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SAGA HANDA BÖRNUMSagnfræðifélag Íslands heldur hádegisverðarfund á morgun 
undir heitinu Hvað er sögulegur skáldskapur? Dagný 

Kristjáns dóttir, prófessor í íslenskum bókmenntum við 
Háskóla Íslands, flytur erindið „Saga handa börnum“. 

Erindið verður í fyrirlestrarsal Þjóðminjasafns Íslands 
og hefst klukkan 12.05.

É g fór að prófa mig áfram í matargerðinni eftir að elsta dóttir mín greindist með fæðuóþol og tók smám saman út allarmjólkurvö

HOLLARA NAMMIBREYTT MATARÆÐI  Oddrún Helga Símonardóttir heldur úti matarblogginu 

heilsumamman.com. Hér gefur hún lesendum uppskriftir að sælgæti.

Hampnammi gefur góða orku í hversdags-amst i
vanillu dropunum oghnet syk

ORKURÍKIR MUNNBITAR

HEILSUMAMMAN Oddrún Helga tók allar mjólkurvörur út úr mataræði fjölskyldunnar og minnkaði glúten og sykur eftir að elsta dóttir hennar greindist með fæðuóþol. Yngsti fjölskyldu-meðlimurinn, Jónatan, nýtur einnig góðs af.MYND/VILHELM
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SKOÐUN Breyta þarf Landspítalanum 
úr hagræðingarhelvíti sem fyrst, skrif-
ar Guðmundur Andri Thorsson. 15

MENNING Geiri.net hefur glætt 
nætur líf Reykjavíkur á árunum 2001 
til 2003 nýju lífi á Facebook. 34

SPORT Sigfús Sigurðsson handknatt-
leikskappi hefur lagt skóna á hilluna 
37 ára að aldri. 28
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Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. 18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu. Meðallestur á tölublað, okt.-des. 2012. u Meðallestur á tölublað, okt
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REYKJAVÍK Þverfaglegur starfs hópur 
um framtíðarsýn sundlauganna 
í Reykjavík leggur til milljarða-
framkvæmdir við nýframkvæmd-
ir og viðhald lauga næsta áratug. 
Meðal annars er lagt til að hefja 
framkvæmdir við hverfis laug fyrir 
Grafarholt og Úlfarsár dal í ár. Til-
lögurnar eru nú til umsagnar hjá 
sviðum borgar innar.

„Tillögurnar eru unnar út frá 
þörfum íbúa,“ segir Eva Einars-
dóttir, formaður Íþrótta- og tóm-
stundaráðs (ÍTR) og einn af 
skýrsluhöfundum. „Við horfum 
á málið út frá lífsgæðum í hverf-
unum, en það er líka staðreynd að 
víða í efri byggðum borgarinnar 
eigum við í erfiðleikum með að 
uppfylla skólasundsskyldu, því að 
laugarnar ráða hreinlega ekki við 
það. Það er ástæðan fyrir því að við 
byrjum á kennslulaug fyrir Grafar-
holt og Úlfarsárdal.“

Eva segir erfitt að leggja mat 
á heildarkostnað vegna fram-
kvæmdanna sem tillagan felur í 
sér, enda eigi borgarráð eftir að 
taka þær fyrir. Þá segir í niður-
lagi skýrslunnar að þar sem litið 
sé til langs tíma sé ekki hægt að 
meta kostnað við hvert verkefni 
að núvirði. Aðspurð segir Eva 
að líklega sé ekki ofsagt að um 
milljarða framkvæmdir verði að 
ræða ef allar tillögurnar verði að 
veruleika.

Spurð hvort borgarbúar muni 
sætta sig við að slíkum fjár munum 
verði varið í sundlaugar segist Eva 
trúa því.

„Við höfum fengið mjög góð við-
brögð við fyrirhuguðum breyting-
um við Sundhöllina. Og ef við lítum 
á viðbrögð og aukna aðsókn að laug-
unum í Laugardal eftir breyting-
arnar sem voru gerðar þar er aug-
ljóst að fólk var svo sannarlega að 

taka þessu vel, þó að ef til vill megi 
deila um í hvaða röð verður ráðist 
í verkefnin.“

Eva segir fjárfestingar við sund-
laugar hafa setið á hakanum síð-
ustu ár, jafnvel í góðærinu,  en bætt 
aðstaða í laugunum skipti máli. 
Fjölskyldur nýti laugarnar til sam-
veru og einnig sé aukin hreyfing 
almennings, þar með talið sund, í 
samræmi við áherslur borgar innar 
um almenningsíþróttir.     

„Það hefur sýnt sig að það er 
fjársjóður í borg að eiga svona 
góðar laugar,“ segir Eva að lokum.

 - þj / sjá síðu 4

Vilja byggja laugar 
fyrir milljarða króna
Starfshópur á vegum Reykjavíkurborgar um framtíðarsýn sundlauga leggur til 
margvíslegar framkvæmdir næstu ár, sem gætu hlaupið á milljörðum. Formaður 
ÍTR segir tillögurnar miðast við þarfir íbúanna og býst við góðum viðbrögðum.

  Það hefur sýnt sig að 
það er fjársjóður í borg að 

eiga svona góðar laugar. 
Eva Einarsdóttir, formaður ÍTR

RJÓMABOLLUHÁTÍÐ  Íslendingar munu sporðrenna gríðarlegu magni af rjómabollum í dag til að fagna hinum árlega bolludegi. Anna Björt Sigurðardóttir, starfsmaður 
Bakarameistarans í Suðurveri, var í gær í óðaönn að búa sig undir uppgrip í rjómabollusölu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Bolungarvík 1°  SA 3
Akureyri 2°  SA 2
Egilsstaðir 0°  SA 3
Kirkjubæjarkl. 3°  A 5
Reykjavík 3°  SA 7

Skúrir    Í dag má búast við S- og SA-átt, 
víða 3-8 m/s.  Skúrir eða slydduél 
sunnan- og austanlands en úrkomulítið 
og bjart með köflum norðantil.  4

HEILBRIGÐISMÁL Ekkert hefur 
þokast í kjaradeilu hjúkrunar-
fræðinga frá því á mánudag 
þegar hjúkrunarfræðingar höfn-
uðu hugmyndum Landspítalans.

Björn Zoega, forstjóri Land-
spítalans, segist bíða eftir við-
brögðum hjúkrunarfræðinga, en 
Elsa B. Friðfinnsdóttir, formaður 
Félags hjúkrunarfræðinga, segist 
bíða eftir að yfirstjórn Land-
spítalans hafi samband.

 - gb / sjá síðu 4

Björn bíður og Elsa bíður:

Ekkert þokast í 
kjaradeilu

Engin 13. hæð
Hjátrú Samherjamanna varð til þess 
að engin 13. hæð er í Höfðatorgi. 
Í Turninum og á Grand Hóteli eru 
menn stoltir af 13. hæðinni. 2
Skuldaleiðrétting  Framsóknar-
flokkurinn leggur áherslu á leiðrétt-
ingu á skuldum heimilanna. 6
Númerslausir bílar  Fjöldi númers-
lausra bíla er íbúum við Írabakka í 
Breiðholti þyrnir í augum. Ekki færri 
en tíu númerslausir bílar eru nú á 
stæðinu. 8
Minna af laxi  Lax sem meðafli í 
uppsjávarveiðum í fyrrasumar var 
minni en árin á undan samkvæmt 
rannsóknum Fiskistofu. 12
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FJARSKIPTI Ekki er vitað til þess 
að nokkur hafi látið blekkjast af 
svikapósti sem barst á íslensk 
netpóstföng fyrir helgi, undir 
formerkjum Símans. Það segir 
Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir, 
upplýsinga fulltrúi Símans, í sam-
tali við Fréttablaðið.

Í póstinum, sem var skrifaður 
á óvandaðri íslensku, var við-
takanda tilkynnt að ekki hefði 
verið hægt að ganga frá greiðslu 
á reikning og viðkomandi beðinn 
um að láta í té margvíslegar 

upplýsingar, meðal annars um 
greiðslukortanúmer. „Við feng-
um um tíu tilkynningar strax á 
laugardags morgun, en við höfum 
enn ekki frétt af því að neinn 
hafi fallið í gildruna. En þetta er 
óneitanlega bagalegt, því að þó 
að pósturinn hafi verið illa skrif-
aður eru ekki allir okkar við-
skiptavinir altalandi á íslensku 
og einhverjir hefðu getað látið 
blekkjast.“

Gunnhildur sagði að forsvars-
menn Símans myndu taka 

ákvörðun í dag um það hvort 
málið yrði kært til lögreglu.

„En fólk má hafa það í huga í 
framhaldi af þessu að Síminn 
biður aldrei um kortaupplýsingar 
í fjöldapósti,“ segir hún að lokum. 

 - þj

Upplýsingafulltrúi Símans um tölvupóstsvindl sem kom upp fyrir helgina:

Ekki frétt af neinum sem beit á

BÍFRÆFIÐ  Tölvupósturinn var á óvand-
aðri íslensku og innihélt meðal annars 

ávarpið „Bäste kund“.

BANDARÍKIN, AP Yfirmenn lögreglunnar í Los Angeles 
hafa ákveðið að fara að kröfu Christophers Dorner og 
endurskoða mál sem varð til þess að hann var rekinn 
úr lögreglunni árið 2007.

„Ég er ekki að gera þetta til að sefa morðingja,“ 
segir Charlie Beck, lögregluforingi í Los Angeles. „Ég 
er að þessu til að fullvissa almenning um að allt sem 
við gerum í lögregludeildinni sé gagnsætt og sann-
gjarnt.“

Dorner er grunaður um þrjú morð og fleiri skot-
árásir undanfarna daga. Mikil leit hefur verið gerð 
að honum, en ekki skilað árangri. Hann er enn í felum 
og hefur hótað fleiri morðum.

Í margra blaðsíðna yfirlýsingu, sem hann birti á 
netinu, segist hann vera kominn í stríð gegn lögregl-
unni og sakar hana um kynþáttafordóma, en hann er 
sjálfur dökkur á hörund. 

Hann var rekinn úr lögreglunni vegna agabrots en 
er ósáttur við þá niðurstöðu.

Hinn 3. febrúar lét hann til skarar skríða og myrti 
mann og konu á bílastæði í borginni Irvine í Kali-
forníu. Konan var dóttir fyrrverandi yfirmanns í lög-
reglunni í Los Angeles, sem á sínum tíma var fulltrúi 

Dorners í málaferlunum gegn honum. Dorner segir 
hann ekki hafa varið hagsmuni sína heldur dregið 
taum lögreglunnar.

Nokkru síðar særði hann lögreglumann í bænum 
Corona, og á fimmtudaginn var myrti hann einn lög-
reglumann og særði annan í bænum Corona.

Fimmtíu fjölskyldum hefur verið fengin lögreglu-
vernd af ótta við að Dorner reyni að myrða einhvern 
úr þeim. - gb

Lögreglan í Kaliforníu leitar enn að fyrrverandi lögreglumanni:  

Látið undan kröfu morðingja
RICHARD 
DORNER  
Lögreglan í 
Kaliforníu birti 
þessa mynd 
af flótta-
manninum.
 NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL Leitinni að Grétari 
Sigfinnssyni var haldið áfram á 
Siglufirði í gær, en hans hefur 
verið saknað frá morgni miðviku-
dags.

Um 30 manns frá björgunar-
sveitum leituðu á sjó, bæði kaf-
arar og menn á bátum, þar sem 
talið er að búið sé að fullkemba 
leitarsvæðið á landi. 

Meðal annars var notast við bát 
Björgunarfélags Akraness sem er 
búinn skanna til að mynda hafs-
botninn. Gert er ráð fyrir að leit 
verði haldið áfram í vikunni, þó 
með færri leitarmönnum, en svo 
verði aftur blásið til stórrar leitar 
um næstu helgi.  - þj

Leitaraðgerðir á Siglufirði:

Leituðu áfram 
á sjó í gær

KANARÍEYJAR, AP Fimm manns 
létu lífið þegar björgunarbáti 
hvoldi við breska skemmtiferða-
skipið Thomson Majesty í höfn 
á Kanaríeyjum í gær. Að auki 
slösuðust þrír menn.

Slysið varð á björgunar-
æfingu. Þeir sem létust voru 
allir í áhöfn skipsins, en enginn 
hinna 1.400 farþega tók þátt í 
æfingunni. 

Þrír hinna látnu voru frá 
Indónesíu, einn frá Filipps-
eyjum og einn frá Gana.

Ákveðið var að fresta siglingu 
skipsins til Madeira, sem átti að 
verða næsti áfangastaður. 

 - gb

Slys á björgunaræfingu:

Fimm létust er 
bátnum hvolfdi

NÝÁRI FAGNAÐ Á HÁSKÓLATORGI  Fjöldi fólks mætti til að fagna kínversku 
áramótunum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÉLAGSSTÖRF Kínversk nýárshátíð var haldin á Háskólatorgi í Reykja-
vík í gær þegar ári drekans lauk. Í dag hefst síðan ár snáksins.

Fjöldi fólks fyldist með drekadansi, tónlistaratriðum og kínverskri 
bardagalist. Að því búnu var boðið upp á kínverskan mat og viðstaddir 
fengu fræðslu um kínverska skrautskrift og kínverska leikfimi, auk 
þess sem boðið var upp á kennslu í kínverskum barnasöngvum fyrir 
yngri kynslóðina.  - gb

Kínversk nýárshátíð:

Ár drekans kvatt í Reykjavík  

SPURNING DAGSINS

FÓLK Hjátrú varð til þess að engin 13. 
hæð er í Höfðatorgi, nítján hæða bygg-
ingu við Borgartún. Það sama er ekki 
að segja um tvær aðrar byggingar á 
höfuðborgar svæðinu, þar sem þeirri 13. 
er gert hátt undir höfði.

Á hæðinni fyrir ofan þá 12. í Höfða-
torgi er Samherji með skrifstofur. 

Hæðin er hins vegar 
ekki merkt númer 13, 
eins og eðlilegt væri, 
heldur númer 14. Sú 
sem í raun er 14. hæð 
hússins er svo merkt 
númer 15 og koll af 
kolli.

„Það má segja að 
þetta sé bara ákveðin 
sérviska og hjátrú,“ 
segir Þorsteinn Már 

Baldvinsson, forstjóri Samherja. „Við 
vildum bara ekki vera þarna.“ Hann 
segist hafa tekið þá ákvörðun sjálfur. 
„Þegar þetta kom til tals var ég ekki 
tilbúinn í að vera á þrettándu hæðinni,“ 
segir hann.

Heimildir Fréttablaðsins herma að 
Samherji hafi borgað fyrir nauðsyn-
legar breytingar svo að þetta mætti 
verða, til dæmis á merkingum í húsinu 
og bréfsefni annarra fyrirtækja.

Þorsteinn Már kveðst ekki þekkja það 
sérstaklega en segir það þó rökrétt. Sá 
kostnaður hafi hins vegar tæpast vegið 
þungt í rekstri fyrirtækisins.

Þorsteinn segir þetta ekki eina dæmið 
um hjátrú hjá Samherja. „Fiskiskip fara 
til dæmis aldrei út á mánudegi í byrjun 
árs. Það bara gerist ekki,“ segir hann. 
Að sama skapi beygi menn aldrei á 
móti sólinni á leið í túra, heldur taki 
frekar stjórnborðsbeygju, þótt það sé 
lengra.

Víða erlendis tíðkast að sleppa 13. 
hæðinni úr háhýsum. Framleiðandi 
Otis-lyftna áætlar til dæmis að hana 

vanti í 85 prósent þeirra húsa þar sem 
slíkar lyftur er að finna.

Og Höfðatorg er ekki eina húsið á 
Íslandi sem er meira en þrettán hæðir. 
Annað er Turninn í Kópavogi, sem er 
tuttugu hæðir, en þar er ekki hoppað 
yfir þá þrettándu. „Við erum mjög 
stoltir af henni,“ segir rekstrar-
stjórinn Arnar Hallsson um hæð-
ina. Aldrei hafi komið til tals 
að sleppa henni og þótt hún 
sé ekki í útleigu sem stendur 
hafi ásókn í hana verið tölu-
verð.

Grand Hótel við Sigtún 
er fjórtán hæðir og þar 
er einnig að finna hæð 
merkta númer 13. Á vef 
hótelsins segir meira að 
segja að hæðin geymi 
tvær forsetasvítur.

 stigur@frettabladid.is

Hæð 13 vekur ýmist 
upp stolt eða ugg
Hjátrú Samherjamanna varð til þess að engin 13. hæð er í Höfðatorgi. Í Turninum 
í Kópavogi eru menn hins vegar stoltir af 13. hæðinni og á Grand Hóteli má þar 
finna sjálfar forsetasvíturnar. Ekki eina hjátrúin hjá Samherja, að sögn forstjórans.

ÓVENJULEG 
LYFTA  Samherji 
kom því í kring 
að þarna væri 

enginn hnappur 
með tölunni 13.

 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÞORSTEINN MÁR 
BALDVINSSON

HÖFÐATORG  Í þessu húsi 
tekur fjórtánda hæðin við 

af þeirri tólftu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ólafur, verða þetta orð í tíma 
töluð?
„Já, ég veit hvað klukkan slær.“
Stórleikarinn Ólafur Darri Ólafsson verður 
hin nýja „Ungfrú klukka“ sem svarar í síma 
115 fyrir þá fjölmörgu sem enn reiða sig á 
þá þjónustu.
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SAMFÉLAGSMÁL Útilaug við Sund-
höllina ætti að rísa á næsta ári 
og hverfislaug fyrir Grafarholt 
og Úlfarsárdal árið 2015. Fjórar 
laugar til viðbótar ætti að byggja 
í borginni á næstu ellefu árum. 

Þetta er tillaga þverpólitísks 
starfshóps á vegum borgarinnar 
um framtíðarsýn sundlauganna 
í Reykjavík, sem skilað hefur 
skýrslu um málið. 

Aðrar laugar sem hópurinn 
leggur til að fjárfest verði í eru 
meðal annars innanhússlaug við 
Vesturbæjarlaugina og alveg 
nýjar sundlaugar í Fossvogi og 
Vatnsmýri. Þá ætti að mati hóps-
ins að fjárfesta í hafnarlaug við 
Reykjavíkurhöfn og endurnýja 
laugarker við Laugardalslaugina. 

Fjárfestingaáætlun hópsins er 
gerð í samræmi við drög að aðal-
skipulagi, og hann telur æskilegt 
að uppbygging sundlauga haldist 
í hendur við markmið skipulags-
ins, sem er að byggja borgina 
innan núverandi borgarmarka.  

„Til lengri tíma litið fjölgar 
íbúum mest í nýju hverfi í Vatns-
mýrinni þegar flugstarfsemi þar 
verður lögð af. Þar má gera ráð 
fyrir nýrri laug sem mun þjóna 
jafnframt stórum vinnustöð-
um á svæðinu, svo sem spítala 
og háskólum. Annað svæði sem 
gæti vaxið verulega til fram-
tíðar er svæðið við Elliðaárvog,“ 
segir meðal annars í skýrslunni. 
„Miðað við forsendur aðalskipu-
lagstillögu verður fjölgun íbúa í 
Grafarvogi og Úlfarsárdal, rúm-
lega þriðjungur allrar fólksfjölg-
unar.“ 

Til skemmri tíma litið eru 

svæðin í nágrenni við Vestur-
bæjar laug, Sundhöllina og 
Laugardals laug sögð líklegust 
til þess að vaxa, og helst þarf að 
bæta aðstæður í Vesturbænum. 
Meiriháttar viðhald er áformað í 
öllum þessum laugum. 

Einnig er fjallað um markaðs-
setningu sundlauganna og fjölda 
gesta í skýrslu hópsins. Þar 
kemur fram að í fyrra voru gestir 
sundlauganna í Reykjavík rúm-
lega 1,8 milljónir. Markmið hóps-
ins er að fjölga í þessum hópi um 
170 þúsund gesti. Þá hafa tæp 
30 prósent þeirra erlendu ferða-
manna sem koma til borgarinnar 
farið í sund, eða um það bil 158 
þúsund ferðamenn. Takmark 
borgarinnar er að helmingur 
allra ferðamanna sæki laug-
arnar meðan á heimsókn þeirra 
stendur. 

 thorunn@frettabladid.is
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Hótel Hellissandur  -  Klettsbúð 9  -  360 Hellissandur 
Sími 430 8600  -  hotelhellissandur@hotelhellissandur.is

www.hotelhellissandur.is
Verð frá 14.900 kr. á mann fyrir gistingu 
og fullt fæði í einn sólahring. 

Tökum við fyrirspurn
og bókunum í síma 430 8600

• 20 tveggja manna herbergi.

• Allt á staðnum fyrir vinnufundi.

• Skipuleggjum ýmis afþreyfingu:  

Ferðir upp á Snæfellsjökul, sjóferðir, 
hellaskoðun eða gönguferðir með leiðsögn.

Ertu að skipuleggja árshátíð, vinnufund eða hvataferð fyrir þitt starfsfólk 
eða viðskiptavini. Við bjóðum úrvals þjónustu fyrir fyrirtæki sem vilja 
skipulagðar ferðir og um leið góð tengsl við náttúruna.

VINNUFUNDUR
ÁRSHÁTÍÐ–FYRIRLESTRAR–HÓPEFLI

TILLÖGUR AÐ UPPBYGGINGU SUNDLAUGA
1 Viðbygging við 

Sundhöllina–  
2013-2014

3 Endurnýjað laugarker 
við Laugardalslaug, 
hugsanlega á nýjum 
stað–  2016-2017

4 Hafnarlaug - almenn-
ingsstaður–  
2014-2015

5 Innanhússlaug við 
Vesturbæjarlaug–  
2018-2019

6 Fossvogslaug–  
2020-2022

7 Vatnsmýrarlaug–  
2022-2024

2

6

3

4

1

7

5

2 Hverfislaug 
fyrir Grafarholt og 
Úlfarsárdal–  
2013-2015

Vilja byggja nýjar laugar 
í Fossvogi og Vatnsmýri
Starfshópur um framtíðarsýn sundlauganna vill að byggðar verði laugar í Fossvogi og Vatnsmýri. Hópurinn vill 
hverfislaug í Grafarholt og hafnarlaug við Reykjavíkurhöfn. Útilaug við Sundhöllina verði tilbúin á næsta ári.

Reykjavíkurborg hefur skipað annan starfshóp til þess að undirbúa opna 
hönnunarsamkeppni um viðbygginguna við Sundhöllina. Starfshópurinn á 
að skila niðurstöðum sínum til skipulagsráðs Reykjavíkur fyrir mánaðamót 
og á opna samkeppnin að hefjast 2. apríl næstkomandi. 

Samkeppni um Sundhöllina í apríl

Gildistími korta er um hádegi

Alicante
Aþena
Basel

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Miðvikudagur
Hvessir S- og SA-til.

TÍÐINDALÍTIÐ  Í dag má búast við skúrum eða éljum S- og A-til en það verður bjart 
með köflum norðanlands. Á morgun verður svipað veður en á miðvikudaginn hvessir 
heldur um sunnan- og suðaustanvert landið. 
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AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, 
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@365.is 

og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is 

FRAKKLAND Lögreglan í Marseille 
hefur handtekið eineggja tvíbura, 
24 ára gamla, vegna rökstudds 
gruns um að annar hvor þeirra 
sé sekur um sex nauðganir sem 
framdar hafa verið í vetur. 

Vandinn er sá að lögreglan veit 
ekki hvor þeirra er hinn seki. Frá 
þessu er skýrt á fréttavef BBC.

Tvíburarnir eru 24 ára 
gamlir og vinna báðir sem vöru-
flutningabílstjórar. 

Samkvæmt öryggismynda-
vélum og einu vitni þykir ljóst að 
annar hvor þeirra sé sökudólgur-
inn. Líkindi þeirra eru mikil, og 
ekki er mikla hjálp að fá úr DNA-
rannsóknum, því erfðaefni ein-
eggja tvíbura er mjög líkt. - gb

Tvíburar handteknir:

Ekki vitað hvor 
þeirra er sá seki

AFGANISTAN, AP  Bandaríski her-
foringinn Joseph Dunford er 
tekinn við af John Allen sem 
yfirmaður erlenda herliðsins í 
Afganistan.

Allen, sem hefur verið yfir-
maður heraflans í 19 mánuði, 
segir að á endanum verði það 
afganska herliðið sem muni vinna 
sigur á uppreisnarmönnum. 

Bandaríkjaher er að þjálfa 
afganska herinn, en í vor er 
stefnt að því að afganska herliðið 
verði orðið tilbúið til að taka að 
sér meginþungann af baráttunni 
við uppreisnarliðið. - gb

Horforingjaskipti í Kabúl:

Allen segir að 
Afganar sigri

ALLEN OG DUNFORD  Bandarísku her-
foringjarnir í Afganistan. NORDICPHOTOS/AFP

SKIPULAGSMÁL Knattspyrnufélagið 
Valur vill fá að byggja þúsund fer-
metra viðbyggingu við mannvirki 
sín á Hlíðarenda. Félagið hefur sent 
beiðni um leyfi til Reykjavíkur-
borgar. 

Viðbyggingin á að tengja gömul 
hús á svæðinu, íbúðarhús og fjós, við 
eldri hluta íþróttahússins. „Tillagan 
gerir ráð fyrir rúmum 1000 m² í einn-
ar hæðar tengibyggingu og tveggja 
hæða framlengdu íþróttahúsi.“ Vals-
arar hyggjast innrétta minjasafn í 
fjósinu og sameiginlega setustofu í 
gamla íbúðarhúsinu. 

Þá vilja Valsarar að ellefu gisti-
rými verði í byggingunni. Skipu-
lagsfulltrúi segir þau áform háð því 
að aðeins sé um skammtímagisti-
aðstöðu fyrir leikmenn að ræða, en 
í eldri fyrirspurn frá Val um sama 
mál kemur fram að í gegnum tíðina 
hafi leikmenn og gestir gist í íbúðar-
húsinu og fjósinu. Þá hafi íslensk 
íþróttafélög marga erlenda leikmenn 
og þurfi að sjá þeim fyrir gistingu. 
„Er hugmyndin um þetta mannvirki 
beintengd þeirri staðreynd og myndi 
til lengri tíma litið spara háar fjár-
hæðir,“ segir í fyrirspurninni.  - þeb

Valsmenn sækja um leyfi fyrir viðbyggingu sem sameinar hús á starfssvæði félagsins: 

Vilja hýsa erlenda leikmenn á Hlíðarenda

HLÍÐARENDI  Nýr völlur og íþróttahús voru tekin í notkun á Hlíðarenda fyrir 
nokkrum árum. Nú vilja Valsarar hefja annan hluta framkvæmdanna. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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790 kr.kg

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

Fiskhakk „með lauk“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  990 kr.kg

Fiskhakk „án lauks“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  990 kr.kg

Fiskibollur „nýsteiktar“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.390 kr.kg

HEIMILISFISKFARS STJÓRNMÁL Framsóknar flokkurinn 
hélt 32. flokksþing sitt um helgina. 
Þar voru  línurnar lagðar fyrir 
kosningabaráttuna og mun 
flokkur inn fyrst og fremst leggja 
áherslu á skuldaleiðréttingu. Sig-
mundur Davíð Gunnlaugsson, 
formaður  flokksins, lagði mikla 
áherslu á einarða afstöðu flokks-
ins gegn Icesave-samningunum.

Þingið var haldið í kjölfar góðrar 
útkomu flokksins í skoðanakönn-
unum undanfarið, en fylgi hans 
hefur aukist eftir að dómurinn féll 
um Icesave. „Fullnaðarsigur í Ice-
save-málinu gefur nú aukin tæki-
færi til að taka á þeim ógnum sem 
vofa yfir íslensku efnahagslífi og 
heimilum. Í þeirri baráttu munum 
við sýna sömu festu og áður,“ sagði 
formaðurinn í stefnuræðu sinni.

Sigmundur kom víða við í ræðu 
sinni og varð tíðrætt um skulda-
vanda heimilanna. Hann sagði 
ríkis stjórnina hafa vannýtt tæki-
færi til að koma til móts við 

heimilin í landinu. „Fyrir fjórum 
árum síðan mistókst ríkisstjórn-
inni að nýta upplagt tækifæri til 
að létta á skuldavanda heimilanna. 
Það er beinlínis óskiljanlegt hvers 
vegna leiðréttingarleiðin var ekki 
farin. Leið sem flestir viðurkenna 
nú að var bæði raunhæf og fram-
kvæmanleg.“ Formaðurinn lof-
aði því að ef flokkurinn kæmist í 
ríkis stjórn mundi hann fylgja eftir 
þessum baráttumálum flokksins.

Framsóknarmenn samþykktu 
víðfeðmar ályktanir í ýmsum 
málum. Flokkurinn vill bland-
aða leið í stjórnun fiskveiða, sem 
byggi annars vegar á grunni afla-

hlutdeildar á skip og hins vegar á 
úthlutun veiðileyfa. Við þá úthlut-
un verði tekið mið af sértækum 
byggðaaðgerðum en veiðileyfunum 
verði skipt í tvo potta og úr öðrum 
þeirra verði gerður nýtingar-
samningur til 20 ára.

Framsóknarflokkurinn telur hag 
Íslands best borgið utan Evrópu-
sambandsins og telur að endur-
skoða þurfi Schengen-samstarfið. 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
var endurkjörinn formaður flokks-
ins á þinginu og þá var Sigurður 
Ingi Jóhannsson kjörinn vara-
formaður.

 kolbeinn@frettabladid.is

Áhersla á Icesave og 
skuldaleiðréttingu
Framsóknarflokkurinn leggur áherslu á leiðréttingu á skuldum heimilanna. 
Flokkurinn vill blandaða leið í stjórn fiskveiða með byggðapottum. Sigurður Ingi 
Jóhannsson alþingismaður var kjörinn varaformaður flokksins um helgina.

Sigmundur Davíð vísaði margoft í sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar í ræðu 
sinni. Þar tiltók hann Fjölnismenn, Baldvin Einarsson og Ármann á Alþingi, 
auk þess að vitna til Jónasar Hallgrímssonar. Íslendingar þyrftu að líta til 
umbótastarfs genginna kynslóða. „Tækifæri Íslendinga hafa aldrei verið 
jafnmikil og nú, en við nýtum þau ekki nema við trúum á okkur sjálf, 
trúum á landið og þjóðina og framtíð hennar.“

Áhersla á þjóðina

 32. FLOKKSÞING FRAMSÓKNARMANNA  Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður í ræðustól.

1. Hve löng má bifreið vera til að fá 
íbúakort frá Bílastæðasjóði til að geta 
lagt ókeypis í miðbænum?
2. Hve mikið af síld er talið að hafi  
drepist í Kolgrafafi rði undanfarið?
3. Hver verður hin nýja rödd klukku 
Símans og tekur við síðar í þessum 
mánuði?

SVÖR

1. 5,2 metrar. 2. Rúmlega 50 þúsund tonn. 
3. Ólafur Darri Ólafsson, leikari.

HEILBRIGÐISMÁL „Við erum bara að 
bíða,“ sagði Björn Zoega, forstjóri 
Landspítalans, þegar Frétta blaðið 
hafði samband við hann í gær-
kvöld. „Við erum búin að spila út 
því sem við höfum og það er ekki 
tilboð heldur er þetta það sem við 
höfum í höndunum. Við höfum 
ekki úr meiru að spila.“

„Það hefur ekki verið boðað til 
fundar með okkur,“ sagði síðan 
Elsa B. Friðfinnsdóttir, formaður 
Félags hjúkrunarfræðinga, þegar 
Fréttablaðið hafði samband við 

hana í gærkvöld. „Þannig að það 
er í sjálfu sér ekkert að gerast.“

Hún segir að hjúkrunarfræðing-
ar hafi enn vilja til að semja: „En 
okkar mat og þeirra sem mættu á 
þennan fjölmenna fund hjá okkur á 
mánudag er að þetta sé ekki nóg.“

Staðan hefur því verið sú, frá 
því á mánudag, að hjúkrunarfræð-
ingar bíða eftir því að yfirstjórn 
Landspítalans hafi samband, og 
yfirstjórn Landspítalans bíður 
eftir því að hjúkrunarfræðingar 
hafi samband.

„Nú? Það er þá kannski rétt að 
fara að gera eitthvað,“ sagði Elsa, 
þegar hún frétti í gærkvöld að 
yfirstjórn Landspítalans væri að 
bíða eftir útspili frá hjúkrunar-
fræðingum. „En það er ljóst að það 
þarf meira fjármagn, og það verð-
ur annaðhvort að koma úr ríkis-
sjóði eða að einhverjar tilfærslur 
verði innan spítalans.“

Á morgun rennur út frestur 
sem Landspítalinn hefur sett 
hjúkrunar fræðingum til að draga 
uppsagnir sínar til baka. - gb

Lokafrestur hjúkrunarfræðinga til að draga uppsagnir til baka rennur út á morgun:

Björn bíður eftir Elsu, og Elsa eftir Birni

LANDSPÍTALINN  Uppsagnir hjúkrunar-
fræðinga taka gildi um mánaðamótin.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LÖGREGLUMÁL Þremenningarnir sem voru 
handteknir á laugardag í tengslum við 
líkamsárás í húsnæði Vítisengla í Síðu-
múla voru látnir lausir um kvöldið eftir 
yfirheyrslur.

Sá sem varð fyrir árásinni hlaut 
áverka á höfði en var útskrifaður af 
sjúkrahúsinu samdægurs.

Í húsleit sem lögregla réðist í í kjölfar 
árásarinnar var lagt hald á fíkniefni og 
töluvert magn af áfengi. Vítisenglarnir 
hafa nýlega komið sér fyrir í umræddu 
húsnæði, að því er fram kemur í tilkynn-
ingu frá lögreglu, en þar er rekinn ólög-
legur veitingastaður. 

Þegar lögregla kom á staðinn á 
laugar dags morgun voru á bilinu 25 til 
30 manns inni  á staðnum.  - þj

Þrír menn teknir höndum eftir líkamsárás í húsi Vítisengla við Síðumúla:

Öllum sleppt eftir yfirheyrslur

VÍTISENGLAR  Þrír voru handteknir vegna líkamsárásar í húsnæði Vítis-
engla við Síðumúla. Þar fundust einnig fíkniefni og áfengi.  FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Póstdreifing   |   Suðurhraun 1   |   210 Garðabær   |   Sími 585 8300   |   www.postdreifing.is

365 miðlar treysta okkur fyrir 
öruggri dreifingu á Fréttablaðinu

Við flytjum þér góðar fréttir

VEISTU SVARIÐ?



45% minna salt – Sama bragð
Hófleg saltneysla er mikilvæg fyrir alla og sérílagi 
þá sem hafa hækkaðan blóðþrýsting og/eða eru 
yfir kjörþyngd. Kjötmeistarar Hagkaups mæla 
með sérverkuðu saltkjöti frá Íslandslambi, þar sem 
verulega er dregið úr notkun matarsalts án þess að 
það komi niður á bragðgæðum.

SPRENGIDAGURINN
ER Á MORGUN

BAUNASÚPA
1,4-1,5 kg saltkjöt
400 g baunir
2,8 lítrar vatn
50 g beikon
1 stór laukur
500 g kartöflur
500 g rófur
250 g gulrætur

Baunir eru lagðar í bleyti yfir nótt og svo eru þær 
skolaðar og settar í pott með vatninu og lauk sem 
er búið að flysja og skera í bita. Beikoni og kjöti er 
bætt við og allt soðið við vægan hita í ca. 60 mín. 
Það þarf að hræra í pottinum og fleyta af öðru 
hverju. Þá er sett út í kartöflur, rófur og gulrætur 
og soðið áfram við væga suðu í ca. 30 mín. Saltað 
eftir smekk ef þurfa þykir. 

SALTMINNA SALTKJÖT

45% minna salt
SALTKJÖT OG BAUNIR

auðveldar bollubaksturinn gotterí ofan á
gerbollur, vatnsdeigsbollur  

litlar og stórarmikið úrval

G
ildir til 12. febrúar á m

eðan birgðir endast.

góður á milli

Rjómabollur (ger) með súkkulaði.  
Rjómabollur (ger) með púnsi 

Vatnsdeigsbollur: 
Irish coffie og karamella 

Rjómabollur með súkkulaði 
Bananafylling og karamella

Daim með kaffi og karamellu 
Piparmyntubolla 



11. febrúar 2013  MÁNUDAGUR| FRÉTTIR | 8

Sagan um vöxt og velgengni CCP

Miðvikudaginn 13. febrúar nk. kl. 12.00 
í stofu 132 í Öskju, náttúru fræða húsi Háskóla Íslands.

Hilmar Veigar Pétursson, fram kvæmda stjóri tölvu leikja fyrir tæk is ins CCP, 
fjallar um sögu þess og hraðan vöxt í þriðja erindi fyrir lestra rað ar innar 
Fyrirtæki verður til.

CCP var stofnað árið 1997 og er líklega þekkt ast fyrir fjöl spilunar net leik inn 
EVE Online sem hóf göngu sína árið 2003.

CCP hefur vax ið á undra verð um hraða og nú starfa rúm lega 500 manns hjá 
fyrir tæk inu, þar af um 300 í höfuð stöðv un um á Íslandi. Auk þess hefur fyrir-
tæk ið starfs stöðvar í Atlanta, Newcastle, San Fransisco og Shanghai.

Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

Veruleiki sýndarveruleikans

www.hi.is

–  FYRIRTÆKI VERÐUR TIL –
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Fjöldi númerslausra bíla er íbúum 
fjölbýlishúsa við Írabakka 2 til 34 
þyrnir í augum. Íbúi sem samband 
hafði við blaðið segir ekkert gerast 
þrátt fyrir ítrekaða eftirgrennslan 
hjá borgaryfirvöldum og lögreglu. 
Bílarnir hafi flestir verið óhreyfð-
ir í stæðum fjölbýlishúsanna síðan 
í nóvember síðastliðnum og á þá 
hefur verið límdur viðvörunarmiði 
frá lögreglu.

Eftirgrennslan blaðsins leiddi í 
ljós að ekki færri en tíu númerslaus-
ir bílar standa í stæðum við fjöl-
býlishúsið. Íbúi segir málið baga-
legt því bílastæðaskortur valdi því 
að farlama fólk og aðrir sem erfitt 
eigi um gang fái ekki stæði nálægt 
upphituðum stéttum við blokkirnar. 
Á stæðunum myndist svellbunkar 
sem geti verið afar varasamir.

Samkvæmt upplýsingum frá 
dráttarbílaþjónustu Vöku eru bílar 
fjarlægðir eftir ákveðnu verklagi í 
samvinnu við borgaryfirvöld. Eig-
endur þeirra fá síðan reikninginn 
fyrir dráttinn.

Rósa Magnúsdóttir hjá heil-
brigðis eftirliti borgar innar segir 
að hafi starfsmenn borgarinnar 
sett miða á bílhræ séu eigendum 

alla jafna gefnir tíu dagar til að 
fjarlægja bílinn. Hún geti hins 
vegar ekki svarað fyrir verklag lög-
reglu og þekki ekki reglur hennar 
um drátt bíla sem fengið hafi við-
vörun. Heilbrigðis eftirlitið bregðist 
við umkvörtunum húsfélaga vegna 
númerslausra bíla. 
 - óká

Númerslausir bílar 
hrannast upp

ÁN NÚMERA  Tíu númerslausir bílar taka stæði frá íbúum fjölbýlishúsa við Írabakka 
í Breiðholti.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MERKTUR  Límmiðar lögreglu eru á bíl-
unum, sem staðið hafa óhreyfðir mán-
uðum saman. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sendið okkur myndir og upplýsingar um sóða-
skap, hirðuleysi, slysagildrur og fl eira á 
póstfangið: thremillinn@frettabladid.is

HVER 
ÞREMILLINN!

NETÖRYGGI Bandaríska fyrirtækið Raytheon 
hefur hannað leitarvél sem þefar uppi upplýs-
ingar um einstaklinga á samskiptasíðum á borð 
við Facebook og Twitter.

Fyrirtækið, sem framleiðir vopn og tekur að 
sér verk á sviði öryggisþjónustu og hernaðar, 
hefur enn ekki selt neinum þennan hugbúnað. 

Breska dagblaðið Guardian hefur hins vegar 
komist yfir myndband sem lýsir því hvernig 
leitar vélin virkar. Leitarvélin heitir RIOT, 
sem stendur fyrir Rapid Information Overlay 
Technology. Með henni er auðveldlega hægt að 
ná í allar upplýsingar sem einstaklingar hafa 
sett inn á samskiptasíður sínar. 

Þannig er hægt að fá býsna skýra heildar-
mynd af viðkomandi einstaklingi, til dæmis 
hverja hann umgengst, hvaða áhugamál hann 
hefur og hvert hann er vanur að ferðast. Allt 
þetta er hægt að staðsetja á korti með fáein-
um músarsmellum og fá upp myndir af viðkom-
andi, vinum hans og stöðunum sem hann hefur 
komið til.

Í myndbandinu er tekið dæmi af einum 
starfsmanni fyrirtækisins, sem heitir Nick, og 
sýnt hve auðvelt er að finna út að miklar líkur 
séu á því að hitta á hann á tiltekinni líkams-
ræktarstöð klukkan sex að morgni flesta daga 
vikunnar. - gb

Bandaríska vopnafyrirtækið Raytheon hefur þróað nýstárlegu leitarvélina RIOT:

Njósnað um einstaklinga á samskiptasíðum
MEÐ FORSET-
ANUM  Edward 
Campbell, fram-
kvæmdastjóri 
Raytheon, tók í 
síðustu viku við 
orðu úr hendi 
Bandaríkja-
forseta fyrir 
framlag sitt til 
tækninýjunga.
 NORDICPHOTOS/AFP

EFNAHAGSMÁL Alþjóðlega mats-
fyrirtækið Moody‘s hefur breytt 
horfum á lánshæfismati ríkis-
sjóðs úr neikvæðum í stöðugar. 
Byggir ákvörðunin á því að sú 
áhætta sem fólst í dómsmálinu 
um Icesave-deiluna sé fyrir bí.

Er langtímalánshæfiseinkunn 
Íslands nú í lægsta fjárfestingar-
flokki með stöðugar horfur hjá 
þeim öllum. Þá kemur fram í 
tilkynningu Moody´s að önnur 
þróun í efnahagslífi Íslands hafi 
verið jákvæð síðasta árið. - mþl

Matsfyrirtækin samhljóða:

Lánshæfismat 
Íslands batnar
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HYUNDAI IX35
Nýskr. 05/12, ekinn 21 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 4.890 þús.
Rnr.120115.

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

NISSAN X-TRAIL
Nýskr. 06/11, ekinn 33 þús km.
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 4.990 þús.
Rnr.141351.

MAZDA CX7
Nýskr. 10/07, ekinn 68 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð áður kr. 3.390.000
Rnr.151716

TOYOTA AVENSIS SOL
Nýskr. 07/11, ekinn 11 þús km. 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 4.490 þús.
Rnr.-190612. 

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

VERÐ kr. 7.690 þús.
Rnr.-151698. 

NISSAN QASHQAI+2 - 7 manna
Nýskr. 06/11, ekinn 34 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur. 

Verð kr. 4.590 þús.
Rnr.151561. 

MMC PAJERO INSTYLE
Nýskr. 08/07, ekinn 62 þús. km.
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 4.790 þús.
Rnr.141379.

TILBOÐSVERÐ

2.790 þús.

Gerðu frábær kauphjá Bílalandi BL

Gott úrval
af 4x4 bílum

Tökum notaðan uppí notaðan! Erum í samningsstuði!

ALMENNINGSÍÞRÓTTIR Iljanudd 
og herðanudd verður í boði í fjöl-
skylduvænni samstæðu heitra 
potta sem fyrirhuguð er í Vestur-
bæjarlauginni í Reykjavík.

Að því er segir í umsögn 
starfshóps er pottur inn hluti 
af átaksverkefni í sundlaugum 
borgarinnar og á potturinn að taka 
„mið af því að fólk njóti samræðu 
í minni hópum og þurfi ekki að 
ávarpa alla pottverja sam tímis“. 
Því verði potturinn nokkuð stór 
með minni svæðum sem sum verði 
sérstaklega barnvæn.

Nánar segir um þetta nýja 
mannvirki að í því verði vað-
pottur með leiktækjum fyrir börn 
auk nuddpotts og hvíldarpotts. Á 
milli nudd- og hvíldar pottanna 
er komið fyrir herðanuddi. Ilja-

nuddið er í nuddpottinum. Þá á 
vatnsyfirborð pottanna að vera 
um 45 sentímetrum yfir laugar-
bakkanum til að auðvelda aðgengi 
fatlaðra og rýma til á sundlaugar-

svæðinu til að sólar njóti sem 
best.

Gróf kostnaðaráætlun fram-
kvæmdarinnar er 115 milljónir 
króna.  - gar

Ilja- og herðanudd í nýjum 115 milljóna króna risapotti í Vesturbæjarlaug:

Þurfi ekki að ávarpa heilan pott

SVÍÞJÓÐ Fresta þurfti aðgerðum á 
Karolinska sjúkrahúsinu í Stokk-
hólmi í Solna og Huddinge í byrjun 
febrúar vegna skorts á hjúkrunar-
fræðingum samtímis því sem fjöldi 
sjúklinga með inflúensu og aðra 
smitsjúkdóma var lagður inn. Fram 
kemur í sænskum fjölmiðlum að 
fresta hafi þurft aðgerðum á tveim-
ur öðrum sjúkrahúsum í Stokkhólmi 
síðastliðið haust og senda hafi þurft 
sjúklinga fyrr heim en undir eðli-
legum kringumstæðum.

Á fréttavef Svenska Dagbladet 

er haft eftir formanni læknafélags-
ins í Stokkhólmi, Thomas Flodin, að 
almennt sé skortur á leguplássum á 
sjúkrahúsunum í Stokkhólmi. Sví-
þjóð sé það vestræna ríki þar sem 
fæst legupláss séu á hverja 1.000 
íbúa. Það er mat Flodins að 400 
legupláss til viðbótar séu nauðsyn-
leg til þess að þjónustan verði góð. 
Læknafélagið í Stokkhólmi er ekki 
sátt við að pláss í nýrri byggingu 
Karolinska í Solna verði færri en í 
þeirri byggingu þar sem starfsemin 
er nú. - ibs

Skortur á leguplássum á stórum sjúkrahúsum í Stokkhólmi:

Þurftu að fresta aðgerðum

AÐGERÐ  Gert er ráð fyrir að á næstu 
árum fjölgi leguplássum í Stokkhólmi. 
Þó fjölgar íbúum einnig, sem kallar á 
fleiri legupláss. NORDICPHOTOS/AFP

FJÖLSKYLDUPOTTURINN  Nýr 
heitur pottur í Vesturbæjarlaug er 
hluti átaksverkefnis áranna 2012 til 
2014. Potturinn er til vinstri á teikn-
ingunni. MYND/REYKJAVÍKURBORG
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SPRENGIDAGSSALTKJÖT
Fyrsta flokks hráefni er grunnurinn að góðri 
máltíð.  Goða saltkjöt er sérvalið og framleitt 
af sannkölluðum fagmönnum.

Borðaðu vel á sprengidaginn!

VINNUMÁL Dæmi eru um hjúkrunarfræð-
inga sem ekki ætla að snúa aftur til starfa 
á Landspítalanum sama hvað kemur út úr 
viðleitni til að bæta kjör þeirra.

„Mig langar að vinna hér heima og á 
Landspítalanum, sem er spennandi vinnu-
staður. Þar gerast hlutirnir á Íslandi,“ 
segir Bergþóra Eyjólfsdóttir hjúkrunar-
fræðingur. Hún er ein þeirra sem sagt 
hafa upp störfum á spítalanum. Um leið 
áréttar Bergþóra að hún tali bara fyrir 
sjálfa sig. Þá viti hún líka líka af nokkr-
um hjúkrunarfræðingum sem ekki ætla 
að snúa aftur til starfa við spítalann vegna þess 
að þeir hafi þegar tryggt sér vinnu annars staðar.

„En ég er spennt yfir þessum fréttum 
um að spítalinn og ríkið vilji leggja fjár-
muni í að ná samningum og taka um leið 
á kynbundnum launamun í landinu,“ segir 
Bergþóra. Hún kveðst því munu skoða 
með opnum hug hvað út úr samningun-
um komi og snúa þá mögulega aftur til 
starfa við spítalann. „En á móti kemur svo 
að þegar ég sagði upp þá var ég alveg til-
búin að fara annað að vinna, annaðhvort 
úti í Noregi eða á öðrum starfsvettvangi,“ 
bætir hún við. Hún muni því ekki sætta 
sig við hvað sem er þegar kemur að bætt-

um kjörum við spítalann. 
 - óká

Hjúkrunarfræðingur sem sagt hefur upp kveðst helst vilja vinna á LSH:

Ákveðinn hluti hættir sama hvað býðst

BERGÞÓRA 
EYJÓLFSDÓTTIR

FUNDUR  Hjúkrunarfræðingar höfnuðu á mánudag upp-
leggi að nýjum stofnanasamningi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

BELGÍA Límið aftan á frímerkj-
unum í Belgíu er nú blandað 
súkkulaði, að því er póst-
þjónustan þar í landi fullyrðir. Á 
viðskiptavefnum e24.no er greint 
frá því að fengnir hafi verið sér-
fræðingar frá Hollandi, Þýska-
landi og Sviss til aðstoðar við 
þróun frímerkjanna. 

Fyrstu frímerkin af þessari 
tegund eiga að kosta 6,20 evrur 
og koma á markaðinn í mars. Þau 
eru fyrst og fremst ætluð á póst-
sendingar til annarra landa. - ibs

Betra bragð þegar sleikt er:

Súkkulaðibragð 
af frímerkjum

HOLLAND, Fjölmargir hollenskir 
borgarar berjast með uppreisnar-
mönnum í Sýrlandi og gætu snúið 
heim enn róttækari en áður að 
sögn Robs Bertholee, yfirmanns í 
hollensku leyniþjónustunni.

Bertholee segir þetta áhyggju-
efni vegna þeirrar reynslu sem 
mennirnir fá í bardaga og áfalla 
sem þeir verða fyrir.

Hann telur að hundruð manna 
frá Evrópu og margir frá Hol-
landi hafi farið til Sýrlands til 
að slást í hóp uppreisnarmanna í 
heilögu stríði til að koma Assad 
forseta frá völdum.  - gój

Baráttan gegn Assad:

Hollendingar í 
borgarastríði

BLÓÐUG ÁTÖK  Hollendingar eru meðal 
erlendra ríkisborgara sem hafa tekið 
virkan þátt í borgarastríðinu í Sýrlandi. 
 NORDICPHOTOS/AFP

LONDON, AP Tveir leigumorðingj-
ar sem fóru húsavillt og stungu 
ungling til bana í London árið 
2010 voru í síðustu viku dæmdir í 
40 ára fangelsi. 

Dómarinn sagði mennina, Ben 
Hope og Jason Richards, sem 
voru langt leiddir fíkniefna-
neytendur, ekki hafa sýnt iðrun 
vegna morðsins á hinum 17 ára 
Aamir Siddiqi.

Hope og Richards höfðu fengið 
1.000 pund hvor að launum fyrir 
að myrða mann vegna skuldar 
við kaupsýslumann. Þess í stað 
myrtu þeir Siddiqi við heimili 
hans.  - gój

Dæmdir í 40 ára fangelsi:

Myrtu ungling 
fyrir mistök

ÍRAN, AP Hugmyndir Bandaríkj-
anna um beinar viðræður við 
Írana þjóna engum tilgangi á 
meðan bandarísk stjórnvöld hóta 
landinu með refsiaðgerðum, segir 
Ayatollah Ali Khameini, leiðtogi 
Írans, en hann ræður mestu um 
veigamiklar ákvarðanir íranskra 
stjórnvalda.

Mahmoud Ahmadinejad, for-
seti Írans, tók undir þessi orð 
Khameinis á blaðamannafundi í 
Kaíró í Egyptalandi á fimmtudag.

Íran neitar enn að hafa í hyggju 
að koma sér upp kjarnorku-
vopnum, þrátt fyrir að áfram sé 
haldið uppbyggingu kjarnorku-
vinnslu í Íran. - gb

Íran hafnar viðræðum:

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

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

ford.is

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

FRÁ
FORD KA

15.866

                                      Nýr FORD KA á

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

kr./mán.*

NÁTTÚRA Rannsóknir benda til að 
raunhæft sé að áætla að einn til 
tveir laxar veiðist við Ísland sem 
meðafli á hver þúsund tonn í upp-
sjávarveiðum á makríl og síld. 
Alls hafa 466 skilað sér til Fiski-
stofu á þriggja ára tímabili. Meiri 
lax veiddist sem meðafli árin 2010 
og 2011 en sumarið 2012, sem er í 
samræmi við minnkandi smálaxa-
gengd hér við land og í nágranna-
löndunum.

Þetta er meðal þess sem kemur 
fram í greinargerð Árna Ísaks-
sonar og Sumarliða Óskarssonar, 
sérfræðinga á Fiskistofu, um með-
afla á laxi í flotvörpuveiði. Þar er 
litið til dreifingar og uppruna laxa 
í hafinu umhverfis Ísland. Rann-
sóknin er hluti af fjölþjóðlegu verk-
efni, SALSEA, þar sem afkoma og 
afdrif laxa í sjó er rannsökuð, og 
hófst 2005.

Í greinargerðinni kemur fram 
að meðaflatölur fyrir 2010 og 2011 
voru sambærilegar eða að meðal-
tali 200 laxar hvort árið en með-
afli sumarið 2012 var aðeins um 50 
laxar, sem er um 25% af meðaltali 
áranna á undan. 

Árni segir það kannski einna 
eftirtektarverðast að minnkandi 
heimtur úr uppsjávar veiðunum séu 
í svo góðu samræmi við minnkandi 
laxgengd í fyrra sumar, sem skýrt 
kom fram í hruni í laxveiði á stöng. 
Tilgangurinn með verkefninu sé 
heilt yfir séð að fá sýni á laxi til 
rannsókna, en fram til þessa hafa 
vísindamenn að mestu þurft að geta 
sér til um laxgengd við landið. „Hér 
hafa fengist mikilvægar upplýs-
ingar um dreifingu, og ekki síður 
uppruna þeirra laxa sem hafast 
við í lögsögunni,“ segir Árni. „Þá 
kemur í ljós að laxinn sem veiðist 
er að minnstu leyti af íslenskum 
uppruna.“

466 laxar á þremur á árum
Lax sem meðafli í uppsjávarveiðum í fyrrasumar var minni en árin á undan, samkvæmt rannsóknum Fiski-
stofu. Þetta er í samræmi við minnkandi laxgengd fyrrasumar sem kom skýrt fram í hruni í laxveiði á stöng.

ATVINNUMÁL Vinnslustöðin í Vest-
mannaeyjum ætlar ekki að sinni 
að fastráða í stöður sjómannanna 
ellefu sem reknir voru eftir að 
falla á fíkniefnaprófi. 

Að frumkvæði Sjómanna-
félagsins Jötuns verður skipverj-
unum boðið viðtal við ráðgjafa 
frá SÁÁ í vikunni. Valmundur 
Valmundsson, formaður Jötuns, 
segir þá skipverja sem hann hafi 
rætt við hafa tekið þessu mjög 
vel. Hins vegar sé ekkert loforð 
frá Vinnslustöðinni í hendi. 

„En ef menn bæta ráð sitt er 
fyrirtækið tilbúið að skoða málið,“ 
segir Valmundur.  - gar

Sjómenn í fíkniefnaráðgjöf:

Fastráða ekki í 
skipsrúm strax

SVÍÞJÓÐ Rúmlega sextugur maður 
sem var stöðvaður fyrir ölvunar-
akstur í Svíþjóð var sýknaður 
fyrir rétti þrátt fyrir að hafa 
mælst með fimm sinnum meira 
magn alkóhóls í blóðinu en leyfi-
legt er. Ástæðan fyrir sýknunni 
er að maðurinn hefur mikið 
áfengisþol. 

Maðurinn sagði fyrir rétti að 
hann hefði drukkið mikið dag-
inn sem hann var stöðvaður. Það 
gerði hann hins vegar á hverjum 
einasta degi. Þennan dag hefði 
hann auk hefðbundins magns 
drukkið jólaglögg, sem hefði 
komið áfengismagninu svo langt 
yfir mörkin. Hann sagðist hafa 
talið að glöggið væri áfengislaust, 
en það hefði þó ekki haft áhrif 
á andlegt ástand hans. Á þetta 
féllst dómstóllinn.  - þeb

Sýknaður af ölvunarakstri:

Var með fimm-
falt leyfilegt 
magn í blóðinu 

Fæðugöngur laxa í Norður-Atlantshafi og veiði árið 2010

 

 

Þessir punktar auðkenna hvar 200 
laxar veiddust á árabilinu 2006-2010.

2006
2007
2008
2009
2010

Svæði sem hafa verið könnuð. 
Hér hafa veiðst laxar í sam-
evrópskri rannsókn.

Mikilvæg svæði fyrir íslenskan 
lax en lítt könnuð

LAX Í NORÐUR-ATLANTSHAFI  Áralangar hugleiðingar um afföll íslenskra laxastofna vegna loðnu-, síldar- og makrílveiða við 
landið hafa reynst ástæðulausar. Lax sem veiðist hér við landið kemur frá Noregi, Bretlandi og Frakklandi.
 HEIMILD/GÖGN SIGURÐAR GUÐJÓNSSONAR VEIÐIMÁLASTJÓRA

Veiðimálastofnun og MATÍS hafa 
lokið skoðun á uppruna þeirra laxa 
sem veiddust sem meðafli á árinu 
2010. Eins og endurheimt merki 
gefa vísbendingu um, hefur komið 
í ljós að yfir 95% af laxinum er upp-
runninn í öðrum Evrópulöndum, 

svo sem Noregi og Bretlandseyjum. 
Sýni frá árunum 2011-12 hafa einn-
ig farið til Veiðimálastofnunar og 
MATÍS en niðurstöður varðandi líf-
fræðilega þætti og uppruna þeirra 
laxa liggja enn ekki fyrir. 

Stefnt er að því að Fiskistofa 

haldi áfram sýnatöku úr flotvörpu-
veiði á árinu 2013, enda varpa 
rannsóknirnar ljósi á dreifingu og 
uppruna þeirra laxa sem dvelja á 
miðunum umhverfis landið í lengri 
eða skemmri tíma.

 svavar@frettabladid.is



ÁVÍSUN Á ÁNÆGJU

Þessa dagana færð þú ásamt 20.632 öðrum 
tjónlausum og skilvísum viðskiptavinum í Stofni 
hluta af iðgjöldum síðasta árs endurgreidd

ÞÚ INNLEYSIR ENDURGREIÐSLUNA 
ÞÍNA Á SJOVA.IS

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

Vantar þig aðstoð?

Hringdu og við aðstoðum þig 

við að innleysa tékkann.

440 2000
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Það er skynsamlegra að leggja áherslu 
á margar fjölbreyttar stoðir í þjóðar-
búskapnum en stórar og einsleitar lausnir. 
Fjölbreytnin ein og sér dugir þó ekki til 
svo að öllum líði vel. Ekki vegur minna 
hvernig við skiptum gæðunum okkar á 
milli í samfélaginu, alveg sama hversu 
mikið er til skiptanna. Við þurfum ekki 
annað en að líta í kringum okkur til að 
sjá að þau samfélög þar sem gæðunum er 
skipt með réttlátari hætti búa við meiri 
velsæld. Jafnvel hörðustu hægrimenn 
heimsins viðurkenna þá staðreynd að auk-
inn jöfnuður eykur velsæld í samfélögum. 

Grunnstefna okkar Vinstri grænna er 
að auka jöfnuð og draga úr misskiptingu 
í samfélaginu. Á hana hefur flokkurinn 
lagt höfuðáherslu í ríkisstjórnar-
samstarfi sínu við Samfylkinguna með 
góðum árangri. Við höfum komið á rétt-
látara skattkerfi sem hjálpar öllum að 
leggja sitt af mörkum til samfélagsins 
eftir bestu getu. Með auknum barna-
bótum höfum við bætt lífskjör tekjulágra 
barnafjölskylda og með nýjum áherslum 
í Lánasjóði íslenskra námsmanna höfum 
við aukið jafnrétti til náms svo fátt eitt 
sé nefnt. Við höfum beitt okkur fyrir að 
það fé sem rennur úr sameiginlegum 
sjóðum okkar til velferðar- og mennta-
mála sé nýtt í almannaþágu en ekki til 

að greiða einstaklingum arð. Við höfum 
séð til þess að samfélagið allt njóti betur 
ávaxtanna af sameiginlegum auðlindum 
okkar, m.a. með lögum um veiðigjöld, 
nýrri stefnu hjá Landsvirkjun og áherslu 
á opinbert eignarhald á orku fyrirtækjum. 
Með þessum aðgerðum höfum Vinstri 
græn stuðlað að auknum jöfnuði og tryggt 
að auður samfélagsins skili sér í auknum 
mæli til almennings en ekki útvaldra ein-
staklinga.

Ríkisstjórnarsamstarf tveggja eða 
fleiri flokka byggir á málamiðlunum. 
Við vinstri græn gerðum málamiðlanir 
í ýmsum málum við Samfylkinguna. Við 
gerðum hins vegar engar mála miðlanir 
þegar kom að því grunnstefi vinstri-
stefnunnar að auka velsæld fyrir alla með 
auknum jöfnuði. Við munum halda áfram 
að berjast fyrir því að auður samfélagins 
verði nýttur í almannaþágu.

Auður í almannaþágu
JÖFNUÐUR

Katrín 
Jakobsdóttir
mennta- og 
menningar mála-
ráðherra

➜ Við vinstri græn gerðum mála-
miðlanir í ýmsum málum við Sam-
fylkinguna. Við gerðum hins vegar 
engar málamiðlanir þegar kom að 
því grunnstefi  vinstristefnunnar 
að auka velsæld fyrir alla með 
auknum jöfnuði.

L
engst af hefur einkum tíðkast tvenns konar nálgun á þeim 
vanda sem fíknisjúkdómar eru. Annars vegar að beita 
forvörnum með það að markmiði að leitast við að koma í 
veg fyrir fíknisjúkdóma hjá ungu fólki með fræðslu um 
sjúkdóminn og þann margháttaða vanda sem hann ber 

með sér. Hins vegar hefur nálgunin við þá sem eru virkir vímu-
efnaneytendur verið sú að stuðla að því með öllum tiltækum ráðum 
að fá þá til að snúa við blaðinu og hætta neyslu. Báðar þessar 

nálganir eru sannarlega góðar og 
gildar og hafa borið gríðarlegan 
árangur. 

Hins vegar fyrirfinnst hópur 
sem þessar nálganir ná ekki til. 
Þetta er hópurinn sem er í neyslu 
og getur ekki eða hyggst ekki 
hætta henni. Með því að nálgast 
þennan hóp með skaðaminnkun 
að leiðarljósi er þó unnt að draga 

verulega úr þeim skaða sem fíkniefnaneytandinn veldur sjálfum 
sér og öðrum.

Sunna Valgerðardóttir blaðamaður slóst á dögunum í för með 
Frú Ragnheiði, sem er sjúkrabíll mannaður sjálfboðaliðum, gerður 
út af Rauða krossinum með það að markmiði að draga úr þeim 
skaða sem fíkniefni valda þeim sem þeirra neyta. Sú ferð, ásamt 
samtölum við marga aðila sem koma að málefnum fíkniefna-
neytenda, liggur til grundvallar á úttekt Sunnu á stöðu sprautu-
fíkla á Íslandi sem birtist í helgarblaði Fréttablaðsins. 

Þjónusta Frú Ragnheiðar felst meðal annars í nálaskiptum og 
leiðbeiningum um örugga sprautunotkun. Þetta er ómetanleg þjón-
usta og raunar eina yfirlýsta skaðaminnkunarþjónustan á Íslandi. 
Hún dregur úr líkum á sýkingum og smiti og hún dregur líka 
úr líkum á því að notaðar sprautur liggi á víðavangi þar sem til 
dæmis börn geta skaðað sig á þeim. Sjálfboðaliðarnir sem starfa 
við verkefnið nálgast fíkniefnaneytandann á jafnréttisgrunni og af 
þeirri virðingu sem fólk á skilið frá samborgurum sínum.

Þeir sem þekkja til fíkniefnavandans hafa bent á að hér á landi 
vanti neyslurými fyrir fíkniefnaneytendur; stað þar sem fólk getur 
komið og neytt fíkniefnanna við öruggar og hreinlegar aðstæður 
undir eftirliti fagfólks. Slík neyslurými eru fyrir hendi í flestum 
nágrannalöndum okkar.

Hugtakið skaðaminnkun er enn sem komið er ekki mikið notað 
innan heilbrigðiskerfisins. Frumkvæðið sem Rauði krossinn hefur 
tekið með Frú Ragnheiði mun þó vonandi leiða til þess að hugað 
verði í auknum mæli að skaðaminnkun bæði innan heilbrigðis- og 
velferðarkerfisins. 

Þegar upp er staðið er ekki heldur fráleitt að skaðaminnkunar-
úrræði geti opnað einhverjum vímuefnaneytendum gátt inn í 
annað líf. Vímuefnaneytendur lifa iðulega mjög einangruðu lífi og 
umgangast fyrst og síðast fólk sem er í svipaðri stöðu og þeir. Með 
því að bjóða þeim skaðaminnkunarúrræði víkkar sá hópur sem 
þeir eiga samskipti við og þannig opnast þeim mögulega sýn inn í 
veröld þar sem ekki allt snýst um vímu.

Fyrst og fremst er skaðaminnkunin þó mikilvæg leið til þess að 
auka að einhverju marki lífsgæði vímuefnaneytenda.

Skaðaminnkunarstarf Frú Ragnheiðar: 

Ómetanlegt starf 
sjálfboðaliða

Stjórnmálaskýrandinn
Styrmir Gunnarsson er öllum  
hnútum kunnugur þegar kemur að 
vélráðum stjórnmálanna. Um það 
vitnaði bók hans um Geir Hallgríms-
son, sem kom út í fyrra. Styrmir 
skrifar grein á Evrópuvaktina þar sem  
hann nýtir þekkingu sína á klækjum 
stjórnmálanna til að komast að þeirri 
niðurstöðu að Ísland sé stjórnalaust. 
Hreyfingin muni ekki styðja ríkis-
stjórnina, þar sem stjórnin geti 
ekki lengur tryggt endurskoðun 
á stjórnarskránni. „Hún er í 
raun fallin. Fyrsta ómengaða 
vinstri stjórnin í lýðveldis-
sögunni náði því ekki að sitja 
út heilt kjörtímabil eins og 
stjórnarflokkana dreymdi 
um.“

Farið fram úr sér
Um þessar bollalengingar Styrmis er 
það að segja að ríkisstjórnin hefur 
ekki haft meirihluta á Alþingi síðan 
Róbert Marshall gekk úr Samfylking-
unni. Engu að síður hefur hún komið 
málum í gegnum þingið. Þangað 
til vantraust er samþykkt á hana 
þýðir því lítið að kalla eftir aðstoð 
forsetans til að koma stjórninni frá, 

eins og Styrmir gerir. Til þess 
þarf að leggja fram, og 
tryggja stuðning við, van-
trauststillögu.

Að hafa áhrif
Fleiri stjórnmálaflokkar héldu fundi 
um helgina en Framsóknarflokkur-
inn, því Samstaða hélt landsfund 
sinn að Kríunesi við Elliðavatn. Lilja 
Mósesdóttir var kjörinn formaður 
flokksins en samþykkt var að flokkur-
inn byði ekki fram  til Alþingis. Þess 
í stað mun hann einbeita sér að því 
að hafa mótandi áhrif á stjórnmála-

umræðuna. Þetta verður að 
teljast nokkuð sérkennilegt 

viðhorf, því hvernig getur 
stjórnmálaflokkur betur 
haft áhrif á stjórnmála-
umræðuna en með því að 
bjóða fram og taka þátt í 
þeirri umræðu?  
 kolbeinn@frettabladid.is
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Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Sjúklingar eru ekki 
framleiðsluvörur á 

færibandi.

Japanskir hrís-
grjónaréttir, 
súrt slátur, 
rúllupylsa og 
rófustappa, 
ostakökur, 
franskar bökur 
og fleira fínerí 
var á borðum 
í húsnæði 
Bahá´ía á Öldu-
götunni í nýlið-
inni viku. Þar 
var samankom-
inn góður hópur fólks frá fjöl-
breyttum bakgrunni í tilefni 
af Alþjóðlegri sáttaviku trúar-
bragða. Fólk af persneskum upp-
runa, jórdönskum, japönskum, 
frönskum, þýskum, breskum, 
írskum, kanadískum og íslensk-
um ættum snæddi saman og 
kynnti sig hvert fyrir öðru, ekki 
síst út frá trúar- og lífsskoðun. 
Óhætt er að segja að sátt og 
gleði hafi einkennt þennan hóp 
fulltrúa ólíkra trúarbragða á 
Íslandi.

Hér á landi hefur verið starf-
andi Samráðsvettvangur trú-
félaga og lífsskoðunarfélaga um 
trúarleg efni frá því í nóvem-
ber 2006. Sextán félög stóðu að 
stofnun vettvangsins og fleiri 
hafa bæst í hópinn síðan. Mark-
mið samráðsvettvangsins er að 
„stuðla að umburðarlyndi og 
virðingu milli fólks með ólík 
lífsviðhorf og af ólíkum trúar-
hópum og trúarbrögðum og 
standa vörð um trúfrelsi og 
önnur mannréttindi“ (úr Stefnu-
yfirlýsingu samráðsvettvangs 
trúfélaga frá 2006). Sótt hefur 
verið um styrk til innanríkis-
ráðuneytisins til að halda mál-
þing um mannréttindi og trú-
frelsi á þessu ári en áður hafa 
verið haldin mörg slík þing, m.a. 
um trúarlegt húsnæði, trú og 
fordóma og atferli við andlát. 

Alþjóðleg vika um sátt milli 
trúarbragða, World Interfaith 
Harmony Week, var nú haldin í 
þriðja sinn að frumkvæði Sam-
einuðu þjóðanna. Við stofnun 
hennar var lagt til grund vallar 
að gagnkvæmur skilningur 
og samtal milli trúarbragða 
væri mikilvægur liður í friðar-
menningu og eflingu sátta og 
samstarfs milli fólks, óháð 
trúar afstöðu. Sameinuðu þjóð-
irnar hvetja öll aðildarríki til 
að styðja við boðun sem miðar 
að velvild og sáttargjörð á milli 
trúarbragða í kirkjum, moskum, 
samkunduhúsum, musterum og 
öðrum tilbeiðslustöðum í sam-
ræmi við hefðir og sannfæringu 
á hverjum stað. 

Þvertrúarleg 
sáttavika

TRÚMÁL

María 
Ágústsdóttir
verkefnisstjóri á 
Biskupsstofu

Um árabil hefur verið litið á fram-
lög til heilbrigðismála sem vanda-
mál – útgjöld, tapað fé, fjárfestingu 
sem engu skilar – hít. Stundum 
er engu líkara en eimi eftir af 
hreppsómaga-hugsunarhætti fyrri 
alda hjá Íslendingum; að sjá eftir 
því fé sem fer til þess að annast 
„aumingja“, horfa þá í aurinn: 
mætti ekki hafa fleiri á stofu? 
Senda fleiri heim? Auka afköst? 

Stjórnendur spítalanna bíða eftir 
stóru byggingunni sem kemur einn 
góðan veðurdag og mun öllu breyta 
og allt leysa. Á meðan sleppa þeir 
því að láta gera við þökin þegar 
þau leka en tala þeim mun meira 
um hagræðingu. Þeir tala um 
afköst og framleiðni eins og alvöru 
stjórnendur í alvöru rekstri og eins 
og sjúklingarnir séu þúsund þorsk-
ar [sem] á færibandinu þokast 
nær. Og við heyrum sögur. Þetta 

eru sögur af fárveikum krabba-
meinssjúklingum húkandi á yfir-
fullri bráðamóttöku innan um börn 
með meiddi og dópista í fráhvarfi. 
Sögur af fólki sem sent var út á 
guð og gaddinn. Sögur af sprungnu 
kerfi. Sögur af ómennsku álagi. 
Sögur af hagræðingu á réttlætinu.

Og á meðan er beðið eftir stóru 
byggingunni sem allt á að leysa 
og á að reisa fyrir féð sem hvarf 
einhvern veginn í skiptum fyrir 
ekkert í einhverri óskiljanlegri 
afskriftagerningahríðinni.

Eins og í stríðhrjáðu landi
Íslendingar eru ein ríkasta þjóð í 
heimi en okkur ætlar að reynast 
um megn að halda sóma samlega 
úti þjóðarspítala. Íslendingar 
eiga frábært fólk í heilbrigðis-
þjónustunni, vel menntað, flinkt og 
umhyggjusamt en okkur ætlar að 
reynst um megn að búa því sóma-
samleg kjör. Þetta er ekki Jóhönnu 
að kenna, Steingrími, Guðbjarti, 
Ólafi Ragnari eða krónunni. Þetta 
er ekki Framsókn að kenna, Jóni 
Ásgeiri eða Evrópusambandinu 
– við getum ekki einu sinni kennt 
Davíð Oddssyni um þetta. 

En þetta vitnar um hugsunar-

hátt. Þetta sýnir forgangsröð. 
Skyldi vera til sá stjórnmálamaður 
síðustu áratuga sem stungið hefur 
upp á að framlög til heilbrigðis-
mála yrðu aukin? Niðurskurðurinn 
hefur smám saman orðið sjálf-
sagður á meðan við bíðum eftir 
stóru byggingunni, næstum eins 
og lífsstíll. Ekki þarf annað en að 
skoða götur, hús og farkosti hér á 
landi til að sjá auðinn sem flýtur 
um samfélagið. Við mokum upp 
verðmætum úr hafinu og brot af 
því sem þau gefa af sér dygði til 
að reka hér góða spítala með kátu 
starfsfólki. En flokkarnir sem 
meirihluti landsmanna styður að 
sögn vilja heldur að allur arður-
inn fari á aflandsreikninga nokk-
urra ætta sem fengu óveiddan 
fiskinn gefins og sjá ekki sóma 
sinn í því að greiða af því eðli-
legan skatt til samfélagsins heldur 
láta sam félagið greiða sér ómælda 
fjármuni í formi afskrifta. Hér 
vantar sáttmála og þegnskap. 

Um árabil hefur það verið talin 
höfuðdyggð fjármálaráðherra að 
sýna dugnað, hugkvæmni og mis-
kunnarleysi við að skera niður 
„útgjöld“ til heilbrigðismála. Hægt 
og rólega, og án þess að við gæfum 

því gaum, voru þau skorin niður 
við almenna velþóknun þangað til 
ástandið á spítölunum er skyndi-
lega orðið eins og í stríðshrjáðu 
landi. 

Hagræðingin
Spítali er ekki verksmiðja. Sjúk-
lingar eru ekki framleiðsluvörur á 
færibandi til að setja roðlausa og 
beinlausa í neytendapakkningar. 
Hagkvæmni er ekki markmið í 
sjálfu sér. Orðið „hagræðing“ má 
ekki vera helsta leiðarljós í heil-
brigðiskerfinu, nema þá í þeirri 
merkingu að hagræða fólki í rúm-
inu þannig að betur fari um það.

Við þurfum að spyrja alla fram-
bjóðendur fyrir komandi kosning-
ar mikilvægustu spurningarinnar: 
Hvernig ætlið þið að endurreisa 
heilbrigðiskerfið á Íslandi? Hér 
þarf breyttan hugsunarhátt í sam-
taki, og eins og dæmin sanna þarf 
sú hugarfarsbreyting að hefjast í 
sjálfu þjóðardjúpinu. Almenningur 
þarf að gera stjórnmálamönnum 
ljóst að þjóðin ætlist til þess að 
hér sé ekki bara skorið niður, lagt 
niður, hagrætt og dregið saman 
heldur líka byggt upp – og þá er 
ekki verið að tala um steinsteypu 

sem er það fyrsta sem stjórn-
málamönnum dettur yfirleitt í 
hug þegar kemur að framlögum 
til nauðsynjamála, heldur bein og 
vöðva og sálir. 

Fólk sem við kjósum til að fara 
með landstjórnina hverju sinni 
þarf að sjá til þess að aldrei komi 
upp staða eins og nú blasir við: 
neyðarástand, taugastríð fólks 
sem öðru fremur þarf á vinnu-
friði að halda. Sjálfsagt þurfa allir 
hlutaðeigandi að slá af kröfum 
sínum og mætast á miðri leið, 
þannig er það í kjaradeilum. En 
þetta er ekki venjuleg kjaradeila 
heldur einhvers konar endastöð 
þeirrar stefnu sem rekin hefur 
verið gagnvart Landspítalanum 
áratugum saman. Við þurfum 
nýjan sáttmála, nýjan þegnskap. 
Við hljótum að eiga heimtingu á 
því að nú linni því ástandi innan 
Landspítalans að helst minnir á 
stríðshrjáðar þjóðir. Óskandi væri 
að honum verði breytt úr ríkjandi 
hagræðingarhelvíti og í stofnun 
þar sem er krefjandi og spennandi, 
gott og skemmtilegt að starfa þjóð-
inni til heilla.

Hagræðingarhelvíti
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Átt þú móður, systur eða 
vinkonu sem hefur fengið 
hjartaáfall eða heilaslag – 
eða hefur þú sjálf jafnvel 
lent í þeirri lífsreynslu? 
Eða hugsar þú eins og 
margar konur og allt of 
margir heilbrigðisstarfs-
menn, að hjarta- og æða-
sjúkdómar séu eitthvað 
sem margir karlar fái, en 
bara einstaka konur? Það 
er rétt að framan af ævinni 
fá hlutfallslega færri konur 
en karlar hjartaáföll. Eigi 
að síður eru hjarta- og æðasjúk-
dómar af einhverju tagi algeng-
asta dánarorsök kvenna jafnt sem 
karla hér á landi líkt og í Evrópu. 
Nú má halda því fram að það liggi 
fyrir okkur öllum að deyja og gildi 
þá einu úr hverju. Í þeirri umræðu 
má ekki gleymast að fjöldi kvenna 
og karla lifa í mörg ár með skerta 
starfsorku og lífsgæði vegna 
hjartasjúkdóms eða heilaslags og 
er því til mikils að vinna að fyrir-
byggja þessa sjúkdóma.

GoRed For Women átakið er 
alheimsátak á vegum World Heart 
Federation (http://www.world-
heart-federation.org), sem starf-

rækt hefur verið frá árinu 
2004 í Bandaríkjunum og 
fjölda Evrópulanda. Hvat-
inn að baki átaksins er 
einfaldur. Fjöldinn allur 
af konum deyr af völdum 
hjartasjúkdóma og heila-
áfalla en það er eins og 
konur geri sér litla grein 
fyrir áhættu eða einkenn-
um sjúkdómanna. Átakinu 
er ætlað að vekja konur 
af dvalanum, fá þær til að 
átta sig á hverjir áhættu-
þættir hjarta- og æðasjúk-

dóma eru og gera eitthvað í mál-
unum. Ennfremur að kenna konum 
að þekkja einkenni hjarta- og æða-
sjúkdóma og fá þær til að leita sér 
lækninga ef ástæða er til. Á Íslandi 
eru það Hjartavernd, Hjartaheill, 
Heilaheill og fagdeild hjarta-
hjúkrunarfræðinga sem starfa 
saman að verkefninu. Að auki koma 
fleiri fagaðilar að átakinu sem nú 
er haldið er í fimmta sinn á Íslandi 
um miðjan febrúar.

Það vill reyndar svo vel til að 
Ísland tilheyrir þeim löndum þar 
sem tíðni hjarta- og æðasjúkdóma 
hefur farið lækkandi tengt því að 
staða áhættuþátta hefur batnað 

verulega á síðustu áratugum. Má 
þar nefna minni reykingar, lækk-
andi kólesteról og blóðþrýsting, 
aukna hreyfingu og neyslu græn-
metis og ávaxta. Á móti kemur 
að offita og sykursýki er vaxandi 
vandamál sem vinna gegn þessari 
jákvæðu þróun áhættuþátta. Þetta 
sýnir að stefnumörkun yfirvalda, 
breytingar á samfélagi og venjum 
ásamt forvörnum hafa mikil áhrif 
á tilurð þessara sjúkdóma. Einstak-
lingurinn sjálfur getur haft veru-
leg áhrif á flesta áhættuþætti fyrir 
utan aldur og erfðir, enda velur 
maður ekki foreldra sína. 

Þekki „tölurnar“ sínar
En hvaða konur eru það sem fá 
hjartasjúkdóm eða heilaslag? Svar-
ið við þessari spurningu er að allar 
konur geta lent í þessu, en konur 
eru ekki allar í jafn mikilli áhættu 
og því ættu konur að þekkja „töl-
urnar sínar”. Yngri konur með enga 
áhættuþætti eru t.d. ekki líklegar 
til að fá kransæðastíflu, en eftir 
því sem áhættuþættirnir eru fleiri 
margfaldast áhættan. Rannsókn-
ir hafa sýnt að konur sem reykja 
fjórfalda líkurnar á hjarta- og 
heilaáfalli og að á Íslandi reykja 

fleiri konur en karlar. Konur sem 
fá háþrýsting eða sykursýki á með-
göngu eru í sérstökum áhættu-
hópi fyrir hjarta- og heilaáföll og 
ættu að vera vel vakandi gagnvart 
öðrum áhættuþáttum. Háþrýsting-
ur er sterkasti áhættuþáttur hjarta-
bilunar og heilaslags hjá konum og 
því ástæða til að fylgjast vel með 
blóðþrýstingnum. 

Allar konur sem komnar eru á 
miðjan aldur og yngri konur með 
ættarsögu ættu því að þekkja „töl-
urnar sínar” og jafnframt að tak-
ast á við þær. Ein aðferð til að sjá 
hvort maður er í aukinni áhættu er 
að fara inn á áhættureikni Hjarta-
verndar (www.hjarta.is), fylla 
inn tölurnar, skoða útkomuna og 
sjá hvort sérstök ástæða sé til að 
taka á málunum. Oft geta einfaldir 
hlutir eins og aukin dagleg hreyf-
ing og neysla ávaxta og grænmet-
is haft jákvæð áhrif á áhættuþætti 
og líðan. 

En hver eru þá einkennin sem 
okkur ber að þekkja? Verkur 
fyrir brjósti, þyngsli eða óeðlileg 
mæði geta verið einkenni hjarta-
sjúkdóms. Verkurinn getur verið 
margvíslegur, og leiðir stundum 
út í handlegg, aftur í bak, upp í 

háls eða niður í maga. Þessu fylgir 
jafnvel ógleði, hjartsláttarónot 
eða kaldsviti. Einkenni kvenna, 
einkum þeirra sem eru eldri eða 
með sykursýki eru oft óljósari 
og konur bíða almennt lengur en 
karlar með að fara á bráðamót-
töku vegna hjartaáfalls. Einkenni 
heilaslags eru margvísleg en þar 
má nefna skyndilega truflun á tali, 
skyni, hreyfigetu eða jafnvægi, eða 
skyndilegan höfuðverk með ógleði. 
Við slík einkenni ber að sjálfsögðu 
að leita aðstoðar strax.

Við konur ættum að sameinast 
um að þekkja til áhættuþátta okkar 
og veita hver annarri stuðning við 
að takast á við þá. Þann 14. febrúar 
gefst einnig tækifæri til taka fram 
rauða kjólinn, buxurnar, bolinn eða 
einhverja aðra rauða flík og njóta 
fræðslu og skemmtunar innan um 
aðrar konur í Kringlunni. GoRed á 
Íslandi – fyrir konur. 

Konur klæðumst rauðu – fyrir þig og þína nánustu

Við Íslendingar erum oft 
ragir við að viðurkenna 
þekkingarleysi okkar á 
ákveðnum sviðum. Það 
er eins og mörgum finn-
ist það vera algerlega 
ótækt að geta ekki tjáð 
sig eins og sérfræðing-
ur um allt frá Aðalnám-
skrá til Rammaáætlun-
ar. Að mínu mati er það 
enginn glæpur að segjast 
ekki þekkja málaflokk 
nógu vel til að gefa út 
glannalegar yfirlýsingar. 
Umræðan í fjölmiðlum og stjórn-
málum á Íslandi byggist því oft 
á alhæfingum, einföldunum og 
upphrópunum. Hér eru nokkrar 
upphrópanir sem eru að mínu 
mati oft settar fram með villandi 
hætti.

Höfum val
Andstæðingar virkjana þurfa oft 
að sitja undir þeim ásökunum að 
þeir séu á móti rafmagni og boði 
bara myrkur og kulda með skoð-
unum sínum. Þetta er alrangt 
enda er staðreyndin sú að Ísland 
er í þeirri öfundsverðu stöðu að 
eiga feikinóg af grænni raforku. 
Þó að okkur muni fjölga umtals-
vert og allir verði á rafbílum er 
og verður nóg til af raforku handa 
öllum. 

Allar stórvirkjanir sem risið 
hafa undanfarin ár hafa verið 
fyrir sérstaka stórnotendur, en 
almenn notkun (öll heimili, opin-
bert húsnæði og fyrirtæki utan 
stóriðju) dekkar einungis um 20% 
af heildarraforkunotkun landsins. 
Við höfum því val um hvort virkja 
skuli eður ei en flestar aðrar þjóð-
ir þurfa hins vegar bráðnauðsyn-
lega að virkja endurnýjanlega 
orkugjafa til að draga úr hlutfalli 
jarðefnaeldsneytis í raforkukerfi 
sínu.

„Stóriðja og álverssinnar!“
Alhæfingar ná enn hærri hæðum 
þegar stóriðju ber á góma. Það 
hentar vel íslenskri alhæfingar-
umræðuhefð að flokka þetta allt 
saman í einn pakka. Í mínum huga 
er synd að hið opna orð „stór-
iðja“ hafi án frekari skilgrein-
ingar fengið neikvæðan stimpil. 
Enginn spyr „hvað er stóriðja?“ 
Er stóriðja einungis skilgreind 
út frá orkunotkun? Eru allir 
sáttir við stóriðju sem er pláss- 
og úrgangsfrek ef ekki þarf að 
virkja fyrir hana? Er álver stór-
iðja en ekki risavaxin tómata rækt 
eða gagnaver? Ástæðan fyrir því 

að íslensk orka er seld til 
stóriðju er einfaldlega sú 

að við eigum umframorkuauð-
lindir en erum jafnframt í lok-
uðu raforkukerfi og getum ekki 
selt umframframleiðslu á stærri 
raforkumarkað. Staðan er því 
afar einföld, þ.e. að EF við ákveð-
um að virkja eru einu mögulegu 
kaupendurnir ný fyrirtæki sem 
nota orkuna við framleiðslu sína. 
Í lokuðu raforkukerfi er eina leið-
in til að gera stærri virkjanafram-
kvæmdir raunhæfar að fyrir-
framselja orku til kaupenda. Það 
vill svo til að mögulegt er að selja 
orku hér á landi á samkeppnis-
hæfu verði en flest annað, eins 
og flutningur efnis, laun o.s.frv. 
er oft á tíðum alls ekki eins hag-
stætt hér á landi. 

Því stærri hluti sem orkukaup 
eru í rekstrarkostnaði fyrirtækis, 
þeim mun álitlegri er framleiðsla 
á Íslandi. Fjöldi álvera á Íslandi 
er af mörgum talinn bera vott um 
hugmyndaleysi eða áráttu ráða-
manna. Líklegri skýring er sú að 
óvíða er hlutfall orku í rekstrar-
kostnaði hærra en einmitt í áliðn-
aði og því er Ísland álitlegur kost-
ur fyrir álfyrirtæki, flóknara er 
það ekki.

Einföldunin verst
Verst er þó einföldunin í 
umhverfis málum. Það er afar 
þægilegt að vera umhverfisvænn 
á Íslandi, það eina sem þú þarft að 
gera er að vera á móti virkjunum 
og stóriðju, sama hvað það þýðir. 
Það er að mínu mati magnað að 
mál eins og úrgangur, endur-
vinnsla, orkunýtni, frárennsli, 
útblástur, sorp, þungmálmar, 
áburðarnotkun, eiturefni, olíu-
knúnar fiskveiðar og samgöng-
ur eru nánast aldrei til umræðu 
þegar umhverfismál eru rædd á 
vettvangi stjórnmála. Spyr ein-
hver um stefnu flokkanna í þess-
um málum? Nei, höldum endilega 
áfram að nota allan tímann til að 
rífast um hvort virkja eigi endur-
nýjanlega orku eða ekki.

Umhverfi smál 
á kosningavetri

➜ Enginn spyr 
„hvað er stóriðja?“ 
Er stóriðja einungis 
skilgreind út frá 
orkunotkun? Eru allir 
sáttir við stóriðju sem 
er pláss- og úrgangs-
frek ef ekki þarf að 
virkja fyrir hana?

➜ Verkurinn getur verið 
margvíslegur, og leiðir 
stundum út í handlegg, aftur 
í bak, upp í háls eða niður í 
maga.

HEILBRIGÐIS-
MÁL

Þórdís Jóna 
Hrafnkelsdóttir
læknir, sérgrein 
hjartalækningar

UMHVERFIS-
MÁL

Sigurður Ingi 
Friðleifsson
framkvæmdastjóri 
Orkuseturs

Fræðasetur þriðja geirans
við Háskóla Íslands

BORGARAFUNDUR
um heimilin, lýðræði og velferð

„Þið eruð þjóðin“
Dögun, stjórnmálasamtök um 
réttlæti, sanngirni og lýðræði 
boða til borgarafundar í Iðnó á 
mánudaginn 11. febrúar kl. 20. 

Talsmenn félagasamtaka leggja línurnar 
gagnvart stjórnmálunum með framsögum 
um áherslur þeirra og hvað betur mætti 
fara varðandi samvinnu við stjórnvöld. 

Dögun telur að stjórnmálaöfl eigi að nýta 
krafta og hugmyndir fólksins í landinu 
til að hjálpa til við stefnumótun og 
ákvarðanatöku. 

Dögun býður almennum borgurum 
á fundinn ásamt fulltrúum allra 
stjórnmálaafla. 

Framsögur fundarins eru:

Hagsmunasamtök heimilanna
Stríðið gegn heimilunum:  
Ólafur Garðarsson, formaður HH

Lýðræðisfélagið Alda
Sjálfbærni og lýðræði: Kristinn Már 
Ársælsson, liðsmaður Öldu

Öryrkjabandalag Íslands 
Áherslur Öryrkjabandalagsins: 
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Síðan Gylfi Magnússon dós-
ent steig inn í stjórnmálin 
hefur hann sagt og gert 
ýmislegt sem orkar tvímæl-
is. Með því að lesa greinar 
og tilvitnanir í þennan fyrr-
verandi ráðherra viðskipta- 
og efnahagsmála kemur í 
ljós að í mati hans á skuld-
um og byrði þeirra hefur 
hann kerfisbundið rangt 
fyrir sér.

Um IceSave
Gylfi hélt því fram í júní 2009, eftir 
að svokallaðir Svavarssamningar 
höfðu komið fram, að Ísland yrði 
„Kúba norðursins“ ef samningar 
yrðu ekki undirritaðir. Hann sagði 
að Íslendingar myndu mála sig út 
í horn og aldrei fá lán alþjóðlega 
nema gengið yrði frá samningi, þá 
og þegar.  

Síðan þess hefur ríkissjóður 
sótt sér lán alþjóðlega, fyrst einn 
milljarð dollara árið 2011 og aftur 
sömu fjárhæð árið 2012, þrátt fyrir 
að IceSave væri enn ófrágengið. 
Eins hefur komið í ljós, eins og hald-
ið var fram strax árið 2009, að kröf-
ur Breta og Hollendinga voru án 
lagastoðar og að samningurinn sem 
Gylfi vildi samþykkja hefði væntan-
lega valdið greiðslufalli ríkisins.

Um SpKef og Byr
Í apríl 2010 er haft eftir Gylfa: „Ef 
ríkið leggur þessum sparisjóðum til 
enn meira fé, og þá eru menn frek-
ar að horfa til Sparisjóðsins í Kefla-
vík, yrði það eiginfjárframlag sem 
ríkið ætti og gæti selt, þannig að 
það væri ekki tapað fé. Við teljum að 
það muni ekki reyna á útgjöld ríkis-
ins vegna innistæðutrygginga þann-
ig að þetta er bara spurning um að 
leggja til eigið fé í upphafi og fá það 
aftur síðar.“

Ríkið endar svo á því að tapa á 
þessum tveimur aðgerðum um 50 
milljörðum króna.

Um Landsbanka Íslands
Gylfi Magnússon hafði það verk 
með höndum að endurreisa Lands-
bankann sem ríkisbanka. Í þeim 
samningum við erlenda lánar-
drottna var ákveðið að endur-
greiðslur til þeirra myndu hefjast 
árið 2011 af miklum krafti, enda 
væri þá kominn góður aðgangur 
að lánamörkuðum hjá bankanum. 
Eins ákvað Gylfi að taka ekki sér-
staklega út þá áhættu sem var af 
gengsibundnum lánum bankans, 
heldur lét ríkið taka það eignasafn 
yfir, sem síðan rýrnaði stórkostlega 
þegar dómar féllu um ólögmæti lán-
anna. Þetta gerði hann þrátt fyrir 
að hafa fengið lögfræðiálit sent úr 
Seðlabankanum, unnið af Lex, um 
ólögmæti lánanna.

Þegar Hæstiréttur dæmdi gengis-
lánin ólögmæt í júní 2010 sagði 
Gylfi að það væri „Óásættan legt að 
hluti Íslendinga fái lán á vildarkjör-
um“. Kostnaðurinn féll að fullu á 
kröfuhafa gömlu bankanna, nema í 
tilfelli Landsbankans þar sem Gylfi 
hafði látið ríkið taka yfir lánin.

Síðast er það að frétta af Lands-
bankanum að æðsta yfirvald pen-
ingamála á Íslandi, Seðlabanki 
Íslands, lýsti áhyggjum í riti sínu 
um fjármálastöðugleika sem kom 
út í október 2012 að bankinn gæti 
greitt af erlendu skuldabréfi sínu 
við gamla Landsbankann og áhrif 
þeirra greiðslna á gengi íslensku 
krónunnar. Landsbankinn hefði 
ekki þann gjaldeyri sem þyrfti til 
að standa skil á lánum sínum og 
það hlýtur að vekja spurningar um 
gjaldfærni þjóðarbankans. Slíkur 
dómur um fjármálafyrirtæki hefur 
ekki sést áður hér á landi og furðu-
legt að FME og stjórn bankans skuli 
ekki bregðast við honum.

Um Orkuveitu Reykjavíkur
Gylfi situr fyrir hönd Sam-
fylkingar innar í stjórn Orkuveitu 
Reykja víkur. Það fyrirtæki skuldar 
meira en 20 sinnum erlendar tekjur 
sínar til alþjóðlegra kröfuhafa. Til 
að setja hlutina í samhengi þá er 
það 5 sinnum meira en eðlilegt og 
sjálfbært getur talist. Í ljósi und-
angenginna atburða þyrfti að end-
ursemja við erlenda kröfuhafa en 

Gylfi vill þar ekkert aðhaf-
ast. Enda hefur hann marg-
lýst því yfir að skuldir sem 
stofnað var til fyrir hrun 
skuli greiða, með góðu eða 
illu.

Þetta viðmót Gylfa hefur 
það í för með sér að búið er 
að hækka gjöld til almenn-
ings gríðarlega á síðustu 
árum og kjör allra lands-
manna þurfa að líða fyrir 
ósjálfbæra gjaldeyris-

söfnun OR á markaði, sem lækk-
ar gengi krónunnar og eykur verð-
bólgu landsins. Rit Seðlabanka 
Íslands, um fjármálastöðugleika 

frá því í október, fer sérstaklega 
yfir ósjálfbæra skuldastöðu OR.

Um erlenda skuldastöðu
Þriðjudaginn 5. febrúar 2013 ræddi 
Gylfi Magnússon um erlenda 
skuldastöðu þjóðarinnar í viðtali 
við RÚV:  „Hún er að vísu neikvæð 
en hún er litlu verri núna en hún 
var fyrir rúmum áratug.“ Og bætti 
svo við: „Við erum í þeirri stöðu að 
við gætum líklega, miðað við þann 
afgang sem hefur verið á viðskipta-
jöfnuði undanfarin ár og hagvöxt, 
þá gætum við greitt þetta upp á 
innan við 20 árum.“ Þessu hélt Gylfi 
líka fram í apríl 2011 þegar hann 

var að hvetja landsmenn til að segja 
já við IceSave.

Þessar fullyrðingar Gylfa 
standast enga skoðun. Fyrir það 
fyrsta er skuldastaða þjóðar innar 
við útlönd um 1600 milljarðar 
króna, eða um 100% af þjóðarfram-
leiðslu eða meira en helmingi verri 
en dósentinn heldur fram.   Eins er 
ekki afgangur af viðskiptum við 
útlönd, heldur halli.

Gylfi hefur á þessu falska mati 
sínu haldið því fram að nauðasamn-
inga við föllnu bankanna eigi að 
klára, en stórslysi var forðað síðasta 
haust þegar komið var í veg fyrir 
undirritun þeirra.

Mál að linni
Eftir hrun gjaldmiðilsins og bank-
anna höfðu sumir á orði að þátt-
taka háskólamanna hefði ekki verið 
næg í að halda hinu rétta til haga. 
Þau mál sem rakin eru hér að ofan 
þurfa ekki endilega að afsanna þá 
kenningu. En þau sýna það að mat 
Gylfa Magnússonar er ekkert til að 
byggja á.

Kerfi sbundinn misskilningur Gylfa Magnússonar
FJÁRMÁL

Heiðar Már 
Guðjónsson
hagfræðingur

➜ Þetta viðmót Gylfa hefur 
það í för með sér að búið er 
að hækka gjöld til almenn-
ings gríðarlega á síðustu 
árum...

5 stjörnu FIT 
Innifalið:
 •  Lokaðir tímar 3x í viku
 •  Leiðbeiningar um mataræði sem er 
  sérstaklega samsett til að tryggja 
  þátttakendum 5 stjörnu árangur
 •  Hvatning, fróðleikur og hollar og góðar 
  uppskriftir frá Ágústu Johnson 
 •  Mælingar og vigtun fyrir og eftir
  fyrir þær sem vilja
 •  Dekurkvöld í Blue Lagoon spa
 •  Ótakmarkaður aðgangur að tækjasal
  og opnum tímum
 •  Aðgangur að glæsilegri útiaðstöðu
  - jarðsjávarpotti og gufuböðum
 •  10% afsláttur af öllum meðferðum í
  Blue Lagoon spa

Nýttu þér reynslu okkar og þekkingu til að ná
5 stjörnu formi. Hentar jafnt byrjendum sem vönum.

Allar nánari upplýsingar um námskeiðin, 
tímasetningu og skráningu finnur þú á
www.hreyfing.is

Breyttu línunum og tónaðu 
líkamann í sitt fegursta form
Við höfum sett saman nýtt æfingakerfi byggt á kerfi 
sem hefur slegið rækilega í gegn í New York. Það 
sameinar margar ólíkar styrktaræfingar sem móta 
og tóna vöðva líkamans á áhrifaríkan hátt.

Æfingarnar eru rólegar, krefjandi og gerðar til að 
breyta línum líkamans á kerfisbundinn hátt.
Áhersla er lögð á þægilega tónlist.

Náðu 5
stjörnu formi
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Forsagan er sú að í júní 2011 stað-
festi Alþingi lög um að íslenska tákn-
málið væri fyrsta mál heyrnarlausra 
á Íslandi og jafnrétthátt og íslenska. 
Í framhaldi af því var stofnuð mál-
nefnd íslenska táknmálsins, sem 
gerði það að tillögu sinni að þessi 
dagur, 11. febrúar sem er stofndagur 
Félags heyrnarlausra, yrði gerður að 
degi íslenska táknmálsins, alveg eins 
og við eigum Dag íslenskrar tungu. 
Ríkis stjórnin samþykkti það og nú er 
komið að því að halda hann í fyrsta 
sinn,“ segir Rannveig Sverrisdóttir, 
lektor í táknmáls fræði við HÍ, beðin 
að gera grein fyrir tilurð dagsins. 
„Svo er meiningin að þessi dagur verði 
haldinn hátíð legur ár hvert hér eftir.“

Hvað ætlið þið að gera í tilefni 
dagsins? „Rannsóknarstofa í tákn-
málsfræðum og málnefnd íslenska 
táknmálsins halda málþing hérna 
í Háskólanum þar sem verða fjór-
ir fyrirlestrar og skemmtiatriði, en 
dagskrá þess má nálgast á heimasíðu 
Háskólans á slóðinni hi.is/vidburdir. 
Auk þess mun Katrín Jakobsdóttir 
mennta- og menningarmálaráðherra 
heimsækja bæði leikskólann Sólborg 

og Hlíðaskóla þar sem eru táknmáls-
kennsla og táknmálssvið. 

Klukkan eitt verður svo kynnt 
íslenskt smáforrit sem heitir Tákn-
málsorðabók í símann þinn. Sam-
skiptamiðstöð heyrnarlausra og 
heyrnarskertra hefur verið að þróa 
þekkingarbrunn fyrir íslenskt tákn-
mál, signwiki.is, sem er svona nokk-
urs konar orðabók og þetta smá forrit 
er útgáfa af því fyrir snjallsíma. Í 
kvöld stendur svo Félag heyrnarlausra 
fyrir þöglu kvöldi á Íslenska barnum 
og þangað eru allir velkomnir sem 
vilja prófa að tala táknmál, eina skil-
yrðið er að ekki verði talað raddmál.“

Hvert er markmiðið með deginum? 
„Það er tvenns konar. Annars vegar 
að fagna lögleiðingu táknmálsins og 
hins vegar að vekja athygli á því að 
þetta er íslenskt mál. Við hvetjum því 
kennara og alla skóla til þess að nota 
daginn til þess að vekja athygli á mál-
inu. Inni á signwiki.is eru kennsluleið-
beiningar og þar er líka búið að þýða 
lag eftir Ásgeir Trausta yfir á tákn-
mál svo dæmi séu tekin. Markmiðið 
er að vekja alla, ekki síst börn, til vit-
undar um þetta mál.“

Hvað eru það margir Íslending-
ar sem eiga táknmál að móðurmáli? 
„Við tölum um rúmlega tvö hundr-
uð manns, sem er ekkert mjög stór 
hópur. En íslenskt táknmál er ein-
stakt, þannig að þetta er eini staður-
inn í heiminum þar sem það er talað.“

Hvers vegna er það? Hvers vegna 
er ekki samræmt táknmál alls stað-
ar? „Tungumál eru þess eðlis að þau 
þróast og breytast í samfélögum og 
þegar samfélög eru einangruð þróast 
tungumálin á ólíkan hátt. Táknmál 
eru sjálfsprottin, náttúruleg mál sem 
verða til á hverjum stað og það er sagt 
að þar sem tveir heyrnarlausir komi 
saman verði til nýtt mál. Þetta er ekki 
búið til af einhverjum, þetta sprett-
ur upp sjálft. Menningin á hverjum 
stað spilar líka inn í. Það er verið að 
tala um ólíka hluti og hlutir eru túlk-
aðir á ólíkan hátt. Þetta er í rauninni 
alveg það sama og með raddmál sem 
spretta upp á hverjum stað og þró-
ast og breytast. Að tala um samræmt 
táknmál á heimsvísu er eins og að 
segja að það ættu bara allir að tala 
ensku.“ 

 fridrikab@frettabladid.is

Íslenskt táknmál er 
einstakt í heiminum
Dagur íslenska táknmálsins er haldinn í fyrsta sinn í dag. Haldið verður málþing í HÍ, nýtt 
smáforrit kynnt og deginum lýkur með Þöglu kvöldi á Íslenska barnum.

Elskulegur eiginmaður minn,  
sonur, tengdasonur og bróðir,

EGILL ARNARSON SCHEVING 
félagsráðgjafi-MSW,
búsettur í Ástralíu,

lést 23. janúar síðastliðinn. Jarðarförin       
fer fram frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði 
miðvikudaginn 13. febrúar kl. 13.30.

 
Laufey Þórðardóttir
Örn Scheving
Sigrún Margrét Sigmarsdóttir
Þórður Kr. Jóhannsson Steinunn Þorsteinsdóttir 
systkini og fjölskyldur þeirra. 

Ástkær eiginmaður minn, bróðir og frændi, 

SIGURÐUR ÞÓRÐARSON 
Grandavegi 11,

áður Fossagötu 14, Reykjavík,

lést á Dvalarheimilinu Grund  
mánudaginn 28. janúar. Útförin fer fram  
frá Kópavogskirkju miðvikudaginn  
13. febrúar kl. 15.00.

 
Þóra Gísladóttir
Helga Þórðardóttir
og aðrir vandamenn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
hlýhug og vináttu við andlát og útför  

okkar ástkæru

FREYJU NORÐDAHL 
Reykjaborg, Mosfellsbæ.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk 
Hjúkrunarheimilisins Eirar fyrir góða 
umönnun og einstaka hlýju.

 
 Guðbjörg Þórðardóttir                           
Kjartan Þórðarson           Sigrún Ragna Sveinsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

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

SVANHILDUR JÓNSDÓTTIR 
Kristnibraut 2

Reykjavík 

lést þriðjudaginn 5. febrúar á 
Hjúkrunarheimilinu Eir. Útför hennar  
fer fram frá Guðríðarkirkju föstudaginn  
15. febrúar kl.13.00.

 
Bjarni Þórarinsson
Jón Rúnar Bjarnason                Jóhanna Björnsdóttir
Anna Bjarnadóttir                     Birgir Kristmannsson
Þórarinn Bjarnason                   Marý Björk Sigurðardóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma 

GYÐA ÓLAFSDÓTTIR
Lindargötu 57,

lést á Landspítalanum Fossvogi 
sunnudaginn 3. febrúar. Útförin fer fram  
frá Neskirkju mánudaginn 11. febrúar  
kl. 13.00.

 
Stefán Gunnar Stefánsson    Hafdís Hannesdóttir
Ella Stefánsdóttir  
Gunnar Haukur Stefánsson   Arnþrúður Jónsdóttir
Berta Ósk Stefánsdóttir    Markús Þ. Þórhallsson
Stefán Örn Stefánsson    Lína Björg Tryggvadóttir
Þórunn Snjólaug og Gyða Gunnarsdætur
Rebekka Rut Þorbjörnsdóttir, Þórunn Hafdís Stefánsdóttir

Ástkær faðir okkar og tengdafaðir,

ÓLAFUR GUÐJÓNSSON
Skúlagötu 40b, Reykjavík,

sem lést á Droplaugarstöðum 31. janúar 
sl. verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju 
þriðjudaginn 12. febrúar klukkan 15.00 
Þeim, sem vildu minnast hans, er bent á 
Barnaspítalasjóð Hringsins, símar 543-3022 
og 543-3025. 

Gísli Ólafsson Elísabet Solveig Pétursdóttir
Viðar Ólafsson               Birna Björnsdóttir
Þórunn Ólafsdóttir
Sveinn Ingi Ólafsson       Gyða Þórðardóttir
og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

INGVELDUR BJARNADÓTTIR 
THORODDSEN

lést á Hrafnistu mánudaginn 4. febrúar. 
Útför hennar fer fram frá Neskirkju, 
þriðjudaginn 12. febrúar kl. 15.00. 
Blóm eru vinsamlega afþökkuð en þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á líknarfélög.

 
Ásta Steinunn Thoroddsen  Bolli Héðinsson
Gígja Guðfinna Thoroddsen
Ólafur Thoroddsen   Sigurbjörg Sverrisdóttir
Einar Gunnar Guðmundsson  Arna Hauksdóttir
Sverrir Bollason   Inga Rún Sigurðardóttir
Atli Bollason   Ásrún Magnúsdóttir 
Brynhildur Bolladóttir
Ólöf Jónína Thoroddsen 
Hrafnhildur Thoroddsen
og barnabarnabörn.

VEKJA ATHYGLI Á TÁKNMÁLINU  Rannveig segir íslenska táknmálið jafn rétthátt raddmálinu íslensku og markmið dagsins sé að vekja athygli 
á því. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MERKISATBURÐIR
1531 Hinrik VIII. er lýstur æðsti maður Biskupakirkjunnar í Eng-
landi.
1752 Fyrsta sjúkrahús Bandaríkjanna, Pennsylvania Hospital, er 
opnað.
1809 Robert Fulton fær einkaleyfi á gufuskipi.
1814 Noregur lýsir formlega yfir sjálfstæði. Þar með enda dagar 
dansk-norska ríkisins.
1906 Hið íslenska bókbindarafélag stofnað í Reykjavík.

1961 Réttarhöld yfir Adolf Eichmann hefjast í Jerúsalem.
1973 Tíu manns farast með Sjöstjörnunni KE 8 er skipið sekk-
ur á milli Færeyja og Íslands. Í áhöfn voru fimm Íslendingar og 
fimm Færeyingar.
1973 Sjónvarpið frumsýnir kvikmyndina Brekkukotsannál sem 
gerð var eftir samnefndri sögu Halldórs Laxness.
1980 Metafli loðnu á einum sólarhring: 23.180 lestir. Tíu ár liðu 
áður en þetta met var slegið.
1990 Nelson Mandela er sleppt úr fangelsi í Suður-Afríku eftir 
að hafa verið pólitískur fangi í 27 ár.



SAGA HANDA BÖRNUM
Sagnfræðifélag Íslands heldur hádegisverðarfund á morgun 

undir heitinu Hvað er sögulegur skáldskapur? Dagný 
Kristjáns dóttir, prófessor í íslenskum bókmenntum við 

Háskóla Íslands, flytur erindið „Saga handa börnum“. 
Erindið verður í fyrirlestrarsal Þjóðminjasafns Íslands 

og hefst klukkan 12.05.

Ég fór að prófa mig 
áfram í matargerðinni 
eftir að elsta dóttir mín 

greindist með fæðuóþol og 
tók smám saman út allar 
mjólkurvörur og minnkaði 
bæði sykur og glúten. Nú 
geri ég allt frá grunni og það 
kemur allri fjölskyldunni til 
góða,“ segir Oddrún Helga 
Símonardóttir, sem heldur 
úti matarblogginu heilsu-
mamman.com. Hún segir 
breytingarnar ekki hafa kom-
ið á einni nóttu heldur hafi 
tekið tíma að komast upp á 
lag með að lesa um innihald 
á pökkum og finna hentugar 
uppskriftir. „Ég finn mikið 
á netinu og í bókum og svo 
verða líka til uppskriftir upp 
úr tilraunamennsku, eftir 
því hvað er til í ísskápnum. 
Þetta nammi er sérstaklega 
vinsælt á heimilinu.“

HOLLARA NAMMI
BREYTT MATARÆÐI  Oddrún Helga Símonardóttir heldur úti matarblogginu 
heilsumamman.com. Hér gefur hún lesendum uppskriftir að sælgæti.

Hampnammi gefur 
góða orku í hversdags-
amstrinu, fullt af góðri 
fitu, trefjum og kalki. 
 
½ bolli hampfræ
½ bolli graskersfræ 
(möluð )
½ bolli sesamfræ
1 bolli döðlur
1 bolli kókosmjöl
1 tsk. vanilludropar
5 msk. kakó
4 msk. kókosolía 
2 msk. hnetusmjör, án 
sykurs
 
Leggið döðlurnar í 
bleyti í 30 mín. Hellið 
vatninu af og maukið 
með töfrasprota.  
Bætið kókosolíunni 
saman við ásamt 

vanillu dropunum og 
hnetusmjörinu. 
Blandið öllum þurr-
efnunum saman í aðra 
skál. Það er bæði hægt 
að mala graskersfræin 
með töfrasprota og í 
matvinnsluvél.
Blandið öllu vel saman. 
Leggið deigið á 
bökunar pappír og 
þjappið því niður, látið 
kólna og skerið svo í 
litla bita eða lengjur. 

BOUNTYNAMMI
1 bolli döðlur
3 bollar kókos
¼ bolli kókosolía 
½ bolli malaðar kasjú-
hnetur (má sleppa)
1 tsk. vanilludropar
3-4 msk. kókospálma-

sykur
150 g 70% súkkulaði
 
Leggið döðlurnar í 
bleyti í 30 mín. Hellið 
vatninu af og maukið 
með töfrasprota. 
Blandið kókosolíunni 
saman við ásamt 
vanillu dropunum. Ef 
döðlurnar eru volgar 
bráðnar kókosolían 
strax og þá þarf ekki 
að bræða hana sér-
staklega.
Blandið saman í aðra 
skál kókos, kasjúhnetur 
og kókospálmasykur. 
Vinnið vel saman. 
Kælið og hellið bræddu 
súkkulaði yfir. Látið 
kólna og skerið í litla 
bita. 

ORKURÍKIR MUNNBITAR

HEILSUMAMMAN Oddrún 
Helga tók allar mjólkurvörur út 
úr mataræði fjölskyldunnar og 
minnkaði glúten og sykur eftir 
að elsta dóttir hennar greindist 
með fæðuóþol. Yngsti fjölskyldu-
meðlimurinn, Jónatan, nýtur 
einnig góðs af.
MYND/VILHELM
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Hönnunarhátíðinni Stock-
holm Design Week lýkur 
nú um helgina. Íslenskir 

hönnuðir tóku þátt í tvennum 
sýningum á hátíðinni, annars 
vegar sýningunni 13AL+, en þar 
unnu íslensku hönnuðirnir Sigga 
Heimis, Snæbjörn Stefánsson, 
Þóra Birna, Garðar Eyjólfsson 
og Katrín Ólína í samvinnu við 
sænskra álframleiðendur, og 
hins vegar sýndu Bryndís Bolla-
dóttir, hönnunarteymið Volki 
og húsgagnaframleiðandinn 
Á. Guðmundsson á Stockholm 
Furniture Fair.  

Halla Helgadóttir, fram-
kvæmdastjóri Hönnunar-
miðstöðvar Íslands, segir sýning-
arnar hafa gengið vel og íslensku 
hönnuðina hafa fengið fína 
athygli. „Þetta hefur gengið mjög 
vel og hönnuðirnir láta vel af 
viðtökunum. Ég finn einnig fyrir 
miklum áhuga á Hönnunarmars 
hér úti, sem er afar ánægjulegt,“ 
segir Halla. Sýningarnar verða 
einnig settar upp á Hönnunar-
mars sem fram fer í Reykjavík 
dagana 14. til 17. mars.  ■ rat

SÝNA Í SVÍÞJÓÐ
ÍSLENSK HÖNNUN  Tveir hópar íslenskra hönnuða tóku þátt í hönnunar-
vikunni í Stokkhólmi og hlutu góðar viðtökur gesta.

SNÆBJÖRN STEFÁNSSON SNÆBJÖRN STEFÁNSSON

VOLKI

ÍSLENSK HÖNNUN Sýningarbás Bryndísar Bolladóttur, Volka og Á. Guðmundssonar á 
Stockholm Furniture Fair. MYND/BRYNDÍS BOLLADÓTTIR

ÍSLENSK 
LEIRLIST
■ SÝNING
Innlit í Glit er heiti sýningar 
sem Hönnunarsafn Íslands 
opnaði síðastliðinn föstudag. Á 
sýningunni eru valdir munir frá 
árunum 1958 til 1973 úr sögu 
Leirbrennslunnar Glits hf. 

Glit markaði djúp spor í ís-
lenskri leirlistarsögu á tíma 
þegar íslenskur listiðnaður var í 
frumbernsku. Listrænn metnað-
ur stjórnenda Glits var mikill og 
margir af þekktustu listamönn-
um Íslendinga á 20. öld 
unnu hjá Gliti til lengri 
eða skemmri tíma.

Á sýningunni er 
fjöldi muna frá Gliti, 
bæði af Óðins-
götunni og ofan af 
Höfða. Auk muna frá 
Gliti verður íslenskur 
leir sýndur og sagt 
frá sögu íslenskrar 
leirtöku hjá Gliti. 

Sýningin verður í 
Hönnunarsafni Ís-
lands út maí.

SIGGA HEIMIS

SIGGA HEIMIS

BRYNDÍS BOLLADÓTTIR

SIGGA HEIMIS

Patti verslun  |   Dugguvogi 2, 104 Reykjavík   |  Sími:  557 9510   |   Netfang:  patti@patti.is   |  vefsíða: patti.is

Verslun okkar er opin:
Virka daga kl. 9-18

Laugardaga kl.11-16
Sunnudaga lokað

Tilboðsvörur á frábæru verði

70%
afsláttur

allt að

af völdum vörum og
sýningareintökum Borðstofustólar frá 4.900 kr Heilsukoddar 2.900 kr

Borðstofuborð 40.000
Höfðagaflar 5.000
Sjónvarpsskápar 25.000
Rúm 153cm  157.000
Púðar 2.900

Vín 

Torino 

Fjarstýringavasar 2.500
Hægindastólar 99.000
Tungusófar 75.400
Hornsófar 119.450
Sófasett  99.900

ö á á

Mósel 

AquaClean áklæði
      kynningarafsláttur AquaClean áklæði er sérstaklega 

auðvelt að hreinsa 
            aðeins með vatni!

H Ú S G Ö G N

Boltinn á Xinu 977
     – alla virka daga kl. 11 - 12

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

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



LYFTARAR
MÁNUDAGUR  11. FEBRÚAR 2013

Kynningarblað
Ending, gæði, viðhald og góð 
þjónusta
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Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmaður auglýsinga: Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512-5432 Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Við seljum Toyota-lyftara og 
BT-vöruhúsatæki. Lyftar-
arnir frá Toyota eru stærri 

lyftarar, bæði dísil- og rafmagns-
lyftarar sem seljast nokkuð jafnt. 
Við vorum söluhæstir í dísil-
lyfturum á síðasta ári og með yfir 
50 prósenta markaðshlutdeild í 
vöruhúsatækjum,“ segir Viktor 
Karl Ævarsson, sölustjóri lyftara 
hjá Kraftvélum.

„Toyota-lyftaraframleiðandinn 
sem slíkur er sá stærsti í heimi og 
hefur verið síðustu 10 ár. Við teljum 
okkur því vera með mjög frambæri-
lega vöru,“ segir Viktor jafnframt.  

„Helstu viðskiptavinir okkar 
eru fiskvinnslufyrirtæki, lönd-
unarþjónustur og fyrirtæki með 
almenna vörumeðhöndlun, svo 
sem Eimskip, Aðföng, N1, Vífilfell, 
Mjólkursamsalan og fleiri.“

Öll tækin eru með innbyggða 
bilanatölvu og innbyggða vigt á 
göfflum. Kraftvélar reka sérhæft 
verkstæði sem sér um að þjónusta 
viðskiptavini þegar bilanir koma 
upp. Tólf menn vinna á verkstæð-
inu og fimm í varahlutum. 

„Við þjónustum fyrirtæki um 
allt land og erum með umboðs-
menn úti á landi, á þeim stöð-

um sem við getum ekki skotist til 
á stuttum tíma, svo sem á Egils-
stöðum og Akureyri. Ef upp koma 
einfaldar bilanir sem þarf ekki 
sérfræðikunnáttu til fara þeir í 
málið en annars liggur öll sér-
fræðikunnátta hjá okkur. Ef það 
er tilfellið förum við á staðinn.

Í það heila starfa tuttugu og sex 
manns hjá fyrirtækinu og margir 
þeirra hafa starfað hér frá upphafi, 
eða frá árinu 1992, og því búum 
við yfir mikilli þekkingu hér inn-
anhúss.“

Nánari upplýsingar er að finna 
á www.kraftvelar.is.

Söluhæstir í dísillyfturum
Eitt af markmiðum Kraftvéla er að vera leiðandi í sölu, leigu og þjónustu á hágæðatækjum og búnaði fyrir vörumeðhöndlun og 
byggingarmarkað á Íslandi. Allt frá stofnun fyrirtækisins hefur verið lögð höfuðáhersla á góða þjónustu og heildarlausnir.

Á myndinni stendur Viktor Karl Ævarsson, sölustjóri við rafmagns- og dísillyftara. Raf-
magnslyftarinn er sérstaklega hannaður fyrir fiskvinnslu og með sérstaka fiskvinnslu-
vörn frá verksmiðjunni, galvaníseraðan snúning og sinkhúðaða gaffla. MYND/ANTON

PON ehf. var stofnað 1962 og 
var þá fjölskyldufyrirtæki. 
Árið 2000 keypti Vélaverk-

stæði Hjalta Einarssonar (VHE) 
fyrirtækið sem nú er staðsett að 
Melabraut 21-25. PON er með mjög 
breiða línu vinnutækja af ýmsum 
stærðum og gerðum, allt frá bret-
tatjökkum upp í stórvirkar vinnu-
vélar og allt þar á milli. „Þekkt-
ustu tækin okkar eru frá Manitou, 
Kone cranes, Hyster, Atlet, Skyjack 
og Tennant sem öll eru flestum 
kunn fyrir gæði og frábæra end-
ingu. Við búum yfir öflugri liðs-
heild sem veitir viðskiptavinum 
framúrskarandi þjónustu og erum 
með varahluti í nánast öll tæki og 
vinnuvélar,“ segir Sigurður Jónas-
son, innkaupastjóri PON.

Danskir gæðabrettatjakkar 
Miklu máli skiptir að vörur séu 
framleiddar með gæði og endingu 
í huga. Það er kostnaðarsamara en 
eykur öryggi og dregur úr bilun-
um. PON selur danska gæðabret-
tatjakka frá BV Almeborg. „Mikið 
af brettatjökkum á markaði í dag 
eru ódýrir í framleiðslu. Munur-
inn á okkar tjökkum og þeim er 
að allt efni sem notað er í tjakk-
ana okkar er í hæsta gæðaflokki 
sem tryggir endingu. Munurinn 
finnst til dæmis þegar verið er að 
vinna með miklar þyngdir, en þá 
vilja óvandaðri tjakkar svigna og 
verða þungir í drætti.“ 

Varahlutir í brettatjakkana 

eins og hjól, legur og fleira eru svo 
ávallt til á lager hjá PON. Dönsku 
tjakkarnir eru fáanlegir ryðfrí-
ir, galvaníseraðir eða úr lökkuðu 
stáli. „Þá reynum við að eiga alla 
brettatjakka á lager og í verslun 
okkar á Suðurbraut í Hafnarfirði 
er fjölbreytt úrval tjakka til sýnis.“ 

PON selur einnig skæralyftu 
brettatjakka sem bæði eru hand-
virkir og með rafmagnslyftingu.

Öflug varahlutaverslun 
PON er með hagstæða samninga 
við birgja um varahlutakaup og 
getur því boðið viðskipta vinum 
sínum samkeppnishæft verð. 
„Þá erum við með töluvert magn 
af varahlutum á lager; dekk, 
hjól, gaff la og lyftararafgeyma, 
auk ýmissa vélahluta. Ef vara-
hluturinn er ekki til á lager er 
hann pantaður að utan, og liggi 
mikið á getum við afgreitt hann á 
24 tímum.“ Þannig fær viðskipta-
vinurinn varahluti fljótt og örugg-
lega á hagstæðu verði. PON selur 
einnig ýmsa fylgihluti fyrir skot-
bómulyftara og dráttarvélar, svo 
sem skóflur, baggagreipar, dreif-
ara og gafflafærslur.

Viðhalds- og viðgerðarþjónusta
Samhliða öflugri varahlutaverslun 
er PON í samstarfi við VHE með 
fullkomið verkstæði þar sem sér-
menntaðir starfsmenn sjá um við-
gerðarþjónustu. Smærri viðgerð-
ir og reglubundið viðhald er þó 

oftast framkvæmt hjá viðskipta-
vinum. „Þá mæta okkar menn á 
staðinn og líta á og laga það sem 
þarf. Starfsmenn okkar hafa langa 
reynslu, bæði í viðhaldi vinnuvéla 

og varahlutaþjónustu, og árlega 
sendum við þá erlendis til endur-
menntunar til að kynnast nýj-
ungum frá framleiðendum.“ PON 
hefur í gegnum árin þjónustað 

bæði stór og smá fyrirtæki í stór-
iðju, sjávarútvegi, flutningsrekstri 
og öðrum iðnaði. Nánari upplýs-
ingar um fyrirtækið má nálgast á 
vefsíðu þess, www.pon.is.  

Aðeins gæðavörur hjá PON ehf. 
PON ehf. flytur inn og selur hágæðalyftara. Frá upphafi hefur fyrirtækið lagt metnað í að flytja inn og selja lyftara sem standast 
strangar kröfur um gæði á samkeppnishæfu verði auk þess að reka öfluga varahlutaverslun, viðgerðar- og þjónustuverkstæði. 

PON ehf. er með mjög breiða línu vinnutækja af ýmsum stærðum og gerðum; allt frá brettatjökkum upp í stórvirkar vinnuvélar.
 MYND/ANTON

100% you
Meet the world´s most  
personal reach truck

www.atlet.com
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Hraunhamar kynnir: Mjög 
vandað og vel skipulagt 253,9 
fm  fjölskylduhús á einni hæð á 
vinsælum stað í Hafnarfirði. 

E ignin skiptist í forstofu, her-
bergjagang, fjögur svefn-
herbergi, sjónvarpsrými, 

þrjú baðherbergi, stofu, borðstofu, 
arinstofu, eldhús, þvottaherbergi/
geymslu, innbyggðan bílskúr og 
garðhús á verönd með heitum potti. 
Glæsilegir afgirtir sólpallar í 
kringum hús. Húsið er teiknað af 
Kjartani Sveinsyni og hannað af 
Öglu Mörtu að innan. 

Gengið er inn í forstofu þar 
sem er gestabaðherbergi með 
marmara flísum á gólfi og veggj-
um og eitt svefnherbergi. Þaðan 
er komið inn í sjónvarpsrými með 
sérhannaðri innréttingu á vegg. 
Stofan er björt með mikilli loft-
hæð. Vel hönnuð arinstofa þar sem 
gengið er út á verönd. Gengið er 
úr stofu tvö þrep upp í borðstof-
una. Rúmgott og vel skipulagt eld-
hús með mikilli eikarinnréttingu, 
eldunar eyju með helluborði og grá-
grýti í borðplötu. Inn af eldhúsi er 

þvotta herbergi og geymsla með 
góðum innréttingum, útgengt frá 
þvottaherbergi út í garð.

Á herbergjagangi er hjóna-
herbergi með fata- og baðherbergi. 
Útgengt er úr hjónaherbergi á ver-
önd. Tvö barnaherbergi með fata-
skápum. Aðalbaðherbergið er flísa-
lagt í hólf og gólf, baðkar, hlað-
inn sturtuklefi, innrétting með 
skápum. 

Bílskúrinn er rúmgóður með 
rafdrifinni hurð. Mjög stór og af-
girt lóð með sólpöllum, garðskála, 
heitum potti. 

Lóð og pallar voru hannaðir af 
Stanislas Bohic á sínum tíma og 
hefur sú hönnun hlotið umhverfis-
verðlaun. Glæsileg eign sem vert 
er að skoða.

Nánari upplýsingar hjá Hraun-
hamri í síma 5207500.

Vandað hús í Norðurbænum

Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni en Agla Marta hannaði það að innan. 

Viltu selja?
Vegna mikillar sölu vantar mig 2ja  
og 3ja herbergja íbúðir í hverfum 
101 og 105 Reykjavík.  
Ákveðnir kaupendur  
bíða eftir réttu  
eigninni.

vík.
ur 

Talaðu endilega 
við Auði í síma  
824-7772 eða  

audur@fasteigna-
salan.is

 
Háholt 7 - 220 Hafnarfjörður 
Rúmgóð 2ja herbergja 62,5 m2 íbúð á jarð-
hæð/kjallara með timburverönd í 4ra hæða 
fjölbýlishúsi við Háholt 7 í Hafnarfirði. Góð 
staðsetning, rétt við Hvaleyrarskóla. Eignin 
er laus til afhendingar strax. V. 14,2 m. 

 
Rauðás 19 - 110 Reykjavík 
Björt 63,3 m2, 2ja herbergja íbúð í kjallara 
við Rauðás 19 í Reykjavík. Eignin er laus til 
afhendingar strax. Íbúðin skiptist í forstofu, 
svefnherbergi, eldús, stofu og geymslu innan 
íbúðar. V. 13,9 m.

 
Suðurhólar 35A, íbúð 201- 111 Reykja-

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

 
Laxatunga 163 - 270 Mosfellsbær 
650 m2 einbýlishúsalóð ásamt steyptri plötu 
og teikningum af 260 m2 einbýlishúsi á einni 
hæð ásamt bílskúr við Laxatungu 163 í Mos-
fellsbæ. V. 9,0 m.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Falleg 121,4 m2, 4ra herbergja 
íbúð á jarðhæð með sér 
inngangi og stórri verönd við 
Tröllateig 19 í Mosfellsbæ. 
Eignin skiptist í þrjú svefnher-
bergi, hol, forstofu, geymslu, 
baðherbergi, þvottahús, eldhús 
og stofu. Gott skipulag, fallegar 
innréttingar og stór timbur-
verönd í suður. V. 31,2 m.

Tröllateigur 19 - 270 Mosfellsbær 

Mjög fallegt 158,8 m2 
endaraðhús með frístandandi 
bílskúr við Hulduhlíð í Mos-
fellsbæ. Fallegar innréttingar 
og gólefni. 3 rúmgóð svefnher-
bergi. Fallegur garður.  
V. 45,5 m.

Hulduhlíð – Mosfellsbæ  

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

Byggðarholt 1B - 270 Mosfellsbær 

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Skriðustekkur 20 - 109 Reykjavík 

Fallegt 190,8 m2 einbýlishús með 
tvöföldum bílskúr ásamt ca. 153,9 m2 
kjallara við Skriðustekk í Reykjavík. 
Þetta er fallegt einbýlishús á tveimur 
hæðum neðst í botnlanga með rúm-
góðum bílskúr. Lóðin er stór og skjólgóð 
með miklum gróðri. V. 59,5 m.

Stórikriki 10 - 270 Mosfellsbær 

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

Tröllateigur 30 - 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 
suðvestur. V. 49,9 m.

Arnarhöfði - 270 Mosfellsbær 

Mjög fallegt 187,8 m2 endaraðhús á 2 
hæðum með innbyggðum bílskúr við 
Arnarhöfða í Mosfellsbæ. Falleg aðkoma 
er að húsinu, stórt bílaplan fyrir framan 
húsið er hellulagt og garðurinn gróinn 
með fallegri timburverönd. Húsið er 
staðsett á fallegum stað við opið svæði. 
Stutt er í leikskóla, grunnskóla, sund og á 
golfvöll Mosfellsbæjar. V. 48,5 m.
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

HOLTSGATA. 4RA HERBERGJA.
- Vel skipulögð 95,3 fm íbúð auk 47,3 fm. bílskúr 
- Bílskúr er í dag innréttaður sem 2ja herb. íbúð.
- Björt stofa. 3 herbergi. Eldhús með eldri innréttingum.
- Stórar suðursvalir út af stofu.                                        
      

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.

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

GNITAKÓR-KÓPAVOGI
- 343,8 fm. einbýli á tv. 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.    

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

vesturs.                    

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

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

NORÐURBAKKI – HAFNARFIRÐI.
Glæsileg 105,2 fm. íbúð á 1. hæð í lyftuhús.
Svalir til norðausturs. Stór og skjólgóð verönd.
Íbúðin er innréttuð eftir höfði eigenda.
Gólfsíðir gluggar. Gólfhiti. Aukin lofthæð.  

SKÚLAGATA- 55 ÁRA OG ELDRI. LAUS STRAX.
- 101,1 fm. 3ja – 4ra herb. íbúð á 3. hæð. Sér stæði  

í bílageymslu.
- 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.                                           

HÖRÐUKÓR-KÓPAVOGI.
- Góð 96,6 fm. íbúð á 11. hæð í álklæddu fjölbýli.
- Frábært útsýni til suðausturs. Flísalagðar svalir.
- Opið eldhús með beykiinnrétt. 2 rúmgóð herbergi.
- Sér stæði í lokuðu bílskýli. 

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

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

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

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

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

innan íbúðar.              

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

69,9 millj. 36,5 millj.

43,9 millj. 54,9 millj.

79,0 millj.

55,0 millj.

39,9 millj.

24,7 millj.

29,0 millj.

33,5 millj.

38,9 millj.

26,6 millj.

26,9 millj.

22,9 millj.

23,9 millj.

Fallegt, vel skipulagt og þó nokkuð endurnýjað 306,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með fallegu útsýni og stórri afgirtri lóð 
með miklum veröndum. Innbyggður 68,8 fm. bílskúr. Auðvelt er að útbúa sér íbúð á neðri hæð hússins. Samliggjandi bjartar 
stofur með arni. Nýlega endurnýjað eldhús 6 herbergi. Lóð vísar að langstærstum hluta til suðurs og er nýlega endurnýjuð. 
84,9 millj.

ÁSBÚÐ- GARÐABÆ.

STRAUMSALIRÁSBÚÐ

19,9 millj.

OPIÐ HÚS

STRAUMSALIR 6 - KÓP. OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30 – 18.00
Mjög falleg 129,8 fm. 5 herbergja íbúð á 3. hæð í 5 íbúða húsi. Fjögur svefnherbergi. Björt stofa og borðstofa með útgangi á 
um 12 fm. svalir til suðvesturs. Opið eldhús með fallegum innréttingum úr mahony. Frá íbúðinni nýtur stórkostlegs útsýnis að 
Reykjanesi, til Snæfellsjökuls og víðar. Stutt í skóla, sundlaug og íþróttasvæði. Hús nýlega málað að utan.  36,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis á morgun. Íbúð merkt 0302. Anna á bjöllu. 



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

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.    

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

HRÍSHOLT- GARÐABÆ.
- 250,9 fm. einbýlishús á mjög fallegum útsýnisstað.
- Stórar stofur. Sólskáli. 4 svefnherbergi.
- Stórar svalir til vesturs og verönd til suðurs. Heitur pottur. 
- Auðvelt að útbúa sér 2ja herb. íbúð á neðri hæð.   

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

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.     

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.    

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.

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

BALDURSGATA- VERSLUNARHÆÐ.
89,7 fm. verslunarhæð á jarðhæð í góðu steinhúsi á frábærum stað í Þingholtunum.
Lager er innaf plássinu auk salernis og ræstikpmpu. Gluggar eru á norður og suður-
hlið og góð lofthæð. Húsið að utan er klætt með áli. 

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

4RA- 6 HERBERGJASÉRBÝLI ATVINNUHÚSNÆÐI

24,0 millj.

18,9 millj.

TILBOÐ ÓSKAST.

39,5 millj.

56,9 millj.

39,9 millj.

39,5 millj.

73,0 millj.

 57,5 millj.

45,9 millj.

59,0 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.

LANGALÍNA 15-23 – SJÁLANDI GARÐABÆR – NÝJAR ÍBÚÐIR

LANGALÍNA

Glæsilegt 248,9 fm. endaraðhús með 29,4 fm. innb. bílskúr í Akralandinu í Garðabæ. Húsið er innréttað á afar vandaðan og 
smekklegan hátt. Gólfhiti er í hluta hússins, t.d. baðherbergjum og þvottaherbergi. Allar innréttingar í húsinu eru sérsmíðaðar og 
vandaðar. Samliggjandi rúmgóðar stofur með gólfsíðum gluggum. 5 herbergi. Svalir til vesturs og lóð til austurs og vesturs. 
Verð 66,9 millj. Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin.

ÁRAKUR 27- GARÐABÆ. GLÆSILEGT ENDARAÐHÚS. 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.15-18.00

ÁRAKUR
OPIÐ HÚS



 Reynimelur 59 - glæsileg efri sérhæð

Glæsileg 196 fm efri sérhæð í fjórbýlishúsi með sérinngang ásamt bílskúr. Húsið lítur vel út og hefur fengið gott viðhald, þak er t.d. endur-
nýjað 2012. Tvennar svalir eru á íbúðinni. Bílskúrinn er rúmgóður. Garðurinn er fallegur og snyrtilegur og snýr til suðurs. Húsið er staðsett 
innarlega í botnlangagötu og er lítil umferð í götunni. V. 55 m. 2387 

 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. V. 53,5 m. 2367 

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

 Norðurbakki 11A - 140 fm með sjávarútsýni

(OPIÐ HÚS MÁNUDAG)Norðurbakki 11A íbúð O2O1 er 3ja herbergja 137,2 fm endaíbúð á 2.hæð i fallegu álklæddu lyftuhúsi á hafnar-
bakkanum í Hafnarfirði MEÐ STÓRKOSTLEGU SJÁVARÚTSÝNI. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu . Eikarinnréttingar, eikarparket og flísar á 
gólfum. Innangengt í bílskýlið. Laus strax. Eignin verður sýnd mánudaginn 11.febrúar milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 39,5 m. 2377

 Unnarbraut 12 - sjávarústýni

(OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG)Rúmgóð og björt 5 herbergja 174,8 fm neðri sérhæð í fallegu steinhúsi með bílskúr. Fjögur svefnherbergi, ca 
40 fm stofa og borðstofa með útgengi út á vestur svalir. Bílskúr er 30,3 fm með rafm. og hita. Fallegt sjávarútsýni. Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 12.febrúar milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 45,0 m. 2104

 Laugavegur 42 - glæsileg íbúð

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 86,6 fm risíbúð á 4. hæð í fallegu steinhúsi við 
Laugaveg í Reykjavík. Íbúðin er með glæsilegu sjávar- og fjallaútsýni og rúmgóðum suður 
svölum. Þá eru einnig stórar sameiginlegar svalir á 2. hæð til suðurs. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 11. febrúar milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V.32 m. 2373

 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 

Laugarásvegur 36 - mikið endurnýjað

Fallegt og mikið endurnýjað ca 400 fm einbýlishús á besta stað í Laugaráshverfinu. Húsið 
hefur verið mjög mikið endurnýjað á síðustu 2 árum. Húsið er staðsett fyrir neðan götu 
með suðurgarð og fyrir framan það er Laugardalurinn í allri sinni dýrð. V. 99,0 m. 7034

Hringbraut 119 - 5. hæð í lyftuhúsi

Mjög góð og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 5. hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í 
lokaðri bílageymslu. Björt og opin íbúð , parket á gólfum, tengi fyrir þvottavél á baðher-
bergi og góðar svalir með miklu útsýni. Eignin verður sýnd mánudaginn 11.febrúar milli 
kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 20,5 m. 2305

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

þrið
judag



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 

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

Haukshólar - frábært útsýni
Fallegt 331,3 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum með rúmgóðum 34 fm bílskúr og 
auka 2ja herbergja íbúð með sérinngangi. 
Stórkostlegt útsýni, sólstofa með heitum 
potti, björt og falleg stofa með arni og 
stórar svalir. V. 62 m. 2030 

Smyrlahraun 23 - laust strax 
Fallegt talsvert endurnýjað einbýlishús á 
mjög góðum stað í miðbæ Hafnarfjarðar. 
Húsið er samtals 193,5 fm á tveimur 
hæðum, ásamt 26,3 fm bílskúr samtals ca 
220 fm. Fimm svefnherbergi, laust strax 
sölumenn sýna. V. 51,9 m. 2368 

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

Garðhús - 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. Gegn-
heilt parket á gólfum, þrjú svefnherbergi, 
rúmgott eldhús og stór stofa með útgangi 
út á flísalagðar svalir. V. 28,9 m. 2365 

Hátún-  lyftuhús - mikið útsýni
Verulega góð og vel skipulögð 128,3 fm 
enda íbúð á 4. hæð efstu í lyftuhúsi mið-
svæðis í Reykjavík ásamt tveim stæðum í 
opinni bílageymslu.  Frábært útsýni, þrjú 
rúmgóð herbergi og stór stofa. V. 35,5 m. 
2390

Seilugrandi - stæði í bílageymslu
4ra herbergja falleg 99,6 fm endaíbúð 
ásamt 22 sér geymslu í kjallara og stæði 
í bílageymslu. Íbúðin með sér inngang af 
svalagangi og skiptist í forstofu, tvö rúm-
góðsvefnherbergi og eitt minna, eldhús og 
baðherbergi. Góður afgirtur garðskiki  
V. 29,5 m. 1948 

Skúlagata - 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 m. 7184 

Hólmgarður - sér inngangur
3ja herbergja falleg 81,3 fm íbúð á jarðhæð 
með sér inngangi. Íbúðin skiptist í forstofu, 
lítið herbergi/geymslu, hol, stofu, borðstofu 
(sem er teiknað sem herbergi), svefnher-
bergi, eldhús og baðherbergi. Íbúðin er öll 
í góðu ástandi. V.23,9 m. 2384

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

Suðurhólar - nýleg 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

Austurströnd - 7.hæð
Falleg og björt 2ja herbergja 67,1 fm 
endaíbúð á 7 hæð í lyftuhúsi. Íbúðin snýr 
í suður og austur. Stæði í bílageymslu og 
sérgeymsla í kjallara. Suður svalir og stór-
glæsilegt útsýni. Íbúðin er í leigu.  
V. 19,9 m. 2386

Þverbrekka - fínt útsýni - lyftuhús. 
íbúð 0303, 50,3 fm íbúð á 3.hæð í góðu 
nýlega viðgerðu og máluðu lyftuhúsi á 
fínum útsýnisstað í Kópavogi. Íbúðin er 
með sérsvefnherb. baðherb. og eldhúsi 
sem er opið yfir í stofu. Suðvestursvalir 
með miklu útsýni. V. 15,0 m. 2341

Öldugata 41 - mögul. að yfirtaka lán.  
AUÐVELD KAUP MIKIÐ ÁHVÍLANDI - HAG-
STÆÐ LÁN. Góð og velskipulögð og 2ja 
herbergja íbúð á 1. hæð í 5 íbúða húsi á 
eftirsóttum stað í vesturbænum. Íbúðin 
skiptist þannig: stofa, herbergi, eldhús, bað-
herbergi. Sameiginleg geymsla er á jarðhæð 
(gengið í hana frá baklóð). V. 15,5 m. 2287

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

 Vesturfold - glæsilegt einbýlishús. 

Fallegt og vel staðsett einbýli m. innb.bílskúr við Vesturfold í Grafarvogi . Húsið er skráð 
241 fm og byggt árið 1991. Húsið er laust við kaupsamning. V. 68 m. 2318

 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 timburklæðn-
ingu 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

 Selvogsgrunn 24

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. V. 54,9 m. 2372 

 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 

 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

 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 

 Hamraborg - heil húseign

Hér er um að ræða heila húseign í miðbæ Kópavogs. Húsið er samtals 1.371 fm og er 
kjallari og þrjár hæðir. Lóðin er skv. Þjóðskrá Íslands 1.368 fm og er hún malbikuð fyrir 
framan húsið og með bílastæðum. Húsið er vel staðsett í miðbæ Kópavogs. Hluti hússins 
er laust en hluti er í leigu. Húsið virðist vera í góðu ásigkomulagi. Einn stigagangur er í 
húsinu og er hann í suðvesturhlutanum. Stigagangurinn er lagður linoleumdúk. Lyfta er í 
stigaganginum og nær hún niður í kjallara og upp á allar hæðir. V. 180 m. 1751



t r a u s t  

Góður útsýnisstaður
Þorrasalir eru í 12 mínútna akstursfjarlægð frá miðborg Reykjavíkur, 
en um 20 mínútur akstursfjarlægð á annatíma. Fallegt útsýni er yfir 
golfvöll Kópavogs og Garðabæjar frá Þorrasölum 9-11 og örstutt í 
útivistarparadís ásamt góðum gönguleiðum í Heiðmörk og Elliðavatn.  
 

Ein glæsilegasta sundlaug landsins  Salalaug er í göngufjarlægð frá 
Þorrasölum. Salaskóli og leikskóli eru í nokkra mínúta göngufjarlægð 
frá Þorrasölum

Heilsugæsla, lyfjaverslun, matvöruverslun ofl. er nokkra mínútna 
göngufæri. Stutt er í ýmsa afþreyingu hesthúsabyggð eða golfvelli. 
Um 15-20 mínútna gangur í klúbbhús Golfklúbb Kópavogs og Garða-
bæjar. Hjólreiðastígur liggur að verslunarmiðstöðinni Smáralind.

Sigríður Rut
Sölufulltrúi

699 4610
siggarut@fasttorg.is

Allar nánari upplýsingar, teikningar og 
skilalýsing er hægt að fá hjá Sigríði Rut, 
söluful ltrúa í síma 699-4610 eða netfang: 
siggarut@fasttorg.is sem og á skrifstofu 
Fasteignasölunnar TORG. 
Sjá einnig á www.silfurhus.is

Sala er hafin á nýjum rúmgóðum íbúðum með 
glæsilegu útsýni í 5-6 hæða fjölbýlishúsi með 
bílageymslu. Íbúðirnar eru frá 108-148 fm 
Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum 
innréttingum frá AXIS og AEG eldhústæki. 
Íbúðunum fylgja stórar svalir nema á jarðhæð 
eru góðar verandir. Stæði í bílageymslu fylgir  
öllum íbúðum. 

NÝBYGGING - AFHENDIST Í FEBRÚAR 2014

ÞORRASALIR 9-11 
201 KÓPAVOGUR
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Tröllakór 9-11 – 203 Kóp

Falleg og rúmgóð fjögurra herb. íbúð á 4. hæð 
ásamt bílastæði 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: 34,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 11. feb. kl. 17:30-18:00

Stærð: 139,6 fm Herb. 4

Móaflöt 23 – 210 Gbæ

Raðhús á einni hæð með góðum bílskúr. Sérlega 
glæsilegt hús með 2 stofur, 2 baðh, 2 svefnh, og 
gott skrifstofuh, gott eldhús og borðstofa, 
þvottah, og vinnuh. í bílskúr. Húsinu hefur alla tíð 
verið mjög vel viðhaldið.
Uppl. Sigurður lfs, gsm: 898 6106

Verð: 54.9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 11.feb kl.17:30-18:00

Stærð: 203,4 fm Herb. 4-5

Reykjahvoll 37 - 270 Mos

Glæsilegt 252fm einbýlishús með tvöf bílskúr á 
þessum einstaka útsýnisstað í Mosfellsbæ. 
Vandaðar innréttingar og gólfefni eru í allri 
eigninni og Funkbus kerfi fyrir lýsingu og 
gardínur. Tvöfaldur arinn í stofu. 
Uppl. Edda söluf, gsm: 660 0700

Verð: 79,7m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 11. feb. kl. 17:30-18:00

Stærð: 252 fm Herb. 4

Fagrihjalli 10 – 200 Kóp

Skemmtilegt tveggja hæða parhús á þessum 
vinsæla stað við Fagrahjalla í Kópavogi. Húsið er 
skráð 174,8 fm, þar af er bílskúr 28,2 fm. 
Glæsilegt útsýni, góð lofthæð og gott skipulag.
Uppl. Bjarni söluf, gsm: 895 9120

Verð: 39,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjud. 12. feb. kl. 17:30-18:00

Stærð: 174,8 fm Herb. 4

Asparholt 6 - 225 Álftanes

Rúmgóð 4-5 herbergja íbúð á 2. hæð í fallegu 
fjölbýli á góðum stað á Álftanesinu rétt við 
skólann, leikskólann og sundlaugina á staðnum. 
Rúmgóðar svalir með óheftu útsýni.
Frábær fjölskylduíbúð. 
Uppl. Jóhanna lfs, gsm: 698 7695

Verð: 26,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 11. feb. kl 17:30-18:00

Stærð: 116,8 fm Herb. 4

Ásholt 6 - 105 Rvk

Tveggja hæða raðhús með sérinngangi, tvö 
stæði í bílageymslu.  Neðri hæð, eldhús opið við 
stofu með sólskála. Útgengi út á svalir úr stofu.  
Efri hæð með sjónvarpsholi, þremur svefnherb. 
og nýlega uppgerðu  baðherbergi. 
Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Verð: 45,5m

Bókið skoðun í gsm: 898-3326

Stærð: 144,0 fm Herb. 5

Úthlíð 4 - 105 Rvk

Endurnýjuð 3-4ra herb. íbúð á jarðhæð í þríbýli 
með sérinngangi. Eignin tekin í gegn að utan, hiti 
í stéttum og falleg aðkoma. Útgengi út á verönd 
í suður úr borðstofu.  Sameiginlegt þvottahús, 
hjóla og vagnageymsla 
Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Verð: 28,5m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud.  11.feb. kl. 17:30-18:00

Stærð: 97,9 fm Herb. 3-4

Vesturberg 8 - 111 Rvk

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 3.hæð (gengið 
upp tvær hæðir). Stórar svalir snúa í vestur með 
miklu útsýni yfir borgina. Húsið er í góðu ástandi 
og búið að klæða það að hluta og skipta um alla 
glugga og gler á austuhlið. 
Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Verð: 19.9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 11.feb kl.18.30-19.00

Stærð: 94,3 fm Herb. 4

Herb: 5-6

Opið
hús

Hörðukór 3  – 203 Kóp

Laus við kaupsamning!  Glæsileg útsýnisíbúð á 11 hæð ásamt stæði 
í bílageymslu. Rúmgóðar og flísalagðar svalir með einstöku útsýni yfir 
Elliðavatn og víðar. Vandaðar innréttingar og hurðir eru úr eik og  
gólfefni er parket og flísar, þvottaherbergi er innan íbúðar og 
svefnherbergin eru 3 og öll rúmgóð.  
Uppl. Hafdís sölustj, gsm: 895 6107

Verð: 31.9m

Stærð: 125,8 fmHerb. 4

OPIÐ HÚS mánudag  11.feb. kl 17.30-18.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Frostafold 26 – 112 Rvk

Björt og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð með glæsilegu útsýni yfir 
borgina. Íbúðin skiptist í stofu, eldhús, herbergi og baðherbergi. 
Sameiginlegt þvottahús og sérgeymsla eru í sameign. Íbúðin nýtist 
einstaklega vel og eru öll rými hennar rúmgóð. Stutt er í leikskóla, 
skóla og helstu þjónustu.  
Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Verð: 16.5m

Stærð: 51,3 fmHerb. 2

OPIÐ HÚS mánud. 11.feb kl 18.30-19.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Maríubaugur 133 - 113 Rvk

Mjög rúmgóð og falleg 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í þriggja hæða 
fjölbýli. Aðeins eru þrjár íbúðir í stigaganginum, ein á hverri hæð. 
Stórglæsilegt útsýni er út frá stofugluggum yfir borgina, Esjuna og upp 
á Akranes. Þvottahús og geymsla eru innan íbúðar.  
Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Verð: 29.9m

Stærð: 120,2 fmHerb. 4

OPIÐ HÚS mánud. 11.feb kl.17.30-18.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Sjávargrund 2A - 210 Gbæ

Íbúð á 1. hæð í Sjálandshv. á 2 hæðum + eigið bílast. í bílag.  Efri hæð 
93,7m2 tvö svefnh, 1-2 stofur, baðherb, eldhús. Þv.herb innan íbúðar. 
Tvær verandir, óhindrað útsýni yfir sjó til n-v og s-a sólarverönd. Neðri 
hæð 21,3m2 sér þv.hús og geymsla + bílag 20,5m2 Sjá nánari lýsingu 
myndir og teikn á http://fasttorg.is    
Uppl. Sigurbjörn söluf, gsm: 867 3707

Verð: 31,0m

Stærð: 135,5 fm BílskýliHerb. 3-4

OPIÐ HÚS mánudag 11. feb. kl. 17:30 – 18:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Suðurbraut 22 – 220 Hfj

"""""Fæst gegn yfirtöku áhvílandi láns auk sölukostnaðar.""""""
Þriggja herbergja íbúð á jarðhæð með timburverönd við Suðurbraut 22 
í Hafnarfirði.
  
Uppl. Þorsteinn söluf, gsm: 694 4700

Verð: 17,3m

Stærð: 92 fmHerb. 3

OPIÐ HÚS mán. 11.feb frá kl. 17:30-18:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Öldugata 23 – 220 Hfj

Fallegt lítið fjölskylduhús á rólegum og grónum stað í Hafnarfirði. 
Húsið er á þremur hæðum og skiptist í aðalhæð, ris og kjallara.  Þrjú 
svefnherbergi, eldhús, stofa,borðstofa, og baðherbergi eru á aðalhæð 
og risi. Falleg verönd að framanverðu. Góð staðsetning á grónum stað 
þar sem stutt er í skóla og leikskóla 
Uppl. Sigríður söluf, gsm: 699 4610

Verð: 32,9m

Stærð: 143,4 fmHerb. 4

OPIÐ HÚS  þriðjudaginn  12.feb. kl. 17:30-18:00

Opið
hús

Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Andrés
Sölufulltrúi
692 6936

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Steinar Örn
Sölufulltrúi
661 2400

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

Langalína 15-23 er þriggja hæða fjölbýlishús í 
Garðbæ með samtals 41 íbúð, ásamt lokaðri 
og upphitaðri bílageymslu.  Íbúðirnar verða 
afhentar án gólfefna, þó verða flísar á 
baðherbergjum og þvottahúsum. 

Vandaðar eikar innréttingum frá Brúnás og  
AEG eldhústækjum verða í íbúðunum. Stæði í 
bílageymslu fylgir flestum íbúðunum. 

Sjáland er við Arnanesvog í Garðabæ, 
fjölskylduvænu og fallegu umhverfi við 
sjávarsíðuna. 

Hringið og bókið skoðun  í gsm: 699-4610
NÝJAR ÍBÚÐIR

Verð: frá kr. 21,8-45,8 m

Herbergi: 2-5

Stærðir: 67-157 fm

Langalína 15-23  - SJÁLANDI Garðabæ 

Uppl. Sigríður söluf, gsm: 699 4610



Blómvangur - Hf. - Sérhæð m/ auka 
íbúð
Nýkomin mjög falleg rúmgóð efri sérhæð í góðu
tvíbýli auk bílskúrs (íbúð) samtals 186,5 fm. Tvennar
svalir, fjögur svefnherb. stofa, borðstofa, ofl. Góð
eign og góð staðsetning. Verð 38,5 millj.

Furuhlíð - Hf. - Raðhús
Nýkomin í einksölu pallabyggt raðhús með inn-
byggðum bílskúr. Glæsilegt 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.

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.

Glitvangur - Hf. -

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

Einbýlishús - Raðhús - Parhús

Sérhæðir og fjölbýli

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 innréttingu,
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. 

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 (heilsásrhús) í landi Kanastaða í austur-
landeyjum. Tilvalin eign fyrir hestafólk. Hagstætt
verð 10 - 15 millj.

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

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.

Drekavellir - 4ra herb. - Hf.
Nýtt í sölu, glæsileg 122 fm. efri hæð með sér
inngang í fjórbýli á Völlunum. um er að ræða  4ra her-
bergja íbúð 122 fm.  með sér inngang á annari hæð.
Innréttingar eru allar mjög glæsilegar og gólfefni eru
parket og flísar. Mjög góð eign sem vert er að skoða.
Verð 29.950.000

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

Háholt - 2ja herb. - Hf.
2ja herbergja íbúð á jarðhæð við Háholt í Hafnarfirði.
Íbúðin er 62,5 fm með geymslu. Eldhús með snyrti-
legiri innréttingu. Innaf stofu er gott svefnherbergi
með skápum, geymsla innan íbúðar. Gólfefni eru
parket og flísar. Þetta er snyrtileg eign sem er laus
strax. Verð 14,2 millj.
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Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

Norðurbakki - útsýnisíbúðir - Hf. Norðurbakki 11 - 3ja herb. - Hf. - útsýni.

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.

Sérlega glæsilega 
fullbún 137,2 fm 3. her-
bergja endaíbúð (sjávar-
endi) á 2. hæð í vönduðu 
fjölbýli með lyftu og 
bílakjallara. Íbúðin er 
fullbúin með vönd-
uðum flísum og parketi 
á gólfum, glæsilegum 

innréttingum, 
allt fyrsta 
flokks. Innfelld 
halogen lýsing í 
loftum, gólfhiti. 
Laus strax. 
V. 39,5 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

182 fm endaraðhús

4 svefnherbergi

Gott viðhald

Stórbrotið útsýni

Barðaströnd 
170 Seltjarnarnes

Verð  54,9 millj., j

Glæsileg ný 4ra herbergja íbúð á efstu hæð

Fullbúin íbúð með gólfefnum

Stórar og rúmgóðar suðursvalir

Tilbúin til afhendingar

Lyftuhús

Eskivellir
221 Hafnarfjörður

Verð  25,5 millj., j

Fallegt 210 fm einbýli 

Bílskúr 30 fm

Mikið endurnýjað

Aukaíbúð í kjallara

Vesturberg
111 Reykjavík

Verð  47,0 millj., j

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 4. hæð

Frábært sjávarútsýni til suðvesturs

Tvö stæði í bílageymslu

Afhending á vormánuðum

Norðurbakki
220 Hafnarfjörður

Verð  40,5 millj., j

Glæsilegt 194 fm parhús

Aukaíbúð ca. 40 fm

Stór sólpallur

Glæsilegt útsýni

Vættaborgir
112 Reykjavík

Verð  57,0 millj., j

333 fm einbýli

Hús sem gefur mikla möguleika

Mikil lofthæð í stofu og alrými

Hús sem hefur fengið gott viðhald

Fornaströnd 
170 Seltjarnarnes

Verð  88,5 millj.

Glæsilegt einbýli

Stærð 191,5

Allt endurnýjað

Aukaíbúð

5 svefnherbergi

Drekavogur
104 Reykjavík

, j

Verð  57,6 millj., j

Falleg 4ra herbergja íbúð á 3. hæð

Sérinngangur af svölum

Stæði í lokaðri bílageymslu

Gvendargeisli
113 Reykjavík 

Verð  27,0 millj., j

Verð  43,8 millj.

105 Reykjavík

Grænahlíð
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

j

210 Garðabær

Stór timburverönd með heitum potti

4 svefnherbergi

Markarflöt
Fallegt 200 fm einbýli

Glæsilegur útsýnisstaður
Verð  59,9 millj., j

Sjarmerandi 88.3 fm íbúð á efstu hæð, risi

4 - 5 herbergja íbúð

Vesturgata
101 Reykjavík

Verð  32,0 millj., j

Falleg gólfefni

Stór herbergi og góð nýting 

Frábært útsýni

Falleg eign

Fallegt og vel skipulagt 187 fm parhús

4 góð svefnherbergi 

Stórbrotið útsýni og skjólsamur suðurgarður

Vel viðhaldið hús

Baughús
112 Reykjavík

Verð  48,8 millj., j
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Fjögurra herbergja

Stærð 136,8 fm

Jarðhæð

Sólpallur

Sérinngangur

Tröllateigur
270 Mosfellsbær

Verð  34,2 millj.

MIKLABORG 569 7000

Efri sérhæð ásamt risi

Mikið útsýni

Góð staðsetning

Hringbraut
101 Reykjavík

Verð  24,0 millj., j

Parhús með innbyggðum bílskúr

4 svefnherbergi

Mjög góður sólpallur í garði

Frábært útsýni

Funafold
112 Reykjavík

Verð  42,9 millj., j

Glæsilegt raðhús með bílskúr

Allt á einni hæð

Stórir gluggar 

Góðar stofur

Fallegur garður

Sæviðarsund 
104 Reykjavík

Verð  54,5 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

Falleg 2ja herbergja íbúð á 2. hæð

Rúmgóðar suðursvalir

Lyftuhús

Laus til afhendingar 1. apríl

Andrésbrunnur
113 Reykjavík

Verð 20,5 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

Jarðhæð

Sérinngangur

Töluvert endurnýjuð

Góð áhvílandi lán frá ÍLS

Gnoðarvogur
104 Reykjavík

Verð  18,9 millj.

Fallegt, tvílyft raðhús

Vel innréttað hús

Fjögur svefnherbergi

Frábær staðsetning

Hlíðarbyggð 
210 Garðabær

Verð  52,0 millj., j , j

Rúmgóð 98 fm, 3ja herbergja

90% lán áhvílandi frá Íslandsbanka

Laus strax

Frábær staðsetning

Nesvegur
107 Reykjavík

Verð  24,9 millj., j

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 bílageymslu

Gott skipulag

Rúmgóðar svalir

Tvö góð svefnherbergi

Lækjasmári
201 Kópavogur

Verð  27,4 millj.

Bústaður 40,8 fm

Við Hafravatn

Náttúruperla

Sveit í borg
270 Mosfellsbær

Verð  12,9 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

99 fm íbúð á annarri hæð 

3ja herbergja íbúð

Fallegt eldhús

Lítið fjölbýli

Orrahólar 
111 Reykjavík

Verð 22,5 millj.

167 fm einbýli í byggingu

Algjörlega einstakt umhverfi á bökkum Hvítár

Getur hentað sem heilsárs- eða sumarhús

Innra skipulag býður uppá mikla möguleika

Lán getur fylgt

Austurbyggð - Laugarási
801 Selfoss

Verð 24,9 millj.

Hæð og bílskúr samtals 155 fm 

2-3 svefnherbergi, stór stofa og eldhús

Bílskúr þarfnast standsetningar

Miðtún
105 Reykjavík

Verð  32,9 millj.

2 stofur og 4 svefnherbergi á efri hæð

2ja herberbergja íbúð á neðri hæð

Bílskúr og ágætur garður

Brekkusel raðhús 
- tvær íbúðir 

109 Reykjavík

Verð  39,9 millj., j , j

Laust strax

Ágætt raðhús 129,6 fm

Nýlegt eldhús, baðherbergi og fl.

3 svefnherbergi

Góð aðstaða í kjallara

Ásgarður
108 Reykjavík

Verð  31,5 millj.

Laust strax
j , j



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

Glæsileg 3ja herbergja

Stærð 89,6 fm

Vönduð eign

Stæði í bílageymslu

Básbryggja
110 Reykjavík

Verð  26,8 millj., j

Fullbúin 2ja herbergja 102 fm íbúð

Glæsilegt útsýni til vesturs

Rúmgóð stofa og svefnherbergi

Hrólfsskálamelur
170 Seltjarnarnes

Verð  39,5 millj., j

130 fm efri sérhæð

3 - 4 góð svefnherbergi

Dren, skólp, gluggar og gler nýlega endurnýjað

Laus strax

Melabraut
170 Seltjarnarnes

Verð  38,5 millj., j

Falleg íbúð í hjarta borgarinnar 

Bakatil í gömlu tveggja hæða húsi

Nýlega uppgerð með sérinngangi

Tvö rúmgóð herbergi og björt stofa

Frábær staðsetning

Óðinsgata
101 Reykjavík

Verð  16,6 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

Nánari upplýsingar veitir

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

Falleg 5 herbergja íbúð á jarðhæð

Stæði í lokaðri bílageymslu

Suðurverönd

203 Kópavogur

Verð  37,9 millj.

Tröllakór 11
OPIÐ HÚS

Mánudag 11.febrúar 18:00 - 18:30

, j

Vel skipulögð neðri sérhæð
Rúmgóð stofa með útgengi á lóð
Fjögur svefnherbergi
Baðherbergi með sturtu og baðkari
Sér inngangur

110 Reykjavík

Verð  36,5 millj., j

Lækjarvað 14
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 12.febrúar 17:00 - 17:30

Laus strax

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Falleg 3ja herb. endaíbúð á efstu hæð

Sérinngangur, gott útsýni og vestursvalir

Örstutt í skóla og aðra þjónustu

112 Reykjavík

Verð  22,9 millj., j

Dísaborgir 9
OPIÐ HÚS

Miðvikud. 13.febrúar 18:00 - 18:30

Nánari upplýsingar veitir

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

Mjög góð 3ja herbergja íbúð

Kósý og notaleg íbúð

Góð nýting á rými

Fallegur garður

Stórholt
105 Reykjavík

Verð  24,0 millj., j

Frábær staðsetning

Björt og falleg íbúð í tignarlegu húsi í Vesturbænum

Tvennar svalir

101 Reykjavík

Verð  35,0 millj., j

Framnesvegur

Vel skipulögð neðri sérhæð
Rúmgóð stofa með útgengi á lóð
Baðherbergi með sturtu og baðkari
Þvottahús og geymsla innan íbúðar
Þrjú rúmgóð svefnherbergi

110 Reykjavík

Verð  34,9 millj., j

Krókavað 15
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 12.febrúar 16:30 - 17:00

Laust strax

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Stór og björt stofa með stórkostlegu útsýni yfir 

Faxaflóann



4/4 MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000

Atvinnuhúsnæði selur atvinnuhúsnæði

fasteignum til kaups með 
leigusamningum fyrir allt að 3.000 milljónum 

Upplýsingar gefur Þröstur Þórhallsson í síma 897 0634

Verslunar - og skrifstofuhúsnæði  347 fm 

Verslunarrými, skrifstofa, geymslur, eldhús

Næg bílastæði og mikið auglýsingagildi

Síðumúli
108 Reykjavík

Verð  43,5  millj.

Gott verð Laust strax

Verslunarrými 86,7 fm ásamt sér 

lagerrými 160 fm

Góð aðkoma

Auglýsingagildi

Skipholt
105 Reykjavík

Verð  26,0 millj., j

, j

Til sölu á þessum frábæra stað 604 fm atvinuhúsnæði
Gert ráð fyrir að húsið verði rifið og nýtt 4ra hæða hús 
byggt
Á jarðhæð verður atvinnu- eða þjónustustarfsemi og 
íbúðir á 2. - 4. hæð
Bílakjallari verður undir húsinu. Samtals byggingarmagn 
um 1.800 fm

Guðrúnartún 4
105 Reykjavík

Verð  Tilboð

186 fm á efstu hæð

Endarými

Næg bílastæði

Góð staðsetning

Grensásvegur
108 Reykjavík 

Verð  24,9 millj., j

Gott 529 fm skrifstofurými 

17 - 18 herbergi

Eldhús með litlum borðsal

Lyfta og góð sameign

11 sérbílastæði 

Þverholt
105 Reykjavík

Verð  85,0 millj., j

Verslunarrými  168,8 fm 

Alrými og tvær skrifstofur 

WC og ræstigeymsla

Húsnæði í góðu standi

Miðvangur
220 Hafnarfjörður

Verð  11,9 millj., j

Iðnaðar - og skrifstofurými alls 102,4 fm

82,6 fm gólfflötur + 19,8 fm milliloft 

Stórar innkeyrsludyr og góð aðkoma

Askalind
201 Kópavogur

Verð  19,8 millj., j

Verslunarrými á jarðhæð 152,4 fm 

Móttaka og góðir sýningargluggar

Gott aðgengi og næg bílastæði

Miklir möguleikar

Auðbrekka - verslunarpláss
200 Kópavogur

Verð  19,5 millj., j

Fallegt 900 fm skrifstofuhúsnæði til sölu

Möguleiki á leigusamningi við seljanda

Seljandi er  traust fyrirtæki skráð í Kauphöll 

Íslands

Skútuvogur - fjárfestar
104  Reykjavík

Verð  130 millj.j

Hentugt 67 fm verslunarhúsnæði í miðbænum 

Ástand mjög gott og mikið auglýsingagildi

Húsnæðið er í góðri útleigu

Hverfisgata
101 Reykjavík

Verð  18,9 millj., j

Skrifstofuhúsnæði við Bæjarlind

Stærð 218,9 fm

Alrými með góðri lofthæð

Vantar frágang

Vinsæl staðsetning

Bæjarlind
201 Kópavogur

Verð  19,9 millj., j

Til sölu eða leigu á besta stað í miðbænum

292,5 fm á þremur hæðum

Hentar undir undir ýmsan rekstur

Austurstræti 
101 Reykjavík

Verð  Tilboð

Frábærlega staðsett húsnæði, stærð 32,4 fm

Bjart og gott húsnæði með mikið auglýsingagildi

Er í góðri útleigu

Álfheimar - verslunarrými
104 Reykjavík

Verð  12,0 millj., j

Verð  13
Frábær staðsetning

Laust strax

Byggingarréttur

Laust strax

Gott verðSala eða leiga

Við leitum að ...
góðu skrifstofurými til kaups eða 
leigu, miðsvæðis, um 250 fm, t.d 
við Borgartún eða svæði 108.

ca 500 fm lagerhúsnæði til kaups 
nálægt Kringlunni. Möguleiki á 
að skipta á minna lagerrými í 
Kópavogi.

Við leitum að ...
ódýru lagerrými  til leigu, 800-
1200 fm á Reykjavíkursvæðinu.
Má vera gluggalaust en aðkoma
þarf að vera góð.

50-150 fm iðnaðar eða lagerrými
til leigu.

ca 300 fm skrifstofurými til
leigu miðsvæðis fyrir öflugt
þjónustufyrirtæki. Helst með
opnum vinnurýmum.

Við leitum að ...
verslunarhúsnæði á höfuð-
borgarsvæðinu, til leigu eða
sölu. Staðsetning opin. 

lítlu verslunar eða þjónusturými
á svæði 101 til leigu.

Við leitum að ...



Miklaborg og Eignamiðlun kynna

fjárfestinga- og uppbyggingartækifæri 

Nánari upplýsingar veita Sverrir Kristinsson, lögg. fasteignasali Eignamiðlun, sími 588 9090 og Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali Mikluborg, sími 897 0634.

Þröstur Þórhallsson
löggiltur fasteignasali

Skógarlind 1 
Verslunar- og skrifstofulóð í hjarta höfuðborgarsvæðisins

Lóðin er 12.400 fm að stærð.
Steyptar undirstöður fyrir um 12.000 fm byggingu á fjórum hæðum

Bílastæði verða um 360 

Urðarhvarf 4
Fimm hæða skrifstofu og verslunarhúsnæði
Heildarstærð 3.500 fm
4.400 fm lóð með 99 bílastæðum
Fyrstu tvær hæðirnar eru  uppsteyptar

Bíldshöfði 9
Tæpir 14.000 fm  

á 8 hæðum auk bílakjallara
Sameiginleg ca 37.000 fm lóð

Búið að steypa bílakjallara og fyrstu hæð
Stendur á besta stað við Bíldshöfðann

Víkurhvarf 1
Skrifstofu- og þjónustuhúsnæði 

Samtals um 7.300 fm á einni til þremur hæðum
Lóðin er 10.600 fm með 208 bílastæðum

Önnur og þriðja hæð frágengnar  
en jarðhæð óinnréttuð

S. 569 7000 miklaborg.is  

Dalvegur 32
Frábærlega staðsett tæplega 19.000 fm lóð

Samþykkt deiliskipulag með nýtingarhlutfallinu 0,5
Í dag er á lóðinni 705 fm gróðurhús

Einstakt tækifæri

Sverrir Kristinsson
löggiltur fasteignasali



Frítt sölumat á Valhöll fasteignasölu! - Leitið upplýsinga hjá sölumönnum í síma 588-4477.

www.Valholl.is
Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð
Opið virka daga frá kl. 9-17

Ingólfur 
Gissurarson 
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali.

Bárður 
Tryggvason 
s: 896-5221 
sölustjóri

Heiðar  
Friðjónsson 
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali.

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur  
Davíðsson 
Löggiltur 
fasteignasali. 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir  
s: 866-1515
skrifstofustjóri. 

Sigþór 
Bragason 
s: 899-9787
Lögg.fast.Sali.

Jón Rafn 
Valdimarsson 
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

Þórarinn 
Friðriksson 
Sölum. 
Sími:844-6353 

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

Stærri eignir.

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

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.

Víðihvammur - Einbýli á góðu verði í Suður-

hlíðum Kópavogs..

Velskipulagt 195 fm einbýli á góðum stað. Gott 
skipulag, 5-6 svefnherb., mögul. að skipta í tvær 
íbúðir.  Talsvert endurnýjað, en þarfnast einnig 
standsetningar að hluta.  Ásett verð 37,9 m. Uppl. 
veitir Ingólfur 896-5222

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.

Jónsgeisli -glæsilegt hús - laust fljótlega

Glæsilegt ca 240 fm. einbýli á tveimur hæðum með 
innbyggðum góðum bílskúr. Fjögur svefnherbergi. 
Vandaðar innréttingar. Mögul. að setja minni eign 
upp í kaupverð. Glæsilegt útsýni. V. 69,9m. Nánari 
uppl. Ellert 893-4477 eða ellert@valholl.is

Einiteigur Mosfellsbæ

Glæsilegt parhús á einni hæð innst í botnlangagötu. 
Þrjú góð svefnherbergi. Stofur með uppteknum loftum 
og innfelldri lýsingu. Tvö baðherbergi. Sólpallur, hiti 
í plani. Einstök staðsetning á brúninni við Álafoss-
hvosina. V 49,9 m Uppl. Sigþór s: 899 9787

Kambasel -  Endaraðhús.

Vorum að fá mjög gott mikið endurnýjað 180,3 fm. 
endaraðhús, möguleiki á 5 svefnherbergjum. Stórar 
flísalagðar svalir. Arinn í stofu. Mjög góð stað-
settning á húsi innst í götu. V. 42,5m. Nánari uppl. 
Ellert 893-4477 

Selbraut -Seltjarnarnesi.

Vorum að fá ca. 225 fm. einbýli á einni hæð með inn-
byggðum tvöföldum  bílskúr, annar skúr er innréttaður 
sem íbúð. Fjöldi svenfherbergja, arinn í stofu, frábær 
staðsettning, rétt hjá t.d. skóla,leikskóla og sundlaug. 
V. 68m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Eldri borgarar. 

Eldri borgarar - Einstakt tækifæri.  Jökul-

grunn við DAS.

Í einkasölu mjög gott raðhús á einni hæð með innb. 
bílskúr alls 120 fm, á frábærum stað við Jökulgrunn, 
örfá skref frá DAS.  Góðar innréttingar, parket, 2 
svefnherb., góð stofa og innb. bílskúr. Laust fljótlega.  
Selst skuldlaust. Uppl. veitir Ingólfur Giss. lg.fs. 
896-5222

Sérhæðir / 5-7 herb.

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

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

Veghús 3 - Glæsileg 211 fm íbúð m. bílskúr

Mjög falleg alls 211 fm íbúð á 2 hæðum ( 3.hæð+ris)  
með um 25 fm innb.bílskúr á fallegum útsýnisstað. 
Suðvestur svalir. 5 svefnherb. 2 baðherb. Massift 
parket. Stutt í skóla, íþróttaaðstöðu, sundlaug, barna-
skíðalyftu, Egilshöll, Spöngina og fl. Frábær kostur 
fyrir stóra fjölskyldu á góðu verði.  Ásett verð 36,5 
millj. Nánari uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Álfhólsvegur - 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

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.

Hlynsalir - nýleg glæsil. m. fallegu útsýni.

Nýkomin 120 fm 4ra herb. endaíbúð á 2.hæð í litlu 
lyftuhúsi, stæði í bílageymslu, góðar innréttingar, 
þvottaherb. í íb., stórar yfirbyggðar suður svalir m. 
fallegu útsýni.  Áhv. ca 21 m. ÍLS.  Verð 31,9 m. Uppl. 
veitir Ingólfur 896-5222

Rjúpufell - klædd blokk góð kaup.

Góð vel skipulögð ca 110 fm. íbúð með yfirbyggðum 
svölum. Snyrtileg sameign. V. 17,9 m. Nánari uppl. 
Ellert 893-4477

Engihjalli - Laus strax

98,5 fm íbúð á 4. hæð í lyftublokk. Þrjú svefnherbergi 
með fataskápum en frá hjónaherbergi er útgengt á 
suður svalir.  Eldhús með upprunalegri innréttingu.  
Parket á gólfum eldhúss og stofu.  Sérgeymsla í kjall-
ara sameignar.  Sameiginlegt þvottahús á sömu hæð 
og íbúð.  V. 18,5 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

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

Hestavað - 90% lán.

Nýleg 4ra herbergja endaíbúð með sérinngangi 
á jarðhæð, samtals 133,5 fm, ásamt stæði í bíla-
geymslu. Seljandi er tilbúinn að lána 10%. Verð 33,9 
m. Uppl. veitir Þórarinn s. 844-6353. 

Rauðamýri - Tilbúin til afhendingar.

143 fm Endaíb. á 1.hæð m. sérinngangi og sórum 
sólpalli meðfram íb. Stæði í bílageymslu. Vandaðar 
innréttingar hvíttuð eik, gólfhiti, flísar og parket. Verð 
31,9 m. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

3ja herbergja

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.

Espigerði -  Með bílskýli

Góð 80 fm íbúð á 8.hæð ásamt stæði í í bílageymslu. 
Tvö svefnherbergi. Góð stofa með parketi. Lyfta og 
einstaktk útsýni. V 24,5 m Uppl. Sigþór sími 899 9787 

Seilugrandi - Stæði í bílgeymslu

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 sér-
geymsla í kjallara sameignar ca. 10 fm að stærð.  Tvö 
svefnherbergi m. fataskápum.  Góð innrétting í eld-
húsi.  Baðherbergi með baðkari og tengi f. þvottavél.  
V. 26,5 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Landsbyggðin

Einbýlishús á Ólafsvík

Grundarbraut 3 er timburhús á tveimur hæðum alls 
131,6fm. Efri hæðið er 76,2fm skiptist í flísalagða 
forstofu, hol, þrjú herbergi, flísalagt eldhús, stofu og 
baðherbergi.  Neðri hæðin sem er 55,4 fm skiptist 
í flísalaga forstofu, tvö herbergi með hita í gólfi og 
tvær geymslur.  Húsið hefur mikið verið endurnýjað 
á liðnum árum. Húsið var klætt 2011. Óskað er eftir 
tilboði í eignina

ÓSKA EFTIR
• Vantar 3ja – 4ra herb. 
íbúð í Sala eða Linda 
hverfi Kópavogs, uppl. 
veitir Bárður í s:896-5221

• Vantar 2ja herb. íbúð í 
Breiðholti eða Árbæ fyrir 
ákv. kaupanda, uppl. veitir 
Bárður í s:896-5221

•  Vantar góða 4ra herb 
íbúð í Reykjavík fyrir fólk 
sem búið er að selja, uppl. 
veitir Heiðar í s:693-3356

•     Vantar íbúð með 4 
svefnherbergjum í Grafar-
vogi fyrir ákv. kaupendur, 
uppl. veitir Heiðar í s:693-
3356

•   Vantar góða 4ra 
herb. íbúð í Hafnarfirði 
sem næst Suðurvangi 
fyrir aðila sem búinn er að 
selja, uppl. veitir Heiðar í 
s:6933-3356

•  Vantar góða 2ja herb. 
íbúð fyrir ungt fólk sem er 
að kaupa sína fyrstu íbúð, 
uppl. veitir Heiðar í s:693-
3356

Skógarás 11 - opið hús í dag

Sýnum í dag kl: 18:00 
til 19:00 glæsilega 130 
fm íbúð að Skógarási 11, 
íbúðin er á 2 hæðum. Hún 
var öll endurnýjuð í hólf 
og gólf 2007 á vandaðann 
og smekklegan hátt. 
Glæsilegt eldhús og bað-
herb. Sérþvottahús. Fimm 
svefnherbergi. Suðursvalir. 
Falllegt útsýni. Vandað 

parket á gólfum. Nýjar hurðir og skápar. Verð 34.4 millj. Bárður H Tryggvason verður á 
staðnum. Gsm-896-5221.

Snorrabraut 56 B - opið hús í dag

Sýnum í dag (mánudag) 
milli kl.17.00 og 17.30 
mjög fallega 85 fm íbúð á 
1 hæð í vönduðu lyftuhúsi 
(fyrir 55 ára og eldri) á fráb. 
stað. Íbúðin er sérl. vel 
skipulögð, 2 stór svefnherb. 
Parket. Suðurverönd. 
Húsvörður. Íbúðin er vel 
staðsett í húsinu, engin 
umferðarhávaði og stendur 

mjög sér mót Droplaugarstöðum. Laus. Verð 23,4 millj. ÍBÚÐ NR. 0102 Á BJÖLLU. HAG-
STÆTT VERÐ Á FLOTTRI ÍBÚÐ Í 101. Bárður sölustjóri sýnir eignina, gsm 896-5221.

Ljósheimar 12 - opið hús á þri.

Sýnum á þiðjudaginn 
12 feb. milli kl. 18-18.30. 
4ra herb. 98,5 fm íbúð á 1 
hæð í góðu fjölbýlishúsi, 
sérinng. af svölum. Gott 
skipulag. Sér þvottahús 
í íbúð. Íbúðin er mikið 
upprunaleg að innan. 
Mögul. að vera með 
2 samliggjandi stofur. 
Bárður verður á staðnum í 

896-5221. Íbúð merkt 01-02, Sigríður og Óskar á bjöllu.



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 kaupanda að 4 her-
bergja Íbúð í vestubænum í 
skiptum fyrir 3 herbergja íbúð 
í 101 Reykjavík.

Höfum kaupanda að einbýlis-
húsi miðsvæðis í Reykjavík eða 
Garðabæ

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

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. Opið hús í dag kl 17:00-17:30. 

Fallegt hús í Hverafold - 112 Rvk
Fallegt 275,5 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á fall-
egum stað í Grafarvogi Hægt er að gera aukaíbúð með 
sérinngangi á jarðhæð. Mjög fallegur garður til suðurs.
Verð. 68,8 millj. Opið hús í dag kl 18:00-18:30.

Glæsilegt hús við sjávarsíðuna á 

Stokkseyri.
Einstaklega fallegt hús á sjávarlóð á Stokkseyri.
Húsið er fallega innréttað með 4 svefnhverbergi,sjón-
varpshol, stofa og eldhús í opnu rými með frábæru
útsýni út á haf. Sólpallur, heitur pottur og útisturta.

Torfufell - 111 Rvk
3ja herbergja íbúð á efstu hæð, yfirbyggðar svalir við
stofu. Tengi fyrir þvottavél á baðherbergi. Laus strax.
Verð: 16 millj.

Unufell - 111 Rvk
124,3 fm íbúð í raðhúsi ásamt 21,6 fm bílskúr. 
Parketlögð stofa með útgengi í garð. Þvottahús inn
af eldhúsi. 3 svefnh. Baðh. með baðkari. Laus strax.
Verð: 29,9 millj.

Súlunes - 210 Gbæ.
Afar góð sérhæð á Arnarnesinu ásamt bílskúr. Sér afgirt lóð fylgir eigninni. Verð. 49 millj.

Þrastargata - 107 Rvk
51,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum við Þrastargötu í Reykjavík. Frábær staðsetning. Húsið þarnast viðhalds 
að utan sem innan. Laust strax. Verð 14 millj.

Æsufell - 111 Rvk
3ja herbergja íbúð á 7. hæð, íbúðin er 86,4 fm og
geymslan 6,4 fm. Suðursvalir úr stofu. Þv.hús og 
frystiklefi í sameign. Laus strax. Verð: 18 millj.

Grýtubakki - 109 Rvk
101,5 fm íbúð á 2. hæð. Íbúðin er 91,1fm og geymsla
10,4 fm. Leikskóli og skóli í göngufæri. Laus strax.
Verð: 17,9 millj.

Hjaltabakki - 109 Rvk
4ra herbergja 95,3 fm íbúð á 3. hæð, (efstu hæð).
Íbúðin er 95,3 fm og geymslan 7,0 fm. Parket og
dúkur á gólfum. Laus strax. Verð: 18,9 millj.

Dvergaborgir - 112 Rvk.
Góð og vel skipulögð 6 herbergja, 119,8 fm íbúð á
tveimur hæðum, tvennar svalir, sérinngangur. Gróið
hverfi. Frábært útsýni. Verð 25 millj.

Fellsmúli - 108 Reykjavík
Einstaklega falleg og vel skipulögð 106,6 fm, 4ra 
herbergja íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýlishúsi á frábærum 
stað, miðsvæðis í borginni. Stórar suðursvalir. Aukaher-rr
bergi í kjallara með aðgangi að salerni, sem hægt væri
að leigja út sér.

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.

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

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.

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.

Meistaravellir - 107 Rvk
100 fm 4ra herb. íbúð á 4. hæð. Íbúðin skiptist í 3
svefnh., baðh., þvottah., stofu og eldhús. Verð 29,8
millj.

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

Hraunbær - 110 Rvk.
Vel skipulögð 2ja herbergja 59,6 fm íbúð á 2.
hæð, íbúðin er 55,4 fm og geymslan 4,2 fm. Stutt í 
þjónustu og skóla. Verð 13,9M.

Stelkshólar - 111 Rvk.
Falleg og vel skipulögð samtals 131,1 fm. 4ra- 5 her-
bergja íbúð, þ.e. 109,8 fm íbúð ásamt 21,3 fm bílskúr
í grónu hverfi. Verð 24,9M

Austurberg - 111 Rvk.
Góð og vel skipulögð samtals 111,3 fm. 4ra herbergja
íbúð, þ.e. 93,4 fm íbúð ásamt 17,9 fm bílskúr í grónu
hverfi. Verð 20,5M

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



REYRENGI - RVÍK
Falleg 84 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð með 
bílskýli. Sérinngangur. Rúmgóð afgirt verönd. 
Nýtt plastparket. Nánari uppl. hjá Aroni Frey 
sölufulltrúa s. 520-2600/772-7376

BERJAVELLIR - HFJ
Sérlega falleg 79 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð 
ásamt stæði í bílageymslu. Sérinngangur af 
svölum. Suðurvestursvalir. Stutt í skóla, leik-
skóla, íþróttasvæði og helstu þjónustu. Verð 
21,0 millj.

ÁLFHOLT  - HFJ
Glæsileg 136 fm 4ra-5 herbergja íbúð á jarðhæð 
á góðum stað. 3-4 svefnherb.  Fallegar innrétt-
ingar og parket á gólfum. Verönd. Verð 25,9 
millj.

SKÓGARÁS - RVÍK
Sérlega falleg, mikið endurnýjuð 145 fm 6 her-
bergja íbúð á tveimur hæðum á góðum stað. 5 
svefnherb. Suðursvalir. Gott útsýni. Verð 34,4 
millj.

NORÐURBAKKI - HFJ
Glæsileg 116 fm 3ja herb. ENDAÍBÚÐ ásamt 
tveimur stæðum í bílgeymslu á góðum stað. 
Verönd. Axis innréttingar, gólfhiti, halogenlýs-
ing. Sameiginlegar þaksvalir. Lyklar á skrifstofu. 
LAUS STRAX. Verð 30,5 millj.

EFSTIHJALLI - KÓP
Glæsileg, mikið endurnýjuð 44 fm 2ja herb. íbúð 
á 1. hæð ásamt 6 fm geysmslu og 19 fm herbergi 
í kjallara m/aðgang að snyrtingu. sem gefur 
góðar leigutekjur. LAUS FLJÓTLEGA.  
Verð 18,5 millj.

NAUSTABRYGGJA - RVÍK
Glæsileg 153 fm 3ja herb. íbúð á besta stað í 
Bryggjuhverfinu. STÓRIR GLUGGAR - FRÁBÆRT 
SJÁVARÚTSÝNI. Björt og skemmtileg eign á 
frábærum stað. Lyklar á skrifstofu. Verð 38,0 
millj.

SMÁRAHVAMMUR - HFJ
232 fm einbýli á tveim hæðum ásamt 46 fm 
bílskúr, samtals 278 fm á góðum stað. Fimm 
svefnherb. Möguleiki á aukaíbúð á neðri hæð. 
Verð 46,5 millj.

NORÐURBAKKI - HFJ.
Glæsileg 137 fm 3ja herb. ENDAÍBÚÐ MEÐ 
SJÁVARÚTSÝNI ásamt stæði í bílgeymslu á 
FRÁBÆRUM STAÐ VIÐ SJÁVARBAKKANN. 
Tvennar svalir og sameiginlegar þaksvalir. 
Lyklar á skrifstofu. LAUS STRAX. Verð 39,5 millj.

KIRKJUVEGUR 9 - HFJ
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17-17:30

Talsvert endurnýjað 166 fm 
einbýli á FRÁBÆRUM STAÐ í 
miðbæ Hafnarfjarðar. 4 svefn-
herb. Stór verönd m/heitum 
potti.  Möguleiki á allt að 100% 
yfirtöku lána. Verð 36,5 millj.

Aron Freyr sölufulltrúi tekur á 
móti gestum, s. 772-7376

ESKIVELLIR 21 - HFJ - FRÁBÆRT ÚTSÝNI OG FJALLASÝN
MÖGULEIKI Á ALLT AÐ 90% 
LÁNI.  Fallegar 2ja-4ra herb. 
íbúðir í nýju lyftuhúsi á góðum 
stað. SÉRINNGANGUR.  Íbúðirn-
ar 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. 
AFHENDING VIÐ KAUPSAMN-
ING. 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.

 Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

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

Heimasíða: www.as.is

Kári  
Halldórsson

lögg. fasteignasali

Jónas  
Hólmgeirsson

sölustjóri

Eiríkur Svanur 
Sigfússon

lögg. fasteignasali

Aron Freyr  
Eiríksson

sölufulltrúi

Laufey Lind 
Sigurðardóttir

lögg. fasteignasali

Birna  
Benediktsdóttir

skjalagerð

Melkorka  
Guðmundsdóttir 

skjalagerð

NÝTT

NÝTT
NÝTT

GOTT VERÐ

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT
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SKOÐUN

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

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

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

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

Verð 57 millj.

STÓRAGERÐI
108 Rvk. Efri sérhæð. 178,3 fm. Bílskúr, 
35,2 fm. Falleg og vel skipulögð eign. 

Verð 39,5 millj. 

FELLAHVARF
203 Kóp.  Raðhús. Mjög vandað, 

fallegt útsýni, innbyggður bílskúr. Verð 
56,9 millj

STARENGI
112 Rvk. 4ra. herb. Sérinngangur. 

Timburverönd. Bílskúr. Verð 29,7 millj. 

BLIKAHJALLI 6
200 Kóp. Endaraðhús. 4 svefnher-rr

bergi. Frábær staðsetning. Falleg lóð. 
Verð 57,5 millj.

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

Verð 19,9 millj.

TJARNARSTÍGUR
170 Seltjarnarnes. 190 fm parhús. 

Nýlegt þak. Uppgert að hluta. 
Skjólgóður garður. Verð 55 millj.j g g j

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 

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

ÁLFTAMÝRI
108 Rvk. 3ja herb. 82 fm. Mikið endur-rr
nýjuð, innréttingar og gólfefni. Mikið 

áhvílandi. Verð 22,5 millj.

KRISTNIBRAUT 5
EFRI HÆÐ
113 Rvk. 189 fm efri sérhæð. 
Stórglæsileg íbúð. Frábært útsýni. 

Vandaðar innrétt-
ingar og gólfefni. 
Innbyggður bílskúr.
Opið hús 
mánudaginn  
11. Febrúar frá kl. 
17:00 Til 17:30.

EGILSGATA
101 Rvk.

Sérhæð með bílskúr. 
Nýlega standsett. 

Vel skipulögð.
Verð 43 millj.

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.

OPIÐ HÚS

60 ára og eldri
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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: 22,9 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 

Mikil sala, 
vantar allar 
gerðir eigna 

á skrá

TRÖLLAKÓR - 203 KÓP.

herb. íbúð með
sérinngangi á
2.hæð (sem er
aðalhæð) í nýlegu
viðhaldsfríu
fjölbýli á þessum

vinsæla stað.  Íbúðarhluti er 76.2 fm og svo er
sérgeymsla í kjallara sem er 7.1 fm alls 83.3 fm.
V. 22.5 millj. Sveinn 6900.820

SUÐURGATA  - 220 HFJ.
Virkilega falleg
108,7 fm. 4-5 
herbergja 
íbúð í tvíbýli á 
tveimur hæð-
um.  Baðher-
bergi á báðum 

hæðum.  Eign í góðu ástandi. Frábær 
staðsetning.
V. 25,9 millj. Þórarinn 770-0309

BÓLSTAÐARHLÍÐ – 105 RVK.
Virkilega falleg 
85,4 fm. 3ja 
herbergja íbúð á 
2. hæð í afar vel 
viðhöldnu fjölbýli 
með lyftu.
Þjónustumið-

stöð tengd við eignina.
Eign fyrir 60 ára og eldri.
V. 27,9 millj. Þórarinn 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 endurnýjað á sama tíma.  2 einkabílastæði 
fylgja eigninni.  Hellulögð suðvestur-verönd.
V. 32,4 millj. Þórarinn 770-0309

BAKKAHJALLI- 200 KÓP.
240m2 parhús, 
þar af bílskúr 
24m2, innst í 
botnlangagötu í 
eftirsóttu hverfi 
í hjarta Kópa-
vogs.

Fjögur svefnherbergi. Snyrtileg eign í góðu 
ástandi.
V. 64.5 millj. Sigurður Fannar 897-5930

HÓTEL ÍBÚÐIR - AKUREYRI
Hótel-íbúðir í 
miðbæ Akur-
eyrar. Samtals 
fjórar íbúðir við 
Brekkugötu 3, 
sem snúa út á 
Ráðhústorgið.

Íbúðirnar seljast með öllum húsbúnaði, full-
búnar til útleigu, án veðbanda.
V. 69.5 millj. Sigurður Fannar 897-5930

MARÍUBAUGUR - 113, RVÍK.
Vel skipulagt 5 
herb. 148.7 fm
raðhús á einni hæð
með suður-garði
á þessum vinsæla
stað í Grafarholt-
inu. Eignin er 120

fm auk 28,7 fm bílskúrs. Vandaðar innréttingar og
mikil lofthæð. Getur verið laus eftir 2 mánuði.
V. 45.5 millj. Sveinn 6900.820

FURUÁS - 221 HFJ.
Um er að ræða 
249 fm einbýlis-
hús á 2.hæðum 
á glæsilegum 
útsýnisstað innst 
í götu í Ásahverf-
inu.  Húseignin 

stendur á jaðarlóð stutt í útivistar og göngusv. 
Góð 4 svefnherb., 2-3 stofur og 2 baðherb.
V. 59.9 millj. Sveinn 6900.820

HVAMMABRAUT 4 – 220 HFJ
133,9 fm íbúð 
á 4.hæð með 
góðu útsýni.
Snyrtileg íbúð 
sem er töluvert 
endurnýjuð.
V. 25,9 millj.

Eggert 690-1472 eggert@landmark.is

ÚLFARSBRAUT – 113 RVK
Rúmlega fokhelt 
parhús - frábær 
staðsetning 
í Úlfarsárdal. 
Húsinu verður 
skilað fokheldu að 
innan og að mestu 

frágegnu að utan. Stærð 205 fm. Hægt að hafa 
3 eða 4 svefnherbergi.
V. 32,9 millj. Magnús 897-8266

LYNGHÁLS - 110 RVK.
Fjárfestingarkostur
í skrifstofuhúsnæði
með öruggum og
góðum leigu-
tekjum. Um er að
ræða ca. 642 fm
skrifstofuhæð með

góðum 10 ára leigusamning við traustan leigutaka.
Nánari upplýsingar um verð og skoðun á húsnæði.
Magnús  897-8266 eða Sveinn 6-900-820



Traust þjónusta í 30 ár

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

Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali 

Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur -
löggiltur fasteignasali.

NORÐURBAKKI  11A - SJÁVARÚTSÝNI
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 11. FEBRÚAR KL. 17:00 - 17:30, ÍBÚÐ 
0201.  Glæsileg 137,2 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð.  Anddyri.  Gangur.  
Þvottahús.  Baðherbergi með vestursvölum. Tvö svefnherbergi.  Gesta-
snyrting.  Stofa með innfelldri lýsingu og sjávarútsýni. Eldhús með 
eyju og borðkrók.  Suður- og vestursvalir með glæsilegu sjávarútsýni.  
Tvær sérgeymslur og sérstæði í kjallara.  LAUS STRAX, verð 39.5 m.

BYGGÐARHOLT 1B - RAÐHÚS
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 11. FEBRÚAR KL. 17:30 - 18:00.  
Tveggja hæða 127 fm raðhús á góðum stað í Mosfellsbæ. Á 1. hæð 
er svefnherbergi. Björt stofa með suðvesturverönd. Opið inn í eld-
hús frá stofu. Á neðri hæð eru tvær geymslur, Tvö svefnherbergi og 
flísalagt baðherbergi. LAUST STRAX. Verð 24.9 m.

MÝRARSEL - PARHÚS
Mjög rúmgott parhús sem er kjallari og tvær hæðir auk tvöfalds bíl-
skúrs. Snyrtileg innrétting í eldhúsi. Góðar stofur. 3-4 svefnherbergi. 
Flísalagt baðherbergi með sturtu og kari. Möguleiki á útleiguíbúð í 
kjallara. Góð staðsetning. Verð 49.1 m.

DVERGABORGIR - 5 HERB.
5 herbergja endaíbúð á tveimur hæðum með sérinngangi af 
svölum. 4 svefnherbergi. Tvennar svalir, útsýni frá svölum. Flísalagt 
baðherbergi með sturtu og baðkari. Snyrting á efri hæð. Ágæt inn-
rétting í eldhúsi. Eignin er laus nú þegar, ekkert áhvílandi.  
Verð 25 m.

STELKSHÓLAR - 4RA HERB. M/BÍLSKÚR
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 109,8 fm 4-5 herbergja íbúð á 3. 
hæð í góðu fjölbýli auk 21,3 fm bílskúrs. Falleg innrétting í eldhúsi. 
Baðherbergi flísalagt. 4 svefnherbergi. Stofa, þaðan sem útgengt er 
á yfirbyggðar svalir. Hús í góðu ástandi að utan. Eignin er laus nú 
þegar, ekkert áhvílandi. Verð 24,9 m.

DREKAVELLIR 34 -  4RA HERBERGJA 
Glæsileg 4ra herbergja 104 fm íbúð með sérinngangi. Björt og stór 
stofa og borðstofa, útgengt á suðursvalir. Eldhús er opið inn í stofu, 
gott skápapláss. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Þrjú rúmgóð 
svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi. Frábær staðsetning, stutt í 
skóla og leikskóla. Parket og flísar á gólfum. Verð 27.5 m.

MIKLABRAUT - M/AUKAHERBERGI
Mjög góð 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi með 
aukaherbergi í kjallara. Góð innrétting í eldhúsi. Rúmgóð stofa. 
Borðstofa með svölum (notuð sem herbergi í dag). Tvö svefnher-
bergi. Flísalagt baðherbergi. Aukaherbergi í kjallara með aðgangi að 
snyrtingu. Áhv. ÍLS lán 21 m. Verð 25.9 m.

ENGIHJALLI 17 - 3JA HEBERGJA
Góð 90 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð. Sjónvarpshol. Björt stofa 
með suðursvölum. Flísalagt baðherbergi. Eldhús með ljósum inn-
réttingum. Tvö rúmgóð svefnherbergi með fataskápum útgengt úr 
öðru herbergjanna út á stórar austursvalir. Sérgeymsla er í kjallara. 
LAUS STRAX. Verð 18.2 millj

KAMBASEL - FALLEG EIGN
Vorum að fá í einkasölu fallega 93 fm 3ja - 4ra herb. íbúð á 2. hæð 
í fallegu fjölbýli. Tvö stór svefnherbergi og tvær stofur. Góðar inn-
réttingar. Parket, flísar og dúkur á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. 
Suðursvalir.  Stutt í skóla og aðra þjónustu. Verð 22.9 m. 

HRINGBRAUT 39 - 3JA HERBERGJA
86,5 fm, 3ja herb. íbúð á 1. hæð við Hringbraut, með aukaherb. 
í risi.  Björt stofa.  Tvö svefnherbergi.  Baðherbergi.  Eldhús með 
upprunalegum ljósum innréttingum.  Þvottahús og sérgeymsla í 
kjallara.  LAUS STRAX.  Verð 21.5 m.

HÁHOLT -2JA HERB. M. VERÖND
Góð 63 fm íbúð á jarðhæð með sérverönd.  Flísalagt baðherbergi með 
sturtuklefa. Rúmgóð stofa með útgengt á sólpall til suðvestur. Eldhús 
með hvítum viðarinnréttingum. Svefnherbergi með fatskáp. Geymsla 
innan íbúðar. LAUS STRAX. Verð 14.9 m ÁHVÍLANDI 7.7 m Íls.

AUÐBREKKA - IÐNAÐARBIL
176 fm atvinnuhúsnæði við Auðbrekku í Kópavogi, einar inn-
keyrsludyr. Eignin Þarfnast viðhalds.  LAUST STRAX, verð 15 m. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

OOPIÐ
 H

SÚS

Dalsel  3ja herb. – Bílskýli
Gullfalleg og sérlega rúmgóð 97 fm 3ja 
heerbergja íbúð á 1. Hæð í mikið endurnýjuðu 
húsi ásamt stæði í bílageymslu. Fallegar 
innréttingar. Nýlegt bað. Parket. Áhv. gott lán. 
Verð 20,7 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 nýuppgert 216 fm einbýli á 2  
hæðum með innb. 30 fm  bílskúr og 60 fm 
óskráðu rými. Alls 276 fm. Húsið er allt uppgert 
og í mjög góðu standi. Nýl. innrétt. Parket og 
flísar. Stór hellulögð yfirbyggð suðurverönd 
með heitum potti. Ræktaður garður. Glæsileg 
eign á frábærum stað. 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 55,9 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.

NÝ EIG
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Ásgarður – Endaraðhús
Laust strax Fallegt og mikið endurnýjað 
136 fm endaraðhús sem er kjallari og tvær 
hæðir. Nýlegar innréttingar. Húsið er nýviðgert 
og málað að utan. Nýlegar lagnir. o.fl. Sér 
bílastæði. Laust strax. 
Verð 29,8 millj.
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Vesturgata 22 
Opið hús í dag á milli 17:00 og 18:00
Mjög snyrtilega íbúð í fallegu fjölbýli 
við Vesturgötu í 101. Íbúðin er 72,3 fm 
að stærð og ósamþykkt þar sem hluti 
er ekki með fulla lofthæð. V 18,2 m. 
Uppl. Gylfi S. 822-0700

 
Sigluvogur 10
Opið Hús mánudag kl 17 til 17.30 
Falleg 3ja herbergja jarðhæð á 
frábærum stað, mikið endurnýjuð eign 
m.a baðherbergi, eldhús, gluggar, dren 
og fleira. uppl Sigurður S 6168880 

 
Bugðulækur 
Vorum að fá í sölu fallega 3ja her-
bergja jarðhæð á þessum vinsæla 
stað. Yfirfarið þak og dren. Nýlegt 
á baði. Verð 21,9 millj. Áhv 17 millj. 
uppl Sigurður í síma 616 8880 

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

 
Miðvangur 37, Hafnarfirði
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

 
Einbýli Hátún Reykjavík
Vorum að fá í sölu einstaklega fallegt 
og vel umgengið einbýlishús með 
aukaíbúð og bílskúr á þessum vinsæla 
stað. Aðaleignin er 141.3 fm Auka-
íbúðin er 69 fm og bílskúr 28 fm Uppl 
Sigurður síma 616 8880

 
Hörðaland 10
84,5 fm. 3ja til 4ra herbergja íbúð á 
annari hæð við Hörðaland 10. Nýlegt 
parket, suðursvalir. 2 svefnherb. í dag 
en möguleiki á 3 svefnherb. Laus fljót-
lega. Verð kr. 23,9 millj. Nánari uppl. 
Viðar s: 898-4477 - vidar@tingholt.is

 
Hörðukór -  PENTHOSE
Í sölu glæsileg PENTHOSE 126 fm. 
4 herb. íbúð á 10. hæð með stæði í 
bílageymslu. Stórbrotnið útsýni að 
Hörðukór 5 í Kópavogi. Laus við kaup-
samning. V. 35,9m Upp. Ísak S 822-5588

 
Reykjavíkurvegur-einbýli. 

Hafnarfirði
154,7 fermetra einbýli með skjólsælum 
suðurgarði. Hús sem er í aðlaðandi 
gömlum stíl, hæð, ris og kjallari, í 
góðu ásigkomulagi og mikið endur-
nýjað. Garður er með heitum potti 
og sólpöllum. v. 33,9 millj. Uppl. Guð-
mundur s. 865 3022

 
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 

 
Vesturgata - Topp eign
Í sölu 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 
Ísak S 822-5588

 
Tvö sumarhús Grímsnesi
Vorum að fá í sölu tvö sumarhús sem 
liggja saman  á frábærum stað í Gríms-
nesi á  eignarlóð. Um er að ræða 73,6 
fm hús og 66,3 fm. Möguleiki að taka 
bíl uppí kaupverð. V 39,5m. Uppl. Ísak 
8225588

 
Daggarvellir 13 HF
 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

 
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

 
TIL LEIGU BRAUTARHOLT
Glæsilegt 560 fm skrifstofuhúsnæði 
á 2. hæð. Nýlega búið að innréttað 
hæðina í opin vinnurými, 5 skrifstofur, 
fundarherbergi, móttöku, eldhúsað-
stöðu, snyrtingar, og móttöku. Uppl. 
Ísak 822-5588

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

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

 
Grillhöllin Grafarholti
Grillstaður, videoleiga og söluturn ( 
Sá eini sinnar tegundar í Grafarholti 
). Selja mikið af hamborgurum, 
samlokum og pylsum auk lottó. Uppl 
Sigurður sima 6168880  
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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

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

2ja herbergja

Oddagata-Akureyri
Ca. 48 fm. tvegja herbergja íbúð á jarðhæð á
einstökum stað í miðbæ Akureyrar. Sérinngangur. 
Hentar vel fyrir skólafólk og sem frístundeign.
Einnig er þetta fín fjárfesting til útlegu. Verð aðeins
8,9 millj.

Einbýli

Hátún-einbýli m. aukaíbúð
Ca. 240 fm. húseign m. bílskúr á frábærum stað í 
austurborginni. Á hæðinn eru stofur, eldhús, þvotta-
hús o.fl., á efri hæðinni 4 svefnherbegi, baðherbergi
o.fl. Í kjallara er rúmgóð 2ja herbergja íbúð sem
hentar vel til útleigu eða fyrir stórfjölskylduna. Bíl-
skúr og fallega ræktuð lóð. Verð 54,5 millj.

Mánagata húseign
Húseign á frábærum stað við miðborgina. Húsið
getur nýst sem einbýli með bílskúr eða til útlegu í 
þrennu lagi. Góður fjárfestingarkostur.

Atvinnuhúsnæði
Smiðshöfði/Stórhöfði

Ca. 240 fm. mjög snyrtilega innréttað atvinnuhús-
næði. Plássið er skráð við smiðshöfða en stendur í 
raun við Stórhöfða. Góðar innkeyrsludyr, ýmis skipti
möguleg. Verð 28,9 millj.

Vesturgata  33-sérbýli 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD.12.2 FRÁ 17:30-18
Stórglæsileg íbúð á neðri hæðum tvíbýlishúss við Vesturgötu. Á aðalhæðinni er opið rými með mikilli 
lofthæð, einstaklega vel hannað eldhús með nýrri innréttingu og fallegum flísum á gólfi. Borðstofa 
og stofa með mikilli lofthæð og gegnheilu parketi, einnig eru þar 2 svefnherbergi með gegnheilu 
parketi og skáp og baðherbergi. Á neðri hæð eru 2 herbergi, baðherbergi og setustofa með parketi. 
Fallegur sólríkur bakgarður með palli og grasflöt. Verð 54,5 millj. OPIÐ HÚS Á MORGUN ÞRIÐJUD. 
FRÁ KL.17:30-18. VERIÐ VELKOMIN.

Giljaland 24 Fossvogi

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17:30-18
Giljaland  24 - glæsilegt endaraðhús á góðum stað í Fossvogshverfi. Húsið er mikið endurnýjað að 
utan og innan. Nýleg innrétting og tæki í eldhúsi, lóðin nýlega tekin í gegn með hellulagðri verönd.
Þak og gaflar nýviðgerðir og húsið nýlega málað að utan. Verð 57,9 millj.
OPIÐ HÚS Í DAG 11.2. FRÁ KL. 17:30-18. VIÐAR SÝNIR , GSM, 694-1401

OPIÐ HÚS
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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 í Kópavogi, 
Árbæjarhverfi,
Breiðholti og vestur,
mið og austurborg 
Reykjavíkur.
Verðbil 16-30 millj.

Óskum eftir:

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is

– eða hafðu samband 
í síma 

552 1400 / 694 1401
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ÞAÐ ER  L ÍKLEGR A AÐ  E IGN Þ ÍN  VERÐI  SELD  EF HÚN ER  Á  SÖLUSKRÁ HJÁ  OKKUR .  ÞÚ  BORGAR EKKERT EF V IÐ  SEL JUM EKKI .

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

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

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

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

Jöklafold -  Grafarvogur. 
4ra herbergja 114,90 fm endaíbúð á 1. 
hæð með tvennum svölum ásamt 20,6 
fm bílskúr eða samtals 135,5 fm.öll 
sameign snyrtileg og umhverfi ákaflega 
friðsælt.  V. 29,5 m. 6094 

Blikahólar 4 . Laus
Rúmgóð 3ja herb. ca. 95fm íbúð á 
2.hæð í lyftublokk með góðu útsýni yfir 
borgina. Íbúðinn er laus nú þegar.Við-
gerðir standa yfir utanhús sem seljandi 
mun greiða. Á gólfum eru parket á 
holi en teppi á stofu, dúkar á öðru. V. 
20,9 m. 6275

Nesvegur- Seltjarnarnes
Falleg og björt 3ja herb. íbúð á 2 hæð 
eldra húsi (byggt 1930).Tvö svefn-
herbergi, fallegt eldhús með nýlegum 
innréttingu og lítið baðherbergi með 
sturtu. Sérgeymsla á hæðinni Nýlegir 
gluggar og gler. Búið er að skipta um 
lagnir í öllu húsinu og setja nýja ofna. 
V. 21,5 m. 6177 

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

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

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

Kópavogur / Víðihvammur
2ja herb. 50 fm íbúð í kjallara í þríbýli. 
Sér inngangur.Innangengt í sameigin-
legt þvottahús.Flísar á holi og baði en 
gamalt parkett á öðrum gólfum. Laus 
fljótlega. V. 14,5 m. 6276

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

Ferðaþjónustan Kleppjárns-
reykjum
Lögbýlið Björk ásamt Ferðaþjónustunni 
Kleppjárnsreykjum Öll aðstaða er í 
góðu og endurbættu ástandi, veit-
ingaskáli fyrir 100manns. Veitingasala/
matasala/lottó Tjaldstæði fyrir allt að 
100bíla, r Snyrtingar/ Útigrill og fl og fl. 
V. 70,0 m. 6269

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

Trönuhraun - Hfj. Skipti
Ýmis skipti. Yfirtaka á ca.kr.15,5mlj 
bankaláni og td. góður bíll. Atvinnuhús. 
140,6fm að grunnfleti ásamt  30fm 
aðstöðu á efri hæð eða ca.170,6fm.
Góð innkeyrsluhurð (ca.2,5fm) á neðri 
hæð ásamt sér gönguhurð, salur/lager  
Eignin hefur nýlega verið endurnýjuð, 
lagnir, loftræsting og fl V. 18,9 m. 6157 

AKUREYRI - Hjalteyrargata
Vel staðsett og talsvert endurnýjað 
ca.350fm atvinnuhúsn. á Akureyri, 
Ýmis skipti möguleg td. á eignum á 
Reykjavíkursvæðinu.Upplagt húsnæði 
fyrir aðila í ferðaþjónustu.  V. 35,0 
m. 6228

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

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

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

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

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

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

ÞARFTU AÐ 
SELJA?– þar sem þú átt heima

Stólpar & MP banki  
Viðskipti í stöðugri 
uppbyggingu

Stólpar hafa skýra sýn á það hvernig á að byggja 
til framtíðar. Þeir vita að það kostar þekkingu,  
fé og fyrirhöfn að reisa hús. Skýr framtíðarsýn 
skiptir öllu máli í rekstri fyrirtækja.

Þess vegna eru Stólpar í viðskiptum hjá okkur.

Ármúli 13a / Borgartún 26 / 540 3200 / www.mp.is banki atvinnulífsins
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Dalvegur 6-8
201 Kópavogur
Sími 535 3500
www.kraftvelar.is
kraftvelar@kraftvelar.is

Þökkum eftirtöldum fyrirtækjum fyrir viðskiptin

BT mest seldu vöruhúsatækin 2012

Með yfir 50% markaðshlutdeild
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Til að ná þessum einstaka ár-
angri þarf bæði að bjóða fyrsta 
f lokks tæki og framúrskar-

andi þjónustu. Hjá Íslyft/Steinbock 
er mikil áhersla lögð á eftirþjónustu 
við þau tæki sem seld eru. Fyrir-
tækið heldur úti tíu þjónustubílum 
sem eru á ferðinni um allt land.

Mikil áhersla er lögð á varahluta-
þjónustu þar sem nær allir hlutir eru 
til á lager og hægt að afgreiða sam-
dægurs.

Vegna þessa hafa nær allar ál-
verk sm iðju r og f isk v i n nslu-

flutninga fyrirtæki á Íslandi valið 
Linde-lyftara enda gera þessir aðilar 
kröfu um að geta treyst á fljóta og 
örugga viðgerðar- og varahluta-
þjónustu.

Linde-lyftarar voru á síðastliðnu 
ári langsöluhæstir, bæði í dísil- og 
rafmagnslyfturum, auk þess að vera 
með mjög góða markaðshlutdeild í 
vöruhúsatækjum.

Þess má geta að Steinbock-
þjónustan var eitt framúrskarandi 
fyrirtækja að mati Creditinfo árin 
2010, 2011 og 2012.

Söluhæstir 
sextán ár í röð
Mörg fyrirtæki hafa reynt að selja lyftara á Íslandi en flestöll hafa þau komið 
og farið. Eitt fyrirtæki stendur þó upp úr og er það Íslyft/Steinbock sem hefur 
verið söluhæst í hefðbundnum lyfturum sextán ár í röð. Fyrirtækið fagnar 
sömuleiðis fjörutíu ára afmæli.

Höfuðstöðvar Íslyft/Steinbock í Kópavogi. MYND/ÚR EINKASAFNI

Hér má sjá mest selda dísillyftarinn á 
Íslandi árið 2012. MYND/ÚR EINKASAFNI

Still hefur verið á markaði 
á Íslandi í rúmlega fjöru-
tíu ár við mjög góðan orð-

stír. Mörg af stærstu fyrirtækjum 
landsins hafa notað STILL svo ára-
tugum skiptir og segir það mikið 
um gæði þessara tækja. STILL-
verksmiðjurnar hafa alla tíð verið  
með framsæknustu fyrirtækjum 
á svið flutninga og lyftitækja auk 
alls konar lausna fyrir vöruhús, 
verksmiðjur, flugvelli og fleira. 

Fyrirtækið framleiðir allar gerð-
ir af tækjum til notkunar í vöru-
húsum, svo sem hefðbundna raf-
magnslyftara, staflara og tínslu-
tæki auk fjölda annarra smærri 
tækja sem þar eru notuð. Það er 
stefna fyrirtækisins að viðhalda 
því góða orðspori sem af þessum 
tækjum hefur farið öll þau ár sem 
það hefur verið á markaði. Lögð 
er rík áhersla á góða viðgerða- og 
varahlutaþjónustu við viðskipta-
menn STILL-lyftara.

Gæðavörur í 40 ár
Fyrirtækið Prolift ehf. var stofnað árið 2011 til þess að annast sölu og þjónustu fyrir 
Still Gmbh í Þýskalandi sem er einn elsti og virtasti lyftaraframleiðandi heims.

Mörg af stærstu fyrirtækjum landsins hafa notað lyftara frá STILL í áratugi. MYND/GVA

Merlo er annar af stærstu fram-
leiðendum í heiminum á skot-
bómuly fturum. Árleg fram-
leiðsla þeirra er um 6.000 tæki á 
ári og hefur hún aukist þrátt fyrir 
minnkun á heimsmarkaði. 

Merlo-skotbómulyftarar eru 
fáan legir með lyftigetu frá 2,5 
tonnum upp í 12 tonn með lyfti-
hæð allt að 18 metrum. Einnig eru 
þeir til í ROTO-útfærslu sem hefur 
lyftihæð allt að 25 metrum. 

Meðal kosta Merlo er betra út-
sýni og breiðara ökumannshús 
en í öðrum skotbómulyfturum, 

hydrostatic-drif og auðvelt að-
gengi að vél, auk þess sem allar 
slöngur og tjakkar eru inni í 
möstrum sem koma í veg fyrir bil-
anir vegna óhappa eða veðrunar. 
Einn af einstökum kostum Merlo, 
sérstaklega í tækjum sem notuð 
eru í byggingarvinnu, er skekkj-
un á bómu sem nýtist einstaklega 
vel þar sem þörf er á hliðarfærslu, 
til dæmis þegar unnið er með 
mót eða körfu. Skekkjun á bómu 
gefur hliðarfærslu allt að +/- 435 
millímetrum án þess að lyftigeta 
minnki.

Mest seldu 
skotbómu - 
lyftararnir
Merlo hefur verið á markaði á Íslandi í fjölda ára og 
reynst framúrskarandi vel. Vegna einstaklega 
góðrar reynslu, mjög lágrar bilanatíðni og trausts 
umboðsaðila, Íslyft ehf., var Merlo mest seldi 
skotbómulyftarinn á Íslandi á síðastliðnu ári.

Meðal kosta Merlo er gott útsýni og og breitt ökumannshús.

Merlo er annar af stærstu framleiðendum í heiminum á skotbómulyfturum.

Lyftararnir eru fáanlegir með lyftigetu frá 2,5 upp í 12 tonn og með lyftihæð allt að 18 
metrum.



Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Hólmvað m/bílskúr 
Fallegt og huggulega inn-
réttað raðhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum 
bílskúr. Stærð alls 172,4 fm. 
Stór timburverönd í suður.  
Verð: 45.0 millj. 

Raðhús/Parhús.

4ra til 5 herb.

3ja herb.

Urðarbakki m/bílskúr.
Urðarbakki m/bílskúr. Raðhús 
á þremur pöllum með inn-
byggðum bílskúr. Stærð alls 
158,0 fm. Svalir og garðskáli 
í suðvestur.  Til afhendinguar 
fljótlega. Verð:  38,7 millj.

Breiðvangur m/bíl-
skúr
4ra til 5 herb. íbúð á 2.hæð 
ásamt sérbyggðum bílskúr. 
Stór geymsla í kjallara. 
Stærð alls 147,6 fm.  Vestur 
svalir. Laus fljótlega. 
Verð: 25,5 millj.

Arahólar – Útsýni 
Góð 4ra herb.íbúð á 2.hæð 
í lyftuhúsi. Stærð 102,4 fm. 
Yfirbyggðar svalir. Glæsilegt 
útsýni.  Ath. Skipti á minni 
og ódýrari eign möguleg.  
Verð: 22,8 millj.

Hraunbær m/bílskúr
 Falleg og mikið endur-
nýjuð 3ja herb.íbúð á 
3.hæð ásamt innbyggðum 
bílskúr. Stærð alls 105,1 
fm.  Suður svalir.  
Verð: 20,5 millj. 

BAUGAKÓR m/bílskýli 
Huggulega innréttiuð 3ja herb. 
íbúð á 1.hæð í fjölbýli.  Sérinn-
gangur. Stærð 87,6 fm. Suður 
svalir. Sér stæði í bílgeymslu. 
Laus  fljótlega.   
Verð: 25,9 millj.

Tröllakór m/bílskýli  
Falleg og rúmgóð 3ja her-
bergja íbúð á 3. hæð lyftu-
húsi með sérinngangi og 
stæði í bílgeymslu. Gólfhiti 
í íbúð.  Verð:  26,5 millj.

Bríetartún, 101-Rvík.  
3ja herb. íbúð á 4.hæð 
efstu í fjölbýli. Stærð 51,2 
fm.  Íbúðin er laus strax.  
Verð kr. 14,6 millj.

Drápuhlíð,105-Rvík. 
3ja herb. íbúð lítið niður-
grafin um 94,2 fm.björt 
og falleg íbúð. Laus strax. 
Verð: 25,0 millj. 

Háteigsvegur 105-Rvík 
Mikið endurnýjuð 3ja her-
bergja íbúð á efri hæð efstu 
með rislofti. Aukaherbergi í 
kjallara. Laus strax. 
Verð: 22,9 millj.

Anton Karlsson 771 8601/Fasteignasala Kópavogs 517 2600 kynna gott 250 fm raðhús  
á góðum stað. Glæsilegt útsýni, suður garður með sólpalli og setlaug. Bílskúr 31 fm. 
Verð: Tilboð
Skipti skoðuð á minni eign!
Nánari upplýsingar veitir Anton Karlsson sölufulltrúi  
í síma 771 8601/517 2600 – anton@fastko.is

Grænihjalli 19

Guðmundur Þórðarsson, löggiltur fasteignasali  

VANTAR - VANTAR
KLAPPARSTÍGUR/SKÚLAGATA

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

Leitum að þriggja herbergja ca 100 fm íbúð með bílskýli í húsunum. Klapparstígur 1 til 7 og  Skúlagata 
10 fyrir góðan viðskiptavin.  Upplýsingar gefur Ægir í s. 588-2030 / 896-8030

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími 
568 2444

– www.asbyrgi.is

Sími
568 2444

OPIÐ HÚS Í DAG 18-19 BJALLA 302
FRÁBÆRT VERÐ. Gullfalleg og rúmgóð 4ra herbergja íbúð 141.0 fm. á 3. hæð í lyftu-
húsi. Tvennar góðar svalir í suður og vestur. Rúmgóð herbergi. Sér þvottahús. Fal-
legar innréttingar. Stutt í alla þjónustu. Íbúðun er laus til afhendingar. Verð 31.9 millj.  

Ásakór 11  

Skoðaðu eignir
til sölu eða til leigu á
www.fastengi.is

Fastengi er í eigu Íslandsbanka

Save the Children á Íslandi

� � �
� �

� �
�������� � � �

Sími 585 8300   |   www.postdreifing.is

Við flytjum þér 
góðar fréttir
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

Laugavegur 73 - veitingahús
Vorum að fá í sölu 434,1 fm 
atvinnuhúsnæði sem skiptist 
í kjallara, hæð og ris. 

Á fyrstu hæðinni og í risi er 
rekinn bar en í kjallara eru 
tveir veitingastaðir. 

Eignin er í öll í útleigu.   
V. 110,0 m. 2267

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

Þriðjudaginn 12.  febrúar 18:00-18:30

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

5107900

8244031

699 5008

Góð 2. herb. endaíbúð í mikið endurnýjuðu húsi á jarðhæð á þessum vin-
sæla stað. Stærð 48,4 fm, snyrting nýstandsett og flísalögð í hólf og gólf. 
Inngangur á jarðhæð. Nýmálað hús, endurnýja þak, skipt um glugga og gler. 
Sigurður, GSM: 822-8440 Verð 14,9 miljón

Skipholt 55, Jarðhæð
OPIÐ HÚS klukkan 17:00-17:30

Nýbýlavegur 4, 200 Kópavogi.

Til leigu um 740 fm. verslunarhúsnæði við Nýbýlaveg í Kópavogi við hlið 
Bónuss. Húsnæðið skiptist í að mestu opið verslunarrými. Innkeyrsludyr/ 
vörudyr eru bakatil. Næg bílastæði eru framan við húsnæðið með mjög góðu 
aðgengi. Áberandi staðsetning í alfaraleið. Laust strax!

Allar nánari upplýsingar veitir 
Helgi Már Karlsson, lögg. fasteignasali 
í s. 534 1024 / 897 7086 eða
hmk@atvinnueignir.is

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS
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BÍLAR &
FARARTÆKI

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

INFINITI Qx56 4x4 56. Árgerð 2005, 
ekinn 80 Þ.KM, bensín, metan 
breittur, eiðsla 9 innanbæjar, dvd 
og fleira sjálfskiptur. Verð 4.8 millj. 
TILBOÐSVERÐ 3,8 MILLJ Rnr.105281.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

NISSAN Navara 4wd double cab at 
se. Árgerð 2006, ekinn 156 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.190.000. 
Rnr.110803.

LEXUS Rx 400 hybrid. Árgerð 2007, 
ekinn 84 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.990.000. Rnr.990332.

KIA Ceed lx 1.4 bensín beinsk.. Árgerð 
2011, ekinn 36 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 2.490.000. Rnr.160337.

KIA Sorento ex classic 2,2 197hö. 
Árgerð 2012, ekinn 2 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 7.490.000. 
Rnr.160487.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.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

 Bílar til sölu

TILBOÐ 370ÞÚS.
Toyota Yaris Sol 1.0 Árg. ‚99 ek. 231. 
þús. Febrúartilboð 370. þús. stgr. Uppl. 
s: 697 4540 Bjarki.

TOYOTA Yaris Terra árg. 2005, beinsk, 
ek. 75 þ.km, skoðaður. Verð 950þ. S. 
692 3672.

Gríptu tækifærið núna! Nissan Leaf, 
Ford Focus rafbílar fá frábæra dóma. 
Útvegum bíla með niðurgreiðslum 
frá USA. 90% lægri reksturskosnaður. 
Rafbílar, Metanbílar, Metanbreytingar, 
Bensín, Díselbílar. Betra verð á nýjum 
og notuðum bílum frá öllum helstu 
framleiðendum.www.islandus.is S. 
5522000

Reno Trafik 2004. Ek. 222 þús. Góður 
bíll. Verð 1250 þús . S. 777-4314.

COROLLA -TILBOÐ 370ÞÚS.
Toyota Corolla Touring 1.8 4x4 
Árg. ‚98 Station ek. 223. þús. 
Febrúartilboð 370. þús. stgr. Er á 
nýjum heilsársdekkjum. Uppl. s: 697 
4540 Bjarki.

 Sendibílar

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

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Bátar

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

 Lyftarar

KÖRFUBÍLALEIGA
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 
35 metrar. 

 S. 893 3573.

 Bílaþjónusta

NÚ ÞÚ SJÁLFSÞJÓNUSTA
Hvaleyrarbraut 2 hfj. Gerðu við bílinn 
sjálfur lyftur, verkfæri og nóg pláss á 
staðnum. 

 Opið alla daga S. 663 2042

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

Sendu eina fyrirspurn á 35+ 
PARTASaLa og þeir svara þér ef 
hluturinn er til. www.partasalar.is

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

Smáar og stórar bílaviðgerðir, 
tölvuaflestur og bilanagreining. Megas 
ehf - Skeifunni 5 - s.511-6464.

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

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

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

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

 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

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

Lyngháls 5, 
110 Reykjavík
Sími 578 6300 
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is

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

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

HÚSASMÍÐAMEISTARI
Tek að mér alla almenna smíðavinnu 
jafnt nýsmíði sem viðhald. Öll réttindi. 
S: 848 4031

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.

 Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. 

 S. 899-4254.

SMÍÐAR
Tökum að okkur verkefni fyrir 
fyrirtæki og einstaklinga. Hagstætt 
verð og gott orðspor. GS verktakar S: 
864 4789.

 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.

MIÐLA TIL ÞÍN, ÞVÍ SEM 
ÞEIR SEM FARNIR ERU 

SEGJA MÉR UM FRAMTÍÐ 
ÞÍNA.

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

SPÁKONAN SIRRÝ
Ástir, fjármál, heilsa. Uppl. í s. 552 
4244 & 823 6393.

 Rafvirkjun

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 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

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

Riley Snóker borð í góðu standi 12 fet. 
Verð 150.000,-Uppl. í S. 847 6737 og 
892 0654.

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

ÚTSALA ÚTSALA
30-50% afsláttur af öllum vörum: 
keramik, postulín, litir, transfer myndir, 
naglaskraut, skartgripir og fl. Art 
postulín, Nýbýlavegi 14. S. 544 5504.

 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
Opið alla daga 11-18, Kringlan - 

3. hæð ( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

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

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.

 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

HEILSA

 Heilsuvörur

20% KYNNINGAR 
AFSLÁTTUR

af lífrænu húð-, hár - og snyrtivörum 
frá Green People. Fyrir alla 
fjölskylduna: Dömu-, herra-, unglinga- 
og barnalína. 100% náttúrulegt. 
Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata), 200 
Kópavogi. Opið mán-fös: kl 12-18, lau: 
kl 12-15. Sími 517-8060. www.ditto.is

Bætum heilsuna með hreina 
Aloe Vera drykknum, sem eflir 
ónæmiskerfið. Hlíf og Magnús 
8228244 - 8228245 www.flp1.is

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

TAKTU ÁKVÖRÐUN NÚNA.
Betri árangur með Herbalife Kaupauki. 
Rannveig s.8625920,rkb.heilsuskyrsla.
is

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

 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

 Sjónvarp

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

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

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

3 ein. hillusamstaða 20þús. og 6 
manna tauhornsófi 40þús bæði 
dökkbrúnt S. 893-5480

 Antík

Antikklukkur og viðgerðir Sérhæfð 
viðgerðarþjónusta á gömlum klukkum 
og úrum. Guðmundur Hermannsson 
úrsmíðameistari. S. 554 7770 & 691 
8327. www.ur.is email ur@ur.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

GISTIHEIMILI - 
GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS

1-2 manna herb. á Funahöfða 
17a og 19 og Dalshraun 13 

Hfj. Rooms for 1-2 persons in 
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj.
Uppl/info í S. 824 4535. frá kl. 
10-20. www.leiguherbergi.is

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Húsnæði óskast

Reglusöm hjón óska eftir lítilli íbúð 
til leigu strax. Greiðslugeta ca. 100 þ. 
Skilvísum greiðlum heitið. Uppl. í S: 
844 6547.

 Atvinnuhúsnæði

Skrifstofuhúsnæði Réttarhálsi. Hef til 
leigu 3 skrifstofuherbergi, sameiginleg 
setustofa. Leiguverð 25-35000 á mán. 
Tilvalið t.d. fyrir fasteignasala sem 
vill starfa sjálfstætt. Kemur ekki til 
greina að leigja sem íbúðarhúsnæði. 
Upplýsingar gefur Högni í síma 895-
4444.

 Geymsluhúsnæði

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

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.

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

ATVINNA

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Starfsmannaþjónustan S. 661 

7000.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

atvinna

Uppl. í síma 773-4700
Fyrirtækjasala Ísl. S: 520-3500  www.atv.is.

Af sérstökum ástæðum er til sölu skyndibitastaður
með hamborgara, pizzur og fisk og fl. Nú fer einn besti 

tíminn í hönd. Afhending strax og býðst á frábæru verði. 

til sölu

JÁRNAMENN
Erum með vana járnamenn 
sem óska eftir mikilli vinnu.

Upplýsingar í s. 777 2 333
Handafl  ehf
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JÁRNAMENN
Erum með vana járnamenn 
sem óska eftir mikilli vinnu.

Upplýsingar í s. 777 2 333
Handafl  ehf
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ALLT FYRIR
sprengi- og bolludaginn

449kr.
kg

Verð áður 698 kr. kg
Krónu ódýrt saltkjöt

40%
afsláttur

20%
afsláttur 20%

afsláttur

20%
afsláttur

35%
afsláttur

1866 kr.
pk.

Gríms forst fiskibollur., 2 kg

50% 
minna salt
– sama bragð!

í pk.

6

469kr.
pk.

Myllu vatnsdeigsbollur, 6 í pk.

389kr.
pk.

Krónu vatnsdeigsbollur, 12 stk.

1098kr.
kg

Goða saltminna blandað saltkjöt

299kr.
kg

Verð áður 498 kr. kg
Goða saltaðir síðubitar

Ódýrt!

1820kr.
kg

Verð áður 2298 kr. kg
Goða saltkjöt, sérvalið

í pk.

12

339kr.
pk.

ÍM rjómabollur, 2 stk.

í pk.

2

219kr.
stk.

Myllu bolluglassúr

998kr.
kg

Verð áður 1198 kr. kg
Krónu saltkjöt 1.flokkur

15%
afsláttur

399kr.
kg

Verð áður 449 kr. kg
Ódýrt kjötfars

698kr.
kg

Verð áður 799 kr. kg

Fiskfars

Gjafakort Krónunnar fæst 
á www.kronan.is

GJAFA
KORT
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BAKÞANKAR 
Charlotte
Böving
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KROSSGÁTA

PONDUS Eftir Frode Øverli

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

MYNDASÖGUR

LÁRÉTT
2. málhelti, 6. skammstöfun, 8. vætla, 
9. rúm ábreiða, 11. 49, 12. eldhús-
áhald, 14. ágóði, 16. hvort, 17. siða, 
18. hamfletta, 20. tveir eins, 21. lýð.

LÓÐRÉTT
1. loðfeldur, 3. golf áhald, 4. hænsn, 5. 
poka, 7. vatnafló, 10. kirna, 13. svelgur, 
15. svall, 16. bókstafur, 19. fisk.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. stam, 6. eh, 8. íla, 9. lak, 
11. il, 12. sleif, 14. arður, 16. ef, 17. 
aga, 18. flá, 20. ll, 21. fólk. 

LÓÐRÉTT: 1. pels, 3. tí, 4. alifugl, 5. 
mal, 7. halafló, 10. ker, 13. iða, 15. rall, 
16. eff, 19. ál.

Þú ert alltaf svo 
frábær! 

Þú ert svo falleg! 
Og sérstöööök!

Baby...lofðu mér 
að hvísla að þér 
nokkrum orðum í 

eyra...

Er hann að 
trufla þig, 

Raggi?

Hvað 
er að 

honum?

Hann á leiðinni HEIM!  
Hann ætlar bara 

að hvísla nokkrum 
orðum að stóra, hvíta 

símanum fyrst.

Ég trú varla að ég fái 
þúsundkall á tímann 

fyrir þetta!

Það er...fimmhundruð kall 
á hálftíma!

eða 16,6 krónur 
á mínútu...

eða, uu...
bara 28 
aurar á 

sekúndu.

Tíminn flýgur 
þegar það er gaman, 

en hann líður hræðilega 
hægt á tímakaupi.

OPIÐ HÚS

Ég heiti Ari og ég vakti einu sinni 
í átján mínútur án þess 

að legg ja mig!!
SVEFN-

LEYSINGJA-

FÉLAGIÐ

Núna kemur hin árlega beiðni 
um gervijólatré...

Sko...

RAGGI!!

ÚFF!
 RYMJ!!

Á! Á! Á! BANK!

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ HÚS
O   Ð HÚS

Save the Children á Íslandi

Oft finnst okkur að við ættum að vita 
svarið þegar við erum spurð um eitt-

hvað. Okkur finnst við jafnvel hafa svar við 
öllu. Þar til dag nokkurn, þegar við áttum 
okkur á því að við vitum ekki allt. Við upp-
götvum jafnvel að það er fæst sem við 
vitum með vissu.

Svar jafningjans:
„Ég veit það ekki, geturðu rannsakað 

málið og komið svo og sagt mér svarið?“
Svar valdboðans:
„Þú þarft ekki að vita það.“
Svar keppnismanneskjunnar:
„Ég veit það, en ég ætla ekki að segja þér 

það.“

ÞAÐ var upplifun þegar ég vann með leik-
stjóra nokkrum sem svaraði stundum þegar 
hann var spurður út í þróun uppfærslunnar: 
„Ég veit það ekki, hvað finnst þér?“

ÉG sagði það sem mér fannst og hugsaði 
með mér: Þvílíkt sjálfstraust! Sem leiðtogi 
var hann nógu öruggur með sig til þess 
að viðurkenna að hann var ekki alltaf 
viss – og eiginlega var gaman að vera 
spurð álits.

EN UM leið gat það verið ergilegt. 
Hann átti að stýra mér!

MÉR fannst ég skilin eftir 
í kaos og fannst að hann 

ætti að vera sá sem leiddi 
mig á rétta braut. En 
hann svaraði því til 

að hann þekkti ekki leiðina, réttu brautina 
yrðum við að finna saman – í vinnuferlinu.

OG vegna þess að honum þótti það ekki 
vandamál að vita ekki svarið, heldur var 
jákvæður og rólegur, vissi ég að mig lang-
aði að fylgja honum. Ég treysti honum.

SEINNA hef ég lesið um þá aðferð stjórn-
unar sem hann líklega stundaði (trúlega án 
þess að gera sér grein fyrir því sjálfur) og 
ég held að hann hafi beitt þeirri aðferð sem 
kallast þjónandi forysta. Stjórnunaraðferð 
sem er byggð meðal annars á tillitssemi og 
sameiginlegri hugsjón.

Í MJÖG grófum dráttum má stilla upp 
þessari aðferð sem andstæðu annarra 
stjórnunarforma:

Aðferð valdboðsins:
„Ég ræð og ef þú fylgir mér ekki – þá 

drep ég þig.“
Aðferð lýðræðisins:
„Ég er kjörin(n) til þess að ráða, sem 

þýðir að ég hef rétt fyrir mér og þú rangt... 
En þar sem ég get ekki drepið þig, getum 
við kannski hist í bakherberginu og leitað 
lausna. – En ekki segja neinum frá því... 
shhh.“

Hvorugt þessara stjórnunarforma getur 
sagt: „Ég veit það ekki – hvað finnst þér?“

Það var sagt um Sókrates að hann væri  
mesti spekingur Aþenu vegna þess að 
„hann vissi að hann vissi ekki neitt“. 

En hann var líka dæmdur til dauða. 

Ég veit það ekki...
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BÆKUR ★★★ ★★

Græðarinn
Antti Tuomainen, þýðing: 
Sigurður Karlsson
MÁL OG MENNING

Hún er heldur nötur-
leg framtíðarmyndin 
sem Antti Tuomainen 
dregur upp í þriðju 
skáldsögu sinni Græð-
aranum, sem valin 
var besta glæpasaga 
í Finnlandi árið 2011. 
Sögusviðið er Helsinki 
í ekki svo fjarlægri 
framtíð en þó gjörólík þeirri Hels-
inki sem við þekkjum í dag. Vegna 
loftslagsbreytinga er stór hluti 
suðurhvels jarðar óbyggilegur og 
íbúar flýja norður, meðal annars 
til Helsinki. Þessum þjóðflutning-
um fylgja upplausn og óöld, morð, 
rán og djöfulskapur og lögreglan 
hefur nánast gefist upp á að tak-
ast á við ástandið. Enn er þó verið 
að rannsaka grimmdarleg morð á 
auðmönnum og fjölskyldum þeirra 
og morðinginn hefur hlotið viður-
nefnið Græðarinn. Blaðamaður-
inn Johanna hefur einnig áhuga á 
því að komast á slóð Græðarans og 
leggur ýmislegt í sölurnar. Þegar 
hún hverfur situr eiginmaður henn-
ar, ljóðskáldið Tapani Lehtinen, 
uppi með það að enginn virðist hafa 
áhuga né getu til að komast að því 
hvað orðið hefur um Jóhönnu og fer 
því sjálfur á stúfana í leit að henni 
og um leið auðvitað að lausn morð-
gátanna.

Sagan er þannig allt í senn 
heimsendissaga, glæpasaga, ádeila 
á kæruleysi í umhverfismálum og 
ástarsaga. Þetta skapar sögunni 
sérstöðu en er um leið veikleiki 
hennar. Áherslan dreifist of víða 
og spennan verður nánast engin. 
Lýsingar á óöldinni og ömurlegum 

aðstæðum flóttafólks-
ins eru kunnuglegar 
úr öðrum heimsendis-
sögum og kvikmynd-
um og morðin vekja 
ekki þann óhug sem 
nauðsynlegur er til 
að viðhalda áhuga les-
andans á lausn gát-
unnar. Þar á ofan er 
blessað ljóðskáldið 
óttalegt gauð og les-
andanum er eigin-
lega slétt sama hvort 
hann hefur uppi á 
konu sinni eða ekki. 
Trúir því einna helst 
að hún hafi gefist upp 

á honum og látið sig hverfa.
Það sem gerir söguna hins vegar 

áhugaverðari en margar aðrar nor-
rænar glæpasögur er frásagnar-
hátturinn og stíllinn. Hvort tveggja 
gegnsýrt af finnskri svartsýni og 
gálgahúmor, sem er óneitanlega 
hressandi. Hér er hvorki bruðlað 
með orð né tilfinningar og það er 
textinn sem gerir það að verkum 
að Græðarinn heldur lesandan-
um við efnið þótt sagan sé götótt. 
Ýmsar aukapersónur eru líka bráð-
vel dregnar og eru þar minnisstæð-
astir lögregluvarðstjórinn Jaatinen 
og leigubílstjórinn Hamid.

Sigurður Karlsson vex með 
hverri þýðingu og er hér upp á 
sitt besta með skýran og kjarn-
yrtan texta sem engin leið er að 
fetta fingur út í. Finnar hljóta að 
hrósa happi að hafa í sinni þjón-
ustu svo vandvirkan og vel skrif-
andi þýðanda og Íslendingar hljóta 
að hlakka til að fá áfram að kynn-
ast finnskum samtímabókmenntum 
í gegnum þýðingar hans.   
 Friðrika Benónýsdóttir

NIÐURSTAÐA: Sérstæð og áhugaverð 
saga sem líður fyrir dreifðar áherslur 
en bætir það upp með kröftugum og 
kjarnyrtum texta.

Heimsendir í Helsinki

Kryddnámskeið sem bragð er af, með ÖNNU RÓSU grasalækni

Fjallað verður um margar tegundir eins og túrmerik, engifer og kanil
   sem í dag eru vinsæl fæðubótarefni og einnig kardimommur, negul,
      svartan pipar og múskat. Sýnikennsla í að búa til túrmerik-
       mjólk, sterkt kryddte (chai) og orkukúlur úr jurtum.

Verð 6.900 kr. Innifalin eru námsgögn
með uppskriftum og upplýsingum

um lækningamátt jurta.

UPPLÝSINGAR & SKRÁNING:
annarosa@annarosa.is

eða í síma 662 8328

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

RV
 0113

Einnig mikið úrval af  
öðrum gerðum af  úti-  
og innimottum í ýmsum 
stærðum.

Viltu losna við 80 %
- af óhreinindunum og bleytunni  

við innganginn?Burstamotta ABI®

ABI10105   Burstamotta ABI m/álkanti    
78,5cm x 47,5cm  

Fyrsta upplag skáldsögunnar 
Hús úr húsi eftir Kristínu Marju 
Baldurs dóttur seldist upp á aðeins 
fimm dögum eftir að hún kom 
út í danskri þýðingu 31. janúar. 
Forlags risinn Gyldendal gefur 
bókina út í Danmörku en Áslaug 
Th. Rögnvaldsdóttir þýddi bókina 
úr íslensku á dönsku. 

Þá hafa gagnrýnendur tekið 
bókinni vel. Allir helstu fjölmiðlar 
landsins birtu dóma fljótlega eftir 
útgáfu bókarinnar. Gagnrýnandi 
Politiken, Mary Schack, segir bók-
ina geysiskemmtilega, fyndna og 
hugmyndaríka þar sem velt sé upp 
spurningunni um hvað sé fagurt 
líf. Katinka Bruhn hjá Weekend-
avisen segir: „Maður fer einfald-
lega í frábært skap við lestur 
bókar innar. Stíll Kristínar Marju 
er sprúðlandi af ýkjum og iðandi 

af hamslausu lífi svo vermir 
manni um hjartað.“ Jyllands-
posten er á svipuðum nótum: „Hús 
úr húsi er feikilega fín lýsing á lífi 
ungrar konu þar sem hvorki geng-
ur né rekur og hún hefur sjálf ekki 
hugmynd um hver hún er. ... Það 
sem gerir bókina svo einstaka er 
ekki síst skýr tilfinning höfund-
ar fyrir villuráfandi sálu aðal-
persónunnar.“

Hús úr húsi kom út hjá Máli og 
menningu 1997 og fjallar um upp-
reisn gegn hversdagsleikanum og 
hina endalausu leit að ást og lífs-
hamingju. Kolfinna er nýflutt 
heim til móður sinnar eftir lán-
lausa sambúð og fær ekkert 
skárra að gera en að leysa barns-
hafandi vinkonu sína af við þrif 
hjá misjafnlega hreinlátu fólki í 
Þingholtunum. 

Hús úr húsi Kristínar 
vel tekið í Danmörku 
Fyrsta upplag seldist upp á fi mm dögum. 

KRISTÍN MARJA BALDURSDÓTTIR  Hús úr húsi seldist upp á fáeinum dögum eftir 
að hún kom út á dönsku. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



Vísir er besti afþreyingar- 
og fréttavefurinn

„Vefurinn býður upp á margskonar afþreyingu auk gífurlegs úrval frétta. 
Vefurinn er léttur og skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að 
finna það efni sem leitað er að”

Eigandi:
Forritun og umbrot:
Hönnun:
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15% afsláttur
Gildir út febrúar

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miða-
sala: 412 7711  Hverfi sgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS! 
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.

****- Rás 2

****- Fréttablaðið

BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

HVELLUR

*****-Morgunblaðið KON-TIKI (12) 17:45, 20:00, 22:15

HOLY MOTORS (16) 20:00, 22:00

HVELLUR (L) 18:00, 20:00

XL (16) 18:00, 22:10

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.V.A., FRÉTTABLAÐIÐ

KON-TIKI  KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
LINCOLN  KL. 5.50 - 9  14
DJANGO  KL. 9  16
VESALINGARNIR  KL. 5.50 - 9  12
LIFE OF PI 3D  KL. 6  10

-EMPIRE

ZERO DARK THIRTY  KL. 9 16
LINCOLN         KL. 6          14
DJANGO      KL. 6      16
THE LAST STAND  KL. 9 16    

“MÖGNUÐ MYND Í 
ALLA STAÐI”

-V.J.V., SVARTHÖFÐI

BYGGÐ Á SÖNNUM ATBURÐUM

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

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

NÚ Í FRÁBÆRRI ÞRÍVÍDDNNÚNÚNÚNÚNÚÚÚÚÚÚÚNÚ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ FFFFF ÁÁÁÁÁRÁRÁRÁÁÁÁÁÁRÁRÁRÁBÆBÆBÆBÆBÆBBÆRRRRRRRRRRRRIII ÞRÞRÞRÞRÞRÞRRÍVÍVÍÍÍVVÍVVÍÍÍÍÍÍÍÍÍDÍDÍDDÍDDÍDDDDDDD
SKRÍMSLIN SEM ALLIR ELSKA

“STALLONE IS BACK TO HIS BEST”

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

V I PV I P

V I PV I P

HANSEL AND GRETEL KL. 6 - 8 (10:10 3D ÓTEXTUÐ)
HANSEL AND GRETEL VIP KL. 6 - 10:10
BULLET TO THE HEAD KL. 6 - 8 - 10:10
BULLET TO THE HEAD VIP KL. 8
PARKER  KL. 8 - 10:30
GANGSTER SQUAD KL. 5:30 - 8 - 10:30
JACK REACHER KL. 10:30
THE IMPOSSIBLE KL. 5:40 - 8
WRECK-IT RALPH ÍSLTAL KL. 5:50

KRINGLUNNI

HANSEL AND GRETEL KL. 6 - 8- 10:10
BULLET TO THE HEAD KL. 8 - 10:10
GANGSTER SQUAD KL. 8 - 10:30
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 5:50
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30

BULLET TO THE HEAD KL. 5:50 - 8 - 10:10
HANSEL AND GRETEL KL. 8 - 10:10
PARKER KL. 5:30 - 8 - 10:30
GANGSTER SQUAD KL. 8 - 10:30
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 5:50
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30

 NÚMERUÐ SÆTI

KEFLAVÍK

HANSEL AND GRETEL KL. 8
BULLET TO THE HEAD KL. 8 - 10
PARKER KL. 10

AKUREYRI

HANSEL AND GRETEL  KL. 6 - 8
BULLET TO THE HEAD KL. 8 - 10
PARKER KL. 10
THE IMPOSSIBLE KL. 6

-ZOO
S CC OO S

ÞRÆLMÖGNUÐ SPENNUMYND MEÐ 
JEREMY RENNER Í AÐALHLUTVERKI

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

ZERO DARK THIRTY 6, 9
THE LAST STAND 5.45, 8, 10.15
VESALINGARNIR 9
THE HOBBIT 3D 6(48R)

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

5 ÓSKARSTILNEFNINGAR!

T.V. - Bíóvefurinn

SÝND Í 3D(48 ramma)

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

5%

TÓNLEIKAR ★★★★★

Skálmöld
Háskólabíó
LAUGARDAGINN 9. FEBRÚAR

Boðið var upp á veislu fyrir augu 
og eyru í Háskólabíói á laugardags-
kvöldið þegar drengirnir í Skálm-
öld tjölduðu öllu til og fluttu nýj-
ustu plötuna sína, Börn Loka, í heild 
sinni og af miklum metnaði. Þar 
er sögð saga flækingsins Hilmars 
Baldurssonar, sem fenginn er til 
að ráða niðurlögum barna Loka og 
uppskera mikinn heiður að launum. 
Heiður sem hann þarf síðan að 
gjalda dýru verði.

Bibbi bassaleikari á heiðurinn af 
textum plötunnar og sögunni allri 
og þar hefur hann unnið afrek. 
Hann er enda tilnefndur sem 
textahöfundur ársins á Íslensku 
tónlistar verðlaununum og hlýt-
ur bara að vinna, annað væri ekki 
sanngjarnt.

Sagan af Hilmari og systur hans 
Brynhildi myndi sæma sér vel sem 
grunnur að fínustu víkingamynd a 
la Hrafn. Á tónleikunum var sagan 
líka í aðalhlutverki og stórt bíó-
tjaldið nýtt til þess að sýna text-
ana, og vel unnin myndskeið og 
teikningar sköpuðu ásamt góðri 
lýsingu ansi magnað andrúmsloft. 

Stór leikarinn Ólafur Darri var í 
hlutverki sögumanns og á milli 
laga fyllti hann í eyðurnar með 
sinni djúpu röddu þannig að úr varð 
heilsteypt saga, eins konar þunga-
rokksópera á epískum skala.

Ballið byrjaði þegar félagar í 
kammerkórnum Hljómeyki stigu á 
stokk með Skálmaldarmönnum og 
fyrsta lag plötunnar, Óðinn, dúndr-
aðist út í sal. Ef hávaðinn úr hljóð-
kerfinu hefði ekki verið svo  mikill 
sem raun var hefði sennilega mátt 
heyra gæsahúðina spretta fram á 
tónleikagestum. 

Svo var rennt í hvert lagið á 
eftir öðru. Troðfullur salurinn var 
vel með á nótunum og ungir sem 
aldnir tóku hraustlega  undir í við-
lögunum. Spilamennskan var óað-
finnanleg og sérstaklega gaman að 
sjá Þráin gítarleikara fara í gegn-
um hvert hetjusólóið á eftir öðru 
án þess að slá feilnótu. Sannkölluð 
íslensk gítarhetja. Jón Geir tromm-
ari átti líka á tíðum stórleik, sem og 
raunar allt bandið. Björgvin for-
söngvari skilaði dýrt kveðnum text-
unum vel frá sér og dýrsleg öskrin 
í Baldri gítar leikara voru svaka-
leg. Það sem skilur Skálmöld frá 
flestum öðrum þungarokksbönd-
um eru  raddanirnar í þjóðlegum 
stíl, sem Gunnar hljómborðsleikari 
útsetur eftir kúnstarinnar reglum. 
Hann átti síðan sitt andartak þegar 

hann fór með rímu Miðgarðsorms 
og uppskar mikið klapp fyrir. 

Hámarkinu var síðan náð í besta 
lagi plötunnar að mínu mati, sem er 
Hel. Þá bættist Edda í Angist í hóp-
inn á sviðinu og „söng“ eða rumdi 
línur Heljar. Enn eitt gæsahúðar-
mómentið. 

Kórinn mætti síðan aftur í síðasta 
laginu og hringnum var lokað með 
stæl. Og þeir sem héldu að ballið 
væri búið þarna höfðu rangt fyrir 
sér. Eftir stutta pásu var aftur sleg-
ið í klárinn og boðið upp á nokkur 
vel valin lög af Baldri, fyrstu plötu 
sveitarinnar, í kaupbæti. Salurinn 
tók hraustlega undir í lokalaginu 
Kvaðningu, sem hver einasti gest-
ur virtist kunna utanbókar. Sérstak-
lega var gaman að sjá hve breiður 
aldurshópur aðdáenda Skálmaldar 
er og voru yngstu gestirnir komnir 
vel fram yfir venjulegan háttatíma 
þegar yfir lauk. 

Víkingamálmurinn sem Skálm-
aldarmenn bræða saman er ekki 
allra en ég fullyrði að enginn fer 
ósnortinn út af tónleikum hjá þeim. 
Þeir eru geysiþéttir, syngja allir og 
spila eins og englar (eða einherjar 
öllu heldur) og það sem mest er um 
vert, spilagleðin skín svo af hverju 
andliti að það er eiginlega ekki 
hægt annað en að hrífast með. Frá-
bært kvöld og fullt hús stiga.

 Gunnar Reynir Valþórsson

Guðlegar orrustur háðar við Hagatorg
SKÁLMÖLD  Enginn fór ósnortinn út af tónleikum Skálmaldar í Háskólabíói á laugardagskvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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Langar þig að
talsetja teiknimyndir?

Verð aðeins 34.900 kr.
(Athugið - hægt er að nota Frístundakortið á námskeiðið)

Nánari upplýsingar á www.talsetning.is, 
á heimasíðu Stúdíó Sýrlands, www.syrland.is

Skráning er hafin og er hægt að senda 
tölvupóst á bokanir@syrland.is eða hringja 
í síma 563-2910

Hefur þig alltaf langað að sýna hvað í þér býr? Nú er tækifærið því 
við erum að fara af stað með námskeið í talsetningu teiknimynda. 
Sum þeirra barna og unglinga sem sótt hafa námskeið hjá okkur í 
talsetningu hafa fengið tækifæri til að tala inn á alvöru teiknimyndir, 
bæði fyrir sjónvarp og kvikmyndahús. 

Námskeiðin fyrir 9-12 ára hefjast 18.02.2013 og eru frá 17:15-19:15
Námskeið fyrir 13-18 ára hefjast 18.02.2013 og eru frá 19:30-21:30 
Námskeið fyrir eldri munu hefjast 2.03.2013.
 
Kennd eru undirstöðuatriði í 
•  Framsögn
•  Raddbeitingu
•  Upplestri
•  Túlkun
•  Talsetningu á myndefni

Námskeið fyrir börn og unglinga
Námskeið fyrir fullorðna
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ENDIRINN  Sigfús endaði atvinnu manna-
ferilinn hjá Emsdetten. MYND/EMSDETTEN

HANDBOLTI „Hnéð á mér er endan-
lega búið. Í leik gegn Fram fyrir 
jól fór það endanlega. Það verður 
ekki snúið aftur úr þessu. Þetta 
er orðið slitið og ónýtt. Ég kemst 
vart upp stiga í dag,“ segir Sigfús, 
sem hefur lengi glímt við meiðsli í 
hnénu. Honum tókst samt að spila í 
flestum leikjum Vals fyrir jól.

„Það flísaðist upp úr hné-
skelinni. Búið að bora fram og til 
baka ásamt því að skafa. Hnéð er 
því eðlilega ekki gott.“

Þessi stóri en mjúki maður hefur 
ekki áhuga á því að eyðileggja 
hnéð til frambúðar því hans bíða 
spennandi tímar.

Sigfús og unnusta hans, Josy 
Zareen, eiga von á stúlkubarni í 
apríl. Fyrir á Sigfús 18 ára strák 
og Josy á þrjú önnur börn. Þau eru 
því með stóra fjölskyldu.

„Nú er maður með fjölskyldu 
og ég vil geta leikið við börnin 
og barnabörnin. Þetta snýst um 
meira en mig. Það er yndislegt að 
eiga haug af börnum og svo fullt af 
barnabörnum. Það er það sem lífið 
snýst um. Það er margt annað í líf-
inu en bolti.“

Sigfús segir að það bíði hans frá-
bærir tímar á eftir handboltanum 
og hann hlakkar til að verða faðir 
á nýjan leik.

„Nýir dagar og ný tækifæri. 
Það verður nóg um að vera. Nú er 
allt þetta líf sem maður missti af í 
atvinnumennskunni að byrja núna. 
Það er ekkert nema tilhlökkun.“

Sigfús á glæstan feril að baki. 
Byrjaði ferilinn með Val og lék svo 
með liðum á Þýskalandi og Spáni 
áður en hann lauk ferlinum aftur 
á heimaslóðum. Þrátt fyrir marga 
hápunkta fékk Sigfús sinn skerf af 
mótlæti.

„Ég fór í bakinu eftir Ólympíu-
leikana árið 2004. Fór í endur-
hæfingu og spilaði. Þá brotnaði 
hryggjarliðurinn. Það kom líka 
gat á mænuna og ég missti mátt-
inn í löppunum. Ég hálflamaðist 
fyrir neðan mitti. Það hélt mér 
samt ekki lengi utan vallar,“ sagði 

Sigfús, sem hefur átt erfitt með að 
hætta og nokkrum sinnum snúið til 
baka á völlinn þegar fólk var búið 
að afskrifa hann.

„Handboltinn er ótrúlega 
skemmtilegur og hefur gefið mér 
mikið. Það tekur því tíma að sætta 
sig við að þetta sé búið. Ég gerði 
mér grein fyrir því í haust að þetta 
yrði svanasöngurinn minn. Þetta 
var komið gott. Ég stíg svo út núna 
á mínum forsendum. Það skiptir 
máli.“

Sigfús segist vera gríðarlega 
stoltur af sínum langa ferli en há-
punkurinn er eðlilega þegar hann 
vann silfurverðlaun með lands-

liðinu á Ólympíuleikunum í Peking 
árið 2008.

„Ég hef upplifað margt og 
mikið og unnið marga titla. Ég hef 
kynnst óendanlega mörgu góðu 
fólki. Þetta var bara æðislegur 
tími. Hápunkurinn var eðlilega 
í Peking. Það afrek verður alltaf 
hátt skrifað í sögubókunum og 
ánægjulegt að hafa tekið þátt í því 
afreki.“

Rússajeppinn, eins og Sigfús 
var iðulega kallaður á sínum ferli, 
mun þó ekki slíta sig alveg frá 
hand boltanum. Hann er að þjálfa 
5. flokk kvenna hjá Val og gæti vel 
hugsað sér að fara lengra í þjálfun.

„Ég hef mjög gaman af því að 
þjálfa og kenna. Kannski langar 
mig síðar að taka að mér meistara-
flokk. Ég hef spilað undir stjórn 
manna eins og Boris, Tobba Jens, 
Alla Gísla, Óskars Bjarna, Gumma 
Gumm og fleiri góðra. Ég er búinn 
að viða að mér mikilli reynslu og 
það ætti að hjálpa mér eitthvað. 
Mikið andskoti mætti ég vera 
heimskur ef ég gæti ekki nýtt mér 
það eitthvað,“ sagði Sigfús léttur.

„Það er samt mjög gaman að 
vinna með krökkunum. Þá sér 
maður best hvort það er að virka 
sem maður er að kenna. Það er 
gaman að sjá framfarirnar hjá 
krökkunum.“

Sigfús segir að margt sé að í 
yngri flokka þjálfun. Ofuráhersla 
sé lögð á að vinna í stað þess að 
vinna með krökkunum og leyfa 
öllum að vera með. Það er nefni-
lega aldrei að vita hvenær krakkar 
springa út. Það þekkir hann sjálf-
ur.

„Ég var feitur markvörður í 5. 
flokki sem fékk ekki að vera með. 
Ég fékk aðeins að vera með í 4. 
flokki. Það var ekki fyrr en Rúss-
arnir komu sem ég byrjaði að fá 
að spila eitthvað af viti. Það skiptir 
máli að leyfa krökkum að prófa sig 
áfram,“ segir Sigfús, sem sér ekki 
eftir neinu á sínum ferli.

„Ég hef hugsað þannig að það 
þýðir ekki að horfa til baka og sjá 
eftir einhverju. Maður kemst ekk-
ert áfram á því að vera alltaf að 
horfa í baksýnisspegilinn. Ég hef 
gert helling af mistökum en þeir 
hlutir móta mann. Þeir hafa gert 
mig að þeim manni sem ég er í 
dag.“   

 henry@frettabladid.is

Meira í lífi nu en handbolti
Einn dáðasti handknattleiksmaður þjóðarinnar, Sigfús Sigurðsson, hefur lagt skóna á hilluna. Endanlega að 
þessu sinni. Þessi 37 ára gamli jaxl hefur glatt þjóðina um árabil og náð frábærum árangri hér heima og 
erlendis. Hann segist skilja sáttur við handboltann og bíður spenntur eft ir nýjum tækifærum utan vallarins.

HÁPUNKTUR FERILSINS  Sigfús fagnar hér sigri á Ólympíuleikunum í Peking, þar 
sem Ísland vann til silfurverðlauna. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

  Það er yndislegt að 
eiga haug af börnum og 

svo fullt af barna-
börnum. Það er það sem 

lífið snýst um.
Sigfús Sigurðsson
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GLEÐI OG SORG  Ferill Sigfúsar var 
rússíbanareið. Faðir hans huggar hann 
hér eftir tap á EM í Noregi árið 2008.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

BYRJUN  Sigfús hóf atvinnumanna-
ferilinn hjá Magdeburg.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

AÞENA  Sigfús spilaði á tvennum 
Ólympíuleikjum. Hér er hann í leik gegn 
Spáni í Aþenu árið 2004.
 FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR
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REAL MADRID
MAN. UTD.

RISARNIR MÆTAST Í
MEISTARADEILDINNI
Útsláttarkeppni bestu liðanna í Meistaradeild Evrópu byrjar með látum. Hvaða stórveldi komast  áfram? 
Hvaða ofurstjörnur sitja eftir með sárt ennið? Sjáðu flottasta boltann í leiftrandi háskerpu!

ALLIR LEIKIRNIR Í 16 LIÐA ÚRSLITUM Í BEINNI!  
CELTIC – JUVENTUS

12. FEB. KL. 19.30

VALENCIA – PSG
12. FEB. KL. 19.30

SHAKHTAR DONETSK – 
BORUSSIA DORTMUND

13. FEB. KL. 19.30

MIÐVIKUDAG KL. 19.30
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visir.is
Nánar um leiki helgarinnar.

Mercedes-Benz E 200 Kompressor

Verð 2.990.000 kr.

Árg. 2005, ekinn 62 þús. km, 
bensín, 164 hö., sjálfsk.

Aukabúnaður: Leðuráklæði, 
topplúga, fjarlægðarskynjarar, 
hiti í sætum, rafdrifin sæti, 
hraðastillir, loftkæling, 
stafrænt mælaborð. 
Ath. umboðsbíll. 

Árg. 2011. Ekinn 25 þús. km, 
bensín/metan, 164 hö, sjálfsk., 
eyðsla 8,3 l/100 km í bl. akstri.

Aukabúnaður: Aksturstölva, 
hraðastillir, loftkæling, Xenon 
aðalljós, spólvörn, stafrænt 
mælaborð, stöðugleikakerfi,  
þjófavörn, rafdrifin sæti, hiti í 
sætum, bakkmyndavél, leður- 
áklæði, Avantgarde pakki ofl.

Verð 7.290.000 kr.

   

Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4Matic Mercedes-Benz B 180 NGT

Árg. 2012, ekinn 14 þús. km, 
dísil, 170 hö., sjálfsk., eyðsla 
6,6 l/100 km í bl. akstri.

Aukabúnaður: Leðuráklæði, 
hiti í sætum, rafdrifin sæti. 
PARKTRONIC fjarlægðar- 
skynjarar, offroad tæknipakki, 
aftengjanlegur dráttarkrókur, 
17" felgur.

Verð 7.390.000 kr.

Árg. 2012, ekinn 7 þús. km, 
bensín, 123 hö., beinsk., eyðsla 
6,2 l/100 km í bl. akstri.

Aukahlutir: Aksturstölva, 
fjarlægðarskynjarar, kastarar, 
loftkæling, hraðastillir, 
rafdrifnar rúður og speglar, 
rafdrifin leðursæti með minni, 
upplýsingaskjár, stafrænt 
mælaborð, þjófavörn.

Verð 4.590.000 kr.

Mercedes-Benz E 200 NGT

HANDBOLTI „Þetta var mjög ljúft. 
Ég get ekki logið því,“ sagði 
Hannes Jón Jónsson, sem tryggði 
liði sínu, Eisenach, dramatískan 
28-27 sigur í þýsku B-deildinni um 
helgina. Sigurinn lyfti Eisenach 
upp í þriðja sæti deildarinnar.

Hannes Jón gerði sér lítið fyrir 
og skoraði þrjú síðustu mörk síns 
liðs. Sigurmarkið kom 39 sekúnd-
um fyrir leikslok.

„Þetta var svolítið Hollywood-
móment. Það er ekki spurning að 
þetta er sætt eftir það sem á undan 
er gengið. Tilfinningin er rosalega 
góð og gaman að vera kominn á 
fullt. Það var góð stemning eftir 
leikinn.“

Afrek Hannesar er mikið því 
í október á síðasta ári fór hann í 
aðgerð vegna krabbameins. Hann 
greindist með illkynja æxli í þvag-
blöðrunni og þurfti að fjarlægja 
þrjú æxli. Hann er nýstiginn út 
á handboltavöllinn aftur, en hann 
ætlaði sér alltaf að spila á nýjan 
leik í þessum mánuði.

„Þetta var fyrsti deildarleikur-
inn minn eftir veikindin. Ég hafði 
spilað tvo æfingaleiki á undan og 
einn bikarleik,“ sagði Hannes, en 
hann segist vera í fínu ástandi 
þrátt fyrir allt.

„Ég fer í lyfjameðferð einu sinni 
í viku og svo hvíli ég frá æfingum 
þann dag. Ég fer svo aftur inn á 
spítala um næstu mánaðamót þar 
sem ég verð skoðaður á ný. Von-
andi verð ég hreinn og fínn þá. Í 
þeirri heimsókn verður líka tekin 
ákvörðun um framhald lyfja-

gjafarinnar. Kannski breyta þeir 
henni í aðra hverju viku eða einu 
sinni í mánuði,“ segir Hannes og 
bætir við að hann sé ágætlega 
orkumikill þrátt fyrir lyfjagjöfina.

„Ég hugsa rosalega vel um mig 
og hef gjörbreytt mataræðinu 
mínu. Ég passa mig líka á því að 
sofa vel og hvílast vel. Ég hef farið 
í gegnum þetta án þess að finna 
mikið fyrir þessu. Ég hef verið 
mjög heppinn að því leyti að þetta 
hefur farið vel í mjög. Eflaust 
hjálpar líka til hvað ég hef passað 
vel upp á mig.“

Síðast er Hannes fór í skoðun 
fannst ekkert. Hann er því bjart-

sýnn á að næsta skoðun leiði hið 
sama í ljós.

„Svona verður framhaldið hjá 
mér. Ég fer í skoðun á þriggja 
mánaða fresti og svo verður að 
koma í ljós hvernig lyfjagjöfin 
verður. Það er búið að hringla svo-
lítið með hana,“ segir Hannes, sem 
er ánægður með að hafa náð því 
markmiði sínu að komast aftur út 
á völlinní febrúar.

„Það hefur allt gengið eftir hjá 
mér sem betur fer. Ég get ekki 
kvartað yfir neinu og óþarfi að 
vera með of mikla dramatík í 
kringum þetta. Vonandi verður 
þetta gott áfram.“  henry@frettabladid.is

Tilfi nningin er góð
Hannes Jón Jónsson er kominn á fullt með Eisenach eft ir krabbameinsmeðferð. 
Hann sneri aft ur með miklum látum um helgina er hann skoraði þrjú síðustu 
mörk síns liðs og tryggði því mikilvægan sigur. Hann segir það hafa verið sætt.

HETJAN  Hannes Jón fór á kostum með liði sínu Eisenach um helgina.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÚRSLIT
DOMINOS-DEILD KARLA

KFÍ - SNÆFELL 106-110
KFÍ: Damier Erik Pitts 38/10 stoðsendingar, Mirko 
Stefán Virijevic 25/12 fráköst, Kristján Pétur 
Andrésson 17/4 fráköst, Tyrone Lorenzo Bradshaw 
15/11 fráköst, Hlynur Hreinsson 11/4 fráköst, 

Snæfell: Sigurður Á. Þorvaldsson 34/12 fráköst, 
Jón Ólafur Jónsson 22/8 fráköst/5 stoðsendingar, 
Ryan Amaroso 19/17 fráköst, Jay Threatt 16/5 
stoðsendingar, Pálmi Sigurgeirsson 10/6 fráköst.

KR - ÞÓR 88-83
KR: Brynjar Þór Björnsson 19, Helgi Már Magnús-
son 19, Kristófer Acox 16/6 fráköst, Darshawn 
McClellan 14/14 fráköst, Brandon Richardson 
12/5 fráköst, Martin Hermannsson 5.

Þór Þ.: Benjamin Curtis Smith 31/5 fráköst/6 
stoðsendingar, Darrell Flake 25/11 fráköst/3 varin 
skot, David Bernard Jackson 14/9 fráköst.

SKALLAGRÍMUR - TINDASTÓLL 63-77
Skallagrímur: Carlos Medlock 17/6 fráköst/7 
stoðsendingar/6 stolnir, Hörður Helgi Hreiðarsson 
12/9 fráköst, Páll Axel Vilbergsson 11, Sigmar 
Egilsson 8, Davíð Ásgeirsson 7.

Tindastóll: Helgi Rafn Viggósson 18/12 fráköst, 
Helgi Freyr Margeirsson 15/5 fráköst, Drew 
Gibson 11, George Valentine 11/11 fráköst, Tarick 
Johnson 8/4 fráköst, Þröstur Leó Jóhannsson 5.

N1-DEILD KARLA

HAUKAR - FH 21-25
Haukar - Mörk (skot): Jón Þorbjörn Jóhannsson 
6 (7), Sigurbergur Sveinsson 6/2 (12/3), Freyr 
Brynjars son 3 (4), Árni Steinn Steinþórsson 3 (11). 

Varin skot: Aron Rafn Eðvarðsson 8 (19/1, 42%), 
Giedrius Morkunas 6 (20, 30%), 

FH - Mörk (skot): Ásbjörn Friðriksson 7/1 (16/1), 
Einar Rafn Eiðsson 5 (5), Magnús Óli Magnússon 
5 (7), Ragnar Jóhannsson 5 (11).

Varin skot: Daníel Andrésson 13/1 (34/3, 38%).

N1-DEILD KVENNA

GRÓTTA - FRAM   26-36
ÍBV - SELFOSS   31-17
HK - FH   27-25

FRJÁLSAR ÍR-ingurinn Aníta 
Hinriks dóttir stal senunni á 
Meistaramóti Íslands sem fram 
fór í Laugardalshöll um helgina.

Aníta vann til þriggja gullverð-
launa á mótinu. Hún vann 400 og 
800 metra hlaupin og einnig var 
hún í 4x400 metra boðhlaupssveit 
ÍR sem vann gull og setti Íslands-
met í leiðinni. 

Aníta náði þess utan EM-lág-
marki í 400 metra hlaupinu og 
er því búin að ná EM-lágmarki í 
bæði 400 og 800 metra hlaupi.

Hafdís Sigurðardóttir úr UFA 
vann til tveggja gullverðlauna en 
hún vann langstökkskeppnina á 
laugardegi og tryggði sér síðan 
sigur í 200 metra hlaupi í gær.

ÍR vann stigakeppni bæði karla 
og kvenna. FH varð í öðru sæti 
og UFA því þriðja.  - hbg

Aníta fékk 
þrjú gull

MÖGNUÐ  Aníta fór á kostum í 
Laugardals höllinni um helgina.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Breiðholti
NÚ ER KOMIÐ AÐ ÍBÚUM Í

AÐ HÆTTA AÐ HENDA PAPPÍR Í RUSLIÐ

Allt um breytta sorphirðu er að finna á pappirerekkirusl.is  

ER KOMIÐ AÐ ÞÍNU HVERFI?

Sorphirða í Reykjavík mun á næstu mánuðum breytast til hins 
betra – og nú er komið að Breiðholti. Reykvíkingar munu á þessu ári 
hætta alfarið að henda pappír, pappa, dagblöðum, tímaritum, 
fernum og skrifstofupappír í almennar sorptunnur. 

Pappír er verðmætt efni sem auðvelt er að nýta til hagsbóta fyrir 
umhverfið. Í stuttu máli: Pappír er ekki rusl.

TVÆR LEIÐIR TIL AÐ LOSNA VIÐ PAPPÍRINN
BLÁ TUNNA
Þú pantar bláa tunnu á pappirerekkirusl.is, með símtali  
í 4 11 11 11 eða með tölvupósti á sorphirda@reykjavik.is.  
Við komum með bláu tunnuna til þín innan nokkurra daga.

GRENNDARGÁMAR
Á pappirerekkirusl.is finnur þú næsta grenndargám í  
þínu hverfi.

E

Kjalarnes – LOKIÐKjalarnes – LOKIÐ

Okt

Grafarholt og Úlfarsárdalur – LOKIÐ

2012 2012 2013

HVERFI?

2013

 Árbær og Grafarvogur – LOKIÐ Breiðholt – Í INNLEIÐINGU

Laugardalur, Háaleiti og BústaðirLaugardalur, Háaleiti og Bústaðir Miðbær og HlíðarMiðbær og Hlíðar Vesturbær

Nóv Jan
2013
Feb

2013
Mars

2013
Apr

2013
Maí
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ÚRSLIT
ENSKA ÚRVALSDEILDIN

MAN. UTD - EVERTON 2-0
1-0 Ryan Giggs (13.), 2-0 Robin van Persie 
(45.+1).

ASTON VILLA - WEST HAM 2-1
1-0 Christian Benteke, víti (73.), 2-0 Charles 
N‘Zogbia (78.), 2-1 Ashley Westwood, sjm. (87.).

TOTTENHAM - NEWCASTLE 2-1
 1-0 Gareth Bale (5.), 1-1 Yoan Gouffran (24.), 2-1 
Gareth Bale (78.).

CHELSEA - WIGAN 4-1
 1-0 Ramires (23.), 2-0 Eden Hazard (56.), 2-1 
Shaun Maloney (58.), 3-1 Frank Lampard (86.), 4-1 
Marko Marin (90.+2).

NORWICH - FULHAM 0-0
STOKE - READING 2-1
 1-0 Robert Huth (67.), 2-0 Cameron Jerome (81.), 
2-1 Adrian Mariappa (83.).

SUNDERLAND - ARSENAL 0-1
0-1 Santi Cazorla (35.).

SWANSEA - QPR 4-1
 1-0 Michu (8.), 2-0 Angel Rangel (18.), 2-1 Bobby 
Zamora (48.), 3-1 Pablo (50.), 4-1 Michu (67.).

SOUTHAMPTON - MAN. CITY 3-1
 1-0 Jason Puncheon (7.), 2-0 Steven Davis (22.), 
2-1 Edin Dzeko (39.), 3-1 Gareth Barry, sjm. (48.).

STAÐAN

Man. United 26 21 2 3 62-31 65
Man. City 26 15 8 3 48-24 53
Chelsea 26 14 7 5 55-28 49
Tottenham 26 14 6 6 44-30 48
Arsenal 26 12 8 6 50-29 44
Everton 26 10 12 4 40-32 42
Swansea 26 9 10 7 38-29 37
Liverpool 25 9 9 7 44-32 36
WBA 25 10 4 11 34-35 34
Stoke 26 7 12 7 26-31 33
West Ham 26 8 6 12 29-38 30
Fulham 26 7 8 11 36-42 29
Sunderland 26 7 8 11 28-34 29
Norwich 26 6 11 9 25-40 29
Southampton 26 6 9 11 36-45 27
Newcastle 26 7 6 13 33-46 27
Aston Villa 26 5 9 12 25-50 24
Reading 26 5 8 13 33-48 23
Wigan 26 5 6 15 30-51 21
QPR 26 2 11 13 19-41 17

FÓTBOLTI Það gengur afar illa hjá 
meisturum Man. City að veita 
nágrönnum sínum í United aðhald 
í toppbaráttu ensku úrvals-
deildarinnar.

City tapaði mjög óvænt um 
helgina gegn Southampton þar 
sem liðið gaf þrjú mörk. Gareth 
Barry gaf mark og skoraði sjálfs-
mark. Markvörðurinn Joe Hart 
missti svo boltann í gegnum klof-
ið og þau mistök leiddu líka til 
marks.

„Þetta var miklu verra en 
léleg frammistaða hjá okkur. 
Við tókum einfaldlega ekki þátt 
í leiknum. Við spiluðum með 
kannski tvo til þrjá leikmenn á 
meðan þeir voru með ellefu. Það 
er ansi erfitt að vinna þannig 
leiki,“ sagði hundsvekktur stjóri 
City, Roberto Mancini.

„Ég myndi segja að við ættum 
svona tíu prósent líkur á því að 
verja titilinn. Ég sé það samt ekki 
gerast að Man. Utd tapi tólf stig-
um það sem eftir er.“  - hbg

City að missa 
af lestinni

SVEKKTUR  Mancini átti erfitt með sig 
á hliðarlínunni. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Það særði stolt Man. Utd 
á síðustu leiktíð er liðið varð að 
horfa á eftir Englandsmeistara-
titlinum fara til erkifjendanna 
í City. Sir Alex Ferguson, stjóri 
Man. Utd, gaf þá strax út að aðal-
markmið félagsins væri að vinna 
Englandsbikarinn aftur.

Það hefur heldur betur gengið 
eftir því Utd er komið með tólf 
stiga forskot á Man. City eftir 26 
leiki. Ótrúleg staða þegar febrúar 
er ekki hálfnaður.

Ferguson ætlaði sér að hvíla 
marga leikmenn gegn Everton í 

gær en þar sem City missteig sig 
óvænt gat hann ekki annað en stillt 
upp sterku liði því tækifæri til að 
ná tólf stiga forskoti kemur ekki á 
hverjumd degi.

„Úrslitin í City-leiknum höfðu 
mikil áhrif á liðsvalið. Ég ætlaði 
að hvíla fleiri leikmenn. Sá fram 
á sjö breytingar en leikurinn var 
of mikilvægur. Ég get hvílt menn 
seinna í vetur,“ sagði Ferguson, en 
hans lið á leik gegn Real Madrid í 
Meistaradeildinni á miðvikudag.

Hinn síungi Ryan Giggs skor-
aði í gær og náði þeim einstaka 

árangri að skora 23. tímabilið í 
röð.

„Goðsögnin lifir. Hann er ótrú-
legur maður. Hann hleypur fram 
og til baka og býr yfir ótrúlegri 
orku. Það er unaðslegt að fylgj-
ast með honum,“ sagði Ferguson 
en Giggs sjálfur vildi lítið gera úr 
þessu afreki.

„Þetta var mikilvægt mark fyrir 
okkur. Aðalatriðið er að þetta lið 
kom okkur í gang. Við urðum að 
ná þremur stigum gegn þessu fína 
Everton-liði. Við erum í góðu formi 
og stigin afar mikilvæg.“  - hbg

Tólf stiga forskot hjá Man. Utd
Manchester United er komið með aðra höndina á 20. Englandsmeistaratitilinn.

SNILLINGUR  Ryan Giggs skorar í gær. Hann er búinn að skora í deildinni 23 ár í röð.
 NORDICPHOTOS/GETTY
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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

8,8 8,2 8,9 7,8 8,0 7,2

12.40 Next Avengers: Heroes of 
Tomorrow  
14.00 Four Last Songs  
15.50 Post Grad
17.20 Next Avengers: Heroes of 
Tomorrow
18.40 Four Last Songs
20.30 Post Grad
22.00 The Help  
00.25 Promised Land
01.55 Season of the Witch
03.30 The Help  

18.15 Doctors  (132:175) 
19.00 Ellen  (94:170)
19.40 Logi í beinni
20.20 The Practice  (3:6) 
21.05 Að hætti Sigga Hall í Frakk-
landi
21.45 Logi í beinni
22.25 The Practice  (3:6) 
23.10 Að hætti Sigga Hall í Frakk-
landi
23.50 Tónlistarmyndbönd Popptíví

07.00 Brunabílarnir
07.20 Áfram Diego, áfram! 
07.45 Waybuloo  
08.05 Svampur Sveinsson  
08.25 Dóra könnuður
08.50 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 UKI
09.05 Strumparnir
09.30 Ofurhundurinn Krypto  
09.50 Lína langsokkur
10.15 Lukku láki
10.40 Histeria!  
11.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími  
17.00 Maularinn  
17.25 Ofurhetjusérsveitin  
17.50 iCarly  (10:25) 

20.00 Ung á öllum aldri 20.30 Allt um golf 21.00 
Frumkvöðlar 21.30 Eldhús meistaranna

06.00 ESPN America 07.10 AT&T Pebble Beach 
2013 (4:4) 12.10 Golfing World 13.00 AT&T 
Pebble Beach 2013 (4:4) 18.00 Golfing World 
18.50 AT&T Pebble Beach 2013 (4:4) 22.00 
Golfing World 22.50 Champions Tour - Highlights 
(1:25) 23.45 ESPN America

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 (8:8) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Brasilía með Michael Palin 
– Amasonsvæðið (2:4) (Brazil with 
Michael Palin)  
21.00 Hefnd (9:22) (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. 
21.45 Jakob - Ástarsaga (5:6) (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 Glæpurinn III (1:10)  Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.
00.05 Millennium–  Loftkastalinn 
sem hrundi - Seinni hluti (6:6)  (e)  At-
riði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.
01.35 Kastljós (e)
02.00 Fréttir
02.10 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm in the Middle  (4:16) 
08.30 Ellen  (93:170) 
09.15 Bold and the Beautiful  
09.35 Doctors  (80:175) 
10.15 Wipeout USA  (18:18) 
11.00 Drop Dead Diva  (2:13)
11.45 Falcon Crest  (27:29)
12.35 Nágrannar  
13.00 Frasier  (15:24) 
13.25 The X-Factor  (12:27) 
15.10 ET Weekend
16.00 Barnatími Stöðvar 2
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen  (94:170) 
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.11 Veður  
19.20 The Big Bang Theory  (16:23) 
19.40 The Middle  (6:24) 
20.05 One Born Every Minute  (4:8) 
Vandaðir og áhugaverðir þættir sem ger-
ast á fæðingadeild á breskum spítala þar 
sem fylgst er með komu nýrra einstak-
lina í heiminn.
20.50 Covert Affairs  (9:16) 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  (3:8) Verðlaunaþáttaröð 
með Kelsey Grammer í hlutverki borgar-
stjóra Chicago.
22.30 Man vs. Wild  (8:15) Ævintýra-
legir þættir frá Discovery með þátta-
stjórnandanum Bear Grylls sem heim-
sækir ólíka staði víðsvegar um heiminn.
23.15 Modern Family  (9:24) 
23.40 How I Met Your Mother  (8:24) 
00.05 Two and a Half Men  (2:23) 
00.30 Burn Notice  (13:18)
01.15 The League  (5:6) 
01.40 The Killing  (2:13) 
02.25 If I Had Known I Was a Genius  
04.05 Boss  (3:8) 
05.00 Covert Affairs  (9:16)
05.45 Fréttir og Ísland í dag 

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray
08.45 Dr. Phil
09.25 Pepsi MAX tónlist
16.50 Rachael Ray
17.35 Dr. Phil
18.15 Upstairs Downstairs (5:6) (e)
19.05 Everybody Loves Raymond 
(3:24) (e)
19.25 America‘s Funniest Home 
Videos (e)
19.50 Will & Grace (23:24) (e)
20.15 Parks & Recreation (14:22) 
 Bandarísk gamansería með Amy Poe-
hler í aðalhlutverki. Kosningaslagari er 
í bígerð og frambjóðandinn verður afar 
vandræðalegur.
20.40 Kitchen Nightmares (16:17) 
 Matreiðslumaðurinn illgjarni Gordon 
Ramsey heimsækir veitingastaði sem 
enginn vill borða á og hefur eina viku til 
að snúa rekstri þeirra við. Mikil matar-
hefð er í Philadelphiu, einni sögu-
frægustu borg Bandaríkjanna, Gordon 
Ramsay reynir að gefa veitingastað með 
úreldan matseðil andlitslyftingu.
21.30 Málið (6:7)  Hárbeittir frétta-
skýringarþættir frá Sölva Tryggvasyni 
þar sem hann brýtur viðfangsefnin til 
mergjar. 
22.00 CSI (6:22)  Ted Danson er í hlut-
verki Russel yfirmanns rannsóknar-
deildarinnar í Las Vegas.
22.50 CSI (16:23)  Endursýning á fyrstu 
þáttaröð um Gil Grissom og félaga hans í 
rannsóknardeild lögreglunnar í Las Vegas. 
23.30 Law & Order: Special Victims 
Unit (23:24) (e)
00.20 The Bachelorette (1:10) (e)
01.25 CSI: Miami (2:22) (e)
02.10 Pepsi MAX tónlist

17.05 Simpson-fjölskyldan  (4:22) 
Hómer hefur ákveðið að gerast spámað-
ur sem leiðir til þess að hr. Burns finnur 
ástina. En ástin er hverful og sérstaklega 
hjá hr. Burns.
17.30 ET Weekend  Allt það helsta sem 
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga 
fólksins er tíundað á hressilegan hátt.
18.15 Gossip Girl  (19:22) 
19.00 Friends  (7:24)
19.20 How I Met Your Mother  (9:24) 
19.45 Simpson-fjölskyldan
20.10 Holidate  (5:10) Raunveruleika-
þættir um tvær konur í ástarleit sem 
búa hvorar í sinni borginni en þeim efur 
ekki vegnað vel í þeim efnum ákveða 
þær því að hafa vistaskipti. Þær fara nú 
á nokkur stefnumót og í hverjum þætti 
fá svo tveir heppnir herramenn að bjóða 
þeim með sér til sinnar heimaborgar. 
20.55 FM 95BLÖ Tækifæri á að sjá það 
helsta sem gerðist í dag í útvarpsþættin-
um FM95BLÖ.
21.15 The Lying Game  (1:20) Drama-
tískir spennuþættir frá höfundi Pretty 
Little Liars, og fjalla um eineggja tví-
burasystur sem voru aðskildar við fæð-
ingu.
22.00 The O.C  (8:25) 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.
22.45 Holidate  (5:10) 
23.25 FM 95BLÖ
23.50 The Lying Game  (1:20)
00.35 The O.C  (8:25) 
01.20 Tónlistarmyndbönd Popptíví

07.00 Spænski boltinn: Barcelona - 
Getafe  
17.20 Spænski boltinn: Barcelona - 
Getafe  
19.00 NBA: Miami - LA Lakers  
21.00 Spænsku mörkin
21.30 Meistaradeildin í handbolta - 
markaþáttur
22.00 Meistaradeild Evrópu - frétta-
þáttur
22.30 Füchse Berlin - Barcelona  Út-
sending frá leik í Meistaradeild Evrópu í 
handbolta.

07.00 Man. Utd. - Everton  
14.20 Swansea  QPR  
16.00 Southampton - Man. City  
17.40 Sunnudagsmessan  
18.55 Premier League Review Show 
2012/13  Sýndar eru svipmyndir frá 
öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni.
19.50 Liverpool - WBA  
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 Liverpool - WBA  

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með 
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar 
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 
Veðurfregnir 10.13 Stefnumót 11.00 Fréttir 
11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttir 
12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 13.00 Hringsól 14.00 Fréttir 14.03 
Orð um bækur 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: 
Konur 15.25 Fólk og fræði 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Bak við stjörnurnar 17.00 Fréttir 17.03 
Víðsjá 18.00 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 19.00 
Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 20.30 
Okkar á milli 21.10 Ópus: Myrkir músíkdagar 
2013 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.15 
Samfélagið 22.20 Lestur Passíusálma 22.30 
Albúmið: Who‘s next - The Who 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Revenge
RÚV KL. 21.00 Amanda Clarke 
heldur áfram að reyna að ná fram 
hefndum fyrir fj ölskyldu sína undir 
dulnefninu Emily Thorne. Vinátta 
Daniels og Aidans er í hættu og 
Daniel virðist tilbúinn að gefa hvað 
sem er upp á bátinn til að vinna 
kosningu um stöðu framkvæmda-
stjóra fyrirtækisins. TV.COM

CSI
SKJÁR 1 KL. 22.00 Þjálfari háskóla-
liðs í körfubolta er myrtur í þætti 
kvöldsins og Russel og lið hans 
rannsaka málið. Þegar byrjað er að 
leita eft ir óvinum þjálfarans kemur 
í ljós að hann var afar óvinsæll, ekki 
bara meðal leikmanna og aðdáenda 
heldur líka skólayfi rvalda.

TV.COM

The Lying Game
POPPTÍVÍ KL. 21.15 Alexandra 
Chando leikur hér eineggja tvíbura-
systurnar Emmu Becker og Sutton 
Mercer. Stúlkurnar voru aðskildar 
við fæðingu og á meðan önnur ólst 
upp í fátækt átti hin allt sem hugur-
inn girntist. Þegar þær svo hittast 
fara dularfullir atburðir að gerast.

TV.COM

Stöð 2 kl. 21.35
Boss
Kelsey Grammer hlaut Golden 
Globe-verðlaunin fyrir frammi-
stöðu sína í þáttaröðinni 
Boss sem er á dag-
skrá Stöðvar 2 í kvöld. 
Hann leikur Tom Kane, 
borgarstjóra í Chicago, 
sem glímir við erfi ð 
veikindi en er ekki 
tilbúinn að láta af 
völdum. 

SKJÁREINN

www.skjareinn.is
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Opið virka daga 9-18 
og laugardaga 11-15

BLÖNDUNARLOKI 
FYLGIR

15% afsláttur af OSO hitakútum, Wösab 
olíufylltum ofnum og Vortice loftræstiviftum.

15% AFSLÁTTUR

NORSK
FRAMLEIÐSLA

Gæða viftur fyrir baðherbergi, eldhús, vinnustaði o.fl.

Olíufylltir
rafmagnsofnarfnar Stærðir: 250W-2000W

Nú er lag fyrir alvöru kaffibragð! Á Ítalíu er vagga 
kaffigerðarinnar og þar eru ekki gerðar málamiðlanir 
þegar kemur að alvöru kaffi. Sem brautryðjandi 
í fyrstu gerð alsjálfvirkra kaffivéla leggur Saeco ff
metnað í að færa heimilunum ósvikið gæða kaffi 
– nýmalað með einum takka. Næstum eins og á 
kaffihúsi í Róm og einfaldlega „superiore!“.

Það jafnast ekkert á við ítalskt 
gæða kaffi beint í bollann

Vélarnar fást í mörgum gerðum 
Verð frá kr. 69.990

I T
A

L I A N  T A S T E R
S

C
E R T I F I E D  B

Y

DTP number: B001

Mest seldu sjálfvirku kaffivélarnar á Íslandi um árabil
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GUNNAR NELSON 16. febrúar

Fáðu þér áskrift  |  512 5100  |  stod2.is  | Verslanir Vodafone
Verslanir og þjónustuver Símans 800 7000

BARDAGI ÁRSINS!
Taugarnar verða þandar á Wembley Arena 16. febrúar þegar Gunnar Nelson mætir hinum
þrautreynda bardagamanni Jorge Santiago í UFC. Misstu ekki af bardaga ársins á Stöð 2 Sport.

Kortið gildir í líkamsrækt, hóptíma og sund í  
Sundlaug Kópavogs og líkamsrækt og sund í Salalaug.

Sundlaug Kópavogs / sími 570 0470

Íþróttamiðstöð Versalir / sími 570 0480

www.acticgym.is

Aðgangur að hóptímum er innfalinn í verði korts

Í LÍKAMSRÆKT OG SUND 

Á AÐEINS 33.990 KR.ÁRSKORT

Dans og fjör með 
Zumba kennurum
Spinning
Jóga
Core
Flottar konur
Morgunpuð
Hádegispuð
Morgunhressing
Stöðvarþjálfun

Nýtt! Hóptímar
í Sundlaug Kópavogs

Tilboð gildir til 11. febrúar 2013

„Ég mundi ætla að það sé lag sem 
heitir Unleashing the Bloodthirsty 
með sveitinni Cannibal Corpse. Það 
kemur mér í gírinn hvern morgun ef 
því er að skipta.“
Smári Tarfur Jósepsson tónlistarmaður. 

MÁNUDAGSLAGIÐ

Áslaug Magnúsdóttir, eigandi 
Moda Operandi, er á lista Fashion-
ista.com yfir valdamestu einstak-
lingana í tískuiðnaðinum í New 
York. Fimmtíu manns eru á list-
anum, þar á meðal Anna Wintour, 
ritstjóri bandaríska Vogue. 

Á listanum eru alls fimmtíu 
einstaklingar sem starfa innan 
tískuiðnaðarins, þar á meðal fata-
hönnuðir, fyrirsætur, stílistar 
og forstjórar. Áslaug er í flokki 
forstjóra, en alls voru sex ein-
staklingar nefndir í þeim flokki. 
Fashion ista.com taldi Andrew 
Rosen, forstjóra Theory, fjárfest-
inn Shana Fisher, Robert Duffy, 
forstjóra Marc Jacobs, James 
Gardner, forstjóra Createthe 
Group og loks Mark Lee, forstjóra 

verslunarinnar Barneys New 
York, til áhrifamestu forstjóra og 
fjárfesta New York.

Áslaug er ekki eini starfsmaður 
Moda Operandi sem komst á lista 
Fashionista.com því Taylor Tom-
asi Hill, listrænn stjórnandi Moda 
Operandi, er nefnd í flokki áhrifa-
mestu innkaupastjóra og listrænna 
stjórnenda New York. Tomasi Hill 
er einnig tíður gestur á erlendum 
götutískubloggum og sótti einnig 
Ísland heim í tengslum við RFF 
árið 2012.

Aðrir sem komust á listann yfir 
valdamestu einstaklingana eru 
Anna Wintour, bloggarinn Bryan 
Boy og stílistarnir Grace Codding-
ton og Carine Roitfeld.
  - sm

Áslaug ein sú áhrifamesta í NY
Áslaug Magnúsdóttir er á lista yfi r áhrifamestu einstaklinga tískuiðnaðarins. 

ÁHRIFAMIKIL  Áslaug Magnús dóttir, 
forstjóri Moda Operandi, er talin 
einn af áhrifamestu einstaklingum 
tískuiðnaðarins í New York.  
 MYND/ROBERT CAPLIN

„Krakkarnir öskruðu þvílíkt þegar Eyþór 
gekk inn í salinn og ég veit ekki hvert þau 
ætluðu þegar hann tók lagið en þau kunnu 
að sjálfsögðu öll að syngja með Ég á líf,“ 
segir Valgeir Magnússon, umboðsmaður 
Eyþórs Inga Gunnlaugssonar, Eurovision-
fara.

Sænska ríkissjónvarpið var statt hér 
á landi fyrir helgi og fylgdi Eyþóri Inga 
eftir í tvo daga. Tilgangur heimsóknar-
innar var að taka upp efni til að nota í 
40 sekúndna langa kynningu sem verð-
ur sýnd áður en Eyþór stígur á Eurovisi-
onsviðið í Malmö 16. maí næstkomandi. 
Bróðurparti föstudagsins varði hópur-

inn á heimaslóðum Eyþórs á Dalvík þar 
sem þeir fylgdu honum út á sjó, í hest-
húsið og loks í barnaskólann á Dalvík þar 
sem hann sótti sjálfur nám á sínum yngri 
árum. Nemendur skólans tóku Eyþóri vel 
og nýttu tækifærið til að fá eiginhandar-
áritanir í leiðinni.

Á miðnætti á föstudaginn mættu Eyþór 
og sænska föruneytið svo á Enska barinn í 
Austurstræti þar sem kappinn tók nokkur 
vel valin lög við gríðargóðar undirtektir 
viðstaddra. Barinn var stappaður af fólki 
og vel tekið undir í söng og dansi. Allt ætl-
aði svo um koll að keyra þegar Eyþór tók 
Eurovision-framlagið sjálft, Ég á líf.  - trs

Eyþór tryllti lýðinn í gamla grunnskólanum
Sænska sjónvarpið var statt hér á landi í lok síðustu viku og fylgdi Eurovision-faranum okkar eft ir.

VINSÆLL  Krakkarnir í Dalvíkurskóla voru spennt að hitta Eyþór 
á föstudaginn og nýttu tækifærið til að fá hjá honum eigin-
handaráritanir.  MYND/VALGEIR MAGNÚSSON

„Þessi Facebook-síða hefur verið til 
heillengi en fáir tekið eftir henni. 
Ég kíkti á hana um daginn og hugs-
aði með mér hvort það væri ekki 
sniðugt að setja myndirnar þarna 
inn,“ segir Ásgeir Freyr Kristins-
son. Ásgeir var iðinn við að mynda 
næturlífið í Reykjavík á árunum 
2001 til 2003 og birti afraksturinn 
á vefsíðunum Geiri.net og Núlleinn.
is. Nú hafa myndirnar öðlast nýtt 
líf á Facebook við misjafnar undir-
tektir myndefnanna. 

Sumarið 2001 hóf Ásgeir að 
mynda fólk á næturlífinu með 
stafrænni upptökuvél og setti 
afrakstur inn á vefsíðuna Geiri.net. 
Síðan vakti mikla lukku meðal ungs 
fólks og í kjölfarið hóf Ásgeir einn-
ig að mynda fyrir vefsíðuna Núll-
einn.is. „Ég var meira og minna á 
djamminu allar helgar í eitt og hálft 
ár og fékk svo endanlega nóg í byrj-
un árs 2003. Áhugi fólks á djamm-
myndum hafði líka fjarað út um það 
leyti þannig að síðan lagðist af,“ 
útskýrir Ásgeir. Hann kveðst eiga 
um fimmtán þúsund ljósmyndir 
frá skemmtanalífinu í Reykjavík á 
þessum tíma og er það tímafrek iðja 
að hlaða þeim öllum inn á Facebook. 

„Ég setti inn myndir frá júní 
og júlí árið 2001 í byrjun vikunn-
ar. Allt miðvikudagskvöldið fór í 
að setja inn seinni hlutann af júlí-
myndunum. Hver mánuður telur 
örugglega um 500 til 800 mynd-
ir. Þetta er vissulega tímafrekt en 
ég geri þetta bara í rólegheitunum 
þegar ég á lausa stund.“ Spurður út í 
viðbrögð fólks við myndunum segir 
hann þær fara misvel í mannskap-
inn, margir hafi gaman af en aðrir 
hafa óskað eftir því að myndirnar 
séu fjarlægðar. „Ég skil að margir 
séu kannski komnir með börn eða í 
þannig vinnu að það þyki óæskilegt 
að birta svona myndir á Facebook 
og þá fjarlægi ég þær um leið,“ 
segir Ásgeir, sem í dag er kvænt-
ur og starfar sem hugbúnaðar-
sérfræðingur hjá Advania. „Það 
má segja að ljósmyndunin hafi verið 
upphafið að starfs ferlinum,“ segir 
hann að lokum.  
 sara@frettabladid.is

Geiri.net snýr aft ur
Ásgeir Freyr Kristinsson hélt úti síðunni Geiri.net á árum áður og birti þar 
myndir af skemmtanalífi nu. Myndirnar hafa nú öðlast nýtt líf á Facebook.

GEIRI.NET  Ásgeir Freyr Kristinsson sá um vefsíðuna geiri.net hér á árum áður. 
Hann myndaði fólk á næturlífinu í byrjun aldarinnar og nú eru þær myndir komnar 
inn á Facebook við misjafnar móttökur.   MYND/RÁN BJARGARDÓTTIR

AFTUR TIL FORTÍÐAR  Fólk hefur hlegið og grátið yfir myndunum sem Ásgeir hefur 
birt á Facebook.   MYND/GEIRI.NET
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1 Bréf hjúkrunarfræðings: Fjórum 

mannslífum bjargað á einni nóttu
2 Stakk lögregluna af á 183 km hraða
3 Gleymdi pottinum á eldavélinni
4 Tíu látnir eft ir óveðrið
5 Morðinginn enn ófundinn
6 Hjúkkan sem skrifaði bréf til 
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Hinn eini sanni!
LA-Z-BOY er hágæða vörumerki,  þar 

sem þægindi, notagildi og  ending fara 

saman.  Upplifðu hvíld á nýjan hátt og  

færðu þægindi inn á þitt heimili  með  

LA-Z-BOY. LA-Z-BOY er eini stóllinn í 

heiminum sem hefur 18 mismunandi 

hægindastillingar. LA-Z-BOY er  skrásett  

vörumerki og fæst eingöngu  í  Húsgag-

H Ú S G AG N A H Ö L L I N O P I Ð  

ASPEN La-z-boy stóll. Svart,  
vínrautt, brúnt eða ljóst leður.  
B:80 D:85 H:102 cm.

127.990
VERÐ: 159.990

NORMAN La-z-boy stóll.  
Brúnt áklæði.  
B:74 D:70 H:103 cm. 

99.990
VERÐ: 124.990

Allir LA-Z-BOY stólar eru nú á febrúartilboði 

VERÐ FRÁ 84.900 KR.

PINNACLE La-z-boy stóll. 
Svart, ljóst eða brúnt leður. 
B:80 D:85 H:104 cm.

139.990
VERÐ: 174.990

LARAMIE sófasett microfiber 
áklæði. Stóll: B: 111 H: 95 B: 95
2 sæta sófi B:170 D:95 H:95 cm.  
3 sæta  B:220 D:95 H:95 cm. 

NÚNA

70.000
KR. AFSLÁTTUR

VERÐ: 199.990

2 SÆTA

179.990 189.990
VERÐ: 209.990

3 SÆTA

149.990
VERÐ: 169.990

STÓLL

12 
MÁNAÐA  

VAXTALAUS  
SÓFALÁN

 
LARAMIE Hornsófi. 
Brúnt microfiber. 
D: 95 H: 95 L: 250x250 cm.

379.990
VERÐ: 449.990

399.990
VERÐ: 459.990

3 SÆTA

259.990
VERÐ: 299.990

STÓLL

BROMLEY sófasett brúnt leður. Stóll: B: 111 H: 95 B: 95
2 sæta sófi B:170 D:95 H:95 cm.  3 sæta  B:220 D:95 H:95 cm. 

NÚNA

20.000
KR. AFSLÁTTUR

NÚNA

60.000
KR. AFSLÁTTUR

SÓFI

m.

NÚNA

40.000
KR. AFSLÁTTUR

STÓLL

MEST SELDI HÆGINDASTÓLL Í HEIMI

AMERÍSKIR DAGAR!
HÚSGAGNAHÖLLIN – fyrir lifandi heimili!

KOMIN Í 

KILJU Á 

ÍSLENSKU!

Gæti orðið skærasta 
stjarna UFC
Hróður bardagakappans Gunnars 
Nelson berst víða nú þegar dregur 
nær næsta slag hans í UFC 16. 
febrúar. Sá síðasti til að blanda sér 
í umræðuna um ágæti Gunnars er 
hinn vel þekkti skríbent Kevin Iole, 
sem segir í pistli á Yahoo! Sports að 
Gunnar hafi allt til brunns að bera til 

að verða ein skærasta 
stjarna UFC. Hann 
hafi bæði sýnt fram 
á bardagahæfileika 
og hugarfar til að 
ná upp á topp í 

veltivigtarflokki, 
þar sem fyrir 

eru á fleti 
fjölmargir af 
bestu kepp-

endum 
UFC. 
Hann 
þurfi að 
venja sig 

við sviðs-
ljósið ef fram fer 
sem horfir.  - þj

Barði á toppnum
Kvikmyndin Would You Rather, 
sem tónlistamaðurinn Barði, oftast 
kenndur við Bang Gang, samdi 
tónlistina í ásamt Daniel Hunt úr 
hljómsveitinni Ladytron, virðist hitta 
í mark. Myndin er í toppsæti lista 
iTunes í Bandaríkjunum yfir mest 
seldu hryllingsmyndirnar þessa 

helgi og í sæti númer 32 á 
heildarlistanum yfir allar 

kvikmyndir. Barði hefur 
einnig samið tónlist 

við hryllings-
myndina 

Häxan, sem 
og íslensku 
myndirnar 
Strákarnir 
okkar og 
Reykjavík 
Rotter-
dam.
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