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SAGA OG LEIKUR Ragnheiður segir risloftið verða tileinkað börnum og að þar geti þau tengst sögunni gegnum leik.

H annes Hafstein byggði þetta hús yfir fjölskyldu sína árið 1915 í kjölfarið á Reykjavíkurbrunanum 
mikla. Húsið er rammbyggt og eitt af fyrstu steinsteyptu húsunum í Reykja-
vík,“ segir Ragnheiður Jónsdóttifer fy i

HLÚÐ AÐ RÓTUMGRUNDARSTÍGUR 10  Hús Hannesar Hafstein ráðherra hefur verið gert upp 

og verður opnað almenningi. Ragnheiður Jónsdóttir segir frá Hannesarholti.

LITRÍKT VOREftir langa hvíta tíð innanhúss er aftur kominn tími á 
liti. Sérfræðingar segja að heimilið eigi að vera skreytt 
litríkum munum og sýna persónulegt yfirbragð. Litirnir 
eiga að gefa hlýlegt og róandi yfirbragð. Gult, ljósbrúnt, 
grátt, fjólublátt og grænt verða vinsælir litir með vorinu.
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H annes Hafstein byggði þetta hús yfir fjölskyldu sína árið 1915 í kjölfarið á Reykjavíkurbrunanum 
mikla. Húsið er rammbyggt og eitt af fyrstu steinsteyptu húsunum í Reykja-
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Miklaborg kynnir: Sérlega 
glæsilegt og skemmtilega 
skipulagt tvílyft 300 fm parhús 
í einni vinsælustu götu á 
Seltjarnarnesi.

K omið er inn í anddyri og úr 
því er gengið inn í hol með 
skápum. Rúmgott forstofu-

herbergi. Gestasalerni sem er 
flísalagt upp á miðja veggi. Inn af 
holi er rúmgott herbergi með öðru 
herbergi inn af því. Þvottahús. 
Innangengt í tvöfaldan bílskúr og 
þaðan hægt að ganga út í garð

Parhús á Seltjarnarnesi

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

100% þjónusta = árangur*

Sími 512 4900 
landmark.is
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Vaxandi velta og miklir möguleikar. Rúmgott og fallegt húsnæði með aðlaðandi framsetningu á vöru, góðu viðskiptavinasvæði og barnahorni Góð
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Félagatalið í brunahaug
Kjartan Ólafsson bjargaði félagatali 
Kommúnistaflokks Íslands úr 
brunahaug sem orðið hafði eftir í 
kjallaranum. 2

Efnahagurinn ýtir undir ólgu   Ólga 
ríkir meðal Egypta þegar tveir mán-
uðir eru í þingkosningar í Egypta-
landi, þær fyrstu samkvæmt nýrri 
stjórnarskrá. 6

Þekkir árásarmanninn  Sergei Filin, 
listrænn stjórnandi Bolshoj-ballett-
sins, segist vita hver stóð að baki 
sýruárásinni sem hann varð fyrir. 6

Erfðabreyttar matvörur ómerktar  
Neytendasamtökunum hafa borist 
kvartanir vegna genabreyttra mat-
væla sem ekki eru merkt sem slík. 10

SKOÐUN Icesave-málið er ekki þeim 
að kenna sem reyndu að leysa það, 
skrifar Guðmundur Andri. 13

MENNING Fátt óvænt í Nóttinni sem 
nærist á dögunum að mati gagnrýnanda 
sem gefur verkinu tvær stjörnur. 20

SPORT Eiði Smára Guðjohnsen líður 
vel í Belgíu og er ánægður með endur-
komu sína í landsliðið. 24
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KÖNNUN Meirihluti landsmanna vill að krónan verði 
framtíðargjaldmiðill landsins samkvæmt skoðana-
könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Fleiri vilja halda 
krónunni nú en fyrir tveimur árum.

Alls sögðust 52,6 prósent þeirra sem afstöðu 
tóku vilja að krónan verði framtíðargjaldmið-
ill en 47,4 prósent sögðust ekki vilja krónuna 
áfram.

Hlutfall þeirra sem vilja halda krónunni 
hefur hækkað verulega frá í febrúar 2011 
þegar 40,5 prósent vildu halda henni. Enn 

færri, eða 38,1 prósent, voru þeirrar skoðunar í apríl 
2009. Stuðningur við krónuna er afar misjafn eftir 
stjórnmálaskoðunum fólks. Meirihluti stuðningsmanna 
Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Vinstri 

grænna vill halda krónunni, en lítill hluti stuðnings-
manna Samfylkingarinnar og Bjartrar framtíð-

ar er sömu skoðunar.
Munur er á afstöðu fólks eftir aldri. Um 

55,5 prósent fólks á bilinu 18 til 49 ára 
vilja að krónan verði framtíðargjaldmiðill 
Íslands, en 49 prósent 50 ára og eldri.  - bj

Fólk yfir fimmtugu vill frekar skipta um gjaldmiðil samkvæmt könnun:

Meirihlutinn er hlynntur krónu

LÖGREGLUMÁL Maður á áttræðis-
aldri liggur alvarlega slasaður á 
sjúkrahúsinu á Akureyri eftir að 
nítján ára dóttursonur hans réðst 
við annan mann inn á heimili hans 
á Skagaströnd snemma í gærmorg-
un og gekk í skrokk á honum. Árás-
in tengist kynferðisbrotum sem 
afinn er grunaður um gegn barna-
börnum sínum.

Maðurinn hafði sjálfur samband 
við lögreglu og tilkynnti um árás-
ina um klukkan hálfsex í gærmorg-
un. Piltarnir tveir höfðu brotist inn 
til hans, vakið hann og í kjölfarið 
látið höggin dynja á honum. 

Að sögn Gunnars Jóhannssonar 
hjá lögreglunni á Akureyri voru 

manninum veittir alvarlegir áverk-
ar í andliti og á höfði og mun hann 
meðal annars hafa beinbrotnað. 
Árásarmennirnir voru á bak og 
burt þegar lögregla og sjúkraflutn-
ingamenn komu á staðinn. 

Maðurinn var fluttur á sjúkra-
húsið á Akureyri og þar fengust 
þær upplýsingar í gærkvöldi að 
hann lægi á gjörgæsludeild með 
alvarlega höfuðáverka en að hann 
væri með meðvitund og að líðan 
hans væri stöðug.

Piltarnir tveir voru síðan hand-
teknir um hádegisbil í gær og voru 
enn í haldi lögreglunnar á Akur-
eyri í gærkvöldi. Gunnar Jóhanns-
son sagði að til stæði að yfirheyra 

þá annað hvort síðar um kvöldið 
eða í dag og að í kjölfarið yrði tekin 
ákvörðun um það hvort farið yrði 
fram á gæsluvarðhald yfir þeim.

Lögreglan segir árásina tengj-
ast því að maðurinn er grunaður 
um að hafa beitt barnabörn sín 
grófu kynferðisofbeldi um langt 
árabil fram til síðustu aldamóta. 
Tveir dóttursynir hans, bræður 
sem nú eru á þrítugsaldri, lögðu 
fram kæru á hendur honum í haust, 
tæpu ári eftir að fjölskylda manns-
ins bar sakirnar upp á hann. Lög-
regla rannsakaði ásakanirnar mán-
uðum saman og sendi málið svo til 
ríkissaksóknara nú fyrr í mán-
uðinum.

Upphaflega var til rannsókn-
ar grunur um að maðurinn hefði 
einnig brotið gegn dóttursynin-
um, þeim sem réðst á hann í gær. 
Sá hefur þó ekki lagt fram kæru 
og málið rataði ekki til ríkissak-
sóknara. 
 - sh

Þungt haldinn á gjörgæslu 
eftir árás dóttursonar síns
Nítján ára piltur braust við annan mann inn til afa síns á Skagaströnd og veitti honum alvarlega höfuðáverka. 
Maðurinn er grunaður um kynferðisbrot gegn tveimur frændum hans. Piltarnir voru enn í haldi í gærkvöldi.

Bolungarvík 0°  NNA 7
Akureyri 0°  N 5
Egilsstaðir 1°  NNV 8
Kirkjubæjarkl. 0°  NV 8
Reykjavík 1°  NV 8

Snjókoma    eða éljagangur en úrkomulítið 
sunnanlands eftir hádegið. Hvasst með 
S-ströndinni og allra austast en annars 
hægri vindur. 4

➜ Lögreglan segir árásina 
tengjast því að maðurinn 

er grunaður um að hafa 
beitt barnabörn sín grófu 

kynferðisofbeldi 

STJÓRNMÁL Árni Páll Árnason 
segir Samfylkinguna vera eina 
flokkinn sem hafi raunveruleg 
svör við þeim 
vandamálum 
sem blasa við 
þjóðinni, til að 
mynda í gjald-
miðlamálum. 
Hann var kjör-
inn formaður 
flokksins á 
laugardag og 
Katrín Júlíus-
dóttir varafor-
maður.

Árni Páll segir það óvenju-
lega stöðu að formaður stjórn-
málaflokks sitji ekki í ríkis-
stjórn sem flokkurinn er í. 
Óhugsandi sé annað en að for-
maður leiði stefnumarkandi 
starfs flokksins í ríkisstjórn og 
á næstunni verði fundið verklag 
til að tryggja að svo verði.  
 - kóp / sjá síðu 8

Ný forysta í Samfylkingunni:

Formaður utan 
ríkisstjórnar

ÁRNI PÁLL 
ÁRNASON

AÐGERÐUM STJÓRNAÐ  Svæðisstjórn björgunarsveitanna stýrði og fylgdist með aðgerðum tuttugu fjallamanna sem 
fluttu látna fjallgöngukonu og þrjá félaga hennar niður af Esjunni við mjög erfiðar aðstæður í gær. Sjá síðu 2.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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SAGNFRÆÐI „Ég vildi bara koma þessu frá mér áður 
en ég yrði elliær,“ segir Kjartan Ólafsson, sem á 
árinu 2005 færði Landsbókasafninu félagatal Komm-
únistaflokks Íslanda frá árunum 1930-1938.
Kjartan var framkvæmdastjóri Sósíalistaflokksins 
frá 1962 til 1968. Hann segir að nokkru áður en hann 
kom til starfa hafi kviknað í kjallara Tjarnargötu 
20 þar sem flokkurinn hafði aðsetur. Brunahaugur 
hafi orðið eftir í kjallaranum. Árið 1969 hafi þurft að 
tæma húsið og hann haft yfirumsjón með því.

„Þá leit ég dálítið á þennan brunahaug og sá að 
þessi bók, vegna sinna þykku spjalda myndi vera 
óbrunnin, svo að heita má alveg. Hún lá svo áratug-
um saman í minni vörslu,“ rifjar Kjartan upp.

Eins og fram kom í Fréttablaðinu í gær telur Pers-
ónuvernd að Landsbóksafnið hafi ekki mátt hleypa 
fræðimönnum í félagatalið án leyfis Persónuverndar 
þar sem hluti upplýsinganna er ekki orðinn áttatíu 
ára. Yngsti hlutinn verður ekki áttatíu ára fyrr en 
2018.

Kjartan kveðst hafa gengið út frá því að farið 
yrði eftir almennum reglum þegar hann gaf skrána. 
„Þeim á safninu virðist hafa orðið lítillega á en af 

minni hálfu eru engar athugasemdir við það,“ segir 
Kjartan sem lét eigin athuganir á félagatalinu fylgja 
með í greinargerð þegar hann færði það Landsbóka-
safninu. „Ætli að það sé ekki best að hún bíði líka 
alveg til 2018.“   - gar

Félagaskrá Kommúnistaflokksins bjargað löngu eftir bruna á flokksskrifstofu:

Veiddi félagatalið úr brunahaug

FÉLAGATAL KOMMÚNISTAFLOKKS  Handskrifuð skrá yfir 
hluta félagsmanna Kommúnistaflokksins á fjórða áratug 
síðustu aldar er nú lokuð bók.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Jóel, eruð þið stór í Japan?
„Örsmátt lúpínufræ
nýlent á akri
lands hinnar rísandi sólar.“
Jóel Pálsson og Bergþóra Guðnadóttir reka 
fatamerkið Farmers Market. Japan hefur 
frá upphafi verið þeirra stærsti útflutnings-
markaður.

NÁTTÚRAN Talið er að meira en sjö þúsund tonn af dauðri síld liggi nú í 
fjöru Kolgrafafjarðar og óttast er að síldardauðinn gæti haldið áfram. 
„Samkvæmt okkar mati eru þetta um sjö þúsund tonn af síld á þessum 
2,5 kílómetrum sem við gengum en heildarmagnið er sennilega mun 
meira,“ segir Róbert Arnar Stefánsson líffræðingur sem var við mæl-
ingar í Kolgrafafirði í gær. 

Í desember drápust rúmlega þrjátíu þúsund tonn af síld í fjörunni. 
Sökum hraðrar rotnunar er súrefnismettun í firðinum lítil og óttast er 
að síldardauðinn hafi áhrif á umhverfið og fuglalíf í firðinum.

Að sögn Róberts Arnars óðu vísindamenn síldina upp að hnjám á 
köflum. 

„Þetta var alveg svakalegt. Það væri æskilegt að nýta þetta sem 
mest ef hægt er,“ segir Róbert.  - trs

Enn bætir í síldardauðann í Kolgrafafirði:

Rúm sjö tonn af dauðri síld

Í KOLGRAFAFIRÐI  Meira en sjö þúsund tonn af dauðri síld eru nú í Kolgrafafirði.  
 MYND/RÓBERT ARNAR STEFÁNSSON

LÖGREGLUMÁL Karlmaður hefur verið 
úrskurðaður í gæsluvarðhald til fimmtánda 
febrúar vegna skotárásar á hús á Eyrar-
bakka snemma á laugardagsmorgun. 

Lögreglan á Selfossi fékk tvær tilkynn-
ingar um málið á fimmta tímanum á laugar-
dagsmorgun. Fyrst var tilkynnt um menn 
á svörtum Volkswagen Golf sem væru að 
ónáða íbúa við Eyrargötu, og skömmu síðar 
var tilkynnt um að hleypt hefði verið af 
skoti. 

Árásin tengist frásögn konu á Facebook-
síðunni „Við viljum nöfn og myndir af 
dæmdum barnaníðingum“. Konan sagði á 

síðunni að stjúpfaðir hennar hefði beitt hana 
kynferðislegu ofbeldi, en hún tók frásögn-
ina út og greindi frá því að það væri vegna 
þess að skotið hefði verið á hús hennar. Litlu 
munaði að skot hæfði glugga sem kærasti 
konunnar stóð við. 

Lögreglan mætti bílnum í Þrengslunum 
og handtók þar þrjá karla og eina konu. Þá 
var hald lagt á haglabyssu sem var í bílnum. 
Þau voru öll yfirheyrð en tveir karlanna og 
konan voru látin laus að því loknu. Maðurinn 
sem er í gæsluvarðhaldi er samkvæmt heim-
ildum náinn ættingi konunnar.  
 - þeb

Skotárás á Eyrarbakka tengist Facebook-síðu sem birtir nöfn og myndir af barnaníðingum: 

Karlmaður í varðhaldi vegna skotárásar 

EYRARBAKKI  Konan greindi frá því á Facebook að 
skotið hefði verið að húsi hennar eftir að hún sagði 
frá misnotkun. 

SJÁVARÚTVEGUR Framkvæmda-
stjórn Evrópusambandsins hefur 
lýst yfir vonbrigðum með ákvörð-
un Íslendinga um makrílkvóta 
þessa árs. Atvinnuvegaráðherra 
hefur minnkað kvótann um fimm-
tán prósent frá síðasta ári, í sam-
ræmi við veiðiráðgjöf Alþjóðahaf-
rannsóknarráðsins. 

Steingrímur J. Sigfússon 
atvinnuvegaráðherra segir að 
Íslendingar geti ekki einir lækkað 
hlutdeild í veiðunum meðan ekki 
náist sanngjarnir samningar. 
Lögð sé mikil áhersla á að ná slík-
um samningum, en við núverandi 
aðstæður sé ákvörðunin næsta 
sjálftekin.  - þeb

ESB ósátt við ákvörðun: 

15 prósentum 
minna af makríl

MÓTMÆLI 
Mótmælt við Hæstarétt 
280 manns hafa boðað komu sína á 
morgunmótmæli við Hæstarétt milli 
klukkan átta og níu í dag. Mótmælin 
eru í tilefni af dómi sem féll í síðustu 
viku í líkamsrárásarmáli, en fjórir 
dómarar töldu þann verknað að stinga 
fingrum í leggöng og endaþarm konu 
og klemma á milli, ekki teljast sem 
kynferðisbrot. 

HEILBRIGÐISMÁL
Jóhanna veitti styrk 
Jóhanna Sigurðardóttir forsætis-
ráðherra afhenti Lífi, styrktarfélagi 
Kvennadeildar Landspítalans, þriggja 
milljóna króna styrk í gær. Styrkurinn 
var afhentur við sérstaka athöfn í 
Hörpu þegar pólfarinn Vilborg Arna 
Gissurardóttir var heiðruð. Vilborg 
safnaði fé fyrir Líf. 

SLYS Kona lést er hún hrapaði í 
hlíðum Esjunnar í gær. Konan var 
á ferð við Hátind ásamt um þrjá-
tíu manna gönguhópi er hún féll og 
rann yfir tvö hundruð metra.

Tilkynning um slysið barst 
klukkan 14.31 Þá var veður tekið 
að versna hratt og svo mikið að 
ekki reyndist unnt að senda þyrlu 
til aðstoðar konunni sem var efst í 
Grafardal vestan við Hátind. Afar 
seinlegt var fyrir um tuttugu þraut-
þjálfaða björgunarsveitarmenn að 
komast upp á slysstaðinn enda um ís 
og kletta að fara. Slæmt fjarskipta-
samband var í fjallinu vegna óveð-
ursins. Þegar björgunarmenn náðu 
til konunnar um klukkan fimm var 
hún látin.

Hópurinn var á göngu við þekkta 
gönguleið við Hátind sem er rétt við 
hæsta tind Esjunnar. Stærsti hluti 
hópsins hélt niður af fjallinu en þrír 
göngumenn fóru á slysstaðinn sem 
er í um 620 metra hæð. Björgunar-
menn aðstoðuðu þá við að komast 
niður af fjallinu og tók það um þrjár 
klukkustundir. Sá síðasti þeirra kom 
ekki niður á jafnsléttu fyrr en um 
klukkan átta í gærkvöld enda þurfti 
að síga hamra. Komið var með kon-
una niður upp úr klukkan hálfníu.

„Svona fjöll á Íslandi á þessum 
árstíma eru alltaf erfið yfirferðar. 
Þetta eru því sem næst þverhnípt-
ir klettar,“ segir Jónas Guðmunds-
son hjá Slysavarnafélaginu Lands-
björgu. 

Að sögn Jónasar voru björgunar-
sveitarmenn komnir að Esjurótum 
um klukkustund eftir að aðstoð-
ar var óskað. Svæðisstjórn björg-
unarsveitanna stýrði aðgerðum úr 
flutningabíl með stjórnstöð sinni. 
Alls tóku um fimmtíu manns þátt í 
verkefninu.

Fjallgöngukona fórst 
eftir fall í Esjuhlíðum
Kona sem var í um þrjátíu manna gönguhópi hrapaði til bana í Esjunni í gær. Afar 
erfiðar aðstæður voru á slysstað. Sex klukkustundir liðu áður en björgunarlið kom 
með konuna niður. Björgunarmenn fluttu einnig þrjá félaga konunnar af fjallinu.

STJÓRNSTÖÐIN  Svæðisstjórn björgunarsveitanna stýrði björgunaðgerðum í mið-
stöð sem sett var upp við rætur Esjunnar í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

  Þetta eru því sem 
næst þverhníptir klettar.

Jónas Guðmundsson hjá 
Slysavarnafélaginu Landsbjörgu.

Ekki er hægt að greina frá nafni 
hinnar látnu að svo stöddu. Ekki 
var heldur gefið upp í gærkvöld um 
hvaða gönguhóp var að ræða.

Auk þess að takast á við þetta 
erfiða verkefni í Esjunni voru 
björgunarsveitarmenn sendir til að 
aðstoða skíðafólk í Skálafelli. Þar 
skall skyndilega á brjálað veður og 
færð spilltist hratt.

 gar@frettabladid.is

Hábunga

ESJA
Hátindur

Kollafjör
ður

Þverfellshorn

Kerhólakambur

Grafardalur

Þverárdalur
Kistufell

SLYSSTAÐURINN VIÐ HÁTIND

SPURNING DAGSINS
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KÖNNUN Meirihluti landsmanna 
vill að krónan verði framtíðar-
gjaldmiðill landsins samkvæmt 
niðurstöðum skoðanakönnunar 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Fleiri 
vilja halda krónunni nú en fyrir 
tveimur árum.

Alls sögðust 52,6 prósent þeirra 
sem afstöðu tóku vilja að krón-
an verði framtíðargjaldmiðill á 
Íslandi, en 47,4 prósent sögðust 
ekki vilja krónuna áfram.

Hlutfall þeirra sem vilja halda 
krónunni hefur hækkað verulega, 
en 40,5 prósent vildu halda krón-
unni í febrúar 2011, þegar afstað-
an til hennar var könnuð síðast í 
skoðanakönnun Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2. Enn færri, 38,1 prósent, 
voru þeirrar skoðunar í apríl 2009.

Stuðningur við krónuna er afar 
misjafn eftir stjórnmálaskoðun-
um fólks. Meirihluti stuðnings-
manna Sjálfstæðisflokks, Fram-
sóknarflokks og Vinstri grænna 
vill halda krónunni, en lítill hluti 
stuðningsmanna Samfylkingarinn-
ar og Bjartrar framtíðar er sömu 
skoðunar, eins og sjá má hér til 
hliðar.

Mikill munur er á afstöðu 
kynjanna til krónunnar. Minni-
hluti karla, 46 prósent, vill halda 
krónunni, en ríflegur meirihluti 
kvenna, 60,1 prósent.

Einnig er talsverður munur á 
afstöðu fólks eftir aldri. Um 55,5 
prósent fólks á bilinu 18 til 49 ára 
vilja að krónan verði framtíðar-
gjaldmiðill Íslands, en 49 prósent 
50 ára og eldri.

Við framkvæmd könnunar 

Fréttablaðsins og Stöðvar 2 var 
hringt í 1.382 manns þar til náðist 
í 800 manns samkvæmt lagskiptu 
úrtaki. Hringt var miðvikudaginn 
30. janúar og fimmtudaginn 31. 
janúar. Þátttakendur voru vald-
ir með slembiúrtaki úr þjóð-
skrá. Svarendur skiptust 
jafnt eftir kyni, og hlut-
fallslega eftir búsetu 
og aldri. Spurt var: 
Vilt þú að krónan verði 
framtíðargjaldmiðill á 
Íslandi? Alls tóku 72,8 
prósent þeirra sem tóku 
þátt afstöðu til spurning-
arinnar.  brjann@frettabladid.is

Rúmlega helmingur 
vill halda í krónuna
Tæplega 53 prósent landsmanna vilja að krónan verði framtíðargjaldmiðill á Ís-
landi, mun fleiri en fyrir tveimur árum. Aðeins meðal stuðningsmanna Samfylk-
ingar og Bjartrar framtíðar er meirihluti andvígur krónunni.

VILT ÞÚ AÐ KRÓNAN VERÐI 
FRAMTÍÐARGJALDMIÐILL Á ÍSLANDI?

40,5% 59,5%

52,6% sögðu JÁ 47,4% sögðu NEI

100%

65,8% 34,2%

57,8% 42,2%

19,5% 80,5%

47,7% 52,3%

63,0% 37,0%

21,5% 78,5%

25,9% 74,1%
47,7% 52,3%

60,0% 40,0%

Allir

■ Febrúar 2011  ■ Janúar 2013

Já Nei
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AKUREYRI
Bæjarfulltrúar til Randers
Akureyrarbær ætlar að senda Eirík 
Björn Björgvinsson bæjarstjóra og 
bæjarfulltrúana Höllu Björk Reynis-
dóttur og Odd Helga Halldórsson ásamt 
mökum þeirra á tengslamót vinabæja í 
Randers í Danmörku í ágúst.

FJARÐABYGGÐ
Bæjarráðsfundur í síma
Vegna óveðurs var ófært yfir Odd-
skarð þegar síðasti fundur bæjarráðs 
Fjallabyggðar fór fram. Fundurinn var 
því haldinn í gegnum síma og sátu tveir 
fundarmenn á Reyðarfirði og þrír í 
Neskaupstað.

DANMÖRK Starfsfólk Árósaborgar 
munu um næstu mánaðamót þurfa 
að sætta sig við að mega ekki reykja 
á vinnutíma. Árósar eru fyrsta 
sveitarfélagið í Danmörku sem stíg-
ur þetta skref til fulls. 

Bannið tekur til hinna 25.000 
starfsmanna borgarinnar og er 
nokkuð umdeilt enda víðtækt og 
gildir jafnvel um fólk í heimahjúkr-
un sem má ekki reykja á ferðum 
sínum milli skjólstæðinga, þó svo 
það noti eigin bifreið.

Thomas Medon, formaður heil-

brigðis- og umönnunarsviðs hjá 
borginni, segir í samtali við DR 
að markmiðið með reglunum sé 
að tryggja starfsfólki heilbrigðara 
starfsumhverfi.

„Það að starfsfólkið fari ekki út 
í reykingahlé eykur gæði starfs í 
skólum, leikskólum og á vistheim-
ilum,“ segir hann. Þó reglurnar 
virðist strangar muni þær komast 
upp í vana og verða eins eðlilegar 
og reykingabann á veitingastöðum.

Formaður félags bæjarstarfs-
manna á Austur-Jótlandi segir áríð-

andi að draga úr óbeinum reyking-
um en þessar reglur gangi of langt. 
  - þj

Borgaryfirvöld banna starfsmönnum að taka sér reykingahlé á vinnutíma:

Smókpásur útlægar í Árósum

REYKINGAR BANNAÐAR  Borgaryfir-
völd í Árósum leggja blátt bann við 
reykingum á vinnutíma. 

VIÐSKIPTI Íslenska nýsköpunarfyr-
irtækið Carbon Recycling Inter-
national (CRI) er byrjað að flytja 
endurnýjanlegt eldsneyti úr verk-
smiðju sinni á Íslandi til hollenska 
olíufyrirtækisins Argos.

Eldsneyti CRI, sem er metanól 
framleitt með notkun endurnýjan-
legrar orku, verður blandað í 
bensín fyrir almennan markað í 
Hollandi. Getur fyrirtækið þannig 
mætt kvöð um íblöndun endurnýj-
anlegs eldsneytis í bensín.

CRI gerir ráð fyrir að flytja út 
alla þá framleiðslu sem ekki fer til 
innanlandsnota á þessu ári. - mþl

Íslenska fyrirtækið CRI:

Selur eldsneyti 
til Hollands

DÓMSMÁL Íslenska ríkið mun ekki 
áfrýja dóminum í máli Blævar 
Bjarkardóttur Rúnarsdóttur, sem 
héraðsdómur 
heimilaði í vik-
unni að heita 
nafninu sem 
henni var gefið 
sem barni. 
Þetta segir 
Ögmundur Jón-
asson innanrík-
isráðherra.

„Það verð-
ur ekki gert,“ 
segir Ögmundur, sem telur að það 
þurfi að taka mannanafnalög til 
endurskoðunar vegna dómsins. 
„Meðal annars með það að leiðar-
ljósi hvort lögin kunni að vera 
barn síns tíma,“ segir hann.  - sh

Mannanafnalög skoðuð:

Máli Blævar 
ekki áfrýjað

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

GRENIVÍK
Stækka PharmArctica
Reisa á viðbyggingu við lyfjafyrir-
tækið PharmArctica, sem hóf vinnslu  
á Grenivík árið 2003, að því er segir 
á vef sveitarfélagsins og vinna þar 
níu manns en skortur á rými hamlar 
starfseminni. 

SVEITARSTJÓRNIR Árborg er komin 
undir skuldaviðmið Eftirlitsnefnd-
ar með fjármálum sveitarfélaga og 
er sveitarfélagið því ekki lengur 
undir eftirliti. 

„Í júlí 2010 barst sveitarfélaginu 
athugasemd eftirlitsnefndarinnar 
og hefur sveitarfélagið síðan unnið 
markvisst að því að ná viðmiðum 
hennar og hafa skuldir farið úr því 
að vera yfir 206 prósent af tekjum 
í að fara undir 150 prósent um 
síðustu áramót,“ segir í bókun í 
bæjarráði. 

Rekstrarafgangur hafi verið 
hærri en 15 prósent af tekjum frá 
árinu 2010 og því uppfylli Árborg 
einnig viðmið nefndarinnar hvað 
það varðar.  - gar

Batnandi skuldastaða:

Árborg komin 
undan eftirliti

SVARTSENGI  CRI framleiðir eldsneyti 
sitt í verksmiðju við Svartsengi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

NOREGUR Ferðamenn frá Aust-
ur-Evrópu hafa tæmt búðar-
hillur í suðurhluta Noregs þar 
sem bleiustríð hefur geisað 
milli kaupmanna. Í Aftonbladet 
kemur fram að 50 bleiur kosti 
30 norskar krónur eða jafn-
gildi um 700 íslenskra króna. 
Það er helmingi lægra verð en í 
Litháen.

Fyrir nokkrum árum stöðv-
uðu pólskir tollverðir unga konu 
sem var með 40 þúsund einnota 
bleiur frá Noregi í vörubíl.  - ibs

Ferðamenn í Noregi:

Bleiustríð geisar 
í Suður-Noregi 

40,5%
landsmanna vildu halda í 

krónuna í febrúar 2011, 
þegar afstaða til 

hennar var 
könnuð síðast í 
skoðanakönnun 
Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2.
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Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Miðvikudagur
Strekkingur með A-strönd annars hæg 
breytileg átt.

KÓLNANDI  á landinu næstu daga og á miðvikudag má búast við að frost geti náð 
15 stigum í innsveitum. Seinni hluta vikunnar fer svo hlýnandi á ný með slyddu eða 
rigningu.
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fáanleg 
á ný!

áa ggLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLoksins 
leg

KÚBA, AP Tveir stjórnarandstæðingar á Kúbu, sem 
sóttu um vegabréf nú eftir áramótin, fengu mis-
jöfn svör frá stjórnvöldum. Yoani Sanchez birti stolt 
myndir af nýja vegabréfinu á Twitter-síðu sinni, en 
Angel Moya fékk neitun.

Ástæða neitunarinnar virðist vera sú, að Moya var 
árið 2003 dæmdur til tuttugu ára fangelsisvistar. 
Þótt honum hafi síðar verið sleppt úr fangelsi, þá var 
lausnin skilyrt og því getur hann vart reiknað með 
því að vera laus mála fyrr en árið 2023.

Hann var í hópi 75 stjórnarandstæðinga, sem 
hnepptir voru í fangelsi árið 2003 fyrir andófsað-
gerðir. Félagar hans úr þeim hópi geta væntanlega 
líka reiknað með neitun, sæki þeir um vegabréf.

Með nýjum lögum, sem tóku gildi 14. janúar, hafa 
Kúbverjar fengið leyfi til að ferðast úr landi, með 
vissum takmörkunum þó, en áratugum saman hefur 
ferðafrelsi þeirra flestra utan landsteinanna verið 
nánast ekkert. Þannig segist Sanchez hafa tuttugu 
sinnum sótt um vegabréfsáritun á síðustu árum, en 
jafnan fengið neitun þar til nú.

Stjórnvöld áskilja sér þó áfram rétt til að takmarka 
ferðafrelsi fólks, ef þjóðarhagsmunir eru í húfi.  - gb

Kúbverskir stjórnarandstæðingar láta reyna á nýfengið ferðafrelsi sitt:

Einn fær að ferðast, annar ekki

YOANI SANCHEZ  Hún hefur um árabil verið framarlega í 
flokki stjórnarandstæðinga á Kúbu.  NORDICPHOTOS/AFP

EGYPTALAND Mohammed Morsi hefur verið afar 
umdeildur í Egyptalandi alveg frá því hann var kos-
inn forseti með 52 prósentum atkvæða síðastliðið 
sumar. Fjölmennir mótmælafundir hafa verið haldnir 
og síðasta vikan hefur kostað tugi manna lífið í harð-
vítugum átökum, sem að stórum hluta hafa snúist um 
forsetann og stefnu hans.

Ólgan stafar þó ekki síst af erfiðu efnahags-
ástandi, sem litlar líkur virðast á að skáni í bráð. 
Ferðamenn láta vart sjá sig lengur, en ferðamennska 
var ein helsta tekjulind landsmanna þangað til upp-
reisnin gegn Hosni Mubarak hófst í byrjun árs 2011. 
Erlendar fjárfestingar hafa einnig látið á sér standa, 
og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur meðal annars 
sett þau skilyrði fyrir stuðningi sínum að stjórnin 
hætti að niðurgreiða brauð og rafmagn. Niðurgreiðsla 
brauðs var eitt helsta kosningaloforð Morsis og nokk-
uð víst að almenningur tæki það óstinnt upp ef verð-
lag helstu nauðsynja hækkaði verulega.

Staða forsetans er mjög sterk samkvæmt nýju 
stjórnarskránni og að mörgu leyti keimlík þeirri 
stöðu sem Mubarak hafði í gömlu stjórnskipuninni. 
Að sama skapi er þingið ekki sérlega sterkt. Forsetinn 
getur hafnað lögum, sem þingið samþykkir, og hann 
getur sjálfur gefið út lagatilskipanir, sem þá verða 
bornar undir þjóðina en án aðkomu þingsins. 

Stjórnarskráin var í þjóðaratkvæðagreiðslu um 
miðjan desember eftir að sérstakt stjórnlagaþing 
hafði hraðað mjög afgreiðslu hennar af ótta við að 
dómstólar kynnu að setja starfi þess stólinn fyrir 
dyrnar. Vinnsluhraðinn á síðustu vikunum varð til 
þess að útkoman hefur verið sögð hroðvirknisleg á 
köflum, en erfitt verður að lagfæra gallana, ekki síst 
vegna þess hve djúpstæður ágreiningur er á milli 
ólíkra fylkinga á þinginu. Til þess að breyta stjórnar-
skránni þurfa nefnilega tveir þriðju hlutar þingsins 
að ná saman um breytingarnar, og svo þarf að bera 
breytingar undir þjóðina. 

Að öllum líkindum sitja því Egyptar uppi með þessa 
hraðsoðnu stjórnarskrá nokkuð lengi, og þann sterka 
forseta sem henni fylgir.

Þingkosningarnar, sem haldnar verða í apríl, 
breyta því vart ýkja miklu um ástandið í egypsk-
um stjórnmálum. Staða íslamista og salafista er enn 
sterk, þótt hin harða andstaða gegn Morsi forseta geti 

grafið eitthvað undan fylgi þeirra flokka, sem styðja 
hann.

Upphaflega var það nokkuð breið fylking mennta-
manna, námsmanna og frjálslyndra stjórnmála-
manna sem gerði uppreisn gegn stjórn Hosnis Mub-
arak. Þessi hópur hefur orðið fyrir vonbrigðum með 
þróun mála síðan þá: flokkar misróttækra íslamista 
náðu meirihluta á þingi og íslamistinn Morsi var kos-
inn forseti, auk þess sem nýja stjórnskipanin tryggir 
áfram stjórnarhætti sterks forsetaræðis, ekki ósvipað 
því sem Mubarak stóð fyrir.

Þegar við bætist óánægja almennings með efna-
hagsástandið er vart við öðru að búast en áframhald-
andi ólgu, sem heldur ferðamönnum og fjárfestum 
áfram í fjarlægð. gudsteinn@frettabladid.is

Efnahagsástandið 
kyndir undir ólgu
Tveir mánuðir eru í þingkosningar í Egyptalandi, þær fyrstu samkvæmt nýju 
stjórnarskránni. Mohammed Morsi forseti situr þó áfram næstu þrjú árin og 
þarf að glíma við erfitt efnahagsástand og djúpstæða óánægju almennings.

MÓTMÆLI  Fjölmennir fundir hafa verið haldnir til að mót-
mæla Morsi forseta síðustu vikur. Mótmælendur hafa meðal 
annars safnast saman á forsetatorginu í miðborg Kaírós.   

 NORDICPHOTOS/AFP

1. Hvaða bílategund var mest seldi bíll 
landsins árið 2012?
2. Hver fer með hlutverk Mary Popp-
ins í uppsetningu Borgarleikhússins?
3. Hvaða tvö lið mættust í úrslitaleik 
Super Bowl-keppninnar í gær?

SVÖR

Malala í tvær aðgerðir 

1 BRETLAND Pakistanska stúlkan Malala Yousufzai fór í tvær aðgerðir á 
spítala í Birmingham í Bretlandi um helgina. Talibanar skutu á Malölu í 

október þegar hún var á leið heim úr skóla. Hún hefur dvalið á spítalanum 
í Birmingham frá því skömmu eftir árásina. Læknar Malölu segjast mjög 
ánægðir með aðgerðirnar tvær, en önnur var gerð til að byggja upp höfuðkúpu 
hennar og hin til að bæta heyrn hennar.

Gerðu loftárásir á íslamista

2 MALÍ Franskar hersveitir gerðu loftárásir á bækistöðvar íslamista í norður-
hluta Malí um helgina. Herinn segir að ráðist hafi verið á um tuttugu staði 

og að aðgerðirnar hafi verið mikilvægar til að hindra framgang íslamistanna. 
Françoise Hollande Frakklandsforseti heimsótti Malí um helgina. Honum 

var vel fagnað af þúsundum í Timbúktú, en franskir hermenn náðu borginni á 
sitt vald í síðustu viku eftir að íslamistar höfðu ráðið þar ríkjum í tíu mánuði. 
Hann heimsótti einnig höfuðborgina Bamako. 

Vill forsætisráðherrann frá

3 SPÁNN Leiðtogi sósíalista á Spáni hefur skorað á Mariano Rajoy, forsætis-
ráðherra landsins, að segja af sér. Alfredo Perez Rubalcaba segir Rajoy 

ekki geta leitt landið í gegnum efnahagsþrengingar. Mótmæli gegn Rajoy voru 
haldin í mörgum borgum landsins á laugardag. Fréttir hafa borist af því að 
Rajoy og aðrir háttsettir í Lýðflokknum hafi fengið greiðslur úr leynilegum 
sjóðum fyrir fjármálakreppuna. Forsætisráðherrann hefur neitað þeim ásök-
unum. 

Fjölskylda ákærð vegna fjárkúgunar

4 SVÍÞJÓÐ Sjö meðlimir sömu fjölskyldunnar hafa verið ákærðir fyrir 
fjárkúgun. Fólkið reyndi að kúga peninga út úr manni sem hafði átt í 

kynferðislegum samskiptum á spjallrásum á netinu. 
Maðurinn átti í samskiptum við fólkið, sem þóttist allt vera ungar stúlkur. 

Í kjölfarið höfðu fjölskyldumeðlimir samband við manninn og sögðust vera 
ættingjar ungu stúlknanna og að ef hann borgaði þeim ekki yrði haft samband 
við eiginkonu hans, vinnuveitanda og lögregluna. Maðurinn borgaði fólkinu 
1,9 milljónir sænskra króna eða 38 milljónir íslenskra króna á tveggja ára 
tímabili, áður en hann leitaði svo til lögreglu. Hann gæti sjálfur lent í fangelsi 
fyrir sitt athæfi. 

1. Skoda octavia 2. Jóhanna vigdís Arnar-
dótir 3. Baltimore Ravens og San Francisco  
49ers 

MOSKVA Sergei Filin, listrænn 
stjórnandi Bolshoj-ballettsins í 
Moskvu, kveðst vita hver stóð að 
baki árásinni sem hann varð fyrir 
þann 17. janúar. Ráðist var á Filin 
fyrir utan heimili hans og brenni-
steinssýru skvett á andlit hans. 
Filin verður fluttur til Þýskalands 
í næstu viku þar sem hlúð verður 
enn frekar að honum.

Filin brenndist illa í andliti við 
árásina og hafa þegar verið gerðar 
nokkrar aðgerðir á honum í von um 
að bjarga sjón hans. 

Í viðtali við breska ríkisútvarp-
ið BBC kveðst Filin vita hver hafi 
skipulagt árásina, en vill þó ekki 
gefa upp nafn hans að svo stöddu. 
Miklar deilur hafa ríkt innan ball-
ettsins og hafði Filin meðal annars 
verið harðlega gagnrýndur fyrir 
störf sín. Filin hafi einnig borist 
fjöldi hótana undanfarna mánuði. 
„Ég sé núna að þetta leiddi til þessa 
harmleiks. Hefði ég tekið hótunun-
um alvarlegar, ef ég hefði aðeins 
fengið mér bílstjóra, þá hefði þetta 
aldrei gerst,“ sagði Filin.  - sm

Listrænn stjórnandi Bolshoj-ballettsins fluttur á sjúkrahús í Þýskalandi:

Kveðst þekkja árásarmanninn

SERGEI FILIN  Stjórnandinn segist vita 
hver stóð að baki árásinni en vill ekki 
gefa nafn hans upp að svo stöddu.   
 NORDICPHOTOS/AFP

DANMÖRK Stjórnarflokkarnir 
í Danmörku eru nokkuð undir 
meirihluta í nýjustu skoðanakönn-
unum. Sósíalíski þjóðarflokkurinn 
(SF) hefur aldrei mælst lægri.

Í skoðanakönnun, sem sagt 
var frá í fjölmiðlum fyrir helgi, 
er „rauða blokkin“ með um 45% 
fylgi. Þar af mælist SF með 5,3% 
og Jafnaðarmannaflokkur Helle 
Thorning-Schmidt forsætisráð-
herra er með 19% og Venstre, 
stærsti stjórnarandstöðuflokkur-
inn, er með tæp 29%.  - þj

Fylgiskönnun í Danmörku:

Stjórnin mælist 
í minnihluta

2011 25. janúar: Uppreisnin gegn Mubarak hefst
2011 11. febrúar: Mubarak hrökklast frá völdum
2011 30. mars: Bráðabirgðastjórnarskrá tekur gildi
2012 30. júní: Mohammed Morsi tók við 
             forsetaembætti
2012 15. desember: Nýja stjórnarskráin staðfest í 
             þjóðaratkvæðagreiðslu

Atburðarrásin

VEISTU SVARIÐ?
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NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr. 05/12, ekinn 22 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 7.690 þús.
Rnr.2151698.

Frábært úrval af nýlegum, lítið 
eknum bílum á frábæru verði!

Kletthálsi 11 og Breiðhöfða  -110 Reykjavík  
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

HYUNDAI SANTA FE II LUX
Nýskr. 01/08, ekinn 65 þús km.
dísel, sjálfskiptur, 7 manna.

VERÐ kr. 4.190 þús.
Rnr.151261.

LAND ROVER DISCOVERY 4S
Nýskr. 05/11, ekinn 52 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 
Rnr.151731

HYUNDAI IX35
Nýskr. 05/12, ekinn 24 þús km. 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 4.990 þús.
Rnr.201051. 

HYUNDAI i30 STYLE
Nýskr. 09/08, ekinn 52 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 2.550 þús.
Rnr.201099. 

FORD GALAXY TREND
Nýskr. 06/11, ekinn 38 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur, 7 manna.

Verð kr. 4.490 þús.
Rnr.130386. 

BMW 525Xi - 4x4
Nýskr. 01/08, ekinn 81 þús. km.
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 4.890 þús.
Rnr.190795.

Glæsilegt eintak kr.

9.880 þús.

Gerðu frábær kauphjá Bílalandi BL

Gott úrval
af 4x4 bílum

Tökum notaðan uppí notaðan! Erum í samningsstuði!

Árni Páll Árnason hafði betur í bar-
áttunni við Guðbjart Hannesson um 
formennsku í Samfylkingunni. Árni 
Páll hlaut örugga kosningu, fékk 
62,2 prósent atkvæða en Guðbjart-
ur fékk 37,8 prósent. Þá var Katr-
ín Júlíusdóttir kjörin varaformað-
ur með 58,7 prósentum atkvæða, 
en hún atti baráttu við Oddnýju G. 
Harðardóttur. Fréttablaðið ræddi 
við nýjan formann Samfylkingar-
innar.
Þú hlýtur að vera sáttur við úrslit-
in?

„Já, ég er það. Ég fann með mjög 
víðtækum hætti þennan vilja fólks 
til að breyta og að  það væri raun-
verulega þannig að fólk vildi nýja 
hugsun og nýjan takt í stjórnmálin. 
Það vildi raunverulega að Samfylk-
ingin nýtti kraft sinn og sitt sér-
staka eðli sem fjölbreyttur flokk-
ur ólíkra afla, til þess að leiða þá 
umbreytingu.

Það er athyglisvert að ég fann 
þetta alls staðar, úti um land og á 
fundum hér á höfuðborgarsvæðinu 
og hjá fólki sem spannaði  allt hið 
skoðanalega litróf í flokknum.“

Botninum náð
Samkvæmt könnunum virðist þjóð-
in ekki treysta ykkur til að leiða 
þessar breytingar. Er ekki erfitt 
að taka við sem formaður í slíkri 
stöðu?

„Það má segja að botninum sé 
náð og við höfum ágætis viðspyrnu. 
Við erum auðvitað í þeirri stöðu að 
við þurfum að sannfæra fólk um 
að það sé Samfylkingin sem ráði 
við þetta verkefni öðrum flokk-
um betur. Við sjáum það í könnun-
um að fólk sem hefur stutt okkur 
hingað til er að máta sig við önnur 
stjórnmálaöfl. Ég skil það mjög vel, 
vegna þess að fólk er að velta vöng-
um yfir stöðunni og velta fyrir sér 
ólíkum kostum.

Það er Samfylkingarinnar að 
sýna fram á að hún er eini flokk-
urinn sem hefur raunveruleg svör 
við þeim erfiðu vandamálum sem 
við blasa. Við erum eini flokkur-
inn sem skapar valkost við gömlu 
kerfis flokkana þrjá sem eru ein-
beittir í sameiginlegri andstöðu 
sinni við nýja hugsun í gjaldmið-
ilsmálum og ákveðnir í að  hindra 
okkur í að losna undan þeirri áþján 
sem felst í því að geta ekki feng-
ið borgað í sama gjaldmiðli og við 
skuldum í.

Við höfum útfærðar hugmyndir 
um það hvernig við viljum breyta 
stjórnmálunum, hvernig við viljum 
láta ný vinnubrögð breyta gang-

verki stjórnmálanna og ég er sann-
færður um þegar fólk sér hversu 
djúpar og vel útfærðar tillögur og 
hugmyndir við höfum, um bæði 
lausn á efnahagsvandanum sem og 
því hvernig á að umskapa stjórn-
málin, þá muni fólk treysta okkur. 
En það er auðvitað okkar að sýna 
fram á það.“

Frelsi en traust öryggisnet
Þið eruð í ríkisstjórn, sér fólk ekki 
ykkar tillögur um lausn á efnahags-
vandanum í stefnu ríkisstjórnarinn-
ar?

„Ríkisstjórnin vinnur á grund-
velli stjórnarsáttmála frá árinu 
2009 og er á síðustu metrunum. Fólk 
mun sjá okkar áherslur í stefnu-
áherslum sem komu núna fram á 
landsfundinum, í kjölfar hans, eftir 
að ný forysta hefur tekið við, og í 
kosningabaráttu. Það er auðvitað 
sú áhersla sem er mitt að marka og 
setja fram þannig að þjóðin sjái og 
skilji. Til þess hef ég skýrt umboð.

Við höfum þessa skýru sýn sem 
ég rakti í stefnuræðunni um raun-
verulegt frelsi fólks til að ráða eigin 
lífi, möguleika til að njóta jafnra 
tækifæra, en búa líka við traust 
öryggisnet. Þetta fjallaði ég ítar-
lega um í dag og síðan raunveru-
legar lausnir og raunverulega sýn 
á það hvað það er sem háir íslensku 
samfélagi í dag, veldur því að okkar 
kröftugustu fyrirtæki kjósa að vaxa 
annars staðar en hér og veldur því 
að við hættum á að missa okkar 
besta fólk.

Það er þessi heildarmynd um að 
skapa Ísland sem er raunveruleg-
ur valkostur fyrir fólk sem vill lifa 
lífi sínu í lit og vera frjálst að eigin 
örlögum sem við þurfum að setja 
fram.“

Vinstristjórn fyrsta val
Hver væri þín óskastaða varðandi 
ríkisstjórnarsamstarf?

„Það er ekki hægt að meta nein-
ar forsendur eða möguleika á rík-
isstjórnarsamstarfi út frá þeirri 
fljótandi stöðu sem fylgismæling-
ar dagsins sýna. Þjóðin velur við 
kjörborðið. Ég er algjörlega sann-
færður um að hún mun hlusta á 
málflutning fordómalauss jafn-
aðarmannaflokks sem hefur 
raunverulega sýn á alvarlegustu 
samfélagsmein okkar tíma og raun-
hæfar leiðir til að losa okkur út úr 
þeim.“
Ertu enn á þeirri skoðun að vinstri-
stjórn sé fyrsti valkosturinn fyrir 
flokkinn?

„Já, ég held að það ætti að vera 
fyrsti valkostur. Nú á það eftir 
að koma í ljós svo sem hvað telst 
vinstri og hvað telst eitthvað annað, 
en það eru auðvitað skilaboð til 
íslenskra stjórnmála að jafnt í 
sveitarstjórnarkosningunum 2010, 
sem og í þeim fylgishræringum 
sem við sjáum nú, er vegur fram-
boða sem vilja meiri átök og meiri 
hörku lítill, en vegur þeirra fram-
boða sem mæla fyrir fordómaleysi, 
skynsamlegum lausnum og nýjum 
vinnubrögðum og almennri lífs-
gleði mikill. Ef stjórnmálin hlusta 
ekki á það, þá eru þau ekki í sam-
bandi við fólkið í landinu.“

Fólk vill nýja hugsun 
Árni Páll Árnason var kjörinn formaður Samfylkingarinnar á laugardag. Katrín 
Júlíusdóttir hafði betur í baráttunni um varaformanninn. Árni segir að flokkur-
inn hafi náð botninum hvað fylgi varðar og fólk muni treysta hugmyndum hans.

NÝR FORMAÐUR  Árni Páll Árnason segir Samfylkinguna verða að sýna þjóðinni 
fram á að hún sé traustsins verð. Það muni gerast þegar kjósendur kynni sér kosn-
ingaáherslur flokksins.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Nú er komin ný forysta og þú ræðir um nýjar áherslur, en gamli formaðurinn er forsætisráðherra. Er ekki hætta á að 
flokkurinn verði skitsófrenískur við þær aðstæður, ein stefna í ríkisstjórn undir forystu Jóhönnu og önnur í kosninga-
baráttu undir þinni forystu?

„Við munum finna trygga leið til þess að áherslur Samfylkingarinnar, áherslur sem flokkurinn hefur beðið um 
með vali á formanni, endurspeglist í stefnu og störfum Samfylkingarinnar við landsstjórnina.“

En það hlýtur að vera óþægilegt að standa utan við ríkisstjórn?
„Það er ekkert sérstaklega óþægilegt. Ég hef ekki verið ráðherra í meira en ár og það hefur ekki skaðað mig 

hingað til. Þetta snýst ekki um mig heldur hvað er skynsamlegt að gera gagnvart hagsmunum þjóðarinnar á þeim 
stutta tíma sem er eftir fram til kosninga. Það er auðvitað óvenjuleg staða að formaður leiði flokkinn ekki í ríkis-
stjórn og allir vita að það er ekki farsælt til langframa.“

Muntu koma að ákvörðunum ríkisstjórnar, verður haft samráð við þig?
„Það er alveg augljóst að það er stefna flokksins sem ræður verkum hans í ríkisstjórn, það gefur augaleið.“
Hvað þýðir það?
„Við munum finna farveg fyrir þær stefnuáherslur sem mikill meirihluti flokksmanna vill sjá eiga sér stað í 

verkum flokksins.“
Muntu hafa beina aðkomu að ákvörðunum ríkisstjórnar?
„Við munum náttúrulega finna það verklag sem hentar og ég á bara eftir að setjast yfir það og útfæra það. Ég hef 

haft nóg að gera þessa helgi og það er bara verkefni næstu vikna.“
En vilji þinn til að koma að ákvörðunum er skýr?
„Það leiðir af sjálfu að flokksformaður hlýtur að leiða stefnumarkandi starf flokksins í ríkisstjórn. Ráðherrar 

starfa í umboði flokks síns. Annað er óhugsandi. Það eru ýmsar leiðir til að útfæra það, en við gerum það auðvitað 
á þann veg sem hentar þjóðinni best og líka flokknum, en skyldur okkar við þjóðina sem forystuflokkur í ríkisstjórn 
eru í fyrsta sæti.“

Formaður utan ríkisstjórnar

NÝR FORMAÐUR SAMFYLKINGARINNAR

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

   Það leiðir af sjálfu 
að flokksformaður hlýtur 

að leiða stefnumarkandi 
starf flokksins í ríkis-

stjórn. 
Árni Páll Árnason 

formaður Samfylkingarinnar
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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.

SHIFT_

SHIFT_

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

NISSAN JUKE
Bensín, sjálfskiptur. Verð 4.090 þús. kr.

Eyðsla:

4,6 l/100 km*

Eyðsla:

6,3 l/100 km*

ELDSNEYTI
MINNA

NNNÝÝÝIIIRRR SSSPPPAAARRRNNNEEEYYYTTTNNNIIIRRR BBBÍÍÍLLLAAARRR

FER 1.428 KM

Á EINUM TANKI
M.v. blandaðan akstur

VINSÆLASTI

SPORTJEPPINN
Samkv. Umferðarstofu 2012

KEMUR Á
ÓVART!

Líka þegar þú prófar

SPARNEYTINN
SUBARU

Ný vél, aukinn bensínsparnaður  

NEYTENDUR Neytendasamtök-
in krefjast þess að reglugerð um 
merkingar á matvælum verði 
hert og eftirfylgni bætt. Ítrekaðar 
kvartanir hafa borist samtökunum 
og þá sérstaklega vegna vanmerk-
inga á genabreyttum matvælum. 
Talsvert hefur einnig verið kvartað 
yfir viðbættu vatni í kjöti og fiski. 

Frá byrjun árs 2012 hefur verið 
skylt að merkja matvæli sem inni-
halda erfðabreytt efni en svo virð-
ist sem því hafi ekki verið fylgt 
nægilega eftir. Neytendasamtökin 
gerðu síðastliðið haust rannsókn 
á því hvort erfðabreyttar vörur 
væru merktar sem slíkar. Valdar 
voru tólf vörutegundir sem talið 
var hugsanlegt að innihéldu erfða-
breytt efni og þær sendar til próf-
unar erlendis. Í ljós kom að níu 
þeirra innihéldu erfðabreytt hrá-
efni.

Jóhannes Gunnarsson, formað-
ur Neytendasamtakanna, er ósátt-
ur við niðurstöðuna. „Lágmarks-
krafan er að neytendur fái réttar 
upplýsingar og geti tekið upplýstar 
ákvarðanir,“ segir Jóhannes. 

Samkvæmt reglugerð um mat-
væli eiga kjötvörur sem innihalda 
viðbætt vatn að vera sérstaklega 
merktar sé vatnið meira en 10 pró-
sent af heildarþyngd vörunnar. 
„Það er allur gangur á því hvort 
þessu er fylgt,“ segir Jóhannes. 
Oft eru neytendur að greiða fyrir 
íshúð utan um frosinn fisk og kjúk-

lingabringur. Það er þó áætlað að 
breyta þessum reglum í samræmi 
við reglur EES fyrir lok árs 2014. 
Íshúð á samkvæmt þeim að flokk-
ast sem hluti umbúða. 

„Það er engin ástæða til þess að 
bíða þar til þá, við eigum að taka 
þessar reglur upp strax,“ segir 
Jóhannes sem er þeirrar skoðun-
ar að banna eigi að bæta vatni við 
hreinar kjötvörur.

„Vatni er bætt við til að keyra 
niður verð. Það er þó engin bót 
fyrir neytendur því kjötið skrepp-
ur saman þegar það er eldað. Þetta 
gerir verðsamanburð ómögulegan.“ 

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur 
hefur ekki fengið kvartanir nýlega 

vegna ómerktra erfðabreyttra mat-
væla að sögn Óskars Ísfeld Sigurðs-
sonar, deildarstjóra hjá Heilbrigðis-
eftirliti Reykjavíkur.

Óskar segist ekki hafa ástæðu 
til að ætla að mikið sé af slík-
um vörum á markaði hér á landi. 
„Innflytjendur hafa brugðist við 
breyttri löggjöf og minnkað við 
sig innkaup frá birgjum sem selja 
erfðabreytt matvæli,“ segir hann.     

Eftirlit með genabreyttum mat-
vælum er nýtt hérlendis og enn er 
verið að þróa mæliaðferðir. Rann-
sóknirnar eru flóknar og breyturn-
ar margar. Treyst er á að eftirlits-
stofnanir í Evrópu hafi kannað þau 
matvæli sem þar eru leyfð.  - ah

Margar erfðabreyttar 
matvörur ómerktar
Neytendasamtökunum hafa borist kvartanir vegna erfðabreyttra matvæla sem 
ekki eru merkt sem slík. Eftirlit með innfluttum vörum er skammt á veg komið.

MATVÖRUVERSLUN  Ítrekaðar kvartanir hafa borist Neytendasamtökunum, sér-
staklega vegna vanmerkinga á genabreyttum matvælum.   FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA



AÐEINS FÁIR DAGAR EFTIR AF
RÝMINGARSÖLU SPORTBÚÐARINNAR

GERÐU GÓÐU KAUPIN STRAX Í DAG

BYSSUR FRÁ 39.900Á

VEIÐIVESTI FRÁ 1.995Á

ÖNDUNARVÖÐLUR FRÁ 14.995Á

VÖÐLUSKÓR FRÁ 5.000Á

VEIÐIHJÓL FRÁ 2.597Á

10 SPÚNAR Á 1.999Á

SJÓKAYAKAR Á 159.000Á

FLUGULÍNUR FRÁ 2.995Á

FLEECEJAKKAR FRÁ 2.995Á

VATNSHELDIR VEIÐIJAKKAR FRÁ 9.995

GÆSAVEIÐIGALLAR AÐEINS 24.995S

12 GERVIGÆSIR AÐEINS 12.995

GERVIENDUR AÐEINS 595S

FELULITAVÖÐLUR FRÁ 10.995Á

VEIÐISTANGIR FRÁ 3.995Á

VÖÐLUR FRÁ 7.995Á

ALLSKONAR Á SLIKK

KRÓKHÁLSI 4 - 110 REYKJAVÍK - SÍMI 517 8050

MÁN. TIL FÖS.- 10 TIL 18  /// LAU. - 10 TIL 16

Við lokum Sportbúðinni.

Allar vörur á miklum afslætti.
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Margir misskilja og misnota orðið 
einelti. Stjórnmálamenn, listamenn, 
íþróttamenn og fleiri nota orðið einelti 
um ýmislegt sem er alls ekki einelti en 
er e.t.v. dónaskapur, móðgun, hroki eða 
yfirgangur. Hugtakið einelti hefur sér-
staka merkingu sem er mjög svipuð 
meðal vestrænna þjóða. Það er skil-
greint sem framkoma sem er ámælis-
verð og stendur yfir í langan tíma. Til 
að hnykkja á því að framkoman þurfi 
að standa yfir í langan tíma er í sumum 
erlendum skilgreiningum talað um allt 
að sex mánuði. Einstakir atburðir geta 
aldrei verið einelti, einelti varir í mánuði 
og ár. Ég ætla að nefna tvö nýleg dæmi 
um misnotkun á hugtakinu einelti. 

1. Eftir áramótin skrifaði fyrrverandi 
stjórnmálamaður og bloggari að íþrótta-
fréttakona hefði verið lögð í einelti í 
áramótaskaupinu. Það kann að vera að 
umfjöllun skaupsins um konuna hafi 
verið dónaleg, of mikil, ekki fyndin eða 
á einhvern hátt ekki til fyrirmyndar en 
það snýst allt um smekk áhorfenda. Ein-
elti snýst ekki um smekk og það getur 
aldrei átt sér stað í klukkutíma skemmti-
þætti.

2. Eftir borgarafund í Grafarvogi 
sagði borgarstóri að hann hefði verið 

lagður í einelti á fundinum. Samkvæmt 
lýsingu þeirra sem sátu fundinn gekk 
mikið á þar, sumir voru dónalegir og not-
uðu ljót orð. Það að verða fyrir harðri og 
jafnvel særandi gagnrýni og dónaskap 
á fundi er að sjálfsögðu ekki gott en það 
er alls ekki einelti. Einelti stendur yfir 
mánuðum eða árum saman.  

Einelti er mjög alvarlegt og veldur þol-
anda, fjölskyldu og vinum viðkomandi 
miklum þjáningum. Það verður að bera 
meiri virðingu fyrir hugtakinu einelti og 
nota það af hófsemi, annað er vanvirðing 
við raunverulega þolendur eineltis. Ef 
orðið einelti er notað um allt sem miður 
fer í samfélaginu er verið að gengisfella 
það og gera það marklaust. Stjórnmála-
menn og aðrir sem eru áberandi í sam-
félaginu þurfa að gæta sérstaks hófs við 
notkun hugtaksins.

Ekki einelti
SAMFÉLAG

Guðmundur 
Kjerúlf
aðstoðardeildar-
stjóri fræðslu-
deildar Vinnueft ir-
litsins

➜ Einelti er mjög alvarlegt og veld-
ur þolanda, fjölskyldu og vinum 
viðkomandi miklum þjáningum. 
Það verður að bera meiri virðingu 
fyrir hugtakinu einelti og nota það 
af hófsemi, annað er vanvirðing við 
raunverulega þolendur eineltis. 

Rýmingarsala
4.-8. febrúar

Bækur á 300 kr/stk

Fyrstur kemur, fyrstur fær.
 

Bækur og leikföng 
Langholtsvegi 42

Opið 13-18                                                                                       

Kúrs í krataátt?
Samfylkingin heitir nú eftir lands-
fund: Samfylkingin – Jafnaðarmanna-
flokkur Íslands. Þetta hafa sumir 
túlkað sem svo að flokkurinn sé að 
sveigja til vinstri og vilji geirnegla 
það með viðbótinni í heiti sínu. Í 
því ljósi er athyglisvert að rifja upp 
að einn þeirra flokka sem rann inn í 
Samfylkinguna var Alþýðuflokkurinn 
– Jafnaðarmannaflokkur Íslands. Þeg-
ar Samfylkingin var stofnuð var þess 
gætt að engar leifar hinna gömlu 
heita fylgdu með, svona til að 
undirstrika að um nýjan 
flokk væri að ræða. Það 
má því velta því fyrir sér 
hvort nafnbreytingin þýði 
að kúrsinn sé settur til 
vinstri, eða hvort hann 

er settur í átt til Alþýðuflokksins og 
hægri krata hans.

Lofað of miklu?
Í stjórnmálaályktun landsfundarins 
segir að Samfylkingin vilji byggja upp 
samkeppnishæft velferðarþjóðfélag 
að norrænni fyrirmynd. Samfélag 
með traustari stjórnskipan á grunni 
nýrrar stjórnarskrá. Nú á eftir að sjá 
hvort stjórnin kemur stjórnarskrár-
breytingum í gegnum þingið – og það 
verði þá samþykkt í þjóðaratkvæði 
– annars verður einhver bið á þessu 

draumasamfélagi flokksins.

Þorsteinn sinnar kynslóðar?
Árni Páll Árnason er í þeirri 
óheppilegu stöðu að 
vera formaður stjórn-

málaflokks sem situr í ríkisstjórn, 
en vera sjálfur utan þeirrar stjórnar. 
Það gerðist síðast þegar Þorsteinn 
Pálsson var kjörinn formaður Sjálf-
stæðisflokksins árið 1983. Við tóku 
ýmsar hrókeringar til að koma Þor-
steini í stjórn og ollu þær miklum 
titringi innan flokksins um langa 
hríð. Þorsteinn tapaði svo fyrir 
Davíð í formannskjöri 1991. Hvort 
Árni Páll verður Þorsteinn sinnar 

kynslóðar skal ósagt 
látið, en það einfaldar 
málin allavega ekki að 
vera utan stjórnar. 
 kolbeinn@frettabladid.isÁ

sýnd Samfylkingarinnar tók verulegum breytingum 
á landsfundinum um helgina. Í raun verður ekki séð 
annað en að almennir flokksmenn hafi hafnað þeirri 
stefnu, sem rekin hefur verið undir forystu Jóhönnu 
Sigurðardóttur undanfarin fjögur ár. 

Árni Páll Árnason, ráðherrann fyrrverandi sem var fleygt 
út úr ríkisstjórninni af því að hann var of mikill miðjumaður, 
sigraði í formannskjörinu með talsverðum yfirburðum. Katrín 
Júlíusdóttir, sem hafði betur í varaformannskjörinu, er sömu-
leiðis talsmaður miðjusjónarmiða þótt hún hafi verið þóknanlegri 
fráfarandi flokksforystu en Árni Páll.

Jóhanna Sigurðardóttir hefur markvisst sveigt kúrs Sam-
fylkingarinnar til vinstri, í 
þágu stjórnarsamstarfsins við 
Vinstri græna. Undir hennar for-
ystu hefur flokkurinn vanrækt 
miðjuna og lagt áherzlu á átök 
við stjórnarandstöðuna, fremur 
en að leitast við að skapa sátt um 
stóru línurnar í íslenzkri pólitík.

Afleiðingarnar af þessari 
stefnu eru augljósar. Þegar Samfylkingin hélt landsfund sinn 
var fylgi hennar nánast í sögulegu lágmarki samkvæmt skoð-
anakönnunum. Nýtt framboð, Björt framtíð, nýtir sér markvisst 
tómarúmið á miðjunni og tekst það ágætlega.

Árni Páll hefur undirstrikað það rækilega að hann hyggst 
breyta um kúrs og sækja inn á miðjuna. Hann hefur sýnt fráfar-
andi formanni Samfylkingarinnar hæfilega kurteisi, en orða-
valið sýnir engu að síður að hann vill aðgreina sig rækilega frá 
Jóhönnu Sigurðardóttur og stefnu hennar. Jóhanna talaði um 
stríð og átök í síðustu ræðu sinni sem formaður Samfylkingar-
innar. Árni Páll talar um frið og þjóðarsátt.

Nú er hins vegar stóra spurningin hvernig stjórnarstefna 
Jóhönnu Sigurðardóttur og kosningastefna Árna Páls Árnasonar 
spila saman næstu mánuðina fram að kosningum. Jóhanna virðist 
alls ekki á þeim buxunum að ætla að láta forsætisráðherrastólinn 
frá sér og heldur áfram stríðinu. Ríkisstjórnin ætlar áfram að 
keyra í gegn mál í hörðum ágreiningi, til dæmis stjórnarskrár-
málið og breytingar á fiskveiðistjórnuninni.

Árni Páll Árnason er með mikið af góðum hugmyndum, en svo 
dæmi sé tekið er holur hljómur í tali hans um að það sé forgangs-
verkefni að lækka tryggingagjald á fyrirtækin þegar ríkisstjórn 
Jóhönnu Sigurðardóttur er nýbúin að svíkja fyrirheit sín við 
atvinnulífið um hversu mikið ætti að lækka þann sama skatt.

Árni Páll talaði í ræðu sinni á landsfundinum í gær um 
„þjóðarheimilið“ með augljósri vísun í áherzlu sænskra jafnaðar-
manna á „folkhemmet“. Árni Páll sagði réttilega að á þjóðarheim-
ilinu yrði að ríkja friður. Þarna slær hann réttan tón – en hversu 
sannfærandi verður hann þegar stjórnarheimilinu stýrir áfram 
stjórnmálamaður, sem virðist sízt af öllu kjósa frið þegar ófriður 
er í boði? Hvernig eiga kjósendur að skilja þau mjög svo mis-
vísandi skilaboð, sem þeir munu fá úr ranni Samfylkingarinnar 
næstu mánuðina? 

Breytt ásýnd Samfylkingarinnar:

Stríð og friður á 
stjórnarheimilinu

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is
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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

Heyrst hefur úr ranni VG að til-
viljun hafi ráðið niðurstöðunni í 
Icesave-málinu. Er það ekki eitt-
hvað orðum aukið? Þó að Íslend-
ingar hafi ekki verið vissir um 
að málflutningur þeirra næði 
eyrum dómara er ekki þar með 
sagt að þetta hafi bara verið 
einhver grís – niðurstaðan hafi 
verið látin ráðast af hlutkesti. 
Verðum við ekki að treysta því 
að dómarar hafi ígrundað málið, 
og jafnvel hugsanlega að þeir 
hafi komist að réttri niðurstöðu? 
Segir það ekki sína sögu um við-
horf okkar til laga og réttar að 
við skyldum upp til hópa telja 
að niðurstaðan yrði þeim sterka 
í vil?

Eftir allan hamaganginn, alla 
geðshræringuna, alla svardag-
ana og allar heitstrengingarnar, 
var eins og enginn ætti von á 
hinni réttu niðurstöðu. 

„Réttlætið það sigraði að lokum“
Icesave-málið fór sem sagt 
nokkurn veginn eins og það átti 
að fara; réttlát niðurstaða fékkst 
með dómi. Þrotabú Landsbank-
ans greiðir það sem því ber að 
greiða, íslenskur almenningur 
þarf ekki að taka á sig þær byrð-
ar sem þessi tiltekna starfsemi 
þessa tiltekna einkabanka hefði 
lagt á hann – nóg er nú samt. 
Bankastjórar Landsbankans 
skrökvuðu þegar þeir héldu því 
fram að íslenska ríkið ábyrgðist 
innistæður Icesave-reikinganna. 
Hið sama gerðu ráðherrar fyrri 
ríkisstjórna og ráðuneytismenn. 
Til allrar hamingju var ekkert 
að marka íslenska ráðamenn í 
aðdraganda hrunsins. 

Niðurstaðan í málinu er stór-
sigur fyrir Ólaf Ragnar Gríms-
son. Við vitum að vísu ekki alveg 
fyrir víst hvað hefði gerst ef 
hann hefði ekki synjað Icesave-
samningum tvívegis staðfest-
ingar, og sent í þjóðaratkvæða-
greiðslu, því að umræðan virðist 
yfirleitt miða við verstu hugsan-
legu útkomuna – og kannski þarf 
að taka með í reikninginn ýmsa 
erfiðleika Íslendinga í kjölfar 
synjunarinnar við að afla sér 

lánsfjár – en ekkert af því breyt-
ir því að niðurstaða EFTA-dóm-
stólsins gerir Ólaf að sigurveg-
ara málsins. Hrakspár valinna 
aðila um það sem myndi gerast 
við synjun forseta og þjóðar á 
téðum samningum gengu ekki 
eftir. Og Íslendingar fá nú að 
baða sig í því ljósi að hafa verið 
þjóðin sem neitaði að taka á sig 
skuldir banksteranna. Þótt það 
sé að vísu rangt þá er ímynd-
in eigi að síður sú og þar með 
sjálfsmyndin.

Niðurstaðan kann að virðast 
áfall fyrir Evrópusambands-
sinna og vatn á myllu einangr-
unarsinna – og er það áreiðan-
lega – en þó má ekki gleyma því 
að niðurstaðan sýnir að smáþjóð 
í evrópsku samstarfi hefur þetta 
skjól og í rauninni ekki annað: 
regluverkið, lögin, dómstóla og 
skuldbindandi úrskurði þeirra. 
Sú er hin kaldhæðnislega niður-
staða málsins: við sóttum rétt-
lætið til Evrópu.

Hverjum að kenna?
En við þurfum alltaf að muna 
eitt: málið er ekki þeim að kenna 
sem reyndu að leysa það, með 
misgóðum árangri, við erfiðar 
aðstæður. Allt það fólk starf-
aði í góðri trú, og þótt það kunni 
að hafa verið misviturt og mis-
heppið taldi það sig vera að 
forða þjóð sinni frá allsherjar 
greiðsluþroti, lánaþurrð og hall-
æri. 

Icesave-málið var ekki þeim 
að kenna sem mistókst að leysa 
það. Icesave-málið var þeim að 
kenna sem stofnuðu Icesave-
reikningana. Það gerðu þeir ekki 
í góðri trú heldur til að skaffa 
pening, redda sér fyrir horn; 
Icesave-furstarnir sópuðu til sín 
sparifé auðtrúa fólks sem hélt 
að Íslendingar væru svo klárir 
að nota internetið. Þessir menn 
tengdu starfsemi sína blygðun-
arlaust við nafn lands og þjóðar, 
misnotuðu sér það góða orð sem 
fór af Íslendingum í löndum 
Evrópu, þegar þjóðirnar héldu 
að hér væri norrænt velferð-
arríki og íslenska þjóðin væri 
ung og klár og vel menntuð, og 
heiðarleg. 

Icesave-málið var þeim að 
kenna sem stóðu fyrir rangri 
stefnu í stjórmálum. Það var 
því að kenna að rangir menn 
komust yfir íslensku bankana 
í krafti tengsla sinna og áhrifa 
innan ráðandi stjórnmálaflokka. 
Framsóknarmenn fengu Kaup-

þing, Sjálfstæðismenn fengu 
Landsbankann og Sparisjóð-
ina – ekki síst peningafabrikk-
una óskiljanlegu í Keflavík – og 
sífellt var tekist á um Íslands-
banka.  Þær upphæðir sem 
runnu út úr þessum bönkum til 
eigenda og vildarklúbbs þeirra 
eru óskiljanlegar. 

Umfram allt: Icesave-mál-
ið var rangri hugmyndafræði 
að kenna; markaðsnauðhyggj-
unni sem réð ríkjum um síðustu 
aldamót. Samkvæmt þeirri hug-
myndafræði leita peningarnir 

ævinlega í rétta staði, svo fremi 
sem þeir fái að gera það, en 
stjórnmálamenn trufli ekki lög-
mál markaðsguðanna. Þessi 
trúarbrögð gera ráð fyrir því að 
bankamenn séu alltaf á réttri 
leið á meðan gróði sé af starf-
semi þeirra. Ekki má trufla þá 
starfsemi með regluverki eða 
öðrum leiðindum. Fólk trúði 
því að Icesave væri gróðafyrir-
tæki af því tagi. En það var ekki 
svo. Við verðum að muna það. 
Það var ekki í lagi með Icesave. 
Aldrei aftur Icesave.

Aldrei aftur Icesave!
Fólk trúði því að 
Icesave væri gróða-

fyrirtæki af því tagi. En það 
var ekki svo. Við verðum 
að muna það. Það var ekki 
í lagi með Icesave. Aldrei 
aftur Icesave.

Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Á síðustu misserum hafa 
friðarsinnar fylgst vel 
með framgöngu borgar-
stjórnar Reykjavíkur í 
friðar- og afvopnunar-
málum. Núverandi meiri-
hluti hefur það yfirlýsta 
markmið að Reykjavík 
skuli vera friðarborg og 
sú stefna er ekki bara í 
orði heldur einnig í verki. 
Borgarstjóri hefur lýst 
því yfir að hvers kyns 
heræfingar séu óæskileg-
ar í borgarlandinu og það 
sama gildir um heimsóknir her-
flugvéla og herskipa.

Valdsvið borgarinnar til að 
framfylgja þessari stefnu er þó 
óljóst. Íslensk lög þegja þunnu 
hljóði þegar kemur að heræfing-
um, sem þó hafa illu heilli marg-
oft verið haldnar hér á landi. Sá 
sem hyggst opna pylsuvagn eða 
skipuleggja skátamót þarf að afla 
sér hvers kyns leyfa og samþykk-
is frá viðkomandi sveitarfélagi en 
umfangsmiklar heræfingar með 
truflun, röskun og mengunar-
hættu kalla ekki á neitt slíkt.

Tæki fyrir sveitarstjórnir
Árið 2008 flutti ég, ásamt nokkr-
um félögum mínum í Vinstri 
hreyfingunni – grænu framboði, 
frumvörp til breytinga á skipu-

lags- og byggingarlögum 
annars vegar en lögum um 
mat á umhverfisáhrifum 
hins vegar. Gerðu þau ráð 
fyrir að heræfingar, þar 

með talið lágflugsæfingar, væru 
skipulags- og umhverfismats-
skyldar. Þar með væri sveitarfé-
lögum gert kleift að setja slíkri 
starfsemi stólinn fyrir dyrnar.

Í umsögn um málið lýsti Eyþing, 
samband sveitarfélaga í Eyjafirði 
og Þingeyjarsýslum, stuðningi við 
markmið frumvarpsins. Er kunn-
ara en frá þurfi að segja að íbúar 
við Eyjafjörð hafa fengið sinn 
skerf af háværum lágflugsæfing-
um erlendra orrustuþotna á liðn-
um árum.

Því miður náðu frumvörp þessi 
ekki fram að ganga á sínum tíma. 
Fyllsta ástæða er hins vegar til að 
draga þau fram á ný. Þar með væri 
friðelskandi sveitarstjórnum sem 
ekki vilja sjá vígtól í lögsögu sinni 
gefið öflugt tæki í hendurnar.

Heræfi ngarnar burt!
HERNAÐUR

Steinunn Þóra 
Árnadóttir
frambjóðandi VG 
í komandi kosn-
ingum

➜ Íslensk lög þegja 
þunnu hljóði þegar 
kemur að heræfi ng-
um, sem þó hafa illu 
heilli margoft verið 
haldnar hér á landi.
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Virðulega hreppsnefnd Ölfuss.
Nú er komið að þeim áfanga í lífi 
mínu og hans Ása míns að við 
verðum að pakka saman og flytja 
burtu frá vinum okkar, börnum, 
tengdabörnum og barnabörn-
um. Ekki er um að kenna fjár-
hagslegum vandamálum vegna 
kreppunnar eða vegna þess að 
við höfum gert eitthvað af okkur, 
nei ástæðan er sú að við pössum 
ekki lengur inn í þetta samfélag 
hér í Þorlákshöfn. Við þurfum 
orðið aukna aðstoð frá sveitar-
félaginu og ef vel á að vera, hafa 
aðgang að sólarhringsþjónustu 
vegna eftirkasta af vægum blóð-
tappa sem ég fékk fyrir skömmu 
síðan. Hugurinn er með fulla 
virkni en vinstri höndin er ekki 
alveg að hlýða og vinstri fótur 
þvælist stundum fyrir, það er nú 
allt og sumt. 

Við hjónin höfum búið hér í 
Þorlákshöfn í tæp fimmtíu ár og 
tilheyrum þeim hópi frumbyggja 
sem voru tilbúnir að leggja sitt 

af mörkum til að byggja hér upp 
samfélag sem margir höfðu ekki 
nokkra trú á að væri mögulegt.  
Aldrei var neitt gefið eftir þó að 
stundum væri erfitt að láta hlut-
ina ganga upp. Hér í Þorláks-
höfn ólum við upp okkar börn og 
lögðum okkar af mörkum til fisk-
vinnslu, sjósóknar og annarra 
starfa. Við höfum alla tíð skilað 
okkar til sveitarfélagsins, bæði í 
formi gjalda sem við glöð í bragði 
höfum alltaf staðið skil á og einn-
ig höfum við lagt okkar af mörk-
um við félagslega uppbyggingu 
hér í Þorlákshöfn í gegnum tíðina. 
Við erum samofin þessu samfé-
lagi og okkur finnst hvergi betra 
að vera, hér er stærstur hluti af 
lífshlaupi okkar færður til bókar. 

Margir í sömu sporum
Ég veit að það eru margir í sömu 
sporum og við og finnst mér að 
hreppsnefndin okkar, sem hefur 
gert marga góða hluti fyrir okkur 
og staðið glæsilega að uppbygg-
ingu húsnæðis og aðstöðu fyrir 
eldri borgara hér í Þorlákshöfn, 
skuldi okkur svör. Þið verðið að 
klára verkefnið, ekki skilja okkur 
eftir í biðskýlinu til að bíða eftir 
vagninum sem fer bara eitt-
hvert. Í tilfelli okkar Ása vorum 
við send á Dvalarheimilið Lund 
á Hellu sem er ágætis stofnun 
með frábæru starfsfólki en þetta 
er bara ekki það sem við höfðum 
reiknað með að yrði hlutskipti 
okkar síðustu ævidagana.

Upplifun okkar er sú sama og 
þekktist meðal barnmargra fjöl-
skyldna á árum áður þegar fólk 
sagði sig til sveitar sökum fátækt-
ar og hreppsnefndin sendi það 
landshorna á milli í vist. Tvístr-
aði heilu fjölskyldunum sökum 
bágrar fjárhagsstöðu viðkom-
andi sveitarfélags. Er staðan sú í 
Ölfusinu? Eru ekki til fjármunir í 
nauðsynlega þjónustu við aldraða 
íbúa sveitarfélagsins eða snýst 
þetta um forgangsröðun verk-
efna? Ég hef heyrt sagt að þrjú 
stöðugildi í heimaþjónustu gætu 
gert gæfumuninn til að þjóna 
betur eldri borgurum í Þorláks-
höfn. Færri þyrftu þá að hrökkl-
ast í burtu vegna þjónustuleysis 
og sveitarsjóður fengi opinber 
gjöld frá þessum starfsmönnum. 

Það er óumflýjanlegt að eld-
ast og það á líka við um ykkur og 
ykkar skyldmenni, vonandi verð-
ið þið búin að kippa þessu í lið-
inn þegar kemur að ykkar fólki 
að bíða í biðskýlinu. 

Opið bréf til 
hreppsnefndar Ölfushrepps

Heilbrigðisþjónusta sem bygg-
ist á jafnrétti er grundvallar-
mannréttindi. Heilsusamlegt 
umhverfi og góður aðgangur að 
nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu 
eru meðal mikilvægustu réttinda 
einstaklinga og það er hagur 
hvers samfélags að stuðla að 
góðri heilsu almennings og hlúa 
vel að þeim sem tapa heilsu. 

Í nokkur ár hefur verið rætt 
um að flytja heilsugæsluna til 
sveitarfélaganna en minna hefur 
verið rætt um hvernig þeirri 
yfirfærslu yrði háttað. Almenn 
umræða um stöðu heilsugæsl-
unnar hefur ekki heldur verið 
mikil og yfirvofandi skortur á 
heilsugæslulæknum hefur ekki 
fengið verðskuldaða athygli. 
Samkvæmt svari ráðherra við 
fyrirspurn á Alþingi í janúar 
2010 vantaði 27 lækna til að 
manna lausar stöður heilsu-
gæslulækna á Íslandi og bendir 
fátt til að heilsugæslulæknum 
hafi fjölgað síðan þá. Stöður 
heilsugæslulækna eru ekki í 
öllum tilfellum mannaðar sér-
hæfðum heilsugæslulæknum 
en samkvæmt upplýsingum frá 
velferðarráðuneytinu eru nú 36 
stöður mannaðar af læknum í 
framhaldsnámi og algengt er að 
læknar sinni fleiri heilsugæslu-
stöðvum í hlutastörfum eða nota 
vaktafrí til að bjarga málum þar 
sem skortur er mikill. 

Fastlæknakerfi
Í leit að fyrirmyndum má skoða 
norska kerfið en fyrir 8-9 árum 
var „fastlæknakerfið“ tekið upp 
í Noregi með breytingu á lögum. 
Þar var sett í lög að allir íbúar 

Noregs hefðu rétt á að hafa sinn 
fasta lækni (ekki heimilislækni 
þar sem fjölskyldumeðlimir 
þurfa ekki að hafa sama lækni). 
Bæjarfélögin voru gerð ábyrg 
fyrir því að fá lækna til að starfa 
og á fáum mánuðum hvarf skort-
urinn á heimilislæknum.

Sveitarfélög í Noregi hafa 
útfært heilsugæsluna á ólíkan 
hátt. Á sumum stöðum rekur 
bærinn heilsugæslustofuna, 
borgar læknunum föst laun og 
vissa prósentu fyrir unnin störf. 
Það kerfi hefur verið vinsælt 
og gefið góða raun. Vaktir eru 
fyrir utan þetta kerfi og fyrir 
þær er greitt sérstaklega af 
bænum og Tryggingastofnun. 
Þar sem sveitarfélagið sjálft 
sér ekki um að reka heilsugæsl-
una fær læknirinn fasta upphæð 
fyrir hvern einstakling á hans 
lista frá bæjarfélaginu og frá 
tryggingastofnunum fyrir unnin 
störf, en læknirinn/læknarnir 
greiddu svo fyrir allan kostn-
að við reksturinn. Uppbygging 
norsku þjónustunnar er þannig 
að hver heilsugæslulæknir hefur 
ákveðinn fjölda íbúa sem hann 
ber ábyrgð á, bæði í almennri 
heilsugæslu og í bráðatilvikum 
(á vinnutíma). Ekki er vísað á 
vaktina eða sjúkrahúsþjónustu 
eins og of oft er gert  á Íslandi. 
Ríkið greiðir sveitarfélaginu 
fasta upphæð samkvæmt íbúa-
fjölda, Tryggingastofnun heldur 
utan um listana og sendir lækn-
inum og bænum mánaðarlega 
breytingar á listunum. 

Biðlistar hurfu
Við þessar breytingar hurfu 
biðlistar í Noregi og hægt var 
að létta miklu álagi af sjúkra-
húsunum og greiðslur ríkisins 
til sérfræðinga minnkuðu mikið. 
Samkvæmt rannsóknum erlendis 
leysa frumheilsugæslulæknar 
um 85% þeirra vandamála sem 
upp koma hjá íbúum og er áhuga-
vert að vita hversu mörg þessara 
mála lenda beint hjá sérfræð-
ingum og bráðamóttökum hér á 
landi. 

Þegar sveitarfélögin í Noregi 
voru skyldug til að veita íbúum 

sínum læknisþjónustu fór tals-
verð vinna og kostnaður í að 
fá heilsugæslulækna til starfa. 
Norðmenn sóttu lækna frá Hol-
landi, Þýskalandi og Danmörku, 
héldu námskeið í norsku, aðstoð-
uðu nýja lækna við að útvega sér 
húsnæði, pláss á leikskólum og 
aðstoðuðu maka við að fá vinnu.

Góður árangur
Í Noregi hefur nýja heilsugæslu-
kerfið reynst vel. Þótt íslensk-
ar aðstæður séu ekki fyllilega 
sambærilegar þeim norsku er 
það trú okkar að norska kerfið 
yrði til að bæta til muna íslenska 
heilbrigðiskerfið og nýta betur 
það fjármagn sem í því er. Smæð 
íslenskra sveitarfélaga og fjar-
lægð á milli myndi þó vafalaust 
kalla á smærri stöðvar á lands-
byggðinni en þar gæti samvinna 
milli stöðva hjálpað mikið á 
flestum stöðum, sérstaklega við 
að manna vaktir. 

Miklu skiptir að læra af verk-
efnum sem vel hafa gengið og 
skilað góðum árangri. Við þurf-
um að hverfa frá því að vísa 
verkefnum frumheilsugæslunn-
ar til sérfræðinga en líta frekar 
heildrænt á málið út frá lýð-
heilsusjónarmiðum. Frumheilsu-
gæsla leggur áherslu á að gripið 
sé fljótt inn í ef eitthvað er að og 
að ráðist sé að rót vandans í stað 
þess að elta uppi einkennin. Í 
frumheilsugæslunni er því ekki 
aðeins sinnt veikindum heldur 
er byggt á forvarnarstarfi í sam-
vinnu við sveitarfélög og stofn-
anir innan þeirra og þannig lögð 
áhersla á að ná til allra hópa 
samfélagsins.

Frumheilsugæsla

SAMFÉLAG

Anna 
Jóhannsdóttir

Áskell 
Bjarnason
eldri borgarar

➜ Miklu skiptir að læra 
af verkefnum sem vel hafa 
gengið og skilað góðum 
árangri. Við þurfum að 
hverfa frá því að vísa verk-
efnum frumheilsugæslunnar 
til sérfræðinga en líta frekar 
heildrænt á málið út frá lýð-
heilsusjónarmiðum.

➜ Við hjónin höfum búið 
hér í Þorlákshöfn í tæp 
fi mmtíu ár og tilheyrum 
þeim hópi frumbyggja sem 
voru tilbúnir að leggja sitt 
af mörkum til að byggja hér 
upp samfélag sem margir 
höfðu ekki nokkra trú á að 
væri mögulegt.  

HEILBRIGÐISMÁL

Þorvarður 
Brynjólfsson
fv. heilsugæslulæknir 
í Reykjanesbæ

Inga Sigrún 
Atladóttir
bæjarfulltrúi í 
Vogum

TILBOÐ!
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SÚPER-

1998kr.
pk.

Verð áður 2499 kr. pk.
Neutral þvottaefni, 7,3 kg

r 222444999999  kr 2224442244499244449999994499999999  999999 k
vottaefnivovoottttataeefnfni



Hvað er
Weetabix?

Trefjaríkt

Inniheldur
náttúruleg
trefjaefni
sem viðhalda
heilbrigðri
meltingu.

10 g trefjar í 100 gFlókin 
kolvetni

Sjá vöðvum 
líkamans og 

heilafrumum 
fyrir orku. 

68,6 g kolvetní í 100 g

Heilkorna

Allir kostir kornsins
nýttir. Hvert lag 
kornsins inniheldur 
næringarefni sem eru 
líkamanum nauðsynleg.

Vítamín og
steinefni

Inniheldur mikilvæg 
vítamín, steinefni 
og járn sem eru nauð-
synleg fyrir vöxt og 
viðhald heilbrigðs líkama.

Sykurminnsta
morgunkornið

Sykurinnihald er það 
lægsta sem gerist 
í morgunkorni.

4,4 g sykur í 100 g

95% heilkorna

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

Próteinríkt

Prótein byggja m.a. 
upp og endurnýja 
vöðvavefinn, styrkja 
ónæmiskerfi líkamans 
og flytja næringarefni 
inn og út úr frumum.

11,5 g prótein í 100 g

a
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HANNES ÞÓRÐUR ARNGRÍMSSON
garðyrkju- og ylræktarfræðingur

lést á dvalar- og elliheimilinu Grund þann 
23. janúar síðastliðinn. Jarðarförin fer fram 
í kyrrþey.

Elfa Hrund Hannesdóttir
Jóhanna Óskarsdóttir og fjölskylda
Hrafn Vésteinn Kalman Ásgeirsson og fjölskylda
Björn Jónsson og fjölskylda

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

 SIGURBJÖRG PÉTURSDÓTTIR
frá Fagrahvoli, Hellissandi,
Gyðufelli 16, 111 Reykjavík,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju 
þriðjudaginn 5. febrúar 2013 kl. 13.00.

Elínbjörg Kristjánsdóttir Bjarni Guðnason
Jóhann Ágúst Hansen Margrét Tryggvadóttir
Hans Alexander Margrétarson Hansen
Elmar Tryggvi Hansen
Ásgerður Ágústa Kristjánsdóttir Jóhannes Jónsson
Georg Þór Ágústsson
Birta Sif Georgsdóttir
Sigríður Elísabet Ágústsdóttir
Elvar Már Jóhannesson Sandra Ósk Egilsdóttir
Jóna Fanney Kristjánsdóttir Þorsteinn Ólafsson
Sigurbjörg Tekla Þorsteinsdóttir
Saga Líf Þorsteinsdóttir 

Elskulegur bróðir okkar og frændi,

ÓLAFUR JÓN MAGNÚSSON
frá Bæ í Króksfirði,

Hjallavegi 26,

lést á heimili sínu þriðjudaginn 29.  janúar. 
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju miðviku-
daginn 6. febrúar kl. 13.00.  Þeim sem vilja 
minnast hans er bent á Krabbameinsfélagið.

Gunnlaugur Magnússon
Arndís K. Magnúsdóttir
systkinabörn og fjölskyldur þeirra

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

ELÍSABET GUÐMUNDSDÓTTIR
Álfalandi 12, Reykjavík,

sem lést 31. janúar á líknardeild Lands-
spítalans Kópavogi, verður jarðsungin frá 
Fríkirkjunni Hafnarfirði föstudaginn 8. febrúar 
klukkan 13.00.

Ísidór Hermannsson
Guðmundur Ísidórsson
Hermann Ísidórsson Edda Bjarnadóttir
Elmar Daði Ísidórsson Sigrún Gunnarsdóttir
Ísidór Hinrik Ísidórsson Antonía Esther Mbang
og barnabörn.

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir,   
amma og langamma,

ÞÓRANNA RÓSA VALDIMARSDÓTTIR

(STELLA)
Strikinu 8, Garðabæ,

andaðist í Holtsbúð Vífilsstöðum 30. janúar.
Útför hennar fer fram frá Vídalínskirkju 
Garðabæ föstudaginn 8. febrúar kl. 15.

Guðrún Stefánsdóttir Felix Jóhannesson
Arnþrúður Stefánsdóttir
Gunnar Þór Stefánsson
Hanna Stefánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Freyvangsleikhúsið Eyjafirði frum-
sýndi á föstudaginn leikritið Daga-
talsdömurnar, gamanleikrit sem valið 
var besta gamanleikritið sem sýnt var 
í London árið 2010.

Leikritið byggir á sannsögulegum 
atburðum sem gerðust í Yorkshire á 
Englandi árið 1999. Kvenfélagskonur 
taka sig saman og ákveða að gera daga-
tal með fallegum myndum af sjálfum 
sér fáklæddum. Dagatalið ætla þær 
síðan að selja til að safna fyrir sófa á 
krabbameinsdeildina á sjúkrahúsinu í 
bænum sem þær búa í því maður einn-
ar þeirra greindist með krabba og þær 
vilja leggja sitt af mörkum til að gera 
biðstofuna á sjúkrahúsinu vistlegri. 

Það verða átök í hópnum um gerð daga-
talsins og ekki minni um frægðina sem 
þær öðlast eftir að dagatalið birtist. 

Ástæða þess að þetta verk varð fyrir 
valinu er að Freyvangsleikhúsið vill 
draga athyglina að baráttunni gegn 
krabbameini. Ástæðan fyrir því að 
þetta verk varð fyrir valinu er pers-
ónuleg, að sögn Steingríms Magnús-
sonar, kynningarstjóra Freyvangs-
leikhússins. 

„Ein af okkar gamalreyndu leik-
konum dó úr krabbameini árið 2011 
og þegar hún veiktist fékk einhver 
þá hugmynd að við tryggðum okkur 
sýningarréttinn á þessu verki. Það 
tók tíma sinn að fá það í gegn og síðan 

þurftum við auðvitað að láta þýða 
verkið, en nú er það sem sagt komið 
á fjalirnar.“

Öll laun fyrir höfundar- og sýn-
ingarrétt renna óskert til rannsókna 
á krabbameini en einnig hefur Frey-
vangsleikhúsið ákveðið að gera enn 
betur og ánafna Krabbameinsfélagi 
Akureyrar og nágrennis hluta af ágóð-
anum. Dagatal með dömunum mun að 
sjálfsögðu koma út og fær Krabba-
meinsfélagið einnig ágóða af því.

Þetta er í fyrsta skipti sem verkið er 
sett upp á Íslandi og fékk leikfélagið 
Davíð Þór Jónsson til að skella því yfir 
á íslensku. Leikstjóri er Sigrún Val-
bergsdóttir.    - fsb

Styrkja krabbameinsrann-
sóknir með Dagatalsdömum
Freyvangsleikhúsið hefur hafi ð sýningar á breska leikritinu Dagatalsdömur. Allur ágóði af 
sýningunum rennur til rannsókna á krabbameini.

LEIKA TIL STYRKTAR KRABBAMEINSRANNSÓKNUM.  Dagatalsdömurnar voru frumsýndar hérlendis á föstudaginn í Freyvangsleikhúsinu. 
 MYND: GUÐRÚN HRÖNN, FÓTOGRAFÍA

Tuttugu og sex menn týndu lífi í 
Ísafjarðardjúpi er veðurofsi gekk 
yfir landið og miðin þennan dag og 
þann næsta árið 1968. Stormurinn 
var víða milli 60 og 70 hnútar á 
Vestfjörðum og frostið um 10 stig, 
auk snjókomu. Breski togarinn Notts 
County strandaði innan við Súrnadal 
á Snæfjallaströnd en varðskipið 
Óðinn, sem statt var undan Grænu-
hlíð, bjargaði átján manna áhöfn 
hans með miklu harðfylgi en einn 
skipverja lést úr kulda.
Heiðrún II, 154 lesta bátur frá Bol-
ungarvík, fórst með sex mönnum og 

breski togarinn Ross Cleveland með 
nítján mönnum en Harry Eddom, 26 
ára stýrimaður á togaranum, komst 
af þrátt fyrir hrakninga á sjó og landi 
í hálfan annan sólarhring. Við 10-12 
klukkutíma volki á björgunarbáti 
tók löng ganga að húsi sem reyndist 
mannlaust og köld nótt undir 
veggjum þess í hríðarbyl. Morguninn 
eftir hitti hann smala af næsta bæ 
og var hólpinn. Mikil samkeppni 
var meðal fjölmiðla um myndir af 
Harry og konu hans Ritu sem kom á 
sjúkrahúsið á Ísafirði til fundar við 
mann sinn.

ÞETTA GERÐIST: 4. FEBRÚAR 1968

Fárviðri veldur manntjóni á Vestfj örðum

Ágúst Ó. Georgsson, fagstjóri Þjóð-
háttasafns Þjóðminjasafnsins, heldur 
í hádeginu á morgun fyrirlestur um 
Septemborgu Gunnlaugsdóttur (1883-
1967) frá Bjarneyjum sem lengst af 
ævi sinnar starfaði sem vinnukona 
og kölluð hefur verið síðasti fulltrúi 
„hinna samviskusömu og góðu vinnu-
hjúa“. Þekktust var hún þó fyrir að 
hreinsa dún bænda við Breiðafjörð.

Septemborg ólst upp sem sveitar-
ómagi í Bjarneyjum, dóttir einstæðr-

ar móður og húsbónda hennar, og reri 
þaðan sem fullgildur háseti tíu vertíð-
ir. Ævi hennar endurspeglar á marg-
an hátt kjör fátækra alþýðukvenna 
við Breiðafjörð á síðustu áratugum 
19. aldar og í upphafi þeirrar tuttug-
ustu og hvernig hugmyndafræði gamla 
bændasamfélagsins mótaði lífsviðhorf 
hennar til langs tíma.

Fyrirlesturinn fer fram í fyrirlestra-
sal Þjóðminjasafnsins klukkan 12 á 
morgun og er öllum opinn og ókeypis.

Dúnkonan frá Bjarneyjum
Hádegisfyrirlestur Þjóðminjasafnsins á morgun fj allar um dúnkonuna Septemborgu 
Gunnlaugsdóttur. Þekktust var hún þó fyrir að hreinsa dún bænda við Breiðafj örð.

MERKISATBURÐIR
1222 Menn Guðmundar biskups Arasonar koma til Hóla að 
næturlagi og drepa Tuma Sighvatsson.
1792 George Washington er kosinn 1. forseti Bandaríkjanna.
1862 Bacardi, eitt af stærstu vínframleiðslufyrirtækjum heims, 
er stofnað í Santiago de Cuba á austurhluta Kúbu.
1898 Holdsveikt fólk á Íslandi er sett í sóttkví með lögum.
1947 Ný ríkisstjórn tekur við völdum á Íslandi. Forsætisráðherra 
er Stefán Jóhann Stefánsson.
1961 Verslunarbankinn er stofnaður upp úr Verslunarsparisjóðn-
um.
1974 Patriciu Hearst, nítján ára barnabarni útgefandans 
Williams Randolphs Hearst, er rænt.

HÁDEGISFYRIRLESTUR  Ágúst Ó. Georgs-
son fjallar um síðasta dygga vinnuhjúið í 
hádeginu á morgun.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



UPPBYGGILEGT 
FÉLAGSHEIMILI „Í 
þessu húsi vonumst við 
til að geta ræktað tengsl 
okkar við ræturnar 
og hlúð að því besta í 
menningu okkar,“ segir 
Ragnheiður.

SAGA OG LEIKUR Ragnheiður segir risloftið verða tileinkað börnum og að þar geti þau tengst sögunni gegnum leik.

Hannes Hafstein byggði þetta hús 
yfir fjölskyldu sína árið 1915 í 
kjölfarið á Reykjavíkurbrunanum 

mikla. Húsið er rammbyggt og eitt af 
fyrstu steinsteyptu húsunum í Reykja-
vík,“ segir Ragnheiður Jónsdóttir, sem 
fer fyrir sjálfseignarstofnuninni Hann-
esarholti. Ragnheiður og fjölskylda 
hennar festu kaup á Grundarstíg 10 árið 
2007 í þeim tilgangi að gera það upp og 
opna það almenningi.

„Mín tilfinning varð strax sú að fólk 
þyrfti að fá að nota þetta hús, ég myndi 
ekki búa í því sjálf,“ segir Ragnheiður. 
„Hús frá þessum tíma eru hluti af sögu 
sem við höfum ekki góðan aðgang að. 
Við heimsækjum Árbæjarsafn og förum 
á veitingastaði í gömlum timburhúsum 
en oftar en ekki eru hús frá þessum 
tíma í einkaeigu. Hér bjó skáld og 
stjórnmálamaður sem kemur mikið við 
sögu þjóðarinnar og húsið því partur 
af menningararfi okkar. Það fylgir því 

sérstök tilfinning að ganga inn í svona 
hús,“ útskýrir Ragnheiður og segir fjöl-
skrúðugt líf hafa verið í húsinu alla tíð.

„Hannes bjó hér í sjö ár með börn-
um sínum, móður og tengdamóður en 
konan hans var fallin frá. Húsið var 
síðan í eigu sömu fjölskyldu allt frá 
árinu 1929 og þar til við kaupum það 
árið 2007. Hér var einnig ýmiss konar 

HLÚÐ AÐ RÓTUM
GRUNDARSTÍGUR 10  Hús Hannesar Hafstein ráðherra hefur verið gert upp 
og verður opnað almenningi. Ragnheiður Jónsdóttir segir frá Hannesarholti.

LITRÍKT VOR
Eftir langa hvíta tíð innanhúss er aftur kominn tími á 
liti. Sérfræðingar segja að heimilið eigi að vera skreytt 
litríkum munum og sýna persónulegt yfirbragð. Litirnir 
eiga að gefa hlýlegt og róandi yfirbragð. Gult, ljósbrúnt, 
grátt, fjólublátt og grænt verða vinsælir litir með vorinu.
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Ikea gerði nýlega könnun meðal 
Svía og spurði meðal annars 
hvað þeir gera helst í rúminu. 
Í ljós kemur að breytingar hafa 
orðið heilmiklar frá árinu 2009 
þegar síðasta könnun var gerð. 
Einn af hverjum þremur sagðist 
vera á netinu en kynlíf, lestur og 
sjónvarpsgláp minnkaði. Lestur 
í rúminu hefur farið úr 76% árið 
2009 í 58% í dag. 

Árið 2009 horfði annar 
hver Svíi á sjónvarpið 
í rúminu á móti 29% 
núna. Um eitt þúsund 
Svíar svöruðu spurn-
ingunum og voru þeir af 
landinu öllu. „Ef eldhúsið er 
hjarta hússins er svefnherberg-
ið heilinn,“ segir upplýsinga-
fulltrúi Ikea í Svíþjóð. 

Nokkrar aðrar spurningar 
fylgdu í könnuninni, meðal ann-
ars um svefnvenjur og sængur-
föt. 51% svarenda segist skipta 
um rúmföt aðra hverja viku en 
18% sagðist gera það einu sinni 
í viku. 27% skipta einu sinni í 
mánuði. Barnafjölskyldur skipta 

oftar um á rúminu en 
þeir barnlausu. 

Á NETINU Í RÚMINU

Alþjóðlegi netöryggisdagurinn er 
á morgun. Þema dagsins í ár er 
„Réttindi og ábyrgð á netinu“ en 

þetta er tíunda árið í röð sem þessi dag-
ur er haldinn. Í tilefni hans mun SAFT 
(Samfélag, fjölskylda og tækni) standa 
fyrir málþingi hjá Menntavísindasviði 
HÍ í Stakkahlíð þar sem boðið verður 
upp á tvær málstofur. Önnur málstofan 
ber heitið Skólinn, uppeldi og sam-
félagsmiðlar og þar mun meðal annarra 
Ketill B. Magnússon, formaður Heimilis 
og skóla, fjalla um hlutverk og ábyrgð 
foreldra gagnvart netnotkun barna 
sinna. Hann segir netnotkun barna vera 
áskorun fyrir foreldra. „Flestir foreldrar 
þekkja netið en ekki endilega hvernig 
börnin þeirra nota það. Flestir for-
eldrar vilja sýna ábyrgð en margir eru 
í vafa um hvert hlutverk þeirra er. Þeir 
kveikja á tölvunni og leyfa barninu að 
vera í hálftíma, sem er ákveðið aðhald, 
en hvað barnið gerir á netinu er allt 
annað mál.“ Hann vill líkja þessu við að 
kenna barni að hjóla. Þá velja foreldrar 
vandlega rétt hjól við hæfi, nota jafn-
vel hjálpardekk og láti börnin byrja í 
öruggu umhverfi. „Það dettur engu for-
eldri í hug að henda barninu fyrsta dag-
inn út á þunga umferðargötu á hjólinu 
sínu og segja því að það fái að vera þar 
í hálftíma. Foreldrar þurfa þannig að 
taka meiri þátt í netnotkun barna sinna 
til að byrja með. Setja sig inn í áhuga-
mál barnsins og meta hvað er við hæfi 
og útbúa umhverfið þannig að það sé 
öruggt.“ 

Þannig eru netsíur mikilvæg tól, að 
sögn Ketils, en ekki síður er mikilvægt 
að foreldrar þjálfi gagnrýna hugsun 
barna sinna. „Það er endalaust hægt 
að setja netsíur en yfirleitt er hægt að 
komast fram hjá þeim á endanum. Sterk 
sjálfsmynd og gagnrýnin hugsun hjá 
barninu eru innri síur sem virka best. 
En það er með þessa þætti eins og 
margt annað, það tekur tíma og krefst 
þess að sé rætt við barnið um netnotk-
un þess. Fyrir foreldra er það besta for-
vörnin.“

Málþingið er haldið í Skriðu, aðal-
byggingu Menntasviðs Háskóla Íslands 
við Stakkahlíð, og stendur frá kl. 13-16. 
Þingið er opið öllum og kostar ekkert 
inn. Þátttakendur eru beðnir að skrá sig 
á saft@saft.is eða á Facebook-síðu SAFT.

ÖRYGGI Í NETHEIMUM
NETÖRYGGI  Margir foreldrar fylgjast lítið með netnotkun barna sinna. 
Mikilvægt er að kenna börnum gagnrýna hugsun.

INNRI SÍUR
„Sterk sjálfsmynd og 
gagnrýnin hugsun hjá 
barninu eru innri síur sem 
virka best,“ segir Ketill 
B. Magnússon, formaður 
Heimilis og skóla. 
MYND/GVA 

atvinnustarfsemi, svo sem sófagerð, 
efnagerð, snyrtistofa, lögfræðistofa og 
leirmunaverkstæði. Það góða við húsið 
er að mikil virðing hefur verið borin 
fyrir því gegnum árin, ekkert skemmt og 
engu hent. Þá byggðum við viðbyggingu 
í garðinum sem verður tónlistarsalur.“

En hvert verður hlutverk hússins?
„Ég lít á húsið sem félagsheimili og 

vonast til þess að það verði staður þar 
sem fólk kemur saman til uppbyggilegra 
hluta. Hægt verður að leigja húsið undir 
margs konar starfsemi en ég sé fyrir mér 
að með því að líta til baka til þess tíma 
þegar Reykjavík er að verða að borg 
getum við hlúð að rótum okkar og rifjað 
upp hver við erum. Íslendingar eru kraft-
miklir og nýjungagjarnir og fá samfélög 
hafa breyst jafn hratt á jafn stuttum 
tíma. En vegna þess höfum við kannski 
týnt okkur. Í þessu húsi vonumst við til 
að geta ræktað tengsl okkar við ræt-
urnar og hlúð að því besta í menningu 
okkar.“ Hannesarholt á Grundarstíg 10 
verður opnað þann 8. febrúar og fyrsti 
opni viðburðurinn verður á Vetrarhátíð 
þann 9. febrúar þegar Úlfhildur Dags-

dóttir bókmenntafræðingur fjallar um 
myrkar bókmenntir og Vetrarbandalagið 
spilar. Kaffihús verður rekið í húsinu 
milli klukkan 11 og 18 alla virka daga.

Nánar má forvitnast um Hannesar-
holt á Facebook og á www.hannesar-
holt.is.

HÚS HANNESAR 
Grundarstígur 10 verður 
opnaður almenningi 
næstu helgi. Hannes 
Hafstein ráðherra 
byggði húsið árið 1915.
MYND/GVA
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Miklaborg kynnir: Sérlega 
glæsilegt og skemmtilega 
skipulagt tvílyft 300 fm parhús 
í einni vinsælustu götu á 
Seltjarnarnesi.

K omið er inn í anddyri og úr 
því er gengið inn í hol með 
skápum. Rúmgott forstofu-

herbergi. Gestasalerni sem er 
flísalagt upp á miðja veggi. Inn af 
holi er rúmgott herbergi með öðru 
herbergi inn af því. Þvottahús. 
Innangengt í tvöfaldan bílskúr og 
þaðan hægt að ganga út í garð. 
Auðvelt er að útbúa rúmgóða auka-
íbúð án mikils tilkostnaðar. Geng-
ið er upp steinsteyptan stiga á efri 
hæð þar sem er rúmgott alrými 
með stórum þakglugga. Í alrýminu 
er rúmgóð stofa. Útgengi á svalir í 
suðurátt með stórbrotnu útsýni. 
Nýlegt eldhús með HTH-innrétt-
ingum sem opið er inn í rúmgóða 
borðstofu. Úr borðstofu er gengið 
út í garðskála og þaðan á svalir. 

Á svefnherbergisgangi eru tvö 
góð barnaherbergi með skápum. 
Hjónaherbergi er sérlega rúmgott 
með fataherbergi inn af. Baðher-

bergi er með baðkari, góðri inn-
réttingu, sturtuklefa og er flísa-
lagt í hólf og gólf. Gengið er út á 
svalir í vestur úr svefnherbergis-
gangi og þaðan gengið inn í bak-
garð.

Flísar eru á öllum gólfum neðri 
hæðar nema bílskúr en þar er 
gólfið málað. Á efri hæð er nýlegt 

eikar parkett á öllum gólfum nema 
á baðherbergi sem er flísalagt.

SÉRLEGA FALLEGT HÚS 
MEÐ STÓRBROTNU ÚTSÝNI 
OG MÖGULEIKA Á AUKAÍBÚÐ!

Allar nánari upplýsingar veitir 
Ólafur Finnbogason, sölumaður í 
síma 822 2307 eða olafur@mikla-
borg.is.

Parhús á Seltjarnarnesi

Húsið er fallega innréttað og með frábæru útsýni.
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Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Ruth 
Einarsdóttir
sölufulltrúi

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur

á Facebook

Boðaþing 10-12

Til sölu nýtt lyftuhús fyrir 55 ára og eldri á góðum útsýnisstað í þingahverfi Kópavogs. Húsið 
stendur nálægt Elliðarvatni og góðum gönguleiðum í ósnertri náttúru. Í húsinu eru 34 íbúðir 
á fimm hæðum. Íbúðirnar í húsinu eru 2ja og 3ja herbergja íbúðir og skráðar 52-170 fm. 
Flestum íbúðum fylgir stæði í bílskýli og sólskálar. Íbúðirnar skilast fullbúnar að utan sem 
innan án gólfefna. Innréttingar eru frá AXIS, hreinlætistæki frá Tengi og rafmagnstæki frá AEG. 
Granít í borðplötum og sólbekkjum. Fallegt vel hannað fjölbýlishús á góðum fjölskylduvænum 
stað. Húsið er inná reit sem Húsvirki hf. og Hrafnista DAS fengu úthlutað til skipulagninar fyrir 
almennar íbúðir, þjónustuíbúðir, hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöð aldraðra.

NÝJAR ÍBÚÐIR FRÁ HÚSVIRKI HF. FYRIR 55+

2JA HERB 52 FM VERÐ FRÁ 16,9 MILLJ.
2JA HERB 87 FM VERÐ FRÁ 25,5 MILLJ.

2JA HERB 94,5-98FM VERÐ FRÁ 25,9 MILLJ.
3JA HERB 123 FM FRÁ 33,9 MILLJ.

Skeljagrandi.
Falleg mikið endurnýjuð  2ja herb
68 fm  íbúð með sérinngangi og
meðfylgandi stæði í bílskýli.  Gott
skipulag, svefnherbergi, vinnuhol, 
vandað eldhús og stór stofa með
útgang á vestur svalir. V. 22,9 m.   
TIL SÝNIS Í DAG KL 17:30-
18:00

Láland 22
Til sölu einbýlishús á einni hæð 
á besta stað í Fossvogi, samtals
205,4 fm.  Fallega hannað hús í 
nútímalegum funkisstíl sem gerir
það mjög bjart og opið.  Gróinn
inngarður í miðju hússins með
sólpöllum. Eignin stendur á
endahornlóð með útivistarsvæðið í 
dalnum til suðurs.  V. 85,0 m.
TIL SÝNIS Í DAG FRÁ 17:30-
18:00

Bauganes - efri sérhæð.
Stór 200 fm efri sérhæð í 
Skerjafirðinum. Þrjú herbergi, 
tvær stofur og stórt sjónvarpshol. 
Parket á gólfum. Stórar yfir-
byggðar suðursvalir. Mikil lofthæð
í stofum gefur íbúðinni skemmti-
legan svip.  V. 42,9 m. 

Laugarnesvegur - 2ja á
jarðhæð.
Falleg og rúmgóð 70 fm endaíbúð
á jarðhæð. Parket á gólfum,
stórt eldhús og útgengi úr stofu
út á verönd. Bílastæði á baklóð. 
Frábær staðsetning í Laugarnes-
hverfinu. V. 19,0 m.

Langamýri - hæð með bílskúr
Góð neðri sérhæð með bílskúr. Eignin
skiptist í forstofu, hjónaherbergi, 
barnaherbergi, sjónvarpshol, endur-
nýjað bað. Eldhús með snyrtilegri
innréttingu og borðkrók. Flísalögð
stofa og borðstofa með útgengi út í 
snyrtilegan garð. Fullbúinn bílskúr.
Snyrtileg og vel umgengin eign á
frábærum stað í Garðabæ. V. 29,9 m.

Naustabryggja - Glæsileg
eign.
Sérlega glæsileg, nýleg og vönduð
215 fm íbúð á tveimur hæðum, 
4 svefnherbergi  og stórar bjartar
stofur ásamt tveimur stæðum í 
lokaðri bílgeymslu. V.  46,9 m. 

Melbær. 
Fallegt 280 fm endaraðhús á þremur
hæðum. Kjallari og tvær hæðir ásamt
frístandandi bílskúr. Mikið endurbætt 
að innan og möguleiki á aukaíb. í kj. 
Fallegur garður með sólpalli. - Skipti
á minni eign möguleg.  

Sumarhúsalóð í Kjósinni.KK
Til sölu sjávar og eignarlóð, um 
4600 fm, á skipulögðu svæði
úr jörðinni Háls í Kjósahreppi. 
Glæsilegt sjavarútsýni. 
Tilboð óskast.

Berjavellir - 2ja í lyftuhúsi.
Vel skipulögð um 72 fm íbúð á 
efstu hæð (5.hæð) í lyftuhúsi. 
Parket á gólfum, rúmgóðar svalir
og gott hjónaherbergi.
V. 17,9 m. 

Háaleitisbraut - 2ja herb
Góð  60 fm endaíbúð á 1. hæð
í góðu fjölbýli.  Stórt  herbergi
og rúmgóð stofa.  Hentug íbúð
miðsvæðis í borginni. 
V. 17,9 m.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Makaskipti

SS

Landmark leiðir þig heim!

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

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

Vaxandi velta og miklir möguleikar. Rúmgott og 
fallegt húsnæði með aðlaðandi framsetningu á 
vöru, góðu viðskiptavinasvæði og barnahorni. Góð 
staðsetning við þétta og blandaða byggð. Einkaleyfi á 
ísvél samkvæmt viðskiptasamningum á sínu svæði. 

Elín Viðarsdóttir
Lögg. fasteignasali

Auður Kristinsd.
Sölufulltrúi

audur@fasteignasalan.is

Ísbúð í austurborg Reykjavíkur til sölu

Núna er rétti 
tíminn til að 

kaupa ísbúð - 
aðal sölutíminn 

framundan.

RE/MAX ALPHA   •   SKEIFUNNI 17   •   108  REYKJAVÍK   •   WWW.REMAX.IS

FRÍTT VERÐMAT
HRINGDU NÚNA

Sylvía G. Walthersdóttir
sylvia@remax.is

820 8081
Haukur Halldórsson, hdl.
Löggiltur fasteignasali



Jón Guðmundsson
Sölustjóri
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Guðmundur H. Stein-
þórsson
Lögg. fasteignasali
gs@fastmark.is

Páll Þórólfsson
Sölumaður
pall@fastmark.is

Viggó Sigursteinsson
Sölumaður
viggo@fastmark.is

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

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

JÓNSGEISLI- REYKJAVÍK.
- Glæsilegt 266,0 fm. einbýlisús að meðt. 29,3 fm. bílskúr.
- Hol/opið eldhús/samliggjandi stofur í einu opnu rými.
- Mikil lofthæð víðast hvar í húsinu.
- Fallegur útsýnisstaður í Grafarholtinu.

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.

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.

HAUKANES – GARÐABÆ.
- 274,0 fm. einbýli að meðt. 63,0 fm. innb. tvöföldum bílskúr.
-  Skemmtilega hönnuð eign.
-  Opið eldhús með eyju. Fjögur herbergi. Gufubað.
-  1.554,0 fm. eignarlóð, vel staðsett og 

með góðu útsýni.

GNITAKÓR-KÓPAVOGI
- 343,8 fm. einbýli á tveimur hæðum að meðt. 36,0 fm. bílskúr. 
- 131,0 fm. efri hæð hússins er í dag ein íbúð.
- Tvær 85,0 fm. 2ja herb. íbúðir á neðri hæð. 
 - Húsið er vel staðsett á góðum útsýnisstað.                                 

HÓLAVALLAGATA- REYKJAVÍK.
- Virðulegt 380,0 fm. einbýlishús á þremur hæðum auk bílskúrs.
- Þrjár samþykktar íbúðir.
- Mögulegt að byggja eina hæð ofan á húsið.
- Frábær staðsetning við Landakotstún. 

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

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.

SKÚLAGATA- 55 ára og eldri. Laus strax.
- 101,1 fm. 3ja – 4ra herb. íbúð á 3. hæð. Sér stæði í bíla-

geymslu.
- Samliggjandi stofur. Sjónvarpshol. 2 svefnherb.
- Flísalagðar yfirbyggðar svalir.
- Hús nýviðgert að utan og málað.                                     

LANGALÍNA-SJÁLANDI GARÐABÆ
- Glæsileg 120,9 fm.útsýnisíbúð á sjávarbakkanum.
- Sér stæði í bílageymslu. 
- Stór verönd og svalir til suðvesturs.
- Laus til afhendingar við kaupsamning.           

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.      

LINDARBRAUT – SELTJARNARNESI
- 74,0 fm. íbúð á jarðhæð/kjallara á sunnanverðu Seltjarnar-

nesi.
- Útsýni úr íbúðinni út á sjó til suðurs og vesturs. 
- Sérinngangur.
- Eitt sér bílastæði á lóð fylgir.                              

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.

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.

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.    

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.                                                                                 

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

72,9 millj.43,9 millj.

39,5 millj. 69,0 millj. 

79,0 millj.24,7 millj.

36,9 millj. 

33,5 millj.

38,9 millj.

28,5 millj.

21,9 millj.

23,9 millj.           

19,9 millj.

22,9 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00   Glæsileg 4ra herbergja útsýnisíbúð á 2. hæð (gengið upp 5 þrep) 
auk 27,6 fermetra bílskúrs. Mjög vel skipulögð og björt endaíbúð með gluggum í 3 áttir, innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt. 
Rúmgóð og björt stofa. Þrjú svefnherbergi. Stórar yfirbyggðar svalir til suðurs með góðu útsýni. Húsið stendur við opið svæði.  Stutt í 
skóla, leikskóla og verslanir. Íbúðin verður til sýnis á morgun. Íbúð merkt 0202. Verið velkomin.  Verð 39,5 millj.

Mikið endurnýjað 160,7 fm. raðhús á einni hæð auk 42,7 fm. bílskúrs. Húsið var mjög mikið endurnýjað fyrir um 10 árum síðan. 
Mögulegt er að innrétta bílskúr sem hluta af íbúðarrými þar sem innangengt er í bílskúr af svefngangi. Ræktuð lóð með verönd til suðurs 
og vesturs. Hellulögð innkeyrsla. Frábær staðsetning í góðu göngufæri við skóla, sundlaug og aðra þjónustu  Verð 55,0 millj.

MELALIND 10 –KÓPAVOGI. 4RA HERB. ÚTSÝNISÍBÚÐMÓAFLÖT – GARÐABÆ

MELALINDMÓAFLÖT

26,9 millj.

OPIÐ HÚS



NESBALI-SELTJARNARNESI.
- Tvílyft um 236,5 fm. tvílyft raðhús að meðt. 37,0 fm. bílskúr. 
- Búið að endurnýja öll gólfefni, innréttingar, skápa og hurðir. 
- Stofa. Borðstofa. Sjónvarpsstofa. 4 svefnherbergi. 
- Vönduð og mikið endurnýjuð eign. 

SILUNGAKVÍSL- REYKJAVÍK.
- Vandað 256,0 fm. tvílyft einbýli auk 34,8 fm. bílskúrs og 10 fm. garðhýsis. 
- Auðvelt er að breyta eigninni í tvær íbúðir.
- Stofa. Hjónasvíta og fjögur önnur herbergi. Fjölskyldu/stofurými
- Stór hornlóð við ofanverðan Elliðaárdalinn.

HVAMMSGERÐI- REYKJAVÍK.
- 163,0 fm. einbýli á þremur hæðum.
- 35,6 fm. bílskúr, innréttaður sem studióíbúð að hluta.
- 5 svefnherbergi.
- Garður með hellulagðri verönd.

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

REYNIMELUR- EFRI HÆÐ OG RIS
- Vel skipulögð 135,6 fm. efri hæð og ris auk bílskúrs.
- Þrjár stofur. Þrjú svefnherb. 2 sér geymslur auk geymsluriss.
- Nýleg innrétting í eldhúsi. Tvennar svalir. 
- Nýlegt gler og gluggar. Raflagnir og rafmagnstafla nýleg.

SOGAVEGUR- REYKJAVÍK.
- Stórglæsileg 122,9 fm. 3ja – 4ra herb. efri sérhæð.
- 24,5 fm. bílskúr.
- Sérsmíðaðar eikarinnréttingar. Extra háar innihurðir.
- Tvö svefnherbergi. Svalir til suðurs.

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

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

VATNSSTÍGUR. VINNUSTOFA-  JARÐHÆÐ OG 1. HÆÐ
Eign sem nýtist undir margskonar starfsemi. 
- Um er að ræða tvær aðskildar hæðir samtals 210,3 fm.
- Jarðhæðin- Verð 23,9 millj.  
- 1. hæðin- Verð 34,5 millj.
- GLÆSILEG EIGN Í HJARTA MIÐBORGARINNAR

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.

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

DUGGUVOGUR- TIL SÖLU EÐA LEIGU.
- 491,2 fm. iðnaðarhúsnæði með tvennum innkeyrsludyrum.
- 165,1 fm. iðnaðarhúsnæði með einum innkeyrsludyrum.
- 180,0 fm iðnaðarhúsnæði með einum innkeyrsludyrum.
- Frábær staðsetning. Gott athafnarými. Stór malbikuð lóð.

4RA- 6 HERBERGJASÉRBÝLI ATVINNUHÚSNÆÐI

TILBOÐ ÓSKAST.

TILBOÐ ÓSKAST

46,9 millj.

49,0 millj.

56,9 millj.

39,9 millj.

57,5 millj.

TILBOÐ ÓSKAST

39,5 millj.

45,0 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.

Mikið endurnýjað og gott 790,8 fm. skrifstofuhúsnæði í mjög góðu álklæddu skrifstofuhúsi við Ármúla. Húsnæðið er á 3. og 4. Hæð og 
hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum árum og er í afar góðu ástandi. Skiptist í fjögur skrifstofurými. Þriðja hæðin skiptist í tvö 
um 235,0 fm rými og fjórða hæðin skiptist í tvö um 160,0 fm. rými.  Fjöldi afstúkaðra skrifstofa, Stór opin vinnurými.  Miklar og góðar 
tölfulagnir eru í húsnæðinu. Lóðin er frágengin og malbikuð og með góðum bílastæðum. Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

LANGALÍNA 15-23 – SJÁLANDI GARÐABÆR – NÝJAR ÍBÚÐIR ÁRMÚLI- SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

LANGALÍNA ÁRMÚLI



Aðalþing  - glæsilegt einbýlishús. 

Sérstaklega vandað og vel staðsett 409 fm einbýlishús, þar af 60 fm bílskúr. Um er að ræða nýlegt steinsteypt tveggja hæða hús klætt að 
með marmaraflísum og timburklæðningu að hluta. Mikil lofthæð og falleg hönnun gerir þetta hús mjög bjart og skemmtilegt. Ekkert hefur 
verið sparað í innréttingum og tækjum. Hiti er í gólfum auk þess sem lofthitun er í gólfi við stofuglugga á efri hæð. V. 130,0 m. 2320 

Góðakur - glæsileg staðsetning

Sérlega vel staðsett og fallegt samtals 454 fm einbýlishús á tveimur hæðum innst í lítilli botnlangagötu í Akrahverfinu í Garðabæ. Húsið er 
fullbúið að utan með grófjafnaðri lóð og rúmlega fokhelt að innan. Möguleiki er að afhenda húsið tilbúið til innréttingar. V. 84,9 m. 2370 

Einbýli

Víghólastígur  - 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.  V. 58,5 m. 
2076 

Austurgerði - vel staðsett einbýlis-
hús
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

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

Brautarland 7 - raðhús á einni hæð. 

Mjög vel staðsett raðhús á einni hæð neðarlega í Fossvogsdalnum ásamt bílskúr. Gengið 
er beint út í suður garð frá stofu. Gott aðgengi er að húsinu og næg bílastæði. Húsið er 
laust við kaupsamning.  EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 4.FEBRÚAR MILLI KL. 
17:00 OG KL. 18:00. V. 53,5 m. 2367 

Selvogsgrunn 24 - efri hæð og bílskúr .

Glæsileg, björt og mikið endurnýjuð 157 fm efri sérhæð með fallegu útsýni vestur yfir 
borgina. Eigninni fylgir 56, 2 fm bílskúr með gryfju og aukaherbergi með aðgengi að 
snyrtingu. Samtals telur eignin því 213,2 fm. Íbúðin var öll innréttuð árið 2006 með gegn-
heilu parketi og flísum á gólfum, og  vönduðum eikarinnréttingum og skápum. Breytingar 
voru unnar í samræmi við tillögur Rutar Káradóttur arkitekts. Rúmgóð stofa og borðstofa 
með glæsilegu útsýni og útgangi út á suður og vestur svalir. OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG, 
FRÁ KL. 17:30 - 18:00.   

Garðhús 3  -  4ra herb. m.bílskúr

Mjög falleg og vel skipulögð 106,7 fm íbúð á 2. hæð með sér inngangi af svölum. Eigninni 
fylgir 26,2 fm bílskúr. Gegnheilt parket á gólfum, þrjú svefnherbergi, rúmgott eldhús og 
stór stofa með útgangi út á flísalagðar svalir. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 
4.FEBRÚAR MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 28,9 m. 2365 

Jónsgeisli 53 - Glæsilegt útsýni

Glæsilegt 266 fm einbýli á einstökum útsýnisstað í Grafarholti. Húsið er til afhendingar 
strax. Vandaðar innréttingar. Parket og flísar. Upphitað hellulagt bílaplan. Stór afgirt timbur-
verönd. Efri hæðin eru stórar stofur, eldhús, gestasnyrting , hol og bílskúr. Neðri hæðin eru 
3 herbergi, baðherbergi (möguleiki á öðru) þvottahús og geymsla. EIGNIN VERÐUR SÝND 
MÁNUDAGINN 4.FEBRÚAR MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 72,2 m. 2297

Vesturfold 34 - glæsilegt einbýlishús. 

Fallegt og vel staðsett einbýlishús með innbyggðum bílskúr við Vesturfold í Grafarvogi 
í Reykjavík.  Húsið er skráð 241 fm og byggt árið 1991. Húsið er laust við kaupsamning.
EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 4.FEBRÚAR MILLI KL. 17:00 OG KL. 18:00. 
V. 68 m. 2318

Hulduland 11 -  0301. Glæsileg íbúð

Mikið endurnýjuð og glæsileg 120 fm 5 herbergja endaíbúð á 3. hæð (efstu). Eldhús, 
þvottahús og baðherbergi eru nýlega endurnýjuð. Stórar svalir til suður út frá stofu og aðrar 
til norðurs frá hjónaherbergi. Glæsilegt útsýni til austurs, suðurs og vesturs. EIGNIN VERÐUR 
SÝND ÞRIÐJUDAGINN 5.FEBRÚAR MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V.38,9 m. 2121 
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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 

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

Skúlagata 44 - Einstök þakíbúð- 
glæsileg eign.
Einstök 142,5 fm þakíbúð á tveimur 
hæðum í nýlegu lyftuhúsi ásamt stæði í 
bílageymslu við Skúlagötuna í Reykjavík. 
Íbúðin er með óhindruðu útsýni bæði til 
sjávar og yfir borgina. Tvennar svalir. Stæði í 
bílageymslu. V.54,9 millj 

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 inn-
réttingar. Parket. Glæsilegt baðherbergi. 
Endaíbúð. Mjög gott skipulag. Sérlóð.  V. 
28,7 m. 2293 

Suðurgata - Hf. sérhæð með bíl-
skúr.
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.  V. 
37,0 m. 2303 

4ra-6 herbergja

Engjasel 52 - Glæsilegt útsýni
Fimm herbergja íbúð á tveimur hæðum 
auk stæðis í upphitaðri bílageymslu. Efri 
hæð er ekki í skráðum fm. Á hæðinni, sem 
er skráð 73,5 fm, er hol, baðherbergi, tvö 
herbergi, eldhús og stofa auk geymslu/
þvottahúss sem er innaf baðinu.  Í risinu 
eru tvö herbergi og geymsla með vaski. V. 
20,5 m. 2122

Ásakór -  4ra herbergja- mikið 
áhvílandi 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.  
Sölumaður á staðnum.  Auðveld kaup, 
mikið áhvílandi lán frá Íbúðalánasjóði.   
2096 

Vesturgata - fyrir eldri borgara. 
Góð 4ra herbergja ca 102 fm íbúð á þriðju 
hæð fyrir eldri borgara við Vesturgötu í 
Reykjavík. Mjög falleg aðkoma er að íbúð-
inni, en gengið er inn úr n.k. garðskála.  
Öll sameign er mjög snyrtileg.  Heitur 
matur fæst keyptur í hádeginu í miðri viku.  
Heilsugæsla er í húsinu, hársnyrtistofa, fót-
snyrting og samkomusalur V. 30,0 m. 2295 

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, baðher-
bergi, eldhús og geymslu.  V. 28,6 m. 2285 

3ja herbergja

Suðurhlíð  - glæsileg - mikið útsýni
Mjög glæsileg og vönduð 100,4 fm íbúð 
á 2. hæð ásamt tveimur stæðum í bíla-
geymslu.  Parket er á öllum gólfum nema 
á þvottahúsi og baðherbergi þar eru flísar. 
Vandaðar innréttingar og mikið skápapláss. 
Góðar svalir til suðvesturs og mikið útsýni 
til sjávar.   V. 39,0 m. 1794

Framnesvegur  - með bílskýli. 
Björt og falleg 3ja herbergja íbúð ásamt 
stæði í bílageymslu í nýlegu húsi í Vestur-
bænum. Íbúðin er laus fljótlega. Svalir eru 
til suðurs.   V. 25 m. 2307

Suðurhólar  - 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. 2304

Kórsalir - glæsileg penthouse íbúð

Einstaklega falleg 245,9 fm penthouse íbúð á tveimur hæðum með glæsilegu útsýni. 
Fernar svalir. Heitur pottur. Mikið hefur verið lagt í hönnun efnisval. Öll tæki og innrétt-
ingar eru fyrsta flokks. Húsið er á einum fallegasta útsýnisstað í Kópavogi með útsýni til 
allra átta. V. 69,0 m. 2362 

Smyrlahraun 23 einbýlishús laust strax 

Fallegt og talsvert endurnýjað 220 fm einbýlishús vel staðsett í miðbæ Hafnarfjarðar. 
Lóðin er falleg með timburverönd að framanverðu og hellulögðum bakgarði. Bílstæðið 
fyrir framan húsið er hellulagt og sérstakleg rúmgott. 5 svefnherbergi eru í húsinu. Eignin 
er laus til afhendingar. Húsið virðist í góðu ástandi. V. 51,9 millj. 2368 

Ársalir - með útsýni

Falleg og snyrtileg 85,4 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Fallegt 
útsýni. Tvær lyftur. V. 26,9 m. 2361 

Glæsieign í Þingholtunum

Höfum fengið til sölu eitt af þessum glæsilegu og sögufrægu húsum í Þingholtunum. 
Húsið sem er tvær hæðir, kjallari, vinnustofa og bílskúr er samtals um 360 fm með bílskúr 
og hefur verið endurnýjað frá grunni á afar glæsilegan hátt. Mikil innfelld lýsing er í húsinu. 
Fallegir gipslistar og rósettur. Öryggis- og myndavélakerfi. Húsið er að sjá í góðu ástandi. 
Lóðin er stór og sérlega falleg. Allar nánari upplýsingar veita Kjartan, Magnús eða Sverrir á 
skrifstofu Eignamiðlunar. 2283 

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. 2302 

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 unglingaher-
bergi í kjallara með sér baðherbergi sem gerir húsið einkar fjölskylduvænt. V. 170 m. 2273 

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 

Óskum eftir einbýlishúsi í Lindahverfi
Erum að leita fyrir trausta kaupendur að einbýlishúsi í Lindahverfi. Upplýsingar gefur 
Gunnar Helgi Einarsson s.588-9090 eða 824-9097, gunnar@eignamidlun.is  

Hæð óskast í Vesturbænum
Óskum eftir sérhæð í Vesturbæ Reykjavíkur fyrir ákveðinn kaupanda, nánari upp-
lýsingar veitir Reynir Björnsson, lögg. fasteignasali í síma 588-9090, 895-8321 eða 
reynir@eignamidlun.is  
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ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

Stærri eignir

Stórglæsileg 174 fm efri sérhæð í tvíbýli 

með bílskúr.

Hef tekið í sölu stóra 174,1 fm efri sérhæð í tvíbýli 
við Lækjarvað í Norðlingaholti.  Glæsilegar inn-
réttingar og gólfefni.  Þrjú rúmgóð svefnherbergi, 
þvottahús á hæðinni.  33,8 fm bílskúr með geymslu.  
Frágengin snyrtileg lóð, stórar svalir yfir bílskúr.  Verð 
44,9 milj. Allar frekari uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 
eða á heidar@valholl.is

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

Friggjarbrunnur 8 - Gæslilegt nýtt parhús. 

Til sýnis miðvikud. 6/2. 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 32 m.  Verð 46 m. Uppl.veitir Ingólfur 896-5222

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:53,9 milj.  Allar frekari uppl. um eignina veitir 
Heiðar í s:693-3356

Langholtsvegur - mikið endurnýjað.

Vorum að fá glæsligt ca. 190 fm. raðhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr, fjögur svefnher-
bergi. Mjög gott vel skipulagt hús á frábærum stað. 
Parket og flísar á öllum gólfum. V. 56 m. Nánari uppl. 
veitir Ellert 893-4477

Miðskógar - Álftanes, einbýli á einni hæð.

Einbýlishús á einni hæð á frábærum stað í þessu 
nýsameinaða sveitarfélagi við Garðabæ. Húsið er 
skráð 227,7 fm. þar af er bílskúrinn sem er tvöfaldur 
46,7 fm. Fallegur fyrrum verðlaunagarður með pöllum 
og góðri aðstöðu utandyra. 4 svefnherbergi, arinn í 
stofu. Verð 45,9 millj. Uppl. Þórarinn sími 844-6353.

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.

Krosshamrar - parhús á einni hæð með 

bílskúr.

Vorum að fá gott 60 fm parhús á einni hæð ásamt 32 
fm. góðum bílskúr. Mögul. er á að byggja við húsið. 
Frábær staðsettning. V. 27,9m. Nánari uppl. veitir 
Ellert 893-4477

Berjarimi  - Parhús

Mjög gott vel skipulagt parhús á tveimur hæðum inn-
byggður bílskúr. Tvennar svalir, fjögur svefnherbergi, 
góð afgirt suðurverönd. Parket og flísar á gólfum. V. 
45m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Nýbyggingar.

Laxatunga Mos. 100% yfirtaka. Frábær 

kaup. Aðeins 2 hús eftir.

Ný og glæsileg 244 fm raðhús á 2.hæðum (neðan 
götu). Seljast í núverandi ástandi: tæpl. fullbúið 
að utan, fokhelt að innan. Lóð grófjöfnuð. Flott 
skipulag og frábær kaup. Fæst fyrir yfirtöku á ÍLS láni 
24,205.000.- gr.byrði 113 þ.mán.  5 raðhúsa lengja 
og aðeins tvö eftir óseld. Uppl. og sýningu annast 
sölumenn á Valhöll 588-4477.  

Hæðir

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

Kópavogsbraut  Sérhæð mikið endurnýjuð

Glæsileg hæð með sérinngangi og bílskúr. Þrjú 
svefnherbergi, ný endurnýjað baðherbergi. Stórar og 
bjartar stofur. Fallegt endurnýjað eldhús. Falleg og 
mikið endurnýjuð eign á frábærum stað. V 34,9 uppl.
Sigþór s: 899 9787  

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

Gnoðarvogur - Sérinngangur

Falleg og vel skipulögð 108 fm  jarðhæð með 
sérinngangi í fjórbýli hannað af Kjartani Sveinssyni 
arkitekt.  Tvö svefnherbergi, tvískipt stofa.  Fallegt 
eikarparket á gólfum.  Eldhús með uppgerðri innrétt-
ingu, baðherbergi m. baðkari og sturtu. Sérgeymsla 
innan íbúðar.  Suður svalir.  V. 28,5 millj.  Uppl Jón 
Rafn S: 695-5520

4ra herbergja

Falleg 4ra herb 125,4 fm í Víkurhverfi 

Grafarvogs

Höfum tekið í sölu fallega 125,4 fm íbúð á efstu hæð í 3ja 
hæða fjölbýli við Breiðavík í Grafarvogi.  Íbúðin er í dag 
með fjórum svefherbergjum, þar sem fjórða herbergið er 
tekið af hluta stofunnar. Mjög rúmgóð þrjú herb. og mjög 
rúmgott eldhús.  Falleg íbúð á góðum stað í Víkurhverfi 
Grafarvogs.  Verð 29 milj. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

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

Hofakur  - Garðabæ - Glæsilegt útsýni

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

Hólmgarður. efri hæð.

Góð mikið endurnýjuð 3ja til 4ra herb. 80 fm efri 
hæð með sér inngangi ásamt risi sem er ekki inn í 
skráðum fm. Mjög góð staðsettning, nýlegt eldhús, 
parket og flísar á gólfum. Laus fljótlega. V. 23,8m. 
Nánari upplýsingar veitir Ellert 893-4477

3ja herbergja

Klukkuvellir - Falleg íbúð.

Glæsileg 3ja herb. íbúð á 3. hæð með sérinngangi af 
svölum í lyftublokk á Völlunum. Gólfhiti er í íbúðinni 
ásamt halogen lýsingu í loftum. Húsið er klætt að 
utan. Verð 20,6 m. Uppl. Þórarinn í 844-6353. 

Reyrengi

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.

Atvinnuhúsnæði

Þverholt - Glæsileg skrifstofuhæð

Valhöll fasteignasala og Heiðar Friðjónsson lög.
fast, kynna mjög góða 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.   Húsnæðið 
er ekki Vask-hús. Áhvílandi eru 47,2 milj, lán frá 
Landsbanka með 5,3% vöxtum. ATH. Húsnæðið er 
laust við kaupsamning.Allar frekari uppl. um eignina 
veitir Heiðar Friðjónsson í s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is

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. 

Lóðir undir, einb. rað-par og fjölbýlishús í 

Urridaholti Garðabæ

Höfum tekið í sölu lóðir undir einb. rað, par og 
fjölbýlishús, í suð-vesturhlíðum Urriðaholts upp af 
Urriðavatni í Garðabæ.  Einbýlishúsalóðir frá 11,5 
milj. með gatnagerðargjöldum.  Á þessum fallega 
stað er nú hægt að verða sér út um lóð á góðu 
verði. Lóðirnar eru byggingarhæfar strax.  Öll kynn-
ingargögn á staðnum, leitið upplýsinga hjá Heiðari í 
s:693-3356 eða á heidar@valholl.is  

Sumarhús

Sumarhús - Skorradalur

88 fm sumarhús í landi Indriðastaða Skorradal og 
með frábæru útsýni yfir vatnið og nærsveitir  Heitt 
og kalt vatn ásamt rafmagni er til staðar. Eignin 
selst með öllum húsgögnum. Heitur pottur á verönd. 
Gestahús með rúmi.  V. 24,7 millj. Uppl. Jón Rafn S: 
695-5520. 

ÓSKA EFTIR

Hef kaupanda af húsi við 
Hjallasel ( við Seljahlíð ) 

fyrir konu sem búin er að 
selja.  Nánari uppl. Veitir 

Ellert 893-4477

Vantar fyrir iðnarmann 
íbúð eða hús sem þarfn-

ast stansettningar um 
staðgreiðslu yrði að ræða.  

Nánari uppl. Ellert 893-
4477 

Seilugrandi 2 - Tilbúin til afhendingar.

OPIÐ HÚS Í DAG AÐ SEILUGRANDA 2 MILLI KL. 17:30 - 18:00.  Þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð.  
Skráð stærð eignar er 110,2 fm sem skiptist í 79,3 fm íbúð ásamt 30,9 fm stæði í bílgeymslu.  Til viðbótar 
er sérgeymsla í kjallara sameignar ca. 10 fm að stærð.  Tvö svefnherbergi m. fataskápum.  Góð innrétting í 
eldhúsi.  Baðherbergi með baðkari og tengi f. þvottavél.  V. 26,5 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

OPIÐ
 H

ÚS

Bráðvantar strax 3-4 herbergja íbúð í austurbæ Reykja-
víkur,  Bryggjuhverfi rvk., Nýju hverfum Kópavogs eða 
Garðabæ.   Ákveðnir beinir kaupendur (búnir að selja) 

verð allt að 25-28 millj.   Viltu selja !! 
Hafðu þá samband strax á og utan opnunartíma í  

Ingólf Gissurarson lögg. Fasteignasala S:896-5222.



t r a u s t  

Bláhamrar 9

Björt og falleg 4ra herb. íbúð á 2.hæð með 
sérinngangi. Endurnýjað eldhús, bjartur 
borðkrókur opin við stofu. Útgengi út á svalir úr 
stofu. Geymsla innan íbúðar auk sérgeymslu í 
sameign ásamt hjóla-og vagnageymslu. 
Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Verð: :  27,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánudag 4.febr. kl.17:30-18:00

Stærð: 107,7 fm Herb. 4

Þorrasalir 5-7 – 201 K

Bjartar og vel skipulagðar íbúðir á fallegum stað 
fyrir ofan golfvöllinn.  Glæsilegt útsýni.  Góðar 
svalir, lyfta og bílgeymsla. Íbúðirnar afhendast 
fullbúnar í des 2013.
Uppl. Óskar, gsm: 893 2499

Verð: 27,5-39,5m

Hringið og leitið upplýsinga

Stærð: 95 - 119 fm Fjölbýlishús 

Sundlaugavegur 22 – 105 Rvk

Mikið endurnýjuð og smekkleg 3ja herbergja 
risíbúð með stórum góðum suðursvölum. Íbúðin 
er björt með stofu, borðstofu og eldhús í opnu 
rými. Fallegt plankaparket er á gólfum. 
Uppl. Óskar, gsm: 893 2499

Verð: 21,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 4. feb kl 17.30-18.00

Stærð: 38,1 fm Herb. 3

Fífumýri 3 - 210 Gbæ

Töluvert endurnýjað einbýli. Neðri hæð: 
Gestabað, þvottahús, opið rými eldhúss, 
borðstofu og stofu. Efri hæð: Fjögur herb., 
sjónvarpshol og baðherb. Innangengt í bílskúr úr 
þvottah. Suðurgarður með heitum potti.
Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Verð: 54,5m

Bókið skoðun í gsm: 898-3326.

Stærð: 216,0 fm Herb. 6

Skeiðakur 8

Sérlega vel staðsett 812m2 eignarlóð innst inní 
botnlanga fyrir einbýli við Skeiðakur 8 í 
Akrahverfinu í Garðabæ. Gott rými er í kring um 
lóðina sem er með beinni tengingu við græn 
svæði hverfisins.
Uppl. Edda söluf, gsm: 660 0700

Verð: Uppl söluf.

Eignarlóðir

Stærð:  812 fm 

Þórðarsveigur 21 – 113 Rvk

Falleg og rúmgóð fjögurra herb. endaíbúð á 2. 
hæð ásamt stæði í kj. Íbúðin skiptist í anddyri, 
gang, 3 svefnherb., þv.hús, geymslu, baðherb., 
rúmgóða stofu og eldhús með vandaðri 
innréttingu. 
Uppl. Bjarni söluf, gsm: 895 9120

Verð: 28,8m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjud. 5. feb. kl. 17:30-18:00

Stærð: 113,8 fm Herb. 4

Hlíðarhjallli 4 – 200 Kóp

SKIPTI Á MINNI ÍBÚÐ / SÉRBÝLI Í KÓPAVOGI 
OG HUGSANLEGA GARÐABÆ. Fallegt og 
vandað einbýlishús neðan götu á rólegum stað 
niður við óbyggt svæði í Kópavogsdalnum. 
Einstaklega gróður og veðursæll staður.  
Uppl. Þorsteinn söluf, gsm: 694 4700

Verð: 64,9 m

Hringið og bókið skoðun

Stærð: 297 fm Herb. 6-7   

Laugarnesvegur 58 – 105 Rvk 

Björt og falleg 2ja herbergja íbúð með 
sérinngangi á góðum stað í höfuðborginni. Stutt 
er í Laugardalslaugina sem og alla helstu 
þjónustu.  Áhvílandi 15.500.000.-kr frá 
Íbúðarlánasjóði.
Uppl. Þorsteinn söluf, gsm: 694 4700

Verð: 16,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mán. 4.feb frá kl. 17:30-18:00

Stærð: 69 fm Herb. 2

Herb: 5-6

Opið
hús

Rjúpnahæð 14 – 210 Gbæ

Frábært fjölskylduhús á einni hæð m/stórum bilskúr. Húsið er í 
byggingu og verður afhent samkv. skilalýsingu tilbúið til innréttingar, 
fullklárað að utan, lóð gróf jöfnuð. Alls verða 4 svefnherb., fjölsk.rými, 
tvö baðherbergi, og stórt aðalrými með fallegu útsýni yfir Garðabæ til 
suð-vesturs.  
Uppl. Sigurður lfs, gsm: 898 6106

Verð: 69.9m

Stærð: 262,6 fmHerb. 5

Nýtt einbýlishús í grónu hverfi!

Herb: 5-6

Opið
hús

Lómasalir 5 - 201 Kóp

Mjög fallegt og gott endaraðhús með bílskúr á þessum eftirsótta stað í 
Salahverfi . Um er að ræða 190,9 fm hús ásamt 26,8fm bílskúr. 
Aðkoman er falleg, húsið steinað, bílaplan með 3 stæðum og 
timburverönd í garði.  Mjög góð lofthæð  í húsinu og 5 svefnherbergi. 
Skipti á minni eign í hverfinu helst með bílskúr koma til greina.   
Uppl. Hafdís söluf, gsm: 895 6107

Verð: 58.5m

Stærð: 217,7 fmHerb. 6

OPIÐ HÚS þriðjudag 05.feb kl 17.30-18.00 

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Kirkjustétt 19 - 113 Rvk

Eign í sérflokki! Stórglæsileg útsýnisíbúð á efstu hæð ásamt stæði í 
bílageymslu í góðu og viðhaldslitlu fjölbýli, byggt af BYGG.  Frábært 
útsýni m.a yfir golfvöll G.R.  Allar innréttingar eru samrýmdar frá 
Brúnás og gólfefni er vandað parket og flísar. Þvottaherbergi innan 
íbúðar. Góðar s/v svalir. Íbúðin er laus fljótlega.  
Uppl. Hafdís söluf, gsm: 895 6107

Verð: 25.9m

Stærð: 96,3 fmHerb. 3

Herb: 5-6

Opið
hús

Klapparstígur 3 - 101 Rvk

LÚXUS "PENTHOUSE" ÍBÚÐ VIÐ SJÁVARSÍÐUNA (skráð sem tvær 
íbúðir ) á tveimur hæðum með þrennum svölum og tveimur stæðum í 
bílageymslu. Algjörlega endurhönnuð og endurnýjuð í samráði við 
Björn Skaptason, arktitekt. Lumex-ljósahönnun. 
MAGNAÐ SJÁVARÚTSÝN - EINSTÖK EIGN.   
Uppl. Jóhanna lfs, gsm: 698 7695

Stærð: 222,8 fmHerb. 4

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 698 7695

Herb: 5-6

Opið
hús

Hlíðarás – 221 Hfj

EIGN Í SÉRFLOKKI!  Mjög fallegt og vandað 6 herbergja parhús með 
bílskúr á góðum útsýnisstað í Hafnarfirði. Húsið sem er 284,5 m2 
ásamt 36,4 m2 bílskúr hefur allt verið smekklega innréttað með 
vönduðum innréttingum og tækjum.  Hér er um að ræða einstaklega 
vel hannað hús með glæsilegu útsýni.
Uppl. Bjarni söluf, gsm: 895 9120

Verð: 64,9m

Stærð: 320,9 fmHerb. 6

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 895 9120

Herb: 5-6

Opið
hús

Kirkjubraut 7 - 780 Höfn

Glæsilegt einbýli með frábæru útsýni til sjávar og sveita. Húsið er á 
3 hæðum  og á aðalhæð eru stofur og eldhús, bað og svefnherber-
bergi og þvottahús. Í risi eru 3 svefnherbergi, baðherbergi og 
sjónvarpshol. SKIPTI Á SÉRBÝLI Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU 
MÖGULEG.   
Uppl. Jóhanna lfs, gsm: 698 7695

Verð: 49m

Stærð: 222,8 fmHerb. 5

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 698 7695

Herb: 5-6

Opið
hús

Selásbraut 54 – 110 Rvk

Glæsilegt enda-raðhús í Árbæ sem er á 2 hæðum, 5 herb. + bílskúr. 4 
svefnherb., sjónvarpshol, björt og góð stofa ásamt eldhúsi og 
borðstofu með útgengi út á stórar helluverönd. Mikið útsými yfir 
borgina. Stutt í alla þjónustu. 
Uppl. Sigurður lfs, gsm: 898 6106

Verð: 54.9m

Stærð: 213,8 fmHerb. 6

OPIÐ HÚS mánud. 4.feb kl.17:30-18:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Urriðaholt – 210 Gbæ

Til sölu byggingarlóðir, einbýlis- par- og raðhúsalóðir í Urriðaholti. 
Skipulag Urriðaholts einkennist af nýjum áherslum, unnið frá grunni 
með sjálfbæra þróun. Búið að skipuleggja allt hverfið. Kynningar-
bæklinga, skipulagsyfirlit, deiliskipulag Gbæ o.fl. má nálagst á 
skrifstofu Fasteignasölunar TORG. 
Uppl. Sigurður lfs, gsm: 898 6106

Verð frá 11.5m

Lóðir

LÓÐIR - Nánari uppl. í 898-6106

Herb: 5-6

Opið
hús

Dalprýði 11 – 210 Gbæ

Einbýlishúsalóð í botnlanga-götu í nýlegu hverfi í Gbæ. Teikningar 
tilbúnar og geta fylgt með. Óskað er eftir tilboði í lóðina, 
gatnagerðargjöld greidd, og/eða lóð með húsi tilbúið undir 
tréverk/fullbúið, allt eftir nánara samkomulagi.  
Uppl. Sigurður lfs, gsm: 898 6106

Verð: Tilboð

Lóð: 944,7 fm

Einbýlishúsalóð – nýbygging!

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

NÝJAR
ÍBÚÐIR

úsalóð í botnlanga-götu í nýlegu hverfi í Gbæ
ar og geta fylgt með. Óskað er eftir tilboði í ló

tnagerðargjöld greidd, og/eða lóð með húsi 
tréverk/fullbúið, allt eftir nánara samkomula
Uppl. Sigurður lfs, gsm: 898 610

alóð – nýbygging!

lokki! Stórglæsileg útsýnisíbúð á efstu hæð 
ymslu í góðu og viðhaldslitlu fjölbýli, byggt a

sýni m.a yfir golfvöll G.R.  Allar innréttingar e
Brúnás og gólfefni er vandað parket og flís
íbúðar. Góðar s/v svalir. Íbúðin er laus fl
Uppl. Hafdís söluf, gsm: 895 

6,3 fm



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.

Smyrlahraun - Einbýli - Hf.
Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum á þessum
vinsæla stað miðsvæðis i Hafnarfirði. Húsið er
219,8 fm. Skipting eignar m.a.  5 svefnherb. björt og
rúmgóð stofa og borðstofa, eldhús með fallegri inn-
réttingu, Vandaðar innréttingar og gólfefni, Sérlega
fallegt hús, mikið endurnýjað, glæsileg lóð. Laust
strax. Nánari upplýsingar veitir Hlynur í s. 698-2603. 
V. 51,9 millj.  

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

Furuhlíð - Hf. -

Raðhús
Nýkomin í einksölu 
pallabyggt raðhús með 
innbyggðum bílskúr. Glæsi-
legt eldhús, 2 rúmgóð 
svefnherbergi, rúmgóðar 
stofur. Svalir. Glæsilegur 
garður.  2 sólpallar. Hiti í 
plani og götu. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni. 
Fullbúin eign í algjörum 
sérflokki. Teikning Vífill 
Magnússon.

Einbýlishús - Raðhús - Parhús

Sérhæðir og fjölbýli

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.

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.

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.

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.

Sumarhús í  Austur – landeyjum.
2 - 25 hektarar. Nýkomið mjög gott fullbúið 52 fm.
Sumarhús í landi Kanastaða í austur-landeyjum.
Tilvalin eign fyrir hestafólk.Hagstætt verð 10 - 15
millj.

Fagrihvammur - Sérhæð - m/ bílskúr 
- 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.

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.

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 vönd-
uðum innréttingum og gólfefnum, henni fylgir sér
stæði í merktri bílageymslu. Frábært útsýni.
Verð 30,9 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.

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.

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.  

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 25,5 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 BÍLAGEYMSLU. Eignin skiptist i
forstofu,hol,tvö barnaherbergi,hjónaherbergi,baðher-
bergi,stofu,eldhús,þvottahús. Fallegar innréttinngar
og gólfefni. Verð 24,5 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.

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

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.

Norðurbakki - útsýnisíbúðir - Hf. Eskivellir 21 - Hf - Nýjar 2ja til 3ja herb. íbúðir.

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 

Hraunhamars.
• 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.

Stofnuð 1983
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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  

Þrílyft parhús með bílskúr

Alls 142 fm, þar af bílskúr 45 fm

Eignin er talsvert endurnýjuð

3 svefnherbergi stofa, eldhús, hol

2 baðherbergi og þvottahús

Kársnesbraut
200 Kópavogur

Verð  26,9 millj.

Glæsileg efri sérhæð, samtals 126,3 fm

Rúmgott, mikið endurnýjað eldhús

Vestursvalir

Þvottahús innan íbúðar

Ljósvallagata
101 Reykjavík

Verð  40,9 millj.

Fallegt 210 fm einbýli 

Bílskúr 30 fm

Mikið endurnýjað

Aukaíbúð í kjallara

Vesturberg
111 Reykjavík

Verð  47,0 millj.

Glæsilegt einbýli 250 fm að stærð

Fallegar innréttingar

Halógen lýsing

Gólfefni, flísar og ljóst parket

Hamravík
112 Reykjavík

Verð  67,0 millj.

Falleg 5 herbergja íbúð á jarðhæð

Stæði í lokaðri bílageymslu

Suðurverönd

Vinsæl staðsetning

Tröllakór
203 Kópavogur

Verð  37,9 millj.

Glæsilegt 194 fm parhús

Aukaíbúð ca. 40 fm

Stór sólpallur

Glæsilegt útsýni

Vættaborgir
112 Reykjavík

Verð  57,0 millj.

Glæsilegt raðhús með bílskúr

Allt á einni hæð

Stórir gluggar 

Góðar stofur

Fallegur garður

Sæviðarsund
104 Reykjavík

Verð  54,5 millj.

Glæsilegt einbýli

Stærð 191,5

Allt endurnýjað

Aukaíbúð

5 svefnherbergi

Drekavogur
104 Reykjavík

Verð  57,6 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 
105 Reykjavík 

Verð  43,8 millj.

Verð  23,9 - 24,9 millj.

270 Mosfellsbær

Laxatunga
Fimm raðhús í byggingu

Gengið inn á efri hæð

Stórbrotið útsýni

Laus við samning 

Hrein yfirtaka

210 Garðabær

Stór timburverönd með heitum potti

4 svefnherbergi

Markarflöt
Fallegt 200 fm einbýli

Glæsilegur útsýnisstaður
Verð  59,9 millj.

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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Efri sérhæð, 119 fm

Fallegur sameiginlegur pallur

Mjög góð staðsetning

Kaldakinn
220 Hafnarfjörður

Verð  24,9 millj.

MIKLABORG 569 7000

Vel staðsett endaraðhús

Möguleiki á fjórum svefnherbergjum

Barnvænt umhverfi

Hólaberg
111 Reykjavík

Verð  29,9 millj., j

Parhús með innbyggðum bílskúr

4 svefnherbergi

Mjög góður sólpallur í garði

Frábært útsýni

Funafold
112 Reykjavík

Verð  42,9 millj., j

Glæsileg 143 fm hæð

Sérinngangur

Vandaðar innréttingar

Mikið útsýni

Tvennar svalir

Kristnibraut
113 Reykjavík

Verð  35,5 millj., j

112 Reykjavík

Gróin og falleg verðlaunalóð

Glæsileg eign í einstöku umhverfi

Logafold
Einstaklega veglegt og reisulegt einbýlishús

Gott innra skipulag, stórar stofur

Fjögur svefnherbergi, þrjú baðherbergi Tilboð óskast

203 Kópavogur
Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir flestum eignum

Traustur byggingaraðili 

Tilbúnar 2 vikum eftir kaupsamning

Boðaþing 10-12
Stórglæsilegar 52-170 fm íbúðir fyrir 55 ára og eldri

Hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöð í næsta 

nágrenni
Verð frá  16,9 millj.

Nýlegt 209 fm raðhús á frábærum stað 

4 - 5 rúmgóð herbergi

Garður í suður með heitum potti

Skipti möguleg á íbúð miðsvæðis í Reykjavík

Sóleyjarimi
112 Reykjavík

Verð 49,9 millj., j

72 fm 3ja herbergja kjallaraíbúð

Gott skipulag

Frábær staðsetning

Fallegur bakgarður í góðri rækt

Ásvallagata
101 Reykjavík

Verð  19,9 millj., j

2ja herbergja íbúð á jarðhæð

Góð fyrstu kaup í barnvænu hverfi

Ágæt gólfefni og innréttingar

Dalsel
109 Reykjavík

Verð  11,5 millj.

Fallegt, tvílyft raðhús

Vel innréttað hús

Fjögur svefnherbergi

Frábær staðsetning

Hlíðarbyggð
210 Garðabær

Verð  52,0 millj., j , j

Falleg 3ja herbergja endaíbúð á efstu hæð

Sérinngangur, gott útsýni og vestursvalir

Örstutt í skóla og aðra þjónustu

Dísaborgir
112 Reykjavík

Verð  22,9 millj., j

Laust strax

Frábært verð

Rúmgóð 96 fm,  3ja herbergja auk stæðis

Nýleg og vönduð eign

Frábær staðsetning

Þvottahús innan íbúðar

Baugakór
203 Kópavogur

Verð  26,9 millj.

Gott verð

, j

Gott verð

98 fm 3ja herbergja auk stæðis í bílgeymslu

Gott skipulag

Rúmgóðar svalir

Tvö góð svefnherbergi

Lækjasmári
201 Kópavogur

Verð  27,4 millj.

Falleg 3ja herbergja

Stærð 69,7 fm

Kjallari - góð lofthæð

Frábær staðsetning

Laugateigur
105 Reykjavík

Verð  19,9 millj.

Fyrir þá sem vilja gera upp!

95 fm hús á þremur hæðum

Lítið og kósý einbýlishús á hornlóð

Fordæmi fyrir góðri stækkun á húsi

Rauðagerði
108 Reykjavík

Verð  25,9 millj., j

Glæsilegt endurnýjað hús 

Tvær 2ja herb. íbúðir, samtals 82 fm 

Önnur á 1. hæð og hin í kjallara 

Mikið nýlegt eða nýlega endurnýjað

Hverfisgata - 2 íbúðir
101 Reykjavík

Verð  24,9 millj.

170 Seltjarnarnes
Frábær staðsetning

Mikið endurnýjað

Bakkavör 
Glæsilegt 300 fm tvílyft parhús

Fallegt útsýni í suður

Möguleiki á aukaíbúð
Verð  79,0 millj.



Mjög góð 2ja herbergja ibúð

1sta hæð - suðursvalir

Frábær staðsetning

Hús í góðu viðhaldi

Búðagerði
108 Reykjavík

Verð  18,9 millj., j
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4ra herbergja, 122 fm íbúð

Snyrtileg eign

Fyrsta hæð

Bílastæði í bílageymslu

Engjasel
109 Reykjavík

Verð  23,9 millj., j

Glæsileg 3ja herbergja

Suðursvalir

Útsýni

Lyftuhús

Hörðukór
203 Kópavogur

Verð  28,8 millj., j

Nánari upplýsingar veitir

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

113 Reykjavík

Verð  24,9 millj.

Falleg 3ja herbergja á 2. hæð

Stórar suðvestursvalir

Lyftuhús

Stæði í bílageymslu

Þórðarsveigur 17
OPIÐ HÚS

Mánudag 4. febrúar 17:00 - 17:30

, j

Glæsileg 3ja herbergja

Stærð 89,6 fm

Vönduð eign

Stæði í bílageymslu

Básbryggja
110 Reykjavík

Verð  26,8 millj., j

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., j

Stórglæsileg 120 fm hæð

Frábær staðsetning

Mikil lofthæð

2-3 svefnherbergi

Miðstræti
101 Reykjavík

Verð  46,5 millj., j

Gullfallegt 62 fm rými 

Á horni Baldursgötu og Nönnugötu

Salur með tveimur stórum gluggum

Allt endurnýjað 2006

Baldursgata
101 Reykjavík

Verð  20,9 millj., j

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., j

Falleg íbúð í Vesturbænum

Magnað útsýni yfir Reykjavíkurhöfn

Stór og björt íbúð með stórkostlegu útsýni

Bræðraborgarstígur
101 Reykjavík

Verð  27,0 millj., j

Laust strax

101 Reykjavík
Tvennar svalir

Stór og björt stofa með stórkostlegu útsýni

Framnesvegur
Björt og falleg íbúð í tignarlegu fjölbýlishúsi í 

Vesturbænum Verð  35,0 millj.j

220 Hafnarfjörður

Möguleiki á séríbúð í kjallara

Suðurgata
Gott einbýli á þremur hæðum

Bjartar stofur með arni Verð  49,7 millj.j

Laust strax

270 Mosfellsbær

Kvíslartunga
Þrjú raðhús í byggingu

Húsin eru um 240 fm að stærð

Bílskúr, innbyggður á neðri hæð

Glæsilegt útsýni frá húsi

Verð  21,9 - 22,9 millj.j

110 Reykjavík

Verð  49,9 millj.

Fjölskylduvænt raðhús

270 fm að stærð, 4 svefnherbergi

Góð verönd, Lokaður garður 

Bílskúr og góð bílastæði

Reyðarkvísl 3
OPIÐ HÚS

Mánudag 4. febrúar 17:30 - 18:00

, j

Nánari upplýsingar veitir

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, lögg. fast.

helga@miklaborg.is sími: 899 2907
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Sumarbústaðir selur sumarbústaði

Óskum eftir öllum stærðum 
og gerðum sumarhúsa á skrá

Góð sala
- Nánari upplýsingar veitir Heimir í síma 893 1485 eða heimir@miklaborg.is.

Fallegt 71 fm sumarhús 

20 fm gestahús

Hitaveitusvæði, eignarlóð

Glæsilegt úsýni

Stráksmýri 10, Skorradalur
311 Borgarnes

Verð  21,9 millj.

Mjög gott, nýlegt, 120 fm sumarhús 

Útsýni yfir Blundsvatn 

Tilvalinn fjölskyldubústaður 

4 góð herbergi

Pallar eru á suður og vesturhlið

Fauskás við Fossatún
311 Borganes

Verð  26,8  millj.

Gott verð Laust strax

Glæsilegt 72 fm sumarhús

Milliloft og geymsluhús

Eignarlóð 5.000 fm, Lokað svæði

Sólpallar,  húsið byggt 2009

Oddsholt 32, Minni Borg
801 Selfoss

Verð  19,3 millj., j

, j

Gott verð Laust strax

, j

Glæsilegt heilsárshús við Ásabraut

88,4 fm, eignarland 8.500 fm 

Stórir sólpallar, hitaveita, pottur

Glæsilegt útsýni, lokað svæði

Ásabraut 40, Grímsnesi
801 Selfoss 

Verð  34,8 millj., j

Glæsilegt ca 100 fm sumarhús

Gestahús ca. 9 fm

Óskráð milliloft, manngengt

Stór sólpallur, heitur pottur

Hitaveita og glæsilegt útsýni

Öldubyggð 27, Svínavatn
301 Akranes

Verð  19,9 millj., j

Fallegt 42,4 fm sumarhús

Ca. 60 fm sólpallur

Hitaveita

3.500 fm leigulóð

Glæsilegt útsýni

Flókagata 4
311 Borgarnes

Verð  11,6 millj., j

Glæsilegt heilsárshús við Álftavatn

85 fm hús með ca. 100 fm sólpalli

5.000 fm eignarlóð

Kjarri vaxin lóð

Hitaveita, heitur pottur

Selmýrarvegur við Álftavatn
801 Selfoss

Verð  29,9 millj., j

Glæsilegt 56,4 sumarhús

Kjarri vaxin lóð

Góður sólpallur

Stutt í alla þjónustu

Álfasteinssund 15, 
Hraunborgum

801 Selfoss

Verð  16,3 millj., j

Glæsileg 95 fm sumarhús

Eignarlóð 7.800 fm

Hitaveita, pottur, glæsilegt útsýni

Hestagerði, 23 fm skúr, 2 stíur

Skipti möguleg á eign á höfuðborgarsvæðinu

Lækjarbakki 25, Grímsnesi
801 Selfoss

Verð  34,9 millj., j

Mjög fallegt 52,4 fm heilsárshús 

Húsið var endurnýjað fyrir fjórum árum

Góðar verandir og heitur pottur

Frábær staðsetning og stutt í alla þjónustu

Birkilundur - Húsafelli
311 Borganes

Verð  13,9 millj., j

Glæsileg 121,5 fm sumarhús,

Tvær hæðir um 160 fm gólfflötur

Nýtt hús með glæsilegu útsýni

Hitaveita. eignarlóð, lokað svæði

Lækjarbrekka 28, Syðri Brú
801 Selfoss

Verð  28,0 millj., j

Fallegt 45,7 fm sumarhús

Kjarri vaxin lóð

Glæsilegt útsýni

Hitaveita

Guðjónsgata 7 – Úthlíð
801 Selfoss

Verð  13,3 millj., j

Heimir H. Eðvarðsson, sölufulltrúi
heimir@miklaborg.is sími: 893 1485

801 Selfoss

Eignarlóð 6.600 fm, hitaveita, pottur

Stórir og miklir sólpallar

Sogsbakki 30, Grímsnesi
Glæsilegt heilsárshús við Álftavatn  

81 fm auk um 20 fm bílskúrs (geymslu) Verð frá  36,9 millj.

801 Selfoss 

Húsið er byggt 2002 og er allt hið glæsilegasta

Hitaveita, pottur, stórir sólpallar

Tjarnarhólslaut Vaðnesi
Stórglæsilegt 224 fm heilsárshús á tveimur hæðum

Í landi Vaðness í Grímsnesi

Bílskúr, leiguland
Verð frá  66,0 millj.



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

stakfell.is

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk 535 1009

Höfum kaupanda að 2-3 
herbergja íbúð í Sala- eða  
Linda hverfi í Kópavogi.

Höfum kaupendur að íbúðum  
í Espigerði

Höfum kaupanda að einbýlis-
húsi miðsvæðis í Reykjavík eða 
Garðabæ

Höfum kaupanda að 2ja eða 
3ja herbergja íbúð í miðbæ 
Reykjavíkur.

Meistaravellir 13 - 107 Rvk
100 fm 4ra herb. íbúð á 4. hæð. Íbúðin skiptist í 3

svefnh., baðh., þvottah., stofu og eldhús.
Verð 29,8 millj. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 4.FEBRÚAR 
KL 17:30-18:00.

Langagerði - 108 Rvk
Fallegt og vel staðsett einbýli á stórri lóð, innst í 
botnlanga. Bílskúr fylgir eigninni. Kjörið tækifæri fyrir
handlagna. Verð: 36,2 millj. OPIÐ HÚS Í DAG 
KL 17:00-17:30.

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.

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.

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.

Laugavegur - 101 Rvk
Mjög flott 83,1 fm íbúð við Laugaveg. Íbúðin er afar snyrtileg með aðgengi að bílageymslu og sér stæði við 
húsið. Eign sem hentar vel í skammtímaleigu. Verð. 29,8 millj.

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

Frjóakur - 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.

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.

Tröllateigur - 270 Mos
189 fm raðhús á frábærum stað þar af 25 fm bílskúr. 
Eignin skiptist í  stofu, borðstofu, 4 svefnh. 2. baðh.
eldhús og þvottah. Laus strax, sölumenn sýna.
Verð 43.7 millj.

Glaðheimar- 104 Rvk
97.7 fm 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í fjórbýli með
stórum þaksvölum. Íbúðin skiptist í hol, baðherbergi,
eldhús, stofu og 2 svefnherbergi. Verð 25,4 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.

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

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.

Vindakór - 203 Kópv
114 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi ásamt
stæði í bílageymslu. Verð 27,7 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.

Frakkastígur - 101 Rvk
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 39m.

Veghús - 112 Rvk
112 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð við Veghús í 
Reykjavík. Verð. 25,5 millj.

Árvellir - Kjalarnesi
Tæplega 9 hektara land ásamt , 299 fm. gistiheimili
og 53,2fm sumarhús að Árvöllum á Kjalarnesi.
Verð. Tilboð

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Vatnsstígur 16-18 - 101 Rvk
Nýjar glæsilegar 95-180 fm fullbúnar íbúðir án gólfefna. Stæði í lokaðri bílageymslu. Mikið útsýni yfir sundin
blá. Suðursvalir. Sjá nánar á www.skuggabyggd.is



FASTEIGNIR.IS14 4. FEBRÚAR 2013

 
Sogavegur 182 - 108 Reykjavík 
Björt 93,7 m2 , 4ra herbergja íbúð á jarðhæð 
við Sogaveg 182 í Reykjavík.  Eignin skiptist 
í gang, baðherbergi, eldhús, stofu og þrjú 
svefnherbergi. Eignin er laus til afhendingar 
strax. V. 20,9 m.

 
Vindakór 9-11 - 203 Kópavogur 
Falleg 114,2 m2, 4ra herbergja íbúð á 3. hæð, 
ásamt bílastæði í bílakjallara í 4ra hæða 
lyftuhúsi við Vindakór 9-11 í Kópavogi. Eignin 
er laus til afhendingar strax. V. 27,7 m.

 
Suðurhólar 35A - 111 Reykjavík
 Mjög falleg 86,1 m2, 3ja herbergja íbúð með 
sérinngangi og svölum í suður á 2. hæð við 
Suðurhóla 35A í Reykjavík. Eignin er laus til 
afhendingar strax. V. 22,9 m.

 
Ársalir 1 - 201 Kópavogur 
Mjög glæsileg 100 m2 3ja herbergja íbúð 
á 9. hæð í vönduðu lyftuhúsi við Ársali 1 
í Kópavogi. Glæsilegar innréttingar og 
gólfefni. Mikið útsýni er úr íbúðinni til suðurs 
og austurs. V. 28,9 m.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Mjög fallegt 167,7 m2 parhús 
á einni hæð með bílskúr við 
Súluhöfða í Mosfellsbæ. Þetta 
er mjög vel skipulagt parhús, 
með lokuðu eldhús með borð-
krók, stofu, sjónvarpsholi, 3-4 
svefnherbergjum, þvottahúsi, 
fallegu baðherbergi og bílskúr. 
Stór timburverönd í suður og 
stórt hellulagt bílaplan fyrir 
framan húsið. V. 47,9 m. 

Súluhöfði 5 - 270 Mosfellsbær 

Stórglæsilegt 211,9 m2 
endaraðhús á tveimur hæðum 
við Tröllateig 30 í Mosfellsbæ. 
Glæsilegar sérsmíðaðar 
innréttingar og falleg gólfefni. 
Ca. 100 m2 timburverönd í suð-
vestur. V. 49,9 m. 

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG 
FRÁ KL. 17:30 TIL 18:00

Tröllateigur 30 - 270 Mosfellsbær 

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

Stórikriki 10 - 270 Mosfellsbær 

Laus strax

Laus strax

Laus strax
OPIÐ HÚS

Stórikriki – 270 Mosfellsbær Glæsilegar jaðarlóðir til sölu! 

Vorum að fá í einkasölu þrjár glæsilegar 
jaðarlóðir undir einbýlishús á einni hæð í 
fallegu hverfi í Mosfellsbæ. Mikið útsýni 
og óbyggt svæði bakvið húsin. Lóðirnar 
eru 829-984 m2 og eru þær á besta stað 
í fullbyggðu hverfi.  Frábær staðsetning, 
leikskóli/skóli í hverfinu sjálfu og stutt í 
alla þjónustu og íþróttasvæði bæjarins. 
Hér er tækifæri til að eignast byggingar-
lóð á einstökum stað. Verð kr. 8.900.000,

Hlíð – Kjós  

Glæsilegur 70,2 m2 sumar-
bústaður við Hlíð 12A í landi 
Meðalfells í Eilífsdal, Kjósar-
hreppi. Um er að ræða glæsi-
legan sumarbústað byggðan 
árið 2009. Stór timburverönd 
með girðingu, heitur pottur 
er á verönd. Húsið stendur á 
4.896 m2 leigulóð. V. 18,8 m.

Byggðarholt 1B - 270 Mosfellsbær 

127 m2 miðjuraðhús á tveimur 
hæðum við Byggðarholt 1B 
í Mosfellsbæ. Komið inn á 
aðalhæðina, sem skiptist í for-
stofu, svefnherbergi, eldhús 
og stofu. Í kjallara eru tvö her-
bergi, geymsla, baðherbergi 
og þvottahús.  
Eignin er laus til afhendingar 
strax. V. 24,9 m.

Furubyggð 11 - 270 Mosfellsbær  

Fallegt og vandað 169,5 m2 parhús með 
bílskúr við Furubyggð í Mosfellsbæ. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. Timbur-
verönd í suður.Íbúðin skiptist í forstofu, 
tvö rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi, 
stofu með arni, eldhús, borðstofu/sól-
stofu, þvottahús og bílskúr. Eignin er laus 
til afhendingar strax. V. 40,5 m.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ  
KL. 17:00 TIL 17:30Laus strax

Laus strax

Laus strax

OPIÐ HÚS

Glæsilegt 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 15-23 ásamt bílageymslu. 
Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar 

g j j ý y g g y

eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar verða ýmist með 
g g j

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

LUNDUR
200 Kóp.  3ja herb 144 fm.. Stórglæsileg 
íbúð að Lundi 3 í Fossvogsdal.  Vandaðar 

íslenskar innréttingar.  Hiti í gólfum.  
Stæði í bílageymslu. Fallegt útsýni. 

FJALLALIND
200 Kópavogur.  Raðhús á tveimur 

hæðum. 4 svefnherbergi. Innbyggður 
bílskúr. Möguleiki á skiptum á 3ja 

herb. íbúð í hverfinu. Verð 45 millj.

EGILSGATA
101 Rvk.  Sérhæð með bílskúr. Nýlega

standsett.  Vel skipulögð.   Verð 43 millj.

ÁLFTAMÝRI
108 Rvk.  3ja herb. 82 fm. Mikið 

endurnýjuð, innréttingar og gólfefni.
Mikið áhvílandi. Verð 22,5 millj.

HRAUNTUNGA
200 Kóp.  Tengihús.  214,3 fm.  Stórar 

þaksvalir. Aukaíbúð.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  Verð 46,7 millj.

SELVOGSGRUNN
104 Rvk.  Sérhæð með bílskúr. Nýtt
parket.  Vel skipulögð. Ath laus til

afhendingar.   Verð 39,5 millj

FELLAHVARF
203 Kóp. Raðhús. Mjög vandað, 
fallegt útsýni, innbyggður bílskúr.

Verð 56,9 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 svefn-
herbergi. Fallegur garður með timburver-rr
önd og verkfærageymslu.  Verð 57 millj.

 ÁRSKÓGAR
 8. hæð.  Fallegt útsýni.  75 fm. 

Fyrir 60 ára og eldri.  
Góð aðstaða fyrir eldri borgara.

 Verð 24,9 millj.

BLIKAHJALLI 6
200 Kóp.  Endaraðhús.  4
svefnherbergi.  Frábær
staðsetning.  Falleg lóð. 

Verð 57,5 millj.
OPIÐ HÚS 
MÁNUDAGINN 
4. FEBRÚAR 
FRÁ KL. 17:00 
TIL 17:30. 

KRISTNIBRAUT
113 Rvk.  189 fm efri sérhæð.  
Stórglæsilegt íbúð. Frábært
útsýni. Vandaðar innréttingar

og gólfefni. 
Innbyggður
bílskúr.

NÖKKVAVOGUR
104 Rvk.  Góð 3ja herb íbúð.
Stór herbergi .  Stutt í alla
þjónustu og skóla.
Verð 19,9 millj.

OPIÐ HÚS

60 ára og eldri



Landmark leiðir þig heim!þ g 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

i – 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!þ g

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

KROSSALIND 24 – 201 KÓP.

Parhús í enda á botnlangagötu. Frábærlega 
staðsett. Íbúðin er 177.5m2 með innbyggðum 
bílskúr 24.8m2. Samtals 202.3m2. Fjögur 
svefnherbergi. Góður sólpallur sem snýr í 
suður með heitum potti.
Verð - 54.9mkr Sigurður Fannar 897-5930

SMÁRATÚN 4 – 225 ÁLFTANES

Einbýlishús á tveimur hæðum á rólegum stað á
Álftanesinu.  Íbúðin er 165.2 m2 og bílskúrinn 
40 m2.  Í húsinu eru fimm rúmgóð svefnher-
bergi og möguleiki á því sjötta.
Verð - 47.9mkr.
Sigurður Fannar 897-5930

SUÐURGATA  - 220 HFJ.

Virkilega falleg 108,7 fm. 4-5 herbergja íbúð 
í tvíbýli á tveimur hæðum.  Baðherbergi á 
báðum hæðum.  Eign í góðu ástandi.
Frábær staðsetning.
V. 25,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

BÓLSTAÐARHLÍÐ – 105 RVK.

Virkilega falleg 85,4 fm. 3ja herbergja íbúð á 
2. hæð í afar vel viðhöldnu fjölbýli með lyftu.  
Þjónustumiðstöð tengd við eignina.  Eign fyrir 
60 ára og eldri.
V. 27,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

ÁLFHÓLSVEGUR – 200 KÓP.

Virkilega falleg 121,8 fm. 4-5 herbergja 
sérhæð á jarðhæð. Eignin var viðgerð að utan 
sumar 2012, gluggar og gler einnig endur-
nýjað á sama tíma.  2 einkabílastæði fylgja 
eigninni.  Hellulögð suðvestur-verönd.
V. 32,4 millj. Þórarinn s. 770-0309

JÖTUNSALIR – 201 KÓP.

Virkilega falleg 99,7 fm. 3ja herb. íbúð á 6. hæð
ásamt stæði í bílageymslu.  Frábært útsýni úr íbúð-
inni til norðurs.  Eignin er í afar góðu ástandi bæði
innan sem utan.  Falleg innrétting í eldhúsi, innb.
uppþvottav. fylgir.  Eignin er laus við kaupsamning.
V. 27,9 millj. Þórarinn s. 770-0309

EYJABAKKI – 109 RVK.

Björt og falleg 78,4 fm, 3ja herbergja íbúð á 
3. og efstu hæð.  Íbúðin er í nýlega standsettu 
húsi sem hefur verið klætt að stórum hluta. 
Nýbúið að skipta um teppi á stigagang.  Um-
hverfi eignarinnar til fyrirmyndar.
Verð: 17,9 millj. Sigurður Sam. s. 896-2312

DIGRANESVEGUR – 200 KÓP

Fallegt og notalegt 213 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum með stórum bílskúr.  Fjögur rúmgóð 
svefnherbergi og baðherbergi á báðum hæðum.  
Þak endurnýjað fyrir tveimur árum. Til viðbótar 
er aukarými í húsinu sem er ekki skráð.
Verð: 49,9 millj. Sigurður Sam. s. 896-2312
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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. Eignin
er í þriggja mínútna göngufjarlægð frá
skóla, leikskóla og nýrri sundlaug þar
sem líkamsræktarstöðin World Class
er til húsa.

KRINGLAN 8-12 8R
• Frábært verslunar/þjónustu rými • Mikill
sýnileiki • 5 milljónir gesta • Mikil viðskipti
án markaðskostnaðar tryggð • Ímyndar
uppbyggileg staðsetning • Til sölu með 
leigusamningi • Byggingarréttur
Húsnæðið er útleigt til næstu tveggja
ára. Góð fjárfesting í útleigðu húsnæði í 
Kringlunni. Verð: Tilboð

MARBAKKABRAUT 5
Íbúð á annari 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.

MARTEINSLAUG 14
Glæsilega 5 herb. 137,4 fm íbúð á jarðhæð
ásamt bílastæði í bílskýli.  Samliggjandi
opin stofa, borðstofa og eldhús, þrjú góð
svefnherbergi, sjóvarpsherbergi, stórt
bað, þvottahús og forstofa. Útgengt er á
góðar svalir úr stofu. Lagt fyrir síma og
sjónvarpi í stofu og tengi fyrir gervihnatta-
sjónvarpi. Verð : 36,9m

KÓNGSBAKKI 16
• Auðveld kaup
• Mikið áhvílandi
• Útgengt í sér garð
• Jarðhæð
• Íbúðin er vel skipulögð á jarðhæð með
beinu aðgengi að sér garði til suðurs.

BÚÐAGERÐI 9 - 180.2 fm.  9 HERB.
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: 37,3m

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.

LAUGAVEGUR 163
• Atvinnuhúsnæði til sölu, leigu og/eða
sölu með leigusamningi • Mikill sýnileiki
• Mjög góð staðsetning
Eignin er á Laugavegi rétt fyrir ofan
Borgartúnið nánar tiltekið rétt fyrir ofan
Höfðatorgið í Borgartúni. Verð : 29,9m

LOKASTÍGUR 19 - 72.4 fm. 3 HERB
• Glæsileg efsta hæð á besta stað í mið-
bænum • Nýlega tekin öll í gegn • Svalir
með útsýni • Risloft ekki í fermetra tölu • 
Mikil lofthæð að hluta • Íbúðin er á efstu
hæð í fallegu húsi við Lokastíg (við hlið
Skólavörðustígs). Íbúðin var að mestu
tekin í gegn og endurnýjuð árið 2007.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 5. FEB. KL. 
17:00 - 17:30 Verð: 30,9m

EINIMELUR - 258 fm.  8 HERB.
Frábær staðsetning í einu vinsælasta og
verðmætasta hverfi höfuðborgarinnar
Mjög stór lóð, Líklegir stækkunarmögu-
leikar. Stórt risherbergi í bílskúr. Fágæt
eign á frábærum stað í vesturbænum sem
stendur á mjög stórri lóð. (970 fm) Eignin
er í enda botnlanga.  Húsið er byggt árið
1933 og bílskúrinn árið 1988. Verð: 68,9

BREIÐAVÍK 23 - 80.1 fm.  2 HERB.
• -
býli í góðu hverfi • Nýtt fljótandi parket
• Nýir sólbekkir • Nýmálað • Þvottahús • 
Laus strax • Stórar svalir
Mjög rúmgóð og mikið endurnýjuð
tveggja herbergja íbúð á annari hæð
í snyrtilegu litlu fjölbýli á góðum stað í 
Grafarvogi. OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 
6.FEB. KL 17.30-18.00 Verð: 22,5m 
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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.

NJÖRVASUND – RVÍK 
Gott og vel viðhaldið 128 fm einbýli á tveimur 
hæðum, ásamt 40 fm bílskúr, samtals 168 fm á 
rólegum og góðum stað. 3 svefnherb. möguleiki 
á fjórða. Stór gróin lóð með verönd.  Lyklar á 
skrifstofu. LAUST STRAX. Verð 41,5 millj.

LÆKJARHVAMMUR - HFJ.
Fallegt og vandað 308 fm ENDARAÐHÚS m/innb. 
bílskúr m/gryfju á frábærum stað. 5-6 svefnherb. 
Tvennar svalir og timburverönd. Gott útsýni. 
Möguleiki á aukaíbúð. Verð 53 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.

KRÍUÁS - HFJ
Sérlega falleg 120 fm efri sérhæð ásamt bílskúr, 
samtals 144 fm á góðum stað. Þrjú svefnherb. 
Suðursvalir. Flott útsýni. Stutt í skóla og leik-
skóla. Skipti möguleg á 3ja herb. í Hafnarfirði. 
Verð 34,5 millj.

TUNGUÁS - GARÐABÆR
Glæsilegt, vel skipulagt 180 fm einbýli ásamt 
50 fm bílskúr, samtals 230 fm á góðum stað. 4 
svefnherb. Lóð fullkláruð með stórri verönd. 
Skipti möguleg á ódýrari. Verð 79,0 millj.

FÍFUMÝRI - GARÐABÆR
Sérlega fallegt og vel viðhaldið 228 fm EINBÝLI 
ásamt 40 fm BÍLSKÚR, samtals 268 á góðum 
stað. Að auki eru 11 fm yfirbyggðar svalir. 4 
svefnherb. Glæsileg ræktuð hornlóð m/verönd. 
Skipti möguleg á minni eign. Verð 79,0 millj.

NORÐURBAKKI - HFJ - GLÆSILEG ÞAKÍBÚÐ
 Glæsileg 110 fm 3ja herb. 

þakíbúð í lyftuhúsi ásamt 
tveimur stæðum í bílageymslu 
við sjávarbakkann í Hafnarfirði. 
Allt að 6 metra lofthæð. JKE 
Design innréttingar. Þrennar 
svalir, þar af stórar þaksvalir. 
Frábært sjávarútsýni.  
Verð 37,9 millj.

ESKIVELLIR 21 - HFJ - FRÁBÆRT ÚTSÝNI OG FJALLASÝN - ALLT AÐ 90% LÁN
  Fallegar 2ja-4ra herb. íbúðir í 

nýju lyftuhúsi á góðum stað. 
SÉRINNGANGUR.  Íbúðirnar 
skilast fullbúnar með parketi 
og flísum á gólfum. Vandaðar 
innréttingar og tæki. SUÐUR-
SVALIR OG VERANDIR. Stutt í 
leikskóla, skóla, íþróttasvæði og 
helstu þjónustu. Að utan er húsið 
nánast viðhaldsfrítt, klætt með 
báruformaðri álklæðningu. AF-
HENDING VIÐ KAUPSAMNING. 
Verð frá 18,6 - 26,1 millj. 

NORÐURBAKKI 21 - HFJ - SJÁVARÚTSÝNI
Glæsilegar 3ja-4ra herb. íbúðir 
við sjávarbakkann í Hafnarfirði 
í göngufæri við alla helstu 
þjónustu. Íbúðirnar afhendast 
fullbúnar án gólfefna, en flísar 
verða á baði og í þvottahúsi. 
Sérstæði í bílgeymslu fylgir 
öllum íbúðum. Sérsmíðaðar 
innréttingar og vönduð tæki. 
Hátt til lofts, stór opin og björt 
rými. Nýtískuleg hönnun. 
Afhending í júní 2013. 

SMYRLAHRAUN - HFJ
OPIÐ HÚS Í DAG  
KL. 16:30-17:30  
Sérlega fallegt og mikið 
endurnýjað 194 fm einbýli 
ásamt 26 fm bílskúr, samtals 
220 fm á rólegum og góðum 
stað miðsvæðis í Hafnarfirði. 5 
svefnherb. Suðursvalir. Frábært 
fjölskylduhús sem vert er að 
skoða. Laust strax. 
Verð 51,9 millj.
Aron Freyr sölufulltrúi 
tekur á móti gestum,  
s. 772-7376

 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
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sölufulltrúi

Laufey Lind 
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Kristnibraut 8 - 113 Rvk
OPIÐ HÚS MILLI  
KL: 18:00 – 18:30  
Glæsileg 170,1 fm. 4ra 
herb. íbúð á 4 hæð í 
góðu lyftuhúsi ásamt 
26,7fm bílskúr. Einstakt 
útsýni, þaksvalir.  

Lautasmári 4 - 201 Kóp
OPIÐ HÚS MILLI  
KL: 17:30-18:00 
Mjög falleg og snyrtileg 
94,6fm 3herb. íbúð á 
2 hæð ásamt 24,5fm 
bílskúr, samtals  119,1 
fm, vel staðsett í þessu 
vinsæla hverfi.  
V-29 millj

Kristnibraut 32 - 113 Rvk
OPIÐ HÚS MILLI  
KL: 17:15 – 17:45   
Skemmtileg 121,2 fm. 
4ra herb enda íbúð 
á annarri hæð með 
stórglæsilegu útsýni.  
Íbúðinni fylgja 2 stæði í 
lokaðri bílageymslu og 
tvennar svalir.  
V-31,8 millj

Ljárskógar  5 – 109 Rvk 
OPIÐ HÚS MILLI  
KL: 17:30-18:00 
 Stórglæsilegt ca:280fm 
(skráð 210,9fm) 6 
herbergja einbýlishús 
á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr. Ein-
staklega fallegur garður 
með heitum potti. 
V-57,2 millj. Sölumaður 
verður á staðnum

Álmholt - 270 Mos
Skemmtilegt 326,7 
fm einbýli á tveimur 
hæðum, með tvöföldum 
bílskúr. Í kjallara er 
nýlega standsett 3ja til 
4ra herbergja íbúð með 
sér inngangi. Lóð í góðri 
rækt, heitur pottur.  
V- 59,4 millj. 

Langholtsvegur - 104 Rvk
Gullfalleg mjög mikið 
endurnýjuð 73,4fm 3 
herb.íbúð á jarðhæð 
ásamt 4,7fm úti-
geymslu, samtals : 
78,1fm. Útgengt út í 
garð frá stofu. Sérinn-
gangur. V-23,9 millj. 

Straumsalir - 201 Kóp
Mjög vel staðsett 
120,3fm 4ra herb.
endaíbúð á 2 hæð 
(beint inn frá bílastæði) 
á vinsælum stað í 
Kópavogi. Suð/vestur 
svalir. V-35 millj.

Leifsgata - 101 Rvk
Mjög skemmtileg 2ja 
herberja íbúð á 1. hæð 
á þessum vinsæla stað 
í 101 Reykjavík.  Stórar 
suð-vestur svalir.   
V- 18,4 m.

Hvassaleiti 108- Rvk.
Mjög vel skipulagt 
160,8fm 6 herb. raðhús 
á tveimur hæðum með 
innbyggðum 20,8fm bíl-
skúr, samtals  181,6fm. 
Eignin er laus til 
afhendingar.

Hvefisgata - 101 Rvk
Mjög vel skipulögð 
59,0fm 3 herb.risíbúð í 
góðu húsi í miðborginni. 
Eignin er mun stærri 
en fermetratala segir 
til um. Íbúðin var byggt 
ofan á húsið 1979.  
V- 21 millj.

Torfufell - 109 Rvk
Mjög falleg 79,8fm 3 
herbergja íbúð á 3 hæð 
með suðursvölum. Húsið 
hefur verið klætt að 
utan. Snyrtileg íbúð og 
hús. V- 18,9 millj.

Mosdalur - 206 Rnb.
Fallegt og vel skipulagt 
einbýli í góðum stað í 
Reykjanesbæ.  
V-35,9 millj

Melabraut 9 170 - Seltj.
Mjög vel staðsett 
131,4fm 5 herb. efri 
sérhæð með yfir-
byggðum suður svölum. 
Sérinngangur, stuttur 
afhendingartími.  
V-39,5 m.

Krummahólar - 111 Rvk
Mjög vel skipulögð 
65,3fm 2 herb.íbúð á 
4 hæð í góðu lyftuhúsi 
ásamt 24,2fm stæði 
í bílahúsi, samtals : 
89,5fm. V-16,9 millj.

Lækjargata - 101 Rvk
Einstaklega vel staðsett 
59,8fm 2 herb.íbúð á 3 
hæð í mjög góðu lyftu 
húsi í hjarta miðborgar-
innar. V- 26,9 millj.

Rauðarárstígur – 105 Rvk.
Mjög vel skipulögð og 
mikið uppgerð 51,2fm 
2 herb. íbúð á jarðhæð/
kjallara. Eignin er laus 
strax. V- 15,9millj.

Álakvísl - 110 Rvk
Gullfalleg og mikið 
endurnýjað 103,4fm 6 
herb.íbúð ásamt 30,5fm 
stæði í bílageymslu, 
samtals 133,9 fm. Ath. 
herbergi í risi er ekki inn 
í fm.tölu íbúðar.  
V-30,9 millj

Veitinga- og skemmtistaðurinn Víkin er til sölu
Húsnæðið er á tveimur 
hæðum,  
samtals : 245fm.  
Húsnæðið er nýlega 
tekið í gegn að innan.

Vantar allar gerðir eigna á skrá

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali 

Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur -
löggiltur fasteignasali.

SMYRLAHRAUN 23 - EINBÝLISHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00. Mikið 
endurnýjað 193,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 26,3 fm 
bílskúr á mjög góðum stað í Hafnarfirði.  Stór lóð.  Fjögur svefnher-
bergi. Björt og góð stofa. Borðstofa. Gestasnyrting. Góðar innrétt-
ingar. Flísalagt baðherbergi. LAUS STRAX. Verð 51,9 millj.

FURUBYGGÐ 11 - RAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:45 - 18:15. Gott 170 fm 
raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Tvö svefnherbergi. 
Flísalagt baðherbergi. Eldhús með góðum innréttingum. Borðstofa 
með útgengt á suðurverönd. Björt stofa með arni. Þvottahús.  
Bílskúrinn er fullbúinn. LAUS STRAX. Verð  40,5 millj.

BYGGÐARHOLT 1B - RAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30. Tveggja 
hæða 127 fm raðhús á góðum stað í Mosfellsbæ. Á hæðinni er 
svefnherbergi, björt stofa með suðvesturverönd og eldhús sem er 
opið inn í stofu. Á neðri hæð eru tvær geymslur, tvö svefnherbergi 
og flísalagt baðherbergi. LAUS STRAX. Verð 24,9 millj.

SOGAVEGUR 182 - 4RA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30. 94 fm 4ra 
herbergja íbúð á jarðhæð á góðum stað við Sogaveginn. Sameigin-
legur inngangur. Flísalagt baðherbergi. Eldhús með upprunalegum 
innréttingum og borðkrók. Þrjú svefnherbergi. Björt og góð stofa. 
Íbúðin þarfnast lagfæringar. LAUS STRAX. Verð. 20,9 millj.

LJÓSABERG - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
Glæsilegt 200 fm einbýlishús á einni hæð auk 60 fm bílskúrs á 
fallegum stað í Hafnarfirðinum. Fimm rúmgóð svefnherbergi. 
Sjónvarpshol, stofa/borðstofa og arinstofa. Fallegar sérsmíðaðar 
innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Stór og fallegur garður með 
verönd og heitum potti. Bílskúr fullbúinn með mikilli lofthæð. Eignin 
er laus til afhendingar. Verð 67 millj. 

ÁLFHÓLSVEGUR - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
Fallegt og vel viðhaldið 157 fm einbýlishús á einni hæð auk 49 
fm tvöfalds bílskúrs (samtals 206 fm) á góðum stað í austurbæ 
Kópavogs. Fjögur svefnherbergi, stofa, borðstofa og sólstofa. Fal-
legar nýl. innréttingar í eldhúsi. Parket, flísar og dúkur á gólfi. Bílskúr 
með rafmagni og hita. Stór 900 fm lóð. Verð 54 millj. 

HÓLABERG - EINBÝLI
Einbýlishús á tveimur hæðum 179 fm ásamt sérstæðu húsi á 
framlóð sem er skráð sem gistiheimili og bílskúr 216 fm. Alls er því 
húsið 395 fm. Aðalhús með 5 svefnherb. og bjartri stofu. Í aukahúsi 
eru níu svefnherbergi auk eldhúss og baðherbergja. Eign sem gefur 
mikla möguleika. Verð 59,0 millj. 

BÆJARLIND - SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
218,9 fm skrifstofuhúsnæði á 4. hæð (3. hæð frá bílaplani) í góðu 
skrifstofuhúsnæði í Lindarhverfi Kópavogs. Húsnæðið er einn 
geymur í dag þó er búið að stúka af snyrtingar og er það tilbúið til 
innréttinga og selst þannig. EIGNIN ER LAUS NÚ ÞEGAR, EKKERT 
ÁHVÍLANDI. Verð 19,9 millj.

RJÚPUFELL - 4ra HERBERGJA
118,6 fm 4 herbergja íbúð með yfirbyggðum svölum á 4. hæð í góðu 
fjölbýli. Þrjú svefnherbergi. Eldhús með innréttingum. Flísalagt bað-
herbergi. Parket, flísar og dúkur á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. 
Sérgeymsla í kjallara. Laus strax sölumenn sýna. Verð 16,5 millj.

HÓLABERG - ENDARAÐHÚS
Vorum að fá í sölu 128,2 fm endaraðhús á tveimur hæðum. Nýleg 
innrétting í eldhúsi. Rúmgóðar stofur þaðan sem útgengt er á 
verönd. Þrjú svefnherbergi. Hús á rólegum stað í Breiðholti. Eignin 
er laus nú þegar. Ekkert áhvílandi. Verð 29,9 millj.

ASPARÁS - GLÆSILEGT ÚTSÝNI 
EINGÖNGU Í SKIPTUM FYRIR 3ja HERBERGJA ÍBÚÐ Í SJÁLANDS-
HVERFINU GARÐABÆ. Vorum að fá í einkasölu fallega 117 fm 4ra 
herb. efri hæð í fallegu fjórbýli. Þrjú rúmgóð svefnherbergi og stór 
og björt stofa. Tvennar svalir. Parket og flísar á gólfum. Verð 36 millj. 

BREIÐAHVARF - EINBÝLISHÚS
Fokhelt 343 fm einbýli á tveimur hæðum ásamt 60 fm hesthúsi. Neðri 
hæð: skiptist í anddyri, þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi, sjón-
varpshol, þvottahús. Bílskúr. Efri hæð: Stór stofa. Eldhús.  Tvö svefn-
herbergi. Fataherbergi og baðherbergi. LAUS STRAX. Verð. 48,5 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 
Miðvangur - 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

 
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 

 
Steinás - Garðabær
Í sölu fallegt einbýlishús á einni 
hæð með fjórum svefnherbergjum. 
Samtals 196,1 fm. með bílskúr. Frábær 
staðsettning og garður fallegur. V 65m 
Uppl. gefur Ísak 8225588

 
Baldursgata 36
Íeinkasölu 70,2 fm. 3ja  herbergja íbúð, 
á annari hæð á þessum vinsæla stað.  
Samkv seljanda er um 8 fm óskráðir 
og er íbúðin því um 78 fm. Nánari uppl 
veitir Stefán s:660-7761

 
Hverfisgata - toppeign
Einstök “New York Loft style” íbúð í 
101 Reykjavík. Eignin er samtals 223,7 
fm og sérstaklega skemmtilega upp-
sett. Nánari uppl. hjá Gylfa Þórissyni í 
síma 822-0700 

 
Lynghagi - Vesturbær
Þingholt kynnir í einkasölu fallega 
3ja herbergja íbúð á 3ju hæð í þessu 
vinsæla hverfi.  Íbúðin er björt og vel 
hönnuð með miklu útsýni. Upplýsingar 
veitir Stefán í s: 660-7761 

 
Hörðaland - Fossvogur
84,5 fm. 3ja til 4ra herbergja íbúð á 
annari hæð við Hörðaland. Nýlegt 
parket, suðursvalir. 2 svefnherb. í 
dag en möguleiki á 3 svefnherb. Laus 
fljótlega. Verð kr. 23,9 millj. Uppl. Viðar 
s: 898-4477 - 

 
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 19,7 millj. lán frá LÍ. Upplýs. 
Guðmundur 865 3022 

 
Lindargata -101 Reykjavík
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

 
Bugðulækur - Jarðhæð
Vorum að fá í sölu fallega 3ja her-
bergja jarðhæð á þessum vinsæla 
stað. Yfirfarið þak og dren. Nýlegt á 
baði. Uppl Sigurður í síma 616 8880 -

 
Hófgerði  -  Sérhæð 
Neðri sérhæð í vesturbæ Kópavogs. 
Íbúðin sjálf er 3ja herbergja 67 fm og 
aukaíbúðin í bílskúr er 45 fm.  
Uppl. Sigurður síma  
512 3606 eða 616 8880

 
Daggarvellir - Jarðhæð
Glæsileg 116,2 fm íbúð á jarðhæð 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

 
Rauðavað - Glæsileg
Glæsilega 104,9 fm 3-4 herbergja 
endaíbúð á 2. hæð ( efstu )   
Bílageymsla  fylgir. Verð 28,8 m 
Uppl. gefur Ísak S: 822-5588.

 
Vesturgata - Topp eign
Í einkasölu glæsilega 83,3 fm 2ja 
herbergja efri sérhæð í vönduðu húsi, 
byggt 2006 í hjarta Reykjavíkur. Stutt í 
alla þjónustu og fl. Verð 34,9 m Uppl. 
gefur Gylfi 822-0700

 
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

 
Sumarhús - Skorradalur
Í sölu sumarhús á frábærum stað 
innarlega í Skorradalnum.  Landið er 
mjög fallegt kjarri vaxið með frábæru 
útsýni yfir vatnið. Húsið er 50,4 fm með 
þremur svefnherb.  V 12,9 m. Uppl. Ísak 
S 8225588

OPIÐ HÚS

Höfum fengið til sölumeðferðar tvo áhugaverða kosti 
fyrir snjalla  veitingamenn og fjárfesta.

Café Blue sem rekin er í 245 m²  leiguhúsnæði  ásamt útisvæði á 
einum eftirsóttasta stað í Kringlunni. Staðurinn er í góðum rekstri í dag en 
vegna sérstakra aðstæðna óska eigendur eftir að nýir eigendur koma að 
rekstrinum.

Kaffivagninn Grandagarði. Um er að ræða fasteign og rekstur.  
Sögufrægur staður sem auðvelt er að stækka og gera að helsta viðkomu-
stað ferðamanna. Grandagarður er á skipulagi sem framtíðarathafnasvæði. 

Allar nánari upplýsingar um reksturinn gefur Guðmundur Valtýsson við-
skiptafræðingur s. 865 3022 á skrifstofu Þingholts Bæjarlind 4 Kópavogi.
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Hvað kostar
eignin mín?

Kíktu á 
www.fold.is

– eða hafðu samband
í síma 

552 1400 / 694 1401

Í fasteignaviðskiptum 
skiptir traust öllu máli

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og lögg. fast. • Einar Guðmundsson lögg. fast. • Kristín Pétursdóttir lögg. fast. • Rakel Viðarsdóttir viðskiptalögfr.

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

EIGNIR VIKUNNAR

Hverafold-parhús v. sjóinn.

Klyfjasel-einbýli

Einstaklega vel staðsett, talsvert endurnýjað parhús m. innbyggðum bílskúr við Hverafold í 
Grafarvogi. Húsið er staðsett við sjóinn á kyrrlátum stað með frábæru útsýni. Á efri hæð eru stofur 
með suðursvölum og endurnýjað eldhús, á neðri hæð eru 3 svefnherbergi, endurnýjað baðher-rr
bergi sjónvarpsherbergi/vinnuherbergi og þvottahús. Lóðin er skjólgóð og í góðri rækt. Skipti
möguleg á íbúð í Fossvogshverfi og víðar í austurborginni. Verð 47,5 millj.

Fallegt mikið endurnýjað einbýli, sem skiptist í hæð og ris á mjög góðum stað í seljahverfi. Á neðri 
hæð eru stofur, endurjýjað eldhús vinnurými, forstofuherbergi og gestasnyrting. Á efri hæð 3 svefn-
herbegi, endurnýjað baðherbergi og sjónvarpsherbergi sem auðvelt er að nýta sem svefnherbergi.
Húsið er mikið endurnýjað og lóðin í góðri rækt með palli og heitum potti. Eigninni fylgir bílskúr.
Skipti möguleg á 4ra herbergja íbuð í 101 eða 105. Verð 48,9 millj.

BOLLAGARÐAR 115, SELTNES
OPIÐ HÚS Á MORGUN ÞRIÐJUD. FRÁ 17:30-18

Bollagarðar 115, Seltjarnarnesi : Ca. 200 fm. vandað, velviðhaldið hús á mjög góðum stað við Bollagarða á Sel-
tjarnarnesi. Á neðri hæð eru stofur, eldhús , þvottahús, gestasnyrting, bílskúr o.fl. Á efri hæð eru 5 svefnherbergi,
baðherbergi og sjónvarpshol. Góð lóð er við húsið með pallaaðstöðu og heitum potti..Húsið eR við sjóinn með
frábæru útsýni. Gott verð 59,9 OPIÐ HÚS Á MORGUN ÞRIÐJUD. 5.2. FRÁ 17:30-18, VERIÐ VELKOMIN.

GRÝTUBAKKI 26- 2.HÆÐ
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD.6.2  FRÁ KL.17:30-18

Grýtubakki 26- 2.hæð: Rúmlega 100 fm. björt og falleg 4ja herbergja íbúð á annari hæð í blokk. Gott leik-kk
svæði á lóð.Barnvænt hverfi. Herbergin eru rúmgóð og stofan björt með vestursvölum. Gott verð 19,9 millj.
Viðar, 694-1401 sýnir í opnu húsi milli miðvikud. 6.217:30 og 18 í dag. Aneta á bjöllu.

LJÓSVALLAGATA 30-1.HÆÐ
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. FRÁ KL.17:30-18

Ljósvallagata 30, 1.hæð. Björt og falleg 2ja herbergja íbúð á þessum frábæra stað í vesturborginni. Íbúðin er 
ca. 63 fm og vel skipulögð og hönnuð. Stór baklóð með sameiginlegum geymsluskúr. 
OÐIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 5.2. FRÁ KL. 17:30-18 VERIÐ VELKOMIN. 

3ja herbergja

Barðavogur - risíbúð
Björt, falleg og rúmgóð rishæð í þríbýlishúsi við
Barðavog.   Efra ris er yfir íbúðinni og gefur það ýmsa 
nýtingarmöguleika. Frábært hverfi. Verð  18,9 millj.

4ra herbergja

Mávahlíð-RÚMGÓÐ RISHÆÐ
4ra herbergja íbúð í risi á góðum stað í Hlíðunum.
Þrjú svefnherbergi, baðherbergi, eldhús með
endurnýjaðri fallegri innréttingu. Gengt frá stofu á
suðursvalir. Verð 25,9 millj.

Einbýli

Bauganes-einbýli á stórri lóð m. bygg-
ingamöguleikum
Fallegt timburhús á stórri eignarlóð á góðum stað
í Skerjafirði.  Lóðin er skráð 628 fm., húsið stendur 
fremst í lóðinni og eru miklir möguleikar til frekari
bygginga á lóðinni . Verð 37,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Einbýlis og raðhúsum í
Kópavogi og Garðabæ,
Grafarvogi, Grafarholti, Árbæ, 
Breiðholti, Vesturborginni og á 
Seltjarnarnesi
Verðbil 40-120 millj.

Sérhæðum í Hlíða og
Laugarneshverfi, Vesturborginni
og á Seltjarnarnesi
Verðbil 30-50 millj.

Einbýlishúsum, 
raðhúsum og hæðum í 
miðborginni, Fossvogi, Túnum og 
Teigum og í Norðurmýri. 
Verðbil 30-90 millj. 

2ja, 3ja og 4ja
herbergja víðs vegar á
höfuðborgarsvæðinu.
Verðbil 16-30 millj.

Óskum eftir:

ÖLDUGRANDI 1 – ÍBÚÐ 305

Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Til sýnis  3ja herbergja ( alls líklega ca 104 fm áætluð séreign) endaíbúð á þriðju hæð í góðu fjölbýli staðsett 
fremst við sjóinn við hliðina á Eiðistorgi.  Frábært,  óheft útsýni yfir Flóann til Fjalla. Getur losnað strax. Stæði í 
bílskýli fylgir. Sér inngangur af svölum. Áhugasamir velkomnir milli 17.30 og 18.00 mánudag. Íbúðin er á 
3ju hæð, inngangur fyrir enda svalagangs.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17.30 TIL 18.00

OPIÐ HÚS

Rjúpufell 33
111 Reykjavík
Hagstætt 16m óverðtryggt lán 

Stærð: 96,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Fasteignamat: 17.550.000

Verð: 20.900.000
Remax Lind kynnir fallega og mikið endurnýjaða 4ra herb íbúð á annarri hæð, rúmgóð og björt stofa
með útgengi út á yfirbyggðar suðursvalir, opið eldhús með fallegri innréttingu og góðu skápaplássi. Þrjú
rúmgóð svefnherbergi með góðum skápum, sjónvarpshol og flísalagt baðherbergi hólf í gólf með
baðkari. Þvottahús innan íbúðar. Húsið sjálft er í góðu ástandi, álklætt og hefur verið vel við haldið.
Allar frekari upplýsingar veitir Kristín í síma 824 4031 eða kristin@remax.is - Remax Lind.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Kristín
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

kristin@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 4 febrúar 17:30-18:00

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

5107900

8244031
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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. 

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.

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.

Sóleyjarimi – 4ra herb. - Bílskýli
Fyrir 50 ára og eldri. Falleg 112 fm 4ra herb. íbúð 
á 1. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Fallegar 
innréttingar. Sér suðurgarður. Sér þvottah. 
í íb. Sérinngangur. Áhv. Íbúðalánasjóður ca.  
20 millj. 
Verð 25,9 millj.

Glæsibær – Einbýli
Glæsilegt 156 fm einbýlishús á einni hæð 
ásamt 28 fm bílskúr. Fallegar innréttingar. 
Gegnheilt parket. 5 svefnherbergi. Arinn í 
stofu. Stórglæsilegur garður með góðum 
timburpöllum og heitum potti. Sérlega fallegt 
útsýni út yfir Elliðaárnar. Glæsileg eign á 
frábærum stað. Verð 58,2 millj.

Klappakór – 3ja til 4ra herb. – Bílskýli
Mjög falleg nýleg 3ja til 4ra herb. 85 fm íbúð 
á 1. hæð í fjórbýlishúsi ásamt stæði í bíla-
geymslu. Fallegar innréttingar. Parket. Tvö góð 
svefnherbergi og eitt minna vinnuherbergi með 
glugga. Þvottahús í íbúð. Stæði í bílageymslu 
fylgir. Stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu. 
Verð 27,4 millj.
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N
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N
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N
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U
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Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Merkjateigur i Mosfellsbæ.
Vel staðsett 182 fm. efri sérhæð auk 39 fm. bílskúrs við 
Merkjateig. Sólskáli með heitum potti, 4 svefnherbergi og 
2 baðherbergi.   V. 42,5 m.  1796

Miðholt.
Mjög góð 83 fm. íbúð á 2. hæð í vönduðu fjölbyli við 
Miðholt.  Tvö góð svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi með 
lögnum fyrir þvottavél og þurkara. Björt stofa með útgengi 
á svalir í suður. Góð sameign.   V. 20,3 m.  2035

Hofslundur  í Garðabæ. 
Vel staðsett  273 fm. einbýli sem skiptist í 138 fm. hæð, 
69 fm. kjallara og 66 fm. bílskúr. Húsið stendur á fallegri 
eignarlóð á vinsælum stað.   1756

Asparteigur-Mosfellsbæ.
Afar glæsilegt 223 fm. parhús á tveimur hæðum við 
Asparteig í Mosfellsbæ. Vönduð gólfefni og innréttingar. 3 
stór herbergi, flott eldhús og tvö baðherbergi. Innangengt 
í rúmgóðan bílskúr. Eign fyrir vandláta. Skipti á ódýrari 25-
30 millj. kemur vel til greina.  V. 48,9 m. 8514

Brattholt 
145 fm. raðhús á tveimur hæðum við Brattholt.  Parket 
á gólfum.  3 svefnherbergi. Sólskáli með  arni. Sólpallur í 
suður. Hagstætt verð.  V. 28,9 1982

Blíðubakki. Glæsilegt hesthús.
Vorum að fá í sölu afar vandað og vel byggt 13 hesta hús 
við Blíðubakka í Mosfellsbæ.  Allt fyrsta flokks. Flottar inn-
réttingar. Mjög gott gerði.  Kaffistofa, snyrting og sertustofa 
á efri hæð. Þetta er eitt það flottasta .   1998

Hjallavegur.
Mjög vel staðsett efri sérhæð auk kjallara á þessum 
vinsæla stað. Hæðin er 86.7 fm. og kjallarinn 71,7 samt. 
158.4 fm. Gott skipulag og góðar innréttigar.  
V. 39 m.  2028

Bæjargil.
Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202 
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott 
eldhús. Sólpallur í suður.  V. 53,9 m.  8504

Ægisgata.
Glæsileg 95 fm. íbúð á 2. hæð í þessu glæsilega húsi 
við Ægisgötu. Húsið er allt ný standsett að utan. Íbúðin 
öll tekin í gegn og endurnýjuð 2003. Flott eign á góðum 
stað.   v. 29,9 m.  8530

MIKIL SALA - MIKIL SALA 
VILTU SELJA - VILTU KAUPA

LAUSNIN ER FASTEIGN.IS

Ólafur B. Blöndal 
Lögg. fasteigna- 
fyrirtækja og 
skipasali

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Sími 5 900 800
Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Gísli Rafn  
Guðfinnsson 
sölufulltrúi 

Davíð Davíðsson 
sölufulltrúi 

Ólafía Ólafsdóttir 
sölufulltrúi 

Jón Víkingur 
Hálfdánarson 
sölufulltrúi
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BÍLAR &
FARARTÆKI

FORD Fusion trend. Árgerð 2004, 
ekinn 103 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 790.000 kr TILBOÐ 550.000 kr 
Rnr.222290.100 % Visa lán

TOYOTA Corolla s/d terra. Árgerð 2007, 
ekinn 89 Þ.KM, bensín, 5 gírar.Verð 
1.550.000.TILBOÐ 1.390.000 kr stg 
Rnr.103961.

TOYOTA Yaris sol. Árgerð 2012, ekinn 
21 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.580.000. Rnr.104577.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

DIESEL HIACE !
Toyota Hiace 4WD Langur diesel 
Turbo 11/2006 ek 129 þ.km verð 2190 
þús. s. e. lokun 864 8989.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

VILTU KAUPA EÐA SELJA!!, Komdu 
til okkar, sendu okkur mail á 
100bilar@100bilar.is eða hringdu í 
síma 5179999, Skráðu bílinn frítt hjá 
okkur. Kíktu á www.100bílar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 12-16.
www.100bilar.is

NISSAN Pathfinder. Árgerð 2006, 
ekinn 121 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.790.000. Rnr.160279. VERÐ NÚ 
kr: 3.290.000,-

MMC Pajero. Árgerð 2007, ekinn 
157 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.090.000. Rnr.110140. VERÐ NÚ kr: 
3.590.000,-

TOYOTA Land cruiser 120 vx. 
Árgerð 2005, ekinn 148 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.090.000. 
Rnr.100174. VERÐ NÚ kr: 3.890.000,-

 MERCEDES BENZ C 200 kompr 
(245). Árgerð 2004, ekinn 153 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.890.000. 
Rnr.140070. VERÐ NÚ kr: 1.490.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

 Bílar til sölu

Ford Focus og Nissan Leaf rafbílar 
með niðurgreiðslum frá bandarískum 
stjórnvöldum og tímabundinni 
niðurfellingu aðflutningsgjalda á 
Íslandi. 90% lægri reksturskostnaður! 
Þú stingur bílnum í samband eins og 
öðrum raftækjum. Rafbílar, Metanbílar, 
Metanbreytingar, Bensín og Díselbílar. 
Betra verð á nýjum og notuðum bílum 
frá öllum helstu framleiðendum. 
Islandus.is S. 5522000

 0-250 þús.

W polo 96‘ E 142 þ, 2ja dyra, ný 
tímareim skoðaður 2013 v. 155 þ. 
Sími: 8459290

 500-999 þús.

VW Polo árg. 2000 silfur 3.d. v.st., b.sk. 
ek. 134 þ. km. Verðhugm. Kr. 430 þús. 
Uppl. gefur Guðmundur S. 893 5600

Suzuki Swift GL árg. 2007 eirsans 5 
d. v.st., b.sk. ek. 133 þ.km. Verðhugm. 
Kr. 950 þús. Uppl. gefur Guðmundur 
S. 893 5600

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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

 Vinnuvélar

Eigum úrval af Hardox stálskerum, 
ísblöðum, karbítblöðum og boltum 
í skerablöð, á góðu verði. Sendum 
samdægurs hvert á land sem er. 
Aflvélar ehf, Vesturhraun 3, 210 
Garðabæ, S:480-0000

 Lyftarar

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

 Bátar

 Varahlutir

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

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.

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.

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.

 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

BJÖSSI MÁLARI KEMUR 
HÚSINU Í STAND!

Geri tilboð í málningarvinnu utan 
húss sem innan. Einnig múr- og 
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S: 
896 4824 malarameistarar@simnet.is 
malarameistarar.is

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

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

20% afsláttur fyrir eldriborgara og 
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S. 
778 0100.

 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

VIÐHALD FASTEIGNA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Allskyns viðhald en sérhæfum okkur 
í gluggaskiptum. Upplýsingar í síma: 
869 4479.

Smiður getur bætt við sig verkefnum 
úti sem inni, föst verð tilboð eða 
tímavinna. Uppl. í síma 865 7026.

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

 Tölvur

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

 Spádómar

908 1888
Spásími Daddýar alla daga aðeins 

frá kl. 16-21. 250 kr. mín.

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

Save the Children á Íslandi
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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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 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

FRAMLENGJUM ÚTSÖLUNA 
TIL 4. FEB

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

Öryggis- og peningaskápar 25% 
afsláttur á meðan birgðir endast.

Ungnautakjöt beint frá býli. Hakk, 
gúllas og steikur. 1850.-kr/kg www.
myranaut.is s. 8687204.

ELDVARNARHURÐIR
Til sölu hvítmálaðar 

eldvarnarhurðir sem nýjar með 
öllu þar með talið sjálflokandi 
lömum. Verð aðeins kr.65.000,- 

án/vsk.
Upplýsingar í síma 822-7303 / 

eirikur@stracta.is

 Óskast keypt

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.

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

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.

 Verslun

WWW.HUSH.IS
Styttist í Valentínusardag. Kíktu á 
útsöluna hjá hush.is og veldu eitthvað 
fallegt handa elskunni þinni. Eigum 
We-Vibe unaðstæki ársins

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

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

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

Viltu gott nudd í huggulegu 
umhverfi. Þarftu að ná úr þér þreytu, 
vöðvabólgu, eymslum í mjöðmum eða 
streytu. Einnig með sána, húðburstun 
og olíumeðferð. Þá er Jera nuddstofan 
fyrir þig. S: 659 9277.

NULL
Faglegt heilsunudd og slakandi. Sími 
771 2117. Zula-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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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.

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

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

ÍBÚÐ Í HAFNARFIRÐI
3ja herb. íbúð að Álfholti. 
Mánaðarleiga 170þ. kr. Langtímaleiga. 
Umsóknir sendist á thjonusta@365.is 
merkt „leiga”.

Room for rent, herbergi til leigu í 101 
RVK. Uppl. S.862 1846

Til leigu 2 herb íbúð í miðbæ 101 Rvk. 
120 pr. mán. 2 mán. fyrirfram. Með/án 
húsgagna. Einnig 3 herb. á 140 á mán. 
Uppl. 776 3260.

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.

 Geymsluhúsnæði

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

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.

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óskum eftir fólki í aukastarf. Hentar 
vel með skóla eða annarri vinnu. 
Góðir tekjumöguleikar fyrir réttan 
aðila. Áhugasamir geta sent póst á 
eli@tmi.is

CAFÉ ROSENBERG
Óskum eftir starfsfólki í sal og 

á bar. Íslensku kunnátta skilyrði. 
Áhugasamir mæti á staðinn 
á milli 15 - 17 mánudag og 

þriðjudag.
Þórður S. 551 2442.

Stundvís, reglusamur góður 
starfskraftur óskast í störf 
við kjötborð. Helst með 
reynslu. Matreiðslumaður eða 
kjötiðnaðarmaður kemur til greina. 
Uppl. Kjöthöllin Háaleitisbraut 58-60. 
S.553 8844.

 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.

Maður á milli 60-70 óskar eftir starfi. 
Reglusamur, góða heilsu, vanur 
vaktavinnu og eftirlitstörfum og talar 
nokkur tungumál. Árni sími 692 4510

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

FÉLAGSFUNDUR F4X4
 

Annar félagsfundur ársins verður 
mánudagskvöldið 

4. febrúar. kl. 20:00 

Dagskrá 
- Aðstoð þyrlu við óhöpp í 

óbyggðum, Viggó M. Sigurðsson, 
Landhelgisgæsla Íslands 
- Ofkæling, einkenni og 

viðbrögð, Marvin Ingólfsson, 
Landhelgisgæsla Íslands 

- Innanhúsmál 
- Stórferð F4x4 2013 

- Ferðafrelsismál

Kaffi verður um kl. 21:00 
Fundarstaður er Hótel Natura 

(áður Hótel Loftleiðir).

Námskeið fyrir starfandi og verðandi  
verkstjórnendur
Markmiðið er að þjálfa millistjórnendur í að taka á málum 
er varða hagsmuni fyrirtækja og starfsmanna.

Námsþættirnir eru yfir tuttugu. Meðal þeirra eru: 

 Samskipti í starfi   Hvatning og starfsánægja 
 Nútíma stjórnunarhættir   Mannauðsstjórnun
 Áætlanagerð     Stjórnun breytinga

Námskeiðið er samtals 85 stundir og skiptist í tvo hluta. 
Næsta námskeið hefst 4. mars 2013.

Ath: Verkstjórar geta sótt um styrk í menntunarsjóð VSSÍ 
og SA fyrir allt að 80% af námskeiðsgjaldi. Umsóknar-
eyðublöð er að finna á www.vssi.is undir eyðublöð.

Nánari upplýsingar og skráning hjá Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands í síma 522 9000 og á vefsíðu okkar www.nmi.is.

Verkstjórnarnámskeið

Blöndulína 3 ( 220 kV ) frá 
Blöndustöð til Akureyrar

Mat á umhverfisáhrifum - álit Skipulagsstofnunar
Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfis-
áhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. Skipulagsstofnun 
telur að neikvæðustu áhrif Blöndulínu 3 verði sjónræns 
eðlis  og áhrif á landslag og þar með einnig á útivist og 
ferðaþjónustu og að heildaráhrif fyrirhugaðra framkvæmda 
m.t.t. þessara umhverfisþátta verði talsvert neikvæð. Þá telur 
Skipulagsstofnun að Blöndulína 3 muni hafa neikvæð áhrif 
á landnotkun þar sem hún mun liggja um landbúnaðarhéruð 
og raska ræktuðu landi og beitarlandi auk takmarkana á 
landnýtingu vegna byggingarbannssvæðis.  

Skipulagsstofnun telur að þar sem ekki hefur verið unnt að 
leggja mat á áhrif efnistöku á hina ýmsu umhverfisþætti þurfi 
að setja eftirfarandi skilyrði áður en til leyfisveitinga komi: 

Áður en viðkomandi sveitarfélag veitir framkvæmdaleyfi til 
byggingar Blöndulínu 3 innan síns sveitarfélags, þurfa að 
liggja fyrir niðurstöður málsmeðferðar samkvæmt lögum um 
mat á umhverfisáhrifum vegna efnistöku úr þeim námum sem 
notaðar verða.

Ennfremur telur Skipulagsstofnun að við leyfiveitingar þurfi að 
setja eftirfarandi skilyrði:
1. Landsnet þarf að endurheimta jafn stórt votlendi og 

tapast við fyrirhugaðar framkvæmdir í samráði við 
Umhverfisstofnun og viðkomandi sveitarstjórnir og að ljóst 
sé á hvaða svæðum endurheimt eigi að fara fram.

2. Landsnet þarf að leggja fram áætlun um vöktun á áflugi 
fugla á raflínur þar sem skýrt komi fram hvaða svæði eru 
skilgreind sem vöktunarsvæði og að jafnframt komi fram 
til hvaða sérfræðiaðila Landsnet hafi leitað til að skilgreina 
þessi svæði og hverjir framkvæmi vöktunina. Í áætluninni 
þarf að koma fram að niðurstöður vöktunar verði bornar 
undir Umhverfisstofnun með mótvægisaðgerðir í huga. 

3. Landsnet þarf að hafa samráð við Minjastofnun Íslands um 
mótvægisaðgerðir m.a. hvaða fornleifar nauðsynlegt sé að 
merkja og með hvaða hætti það verði gert og að skrá þurfi 
fornleifar á þeim jörðum þar sem ekki hefur fengist leyfi 
landeigenda til skráningar. 

Álitið í heild liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 
166, 150 Reykjavík. Álit Skipulagsstofnunar og matsskýrslu 
Landsnets er einnig að finna á heimasíðu stofnunarinnar: 
www.skipulagsstofnun.is. 

Skipulagsstofnun

námskeið

tilkynningar

Save the Children á Íslandi
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www.fasteignasalan.is 
 

25,9 m 

27,9 m 

49,7 m 

25,9 m 

26,9 m 

Elín Viðarsdó r 
Löggiltur fasteignasali 

Sími: 695 8905  elin@fasteignasalan.is 

Lóa Sveinsdó r 
Sölufulltrúi 

Sími: 698 8733  loa@fasteignasalan.is 

N     
M       

         
   . F  . 

Við höfum dýrmæta og góða reynslu í fasteignaviðskiptum 
og stöndum við bakið á þér alla leið. 

 

35,0 m 

Stangarholt 26  
Opið hús þriðjud. 05.02. kl 18.00-18.30 
6 herbergja íbúð 
100,7fm auk 29,8fm bílskúrs 
4 svefnherbergi 
Eldhús endurnýjað 2007 
Vel viðhaldinn eign 

Ólafsgeisli 69  
Opið hús þriðjud. 05.02. kl 19.00-19.30 
Tilbúið að utan, fokhelt að innan 
Skráð 214,9 fm, óskráð ca. 100 fm 
Möguleiki á aukaíbúð 
Jeppabílskúr 36,4 fm. aukin lofthæð 
Möguleiki á að afhendist lengra komið 

Klukkurimi 17  
Opið hús fi.dag 07.02. kl 17.00-17.30 
Rúmgóð 4 herb., 101,5 fm.  
3 góð svefnherbergi 
Sér inngangur 
Gott viðhald  
Dýrahald leyft 

Flétturimi 9  
Opið hús fi.dag 07.02. kl 18.00-18.30 
Rúmgóð 3 - 4 herb., 114,5fm 
Innangengt í lokað bílskýli 
Þvottahús innan eignar 
Stór SV verönd  
Möguleiki á sk. á dýrari innan hverfis 

24,8 m 

26,9 m 

Flétturimi 31, jarðhæð 
Opið hús miðv.d. 06.02. kl 17.30-18.00 
4ra herb. 118,4 fm.  
Garður í suður- og vesturátt  
Frábært útisvæði fyrir börn  
Snyrtileg íbúð. Opið bílskýli 
Útgengi út í garð úr eldhúsi og stofu 

24,9 m 

37,2 m 

Sporhamrar 8, jarðhæð  
Opið hús þiðjud. 05.02. kl 18.30-19.00 
2-3ja herb. 93,6 fm   
Bílskúr 21 fm. Pallur 30fm  
Stór stofa 
Geymsla inní íbúð  
Þvottaaðstaða á baðherbegi  

Veghús 31, 3. hæð    
Opið hús mánud. 04.02. kl 17.30-18.00 
5 herb. 185.8 fm   
2 hæðir  
Bílskúr 24.2 fm 
Endurnýjað eldhús  
Tvö baðherbergi. Þvottahús inní íbúð  

Rauðhamrar 3 3. hæð  
Opið hús þriðjud. 05.02. kl 17.30-18.00 
4ra herb. 112 fm.  
Rúmgóð herbergi  
Þvottahús innan íbúðar  
Frábært útsýni til suðurs 
Stórar svalir. Laus fljótlega 

Fléttuvellir 36
221 Hafnarfjörður
Glæsilegt og vel skipulagt einbýli

Stærð: 231,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 44.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000
RE/MAX LIND kynnir : Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð. Rúmgóð og björt stofa með
gólfsíðum gluggum og útgengi út í garð, möguleiki á arni í stofu. Eldhús með fallegri eikarinnréttingu,
granítborðplata. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Gestasnyrting flísalögð í hólf og gólf. Aðalbaðherbergi,
flísalagt í hólf og gólf, nuddhornbaðkar. Allar frekari upplýsingar veitir Hannes í síma 699 5008 eða
hannes@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Kristín
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

kristin@remax.is

Hannes
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 4 febrúar 18:00-18:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

5107900

8244031

699 5008

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR
Stekkjargata 71 í Reykjanesbæ
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja ásamt garðskála og 
bílskúr. Íbúðin er um 110 fm og bílskúrinn um 25 fm.  
Verð búseturéttarins er um kr. 6.6 millj. og eru mánaðargjöldin um 148.000.-. 
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.

Víkurbraut 32C, Höfn í Hornafirði
Til endurúthlutunar er búseturéttur í raðhúsi. Íbúðin er 2ja herbergja um 72 fm. Verð bú-
seturéttar er um kr. 2.4 millj. og eru mánaðargjöldin um kr. 81.000.-. Í mánaðargjaldinu er 
allt innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.
Umsóknarfrestur er til  11. febrúar  n.k.

Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins í síma 552-5644 milli kl. 9-15. 
Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar um íbúðirnar og aðrar íbúðir í sölumeðferð á 
heimasíðu Búmanna.

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Þjóðbraut 1, Akranesi
Til sölu er búseturéttur í 3 herbergja 
íbúð um 103 fm. Íbúðin er á sjöundu 
hæð í átta hæða lyftuhúsi. Stæði í 
bílakjallara fylgir íbúðinni.
Ásett verð er kr. 6,5 millj. og mán-
aðargjöldin eru um kr. 157.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt nema 
rafmagn samkvæmt mæli.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða 
íbúðirnar og taka þátt í að gefa 
tilboð þurfa að panta tíma á skrif-
stofu Búmanna í síðasta lagi 11. 
febrúar  n.k.
Tilboðsfrestur er til 15. febrúar  n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn 
geta gefið tilboð í búseturéttinn.

Þeir sem áhuga hafa er bent á að 
hafa samband við skrifstofu félagsins 

að Kletthálsi 1 í síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst á netfangið 
bumenn@bumenn.is

MorGUnþÁT 
turinn Ómar 
alLa vIRka 
dagA kl. 7

hlustið
trúið
hlýðið 

HARMA
   GEDDON



4. febrúar 2013  MÁNUDAGUR| MENNING | 18

BAKÞANKAR 
Sr. Sigurðar Árna 
Þórðarsonar

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

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

Gjafakvíði er skelfilegur og getur farið 
illa með fólk. Hvað ættir þú að gefa 

afa í afmælisgjöf? Hvað í ósköpunum vill 
frænkan sem verður sjötug í næstu viku? 
Já, hvað er hægt að gefa pabba, mömmu 
og öllum hinum sem eiga allt og vilja ekki 

fleiri hluti í yfirfulla íbúð? Það getur 
beinlínis verið illvirki að gefa fólki fleiri 
hluti! Mörg þeirra sem eru á „þriðja 
aldrinum“ vilja úr stóru íbúðunum 
sínum og leita að minna húsnæði. Þau 
vilja alls ekki fleiri styttur, skálar, vasa 

eða myndir heldur reyna að losna 
við hluta búslóðar sinnar. Hvað 

er til ráða?

Á GJAFAVANDANUM er 
frábær lausn. Það er gjöf 
sem gefur, gleður, gerir 
gagn og tekur ekkert pláss 
í yfirfullri íbúð. Það er 
gjöfin frá Hjálparstarfi 
kirkjunnar. Hún mætir 
þörf, eflir líf margra 
og bjargar líka mörgum 
mannslífum. Þú greiðir 

Hjálparstarfinu peningaupp-
hæð og færð gjafabréf sem 

þú afhendir ömmu, frænda 
eða þeim sem þú vilt gleðja. En 

svo fá einhver í Afríku, á Ind-
landi eða á Íslandi stórkostlega 
gjöf sem kemur að gagni. Allir 
njóta svona upplifunargjafar.

GJAFAÚRVAL Hjálparstarfsins er ríku-
legt. Kíktu á vefinn www.gjofsemgefur.
is. Hver vill ekki bjarga barni? Það kost-
ar aðeins 6.000 krónur að frelsa barn úr 
skuldaánauð. Skóladót handa börnum kost-
ar 2.500 kr. Saumavél er hagnýt gjöf hvar 
sem er í heiminum og stórkostleg í Afríku. 
Saumavél bætir ekki aðeins fatamál fjöl-
skyldu og samfélags, heldur getur líka 
orðið atvinnutæki og bætt tekjur eigand-
ans. Slíkt þarfaþing kostar 11.500 kr. Hægt 
er að færa matarþurfi fjölskyldu geit, sem 
gefur af sér mjólk og kjöt, 3.200 kr. Og 
þegar fólk á stórafmæli getur stórfjölskyld-
an sameinast um að gefa stórgjöf. Brunn-
ur kostar 180 þúsund og leysir heilt þorp 
úr fjötrum veikinda og þrældóms. Hreint 
vatn er mál lífsins. Átta hundruð milljónir 
manna hafa ekki aðgang að hreinu vatni. 
Brunnur í þorpi getur bjargað lífi mann-
fjölda. Gleður þitt fólk að bjarga mann-
fólki? Möguleikarnir eru margir og á mis-
munandi verði.

SEXTUGSAFMÆLI, sjötugsafmæli, átt-
ræðisafmæli. Þá eru gjafabréfin svarið. 
Svo eru þau hentug í fermingargjöf, jóla-
gjöf, samúðargjöf eða til að fagna áfanga 
á lífsvegi fólks. Á gjafabréfið er hægt að 
skrifa persónulega kveðju. Enginn þarf 
lengur að kvíða afmæli eða viðburði í fjöl-
skyldunni. Og svo er líka hægt að gefa fólki 
með húmor þarfa gjöf sem bætir heilsufar 
margra. Kamar kostar aðeins 8.500!

Gefðu geit!LÁRÉTT
2. eyja í asíu, 6. samtök, 8. samræða, 
9. forsögn, 11. tveir eins, 12. mæliein-
ing, 14. fjandi, 16. org, 17. traust, 18. 
skjön, 20. gangflötur, 21. innileikur.

LÓÐRÉTT
1. umrót, 3. bardagi, 4. þjappari, 5. 
einkar, 7. ólíkindalæti, 10. púka, 13. 
sigað, 15. ekkert, 16. hljóma, 19. gyltu.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. java, 6. aa, 8. tal, 9. spá, 
11. ll, 12. karat, 14. satan, 16. óp, 17. 
trú, 18. mis, 20. il, 21. alúð. 

LÓÐRÉTT: 1. rask, 3. at, 4. valtari, 5. 
all, 7. apaspil, 10. ára, 13. att, 15. núll, 
16. óma, 19. sú.

Batman? 
Óvænt 

ánægja!

Vá! 
Þú hefur 
breyst!

Og ef ég má 
gerast svo 

kræfur...

Ekki 
til hins 
betra!

Í alvör-
unni?

Nei... og 
hann nefndi 

nefið 
á mér!

Nú? Varstu ekki 
búinn að vera 
jafn duglegur 

og Bruce Wayne 
í ræktinni?

Mig dreymdi að 
ég væri Batman 
í nótt! Það gekk 
ekki vel!

Rosalegur vöxtur 
á grasinu, ha?

Auðvitað mátti 
hann koma með! 
Hver heldurðu að 
hafi blásið bátinn 
upp fyrir okkur?

Hérna, 
mamma, 
Þetta er 

handa þér.

Nú?
Þetta er það besta og 
yndislegasta sem þú hefur 
nokkurn tíma gert 
fyrir mig.

Hversu lengi 
heldurðu að þú 
getir látið það 

endast?

Ég er 
svo ham-

ing ju-
söm.



SarotechSarotech
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BÆKUR ★★★ ★★

Appelsínur frá Abkasíu. Vera 
Hertzsch, Halldór Laxness 
og hreinsanirnar miklu
Jón Ólafsson
JPV-ÚTGÁFA

Saga Veru Hertzsch hefur vakið 
forvitni og samúð meðal íslenskra 
lesenda lengi. Hún tengir Íslend-
inga, íslenska sögu og bókmennta-
sögu við einn af mestu harmleikjum 
tuttugustu aldarinnar, hreinsan-
ir sovéska kommúnistaflokksins á 
fjórða áratugnum og Gúlag-fanga-
búðakerfið sem setti mark sitt á 
sovéskt samfélag fram eftir öld-
inni. Vera var þýskur kommúnisti 
sem fluttist til Sovétríkjanna og bjó 
þar og starfaði. Hún var gift landa 
sínum, gyðingi, en því hjónabandi 
var lokið þegar hún kynntist ungum 
íslenskum námsmanni, Benjamín 
Eiríkssyni sem hún eignaðist með 
dótturina Erlu Sólveigu árið 1937. 

Eins og þúsundir annarra kvenna 
í Sovétríkjunum var Vera handtek-
inn vegna meintra glæpa eigin-
manns síns og send fyrst í fang-
elsi og síðan í fangabúðir. Hún lést 
í fangabúðum árið 1943 en um örlög 
dóttur hennar verður ekki vitað 
með vissu. Örlög Veru og Sólveig-
ar eru lík örlögum annarra fórn-
arlamba Gúlagsins og um þær eru 
litlar heimildir og engar frá Veru 
sjálfri. Áhugi Íslendinga á sögu 
hennar helgast fyrst og fremst af 
því að Halldór Laxness varð hluti 
hennar. Hann var viðstaddur þegar 
Vera var handtekin og sagði frá 
þeirri reynslu sinni, fyrst í Gerska 
ævintýrinu stuttu eftir að atburð-
irnir gerðust, síðar í Skáldatíma þar 
sem hann gerði tilraun til að rétt-
læta framkomu sína og viðhorf til 
Sovétkerfisins.

Bók Jóns Ólafssonar, Appelsínur 
frá Abkasíu, segir þessa sögu eftir 
bestu fáanlegum heimildum og 
greinir viðbrögð Halldórs og ann-
arra við henni. En bók Jóns er ekki 
nema að takmörkuðu leyti um Veru, 
til þess er einfaldlega ekki nógu 
mikið um hana vitað. Saga hennar 
verður Jóni á hinn bóginn tilefni til 
að segja stærri sögu, sögu hreins-
ananna og fangabúðakerfisins í 
Sovétríkjunum. Þessa sögu segir 
Jón á áhrifaríkan hátt. Hann sýnir 
fram á það hvernig kerfið tekur 

smám saman á sig sjálfstætt líf og 
fer að lúta sínum eigin lögmálum. 
Jón segir líka sögu Veru með því 
að styðjast við frásagnir annarra 
fanga sem sögðu frá reynslu sinni, 
þannig fæst mynd af því hver saga 
Veru gæti hafa verið.

Meginspurningin að baki bók 
Jóns er kannski sú sama og Benja-
mín Eiríksson taldi Halldór Lax-
ness víkja sér undan í Skálda-
tíma: „Hvers vegna ljúga menn?“ 
og þá ekki síður „hvers vegna 
trúa menn?“. Sú spurning snýr að 
íslenskum kommúnistum og sósí-
alistum en líka að hinum almenna 
borgara í Sovétríkjunum á tímum 
Stalíns. Kerfið virkaði meðal ann-
ars vegna þess að flestir, þar með 
taldir margir fanganna sjálfra, 
trúðu á það og beygðu sig undir það.

Bók Jóns er vel skrifuð og skýr 
úttekt á viðfangsefninu, einstaka 
sinnum saknar maður aðalpers-
ónunnar, Veru Hertzsch sjálfrar, 
af sviðinu og framanaf er nokkuð 
um endurtekningar í frásögninni. 
Á stöku stað er frásagnaraðferðin 
líka svolítið köflótt, yfirleitt segir 
Jón frá á hlutlægan hátt en bregður 
einstaka sinnum fyrir sig sviðsetn-
ingum eða lýsingum á tilfinningum 
persóna án þess að það bæti endi-
lega við heildarmyndina. En þegar 
á allt er litið er hér komið mikil-
vægt rit um sögu tuttugustu ald-
arinnar byggt á mikilli yfirsýn og 
traustum fræðilegum vinnubrögð-
um.  Jón Yngvi Jóhannsson

NIÐURSTAÐA: Mikilvæg og fróðleg 
bók um einn stærsta harmleik tuttu-
gustu aldarinnar, sannleika og lygi.

„Hvers vegna 
ljúga menn?“

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
MÁNUDAGUR 04. FEBRÚAR 2013 

Uppákomur
08.10 Boðið verður upp á jógahug-
leiðslu í Hafnarborg í tengslum við sýn-
ingu Bjargar Viggósdóttur, Aðdráttarafl, 

hringlaga hreyfing í Hafnarborg. Gengið 
er inn frá Strandgötu.

Tónlist
17.30 Gítarleikarinn ungi Magnús Orri 
Dagsson flytur nokkur einleiksverk á 
gítar í tónleikaröðinni Te og tónlist á 
Bókasafni Seltjarnarness. Aðgangur er 
ókeypis.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

LEIKHÚS ★★ ★★★

Nóttin nærist á deginum. 
Höfundur: Jón Atli Jónasson. Helstu 
hlutverk: Hilmar Jónsson, Elva Ósk 
Ólafsdóttir og Birta Huga Selmudóttir. 
BORGARLEIKHÚSIÐ

Leikritið Nóttin nærist á deg-
inum eftir Jón Atla Jónasson 
er sprottið upp úr smásögu sem 
birtist eftir hann í Tímariti Máls 
og menningar árið 2011. Sagan 
gerist í hálfkláruðu húsi í ystu 
byggðum höfuðborgarsvæðisins 
og aðalsögupersónurnar eru hjón 
á miðjum aldri sem hafa farið illa 
út úr hruninu. 

Jón Atli og leikstjórinn Jón 
Páll Eyjólfsson eru því hér enn 
að glíma við íslenskan veruleika 
eftir hrunið.

Sviðsmyndin er ansi flott, 
raunsæisleg þannig að smíðajárn-
ið stóð út í salinn. Búningarnir 
voru líka skemmtilegir, sérstak-
lega náttföt fjölskylduföðurins 
sem bera þess merki að hafa verið 
keypt þegar betur áraði en eru nú 
orðin að hversdagsfatnaði.

Upphafsmínútur verksins eru 
mjög hlaðnar upplýsingum um 
það hver staða hjónanna Þóris og 
Veru er. Þau eru að þrífa íbúð í 
kjallara hússins svo þau geti leigt 

hana út til að standa undir skuld-
bindingum, en vonir þeirra um að 
dóttir þeirra snúi heim úr námi og 
flytji í íbúðina eru að engu orðnar.

Þó er engin örvænting í þess-
um framkvæmdum eða samræð-
unum. Þó þau segist vera að missa 
húsið trúum við því varla. Þórir er 
vissulega fúll og pirraður, en þar 
sem hjónin standa í hálfkláruðum 
kjallaranum sjá áhorfendur ekki 
neina raunverulega örvilnun. 

Sem gerir stóra viðsnúninginn í 
verkinu, þegar Þórir snappar, hér 
um bil óskiljanlegan.

Nú er nokkuð snúið að fjalla um 
verkið án þess að ljóstra of miklu 
upp um framvinduna, en helstu 
vandræðin snúa að því hvað Þórir 
og Vera eru ófullkomnar pers-
ónur. Það er lítið hægt álykta um 
bakgrunn þeirra eða félagslega 
stöðu og lengi framan af verk-
inu var ekki á þeim að finna að 
þau hefðu deilt lífi sínu áratugum 
saman. 

Sérstaklega var innra ferðalag 
Veru óljóst og ómarkvisst. Angist 
hennar er sönn í meðförum Elvu 
Óskar Ólafsdóttur, en einkenni-
lega yfirborðskennd. Hvað er þess 
kona að hugsa? Viðbrögð hennar 
við breyttum aðstæðum eru mjög 
einkennileg. Ef geðveila Þóris átti 
að minna á reiða eftir-hruns net-
skrifara í afneitun, eins og gefið 

var í skyn í verkinu, var þá mátt-
leysislegt múður eiginkonunnar 
táknrænt fyrir hina sem allt láta 
yfir sig ganga? Hafi það verið 
meiningin bar táknsagan dram-
að ofurliði, það var engin leið að 
tengjast þessu fólki.

Þó gekk betur að skilja Þóri. 
Hilmar Jónsson fór með hlutverk 
hans og gerði það mjög vel, var 
verulega óhugnanlegur á sjarm-
erandi hátt og það var gaman að 
sjá klikkun persónunnar magnast 
þegar á leið. 

Inn í atburðarásina dregst 
svo stúlka, leikin af hinni 16 ára 
gömlu Birtu Huga Selmudóttur. 
Birta stendur sig með sóma, ekki 
síst þegar kom að líkamstjáningu, 
en persóna hennar hafði engan til-
gang í fléttunni og hinar persón-
urnar brugðust ekki við henni 
sem fullgildri manneskju, án þess 
að augljós ástæða væri fyrir því. 
Var hún kannski fulltrúi ungu 
kynslóðarinnar sem enginn hlust-
ar á en hefur hvort sem er ekkert 
til málanna að leggja?

Endir verksins var þó ansi 
sterkur, það er alltaf gaman þegar 
lausnin er full af spurningum án 
þess þó að vera í lausu lofti.

Arndís Þórarinsdóttir

Í HNOTSKURN: Táknsaga sem býður 
upp á fátt óvænt.

Að byrja upp á nýtt

Soffía Sæmundsdóttir opnar sýn-
inguna Kleine Welt í Herberginu 
í Kirsuberjatrénu við Vestur-
götu. fimmtudaginn 7. febrúar. 
Þar sýnir hún verk sem hún vann 
fyrir stuttu í vinnustofudvöl í 
Lukas Künstlerhaus í Þýskalandi. 

Í Kleine Welt, eða smáheimi, 
eins og það útleggst á íslensku, 
er sjónum beint að því smáa, 
hugarfluginu gefinn laus taumur 
og áhersla lögð á að gefa innsýn 
í vinnuferli og þróun verka með 
því að vinna tvær sýningar sam-
tímis. 

Soffía leitast við að fara með 
áhorfandann á nýjar slóðir með 
því að vinna með leirklump eða 
vatnsliti, lakk og blek á litlar 
pappírsarkir og þróa með því 
myndheim sem kemur á óvart. 
Verkin voru öll unnin í nóvember 
síðastliðinn. 

Sjálfstætt framhald sýningar-
innar verður í upphafi sumars í 

sýningarsal Grafíkfélagsins við 
Tryggvagötu.

Sýningin er opin á verslun-
artíma Kirsuberjatrésins en á 
Safnanótt til miðnættis. Hún 
stendur til 24. febrúar.

Smáheimur Soff íu  
Soff ía Sæmundsdóttir opnar einkasýningu

KLEINE WELT  Er sýning á verkum 
Soffíu Sæmundsdóttur.



Láttu hjartað ráða

„Rauðrófusa� er góður valkostur fyrir þá 

sem vilja hugsa vel um heilsuna.“  
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BESTI LEIKAR ÁRSINS - BESTI LEIKSTJÓRI ÁRSINS - BESTA MYND ÁRSINS

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

- H.S.S., MBL” - Þ. Þ., FRÉTTATÍMINN

- S.S., LISTAPÓSTURINN” - G.F.V., VIÐSKIPTABLAÐIÐ

- - - H.S.- H.S. H.S.H.S.H.S.H.S.HH.SH S., MBS., MBS., MBS., MB., MS., MBS., MBS., MBS., MBMBMBMBMBMBM LLLLLLLLLLLL- H.S.S., MBL”””””” - Þ.- Þ.- Þ. Þ- Þ. ÞÞ. ÞÞ. ÞÞ. ÞÞ ÞÞ ÞÞ Þ F., F., F., F., FFFFFRRRRRRRRÉÉÉTTÉTTÉTTÉTTÉTTÉTTÉTTTAAAAAAAATTTTTTT TTTTTTTAAAAAAA ÍÍMÍMÍMÍMÍMÍMÍMÍMÍMÍMÍMINNNNINNINNNINNINNINNINNNN  Þ Þ. Þ Þ. ÞÞ. ÞÞ. ÞÞ. Þ., F., FF., F., FFRRRRRRÉTTÉTTÉTTÉTTTÉTTÉTTAAAAATTTT TTTTTTTAAAA ÍMÍMÍMÍMÍMÍÍMÍMINNNNNNINNINNNN” - Þ. Þ., FRÉTTATÍMINN

- - SSSSSSS.S., .S., .S.,.S., .S.,.S..S.S. LLLLLLLIIIIIISSSSSSSTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAATTTTTTT PPPPPPPPPPPÓSÓSÓSÓSÓSÓSÓSÓSÓSÓSÓ TUTUTUTUTUTUTUTUUT RRRRRRRRRINNNNINNINNINNINNINNINNINNINNNN- S.S., LISTAPÓSTURINN””””” - - - G.- G.G.G.G.G.G.G FFFFFFF.V., V.V., V.V., VV., V.V., V.V., V.V., V.V., VV VV VIÐIÐIÐIÐIÐIÐIÐIÐIÐIÐIÐFFFFFFFFFFFF SKKSKSKSKSKSKSKSKIPTIPTIPTIPTIPTIPTIPTIPTTIPTPTABLAABLABLAABLAABLAABLAABLAABLAABLAABLAATTTTTTTTT ÐIÐÐIÐÐÐÐIÐÐIÐÐIÐÐIÐÐIÐÐIÐÐIÐ” - G.F.V., VIÐSKIPTABLAÐIÐ
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LINCOLN  KL. 5.50 - 9 14
VESALINGARNIR  KL. 5.50 - 9  12
DJANGO  KL. 9  16
LIFE OF PI 3D  KL. 6 10
ÁST KL. 8 - 10.20    L  /  RYÐ OG BEIN  KL. 5.50   L

-ROGER EBERT-EMPIRE

LINCOLN  KL. 5  14
THE LAST STAND KL. 8 - 10.20 16  
THE LAST STAND LÚXUS KL. 8  16
HÁKARLABEITA 2 KL. 3.20 L 
VESALINGARNIR  KL. 4.30 - 8   12
VESALINGARNIR LÚXUS  KL. 4.30  12
DJANGO                         KL. 4.30 - 8 - 10.40   16
DJANGO LÚXUS KL. 10.20   16
THE HOBBIT 3D  KL. 4.30  12
LIF OF PI 3D KL. 8 10

LINCOLN  KL. 5.20 - 9 14 
THE LAST STAND  KL. 8 16 
VESALINGARNIR  KL. 6 12 
DJANGO      KL. 10   16    

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

-EMPIREEMPM IRER

-THE HOLLYWOOD REPORTER

-

"SKOTHELD Í ALLA STAÐI!"

- HELGI SNÆR SIGURÐSSON, 
MORGUNBLAÐIÐ

FYRIR VONBRIGÐUM.”FYRIR VONBRIGÐUM.”

LLA STALLA STAÐI!"LLA STAÐI! -GÍSLI FREYR VALDÓRSON, VIÐSKIPTABLAÐIÐÓÓÓÓÓÓGÍSLIGÍSLIÍÍÍÍ-GÍSLI F ÐÐÐÓRSONÓRSONÓRSONÓÓRSON,RSON,O VIÐSKIPTVIÐSKIPTVIÐSKIPTVIÐSKIPIÐSKI ABLAÐIÐABLAÐIÐABLAÐIÐBLAÐIÐBLAÐIÐIÐGÍSLIGÍSLIÍGÍSLIGÍSLI FGÍSLI FG REYR VALREYR VALEYR VAEYR VAEYR VAVA DD

MÖGNUÐ NÝ ÍSLENSK MYND

-MBL

-FBL

FFFRÁBF ÆR MYND MMEMEEEEÐÐÐ Ð M Ð
GERALD BUTLER OG ELISABETH SUEGGGGGEEEERERRRRAAARALLDDDDD D BD LL UTLER OG ELISAAAAABABBBBEEEEB TTTTTHTHHH SSSSUUUUUEEEE

BYGGÐ Á SÖNNUM ATBURÐUMBYGGÐ Á SÖNNUM ATBURÐUM

ÞAU ERU KOMIN AFTUR

NÚ Í FRÁBÆRRI ÞRÍVÍDD
SKRÍMSLIN SEM ALLIR ELSKA

“THE BEST GANGSTER FILM OF THE DECADE!”

“SOLID ENTERTAINMENT”
-NEW YORK DAILY NEWS

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

V I PV I P

V I PV I P

PARKER  KL. 5:30 - 8 - 10:30
PARKER VIP KL. 10:30
GANGSTER SQUAD KL. 5:30 - 8 - 10:30
GANGSTER SQUAD VIP KL. 5:30 - 8
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 5:50
XL KL. 10:30
CHASING MAVERICKS KL. 8
JACK REACHER KL. 8 - 10:40
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30 - 8 - 10:30
SAMMY 2 ÍSLTAL  KL. 5:50

KRINGLUNNI

PARKER KL. 8 - 10:30
GANGSTER SQUAD KL. 5:30 - 8 - 10:30
XL KL. 6
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30 - 8 - 10:30

PARKER KL. 5:30 - 8 - 10:30
GANGSTER SQUAD KL. 5:30 - 8 - 10:30
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 5:50
DJANGO UNCHAINED KL. 8
JACK REACHER KL. 8 - 10:30
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30

 NÚMERUÐ SÆTI

KEFLAVÍK
PARKER KL. 8
THE LAST STAND KL. 10:30
CHASING MAVERICKS KL. 8 - 10:10
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 6
SAMMY 2 ÍSLTAL KL. 6

AKUREYRI

PARKER KL. 8
GANGSTER SQUAD KL. 10:20
XL KL. 10:20
THE IMPOSSIBLE KL. 8

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ

JASON STATHAM    -    JENNIFER LOPEZ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁFRÁBÁRÁBÆR MYND MMEEÐMEÐM ÐÁÁÁÁFRÁBÁRÁBÆR MYND MMEÐEÐMEÐMM

STATHAM Í SINNI 
BESTU HASARMYND TIL ÞESSA

NNI III
-VARIETY-HOLLYWOOD REPORTERHOLHO LYWOLYWOOD ROD REPOREPORTERTE

THE LAST STAND 8, 10.15(P)
HÁKARLABEITA 2 6
VESALINGARNIR 5.50, 9
DJANGO UNCHAINED 10.15
THE HOBBIT 3D 6(48R)

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

EIN BESTA HASARMYND ÁRSINS! ÍSL TAL!

POWERSÝNING

KL. 10.15
 

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075Miðasala og nánari upplýsingar

5%

Það var spennuþrungið andrúms-
loft í Græna herberginu þegar 
úrslitanna var beðið á laugardags-
kvöldið. Keppendur létu tímann 
líða með því að gantast og grínast 
hver í öðrum, skrifa eiginhandar-
áritanir og sitja fyrir á myndum 
og glæsilegt veitingaborðið laðaði 
nokkra að sér. 

Þegar auglýsingahléinu lauk og 
Þórhallur og Gunna Dís birtust 
aftur á skjánum sló þögn á hópinn 
samstundis. Spennan var þvílík 
að ekki var annað hægt en að hríf-
ast með. Ég átti að minnsta kosti í 
mestum erfiðleikum með að hemja 
skjálfandi hnén.

Þetta tók fljótt af. Eyþór Ingi 
rétt náði að kyngja snittunni og 
enn í sjokki var hann leiddur út 
úr herberginu og upp á svið. Hann 
var kominn í einvígið og eitt sæti 
enn laust. Spennan magnaðist 
og áður en ég vissi af var Unnur 
teymd fram hjá mér og orðin „vá, 
hvað er að gerast“ laumuðust úr 
munni hennar á milli táranna. 

Spennufallið í herberginu var 
gríðarlegt og þó þeir keppendur 
sem eftir sátu væru vonsviknir 
yfir sínu hlutskipti virtust þeir þó 
umfram allt samgleðjast keppi-
nautum sínum. Meðan keppend-
urnir föðmuðust og hrósuðu hver 
öðrum fyrir frammistöðu kvölds-
ins mátti finna fyrir miklum  
stuðningi við þau tvö sem stóðu á 
sviðinu.

Það var innilega fagnað, stokk-
ið upp úr stólum og fallist í faðma 
þegar tilkynnt var að lagið Ég á 
líf hefði sigrað og víst má telja að 
þessi viðbrögð hefðu orðið sama 
hver hefði unnið.   -trs

Samstaða og gleði í 
Græna herberginu
Lagið Ég á líf í fl utningi Eyþórs Inga Gunnlaugssonar sigraði Söngvakeppnina 
2013 síðasta laugardag. Það keppir því fyrir Íslands hönd í Eurovision sem fram 
fer í Malmö í maí. Tinna Rós Steinsdóttir varði kvöldinu í Græna herberginu.

ÉG Á LÍF  Eyþór Ingi vann yfirburðasigur í Söngvakeppninni á laugardagskvöld.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FLOTTIR  Höfundarnir Pétur Örn og 
Örlygur Smári ásamt Eyþóri Inga en þeir 
voru að vonum ánægðir með sitt í lok 
kvölds.

Fjórir erlendir blaðamenn 
voru mættir í Hörpuna til að 
fylgjast með gangi mála á 
laugardagskvöldið. 

Norðmennirnir Wivian 
Renée Kristiansen og 
Roger Fry, New York-búinn 
Emma Backfish og Þjóð-
verjinn Thorsten Konrad 
leru miklir aðdáendur 
Eurovision og skrifa fyrir 
mismunandi heimasíður 
eða tímarit tengd keppninni. 
Spurð um þeirra skoðun 
á sigurlagi okkar að þessu 
sinni voru þau öll sammála 
um að lagið væri gott og 
Eyþór Ingi væri frábær. Það 
var einróma álit þessara 
spekinga að lagið ætti góðan séns í Malmö í maí, svo lengi sem því verði 
haldið á íslensku. „Þegar ég sá hann flytja lagið á sviði var ég viss um að 
hann myndi vinna þetta. Ég elska hann,“ sagði Emma. „Ég elska hann líka 
og hef gert það síðan ég heyrði í honum fyrst árið 2007. Ég held að með 
því að halda laginu á íslensku gæti þetta orðið Kuula þessa árs,“ sagði 
Wivian og átti þar við eistneska framlagið frá því í fyrra sem Ott Lepland 
flutti og endaði í sjötta sæti. 

Eyþór gæti orðið Kuula þessa árs

KOMU LANGT AÐ  Erlendu blaðamennirnir 
Emma, Wivian, Roger og Thorsten voru sam-
mála um að lagið Ég á líf ætti mestan séns í 
Malmö ef því yrði haldið á íslensku.  

„Ég var ekki langt frá því að fara að gráta á meðan ég 
flutti lagið og hugsaði til Soffíu, unnustunnar minnar, og 
barnanna okkar. Þau breyttu lífi mínu og ég syng lagið til 
þeirra, frá hjartanu,“ sagði auðmjúkur Eyþór Ingi, nýstig-
inn af sviðinu á laugardagskvöldið, með sigurbros á vör.

Eyþór mætti með föt til skiptana á laugardaginn og 
smellti sér í annan jakka áður en hann söng í einvíginu. 
„Við erum búin vera með mikinn valkvíða í allan dag út af 
jakkanum. Ég er verri en konan mín hvað þetta varðar og 
á fleiri skó og jakka en hún. En það er frábært að ég fékk 
að nota þá báða í kvöld,“ sagði hann og hló. 

Hann segir flutninginn í Hörpu ekki hafa verið jafn 
taugastrekkjandi og í undanúrslitunum í sjónvarpssal viku 
áður. „Eldborgarsviðið er uppáhaldssviðið mitt og salurinn 
var alveg frábær. Þetta var bara allt alveg ofboðslega 
skemmtilegt, frábært og óvænt,“ sagði hann.

Ekki hefur verið ákveðið hvort eða hvernig atriðinu 
verði breytt fyrir lokakeppnina í Malmö í maí, né heldur 
hvort textanum verði snarað yfir á ensku. „Við höfum bara 
tekið eitt skref í einu en leggjumst yfir þetta allt saman á 
næstunni. Nú tekur við nýtt og enn stærra ævintýri,“ sagði 
Eyþór áður en blaðamaður sleppti honum lausum til að 
taka við hamingjuóskum og klára símtal við afa sinn. 

Með mikinn valkvíða út af jakkanum

BREYTTU LÍFI EYÞÓRS  Eyþór og unnusta hans Soffía voru 
að vonum ánægð með úrslitin. Eyþór segist hafa verið gráti 
næst þegar hann söng Ég á líf á laugardaginn en lagið söng 
hann til Soffíu og barna þeirra.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



ÞVOTTAEFNI FYRIR HVERT TILEFNI

STÓRÞVOTTUR 
FRAMUNDAN?

HAFÐU ÞAÐ FÍNT

NÚ ER ÞAÐ SVART

Ekkert jafnast á við 
Neutral Storvask til 
að komast til botns 
í þvottakörfunni. 
Hentar fyrir þvott
af öllu tagi.  

Silkihönskum, ullarteppum 
og dúnúlpum hæfir 30 til 
40 gráðu þvottur í höndum 
eða vél með Neutral Uld- 
og finvask. 

Neutral Sort vask varðveitir 
svartan glæsileikann svo hann 
tapi ekki lit sínum. Upplitað er 
bara ekki í tísku þessa dagana.

Fyrir alla muni, ekki láta 
þennan lenda í hvíta 

þvottinum.

Létt er að flokka 
litríka sokka. 

NÚ ER ÞAÐ HVÍTT HALTU LÍFI Í LITUNUM

Ensímin í Neutral Hvid vask 
losa þig við erfiða bletti og 
óhreinindi. Það skilar sér í 
björtum og hvítum þvotti. 
Fljótandi Neutral leysist vel 
upp og hentar því líka vel í 
handþvottinn.

Settu svolítið af Neutral Color 
í hólfið og njóttu þess að fá 
þvott inn jafn litríkan úr vélinni 
aftur. Þetta er kröftugt, þú 
notar bara lítið af dufti í 
hverja vél. Fljótandi Neutral 
Color endist líka og endist.

Astma- og ofnæmisfélagið á Íslandi  
mælir með vörum frá Neutral

Dönsku astma- og 
ofnæmissamtökin
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FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen 
segir að hann hafi ekki þurft að 
kyngja stoltinu þegar hann gekk 
til liðs við Cercle Brugge, botn-
lið belgísku úrvalsdeildarinn-
ar í haust. Þvert á móti var hann 
ánægður yfir að komast í kunnug-
legt umhverfi þar sem hann fengi 
að spila aftur reglulega eftir erfið 
meiðsli.

Þetta segir hann í samtali við 
Fréttablaðið. Hann er nú kominn 
til „stóra bróður“ í Brugge en í síð-
asta mánuði ákvað Club Brugge að 
kaupa Eið Smára frá Cercle fyrir 
um 85 milljónir króna.

„Þetta var nokkuð eðlileg þróun 
á mínum málum þegar ég ákvað að 
fara til Cercle á sínum tíma,“ segir 
Eiður Smári. „Ég var orðinn 34 
ára gamall og nýbúinn að missa út 
tímabil vegna fótbrots. Ég þurfti 
að spila reglulega og var Belgía 
hinn fínasti kostur fyrir mig. Ég 
þekki vel til hér og tala tungumál-
ið,“ segir hann en Eiður Smári bjó 
í Belgíu sem barn er faðir hans, 
Arnór, lék sem atvinnumaður hjá 
Lokeren og Anderlecht.

Síðan Eiður Smári fór frá Barce-
lona árið 2009 hefur hann komið 
víða við og ekki staldrað lengi við 
á hverjum stað. Hann var síðast 
hjá AEK í Grikklandi en fótbrotn-
aði í leik  með liðinu. En nú segist 
hann kominn á stað þar sem hann 
ætlar að vera til loka næsta tíma-
bils – að minnsta kosti.

„Ég hefði ekki skipt yfir til Club 
nema til að gera langtímasamn-
ing. Þetta hefur verið brölt hjá 
mér fram og til baka og því vildi 
ég festa mig í sessi og hafa fram-
tíðina í nokkuð föstum skorðum. 
Nú get ég einbeitt mér að því að 
spila fótbolta með Club. Það var 
þó ekki ætlunin að vera lengi í 
Belgíu, í hreinskilni sagt. En svona 
vilja hlutirnir þróast,“ segir Eiður 
Smári. Hann neitar því þó að þetta 
verði hans síðasti samningur á 
löngum atvinnumannsferli.

„Alls ekki. Ekki miðað við 
hvernig mér líður núna. Það er 
eitthvað sem gerðist þegar ég 
meiddist illa, í annað skiptið á 
mínum ferli. Ég hugsaði með mér 
að ég ætlaði ekki að láta þetta enda 

svona. Svo þegar maður kemst 
aftur á lappir, byrjar að skora 
mörk og njóta þess að spila fótbolta 
á ný áttar maður sig á því hversu 
ferilinn er stuttur í raun og veru. 
Ég veit að það er ekki langt eftir 

en á meðan ég nýt þess að spila 
og hef heilsu til ætla ég að halda 
áfram eins lengi og ég get.“

Arnar Grétarsson er yfirmaður 
knattspyrnumála hjá Club Brugge 
en hann var í sömu stöðu hjá AEK 
þegar að Eiður Smári var þar. En 
hann segir það aðeins tilviljun 
eina. „Arnar er eins og ég nýkom-
inn til Club og í raun var félagið 
búið að gera upp hug sinn varð-
andi mig áður en hann kom. Auð-
vitað ræddi ég um þetta við Arnar 
en þegar Club frétti að það væri 
mögulegt að fá mig fór allt á fullt,“ 
segir Eiður Smári.

Næsta verkefni hans verður 
leikur með íslenska landsliðinu 
gegn Rússlandi á Spáni á miðviku-
dag. Hann segist ánægður með að 
vera kominn aftur í landsliðið en 
hann spilaði síðast með því gegn 
Færeyjum í ágúst.

„Ég var í raun ekkert búinn að 
velta mér upp úr því að hafa ekki 
verið með í síðustu leikjum. Mér 
fannst þó mjög gaman að vera með 
liðinu í sumar, þó svo að það hafi 
verið leikur gegn Færeyjum. Ég 
vissi svo að ég þyrfti að komast í 
mitt gamla form og þá myndi rest-
in koma,“ segir Eiður Smári.

„Ég hef alltaf sagt að ég væri 
jákvæður fyrir landsliðinu, þrátt 
fyrir að efasemdir um það hafi 
komið reglulega upp í gegnum 
tíðina. Ég hef alltaf haft gaman 
að því að spila með landsliðinu 
og ávallt viljað leggja allt á mig 
fyrir það. Framhaldið verður svo 
bara að koma í ljós og hversu raun-
hæft það er fyrir mig að spila með 
landsliðinu.“  eirikur@frettabladid.is

  Á meðan ég nýt 
þess að spila og hef 
heilsu til ætla ég að 

halda áfram eins lengi og 
ég mögulega get.

Eiður Smári Guðjohnsen, Club Brugge

Aðalfundur 2012
Aðalfundur Íþróttafélagsins Fylkis og allra deilda þess verður haldinn í 

Fylkishöll mánudaginn 18. febrúar 2012 kl. 20.00 

 Dagskrá;
 1. Venjuleg aðalfundarstörf
 2. Önnur mál

Stjórn Íþróttafélagsins Fylkis.

ÚRSLIT
N1-DEILD KARLA

ÍR - VALUR 25-24 (13-13)
Mörk: Björgvin Hólmgeirsson 8, Sigurjón F. 
Björnsson 6, Sturla Ásgeirsson 6/4–  Valdimar F. 
Þórsson 6, Nikola Dokic 6/1.

Varin skot: Sebastian Alexandersson 9/1 (39%), 
Kristófer Guðmundsson 5 (36%)–  Lárus H. Ólafs-
son 9/1 (47%), Hlynur Morthens 7 (33%).

N1-DEILD KVENNA

AFTURELDING - FYLKIR  23-21 (11-9)
Mörk: Hekla Daðadóttir 11, Telma Frímannsdóttir 
4, Sara Kristjánsdóttir 4–  Thea Imani Sturludóttir 
6, Hildur K. Jóhannsdóttir 5, Hildur Björnsdóttir 4.

SELFOSS - HK  20-22 (10-11)
Mörk: Þuríður Guðjónsdóttir 7–  Brynja 
Magnúsdóttir 6, Valgerður Ýr Þorsteinsdóttir 5, 
María Lovísa Breiðdal 5.

HAUKAR - FH  30-31 (14-11)
Mörk: Marija Gedroit 10, Viktoría Valdimarsdóttir 
7 –  Þórey Anna Ásgeirsdóttir 14, Birna Helgadóttir 
4, Elín Baldursdóttir 4, Ásdís Sigurðardóttir 4.

STJARNAN - GRÓTTA  28-29 (16-13)
Mörk: Jóna M. Ragnarsdóttir 10, Esther Ragnars-
dóttir 6–  Sunna M. Einarsdóttir 6, Eva Davíðsd. 5.

STAÐA EFSTU LIÐA

Valur 15 14 0 1 490-309 28
Fram 15 13 0 2 444-290 26
ÍBV 14 9 1 4 368-309 19
Stjarnan 15 9 0 6 405-356 18
FH 14 9 0 5 353-350 18
HK 14 8 1 5 345-351 17
Grótta 15 6 1 8 343-341 13

DOMINO‘S-DEILD KVENNA

SNÆFELL - KEFLAVÍK 66-75 (36-37)
Stig: Kieraah Marlow 31–  Jessica Ann Jenkins 31, 
Birna Valgarðsdóttir 18.

FJÖLNIR - HAUKAR 78-66 (35-30)
Stig: Britney Jones 29, Bergdís Ragnarsdóttir 23–  
Margrét Rósa Hálfdánardóttir 24, Siarre Evans 20.

GRINDAVÍK - VALUR 65-80 (37-49)
Stig: Crystal Smith 22, Petrúnella Skúladóttir 17, 
Kristrún Sigurjónsdóttir 29, Jaleesa Butler 21.

NJARÐVÍK - KR 68-84 (25-48)
Stig: Lele Hardy 33–  Shannon McCullum 44, 
Sigrún Sjöfn Ámundadóttir 23.

STAÐAN

Keflavík 19 18 18 1507-1252 36
Snæfell 19 15 4 1369-1167 30
Valur 19 11 8 1261-1201 22
KR 19 11 8 1284-1278 22
Haukar 19 8 11 1299-1332 16
Njarðvík 19 5 14 1309-1489 10
Grindavík 19 5 14 1285-1429 10
Fjölnir 19 3 16 1310-1476 6

FRJÁLSAR Anítu Hinriksdóttur virðast fá tak-
mörk sett þessa dagana en um helgina setti 
hún nýtt Íslandsmet í 800 m hlaupi innan-
húss þegar hún hljóp á 2:03,27 mínútum á 
Meistaramóti Íslands fyrir 15-22 ára um 
helgina. Gamla metið setti hún á Reykja-
víkurleikunum tveimur vikum áður en bæt-
ingin er upp á rúma eina og hálfa sekúndu.

Metið er rétt við Íslandsmet Anítu í 800 
m hlaupi utanhúss, 2:03,15 mínútur, sem hún 
setti á HM unglinga í Barcelona í sumar.

„Mér hefur gengið mjög vel að undan-
förnu,“ sagði Aníta hógvær í samtali 
við Fréttablaðið. „Ég veit ekki af 
hverju það stafar. Ég ætlaði mér 
fyrst og fremst fyrir þetta hlaup 
að hlaupa á jafnari millitímum 
heldur en síðast. Þá var ég orðin 
mjög þreytt á síðasta hringnum 
en núna átti ég aðeins meira 
inni. Ég var mjög kát með 
þennan tíma,“ bætti hún við.

Árangurinn er ekki síst 
athyglis verður í ljósi þess að 

Aníta er aðeins sextán ára gömul. Hún undir-
býr sig nú af kappi undir EM fullorðinna í 
Gautaborg í mars. Þangað til eru tvö mót á 
dagskrá hér á landi.

„Meistaramót Íslands er um næstu helgi 
og svo bikarmót helgina eftir. Það er því 
nóg að gera og ég held að það sé fínn undir-

búningur fyrir mig,“ sagði hún.
Aníta keppti í flokki 16-17 ára og fékk 

litla samkeppni, eins og gefur að skilja, 
þó svo að fleiri hafi verið í hennar 
flokki. „Ég held að ég eigi örlítið meira 

inni með samkeppni og ég stefni á að 
bæta mig aftur í Gautaborg.“

Aníta á spennandi ár í vænd-
um en meðal annars keppir hún 
á HM 17 ára og yngri í sumar. 
Síðastliðið sumar varð hún 
fjórða sæti í 800 m hlaupi á 
HM 19 ára og yngri.  - esá

Aníta bætti enn eitt metið
Tveggja vikna gamalt Íslandsmet í 800 m hlaupi innanhúss féll um helgina.

ÖFLUG  Aníta Hinriksdóttir hefur bætt 
sig mikið á stuttum tíma.

HANDBOLTI Þórey Anna Ásgeirsdóttir 
átti stórleik þegar FH vann nauman 
sigur á Haukum, 31-30, í íþróttahús-
inu í Strandgötu í N1-deild kvenna 
á laugardaginn. Þórey Anna, sem er 
aðeins fimmtán ára gömul, skoraði 
fjórtán mörk fyrir FH í leiknum, 
þar af ellefu af vítalínunni. Móðir 
hennar, Gunnur Sveinsdóttir, er 
einnig í leikmannahópi FH eins og 
áður hefur verið fjallað um.

Óvæntustu tíðindi helgarinnar 
voru þau að Stjarnan, sem varð fyrsta 
liðið á tímabilinu til að vinna Val í 
deildarleik um síðustu helgi, tapaði 
fyrir Gróttu á heimavelli, 29-28. 

Grótta er í sjötta sæti deildarinnar en 
Stjarnan því fjórða. - esá

Fimmtán ára skoraði fj órtán mörk

MÆÐGUR  Þórey Anna með móður 
sinni, Gunni Sveinsdóttur.

FÓTBOLTI Guðlaugur Victor Pálsson og Hólmar Örn 
Eyjólfsson voru í gær kallaðir í íslenska lands-
liðið sem mætir Rússlandi á Marbella á Spáni á 
miðvikudaginn. Guðlaugur Victor er nýliði í A-
landsliðinu en hann kemur í stað þeirra Arons 
Einars Gunnarsson og Ólafs Inga Skúlasonar 
sem drógu sig báðir úr hópnum fyrir leikinn 
á miðvikudaginn. Aron Einar er meiddur 
en von er á fjölgun í fjölskyldu Ólafs Inga á 
næstu dögum.

Þá var Hólmar Örn kallaður inn vegna 
meiðsla Hallgríms Jónassonar. Hólmar Örn 
leikur með Bochum í þýsku B-deildinni og á 
marga leiki að baki með yngri landsliðum, rétt 
eins og Guðlaugur Victor sem er á mála hjá NEC 
Nijmegen í hollensku úrvalsdeildinni. - esá

Guðlaugur Victor og Hólmar í landsliðið

Ekki minn síðasti samningur
Eiður Smári Guðjohnsen nýtur þess að spila fótbolta á ný eft ir erfi ð meiðsli. Hann er kominn í íslenska 
landsliðið aft ur og ætlar sér að berjast um titla með Club Brugge í Belgíu, þar sem honum líður mæta vel.

BARÁTTA  Eiður Smári skipti um félag í Brugge í Belgíu og er nú kominn til Club 
eftir að hafa verið hjá Cercle í nokkra mánuði. NORDICPHOTOS/AFP
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FÓTBOLTI Oliver Sigurjónsson, 
unglingalandsliðsmaður í knatt-
spyrnu, spilaði í dag sinn fyrsta leik 
með aðalliði AGF í Danmörku.

Oliver kom inn á þegar stundar-
fjórðungur var til loka í æfingaleik 
gegn Aarhus Fremad sem AGF vann, 
3-2. Fyrr í vikunni seldi AGF sóknar-
manninn Aron Jóhannsson til AZ 
Alkmaar í Hollandi en Oliver hefur 
verið á mála hjá AGF í eitt og hálft ár. 
Hann er á átjánda aldursári og á að 
baki 33 leiki með yngri landsliðum 
Íslands. - esá

Oliver spilaði með 
aðalliði AGF
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FÓTBOLTI Helgin í ensku úrvals-
deildinni var fjörug en helstu 
tíðindin eru þau að Manchester 
United er nú með níu stiga forystu 
á toppi deildarinnar eftir 1-0 sigur 
á Fulham á laugardag. Manchester 
City hefði getað minnkað muninn 
í sjö stig en mátti sætta sig við 2-2 
jafntefli við Liverpool í stórleik 
helgarinnar í gær.

City-menn geta þó þakkað skóg-
arferð Pepe Reina, markvarðar 
Liverpool, undir lok leiksins. Hann 
gaf Sergio Agüero tækifæri til að 
skora í autt markið sem og hann 
gerði, þrátt fyrir að hafa verið í 
þröngu færi.

Höfum tíma til að brúa bilið
„Það eru enn þrettán leikir eftir 
af tímabilinu,“ sagði knattspyrnu-
stjórinn Roberto Mancini hjá 
Manchester City. „Ég held að við 
höfum enn tíma til að vinna upp 
níu stiga forystu.“

Mörk Liverpool í leiknum voru 
glæsileg - bæði langskot. Fyrst 
frá Daniel Sturridge, fyrrum leik-
manni City og svo fyrirliðanum 
Steven Gerrard. „Liverpool spil-
aði vel en við fengum á okkur tvö 
heimskuleg mörk,“ sagði Mancini.

Þrátt fyrir að aðeins eitt mark 
hafi verið skorað í leik Fulham 
gegn Manchester United var hann 
hin besta skemmtun. Leikmenn 
skutu ítrekað í markrammann en 
á endanum var það Wayne Rooney 
sem tryggði United sigurinn með 
hnitmiðuðu skoti. 

Leikmenn gáfu allt í leikinn
„Þetta var frábær fótboltaleikur 
og frábær úrslit,“ sagði Ferguson. 
„Við erum ánægðir með þá stöðu 
sem við erum í. Aðalmálið er 
frammistaða leikmannanna sem 
gáfu sig alla í þetta.“

Tottenham, sem er í fjórða sæti 
deildarinnar, er nú aðeins einu 
stigi á eftir Chelsea eftir 1-0 sigur 
á West Brom í gær. Gareth Bale 
skoraði eina mark leiksins með 
glæsilegu skoti en Gylfi Þór Sig-
urðsson lék síðustu mínúturnar í 
leiknum með Tottenham.

Vendipunktur leiksins kom 
þegar að Goran Popov, leikmað-
ur West Brom, fékk rautt fyrir 
að hrækja í átt að Kyle Walker í 
upphafi síðari hálfleiks. „Leikur-
inn breyttist,“ sagði Steve Clarke, 
stjóri West Brom. „Mér finnst 
hegðun Goran ógeðfelld. Einn leik-
maður brást liðsheildinni í dag.“

Vinsæll á götum borgarinnar
Chelsea tapaði hins vegar fyrir 
Newcastle, 3-2, á laugardag en 
liðið réði ekki við Moussa Sissoko, 
einn hinn fjölmörgu Frakka sem 
eru komnir til Newcastle. Hann 
skoraði síðustu tvö mörk leiksins.

„Ég er mjög ánægður,“ sagði 
Sissoko. „En það má ekki gleyma 
þeirri staðreynd að þetta var sigur 
liðsins alls. Ég gaf allt mitt í leik-
inn enda kom ég til félagsins í 
þeim tilgangi. Mér hefur gengið 
mjög vel að aðlagast lífinu hér. 
Þegar ég fæ frí geng ég um götur 
borgarinnar og fólk kemur upp að 
mér og biður um eiginhandaáritun. 
Þá líður mér mjög vel.“

Arsenal, sem er í sjötta sæti, 
vann Stoke, 1-0 og er nú fimm stig-
um á undan Liverpool, sem er í sjö-
unda sæti. Everton er sem fyrr í 
fimmta sætinu.

Reading komst úr fallsæti með 

góðum 2-1 sigri á Sunderland en 
þrjú neðstu liðin, Wigan, Aston 
Villa og QPR, gerðu öll jafntefli.

 eirikur@frettabladid.is

2 af 16
Manchester City hefur nú 
ekki tapað fyrir Liverpool í 
fj órum deildarleikjum í röð. 
Liðið hefur þó aðeins unnið 
tvo af síðustu sextán 
deildar leikjum þeirra.

ÚRSLIT
ENSKA ÚRVALSDEILDIN

QPR - NORWICH 0-0
WIGAN - SOUTHAMPTON 2-2
 1-0 Gary Caldwell (25.), 1-1 Rickie Lambert (64.), 
1-2 Morgan Schneiderlin (85.), 2-2 Shaun Maloney 
(90.).

ARSENAL - STOKE 1-0
 1-0 Lukas Podolski (78.).

EVERTON - ASTON VILLA 3-3
 0-1 Christian Benteke (2.), 1-1 Victor Anichebe 
(21.), 1-2 Gabriel Agbonlahor (24.), 1-3 Christian 
Benteke (61.), 2-3 Marouane Fellaini (69.), 3-3 
Marouane Fellaini (93.).

NEWCASTLE - CHELSEA 3-2
 1-0 Jonas Gutierrez (41.), 1-1 Frank Lampard (55.), 
1-2 Juan Mata (61.), 2-2 Moussa Sissoko (68.), 3-2 
Moussa Sissoko (90.).

READING - SUNDERLAND 2-1
 1-0 Jimmy Kebe (7.), 1-1 Craig Gardner, víti (29.), 
2-1 Jimmy Kebe (85.).

WEST HAM - SWANSEA 1-0
 1-0 Andy Carroll (77).

FULHAM - MANCHESTER UNITED 0-1
 0-1 Wayne Rooney (79.).

WEST BROM - TOTTENHAM 0-1
 0-1 Gareth Bale (67.). Gylfi Þór Sigurðsson kom 
inn á sem varamaður á 86. mínútu.

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL 2-2
 1-0 Edin Dzeko (23.), 1-1 Daniel Sturridge (29.), 
1-2 Steven Gerrard (73.), 2-2 Sergio Agüero (78.).

STAÐAN

Man. United 25 20 2 3 60-31 62
Man. City 25 15 8 2 47-21 53
Chelsea 25 13 7 5 51-27 46
Tottenham 25 13 6 6 42-29 45
Everton 25 10 12 3 40-30 42
Arsenal 25 11 8 6 49-29 41
Liverpool 25 9 9 7 44-32 36
Swansea 25 8 10 7 34-28 34
West Brom 25 10 4 11 34-35 34
Stoke 25 6 12 7 24-30 30
West Ham 25 8 6 11 28-36 30
Sunderland 25 7 8 10 28-33 29
Fulham 25 7 7 11 36-42 28
Norwich 25 6 10 9 25-40 28
Newcastle 25 7 6 12 33-44 27
Southampton 25 5 9 11 33-44 24
Reading 25 5 8 12 32-46 23
Wigan 25 5 6 14 29-47 21
Aston Villa 25 4 9 12 23-49 21
QPR 25 2 11 12 18-37 17

ENSKA B-DEILDIN

LEEDS - CARDIFF 0-1
 Aron Einar Gunnarsson var í byrjunarliði Cardiff 
en Heiðar Helguson kom inn á sem varamaður.

IPSWICH - MIDDLESBROUGH  4-0
BIRMINGHAM - NOTT. FOREST 2-1
MILLWALL - HULL 0-1
PETERBOROUGH - BURNLEY  2-2
WATFORD - BOLTON 2-1
BLACKPOOL - BARNSLEY 1-2
SHEFF. WED. - BRIGHTON 3-1
BLACKBURN - BRISTOL 2-0
CRYSTAL PALACE - CHARLTON 2-1
DERBY - HUDDERSFIELD 3-0

STAÐA EFSTU LIÐA

Cardiff City 28 19 3 6 50-30 60
Leicester 29 16 5 8 51-24 53
Hull City 29 16 5 8 40-31 53
Watford 30 16 4 10 58-40 52
Crystal Palace 30 14 9 7 52-37 51
Middlesbrough 29 15 2 12 47-43 47
Burnley 30 12 7 11 46-44 43
Brighton 28 10 12 6 40-30 42

HOLLENSKA ÚRVALSDEILDIN

GRONINGEN - AZ ALKMAAR 1-0
 Jóhann Berg Guðmundsson var í byrjunarliði AZ 
Alkmaar en Aron Jóhannsson er meiddur.

NAC BREDA - PEC ZWOLLE 3-0
 Rúnar Már Sigurjónsson lék ekki með Zwolle en 
hann gekk til liðs við félagið í síðustu viku.

NEC NIJMEGEN - VITESSE 2-1
 Guðlaugur Victor Pálsson spilaði allan leikinn fyrir 
NEC Nejmegen.

VVV VENLO - AJAX 0-3
 Kolbeinn Sigþórsson kom inn á sem varamaður í 
liði Ajax á 72. mínútu.

HANDBOLTI Rúnar Kárason er kom-
inn aftur af stað á nýjan leik, sjö 
mánuðum eftir að hann gekkst 
undir aðgerð vegna slitins kross-
bands í hné. Meiðslin áttu sér stað 
á landsliðsæfingu í júní síðastliðn-
um en hann var þá nýgenginn til 
liðs við þýska úrvalsdeildarfélagið 
Grosswallstadt. 

Æfingaleikur liðsins gegn 
Erlangen í gær var því fyrsti leik-
ur Rúnars með „nýja“ félaginu 
sínu en hann hefur spilað sem 
atvinnumaður í Þýskalandi síðan 
2009.

„Þetta gekk bara ágætlega,“ 
sagði Rúnar í samtali við Frétta-
blaðið í gær. „Ég var búinn að 
æfa alla vikuna en mátti reynd-

ar ekki fara í neinn „kontakt“ þá. 
Liðsfélaganir máttu ekki brjóta á 
mér,“ sagði Rúnar sem sagði það 
því hafa verið viðbrigði að spila 
alvöru handbolta á ný eftir langa 
endurhæfingu.

„Það er hægt að vera duglegur 
í lyftingasalnum og á brettinu en 
þegar maður byrjar svo að spila 
á ný þarf að byggja upp allt öðru-
vísi þol. Tankurinn var því orðinn 
algerlega tómur hjá mér þegar 20 
mínútur voru eftir af leiknum,“ 
sagði Rúnar.

Grosswallstadt mætir Wetzlar 
á föstudaginn í fyrsta deildarleik 
sínum eftir HM-frí og segir Rúnar 
að það hafi alltaf verið stefnt að 
því að spila þann leik. „Sem betur 

fer hafa ekki komið nein bak slög 
hingað til og tel ég mig vera nokk-
uð heppinn með að geta spilað 
sjö mánuðum eftir aðgerð,“ sagði 
Rúnar og bætir við að þessi tími 
hafi ekki verið sá skemmtilegasti 
á handboltaferlinum.

„Ég myndi ekki óska mínum 
verstu óvinum að slíta krossband 
í hné – ekki að ég eigi neina óvini,“ 
sagði hann í léttum dúr. „Það er að 
mörgu að huga í svona bataferli og 
maður þarf að halda vel á spilun-
um næstu mánuðina til að koma 
líkamanum aftur í fyrra horf.“

Fram undan er mikil fallbar-
átta hjá Grosswallstadt en liðið er 
í næstneðsta sæti þýsku deildar-
innar með fimm stig. - esá

Tankurinn kláraðist í miðjum leik
Rúnar Kárason spilaði sinn fyrsta handboltaleik um helgina eft ir að hafa slitið krossband í hné í fyrra.

Á LANDSLIÐSÆFINGU  Rúnar var 
orðinn fastamaður í íslenska landsliðinu 
þegar hann meiddist. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SKAUTAR Norðurlandamótið í list-
hlaupi á skautum fór fram í Egilshöll 
um helgina og þótti vel til takast. 
Alls átti Íslands níu þátttakendur 
á mótinu en eini keppandi Íslands í 
kvennaflokki var Guðbjörg Guttorms-
dóttir (á mynd) sem hafnaði í tólfta 
sæti.

Viktoria Helgesson frá Svíþjóð varð 
Evrópumeistari kvenna eftir harða baráttu 
við systur sína Joshi. Í karlaflokki vann Svíinn 
Alexander Majorov yfirburðasigur en hann 
varð 53 stigum á undan næsta manni.

Mótið er hið sterkasta af sinni tegund 
sem haldið hefur verið hér á landi og voru þeir 
fjölmörgu erlendu keppendur sem hingað komu 
ánægðir með dvölina. Alls komu um 200 erlendir 
gestir hingað til lands vegna mótsins. - esá

Vel heppnuðu Norðurlandamóti lokið

HANDBOLTI Þrír Íslendingar tóku 
þátt í stjörnuleik þýsku úrvalsdeildar-
innar um helgina. Þar mætti þýska 
landsliðið úrvalsliði þýsku úrvals-
deildarinnar og hafði betur, 37-35, 
eftir að hafa verið einu marki yfir í 
hálfleik.

Alfreð Gíslason var kjörinn í 
netkosningu til að stýra stjörnuliðinu 
en tveir íslenskir leikmenn voru í 
liðinu–  þeir Alexander Petersson, 
sem skoraði eitt mark, og Guðjón 
Valur Sigurðsson sem skoraði tvö.

Þýska úrvalsdeildin fer aftur 
af stað eftir vetrarfrí í kvöld en 

Rhein-Neckar Löwen, lið Guðmundar 
Guðmundssonar, er á toppnum.  - esá

Þýska landsliðið 
vann stjörnuliðið

BADMINTON Hvíta fjöðrin, keppnis-
lið frá TBR, varð um helgina Íslands-
meistari liða í badminton. Með því 
vann liðið sér inn þátttökurétt á 
Evrópumóti félagsliða sem haldið 
verður í sumar.

Helgi Jóhannesson, Jónas Baldurs-
son, Kjartan Pálsson, Kristján Huldar 
Aðalsteinsson, Daníel Jóhannsson, 
Elína Þóra Elíasdóttir, Margrét 
Jóhannsdóttir og María Árnadóttir 
skipa liðið sem bar sigur úr býtum í 
svokallaðri meistaradeild.

TBR-Piparsveinninn varð í öðru 
sæti og TBR-Bananas í því þriðja. 
TBR Pésarnir urðu Íslandsmeistarar í 
A-deild. - esá

Hvíta fj öðrin á 
Evrópumótið

KÖRFUBOLTI Keflavík vann upp-
gjör toppliðanna í Domino‘s-deild 
kvenna þegar að liðið hafði betur 
gegn Snæfelli í Stykkishólmi, 75-66. 
Keflavík er því með sex stiga forystu 
á toppi deildarinnar en með sigrinum 
tók liðið stórt skref að deildar-
meistaratitlinum. Keflavík er með 
betri árangur í innbyrðisviðureignum 
vetrarins gegn Snæfelli og því dugar 
Hólmurum ekki að jafna Keflavík að 
stigum.

Jafnræði var með liðunum framan 
af en Keflavík kláraði leikinn í fjórða 
leikhluta. Kieraah Marlow skoraði 
31 stig fyrir Snæfell og Jessica Ann 
Jenkins 31 stig fyrir Keflavík. - esá

Kefl avík skrefi  nær 
deildartitlinum

Liverpool gerði United greiða
Mistök Pepe Reina kostaði Liverpool sigur gegn Englandsmeisturum Manchester City í gær. Úrslitin þýða að 
forysta Manchester United á toppi ensku úrvalsdeildarinnar jókst í níu stig. Chelsea tapaði fyrir Newcastle.

Í SVIÐSLJÓSINU  Edin Dzeko skorar hér fyrra mark City fram hjá Pepe Reina, markverði Liverpool, sem gerði sig sekan um 
dýrkeypt mistök í seinna marki City. NORDICPHOTOS/AFP
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BARDAGAÍÞRÓTTIR Tæpar tvær 
vikur eru þar til Gunnar Nelson 
tekur þátt í sínum öðrum UFC-
bardaga og þeim stærsta á ferlin-
um til þessa. Upphaflega var áætl-
að að Gunnar myndi mæta Justin 
Edwards en sá þurfti nýlega að 
draga sig úr keppni vegna meiðsla.

Nú er ljóst að Gunnar mætir 
Brasilíumanninum þaulreynda 
Jorge Santiago en sá er eldri og 
stærri en Gunnar. Santiago á að 
baki langan feril í UFC en þetta er 
þó fyrsti bardagi hans þar í rúmt 
ár.

„Undirbúningurinn gengur 
prýðilega,“ sagði Gunnar, rólegur 
í máli, þegar Fréttablaðið tók hann 
tali um helgina. „Það breytti voða 
litlu fyrir mig þó svo að það hafi 
verið skipt um andstæðing, enda er 
ég fyrst og fremst að einbeita mér 
að því sem ég ætla að gera – ekki 
því sem aðrir gera.“

Hann á von á erfiðum bardaga 
gegn Santiago en þess má geta að 
Gunnar er enn ósigraður í ellefu 
MMA-bardögum á ferlinum.

„Hann er bæði reyndur og góður 
bardagamaður. Hann er góður í 
jörðinni og hefur verið svartbelt-
ingur [í brasilísku jiu-jitsu] í mörg 
ár. Hann er þó líka höggþungur 
uppi og ég á allt eins von á því að 
bardaginn verði meira standandi 
en flestir af mínum bardögum hafa 
verið hingað til. Þetta mun annars 
bara allt koma í ljós,“ sagði Gunnar, 
sem hefur haldið að mestu til heima 
við æfingar síðustu vikur og mán-
uði.

„Þjálfarar mínir frá Írlandi eru 
með annan fótinn hér og svo eru 

þeir strákar sem ég æfi með heima 
orðnir ansi góðir. Það hefur því 
ekki verið nein pressa á mér að 
flytja út. Ég bjó úti í tvö ár á sínum 
tíma en núna er ég heima og kann 
vel við það.“

Gunnar vakti mikla athygli fyrir 
framgöngu sína í sínum fyrsta UFC 

en hann fór þá létt með Bandaríkja-
manninn DeMarq ues Johnson. 
Dana White, forseti UFC, hrósaði 
Gunnari í hástert á blaðamanna-
fundi síðar þetta sama kvöld.

Bardagi Gunnars gegn San-
tiago fer fram á Wembley-Arena 
þann 16. febrúar og er á svoköll-

uðu „main card“ og því einn af 
aðalbardögum kvöldsins. „Þetta 
er stærsta svið sem ég hef barist á 
hingað til og ég er mjög sáttur við 
þróun mála hingað til. Fólk tekur 
eftir manni þegar vel gengur og ég 
er ánægður hjá UFC.“ 
 eirikur@frettabladid.is

Einbeiti mér að sjálfum mér
Gunnar Nelson segir það litlu hafa breytt fyrir sig þó svo að skipt hafi  verið um andstæðing í hans næsta 
UFC-bardaga. Undirbúningurinn hefur gengið vel og bardaginn er á dagskrá þann 16. febrúar.

Á STÓRA SVIÐINU  Gunnar Nelson er tilbúinn fyrir sinn stærsta bardaga á ferlinum til þessa. NORDICPHOTOS/GETTY

HANDBOLTI ÍR vann nauman sigur 
á Val, 25-24, í háspennuleik í N1-
deild karla á laugardaginn. Deild-
in fór þá af stað á ný eftir sjö 
vikna frí sem var gert vegna HM 
í handbolta.

Valur var í góðri stöðu rétt 
fyrir leikslok en ÍR skoraði þrjú 
síðustu mörkin í leiknum, þar af 
kom sigurmark Björgvins Hólm-
geirssonar á lokasekúndunum. 

„Ég ákvað bara að skjóta,“ 
sagði Björgvin sem var aðþrengd-
ur af þremur varnarmönnum ÍR. 
Skot hans hafnaði efst í mark-
horninu fjær. „Ég ætlaði bara að 
reyna að hitta á markið og sem 
betur fer heppnaðist það,“ sagði 
Björgvin.

„Þetta var mjög sætur sigur, 
sérstaklega eftir þennan loka-
sprett og gefur góð fyrirheit um 
framhaldið,“ sagði Björgvin en 
liðið er nú komið upp í þriðja sæti 
deildarinnar með þrettán stig.

Tólftu umferðinni lýkur svo í 
kvöld með þremur leikjum.  - esá

LEIKIR KVÖLDSINS

AKUREYRI - HAUKAR KL. 19.00
FRAM - HK KL. 19.30
FH - AFTURELDING KL. 19.30

Reyndi bara að 
hitta á markið

SKRAUTLEGT SIGURMARK  Björgvin 
Hólmgeirsson var hetja ÍR um helgina.
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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

7,1 7,3 8,5 8,9

12.40 Mad Money  
14.20 Algjör Sveppi og dularfulla 
hótelherbergið
15.40 Three Amigos  
17.20 Mad Money  
19.00 Algjör Sveppi og dularfulla 
hótelherbergið
20.20 Three Amigos
22.00 The Full Monty
23.30 Right at Your Door  
01.05 Traitor  
02.55 The Full Monty  

18.15 Doctors  (127:175) 
19.00 Ellen  (89:170) 
19.40 Logi í beinni
20.20 The Practice  (2:6) 
21.05 Að hætti Sigga Hall í Frakk-
landi
21.35 Logi í beinni
22.15 The Practice  (2:6) 
23.00 Að hætti Sigga Hall í Frakk-
landi
23.30 Tónlistarmyndbönd Popptíví

07.00 Brunabílarnir
07.20 Áfram Diego, áfram! 
07.45 Waybuloo  
08.05 Dóra könnuður
08.30 Svampur Sveinsson  
08.50 Doddi litli og Eyrnastór  
09.00 UKI  
09.05 Strumparnir
09.30 Ofurhundurinn Krypto  
09.50 Lína Langsokkur
10.10 Lukku-Láki
10.35 Histeria!  
11.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími
17.00 Maularinn  
17.25 Ofurhetjusérsveitin  
17.50 iCarly  (5:25) 

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 (7:8) (Dr. Åsa II) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Brasilía með Michael Palin 
– Arfur frá Afríku (1:4) (Brazil with 
Michael Palin)  Breski leikarinn Michael 
Palin ferðast um Brasilíu.
21.00 Hefnd (8:22) (Revenge)  Banda-
rísk þáttaröð um unga konu, Amöndu 
Clarke, sem sneri aftur til The Hamptons 
undir dulnefninu Emily Thorne með það 
eina markmið að hefna sín á þeim sem 
sundruðu fjölskyldu hennar. 
21.45 Jakob - Ástarsaga (4:6) (Dr 
Mama: Jacob - A Love Story)  Dönsk 
þáttaröð. Jakob hefur aldrei verið í sam-
bandi sem hefur enst lengur en í þrjá 
mánuði. .
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn  
23.05 Millennium–  Loftkastalinn 
sem hrundi (5:6) (Millennium) (e)  Atriði 
í þáttunum eru ekki við hæfi barna.
00.35 Kastljós (e)
00.55 Fréttir
01.05 Dagskrárlok

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 (4:6)  Það 
er sjaldan lognmolla í Eaton Place 165 
þar sem fylgst er með þjónustufólki og 
húsbændum á millistríðsárunum í Lund-
únum. 
19.00 Everybody Loves Raymond 
19.25 America‘s Funniest Home Videos 
19.50 Will & Grace (19:24)
20.15 Parks & Recreation (12:22) 
 Bandarísk gamansería með Amy Poehler 
í aðalhlutverki. 
20.40 Kitchen Nightmares (15:17) 
 Matreiðslumaðurinn illgjarni Gordon 
Ramsey heimsækir veitingastaði sem 
enginn vill borða á og hefur eina viku 
til að snúa rekstri þeirra við. Ramsey er 
staddur í Baltimore eftir neyðarkall frá 
veitingastað með þema frá suðurríkjum 
Bandaríkjanna.
21.30 Málið (5:7)  Hárbeittir fréttaskýr-
ingarþættir frá Sölva Tryggvasyni þar sem 
hann brýtur viðfangsefnin til mergjar. 
22.00 CSI (5:22)  Ted Danson er í hlut-
verki Russels, yfirmanns rannsóknardeild-
arinnar í Las Vegas. Lögreglu maður er 
drepinn og eina vitnið er af hundakyni. 
22.50 CSI (15:23)  Fyrsta þáttaröð um 
Gil Grissom og félaga hans í rannsóknar-
deild lögreglunnar í Las Vegas. 
23.30 Law & Order: Special Victims 
Unit (22:24) 
00.20 The Bachelor (12:12)  (e)
01.05 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.15 Waste Management 
Phoenix Open 2013 (4:4)12.15 Golfing World 
13.05 Dubai Desert Classic (4:4) 17.05 PGA 
Tour - Highlights (4:45) 18.00 Golfing World 
18.50 Waste Management Phoenix Open 2013 
(4:4) 22.00 Golfing World 22.50 Champions Tour 
Year-in-Review 2012 (1:1) 23.45 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm In the Middle  (21:22) 
08.30 Ellen  (88:170) 
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  (75:175) 
10.15 Wipeout USA  (17:18)
11.00 Drop Dead Diva  (1:13) 
11.45 Falcon Crest  (26:29)
12.35 Nágrannar
13.00 The X-Factor  (9:27)  (10:27) 
15.10 ET Weekend
16.00 Barnatími Stöðvar 2
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen  (89:170) 
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  (12:23)
19.40 The Middle  (2:24) 
20.05 One Born Every Minute  (3:8) 
Heimildarþættir sem gerast á fæðinga-
deild á breskum spítala.
20.50 Covert Affairs  (8:16) Önnur 
þáttaröðin um Annie Walker sem var ný-
liði 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. 
21.35 Boss  (2:8) Stórbrotin verðlauna-
þáttaröð með Kelsey Grammer í hlut-
verki borgarstjóra Chicago sem svífst 
einskis til að halda völdum en hann á 
marga óvini sem eru ávallt tilbúnir að 
koma höggi á hann.
22.30 Man vs. Wild  (7:15) Ævintýraleg-
ir þættir frá Discovery með þáttastjórn-
andanum Bear Grylls sem heimsækir 
ólíka staði víðsvegar um heiminn.
23.15 Modern Family  (8:24)
23.40 How I Met Your Mother  (7:24) 
00.00 Two and a Half Men  (1:23) 
00.25 Burn Notice  (12:18) 
01.10 The League  (4:6) 
01.35 The Killing  (1:13) 
02.20 Triassic Attack  
03.45 Boss  (2:8) 
04.40 Covert Affairs  (8:16) 
05.25 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Spænski boltinn: Valencia - 
Barcelona
18.00 HM 2013: Ísland - Katar  
19.20 Spænski boltinn: Valencia - 
Barcelona
21.00 Spænsku mörkin
21.30 Spænski boltinn: Granada - 
Real Madrid
23.10 Michelle Wie á heimaslóðum 
 David Feherty heimsækir Michelle Wie 
og tekur við hana einlægt viðtal.

07.00 Man. City - Liverpool
14.20 West Ham - Swansea  
16.00 Fulham - Man. Utd.  
17.40 Sunnudagsmessan
18.55 Premier League Review Show 
2012/13  Sýndar eru svipmyndir frá 
öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni.
19.50 PL Classic Matches: Bradford - 
Watford, 1999  
20.20 Man. City - Liverpool  
22.00 Premier League Review Show 
2012/13
23.00 Football League Show 2012/13 
 Sýndar svipmyndir úr leikjunum í næst-
efstu deild enska boltans.
23.30 WBA - Tottenham

17.05 Simpson-fjölskyldan  (19:22)
17.30 ET Weekend
18.15 Gossip Girl  (14:22) Þriðja þátta-
röðin um líf ungra og fordekraðra krakka 
sem búa á Manhattan í New York. 
Þótt dramatíkin sé ótæpileg þá snúast 
áhyggjur þessa unga fólks fyrst og síð-
ast um hver baktali hvern, hver sé með 
hverjum og hvernig eigi að vera klæddur 
í næsta glæsipartíi.
19.00 Friends
19.20 How I Met Your Mother  (4:24) 
19.45 Simpson-fjölskyldan
20.05 Holidate  (4:10) 
20.50 FM 95BLÖ  Allt það helsta 
sem gerðist í dag í útvarpsþættinum 
FM95BLÖ.
21.10 Hart of Dixie  (22:22) 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  (7:25) 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  (4:10) 
23.20 FM 95BLÖ  
23.40 Hart of Dixie  (22:22) 
00.25 The O.C  (7:25) 
01.10 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 12.50 Dánarfregnir 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 18.53 Dánarfregnir 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 22.15 
Samfélagið 22.30 Albúmið: The Album - ABBA 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

Brasilía með Michael 
Palin–  Arfur frá Afríku
RÚV KL. 20.00 Bresk sjónvarps-
mynd í fj órum þáttum. Leikarinn 
Michael Palin segir hér frá ferðalagi 
sínu um Brasilíu. Hann segir frá 
landi og þjóð og reynir að miðla 
upplifun sinni áfram til áhorfenda.

Parks and Recreation
SKJÁR 1 KL. 20.15 Þegar með-
limur í skoðanahópi gefur Leslie 
neikvæð ummæli ákveður hún að 
vinna hann yfi r á sitt band með því 
að fara með honum í keilu. Áætl-
unin hennar gengur þó ekki eins vel 
og hún hafði vonast til. Chris fær 
slæmar sambandsfréttir.

TV.COM

Friends
POPPTÍVÍ KL. 19.00 Þá er komið 
að lokaþætti tíundu seríu af vinum 
okkar allra, en tíunda serían var sú 
síðasta og þetta er því kveðjustund-
in. Vinirnir halda nú hver í sína átt-
ina og eiga hér tilfi nningaþrungna 
kveðjustund, þó með húmorinn við 
höndina.

9,2
TV.COM

Stöð 2 kl. 20.05
One Born Every Minute
Breska þáttaröðin One Born 
Every Minute er á dagskrá 
Stöðvar 2 í kvöld. Þetta eru 
skemmtilegir og um leið 
fróðlegir þættir um allt 
það sem gerist á fæð-
ingardeild spítala. Fjölda 
myndavéla hefur verið 
komið fyrir á fæðingadeild-
inni og áhorfandinn fær 
að fylgjast með öllu sem 
fram fer.

20.00 Ung á öllum aldri 20.30 Allt um golf 21.00 
Frumkvöðlar 21.30 Eldhús meistaranna



Salötin frá Sóma eru byggð á áralangri reynslu af 
samlokugerð. Þú getur valið úr sjö tegundum ásamt
Pestó Hummus sem bragðgóð nýjung. Prófaðu!

wwwww.sosomi.m is
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„Ég bjó í London í sjö ár og lærði 
textílhönnun við Central Saint 
Martins-skólann. Ég átti engan 
pening fyrir leikfimi og byrjaði 
því að hlaupa ein um garðinn í 
hverfinu mínu. Þáverandi kær-
asti minn fékk vinnu í byggingu 
sem kallast 1948, en þar safnast 
hópurinn saman fyrir hlaup, og 
hann sagði mér frá hópnum. Fyrst 
var ég feimin við að mæta en lét 
svo verða af því og hef ekki hætt 
að hlaupa síðan. Í gegnum hóp-
inn hef ég líka kynnst mörgum 
af mínum bestu vinum,“ útskýr-
ir Petra Bender textílhönnuður, 
sem er meðlimur í skokkgenginu 
Run Dem Crew. Gengið er styrkt 
af Nike-íþróttamerkinu og var 
stofnsett í Lundúnum árið 2008 
af plötusnúðnum, kennaranum og 
ljóðskáldinu Charlie Dark. 

Hópurinn er byggður á banda-
rískri fyrirmynd og má finna sams 
konar hópa í Berlín, Kaupmanna-
höfn, Amsterdam og New York. 
Petra lýsir skokkgenginu sem 
samfélagi fólks úr öllum kimum 
samfélagsins sem hittist vikulega 
og hleypur saman. Kjörorð hóps-
ins eru „It‘s not a running crew, 
it‘s a family“ sem þýðist á íslensku 
„Þetta er ekki hlaupahópur, þetta 
er fjölskylda“. 

Meðlimir Run Dem Crew eru í 
dag um 150 talsins en þegar Petra 
gekk til liðs við hópinn taldi hann 
um sextíu meðlimi. Petra kveðst 
fá meira úr því að hlaupa í slag-
togi við aðra en þegar hún hljóp 
ein síns liðs. „Eftir að ég gekk til 
liðs við hópinn fór ég að hlaupa 
lengra en ég hélt ég gæti og nú 
hef ég hlaupið um sex hálfmara-
þon,“ segir hún og bætir við að hún 
stefni á sitt fyrsta heilmaraþon í 
nánustu framtíð. 

Petra flutti nýverið aftur til 
Íslands og hefur nú sett á laggirn-
ar hlaupahóp sem fékk til bráða-
birgða nafnið Hipster-hlaupa-
hópur. „Við ætlum að hittast við 
Hallgrímskirkju vikulega og 
hlaupa um miðborg Reykjavíkur. 

Við endum svo hlaupið á barnum. 
Fólk þarf ekki að vera hipster til 
að taka þátt, einu skilyrðin eru 
að hafa gaman af því að vera með 
öðru fólki og gera eitthvað nýtt,“ 
segir Petra að lokum. 

 sara@frettabladid.is

Er meðlimur í hlaupa-
gengi frá Lundúnum
Petra Bender er meðlimur í Run Dem Crew-hlaupagenginu. Í hópnum, sem er 
styrktur af Nike, eru um 150 meðlimir. Petra segir skemmtilegra að hlaupa í hóp. 

MEÐLIMUR HLAUPAGENGIS  Petra Bender er meðlimur í hlaupagenginu Run Dem 
Crew í London. Í genginu, sem er að bandarískri fyrirmynd, eru 150 meðlimir. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Við getum kallað þetta skemmtilegt rokk en við 
tökum fyrir lögin sem hafa verið að kalla fram gæsa-
húð hjá fólki svo áratugum skiptir,“ segir Bjarni Ólaf-
ur Guðmundsson, sem, ásamt Birgi Nielsen, stendur 
fyrir Skonrokktónleikum nú í mars.

Skonrokktónleikarnir hafa verið haldnir einu sinni 
áður, í nóvember síðastliðnum, en eiga sér þó lengri 
sögu. „Birgir hélt fyrst álíka tónleika í Eyjum á Sjó-
mannadaginn 2010. Þá voru þeir kallaðir Rokkað til 
heiðurs sjómönnum. Við tókum þá svo aftur á Sjó-
mannadaginn síðasta sumar og ákváðum þá að fara 
með þetta lengra,“ segir Bjarni.

Þorri íslenskra rokkara kemur fram á Skonrokki, 
en kjarninn hefur verið sá sami frá upphafi. Fara þar 
í forgrunni þeir Magni Ásgeirsson, Eyþór Ingi Gunn-
laugsson, Pétur Guðmundsson, Páll Rósinkranz og 
Biggi Haralds. „Svo má ekki gleyma hljómsveitinni 
sem er algjörlega geðveik líka,“ segir Bjarni. „Þess-
ir strákar sem við eigum eru svo flottir að þeir eru á 
heimsmælikvarða, svo einfalt er það,“ bætir hann við.

Tekin verður tónlist úr ýmsum áttum og nefnir 
Bjarni sem dæmi lög frá AC/DC, Kiss, Journey, White-
snake, Gary Moore og Jet Black Joe.

Um er að ræða tvenna tónleika, í Silfurbergi Hörpu 

22. mars og í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri 23. 
mars. Miðasala er hafin á þá báða, á síðum tónleika-
staðanna og á midi.is. „Síðast troðfylltum við báða 
salina og ég vænti þess að þar verði endurtekning á 
núna,“ segir Bjarni Ólafur. - trs

Þorri íslenskra rokkara á svið
Á Skonrokki verða tekin fyrir lög sem hafa kallað fram gæsahúð í áratugi.

ÞORRI ÍSLENSKRA ROKKARA  Páll Rósinkranz er á meðal 
þeirra íslensku rokkara sem ætla að trylla lýðinn á Skonrokk 
tónleikunum í mars.

„A Minor Place með Bonnie Prince 
Billy. Það er rosalega fallegt lag.“   
Hulda Sif Ásmundsdóttir ljósmyndari.

MÁNUDAGSLAGIÐ

„Það er alltaf gaman að gera eitt-
hvað nýtt,“ segir Þórhallur Sig-
urðsson, eða Laddi. „Þetta leggst 
alveg rosalega vel í mig.“

Einleikurinn Laddi lengir lífið 
verður frumsýndur í Hörpu 5. 
apríl. Þar fá áhorfendur tækifæri 
til að kynnast manninum á bak við 
gervin, grínið og grímurnar. Laddi 
ræðir um sambandið við persón-
urnar sem hann hefur skapað og að 
lokum mesta leyndardóminn, það 
er að segja: Hver er Laddi og hvað 
gerir hann ef hann hefur ekki eitt-
hvert gervi til að fela sig á bak við? 

„Maður er bara allsnakinn núna 
því ég fel mig ekki á bak við neina 
karaktera,“ segir Laddi. „Þetta 
verður mjög erfitt og sennilega 
það erfiðasta sem ég hef tekið að 
mér, því þetta verður svo pers-
ónulegt. En að sjálfsögðu verður 
gaman og grín líka í þessu.“

Síðasta sýning Ladda, Laddi 
6-Tugur sem hófst 2007, var sýnd 
fyrir fullum sal í Borgarleikhúsinu 
í rúmlega tvö ár og voru áhorfend-
urnir hátt í sjötíu þúsund. Mynd-
diskur með sýningunni seldist í 
rúmlega tuttugu þúsund eintökum.    

Hann tekur fram að hann verði 
bara með nýtt efni í Hörpu og 
lofar þægilegri og skemmtilegri 
kvöldstund. „Ég er að spjalla við 
áhorfendur í raun og veru um 
mig og karakterana og spekúlera 
í mér, hvað er fyndið og ekki fynd-
ið. Af hverju er Eiríkur Fjalar 
fyndinn? Við reynum að kryfja 
það saman.“ 

Leikstjóri Ladda lengir lífið er 
Sigurður Sigurjónsson og hand-
ritshöfundur er Karl Ágúst Úlfs-
son ásamt Ladda. 

 - fb

Laddi allsnakinn og persónulegur 
Einleikurinn Laddi lengir lífi ð verður frumsýndur í Hörpu í byrjun apríl.

Í NÝJUM EINLEIK  Laddi hlakkar til að 
leika í nýja einleiknum Laddi lengir lífið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Nýtt app er komið í loftið sem 
auðveldar fólki atvinnuleit. Þetta 
er farsímaforrit fyrir iPhone- og 
Android-snjallsíma og geta notend-
ur vaktað starfsgreinar sem það 
hefur áhuga á og fengið tilkynn-
ingar um laus störf. Appið heit-
ir Alfreð og er hannað af Stokki 
Software sem þróar hugbúnað 
fyrir snjallsíma á Íslandi. 
„Þetta er öðruvísi nálgun, meira 
persónuleg. Við erum að nýta 
tækni símtækja. Það sér enginn 
hvað maður er að gera í sínum 
síma og hægt er að vakta ný störf 
sem eru á manns þekkingarsviði, 
það er aldrei að vita hvað maður 
sér áhugavert,“ segir Helgi Pjet-

ur Jóhannsson, einn af eigend-
um Stokks Software. Hann segir 
að ráðningarstofur séu mjög 
jákvæðar í garð nýja appsins því 
hægt sé að ná til fleira fólks, jafn-
vel til þeirra sem ekki eru í virkri 
atvinnuleit. Einnig má finna í 
appinu ráðgefandi greinar sem 
gagnast fólki í atvinnuleit, til 
dæmis hvernig á að gera góða fer-
ilskrá. „Við teljum einnig að þetta 
app verði gott fyrir fyrirtæki sem 
geta séð hversu margir eru að 
vakta ákveðin störf,“ segir Helgi.
Eins og stendur eru 100 laus störf 
í appinu í níu starfsgreinum, en 
allar upplýsingar má finna á www.
alfred.is  - áá

App sem auðveldar 
fólki atvinnuleitina
Notendur geta vaktað laus störf í nýju farsímaforriti 
fyrir iPhone og Android sem nefnist Alfreð.

NÝTT APP  Helgi 
Pjetur Jóhanns-
son hjá Stokki 
Software, hönnuði 
Alfreðs-appsins. 

 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Rekstrarvörur
- vinna með þér  
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Mest lesið
1 Er framlag Íslands í Eurovision stolið?  
2 Alvarlegt slys í Esju 
3 Skotárás á Eyrarbakka tengist frásögn 

af misnotkun 
4 Eyþór Ingi vann – Fer til Malmö í maí 
5 Líklegt þykir að Norður-Kórea sprengi 

kjarnasprengju 
6 Ekki kynferðisbrot ef tilgangur var 

að meiða 

Fengu tæp 9000 „Like“
Hraðfréttastrákarnir Benedikt 
Valsson og Fannar Sveinsson fóru 
á kostum í Söngvakeppninni á RÚV 
síðastliðið laugardagskvöld. Kvöldinu 
vörðu þeir með keppendum í Græna 
herberginu þar sem þeir tóku 
stöðuna á stemningunni og skelltu 
í nokkur bráðskemmtileg viðtöl á 
meðan á keppninni stóð. Einnig 
var sýnt frá heimsóknum þeirra á 
æfingar fyrir keppnina daginn áður, 
þar sem þeir léku á als oddi. Í miðri 
keppni ákvað Fannar að nýta tæki-
færið og hvatti alla sem voru að horfa 
á keppnina til að finna Facebook-síðu 
Hraðfrétta og smella á hana „Like“. 
Á innan við mínútu höfðu tæplega 
3.000 manns fylgt hans fyrirmælum. 
Hraðfréttir voru með rúmlega 1.800 
aðdáendur fyrir keppni á laugardag-
inn en í gærkvöldi voru þeir orðnir 
tæplega 10.500.  - þeb, trs
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ÚTSALA 

H E I L S U R Ú M

REKKJUNNAR

50%
AFSLÁTTUR

CREAMQueen Size rúm (153x203 cm)FULLT VERÐ 175.398 kr.
ÚTSÖLUVERÐ
87.699 kr.

GREY
King Size rúm (193x203 cm)

FULLT VERÐ 299.900 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

149.950 kr.

CAPE FIRM
Cal King Size rúm (183x213 cm)

FULLT VERÐ 282.767 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

113.106 kr.

HEILSUKODDAR
20-30%
AFSLÁTTUR!

AFSLÁTTUR AF
ÖLLUM ELDRI GERÐUM
AF KING SIZE RÚMUM

50-60%
50%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

SÍÐUSTUDAGAR!
STÓR

ÚTSALA!

Jóna Hrönn í blaðamennsku 
Presturinn Jóna Hrönn Bolla-
dóttir hefur hafið nám á nýjan 
leik, rúmum tuttugu árum eftir að 
hún útskrifaðist úr guðfræði. Jóna 
Hrönn hóf diplómanám í blaða- og 
fréttamennsku nú um áramót, og er 
farin að skrifa á vefinn student.is, 
eins og aðrir nemar í faginu. Í viðtali 
sem annar þekktur nemi í blaða- og 

fréttamennsku, 
íþróttafrétta-
maðurinn Edda 
Sif Pálsdóttir, tók 
við hana segir 

Jóna að hún myndi 
vilja starfa við fjöl-
miðla ef hún ætti 

að velja sér 
annað starf 
en prests-

starfið. 
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