gott verð

SHIFT_

NISSAN QASHQAI – 4x4
Dísil, beinskiptur. Verð 5.090 þús. kr. Eyðsla:

4,6 l/100 km*

ELDSNEYTI
MINNA

NNNÝÝÝIIIRRR SSSPPPAAARRRNNNEEEYYYTTTNNNIIIRRR BBBÍÍÍLLLAAARRR

FER 1.428 KM

Á EINUM TANKI
M.v. blandaðan akstur

VINSÆLASTI

SPORTJEPPINN
Samkv. Umferðarstofu 2012

SPARNEYTINN
SUBARU

Ný vél, aukinn bensínsparnaður

Allar gerðir
gólfþvottavéla
skoðaðar og
verðmetnar

Verðmat fæst
sem greiðsla
upp í nýja vél

Skiptu út
               gólfþvottavélinni
                   fyrir

gömlu

nýja

Sími 510 1200 / www.tandur.is

• Úrval hágæða gólfþvottavéla
• Öflug viðgerða- og varahlutaþjónusta

RINGULREIÐ  Gestur á Kiss ber meðvitundarlausan félaga sinn út af staðnum. Dilma Rousseff, forseti Brasilíu, hét því í gær að 
fjölskyldur fórnarlambanna fengju alla þá hjálp sem þær þörfnuðust. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BRASILÍA Minnst 230 fórust í elds-
voða á næturklúbbi í háskóla-
borginni Santa Maria syðst í 
 Brasilíu í fyrrinótt. Eldsvoðinn er 
einn sá mannskæðasti sem nokkru 
sinni hefur orðið á skemmtistað.

Að sögn vitna virðist sem eldurinn 
hafi kviknað út frá blysum og flug-
eldum sem liðsmaður hljóm sveitar 
kveikti í uppi á sviði á skemmti-
staðnum Kiss. Blossar bárust í 
hljóðeinangrunarefni sem fuðraði 
upp og fyllti staðinn á svipstundu af 
 svörtum reyk.

Talið er að um tvö þúsund manns 
hafi verið á staðnum, sem hefur ein-
ungis leyfi fyrir eitt þúsund gesti. 
Fjöldi þeirra sem létust kafnaði eða 
tróðst undir í ringulreiðinni sem 
fylgdi í kjölfarið. „Það var svo  mikill 
reykur og eldur, skelfingin algjör og 
fólk var óratíma að komast út, það 
voru svo margir látnir,“ sagði Luana 
Silva, ein þeirra sem komst lífs af, 
við Globo TV. Gestir sem komust út 

gripu sér margir axir og sleggjur 
í hönd og aðstoðuðu slökkvilið við 
að brjóta sér leið til þeirra sem enn 
voru fastir inni.

Alls höfðu 230 lík verið flutt í 
íþróttasal í borginni í gærkvöldi 
þar sem reynt var að bera kennsl á 
þá látnu. Hundruð til viðbótar voru 
slasaðir, sumir alvarlega.

 stigur@frettabladid.is

Minnst 230 látnir
Einn mannskæðasti eldsvoði sem orðið hefur á skemmtistað grandaði á þriðja 
hundrað ungmennum í Brasilíu í fyrrinótt. Kviknaði í út frá flugeldum á sviði.

1940 Rhythm-klúbburinn, Natchez í Mississippi 209 létust
1942 Cocoanut Grove, Boston í Bandaríkjunum 492 létust
1970 Club Cinq-Sept, Saint-Laurent-du-Pont í Frakklandi 146 létust
1977 Beverly Hills Supper Club, Kentucky í Bandaríkjunum 165 létust
1996 Ozone Disco, Quezon á Filippseyjum 162 létust
2000 Jólaball, Luoyang í Kína 309 létust
2003 The Station, West Warwick í Bandaríkjunum 100 létust
2004 República Cromañón, Buenos Aires í Argentínu 194 létust
2009 Khromaya Loshad, Perm í Rússlandi                         Yfir 150 létust

Aðrir eldsvoðar á skemmtistöðum

BRASILÍASanta María



Láttu hjartað ráða

„Rauðrófusa� er góður valkostur fyrir þá 

sem vilja hugsa vel um heilsuna.“  
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HALLDÓR

FRÁ DEGI 
TIL DAGS

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is og Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir, ritstjórnarfulltrúi, sigridur@frettabladid.is 
MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is DÆGURMÁL: Kjartan Guðmundsson kjartan@frettabladid.is ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.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 verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og 
í gagnabönkum án endurgjalds.  Issn 1670-3871 Þjóðarbúið er fjárhagslega í alvarlegri 

stöðu en nokkru sinni fyrr. Brýnasta 
verkefni stjórnvalda á næsta kjörtíma-
bili  verður að koma í veg fyrir stóráföll 
og leggja grunn að bættum lífskjörum 
síðar. Margt hefur verið vel gert eftir 
bankahrunið en því fer fjarri að mestur 
vandinn sé að baki. Öðru nær, stjórnvöld 
þurfa á næstu árum að taka mjög erfiðar 
ákvarðanir ef ekki á illa að fara.

Ef gjaldeyrishaftanna nyti ekki við er 
líklegt að gengið myndi falla um 40%. 
Seðlabankinn keypti nýlega evrur í gjald-
eyrisútboði og greiddi 233 krónur fyrir 
hverja evru. Þá var opinbera gengið 
167 kr. Fjörutíu prósenta gengisfelling 
lækkar kaupmátt um 20% innan árs og 
um 40% þegar öll áhrifin yrðu komin 
fram. Gjaldeyrishöftin halda uppi kaup-
mætti umfram það sem annars er raun-
hæft. Ef takast á að finna úrræði sem 
mun á næstu árum minnka þennan vanda 
án verulegrar kjaraskerðingar, þarf að 
verða aukin verðmætasköpun, stöðug-
leiki í efnahagsmálum, lág verðbólga og 
hallalaus rekstur hins opinbera. Gjald-
eyrishöft til lengri tíma munu aldrei 
halda að fullu og leiða til stöðugrar verð-
bólgu, sem mun svo skerða lífskjörin.

Hið opinbera stendur illa og ber ekki 
aukin útgjöld. Heildarskuldir eru ríflega 

1500 milljarðar króna. Til viðbótar eru svo 
um 500 milljarða króna skuldbindingar 
vegna lífeyrisréttinda og Íbúðalánasjóðs. 
Ríkissjóður er rekinn með halla. Vaxta-
kostnaður hans er um 90 milljarðar króna 
á ári. Fjármálaráðuneytið metur stöðuna 
alvarlega í skýrslu frá október 2011 og 
telur að greiða þurfi niður skuldir á næstu 
3-6 árum um 600 milljarða króna, að 
öðrum kosti muni vaxtakostnaður aukast 
enn og skera þurfi ríkisútgjöld niður enn 
frekar. Víst er að gera þarf kerfisbreyt-
ingu í ríkisútgjöldum þar sem almennur 
niðurskurður gengur ekki lengur.

Í þessari stöðu eru stjórnmála flokkarnir 
í aðdraganda kosninga að bjóða aukin 
ríkisútgjöld sem ekki er til fyrir. Sumir 
bjóða meira í barnabætur og fæðingar-
orlof en aðrir að ríkissjóður greiði niður 
fasteignaskuldir einstaklinga fyrir allt að 
270 milljarða króna. Verði þessi firring að 
veruleika förum við fram af hengifluginu 
og allir munu tapa. Fjárhagslegt sjálfstæði 
þjóðarinnar er undir á þessum uppboðs-
markaði kosningaloforðanna.

Efnahagur við hengifl ug
STJÓRNMÁL

Kristinn H. 
Gunnarsson

➜ Víst er að gera þarf kerfi sbreyt-
ingu í ríkisútgjöldum þar sem 
 almennur niðurskurður gengur 
ekki lengur.

ORKA SEM ENDIST
Weetabix er frábær leið til að 
byrja daginn. Veldu næringar-
ríkan morgunverð sem heldur 
þér gangandi fram að hádegi.

Sykurminnsta
morgunkornið

Sykurinnihald er það 
lægsta sem gerist 
í morgunkorni.

4,4 g sykur í 100 g 

F
réttablaðið greindi frá því á föstudag að fjárhagsleg endur-
skipulagning Skipta, móðurfélags Símans, Skjásins og Mílu, 
væri hafin. Félagið skuldar nú um 62 milljarða króna og 
er langstærstur hluti þess vegna risavaxins sambankaláns 
sem félagið tók árið 2005 þegar það keypti 98,8 prósenta 

hlut í Símanum af íslenska ríkinu. Söluverðið var 66,7 milljarðar 
króna. Eigendur Skipta þá voru Exista þeirra Bakkavararbræðra 
(sem átti 45 prósent), Kaupþing og fylgihnettir, MP Banki og nokkrir 
lífeyrissjóðir. Allar eignir Skipta voru settar að veði fyrir láninu.

Þegar ríkið seldi Símann var það stærsta einkavæðing Íslands-
sögunnar. Fljótandi á erlendu 
lánsfé greiddu hinir nýju  eigendur 
níu sinnum rekstrarhagnað 
 Símans (EBITDA) fyrir. Kaup-
verðið var mun hærra en í sam-
bærilegum viðskiptum erlendis á 
þeim tíma. Í tilkynningu for-
sætisráðuneytisins um söluna kom 
fram að nýjum eigendum væri 

skylt að uppfylla skilyrði ríkisins um að enginn einn einstakur aðili 
eignaðist stærri hlut í Símanum en 45 prósent fram að skráningu 
félagsins og að „ekki minna en 30% af heildarhlutafé félagsins verði 
af hálfu kaupanda boðin almenningi og öðrum fjárfestum til kaups, í 
síðasta lagi fyrir árslok 2007“. Ári síðar gáfu Skipti út óveðtryggðan 
skuldabréfaflokk sem meðal annars lífeyrissjóðir keyptu upp. Hann 
stendur nú í um 22 milljörðum króna.

Tæpur helmingur söluvandvirðisins var notaður til að borga niður 
skuldir ríkisins. Afganginn átti síðan meðal annars að nota í að 
byggja hátæknisjúkrahús (18 milljarðar) og leggja Sundabraut (átta 
milljarðar). Lítið varð þó úr notkun þessa fjár í umrædd verkefni. 

Nýju eigendurnir höfðu síðan engan sérstakan áhuga á því að setja 
Skipti á markað þegar að því kom síðla árs 2007. Eftir hlutafjárútboð 
gerði Exista öllum eigendum yfirtökutilboð, sem var samþykkt að 
mestu, og afskráði Skipti í kjölfarið. Í tilkynningu kom fram að 
Exista teldi „ekki vera grundvöll fyrir eðlilega verðmyndun með 
hlutabréf Skipta á markaði í ljósi niðurstöðu nýafstaðins hlutafjár-
útboðs og þeirra óvenjulega erfiðu markaðsaðstæðna sem nú ríkja“. 
Greitt var fyrir með nýju hlutafé í Existu, sem síðan varð verðlaust 
þegar nauðasamningur í Existu var samþykktur í september 2010. Í 
þessum viðskiptum gáfu meðal annars fjórir lífeyrissjóðir eftir um 
fimmtungshlut í Skiptum fyrir hlutabréf í Existu. 

Lengi hefur legið fyrir að endurskipuleggja þarf skuldir Skipta. 
Óveðtryggðir kröfuhafar, skuldabréfaeigendur og Arion banki þurfa 
að breyta kröfum sínum í hlutafé vilji þeir fá eitthvað til baka. Steinn 
Logi Björnsson, forstjóri Skipta, sagði við Fréttablaðið í ágúst að 
endur skipulagning væri „mjög aðkallandi […] Skuldastaðan hefur 
áhrif á samkeppnishæfni okkar og við getum ekki fjárfest eins og við 
þurfum“. Einkavæðingarskuldirnar eru því baggi á samstæðunni.

Þegar horft er yfir stærstu einkavæðingar sem farið hafa fram 
á Íslandi, bankasölurnar og sölu Símans, er ljóst að þær hafa allar 
verið dæmalaust klúður sem hafa valdið ríkinu og lífeyrissjóðum 
landsins meira tjóni en ágóða. Það er þó ekki vegna þess að ríkið sé 
eitthvað betur til þess fallið að eiga fyrirtæki en einkaaðilar. Svo er 
alls ekki. Ástæðan er mun frekar sú að stjórnvöld ákváðu að selja 
aðilum sem vissu ekkert um rekstur viðkomandi fyrirtækja, annars 
vegar vegna valdabaráttu og hins vegar vegna græðgi. Það má ekki 
endurtaka sig þegar ríkið selur þær eignir sem hafa lent aftur í fangi 
þess eftir hrun.  

Móðurfélag Símans á leið í endurskipulagningu:

Einkavæðingarblús

Þórður Snær
Júlíusson

thordur@frettabladid.is

Ráðherrastóllinn sem telur
Það virðist vera vænlegt til árangurs 
í Samfylkingunni að gegna stöðu 
félagsmálaráðherra. Jóhanna Sig-
urðardóttir var í þeim stóli þegar hún 
varð formaður flokksins árið 2009 og 
nú berjast um formannssætið Árni 
Páll Árnason, sem var félagsmála-
ráðherra í hálft annað ár frá 2009 til 
2010, og Guðbjartur Hannesson, 
sem var félagsmálaráðherra um 
fjögurra mánaða skeið áður 
en ráðuneytið rann inn í nýtt 
ráðuneyti velferðarmála. Ásta 
Ragnheiður Jóhannesdóttir, for-
veri þeirra beggja á stóli félags-
málaráðherra, hefur ekki 
gefið kost á sér–  enda á 
leið af þingi.

Sá sem telur aðeins minna
Einhverju sinni þótti fjármálaráðu-
neytið vera eitt þriggja höfuðráðu-
neyta landsins, ásamt forsætis- og 
utanríkisráðuneytinu. Nú dugar það 
fólki ekki lengra en í varaformanns-
sæti Samfylkingarinnar að hafa stýrt 
því. Um varaformennskuna bítast 
Katrín Júlíusdóttir, fjármálaráðherra, 

og Oddný G. Harðardóttir, fyrr-
verandi fjármálaráðherra. 
Jón Baldvin Hannibalsson 
og Sighvatur Björgvinsson 
eru enn í flokknum en 
munu tæpast bjóða sig 
fram til trúnaðarstarfa 

fyrir flokkinn á lands-
fundinum um 

næstu helgi.

Smart
Rimma Jóns Snorra Snorrason hjá 
Sigurplasti við DV er öll með miklum 
ólíkindum. Jón Snorri fékk DV 
dæmt fyrir meiðyrði, bæði í héraði 
og Hæstarétti, fyrir þá frágangssök 
að segja hann „til rannsóknar“ hjá 
lögreglu, þegar staðreyndin var sú 
að hann var aðeins „til skoðunar“–  
formleg rannsókn var ekki hafin. Svo 

hófst hún reyndar og lauk með 
ákæru. Nú hefur Jón Snorri 
farið fram á fjárnám hjá 
forsvarsmönnum DV til að fá 
miskabætur sínar greiddar. 
Með einhverju þarf hann að 
borga málsvarnarlaunin sín. 

 stigur@frettabladid.is
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Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Flestöllum er ljóst að erfitt 
getur orðið að ná því marki 
að halda hlýnun loftslags 
innan við 2°C af meðal-
hita jarðar (undanfarin 
hækkun er aðeins 0,8°). 
Fátt hefur gerst sem miðar 
að verulegum hömlum á 
losun gróðurhúsagasa og 
eyðingu skóga. Samkvæmt 
niðurstöðum sérfræðinga 
þarf græna raforku, sam-
göngur með stórlega minni 
koldíoxíðmengun og orku-
sparnaðartækni til að ná markinu. 

700 milljarðar í kapphlaupinu
Í þýska ritinu Wirtschaftswoche 
(21.01.13) kemur fram að með því 
að bæta 36 milljörðum Banda-
ríkjadollara við þá 96 milljarða 
Bandaríkjadollara sem ríkis-
tjórnir heims eyða í mála flokkana, 
næðist í mark í kapphlaupinu um 
framtíð mannkyns. Þetta eru 
niður stöður Green Growth Action 
Alliance, starfsfélags á vegum 
Alþjóða efnahagsþingsins (WEF) í 
Davos. Þar ráða alls konar áhrifa-
menn og minni spámenn ráðum 
sínum um þessar mundir. Upp-
hæðin er víst mun lægri en sú 
sem Bandaríkjastjórn lagði fram 
vegna tjóns af fellibylnum Sandy í 
október síðastliðnum. Hvernig má 
þetta vera?

GGAA-liðið telur 132 
milljarða dollara (sam-
tölu talnanna hér á undan) 
duga til þess að einka-
fjármagn að upphæð 570 
milljarðar dollara fáist til 

fjárfestingar í umrædd verkefni. 
Þar með eru komnir þeir rúmu 
700 milljarðar dollara sem standa 
á verðmiða kapphlaupsins. Þarna 
er m.a. horft til sex milljarðanna 
í Loftslagstæknisjóði Alþjóða-
bankans. Hver dollari þar dregur 
aðra átta úr einkageiranum inn í 
fjárfestingar á þessu sviði, aðal-
lega til grænnar orku, sjálfbærra 
innviða samfélaga og áætlana um 
sjálfbæran vöxt. 

Sérfræðingarnir benda líka á að 
ríkisvald getur hvatt fjármagns-
eigendur til verka með trygg-
ingum, ábyrgðum, hvötum og 
pólitískum aðgerðum. Loftslags-
málin standa og falla með stjórn-
málum og efnahagsstefnum. Það 
er líka löngu ljóst. Hvernig ætli 
fundir í Davos 2013 afgreiði þetta 
álit eigin starfsfélags?

Loftslagsbjörgun fyrir 
36 milljarða dollara?

ASKJA NOTAÐIR BÍLAR     Kletthálsi 2 · Sími 590 2160 · notadir.is          Opið frá kl.10-18

Gæða-
bíll

Kia Sportage EX
Árgerð 2012, 136 hestafla dísilvél, sjálfskiptur, 
4x4, ekinn 30.000 km, 6 ár eftir af ábyrgð.

Verð: 5.590.000 kr.
Mánaðarleg afborgun: 36.000 kr.**

Álfelgur, aksturstölva, hraðastillir, hiti í öllum sætum, loftkæling,
fjarstýrðar samlæsingar, þjófavörn og margt fleira. Eyðir aðeins 
6,9 l/100 km í blönduðum akstri.*

  *Skv. uppgefnum meðaleyðslutölum frá framleiðanda.

**Miðað við 3.500.000 kr. útborgun í peningum eða með uppítökubíl ásamt láni 
    frá ERGO til 84 mánaða. Árleg hlutfallstala kostnaðar: 11,64%. Vextir: 9,70%.

LOFTSLAGSMÁL

Ari Trausti 
Guðmundsson
jarðvísindamaður 
og rithöfundur

➜ Loftslagsmálin 
standa og falla með 
stjórnmálum og efna-
hagsstefnum. 

Árlega birtast í blöðum og net-
miðlum myndir af listamönnum sem 
hlotið hafa úthlutun úr launasjóðum 
á vegum ríkisins. Þessar myndbirt-
ingar vekja hugrenningatengsl við 
myndir af sakborningum í fjársvika-
málum. Okkur er ætlað að horfa á 
þessi andlit og hugsa um það hví-
líkir loddarar þau séu – hversu auð-
veldlega þau komist yfir almannafé. 
Okkur er ætlað að hugsa: Af hverju 
þau? Okkur er ætlað að hugsa: Aha! 
Klíka!

Af hverju bara listamenn?
Eða hvers vegna að birta  myndir 
af því fólki sem þiggur laun úr 
almannasjóðum til að skapa list 
fremur en ýmsum öðrum sem njóta 
framlaga úr opinberum sjóðum? Hví 
ekki að birta myndir af öllum þeim 
sem hljóta styrki úr nýsköpunar-

sjóðum til að auka fjölbreytni 
atvinnulífs og rannsóknasjóðum 
með tilheyrandi vangaveltum um 
verðuga og óverðuga? Af hverju ekki 
að birta myndir af læknum sem fá 
til sín heimsóknir sjúklinga niður-
greiddar af ríkinu, með tilheyrandi 
pælingum um erindi og erindis-
leysu? Væri ekki tilvalið að birta 
myndir af bændum sem fá til sín 
framleiðslutengdar beingreiðslur, og 
láta þá fylgja bollalengingar ófróðra 
um sanna bændur og ósanna? 

Af hverju bara listamenn? Um 
það ríkir nokkur sátt í samfélaginu 
að það þurfi á listum að halda, 
vegna þess að það er svo ótalmargt 
sem listirnar færa okkur sem engin 
önnur iðja gerir. Markaðstrúarmenn 
telja að vísu að eftirláta eigi hinum 
óskeikula og guðlega markaði að 
skilja sauðina frá höfrunum – en til 
allrar hamingju eru þeir í miklum 
minnihluta og hafa lítil áhrif, nema 
þá helst inni á téðum fjölmiðlum þar 
sem þeir stökkva ævinlega til og 
birta sakamannamyndir af því fólki 
sem unnið hefur það sér til óhelgi 
að hljóta listamannalaun. Flest fólk 
áttar sig hins vegar á hinu: að til 
þess að samfélagið fái notið listar 

verða listamenn að vera til. Og til að 
svo megi verða þurfa þeir að lifa, þó 
að mörgum finnist þá fyrst eitthvað í 
þá varið þegar þeir eru dauðir. 

Til þess að meta hverjir eigi að 
njóta þessara launa höfum við sér-
stakar úthlutunarnefndir þar sem 
situr fólk sem talið er hafa sérþekk-
ingu á viðkomandi listgrein. 

Að sjálfsögðu eru úthlutunar-
nefndir þessara launa ekki óskeik-
ular og eflaust hægt að nefna ótal 
dæmi um það hversu misvitrar þær 
séu. En svona virkar þetta og vand-
séð hvernig það má öðruvísi vera í 
nútímasamfélagi þar sem reynt er 
að koma í veg fyrir klíkuskap og 
frændhygli af fremsta megni. 

Daðason með dylgjur fer
Sum sé: Ásmundur Einar Daða-
son var með dylgjur. Innblásinn af 
fréttum úr safnaðartíðindum mark-
aðstrúarmanna, Viðskiptablaðinu, 
kvaðst hann á bloggi sínu vera hugsi 
yfir því að makar ráðherra hefðu 
fengið laun úr rithöfundasjóði. Um 
er að ræða Jónínu Leósdóttur og 
Bjarna Bjarnason. Ásmundur taldi 
úthlutun til þessara rithöfunda til 
marks um undarlega forgangsröð-

um ríkisstjórnarinnar, og gaf þar 
með til kynna að ákvörðun um þess-
ar greiðslur hefði einhvern veginn 
ratað inn á ríkisstjórnarfundi, og 
virtist ekki hvarfla að honum að ef 
til vill hefðu þau Jónína og Bjarni 
eitthvað gert sjálf til að verðskulda 
slík laun. 

Jónína hefur um árabil verið í 
fremstu röð þeirra höfunda sem 
skrifa fyrir unglinga, þótt hún 
hafi líka skrifað bækur sem ætl-
aðar eru eldri lesendum, leikrit og 
ljóð. Hún hefur verið sérstaklega 
fundvís á viðkvæm og vandmeð-
farin – og mikilvæg – efni en haft 
lag á að skrifa um þau af nærgætni 
og húmor. Bjarni Bjarnason hefur 
stundað ritstörf frá árinu 1989, 
skrifað skáldsögur, ljóð, smásögur, 
greinar. Hann nýtur mikillar virð-
ingar meðal þeirra fjölmörgu sem 
fylgjast með íslenskum bókmennt-
um og hefur unnið til ýmissa viður-
kenninga, fengið verðlaun og tilnefn-
ingar. Bækur hans eru ólíkar bókum 
annarra; fantasíur en um leið mjög 
jarðbundnar, fullar af heimspeki-
legum, trúarlegum og tilvistarlegum 
pælingum… Sem sé virtur og þekkt-
ur höfundur þótt Ásmundur Einar 

Daðason hafi aldrei heyrt hans getið. 
Kannski veit Ásmundur Einar 

ekkert um bókmenntir þó að hann 
telji sig þess umkominn að tjá sig 
um þær af því að hann er alltaf að 
lesa um það í Morgunblaðinu hversu 
gáfaður hann sé. Og kannski er 
þetta er bara illgjarnt slaður, til 
þess að gera lítið úr öðru fólki og 
koma höggi á pólitíska andstæð-
inga. Það má einu gilda. Því þetta 
er umfram allt heimild um Ásmund 
Einar Daðason og hugsunarhátt 
hans. Og næst þegar hann tekur til 
máls  og fer að dylgja og atyrða og 
lasta – um Evrópusambandið eða 
gamla félaga í VG – er ágætt fyrir 
fólk að hafa í huga þetta dæmi um 
það hvernig hann vinnur úr þeim 
upplýsingum sem hann aflar sér – 
og neitar sér um. 

Nýr bókmenntapáfi
Ásmundur Einar 
Daðason var með 

dylgjur. Innblásinn af 
fréttum úr safnaðartíð-
indum markaðstrúarmanna, 
Viðskiptablaðinu …
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Þegar ég hafði nýverið 
tekið við embætti dóms-
mála- og mannréttinda-
ráðherra, síðar innan-
ríkisráðherra, haustið 
2010 stóð ráðuneytið 
fyrir samráði um með-
ferð nauðgunarmála í 
réttarvörslukerfinu. Sú 
umræða var ekki úr lausu 
lofti gripin. Ítrekað höfðu 
komið fram ábendingar 
um að úrræði réttarkerf-
isins næðu eingöngu að takmörk-
uðu leyti utan um kynferðisbrot. 
Samráðið var ítarlegt og stóð yfir 
um nokkurn tíma með aðkomu 
lögreglu, ríkissaksóknara, dóm-
stóla, grasrótarsamtaka, fræða-
fólks og stofnana og samtaka sem 
starfa með þolendum. Í þessu 
samráðsferli lýstu fjölmargir 
þeirra sem eiga aðkomu að mála-
flokknum áhyggjum af því að 
klám hefði áhrif á kynferðisbrot, 
bæði á ofbeldið sem beitt er við 
brotin og mögulega á tíðni þeirra.

11 ára sjá klám
Þessar ábendingar leiddu til þess 
að innanríkisráðuneytið, í sam-
starfi við velferðarráðu neytið, 
mennta- og menningarmála-
ráðuneytið og lagadeild Háskóla 
Íslands, efndu til samræðu um 
samfélagsleg áhrif kláms, þar 
á meðal með fjölsóttri ráðstefnu 
sem haldin var í október sl. Í 
þessu ferli voru áhyggjur fag-
fólks ítrekaðar. Skólafólk lýsti 
áhyggjum af áhrifum kláms á 
hegðun ungmenna og samskipti 
kynjanna. Lögreglan greindi 
frá klám-mynstri í kynferðis-
brotum sem rata á þeirra borð. 
Barnahús upplýsti um  fjölgun 
mála þar sem gerendur eru 
sjálfir á barnsaldri og í sumum 
til fellum að líkja eftir ofbeldis-
fullu klámefni. Og samtök sem 
starfa með  þolendum kölluðu á 
frekari umræðu um áhrif kláms. 
Bent var á að íslensk börn eru að 

meðaltali 11 ára þegar 
þau sjá klámefni í fyrsta 
sinn og mörg þeirra eru 
alls ekki í leit að því. Sum 
þeirra sýna í framhaldinu 
svipuð merki og börn sem 
verða fyrir kynferðisof-
beldi, eru m.ö.o. í áfalli. 

Yfirráð og ofbeldi
Eitt af því sem vakti mig 
til umhugsunar voru 
ábendingar lykilfyrir-

lesara ráðstefnunnar í október, 
Gail Dines, um það klámefni 
sem er í mestri umferð á inter-
netinu. Þetta eru ekki sakleysis-
legar myndir af nöktu fólki í 
kynferðis legu samneyti. Efnið 
á meira skylt við pyntingar, 
þar sem konur eru viðfangið en 
 karlar gerendur, auk þess sem 
 ítrekað er farið að, og stundum 
yfir, mörkum hins löglega, s.s. 
með skírskotunum til barna í 
kynferðislegum tilgangi. Nánd, 
virðingu og öryggi er ekki til 
að dreifa en hatursfull ummæli, 
yfirráð og ofbeldi ráða ríkjum. 

Ábyrgð og yfirvegun
Undirbúningshópur sem stóð að 
samráðsferlinu skilaði ítar legum 
og sundurliðuðum tillögum til 
innanríkisráðherra, mennta- og 
menningarmálaráðherra og vel-
ferðarráðherra. Í þeim tillögum 
sem til mín var beint var lagt 
til að ég fæli refsiréttarnefnd 
að vinna frumvarp til breyt-
inga á almennum hegningar-
lögum með það að markmiði að 
þrengja og skýra skilgreiningu 
á klámi. Þetta hef ég þegar gert. 
Rétt er að taka fram að lögum 
samkvæmt er bannað að dreifa 
klámi á Íslandi en það skortir á 
að hugtakið sé skilgreint í lögum. 
Í tillögum sem fram komu í sam-
ráðsferlinu var lagt til að skil-
greiningin tæki mið af norskum 
hegningarlögum, en einnig að 
kannað yrði sérstaklega hvort 

ástæða væri til að banna vörslu 
kláms, líkt og á við um barna-
klám, og mun refsiréttarnefnd 
leggja á það mat. Öllu máli 
 skiptir að þessi mál séu skoðuð 
af ábyrgð og yfirvegun. 

Í annan stað hef ég, að tillögu 
undirbúningshópsins, lagt til að 
skipaður verði starfshópur sem 
kortleggur úrræði lögreglu til 
að framfylgja banni við klámi, 
einkum með hliðsjón af aðgengi 
barna að grófu og skaðlegu efni. 
Sá hópur mun fjalla um hvað er 
tæknilega mögulegt og hvað ekki 
og skila sínum tillögum, sem 
unnt verður að byggja frekari 
pólitíska stefnumótun á. 

Ritskoðunargrýlan
Ég tel skyldu mína sem innan-
ríkisráðherra að verða við ábend-
ingum þeirra sem starfa við 
málaflokkinn og lýsa  áhyggjum 
af áhrifum kláms, með því að 
efna til umræðu um málið og 
láta kanna þá möguleika sem 
eru í stöðunni. Um þetta kunna 
að vera skiptar skoðanir og tek 
ég umræðunni fagnandi, en hvet 
um leið til yfirvegunar. Upphróp-
anir um ritskoðun eru aðeins til 
þess fallnar að beina athyglinni 
frá sjálfu umræðuefninu, sem er 
það pyntingarefni sem finna má 
á internetinu og áhrif þess á þá 
sem koma að framleiðslu þess 
og jafnframt þá sem á það horfa, 
einkum og sér í lagi börn.

Ofbeldisklám og börn

Um allt land er rekin öflug 
heilbrigðisþjónusta fyrir 
landsmenn. Hún væri ekk-
ert án þess þróttmikla 
starfsfólks sem hefur á 
undan gengnum  misserum 
sýnt fagmennsku og 
æðruleysi við  erfiðar að-
stæður í kjölfar efnahags-
hrunsins. Margt hefur 
komið upp sem sýnir 
okkur að á ýmsum sviðum 
vorum við síður undirbúin 
fyrir áfallið en hefði mátt 
ætla. Meðfylgjandi línurit, sem 
sýnir fjárframlög til tækjakaupa 
á Landspítalanum og Sjúkrahúsinu 
á Akureyri, staðfestir orð starfs-
fólks heilbrigðisþjónustunnar um 
að góðærið skilaði sér að litlu sem 
engu leyti til hennar.  Stjórnendur 
og starfsfólk hafa ítrekað bent á 
að fjárframlög síðustu ára hafa 
ekki náð að viðhalda nauðsynlegri 
endur nýjun, jafnvel svo að í óefni 
horfir nú á sumum sviðum. Hrun 
gjaldmiðilsins með tilheyrandi 
hækkun á aðföngum gerir  vandann 
enn meiri.

Lögum samkvæmt eru tvö sér-
greinasjúkrahús á Íslandi, Land-
spítalinn í Reykjavík og Sjúkra húsið 
á Akureyri. Á þessum stofnunum 
fer fram flókin og sérhæfð með-
ferð sem kallar á sérstaka þörf 
fyrir sérhæfðan búnað og tæki 
og er fjárþörf eftir því. Þessar 

heilbrigðis stofnanir, sem 
og margar aðrar um land 
allt, hafa um áratuga skeið 
notið velvilja félagasam-
taka og einstaklinga sem 

af rausnar skap hafa stutt dyggi-
lega við starfsemi stofnana. Engu 
að síður er framlag skattgreiðanda 
í formi ríkisframlags mikilvægast 
þessum  stofnunum, enda ekki unnt 
að treysta einungis á almannaheilla-
samtök, þótt öflug séu. 

Í ljósi þessa hefur nú í fyrsta sinn 
verið unnin, að beiðni  velferðar-
ráðuneytisins, fjárfestingar áætlun 
í tækjabúnaði fyrir Landspítalann. 
Í nýrri heilbrigðisáætlun er síðan 
gert ráð fyrir að annað hvert ár 
liggi fyrir áætlun um endur nýjun 
og kaup á tækjabúnaði á sérgreina-
sjúkrahúsum og horfa ber til sama 
fyrirkomulags á öðrum heilbrigðis-
stofnunum. Sem upptakt að breyttu 
og bættu fyrirkomulagi á þessu 
sviði ákvað ríkisstjórnin að auka 
framlög til tækjakaupa á sérgreina-
sjúkrahúsum umtalsvert, eins og 
sjá má á meðfylgjandi riti. 

Tækjabúnaður í 
heilbrigðisþjónustu

HEILBRIGÐIS-
MÁL

Guðbjartur 
Hannesson
velferðarráðherra
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* Ford Ka Trend Plus 3 dyra 1,2i bensín, 69 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 115 g/km. Miðað er við grænan óverð-   
    tryggðan bílasamning til 7 ára og uppítökubíl / útborgun að verðmæti 950.000 kr. Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Hlutfallstala kostnaðar 10,78%. Brimborg og Ford 
    áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu. 
  
       

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

ford.is

                                      Nýr FORD KA á frábæru verði frá 1.890.000 kr.
Skiptu í ferskan, fiman, ferlega skynsaman Ford Ka á 
frábæru verði. Veldu sparneytinn borgarbíl og lækkaðu 
rekstrarkostnaðinn. Ford Ka er líka þekktur fyrir afburða 
aksturseiginleika, gott notagildi og litríkan persónuleika. 
Komdu bara og prófaðu!

FRÁ
FORD KA

15.866

                                      Nýr FORD KA á

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Aukin þjónusta Bíldshöfða 6: Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16

kr./mán.*

KLÁM

Ögmundur 
Jónasson
innanríkisráðherra

➜ Upphrópanir um rit-
skoðun eru aðeins til þess 
fallnar að beina athyglinni 
frá sjálfu umræðuefninu, 
sem er það pyntingarefni 
sem fi nna má á internetinu 
og áhrif þess á þá sem koma 
að framleiðslu þess og jafn-
framt þá sem á það horfa, 
einkum og sér í lagi börn. 

➜ Á þessum stofn-
unum fer fram fl ókin 
og sérhæfð meðferð, 
sem kallar á sérstaka 
þörf fyrir sérhæfðan 
búnað og tæki …
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Ástkær dóttir okkar, systir og mágkona,

DR. HEKLA SIGMUNDSDÓTTIR
dósent,

Löngumýri 26, Garðabæ,

sem lést á Landspítala fimmtudaginn  
17. janúar, verður jarðsungin frá 
Digraneskirkju, Kópavogi, föstudaginn  
1. febrúar kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á líknarstofnanir.

Margrét Þorvaldsdóttir Sigmundur Guðbjarnason
Snorri Sigmundsson Sara Jewett Sigmundsson
Logi Sigmundsson
Ægir Guðbjarni Sigmundsson Anna Linda Bjarnadóttir

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

SIGFÚS JÓNSSON
rafvirkjameistari, 

lést á heimili sínu Tjarnarstíg 30, 
Seltjarnarnesi, þann 20. janúar. Útförin  
fer fram frá Fossvogskirkju,  
fimmtudaginn 31. janúar, klukkan 13.00.

Þórunn Friðfinnsdóttir
Jórunn Sigfúsdóttir
Stella Sigfúsdóttir Ásmundur Gústafsson
Jón Sigfússon Heiða Stefánsdóttir
Kolbrún Edda Sigfúsdóttir Þorsteinn Kristinn Einarsson
Friðfinnur Gunnar Sigfússon
barnabörn og barnabarnabörn.

MERKISATBURÐIR
1799 Narfi, „gleðispil í þremur flokkum“, er leikinn í fyrsta sinn 
í Hólavallaskóla. Leikritið er eftir Sigurð Pétursson, brautryðj-
anda í íslenskri leikritun. 
1855 Fyrsta járnbrautarlestin fer frá Atlantshafi til Kyrrahafs á 
Panama-járnbrautinni.
1887 Í snjókomu við Fort Keogh í Montana-fylki í Banda-
ríkjunum falla til jarðar stærstu snjókorn sem nokkurn tíma hafa 
sést á jörðinni, 38 cm breið og 20 cm þykk.
1907 Sláturfélag Suðurlands, SS, er stofnað.
1912 Tólf íþróttafélög stofna Íþróttasamband Íslands í Bárubúð.
1932 Japan hertek-
ur Sjanghæ í seinni 
heimsstyrjöldinni.
1935 Ísland lögleið-
ir fóstureyðingar, 
fyrst allra landa.
1938 Fyrsta skíða-
lyfta í Bandaríkjun-
um er tekin í notk-
un í Vermont.
2008 Jafnréttinda-
félag Íslands er 
stofnað.

Hrafn Gunnlaugsson kvikmyndagerðar-
maður hlaut Guldbaggen, æðstu verðlaun 
á sviði kvikmyndalistar í Svíþjóð, þennan 
mánaðardag, árið 1985, fyrir víkinga-
myndina Hrafninn flýgur. 

Kvikmyndin Hrafninn flýgur var sýnd 
við góðan orðstír í sænskum kvikmynda-
húsum enda voru Svíar meðframleið-
endur hennar. Þó þótti sumum Svíum 
óeðlilegt að Íslendingur fengi þessi eftir-
sóttu verðlaun.

 Hrafninn flýgur fjallar um írskan 
mann sem fer til Íslands til að hefna sín 
á víkingum sem drepið höfðu foreldra 
hans og rænt systur hans þegar hann var 
á barnsaldri. Tilkomumiklir hamrar, hestar 
og búningar prýða myndina. Í umsögn 
sænsku kvikmyndaakademíunnar segir að 
hún sé „einföld, kraftmikil og öguð“.

ÞETTA GERÐIST: 28. JANÚAR 1985

Hrafn verðlaunaður fyrir Hrafninn fl ýgur

Leiklistin hefur mikið uppeldislegt 
gildi. Þar er verið að skoða og spegla 
allar mannlegar hliðar og allt er  bundið 
í orsakasamhengi svo krakkarnir læra 
mjög mikið á sjálfa sig,“ segir Þór-
hildur Örvarsdóttir söngkona. Hún er 
yfirkennari Leiklistarskóla Leikfélags 
Akureyrar sem hún segir einstakan á 
landsvísu þar sem hann sé fastbundinn 
atvinnuleikhúsi. Hann hafi verið feiki-
vinsæll frá stofnun árið 2009 og nú séu 
60 nemendur  skráðir á  aldrinum 9-15 
ára. „Krakkarnir fá beina tengingu við 
það sem er að gerast í leik húsinu, kynn-
ast þeim lista mönnum sem þar starfa 
og fá innsýn í mismunandi aðferðir 
og tækni.  Leikarar leik félagsins leiða 
hluta  kennslunnar auk þess sem eldri 
hóparnir komast í kynni við gesta-
listamenn á borð við Sticks&Stones og 
Kviss Búmm Bang.“

Sjálf byrjaði Þórhildur að kenna 
við skólann í haust. Hún er söng-
kennari að mennt en kveðst líka hafa 
leiðst út í kennslu í leiklist. „Ég var að 
kenna söng í Listaháskólanum á leik-
listarbraut og líka í Kvikmyndaskóla 
Íslands. Hún Ragnheiður Skúladóttir, 
leikhússtjóri hér á Akureyri, var yfir-
maður minn þegar ég var í Listaháskól-
anum og réð mig hér sem kennara,“ 
útskýrir hún og segir starfið í skól-
anum fyrir norðan afar skemmtilegt. 
Áherslan sé á leiklist, söng og dans.

Kennt er í Rýminu en það segir 

Þórhildur einn af betri leikhússölum 
 landsins af „black-box“ gerðinni. Það 
sé einstakt að því leyti að hægt sé að 
breyta salnum án mikillar fyrirhafnar 
eftir eðli sýninga. „Slík rými eru ein-
staklega hentug til leiklistarkennslu 
þar sem þau halda vel utan um hópa 
sem eru að vinna að ýmiss konar fram-
setningu leikins efnis,“ segir hún. 

„Leiklistarskólinn er þetta árið til-
einkaður frumsköpun, sem er auð-
vitað svolítið fínt orð,“ segir Þór hildur 
glaðlega. „Það sem við eigum við er 
að krakkarnir eiga sjálfir að koma 
að sköpun sinna verka alveg frá upp-
hafi, fá hugmyndir, útfæra þær, búa til 
handrit og setja upp sýningu.  Þannig 
að þau fá ekki í hendurnar handrit 
heldur er þeirra ímyndunarafl og sköp-
unargleði drífandi afl í öllu starfinu. 
Sýningar sem leikhópar vinna alveg 
frá grunni eru orðinn svo stór partur 
af uppsetningum í leikhúsum í dag og 
það er skylda okkar að kynna það form 
fyrir krökkunum líka.“

En varla geta 60 krakkar allir komið 
sínum hugmyndum að, eða hvað?  „Jú 
jú, nemendurnir skiptast í tíu til fimm-
tán manna hópa. Þar leggja þeir sínar 
hugmyndir í púkk. Það er einn upp-
eldislegi þátturinn, að fá hugmyndir og 
berjast fyrir þeim en einnig að koma 
auga á hvenær annarra hugmyndir eru 
góðar og hvenær á að taka við þeim.“

 gun@frettabladid.is

Krakkarnir leggja sínar 
hugmyndir í púkk 
Sextíu börn eru skráð í Leiklistarskóla Leikfélags Akureyrar. Þar fá þau tækifæri 
til að beisla sköpunarkraft inn og beina honum í listrænan farveg. 

Í STUÐI  Sköpunargleðin er drífandi afl í starfinu hjá krökkunum í Leiklistarskóla Leikfélags Akureyrar.

YFIRKENNARINN    „Krakkarnir fá beina teng-
ingu við það sem er að gerast í leikhúsinu,“ 
segir Þórhildur. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR BIRGISSON

Fyrsta saumsporið að nýjum níutíu metra löngum Njálur-
efli verður tekið í Sögusetrinu á Hvolsvelli 2. febrúar af Vil-
borgu Örnu pólfara. Þetta er nýr möguleiki í afþreyingu á 
Suðurlandi og vonir standa til að með honum verði hægt að 
auka enn áhuga ferðamanna og íbúa á Njálu. 

Það eru Gunnhildur og Christina hjá Fjallasaum ehf. 
sem eiga hugmyndina að þessari nýjung og hafa þær 
eytt  ómældum tíma í að koma refilsaumnum á laggirnar. 
Christina var í viðtali á útvarpsstöðinni P4 Värmland í Sví-
þjóð um framtakið og einnig birtist grein í Värmland Folk-
blad um refilsauminn. 

Að saumaskapnum loknum verður refillinn geymdur í 
Sögusetrinu á Hvolsvelli. -gun

Vilborg pólfari 
tekur fyrsta sporið
Útsaumur á refl i með myndum úr Njálu er 
að hefj ast á Hvolsvelli. 

Í PRENTUN  Refillinn verður geymdur í Sögusetrinu á Hvolsvelli en 
áður þarf að sauma í hann ansi mörg spor.



NÝ VEFSÍÐA
Ný vefsíða fyrir erlenda ferðamenn var nýlega tekin í 
notkun. Hún heitir wheniniceland.com og er tilgangur 
hennar að auðvelda ferðamönnum að finna þjónustu 

og afþreyingu við sitt hæfi. Íslensk fyrirtæki geta 
skráð sig á vefsíðuna sér að kostnaðarlausu.

Leikkonan Tristan Gribbin leiðir hug-
leiðslutíma samkvæmt stundaskrá í 
Baðhúsinu á miðvikudagskvöldum og 

er jafnframt að skipuleggja nýja andlega 
deild Baðhússins. Hún fer af stað með 
námskeiðið BE THE CHANGE, eða vertu 
þinnar eigin gæfu smiður, næstkomandi 
miðvikudag ásamt Sólveigu Eiríksdóttur, 
eiganda veitingastaðarins Gló. Nám-
skeiðið, sem stendur yfir í fjórar vikur, 
er kennt þrisvar í viku og er ýmislegt 
innifalið en hugleiðslutæknin Modern Day 
Meditation notuð sem leiðarljós.

 „Námskeiðið er einstaklingsmiðað og 
fá þátttakendur tækifæri til að breyta lífi 
sínu og opna á nýja möguleika, en hver 
og ein hannar sína leið að bættu lífi meðal 
annars með hjálp hugleiðslu og jóga,“ 
segir Tristan. Í hugleiðslunni notar hún 
hreyfingu, tónlist og öndun sem  hjálpa til 
við að ná tökum á henni. „Þá mun Solla, 
sem ég vil meina að sé leiðandi ljós í 
heilsuheiminum, vera með fyrirlestur um 
heilbrigðan lífsstíl og munum við borða 
saman hollan mat á Gló tvívegis á meðan 
á námskeiðinu stendur.“ 

Tristan byrjaði að hugleiða fyrir 
þrettán árum. Hún segist hafa náð dýpri 
tengslum við sjálfa sig og að hugleiðsl-
an hafi  hjálpað henni að þróa líf sitt á 
uppbyggilegan hátt. Hún er uppalin í 
Kaliforníu en kom fyrst til Íslands árið 
1995. Hún á íslenskan eiginmann en þau 
hjónin hafa búið ásamt börnum erlendis 
síðustu ellefu ár og Tristan kynnst ýmiss 
konar hugleiðsluaðferðum. Við komuna 
til  landsins hafði hún samband við Lindu 
Péturs dóttur, eiganda Baðhússins, og bar 
undir hana þá hugmynd að bjóða upp á 
hugleiðslu. Því var vel tekið enda fer það 
vel saman við jóga sem nýtur mikilla vin-
sælda hjá viðskiptavinum stöðvarinnar.

„Modern Day Meditation hentar nú-
tímafólki sérstaklega vel,“ segir Tristan. 
Hún segir fólk meðvitað eða ómeðvitað 
rogast með alls kyns tilfinningalegar 
hindranir sem gera það að verkum að það 
lifir ekki í þeim kærleika sem það vildi. 
„Hugleiðslan hreinsar og hjálpar okkur 
að láta hjartað ráða för. Nútíminn kallar á 

það að við hugsum betur um okkur sjálf 
því flestir upplifa allt of mikla streitu. 
Þessi tækni er sérstaklega hönnuð til að 
hjálpa fólki að finna djúpa ró og skýrleika 
sem hjálpar til við að taka réttar ákvarð-
anir í lífinu. Þetta er krefjandi vinna sem 
gefur margfalt til baka.“ 

Tristan segist sjá mikinn mun á þeim 
konum sem hafa sótt hugleiðslutímana 
hennar. „Þær verða afslappaðri og vel-
líðanin skín úr andlitum þeirra. Það er 
ótrúlega fallegt og gefandi að sjá þessa 
breytingu en kjarninn í hugleiðslunni er 
alltaf sá að fólk fer inn á við og kynnist 
sjálfu sér betur. Um leið upplifir það innri 
kærleika og frið.”

HJARTAÐ RÆÐUR FÖR
BAÐHÚSIÐ KYNNIR  Leikkonan Tristan Gribbin er að fara af stað með hug-
leiðslunámskeið í Baðhúsinu. Hún segir hugleiðslu mikilvæga önnum köfnu 
nútímafólki og hjálpa því að láta hjartað ráða för.

BETRA LÍF
Tristan hefur lagt stund 
á hugleiðslu í þrettán ár.
 MYND/GVA

HEFST Á 
MIÐVIKUDAG
Skráning er á mot-
taka@badhusid.is 
og í síma 515  1900. 
Nánari upplýsingar 
er einnig að finna á 
www.badhusid.is.
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ 
sem býður auglýsendum að kynna 
vörur og þjónustu í formi viðtala og 

umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar 
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir 
jmh@365.is s 512 5473 Sverrir Birgir 
Sverrisson sverrirbs@365.is, s 512 5432 
Elsa Jensdóttir
elsaj@365.is s. 512-5427

■ FÍNT Á AUGABRAGÐI
Er allt í drasli? Franska hönnunarteymið Vaulot & Dyèvre sér við því. 
Hönnuðirnir hafa útbúið hvíta kúpla í þremur stærðum til að smella 
yfir draslið. Útkoman er stílhrein og sé mörgum kúplum stillt upp 
saman verður til fínasti skúlptúr.

Heimili sem er fullt af drasli getur með hjálp kúplanna fengið 
skandinavískt yfirbragð á augabragði. Þeir eru tilvaldir fyrir fólk sem 
á annríkt eða er latt við daglega tiltekt en auk þess er gott fyrir hvern 
sem er að geta gripið til þeirra ef gesti ber óvænt að garði. 

Kúplana má setja yfir leikföng, bækur, blöð, fatnað, matarleifar 
eða hvað sem hverjum dettur í hug.
  Sjá nánar á www.vaulotdyevre.com/

LOK YFIR DRASLIÐ

Bíllinn? Hann kemst ekkert hér 
inn, ég er að smíða kojur fyrir 
krakkana núna,“ segir Hildur Ýr 

Guðmundsdóttir hjúkrunarfræðingur 
en hún er smám saman að leggja bíl-
skúr fjölskyldunnar undir alls kyns 
smíðagræjur og tól. Hildur stundar 
nám í húsgagnasmíði við Tækni-
skólann en smíðabakterían blossaði 
upp í henni fyrir ári þegar hún skellti 
sér á smíðanámskeið fyrir konur í 
Tækniskólanum.

„Ég velti þessu fyrir mér þegar ég 
var í Fjölbraut á sínum tíma en þá lá 
svo sem ekki beinast við fyrir stelpu 
að fara í smíði, svo ég fór í hjúkrunar-
fræðina. Ég sé ekkert eftir því en nú 
er komið að smíðinni,“ segir Hildur. 
„Við vorum nýflutt heim frá Bretlandi 
og ég var heima með lítil börn þegar 
ég sá námskeiðið auglýst. Það var svo 
skemmtilegt að ég skráði mig strax í 
fullt nám,“ segir Hildur og vonast til 

að geta lokið náminu á tveimur árum. 
Hún þurfi þó að púsla því saman við 
stórt heimili en hún á þrjú börn. 

„Þetta er bæði bóklegt og verklegt 
nám en meira verklegt og þar sem 
ég er búin með stúdentspróf ætti ég 
að geta lokið þessu fyrr. Svo fer ég 
bara að viða að mér verkfærum í bíl-
skúrinn,“ segir hún sposk. Hún segist 
líka sjá um allt viðhald á heimilinu og 
verslunarferðir í húsgagnabúðir muni 
sjálfsagt brátt heyra sögunni til.

„Ja, þeim fer allavega að fækka, 
 ferðunum í Ikea. Nú fer ég bara að gera 
þetta sjálf. Það er ótrúlega góð tilfinn-
ing að búa eitthvað til og líka að geta 
búið til nákvæmlega það sem mann 
vantar. Ég vona að ég geti í framtíðinni 
teiknað mín eigin húsgögn og smíðað 
og eins heillar mig að gera upp gamalt 
og laga. Þó það sé sárt að skilja við 
hjúkrunarfræðina þá er núna draumur-
inn að vinna við smíðar.“ ■ heida@365.is

FÓR ÚR HJÚKRUN Í 
HÚSGAGNASMÍÐI
SMÍÐAR Í BÍLSKÚRNUM  Hildur Ýr Guðmundsdóttir vakti upp gamlan smíða-
áhuga þegar hún dreif sig á námskeið í Tækniskólanum fyrir ári. Nú stundar 
hún fullt nám í Tækniskólanum og hefur lagt undir sig bílskúrinn.

TRÉSMÍÐI 
FYRIR 
KONUR
Námskeiðið sem 
kveikti aftur smíða-
áhuga Hildar 
hefst á morgun í 
Tækniskólanum. 
Smíðaður er lítill 
eldhúskollur sem 
nýtist einnig sem 
hirsla.
Námskeiðið er 
kennt á kvöldin en 
allar nánari upp-
lýsingar er að finna 
á www.tskoli.is.

ÚR HJÚKRUN Í SMÍÐAR 
Hildur Ýr hjúkrunarfræð-
ingur endurvakti smíða-
áhugann og stundar nú 
nám í húsgagnasmíði við 
Tækniskólann.
MYND/VALLI

ALLT SLÉTT OG FELLT
Saman mynda kúplarnir skúlptúr.

UPPLAGT Í BARNAHERBERGIÐ
Hæglega má fela dótið með kúplunum.

Save the Children á Íslandi

Kynntu þér úrvalið á www.okkarbakari.is
og á facebook.com/okkarbakarí

Mikið úrval af skemmtilegum 
kökum í afmælið

GOTT Í
BARNAAFMÆLIÐ

Okkar bakarí | Iðnbúð 2 | 210 Garðabær  | Sími: 565 80 70

Tangled, Cars, Hello Kitty, Spiderman,
Barbie, Svampur Sveinsson og margt fleira.

 Bjóðum
  einnig upp á
  eggjalausar
     tertur
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STARF – vinnumiðlun og 
ráðgjöf ehf. (STARF) er tæp-
lega ársgamalt fyrirtæki 

sem stofnsett var af Samtökum 
atvinnulífsins (SA) og Alþýðu-
sambandi Íslands (ASÍ) í kjöl-
far samkomulags milli þeirra, 
Vinnumálastofnunar og velferðar-
ráðuneytisins um að efnt skyldi 
til þriggja ára tilraunaverk efnis. 
Verkefnið tók yfir þjónustu af 
Vinnumálastofnun rúmlega fjórð-
ungs atvinnuleitenda sem tilheyra 
tilteknum stéttarfélögum og fer 
þjónustan fram í miðstöðvum 
þessara stéttarfélaga. Markmiðið 
er að efla áhersluna á vinnumiðl-
unarþáttinn og stuðla að virkari 
vinnumarkaðsaðgerðum og auka 
þannig líkurnar á að atvinnuleit-
endur komist aftur til starfa.

Aðalverkefnið að finna störf
STARF er framkvæmdaraðili verk-
efnisins, annast faglega stýringu 
þess, en atvinnuráðgjafar STARFs 
eru staðsettir í fjórum þjónustu-
miðstöðvum á vegum stéttar-
félaganna er taka þátt í verk-
efninu. Á höfuðborgarsvæðinu 
eru tvær miðstöðvar, önnur  hjá 
VR og hin hjá iðnfélögum. Þriðja 
miðstöðin er hjá VSFK í Reykja-
nesbæ og þjónustar fimm stétt-
arfélög á svæðinu og sú fjórða er 
hjá Afli starfsgreinafélagi á Egils-
stöðum og þjónustar stéttarfélög á 
Austurlandi.

Rætt var við rekstrarhagfræð-
inginn Þorstein Fr. Sigurðsson 
sem er framkvæmdastjóri STARFs, 
en fyrr starfaði hann sem fram-
kvæmdastjóri Stjórnlagaráðs. 

„Þjónustan hófst í byrjun ágúst 

og hefur gengið ágætlega. Grunn-
urinn eru vel menntaðir atvinnu-
ráðgjafar sem standa sig frábær-
lega. Álagið er mikið, verkið ekki 
einfalt og það tók tíma að læra á 
umhverfið og fá allt til að virka,“ 
segir Þorsteinn.

Og hefur gengið að finna störf 
fyrir fólk? „Það er aðalverkefnið 
og mjakast, þó við höfum vissu-
lega staðið frammi fyrir þeirri 
staðreynd að of fá störf verða til 
á vinnumarkaðinum og gerir það 

starfið ekki auðvelt. Við trúum 
því þó að ástandið fari batnandi.“

Þjónustan nær atvinnuleitendum
Af hverju þetta tilraunaverkefni? 
„Jú það er sannfæring þeirra 
samtaka er að STARFi standa að 
minni þjónustukjarnar á vegum 
stéttarfélaganna sem þegar eru 
að bjóða félögum sínum marg-
víslega aðra þjónustu geri ein-
staklingunum það léttara að 
sækja þjónustuna þangað en til 

stórrar stofnunar. Þarna er betri 
þekking til staðar á þörfum, fag-
þekkingu, reynslu og bakgrunni 
fólks og þægilegra að vísa á aðra 
þjónustu sem er í boði innan 
félaganna. Þannig eru meiri 
möguleikar á að unnt sé að vísa 
atvinnu rekendum á atvinnuleit-
endur sem þeir eru að leita eftir 
og hæfa þeirra  kröfum.“

Er STARF þá í samkeppni við 
Vinnumálastofnun og er verið 
að einkavæða þessa þjónustu? 

„STARF er ekki í samkeppni við 
Vinnumálastofnun, heldur í sam-
starfi. Það er verið að leita nýrra 
leiða til að þjónusta atvinnu-
leitendur, fara í minni þjónustu-
einingar með ákveðinni sér-
hæfingu. Þjónustan er færð nær 
atvinnuleitendunum yfir í um-
hverfi sem þeir eiga að finna sig 
betur í og sækja aðra þjónustu 
til, það er stéttarfélaganna. Með 
þessu verður þjónustan persónu-
legri og markvissari.“ 

Þó að samtökin sem að verk-
efninu standa hafi valið rekstr-
arfélaginu félagaformið „ehf.“ og 
verkefnið færist frá ríkisstofnun 
er þetta ekki  einkavæðing, enda 
bæði samtökin SA og ASÍ fjölda-
hreyfingar atvinnurekenda og 
launafólks í landinu.  

Liðsstyrkur
STARF er aðili að verkefninu 
Liðsstyrkur. „Þessa dagana er 
 áherslan á það verkefni, en það 
gengur út á að koma atvinnu-
leitendum, sem eru að missa 
bótarétt sinn, í tímabundið starf 
og fá atvinnurekendur fjárstuðn-
ing því samfara. Þetta er afar 
mikilvægt verkefni sem mun vara 
út árið og ríki, sveitarfélög og at-
vinnurekendur hafa tekið vel við 
sér og senda inn störf sem STARF 
og Vinnumálastofnun finna síðan 
hæfa atvinnuleitendur í. Verk-
efnið er stórt og ögrandi að takast 
á við og byrjun þess lofar góðu,“ 
segir Þorsteinn. Frekari upp-
lýsingar um STARF má finna á: 
www.starfid.is. Upplýsingar um 
verkefnið Liðsstyrk er að finna á 
www.lidsstyrkur.is.

Ný leið í þjónustu við atvinnuleitendur
STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands sem tók til starfa á 
síðasta ári og þjónustar fjórðung atvinnuleitenda í landinu.

Þorsteinn Fr. Sigurðsson, framkvæmdastjóri Starfs, ásamt samstarfskonu sinni, Sigríði Agnesi Jónasdóttur sérfræðingi.
 MYND/GVA

Markmið okkar er að undir-
búa nemendu r f y r ir 
vinnumarkaðinn og gefa 

þeim tólin sem þeir þurfa til að 
fara út í atvinnuleit. Hvernig þeir 
eigi að bera sig að, markaðssetja 
sig og byggja upp starfsferilinn,“ 
segir Andri Tómas Gunnarsson, 
umsjónarmaður atvinnuþjónustu 
HR. Þá segir hann einnig mikil-
vægt að nemendur viti út í hvað 
þeir eru að fara. „Margir fá sjokk 
þegar þeir fara að leita eftir vinnu. 
Sumir halda að þetta verði auðvelt 
sem það er yfirleitt ekki og tekur 
mun lengri tíma en margir gera sér 
grein fyrir,“ útskýrir Andri.

Til að koma þessum upp lýs-
ingum til skila til nemenda eru 
reglulega haldnar vinnusmiðjur í 
skólanum en ein slík verður  haldin 
í HR á miðvikudaginn frá 15.30 
til 17 í stofu M 105. „Við byrjum á 
klukkutíma yfirferð yfir praktísk 
atriði varðandi ferilskrár, virkjun 
tengslanets, klæðnað, framkomu, 
atvinnuviðtalið sjálft og eftirfylgni. 
Þá munum við kortleggja þrjú störf 
með nemendunum, drauma starfið, 
raunhæft starf og það starf sem þau 
myndu sætta sig við,“ telur Andri 

upp. Vinnusmiðjan er opin fyrir 
masters- og BS-nema og er aðallega 
hönnuð fyrir nemendur sem eru 
að útskrifast núna. „Þó mæta ein-
hverjir nemendur sem útskrif uðust 
síðasta sumar og hefur  gengið illa 
að finna vinnu.“ Andri segir vinnu-
smiðjurnar gefa góða raun enda 
þiggi nemendur slíka hjálp með 
þökkum. 

En hvað kemur nemendur helst 
á óvart á slíkum vinnusmiðjum? 
„Margir misskilja til dæmis  virkjun 
tengslanetsins.  Nemendum finnst 
sem þeir séu ekki að komast áfram 
af eigin verðleikum ef þeir nýta sér 
kunningsskap. Þetta er ekki rétt 
því með því eru þeir aðeins að fá 
tækifæri til að sýna hvað í þeim 
býr. Það kemst síðan  enginn neitt 
áfram nema verðleik arnir séu til 
 staðar,“ telur Andri. Hann segir 
 einnig koma fólki á óvart hve 
 margar umsóknir þarf til að fá 
svar. „Við höfum aðeins er lendar 
tölur til að miða við en í breskri 
könnun kom í ljós að útskriftar-
nemar senda að meðaltali fimm-
tíu til sextíu umsóknir en fá að-
eins um sex svör til baka. Og þar af 
kannski þrjú jákvæð,“ segir Andri 

og bendir á að nemendur séu ákaf-
lega hissa þegar þeir fá ekkert svar 
við um sóknum, ekki einu sinni 
neitun. „Þá er mikil vægt að fólk 
taki því ekki persónulega, gefist 
upp og haldi að það þyki ekki nógu 
hæft. Það getur verið að búið sé 
að ráða í  starfið innanhúss eða að 
 starfið hafi verið öðrum ætlað frá 
upphafi,“ segir Andri. Hann segir 
mikil vægt að nemendur átti sig á 
því hvernig markaðurinn gangi 
fyrir sig. „Fólk verður að búa sér 
til sín eigin tækifæri. Þau störf sem 
eru auglýst eru aðeins þrjátíu til 
fjörutíu prósent þeirra sem eru í 
boði. Því þarf að virkja tengslanetið 
til að fá upplýsingar um önnur laus 
störf sem jafnvel eru aðeins auglýst 
innan fyrirtækja.“

Andri fær til liðs við sig tvo sér-
fræðinga í vinnusmiðjuna á mið-
vikudaginn, annars vegar Báru 
Mjöll Ágústsdóttur, forstöðumanns 
mannauðsdeildar Samskipa, og 
hins vegar Öldu Sigurðar dóttur, 
sem starfar sem stjórnendamark-
þjálfi. Þær munu svara spurn-
ingum nemenda og gefa innsýn 
inn í það sem stjórnendur leita eftir 
í fari umsækjenda.

Skiptir miklu að virkja tengslanetið
Atvinnuþjónusta Háskólans í Reykjavík heldur reglulega vinnusmiðjur fyrir útskriftarnemendur sína til að auðvelda þeim 
atvinnuleit að loknu námi. Mörgum kemur á óvart hve langan tíma getur tekið að sækja um og fá vinnu. Þá er gott að kunna réttu 
aðferðirnar til að takast á við vandann.

„Margir fá sjokk þegar þeir fara að leita eftir vinnu. Sumir halda að þetta verði auðvelt 
sem það er yfirleitt ekki og tekur mun lengri tíma en margir gera sér grein fyrir,“ segir 
Andri Tómas Gunnarsson, umsjónarmaður atvinnuþjónustu HR. MYND/GVA
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Límtré Vírnet ehf. býður 
upp á bílskúrshurðir sam-
settar á Íslandi. Um er að 

ræða hefðbundnar f leka hurðir 
sem ganga upp og inn í  brautum. 
Efnið í hurðirnar kemur frá 
Amarr Garage Doors í Banda-
ríkjunum. „Í verksmiðju okkar í 
Borgarnesi er efnið í hverja hurð 
valið saman og sniðið að þeim 
bílskúrsdyrum sem hurðin á að 
loka,“ segir Einar Óskarsson hjá 
Límtré Vírnet ehf.

Hurðirnar eru settar saman 
úr nokkrum flekum sem eru 36 
millimetra þykkir. Ytra og innra 
byrði er byggt úr galvaníseruðu 
og lituðu stáli með polystyrene-
einangrun á milli. Hægt er að fá 
þrjár gerðir glugga í hurðirnar 
og lit að eigin vali eftir RAL-lita-

kerfinu en staðallitur hurðanna 
er hvítur. 

Afgreiðslutími er stuttur eða frá 
fjórum og upp í tíu daga, allt eftir 
gerð og umfangi hverrar  pöntunar. 
„Með hurðunum eigum við svo 
mótordrif frá MHouse á Ítalíu. 
Þau eru framleidd með öryggi, 
 endingu og gæði í huga og fylgja 
tvær fjarstýringar hverju drifi.“ 

Límtré Vírnet er einnig með 
stærri iðnaðarhurðir frá Lindab í 
Danmörku sem eru sér smíðaðar 
fyrir hvert hurðargat. „Hægt er að 
fá þær með gluggum og göngu-
hurð eftir óskum hvers og eins. 
Hurðirnar henta vel fyrir stærri 
sem smærri iðnaðarhús ásamt 
landbúnaðarbygging um þar 
sem kröfur eru gerðar til styrks, 
 öryggis og áreiðanleika.

Gæðahurðir 
á methraða
Límtré Vírnet ehf. starfrækir samsetningarverksmiðju 
í Borgarnesi þar sem bílskúrshurðir eru sérsniðnar 
eftir pöntun á methraða. 

Hægt er að fá hurðir frá Límtré Vírnet í mörgum litum og stærðum og val er milli þriggja 
gluggategunda.  

Allt of mörgum hættir til að líta 
á bílskúra sem hentug og stór 
geymslupláss fyrir ýmsa mis-

gagnlega hluti sem oft verða aldrei 
notaðir aftur. Ef fjölskyldumeð-
limir vilja ekki henda gömlum 
munum eða húsgögnum lenda þeir 
 gjarnan inni í bílskúr þar til einhver 
vill mögulega nýta við komandi hlut 
síðar. Sjaldan gerist það og því eru 
bílskúrar oft fullir af ónýtu drasli 
eða hlutum sem enginn mun nota. 
Bílskúra er hins vegar hægt að nýta 
til margra betri og skemmtilegri 
hluta eins og listinn hér gefur til 
kynna. 

Leikherbergi fjölskyldunnar
Bílskúr er auðveldlega hægt að 
breyta í skemmtilegt leikherbergi 
fyrir alla fjölskylduna. Biljarðborð 
og borðtennisborð henta sérstaklega 

vel í bílskúrinn enda plássfrek. Hægt 
er að hengja píluspjaldið upp á vegg 
og finna dúk fyrir breik dansarann 
í fjölskyldunni. Ef aukasjónvarp er 
til staðar má tengja það við leikja-
tölvuna og stilla styrkinn hátt. Síðan 
má innrétta hluta bílskúrsins fyrir 
leikskólabörnin og útbúa leikhorn. 
Golfarar geta æft púttið og bolta-
fólkið getur æft knattrak og  spyrnur. 
Góður sófi skemmir ekki fyrir og 
borð og stólar þjóna pókerspilurum 
og öðru spilafólki á öllum aldri.

Heimaskrifstofa
Þeir sem stunda eigin atvinnurekstur 
eða vinna mikið heima fyrir ættu að 
íhuga þann kost að koma fyrir góðri 
vinnuaðstöðu í bílskúrnum. Það er 
ekki nauðsynlegt að leggja allan 
skúrinn undir slíka aðstöðu en það 
fer auðvitað eftir starfsemi viðkom-
andi fyrirtækis eða starfi þess sem 
nýtir sér aðstöðuna. Yfirleitt dugir 
að hafa gott borð og stól, tengingar 
fyrir tölvu og nokkrar hillur. Krass-
tafla, mjúkur sófi, tímaritakarfa 
hjálpa líka oft til og ekki má gleyma 
kaffikönnu og litlum ísskáp til að 
næra líkama og sál. Ef við á er einnig 
hægt að nýta bílskúrinn undir lager 
atvinnu rekstursins.

Líkamsrækt í skúrnum 
Nú er hægt að draga hlaupahjólið 
út í skúr og sækja sippu bandið og 
lóðin. Það er mjög einfalt að breyta 
bílskúrnum í litla og einfalda lík-
amsræktarstöð. Hægt er að stunda 
leikfimi með aðstoð sjónvarps eða 
útvarps, sippa undir  dúndrandi 
tónlist og lyfta lóðum. Ef fjöl-
skyldumeðlimir eiga hjólabretti, 
æfingastöðvar og handlóð er skúr-
inn rétti staðurinn.  Kosturinn við 

slíka líkamsræktarstöð er að allir 
fjölskyldumeðlimir geta tekið þátt 
og svitnað saman. Framtakssamir 
bílskúrseigendur geta síðan útbúið 
sturtuklefa í skúrnum og þá er allt 
til reiðu.

Bílskúrsböndin 
Margir vinsælar hljómsveitir (og 
óþekktar reyndar líka) hófu tón-
listar feril sinn í bílskúrnum enda 
yfirleitt afar hentugt æfingarhús-

næði ef nágrannarnir eru sæmi-
lega skilningsríkir. Ef gluggar eru á 
bílskúrnum þykir sjálfsögð  kurteisi 
að hylja þá með hljóðdeyfandi hlut-
um eins og dýnum eða koddum. 
Upprennandi tónlistar stjörnur 
þurfa auðvitað sófa og lítinn ísskáp 
undir léttar veitingar sem örva 
sköpunar gleðina. Svo er alltaf stutt 
í ís skápinn heima ef hljómsveitar-
meðlimir eru mjög svangir og ís-
skápurinn í skúrnum er tómur. 

Góður bílskúr getur stækkað íbúðina
Margir bílskúrar nýtast illa og eru oft fullir af gömlu drasli. Með smá hugmyndaflugi og vinnu má breyta skítugum bílskúr fullum 
af drasli í gagnlega framlengingu af íbúðarhúsnæðinu.
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Eignamiðlun kynnir: Glæsilegt 
og sérstaklega vandað 451 
fm nýlegt einbýlishús við 
Lindarbraut á Seltjarnarnesi.

H úsið er fullbúið og lóðin 
með vönduðum harðviðar-
pöllum og steyptu plani. 

Mikil lofthæð og falleg hönnun 
einkenna húsið. Tveggja her-
bergja íbúð er inn af jarðhæð og 
unglingaherbergi í kjallara með 
sérbaðherbergi sem gerir húsið 
einkar fjölskylduvænt.

Á jarðhæð, sem er aðalhæð, er 
komið inn á gott flísalagt hol. Þar 
er gestasnyrting og fataskápur. 
Íbúðin er parketlögð með stofu, 
eldhúskrók, svefnherbergi og 
flísalögðu baðherbergi. 

Úr holi er einnig gengið í 
einkar glæsilega og bjarta stofu 
með gasarni og steinahleðslu á 
 veggjum að hluta. Vandað  parkett 
er á  gólfum. Inn af stofu er svo 
opið yfir í vandað og rúmgott eld-
hús og borðstofu með parketti á 
 gólfum og stórum gluggum. Opið 

er út í garð með rennihurðum. 
Á hæðinni er eitt svefnherbergi 
og sjónvarpsstofa með parketti á 
 gólfum og mikilli lofthæð. Auð-
velt væri að útbúa herbergi þar 
sem sjónvarpsstofan er. Baðher-
bergið á hæðinni er glæsilegt með 
flísum í hólf og gólf og innrétt-
ingum, baðkari og innbyggðri 
sturtu. Úr holi er svo bjartur stigi 
upp í ris með loft gluggum. Í risi 

er stór hjónasvíta með  þremur 
innbyggðum fataskápum og 
gengið út á stórar svalir. Svítan 
er parkett lögð og um 60 fm sam-
kvæmt teikningu. Lofthæð er góð 
og þakgluggar yfir að hluta. 

Allar nánari upplýsingar um 
eignina utan opnunartíma gefur 
Hilmar Þór Hafsteinsson, lög-
giltur fasteignasali, í síma 824-
9098 eða hilmar@eignamiðlun.is.

Glæsihús á Seltjarnarnesi

Einkar vandað einbýlishús við Lindarbraut á Seltjarnarnesi. 

 
Ársalir 1, íbúð 901 - 201 Kópavogur 
Mjög glæsileg 100 m2 3ja herbergja íbúð á 9. hæð 
í vönduðu lyftuhúsi við Ársali 1 í Kópavogi. Íbúðin 
skiptist í forstofuhol, tvö rúmgóð svefnherbergi, 
góða stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi og 
þvottahús ásamt geymslu. Glæsilegar innréttingar 
og gólfefni. Mikið útsýni er úr íbúðinni til suðurs og 
austurs. V. 28,9 m.

 
Þórðarsveigur 15 - 113 Reykjavík 
Falleg og björt 91,7 m2, 3ja herbergja íbúð á jarð-
hæð ásamt bílastæði í bílakjallara við Þórðarsveig 
15 í Reykjavík. Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, 
forstofu, baðherbergi, þvottahús, stofu, eldhús og 
borðstofu. Íbúðinni fylgir 8,1 m2 sérgeymsla. Eignin 
er laus til afhendingar strax. 23,5 m.

 
Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur 
218,9 m2 skrifstofuhæð á 4. hæð við Bæjarlind 
14-16 í Kópavogi. Eignin þarfnast standsetningar en 
hún er án gólfefna og í raun tilbúin til innréttinga 
að mestu leyti. Eignin er laus til afhendingar strax. 
V. 19,9 m.

 
Örvasalir 3 - 201 Kópavogur  
Sérlega glæsilegt og vel skipulagt 290,6 m2 ein-
býlishús á 2 hæðum á flottum stað við Örvasali 3 í 
Kópavogi. Eignin er í byggingu og selst í því ástandi 
sem hún er í í dag. Eignin er laus til afhendingar 
strax. V. 48,9 m.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 
WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

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

Glæsilegt 225,6 m2 ein-
býlishús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr við 
Stórakrika 10 í Mosfellsbæ. 
Eignin er mjög vel skipulögð 
með fallegri innfelldri lýsingu 
og mikilli lofthæð, glæsilegar 
innréttingar og falleg gólfefni. 
V. 62,9 m.

Stórikriki 10 - 270 Mosfellsbær 

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

94,8 m2, 3-4ra herbergja 
endaíbúð á 3. hæð í 3ja 
hæða fjölbýli við Miðholt í 
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í 
forstofu, baðherbergi, eldhús, 
stofu, tvö rúmgóð svefnher-
bergi og sjónvarpshol sem 
er auðvelt að breyta í svefn-
herbergi. Eignin er laus til 
afhendingar strax. V. 20,9 m.

Miðholt 11, íbúð 303 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús þriðjudaginn 29. 
janúar frá kl. 17:00 til 17:30

Björt og falleg 93,5 m2, 4ra 
herbergja íbúð á efstu hæð 
í 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Laufengi 15 í Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í þrjú svefnherbergi, 
forstofu, þaðherbergi, stofu 
og eldhús. Íbúðinni fylgir 
sérgeymsla í sameign. Eignin 
er laus til afhendingar strax. 
V. 21,7 m.

Laufengi 15, íbúð 302 - 112 Reykjavík 

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

Hvammsgerði 1 - 108 Reykjavík 
Mjög fallegt 160,4 m2 einbýlishús 
á 2 hæðum með aukaíbúð í 
kjallara ásamt 36,8 m2 bílskúr 
við Hvammsgerði 1 í Reykjavík. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. 
Góðar timburverandir eru við 
húsið. Húsið hefur verið töluvert 
endurnýjað. Eignin er laus til 
afhendingar strax. V. 44,9 m.

Suðurhólar 35A, íbúð 201- 111 
Reykjavík Mjög falleg 86,1 m2, 3ja herbergja íbúð 
með sérinngangi og svölum í suður á 2. hæð við 
Suðurhóla 35A í Reykjavík. Íbúðin skiptist í tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús 
(innan íbúðar), eldhús og stofu. Eignin er laus til 
afhendingar strax. V. 22,9 m.

Laxatunga 7 - 270 Mosfellsbær 
Fallegt 203,4 m2 einbýlishús með 
innbyggðum bílskúr á stórri lóð við 
Laxatungu 7 í Mosfellsbæ. Húsið 
er mjög smekklega hannað, mjög 
mikil lofthæð sem gerir húsið mjög 
glæsilegt. Garður er þökulagður 
og með miklum trjágróðri.
V. 53,5 m.

Krókabyggð 17 - 270 Mosfellsbær 
Glæsilegt 97,2 m2 endaraðhús á 
stórri eignarlóð við Krókabyggð 
í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í 
forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, 
gott hjónaherbergi, barnaherbergi, 
baðherbergi m/sturtu og þvotta-
hús/geymslu. Falleg aðkoma, stór 
suðvesturlóð og pallur. V. 32,9 m.

Hesthamrar 8 - 112 Reykjavík 
212,6 m2 einbýlishús á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr við 
Hesthamra 8 í Reykjavík.  Gott 
skipulag. 3-4 svefnherbergi. 
Sólskáli með arinstæði. Gróinn 
garður með timburveröndum. Stórt 
hellulagt bilaplan. Eignin er laus til 
afhendingar strax. Húsið þarfnast 
lagfæringar að innan. V. 44,9 m.
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Löggiltur fasteignasali

Elín Viðarsdó r  
Lögg. fasteignasali 

 Flétturimi 9 

elin@fasteignasalan.is               Sími: 695 8905 

Vegna 
mikillar sölu 
vantar eignir 

á skrá 
Rúmgóð 3-4 herb., 114,5 fm  Innangengt í lokað bílskýli  
Þvo ahús innan eignar  Stór SV verönd  

Möguleiki á skiptum á dýrari eign innan hverfis  

Opið hús fimmtudaginn 31.01. kl. 17:30 - 18:00 
26,9 m. 
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

ASPARHVARF – KÓPAVOGI
 –  243,1 fm.parhús ásamt 34,6 fm. innb. bílskúr.
 –  Tvennar stórar svalir. Stórar verandir.
 –  Innréttað á afar vandaðan máta.
 –  Glæsileg eign á útsýnisstað.               

STRAUMSALIR – KÓPAVOGI
 –  5 herbergja 129,8 fm. íbúð á 3. hæð í 5 íbúða húsi.
 –  4 svefnherbergi.
 –  Mahogny í eldhúsinnréttingu, skápum og hurðum.
 –  Stórkostlegt útsýni.    

SAFAMÝRI – REYKJAVÍK
 –  118,6 fm. neðri sérhæð auk sér geymslu í kjallara.
 –  28,4 fm. bílskúr, innréttaður sem studíóíbúð.
 –  4 svefnherbergi. 
 –  Svalir til suðurs og vesturs.                                                          

HAMRABERG – REYKJAVÍK.
 –  128,2 fm parhús á tveimur hæðum.
 –  Þrjú svefnherbergi.
 –  Góður afgirtur garður.
 –  Rólegt og barnvænt hverfi.                                                         

HOLTAGERÐI – KÓPAVOGI
 –  221,0 fm. steniklætt einbýlishús að meðt. 60,0 fm. bílskúr.
 –  4 svefnherberbergi.
 –  Skjólsæll garður með um 70 fm . verönd.   
 –  Hellulögð aðkoma. 

HVERAFOLD – REYKJAVÍK.
 –  275,5 fm. einbýlishús á tveimur hæðum.
 –  3ja herbergja sér aukaíbúð á jarðhæð.
 –  Vel við haldin eign.
 –  Eign sem býður upp á marga möguleika.                                              

MELALIND – KÓPAVOGI
 –  4ra herbergja glæsileg útsýnisíbúð á 2. hæð.
 –  Endaíbúð með gluggum í þrjár áttir.
 –  27,6 fm. bílskúr.
 –  Stórar yfirbyggðar svalir til suðurs  

með góðu útsýni.                              

ESPIGERÐI – REYKJAVÍK
 –  158,6 fm. íbúð á tveimur hæðum auk 7,5 fm. sér geymslu.
 –  Sér stæði í bílageymslu.
 –  Þrennar svalir, útsýni yfir borgina.
 –  Húsvörður. 

ASPARÁS – GARÐABÆ
 –  Vönduð 116,0 fm íbúð á efri hæð að meðtalinni  

66,7 fm. sér geymslu.
 –  Sérinngangur.
- Innréttuð eftir teikn. frá innanhússarkitekt.
 –  Falleg staðsetning við opið svæði með útsýni að 

Reykjanesi.

VATNSSTÍGUR – REYKJAVÍK
 –  Fallegt uppgert steinhús í hjarta miðborgarinnar.
 –  108,2 fm. endurnýjuð íbúð á 2. hæð.
 –  Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar.
 –  Íbúðin var endurnýjuð á afar vandaðan 

máta árið 2010.                    

LINDARBRAUT – SELTJARNARNESI
 –  74,0 fm. íbúð á jarðhæð/kjallara á sunnanverðu Seltjarnarnesi.
 –  Útsýni úr íbúðinni út á sjó til suðurs og vesturs. 
 –  Sérinngangur.
 –  Eitt sér bílastæði á lóð fylgir.

BREKKULÆKUR – REYKJAVÍK
 –  106,4 fm. íbúð á 2. hæð að meðtalinni 11,5 fm. sér 

geymslu.
 –  Stórar austursvalir út af stofu.
 –  Nýlegir gluggar, þak og skolplagnir frá húsi.
 –  Göngufæri í sundlaug. Stutt í alla þjónustu.                     

AUSTURSTRÖND – SELTJARNARNESI
 –  62,5 fm. íbúð á 5.hæð auk 4,6 fm. sér geymslu.
 –  Lyftuhús.
 –  Björt stofa. Sjónvarpshol og rúmgott svefnherbergi.
 –  Svalir með frábæru útsýni til norðurs.  

BRÆÐRABORGARSTÍGUR – REYKJAVÍK
 –  80,7 fm. 2ja – 3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
 –  Tvennar svalir, til suðausturs og norðvesturs.
 –  Samliggjandi borð – og setustofa. Eitt svefnherbergi. 
 –  Laus til afhendingar við kaupsamning. 

NÝBÝLAVEGUR – KÓPAVOGI
- 52,1 fm. íbúð ásamt 9,4 fm. íbúðarherbergi á jarðhæð og 

15,9 fm. þvottaherb./geymslu.
- 20,9 fm. bílskúr. 
- Nýleg innrétting í eldhúsi.
- Suðursvalir.

RAUÐAVAÐ – REYKJAVÍK
 –  Vönduð 91,3 fm. íbúð á jarðhæð.
 –  Sérinngangur auk sér stæðis í bílageymslu.
 –  Sér hellulögð verönd til suðurs.
 –  Eikarinnréttingar og þvottaherbergi  

innan íbúðar.                

2JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA 4RA  – 6 HERBERGJA SÉRBÝLI

69,9 millj.36,9 millj.

38,9 millj. 35,3 millj.

45,9 millj.

73,0 millj.

39,5 millj.

39,5 millj.

36,9 millj.

36,9 millj.

21,9 millj.

28,5 millj.

26,9 millj.

22,9 millj.

23,9 millj.

Vel skipulagt og mikið endurnýjað um 236,5 fm. raðhús á tveimur hæðum að meðtöldum 37,0 fm. bílskúr. Búið að endur-
nýja öll gólfefni, innréttingar, skápa og hurðir. 4 svefnherbergi. <B> Verð 59,7 millj.<BL>

Virðulegt 380,0 fm. einbýlishús á þremur hæðum auk bílskúrs á frábærum stað við Landakotstún. Þrjár samþykktar íbúðir. 

Mögulegt að byggja eina hæð ofan á húsið. <B>Nánari uppl. veitir Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali.<BL>

NESBALI  – SELTJARNARNESIHÓLAVALLAGATA  – REYKJAVÍK

NesbaliHólavallagata

19,9 millj.



SVÖLUÁS – HAFNARFIRÐI.
–  205,8 fm. endaraðhús að meðt.25,3 fm. bílskúr.
–  16,6 fm. útsýnissvalir til suðurs.
–  4 svefnherbergi. 
–  Vandað baðherbergi.

ÞJÓRSÁRGATA – REYKJAVÍK
 –  112,4 fm. einbýlishús á tveimur hæðum.
 –  Mikið endurnýjuð húseign.
 –  439,5 fm. eignarlóð.
 –  Mögulegt að byggja bílskúr á lóðinni.                    

LEIÐHAMRAR – REYKJAVÍK
 –  170,0 fm parhús með innb. 28,6 fm. bílskúr.
 –  4 svefnherbergi.
 –  Stórkostlegt útsýni af efri hæð.
 –  Vel staðsett eign við opið svæði.                    

MÓAFLÖT – GARÐABÆ
 –  160,7 fm. raðhús auk 42,7  fm. bílskúrs.
 –  Hús mikið endurnýjað fyrir um 10 árum síðan.
 –  3 svefnherbergi.
 –  Ræktuð og skjólgóð lóð til suðurs og vesturs.  

NAUSTABRYGGJA – REYKJAVÍK
 –  210,6 fm. 7 herbergja íbúð á tveimur hæðum.
 –  Sér stæði í bílageymslu.
 –  5 svefnherbergi.
 –  Glæsileg íbúð. Aukin lofthæð.                                        

BARMAHLÍÐ – REYKJAVÍK
 –  119,0 fm. 5 herbergja íbúð á 2. hæð.
 –  Svalir til suðvesturs út af stofum.
 –  Mikið opin íbúð, en auðvelt að skipta upp aftur.
 –  Sameiginlegur inngangur með risíbúð.                          

KRÍUHÓLAR – REYKJAVÍK
 –  116,1 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð.
 –  25,9 fm. bílskúr.
 –  3 svefnherbergi.
 –  Svalir til suðvesturs.                                                        

STIGAHLÍÐ – REYKJAVÍK
 –  149,4 fm. neðri sérhæð auk 28,5 fm. bílskúrs.
 –  3 herbergi auk forstofuherbergis. 
 –  Stofa/borðstofa með arni.
 –  Hús klætt að utan.                                                              

LAUGARVEGUR- VERSLUNARHÚSNÆÐI.
- 123,7 fm. verslunarhúsnæði.
- Ný gólfeni, raflagnir, lýsing o.fl.
- Laust til afhendingar 1. febrúar nk.
- Frábært fjárfestingartækifæri.

MÖRKIN- TIL LEIGU EÐA SÖLU. 
- 158,8 fm. verslunar- og lagerhúsnæði.
- Vel staðsett við fjölfarna umferðaræð
- Fjöldi bílastæða.

LÓNSBRAUT – HAFNARFIRÐI
- 175,0 fm iðnaðarhúsnæði.
- Stór salur með góðri lýsingu og innkeyrsludyrum.
- Afhending getur verið fljótlega.
- Vel staðsett á hafnarsvæðinu í Hafnarfirði.     

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR-TIL LEIGU
- Um 100 fm. skrifstofuhúsnæði í góðu steinhúsi.
- Hús mikið endurnýjað fyrir um 10 árum síðan.
- 3 svefnherbergi.
- Ræktuð og skjólgóð lóð til suðurs og vesturs.

4RA  – 6 HERBERGJASÉRBÝLI ATVINNUHÚSNÆÐI

49,0 millj.

TILBOÐ ÓSKAST

24,0 millj.

TILBOÐ ÓSKAST

56,9 millj.

32,5 millj.

24,7 millj.

39,9 millj.

45,0 millj.

54,9 millj.

49,9 millj.

55,0 millj.

Nýjar íbúðir í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við Löngulínu 15-23 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 2ja til 5 herbergja 
frá 67 fm. til 157 fm. ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. Stæði í bílageymslu fylgja flestum íbúðum í lokaðri og 
upphitaðri bílageymslu. Íbúðirnar verða afhentar í mars til september 2013 án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og 
þvottahúsum. Innréttingar og innihurðir verða úr eik. Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Tvær heilar húseignir auk byggingaréttar á frábærum stað í Þingholtunum. Um er að ræða 10 útleigueiningar. 
Eignirnar eru samtals 550 fermetrar að stærð auk byggingaréttar að um 300 fermetrum til viðbótar á reitnum. Um er að 
ræða 2ja og 3ja herbergja íbúðir auk stúdíóíbúða. Íbúðirnar eru allar með eldhúsi og baðherbergi og eru allar í útleigu í dag. 
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson, löggiltur fasteignasali.

LANGALÍNA 15-23 – SJÁLANDI GARÐABÆR – NÝJAR ÍBÚÐIR FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI Í MIÐBORGINNI

Langalína Spítalastígur



Lindarbraut - Einstakt hús á Seltjarnarnesi

Mjög glæsilegt og sérstaklega vandað 451 fm nýlegt einbýlishús (byggt 2009). Um er að ræða einstaka fasteign þar sem ekkert hefur 
verið til sparað við innréttingar og tæki. Húsið er fullbúið eins og lóðin með vönduðum harðviðarpöllum og steyptu plani. Mikil lofthæð 
og falleg hönnun einkenna húsið. 2ja herbergja íbúð er innaf jarðhæð og unglingaherbergi í kjallara með sér baðherbergi sem gerir húsið 
einkar fjölskylduvænt. V. 170 m. 2273 

 Einbýli

Austurgerði - vel staðsett einbýlishús
Fallegt og vel staðsett tvílyft einbýlishús 
með fallegu útsýni. Húsið er mjög vel byggt 
og hefur fengið gott viðhald. Húsið er 
tvílyft og er aðkoma á efri hæðina. Húsið 
er skráð 238,2 fm en þar af er bílskúr 25,6 
fm. Það að auki er útgrafið rými undir 
bílskúr. Þá hefur verið samþykkt stækkun 
á húsinu á efri hæðinni til vesturs. Með 
stækkuninni yrði húsið 278 fm.  
V. 69,5 m. 2262

 Parhús

Suðurmýri - Glæsilegt parhús.
Sérstaklega vandað og fallegt 181 fm 
parhús á tveimur hæðum með bílskúr 
við Suðurmýri á Seltjarnarnesi. Húsið er 
byggt 1999/2000 og var ekkert til sparað í 
innréttingum og tækjum. Mikil lofthæð og 
falleg hönnun gerir þetta hús mjög bjart og 
skemmtilegt. Sólríkur garður er til suðurs. 
Harðviðar gluggar og sérvalinn viður í inn-
réttingum. Ljós erufrá Lumex. Hitabræðsla 
er fyrir framan hús og bílskúr. V. 59,8 m. 
2271

 Raðhús

Hverfisgata - raðhús
103,6 fm raðhús á tveimur hæðum sem 
hægt er að hafa með tveimur íbúðum. 
Stigahol er með sér inngangi. Á neðri 
hæðinni er eldhús, stofa, tvö herbergi og 
baðherbergi. Í risi er stigahol, eldhús, bað-
herbergi, herbergi og stofa. Eignin þarfnast 
verulegra endurbóta. Frábær staðsetning í 
miðbænum og eign sem bíður upp á mikla 
möguleika. V. 27,9 m. 2280 

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

 Reynimelur 23 - opið hús. 

Mjög falleg og sjarmerandi 236,6 fm neðri sérhæð með bílskúr og aukaíbúð á jarðhæð 
með sér inngangi. Aðalhæðin skiptist í forstofu, eldhús, búr, tvær samliggjandi stofur, sjón-
varpsskála, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Frá stofu er útg. niður í sér garð með ca 30 
fm sólpalli með skjólveggjum. Bílskúr er 26,5 fm og aukaíbúð 50 fm. Eignin verður sýnd 
mánudag frá kl. 17:00 og 18:00 V. 69 m. 2300 

 Brekkusmári 3 - glæsileg eign

Fallegt og vandað raðhús á tveimur hæðum með miklu útsýni. Á efri hæð er innbyggður 
bílskúr, forstofa, stigahol, eldhús með borðkrók, þrjár stofur og baðherbergi. Á neðri hæð 
er sjónvarpshol, baðherbergi, þrjú góð herbergi og þvottaherbergi. Góðar svalir eru á efri 
hæð og stór og góð verönd við neðri hæð. Mikið útsýni er til vesturs og norðurs.  
Eignin verður sýnd mánudag frá kl. 17:30 – 18:00 V. 57,5 m. 1396 

 Víghólastígur 14 - tvær samþykktar íbúðir.

Mjög gott 2ja íbúða hús á útssýnisstað. Tvær samþykktar íbúðir og hvorri íbúð fylgir 40 fm 
bílskúr. Húsið skiptist í 3ja herb. 73 fm góða og bjarta íbúð í kjallara og 166 fm efri hæð 
með 4-5 svefnherbergjum, tvennum svölum og endurnýjuðu eldhúsi. Hús í mjög góðu 
standi m.a. endurnýjað þakjárn, ofnar og ofnalagnir, eldhús o.m.fl. Mjög góð aðkoma að 
húsinu. Eignirnar verða sýndar mánudag frá kl. 17:30 - 18:00 
V. 58,5 m. 2076 

 Suðurhlíð 38D - glæsileg - mikið útsýni

Mjög glæsileg og vönduð 100,4 fm íbúð á 2. hæð ásamt tveimur stæðum í bílageymslu. 
Parket er á öllum gólfum nema á þvottahúsi og baðherbergi þar eru flísar. Vandaðar inn-
réttingar og mikið skápapláss. Góðar svalir til suðvesturs og mikið útsýni til sjávar. Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 29. janúar milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 39,0 m. 1794 

 Öldugata 41 - mögul. að yfirtaka lán. 

AUÐVELD KAUP MIKIÐ ÁHVÍLANDI - HAGSTÆÐ LÁN. Góð og velskipulögð og 2ja herbergja 
íbúð á 1. hæð í 5 íbúða húsi á eftirsóttum stað í vesturbænum. Íbúðin skiptist þannig: 
stofa, herbergi, eldhús, baðherbergi. Sameiginleg geymsla er á jarðhæð (gengið í hana frá 
baklóð). Eignin verður sýnd mánudag frá kl. 16:15-17:00 V. 15,5 m. 2287 

 Ásakór 1 - 4ra herbergja- mikið áhv. góð lán. 

Falleg 4ra herbergja 136,4 fm íbúð á 5.hæð efstu í góðu lyftuhúsi á fínum útsýnisstað. Þrjú 
rúmgóð svefnherbergi, suðursvalir, sérþvottahús, Mikið skápapláss. Opið eldhús, vandaðar 
innréttingar og gólfefni. Eignin verður sýnd mánudaginn 28.janúar milli kl. 17:30 og 
kl. 18:00. Sölumaður á staðnum. Auðveld kaup, mikið áhvílandi lán frá Íbúðalánasjóði. 

 Fornaströnd - einbýli.

Fallegt og velhannað 333,9 fm einbýlishús á Seltjarnarnesi. Húsið hefur fengið gott viðhald 
en að mestu upprunalegt að innan. Mikil lofthæð er í stofu og er húsið opið, auðvelt er að 
breyta skipulagi. Tvöfaldur bílskúr. V. 88,5 m. Upplýsingar á skrifstofu eða hjá Kjartani 
Hallgeirs í síma 824-9094. 2302 

OPIÐ HÚS
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þriðjudag



Rauðás - Vel skipulagt raðhús 
Mjög vandað og bjart 271 fm raðhús á 
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr 
við Rauðás í Reykjavík. Allt að 6 svefn-
herbergi eru í húsinu. Hellulagt plan með 
snjóbræðslu er fyrir framan húsið og góð 
verönd fyrir aftan. Gott og vel skipulagt 
fjölskylduhús. V. 57 m. 2031 

 Hæðir

Suðurgata - Hf. sérhæð með bílskúr.
Falleg 146 fm neðri sérhæð í tvíbýli ásamt 
26 fm bílskúr. Mjög góð staðsetning. Ný-
málað hús. Einstaklega gott skipulag. 3-4 
svefnherbergi. Stórar stofur. Sjónvarpshol. 
Svalir. Mjög fjölskylduvæn hæð í afar góðu 
standi. Mjög góður ræktaður garður. 2303 

 4ra-6 herbergja

Ránargata - leigutekjur.
Þriggja herbergja íbúð á 1.hæð ásamt 
íbúðarherbergi í kjallara með stofu, eldhús-
krók og sér baðherbergi sameignargangi. 
Íbúðin á 1.hæð skiptist í forstofugang, 
eldhús, stofu, baðherbergi og tvö svefn-
herbergi. Íbúðarherbergið í kjallara skiptist 
í stofu með eldhúskrók og svefnrými 
innaf stofu ásamt sér baðherbergi á sam-
eignargangi. Mjög góðar leigutekjur eru 
af eigninni eða u.þ.b. samtals 280 þús. á 
mánuði. V. 32,0 m. 2286 

Skaftahlíð- Gott hús- laus strax
Mjög góð og vel skipulögð 116 fm íbúð á 2. 
hæð. Íbúðin skiptist í forstofu, stóra stofu, 
eldhús, baðherbergi og þrjú svefnherbergi. 
Geymsla er innan íbúðar og sérgeymsla í 
kjallara. Húsið lýtur vel út að utan. Sam-
eign er góð og snyrtileg. Í kjallara er auk 
sérgeymslu, er sameiginlegt þvottahús, 
saunaklefi og sameiginleg hjóla og vagna-
geymsla. Íbúðin er laus við kaupsamning 
og er veðbandalaus. V. 28,5 m. 2291 

 3ja herbergja

Suðurhólar 35 - nýleg mjög góð 
íbúð. 
Mjög góð 3ja herbergja 86,1fm íbúð á 
2. hæð í nýlegu húsi, sér inngangur af 
svölum og svalir til suðurs. Þvottahús 
og geymsla innan íbúðar, eldhús opið í 
stofu og parket á gólfum. V. 22,9 m. 230

Njálsgata 36 - efri hæð. 
Vel skipulögð 70 fm þriggja herbergja íbúð 
á 2. hæð efstu, ein íbúð á hæð. Íbúðin 
þarfnast standsetningar. Íbúðin skiptist 
í hol, tvö svefnherbergi, stofu, eldhús, 
salerni og sturtuherbergi, í kjallara er sam-
eignlegt þvottahús og sér geymsla. V. 17,5 
m. 2290 

Súluhólar - 2ja herb.
Gullfalleg og mikið endurnýjuð tveggja 
herbergja íbúð á efstu hæð með góðu 
útsýni. Íbúðin er öll nýlega endurnýjuð, 
nýjar innihurðir, eldhúsinnrétting og tæki, 
baðherbergi, nýlegur fataskápur í herbergi, 
raflagnir og gler. V. 15,5 m. 2294 

Hvammsgerði 1 - mjög góð kaup.
Heildareignin skiptist í tvær íbúðir og 
stóran bílskúr. Húsið hefur verið tölvert 
endurnýjað og er laust til afhendingar við 
kaupsamning. Miklar skjólgirðingar eru við 
húsið og tvær timburverandir. V. 44,9 m. 
2299 

Skipholt - atvinnuhúsn. 
Skipholt 15 er 77,8 fm snyrtilegt og gott 
verslunarhúsnæði á jarðhæð í endur-
nýjuðu húsi. Góðir gluggar á framhlið. V. 
12,8 m. 2265 

Hringbraut – m. bílskýli
Mjög góð og vel skipulögð 2ja herbergja 
íbúð á 5. hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði 
í lokaðri bílageymslu. Björt og opin íbúð , 
parket á gólfum, tengi fyrir þvottavél á bað-
herbergi og góðar svalir með miklu útsýni. 
V. 20,5 millj. 

Vantar við Skúlagötu eða Lindargötu
Óskum eftir 2ja herbergja íbúð, við Skúlagötu eða Lindargötu, fyrir eldri borgara. 
Íbúðin verður staðgreidd ef um semst. Nánari upplýsingar veitir Magnús. 

Sérbýli á Seltjarnarnesi óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 200-300 fm einbýli, raðhúsi eða parhúsi á Seltjarnarnesi. 
Þarf 4 herbergi. Góðar greiðslur í boði. Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson 

 Engjasel 52 - Glæsilegt útsýni

Fimm herbergja íbúð á tveimur hæðum auk stæðis í upphitaðri bílageymslu. Efri hæð 
er ekki í skráðum fm. Á hæðinni er hol, baðherbergi, tvö herbergi, eldhús og stofa auk 
geymslu/þvottahúss sem er innaf baðinu. Í risinu eru tvö herbergi og geymsla með vaski. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 29. janúar milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 20,5 m. 2122

 Framnesvegur 62 - íbúð 0201 

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð ásamt stæði í bílageymslu í nýlegu húsi í Vesturbænum. 
Íbúðin er laus fljótlega. Svalir eru til suðurs. Eignin verður sýnd mánudaginn 28.janúar 
milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 25 m. 2307 

Einimelur – einbýlishús í Vesturbæ.  

Virðulegt þrílyft einbýlishús á frábærum stað með tvöföldum bílskúr. Lóðin er 970 fm 
og er m.a. með matjurtagarði, grasflöt, verönd  og miklum trjágróðri. Fyrir framan bíl-
skúrinn eru góð bílastæði. Húsið er staðsett innst í botnlanga. Húsið er kjallari, hæð og 
ris. Inngangur er að norðanverðu en aðkoma að húsinu er að sunnanverðu. Á hæðinni 
eru forstofa, gangur, forstofuherbergi, tvær samliggjandi stofur og eldhús. Í risi er gangur, 
hjónaherbergi, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Í kjallara eru tvö herbergi, geymsla og 
þvottahús. V. 68,9 millj. 

Grenimelur 49 - sérhæð með bílskúr.

Frábærlega staðsett 6-7 herbergja 184 fm neðri sérhæð með góðum bílskúr við Grenimel í 
Vesturbæ Reykjavíkur. Eignin skiptist í forstofu, rúmgott hol, stofu, borðstofu, eldhús, fimm 
herbergi, baðherbergi, þvottahús og bílskúr. V. 55 m. 2253 

Ólafsgeisli - Vandað hús . 

Stórglæsilegt og afar vandað 240,1 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum á stórri og við-
haldslítilli hornlóð á frábærum útsýnisstað í Grafarholtinu. 2270 

Lynghagi - frábær staðsetning. 

3ja herbergja falleg og mikið endurnýjuð íbúð með frábæru útsýni. Íbúðin er nýtt sem 4ra 
herbergja íbúð þar sem geymsla er nýtt sem herbergi. Íbúðin skiptist í hol/gang, rúmgóða 
stofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og geymslu. V. 28,6 m. 2285 

Hesthamrar - einbýli á einni hæð. 

Hesthamrar 8 er samt.212,6 fm einbýlishús á einni hæð með bílskúr, sólskála og 
veröndum. Húsið þarfnast lagfæringa að innan. Mjög gott skipulag. 3-4 svefnherb. Sólskáli 
með arinstæði. Frábær staðsetning með frítt svæði norður af húsinu. Laust strax og eru 
lyklar á skrifstofu. V. 44,9 m. 2296 

Drekavellir - glæsileg neðri hæð.

Nýleg glæsileg 122 fm neðri hæð í nýlegu vönduðu fjórbýlishúsi á mjög góðum stað á 
Völlunum , örstutt frá grunnskóla og annarri góðri þjónustu. Fallegar innréttingar. Parket. 
Glæsilegt baðherbergi. Endaíbúð. Mjög gott skipulag. Sérlóð. V. 28,7 m. 2293
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Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

Smárahvammur - 
Einb./Tvíb. - Hf.
Nýkomið í einkasölu, tvílyft 
einbýli m/ innb. bílskúr og 
aukaíbúð á jarðhæð. Samtals 
stærð húss er ca. 240 fm. róleg 
og góð staðsetning. Útsýni, rækt. 
garður. Húsið þarnast lagfæringar 
og endurnýjunar við. Laust strax. 
Verð 41,5 millj.

Glitvangur - Hf. -  
Einbýli 
Nýkomið í einkasölu glæsilegt 
einbýli á einni hæð með innbyggð-
um bílskúr og garðhúsi samtals 245 
fm. Húsið er hannað af Kjartani 
Sveinssyni, en að innan eftir Öglu 
Mörtu innanhússarkitekt. Sérsmíð-
aðar innréttingar. Heitur pottur í 
garðhúsi. Parket og granít á gólfum. 
Verðlauna garður. Vönduð fullbúin 
eign í sérflokki. Góð staðsetning í 
norðurbæ Hfj. Verðtilboð.

Móabarð 28b -  
Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu fallegt 
einbýli á einni hæð, 131,8 fm. auk 
26,2 fm. bílskúr samtals 158 fm. 
Húsið er klætt að utan. Fallegur 
garður í rækt. Laust strax. Verð 
33,5 millj.
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Hellubraut - Einbýli - Hf. 
Hafnarfjörður - Einstök staðsetning.
Hraunhamar kynnir í einkasölu tvílyft einbýli m/ 
bílskúr samtals 240 fermetrar. Húsið stendur á 
einstökum stað v/ Hellubraut 9 með miklu útsýni yfir 
höfnina og víðar. Í göngufæri við miðbæinn, skóla 
ofl. Verðtilboð. Uppl. gefur Helgi Jón sölustj. í síma 
893-2233. 

Þrastarás - Einbýli m/auka íbúð - Hf.
Sérlega vandað fullbúið 320 fm tvílyft einbýlishús 
með auka íbúð og stórum tvöföldum bílskúr mjög vel 
staðsett á útsýnisstað í Áslandshverfinu í Hafnarfirði. 
Vönduð gólfefni eru á húsinu, gegnheilt rauðeikar 
parket og flísar, gólfhiti. Fullbúin afar vönduð eign í 
sérflokki, góð staðsetning, útsýni. Verð 79,5 millj.

Klapparholt - Hf. - Einbýli.
Frábært útsýni. Sérlega fallegt tvílyft einbýli m/ 
innbyggðum bílskúr samtals 210 fm. Fullbúin eign í 
sérflokki. Sjón er sögu ríkari. Verðtilboð.

Norðurbakki 21 Eskivellir 21 - Hf
Norðurbakki - útsýnisíbúðir - Hf.
• Glæsilegasr útsýnisíbúðir.
• 3ja til 4ra herbergja íbúðir.
• Tvennar svalir.
• Stærð frá 107 fm. til 160 fm.
• Vandaðar íslenskar innréttingar.
• Verð frá 27,6 millj.
• Til afhendingar sumar 2013.
• Allar frekari uppl. gefa sölumenn hraun-

hamars.
• Nokkrar seldar nú þegar.
• Hagstæð greiðslukjör.

Nýjar 2ja til 3ja herbergja íbúðir.
• Íbúðirnar fullbúnar með gólfefnum til 

afhendingar strax.
• Íbúðirnar eru 77,5 fm - 98,6 fm.
• Innréttingar frá Innex

• Sérinngangur af svölum. Lyftuhús.
• Tvær geymslur fylgja hverri íbúð.
• Traustir byggingar aðilar ER hús ehf.

Verð frá 18,6 millj. til 26,1 millj.

Einbýlishús - Raðhús - Parhús

Furuvellir - Hf - Einbýli 
Eitt glæsilegasta einbýlishúsið á völlunum, 
frábærlega staðsett í lokuðum botnlanga á völlunum 
í Hafnarfirði. Húsið er 211,3 fm og þar af bílskúr 32,3 
fm auk þess er steypt garðhýsi. 4 svefnherb. Tvö bað-
herb. Frábær útiaðstaða, heitur pottur, útisturta. Allur 
frágangur til fyrirmyndar. Eign fyrir vandláta. Eign í 
sérflokki. V. 58 millj. 

Suðurtún  - Parhús- Álftanes 
Sérlega smekkleg parhús, húsið er 155,6 fm með 
bílskúr. þar af er bílskúrinn 26,4 fm. húsið er á einni 
hæð.  vel staðsett, gott aðgengi, húsið skiptist í  
forstofu, hol, baðherbergi, eldhús með borðkróki, 
3 svefnherbergi, stofu, þvottahús og bílskúr. Falleg 
eign, gólfefni eru parket og flisar. Verð 38,9 millj.

Furuhlíð - Raðhús - Hf. 
Sérlega fallegt raðhús vel staðsett í setberginu í 
Hafnarfirði, húsið er 192 fm og er á tveimur hæðum. 
Gólfefni eru parket og flísar. Þetta er sérlega gott 
fjölskylduhús, 5 fín svefnherbergi, gott skipulag og 
nýtist húsið vel. Allt frágengið, smekkleg lóð. Falleg 
eign sem vert er að skoða. 
Til afhendingar strax. Verð 46 millj.

Sérhæðir og fjölbýli

Klukkuvellir 10 - 16 Raðhús - Hf.
Nýkomin í sölu 167,5 fm hús á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr vel staðsett á Völlum í Hafnarfirði. 
Húsin eru í dag að verða tilbúið til innréttinga.
Eignirnar eru til afhendingar strax staðsteypt hús 
tilbúin að utan með frágenginni lóð að hluta, en að 
innan tilbúið til innréttinga eða fullbúið.  
Verð frá 31,9 millj.

Norðurvangur - Einbýli - Hf. 
Sérlega fallegt vel innrétttað einbýli á besta stað 
í norðurbænum. Íbúðin er 140 fm og bílskúrinn er 
53 ofog svo er innréttað rými undir bílskúr 53 fm. 
samtals 246 fermetrar. Falleg hraunlóð. Góð eign. 
Verð 49 millj.

Suðurhvammur - Raðhús - Hf.
Nýkomið sérlega fallegt og vandað 185 fm. raðhús 
með innbyggðum bílskúr. Eign í mjög góðu ástandi 
utan sem innan. Þrjú góð svefnherbergi. mögurleiki 
á fjórum. Nýstandsett baðherbergi. Nýtt þak og fl. 
Skjólgóð baklóð með verönd. Verð 41 millj.

Burknavellir - 4ra herb. - Hf. 
Sérlega falleg íbúð á á þessum eftirsótta stað í 
vallarhverfinu í Hafnarfirði. Íbúðin er 109,6 fm með 
geymslu. 3 svefnherbergi. Gott þvottahús innaf bað-
herberginu með vaskborði og snúrum. Gólfefni eru 
parket og flísar. Stutt í náttúruna og útivist. Eign sem 
hægt er að mæla með. Verð 24.5 millj.

Eiðistorg - 3ja herb. - Seltjarnanes.
Hraunhamar kynnir fallega útsýnisíbúð á þessum 
eftirsótta stað á Seltjarnarnesinu, Íbúðin er á annarri 
hæð og 96,7 fm með geymslu. Tvö svefnherbergi. 
Falleg og björt stofa og þaðan er glæsilegt útsýni, 
svalir út frá stofunni. Gólfefni eru parket og flísar. 
Verð 27,9 millj.

Suðurgata - m/ bílskúr - Hf.
Sérlega falleg 172 fm. neðri sérhæð m/ innb. bílskúr. 
Góðar innréttingar. Rúmgóð herbergi. Hús +i mjög 
góðu ástandi. Nýlega málað og viðgert. Frábær stað-
setning. Verð 37 millj.

Fagrihvammur - Sérh.æð - m/ bíl-
skúr - Hf.
Í einkasölu sérlega glæsileg 182 fm. efri sérhæð 
í mjög góðu vel staðsettu tvíbýli. Hús í mjög góðu 
ástandi. Teiknað af Kjartani Sveinssyni. Þrjú góð 
svefnherb. Innbyggður bílskúr. Glæsileg lóð. Frábær 
staðsetnig. Útsýni. Verð 42,5 millj.

Suðurbraut - 3ja herb. - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir sérlega fallega 81 
fm. íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli. Góðar innréttingar, 
ný gólfefni. Vel skipurlögð í góðu fjölbýli. Verð 19,8 
millj.

Stofnuð 1983
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Sóltún - 5 herbergja - 
105 Rvk.
 Sérlega falleg íbúð á efstu 
hæð (8 hæð). á þessu eftirsótta 
útsýnisstað í Reykjavík. Íbúðin er 
141,9 fm og er á tveimur hæðum 
auk þess er stæði í lokaðri bíla-
geymslu. Fallegar innréttingar, 
gott aðgengi, Björt og falleg 
stofa, fallegar innréttingar, þetta 
er glæsileg eign fyrir vandláta, 
fallegt útsýni. Eign í sérflokki.  
V. 49 millj. 

Eyrarholt -  
3ja herbergja - Hf.
Nýkomin í sölu glæsileg 113 fm. 
3ja herb. íbúð á fjórðu hæð í stóra 
turninum á Holtinu í Hafnarfirði. 
Íbúðin er mjög skemmtilega 
skipulögð með vönduðum innrétt-
ingum og gólfefnum, henni fylgir 
sér stæði í merktri bílageymslu. 
Frábært útsýni. 
Verð 30,9 millj.

Ölduslóð - Þríbýli - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir 
144,2 fm. þar af er bílskúr 19,7 
fm, efsta hæð í þríbýli. Eignin 
skiptist í sér inngang, pall, gesta-
snyrtingu, hol, stofu, borðstofu, 
eldhús, gang, þrjú herbergi, 
hjónaherbergi, baðherbergi, 
sameiginlegt þvottahús, bílskúr, 
geymslu ásamt sameign. Eignin 
er laus við kaupsamning.  
Verð 29,5. millj.

Norðurbakki - 4ra 
hergergja - Hf. 
Falleg 4ra herbergja 121,3 fm 
endaíbúð í reislulegu lyftu-
húsi á fyrstu hæð með óskertu 
sjávarútsýni, 3 svefnherbergi, 
björt stofa, borstofa, verönd og 
svalir, fallegar innréttingar og 
gólfefni, falleg eign sem vert er 
að skoða. v. 35,4 millj. 

Sérhæðir og fjölbýli

Skipalón - 4ra herbergja - Hf. 
Glæsileg 119 fm. endaíbúð á efstu hæð í vönduðu 
lyftuhúsi. Glæsilegt útsýni. Sérinngangur frá svölum. 
Þrjú svefnherbergi. Vandaðar innréttingar frá Brúnás, 
steinn á borðum. Laus fljótlega. Hagstætt verð 
30,5 millj.

Brekkuhvammur - Efri hæð - Hf. 
Nýkomin sérlega falleg efri sérhæð á góðu vel stað-
settu tvíbýli með bílskúr, samtals 173,4 fm.
Þrjú góð svefnherb. og auk þess gott herb. í kjallara. 
Hús er í góðu ástandi. Laus strax. Verð 29,8 millj.

Norðurbakki 11-13 - 3ja herb.- Hf - 
Útsýnisíbúðir - Nokkrar eftir.
Glæsilegar útsýnisíbúðir við sjávarsíðunna Hafnar-
firði. Fullbúnar með gólfefnum. Vel staðsettar með 
góðu aðgengi. Allur frágangur vandaður. Tvennar 
svalir með stærri íbúðunum.  3ja herb. frá 112 fm. til 
120 fm. Frábært útsýni yfir höfnina og bæinn.
Góð fjárfesting. Verð kr. 25. millj - 31,9 millj.

Norðurbakki 19b - Hf. - 2ja.
Nýkomin glæsileg nú endaíbúð 2ja herb. 86 fm. á 
4.hæð (efstu) í vönduðu lyftuhúsi. Vandaðar inn-
réttingar, parket, útsýni. Stæði í bílageymslu fylgir. 
Laus strax. Sölumenn sýna. Fullbúin eign í sérflokki. 
Hagstæð lán 21,3 millj. Verð 25,4 millj.

Tröllakór - 3ja herbergja - Kóp.
 Falleg íbúð á annarri hæð, fyrstu hæð frá bílaplani. 
íbúðin er 104,1 fm með geymslu ásamt stæði í 
lokaðri bílageymslu. tvö rúmgóð svefnherb. björt 
stofa þaðan er utangengt út á svalir. Eldhús m/ 
fallegri innrétt. Falleg eign. V. 26,9 millj. 

Burknavellir - 4ra herbergja - Hf.
Mjög falleg fjögurra herbergja 104,5 fermetra íbúð á 
fjórðu hæð í góðu LYFTUHÚSI. 
SÉRINNGANGUR af svölum og stæði í BÍLA-
GEYMSLU. Eignin skiptist i forstofu,hol,tvö 
barnaherbergi,hjónaherbergi,baðherbergi,stofu,eld-
hús,þvottahús. Fallegar innréttinngar og gólfefni. 
Verð 24,5 millj

Brattakinn - 3ja herb. - Hf.
Smekkleg risíbúð með sérinngangi á góðum stað í 
Hafnarfirði. Íbúðin er skráð 45,8 fm en er töluvert 
stærri á grunnfleti þar sem hún er hluta til undir súð. 
2 svefnherberg. stofa, fallegt eldhús. V. 14 millj. 

Eiríkgata - 2ja herb. - 101 Rvk.
Hraunhamar kynnir fallega íbúð á jarðhæð á þessum 
eftirsótta stað í miðbæ Reykjavíkur. 
Íbúðin er 64 fermetrar. Gólfefni eru að mestu parket 
og flísar. Þetta er snyrtileg eign á sérlega góðum 
stað, möguleiki að yfirtaka lán áhvílandi lán. Verð 
19.9 millj.

Álfholt - 4ra herbergja - Hf. 
Hraunhamar kynnir fallega 101,8 fm 4ra herbergja 
íbúð á annari hæð í fallegu litlu fjölbýli. Mjög fallegt 
eldhús með nýlegri innréttingu, nýleg tæki. Fallegt 
eikar parket á gólfum. Frábært útsýni. Góð stað-
setning. Geymsla í kjallara. Sérlega falleg eign sem 
vert er að skoða. Verð 23,9 millj.

Atvinnuhúsnæði

Bæjarhraun - Hf. - 2615 fm.
Nýkomið sérlega gott, vandað atvinnuhúsnæði/ versl-
unar, skrifstofu húsnæði á besta stað í Hafnarfirði. 
Mikið auglýsingargildi. Húsið stendur á sérlóð. Húsið 
er 2615,2 fm. Vörumerking er með starfsemi í húsinu, 
áður Góu/Lindu húsið. Fullbúin eign. Verðtilboð.

Kaplahraun - Hf. - 300 fm.
Nýkomið í einkasölu gott atvinnuhúsnæði 266 fm. 
auk 70 fm. milliloft. Góð lofthæð. Innkeyrsludyr. 
Frábær staðsetning í grónu hverfi. Húsið er í leigu (2. 
ár - Bakarí) Hagstætt verð 29. millj.

Rauðhella - Hf. - 148 fm.
Gott fullbúið iðnaðarbil endabil samtals 149 fm við 
Rauðhellu 10 í Hafnarfirði. Góð fjárfesting, hagstætt 
verð. Tvö fín iðnaðarbil, ca. 75 fermetrar hvert bil að 
stærð, samtals ca. 150 fm grunnfl. en með eitt fasta-
númer og mögulega hægt skipta þeim upp, auk þess 
er milliloft í báðum bilum. Verð 17,5 millj.

Drangahraun - Hf. - 120 fm.
Nýkomið í einkasölu gott 120 fm. atvinnuhúsnæði á 
þessum rótgróna stað. Innkeyrsludyr. Góð lofthæð. 
Verð 15,9 millj.

Gjáhella - Hf - Nýtt í sölu -  
Hagstætt verð
Nýkomið ( í eigu lánastofnunar) nokkur 205 fm atvh. 
á tveimur hæðum. Steypt hús, innk.dyr. Góð lofthæð. 
Malbikuð lóð Laust strax. Sölumenn sýna.  
Hagstætt verð 13,5 millj.

Selhella – Miðhella – 
Hafnafjörður - Atvinnuh.
Glæsilegt atvinnuhúsnæði nýlegt ca. 
345 fm. Bil m/ mikilli lofthæð, inn-
keyrsludyr. Skrifstofu, verslunar aðstaða 
ofl. Besta staðsetning á Völlunum Hfj.  
Hagst. verð og lánakjör.

Víðihvammur m/ bílskúr - 4ra herb. - Hf.
Nýkomin í einkasölu mjög góð mikið endurnýjuð 
120 fm. íbúð auk 24 fm. bílskúrs. Allar innréttingar 
nýlegar, sérsmíðaðar. Nýleg gólf efni á allri íbúðinni. 
Glæsilegt útsýni. Flísalagður bílskúr. Verð 27,8 millj.

Klukkuberg - 4ra herb. - Hf.
Mjög falleg björt 107,1 fm. íbúð á tveimur hæðum 
á frábærum útsýnisstað í Setbergslandi Hafnarfirði. 
Eignin er með sérinngang og skiptist í forstofu, 
snyrtingu, hol, stofu, borðstofu, eldhús. Á efri hæð 
eru 3 svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús og 
geymslu. Eignin er laus. Verð 24,9 millj.

Kirkjuvellir - 4ra herb. - Hf.
Laus strax, falleg vel skipulögð 109,5 fm. 4ra her-
bergja íbúð á 1. hæð í góðu vel staðsettu lyftuhúsi 
á Völlunum. Eignin skiptist m.a í tvö herbergi, 
hjónaherbergi, eldhús, stofu, borðstofu, baðherbergi, 
þvottahús, geymslu ásamt hefðbundinni sameign. 
Eignin er laus við kaupsamning. Verð 22,9 millj.

Laufvangur - 4ra herb. - Hf. 
Mjög góð og skemmtileg vel skipulagða 4ra her-
bergja 117,7 fm. íbúð að Laufvangi 3 í Norðurbæ 
Hafnarfjarðar. Eignin skiptist í forstofu, hol stofu, 
borðstofu, eldhús, gang þrjú herbergi, baðherbergi 
þvottahús og geymslu ásamt hefðbundinni sameign. 
Eignin er laus við kaupsamning .Verð 24,9 millj. 

Hjallabraut - Hf. - Eldri borgarar
Nýkomin sérlega falleg 63 fm. 2ja herb. íbúð á 
efstu hæð í þessu vinsæla fjölbýli ætlað 60 ára og 
eldri. Íbúðin er í mjög góðu ástandi og hús að utan 
nýviðgert á vandaðan máta. Eignin er laus strax. 
Upplýsingar á skrifstofu.
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ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

Stærri eignir
Krókamýri - glæsilegt einbýli 

Glæsilegt ca. 250 fm einbýli á einni hæð m. tvöf. 
bílskúr. Flott skipulag, vandaðar innrétt. og gólfefni. 
Fimm svefnherb.. Skemmtil. stofur mót suðri. Mjög 
stór timburverönd, heitur pottur. Fráb. staðsetn. í 
lokaðri botnlagnagötu. Stutt í skóla og alla þjónustu, 
börnin þurfa ekki yfir götu í skólann. Verð 84.9 millj. 
Uppl. veitir Bárður sölustjóri í 896-5221, hringdu og 
pantaðu skoðun, er alltaf við símann.

Friggjarbrunnur 8 - Gæslilegt nýtt parhús. 
Til sýnir miðvikud. 23/1. kl. 16,30 - 17.00

Nýkomið 197 fm parhús á góðum stað í Úlfarsfells-
landinu. Fullbúið að innan á vandaðan hátt og svo til 
fullb. að utan. 4 svefnherbergi, 2 böð, vandað eldhús, 
stór suður verönd og fl. Flísalagt að utan. Áhv. góð 
lán ca 30 m. Verð 49 m. Uppl.veitir Ingólfur 896-5222

Raðhús með bílsk. í Grafarholti

Höfum tekið í sölu 142,6 fm raðhús á einni hæð 
með sérstæðum bílsk. við Maríubaug í Grafarholti. 
Glæsilegar innréttingar og gólfefni. 3-svefnherbergi, 
rúmgóð stofa, flísar á gólfum, gólfhiti. Sérstæður 
27,3 fm bílskúr. Verð 42,9 milj. Uppl. veitir Heiðar í 
s:693-3356

Einbýlishús með aukaíbúð og stórum bílskúr.

Höfum tekið í sölu 254,8 fm Einbýlishús við Skriðusel 
í Seljahverfi, þar af er 46 fm tvöfaldur bílskúr og 50 
fm tvegja herb. íbúð með sérinngangi. Hús skiptist 
í góðar stofur, eldhús með rúmgóðum borðkrók, 
svefnherbergisálmu með fjórum svefnherbergjum og 
tveimur svefnherbergjum niðri. Aukaíbúð er 2ja herb. 
Verð:54,9 milj. Allar frekari uppl. um eignina veitir 
Heiðar í s:693-3356

Hólmvað - Útsýni.

Fallegt samtals 172,4 fm raðhús á tveimur 
hæðum, þar af innbyggður bílskúr 22 fm. í einu best 
skipulagða hverfi borgarinnar. Glæsilegt útsýni yfir 
heiðmörkina. 4 svefnherbergi. Verð 44,9 m. Uppl. 
Þórarinn s. 844-6353.

Fannafold - Einbýli á einni hæð

Vel skipulagt einbýli á einni hæð í rólegri götu. Fjögur 
rúmgóð svefnherbergi og stórar stofur með mikilli 
lofthæð. Endurnýjað baðherbergi. Stór verönd og 
fallegur garður með miklum trjágróðri. Viðhaldslítið 
hús á góðum stað. V 49,9 m Uppl. og bókun á skoðun 
Sigþór s: 899 9787.

Hólaberg – Enda raðhús 

Gott 128 fm endaraðhús. Örstutt í alla skóla, 
sundlaug, íþróttir, Víði og Elliðárdalinn, verslanir og 
þjónustu. Mjög gott skipulag, parket, nýlegt eldhús, 
Stór stofa, 4 svefnherb. á efri hæð. Sólpallur Verð 
29,9 m. Uppl. Veitir Sigþór 899 9787 

Eldri borgarar.
Bólstaðarhlíð í húsi fyrir eldri borgara.

Nýkomin í einkasölu mjög góð 85 fm. íbúð á 3 hæð 
með yfirbyggðum suðursvölu. Mjög gott skipulag, öll 
saeign til fyrirmyndar bæði úti og inni. Ýmis konar 
þjónusta í boði fyrir eldra fólk.Íbúð er laus. V. 27,4m. 
Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Sóleyjarimi - fyrir 50 ára og eldri.

Vorum að fá mjög góða 105 fm íbúð á 5. hæð ásamt 
bílskýli í þessu vinsæla lyftuhúsi. Mjög vel skipulögð 
íbúð með stórum suðursvölum, parket og flísar á 
gólfum. Glæsilegt útsýni. V. 28,9m. Nánari uppl. 
Ellert 893-4477

Nýbyggingar
Frábært 2ja hæða parhús á útsýnisstað í 
Kópavogi

Höfum tekið í sölu 250 fm tveggja hæða parhús á 
mögnuðum útsýnisstað við Aflakór í Kópavogi. Neðri 
hæð skiptist í 28,1fm bílskúr, geymslu, þvottahús, tvö 
herb. baðherb. Efri hæð skiptist í stofu, borðstofu, 
eldhús, tvö herbergi, sjónvarpsherb. ásamt baðherb. 
Verð 57milj tilbúið undir tréverk en 63,5 milj fullbúið. 
Allar frekari uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

Hæðir
Álfhólsvegur 88 - Sérhæð í Kópavogi

189 fm efri hæð í tvíbýli með bílskúr. Eignin er með 
þremur svefnherbergjum ásamt sjónvarpsherbergi. 
Stofa með stórum útsýnisgluggum yfir til Esju og 
Skarðsheiði. Yfirbyggðar suðursvalir. Stórt eldhús 
með borðkrók. V. 34,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 
695-5520

Falleg 191,4 fm sérhæð með bílskúr  
í Barmahlíð

Höfum tekið í sölu fallega 191,4 fm sérhæð sem 
skiptist í 4- herb. rúmgóðar stofur, tvö baðherbergi 
og frístandandi bílskúr.  Efri hæðin er öll nýlega tekin 
í gegn og eignin er í mjög góðu ástandi.  Verð 48,5 
milj.  Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is

4ra herbergja
Austurströnd - falleg íbúð m. bílskýli

Nýkomin í einkasölu mjög falleg 102 fm 4ra herb. 
íbúð á 2.hæð á eftirsóttum stað á Seltjarnarnesi. 
Stæði í bílskýli fylgir (innangengt). góðar innréttingar, 
parket, tvennar svalir (suður-norður) útsýni á sundin 
og Esjuna. Laus fljótlega. Ásett verð 30,8 m./tilboð. 
Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Veghús - fallegt útsýni.

4ra herbergja 92 fm íbúð á 7. hæð í lyftublokk með 
glæsilegu útsýni, skipulag eignar gott og sameign 
góð. Verð 22,9 m. uppl. veitir Þórarinn s. 844-6353

3ja herbergja
Strandasel - Allt nýstansett.

Vorum að fá glæsilega 93 fm. endaíbúð á 3 hæð sem 
er efsta hæð í góðri blokk. Íbúð er öll nýlega stansett 
á mjög vandaðan hátt. Parket og flísar á gólfum. Laus 
strax. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Sólheimar 23 með bílskúr.

Vorum að fá mjög vel skipulagða 84,9 fm 3ja her-
bergja íbúð á 12. hæð í þessari vinsælu blokk íbúð 
fylgir 23,4 fm. góður bílskúr. Stórar suðvestursvalir. V. 
26 m. Íbúð er laus 

Reyrengi - sérinngangur.

Góð 3ja herbergja 81 fm íbúð á 3. hæð með sérinn-
gangi. 2 svefnherbergi með parketi á gólfum og 
góðum skápum. Eldhúsið er opið til móts við stofuna. 
útgengt úr stofu á suður svalir. Tengi fyrir þvottavél 
og þurrkara á baði. Verð 18,9 m. Uppl. Þórarinn í síma 
844-6353.

2ja herbergja. 
Öldugrandi 15. - Mjög góð íbúð í litlu fjölb. 
Laus. 

Nýkomin falleg ca 61 fm 2ja herb. íb. á jarðhæð í 
litlu 5 íbúða fjölbýli á frábærum stað skammt frá 
Eiðistorgi. Parket, gott skipulag, suðvestur verönd, 
nýmáluð. Skuldlaus. Laus strax. Ásett verð 18,7 millj. 
eða tilboð. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222.

Atvinnuhúsnæði
Þverholt 14 frábær skrifstofuhæð

529 fm skrifstofuhæð með 18 aflokuðum skrifstofum  
í góðu húsi við Þverholt í Reykjavík.  Húsnæðinu 
fylgja 11-sérstæði, þar af 6-bílastæði í bílakjallara 
húsins.  Húsnæðið er mjög snyrtilegt og skiptist í 18 
aflokaðar skrifstofur, móttöku, opið rými, eldhús og 
salerni.  verð 85 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Smiðjuvegur - gott húsnæði. Frábær kaup. 
Skipti skoðuð. 

Velskipulagt c 760 fm atvinnuhúsnæði á mjög góðum 
stað við Smiðjuveginn. Gott auglýsingagildi. Skiptist 
í dag í verslunarsal, lager m. innk.hurð, baksvæði 
með góðri lofthæð og gluggum, skrifstofuálmu. Laust 
strax. Góð bílastæði. SKIPTI SKOÐUÐ Á ÓD./MINNI 
EING. Mjög gott verð 64,5 millj. Einnig mögul. á hag-
stæðri leigu. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222.

Sumarhús
Sumarhús - Skorradal.

Fallegt og vel viðhaldið sumarhús á einstökum stað 
innst í Skorradalnum. Glæsilegt útsýni yfir vatnið. 
Um er að ræða 50,4 fm hús, 3 svefnherbergi, kojur í 
tveimur herbergja og hjónaherbergi. Staðsetningin 
er í kjarri vaxinni hlíð í landi Fitja sem er innst í 
Skorradalnum, skjólsælt og sólríkt land. Verð 12,9 m. 
Uppl. veitir Þórarinn í s.844-6353.

Falleg 156,8 neðri sérhæð með bílskúr við Selvogsgrunn
Opið hús í dag mánu-
daginn 28. janúar, frá 
kl 17:00 til 17:30, að 
selvogsgrunn 29.
Höfum tekið í sölu fallega 
156,8fm sérhæð með 
bílskúr við Selvogsgrunn 
rétt við Laugardalinn.  
Eignin skiptist í stórar 
stofur, rúmgott eldhús, þrjú 
herbergi og tvö baðherbergi.  

Þvottarhús, sérgeymsla og bílskúr á jarðhæð.  Eignin er laus við kaupsamning. Verð 
39,5 milj, uppl. Heiðar í s:6933356.

Fífusel 16 - sérlega skemmtileg og vel skipulögð 4ra herb. íbúð.

Opið hús í dag 
mánudaginn  
28. janúar, frá kl 18:30 
til 19:00, að fífuseli  
16, íbúð 0301
Sérlega fallega og vel skipu-
lagða 4ra herb. íbúð á 3 
hæð. Parket. Sérþvottahús.
Parket. Möguleiki að hag-
stætt lán við Íbúðalánasjóð 
kr. 15,3 m. Verð 20,5 millj. 
Íbúð 03-02, Íris á bjöllu. 
Uppl. veitir Bárður sölustjóri 
í 896-5221.

Boðagrandi - falleg íbúð með frábæru útsýni.
Opið hús í dag 
mánudaginn  
28. janúar, frá kl 17:30 
til 18:00, að Boða-
granda 1, íbúð 0302.
Sýnum í dag 2ja herb. íbúð 
á annari hæð. Gott svefn-
herb., flísalagt baðherb. 
Góð stofa. Stórar suð-vestur 
svalir. Glæsilegt útsýni yfir 
Faxaflóann. Laus strax.  
V 17.9 millj. Skuldlaus. 

Bárður sýnir s: 896-5221.

Falleg íbúð við Hofakur, ásamt stæði í bílastæðahúsi.
Opið hús í dag mánu-
daginn 28. janúar, frá 
kl 17:00 til 17:30, að 
Hofakri 7, íbúð 301.
Vorum að fá glæsilega 
155,3 fm. íbúð á efstu hæð 
í sérlega vel staðsettri 
lyftublokk á Arnarnes-
hæð,glæsilegt útsýni,stórar 
suðursvalir, gott stæði í 
bílskýli fylgir íbúð. Parket 

og flísar á öllum gólfum. Þetta er íbúð fyrir vandláta. V. 47 m. Nánari uppl. veitir Ellert 
893-4477

Rauðamýri 1 - Tilbúin til afhendingar.
Opið hús í dag  
28. janúar frá kl.  
17:30 - 18:00.  
143 fm 4ra herb. endaíb. á 
1.hæð m. sérinngangi og 
stórum sólpalli meðfram íb. 
Stæði í bílageymslu. Vand-
aðar innréttingar hvíttuð 
eik, gólfhiti, flísar og parket. 
Verð 31,9 m. Uppl. Jón Rafn 
S: 695-5520

Vindakór 9-11 - Tilbúin til afhendingar
Opið hús þriðjudag-
inn 29. janúar á milli 
kl. 17:30-18:00.
133 fm 4ra herbergja enda-
íbúð á efstu hæð, stæði í 
bílgeymslu fylgir eigninni. 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi 
með fataskápum.  Stór 
stofa og eldhús í opnu rými.  
Baðherbergi m. hornbaðkari 
/ sturtu og flísum á gólf 
og vegg, handklæðaofn.  

Þvottahús er innan íbúðar.  V. 31,5 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
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t r a u s t  

Heiðvangur 58 – 220 Hfj

Gott einbýlishús með 2ja herb. íbúð á neðri 
hæð, og tvöföldum bílskúr með háum hurðum 
og gryfju öðru megin. Komið er inn á efri 
hæðina, falleg aðkoma að húsinu. Alls eru 5 
svefnherbergi í húsinu.
Uppl. Sigurður lfs, gsm: 898 6106

Verð: 57.5m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 28.jan kl.17:30-18:00

Stærð: 342,6 fm Herb. 7

Rjúpnasalir 10 - 201 Kóp

Falleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð. Íbúðin hentar 
líka fötluðum en allar hurðir eru 90 cm víðar og 
án þröskulda. Eignin er vel skipulögð og flott. 
Sameignin er mjög snyrtileg og öllu er vel við 
haldið og til fyrirmyndar. 
Uppl. Árni lfs, gsm: 893 4416

Verð: :  25,6m

BÓKIÐ SKOÐUN s. 893 4416

Stærð: 95,3 fm Herb. 3

Espigerði 20 – 108 Rvk

Skemmtileg 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í litlu 
fjölbýlishúsi, Espigerði 20, í enda botnlangagötu 
í þessu vinsæla hverfi. Þrjú svefnherbergi, eitt 
stórt og tvö minni, en framan þeirra minni er 
setustofu eða leikherbergi. Stórkostlegt útsýni.
Uppl. Árni lfs, gsm: 893 4416

Verð: 25,9m

BÓKIÐ SKOÐUN s. 893 4416

Stærð: 92,4 fm Herb. 4

Rjúpnahæð 9 – 210 Gbæ

Húsið er í byggingu og verður afhent samkv. 
skilalýsingu fokhelt að innan, tilbúið að utan. 2ja 
hæða, stórt aðalrými á annari hæð, góðar suður 
svalir og góð verönd. o.fl. Afhending 
samkomulag. 
Uppl. Sigurður lfs, gsm: 898 6106

Verð: 63.9m

Nýtt einbýlishús í grónu hverfi!

Stærð: 290 fmHerb. 6

Álfatún 17 – 200 Kóp

Mjög falleg og björt íbúð með 3 svefnherbergjum, 
með parketi á holi og stofum.  Vandaðar ljósar 
eikarinnréttingar, glæsilegt útsýni yfir 
Fossvogsdalinn. Bílskúr.  Falleg fjölskyldueign.
Uppl. Óskar söluf, gsm: 893 2499

Verð: 32,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 28. jan kl 17.30-18.00

Stærð: 117 fm Herb. 4

Glósalir 7 – 203 Kóp

Falleg og rúmgóð þriggja herb.íb. á 2. hæð 
ásamt stæði og geymslu í kj. Íbúðin skiptist í 
anddyri, þv.hús, gang, 2 svefnherb., baðherb.,
rúmgóða stofu og eldhús með vandaðri 
innréttingu.
Uppl. Bjarni söluf, gsm: 895 9120

Verð: 28,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 28. jan. kl. 17:30-18:00

Stærð: 97,2 fm Herb. 3

Smáraflöt 5 – 210 Gbæ

Gott og vel við haldið einbýlishús með fallegum 
garði á vinsælum stað við Smáraflöt í Garðabæ.  
Fjögur svefnherbergi, vel við haldið.
Uppl. Óskar söluf, gsm: 893 2499

Verð: 54,9m

Stærð: 163 fmEinbýlishús 

Norðurbakki 21 – 220 Hfj

Glæsilegar og vel skipulagðar íbúðir í miðbæ 
Hafnarfjarðar. Falleg hús með lyftu og 
bílakjallara. Íbúðum er skilað án gólfefna og 
afhendast í júní 2013.
Uppl. Óskar söluf, gsm: 893 2499

Verð: 27,6- 49,4m

Hringið og leitið upplýsinga

Stærð: 95 - 119 fm Herb. 3-4

Herb: 5-6

Opið
hús

Flúðabakki 3 – 540 Blönduósi

Þjónustuíbúð fyrir heldri borgara þar sem örstutt er að sækja 
heilbrigðisþjónustu á heilsugæslu eða sjúkrahúsinu aðeins 180 metrar 
eru að öldrunardeild Heilbrigðisstofnunarinnar. Í sameiginlegu rými er 
m.a. setustofa þar sem íbúar geta komið saman. Félagsstarf aldraðra 
er í næsta húsi. Íbúðin er nýmáluð og húsgögn geta fylgt. 
Uppl. Þóra lfs, gsm: 822 2225

Verð: 13,5m

Stærð: 82,1 fmHerb. 3

Einstakt tækifæri!

Herb: 5-6

Opið
hús

Kirkjuvegur 4 – 220 Hfj

Reisulegt einbýlishús á 3 hæðum með 2 íbúðum og sérstæðum 
tvöföldum bílskúr á gamalgrónum og fallegum stað í gamla bænum í 
Hafnarfirði. Nýbúið að mála aðalhæðirnar, pússa upp parket, leggja 
nýjan dúk á eldhús og fallegt plastparket á alla efri hæðina. Íbúð í 
kjallara er töluvert  endurnýjuð. Laust við kaupsamning.  
Uppl. Jóhanna lfs, gsm: 698 7695

Verð: 64m

Stærð: 433,2 fmHerb. 9

OPIÐ HÚS mánudaginn 28. janúar kl. 17:30-18:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Fellahvarf 27- 203 Kóp

Glæsileg og vönduð efri hæð með sérinngangi þar sem ekkert hefur 
verið til sparað í innréttingum og efnisvali. Eignin er í fallegu tveggja 
hæða viðhaldslitlu húsi á frábærum stað við Elliðavatnið. Óhindrað 
útsýni er yfir vatnið eins og það gerist allra best. Eignin getur verið laus 
um 15 feb.  Áhvílandi góð lán sem mögulegt er að yfirtaka Uppl.  
Uppl. Hafdís sölust, gsm: 895 6107

Verð: 34.9m

Stærð: 119.6 fmHerb. 4

OPIÐ HÚS mánudag 28 jan kl 17.30-18.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Tjaldanes 11 - 210 Gbæ

Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð  með 
tvöföldum innbyggðum bílskúr á vinsælum stað á Arnarnesinu. Um er 
að ræða 256,2 fm hús og þar af er bílskúrinn 63,5 fm. Húsið stendur á 
stórri eignarlóð á sunnanverðu Arnarnesinu.  Gólfefni er parket og 
flísar,  svefnherbergin eru 4 og fallegur arinn er í húsinu.  
Uppl. Hafdís sölust, gsm: 895 6107

Verð: 84.9m

Stærð: 256,2 fmHerb. 6

OPIÐ HÚS þriðjudag 29 jan kl 17.30-18.00 

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Fiskakvísl 13 - 110Rvk

Mjög falleg og mikið endurnýjuð íbúð með 21,9 fm bílskúr  í glæsilegu 
fjölbýli í Árbænum. Svefnherbergin eru þrjú og stofur eru tvær en hægt 
að breyta borðstofu í  4ja herbergið.  Húsið er nýlega málað að utan, 
stigagangur uppgerður og íbúðin sjálf mikið endurnýjuð á árunum 
2004-2007 m.a bæði eldhús og bað.  
Uppl. Hafdís sölust, gsm: 895 6107

Verð: 32.9m

Stærð: 142,2 fmHerb. 4-5 

OPIÐ HÚS mánud. 28 jan kl 18.30-19.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Steinás 13 - 210 Gbæ

Frábært fjölskylduhús innst í botnlanga á góðum stað 
í Ásahverfinu. Stórglæsilegur garður umlykur húsið, 
gróinn og vel hirtur. Í húsinu eru fimm svefnherbergi 
og tvö baðherbergi. Af efri hæð næst útsýni yfir á 
Álftanes og hraunið. Gegnheilt parket er á nær öllum 
rýmum. Stutt í alþjóðaskólann Sjálandi.  

Verð: 71.5m

Herbergi: 7

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29.jan kl.17:30-18:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Strandvegur 15 - 210 Gbæ

Einstaklega glæsileg 3ja-4ra herbergja íbúð í lyftuhúsi á 3.hæð með 
tvennum svölum, bílastæði í bílageymslu. Fata-og baðherbergi inn af 
hjónaherbergi, rúmgott barnaherbergi með góðum skápum. 
Innréttingar frá Brúnás, granít ofan á borðplötum í eldhúsi og baðherb. 
Frábært útsýni sjávarmegin við Strandveg í Garðabæ. 
Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Verð: 49,5m

Stærð: 141,0 fmHerb. 3-4 

OPIÐ HÚS þriðjudag 29.jan. kl.17:30-18:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Hlíðarhjalli 4 – 200 Kóp

Fallegt og vandað einbýlishús neðan götu á rólegum stað niður við 
óbyggt svæði í Kópavogsdalnum. Einstaklega gróður og veðursæll 
staður. Húsið er skráð skv. Þjóðskrá 236,1 fm en með öllum nýttum 
rýmum er húsið í raun um 297 fm brutto.  Örstutt í alla skóla, verslanir, 
þjónustu og Kópavogsdalinn. Möguleiki á að útbúa studíó íbúð á neðri 
hæð.  Uppl. Þorsteinn söluf, gsm: 694 4700

Verð: 64.9m

Stærð: 297 fmHerb. 6-7 

OPIÐ HÚS mán. 28.jan frá kl. 17:30 -18:00

Opið
hús

Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Andrés
Sölufulltrúi
692 6936

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Garðar
Sölufulltrúi
899 8811

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

Stærð: 259 fm Bílskúr

Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

5 SVEFN-HERBERGI

iðb

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Gott og vel við haldið einbýlishús með fa
garði á vinsælum stað við Smáraflöt í 
Fjögur svefnherbergi, vel við haldi
Uppl. Óskar söluf, gsm: 8

Stærð: 163 fmshús 

SELD



Falleg íbúð í hjarta borgarinnar 

Bakatil við Óðinsgötu í gömlu tveggja hæða húsi

Frábær staðsetning 

Nýlega uppgerð íbúð með sérinngangi

Tvö rúmgóð herbergi og björt stofa

Óðinsgata
101 Reykjavík

Verð  16,6 millj.

1/2 569 7000

3ja herbergja, 72 fm í kjallara

Mikið endurnýjuð

Frábær staðsetning

270 cm lofthæð

Grettisgata
101 Reykjavík

Verð  18,9 millj.

Tvílyft einbýlishús, 145 fm + bílskúr

4 herbergi + 2 stofur

Þarfnast hressingar

Frábær staðsetning 

Tjarnarmýri
170 Seltjarnarnes

Verð  38,5 millj.

Hæð og bílskúr samtals 154,8 fm 

2-3 svefnherbergi, stór stofa og eldhús

Bílskúr þarfnast standsetningar

Miðtún
105 Reykjavík

Verð  32,9 millj.

Gott verð Laust strax

MIKLABORG 569 7000

182 fm endaraðhús

4 svefnherbergi

Gott viðhald

Stórbrotið útsýni

Barðaströnd
170 Seltjarnarnes

Verð  54,9 millj.

190 fm vel skipulagt endaraðhús

5 svefnherbergi, þar af 4 mjög rúmgóð

Nýjar vatnslagnir ásamt gleri að hluta

Bollagarðar
270 Seltjarnarnes

Verð  59,0 millj.

Laust strax

Laust strax

Falleg 3ja herbergja á 2. hæð

Stórar suðvestur svalir

Lyftuhús

Stæði í bílageymslu

Þórðarsveigur
113 Reykjavík

Verð  24,9 millj.

Helga J. Úlfarsdóttir 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 899 2907

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 661 2100

Ragna S. Óskarsdóttir 
MBA og löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 892 3342

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 4210

Þröstur Þórhallsson
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 0634

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 1485

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

569 7000
Við erum við símann

Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalarwww.miklaborg.is  

Falleg 92,5 fm, 3ja herbergja

Suðursvalir 

Stutt í skóla og leikskóla

Drekavellir
221 Hafnarfjörður

Verð  22,9 millj.

Góð 3ja-4ra herbergja, stærð 95,6 fm

Skemmtilegt fyrirkomulag

Sér inngangur

Fallegt útsýni

Frostafold
112 Reykjavík

Verð  23,9 millj.

Fallegt, tvílyft raðhús

Vel innréttað hús

Fjögur svefnherbergi

Frábær staðsetning

Hlíðarbyggð 
210 Garðabær

Verð  52,0 millj.

4ra herbergja, 118,6 fm ásamt 25,3 fm bílskúr

Mikið endurnýjuð eign

Yfirtaka á áhvílandi lánum + kostnaður

Arnarhraun
220 Hafnarfirði

Verð  30,5 millj.

3ja herbergja, 98 fm

Fyrir 60 ára og eldri

Endaíbúð á efstu hæð

Stórar stofur og þvottahús innan íbúðar

Eiðismýri
170 Seltjarnarnes

Verð  31,5 millj.

Nýlegt 209 fm raðhús á frábærum stað 

4-5 rúmgóð herbergi

Garður í suður m/heitum potti

Skipti möguleg á íbúð miðsvæðis í Reykjavík

Sóleyjarimi 
112 Reykjavík

Verð 49,9 millj.

3ja herb. íbúð í miðbænum

Íbúðin er öll endurnýjuð í gamla stílnum

Möguleiki að nota húsnæðið sem skrifstofur

Óskað er eftir tilboði í eignina

Vesturgata
101 Reykjavík

Verð  29,9 millj.

Glæsileg íbúð 168,8 fm

Möguleiki á 8 svefnherbergjum

Fallegt útsýni að tjörninni

Stæði í bílageymslu

Þingholtsstræti
101 Reykjavík

Verð  56,0 millj.

Íbúð eða skrifstofa

Nýlegt 209 fm raðhús á frábærum stað 

4 - 5 rúmgóð herbergi

Garður í suður m/heitum potti

Skipti möguleg á íbúð á svæðum101-108 

Engjasel
112 Reykjavík

Verð  23,9 millj.



2/2MIKLABORG

www.miklaborg.is MIKLABORG

Mjög góð 2ja herbergja ibúð

1sta hæð - suðursvalir

Frábær staðsetning

Hús í góðu viðhaldi

Búðagerði
108 Reykjavík

Verð  18,9 millj.

Stórglæsileg 120 fm hæð

Frábær staðsetning

Mikil lofthæð

2-3 svefnherbergi

Miðstræti
101 Reykjavík

Verð  46,5 millj.

Góð 2ja herbergja með 30 fm verönd

Rúmgóð stofa

Þvottahús og geymsla á hæð

Rofabær
110 Reykjavík

Verð  16,5 millj.

Falleg og björt íbúð í Grafarvoginum 

Nýleg eldhúsinnrétting

Fallegt útsýni

Rúmgóð svefnherbergi

Stutt í alla þjónustu, verslun, skóla og tómstundir

Laufengi
112 Reykjavík

Verð  21,7 millj.

221 Hafnarfjörður

Verð frá: 18,6 – 25,5 millj.

Glæsilegar nýjar 2ja-4ra herbergja íbúðir
Fullbúinar með gólfefnum
Stórar suðursvalir
Tilbúinar til afhendingar
Allt að 90% fjármögnun í boði

Eskivellir 21OPIÐ HÚS
Mánudag 28. janúar 17:00 - 17:30

200 Kópavogur

Verð 25,8 millj.

Endurnýjuð 3ja herbergja 84,1 fm efri hæð 

Gott skipulag og óviðjafnanlegt útsýni

Þvottahús og geymsla innan íbúðar

Hús endurnýjað og falleg lóð

Þinghólsbraut 54
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 29. janúar 18:00 - 18:30

105 Reykjavík 

Verð 43,8 millj.

Vel skipulögð efri sérhæð með jeppabílskúr

Íbúðin er 148,9 fm og bílskúrinn 29,8 fm

Fjögur góð svefnherbergi og stór stofa

Mikið endurnýjuð eign

Grænahlíð 17
OPIÐ HÚS

Miðvikudag 30. jan. 17:30 - 18:30

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Laust strax

Falleg 3ja herbergja

Frábær staðsetning

Mjög gott ástand

Góður bílskúr

Borgarholtsbraut
200 Kópavogur

Verð  28,9 millj.

Góð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð

Sér inngangur og sérverönd

Fyrir 50 ára og eldri

Afhendist við kaupsamning

Sóleyjarimi
112 Reykjavík

Verð  17,4 millj.

130 fm efri sérhæð

3 - 4 góð svefnherbergi

Dren, skólp, gluggar og gler nýlega endurnýjað

Melabraut
170 Seltjarnarnes

Verð  38,5 millj.

Laust strax

Björt og falleg íbúð í tignarlegu fjölbýlishúsi í 

Vesturbænum

Tvennar svalir

Stór og björt stofa með stórkostlegu útsýni yfir 

Faxaflóann

Framnesvegur
101 Reykjavík

Verð  35,0 millj.

Falleg íbúð í Vesturbænum

Magnað útsýni yfir Reykjavíkurhöfn

Stór og björt íbúð með stórkostlegu útsýni

Bræðraborgarstígur
101 Reykjavík

Verð  27,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir

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

Óska eftir raðhúsi/parhúsi 
í Rimahverfi í Grafarvogi
Traustir kaupendur
- Nánari upplýsingar gefur Heimir 
Eðvarðsson s. 893-1485
heimir@miklaborg.is

leitar að ...

Glæsilegt einbýli tilbúið til innréttinga

Gróinn staður og fallegt útsýni

Hamarsbraut
220 Hafnafjörður

TILBOÐ

215 fm, frábært skipulag, stór timburverönd

Gólfhiti og instabus stýrikerfi

SPENNANDI TÆKIFÆRI

333 fm einbýli

Hús sem gefur mikla möguleika

Fornaströnd 
170 Seltjarnarnes

Verð  88,5 millj.

Mikil lofthæð í stofu og alrými

Hús sem hefur fengið gott viðhald
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Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is

Magnús Hilmarsson
Sölumaður / Sími: 896-6003
magnus@skeifan.is / skeifan.is

Sigurður Hjaltested
Löggiltur fasteignasali / Sími: 821-5400
sigurdur@skeifan.is / skeifan.is

Föst sölulaun  
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk
Sölulaun eigna yfir 60 millj aðeins 0,8% + vsk

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Sími 568-5556 www.skeifan.is

Starfandi í yfir 27 ár!
Skýr svör – skjót þjónusta

VANTAR – VANTAR
Vegna mikillar sölu 
vantar allar stærðir 

eigna á skrá.

AUSTURGATA - HFJ
204 fm 2ja íbúða hús Á FRÁBÆRUM STAÐ Í 
MIÐBÆ HFJ. Húsið skiptist í tvær 73,4 fm íbúðir, 
45 fm fokheldan kjallara og 11,8 fm geymsluskúr 
á lóð. Húsið þarfnast viðhalds að utan og innan. 
Verð 28,9 millj.

HESTHAMRAR – RVÍK
Falleg 185 fm 6 herbergja einbýli á einni hæð 
ásamt 28 fm bílskúr, samtals 213 fm á góðum stað. 
4 svefnherb. Eldhús og baðherb. er óklárað. Sól-
stofa, stór garður m/verönd. Frábærar gönguleiðir. 
Laust strax. Verð 44,9 millj.

STEINHELLA - HFJ
Gott 171 fm atvinnuhúsnæði ENDABIL með 
góðri lóð, mikilli lofthæð og stórri hurð. 
Góður salur með 5-6 metra lofthæð. Skrifstofa, 
kaffistofa með útgang út á svalir og snyrting 
með sturtu. Verð 19,9 millj.

SKÚLASKEIÐ - HFJ
Falleg 86,2 fm 3ja-4ra herb. íbúð á neðri hæð 
í Steni-klæddu tvíb-/fjórbýli á FRÁBÆRUM 
ÚTSÝNISSTAÐ við Hellisgerði í Hf. 2 svefnherb. 
möguleiki á 3ja.  Verð 21,3 millj. 

ÁLFHOLT - HFJ
Fallegt og vel skipulagt 141 fm raðhús á góðum 
stað. 4 svefnherb. Góð afgirt suðurlóð með 
verönd. Útigeymsla. Bílskúrsréttur. Gott áhv. lán. 
Verð 38,5 millj.

ÖRVASALIR – KÓP
GLÆSILEGT 291 fm einbýli með aukaíbúð á 
tveimur hæðum þar af bílskúr 27,5 fm á góðum 
stað.  Húsið er tæplega tilbúið til innréttingar 
að innan, ómúrað að utan og lóð grófjöfnuð. 
Afhending við kaupsamn. Verð 48,9 millj.

HOLTSGATA - HFJ
Flott, mikið endurnýjuð 107 fm 4ra-5 herb. hæð 
og ris ásamt 22 fm bílskúr, samtals 129 fm í 
þríbýli. 3-4 svefnherb. Sérinngangur. Verð 29,7 
millj.

HNOÐRAVELLIR - HFJ
Sérlega fallegt 233 fm einbýli, þ.e. íbúð 176 fm 
og bílskúr 57 fm og að auki ca 30 fm manngengt 
milliloft. 4 svefnherb. Flottar innréttingar og 
gólfefni. Hellulögð verönd. Verð 49,5 millj.

HVAMMSGERÐI – RVÍK
Glæsilegt 160 fm einbýli á tveimur hæðum með 
aukaíbúð í kjallara ásamt 37 fm bílskúr, samtals 
197 fm á góðum stað. Suðursvalir. Falleg lóð, 
stór afgirt verönd. 2ja herb. aukaíbúð m/sérinn-
gangi. Laust strax. Verð 44,9 millj.

LÓUÁS 26 Hfj. - FRÁBÆR STAÐSETNING
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18-19. 
Sérlega fallegt 181 fm einbýli á 
einni hæð ásamt 39 fm bílskúr, 
samtals 220 fm á frábærum 
stað. Fimm svefnherb. Verönd. 
Arinn. Flott útsýni. Skipti 
möguleg á minni eign. Flott eign 
á frábærum stað. 
Verð 58,9 millj. 

Anna og Guðmundur 
taka á móti gestum, sími 
663-4139.  
Sölufulltrúi á staðnum.

NORÐURBAKKI - HFJ - GLÆSILEG
Glæsileg 110 fm 3ja herb. 
þakíbúð í lyftuhúsi ásamt 
tveimur stæðum í bílageymslu. 
Allt að 6 metra lofthæð. JKE 
Design innréttingar. Þrennar 
svalir, þar af stórar þaksvalir. 
Frábært sjávarútsýni. 
Verð 37,9 millj.

NORÐURBAKKI 21 - SJÁVARÚTSÝNI
Glæsilegar 3ja-4ra herb. íbúðir 
við sjávarbakkann í Hafnarfirði. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án 
gólefna, en flísar verða á baði og í 
þvottahúsi. Sérstæði í bílgeymslu 
fylgir öllum íbúðum. Sérsmíðaðar 
innréttingar og vönduð tæki. 
Afhending í júní 2013. 

 Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

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

Kári  
Halldórsson

lögg. fasteignasali

Jónas  
Hólmgeirsson

sölustjóri

Eiríkur Svanur 
Sigfússon

lögg. fasteignasali

Aron Freyr  
Eiríksson

sölufulltrúi

Laufey Lind 
Sigurðardóttir

lögg. fasteignasali

Birna  
Benediktsdóttir

skjalagerð

Melkorka  
Guðmundsdóttir 

skjalagerð

NÝTT

NÝTT

YFIRTAKA+SÖLULAUN

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

OPIÐ HÚS

NÝTT



Grétar Haraldsson hrl. 
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

stakfell.is

Aðalheiður Karlsdóttir  
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk Fax 535 1009

• Höfum kaupanda að einbýli í 
Áshverfi í Garðabæ, kaupverð 
allt að 100 millj.

• Höfum kaupanda að  
3ja – 4ra herb. Íbúð í lyftuhúsi  
í Smárahverfi í Kópavogi

• Höfum kaupanda að íbúð  
í lyftuhúsi í hverfum 108 og 104 
Rvk

• Höfum kaupanda að  
300 – 500 fm skrifstofuhús-
næði miðsvæðis í Reykjavík

Vatnsstígur 16-18 – 101 Rvk
Nýjar glæsilegar og rúmgóðar 95-180 fm íbúðir í hæsta íbúðarhúsi landsins. 
Í húsinu eru 40 íbúðir í tveim stigagöngum. Húsið er 19. hæða lyftuhús með 
rúmgóðum bílakjallara. Almennt eru tvær íbúðir á hæð. Íbúðunum er skilað 
fullbúnum án gólfefna. Baðherbergis- og þvottahúsgólf eru flísalögð, öll 
hreinlætistæki eru frá Tengi. Sérsmíðaðar innréttingar frá GKS með granít 
borðplötum og Miele heimilistækum. Gólfsíðir gluggar og mikið útsýni. Aukin 
hljóðeinangrun er á milli hæða. Sölumenn Stakfells sýna. 

Sjá nánar á www.skuggabyggd.is

Frakkastígur - 101 Reykjavík.
Fallegt og vel skipulagt, 149 fm. einbýlishús á 
þremur hæðum við Frakkastíg. Sérinngangur á hverja 
hæð, en einnig er innangengt á milli hæða. Góður 
bakgarður á móti suðri. Sannkölluð perla í hjarta 
borgarinnar. Verð 39 millj.

Funalind -201 Kópv. 
Falleg 151,1 fm 6 herbergja íbúð á tveimur hæðum í 
góðu og vel staðsettu fjölbýlishúsi.Verð 42,5 millj.

Þorláksgeisli - 113 Rvk
200 fm gott parhús á tveimur hæðum þar af 37,7 
fm innbyggðum bílskúr. Fullbúin frágengin lóð með 
hellulögn og timburpalli, girðing í kringum pallinn. 
Verð, 54,9 millj.

Þórðarsveigur - 113 Rvk
Snyrtileg og björt 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með 
sér lóð út frá stofu. Stæði í bílageymslu. Parket og 
flísar á gólfum. Laus til afhendingar. Verð: 23,5 millj.

Reynimelur - 107 Rvk
Vel staðsetta snyrtileg 3ja herbergja íbúð á fjórðu 
hæð með suð-vestursvölum. Verð 26,5 millj.

Frjóakur 8- 210 Gbæ
Á vinsælum stað í Akrahverfnu í Garðabæ: Glæsilegt 
270,4 fm. einbýlishús á einni hæð, þar af 39 fm. 
bílskúr. Gott skipulag og vandaðar innréttingar. Góð 
staðsetning. Verð 95,6 millj. Opið hús mánud. 
28.janúar kl 17:30-18:00.

Fallegt hús í Hverafold - 112 Rvk
Fallegt  275,5 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á 
fallegum stað í Grafarvogi  Hægt er að gera aukaíbúð 
með sérinngangi á jarðhæð. Mjög fallegur garður til 
suðurs. Verð 73 millj.

Borgartún - 105 Rvk
147,7 fm íbúð á 6. hæð. Skiptist í forstofu, eldhús, 
sólstofu, stofu, gestasnyrtingu, barnaherbergi, hjóna-
herbergi með sér baðherbergi og þvottaherbergi. 
Verð: 55 millj.

Fellsmúli - 108 Rvk
Einstaklega falleg og vel skipulögð 106,6 fm, 4ra her-
bergja íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýlishúsi á frábærum 
stað, miðsvæðis í borginni. Stórar suðursvalir. Auka-
herbergi í kjallara með aðgangi að salerni, sem hægt 
væri að leigja út sér. Verð: 24,9 millj.

Ólafsgeisli - 113 Rvk
240,1 fm. glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum 
með innbyggðum tvöföldum bílskúr. Góð staðsetning, 
fullfrágengin lóð. 2 svefnherbergi og 2 baðherbergi. 
Verð: 79 millj.

Tröllakór - 203 Kóp
104,1 fm 3ja herbergja íbúð með sérinngangi af 
svölum við Tröllakór í Kópavogi. Íbúðin skiptist í for-
stofu, stofu og samliggjandi eldhús, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi og þvottahús. Sérgeymsla er í sameign 
ásamt stæði í bílageymslu. Verð: 27,7 millj.

Norðurbakki - 220 Hfj
Falleg 4 herbergja íbúð á 1. hæð með góðum palli 
og stæði í bílageymslu. Fallegar eikarinnréttingar 
og eikarparket á gólfum. Baðherbergi og þvottahús 
flísalagt. Verð 35,4 millj.

Norðurbakki - 220 Hfj
Glæsileg 2ja herbergja íbúð á efstuhæð með stæði í 
bílageymslu. Íbúðin skiptist í anddyri, bað, þvottahús, 
svefnherb., eldhús og stofu með útgang út á stórar 
svalir. 8,3 geymsla í kjallara fylgir. Verð 25,9 millj.

Þrastanes - 210 Garðabæ
Reisulegt og fallegt 364,8 fm. einbýlishús á þremur 
pöllum á fallegum stað á Arnarnesinu. Húsið er byggt 
1989. Hægt er að gera aukaíbúð með sérinngangi á 
jarðhæð. Gróið og fallegt umhverfi. Mögulegt að taka 
góða íbúð upp í. Verð 89 millj.

Melbær - 110 Rvk
278,1 fm fallegt endaraðhús á þremur hæðum. Kjall-
ari og tvær hæðir ásamt bílskúr. Séríbúð í kjallara. 
Fallegur garður með sólpalli. Verð: 55,9 millj.

Seilugrandi - 107 Rvk.
Góð ný uppgerð 2ja herb. 66 fm íbúð á 2. hæð að 
auki 30 fm stæði í bílageymslu og geymsla. Verð. 
21,9 millj. 

Sólheimar - 104 Rvk
179,9 fm. endaraðhús með aukaíbúð á jarðhæð. Vel 
staðsett eign sem hefur fengið gott viðhald. Rúmgott 
eldhús, suður svalir úr stofu og svefnherbegi. 
Verð: 44 millj.

Laugavegur - 101 Rvk
Glæsileg 83,1 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð, snýr í 
suður. Sér stæði fylgir íbúðinni. Verð. 29,8 millj.

Vesturgata - 101 Rvk.
91 fm 3ja herb. kjallaraíbúð við Vesturgötu. 
Nánari uppls. á skrifst. Verð: 28,5 millj.

OPIÐ HÚS

Viðarrimi - 112 Rvk
Einstaklega bjart og fallegt 209,7 fm. einbýlishús á 
tveimur pöllum vel staðsett í Rimahverfinu. Gróinn 
og fallegur garður. Stutt í góða skóla, verslanir og 
þjónustu. Verð 53,9 millj.

Langagerði - 108 Rvk
Gott einbýli á afar góðri og eftirsóttri staðsetningu. 
Stór bílskúr fylgir eigninni sem auðveldlega yrði 
hægt að innrétta sem íbúð til útleigu.  
Verð 36,2 millj.

FASTEIGNAFÉLAG  
MEÐ ÍBÚÐIR

Til sölu fasteignafélag sem leigir út 
íbúðarhúsnæði.

Um er að ræða félag sem á tugi íbúða og er 
í traustum rekstri. 

Upplagt tækifæri fyrir fjárfesta.

Allar nánari upplýsingar eru gefnar á 
skrifstofu Stakfells.



 

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

 
ÁLFTAMÝRI

104 Rvk. 3ja herb. 82 fm. Mikið endur-
nýjuð, innréttingar og gólfefni. Mikið 

áhvílandi. Verð 22,5 millj.

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk. Einbýli. Aukaíbúð. Góð stað-
setning í lokaðri götu. Verð 58 millj.

 
EGILSGATA

101 Rvk. Sérhæð með bílskúr. Nýlega 
standsett. Vel skipulögð. Verð 43 millj. 

 
NÖKKVAVOGUR

104 Rvk. Góð 3ja herb íbúð. Stór her-
bergi . Stutt í alla þjónustu og skóla. 

Verð 19,9 millj.

 
HRAUNTÚNGA

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

lokaðri götu. Verð 47,9 millj.

 
HEIÐARGERÐI

108 Rvk. Einbýlishús. 231 fm. Mikið endur-
nýjað. 4 svefnherbergi. Verð 52 millj. 

 
BAKKASTAÐIR

112 Rvk. 3ja til 4ra. herb. Sérinngangur. 
Timburverönd. Bílskúr. Verð 37,5 millj.

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

LANGALÍNA 15-23
Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
ESPILUNDUR

210 Garðabær. Einbýli á einni hæð. 
Stúdíoíbúð/skrifstofurými í bílskúr. 4 
svefnherbergi. Fallegur garður með 
timburverönd og verkfærageymslu.

 
 ÁRSKÓGAR

 8. hæð. Fallegt útsýni. 75 fm. Fyrir 60 
ára og eldri. Góð aðstaða fyrir eldri 

borgara (rauðan borða yfir myndina). 
Verð 24,9 millj.

FELLAHVARF
203 Kóp.  Raðhús. 
Mjög vandað, fallegt 
útsýni, innbyggður 
bílskúr. Verð 56,9 millj.  
OPIÐ HÚS 
MÁNUDAGINN  
28. JANÚAR  
KL. 17:00 TIL 17:30. 

BLIKAHJALLI
200 Kóp. Endaraðhús. 
4 svefnherbergi. Frábær 
staðsetning. Falleg lóð. 
Verð 57,5 millj. 

ÁRSALIR
201 Kóp. 3ja herb. 
Glæsileg íbúð á 9. hæð. 
Gott útsýni. Vandað hús. 
Verð 28,9 millj.

OPIÐ HÚS

Traust þjónusta í 30 ár

Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is

Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali 

Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur -
löggiltur fasteignasali.

MÝRARSEL 3 - PARHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ 
KL. 19:00 - 20:00. Fallegt 240 fm par-
hús sem er kjallari og tvær hæðir auk 
53 fm tvöfalds bílskúrs. Gott eldhús 
með fallegum innréttingum. Stórar 
og bjartar stofur. 3-4 svefnherbergi. 
Flísalagt baðherbergi með sturtu og 
kari. Möguleiki á útleiguíbúð í kjallara. 
Bílskúr fullbúinn. Góð staðsetning. 
Verð 47,3 millj.

GARÐAVEGUR 6 - EINBÝLI
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ 
KL. 19:00 - 20:00. Fallegt 171 fm 
tveggja hæða einbýlishús á góðum 
stað í Hafnarfirði. Húsið er 150 fm og 
bílskúr 21 fm. Á neðri hæð eru þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi og þvotta-
hús. Útgengt á fallega timburverönd. 
Á efri hæðinni er glæsilegt eldhús, 
stór stofa og borðstofa. Tvennar svalir.  
Parket og flísar á gólfum.  
Verð 35 milljónir. 

KLEIFARSEL - RAÐHÚS
Mjög fallegt og mikið endunýjað 203 fm raðhús sem er hæð og ris 
auk bílskúrs. Rúmgóðar stofur. Nýleg innrétting í eldhúsi. 3-4 svefn-
herbergi. Flísalagt baðherbergi með sturtu. Hús í góðu ástandi að 
utan. SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGNUM. Verð 47,9 millj.

UNNARSTÍGUR - EINBÝLISHÚS
Gott 60 fm einbýlishús á einni hæð á góðum stað í Hafnarfirði. 2 
svefnherbergi ( inn af hvort öðru). Flíslagt baðherbergi með sturtu. 
Lítil stofa. Eldhús með borðkrók. Húsið virðist í ágætu ástandi að 
utan. Mjög góð staðsetning. Verð 16,8 millj.

KAMBASEL - FALLEG EIGN
Vorum að fá í einkasölu fallega 93 fm 3ja - 4ra herb. íbúð á 2. hæð 
í fallegu fjölbýli. Tvö stór svefnherbergi og tvær stofur. Góðar inn-
réttngar. Parket, flísar og dúkur á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. 
Suðursvalir. Stutt í skóla og aðra þjónustu. Verð 22,9 millj. ,

SNORRABRAUT - 2JA HERBERGJA
Mjög góð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi í miðbæ 
Reykjavíkur. Rúmgóð stofa. Flísalagt baðherbergi. Svefnherbergi 
með innbyggðum skáp. Eldhús með ágætri innréttingu. Eignin er 
laus til afhendingar nú þegar. Verð 16 millj.

SKAFTAHLÍÐ 8 - 4RA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00. Góð 116 
fm íbúð  í fallegu fjölbýli. Eldhús með góðri innréttingu.  Geymsla/
búr.  Tvö svefnherbergi.  Baðherbergi.  Tvær stofur, önnur með norð-
austur svölum.  Sérgeymsla, þvottahús,  gufubað og sturta í kjallara. 
Parket og dúkur á gólfum. LAUS STRAX. Verð 28.5 millj.

VESTURGATA 7 - 67 ÁRA OG ELDRI
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL.17:30 - 18:00. Góð 4ra 
herbergja, 102 fm íbúð á 3. hæð, með lyftu, í þjónustuhúsi í miðbæ 
Reykjavíkur. Gott eldhús.  Tvær stórar stofur. Svefnherbergi með 
skápum. Vinnuherbergi. Flísalagt baðherbergi. Geymsla í sameign. 
Sameiginlegur garður fyrir miðju.  LAUS STRAX.  Verð 30 millj.

SÓLTÚN GLÆSILEG EIGN
Vorum að fá í sölu glæsilega 142 fm íbúð sem er hæð og ris í fallegu 
fjölbýli með lyftu auk 25 fm stæðis í bílageymslu. Á neðri hæð eru 
stórar stofur, eldhús, herbergi og salerni. Í risi eru tvö stór herbergi 
og baðherbergi. Parket og flísar á gólfum. Frá íbúðinni er glæsilegt 
útsýni. Sameign er falleg og vel um gengin. Verð 49 millj. 

DREKAVELLIR - 4RA HERBERGJA 
Glæsileg 4ra herbergja 104 fm íbúð með sérinngangi. Björt og stór 
stofa og borðstofa, útgengt á suðursvalir. Eldhús opið inn í stofu, 
gott skápapláss. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Þrjú rúmgóð 
svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi. Frábær staðsettning, stutt í 
skóla og leikskóla. Parket og flísar á gólfum. Áhvílandi 20,6 millj. frá 
Íbúðarlánsj. Verð 27,5 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Landmark leiðir þig heim! 100% þjónusta = árangur*

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur 

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur 

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

Sími 512 4900 
landmark.is

Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir í nýju fjölbýli sem er staðsett innst í 
botnlangagötu.
Íbúðirnar skilast allar fullbúnar með gólfefnum.  Stæði í bílageymslu fylgir.
Allar innréttingar og gólfefni frá Parka ehf. Dalvegi 10-14 Kópavogi.  
Hreinlætistæki og blöndunartæki frá Tengi.
Stærðir frá 80,7 fm. 
Verð frá: 21,9 millj.

Upplýsingar veita: 
Sigurður Samúelsson sími 896 2312 

Þórarinn Thorarensen sími 770 0309

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali 

Landmark leiðir þig heim!

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 896 2312

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Tröllakór 13 –15, 203 Kópavogur 
Bókaðu skoðun hjá sölumönnum 

AÐEINS 11
 ÍB

ÚÐIR EFTIR

Fjárfestingartækifæri!
 Landmark kynnir nýtt fjölbýlishús 
í byggingu á höfuðborgarsvæð-
inu.  Eiginfjárþörf 250 milljónir.  

Nánari upplýsingar veita Magnús 
897-8266 og Sigurður 896-2312 

löggiltir fasteignasalar

NORÐURTÚN – 225 GARÐABÆR
Fallegt og vel við haldið 198,2 
fm einbýlishús á einni hæð með 
fallegum og grónum garði í 
Álftaneshverfi í Garðabæ.  Í húsinu 
eru fimm svefnherbergi, stofa, 
borðstofa og tvö baðherbergi.  
Tvöfaldur bílskúr !   
Verð; 47,9 millj Sigurður Samú-
elsson löggiltur fasteignasali
896-2312  / ss@landmark.is

 FJALLALIND 84 – 201 KÓPAVOGUR
Fallegt 172,5 fm, 5 herbergja  
raðhús með bílskúr í Lindahverfinu 
í Kópavogi.  Í húsinu er 25,4 fm 
bílskúr.  Í húsinu er sólpallur fyrir 
framan og aftan húsi og stórar 
svalir á efri hæð.  Fjögur svefn-
herbergi og baðherbergi á báðum 
hæðum.  Verð: 45 milljónir
OPIÐ HÚS þRIÐJUD. 29. JAN. 
KL. 17:30-18:00 
Sigurður s. 896-2312

BÓLSTAÐARHLÍÐ – 105 RVK.
Falleg 85,4 fm. 
3ja herbergja 
íbúð á 2. hæð.
Þjónustumiðstöð 
frá Reykjavíkur-
borg

V. 27,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

 BERJARIMI- 112 RVK.
189.8 m2 par-
hús. Íbúðin er 
164.5m2 og bíl-
skúrinn 25.5m2. 
Eignin er á 
tveimur hæðum. 
5 svefnherbergi, 

þar af fjögur rúmgóð.
44.9mkr. Sigurður Fannar 897-5930

FAGRIBÆR - 110 RVK.
Íbúðin er 134.7 
og bílskúrinn 
32.8m2. Samtals 
167.5m2. 
Í dag eru 3 svefn-
herb. í húsinu en 
einfalt að hafa 

þau 4-5, samkvæmt teikningu.
49.5mkr. Sigurður Fannar 897-5930

MIÐTÚN - 800 SELFOSS.
Fallegt og vel 
hannað raðhús 
140m2 að stærð. 
Þrjú svefnherbergi 
og gott skipulag. 
Góð áhvílandi lán, 
allt að 22mkr geta 

fylgt. Verð: 26.5mkr Sigurður Fannar 
897-5930. siggifannar@landmark.is

SKEMMUVEGUR – 200 KÓP
Til leigu
Virklega gott 
110 fm atvinnu-
húsnæði á stórri 
innkeyrsluhurð, 
plássið er afar 
snyrtilegt.  Mal-

bikað plan fyrir framan. 
Þórarinn S. 770-0309

ÁLAKVÍSL – 110 RVK.
Vel staðsett 106,5 
fm 4ra herbergja 
íbúð með sér inn-
gangi á tveimur 
hæðum auk 
stæði í lokaðri 
bílgeymslu við 

Álakvísl í Reykjavík. Verð 23,9 millj 
Kristberg. s 892-1931

RAUÐAGERÐI 39 – 108 RVK.
Glæsilegt 348,2 
fm. einbýlishús 
með aukaíbúð
Vel staðsett hús í 
grónu hverfi.
V. 82,5 millj. 

Eggert s. 690-1472

OPIÐ HÚS
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ÞAÐ ER  L ÍKLEGR A AÐ  E IGN Þ ÍN  VERÐI  SELD  EF HÚN ER  Á  SÖLUSKRÁ HJÁ  OKKUR .  ÞÚ  BORGAR EKKERT EF V IÐ  SEL JUM EKKI .

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

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Bústaðahverfi - Garðsendi.
Gott einbýli á þessum frábæra stað. 
Húsið er um 160 fm og er hæð. og 
kjallari ásamt geymslurisi.  Sér 2ja her-
bergja íbúð í kjallara. Fallegur og gróin 
suðurgarður. Laust við kaupsamning. 
V. 39,9 m. 6222

Langholtsvegur.
Mikið endurnýjuð og falleg hæð (4ra 
herbergja íbúð), 1. hæð í tvíbýli. 
Stór garður (baklóð). Leikskólar og 
Langholtsskóli í göngufæri. Stutt í alla 
þjónustu.   V. 22,9 m. 6233

Hafnarfjörður- Nýjar íbúðir- 
Eskivellir Fullbúnar 3ja og 4ra 
herbergja íbúðir. Stærðir frá  87,4fm og 
allt að 116,6fm. Verð frá 20,9-26,1mlj 
Sérinngangur af svölum.Lyftuhús. 
Ahending febrúar-mai 2013  Íbúðunum 
er skilað fullbúnum með gólfefnum. 
Þvottahús innan íbúða. 

Valshólar - 4 svefnherbergi
5 herbergja falleg og rúmgóð 113fm 
endabúð á  miðhæð í litlu fjölbýli við 
Valshóla.  4 svefnherbergi..  Mjög 
snyrtileg sameign. V. 24,9 m. 6218 

Blikahólar/ Laus.  
Rúmgóð 3ja herb. ca. 95fm íbúð á 
2.hæð í lyftublokk með góðu útsýni yfir 
borgina. Íbúðinn er laus nú þegar. Við-
gerðir standa yfir utanhús sem seljandi 
mun greiða. Á gólfum eru parket á holi 
en teppi á stofu, dúkar á öðru. Ekkert 
hvílir á íbúðinni. V. 20,9 m. 6275 

Nesvegur- Seltjarnarnes
Falleg og björt 3ja herb. íbúð á 2 hæð 
eldra húsi (byggt 1930).Tvö svefn-
herbergi, fallegt eldhús með nýlegum 
innréttingu og lítið baðherbergi með 
sturtu. Sérgeymsla á hæðinni Nýlegir 
gluggar og gler. Íbúðinni fylgir köld úti-
geymsla í skúr á baklóð. V. 21,5 m. 6177 

 

Kristnibraut - lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 fm 3ja 
herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 9 íbúða 
lyftublokk.Þvottahús innan íbúðar. 
Skipti á minna í Neðra Breiðholt eða 
Kópavogi möguleg,  V. 26,5 m. 5783

Fellsmúli /Hreyfilsblokkin
Rúmgóð 2ja herb. ca.68fm íbúð á 4. 
hæð í ágætu og vel staðsettu fjölbýli. 
Hreyfilsblokkinn.Suðursvalir útsýni.
Sérgeymsla í kjallara ásamt sameigin-
legu þvottahúsi og hjólageymslu. V. 
18,4 m. 6241 

Seltjarnarnes/ Skerjabraut
Snyrtileg og björt 2ja herb.ca.53fm 
kjallara íbúð í tvíbýli.Sérinngangur.
Skipti á 4ra til 5. herb. íbúð á Sel-
tjarnarnesi möguleg. V. 16,5 m. 6277 

Kleppjárnsreykir/Ferða-
þjónusta
Lögbýlið Björk ásamt Ferðaþjónustunni 
Kleppjárnsreykjum er til sölu. Öll 
aðstaða er í góðu og endurbættu 
ástandi, veitingaskáli fyrir 100manns. 
Veitingasala/matasala/Lottó. Tjaldstæði 
fyrir allt að 100bíla, rafmagnstenglar.

SKÓGARÁS - JARÐHÆÐ
Glæsileg ca.76 fm mjög rúmgóð 2ja 
herbergja íbúð á jarðhæð í góðu 
fjölbýli. Útgengt á stóra afgirta verönd 
með suð-vesturútsýni.  V. 19,9 m. 5704

Eskifjörður / Hlíðarendavegur
Eitt sögufrægasta og reisulegasta hús á 
Eskifirði, í daglegu tali nefnt Prestshúsið. 
Húsið er  ca.354 fm kataloghús flutt tilsniðið 
til Eskifjarðar frá Noregi 1915 Í dag er húsið 
mikið endurnýjað (2005-2008)Innréttað 
sem 2 íbúðir. Miðhæð efri hæð og ris og sér 
íbúð á jarðhæð. Næg bílastæði utan lóðar 
(malbikuð)  V. 39,4 m. 6273

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi  Ca  1/2 
hektaria eignarland. Húsið er svo kallað 
Snorrahús sem Húsasmiðjan framleiddi á 
9. ártugnum. Opið alrými - stofa og eldhús, 
salerni með wc og svefnherb. Verönd. Stutt 
að Þingvallavatni. Rafmagn, hitakútur og kalt 
vatn tekið úr eigin veitu (borhola í lóðinni).  
V. 8,5 m. 4668

Suðurhólar 
4ra herb. snyrtileg endaíbúð á 3.hæð 
(2 stigar, 1 hæðin er jarðhæð) í 4 
hæða fjölbýli. Mjög snyrtileg sameign. 
Góð sérgeymsla á jarðhæð. Eignin 
er í útleigu og getur leigusamningur 
fylgt, kr.150.000. á mánuði. Seljandi 
getur lánað hluta af kaupverði umfram 
80%.  Verð 20,9 millj.

Er þín fasteign nokkuð að týnast?
Við seljum hratt og vel!

Sími 546-5050 • trausti@trausti.is • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

KRISTJÁN  
BALDURSSON
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali,  
löggiltur leigumiðlari.

867-3040 
kristjan@trausti.is

JÓNAS ÞÓR  
JÓNASSON
Framkvæmdastjóri  
/ Sölumaður. Bsc, MBA, 
MS Markaðsfræði

698-4864
jonas@trausti.is

BÚÐARGERÐI 9
Eign með mörgum herbergjum! Tækifæri 
fyrir stórar fjölskyldur eða þá sem hafa 
hug á að leigja út frá sér herbergi! 
Þríbýlishús í smáíbúðarhverfinu í 
Reykjavík. Eignin er með sérinngangi og 
er á tveimur hæðum. Um er að ræða eina 
íbúð á tveimur hæðum sem mætti skipta 
upp í tvær eignir. Verð 37,3 m.

EINIMELUR 19
•  Frábær staðsetning í einu vinsælasta og 

verðmætasta hverfi höfuðborgarinnar
• Mjög stór lóð  
• Líklegir stækkunarmöguleikar  
• Stórt risherbergi í bílskúr 
•  Fágæt eign á frábærum stað í vestur-

bænum sem stendur á mjög stórri lóð. 
(970 fm). Verð 68,9 m.

KRINGLAN 8-12 8R
• Frábært verslunar/þjónustu rými 
• Mikill sýnileiki 
• 5 milljónir gesta 
•  Mikil viðskipti án markaðskostnaðar
• Byggingarréttur 
• Laust strax
• Tilboð

BJARTAHLÍÐ 23
Fjölskylduvænt raðhús til sölu í rólegu 
hverfi í Mosfellsbæ. Húsið er skráð 166,1 
fm, þar af er milliloft skráð 27 fm en 
gólfflötur er töluvert stærri. Hægt er að 
stækka milliloftið ef áhugi er fyrir hendi.

MARBAKKABRAUT 5
Íbúð á annarri hæð í vel staðsettu húsi, 
geymsla með glugga í kjallara fylgir. Gengið 
er inn í forstofu, á gólfi er lakkað viðargólf og 
fatahengi. Tvö svefnherbergi og er fataskápur 
í öðru þeirra. Á gólfum er lakkað viðargólf.

SELD SELDSELD

KLEPPSVEGUR 30
Snyrtileg íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli 
í göngufæri við miðbæinn. Íbúðin 
er í snyrtilegri blokk sem nýbúið er 
að klæða að utan. Stigagangur er 
snyrtilegur.

www.trausti.is

Lambhagi: 

Einstaklega hlýlegt og gott 182 fm. 
einbýlishús á 990 fm eignarlóð á 
Álftanesi í Garðabæ. Verð 41,9 millj.

Teigasel: 

Mjög góð 89,4 fm. 3ja herb. íbúð 4. 
hæð í vel við höldnu húsi við Teigasel 
í Reykjavík. Verð 21,9 millj.

Fluggarðar: 

Flugskýli við Reykjavíkurflugvöll, 
92,3 fm. auk geymslulofts.  Stór inn-
keyrsluhurð, 2,9m á hæð og 11,9m á 
breidd. Um er að ræða stálgrindarhús 
byggða árið 1983. Verð 12 millj.

Bíldshöfði: 

Snyrtilegt 317,9 fm. iðnaðarbil á 
eftirsóttum stað við Bíldshöfða. Tvær 
stórar innkeyrsluhurðir. Góð aðstaða 
er fyrir móttöku, rúmgóð kaffistofa, 
salerni.  Góð lýsing er í eigninni, sem 
er björt.  Eignin er nýmáluð og tekin í 
gegn. Um er að ræða tvo eignarhluta 
sem geta selst í sitt hvoru lagi.  
Verð 39,8 millj.

Klapparstígur:  

Lúxus 156 fm 4-5 herberja íbúð á 3. 
hæð (Penthouse) með sérinngangi. 
Um er að ræða sérstaklega smart 
íbúð í nýbyggingu (byggt 2011) á 
einum besta stað í miðborginni. Eign 
sem vert er að skoða!!! Verð 59 millj.

Erna Valsdóttir Aðalsteinn 
Torfason

Þórarinn Egill 
Sveinsson

Hannes  
Gunnarsson

Sveinn SkúlasonSkúli Sveinsson

Hvort sem þú 
ert að selja, 
kaupa eða 

leigja fasteign 
leggjum við 

metnað okkar 
í að veita þér 
persónulega 
og faglega 
þjónustu.



Sigurður Hjaltested
Löggiltur fasteignasali
Sími: 821 5400
sigurdur@skeifan.is 

Magnús Hilmarsson
Sölumaður 
Sími: 896 6003
magnus@skeifan.is

Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali
Sími: 896 6000
eysteinn@skeifan.is

Föst sölulaun  
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk

Sölulaun eigna yfir 60 milljónir aðeins 0,8% + vsk

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

www.skeifan.is
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Háaleitisbraut – 5 herbergja
Falleg 5 herbergja 118 fm íbúð á efstu hæð (4. 
hæð) í góðu fjölbýli á þessum góða stað. Parket. 
4 svefnherbergi. Suður svalir út frá stofu. Stutt í 
alla þjónustu. 
Verð 27,5 millj.

Strandvegur – Bílskýli
Mjög glæsileg 136 fm 4ra til 5 herbergja íbúð 
á 3ju hæð efstu í litlu fjölbýli. 2 til 4 svefnherb. 
Glæsileg stofa með parketi og mikilli lofthæð 
og sólstofu. Fallegar eikarinnréttingar. 
Sérþvottahús í íbúð. Stæði í bílageymslu. Flott 
eign á góðum stað. 
Verð 41,9 millj.

Funalind – Kópavogur
Glæsileg 102 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð 
í litlu fjölbýli. Gegnheilt stafaparket. Fallegar 
innréttingar. Vestur svalir út frá stofu. Sér 
þvottahús í íbúðinni. Flott íbúð á góðum stað. 
Verð 29,5 millj. 

Lundarbrekka 4ra herb. - Kóp.
Falleg ca 105 fm 4ra herbergja endaíbúð á 
2. hæð. Fallegar innréttingar. Parket. Góðar 
suðursvalir. Góður staður. Stutt í alla þjónustu.
Verð 24,9 millj.

Grandavegur, 2. h. – Vesturbær
Glæsileg 105 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð 
(2. hæð) í fallegu fjölbýli. 3 góð svefnherbergi. 
Fallegar innréttingar. Suðursvalir. Frábær 
staðsetning. Laus strax. 
Verð 30,9 millj.

Álfhólsvegur – 3 íbúðir
Höfum til sölu 238 fm tvíbýlishús við Álfhólsveg 
með bílskúr. Búið er að setja íbúð í bílskúrinn 
og eru þarna í dag 3 íbúðir. Íbúðirnar eru allar 
í útleigu og gefa góðar leigutekjur. Stórar 
suðvestur svalir út frá efri hæð. 
Verð 42,9 millj.

Hjallabrekka – Einbýlishús
Glæsilegt og vel við haldið og mikið endurnýjað 
216 fm einbýli á 2 hæðum. Innb. 30,1 fm bílskúr 
og 60 fm óskráð rými samtals 276 fm. Nýlegar 
innréttingar. Parket og flísar. Eignin er öll 
meira og minna gegnum tekin. Stór yfirbyggð 
timburverönd og heitur pottur. Ræktaður 
garður. Verð 58,9 millj.

Mávahlíð – Bílskúr – Hæð
Mjög falleg 115 fm efri hæð í fjórbýli ásamt 28 
fm bílskúr. Fallegar innréttingar. Parket. Svalir 
í suður og austur. Nýtt rafmagn. Nýlegt skolp. 
Nýlegir ofnar. Nýlegt bað o.fl. Falleg ræktuð 
lóð. 
Verð 36,4 millj.

Hólmatún – Garðabæ –  
(Álftanes) 
Fallegt einbýlishús á einni hæð 190,3 fm með 39 
fm innbyggðum bílskúr. Fallegar innréttingar. 
Parket. Stór og fallegur ræktaður garður. Húsið 
stendur á fallegum stað alveg við sjóinn. 
Verð 39,8 millj.

Gnoðarvogur - Sérhæð
Nýuppgerð glæsileg 144 fm neðri sérhæð á 
þessum eftirsótta stað í austurborginni ásamt 
25 fm bílskúr. Nýtt eldhús, nýlir skápar, ný 
gólfefni, nýtt bað, nýtt rafmagn o.fl. Flísalagðar 
suðursvalir. Húsið var yfirfarið og viðgert fyrir 
tveimur árum. Sér inngangur. 
Verð 49,8 millj.
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Daggarvellir 13 HF
Opið hús Þriðjudag frá kl. 17:30 til 
18:00.  Glæsileg 116,2 fm íbúð á jarð-
hæð í góðu fjölbýli með sér inngang, 
sjö íbúðir eru í húsinu. Sér verönd og 
garður. Þrjú svefniherbergi. Verð 29,9 
m. Uppl. gefur Ísak S 822-5588

 
Þrymsalir 16, Kópavogi 
OPIÐ HÚS mánudag 28 jan. kl. 17.00-
17.30. Vandað 330 fm. einbýlishús með 
innb. 31 fm. bílskúr á góðum útsýnis-
stað í jaðri byggðar. 4-5 svefnh. mögul. 
á séríbúð. uppl. veitir Viðar s: 898-4477

 
Miðvangur 37, Hafnarfirði
Opið hús þriðjudag kl. 17.00-17.30 
Mjög gott 198,4 fm. einbýlishús á 
einnig hæð með 50,5 fm. bílskúr, sam-
tals 248,9 fm. 4 svefnherb., sólstofa 
með heitum potti uppl. veitir Þorsteinn 
s: 892-5110

 
Lindargata 23-101 Reykjavík
Opið hús mánudag frá 17:30 til 18:00
Mikið endurnýjuð 3ja herbergja 75,2 fm 
íbúð á annarri hæð með sérinngangi 
við Lindargötu. Eignin hefur verið 
endurnýjuð að mestu leyti að innan. 
V. 23 millj. Uppl. gefur Guðmundur  s. 
865 3022

 
Hófgerði 15 Sérhæð 
OPIÐ HÚS Mánudag kl 17 til 17.30 
Neðri sérhæð í vesturbæ Kópavogs. 
Íbúðin sjálf er 3ja herbergja 67 fm og 
aukaíbúðin í bílskúr er 45 fm. Verð 26.8 
millj. uppl Sigurður síma 616 8880

 
Rauðavað 23 RVK
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG MILLI KL. 
17:30 - 18:00  Glæsilega 104,9 fm 3-4 
herbergja endaíbúð á 2. hæð ( efstu )  
Bílageymsla  fylgir. Verð 28,8 m Uppl. 
gefur Ísak S: 822-5588.

 
Klausturhvammur - enda-
raðhús
Endaraðhús ásamt bílskúr, samtals 
196,7 fm. Húsið er vel staðsett í 
frábæru stað. Skóli og leikskóli rétt 
hjá. Eign sem gefur mikla möguleika. V 
46,9 m uppl. Gylfi S: 822-0700

 
Sefgarðar 170 Seltjarnarnesi 
Glæsilegt einbýlishús við þessa fallegu 
götu. Húsið er 193 fm með tvöföldum 
bílskúr. Einstaklega vel við haldið hús.  
Allar upplýsingar Sigurður s 5123606 

 
Hrísrimi - 112 Reykjavík
3ja herb. íbúð á 2. hæð. íbúðin er 
87,5 fm og bílageymsla 34,4 fm í  við 
Hrísrima í Grafarvogi. Möguleiki að 
yfirtaka 19,9 millj. lán frá LÍ. Upplýs. 
Guðmundur 865 3022 

 
Lækjasmári - Kópavogi
Sérlega falleg 94,5 fm. íbúð á 5. hæð í 
lyftuhúsi  við Lækjasmára í Kópavogi. 
Snyrtileg eign með yfirbyggðum 
svölum. Laus við kaupsamning. V. 
29.8 millj. uppl. gefur Guðmundur gsm 
865 3022  

 
Hörðaland 10
84,5 fm. 3ja til 4ra herbergja íbúð á 
annari hæð við Hörðaland 10. Nýlegt 
parket, suðursvalir. 2 svefnherb. í 
dag en möguleiki á 3 svefnherb. Laus 
fljótlega. Nánari uppl. Viðar s: 898-4477

 
Rauðarárstígur - Tækifæri
Vorum að fá í sölu tvö verslunarpláss 
sem eru 122,2 fm og 85,3 fm. Hús-
næðið er frábærlega staðsett og getur 
hentað fyrir ýmiskonar starfsemi. Uppl. 
Ísak S 8225588

 
Hesthús - Almannadalur
Í einkasölu 18 hesta hús á tveimur 
hæðum, hægt að hafa 3ja til 4ra her-
bergja ósamþ. íbúð. Glæsilegt útsýni 
og stórt gerði. Eigandi skoðar skipti. V 
39,8 m Uppl. gefur Ísak 822-5588 

 
Sumarhús - Skorradalur
Í sölu vinalegt sumarhús á frábærum 
stað innarlega í Skorradalnum.  Landið 
er mjög fallegt kjarri vaxið með frá-
bæru útsýni yfir vatnið. Húsið er 50,4 
fm með þremur svefnherb. Uppl. Ísak 
S 8225588  

 
Kaffivagninn - Tækifæri
Í einkasölu Kaffivagninn Grandagarði. 
Um er að ræða fasteignina og rekstur 
ásamt tækjum og búnaði. Stórkostlegir 
möguleikar, Uppl. gefur Ísak 8225588

 
Þingvellir - útsýnislóð
Tvær 5000 fm eignarlóðir á 
góðum stað. Frábært útsýni yfir vatnið. 
Gróið land og rafmagn komið að 
lóðarmörkum. Nú er rétti tíminn til að 
láta drauminn rætast. V. 4m per lóð. 
Uppl. Gylfi S: 822-0700

 
Byggingarlóð - Sætún
Byggingarlóð á góðum stað í Sætúni 
(Guðrúnartúni). Samþykkt bygg-
ingarmagn er um 1.800 fm. Í dag er 604 
fm iðnaðarhús á lóðinni. Staðsetning 
lóðar er mjög góð. Uppl : Ísak 8225588

 
Grillhöllin Grafarholti
Grillstaður, videoleiga og söluturn ( 
Sá eini sinnar tegundar í Grafarholti 
). Selja mikið af hamborgurum, 
samlokum og pylsum auk lottó. Uppl 
Sigurður sima 6168880  
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15364 - Húsnæði Héraðsskólans  
á Laugarvatni - rekstrarhugmyndir 

Ríkiskaup fyrir hönd mennta- og menningarmálaráðuneytisins óskar 
eftir hugmyndum frá áhugasömum aðilum um að taka á leigu gamla 
Héraðsskólahúsið á Laugarvatni og reka þar starfsemi. 
Húsnæðið er á fjórum hæðum, samtals um 1579 m² að stærð en þar af eru 
tvær íbúðir í útleigu sem eru samtals 323 m² að stærð og undanskildar 
þessari útleigu. Aðalhæð hússins er um 350 m². 
Við val á samningsaðilum verður sérstaklega horft til áætlana um að 
glæða þetta sögufræga hús lífi og hvernig fyrirhuguð starfsemi fellur að 
umhverfi og aðstæðum á svæðinu. Mikilvægt er að hugmyndunum fylgi 
upplýsingar um aðila, reynslu þeirra af rekstri og annað sem skipt getur 
máli. Ríkiskaup áskilja sér rétt á síðari stigum til að kalla eftir ítarlegri 
upplýsingum  um  fjárhag, tæknilega getu og reynslu frá rekstraraðilum. 
Bjóðendur skulu leggja inn tilboð um leigu  frá 1. maí 2013 og til og með 31. 
desember 2015. Ef leigusali og leigutaki verða sammála um áframhaldandi 
leigu að samningstíma liðnum, verður heimilt að framlengja leigusamning 
um eitt ár í senn, allt að þrisvar sinnum eða til ársloka 2018. Leiguverð mun 
fylgja vísitölu neysluverðs frá 1. apríl 2013. 
Áhugasömum aðilum verður boðið til viðræðna hjá Ríkiskaupum 
um það hvernig þeir hyggjast útfæra hugmyndir sínar um rekstur 
hússins.  Leigusali áskilur sér rétt til að hafna tilboðum sem ekki þykja 
ásættanleg. Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. 
Kaup þessi eru undanskilin lögum nr. 84/2007,  um opinber innkaup,  sbr. 
gr. 6a. 
Húsnæðið er til sýnis í samráði við Halldór Pál Halldórsson í síma 486 1156 
og Pálma Hilmarsson í síma 898 6229. 
Áhugasamir skulu skila inn tilboðum sínum ásamt hugmyndum sínum að 
útfærslu,  leiguverði og upplýsingum um tilboðsgjafa í lokuðu umslagi 
í afgreiðslu Ríkiskaupa fyrir klukkan 12, þriðjudaginn 12. febrúar 2013, 
merkt: 15364 Héraðsskólinn á Laugarvatni – rekstrarhugmyndir. 

Tilboð óskast í hluta fasteignarinnar  
Kirkjubraut  37, Akranesi. 

14823 - Kirkjubraut 37, Akranesi, eignarhluti Íslandspósts hf.  
Um er að ræða afgreiðsluhúsnæði á 1 hæð, stórt herbergi og 
kaffiaðstöðu á 2 hæð og geymslur í kjallara ásamt hlutdeild í sameign. 
Stærð húsnæðisins er talið vera 388,6 m², samkvæmt Þjóðskrá Ís-
lands, ásamt tilheyrandi leigulóðarréttindum. Húsið er byggt úr stein-
steypu árið 1958. Brunabótamat er kr. 99.250.000,- og fasteignamat kr. 
35.970.000,- Afgreiðsluhúsnæðið er fyrrum afgreiðsla Íslandspósts hf.  
Húsnæðið verður til sýnis í samráði við Þór Reynisson í síma 431 1001 
og  Ríkiskaup í síma 530 1400. 

Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum um frágang 
og útfyllingu á tilboðseyðublaði. 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7, 105 Reykjavík  fyrir 
kl. 10.00 þann 12. febrúar 2013 þar sem þau verða opnuð í viðurvist 
bjóðenda er þess óska.

TIL SÖLU
  Tilboð óskast í hluta fasteignarinnar Vestmannabraut 

22 Vestmannaeyjum. 

15156 - Vestmannabraut 22, Vestmannaeyjum eignarhluti 
Íslandspósts hf.  
Um er að ræða afgreiðsluhúsnæði, vinnusal, skrifstofuhúsnæði, kaffi-
stofur, geymslur og snyrtingar á 1. og 2. hæð ásamt herbergjum í kjallara 
og hlutdeild í sameign, stærð samtals 823,9 m², samkv. Þjóðskrá Íslands 
- fasteignaskrá, ásamt tilheyrandi leigulóðarréttindum. Húsið er byggt úr 
steinsteypu árið 1950. Brunabótamat er kr. 151.500.000,- og fasteignamat 
er kr. 34.460.000,- Húsnæðið þarfnast gagngera  endurbóta en það 
verður til afhendingar í lok maí. Húseignin verður til sýnis í samráði við 
Sigríði Diljá Magnúsdóttur í síma 481 1002 og Ríkiskaup, Borgartúni 7, 
105 Reykjavík í síma 530 1400.   

Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is  
Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum um frágang og 
útfyllingu á tilboðseyðublaði. 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7, Reykjavík  fyrir kl. 10.00 
þann 12. febrúar 2013 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er 
þess óska. 

Atvinnuhúsnæði til leigu
Óskum eftir  100 – 250 fm verkstæðishúsnæði

í Kópavogi fyrir traust fyrirtæki.  
Afhending sem fyrst og leigutími 2-3 ár. 

Bogi Pétursson, 
Lögg. fasteignasali

S: 699 3444
bogi@heimili.is 

Finnbogi Hilmarsson, 
Lögg. fasteignasali 
S: 895 1098
finnbogi@heimili.is  

MorGUn
þÁTtuRinn 

Ómar
alLa vIRka 
dagA kl. 7

Útvarps
þátturinn

Snorri með 
Orra   

frá hádegi
alla virka 

daga

Boltinn á Xinu 977
       – alla virka daga kl. 11 - 12
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Ríkiskaup annast almenna sölu á fasteignum, jörðum og 
lóðum fyrir ráðuneyti og stofnanir ásamt því að sjá um sölu á 
lausamunum s.s. bifreiðum, tækjum og skrifstofubúnaði.

Nánari upplýsingar er að finna á heimssíðu Ríkiskaupa á 
slóðinni http://www.rikiskaup.is/til-solu/ eða í síma 530 1400.

SUÐURLANDSBRAUT 50  
BLÁU HÚSIN Í SKEIFUNNI 

WWW.HUSID.IS • S: 513-4300 

SIGURBERG GUÐJÓNSSON, LÖGG. FAST.SALI

Stíflusel 5, Reykjavík 2. hæð til hægri merkt 0201
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30 - 18:00

3ja herbergja íbúð í snyrtilegu 
stigahúsi.  Algjörlega endur-
nýjuð íbúð með suður-svalir.
Tvö góð svefnherbergi, 
vandað nýlegt eldhús með 
glugga og borðkrók, flísalagt 
baðherbergi. Sameign nýlega 
teppalögð og mjög snyrtileg.  
Íbúðin getur verið laus 
fljótlega. Verð kr. 21,9millj.  
Áhvílandi hagstætt lán.
Opið hús í dag kl. 17:30 – 
18:00.  Agnar s. 820-1002 tekur 
á móti ykkur.

Fyrir hvern frágenginn kaupsamning rennur föst fjárhæð til Slysavarnafélagsins Landsbjargar – VERTU MEÐ!
Björgvin Guðjónsson, löggiltur fasteignasali. Skipholti 50b, 105 Reykjavík.  510 3500 / eignatorg@eignatorg.is / www.eignatorg.is

Björgvin Guðjónsson
Lögg. fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali  
– Lögg. leigumiðlari
510-3500 / 615-1020
bjorgvin@eignatorg.is

Elías Þór Grönvold
Sölustjóri
510-3500 / 823-3885
elias@eignatorg.is

Héðinn Birnir 
Ásbjörnsson
Sölufulltrúi
510-3500 / 848-4806
hedinn@eignatorg.is

Jóhannes Breiðfjörð
Sölufulltrúi
510-3500 / 823-3116
johannes@eignatorg.is

Freyja María Cabrera
Ritari
510-3500
freyja@eignatorg.is

ÞARFTU AÐ 
SELJA?– þar sem þú átt heima

hlustið
trúið
hlýðið 

HARMA
   GEDDON

Sími 585 8300   |   www.postdreifing.is

Við flytjum þér 
góðar fréttir

Save the Children á Íslandi  113 RVK
Mjög vel staðsett parhús á tveimur hæðum, 192,3fm ásamt 
bílskúr 30,0 fm, alls 222,3fm. Stór sólpallur. Um er að ræða virki-
lega fallegt og vandað hús, allar innréttingar eru sérsmíðaðar 
frá Axis, öll lýsing er frá Lúmex, Innihurðir eru Ringó hurðir frá 

granít er á öllum borðum.  
Allar nánari upplýsingar veitir Heimir - 822-3600

54,5

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

822-3600

Kristján Ólafsson hdl.
Lögg. fasteignasali

414-4488

skúr4m2

222

 107 RVK

 110 RVK

Glæsileg fjögurra herbergja íbúð á efstu hæð. 
Mikið endurnýjuð árið 2008. Stórar svalir með  

Allar nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050

Höfuðborg
Fasteignamiðlun

Kristján hrl.
Fasteignasali

414-4488

Lárus
Sölufulltrúii

823-5050



Allt sem þú þarft...Allt sem þú þarft

Yfirburðir 
Fréttablaðsins 
staðfestir!

Auglýsing í 
Fréttablaðinu 
nær til yfir 

92% 
lesenda
blaðanna

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

Lesa bara
Morgunblaðið

Lesa bara
Fréttablaðið

65% 8%

27%

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað 
landsins með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila 
sinn eins og síðasta könnun Capacent Gallup 
sýnir ótvírætt.

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu. Meðallestur á tölublað, júl.-sep 2012. 
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Disney
Í um 45 mín-

útna fjarlægð 
frá Disney-

landinu í 
 Anaheim í 

 Kaliforníu 
er húsið þar 

sem Walt Disney-fyrirtækið 
hóf starfsemi sína. Árið 1923 var húsið 
í eigu frænda Walts Disney. Walt og 
 bróðir hans Roy fluttu inn til hans og 
settu upp fyrsta Disney-stúdíóið í litlum 
bílskúr úti í garði.

Google
Stanford-útskriftarnemarnir Larry Page 
og Sergey Brin stofnuðu fyrirtæki sem nú 
er þekkt sem Google í bílskúr Susan Woj-
cicki í september 1998. Þegar starfsemin 

var farin að trufla lærdóminn reyndu 
þeir að selja reksturinn til Excite fyrir 
eina milljón dala. Excite hafnaði boð-
inu og sér líklega eftir því í dag.

Amazon
Jeff Bezos stofnaði Amazon.com árið 1994 
sem bókabúð á netinu. Á þeim tíma fór öll 
starfsemin fram í bílskúr hans í Bellevue 
í Washington. Hann seldi fyrstu bókina 
í júlí 1995 og er í dag heimsins stærsti 
smásali á netinu.

Apple
Árið 1976 stofnuðu þeir Steve Jobs og 
Steve Wozniak, þá 21 og 26 ára að aldri, 
fyrirtækið Apple. Þeir seldu fimmtíu 
Apple I tölvur úr smiðju Wozniaks til 
smásala fyrir 500 dollara stykkið. Jobs 
keypti þá hluti sem til þurfti og svo 
smíðuðu þeir tölvurnar í sameiningu í 
bílskúr í Cuperton í Kaliforníu. Vinnan 
tók þrjátíu daga.

Stórfyrirtæki sem byrjuðu í bílskúr
Mörg heimsfræg risafyrirtæki voru smá í sniðum á upphafsárum sínum. Þá hófu sum þeirra starfsemi sína í bílskúrum. Hér gefur að 
líta átta þeirra.

Harley Davidson
Árið 1901 teiknaði hinn 21 árs gamli Willi-
am S. Harley uppdrátt að gerð lítils mót-
ors til að knýja áfram reiðhjól. Á næstu 
 tveimur árum byggði Harley ásamt æsku-
vini sínum, Arthur Davidson, mótorhjól í 
skúr vinar síns í Milwaukee í Wisconsin. 
Fyrirtækið Harley Davidson var formlega 
stofnað 1903.

Hewlett-Packard
Árið 1939 stofnuðu Bill Hewlett og Dave 
Packard fyrirtækið HP í bílskúr Pack-
ards í Palo Alto í Kaliforníu. Einn fyrsti 
viðskiptavinur þeirra var Walt Disney. 
Þessi bílskúr er einnig þekktur sem 
fæðingarstaður Silicon Valley eða Kísil-
dalsins.

Lotus
Árið 1948 byggði 
hinn tvítugi 
Anthony Colin 
Bruce Chapman 
fyrsta Lotus- 
kappakstursbílinn 
í gripahúsi í norður-
hluta Lundúna. 

Mattel
Harold „Matt“ Matson og 
Elliot Handler stofnuðu 
Mattel í bílskúr í Suður-
Kaliforníu árið 1945. Þá 
sérhæfðu þeir sig í 
gerð myndaramma. 
Úr afgöngum bjuggu 
þeir til dúkku-
hús sem brátt 
seldust betur 
en  rammarnir 
og því fóru þeir að 
einbeita sér að 
leikfangagerð.

Bílskúrshurðir fyrir íslenskar aðstæður

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Héðinshurðir eru glæsilegar og endingar-
góðar bílskúrshurðir sem hafa sannað sig 
í rysjóttu íslensku veðurfari. Gerðar úr 
galvanhúðuðu stáli með þykkri einang-
run, þola mikið vindálag og kulda. 

Fyrsta flokks viðhalds- 
og varahlutaþjónusta. 

Ítarlegar leiðbeiningar 
um uppsetningu fylgja.
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HVERNIG HALDA Á 
BÍLSKÚRSSÖLU
Bílskúrssala er bráðsniðug leið 
til að losna við dót sem er löngu 
hætt að koma að gagni en tekur 
dýrmætt pláss. 
■ Safnaðu saman öllu dóti sem 
má missa sín. 
■ Gerðu lista yfir alla hlutina sem 
á að selja og merktu verðin inn 
á listann. Þumalputtareglan er 
að verðið sé um einn fjórði af því 
sem þú keyptir hlutinn á á sínum 
tíma eða minna.
■ Búðu til verðmiða í skærum 
litum.
■ Ákveddu dagsetninguna. 
■ Auglýstu söluna. Gakktu í hús 
með auglýsingar og notaðu 
Facebook. 
■ Lagaðu aðeins til í bílskúrnum.
■ Settu upp skilti fyrir utan 
nokkrum dögum fyrr.
■ Vertu með næga skiptimynt ef 
þú leigir þér ekki hreinlega posa.
■ Komdu þér í sölugírinn og 
vertu tilbúinn til að koma til móts 
við prúttara.
■ Bjóddu tilboð í lok dags til að 
losna við það síðasta.
■ Taktu niður skiltin og hreinsaðu 
til eftir daginn.
Heimild: wikihow.com

OPNAST OG LOKAST 
AÐ VILD
Sjálfvirkir bílskúrshurðaopn-
arar eru þarfaþing. Með einum 
smelli á fjarstýringuna opnast eða 
lokast þung bílskúrshurðin og 
forðar þannig fólki frá klemmdum 
fingrum.
Fyrsti rafknúni bílskúrhurða-
opnarinn var fundinn upp af C.G. 
 Johnson árið 1926 í Hartford 
í Indianaríki í Bandaríkjunum. 
Vinsældir slíkra bílskúrshurðaopn-
ara voru þó litlar í upphafi. Það var 
ekki fyrr en eftir fyrri heimstyrjöld-
ina sem slík tól fóru að vekja 
athygli. Bílskúrshurðaopnarar frá 
fyrirtækinu Era Meter í Chicago 
voru þar fremstir í flokki. Hurðirnar 
voru þá opnaðar með lyklaborði 
sem staðsett var á stólpa við enda 
heimreiðarinnar eða með takka 
á vegg bílskúrsins. Fjarstýringar 
komu síðan á markað töluvert 
seinna, eða fyrst árið 1984.
Ólíkt því sem margir halda þá 
sér rafknúni opnarinn ekki um 
að lyfta og loka bílskúrshurðinni. 
Þess í stað sjá stífir járngormar 
um erfiðið en rafmótorinn 
stjórnar því hversu mikið hurðin 
opnast eða lokast. 

ÖRYGGI Í KRINGUM BÍLSKÚRSHURÐIR
Mikilvægt er að huga vel að 
öryggisatriðum vegna bílskúrs-
hurða sem ýmist eru búnar vél-
búnaði til að opna eða ekki.
Að hanga í hurð sem er á upp-
leið getur verið skemmtilegur 
leikur sem snarlega umbreytist í 
hræðilegt slys. Í Bandaríkjunum 
má rekja mörg slys til þess að 
krakkar hafa verið að hanga eða 
klifra í hurðum á ferð með þeim 
afleiðingum að þau klemma sig. 
Á mörgum hurðum eru rifur sem 
auðvelt er að festa fingur í.  

Sleðarnir sem hurðarnar renna 
á eru einnig varhugaverðir og 
auðvelt að gleyma sér og grípa 
um þá þegar hurðin er á ferð og 
klemma sig. Samkvæmt tölfræði 
frá Bandaríkjunum verða flest 
slys á höndum og fingrum þegar 
fólk festir eða klemmir sig fast 
á bílskúrshurð. Að verða undir 
hurð getur líka verið hættulegt, 
sérstaklega þegar um lítil börn 
er að ræða. Hurðir án mótor-
drifs geta auðveldlega runnið af 
miklum þunga ofan á fólk.

Sumar hurðir eru með 
klemmuvörn eða flekum þar 
sem ekkert bil myndast milli 
flekanna þegar þeir fara upp og 
niður. Þannig er ómögulegt að 
festast þar á milli. 
Ráðlagt er að huga vel að 
öryggisatriðum áður en hurð er 
keypt. Eins er nauðsynlegt að 
brýna fyrir börnum öryggisat-
riði í kringum bílskúrshurðir og 
mögulegar afleiðingar óvar-
legrar umgengni.

Philip Kotler er í boði:

Iceland 
Business 
Forum kynnir:

Í Háskólabíói – 24. apríl 2013

kynnir:

Philip Kotler
Heilsdags námskeið með föður nútíma markaðsfræði

Marketing 3.0
Values Driven Marketing

Markaðssetning fyrir stærri og smærri fyrirtæki

Arðsemi Ávöxtun Sjálfbærni

Tilboð í forsölu 69.900.-
Fullt verð 99.900.-
Gildir til og með 31.janúar 2013
Takmarkað magn miða í boði
 
Nánari upplýsingar og forsala 
er á miði.is og ibf.is
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HH Ráðgjöf veitir viðskiptavinum sínum 
heildarlausnir á sviði ráðninga og mann-
auðsmála. „Með það að markmiði höfum 

við þróað ýmsar þjónustuleiðir til þess að 
 uppfylla hinar mismunandi þarfir fyrirtækja er 
kemur að ráðningum og mannauðsmálum og 
hefur það mælst mjög vel fyrir hjá viðskiptavinum 
okkar,“ segir Hulda Helgadóttir, framkvæmda-
stjóri HH Ráðgjafar. 

Hulda segir þetta ásamt öðru hafa leitt til þess 
að fyrirtæki halda mikilli tryggð við HH  Ráðgjöf. 
„Öll okkar þjónusta tekur mið af því að rækta 
langtímasamband milli okkar og viðskipta-
vinarins því þannig lærum við að þekkja þarfir 
hans  sífellt betur.“

HH Ráðgjöf hefur einnig átt því láni að fagna 
að atvinnuleitendur hafa sótt mikið til fyrirtæk-
isins enda er ýmiss konar þjónusta í boði fyrir þá. 

„Má þar nefna aðstoð við gerð ferilskrár ásamt 
 mörgum fjölbreyttum námskeiðum sem gagnast 
bæði atvinnuleitendum og þeim sem vilja auka 
færni sína starfi. Í dag erum við með hátt í fimm-
tán þúsund einstaklinga á skrá og erum við þá 
að tala um bæði einstaklinga án atvinnu og þá 
sem eru að hugsa sér til hreyfings,“ segir Sverr-
ir Hjálmarsson, vinnusálfræðingur og ráðgjafi hjá 
HH Ráðgjöf.

Viðskiptavinir HH Ráðgjafar eru fyrirtæki og 
stofnanir af öllum stærðum og gerðum og fjöl-
breytni starfaframboðsins hjá fyrirtækinu endur-
speglar það.

Nánari upplýsingar um þjónustu HH Ráð gjafar 
ásamt ítarlegri upplýsingum um námskeiða-
framboð er að finna á heimasíðu fyrirtækisins, 
www.hhradgjof.is.

Heildarlausnir á 
sviði ráðninga og 
mannauðsstjórnunar
HH Ráðgjöf hóf starfsemi sína árið 2005. Fyrirtækið er í einkaeigu og eru 
fagmennska, persónuleg þjónusta og vönduð vinnubrögð einkunnarorð þess.

Hulda Helgadóttir, framkvæmdastjóri HH Ráðgjafar, og Sverrir Hjálmarsson, vinnusál-
fræðingur og ráðgjafi. MYND/GVA

Ráðningarþjónusta                        
Mannauðsráðgjöf

Námskeið

Starfsgreiningar
Starfslýsingar

Starfsmannasamtöl
Launasamtöl

Viðhorfskannanir
Vinnustaðagreiningar

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Á ráðningasviði Capa-
cent starfar stór og þraut-
reyndur hópur ráðgjafa 

sem styðst við bestu mögulegu 
aðferðir í öllu því sem snýr að 
ráðningum. Ráðgjafarnir búa 
yfir víðtækri þekkingu á íslensku 
atvinnulífi og leitast við að veita 
bæði fyrirtækjum og einstak-
lingum persónulega þjónustu 
þar sem fyllsta trúnaðar er gætt.

„Helmingurinn af  starfsfólki 
okkar er með yfir  fjórtán ára 
reynslu og flestir aðrir hafa 
unnið við fagið í sex ár eða 
 lengur,“ segir Gunnar  Haugen, 
framkvæmdastjóri Capacent 
Ráðninga. Hann segir einn 
helsta styrk ráðningasviðs 
Capacent vera þann reynslu-
mikla hóp starfsmanna sem 
þar  starfar. Ráðgjafar Capacent 
Ráðninga hafa að sögn  Gunnars 
ýmiss konar bakgrunn og 
menntun en eiga það sameigin-
legt að hafa brennandi áhuga á 
vinnumarkaðnum. 

Mikil eftirspurn er eftir þjón-
ustu ráðningarsviðs Capacent. 
„Á síðasta ári, 2012, fylltum við í 
nærri fimm hundruð stöður á Ís-
landi og frá hruni eru þetta að 
verða nærri tvö þúsund stöður 
sem við höfum fundið starfsfólk 
í,“ upplýsir Gunnar og er viss 
um að ekkert annað fyrirtæki á 
landinu státi af álíka árangri í 
ráðningum.

Capacent Ráðningar hafa 
á annan tug þúsunda um-

sækjenda á skrá hjá sér og í 
 hverjum mánuði eru 45 til 50 
þúsund heimsóknir á vefsíðu 
okkar. Megináhersla fyrirtæk-
isins er að þjóna fyrirtækjum 
af öllum stærðum og gerðum 
sem og sveitarfélögum og opin-
berum stofnunum. „Stærstur 
hluti þeirra starfa sem við sjáum 
um að velja í eru sérfræðistörf 
þar sem háskólamenntunar og 
nokkurra ára reynslu er krafist,“ 
segir Gunnar en áhersla hefur 
verið lögð á ráðningar forstjóra 
og framkvæmdastjóra, milli-
stjórnenda, háskólamenntaðra 
sérfræðinga og í skrifstofustörf.

Allt starfsfólk Capacent 
Ráðninga hefur fengið  þjálfun í 
viðurkenndum viðtals  aðferðum 
og í notkun annarra matstækja. 
„Þá höfum við verið leiðandi í 
að staðla og staðfæra valað ferðir 
líkt og persónuleikapróf, rök-
próf og annað. Slík próf höfum 
við notað frá árinu 2002 með 
góðum árangri,“ segir Gunnar 
og lýsir kostum þeirra. „Í ráðn-
ingarvinnunni  reynum við að 
finna starfsmanninn sem mun 
standa sig best í starfinu sem 
við erum að ráða í. Persónu-
leikamatið og rökprófin, auk 
skipulagðra viðtala sem byggja 
á hæfnigreiningum og starfs-
lýsingum, eru notuð til að koma 
í veg fyrir ráðningamistök og 
finna þann hæfasta úr hópi um-
sækjenda.“ Ráðningamistök 
segir hann afar dýr því nokk-

ur tími geti liðið þangað til fólk 
átti sig á mistökunum. Þá hafi 
það þegar kostað fyrir tækið 
mánaðarlaun starfs mannsins í 
nokkra mánuði eða jafnvel ár. 
„Þetta eru stórar ákvarðanir 
enda stundum sagt að erfiðustu 
ákvarðanir stjórnenda séu að 
ráða starfsmenn,“ segir Gunnar. 
Með því að beita þeim aðferðum 
sem mannauðs- og vinnusál-
fræðin dæmir bestar megi lág-
marka líkur á mistökum.

Ávallt er stefnt að því að fylla 
í störf eins fljótt og hægt er, að 
sögn Gunnars, án þess þó að 
fórna faglegum vinnubrögðum. 
„Ferlið tekur mislangan tíma 
og veltur á ýmsu, til að mynda 
fjölda umsækjenda, þeim sem 
hafa með starfið að gera hjá við-
komandi fyrirtæki, lengd um-
sóknarfrests, eðli starfsins og 
fleiri þátta,“ útskýrir  Gunnar. 
Ákvörðun er í f lestum til-
vikum komin um tíu til fimm-
tán dögum eftir að umsóknar-
fresti lýkur.

Ráðningar eru okkar fag
Byggja á áratuga reynslu og leggja áherslu á persónulega þjónustu.
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í nærri fimm hundruð 
stöður á Íslandi og frá 
hruni eru þetta að verða 
nærri tvö þúsund stöður 
sem við höfum fundið 
starfsfólk í.

Atvinnuleysi víða um heim
Fróðlegt er að bera saman 
atvinnuleysi milli landa heimsins. 
Samkvæmt lista CIA World 
Factbook, sem ber auðvitað ekki 
að taka sem algildum sann-
indum, er til dæmis ekkert skráð 
atvinnuleysi í Norður-Kóreu og 
Mónakó. Líklegt verður að teljast 
að tölurnar frá Norður-Kóreu 
séu ekki alveg réttar. Samkvæmt 
sama lista er mesta atvinnuleysið 
á eyjunni Nauru í Kyrrahafi eða 
90%. Þó er rétt að geta þess að 
þetta eru tölur frá árinu 2004. 
Nauru er minnsta ríki veraldar, 
aðeins 21 ferkílómetri að stærð, 
og því úr myndinni að reisa 
álver til að bjarga atvinnuleysi 
landsmanna. Vanuatu í Kyrrahafi, 
Túrkmenistan og Simbabve eru 
næst á listanum með atvinnuleysi 
milli 70-80% en lönd í Afríku eru 
mörg hver ofarlega á lista yfir 
mesta atvinnuleysið.
Þær þjóðir sem búa yfir minnstu 
atvinnuleysi samkvæmt listanum 
eru í hinum ýmsu heimsálfum. 
Olíuríkið Katar er í þriðja sæti með 
0,5% atvinnuleysi og Hvíta-Rúss-
landi tekst að ná fimmta sæti 
með 0,7% atvinnuleysi. Tölur 
beggja ríka eru þó orðnar nokk-
urra ára gamlar. Kúba nær svo 10. 
sæti listans með eingöngu 1,6% 
atvinnuleysi. 

Ekkert atvinnuleysi er sagt í Norður-
Kóreu.

Stutt er síðan markþjálfun ruddi sér til rúms hér á landi en greinin 
hefur vaxið hratt víða um heim undanfarin ár, sérstaklega í Banda-
ríkjunum. Markþjálfun er þýðing á enska heitinu Coaching og 
 gengur í stuttu máli út á að laða það besta fram hjá fólki, hvort sem 
það er í vinnu eða einkalífi. Starfsmenn fyrirtækja og stofnana geta 
þannig ráðið markþjálfa til að ná betri árangri í starfi, til að bæta 
samskipti viðkomandi eða til að hjálpa sér til að ná persónulegum 
markmiðum í starfi. 

Það færist einnig í vöxt að fyrirtæki og stofnanir ráði markþjálfa til 
að vinna með stjórnendum og öðrum starfsmönnum við ýmsar að-
stæður. Það getur átt við þegar fyrirtækið gengur í gegnum  miklar 
breytingar, þegar bæta þarf líðan og hæfni einstakra starfsmanna 
eða jafnvel þegar taka þarf á samskiptavandamálum milli starfs-
manna.

Hér á landi hefur Félag markþjálfunar verið starfrækt frá árinu 
2006 þegar það var stofnað af hópi áhugamanna um fagið. Í félaginu 
eru í dag tæplega fjörutíu markþjálfar. Markmið félagsins er meðal 
annars að kynna starfsemi markþjálfunar hér á landi og einnig að 
standa vörð um faglegan og fræðilegan grunn greinarinnar. Í  síðustu 
viku stóð félagið fyrir Markþjálfunardeginum þar sem flestir af 
 færustu markþjálfum landsins héldu fróðleg og skemmtileg erindi. 

Markþjálfun á auknum 
vinsældum að fagna

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU
Það er hvergi betri staður fyrir fjölpóst en inni í Fréttablaðinu.  
60% landsmanna skoða fjölpóst. Auglýsingaefnið lendir á 
eldhúsborðinu þegar blaðið er opnað!

75% íbúa höfuðborgarsvæðisins lesa Fréttablaðið 
daglega.

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi orn@365.is

Útvegum einnig hagstæð verð í prentun.
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BÍLAR &
FARARTÆKI

LÍTUR SÉRLEGA VEL ÚT.
FORD RANGER DOUBLE CABIN 
DÍSEL 4WD.Árgerð 2005,ekinn aðeins 
94.þ km,5 gírar,mjög gott eintak,er á 
staðnum.Verð 1.980.000. Rnr.103190.
Sími:562-1717.

FORD F150 SUPER CREW
35” Árgerð 2005,ekinn 145.þ km, 
sjálfskiptur,tölvukubbur,flowmaster 
púst,virkilega flott eintak,pallhús,er á 
staðnum.Verð 2.890.000.Rnr.103155. 
Sími:5621717.

JEEP WRANGLER RUBICON
35”.Árgerð 2008,ekinn aðeins 59.þ 
km,orginal rafmagns læsingar,6 
gírar,er á staðnum.Verð 4.690.000. 
Rnr.125811.Sími:562-1717.

MAZDA 6 SPORT.Árgerð 2004,ekinn 
aðeins 111.þ km,leður,topplúga 
ofl,sjálfskiptur,er á staðnum. Verð 
1.380.000. Rnr.103183.Sími:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

DIESEL !
Landrover Freelander 2 S DIESEL 
06/2008 ek 90 þ.km leður ofl flottur 
bill verð 3.990 þús skipti möguleg ! 
(864-8989)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2012, 
ekinn 24 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.690.000. Rnr.990287.

HONDA Cr-v i-v-tec 150 hö. Árgerð 
2003, ekinn 135 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.490.000. 
Rnr.140414.

FORD Escape limited 4x4 4dr. 
Árgerð 2006, ekinn 103 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.490.000. 
Rnr.160528.

CHEVROLET Lacetti station. Árgerð 
2010, ekinn 51 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.800.000. Rnr.990284.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

SUBARU LEGACY OUTBACK 4X4. 
Árg 4/2008, ek 103 Þ.KM, sjálfsk, 
Panorama, ný tímareim, Flottur bíll, 
Ásett verð 2.890.000. Rnr.117446. Er 
á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

TIL SÖLU FLOTTUR TOYOTA 
AVENSIS

ÁRG 2006, BENSIN, 1,8 vél, 
sjálfsskiptur í mjög góðu ástandi. 
Hlaðinn aukabúnaði. 4 álfelgur með 
sumar dekkjum, og 4 stálfelgur 
með dekkjum fylgja með, Verð 2,3 
millj, áhv. 870 þús. tilboð óskast. 
Upplýsingar í síma 691 3531.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Ódýr sendibílaþjónusta. 
Heimsendingar og fyrirtækjaþjónusta. 
www.keyrsla.is S:820-3880

 Fjórhjól

Cam am outlander 800cc árg ‚07. 
ek8þ. spil. hiti í handf.töskur ofl.alltaf 
geymt inni. ásett 1490þ tilb 1300þ 
hjólið er hjá Höfðabílum. s:577 4747

 Lyftarar

KÖRFUBÍLALEIGA
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 
35 metrar.  S. 893 3573.

 Bátar

 Hjólbarðar

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

 Bílaþjónusta

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ
Við höfum langa reynslu í 

bílsætaviðgerðum. 

Fljót og góð þjónusta. 

Sjá video www.hsbolstrun.is
Formbólstrun Hamraborg 5, 

Kópavogi. (Hamrabrekkumegin) 
s: 5445750.

 Varahlutir

VW - SKODA - VARAHLUTIR 

Eigum varahluti í VW, Skoda og 
Audi og Pajero frá ‚02 Kaupum bíla 
til niðurrifs og uppgerðar. Bílabúið, 
Kaplahrauni 11 220 hfj. S. 534 1045.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, 
Skoda Oktavia árg. ‚03, Honda Civic 
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. 
Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852.

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í 
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía 
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W 
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno 
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 5675040-
7785040.

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. Opið 8-18 virka daga. S. 565 3400 
& 893 2284. www.japanskarvelar.is / 
www.carparts.is japvel@carparts.is

 Viðgerðir

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til 
viðgerða. Uppl. s. 555 6020.

AB - PÚST
Almennar pústviðgerðir og sérsmíði. 
Fljót og góð þjónusta. Skemmuvegur 
26, Bleik gata. S 555 6020.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

FAGLÆRÐIR PÍPARAR
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

 Hreingerningar

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

 Bókhald

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

 Málarar

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171.

Tek að mér alla málningarvinnu, 
tilboð eða tímavinna. Björn Axelsson, 
löggiltur málarameistari. S. 896 4824 
eða malarameistarar@simnet.is

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Parketslípun, parketlagnir, frá aðeins 
2.900 krfm. 20 ára reynsla og 
þjónusta. www.parketsliparinn.is S: 
772 8100.

til sölu
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smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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VIÐHALD FASTEIGNA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Allskyns viðhald en sérhæfum okkur 
í gluggaskiptum. Upplýsingar í síma: 
869 4479.

SMÍÐAR
GS Verktakar óska eftir verkefnum, 
stórum sem smáum. Hagstætt verð, 
mikil reynsla og gott orðspor. Uppl. í 
s. 864 4789.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.  S. 896 5778. 

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 Tölvur

APLÚS TÖLVUÞJÓNUSTA
Sanngjarnt verð. Sæki og sendi heim. 
S. 822 7668 www.aplus.is

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný 
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á 
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

POTTLOK
Saumum yfir heita potta úr 

sterkum pvc dúk, sem þolir mikin 
þunga. Mjög létt að opna og rúlla 

segli upp.
Formbólstrun Hamraborg 5, 

Kópavogi. (Hamrabrekkumegin) 
www.hsbolstrun.is 

s: 5445750.

Ungnautakjöt beint frá býli. Hakk, 
gúllas og steikur. 1850.-kr/kg www.
myranaut.is s. 8687204.

Öryggis- og peningaskápar 25% 
afsláttur á meðan birgðir endast.

LOKADAGAR ÚTSÖLUNNAR
Allir saltkristalslampar nú á 20% 
afslætti. Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn 
gata), 200 Kópavogi. Opið mán-fös: kl 
12-18, lau: kl 12-15. Sími 517-8060. 
www.ditto.is

 Óskast keypt

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 ( við 
Austurvöll ), Verið velkomin

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.

Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSBYGGINGA

 SJÁ NÁNAR Á WWW.VIDUR.
IS 

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

HEILSA

 Heilsuvörur

Bætum heilsuna með hreina 
Aloe Vera drykknum, sem eflir 
ónæmiskerfið. Hlíf og Magnús 
8228244 - 8228245 www.flp1.is

Bætum heilsuna með hreina 
Aloe Vera drykknum, sem eflir 
ónæmiskerfið. Hlíf og Magnús 
8228244 - 8228245 www.flp1.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg

TAKTU ÁKVÖRÐUN NÚNA.
Betri árangur með Herbalife Kaupauki. 
Rannveig s.8625920,rkb.heilsuskyrsla.
is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

NUDD OG HEILSA
Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOX-
úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR og 
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú 
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla 
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 
698 8301 www.tantra-temple.com

Nudd Nudd Nudd tilboð í dag, 
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469. 
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

 Þjónusta

Nýtt 6.vikna byrjendanámskeið hefst 
4.febrúar MFM miðstöðin Sími: 568 
3868 www.matarfikn.is

Áfallameðferð, hjónameðferð, 
umbreyttu erfiðu barni 
- hjartanærandi uppeldi. 
Einstaklingsmeðferð. S. 615 2161 
Gréta Jónsdóttir

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Námskeið í umbreyttu erfiðu barni- 
Hjartanærandi uppeldi hefst 30. 
janúar í Reykjavík. Uppl. greta@
lifogframtid.net eða s. 615 2161 Gréta 
Jónsdóttir uppeldisráðgj.

 Ökukennsla

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

GISTIHEIMILI - 
GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS

1-2 manna herb. á Funahöfða 
17a og 19 og Dalshraun 13 

Hfj. Rooms for 1-2 persons in 
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj.
Uppl/info í S. 824 4535. frá kl. 
10-20. www.leiguherbergi.is

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Húsnæði óskast

Óska eftir 2-3 herbergja íbúð í 
Reykjavík. Reglusemi og skilvísum 
greiðslum heitið. Upplýsingar í síma: 
845-9435

 Atvinnuhúsnæði

HLJÓMSVEITARHÚSNÆÐI
Hljómsveitarhúsnæði til leigu á 
góðum stað. Uppl. í S: 821 0210

 Geymsluhúsnæði

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1-17m2. 
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný 
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og 
vaktað. S: 564-6500.

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

ATVINNA

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Starfsmannaþjónustan S. 661 

7000.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Auglýsir styrki til rannsókna, lista og þróunar-
verkefna, sem geta nýst börnum á leik- og  
grunnskólaaldri.

Umsókn, ásamt greinargerð um verkefnið,  
skal senda fyrir 17. febrúar 2013. 

Stjórn Barnavinafélagsins Sumargjafar áskilur sér rétt 
til að óska eftir nánari upplýsingum  um verkefnið og 
fjármögnun þess og leita umsagnar fagaðila.

Reykjavík 18. janúar 2013.
Barnavinafélagið Sumargjöf
Pósthólf 5423, 125 Reykjavík
Netf: sumargjof@simnet.is

Tilkynning

Útvarps
þátturinn

Snorri með 
Orra   

frá hádegi
alla virka 

daga
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Komin í bíó

100/100
 „Ógnvænlega vel gerð.“

100/100
 „Einstaklega raunveruleg stórslysamynd, 

sem lætur engan ósnortinn“

100/100
 „Fer beint í efsta sæti yfir þær myndir 

sem fólk verður að sjá á árinu.“

NAOMI WATTS 
TILNEFND TIL ÓSKARSVERÐLAUNA

SEM BESTA LEIKKONA Í AÐALHLUTVERKI

 „Ein af betri myndum
ársins 2012.“

Mbl.

NAOMI WATTS 
TILNEFND TIL 

GOLDEN GLOBE 
VERÐLAUNA

BESTA LEIKKONA 
Í AÐALHLUTVERKI

Myndin sem allir eru að tala um 
og hefur slegið rækilega í gegn!
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BAKÞANKAR 
Charlotte
Böving

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14
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2 3 4 5

KROSSGÁTA

PONDUS Eftir Frode Øverli

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

MYNDASÖGUR

LÁRÉTT
2. margs konar, 6. komast, 8. smáskila-
boð, 9. espa, 11. spil, 12. brotthlaup, 
14. glingur, 16. kaupstað, 17. frjó, 
18. angan, 20. 950, 21. áfall.

LÓÐRÉTT
1. hvæs, 3. sjúkdómur, 4. lítilmenni, 
5. suss, 7. vinsæll, 10. struns, 
13. heyskaparamboð, 15. viðkvæmni, 
16. strit, 19. skóli.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. ýmsu, 6. ná, 8. sms, 9. æsa, 
11. ás, 12. strok, 14. skran, 16. bæ, 
17. fræ, 18. ilm, 20. lm, 21. slag. 

LÓÐRÉTT: 1. fnæs, 3. ms, 4. smákarl, 
5. uss, 7. ástsæll, 10. ark, 13. orf, 
15. næmi, 16. bis, 19. ma.

Miða?
Þetta er 

miðinn minn, 
hálfviti!

Æ, æ! Allir 
hræðast 
línu 402 frá 
Árbæ! Töff 
hverfi!

Finn að ég er strax 
byrjaður að hræð-
ast náttstrætóinn 
í kvöld! Þessir tveir 
voru sko á leiðinni í 
vinnuna!

Það hefur alltaf verið 
mitt hlutverk að grilla.

Ég vona að Palli geri 
mig ekki atvinnulausan. 

HAHA!

Fyrst ég er að grilla ætla ég líka 
að steikja grænmeti og sykraðan 

lauk líka.

HA

HA

Málningar-
verslun 

Nikulásar
Þú fyrirgefur, en ég 

má ekki selja þér 
innanhússmálningu 
nema þú sért með 

miða frá konunni þinni.

Bjánar.

Þegar þú hættir að vinna hjá fyrirtæki, 
hættirðu líka að ganga í aðhaldssokka-

buxum og drögtum.

Sönnun þess að fátt 
er svo með öllu illt.

Frábært!

Passaðu þig!,“ kallaði ég á eftir yngstu 
dóttur minni um daginn, þar sem hún 

var komin hátt upp í tré úti í garði. „Ég er að 
passa mig,“ kallaði hún á móti.

„Auðvitað er hún að passa sig,“ hugsaði ég. 
„Af hverju ætti hún ekki að passa sig? Hún 
er einmitt að æfa samhæfingu handa og fóta, 
svo hún detti ekki niður.“ Ég hætti að hrópa, 
en fór til öryggis undir tréð, tilbúin að grípa 
hana ef hún skyldi missa takið.

ÞESSI tilhneiging, að kalla á eftir krökk-
unum að þau eigi að passa sig, er raunar 

mjög algeng meðal foreldra og annars 
fullorðins fólks þegar börnin róla 

sér hátt, klifra upp í tré eða ganga 
jafnvægisgang eftir brún. Allt eru 
þetta hlutir sem náttúrulegt er 
fyrir þroska barns að það prófi og 
æfi sig í: Að finna og upplifa eigin 
mörk, en líka að uppgötva getu 
sína og þor.

HVERS VEGNA hrópum við þá 
„passaðu þig“?

Við erum auðvitað hrædd 
um að barnið detti og meiði 

sig og það er ábyrgð 
okkar að koma í 
veg fyrir slys. 

En  hjá lpar 
eitthvað 
að  garga 
„PASS-

AÐU 

ÞIG!“? Er það ekki bara orðið eitthvert svona 
sjálfkrafa hróp, sem við hugsum ekki einu 
sinni út í?

Í raun erum við að segja: „Ekki ögra getu 
þinni, því ég hef ekki fullt traust á því að þú 
ráðir við það án þess að slasa þig.“

Getur verið að við með þessu móti  sendum 
okkar eigin kvíða yfir á barnið? Þannig að 
barnið þarf ekki aðeins að einbeita sér að því 
að halda jafnvægi og setja fæturna á rétta 
staði heldur líka að veita yfirfærðum kvíða 
og vantrausti okkar athygli?

MIG LANGAR að enda þennan pistil á 
stuttu en mikilvægu samtali milli Ronju 
ræningjadóttur og pabba hennar:

„Og varaðu þig að detta ekki í ána,“ sagði 
Matthías.

„Hvað á ég að gera ef ég dett í ána,“ spurði 
Ronja.

„Synda,“ sagði Matthías.
„Gott og vel,“ sagði Ronja.
„Og varaðu þig svo að detta ekki niður í 

Helvítisgjána“, sagði Matthías. 
„Hvað á ég að gera ef ég dett niður í Hel-

vítisgjána,“ spurði Ronja.
„Þá gerir þú ekkert framar,“ sagði 

 Matthías. 
„Gott og vel, er það eitthvað annað?“
„Já, það veit hamingjan, en þú kemst að því 

smám saman. Farðu nú.“

OG NÆSTU daga á eftir gerði Ronja 
ekkert annað en að vara sig á því sem var 
hættulegt og æfa sig að vera ekki hrædd.

Passaðu þig!



Allir kaffi-
drykkir 
á 229 kr. 
Þegar greitt er með 

lyklum og kortum 

Orkunnar og stað-

greiðslukorti Skeljungs

www.stodin.is

Gæðakaffið á Stöðinni 
er unnið úr sérvöldum 
kaffibaunum, ristuðum 
af Te & Kaffi.

(fullt verð allt að 429 kr.)

Latte 
329 kr.

Tvöfaldur 
Latte
399 kr.

Espresso 
229 kr.

Cappuccino 
329 kr.

Tvöfaldur 
Cappuccino 
408 kr.

Macchiatto 
279 kr.

Swiss Mocca 
með rjóma 
429 kr.

Americano 
279 kr.

Auka 
kaffiskot 
79 kr.
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Kaffipúðarnir passa í venjulegar skeiðar Senseo vélanna
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MEIRI FYLLING
& MEIRImunaður

UPPGÖTVAÐU NÝJAN BRAGÐHEIM SENSEO

„Kaffipúðarnir

passa í allar

tvöfaldar skeiðar 

sem fylgja með 

Senseo vélum“
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ÞORRA-
MATUR

- Í MIKLU ÚRVALI

299kr.
kg

Verð áður 389 kr.kg
Goða svið, frosin

20%
afsláttur

3498kr.
kg

Súrhvalur (langreyður)

Goða sviGoða sviGoðoðaða svsvvi

Þorrabakki
Lambasviðasulta,

súrsaðir hrútspungar,

hangikjöt og saltkjöt
r,r,r,r,

öt
,,

ötöt

1698kr.
pk.

Goða þorrabakki, 500 g

TÓNLIST ★★★ ★★

VERK EFTIR BERNSTEIN OG MAHLER. 
SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT ÍSLANDS 
ÁSAMT HAMRAHLÍÐARKÓRUNUM 
UNDIR STJÓRN EIVIND AADLAND. 
EINSÖNGUR: PÉTUR ÚLFARSSON. 
 FIMMTUDAGUR 24. JANÚAR.

Leonard Bernstein, sem lést fyrir 
rúmum 20 árum, gaf það stundum 
í skyn að hann hefði verið endur-
holdgun Gustavs Mahler. Ef það 
er rétt varð eitthvað af snilldinni 
eftir á astralplaninu á milli ævi-
skeiða. Jú, þeir voru báðir frábærir 
hljómsveitarstjórar, en Mahler var 
miklu meira tónskáld. Á tón leikum 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands á 
fimmtudagskvöldið var þetta auð-
heyrt. Dýptin og skáldskaparvíman 
í fyrstu sinfóníu Mahlers var magn-
þrungin. Chichester-sálmarnir eftir 
Bernstein virkuðu ankannalegir í 
samanburðinum.

Auðvitað er margt flott eftir 
Bernstein. Westside Story er t.d. 
grípandi og skemmtilegt. Það eru 
líka  nokkrar seiðandi lag línur 
í  Chichester-sálmunum.  Verkið 
 dregur nafn sitt af því að erki-
biskupinn í  Chichester á Englandi 
pantað það frá Bernstein. Textinn 
er úr Davíðssálmunum og er á hebr-
esku. Sálmarnir eru auðvitað tíma-
laus snilld en tónlistin dregur þá 
niður, frekar en hitt. Hljómsveitar-
búningurinn og áferðin er óttalega 
yfirborðsleg. Það er eitthvað plast-
kennt og pallíettulegt sem passar 
engan veginn við sálmana sjálfa. 

Verkið var flutt af Hamrahlíðar-
kórunum auk hljómsveitarinnar. 
Eins og kunnugt er stjórnar Þor-

gerður Ingólfsdóttir kórunum en 
hljómsveitarstjóri að þessu sinni var 
Eivind Aadland. Ekki hjálpaði það 
þunnri tónlistinni hvernig  kórarnir 
sungu. Einkennismerki þeirra er 
ákaflega tær, nánast barnslegur 
söngur, sem fer sumum tónsmíðum 
prýðilega. Hér hins vegar vantaði 
dramað og dýptina. Kórarnir sungu 
vissulega vel og af öryggi, en maður 
saknaði trúarhitans og ástríðunnar. 
Fyrir bragðið varð tónlistin enn yfir-
borðslegri en ella. Útkoman var ótta-
lega náttúrulaus.

Það athyglisverðasta við flutn-
inginn var frammistaða drengja-
sópransins Péturs Úlfars sonar. 
Hann stóð sig með afbrigðum 
glæsilega. Greinilegt er að hann er 
 miklum tónlistarhæfileikum búinn. 

Síðara atriðið á efnisskránni var, 
eins og áður sagði, fyrsta sinfónía 
Mahlers. Þar kom kórinn ekki við 
sögu. Sinfónían var mun áhrifa-

meiri. Bæði var tónlistin sjálf miklu 
betri og svo var flutningurinn sér-
lega góður. Sigrún Eðvaldsdóttir var 
konsertmeistarinn að þessu sinni, 
en hún hefur verið í leyfi frá hljóm-
sveitinni í vetur. Það munar greini-
lega um hana. Strengirnir voru 
óvanalega samtaka og nákvæmir. 
Í það heila spilaði sveitin af gríðar-
legu öryggi og fagmennsku. Túlk-
unin var líka heildstæð og spennu-
þrungin. Maður fékk gæsahúð þegar 
hornagengið stóð upp í lokin og 
 blastaði yfir allt! Hin draumkennda 
náttúrustemning sem einkennir tón-
smíðina skilaði sér einnig prýðilega. 
Án efa var þetta með því tilkomu-
mesta sem ég hef heyrt á Sinfóníu-
tónleikum í vetur. Jónas Sen

NIÐURSTAÐA:  Chichester-sálmarnir 
eftir Bernstein ollu vonbrigðum en 
fyrsta sinfónía Mahlers var áhrifa-
mikil.

Draumkennd náttúrustemning

      FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



HÁFAR

STRAUJÁRN

KAFFIVÉLAR

ELDAVÉLAR

HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR
ÍSSKÁPAR

RYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN

RAKVÉLAR

MEIRA EN 1000 VÖRUTEGUNDIR 

MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR
FRYSTIKISTUR

ÞURRKARAR

HELLUBORÐ OFNAR

BÍLTÆKI

BÍLHÁTALARAR

DVD SPILARAR

HLJÓMBORÐ

HEYRNARTÓL

REIKNIVÉLAR

MP3 SPILARAR

FERÐATÆKI ÚTVÖRP

MAGNARAR
BÍLMAGNARAR ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

HÁTALARAR

MYNDAVÉLAR

SJÓNVÖRP

UPPÞVOTTAVÉLAR

Sjá allt 
úrvalið á ht.is

TAKMARKAÐ MAGN
Fyrstur kemur – fyrstur fær!

R
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DV
HHE

STRAUJÁ

K
H

NAR ÞVOTTAVÉ
SAMLO

LANDARAR
RYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN
STUR

Þ

ÍLHÁTALARAR

DVD SPILARARHEYRNARTÓL

ÚTSÖLUNNI LÝKUR Á SUNNUDAG

KAFFIVÉLAR

HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR
BLANDR

VÖFFLUJÁR

FRYSTIKISTUR

ÚTSÖLUNNI LÝKUR Á SUNNUDAG

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500

VALDAR VÖRUR Á 
ENN LÆGRA VERÐI
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Immo
Barcelona
LOWKEY RECORDS

Það eru ágætir hlutir að gerast 
í íslensku rappi, eins og meðal 
 annars mátti heyra á hipphopp-
kvöldinu á Deutsche Bar á Air-
waves. Útgáfa er samt í algjöru lág-
marki. Skýringin gæti verið sú að 
plötuútgefendur hafa takmarkaðan 
áhuga, menn leggja ekki í að gera 
stóra plötu og þar sem það er ekki 
grundvöllur fyrir útgáfu á stutt-
skífum á svona litlum markaði þá 
fer lag og lag á netið, en lítið kemur 
út á föstu formi. Ef mér skjátlast 
ekki þá var platan Barcelona með 
IMMO eina stóra rappplatan sem 
kom út á Íslandi árið 2012.

IMMO er listamannsnafn Ívars 
Schram, en hann var meðlimur í 
rappsveitinni Original Melody sem 
sendi frá sér tvær plötur. IMMO 
rappar á ensku. Hann vann plötuna 
að mestu með félaga sínum úr OM, 
Fonetik Simbol, sem gerði  taktana 
í öllum lögunum nema These Scars 

of Mine sem Pedro Pilatus gerði. 
Pedro er aukasjálf Loga úr Retro 
Stefson. Á meðal gestaradda á 
 plötunni eru svo Friðrik Dór, Val-
borg Ólafsdóttir, Opee, Jason 
Nemor og Unnsteinn, bróðir Loga.

Titillagið fjallar um atvik sem 
IMMO lenti í úti í Barcelona þegar 
ókunnugur maður réðst á hann og 
beit af honum neðri vörina. Lagið 
er ekki slæmt, viljandi poppað og 
stílað inn á útvarpsstöðvarnar, en 
þetta „autotune“-dæmi er að verða 
ansi pirrandi og skemmir lagið. 
Fonetik Simbol er þekktastur fyrir 
mjúka og djassaða línu en hér fer 
hann oft langt út fyrir hana. Bestu 
lögin eru mjög góð. Ég nefni kynn-
ingarlagið IMMO, lokalagið Dear 
Dad (flottur taktur!) og sálar-
popplagið Peter Pan sem Opee 
og Unnsteinn eru gestir í. Mjög 
flott. Lagið hans Loga Pedros er 
líka gott og öðruvísi. Það verður 
gaman að heyra meira frá Pedro 
Pilatusi.

IMMO er ágætis rappari, en ég 
á svolítið erfitt með að tengja við 
textana hans. Hann fer á gott flug í 
titillaginu og hann á ágæta spretti í 
fleiri lögum, en hann nær mér samt 

ekki almennilega. Hann  virðist 
vera með hugann töluvert vestan-
hafs; George Forman, Michael 
Jackson og Jennifer Lopez koma öll 
fyrir í textunum. Það er minna um 
tengingar við íslenskan veruleika.

Á heildina litið er Barcelona 
þokkalegasta rappplata. Það er 
 enginn byrjendabragur á henni, 
enda er hún unnin af fagmönnum. 
Það er margt flott í tónlistinni en 
textalega ristir hún ekki djúpt.

Trausti Júlíusson

NIÐURSTAÐA: Þokkaleg rappplata 
frá fyrrum meðlim Original Melody. 

Flottir taktar, misjafnir textar

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miða-
sala: 412 7711  Hverfi sgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

MÁNUDAGUR: HVELLUR (L) 18:00, 20:00  ARBITRAGE (16) 
17:50, 20:00, 22:10  CHICKEN WITH PLUMS (14) 20:10  
TAKE THIS WALTZ (14) 22:00  SEARCHING FOR SUGAR MAN 
(L) 22:00  ROYAL AFFAIR (16) 17:50  BEASTS OF THE 
SOUTHERN WILD (12) 18:00, 20:00, 22:00

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS! 
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.

BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

ÓSKARSDAGAR:

BEASTS OF THE 
SOUTHERN WILD
ROYAL AFFAIR
SEARCHING FOR 
SUGAR MAN

SÉÐ OG HEYRT/VIKAN -EMPIRE

- V.J.V., SVARTHÖFÐI.IS

RYÐ OG BEIN

ÁST

SÝND ÁFRAM VEGNA FJÖLDA ÁSKORANA

SÝND ÁFRAM VEGNA FJÖLDA ÁSKORANA

MORGUNBLAÐIÐ

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

2 GOLDEN GLOBE TILNEFNINGAR

GOLDEN 
GLOBE
BESTA 

ERLENDA 
MYNDIN

3 ÓSKARSTILNEFNINGAR 11 ÓSKARSTILNEFNINGAR

- H.S.S., MBL” - Þ. Þ., FRÉTTATÍMINN

- S.S., LISTAPÓSTURINN” - G.F.V., VIÐSKIPTABLAÐIÐ
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FRÉTTABLAÐIÐ

VESALINGARNIR  KL. 4.30 - 8   12
VESALINGARNIR LÚXUS KL. 4.30 - 8  12
DJANGO  KL. 4.30 - 8   16
LIFE OF PI 3D  KL. 5.15 - 8  10
THE HOBBIT 3D  KL. 4.30 - 8  12
HVÍTI KÓALABJÖRNINN KL. 3.30  L

VESALINGARNIR  KL. 5.50 - 9  12 
DJANGO  KL. 9  16
LIFE OF PI 3D  KL. 6 - 10.20  10
ÁST    KL. 5.40 - 8 - 10.10 L
RYÐ OG BEIN   KL. 5.50 - 8  L

VESALINGARNIR  KL. 6 - 9 12 
DJANGO  KL. 9   16
THE HOBBIT 3D  KL. 6 12 

VESALINGARNIR 6, 9.20
DJANGO UNCHAINED 6, 9.20
THE HOBBIT 3D 9.20
THE HOBBIT 3D (48 Ramma) 6

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

SÝND Í 3D
OG í 3D(48 ramma)

3 ÓSKARSTILNEFNINGAR!

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075Miðasala og nánari upplýsingar

5%

NAOMI WATTS 
TILNEFND TIL GOLDEN GLOBE VERÐLAUNA

BESTA LEIKKONA Í AÐALHLUTVERKI

100/100
 „Fer beint í efsta sæti yfir þær myndir 

sem fólk verður að sjá á árinu.“

100/100
 „Ógnvænlega vel gerð.“

NAOMI WATTS TILNEFND 
TIL ÓSKARSVERÐLAUNA

“IT’S PART JASON BOURNE, “““““““““““I“III““I“““II““II“ITTTT’’’TT’SS PAART JASON BOOURRNRNRNNNNNRNNEEEEEEEE,,,,,,EEEEE,,,EE  
PART DIRTY HARRY.”PPPAPAAPAPARTT D IRTY HARRRRYY.”””””

-EMPIREEMPM IRER

-TOTAL FILM

-THE HOLLYWOOD REPORTER

-

MÖGNUÐ NÝ ÍSLENSK MYNDMÖGNUÐ NÝ ÍSLENSK MYND

““THE BEESST FILMOOF “SPEELLLBBINNDDINGG

DGA
AWARD NOMINEE

BEST DIRECTOR

PGA
AWARD NOMINEE
BEST PICTURE OF THE YEAR

WGA
AWARD NOMINEE
BEST ADAPTED SCREENPLAY

SAG AWARD®

N O M I N A T I O N S
OUTSTANDING PERFORMANCE BY A
MALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE
OUTSTANDING PERFORMANCE BY A

CAST IN A MOTION PICTURE
2

ACADEMY AWARD
®

NOMINATIONS7
INCLUDING

BEST PICTURE
GRANT HESLOV   BEN AFFLECK   GEORGE CLOONEY

WINNER
BEST PICTURE BEST DIRECTOR

CRITICS’ CHOICE AWARDS

BEN AFFLECK

WINNER
BEST PICTURE BEST DIRECTOR

GOLDEN GLOBE® AWARDS
DRAMA

7 TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

BESTA MYND

BESTA MYND

BESTA MYND

BESTI LEIKSTJÓRI

BESTI LEIKSTJÓRI

SIGURVEGARI

MEÐAL ANNARS

SIGURVEGARI

-MBL -FBLFRÁBÆR MYND MEÐ FFFFRÁBF ÆR MYND MMEMEEEÐÐÐÐ ÐEM
GERALD BUTLER OG ELISABETH SUEGGGGEEEERRRRARAAAARG LLLDDDDD D BD L UTLER OG ELISAAAAABABABBBEEEEB TTTTHTHHH SSSST UUUUUEEEE

“SURPRISING”“SURPRISING”

BYGGÐ Á SÖNNUM ATBURÐUMBYGGÐ Á SÖNNUM ATBURÐUM

ÞAU ERU KOMIN AFTUR

NÚ Í FRÁBÆRRI ÞRÍVÍDD
SKRÍMSLIN SEM ALLIR ELSKA

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

V I PV I P

GANGSTER SQUAD KL. 6 - 8 - 10:30
GANGSTER SQUAD VIP KL. 5:30 - 8 - 10:30
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 5:50
XL KL. 10:30
CHASING MAVERICKS KL. 8
JACK REACHER KL. 5:20 - 8 - 10:40
HOBBIT: UNEXPECTED JOURNEY KL. 8:30
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30 - 8 - 10:30
SAMMY 2 ÍSLTAL  KL. 5:50

KRINGLUNNI
GANGSTER SQUAD KL. 5:30 - 8 - 10:30
XL KL. 6 - 8 - 10:10
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30 - 8 - 10:30

GANGSTER SQUAD KL. 5:30 - 8 - 10:30
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 5:50
DJANGO UNCHAINED KL. 8 - 10:30
JACK REACHER KL. 8 - 10:40
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30 - 8
ARGO KL. 5:30

 NÚMERUÐ SÆTI

KEFLAVÍK
GANGSTER SQUAD KL. 8 - 10:20
XL KL. 8
CHASING MAVERICKS KL. 10:10

AKUREYRI

GANGSTER SQUAD KL. 8
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 6
XL KL. 10:20
CHASING MAVERICKS KL. 6
JACK REACHER KL. 10:20
THE IMPOSSIBLE KL. 8

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

Stúdentakjallarinn 
stimplar sig inn
Nýopnaður endurbættur Stúdentakjallari er strax farinn að gera sig gildandi 
í skemmtanalífi  stúdenta eins og þessar myndir sem Valgarður Gíslason, ljós-
myndari Fréttablaðsins, tók á föstudagskvöldið bera órækt vitni um.

SÆT SAMAN  Birkir Helgi Stefánsson og 
Bergljót María Sigurðardóttir mættu.

SPENNTAR  Arndís Eva Finnsdóttir og 
Herbjörg Andrésdóttir voru spenntar 
fyrir ævintýrum kvöldsins.

STELPUKVÖLD  Harpa Agnarsdóttir, Katrín Björgvinsdóttir, Þóra Húgósdóttir og 
Anna Hlín Sverrisdóttir voru í stuði.

Í GÍRNUM  Indriði Einar Reynisson og Svavar Elliði Svavarsson voru svellkaldir.

TVÖFALT DEIT  Karen Eva Halldórs-
dóttir, Kristófer Arnar Magnússon, Einar 
Hjörleifsson og Hafdís Sif Svavarsdóttir 
mættu saman.



 Miðasala harpa.is - midi.is og í síma 528 50 50 Miðasala harpa.is - midi.is og í síma 528 50 50
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,,Magically Real“ 
NME

,,Sheer Technical Perfection“ 
The Evening Standard

,,Magically Real“ 
NME

,,Sheer Technical Perfection“ 
The Evening Standard

,,Adam Hastings er 
skuggalega líkur 
John og syngur 
eins og hann“

,,Adam Hastings er 
skuggalega líkur 
John og syngur 
eins og hann“

Glastonbury - ´94, ´95, ´97, ´07 og 2010
Royal Albert Hall – 18 hljómleikar
Hróarskelda- þrisvar sinnum.
Budokan Stadium í Japan - uppselt
Wembley Stadium
40 ára krýningarafmæli Elísabetar drottningar

Oasis á frægum tónleikum þeirra í Earl´s Court og fluttu svo 
,,I Am The Walrus“ með Oasis í lok hljómleikana.
Travis
David Bowie
Rod Stewart
Simple Minds

Glastonbury - ´94, ´95, ´97, ´07 og 2010
Royal Albert Hall – 18 hljómleikar
Hróarskelda- þrisvar sinnum.
Budokan Stadium í Japan - uppselt
Wembley Stadium
40 ára krýningarafmæli Elísabetar drottningar

Oasis á frægum tónleikum þeirra í Earl´s Court og fluttu svo 
,,I Am The Walrus“ með Oasis í lok hljómleikana.
Travis
David Bowie
Rod Stewart
Simple Minds
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,,Frábærir hljómleikar. 
Ég skemmti mér konunglega“ 
George Martin 
upptökustjóri Bítlana

,,Frábærir hljómleikar. 
Ég skemmti mér konunglega“ 
George Martin 
upptökustjóri Bítlana

,,Þið kunnið hljómana 
örugglega betur en ég“ 
George Harrison

,,Þið kunnið hljómana 
örugglega betur en ég“ 
George Harrison
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,,Flawless“
Mojo

,,Brilliant“The Sun
,,Flawless“

Mojo

,,Brilliant“The Sun



28. janúar 2013  MÁNUDAGUR| SPORT | 24

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

RekstrarvöReRekskststrararvörvövö
- vinna me- vivininnnnana meme

Slökkvitæki og 
reykskynjarar

oryggi.is 
Sími 570 2400 

Danir hlupu á spænskan vegg þegar 
þeir mættu Spánverjum í úrslitaleik 
HM í handbolta í Barcelona í gær. 
Spánverjar unnu að lokum sextán 
marka sigur, 35-19, sem er stærsti 
sigur í úrslitaleik HM frá upphafi. 
Danska liðið hafði ekki tapað leik 
á öllu mótinu og vann sannfærandi 
sex marka sigur á Króötum í 
undanúrslitunum en kannski voru 
dönsku leikmennirnir fullsigur-
vissir fyrir leikinn. Þegar á hólminn 
var komið áttu þeir engin svör við 
stórkostlegum varnarleik Spánverja 
auk þess sem hnitmiðaður sóknar-

leikur spænska liðsins galopnaði 
dönsku vörnina hvað eftir annað.
Það var því heldur neyðarlegt í 
hálfleik þegar tilkynnt var um að 
Mikkel Hansen hefði verið valinn 
mikilvægasti leikmaður keppninnar 
en staðan var þá 18-10 fyrir Spán. 
Aðrir í úrvalsliðinu voru Danirnir 
Niklas Landin og Hans Lindberg, 
Spánverjarnir Julen Aguinagalde 
og Alberto Entrerríos auk Timur 
Dibirov frá Rússlandi, Domagoj 
Duvnjak frá Króatíu og László Nagy 
frá Ungverjalandi.

Spánverjar fóru illa með Danina í gær

HÆTTIR Á TOPPNUM  Alberto 
 Entrerrios tók við HM-bikarnum eftir 
síðasta leikinn fyrir Spán.   MYND/AFP
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HANDBOLTI FH-ingar byrja árið 
vel í hand boltanum og tóku 
fyrsta titil þess í ár með því 
að vinna 28-27 sigur á Fram í 
 framlengdum úrslitaleik Flug-
félags Íslands deildar bikarsins 
en FH-liðið sló Akureyri út 
 daginn áður. Framarar náðu hins 
vegar ekki að fylgja eftir glæsi-
legum sigri á toppliði Hauka 
sólar hringi fyrr.  

FH komst í 12-2 forystu í fyrri 
hálfleik en Framarar náðu að 
vinna sig inn í leikinn í síðari 
hálfleik og tryggja sér fram-
lengingu. Framlengingin var 
æsispennandi og það var Einar 
Rafn Eiðsson sem tryggði FH 
 bikarinn með skrýtnu skoti úr 
horninu sem Magnús hefði lík-
lega átt að verja.

„Þetta var virkilega sætt og 
fínn endir á góðum leik. Við 
 missum taktinn við brotthvarf 
lykilmanna vegna meiðsla og 
brottvísana og þeir gerðu virki-
lega vel að keyra á okkur í seinni 
bylgjunni,“ sagði Einar Rafn 
Eiðsson, hetja FH í leiknum. 

Sigurður Eggertsson átti góðan 
leik fyrir Fram og hann var mjög 
vonsvikinn í  leikslok. „Þetta er 

virkilega svekkjandi, að vinna 
sig svona inn í leikinn og tapa 
svo á einhverju svona skítamarki 
í lokin.“  Sigurður var ekki í 
nokkrum vafa að sigurmark Ein-
ars Rafns  Eiðssonar hefði verið 
hundaheppni. „Einar reyndi 
þetta örugglega 25  sinnum á 
æfingu hjá okkur í fyrra en skor-
aði aldrei. Svo skorar hann núna, 
algjör heppni og ekkert annað.“

Einar var ekki sammála 
 skýringu Sigurðar Eggerts-
sonar að sigur markið hefði verið 
heppnis skot. „Nei, nei, þetta er 
aldrei heppni. Þarna er Siggi að 
rugla bara eitthvað.“

FH fær Evrópusæti
Sigurinn tryggir FH Evrópu-
sæti og Einar var að vonum 
 ánægður með að vinna bikarinn. 
„Við  lögðum áherslu á að vinna 
þennan bikar og tryggja okkur 
Evrópusæti. Þessi bikar gefur 
okkur byr undir báða vængi í 
framhaldinu og vonandi náum 
við að fylgja þessu eftir í næstu 
leikjum,“ sagði Einar Rafn sem 
var þarna að mæta sínum gömlu 
félögum í Fram en hann kom til 
FH úr Safamýrinni í haust. 

Einar Andri Einarsson, 
 þjálfari FH, var sáttur við sigur-
inn. „Þetta var virkilega ánægju-
legt og margt jákvætt í þessu. 
Það var samt óþarfi að missa 
þetta svona mikið niður en það 
kemur svolítið bakslag í okkar 
leik þegar við missum Loga 
(Geirson) og Ása (Ásbjörn Frið-
riksson) úr leiknum.“

Ungir leikmenn FH stigu 
 sterkir upp á ögurstundu og það 
gladdi þjálfarann mikið. „Við 
erum að spila hérna í langan 
tíma með Ísak (Rafnsson) og 
Magga ( Magnús Óli Magnússon) 
fyrir utan og þeir stóðu sig mjög 
vel. Þetta eru guttar í öðrum 
flokki og það var ánægjulegt að 
sjá þá koma sterka inn.

Einar Andri er ekki í nokkrum 
vafa að sigurinn gefi liðinu aukið 
sjálfstraust. „Okkur langaði virki-
lega að vinna þennan leik og þessi 
sigur gefur okkur vonandi aukið 
sjálfstraust fyrir komandi átök í 
deildinni,“ sagði Einar að lokum.

Þetta er í annað skipti sem 
FH vinnur þessa keppni en í hitt 
 skiptið fóru liðsmenn síðan alla 
leið og urðu Íslandsmeistarar 
vorið 2011.  - bg, óój

Þetta var ekki heppni
Einar Rafn Eiðsson tryggði FH sigur í deildarbikarnum í Strandgötu í gær þegar 
hann skoraði sigurmarkið í framlengingu á móti sínum gömlu félögum í Fram.

HETJA LEIKSINS   FH-ingar tolleruðu Einar Rafn Eiðsson í leikslok eftir að hann skoraði sigurmarkið.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FLUGFÉLAGS ÍSLANDS DEILDARBIKAR
Undanúrslit - Haukar - Fram  17-22 (10-10)

Atkvæðamestir (skot): Freyr Brynjarsson 3 (3), 
Gylfi Gylfason 3 (6), Sveinn Þorgeirsson 2 (4), 
Tjörvi Þorgeirsson 2 (5), Elías Már Halldórsson 
2 (5), Sigurbergur Sveinsson 2/2 (5/2) - Sigurður 
Eggertsson 6/1 (9/2), Róbert Aron Hostert 5 
(16), Stefán Baldvin Stefánsson 4 (4), Ólafur 
Magnússon 2/1 (2/1), Jóhann G. Einarsson 2 (5/1). 

Varin skot: Aron Rafn Eðvarðsson 11/2 (30/3, 
37%), Giedrius Morkunas 2 (5/1, 40%) - Magnús 
Erlendsson 20/1 (37/3, 54%).

Undanúrslit - FH - Akureyri  28-24 (13-11)

Atkvæðamestir (skot): Ragnar Jóhannsson 7 (10), 
Logi Geirsson 7/4 (11/4), Þorkell Magnússon 4 (4), 
Ásbjörn Friðriksson 3 (12/1) - Geir Guðmundsson 
9 (13), Guðmundur Helgason 4 (8), Hörður Fannar 
Sigþórsson 3 (5), Valþór Guðrúnarsson 3 (5).

Varin skot: Daníel Freyr Andrésson 12 (33, 36%), 
Sigurður Arnarson 3 (6/1, 50%) - Jovan Kukobat 
14 (37/2, 38%), Stefán Guðnason 3 (8/2, 38%).

Úrslitaleikur - FH - Fram  28-27 (14-7, 23-23)

FH - Mörk (skot): Ragnar Jóhannsson 5 (10), 
Einar Rafn Eiðsson 5 (10/1), Logi Geirsson 4/2 
(5/2), Ísak Rafnsson 4 (7), Ásbjörn Friðriksson 
4 (8/1), Magnús Óli Magnússon 3 (7), Sigurður 
Ágústsson 1 (1), Arnar Birkir Hálfdánsson 1 (2), 
Þorkell Magnússon 1 (4).

Varin skot: Daníel Freyr 25/2 (52/5, 48%),

Fram - Mörk (skot): Sigurður Eggertsson 11/3 
(20/5), Haraldur Þorvarðarson 4 (5), Stefán Darri 
Þórsson 3 (9), Ólafur Magnússon 2 (2), Arnar 
Snær Magnússon 2 (4), Stefán Baldvin Stefánsson 
2 (4), Róbert Aron Hostert 2 (9), Sigurður Örn 
Þorsteinsson 1 (4).

Varin skot: Magnús Erlendsson 14/2 (28/2, 50%), 
Björn Viðar Björnsson 6 (20/2, 30%).

Sigurvegarar síðustu ár: 2011-12 (Haukar), 2010-
11 (FH), 2009-10 (Fram), 2008-09 (Fram).

POWERADE-BIKAR KARLA UNDANÚRS.
Keflavík - Grindavík  83-84  (31-45)

Keflavík: Michael Craion 27 (14 frák., 8 varin), 
Darrel Lewis 23 (11 frák.), Billy Baptist 17, Valur 
Orri Valsson 8 (7 stoðs.), Magnús Þór Gunnarsson 
6, Ragnar Gerald Albertsson 2.

Grindavík: Aaron Broussard 25 (15 frák., 5 stoðs.), 
Þorleifur Ólafsson 16, Jóhann Árni Ólafsson 
15, Samuel Zeglinski 12, Sigurður Gunnar 
Þorsteinsson 8, Ómar Sævarsson 4, Davíð Ingi 
Bustion 2, Daníel Guðmundsson 2.

Snæfell-Stjarnan 71-92 (38-54)

Snæfell: Jay Threatt 16 (6 frák./9 stoðs.), Sigurður 
Þorvaldsson 12, Hafþór Ingi Gunnarsson 10, Asim 
McQueen 9, Sveinn Davíðsson 9, Ólafur Torfason 
7, Jón Ólafur Jónsson 6, Pálmi Freyr Sigurgeirs. 2.

Stjarnan: Jarrid Frye 21, Justin Shouse 14 (7 
frák./8 stoðs.), Brian Mills 14 (11 frák.), Marvin 
Valdimarsson 13, Jovan Zdravevski 13, Fannar 
Freyr Helgason 13, Kjartan Atli Kjartansson 3, 
Sæmundur Valdimarsson 1.

Grindavík og Stjarnan leika til úrslita 
bikarkeppni KKÍ 16. febrúar næstkomandi. 

POWERADE-BIKAR KVENNA UNDANÚ.
Snæfell-Keflavík  70-73 (41-40)

Snæfell: Kieraah Marlow 22/15 fráköst, Hildur 
Björg Kjartansdóttir 16/8 fráköst, Berglind 
Gunnarsdóttir 9/7 fráköst, Alda Leif Jónsdóttir 8/5 
stoðsendingar, Hildur Sigurðardóttir 6/5 fráköst.

Keflavík: Pálína Gunnlaugsdóttir 23/9 fráköst/6 
stoðsendingar, Birna Ingibjörg Valgarðsdóttir 17/9 
fráköst, Sara Rún Hinriksdóttir 8, Jessica Ann 
Jenkins 8/4 fráköst, Ingunn Embla Kristínardóttir 
7, Bryndís Guðmundsdóttir 6/4 fráköst, Sandra 
Lind Þrastardóttir 4.  

Keflavíkurkonur komnar í bikarúrslitaleikinn í 
tuttugasta sinn og mæta þar nýliðum Vals.

N1 DEILD KVENNA Í HANDBOLTA

Valur - Stjarnan  24-27 (8-12)

Mörk Vals: Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 7, Anna 
Úrsúla Guðmundsdóttir 5, Dagný Skúladóttir 
4, Karólína Lárudóttir 3, Þorgerður Atladóttir 2, 
Ragnhildur Guðmundsdóttir 2, Íris Pétursdóttir 1.

Mörk Stjörnunnar: Hanna Guðrún Stefánsdóttir 
6, Rakel Dögg Bragadóttir 5, Þórhildur Gunnarsd. 
5, Esther Ragnarsd. 4, Jóna Margrét Ragnarsd.3, 
Sandra Sif Sigurjónsd. 3, Helena Örvarsdóttir 1.

Fyrsta tap Vals í deildinni og fyrsta tap á 
heimavelli í 23 leikjum og í tæp þrjú ár.

ÍBV - Afturelding   33-15 (15-6)

Markahæstar: Ivana Mladenovic 6, Simona 
Vintila 5, Georgeta Grigore 5, Drífa Þorvaldsdóttir 
5, Guðbjörg Guðmannsdóttir 4, Sandra Dís 
Sigurðardóttir 3 - Hekla Daðadóttir 5, Sara 
Kristjánsdóttir 3.

FH - Selfoss  29-18 (12-10)

Markahæstar: Þórey Anna Ásgeirsdóttir 8, Ásdís 
Sigurðardóttir 6, Elín Anna Baldursdóttir 4, Sigrún 
Jóhannsdóttir 4 - Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir 
5, Helga Rún Einarsdóttir 4.

Grótta - Haukar  28-15 (12-8)

Markahæstar: Eva Björk Davíðsdóttir 5, Laufey 
Ásta Guðmundsdóttir 4, Þórunn Friðriksdóttir 4, 
Arndís María Erlingsdóttir 4, Harpa Baldursdóttir 
3, Tinna Laxdal Gautadóttir 3, Unnur Ómarsdóttir 
3 - Marija Gedroit 5, Agnes Ósk Egilsdóttir 4, 
Viktoría Valdimarsdóttir 3.

Alfreð Finnbogason kom aftur inn í 
lið Heerenveen eftir meiðsli og skor-
aði í 1-1 jafntefli á móti PEC Zwolle í 
hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta á 
laugardagskvöldið. Alfreð kom Heerenveen 
í 1-0 á fyrstu mínútu seinni hálfleiks og það var 
farið að stefna í að það yrði sigurmarkið þegar 
Svíinn Denni Avdic jafnaði metin fyrir sex 
mínútum fyrir leikslok. 
Alfreð missti af fyrsta leik Heerenveen eftir 
jólafrí vegna ökklameiðsla en hann hefur nú 
skorað í sex deildarleikjum í röð og alls 15 mörk í 
16 deildarleikjum. 

Alfreð skoraði í sjötta 
leiknum í röð

ÚRSLIT ÚRSLIT
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Kynningarfundir 
á Hótel Hilton 
þriðjudaginn 
29. janúar.

Göngugarpar
og hjólakappar!
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VITA er lífiðVITA
Suðurlandsbraut 2
Sími 570 4444  

Skráðu þig
í netklúbbinn - VITA.is

Kl. 18:00
Kynning á gönguferðum með Steinunni Harðardóttur 
og gönguklúbbnum Göngu-Hrólfi
Gran Canaría, Madeira, Spánn og Toscana.
Páskaganga, pílagrímaganga, jurta- og matarganga 
og ganga á milli þorpa í Toscana o.fl.
 

Kl. 20:00 
Vita-Sport kynnir hjólaferðir á Ítalíu 
Toscana, Arezzo – Umbria - Róm, Feneyjar - Flórens, 
Bolsano - Ferneyjar, Montecatini.

Hitaðu upp gönguskóna. Bónaðu hjálminn. Það er 
ekki seinna vænna að velja ævintýraferðina í sumar.  

Sjáumst.

Sumarið 2013
Heillandi göngu- og 
hjólaferðir erlendis 
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FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Aníta Hinriks-
dóttir er þrátt fyrir ungan aldur 
löngu farin að endurskrifa meta-
bækurnar í millivegahlaupunum 
á Íslandi og í gær bætti hún enn 
eitt eldgamalt Íslandsmetið þegar 
hún vann örugglega 1.500 metra 
hlaup á Stórmóti ÍR í Laugardals-
höllinni.

„Ég er mjög kát með þetta,“ 
sagði Aníta við Fréttablaðið 
eftir að hún kom í mark í gær 
á 4:19,57 mínútum og bætti 
met Ragnheiðar Ólafs dóttur 
sem var sett í Dortmund 
í Vestur-Þýskalandi 1. 
 febrúar 1981. Ragn heiður 
hefur þar með misst tvö 
met til Anítu á sjö mánuð-
um en á enn metin í 1.500 
metra hlaupi utanhúss og 
í bæði 3.000 metra hlaupi 
innan- og utanhúss.

„Ég var að stefna á 
þetta met í dag. Ég 
þurfti bara að passa 
mig að byrja ekki 
of hratt því ég er 
vön að keppa í 
styttri grein-
um. Það tókst 
a l v e g  a ð 
fara ekki of 
hratt,“ sagði 
Aníta bros-
andi en hún 
v a r  e k k i 
m i k i ð  a ð 
pæla í því að 
gamla metið 
hefði verið sett 
löngu áður en 
hún kom í heim-
inn árið 1996. 

Aníta þurfti að 
hlaupa 1.500 metr-
ana í gær keppnis-
laust. „Það er allt í 
lagi að hlaupa þetta 
keppnislaust og mér 
finnst það ágætt. 
Það er skemmti-

legra ef það eru fleiri með en þetta 
er samt ágætt,“ segir Aníta en hún 
fékk reyndar góða hvatningu frá 
vallar þulnum Þráni Hafsteinssyni 
og fjölda áhorfenda sem mættur 
var í Höllina. 

Helgina áður hljóp Aníta sig 
inn á Evrópumót innanhúss í 
Gautaborg í Svíþjóð þegar hún 

bætti eigið Íslandsmet í 800 
metra hlaupi en gamla 

metið hafði Aníta 
tryggt sér á stór-
móti ÍR í fyrra 
þegar hún bætti 
35 ára gamalt 

Íslandsmet Lilju 
Guðmunds-
dóttur. En hvað 
ætlar hún að 

gera fram 
að EM sem 
fer fra m 
í   byrjun 
mars? 

„Það 
var 

mjög gott að ná lágmarkinu á EM 
svona snemma og þá þurfti ég ekki 
að  berjast við að ná því. Ég ætla 
bara að halda áfram að æfa og svo 
er fullt af mótum næstu helgar til 
að undirbúa sig,“ sagði Aníta. 

„Ég hugsa að ég hafi aldrei átt 
möguleika á því að ná lág markinu 
í 1.500 enda er 800 metra  hlaupið 
aðalgreinin mín. Ég hleyp 1.500 
metra bara með líka. Það er 
skemmtilegra og það á betur við 
mig,“ segir Aníta og bætti við: 
„Maður þarf samt bæði hraða og 
þol í þessar greinar.“ 

Ætlar að bæta metin aftur
Aníta átti frábært ár í fyrra og 
stimplaði sig þá inn sem besti 
hlaupari landsins og mesta efni 
Íslands í millivegalengdum og 
langhlaupum fyrr og síðar. Hún 
setti fjöldamörg Íslandsmet á 
árinu en þar á meðal bætti hún 29 
ára gamalt met Ragnheiðar Ólafs-
dóttur FH í 800 metra hlaupi utan-
húss. 

„Ég stefni á að bæta metin aftur. 
Ég veit ekki hvað ég get náð að 
hlaupa þetta á en ég ætla bara að 
reyna að bæta mig. Það er alltaf 

skemmtilegast að gera það,“ 
sagði Aníta að lokum.

Þrátt fyrir þessa miklu 
velgengni sækir Aníta 

ekki í sviðsljósið. 
Hún var ófáanleg 

til þess að hlaupa 
heiðurshring 
eftir að Íslands-
metið var í höfn 

í gær og er ekki að 
trana sér fram þegar 

kemur að viðtölum við fjöl-
miðla. Hún lætur verkin tala 

á hlaupabrautinni en það er full 
ástæða fyrir áhugafólk um íslensk-
ar íþróttir að fylgjast með þessari 
stórefnilegu stelpu sem er ekki 
lengur bara efnileg heldur orðin 
langbest í sínum greinum á Íslandi. 
 ooj@frettabladid.is

Met um hverja helgi
Aníta Hinriksdóttir bætti 32 ára Íslandsmet í 1.500 metra hlaupi í gær aðeins 
átta dögum eft ir að hún setti met í 800 metra hlaupi og tryggði sig inn á EM.

METIÐ 
Í HÖFN 

  Aníta Hin-
riksdóttir eftir 

hlaupið í gær.
 MYND/ÓSKARÓ

FÓTBOLTI Liverpool og Tottenham 
duttu bæði óvænt úr ensku 
bikarkeppninni í gær, Liverpool 
2-3 á móti C-deildarliði Oldham en 
Tottenham 1-2 á móti Leeds. 

Matt Smith kom Oldham  tvisvar 
yfir eftir að Luis Suarez jafnaði 
fyrir Liverpool í millitíðinni og 
Reece Wabara kom Oldham í 3-1 
áður en Joe Allen lagaði stöðuna.  
„Þetta er stærsta stundin á öllum 
ferlinum,“ sagði Paul Dickov, stjóri 
Oldham eftir sigurinn. 

„Þetta var frábær frammistaða. 
Það voru margar hetjur í dag,“ 

sagði Neil Warnock eftir 2-1 sigur 
Leeds á Tottenham. Luke Varney 
og Ross McCormack komu Leeds 
í 2-0 en Clint Dempsey minnkaði 
muninn. Gylfa Þór Sigurðssyni var 
skipt út af á 59. mínútu. 

Liverpool og Tottenham eru 
í hópi þrettán úrvalsdeildarliða 
sem eru þegar dottin úr keppni 
og eru ensku úrvalsdeildarliðin í 
minnihluta í 5. umferð keppninn-
ar. Bikar meistarar Chelsea lentu 
líka í kröppum dansi og tvisvar 
undir á móti c-deildarliði Brent-
ford en Fernando Torres tryggði 

Chelsea 2-2 jafntefli og þar með 
annan leik.

Aðeins sex úrvalsdeildarlið af 
tuttugu eru komin áfram í  sextán 
liða úrslit. Manchester United 
vann sannfærandi 4-1 sigur á Ful-
ham í endurkomu Dimitar Berba-
tov á Old Trafford. 

„Það er kominn tími á að við 
vinnum enska bikarinn,“ sagði Sir 
Alex Ferguson, stjóri United.

Pablo Zabaleta tryggði Man-
chester City 1-0 útisigur á Stoke og 
Theo Walcott skoraði sigurmarkið 
í 3-2 sigri Arsenal á Brighton.   - óój

Oldham sló Liverpool óvænt út
Aðeins sjö lið úr ensku úrvalsdeildinni eru enn með í ensku bikarkeppninni.

BIKARKRAFTAVERK  Oldham kom 
öllum á óvart í gær. NORDICPHOTOS/GETTY

Úrvalsdeildarlið úr 
leik í bikarnum:
Tottenham  á móti Leeds (B-deild) í 4. umferð

Liverpool á móti Oldham (C) í 4. umferð

West Brom á móti QPR í 3. umferð

Swansea á móti Arsenal í 3. umferð

Stoke á móti Man. City í 4. umferð

Sunderland á móti Bolton (B) í 3. umferð

West Ham á móti Man. United í 3. umferð

Norwich á móti Luton (e) í 4. umferð

Fulham  á móti Man. United í 4. umferð

Southampton  á móti Chelsea í 3. umferð

Newcastle á móti Brighton í 3. umferð

Aston Villa á móti Millwall (b) í 4. umferð 

QPR á móti MK Dons (C) í 4. umferð
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HLÁTUR OG GRÁTUR
Á STÖÐ 2 Í FEBRÚAR

Vertu með Stöð 2, 4 aukastöðvar 
og Netfrelsi fyrir 265 krónur á dag

MANNSHVÖRF 
Á ÍSLANDI
Magnaðir og umtalaðir þættir frá Helgu Arnardóttur.

20:25
STÖÐ 2 SUNNUDAGSKVÖLD

UM LAND ALLT
Kristján Már Unnarsson spjallar við áhugavert 
og skemmtilegt fólk hvaðanæva af landinu.

18:55
STÖÐ 2 SUNNUDAGSKVÖLD

Frískasti spurningaþátturinn snýr aftur

SPURNINGABOMBAN
Fyndið hvað fræga fólkið veit lítið!

STÖÐ 2 LAUGARDAGSKVÖLD

SPAUGSTOFAN
Ómissandi uppgjör við allt ruglið í þjóðfélaginu.

20:15

STÖÐ 2 SUNNUDAGSKVÖLD

NÝTTU ÞÉR NETFRELSI
OG MISSTU EKKI AF NEINU!
Með Netfrelsi Stöðvar 2 getur þú séð uppáhalds þáttinn 
þinn í tölvunni, snjallsímanum eða spjaldtölvunni hvar og 
hvenær sem er.
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STÖÐ 2 SUNNUDAGSKVÖLD

Febrúar spannar allan tilfinningaskalann á Stöð 2. Hinn umtalaði þáttur um svipleg 
mannshvörf heldur áfram og Spurningabomban, fyndnasti og fjörugasti spurninga-
þátturinn, snýr aftur. Njóttu þess að vera með Stöð 2 í febrúar.
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Í KVÖLD

STÖÐ 2 SKJÁREINN

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn 
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP

FM 92,4/93,5

87% 8,1 7,1 (U) 7,8 6,3

17.05 Simpson-fjölskyldan  (12:22) 
Lísa kemst í undanúrslit í stafsetningar-
keppni og er boðinn skólastyrkur ef 
hún tapar. Hómer fellur fyrir Krusty-
burger-rifjasamloku sem er aðeins seld í 
skamman tíma.
17.30 ET Weekend
18.15 Gossip Girl  (9:22) Þriðja þátta-
röðin um líf ungra og fordekraðra krakka 
sem búa á Manhattan í New York.
19.00 Friends  Phoebe og Rachel elta 
Chandler og unga konu í úthverfi borg-
arinnar þar sem Chandler eltir konuna 
inn í reisulegt hús. Þær eru miður sín 
yfir því að hann haldi fram hjá Monicu 
og segja henni alla söguna. En þannig er 
ekki aldeilis í pottinn búið.
19.20 How I Met Your Mother 
 (23:24) 
19.45 Simpson-fjölskyldan
20.10 Holidate  (3:10) 
20.55 FM 95BLÖ Hér er hægt að sjá 
allt það helsta sem gerðist í dag í út-
varpsþættinum FM95BLÖ.
21.15 Hart of Dixie  (21:22) Dramatísk 
þáttaröð með léttu ívafi um unga stór-
borgarstúlku sem finnur sjálfa sig og ást-
ina í smábæ í Alabama. Rachel Bilson 
leikur ungan lækni sem neyðist til að 
taka að sér vinnu í smábæ þar sem lífið 
er allt öðruvísi en hún á að venjast.
21.55 The O.C.  (6:25) Orange-sýsla í 
Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís þar 
sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar við 
kynnumst þeim betur koma hins vegar 
leyndarmálin í ljós.
22.40 Holidate  (3:10) 
23.25 FM 95BLÖ  
23.50 Hart of Dixie  (21:22)
00.30 The O.C.  (6:25)
01.15 Tónlistarmyndbönd Popptíví

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með 
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar 
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 
Veðurfregnir 10.13 Stefnumót 11.00 Fréttir 
11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttir 
12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 13.00 Hringsól 14.00 Fréttir 14.03 
Orð um bækur 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: 
Konur 15.25 Fólk og fræði 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Bak við stjörnurnar 17.00 Fréttir 17.03 
Víðsjá 18.00 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 19.00 
Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 20.30 
Okkar á milli 21.10 Ópus 22.00 Fréttir 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Lestur Passíusálma hefst 
22.19 Samfélagið 22.30 Albúmið: Closing time 
– Tom Waits 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp 
Rásar 1

12.00 Aukafréttatími
15.30 Silfur Egils (e)
16.50 Landinn (e)
17.20 Sveitasæla
17.31 Spurt og sprellað
17.38 Töfrahnötturinn
17.51 Angelo ræður
17.59 Kapteinn Karl
18.12 Grettir
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Doktor Ása (6:8) (Dr. Åsa II) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Sporbraut jarðar (3:3)  
21.15 Hefnd (7:22) (Revenge)  Banda-
rísk þáttaröð um unga konu, Amöndu 
Clarke, sem sneri aftur til Hamptons 
undir dulnefninu Emily Thorne með 
það eina markmið að hefna sín á þeim 
sem sundruðu fjölskyldu hennar. Meðal 
leikenda eru Emily Van Camp og Max 
 Martini.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn  Í þættinum er 
sýnt úr leikjum á Íslandsmóti karla og 
kvenna í handbolta og körfubolta.
22.55 Millennium–  Stúlkan sem lék 
sér að eldinum - Seinni hluti (4:6) 
(Millennium) (e)  Sænsk þáttaröð byggð á 
sögum eftir Stieg Larsson. Atriði í þátt-
unum eru ekki við hæfi barna.
00.25 Kastljós (e)
00.55 Fréttir
01.05 Dagskrárlok

11.30 Einstein & Eddington
12.55 Next Avengers: Heroes of 
 Tomorrow
14.15 The Ex  
15.45 Einstein & Eddington  
17.20 Next Avengers: Heroes of 
 Tomorrow
18.40 The Ex
20.10 Temple Grandin
22.00 Black Swan
23.45 Appaloosa
01.35 Temple Grandin  
03.20 Black Swan 

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray
08.45 Dr. Phil
09.25 Pepsi MAX tónlist
16.45 Rachael Ray
17.30 Dr. Phil
18.10 Upstairs Downstairs (3:6)
19.00 America‘s Funniest Home Videos
19.25 Hæ Gosi (6:8)  Endursýningar frá 
upphafi
19.50 Will & Grace (15:24)
20.15 Parks & Recreation (12:22) 
 Bandarísk gamansería með Amy  Poehler 
í aðalhlutverki. Hin þokkafulla íþrótt 
keila nær á einhvern dularfullan hátt að 
verða aðalatriðið í kosningunum.
20.40 Kitchen Nightmares (14:17) 
 Matreiðslumaðurinn illgjarni Gordon 
Ramsey heimsækir veitingastaði sem 
enginn vill borða á og hefur eina viku til 
að snúa rekstri þeirra við. Ítalskur staður 
þarf sárlega á andlitslyftingu að halda, 
hvort sem er í útliti eða innihaldi.
21.30 Málið (4:6)  Hárbeittir frétta-
skýringarþættir frá Sölva Tryggvasyni 
þar sem hann brýtur viðfangsefnin til 
 mergjar. Sölvi kannar að þessu sinni ein-
elti. Hann ræðir við fólk sem lenti illa 
í einelti af hendi skólafélaga sinna auk 
sérfræðinga sem þekkja skaðsemi þessa 
þjóðarböls.
22.00 CSI (4:22)  CSI eru einir vinsæl-
ustu þættir frá upphafi á SkjáEinum. Ted 
Danson er í hlutverki Russels, yfirmanns 
rannsóknardeildarinnar í Las Vegas.
22.50 CSI (14:23)  Fyrsta þáttaröð um 
Gil Grissom og félaga hans í rannsóknar-
deild lögreglunnar í Las Vegas. 
23.30 Law & Order: Special Victims 
Unit (21:24)
00.20 The Bachelor (11:12)
01.50 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.05 Farmers Insurance 
Open 2013 (4:4) 12.05 PGA Tour - Highlights 
(2:45) 13.00 Farmers Insurance Open 2013 (4:4) 
18.00 Golfing World 18.50 Farmers Insurance 
Open 2013 (4:4) 22.00 Golfing World 22.50 
Champions Tour - Highlights (1:25) 23.45 ESPN 
America

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
08.05 Malcolm In the Middle  (16:22) 
08.30 Ellen  (83:170) 
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  (70:175) 
10.15 Wipeout USA  (16:18)
11.00 Drop Dead Diva  (13:13) 
11.45 Falcon Crest  (25:29) 
12.35 Nágrannar  
13.00 The X-Factor  (5:27)  (6:27)
15.10 ET Weekend
16.00 Barnatími Stöðvar 2
16.50 Bold and the Beautiful  
17.10 Nágrannar  
17.35 Ellen  (84:170)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður  
19.20 The Big Bang Theory  (8:23)
19.40 The Middle  (22:24)
20.05 One Born Every Minute  (2:8) 
Vandaðir og áhugaverðir þættir sem 
 gerast á fæðingardeild á breskum 
 spítala. Þar er fylgst með komu nýrra 
einstaklina í heiminn.
20.50 Covert Affairs  (7:16) Önnur 
þáttaröðin um Annie Walker sem var 
 nýliði hjá CIA og enn í þjálfun þegar 
hún var skyndilega kölluð til starfa. 
Hún talar sjö tungumál reiprennandi 
en er alls ekki tilbúin til að fást við þær 
 hættur sem starfinu fylgja. Hennar nán-
ustu mega ekki vita við hvað hún starf-
ar og halda að hún hafi fengið vinnu á 
Smith sonian-safninu.
21.35 Boss  (1:8) Stórbrotin verðlauna-
þáttaröð með Kelsey Grammer í hlut-
verki borgarstjóra Chicago.
22.35 Man vs. Wild  (6:15) Ævintýra-
legir þættir frá Discovery með þátta-
stjórnandanum Bear Grylls sem 
 heimsækir ólíka staði víðs vegar um 
heiminn.
23.20 Modern Family  (7:24) 
23.45 How I Met Your Mother  (6:24) 
00.10 Chuck  (13:13) 
00.55 Burn Notice  (11:18) 
01.40 The League  (3:6) 
03.45 Promised Land
05.15 Fréttir og Ísland í dag

18.15 Doctors  (122:175) 
19.00 Ellen  (84:170)
19.40 Logi í beinni  
20.20 Að hætti Sigga Hall í Frakk-
landi  
20.50 The Practice  (1:6) 
21.35 Logi í beinni
22.10 Að hætti Sigga Hall í Frakk-
landi
22.40 The Practice  (1:6) 
23.25 Tónlistarmyndbönd Popptíví

07.00 Kalli litli kanína og vinir  
07.20 Áfram Diego, áfram! 
07.45 Waybuloo  
08.25 Svampur Sveinsson
08.45 Doddi litli og Eyrnastór
08.55 UKI  
09.00 Strumparnir
09.25 Ofurhundurinn Krypto  
09.45 Lína langsokkur
10.10 Lukku-Láki
10.35 Histeria!  
11.00 Stöð 2 Krakkar–  barnatími  
17.00 Maularinn  
17.20 Ofurhetjusérsveitin  
17.45 M.I. High  

07.00 Spænski boltinn: Barcelona - 
Osasuna
16.15 FA bikarinn: Oldham - Liver-
pool  
17.55 FA bikarinn: Brentford - Chel-
sea
19.35 FA Cup  Útsending frá leik í 
ensku bikarkeppninni.
21.15 Spænsku mörkin  
21.45 Ensku bikarmörkin 
22.15 HM 2013: Úrslitaleikur
23.55 FA bikarinn: Leeds - Totten-
ham 

17:45 Premier League Review Show 
2012/13
18:40 Football Legends  Í þessum 
þætti verður fjallað um hinn feikilega 
skemmtilega portúgalska leikmann, Figo. 
Ferill hans verður krufinn til mergjar og 
farið verður í gegnum hans helstu afrek 
á ferlinum.
19:10 Chelsea - Arsenal  
20:55 Premier League Review Show 
2012/13
21:50 Football League Show 2012/13
22:20 Aston Villa - Man. Utd. 

Black Swan
STÖÐ 2 BÍÓ KL. 22.00 Natalie 
Portman fer á kostum sem ballett-
dansarinn Nina Sayers í þessum 
sálfræðitrylli. Eft ir að hafa hlotið 
draumahlutverk sitt í ballettinum 
Svanavatninu fer hin brothætta 
Sayers yfi r um. Mila Kunis leikur 
hennar helsta keppinaut.

CSI
SKJÁR 1 KL. 22.00 D.B. Russel og 
félagar hans í rannsóknardeildinni 
í Las Vegas takast á við enn eitt 
morðmálið í þætti kvöldsins. Nú 
leita þau að morðingja ungrar stúlku 
en lík hennar fannst í eyðimörkinni. 
Það er Ted Danson sem fer með 
hlutverk Russels.

Orbit–  Earth‘s Extra-
ordinary Journey
RÚV KL. 20.10 Þær Kate Humble og 
Dr. Helen Czerski kanna samhengið á 
milli sporbrautar jarðar og veðurfars 
í þessum heimildarmyndafl okki frá 
BBC. Við þjótum í kringum sólina á 
100.000 kílómetra hraða á klukku-
stund og er það ferli 
skoðað frekar hér.

Stöð 2 kl. 21.35
Boss 
Fyrsti þátturinn í dramatískri verð-
launaþáttaröð með Kelsey Grammer 
í aðalhlutverki. Grammer leikur hér 
borgarstjóra Chicago, Tom Kane. 
Eft ir að hann greinist með 
alvarlegan sjúkdóm þarf Kane 
að koma undir sig fótunum 
fyrir komandi kosningar. Á 
sama tíma þarf hann að 
reyna að mynda aft ur sam-
band við eiginkonu sína 
og dóttur, sem hann hefur 
vanrækt rækilega.

20.00 Ung á öllum aldri 20.30 Allt um golf 21.00 
Frumkvöðlar 21.30 Eldhús meistaranna
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„ Ef ég hefði búið í

hefði ég náð mér í

og plaffað niður liðið“
byssu og

Bandaríkjunum



Verið hjartanlega velkomin í verzlanir okkar. Geysir Skólavörðustíg og Akureyri, opið í dag frá 10 til 18. Sími 519 6000. 
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Grænlenskur sleðahundur er í 
stóru hlutverki í nýrri auglýs-
ingu fyrir Mercedes Benz sem 
var tekin upp hér á landi síðasta 
haust. 

Sleðahundurinn var málaður 
fyrir auglýsinguna svo að hann 
líktist úlfi. Hundatemjarar frá 
þremur löndum, Íslandi, Nýja-
Sjálandi og Austurríki, kenndu 
hundinum að haga sér eins og 
úlfur, meðal annars að læðast og 
hafa eyrun sperrt. 

Hópur fólks frá Þýskalandi og 
Ameríku kom hingað til að taka 

auglýsinguna upp og hleypur 
kostnaðurinn við hana á tugum 
milljóna króna. 

Hún var tekin upp á einni viku 
á Nesjavallasvæðinu, Reykja-
nesi og við Mývatn. „Þetta gekk 
býsna vel. Við rétt sluppum 
við hausthretið sem kaffærði 
öllum  kindunum. Við vorum 
bara ný farin þegar það gerði 
rosalega snjókomu og hret,“ 
segir Sæmundur Norðfjörð hjá 
 Republik sem annaðist þjón-
ustuna við Benz-fólkið. „Þeir láta 
mjög vel af þessu,“ segir hann, 

spurður hvort það hafi verið 
ánægt með útkomuna.

Leikstjóri var Samuel Bayer 
sem hefur gert margar verð-
launaauglýsingar á ferli sínum og 
einnig leikstýrt tónlistarmynd-
böndum fyrir Metallica, Green 
Day, Smashing Pumpkins, Sheryl 
Crowe og fleiri þekkta listamenn.

Að sögn Sæmundar er þessi 
nýja auglýsing ekki aðalauglýs-
ingin frá Benz. Hún var tekin 
upp á sama tíma hér á landi en 
er  ókláruð og verður frumsýnd 
síðar á árinu.  - fb

Sleðahundur í hlutverki úlfs
Sleðahundur er áberandi í nýrri Benz-auglýsingu sem var tekin upp á Íslandi.

SLEÐAHUNDUR  Grænlenskur 
sleðahundur leikur úlf í nýrri Benz-
auglýsingu.

„Ef ég myndi vakna nett fúll á 
móti myndi ég skella heilli plötu á 
fóninn. Það er Thick as a Brick með 
Jethro Tull. Ég myndi svo spila hana 
allan daginn. Þarna er hjarta rokks-
ins og Ian Anderson bara snillingar 
snillinganna og rödd heimsins.“
Bjartmar Guðlaugsson söngvari.

MÁNUDAGSLAGIÐ

„Þetta er frábært tækifæri,“ segir 
Hrafnkell Flóki Kaktus Einarsson 
úr hljómsveitinni Captain Fufanu.

Hann er nýbyrjaður að vinna 
sem aðstoðarmaður í Studio 
13 í London, sem er hljóðver í 
eigu tónlistarmannsins Damons 
Albarn úr Blur og Gorillaz. 

„Ég og Damon höfðum unnið smá 
músík saman, svo hann bauð mér 
þetta. Hann vissi að ég þekkti til 
í stúdíóum og vissi að það  vantaði 
aðstoðarmann,“ segir Hrafn-
kell Flóki, sem fékk þetta flotta 
atvinnutilboð með viku fyrir vara. 
10. janúar var hann svo floginn út 
til London á vit nýrra ævintýra.

Hinn tvítugi Hrafnkell Flóki 
er ekki með gráðu í hljóðvers-
fræðum en segist sjálfmennt-
aður. „Ég er búinn að vera með 
Captain Fufanu síðan 2008 og 
þar kviknaði áhuginn á analog 
hljóðgervlum. Eitt leiðir af öðru 
og allt í einu er ég kominn á fullt 
í þetta.“ Hann er aftur á móti 
mennt aður trompetleikari og 
stundaði nám bæði við Tón-
listarskóla Reykjavíkur og 
FÍH.

Hrafnkell Flóki, sem 
er sonur Einars Arnar 
Benediktssonar úr Sykur-
molunum, spilaði fyrst með 
Damon Albarn á Nátt-
úrutónleikunum sem 
voru haldnir í 
Laugar dalnum 
20 08. Síðan 
þá hafa þeir 
verið ágætis 
vinir.

 „Hann er 
alveg ein-
stakur tón-
listar-
maður og 
lista maður, 
það verður 
ekki tekið 
af honum,“ 
segir hann 
spurður út 

í hinn heimsfræga Íslandsvin 
Albarn. 

Hrafnkell Flóki tekur sér frí 
frá starfinu í London um  miðjan 
febrúar þegar hann  spilar með 
Captain Fufanu á Sónar- hátíðinni 
í Hörpu. „Ég spilaði með 
 Ghostigital á Sónar í Barselóna 
árið 2004. Ég var mjög  lítill þá en 
það var rosa  merkileg upplifun. 
Þess vegna held ég að  upplifunin 
verði ekkert síðri í Reykjavík, 
hvað þá að spila með sinni eigin 
hljómsveit.“ freyr@frettabladid.is

Er aðstoðarmaður í  
hljóðveri Albarns
Hrafnkell Flóki Kaktus Einarsson fékk óvænt atvinnutilboð frá Damon Albarn.

STARFAR Í LON-
DON  Hrafnkell 
Flóki Kaktus 

Einarsson 
fékk óvænt 
atvinnu-
tilboð frá 
Damon 
Albarn.

Einar Leif Nielsen hefur sent frá 
sér vísindaskáldsöguna Í hvítum 
múrum borgarinnar, sem er fyrsta 
bókin sem hann skrifar. 
„Þegar ég var yngri var ég í stúd-
entapólitík og ungliðastarfi. Þar 
var ég í pælingum um öfgaskoð-
anir og ákvað að þróa þá hugmynd 
aðeins lengra,“ segir Einar Leif.
Bókin, sem er komin út í raf-
bókarformi á vegum útgáfunnar 
Rúnatýs, sækir í sama brunn og 
bókaflokkurinn Cyberpunk og 
kvikmyndin Blade Runner.  

Þetta er önnur íslenska vís-
indaskáldsagan sem kemur út á 
 stuttum tíma því Davíð Þór Jóns-
son sendi frá sér Orrustuna um 
Fold fyrir jól. „Ég las hana og 
hafði ágætlega gaman af henni,“ 
segir hann. 

Í hvítum múrum borgarinnar lýsir 
framtíðarsýn þar sem allt er falt 
fyrir rétt verð. Hverfi eru afgirt 
og ólíkar stéttir aðskildar. Þeim 
sem standa ekki við skuldbind-
ingar sínar er vísað úr borginni 
eða þeir jafnvel teknir af lífi. 
Þegar fjármálastjóri stórfyrir-
tækis er myrtur kemur það í hlut 
Lex Absque að leysa málið. 

Einar fæddist í Reykjavík, er 
með B.Sc. í iðnaðarverkfræði frá 
Háskóla Íslands. Síðan lá leiðin til 
Danmerkur þar sem Einar lauk  
M.Sc. prófi í hagnýtri stærðfræði 
árið 2006. Síðan þá hefur hann 
starfað á Íslandi og lengst í fjár-
málatengdum störfum. Einar hefur 
ávallt skrifað mikið þótt það hafi 
ekki ratað á opinberan vettvang 
fyrr.  - fb

Framtíðarsýn bankamanns
Einar Leif Nielsen hefur samið vísindaskáldsöguna Í hvítum múrum borgarinnar.

SAMDI VÍSINDASKÁLDSÖGU  Einar 
Leif Nielsen segir söguna hafa þróast 
upp úr pælingum um öfgaskoðanir.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Lokað á morgun 
í Landsbókasafni Íslands – 

Háskólabókasafni.

Þjóðarbókhlaðan verður lokuð 
þriðjudaginn 29. janúar til kl. 14 

vegna skipulagsvinnu starfsmanna. 
Opið verður frá kl 14 til 22. 

Verðdæmi:
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-18.15

Laugard. 10-15

Laxaflök marineraður með Lemmon/Butter . . . 1.390
Laxaflök, fersk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.390
Þorskhnakkar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.390
Ýsuflök roðlaus/beinlaus . . . . . . . . . . . . . . . . 1.390
Löngusteikur marineraðar Indversku karrí . . 1.390
Löngusteikur marineraðar á Gríska vísu . . . . 1.390
Rauðsprettuflök glæný . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.390
Allir fiskréttir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.390
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið

89.900

77.500 82.500

74.90093.900

NÝTT!

Ferðaskrifstofa

1 Solla stirða vill endurheimta hreyfi ng-
arnar sínar

2 Nafngreinir barnaníðing á Facebook
3 Þessi lög berjast um sætið til Malmö 
5 Hljómsveitarmeðlimir gufuðu upp
6 Aðeins tár framlag Dana 

Komin heim af 
suðurpólnum
Vilborg Arna Gissurardóttir kom 
heim til Íslands seint í gærkvöldi 
eftir langt ferðalag af Suðurpólnum. 
Vilborg hefur verið í þrjá mánuði á 
ferðalagi en hún gekk í sextíu daga 
að syðsta punkti jarðar á Suður-
skautslandinu. Ferðin var líkamlega 
og andlega erfið fyrir Vilborgu en 
hún gekk fyrir gott málefni. Alls 
safnaði hún rúmum ellefu milljónum 
íslenskra króna fyrir Líf, styrktar-
félag Kvennadeildar Landspítalans. 

Eftir viku heldur 
Líf móttöku fyrir 

Vilborgu í tón-
listarhúsinu 
Hörpu en þar 
verður almenn-
ingi gefinn 

kostur á að skoða 
útbúnað hennar.

 - sv, bþh

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

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

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Ekki lengur Biggi í Maus
Tónlistarmaðurinn Birgir Örn 
Steinars s on, betur þekktur sem Biggi 
í Maus, mun halda sína fyrstu tón-
leika í rúmlega sex ár þann sjöunda 
febrúar næstkomandi. Birgir mun nú 
koma fram undir sínu eigin nafni og 
verða þar með ekki kenndur við eina 
né neina hljómsveit og segir hann að 

„Birgir Örn Steinarsson“ sé 
hið nýja listamanns-
nafn sitt, eins og hann 

greindi frá á Facebook-
síðu sinni. Hljóm-
sveitin Árstíðir munu 
stíga á stokk með Birgi 

á skemmtistaðnum 
Gamla Gauknum 

í miðborg 
Reykjavíkur.


	FB064s_P001K.indd
	FB064s_P002K.indd
	FB064s_P003K.indd
	FB064s_P004K.indd
	FB064s_P005K.indd
	FB064s_P006K.indd
	FB064s_P007K.indd
	FB064s_P008K.indd
	FB064s_P009K.indd
	FB064s_P010K.indd
	FB064s_P011K.indd
	FB064s_P012K.indd
	FB064s_P013K.indd
	FB064s_P014K.indd
	FB064s_P015K.indd
	FB064s_P016K.indd
	FB064s_P017K.indd
	FB064s_P018K.indd
	FB064s_P019K.indd
	FB064s_P020K.indd
	FB064s_P021K.indd
	FB064s_P022K.indd
	FB064s_P023K.indd
	FB064s_P024K.indd
	FB064s_P024K.indd
	FB064s_P026K.indd
	FB064s_P026K.indd
	FB064s_P028K.indd
	FB064s_P028K.indd
	FB064s_P030K.indd
	FB064s_P031K.indd
	FB064s_P032K.indd
	FB064s_P032K.indd
	FB064s_P034K.indd
	FB064s_P035K.indd
	FB064s_P036K.indd
	FB064s_P037K.indd
	FB064s_P038K.indd
	FB064s_P039K.indd
	FB064s_P040K.indd
	FB064s_P041K.indd
	FB064s_P042K.indd
	FB064s_P043K.indd
	FB064s_P044K.indd
	FB064s_P045K.indd
	FB064s_P046K.indd
	FB064s_P047K.indd
	FB064s_P047K.indd
	FB064s_P049K.indd
	FB064s_P050K.indd
	FB064s_P051K.indd
	FB064s_P052K.indd
	FB064s_P053K.indd
	FB064s_P054K.indd
	FB064s_P055K.indd
	FB064s_P056K.indd
	FB064s_P057K.indd
	FB064s_P058K.indd
	FB064s_P059K.indd
	FB064s_P060K.indd
	FB064s_P061K.indd
	FB064s_P062K.indd
	FB064s_P063K.indd
	FB064s_P064K.indd

