
HEILBRIGÐISMÁL Velferðarráðherra 
og formaður velferðarnefndar 
Alþingis segja að til greina komi að 
skoða þörfina á svokölluðu neyslu-
rými fyrir sprautufíkla. Slík rými 
hafa verið starfrækt í nágranna-
löndunum og dregið úr smitsjúk-
dómum, aukið samtal við fíkla 
og komið í veg fyrir dauðsföll af 
 völdum of stórra skammta. 

Guðbjartur Hannesson velferðar-
ráðherra segir apótekin einu  staðina 
sem hafa verið ræddir í samhengi 
við neyslurými hér á landi. „Það 
hefur komið til álita að menn gætu 
leitað til apóteka undir eftirliti og 
fengið umsjón, ráðgjöf, nálar og 
jafnvel lyf,“ segir ráðherra. „Það er 
sjálfsagt og eðlilegt að taka svona 
mál upp á hverjum tíma, hvernig 
hægt er að sporna við áframhald-

andi notkun eða smithættu. En það 
er of snemmt að segja hvort þetta 
úrræði verður tekið upp, það er svo 
margt sem þarf að sinna.“

Velferðarnefnd Alþingis hefur 
ekki tekið málefni sprautufíkla 
sérstaklega fyrir, en Sigríður Ingi-
björg Ingadóttir, formaður nefndar-
innar, segir vert að opna umræðu 
um málið. Um opnun neysluher-
bergis segir hún umræðuna of stutt 
á veg komna til að segja af eða á. 

„Að mínu mati er svona þjónusta 
líkleg til að auka lífsgæði þessa 
fólks, draga úr skaða í umhverfinu 
og svo eykur þetta líkurnar á því að 
fólk hætti þar sem það fær ráðgjöf.“

Unnur Brá Konráðsdóttir, fulltrúi 
Sjálfstæðisflokks í velferðarnefnd, 
ætlar að opna umræðu um sprautu-
fíkla og neyslurými á nefndarfundi 
í dag. „Þetta er eitthvað sem við 
ættum að skoða og fá ráðuneytið í 
spjall um þetta.“  - sv

Stjórnmálamenn útiloka ekki að sett verði á fót aðstaða fyrir fíkla á Íslandi:

Apótekin hugsanleg neyslurými
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Kynningarblað Uppsetning, viðhald, hreinsun og ráðgjöf.

K2 Loftstokkahreinsun er fyrir-tæki sem sérhæfir sig í hreinsun loftræstikerfa hjá 
fyrirtækjum og í heimahúsum. Að sögn 
verkstjórans Magnúsar Ásmundssonar er 
einn helsti kostur fyrirtækisins að geta boðið 
upp á heildarlausn í hreinsun og viðhaldi 
loftræstikerfa. Viðskiptavinir geta fengið 
ráðgjöf og ástandsskoðun hjá fyrirtækinu 
sér að kostnaðarlausu, að sögn Magnúsar. 

„Ef viðskiptavin grunar að loftræsting sé 
ekki að virka sem skyldi getur hann  pantað 
ástandsskoðun hjá okkur. Okkar maður 
mætir á staðinn og fer yfir loftræstinguna 
með honum. Ef þörf er á hreinsun förum 
við yfir hvaða valmöguleikar eru í boði og 
gerum svo tilboð út frá óskum viðskiptavin-
arins, honum að kostnaðarlausu. Sumir vilja 
láta taka loftræstinguna í gegn, sem hefur 
kannski gleymst í mörg ár, en aðrir vilja 
koma hreinsun og viðhaldi loftræstikerfis í 
reglulega þjónustu. Þá setjum við upp þjón
ustusamning þa

pössum að ekki safnist of mikil fita í kerfin 
hjá þeim. Af og til vaknar grunur um myglu 
í loftræstikerfum og þá þarf að kanna það og 
bregðast hratt við ef sú er raunin.“

Loftræstikerfi eru víðaTil marks um þau ólíku verkefni sem K2 
Loftstokkahreinsun sinnir bendir Magnús 
á að loftræstikerfi leynast víða. „Við erum 
að hreinsa loftræstikerfi út um allt land. 
Meðal annars má nefna skrifstofubygging-
ar sem eru flestar með flókin loftræstikerfi 
og margar skrifstofur sem eru  komnar með 
kælirafta í loftin sem verður að passa vel upp 
á. Einnig má nefna einbýlis- og fjölbýlis-
hús, verksmiðjur, veitingastaði og margt 
fleira. Og ekki má gleyma skipa flotanum. 
Við hreinsum reglulega skip fyrir útgerðir 
landsins því þar skiptir ekki síður máli að 
loftræsting virki sem skyldi því ekki opna
menn glugga um borð tilf

alla leið inn til okkar. Við eyðum stórum 
hluta tíma okkar innandyra og ef loftið sem 
blæs inn til okkar þarf að ferðast  langar 
vegalengdir í gegnum óhreina loftstokka 
getur það haft slæm áhrif á líðan fólks,“ 
bætir hann við.

Snyrtile i

löngu lært að treysta því enda höfum við 
frá stofnun fyrir tækisins árið 1999 haft það 
sem markmið að veita viðskiptavininum 
bestu mögulegu þjónustu sem í boði er. Við 
viljum helst að fólk sjái engin umme kikomu okk ð

Öll loftræstikerfi þarf að hreinsa reglulegaK2 Loftstokkahreinsun sérhæfir sig í hreinsun og sótthreinsun 

loftræstikerfa og hefur yfir áratuga reynslu af hreinsun 

loft ræsti kerfa á Íslandi, hvort sem er á landi eða sjó. Fagmennska 

og góð þjónusta eru einkunnarorð fyrirtækisins.

Sigurður Jónsson þjónustufulltrúi og Magnús Ásmundsson verkstjóri hjá K2 Loftstokkahreinsun. MYND/VILHELM

Ef viðskiptavin grunar að loftræsting sé ekki að virka sem 

skyldi getur hann pantað ástandsskoðun hjá okkur. Okkar 

maður mætir á staðinn og fer yfir loftræstinguna með honum. 
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Emma Fexeus fór að blogga árið 
2005 til að fá útrás fyrir brennandi 
áhuga sinn á hönnun. EmmasDe-signBlogg er því elsta lífsstíls- og hönn-unarbloggsíðan í Svíþjóð og teygir les-endahópurinn sig um allan heim. Um 70 prósent þeirra sem fylgjast með blogg-inu eru í Evrópu og um 20 prósent í 

Norður-Ameríku. Í dag fær síðan hennar 35.000 heimsóknir á viku. 
Við spurðum hana hvort hún þekkti eitthvað til íslenskrar hönnunar.
„Ekki mikið. Ég þekki Ingibjörgu 

Hönnu Bjarnadóttur og Katrínu Ólínu Pétursdóttur þar sem hönnun þeirra selst vel í Svíþjóð. En ég er mjög forvitin

BIRTA Í HÚSIÐ
Þegar daginn er tekið að lengja langar marga til að fá liti í tilveruna. Hægt er að skapa sér litadýrð á margvíslegan hátt, til dæmis með því að kaupa ný handklæði í fallegum litum og lífga upp á baðherbergið. 

FRÆGASTI BLOGGARI 
SVÍA MÆTIR
HÖNNUNARMARS  Sænski hönnunarbloggarinn Emma Fexeus mætir á Hönn-unarMars. Síðan hennar www.emmas.blogg.se fær yfir 35.0000 heimsóknir á viku og er langmest lesna lífsstíls- og hönnunarbloggið í Svíþjóð.

Emma Fexeus fór að blogga árið 
2005 til að fá útrás fyrir brennandi 
áhuga sinn á hönnun. EmmasDe-signBlogg er því elsta lífsstíls- og hönn-unarbloggsíðan í Svíþjóð og teygir les-endahópurinn sig um allan heim. Um 70 prósent þeirra sem fylgjast með blogg-inu eru í Evrópu og um 20 prósent í 

Norður-Ameríku. Í dag fær síðan hennar 35.000 heimsóknir á viku. 
Við spurðum hana hvort hún þekkti eitthvað til íslenskrar hönnunar.
„Ekki mikið. Ég þekki Ingibjörgu 

Hönnu Bjarnadóttur og Katrínu Ólínu Pétursdóttur þar sem hönnun þeirra selst vel í Svíþjóð. En ég er mjög forvitin
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Fasteign í lifandi mynd
Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!100% þjónusta = árangur*
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Katrín til forystu
Katrín Jakobsdóttir hefur gefið kost 
á sér í sæti formanns VG en kosið 
verður um næstu helgi. Enginn hefur 
boðið sig fram til varaformanns en 
heimildir herma að flokksmenn séu 
í óða önn að máta varaformann við 
Katrínu.  4
Þurfa meiri tekjur  Sundlaugarnar í 
Reykjavík þurfa að auka tekjur sínar 
um 94 milljónir. Hugmyndir eru uppi 
um að hækka stök gjöld.  2
3.000 ný störf  Atvinnuleysi í Reykja-
vík dróst saman um rúm tvö prósent 
milli áranna 2010 og 2011. 6
Græða á óhollustufæði  Stóru fjöl-
þjóðlegu matvælafyrirtækin beita 
afli sínu til að hafa áhrif á opinberar 
reglur um matvælaframleiðslu. 8

SKOÐUN Eldri kynslóðin hverfur nú 
smám saman af hinu pólitíska sviði, 
skrifar Guðmundur Andri.   13

MENNING Sónar-hátíðin var haldin í 
fyrsta sinn í Hörpu um helgina. Fjöl-
breyttir listamenn stigu þar á svið. 22

SPORT Karlalið Stjörnunnar og 
kvennalið Keflavíkur urðu um helgina 
bikarmeistarar í körfubolta. 24 Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. 18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu. Meðallestur á tölublað, okt.-des. 2012. Meðallestur á tölublað, okt
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LANDBÚNAÐUR Gríðarleg  aukning 
varð í framleiðslu á hrossakjöti á 
Íslandi á síðasta ári og út flutningur 
á hrossakjöti þrefaldaðist nánast á 
milli ára. Meira hrossakjöt er flutt 
úr landi en selt er hérlendis.

Kjötið er aðallega selt til Rúss-
lands, Ítalíu, Sviss og Frakklands 
þar sem hefð er fyrir hrossakjöts-
áti, að sögn Huldu Geirsdóttur 
hjá Félagi hrossabænda. „Mest 
af  kjötinu fer á markað erlendis, 
nema kannski folaldakjötið,“ segir 
hún um útflutninginn.

Árið 2012 voru framleidd 1.500 
tonn af hrossakjöti samanborið 
við 878 tonn árið 2011.  Breytingin 
milli ára nemur 71,1 prósent. Sala 
á hrossakjöti hérlendis jókst jafn-
framt milli áranna 2011 og 2012, 
um 23,3 prósent, en sala á íslensku 
hrossakjöti  erlendis jókst um heil 
180,9 prósent og nam í fyrra 875,6 
tonnum miðað við 311,7 árið 2011.

Ástæðuna fyrir þessari miklu 
aukningu í bæði framleiðslu og 
sölu segir Hulda vera aukinn 

kostnað við að halda reiðhesta og 
gríðarlega eftirspurn eftir afurð-
inni. „Til dæmis er mikil ásókn nú 
í að slátra því það er dýrt að halda 
hross. Það getur jafnvel verið tölu-
verð bið í að koma hrossi í slátrun 
en markaðurinn er til staðar.“ 

Spurð hvort hross séu einhvers 
staðar ræktuð sérstaklega til 
manneldis á Íslandi segir Hulda 
fáa bændur standa í því. „Það er 
þó kannski sérstaklega á svæðum 
þar sem bændur hafa mikið land 
og stór stóð.“ 

Meðfram slíkri ræktun er þó 
 oftast reiðhestaræktun enda er 
hesturinn aðallega álitinn tóm-
stundagaman meðal Íslendinga. 
Hulda bendir hins vegar á að 
hrossakjöt sé góð hliðarafurð með 
reiðhestaræktun og nauðsynleg til 
þess að halda gæðum í reiðhesta-
rækt. „Ef maður ber þetta saman 
við aðrar búgreinar þá er ekkert að 
fá upp úr því að rækta hross fyrir 
kjötframleiðslu. Menn eru ekki í 
því til að lifa á því,“ segir hún.  - bþh

Meira flutt út 
af hrossakjöti 
en selst hér 
Útflutningur á hrossakjöti nær þrefaldaðist milli 
áranna 2011 og 2012. Mikil eftirspurn er eftir kjötinu 
og  kostnaður gerir hrossahald erfitt, segir Hulda 
Geirsdóttir, framkvæmdastjóri Félags hrossabænda.

Fréttir hafa borist um að lyf sem hættuleg gætu reynst 
mönnum hafi fundist í hrossaskrokkum í Bretlandi.
Kjötið af skrokkunum kann að hafa verið unnið og selt í 

matvæli víðar í Evrópu. 
Hulda Geirsdóttir segir íslenska hesta ekki fá mikið af 

lyfjum. Hérlendis gildi strangar reglur og til sé gagna-
grunnur sem geymir lyfjaskráningar hesta. Þeim hestum 
sem gefin hafa verið tiltekin lyf má ekki slátra. Hulda 
bendir þó á að útvötnunartími sé á flestum lyfjum sem 
gefin eru hestum. „Kjötinu þarf að fylgja vottun um að 

það sé í lagi og sú vottun fæst úr gagnagrunninum.“

➜ Íslenskar hestaafurðir 
gæðavottaðar

Bolungarvík 4°  SA 4
Akureyri 3°  S 4
Egilsstaðir 3°  S 2
Kirkjubæjarkl. 5°  NA 4
Reykjavík 6°  A 4

Milt í veðri    Víða fremur hægur vindur í 
dag en bætir í vind sunnan og suðvestan 
til síðdegis. Rigning um S- og V-vert landið. 
Hiti 0 til 9 stig, hlýjast við S-ströndina.  4

TEFLA DJARFT  Kínverska skáklandsliðið bar sigurorð af því íslenska á móti 
sem fram fór í Arion banka í Borgartúni um helgina. Alls tefldu liðin 72 skákir 
og náði kínverska liðið 47,5 vinningum en það íslenska 24,5. Að mótinu stóðu 
Skáksambandið og Kínversk-íslenska menningarfélagið. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Neyslurými (e. drug consumption rooms) eru staðir þar sem sprautufíklar 
geta notað vímuefni í hreinu og áhættulausu umhverfi undir eftirliti 
þjálfaðs starfsfólks. Þar fá fíklar hreinan búnað, samtal við ráðgjafa og 
lágmarks heilbrigðisþjónustu. Erlendis eru herbergin starfrækt í samstarfi 
við löggæslu og neytendur því ekki handteknir vegna neyslu sinnar.

Hvað er neyslurými?
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SAMFÉLAGSMÁL Aðgangseyrir í 
sundlaugar Reykjavíkurborgar 
ætti að fjármagna 70 prósent af 
rekstrarkostnaði lauganna, öðrum 
en fasteignakostnaði, frá árinu 
2015. Til þess að svo geti orðið þarf 
að auka tekjurnar um 94 milljónir 
á ári, sem samsvarar 170 þúsund 
stökum gjöldum fullorðinna í sund. 

Þetta kemur fram í skýrslu 
starfshóps borgarinnar um fram-
tíðarsýn sundlauganna. Aðgangs-
eyrir og aðrar tekjur sund lauganna 
eru nú tæplega 60 prósent af kostn-
aði þegar ekki er tekið tillit til 
fasteignakostnaðar. Heildartekjur 
lauganna árið 2011 voru 557,8 
milljónir króna. 

Hópurinn áréttar í skýrslunni 
þrjú meginstef í gjaldskrárstefnu. 
Í fyrsta lagi segir hópurinn mikil-
vægt að standa vörð um stórnot-
endur og barnafjölskyldur. Í öðru 
lagi vill hópurinn að eldri borg-
arar fái ekki ókeypis í sund eins 
og nú er heldur fái þeir afslátt af 
aðgangseyri, og í þriðja lagi vill 
hópurinn að stök gjöld hækki til 
að ná fram markmiðinu.

Hópurinn lagði einnig fram fjár-
festingaáætlun í skýrslunni, eins 
og Fréttablaðið greindi frá fyrir 
viku. Þar eru lagðar til sjö upp-
byggingartillögur. 

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins 
í hópnum sátu hjá við afgreiðslu 
skýrslunnar í starfshópnum. Þeir 
gerðu það einnig við afgreiðslu 
hennar í menningar- og ferða-
málaráði ásamt fulltrúum Vinstri 
grænna. Marta Guðjónsdóttir, 
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, segir  
Sjálfstæðismenn telja forgangs-
röðunina í fjárfestingaáætluninni 

ranga. Hún segir nauðsynlegt að 
fagráð fái að fjalla um skýrsluna, 
ýmislegt þarfnist frekari  skoðunar 
þótt margt gott sé í  skýrslunni. 
Þar á meðal séu áform um aukna 
kostnaðarhlutdeild sundlauga-
gesta.

Í bókuninni kemur það einnig 
fram. „Það vekur til dæmis mikla 
furðu að hefja eigi framkvæmdir 
við Sundhöll Reykjavíkur á þessu 
ári á sama tíma og ekki er gert ráð 
fyrir nema kennslulaug í Grafar-

holti og Úlfarsárdal og að ekki eigi 
að fara í endurbætur á laugarkeri 
í Laugardalslaug fyrr en árið 2016 
en eins og margsinnis hefur verið 
bent á er nauðsynlegt að fara í 
úrbætur þar sem fyrst öryggisins 
vegna,“ segir í bókuninni. „Til við-
bótar vilja fulltrúar Sjálfstæðis-
flokksins og Vinstri grænna ítreka 
að lögð verði áhersla á að lengja 
opnunartíma í stað þess að lagt 
verði í einstaka kostnaðarsamar 
framkvæmdir.“  thorunn@frettabladid.is

558
milljónir voru tekjur af 
aðgangseyri árið 2011. 

94
milljónir þarf til að hlutdeild 
aðgangseyris verði 70 prósent 
af rekstrarkostnaði lauganna. 

Leggja til hækkun á 
stökum sundmiða
Aðgangseyrir í sundlaugar borgarinnar á að fjármagna 70 prósent rekstrarins, en 
til þess þarf að auka tekjur um 94 milljónir á ári. Hækka þarf stök gjöld og hætta 
að gefa eldri borgurum ókeypis í sund, en standa á vörð um stórnotendur og börn.

SUNDHÖLLIN  Sjálfstæðismönnum þykir furðulegt að hefja eigi framkvæmdir við 
Sundhöllina á þessu ári en ekki eigi að bæta laugarker í Laugardalslaug fyrr en eftir 
þrjú ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Snorri, eruð þið að selja kaup-
staðalykt?
„Nei, en hún fer kaupstaðnum vel.“
Snorri Jónsson starfar hjá Reykjavik Distillery. 
Fyrirtækið hefur sett á markað rakspíra úr 
íslenskum sem jurtum sem nefnist Landi en 
fyrirtækið er þekktara fyrir áfengisframleiðslu.

SUÐUR-AFRÍKA Myndin af morð-
inu á Reeva Steenkamp, kærustu 
suðurafríska Ólympíuhlauparans 
Oscars Pistorius er að skýrast. 
Steenkamp var á föstudag skotin 
á heimili Pistorius sem hefur verið 
ákærður fyrir morð á henni.

Nágrannar heyrðu öskur úr 
húsi Pistorius áður en skothvellir 
glumdu um götuna. Pistorius hefur 
hins vegar sjálfur sagt lögreglu að 
hann hafi heyrt hljóð inni á baðher-
berg, náð í skammbyssu og skotið 
í gegnum hurð. Hann  neitar stað-

fastlega að hafa 
myrt Steenkamp 
af ásettu ráði.

Í gær bárust 
fregnir af því að 
lögreglan hefði 
fundið blóðuga 
krikketkylfu 
á heimi l inu. 
 Kannar hún nú 
hvort Steenkamp 

hafi verið lamin með kylfunni en 
hauskúpa hennar var kramin þegar 
bráðaliðar mættu á staðinn.

Þá hefur lögregla gefið í skyn 
að skýringar Pistorius á verkn-
aðinum standist ekki enda hafi 
Steenkamp verið í náttkjól þegar 
hún var  skotin. Grunar lögreglu 
að Steenkamp hafi fyrst verið 
skotin í svefnherbergi þeirra, því 
næst falið sig inni á baðherbergi 
og verið skotin þrisvar sinnum þar.

Vitni sem Pistorius hringdi 
í eftir skotárásina sá Pistorius 
bera blóðugan líkama hennar 
niður tröppur á heimili þeirra. 
Segir vitnið að Pistorius hafi 

verið í miklu uppnámi og að 
þau hafi saman reynt að stöðva 
 blæðinguna úr líkama hennar en 
án árangurs. 

Pistorius, sem er fótalaus, 
 hleypur á gervifótum frá Össuri og 
hefur verið áberandi í kynningar-
efni frá fyrirtækinu. Sigurborg 
Arnarsdóttir, upplýsingafulltrúi 
Össurar, vill ekkert segja til um 
hvort samstarfinu við Pistorius 
verður fram haldið. Fyrirtækið 
vill sjá hvernig málið þróast áður 
en það bregst frekar við. - mþl, sv

Lögregla telur skýringar hlauparans Oscars Pistorius á morðinu á kærustu hans ekki standast:

Blóðug kylfa fannst á heimili Pistorius

BERLÍN, AP Ísbjörninn Knútur sem fangaði hug og hjörtu heimsbyggð-
arinnar eftir að hann fæddist í dýragarðinum í Berlín árið 2006 hefur 
verið stoppaður upp. Knútur verður framvegis til sýnis á Náttúru-
minjasafninu í Berlín.

Knútur varð heimsfrægur á nokkrum dögum í desember árið 2006 
enda þótti hann yfirmáta krúttlegur. Hann var alinn upp af starfs-
fólki dýragarðsins þar sem móðir hans hafnaði honum af óþekktum 
ástæðum.

Hulunni var svipt af uppstoppuninni af Knúti á föstudag en hann 
lést eftir glímu við heilabólgu í mars 2011. - mþl

Hulunni svipt af uppstoppun ísbjarnarins Knúts:

Knútur til sýnis á ný

UPPSTOPPUNIN  Knútur lést einungis fjögurra ára gamall í mars 2011 eftir glímu 
við heilabólgu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNSÝSLA Ögmundur Jónasson innanríkisráð-
herra heimsótti í gær barnaheimili í Kolkata á 
Indlandi sem hefur átt í miklu og góðu samstarfi 
við Íslenska ættleiðingu (ÍÆ). Frá heimilinu hafa 
160 indversk börn verið ættleidd til Íslands. 

Anja Roy og fjölskylda hennar reka barnaheim-
ilið og var tekið vel á móti hinni íslensku sendi-
nefnd í gær. Með í för voru Hörður Svavarsson, 
formaður ÍÆ, Kristinn Ingvarsson framkvæmda-
stjóri, Guðmundur Einarsson, sendiherra Íslands 
á Indlandi, og fleiri fulltrúar frá innanríkisráðu-
neytinu. Heimsóknin er liður í ferð ráðherra og 
fylgdarliðs hans um Asíu. 

Roy lýsti yfir mikilli ánægju með heimsóknina. 
Í vikunni verður setin ráðstefna indverskra stjórn-
valda um nýjar indverskar ættleiðingarreglur. 
Einnig verður fundað með Ráðuneyti kvenna og 
barna er annast ættleiðingarmálaflokkinn á Ind-
landi, samkvæmt upplýsingum frá ÍÆ.

Ráðherra lýsti yfir í stuttu ávarpi á barnaheim-
ilinu að Íslendingarnir væru komnir til Indlands 
til að votta starfsemi þeirra virðingu lands og 
þjóðar og fyrir þeirra göfuga starf og farsæl sam-

skipti í rúman aldarfjórðung við Íslenska ættleið-
ingu og einnig til að kanna möguleikana á að eiga 
áfram bein samskipti við barnaheimilið.

 - sv

Starfsmenn barnaheimilis ánægðir með heimsókn íslenskra yfirvalda:

Ráðherra hitti munaðarlaus börn

LITLIR GLEÐIGJAFAR  Innanríkisráðherra, forsvarsmenn ÍÆ 
og sendiherra Íslands á Indlandi heimsóttu barnaheimili í gær 
þaðan sem 160 börn hafa verið ættleidd til Íslands.  
 MYND/ÍSLENSK ÆTTLEIÐING

SPURNING DAGSINS

UMFERÐARSLYS Hjón voru hætt 
komin þegar bíll þeirra valt 40 
metra niður gil og hafnaði í á við 
Bröttubrekku í gær. Samkvæmt 
lögreglunni í Borgarnesi komu 
vegfarendur farþegum bílsins 
til bjargar. Þeir höfðu samband 
við neyðarlínuna áður en þeir 
fóru niður í gilsbotninn og drógu 
 fólkið út úr bílnum. 

Hjónin voru með meðvitund 
og voru flutt með sjúkrabíl til 
Reykjavíkur þar sem þeim var 
komið undir læknishendur á 
Landspítalanum í Fossvogi. 

 - fb

Vegfarendur vel vakandi:

Björguðu hjón-
um úr gilsbotni

OSCAR PISTORIUS

LÖGREGLUMÁL  Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu stöðvaði 
í fyrrakvöld bifreið þar sem 
grunur lék á að bílstjóri væri 
undir  áhrifum fíkniefna. 

Fjórir menn voru í bílnum 
og voru þeir allir í bolum sem 
merktir voru bifhjólasamtök-
unum Outlaws.

Í fórum sínum voru 
 mennirnir með piparúða og 
nokkra hnífa. Auk fíkniefna-
aksturs voru  mennirnir kærðir 
fyrir brot á vopnalögum. Þeim 
var sleppt eftir skýrslutöku.

  - fb

Með piparúða og hnífa:

Fjórir Outlaws-
menn teknir
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VATÍKANIÐ, AP Benedikt sextándi 
páfi var tilfinningaríkur þegar 
hann ávarpaði tugi þúsunda gesta 
á Péturstorginu í Róm í gær. Var 
þetta í fyrsta sinn sem páfi kemur 
fram opinberlega frá því að hann 
tilkynnti að hann hygðist láta af 
embætti.

Þegar Benedikt lætur af emb-
ætti verður hann fyrsti páfinn í 
598 ár til að hætta. Mun hann þar 
með tapa öllum titlum og taka á 
ný upp sitt fyrra nafn, Joseph 
 Ratzinger.

Strax og páfi 
kynnti ákvörð-
un sína hófust 
vangaveltur um 
hver yrði eftir-
maður hans. Sá 
sem þykir lík-
legastur til að 
verða næsti páfi 
er ítalski kard-
inálinn Gian-

franco Ravasi. Þá eru háværar 
raddir um að Peter Turkson frá 
Gana verði kjörinn í starfið en 

hann yrði þar með fyrsti svarti 
páfinn. Þá þykja hinn  kanadíski 
Marc Ouellet og hinn ítalski 
Tarcisio Bertone einnig koma til 
greina. - mþl

598 ár
Þegar Benedikt lætur af 
embætti verður hann fyrsti 
páfi nn í 598 ár til að hætta. 

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur 
staðfest tveggja ára og þriggja 
mánaða fangelsisdóm yfir 46 
ára gömlum manni, Gísla Styff, 
fyrir að brjótast inn í bíl og stela 
þaðan verkfæri fyrir 600 þúsund 
krónur, hafa í fórum sínum fíkni-
efni og aka bíl undir áhrifum 
vímuefna.

Með broti sínu rauf Gísli skil-
orð 22 mánaða dóms sem hann 
hlaut árið 2008 fyrir ýmis brot. 
Sá dómur var því dæmdur upp. 
Sakaferill Gísla nær allt aftur til 
ársins 1991.  - sh

Dæmdur í Hæstarétti:

Rauf skilorð 22 
mánaða dóms

LÖGREGLUFRÉTTIR
Leit formlega hætt
Formlegri leit að Grétari Guðfinnssyni 
hefur verið hætt. Lögreglan á Siglufirði 
staðfesti þetta við Vísi í gær. Fyrst var 
lýst eftir Grétari 6. febrúar síðastliðinn 
en hann hafði þá sést á Siglufirði. 
Fjölmenn lið lögreglu og björgunar-
sveita leitaði Grétars allt þar til í gær að 
leit var formlega hætt.

KÓPAVOGUR
Lífeyrir og fasteignagjöld
Fulltrúi Samfylkingar í bæjarráði Kópa-
vogs hefur ítrekað fyrirspurn um laga-
legar heimildir Kópavogsbæjar til þess 
að reikna útgreiddan séreignarsparnað 
til tekna þegar afsláttur á fasteigna-
gjöld eldri borgara er reiknaður.

VÍSINDI Íslenskir vísinda- og 
tæknimenn eru meðal höfunda 
átta binda fræðsluverks um 
endurnýjanlega orku sem hlaut 
á dögunum hin viðurkenndu 
PROSE-verðlaun sem veitt eru 
fyrir stór alfræðirit.

Í fréttatilkynningu frá Nýsköp-
unarmiðstöð Íslands, Lands-
bókasafni og Elsevier-forlaginu í 
Oxford er heildarverkið á fimmta 
þúsund síður. Heilt bindi í verk-
inu, 300 blaðsíður, er helgað jarð-
hita og var bindið undir ritstjórn 
Þorsteins I. Sigfússonar, prófess-
ors og forstjóra Nýsköpunarmið-
stöðvar Íslands.

Verkið er varðveitt á Íslands-
deild Landsbókasafns. - ibs

Alfræðirit um jarðhita:

Íslendingar 
verðlaunaðir

TÆKNI
Nýrrar leikjatölvu beðið
Líklegt þykir að japanska tæknifyrir-
tækið Sony muni svipta hulunni af 
PlayStation 4 á miðvikudaginn. Nýju 
útgáfunnar hefur lengi verið beðið 
enda PlayStation 3 orðin rúmlega sex 
ára gömul. Þá er talið að nýja tölvan 
verði mun öflugri en fyrirrennarinn. 

FRÉTTASKÝRING
Hver verða í forystu VG í kosning-
unum?

Vinstrihreyfingin – grænt framboð 
mun ganga til kosninga með nýja 
forystu. Steingrímur J. Sigfússon, 
formaður flokksins, tilkynnti um 
það á laugardag að hann hygðist 
ekki gefa kost á sér til endurkjörs 
og Katrín Jakobsdóttir, varafor-
maðurinn, lýsti því yfir í gær að 
hún sæktist eftir formennskunni. 

Fátt getur komið í veg fyrir að 
Katrín verði formaður flokksins. 
Hún hefur gegnt varaformennsku 
síðan árið 2003 og verið nokkuð 
óumdeildur arftaki Steingríms. 
Helst hefur Svandís Svavarsdóttir 
verið nefnd sem mögulegur keppi-
nautur Katrínar en hún sagði í fjöl-
miðlum í gær að hún hygðist hvorki 
bjóða sig fram til formanns né 
varaformanns. 

Ögmundur Jónasson innanríkis-
ráðherra er staddur á Indlandi. 
Hann segir eðlilegt að menn fái 
tækifæri til að viðra óskir sínar á 
næstu dögum varðandi forystu í 
flokknum. Hvað hann varðar segir 
hann:

„Frá stofnun flokksins hef ég 
aldrei íhugað að bjóða mig fram til 
formennsku, þrátt fyrir ítrekaðar 
vangaveltur þar að lútandi.“

Fréttablaðið hefur  heimildir 
fyrir því að miklar hræringar séu 
farnar af stað í þá átt að Björn 
Valur Gíslason verði varafor maður. 
Hann er þingmaður  flokksins í 
Norðausturkjördæmi en gaf kost á 
sér í efsta sæti listans í for valinu 

í Reykjavík. Þar endaði hann í 6. 
sæti.

Björn Valur vildi ekki segja af 
eða á um framboð sitt þegar Frétta-
blaðið ræddi við hann. „Ég hef 
fengið hvatningu og áskoranir frá 
fólki sem ég tek mark á varðandi 
varaformennskuna en vil að öðru 
leyti ekki tjá mig um það í bili.“

Heimildir Fréttablaðsins herma 
að um nokkurt skeið hafi staðið yfir 
hreyfingar um að koma Birni Val 
ofar á framboðslistann í Reykjavík. 
Þeim er ekki lokið en dregist hefur 
að kynna lista flokksins í kjördæm-
unum tveimur.

Árni Þór Sigurðsson hefur 
 einnig verið nefndur til  sögunnar. 
Það þykir vinna gegn honum að 
hann kemur einnig úr Reykja-
vík, var með Katrínu í borgar-
pólitíkinni.

Þá er einnig horft til yngri 
kandídata og hefur nafn Edwards 
Huijbens verið nefnt til  sögunnar. 
Hann skipar þriðja sæti fram-
boðslistans í Norðausturkjör-
dæmi. Edward var nýlentur í 
Leifsstöð þegar Fréttablaðið 
ræddi við hann í gær og sagðist 
ekkert hafa velt slíkum hlutum 
fyrir sér. kolbeinn@frettabladid.is

Miklar vangaveltur 
um varaformennsku
Steingrímur J. Sigfússon gefur ekki kost á sér til áframhaldandi formennsku í VG. 
Fátt getur komið í veg fyrir að varaformaðurinn Katrín Jakobsdóttir taki við for-
mennskunni um næstu helgi. Líklegast að næsti varaformaður verði karlmaður.

HORFT TIL FORMENNSKU  Katrín Jakobsdóttir hefur lýst því yfir að hún gefi kost 
á sér til formennsku í Vinstri grænum. Enginn hefur gefið kost á sér enn í embætti 
varaformanns. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HAGTÖLUR Konum fjölgaði meira 
en körlum í fyrra, um 1,4 prósent 
á móti 0,03 prósentum karla, sam-
kvæmt tölum Hagstofu Íslands. 
Í byrjun árs voru landsmenn alls 
321.857 og hafði fjölgað um 2.282 
frá sama tíma árið 2012. 

Íbúum á höfuðborgarsvæðinu 
hafði fjölgað um 2.081 á árinu, eða 
um 1,0 prósent. „Hlutfallslega varð 
fólksfjölgunin hins vegar mest á 
Vestfjörðum, þar sem fjölgaði um 
1,1 prósent, eða 77 frá síðasta ári,“ 
segir Hagstofan.  - óká

Landsmenn eru 321.857:

Fjölgunin meiri 
í hópi kvenna

KVENNAFRÍDAGURINN 2010  Meðan 
fjöldi karla stóð næstum í stað fjölgaði 
konum í fyrra.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Páfi kom í gær fram opinberlega í fyrsta sinn frá því að hann tilkynnti að hann ætlaði að hætta:

Ganverskur kardináli gæti orðið næsti páfi

VIÐ MUNUM SAKNA ÞÍN  Tugir þús-
unda söfnuðust saman á Péturstorginu í 
gær þegar páfi hélt ávarp. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

PETER TURKSON
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Veðurspá

Miðvikudagur
5-15 m/s, hvassast SV-til.

RAUÐAR TÖLUR Í KORTUNUM  fyrir allt landið næstu daga. Vætusamt verður S- og 
V-lands og strekkings vindur með S- og SV- ströndinni. Heldur rólegra N- og A-til og 
ætti að sjást til sólar þar um tíma í dag og á morgun. Hiti að 9 stigum syðst.
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Dell tölvubúnaður er öflugur, traustur og áreiðanlegur 
og nýtur sín sérlega vel í kröfuhörðum verkefnum 
fyrir atvinnulífið.

Allar vélarnar eru með fimm ára ábyrgð á varahlutum 
og þriggja ára ábyrgð á verkstæði.

Guðrúnartún 10  |  105 Reykjavík  |  Sími 440 9000  |  advania@advania.is  |  www.advania.is  

Nánari upplýsingar má finna á www.advania.is/tilbod, í síma 440 9010 
eða í tölvupósti á sala@advania.is

Tilboðið gildir á meðan birgðir endast. Verð með vsk.

Magnað  

á Dell tölvum
tilboðsverð

Hagkvæm og áreiðanleg
Dell Optiplex 3010 borðtölva er 
vinnustöð fyrir hvaða skrifstofu
sem er.
Verð áður: 179.090 kr.
Verð nú: 109.990 kr.

Endingargóð fyrir kröfuharða 
Dell Latitude E6430 fartölva er með 
styrkta umgjörð og hágæða 9 cellu ra�löðu.

Verð áður: 319.990 kr.
Verð nú: 204.990 kr.

Öflugur vinnuhestur á góðu verði
Dell Latitude E5430 fartölva er með styrkta 
umgjörð og hentar því vel fólki á ferðinni. 

Verð áður: 266.090 kr.
Verð nú: 169.990 kr.

A�astamikil og hraðvirk vinnustöð
Dell Optiplex 7010 borðtölva fyrir 
kre�andi verkefni.

Verð áður: 219.090 kr.
Verð nú: 134.990 kr.
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EFNAHAGSMÁL Raunávöxtun eigna 
Lífeyrissjóðs verzlunarmanna 
var 8,5 prósent á árinu 2012. 
Þetta er langmesta ávöxtun sem 
orðið hefur á eignum sjóðsins frá 
bankahruni og umtalsvert meiri 
en 3,5 prósenta viðmiðunar-
ávöxtunarkrafa lífeyrissjóðanna.

Lífeyrissjóður verzlunar-
manna er í hópi stærstu lífeyris-
sjóða landsins. Í lok síðasta árs 
voru eignir hans 402 milljarðar 
króna og höfðu þá aukist um 56 
milljarða á einu ári.

Eins og áður sagði var raun-
ávöxtun eigna sjóðsins 8,5 pró-
sent en nafnávöxtun var 13,4 pró-
sent. Tryggingafræðileg staða 
sjóðsins batnaði á árinu vegna 
þessarar góðu ávöxtunar. Var 
hún metin -0,4 prósent um ára-
mótin samanborið við -2,3 pró-
sent í lok árs 2011 og -3,4 prósent 
í lok árs 2010.

Á árinu 2012 greiddi  sjóðurinn 
um átta milljarða í lífeyri til 
ríflega ellefu þúsund sjóð-
félaga. Voru lífeyrisgreiðslur 15 

 prósentum meiri en árið áður. 
Á sama tíma námu iðgjöld til 
 sjóðsins næstum 18 milljörðum.

Í lok ársins 2012 voru um 28 
prósent af eignum sjóðsins í 
dreifðu safni erlendra verð-
bréfa, 29 prósent í innlendum 
ríkistryggðum skuldabréfum, 
10 prósent í safni sjóðfélagalána 
og 9 prósent í bankainnstæðum. 
Þá var innlend hlutabréfaeign 
12 prósent af eignum sjóðsins og 
önnur skuldabréf 12 prósent af 
eignum. - mþl

Um 8,5% raunávöxtun hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna á árinu 2012, langt umfram ávöxtunarkröfu:

Gott ár hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna
Hrein eign til 
greiðslu lífeyris
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1. Hvað var loftsteinninn sem sprakk 
yfi r Úralfjöllum á föstudag þungur?
2. Hvar í Reykjavík verða brátt 
reist þrjú stór fjölbýlishús með 175 
íbúðum?
3. Við hverja tefl di íslenska skáklands-
liðið um helgina?

SVÖR

1. 10 tonn 2. Við Mánatún 3. Kínverska 
skáklandsliðið

ATVINNUMÁL Skráð atvinnuleysi í 
Reykjavík í desember 2012 var 6 
prósent og hafði lækkað um 2,1 pró-
sent frá sama mánuði 2010. Þetta 
kemur fram í tölum sem Skrifstofa 
borgarstjóra tók saman, í samvinnu 
við Hagstofu Íslands, og Vinnu-
málastofnun, og kynntar voru í 
minnisblaði í borgarráði í síðustu 
viku. Atvinnuleysi í Reykjavík er 
þó ívið hærra en á landinu öllu þar 
sem það er 5,7 prósent.

Þar kemur einnig fram að á 
árabilinu 2010 til 2012 hafa orðið 
til 3.000 ný störf í höfuðborg-
inni. Flest þeirra hafa orðið til á 
hinum almenna vinnumarkaði, en 
í minnis blaðinu kemur fram að 
gera megi ráð fyrir því að vinnu-
átaksúrræði Vinnumálastofnunar 
hafi skilað um 570 manns störfum 
og þar sé hlutur Reykjavíkurborgar 
250 manns.

„Það er auðvitað atvinnulífið í 
borginni sem hefur skilað mestu 
af þessum vexti en við höfum lagt 
okkur fram við að styðja við bakið 
á því,“ segir Dagur B. Eggertsson, 
formaður borgarráðs.

Hann segir ferðaþjónustuna hafa 
komið sterka inn á síðustu árum 
en einnig skapandi greinar eins 
og kvikmyndagerð. Jákvætt sé að 
mikill vöxtur sé í litlum og meðal-
stórum fyrirtækjum. „Svo átta sig 
kannski ekki allir á því en bygg-
ingariðnaðurinn er farinn aftur af 
stað með íbúðabyggðum í Reykja-
vík og framkvæmdum við hótel- og 
gistirými til að fylgja eftir þessari 
miklu fjölgun ferðamanna.“

Reykjavíkurborg hefur sett fjár-
muni í vinnumarkaðsátök en Dagur 
segir að kannski séu mikil vægustu 

ákvarðanirnar þær sem kosta 
 ekkert. Þar vísar hann til breyt-
inga á skipulagi varðandi litlar og 
meðalstórar íbúðir.

Þegar menntunarstig er skoðað 
sést að mest er fækkun atvinnu-
lausra í hópi þeirra sem eingöngu 
hafa grunnskólapróf, eða ríflega 

1.000 manns. Hjá háskóla mennt-
uðum fækkar atvinnulausum um 
300. Þegar litið er til atvinnugreina 
er fækkun atvinnulausra mest í 
hópi þeirra sem vinna við mann-
virkjagerð, rétt um 500 manns, og í 
verslun fækkar atvinnulausum um 
350 manns.

Eins og sést á grafinu hér til 
 hliðar er atvinnuleysi mest í póst-
númeri 111, eða Breiðholti.

 kolbeinn@frettabladid.is

Um 3.000 ný störf í 
Reykjavík frá 2010
Atvinnuleysi í Reykjavík lækkaði um rúm tvö prósent á milli áranna 2010 og 2011. 
Störfum í höfuðborginni hefur fjölgað um 3.000 frá 2010 til 2012. Flest störfin hafa 
orðið til á almennum vinnumarkaði. Atvinnuleysið er mest í Breiðholti.

37 fórust og 100 særðust í Írak

1 ÍRAK Að minnsta kosti 37 fórust og meira en eitt hundrað særðust þegar 
bílsprengja sprakk í verslunarhverfi í Bagdad í Írak. Þrátt fyrir sprenging-

una hefur dregið úr ofbeldi í Írak en það náði hámarki fyrir sex til sjö árum. 
Uppreisnarsinnar hafa samt iðulega staðið fyrir banvænum árásum á íraskar 
öryggissveitir og almenna borgara. Þetta var í þriðja sinn í þessum mánuði 
sem slík árás hefur valdið dauða meira en tuttugu manns á einum degi. 

Köstuðu eggjum og tómötum

2 BÚLGARÍA Þúsundir Búlgara mótmæltu hækkandi rafmagns- og hitaveitu-
reikningum í höfuðborginni Sofíu í gær. Mótmælendur lentu í átökum 

við lögreglu og köstuðu einnig eggjum og tómötum í opinberar byggingar. 
Lögreglan átti í miklum vandræðum með að halda fólkinu frá byggingunum 
en engin meiðsl urðu á fólki. Svipaðar mótmælaaðgerðir hafa framið fram í 
öðrum borgum í Búlgaríu og stundum hafa mótmælendur stöðvað umferð um 
fjölfarna þjóðvegi. 

Byssumenn rændu sjö starfsmönnum

3 NÍGERÍA Byssumenn réðust á vinnubúðir verktakafyrirtækis í norðurhluta 
Nígeríu, drápu öryggisvörð og rændu sjö erlendum starfsmönnum. Þeir 

eru frá Bretlandi, Grikklandi, Ítalíu, Líbanon og Filippseyjum. Enginn hafði lýst 
ábyrgðinni á hendur sér í gær en íslamska öfgahreyfingin Boko Haram hefur 
gert slíkar árásir undanfarið í norðurhluta Nígeríu en enga jafn umfangsmikla 
og þessa.  

REYKJAVÍK  Þótt atvinnuleysi hafi 
lækkað um 2,1 prósent á tveimur árum 
í Reykjavík er það enn aðeins yfir lands-
meðaltalinu, eða 6 prósent á móti 5,7 
prósentum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

 Svo átta 
sig kannski 
ekki allir á 

því en bygg-
ingariðnaður-
inn er farinn 
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stað …

Dagur B. Eggertsson, 
formaður borgarráðs
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Fiskidagar
ALLUR FERSKUR FISKUR  

1390

Gildir um allan ferskan fisk, hvort heldur sem pakkaður eða úr fiskborði.
Fiskborð eru í Kringlunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Akureyri.
Gildir 18. - 22. febrúar.
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BL  Sævarhöfða 2 110 Reykjavík 525 8000

Bílahúsið / Reykjanesbæ / 421 8808  –  Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622  –  Bílasala 
Akureyrar / Akureyri / 461 2533  –  Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070

SHIFT_

Eyðsla:

4,2 l/100 km*
Eyðsla:

RENAULT MEGANE II SPORT TOURER
1.5 dísil, sjálfskiptur. Verð 3.890 þús. kr.
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DACIA DUSTER – 4x4
Dísil, beinskiptur. Verð 4.090 þús. kr. Eyðsla:

5,1 l/100 km*
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DACIAA DUUDUSTSTS ERER 4 4

SKYNSAMLEG
KAUP

Hrikalega gott verð

SHIFT_

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

4,6 l/100 km*

ELDSNEYTI
MINNA

NÝIR SPARNEYTNIR BÍLAR

FER 1.428 KM

Á EINUM TANKI
M.v. blandaðan akstur

VINSÆLASTI

SPORTJEPPINN
Samkv. Umferðarstofu 2012

SUBARU XV – 4x4
Bensín, sjálfskiptur. Verð 5.590 þús. kr. Eyðsla:

6,6 l/100 km*

SPARNEYTINN
SUBARU

Ný vél, aukinn bensínsparnaður

STJÓRNSÝSLA Ríkisendurskoðun 
áætlar að bótasvik í almanna-
tryggingakerfinu geti numið allt 
að 3,4 milljörðum króna á ári. Því 
telur embættið að efla þurfi eftir-
lit, meðal annars að rýmka laga-
heimildir Tryggingastofnunar 
til að afla og vinna með persónu-
upplýsingar. Eins að rýmka þurfi 
heimildir stofnunarinnar til að 
beita viðurlögum við bótasvikum 
því mikilvægt sé að viðurlög séu 
þannig að þau fæli fólk frá því að 
reyna að svíkja út bætur. Þetta 
kemur fram í skýrslu Ríkisendur-
skoðunar um eftirlit Trygginga-

stofnunar með bótagreiðslum í 
almannatryggingakerfinu. 

Fram kemur að á árunum 2011–
2012 stöðvaði stofnunin órétt-
mætar greiðslur sem námu samtals 
tæplega 100 milljónum króna á árs-
grundvelli. Ekki liggur fyrir mat 

á ætluðu umfangi bótasvika hér á 
landi en í Danmörku er  áætlað að 
þau nemi á bilinu 3–5% af heildar-
fjárhæð bótagreiðslna. Sé miðað 
við þetta hlutfall má ætla að bóta-
svik hér nemi í heild  tveimur til 3,4 
milljörðum króna á ári. 

Talið er að hætta á svikum 
eða mistökum við bótagreiðslur 
sé einkum tengd upplýsingagjöf 
fólks um búsetu, hjúskaparstöðu 
og tekjur. Þannig eru dæmi um að 
foreldrar sem eru í sambúð skrái 
sig sem einstæða til að fá hærri 
greiðslur en þeir eiga rétt á, segir 
í tilkynningu.  - shá

Ríkisendurskoðun vill að Tryggingastofnun fái rýmri heimildir til eftirlits:

Bótasvik allt að 3,4 milljarðar
3-5%
Séu bótasvik 3 til 5% af 
bótagreiðslum hérlendis 
námu þau 2 til 3,4 mil-
ljörðum árið 2011. 

BRETLAND Fjölþjóðleg stórfyrir-
tæki í matvöru- og drykkjarfram-
leiðslu grafa kerfisbundið undan 
markmiðum stjórnvalda í heil-
brigðismálum. Þau beita til þess 
sömu aðferðum og tóbaksiðnaður-
inn gerði áratugum saman.

Þetta fullyrðir hópur vísinda-
manna í breska læknatímaritinu 
The Lancet. 

Með því að framleiða og selja 
óhollustufæði í stórum stíl eiga 
þessi stórfyrirtæki stóran þátt 
í því hve algengir ósmitnæmir 
sjúkdómar á borð við krabbamein, 
sykur sýki og hjartasjúkdóma eru.

Vísindamennirnir hvetja stjórn-
völd til að taka höndum saman 
gegn þessum fyrirtækjum og 
herða mjög allar reglur um mat-
vælaframleiðslu til að tryggja 
betra heilsufar.

„Óhollustuiðnaðurinn á ekki að 
hafa neitt hlutverk við að móta 
stefnu stjórnvalda einstakra ríkja 
eða alþjóðasamfélagsins gagnvart 
ósmitnæmum sjúkdómum,“ er ein 
helsta niðurstaða þeirra.

Í grein þeirra í The Lancet segja 
þeir að greina megi fjórar megin-
leiðir sem fjölþjóðleg matvæla fyrir-
tæki fara til þess að grafa undan 
heilbrigðisstefnu stjórnvalda.

Fyrsta leiðin er sú að hafa áhrif 
á niðurstöður rannsókna.  Greining 
á þeim rannsóknum, sem  gerðar 
hafa verið á hollustu matvæla, 
leiddi í ljós að þær rannsóknir, sem 
styrktar voru alfarið af matvæla- 
og drykkjarvöruframleiðendum, 
voru fjórum til átta sinnum lík-
legri en aðrar rannsóknir til að 
gefa af sér niðurstöður sem voru 
styrktarfyrirtækjunum í hag.

Önnur leið er sú að fá stjórn-
völd og vísindamenn í lið með sér 
og taka beinan þátt í að móta þær 
reglur sem settar eru um mat-
vælaframleiðslu.

Þriðja leiðin er sú að þrýsta á 
stjórnmálamenn og embættis-
menn, til dæmis með því að 
styrkja kosningasjóði þeirra sem 

eru andvígir miklu opinberu eftir-
liti. Dæmi er nefnt af því að banda-
rískir sykurframleiðendur hótuðu 
Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni 
með því að þeir myndu þrýsta á 
Bandaríkjastjórn til að fá hana til 
að hætta að leggja fé til stofnun-
arinnar vegna þess að hún hafði 
lagt áherslu á að tengsl væru milli 
sykurneyslu og ósmitnæmra sjúk-
dóma.

Fjórða leiðin er svo sú að hvetja 
kjósendur til að andmæla opin-
berum reglum um matvælafram-
leiðslu en hvetja þess í stað til 
almennrar fræðslu og upplýsinga-
gjafar, sem hefur ekki reynst jafn 
áhrifarík.

Allar þessar aðferðir eru nauða-
líkar þeim sem tóbaksiðnaðurinn 
beitti með góðum árangri ára-
tugum saman. gudsteinn@frettabladid.is

Nota sömu aðferðir 
og tóbaksfyrirtækin
Stóru fjölþjóðlegu matvælafyrirtækin beita afli sínu óspart til að hafa áhrif á 
opinberar reglur um matvælaframleiðslu. Breska læknatímaritið Lancet sakar þau 
um að grafa undan heilbrigðismarkmiðum til að geta grætt á óhollustufæði sínu.

SYKUR  Óhollustuiðnaðurinn vill ekki láta segja sér fyrir verkum. NORDICPHOTOS/AFP

Ósmitnæmir sjúkdómar eru til dæmis hjarta- og æðasjúkdómar, krabba-
mein, sykursýki, andleg veikindi, langvinnir öndunarfærasjúkdómar og 
ýmsar raskanir á beina- og vöðvakerfi líkamans. 

Um 77 prósent af sjúkdómabyrði Evrópuríkja stafa af sjúkdómum af 
þessu tagi og til þeirra má rekja 86 prósent allra dauðsfalla í Evrópuríkjum. 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin fullyrðir að með viðeigandi ráðstöfunum 
væri hægt að koma í veg fyrir megnið af þessum sjúkdómum.

Ósmitnæmir sjúkdómar

FANGELSISMÁL Aldrei hafa fleiri 
erlendir ríkisborgarar setið inni í 
fangelsum á Íslandi og í fyrra. Á 
árinu 2012 sat 91 útlendingur af 
sér dóm, samkvæmt nýjustu tölum 
frá Fangelsismálastofnun. 

Á sama tíma og útlendingum 
í fangelsum fjölgar hér á landi 
dregst fjöldi erlendra ríkisborgara 
saman. Árið 2010 voru þeir 21.701, 
árið 2011 21.143 og í fyrra var 
talan komin niður í 20.957. Þetta 
gerir fækkun um 744 einstaklinga 
á tveimur síðustu árum. 

Árið 2011 voru 89 erlendir  fangar 
á landinu, sem var líka fjöldamet, 
og árið þar áður voru þeir 62. 

Hlutfall fanga sem ekki eru 
búsettir hér á landi hefur þó farið 
lækkandi síðasta áratug og helst 
nú í rúmum 60 prósentum. Til 
samanburðar má geta þess að árið 
2000 voru sjö erlendir fangar á 
landinu, þar af voru sex sem ekki 
bjuggu hér, eða 85 prósent. Árið 
2005 voru 33 af 37 útlendingum í 
steininum búsettir annars staðar. 

 - sv

Alls sat 91 erlendur ríkisborgari í fangelsi hérlendis í fyrra:

Metfjöldi útlendinga í fangelsi

MEIRIHLUTINN BÝR ERLENDIS  Meiri-
hluti erlendra fanga sem eru hér á landi 
eru ekki búsettir á Íslandi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Við bjóðum
góða þjónustu

Viðskiptavinir 
Íslandsbanka eru 
þeir ánægðustu á 
fyrirtækjamarkaði

Þegar forsvarsmenn fyrirtækja eru spurðir eru ánægðustu viðskiptavinir 
fjármálafyrirtækja hjá Íslandsbanka

Í árlegri fyrirtækjakönnun Capacent er meðal annars spurt um ánægju með 
þjónustu aðalviðskiptabanka. Síðustu þrjú ár hefur Íslandsbanki fengið bestu 
einkunnina úr svörum stjórnenda stærstu fyrirtækja landsins.

Við þökkum viðskiptavinum okkar fyrir ánægjulegt samstarf undanfarin ár   
og hlökkum til að halda áfram að veita þeim góða þjónustu í framtíðinni.

Hjörtur Þór Steindórsson hefur margra ára 
reynslu á sviði orkumála, bæði innanlands 
og erlendis. 

Hjörtur er viðskiptastjóri Orkuteymis 
Íslandsbanka.
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MENNING Djúpið var kosin kvik-
mynd ársins á Edduverðlauna-
hátíðinni sem fór fram með 
pompi og prakt í Eldborgarsal 
Hörpu á laugardagskvöld.  Djúpið 
hlaut ellefu Eddur á hátíðinni, 
meðal annars fyrir kvikmynda-
töku, klippingu og leikstjórn.
Spennumyndin Svartur á leik 
hlaut þrenn verðlaun, fyrir hand-
rit ársins og leikara og leikkonu 
í aukahlutverki, sem féllu í skaut 
Maríu Birtu Bjarnadóttur og 
Damon Younger. Ólafur Darri 
Ólafsson í Djúpinu og Sara Dögg 
Ásgeirsdóttir í sjónvarps þáttunum 
Pressu voru valin leikari og leik-
kona ársins í aðalhlutverki.

Pressa 3 var valin leikið sjón-
varpsefni ársins og titillinn sjón-
varpsmaður ársins, sem áhorf-
endur völdu í símakosningu á 
meðan á útsendingu Eddunnar 
stóð, kom í hlut Björns Braga 
Arnarssonar í Týndu kynslóð-
inni. Kastljós var valinn besti 
frétta- eða viðtals þátturinn 
og Hrafnhildur, heimildar-
mynd um kynleiðréttingu, var 

valin besta heimildarmyndin.
Steindi jr. og Saga Garðars dóttir 
vöktu líklega mesta athygli á 
þessari fjórtándu uppskeruhá-

tíð Íslensku kvikmynda- og sjón-
varpsakademíunnar, með nánum 
atlotum sínum á sviðinu í Eld-
borgarsalnum.  - fb

Skólaþing epli.is
Norðlingaskóla

Miðvikudaginn 20. feb

Dagskrá:
Kl. 13:30 - Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson setur ráðstefnuna 
Kl. 14:00 - Abdul Chohan frá ESSA Academy
Kl. 15:00 - iPad vinnustofur 

Nánari dagskrá á:
epli.is/skolar

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

VERÐ kr. 9.890 þús.
Rnr.1151731.

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

CHEVROLET CAPTIVA 7manna
Nýskr. 09/11, ekinn 25 þús km.
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 6.190 þús.
Rnr.151751.

SUZUKI GRAND VITARA PREM.
Nýskr. 06/11, ekinn 41 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur. 
Rnr.151520

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

VERÐ kr. 4.490 þús.
Rnr.-190612. 

HONDA CRV EXECUTIVE
Nýskr. 09/07, ekinn 110 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 3.290 þús.
Rnr.-280464. 

BMW 120d 
Nýskr. 04/08, ekinn 90 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 

Verð kr. 3.570 þús.
Rnr.190658. 

HYUNDAI I30 STYLE
Nýskr. 09/08, ekinn 52 þús. km.
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 2.550 þús.
Rnr.201099.

VERÐ kr.

4.490 þús.

Gerðu frábær kauphjá Bílalandi BL

Gott úrval
af 4x4 bílum

Tökum notaðan uppí notaðan! Erum í samningsstuði!

SIGURVEGARI  Damon Younger var valinn besti leikarinn í aukahlutverki fyrir 
frammistöðu sína í Svartur á leik. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Edduverðlaunahátíðin var haldin í 14. sinn í Eldborgarsalnum í Hörpu:

Djúpið kvikmynd ársins 2012
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Steinunn
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steinunn@frettabladid.is

„Framsóknarflokkurinn vill að stökkbreytt 
verðtryggð húsnæðislán verði leiðrétt. 
Framsóknarflokkurinn hefur lagt fram ítar-
legar tillögur til lausnar skuldavanda heim-
ila. Afstaða Framsóknarflokksins er ein-
dregið sú að ekkert geti réttlætt að lánþegar 
verðtryggðra húsnæðislána sitji einir uppi 
með afleiðingar þess að lánin stökkbreyttust 
af völdum efnahagshruns.“  

Þetta var meðal þess sem var samþykkt á 
flokksþingi framsóknarmanna sem fram fór 
helgina 8.–9. febrúar.

Skilaboð fulltrúa á þinginu til  þjóðarinnar 
eru ótvírætt þau að leita eigi áfram leiða til 
að leiðrétta verðtryggð húsnæðislán sem 
stökkbreyttust í efnahagshruninu. 

Þingmenn Framsóknarflokksins hafa frá 
árinu 2009 lagt fram tillögur um leiðrétt-
ingar á lánum heimila og aðgerðir til 
afnáms verðtryggingar á neytendalánum. 
Því miður hafa tillögurnar ekki náð fram 
að ganga og því búum við enn við óbreytt 
ástand. Verðtrygging húsnæðislána hefur 
lengi sætt mikilli gagnrýni. Eðlilega finnst 
mörgum undarlegt að þegar kaffi hækkar 
eða ríkisvaldið eykur álögur á bensín hækki 
húsnæðislánin þeirra. Margoft hefur verið 
bent á að verðtrygging sé ekki lögmál. 

Brot gegn neytendalögum
En hvað gerist ef verðtrygging húsnæðis-
lána verður dæmd ólögleg? Elvíra Mendez 

Pinedo, dósent í Evrópurétti við Háskóla 
Íslands, hefur fært fyrir því sannfærandi 
rök að verðtrygging brjóti gegn neytenda-
lögum með tvennum hætti. Í fyrsta lagi 
verði lántakandi að geta séð hvernig höfuð-
stóll lánsins muni þróast út lánstímann og í 
öðru lagi megi ekki breyta lánsupphæð eftir 
á. Þá hefur Verkalýðsfélag Akraness höfðað 
mál fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur um það 
hvort verðtrygging standist lög um verð-
bréfaviðskipti og tilskipun Evrópuréttar.

Hafi Elvíra rétt fyrir sér og/eða ef Hér-
aðsdómur dæmir Verkalýðsfélaginu í hag 
mun það að sjálfsögðu undirstrika réttlæti 
og mikilvægi þess að lán verði leiðrétt.

Hvað sem því líður munu þingmenn 
Framsóknar halda áfram baráttunni fyrir 
leiðréttingu og afnámi verðtryggingar á 
nýjum neytendalánum þar sem fátt er jafn 
mikilvægt og að gera íslenskum fjöl skyldum 
kleift að komast úr fjötrum skulda eins 
fljótt og frekast er unnt. Það að gera ekki 
neitt fyrir skuldsettar fjölskyldur getur 
varla verið valkostur því heimilin eru undir-
staða alls efnahagslífsins.

Verðtryggingin ólögleg?
FJÁRMÁL

Gunnar Bragi 
Sveinsson
alþingismaður

➜ Skilaboð fulltrúa á þinginu til 
þjóðarinnar eru ótvírætt þau að 
leita eigi áfram leiða til að leiðrétta 
verðtryggð húsnæðislán …

Steingrímur lætur af formennsku
Þau pólitísku stórtíðindi voru gerð 
opinber á laugardag að Steingrímur 
J. Sigfússon hygðist láta af embætti 
formanns Vinstri grænna. Stein-
grímur hefur gegnt embættinu frá 
stofnun flokksins árið 1999 og hefur 
verið ótvíræður talsmaður hans út 
á við frá upphafi. Steingrímur ætlar 
þó að halda áfram í stjórnmálum og 
mun leiða lista Vinstri grænna 
í Norðausturkjördæmi í 
Alþingiskosningunum í vor.

Heldur þó 
áfram í stjórnmálum
Sú ákvörðun Steingríms 
að halda áfram í 
stjórnmálum þrátt 
fyrir að hætta 

sem formaður vakti athygli sumra 
enda flestir flokksformenn síðustu 
ára horfið af stjórnmálasviðinu 
samhliða því að láta af formennsku. 
Hitt hefur þó reyndar verið glettilega 
algengt í íslenskri stjórnmálasögu. Á 
vinstri vængnum sátu þeir Ragnar 
Arnalds og Svavar Gestsson lengi á 
þingi eftir að hafa látið af formanns-
embætti Alþýðubandalagsins. 

Það sama má segja um 
Emil Jónsson, Gylfa Þ. 
Gíslason og Kjartan 
Jóhannsson, sem 
allir voru formenn 
Alþýðuflokksins.

Algengt í stjórnmálunum
Það er heldur ekkert fararsnið á 
 Össuri Skarphéðinssyni úr stjórn-
málum þrátt fyrir að hafa verið felldur 
sem formaður Samfylkingarinnar árið 
2005. Af formönnum Framsóknar-
flokksins héldu Ólafur Jóhannesson, 
Eysteinn Jónsson, Hermann Jónasson, 
Jónas frá Hriflu, Tryggvi Þórhallsson, 
Þorleifur Jónsson og Sveinn Ólafsson 
allir áfram á þingi eftir að hafa hætt 

sem formenn auk Ásgeirs Ásgeirs-
sonar, sem reyndar yfirgaf flokkinn. 
Þá eru enn ónefndir Þorsteinn 
Pálsson, Jóhann Hafstein og Ólafur 
Thors, formenn Sjálfstæðisflokksins, 

sem allir sátu á þingi eftir for-
mannsferil.

 magnusl@frettabladid.is
T

alið er að rekja megi 86 prósent dauðsfalla í Evrópu 
til svokallaðra ósmitnæmra sjúkdóma. Þetta eru sjúk-
dómar eins og hjarta- og æðasjúkdómar, krabbamein, 
sykursýki og margir aðrir sjúkdómar. 

Þessa sjúkdóma má að meira eða minna leyti rekja 
til lífshátta fólks. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin fullyrðir að 

koma mætti í veg fyrir þorra 
þessara sjúkdóma með við-
eigandi ráðstöfunum, þ.e. með 
heilnæmari lífsháttum og þá 
ekki síst mataræðis.

Matargerð hefur undanfarin 
ár og áratugi færst meira og 
meira út af heimilum. Í stað 
þess að keypt séu (eða safnað 
eða ræktuð) hráefni sem full-

ljóst er hver eru og úr þeim eldaður matur heima í eldhúsi er 
tekin við tilvera þar sem maturinn sem neytandinn ber heim 
í eldhús er oft fulleldaður og iðulega er allsendis óljóst hvaða 
hráefni hafa komið við sögu. 

Auk þess að stytta tímann sem fer í matarundirbúning er 
þessi matur ódýr enda farnar ódýrar leiðir í hráefnisvali. Hins 
vegar er yfirleitt hvorki farið sparlega með salt né sykur, efnin 
sem líklega eru mestu heilsufarsskaðvaldar samtímans. 

Í frétt blaðsins í dag er sagt frá því að breska læknatímaritið 
Lancet sakar stór fjölþjóðleg matvælafyrirtæki um að grafa 
undan heilbrigðismarkmiðum til þess að geta grætt á þeim 
bráðóholla mat sem þau framleiða. Þetta gera fyrirtækin með 
því meðal annars að beita áhrifum sínum til að hafa áhrif á 
opinberar reglur um matvælaframleiðslu. Aðferðum matvæla-
fyrirtækjanna er í Lancet líkt við aðferðir sem beitt var í 
tóbaksiðnaðinum áratugum saman.

Höfundar greinarinnar í Lancet benda á að matvælafyrir-
tækin eigi með söluvöru sinni ríkan þátt í því hversu algengir 
hinir svokölluðu ósmitnæmu sjúkdómar eru. Vísindamennirnir 
hvetja stjórnvöld til að herða reglur um matvælaframleiðslu til 
að stuðla að betra heilsufari fólks. 

Læknarnir bresku telja að fræðsla og forvarnir hafi ekki 
sömu áhrif og lög og reglur sem hafa það markmið að auka 
hollustu matar. Um það skal ekki fullyrt en víst er að þekking 
á skaðlegum áhrifum þessara efna skaðar nú varla. Sömuleiðis 
verður að leggja áherslu á að hvetja neytendur til meðvitundar 
um það úr hvaða hráefnum sá matur sem þeir neyta er.

Um helgina bárust þær fréttir að allt að þriðjungur Breta 
hygðist hætta að neyta tilbúins matar eftir hrossakjöts-
hneykslið sem hefur verið fyrirferðarmikið í evrópskum 
fjölmiðlum undanfarna daga. Tíminn mun leiða í ljós hverjar 
efndirnar verða en verði hrossakjötshneykslið til þess að auka 
kröfur neytenda um að vita hvað þeir setja inn fyrir varir sínar 
þá hefur það leitt til einhvers góðs.

Víst er að neysluvenjur, og þar með óhollur matur, eru að 
miklu leyti rót heilbrigðisvanda hins vestræna heims. Hvert ár 
færir heim meiri þekkingu á þessu. Þá þekkingu verður að nýta 
til úrbóta á öllum sviðum.

Stærsta heilbrigðisvandamál hins vestræna heims: 

Salt, sykur 
og  fleira gott
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Þegar Katrín Jakobsdóttir tekur 
við af Steingrími J. verður ný 
kynslóð komin til valda í flokk-
unum fjórum sem hafa verið 
hryggjarstykkið í íslensku stjórn-
málakerfi frá því að kommúnista-
flokkurinn var stofnaður árið 
1930. Eldri kynslóðin hverfur nú 
smám saman af sviðinu – smám 
saman, og þarf aðeins að ýta á 
suma. 

Ísbjargarflokkarnir
Ekki verður þess þó vart að Sig-
mundur Davíð Gunnlaugsson búi 
við mikla fjarstýringu frá fyrr-
verandi leiðtogum Framsóknar-
flokksins en þeir hafa sig að vísu 
ekki mikið í frammi, hvað sem 
því veldur. Flokkurinn hefur hins 
vegar náð vopnum sínum í kjölfar 
Icesave-dómsins og er nú tekinn 
að lofa upp í allar ínáan legar 
ermar: við sem munum hundrað 
prósent húsnæðislánin þeirra sem 
settu landið á  hausinn  hlökkum þó 
mátulega til þess þegar flokk-
urinn fer að láta  hendur standa 
fram úr sínum loforða-ermum. 

Í Sjálfstæðisflokknum er Davíð 
enn býsna ráðríkur og berst um 
á hæl og hnakka í sínum daglega 
leiðara að skrifa kaflann um sig 
í Íslandssögunni. Það gengur 
nokkuð vel, miðað við að hann 
stóð öðrum fremur fyrir óðakapí-
talismanum sem færði okkur óðu 
kapítalistana. Icesave virðist ætla 
að verða honum og hans flokki 
sannkölluð ísbjörg, sem vissulega 
er kaldhæðnislegt í ljósi þess að 
það var nú einu sinni Flokksbank-
inn sem hóf þá útgerð og gjörvall-
ur Heimdallur var um hríð starf-
andi í markaðsdeildinni þar. Hér 
er annars kominn vandi Bjarna 
Benediktssonar: minnst er á Sjálf-
stæðisflokkinn og maður er óðara 
farinn að tala um Davíð … Hitt 
sem Bjarni má burðast með er 
að hafa rekið bensínsölu með 

stórfenglegu tapi í mesta bílæri 
sögunnar hjá þessari bílóðu þjóð, 
þegar enginn þótti maður með 
mönnum nema hafa heilt bílastóð 
í hlaðinu hjá sér og fólk var orðið 
svo sporlatt að reist var í svo-
nefndu Korputorgi eina mall Evr-
ópu þar sem ekið er milli búða.

Og vinstri flokkarnir
Í Samfylkingu er svolítið óljóst 
og jafnvel einkennilegt ástand, 
valdamillibil, því að Árni Páll 
Árnason var kjörinn formaður í 
óþökk Jóhönnu Sigurðar dóttur, 
og raunar allra þeirra sem sitja 
í valdastöðum flokksins, en er 
ekki í ríkisstjórninni, var raunar 
sparkað út úr henni. Enn er óljóst 
hvort Árni Páll muni framfylgja 
hinni þrákelknislegu afstöðu í 
Stjórnarskrármálinu, þar sem 
alls konar fólk virðist hafa bitið 
í sig að gjörvallt uppbyggingar-
starf undanfarinna fjögurra ára 
hafi verið unnið fyrir gýg nema 
Íslandi verði breytt í  nokkurs 
konar Sviss. Hver stjórnar? 
Jóhanna? Árni Páll? Eða er það 
bara Ólafur Ragnar sem ræður 
hér öllu eins og útlendingum 
skilst? 

Hvað sem öðru líður nýtur Árni 
Páll þess að hann byrjar með 
hreint borð og gefur fólki tilfinn-
ingu um að það sé að kjósa – eða 
kjósa ekki – annan flokk en þann 
sem nú er í ríkisstjórn.

Það gerir Katrín líka.  Einhver 
kynni að segja að hlutskipti 
 hennar verði ekki öfundsvert; 
að þurfa að vera í forsvari fyrir 
flokk sem er sjálfum sér sundur-
þykkur og hefur verið sjálfum sér 
erfiður á þessu merkilega kjör-
tímabili. Hversu oft hefur maður 
ekki dáðst að þrautseigju Stein-
gríms J. og krafti. Hann hefur 
tekið á sig ómældar  byrðar og 
stundum verið engu líkara en að 
gjörvallt „Íslandsálagið“ hvíldi á 
herðum hans. Suma hefur hann 
hrifið, öðrum er verulega í nöp 
við hann og kenna honum og 
Jóhönnu um allt sem miður hefur 
farið á Íslandi frá því að land 
byggðist. 

Einhvern veginn virðist manni 
að auðveldara sé að arga á Stein-
grím J. en Katrínu; hennar stíll 
er einfaldlega þannig og hún 
kemur manni fyrir sjónir sem 

 mannasættir. Hún kemur úr 
skynsemis armi VG eins og Stein-
grímur og hefur staðið þétt að baki 
honum í allri þessari orrahríð en 
samt virðist enginn kenna henni 
um ólán þjóðarinnar. Það er dýr-
mætur eiginleiki að geta laðað fólk 
til fylgis við sig og vonandi tekst 
flokksystkinum hennar að stilla 
sig um að næra Sundurlyndis-
fjandann á Morgunblaðinu.

Vinstri og hægri
Hins vegar er það nú einu sinni 
þannig að vinstri sinnað fólk er 
þrasgjarnt, kannski vegna þess að 
það leitar réttlætisins af ástríðu; 
það getur verið  flókið mál að 
finna hvernig jafnrétti verður við 
komið og að sjá til þess að öllum 
gefist sömu tækifæri í  lífinu; 
leið misskiptingarinnar er ein-
hvern veginn auð veldari og aug-
ljósari. Hægri sinnað fólk vill 
að einstaklingar njóti sín og fái 
sem mest athafna- og olnboga-
rými. Vinstri sinnað fólk vill 
skipuleggja samfélagið, gera 
hlutina rétt, það virðist stundum 
í  stöðugri baráttu en hreiðrar 
ekki um sig í  makindum. Hægri 
sinnað fólk sameinast um þá laus-
legu hugmynd að hver sé sinnar 
gæfu smiður og hlutverk ríkisins 
sé að skapa aðstæður til auðsöfn-
unar en vinstri sinnað fólk lítur 
svo á að ógæfa sé samfélagslegt 
úrlausnarefni og það þurfi að 
grafast fyrir um rót ógæfunnar …

Þess vegna eru nú komnir fram 
ótal litlir vinstri flokkar með 
ákaflega frambærilegum fram-
bjóðendum á borð við Birgittu, 
Þorvald Gylfa, Guðmund Stein-
gríms og fleiri og fleiri en hægri 
menn ætla að sameinast um þann 
sem lofar að skaffa.

Fljótt og gott fyrir 4

Matur undir 2000 kr.!

279kr.
stk.

Coca-Cola, 2 l
364kr.

stk.

EF pítusósa, 420 ml

323kr.
pk.

Náttúru jöklasalat, 200 g

219kr.
pk.

Jacob ś pítubrauð, fín og gróf, 6 stk.

í pk.
6
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598kr.
pk.

Verð áður 798 kr. pk.
Móa kjúklingaborgarar

25%
afsláttur

Fyrirmyndar
fyrirtæki
2012
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i

y y
fyrirtæki
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22012

Ný kynslóð
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Einhvern veginn 
virðist manni að auð-

veldara sé að arga á Stein-
grím J. en Katrínu; hennar 
stíll er einfaldlega þannig 
og hún kemur manni fyrir 
sjónir sem mannasættir. 
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Íslendingar framleiða nær 
tvöfalt meiri raforku á 
hvern íbúa en Norðmenn 
og höfum við þó gengið 
helmingi skemur í nýtingu 
okkar endurnýjanlegu 
orkulinda. Því vekur það 
athygli að Norðmenn telja 
jafn mikil tækifæri fram 
undan í sölu á endurnýjan-
legri orku um sæstreng og 
á sviði olíu- og gasútflutn-
ings samanlagt.

Á nýliðnum ársfundi 
norsku Samtaka atvinnu-
lífsins, sem forsætis- og orku-
málaráðherrar Noregs tóku m.a. 
þátt í, ríkti mikil samstaða um 
áframhaldandi nýtingu orkuauð-
linda – olíu, gass og vatnsafls. 
Fram kom að Norðmenn telja 
jafn mikil tækifæri fram undan 
í sölu á endurnýjanlegri orku um 
sæstreng og á sviði olíu- og gasút-
flutnings. Þar vísast m.a. til þess 

að Alþjóðaorku stofnunin 
(IEA) telur að notkun raf-
orku í  heiminum muni 
aukast um 70% fram til 
ársins 2035, auk þess sem 
Evrópusambandið hyggst 
grípa til umfangsmikilla 
aðgerða í því skyni að auka 
hlut endurnýjanlegra orku-
gjafa. Þar gegna vind- og 
sólarorka stóru hlutverki. 
Þeir orku gjafar eru þó 
háðir miklum  sveiflum og 
eygja Norðmenn ákveðin 
sóknarfæri í krafti vatns-

aflsins til að tryggja meiri stöðug-
leika í framboði endurnýjanlegrar 
orku í Evrópu, með sölu á raforku 
um sæstrengi. Slíkir strengir hafa 
þegar verið lagðir til Danmerkur 
og Hollands og eru tveir til við-
bótar, til Þýskalands og Bretlands, 
ráðgerðir innan fárra ára.   

Athygli vekur hve mikil tækifæri 
Norðmenn fjalla um á sviði útflutn-

ings endurnýjanlegrar orku, en 
þótt þeir framleiði meira heildar-
magn af raforku en Íslendingar er 
framleiðslan hér mun meiri á hvern 
íbúa talið, eða 54 megavattstundir á 
móti 30 í Noregi. Þá hafa Norðmenn 
þegar virkjað um tvo þriðju hluta 
af sinni orkugetu í vatnsafli en 
Íslendingar hafa virkjað um þriðj-
ung af áætlaðri orkugetu landsins í 
vatnsafli og jarðhita. Hlutfallslega 
séð verður því að ætla að tækifærin 
á sviði endurnýjanlegrar orku séu 
mun meiri hérlendis en í Noregi, 
þar sem þau eru nú talin jafnast á 
við tækifærin á sviði olíu- og gasút-
flutnings.

Græn orka: Meiri tækifæri hér 

Allt frá fyrstu stjórnarskrá 
Íslendinga árið 1874 hefur þurft 
atbeina tveggja þinga til breyt-
inga á stjórnar skránni. Samkvæmt 
 reglunni, sem nú er að finna í 1. 
mgr. 79. gr. stjórnarskrárinnar og á 
sér rætur í dönsku stjórnarskránni 
frá 1849, ber að rjúfa þing þegar 
eftir samþykkt breytingar og boða 
til almennra kosninga. Samþykki 
Alþingi breytingu óbreytta er hún 
gild stjórnskipunarlög við staðfest-
ingu forseta.

Það fyrirkomulag að unnt sé að 
breyta stjórnlögum án beins sam-
þykkis kjósenda í þjóðaratkvæða-
greiðslu hefur verið gagnrýnt á síð-
ustu áratugum. Má hér benda á að 
samkvæmt þeirri breytingu sem 
gerð var á dönskum stjórn lögum 
árið 1953 þarf ekki aðeins sam-
þykki tveggja þinga heldur  einnig 
samþykki meirihluta kjósenda í 
þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem 
a.m.k. 40% kjósenda hafa greitt 
atkvæði. Víða annars staðar er 

stjórnarskrá hins vegar breytt með 
samþykki tveggja þinga og auknum 
meirihluta þings (eða þingdeilda), 
t.d. með 2/3 þingmanna í Noregi. Þá 
hefur færst í vöxt að breyt ingar á 
stjórnarskrá séu lagðar í dóm kjós-
enda, annaðhvort með bindandi 
atkvæðagreiðslu eða ráðgefandi 
atkvæðagreiðslu sem í raun er þó 
fylgt (sbr. t.d. setningu lýðveldis-
stjórnarskrárinnar 1944).

Það sjónarmið heyrist nú, þ.á m. 
í nýbirtum drögum að áliti Fen-
eyjanefndarinnar svokölluðu, að 
æskilegt kunni að vera að breyta 
„tveggja þinga reglu“ íslensku 
stjórnarskrárinnar. Að baki þessu 
sjónarmiði býr sú hugsun að breyt-
ing í þessa átt kunni að leysa þann 
hnút sem endurskoðun stjórnar-
skrárinnar virðist vera komin í 
með því að auðvelda breytingar á 
stjórnarskrá.

Verulegar efasemdir
Við höfum verulegar efasemdir 
um að þessi leið sé skynsamleg. Að 
okkar dómi á ekki einungis að gera 
kröfu um breiða samstöðu, meðal 
þings og þjóðar, til breytingar á 
grunnlögum samfélagsins. Breyt-
ing á stjórnarskrá á einnig að taka 
hæfilega langan tíma; svo langan að 
stjórnarskráin standi af sér umrót 
og tímabundna geðshræringu, ekki 
síst þeirri sem búast má við í samfé-
laginu þegar stórfelld áföll og  ófarir 
ríða yfir. Hér er óhjákvæmilegt að 
líta til þess að sökum fámennis 
kann okkur Íslendingum að vera 
hættara við því að hrapa að breyt-

ingum en stærri samfélögum þar 
sem samfélagsumræðan þarf eðli 
málsins samkvæmt lengri tíma. Við 
drögum ekki dul á það álit okkar að 
reynslan af því endurskoðunarferli 
sem hafið var árið 2010 er hér víti 
til varnaðar og hefur raunar orðið 
til þess að við höfum endurmetið 
hugmyndir okkar um þetta efni.

Stjórnarskrárbreytingar eru ekki 
óhæfilega erfiðar á Íslandi sam-
kvæmt núgildandi reglum. Þær 
eru þó það erfiðar að ekki er unnt 
að breyta stjórnarskránni í einu 
vetfangi. Það fyrirkomulag hefur 
 sannað gildi sitt við þær kringum-
stæður sem hafa verið uppi allra 
síðustu ár. Lýðræðislega slagsíðu á 
breytingarferlinu mætti t.d. rétta 
af með breytingu í anda dönsku 
stjórnar skrárinnar. Það er þó álita-
mál, sem ekki er unnt að ræða nánar 
hér, hvort þjóðaratkvæðagreiðsla 
eigi undantekningarlaust að vera 
skilyrði stjórnarskrárbreytinga, 
t.d. þegar um er að ræða ákvæði 
tæknilegs eðlis sem um ríkir lang-
varandi breið samstaða. Hvað sem 
þessum hugleiðingum líður á að 
horfa til þess grundvallaratriðis 
að breytingarákvæði stjórnarskrár 
er sú kjölfesta stjórnskipunar sem 
kemur í veg fyrir stjórnskipulegan 
óstöðugleika og á þar af leiðandi að 
vera hæfilega erfið.

Á að breyta breytingarákvæði?

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

KAFFISKOT 
Í NESPRESSOVÉLAR

Rekstrarvörur
- vinna með þér  
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NÝ STJÓRNARSKRÁ

Ágúst Þór 
Árnason
formaður laga-
deildar Háskólans á 
Akureyri

Skúli 
Magnússon
dósent við lagadeild 
Háskóla Íslands

➜ Stjórnarskrárbreytingar 
eru ekki óhæfi lega erfi ðar 
á Íslandi samkvæmt nú-
gildandi reglum. 

ORKUMÁL

Gústaf Adolf 
Skúlason
aðstoðarfram-
kvæmdastjóri 
Samorku

➜ Hlutfallslega séð verður 
því að ætla að tækifærin á 
sviði endurnýjanlegrar orku 
sé mun meiri hérlendis en í 
Noregi. 



Dalvegur 6-8
201 Kópavogur
Sími 535 3500
www.kraftvelar.is
kraftvelar@kraftvelar.is

Þökkum eftirtöldum fyrirtækjum fyrir viðskiptin

* Í sölu á nýjum vöruhúsatækjum
skv. Vinnueftirliti ríkisins.

BT mest seldu vöruhúsatækin 2012

Með yfir 50% markaðshlutdeild*
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VirðingReynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn

571 8222 · 82o 3939 svafar · 82o 3938 hermann

www.kvedja.is
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Elsku mamma mín, tengdamamma  
og amma, 

KRISTÍN EIDE HANSDÓTTIR 
Háaleitisbraut 20, Reykjavík, 

lést á líknardeild LSH í Kópavogi þann 12. 
febrúar sl. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
föstudaginn 22. febrúar kl. 13.00.

 
Elín Agnes Eide Kristínardóttir Kristján Helgi Þráinsson
Hafsteinn Eide Kristjánsson
Kristján Eide Kristjánsson
Eysteinn Eide Kristjánsson

Þökkum innilega auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og útför móður okkar, 

tengdamóður, ömmu og langömmu,

ÁGÚSTU EIRÍKSDÓTTUR
frá Dröngum.

Sérstakar þakkir til starfsfólks 3S  
á Hjúkrunarheimilinu Eir.

F.h. aðstandenda,
Ragnheiður Magnúsdóttir       Sverrir Þórðarson
Guðný Margrét Magnúsdóttir   Pétur R. Siguroddsson
Ingibjörg Magnúsdóttir      Einar Pétursson
Jón Gunnar Magnússon

Ég er menntaður í rafmagns- og tölvuverkfræði og búinn 
að vinna í tölvugeiranum síðan ég var tvítugur,“ segir 
Ágúst Rafnsson beðinn að gera grein fyrir sér og því sem 
leiddi til þess að hann hannaði appið Ævintýri. „Ég er 
nýfluttur í Dalarna í Svíþjóð þar sem kærastan mín fékk 
vinnu sem tannlæknir. Mig hefur alltaf dreymt um að 
vinna sjálfstætt við það sem mig langar að gera og datt 
í hug að forrita þetta app. Bæði vegna þess að ég held að 
þetta sé góð hugmynd og eins gæti verið skemmtilegt að 
vinna með rithöfundum og teiknurum í aðeins frjórri sam-
vinnu en í skrifstofuvinnunni sem ég hef oftast verið í.“

Hvernig kviknaði hugmyndin að appinu? „Ég var að 
leita mér að einhverjum verkefnum til að læra iPhone-for-
ritun og datt þetta barnasöguapp í hug. Bróðir minn býr 
í Svíþjóð og hann á son sem foreldrar okkar eru ákaflega 
hrifnir af, eðlilega, en geta ekki sagt eins margar sögur 
og þau vildu vegna fjarlægðarinnar. Þá datt mér í hug að 
þróa þetta app svo hann gæti hlustað á íslenskar sögur og 
þannig varð hugmyndin til.“

Hægt er að hala appinu niður ókeypis í iTunes appstore 
og fylgir ein saga frítt með. Síðan er hægt að kaupa hverja 
sögu fyrir sig og er verðinu mjög stillt í hóf. Nú þegar 
eru hinar klassísku sögur Beatrix Potter, Pétur kanína og 
Kósý kanínur, fáanlegar og á næstu dögum bætist íslenska 
þjóðsagan um Búkollu við með myndskreytingum eftir 
kærustu Ágústs, Helgu Birnu Pétursdóttur. Fyrirtækið er 
enn sem komið er alfarið innan fjölskyldunnar því það er 
móðir Ágústs, Þuríður Friðjónsdóttir, sem les sögurnar.

En er meiningin að hafa eingöngu íslenskt efni í appinu 
eða verður hægt að fá sögur á fleiri tungumálum í fram-
tíðinni? „Stefnan er auðvitað sett á heimsyfirráð,“ segir 
Ágúst og hlær. „Mig langar til að þýða sögurnar á fleiri 
tungumál og gefa krökkum úti um allan heim kost á að 
heyra þessar sögur en það kemur í ljós. Mig langar líka 
að þróa appið áfram, setja inn texta, hljóð og fleiri fídusa. 
Sögurnar sem eru inni núna og þær sem koma inn á næst-
unni eru í hefðbundnu bókaformi, ein teikning á blað-
síðu sem flettist sjálfkrafa þegar þar er komið í upplestr-
inum. Svo er meiningin að gera það gagnvirkara þannig 
að krakkarnir geti tekið meiri þátt í framvindu sögunnar 

með því að ýta á þar til gerða hnappa, en eins og er á ég 
ekki fjármagn í þá vinnu. Sú þróun myndi náttúrulega 
enda í tölvuleik sem væri voðalega gaman, en ég tek þetta 
bara skref fyrir skref og sé til hvernig þróunin verður.“

   fridrikab@frettabladid.is

Þróaði app fyrir 
bróðurson í Svíþjóð
Ævintýri er nýtt íslenskt app fyrir iPhone og iPad sem nú er fáanlegt ókeypis í appstore 
iTunes og inniheldur myndskreyttar sögur fyrir börn. Ágúst Rafnsson hannaði appið og 
hann hefur stóra drauma um þróun þess í framtíðinni.

STEFNIR Á HEIMSYFIRRÁÐ  Ágúst segir drauminn vera að þýða 
sögurnar á fleiri tungumál og jafnvel þróa tölvuleik. MYND/EINKASAFN

Línan, sýning á verkum Álfheiðar Ólafs-
dóttur, var opnuð á Mokka kaffi á föstu-
daginn. Álfheiður segir hana mjög ólíka 
fyrri sýningum sínum. 

„Þegar ég fór að vinna fyrir sýn-
inguna varð línan fyrir valinu sem ein-
kenni hennar. Ég hef unnið út frá línu 
og spunnið áfram eins og vefari spinnur 
þráð. Þá hafa málverkin þróast áfram, 
sjálfsprottin og sjálfstæð,“ segir hún.

Álfheiður lauk prófi í grafískri 
 hönnun frá Myndlista- og handíðaskól-
anum vorið 1990 en hún er alin upp 
 austur í Fljótshlíð. „Að vera alin upp 
í sveit er gott veganesti fyrir lista-
mann,“ fullyrðir hún. „Þar sem sterk 
ítök íslenskrar þjóðtrúar eru ríkjandi. 
Ég get ekki komist hjá því að álfar og 
fleiri skemmtilegar verur birtist í mál-
verkunum mínum og mér þykir vænt 
um þegar þær birtast.“

Sýningin stendur yfir til 13. mars og 
er opin daglega frá kl. 9.00 til 18.30. Á 
sama tíma stendur yfir sýning á fleiri 

verkum Álfheiðar í Listhúsi Ófeigs, 
Skólavörðustíg 5, undir sama nafni og 
stendur hún til 9. mars.   - fsb

Gleðst þegar álfarnir birtast 
Álfh eiður Ólafsdóttir opnaði sýningu sína, Línuna, á Mokka kaffi   á föstudag en hún sýnir 
einnig verk undir sama nafni í Listhúsi Ófeigs.

Þennan dag árið 1875 hófst eldgos í 
Sveina gjá á Mývatnsöræfum en sumir 
telja það hafa verið undanfara Öskju-
gossins sem hófst rúmum mánuði síðar. 
Það gos sem hófst í Dyngjufjöllum 29. 
mars 1875 er með mestu náttúruhamför-
um sem átt hafa sér stað á jörðinni. Upp-
haf vesturfara Íslendinga er oft rakið til 
þeirra miklu hamfara, en Öskju gosunum 
fylgdi ógurlegt öskufall sem eyddi nær 
öllum jörðum á Jökuldal og olli tjóni mun 
víðar. 
Eldgosið hófst raunar fyrst 3. janúar í 
Dyngju fjöllum og var það, ásamt því í 
Sveina gjá í febrúar, með þeim meiri sem 
sögur fara af, að því er frá greindi í árs-
annál Ísafoldar sem birtist 4. febrúar 1876. 

„Dyngjufjallaeldinum vissu menn 

óglöggt hvað leið, þangað til annan í 
 páskum, 29. mars, að afskaplegan ösku-
mökk dreif þaðan austur yfir Múlasýslur. 
Lögðust við það 16 jarðir í eyði á Jökuldal 
efri, en stórskemmdir urðu á 200 jörðum 
öðrum. Nokkuð af öskunni barst austur um 
haf, til Noregs og jafnvel austur í Svíþjóð. 

Ekki sást eldur í Dyngjufjöllum eptir 
þetta, en mjög rauk úr þeim allt vorið og 
sumarið. Á Mývatnsöræfum gerði hverja 
goshríðina annarri stórkostlegri það sem 
eptir var vetrar, og leið skammt á milli. 
Síðan urðu gosin strjálli og bar ekki mikið 
á þeim fram eptir sumrinu. Þá efldist 
eldurinn aptur er leið á sumarið, og kom 
upp á nýjum stöðvum þar á fjöllunum; 
mun hann ekki hafa verið með öllu 
lagstur niður um árslokin,“ sagði í Ísafold.

ÞETTA GERÐIST 18. FEBRÚAR 1875

Eldgos hefst í Sveinagjá

ELDGOS  Málverk eftir Guðmund frá Miðdal.

LÍNAN  Álfheiður segir verkin á sýningunni ólík fyrri verkum sínum.

MERKISATBURÐIR
1229 Friðrik 2. keisari nær völdum í Jerúsalem, Betlehem og 
Nasaret með tíu ára vopnahléssamningi við soldáninn Al-Kamil.
1875 Eldgos hefst í Sveinagjá á Mývatnsöræfum.
1878 Stofnaður er Alþýðuskólinn í Flensborg í Hafnarfirði. Þar 
er fyrsti vísir að kennaramenntun á Íslandi þar til Kennaraskóli 
Íslands var stofnaður 1908.
1885 Snjóflóð fellur á fjórtán íbúðarhús á Seyðisfirði og  grandar 
24 mönnum.
1910 Tuttugu manns farast í snjóflóði í Hnífsdal. 
1930 Elm Farm Ollie verður fyrsta kýrin sem flýgur í flugvél og 
er mjólkuð í háloftunum.
1934 Sjúkrahús Hvítabandsins í Reykjavík er vígt.
1959 Vitaskipið Hermóður ferst undan Reykjanesi með tólf 
manna áhöfn.
1959 Fidel Castro verður forsætisráðherra Kúbu.
1974 KISS sendir frá sér samnefnda plötu, sína fyrstu.

Einn óvæntasti smellur síð-
asta árs, skáldsagan Illska 
eftir Eirík Örn Norðdahl, er 
komin út í kilju.  Raunar var 
hún gefin út fyrst í stórri 
kilju en síðan innbundin 
þegar sýnt var að hún myndi 
slá í gegn. Báðar þessar 
útgáfur eru nú uppseldar en 
í staðinn kemur út ný kilja í 
minni útgáfu og ódýrari. 

Illsku var tekið afar vel 
af gagnrýnendum sem 
hlóðu hana lofi og  stjörnum. 
Hámarki náðu þessar við-
tökur þegar hún hreppti 
Íslensku bókmenntaverð-
launin fyrr í þessum mán-
uði. Áður höfðu bóksalar 
kosið hana bestu skáldsögu 
ársins. 

Illska segir ástarsögu 
þriggja ungmenna í sam-
tíma okkar, Ómars,  Agnesar 
og Arnórs. En sagan hefst 
raunar löngu fyrr, sumarið 

1941, þegar helmingi bæjar-
búa litháíska smá bæjarins 
Jurbarkas var slátrað í 
skógunum í kring. 

Illska í nýrri útgáfu
Verðlaunabókin er komin út í nýrri kilju.

ILLSKA  Einn óvæntasti smellur 
síðasta árs er kominn út í nýrri 
útgáfu.



Emma Fexeus fór að blogga árið 
2005 til að fá útrás fyrir brennandi 
áhuga sinn á hönnun. EmmasDe-

signBlogg er því elsta lífsstíls- og hönn-
unarbloggsíðan í Svíþjóð og teygir les-
endahópurinn sig um allan heim. Um 70 
prósent þeirra sem fylgjast með blogg-
inu eru í Evrópu og um 20 prósent í 
Norður-Ameríku. Í dag fær síðan hennar 
35.000 heimsóknir á viku. 

Við spurðum hana hvort hún þekkti 
eitthvað til íslenskrar hönnunar.

„Ekki mikið. Ég þekki Ingibjörgu 
Hönnu Bjarnadóttur og Katrínu Ólínu 
Pétursdóttur þar sem hönnun þeirra 
selst vel í Svíþjóð. En ég er mjög forvitin 
og hlakka til að sjá meira af íslenskri 
hönnun. Það sem ég hef séð finnst mér 
hafa augljósari skírskotun til náttúr-
unnar en skandinavísk hönnun hefur 
yfirleitt, bæði í efni og formum, og eins 
er áberandi tenging við söguna og við 
þjóðsögur hjá íslenskum hönnuðum.“

Emma segist ekki hafa bloggað um 
íslenska hönnun að ráði áður. Þó hafi 
hún fjallað um veftímaritið Home & 
Delicious og um íslenskar ullargærur. Á 
HönnunarMars verður hún með mynda-
vélina á lofti.

„Ég ætla að vera alls staðar með 
myndavélina, sækja alla skemmti-
legustu viðburðina, búðirnar og veit-
ingastaðina og vonandi get ég líka 
komist eitthvað víðar um borgina. Ég 
mun jafnóðum setja inn efni á Instagram 
en eftir að hátíðinni lýkur mun ég taka 
saman það helsta á HönnunarMars-
inum og jafnvel setja saman leiðarvísi á 
blogginu um Reykjavík fyrir þá sem ætla 
að heimsækja borgina og vilja sjá góða 
 hönnun,“ segir Emma. 

Hún hefur einu sinni áður komið 
til Íslands þegar þegar hún hélt upp 
á þrítugsafmælið sitt með vinum fyrir 
 nokkrum árum í Reykjavík. Hún segist 
þó ekki muna mikið úr þeirri ferð. „Ég 

var nýorðin ólétt og svo þreytt að ég 
svaf nánast af mér ferðina og missti af 
öllu fjörinu,“ segir hún hlæjandi. „Við 
gistum á Apartment K sem var mjög 
notalegt en það er skemmtilega hannað. 
Ég fór þó út að borða á Fiskmarkaðinn á 
afmælisdaginn og það er einn besti veit-
ingastaður sem ég hef heimsótt.“

 ■ heida@365.is

BIRTA Í HÚSIÐ
Þegar daginn er tekið að lengja langar marga 
til að fá liti í tilveruna. Hægt er að skapa sér 
litadýrð á margvíslegan hátt, til dæmis með því 
að kaupa ný handklæði í fallegum litum og lífga 
upp á baðherbergið. 

GETUR EKKI BEÐIÐ 
Emma Fexeus, frægasti 
hönnunarbloggari 
Svía, ætlar að mæta á 
HönnunarMars og fjalla 
um íslenska hönnun. 
EmmasDesignBlogg 
fékk Stora Bloggpriset 
árið 2010 sem veitt eru 
af Aftonbladet.

FRÆGASTI BLOGGARI 
SVÍA MÆTIR
HÖNNUNARMARS  Sænski hönnunarbloggarinn Emma Fexeus mætir á Hönn-
unarMars. Síðan hennar www.emmas.blogg.se fær yfir 35.0000 heimsóknir á 
viku og er langmest lesna lífsstíls- og hönnunarbloggið í Svíþjóð.

 SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja
MYND/EMMA FEXEUS



FÓLK|HEIMILI

Í Artóteki er hægt að taka á leigu og 
kaupa listaverk eftir íslenska listamenn. 
Mánaðarleiga er frá þúsund upp í tíu 

þúsund krónur og fer upphæðin eftir kaup-
verði. Listaverkin má leigja þar til þau eru 
að fullu greidd eða ljúka greiðslu fyrr. 

Laufey Jóhannesdóttir er ein þeirra 
sem nýtt hafa sér þjónustu Artóteksins. 
„Ég leigði fyrstu myndina fyrir fjórum 
árum og eignaðist hana 30 mánuðum 
síðar. Um leið og ég var búin að borga af 
henni fékk ég mér næsta verk,“ segir Lauf-
ey sem ætlar nú að taka þriðju myndina 
inn á heimilið. „Myndlist er dýr og fyrir 
venjulegt fólk sem þarf að eyða öllu í mat 
og reikninga er ekki gott að reiða fram 
stórar summur í einu. Þessi leið er því 
fyrir venjulegt fólk að eignast listaverk,“ 
segir hún. Henni þykir einnig kostur að 
þurfa ekki að skuldbinda sig. „Þar sem 
þetta er kaupleiga get ég skilað myndinni 
hvenær sem er,“ segir hún og bætir við að 
hún viti einnig nákvæmlega hvenær hún 
klári að borga fyrir verkið því hvorki þurfi 
að borga vexti eða verðtryggingu.

Fyrsta verkið sem Laufey leigði var mál-
verk eftir Huldu Vilhjálmsdóttur. „Hún er 
vinkona mín og frábær listakona og mig 
hafði lengi langað í verk eftir hana. Myndin 
heitir Hof í Öræfum og hún er æðisleg,“ 

 lýsir hún. Næsta mynd sem Laufey fékk 
inn á heimilið var grafíkmynd eftir Lauru 
Valentino og nú ætlar Laufey að bæta 
einu verki í safnið til viðbótar, enda sé úr-
valið töluvert. „Mér finnst þó að enn fleiri 
myndlistarmenn ættu að taka þátt í þessu 
verkefni,“ segir hún og hvetur fólk til að 
skoða verkin sem eru til sýnis í Borgar-
bókasafninu, Tryggvagötu 15. „Þetta eru 
auðveld kaup. Maður borgar sömu upp-
hæð í  hverjum mánuði sem nemur kannski 
einum þriðja af verslunarferð í Bónus. 
Síðan er svo gaman að eignast eitthvað 
sem maður mun eiga um ókomna tíð.“

GÓÐ LEIÐ TIL AÐ 
EIGNAST LIST 
LISTAVERK  Laufey Jóhannesdóttir hefur leigt og þannig keypt tvær myndir 
í gegnum Artótek sem starfrækt er í Borgarbókasafninu í Tryggvagötu. Hún 
segir þetta afar góða leið fyrir venjulegt fólk að eignast listaverk.

 HOF Í ÖRÆFUM Fyrsta 
verkið sem Laufey leigði 
var málverk eftir Huldu 
Vilhjálmsdóttur.  Hún 
borgaði myndin upp á 
30 mánuðum og er nú 
stoltur eigandi hennar.
 MYND/VILHELM

Liður með slitnum
brjóskvef

Heilbrigður liður

NÁTTÚRULEGT
FYRIR LIÐINA

NutriLenk  í 90 töflu glösum fæst í flestum apótekum, 
heilsubúðum, Fræinu Fjarðarkaupum, Hagkaup og 
Vöruvali Vestmanneyjum

NUTRILENK
 NÁTTÚRLEGT BYGGINGAREFNI FYRIR BRJÓSKVEFINN

Ertu með liðverki
- hefur þig lengi langað til að prófa NutriLenk Gold?

Mikilvægt er þegar byrjað er að taka inn NutriLenk Gold að 
taka 6 töflur á dag í 15 daga og þá  finna flestir fyrir einhverri
bót að þeim tíma liðnum.

90 töflu glasið inniheldur 15 daga skammt miðað við 6 töflur 
á dag og eru þá  teknar 2 töflur 3x á dag.

Hafir þú eymsli t.d. í mjöðm, hné, mjóbaki eða í hálsliðum, 
þá er tækifæri núna að næla sér í glas með 20% afslætti !

NÁTTÚRLEGT BYGGIINGNGARAREFEFNINI FFYRYRIR BRJÓSKVEFINN

afsláttur

- af NutriLenk Gold í 90 töflu glösum

gildir frá 18 – 28 febrúar

Prófið sjálf - upplifið breytinguna!
Nánari upplýsingar á www.gengurvel.is

Nokkrar góðar 
ástæður til að velja 
NUTRILENK GOLD

NUTRILENK Gold getur verið góð forvörn,
ákjósanleg fyrir fólk sem stundar álags-
vinnu, álagsíþróttir og þar sem slitgigt
er talin ættgeng.

NUTRILENK Gold er framleitt á einstakan 
hátt svo að líkami þinn nýti betur virku
efnin svo bestur árangur verði.

NUTRILENK Gold getur  viðhaldið 
heilbrigði liða og beina, svo þú getur 
mögulega lifað heilbrigðari lífi án verkja 
og eymsla.

NUTRILENK Gold inniheldur vatnsmeð-
höndlað brjósk úr fiskbeinum sem getur 
verið öflugt byggingarefni fyrir liði og bein.

Eddufelli 2 • S. 557 1730

www.rita.is

í RÍTU Bæjarlind verður lokað mánudag, þriðjudag 
og miðvikudag vegna stækkunar.

OPNUM aftur FIMMTUDAGINN  21. febrúar

Opið í EDDUFELLI

Við erum á 
Facebook

VIÐ STÆKKUM 

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

Nánari upplýsingar 
og myndir af verk-
unum má nálgast á 
vefsíðunni 
www.artotek.is  

Útvarpsþátturinn 
Snorri með Orra    
frá hádegi alla virka daga



LOFTRÆSTIKERFI
MÁNUDAGUR  18. FEBRÚAR 2013 Kynningarblað Uppsetning, viðhald, hreinsun og ráðgjöf.

K2 Loftstokkahreinsun er fyrir-
tæki sem sérhæfir sig í 
hreinsun loftræstikerfa hjá 

fyrirtækjum og í heimahúsum. Að sögn 
verkstjórans Magnúsar Ásmundssonar er 
einn helsti kostur fyrirtækisins að geta boðið 
upp á heildarlausn í hreinsun og viðhaldi 
loftræstikerfa. Viðskiptavinir geta fengið 
ráðgjöf og ástandsskoðun hjá fyrirtækinu 
sér að kostnaðarlausu, að sögn Magnúsar. 

„Ef viðskiptavin grunar að loftræsting sé 
ekki að virka sem skyldi getur hann  pantað 
ástandsskoðun hjá okkur. Okkar maður 
mætir á staðinn og fer yfir loftræstinguna 
með honum. Ef þörf er á hreinsun förum 
við yfir hvaða valmöguleikar eru í boði og 
gerum svo tilboð út frá óskum viðskiptavin-
arins, honum að kostnaðarlausu. Sumir vilja 
láta taka loftræstinguna í gegn, sem hefur 
kannski gleymst í mörg ár, en aðrir vilja 
koma hreinsun og viðhaldi loftræstikerfis í 
reglulega þjónustu. Þá setjum við upp þjón-
ustusamning þar sem við komum reglu-
lega og sjáum um að halda kerfinu hreinu 
og fylgjumst með að loftræstingin sé ávallt 
í lagi. Sem dæmi hafa margir veitinga staðir 
gert þjónustusamninga við okkur þar sem 
við komum alltaf með ákveðnu millibili og 

pössum að ekki safnist of mikil fita í kerfin 
hjá þeim. Af og til vaknar grunur um myglu 
í loftræstikerfum og þá þarf að kanna það og 
bregðast hratt við ef sú er raunin.“

Loftræstikerfi eru víða
Til marks um þau ólíku verkefni sem K2 
Loftstokkahreinsun sinnir bendir Magnús 
á að loftræstikerfi leynast víða. „Við erum 
að hreinsa loftræstikerfi út um allt land. 
Meðal annars má nefna skrifstofubygging-
ar sem eru flestar með flókin loftræstikerfi 
og margar skrifstofur sem eru  komnar með 
kælirafta í loftin sem verður að passa vel upp 
á. Einnig má nefna einbýlis- og fjölbýlis-
hús, verksmiðjur, veitingastaði og margt 
fleira. Og ekki má gleyma skipa flotanum. 
Við hreinsum reglulega skip fyrir útgerðir 
landsins því þar skiptir ekki síður máli að 
loftræsting virki sem skyldi því ekki opna 
menn glugga um borð til að hleypa inn 
fersku lofti,“ segir Magnús og hlær. 

„Mikill misskilningur ríkti áður fyrr um 
að ekki þyrfti að þrífa loftræstikerfi heldur 
væri nóg að skipta bara um síur reglulega. 
Það hefur breyst mikið og í dag gera flestir 
sér grein fyrir því að það þarf að þrífa reglu-
lega til að hreina loftið okkar skili sér hreint 

alla leið inn til okkar. Við eyðum stórum 
hluta tíma okkar innandyra og ef loftið sem 
blæs inn til okkar þarf að ferðast  langar 
vegalengdir í gegnum óhreina loftstokka 
getur það haft slæm áhrif á líðan fólks,“ 
bætir hann við.

Snyrtilegir og vandvirkir
„Eins og gefur að kynna fer mestöll starf-
semi okkar fram á vinnustað eða  heimili 
fólks og leggjum við gríðarlega áherslu 
á það í starfi okkar að vera snyrti legir 
og vandvirkir í því sem við gerum. Það 
 skiptir viðskipta vininn miklu máli að ekki 
fylgi sóðaskapur eða annað ónæði því að 
láta hreinsa loftræstikerfi. Þeir hafa fyrir 

löngu lært að treysta því enda höfum við 
frá stofnun fyrir tækisins árið 1999 haft það 
sem markmið að veita viðskiptavininum 
bestu mögulegu þjónustu sem í boði er. Við 
viljum helst að fólk sjái engin ummerki um 
komu okkar aðra en þá að loftræstingin sé 
að skila hreinu og fersku lofti á ný,“  bendir 
hann á.

Að lokum bendir Magnús á að engin 
vandamál séu án lausnar og hafi fólk ein-
hverjar spurningar varðandi hreinsun eða 
ástand loftræstikerfa sé hægt að nálgast 
allar upplýsingar á heimasíðu fyrirtækis-
ins www.k2.is eða hringja í síma 55 77 000 
þar sem Sigurður Jónsson þjónustufulltrúi 
aðstoðar fólk eftir fremstu getu.

Öll loftræstikerfi 
þarf að hreinsa 
reglulega
K2 Loftstokkahreinsun sérhæfir sig í hreinsun og sótthreinsun 
loftræstikerfa og hefur yfir áratuga reynslu af hreinsun 
loft ræsti kerfa á Íslandi, hvort sem er á landi eða sjó. Fagmennska 
og góð þjónusta eru einkunnarorð fyrirtækisins.

Sigurður Jónsson þjónustufulltrúi og Magnús Ásmundsson verkstjóri hjá K2 Loftstokkahreinsun. MYND/VILHELM

Ef viðskiptavin grunar að loftræsting sé ekki að virka sem 
skyldi getur hann pantað ástandsskoðun hjá okkur. Okkar 

maður mætir á staðinn og fer yfir loftræstinguna með honum. 

Komdu í hóp ánægðra viðskiptavina K2
Hafðu samband og pantaðu fría ástandsskoðun í síma

Stuðlar loftræsting í þínu fyrirtæki að veikindum meðal starfsmanna ?

eldhús stofnanir fyrirtæki skip fjölbýlishús

w w w . k 2 . i s
k 2 @ k 2 . i s
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k 2 @ k 2 . i s

fyrir eftir fyrir eftir
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Metnaður okkar felst í að 
geta boðið nánast allt 
sem viðkemur hita-, kæli- 

og loftræstikerfum,“ segir Friðmar 
M. Friðmarsson, framkvæmda-
stjóri Hitatækni. Fyrirtækið var 
stofnað 1986 og er leiðandi á sínu 
sviði.

„Hitatækni selur meðal annars 
lausnir og búnað þar sem orku-
sparandi aðgerðir eru hafðar að 
leiðarljósi. Orka, eða vatn og raf-
magn, er í dag orðinn dýr  þáttur 
í rekstri húseigna. Hægt að ná 
verulegum sparnaði með réttum 
stjórn- og stýribúnaði og þá um 
miklar upphæðir að ræða. Á þó 
nokkrum stöðum hafa verið sett 
upp hússtjórnarkerfi frá  Alerton 
en með því er hægt að stjórna 
öllu sem viðkemur hita, raka og 
snjóbræðslukerfum ásamt allri 
ljósastýringu og orkunotkun 
hússins. Þessu kerfi er hægt að 
tengjast gegnum internetið,“ út-
skýrir Friðmar.

Hann segir gott loftflæði skipta 
sköpum fyrir heilbrigði húsa og 
manna. „Hitatækni selur ein-
göngu viðurkenndan búnað frá 
leiðandi fyrirtækjum í þessum 
geira, svo sem frá Belimo, Aler-
ton, Trox, Regin, Thermokon, 
 Hygromatik, IVprodukt, Airwell, 
Flowair, Sodega og fleirum.“

Friðmar segir mikla aukningu 
hafa verið í notkun kælitækja á Ís-
landi undanfarin ár. „Við  seljum 
mikið af kælitækjum í skrifstofu-
rými og atvinnuhúsnæði.“

Hjá Hitatækni starfa fimm 
starfsmenn sem búa yfir gífur-
legri þekkingu á sínu sviði.

„Fyrirtækið hefur safnað víð-
tækri reynslu á rúmum aldar-
fjórðungi og selur því ekki ein-
göngu búnað heldur traustar 
og sannreyndar lausnir. Upp-

söfnuð reynsla gerir okkur að 
einu fremsta sérfræðifyrirtæki 
á sviði loftræsti- og hitakerfa og 
við sjáum auk þess um eftirlit og 
þjónustu með tilliti til orkusparn-
aðar og rekstrarhagkvæmni.“

Hitatækni er á Langholtsvegi 
109. Sjá nánar á hitataekni.is.

Orkusparandi lausnir 
Gott loft skiptir sköpum fyrir heilbrigði húsa og manna. Í Hitatækni býr 
áratuga reynsla við stjórn- og stýribúnað loftræsti- og hitakerfa.

Emil Þór Kristjánsson orkutæknifræðingur og Friðmar M. Friðmarsson framkvæmdastjóri 
með myndarlegan mótorloka frá Belimo, einum stærsta framleiðanda mótorloka heims.

MYND/GVA 

B l ik ksmiðja Guð mundar 
er vel tækjum búin og 
þjónustar f jölda f y r ir-

tækja við hreinsun og smíði á 
loftræstikerfum auk almennrar 
blikksmíði. „Við smíðum loft-
ræstikerfi og sinnum viðhaldi 
á þeim. Þá smíðum við einnig 
allt frá jötum fyrir húsdýr upp í 
áhöld fyrir skurðstofur á sjúkra-
húsum og allt þar á milli,“ segir 
 eigandinn Sævar Jónsson. 

Sævar hóf störf v ið blik k-
smíðar árið 1985 og keypti Blikk-
smiðju Guðmundar árið 2007 
eftir að hafa starfað þar í tíu ár. 
Hann býr því að mikilli reynslu. 
„Það er of algengt að mínu mati 
að viðhaldi loftræstikerfa sé 
slegið á frest í sparnaðarskyni. 
Þegar slíkt er gert safnast ryk 
fyrir inni í stokkum og síum. 
Þá eykst allt viðnám og álag á 
kerfið sem gerir það að verkum 
að kostnaður verður meiri. Auk 
þess hættir kerfið að afkasta því 
sem það á að gera.“ 

Tækjabúnaður Blik ksmiðju 
Guðmundar til hreinsunar loft-
ræstinga er einn sá besti í brans-
anum. „Við fjárfestum í mynda-
vél og hreinsibúnaði frá Danduct 
Clean og getum því auðveld-

lega kannað ástandið á loftræsti-
kerfum með myndavélinni. Ef 
enginn skítur er til staðar sjáum 
við það f ljótlega. Þannig sparast 
bæði tími og óþarfa þrif og  rekstur 
kerfisins verður öruggari.“

Mikilvægt er að skipta um 
lof tsíur en Sævar segir það 
 einnig oft sitja á hakanum. „Við 
f ly tjum sjálf inn loftsíur frá 
Luftf ilterbau í Þýskalandi og 
eigum f lestar stærðir og gerð-
ir sía á lager. Síurnar eru fram-

leiddar samkvæmt ISO-stöðlum 
og  standast því ýtrustu kröfur.“  

Blikksmiðja Guðmundar þjón-
ustar fjölmörg fyrirtæki af öllum 
stærðargráðum. „Norðurál á Ís-
landi er stór viðskiptavinur ásamt 
Elkem Íslandi, HB Granda, Akra-
neskaupstað, Sjúkrahúsi Akraness 
og Akraborg ehf.“ 

Nánari upplýsingar um starfs-
semi Blikksmiðju Guðmundar er 
að finna á heimasíðu fyrirtækis-
ins www.blikkgh.is og á Facebook.

Viðhald loftræstikerfa 
nauðsynlegt
Blikksmiðja Guðmundar er eitt fárra fyrirtækja sem eiga sérstaka myndavél til 
eftirlits á loftræstikerfum ásamt fullkomnum hreinsitækjum. Eigandinn 
Sævar Jónsson segir of algengt að viðhaldi loftræstikerfa sé frestað, sem leiði 
til aukins álags og hærri rekstrarkostnaðar.

„Við fjárfestum í myndavél og hreinsibúnaði frá Danduct Clean og getum því auðveld-
lega kannað ástandið á loftræstikerfum með myndavélinni,“ segir Sævar, eigandi Blikk-
smiðju Guðmundar. 

Aliens 1979
Í fyrstu Aliens-myndinni stökk 
geimveran hræðilega út úr brjóst-
kassa Johns Hurt og skaust inn í 
loftræstikerfið. Þar gat hún ferðast 
um skipið Nostramo að vild  þannig 
að áhafnarmeðlimir féllu einn af 
öðrum þar til aðeins Ellen Ripley, 
leikin af Sigourney Weaver, stóð 
ein eftir á lífi. 

Star Wars 1980
Í Star Wars-myndinni The Empire 
Strikes Back frá 1980 stekkur Logi 
geimgengill niður í loftræstistokk. 
Þetta gerist eftir að Logi hefur átt 
í einvígi við Svarthöfða sem segir 
honum að hann sé faðir hans. Í 
bardaganum heggur Svarthöfði 
höndina af Loga með geislasverði 
sínu. Hann fellur niður stokkinn og á endanum nærri því niður í botn-
laust hyldýpi geimsins en er bjargað á síðustu stundu. 

Die Hard 1988
Hver man ekki eftir John McClain, sem Bruce Willis leikur og er enn 
í fullu fjöri þar sem ný mynd var frumsýnd með kappanum í janú-
ar síðastliðnum. Fyrsta myndin gerðist að mestu leyti í skýjakljúf sem 
hryðjuverkamenn höfðu yfirtekið. John McClain skreið þá í gegnum 
loftræstistokka eins og óður væri, reykti sígarettur og plaffaði niður 
vondu kallana. Hann skríður reyndar einnig um í þeim í Die Hard 
2. John McClain gæti allt eins átt von á því að verða rukkaður um 
leigu fyrir þann tíma sem hann hefur varið í loftræstistokkum. Það er 
allavega nokkuð ljóst að án þeirra væri John McClain sennilega löngu 
dauður.  

Mission Impossible 1996
Í fyrstu Mission Impossible-myndinni er atriði sem flestir ættu að 
muna eftir. Þar sést Tom Cruise, í hlutverki leyniþjónustumannsins 
Ethans, hanga niður úr loftræstistokki á hvolfi. Þar fer hann inn í klefa 
sem geymir tölvu með mikilvægum og háleynilegum upplýsingum. 
Inni í stokknum er svo leikarinn Jean Reno, í hlutverki Franz  Krieger, 
og heldur um reipið sem kemur í veg fyrir að Ethan skelli í gólfið og 
setji þar með öryggiskerfið í gang. Án loftræstistokksins hefði verið 
ómögulegt fyrir Ethan að komast inn í herbergið. 

Mall Cop 2009
Paul Blart er öryggisvörður í versl-
unarmiðstöð þar sem fólk er tekið 
í gíslingu. Það á því líf sitt undir 
 þessum eina öryggisverði. Í einu at-
riði skríður hann í gegnum loftræsti-
stokk til að forðast glæpamennina. 
Ekki tekst betur til en svo að stokkur-
inn fer í sundur. Til allrar lukku fellur 
hann beint ofan á vonda kallinn sem 
rotast við höggið. 

Hetjur á flótta
Margar kvikmyndir státa af æsilegum flótta um 
loftræstistokka. Oftar en ekki eru góðu kallarnir að 
fela sig fyrir þeim vondu. Þeir koma þeim svo gjarnan 
að óvörum, ráðast til atlögu að ofan og slá þá í rot.
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LANDMARK fasteignasala 
kynnir: Nýjung í 
fast  eigna  viðskiptum. 
Myndbönd af eignum sem eru í 
sölumeðferð og sett  á Youtube.

F asteignasalan Landmark er 
fyrst til að bjóða þessa 
nýju þjónustu hér á landi. 

Verkefnið er unnið í samstarfi við 
Vigni Má Garðarsson hjá Fast-
eignaljósmyndun ehf. og gert að 
erlendri fyrirmynd. Þessi þjón-
usta við kaupendur hefur verið að 
ryðja sér til rúms vestanhafs 
undan farin ár. Með aukinni 
gagnaflutningagetu á netinu er 
þetta raunhæfur kostur til að 
kynna fasteignir. Kostnaður við 
myndböndin er 39 þúsund krónur 
með vsk. sem seljandi greiðir. 
Þegar allt er tilbúið fyrir hefð-
bundna myndatöku er ekki mikil 
fyrirhöfn að bæta þessu við fyrir 
seljendur. Þessi gerð kynninga 
hentar vel fyrir stærri og 
umfangsmeiri eignir. „Þetta auð-
veldar neytendum að velja úr þær 
eignir sem þeir hafa raunveru-
legan áhuga á að skoða og sparar 

þannig tíma og fyrirhöfn bæði 
fyrir seljendur og kaupendur,“ 
segir Magnús Einarsson hjá Land-
mark. Þessi kynningaraðferð er 
nýjung á Íslandi en hefur verið 
notuð í töluverðan tíma í Banda-
ríkjunum. „Ég held að innan fárra 
ára verði allar eignir kynntar á 
netinu með þessum hætti, að það 
muni þykja jafn sjálfsagt og ljós-
myndir á netinu af eignum í dag,“ 
segir Magnús.

Sem dæmi um eign sem er 
með „hreyfimyndakynningu“ 
frá Landmark er glæsilegt rað-
hús við Hólavað sem er 167,2 fm. 
Gólfefni, innréttingar og tæki eru 
fyrsta flokks. Öll lýsing í húsinu 
kemur frá Lúmex og var mikið 
lagt upp úr veglegri og vand-
aðri lýsingu. Innkeyrsla er hellu-
lögð og upphituð og sólpallur er í 
bakgarðinum. Sjá má kynningu á 
eigninni á www.fasteignir.is.

Fasteign í lifandi mynd

Glæsilegt raðhús við Hólavað í Reykjavík er nú hægt að skoða í lifandi mynd.
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Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Ruth  
Einarsdóttir
sölufulltrúi

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur

Finndu okkur  
á Facebook

Boðaþing 10-12

Heimili fasteignsala, sími 530-6500, kynnir til sölu nýtt lyftuhús fyrir 55 ára 
og eldri á góðum útsýnisstað í Þingahverfi Kópavogs. Húsið stendur nálægt 
Elliðarvatni og góðum gönguleiðum í ósnertri náttúru. Í húsinu eru 34 íbúðir á 
fimm hæðum. Flestum íbúðum fylgir stæði í bílskýli og sólskálar. Íbúðirnar skilast 
fullbúnar að utan sem innan án gólfefna. Innréttingar eru frá AXIS, hreinlætistæki 
frá Tengi og rafmagnstæki frá AEG. Granít í borðplötum og sólbekkjum. Fallegt 
vel hannað fjölbýlishús á góðum fjölskylduvænum stað. Húsið er inná reit sem 
Húsvirki hf. og Hrafnista DAS fengu úthlutað til skipulagninar fyrir almennar íbúðir, 
þjónustuíbúðir, hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöð aldraðra.  
SÖLUSÝNING ER Í DAG FRÁ 17:30 TIL 18:00. 

NÝJAR ÍBÚÐIR FRÁ HÚSVIRKI HF. FYRIR 55+

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

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

Boðaþing - 55 ára+
Glæsileg 144 fm 3ja herbergja 
endaíbúð ásamt stæði í bíl-
geymslu við Boðaþing í Kópavogi. 
Eldhús með eyju. Stór og björt 
stofa, flísalagður sólskáli. Tvö 
baðherbergi. Hjónaherbergi með 
fataherbergi. Þvottahús innan 
íbúðar. Þjónustumiðstöðin Boði í 
göngufæri. v.42,9m 

Skeljagrandi - 2ja herb og bílsk.
Falleg, mikið endurnýjuð 68 
fm  íbúð með sérinngangi og 
meðfylgandi stæði í bílskýli.  Gott 
skipulag, svefnherbergi, vinnuhol, 
vandað eldhús og stór stofa með 
útgang á vestur svalir.   
 V. 22,9 m. 

Gullsmári - eldri borgarar.
Vel skipulögð 3ja herb. íbúð 
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin 
er á 9. hæð með miklu útsýni. 
Yfirbyggðar suðursvalir. Á jarðhæð 
er tengibygging sem í er fjölbreytt 
félagsstarf á vegum eldri borgara. 
Frábær staðsetning þar sem öll 
þjónusta er í göngufæri. Íbúðin 
getur verið laus við kaupsamning. 
Verð 29 millj.

Þórðarsveigur - 3ja 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17:00-
17:30, ÞÓRÐARSVEIGUR 18 / 
BJALLA 301.
Mjög góð 86,8 fm 3ja herbergja 
íbúð á 3ju hæð ásamt stæði í 
bílageymslu. Parket og flísar á 
gólfum. Þvottahús innan íbúðar. 
Gott skipulag. Lyfta.  
Verð 24,9 millj.  

Karlsá - jörð
Jörðin er 3km norður af Dalvík um 
1300 he. Mikið útivistarsvæði og 
berjaland. Liggur að sjó og upp til 
fjalla. Rafstöð og uppsprettu vatn. 
Húsið, 253 fm er mikið uppgert, 
tvær hæðir og kjallari, 6 svefnher-
bergi. Verð 55 millj.

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

Hæð og bílskúr í Vesturbænum
4-5 herbergja hæð og bílskúr til 
sölu á frábærum stað í Vestur-
bænum, samtals 128 fm. Verð 
42,9 milljónir. Allar upplýsingar 
veitir Ruth sími 6592512.

Álfkonuhvarf - 4ra
114,7 fm endaíbúð á jarðhæð 
ásamt stæði í bílskýli. 3 svefnher-
bergi. Parket og flísar á gólfum. 
Þvottahús innan íbúðar. Hellulögð 
verönd. Verð 29,5 millj.

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS

Breiðahvarf - nýjar sérhæðir.
Vorum að fá í einkasölu einstaklega vandaðar sérhæðir í fjórbýlishúsi. 
Allar íbúðir með bílskúr, sérinngangi og sérsólpalli. Afhentar fullbúnar án 
gólfefna. Í hverri íbúð eru þrjú herb. og tvær stofur. Stærð 186 fm - 205 
fm. Verð 52,0 - 58,0 m. 

Landmark leiðir þig heim!

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

100% þjónusta = árangur*

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur 

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur 

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

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
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FRÍTT VERÐMAT
HRINGDU NÚNA

Sylvía G. Walthersdóttir
sylvia@remax.is

820 8081
Haukur Halldórsson, hdl.
Löggiltur fasteignasali



Jón Guðmundsson
Sölustjóri
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Guðmundur H.  
Steinþórsson
Lögg. fasteignasali
gs@fastmark.is

Páll Þórólfsson
Sölumaður
pall@fastmark.is

Viggó Sigursteinsson
Sölumaður
viggo@fastmark.is

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

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

ÁRAKUR - GARÐABÆ. ENDARAÐHÚS.
- Glæsilegt 248,9 fm. endaraðhús með 29,4 fm. innb. bílskúr
- Húsið er innréttað á afar vandaðan og smekklegan hátt. 
- Allar innréttingar sérsmíðaðar og vandaðar. 5 herbergi.
- Svalir til vesturs og lóð til austurs og 

vesturs.

HOLTSGATA 37-  4RA HERB. M/ BÍLSKÚR.
OPIÐ HÚS NK. MIÐVIKUDAG 20. FEB. FRÁ KL. 17.00-17.30
- Vel skipulögð 95,3 fm íbúð á 3. hæð auk 47,3 fm. bílskúr 
- Bílskúr er í dag innréttaður sem 2ja herb. íbúð.
- Björt stofa. 3 herbergi. Eldhús með eldri 

innréttingum.

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

MÓAFLÖT-GARÐABÆ.
- 160,7 fm. raðhús auk 42,7  fm. bílskúrs.
- Hús mikið endurnýjað fyrir um 10 árum síðan.
- Stórar stofur. 2 svefnherb. en möguleiki á 4 svefnherb.
- Ræktuð og skjólgóð lóð til suðurs og 

vesturs. 

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

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

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

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.     

ASPARÁS- GARÐABÆ
- Vönduð 116,0 fm íbúð á efri hæð að meðt. 66,7 fm. geymslu.
- Sérinngangur.
- Íbúðin er innréttuð eftir teikningum frá innanhússarkitekt.
- Falleg staðsetning við opið svæði. 

Útsýni að Reykjanesi.

SKIPASUND- REYKJAVÍK.
- Góð 70,9 fm. íbúð með sérinngangi á jarðhæð.
- Björt stofa. Uppgerðar innréttingar í eldhúsi.
- Stór sameiginleg lóð í rækt. Hellulögð aðkoma. 
- 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.

JÖRFABAKKI- REYKJAVÍK
- 69,0 fm. íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli í neðra Breiðholti.
- Stofa og borðstofa með útgengi á svalir.
- Þvottaherbergi inn af eldhúsi.
- Ytra byrði hússins er gott og í  

góðu viðhaldi.

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

íbúðar.

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

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.

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

Verð tilboð.36,5 millj.

39,9 millj. 54,9 millj.

35,3 millj.

 72,9 millj.

43,9 millj.

24,7 millj.

29,0 millj.

36,8 millj.

17,9 millj.

26,6 millj.

23,9 millj.           

19,9 millj.

26,9 millj.

• Skrifstofuhúsnæði / iðnaðarhúsnæði Í vesturbæ Kópavogs eða  
miðsvæðis í Reykjavík.

 Óskum eftir 500-650 fm. Skrifstofuhúsnæði til kaups í vesturbæ Kópavogs 
eða miðsvæðis í Reykjavík. Húsnæðið má vera óinnréttað ef það býður upp á 
möguleika á skrifstofum. Iðnaðarhúsnæði kemur til greina.

• Vantar 2ja og 3ja herbergja íbúðir í 101,105 og 107 gegn staðgreiðslu fyrir 
fjársterka aðila

• SÉRHÆÐ ÓSKAST TIL LEIGU
 Óskum eftir góðri sérhæð í 101, 105 eða 107 til leigu fyrir mjög traustan aðila.

BALDURSGATA

15,7 millj. 

BALDURSGATA. Sérbýli á frábærum stað í Þingholtunum
Fallegt 77,9 fm. sérbýli á tveimur hæðum í 5 íbúða húsi í Þingholtunum. Húsið hefur verið endurnýjað að einhverju leiti á undan-
förnum árum m.a. raflagnir og rafmagnstafla, gler og gluggalistar, baðherbergi o.fl.  Stór sameiginleg lóð. 
Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning. 
 Verð 24,9 millj.

OPIÐ HÚS

EIGNIR ÓSKAST



ÁSBÚÐ- GARÐABÆ.
- Fallegt 306,6 fm. tvílyft einbýlishús með 68,8 fm. innbyggðum bílskúr. 
- Stofur með arni. Nýlega endurnýjað eldhús. 6 herbergi. 
- Auðvelt er að útbúa sér íbúð á neðri hæð hússins. 
- Lóð nýlega endurnýjuð og vísar að langstærstum hluta til suðurs.

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

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.

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

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

STRAUMSALIR- KÓPAVOGI
- 5 herbergja 138,2 fm. íbúð á 3. hæð í 5 íbúða húsi.
- 4 svefnherbergi. Um 12 fm. svalir í suðvestur.
- Mahogny í eldhúsinnréttingu, skápum og hurðum.
- Stórkostlegt útsýni.

RÁNARGATA – REYKJAVÍK.
- 82,1 fm. íbúð á 1. hæð í þessu fallega steinhúsi.
- Lítil stúdíóíbúð í kjallara.
- 2 svefnherbergi á hæðinni. Nýleg innrétting í eldhúsi.
- Eign sem er í útleigu í dag. Góðar leigutekjur.

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.

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

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

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.

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. 

4RA- 6 HERBERGJASÉRBÝLI ATVINNUHÚSNÆÐI

TILBOÐ ÓSKAST

49,0 millj.

18,9 millj.

56,9 millj.

36,9 millj.

30,5 millj.

39,5 millj.

84,9 millj.

 69,0 millj. 

59,0 millj.

49,9 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

Mjög gott 5 herbegja 188,9 fm raðhús að meðtöldum 20,8 fm. sambyggðum bílskúr. Opið nýlegt eldhús. Stofa með aukinni 
lofthæð. Arinstofa með útgengi á svalir til austurs. Nýlega endurnýjað baðherbergi. Fjögur herbergi. Eign sem hefur fengið 
gott viðhald alla tíð. Falleg ræktuð lóð. Eignin verður til sýnis nk. miðvikudag. Verið velkomin.
 42,9 millj. 

KAMBASEL 7. 5 HERBERGJA RAÐHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM.

KAMBASEL 
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 20. FEB. FRÁ KL. 17.00-17.30



 Einbýli

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 
timburklæðningu að hluta. Mikil lofthæð 
og falleg hönnun gerir þetta hús mjög bjart 
og skemmtilegt. Ekkert hefur verið sparað 
í innréttingum og tækjum. Hiti er í gólfum 
auk þess sem lofthitun er í gólfi við stofu-
glugga á efri hæð. V. 130,0 m. 2320 

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 

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

Reykjavíkurvegur Rvk- mjög góð staðsetning.

Fallegt og vel hannað nýlegt ca 200 fm einbýlishús á rólegum og friðsælum stað í gamla Skerjafirðinum. Húsið sem er á tveimur hæðum 
er búið vönduðum innréttingum og með góðri tengingu við góðan gróinn garð. V. 78,0 millj. Nánari upplýsingar veita Kjartan Hallgeirsson 
og Sverrir Kristinsson   2410 

Bárugata -virðuleg efri hæð og ris- 2 .íbúðir.

Virðuleg og vel staðsett 200.2 fm efri hæð og ris í fallegu og vel staðsettu íbúðarhúsi frá 1930. Nýta má eignina sem eina eða tvær íbúðir. 
Hæðin hefur nýlega verið endurnýjuð, m.a. gólfefni, eldhús, baðherbergi, lagnir og rafmagn. Einnig hefur verið skipt um glugga og gler að 
mestu og þak endurnýjað. Sér bílastæði er á lóð. V. 62,9 millj.  

Jöklafold 6 - glæsilegt útsýni

Fallegt og vel skipulagt 291,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum neðst í botnlanga 
ásamt bílskúr við Jöklafold. Rúmgóðar stofur, arinn. Sólskáli. Frábært útsýni. Mjög 
góð lóð. Góður 43,2 fm bílskúr. Húsið er nýmálað og einnig þak. Hiti er í plani. Parket 
er nýslípað. Garðurinn er allur afgirtur viðarklæðningu. Skipti á 3ja herbergja íbúð í 
Grafarvogi koma til greina. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 18. FEBRÚAR MILLI 
KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 59,0 m. 1322 

Norðurbakki 11A- 140 fm með sjávarútsýni

3ja herbergja 137,2 fm endaíbúð á 2.hæð i fallegu álklæddu lyftuhúsi á hafnarbakkanum í 
Hafnarfirði MEÐ STÓRKOSTLEGU SJÁVARÚTSÝNI. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu . Eikar-
innréttingar, eikarparket og flísar á gólfum. Innangengt í bílskýlið. Laus strax. EIGNIN VERÐUR 
SÝND MÁNUDAGINN 18.FEBRÚAR MILLI KL. 17:00 OG KL. 17:30. V. 39,5 m. 2377 

Hraunteigur 23 - björt og flott

Björt og skemmtileg 4ra herbergja 106,6 fm íbúð á 1. hæð í fallegu steinhúsi. Íbúðin 
skiptist í hol, rúmgott eldhús, baðh., tvö svefnh. og tvær stofur. Auðvelt að bæta 3ja her-
berginu við. Frá stofu er útgengi út á svalir. Falleg gluggasetning. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 
19.FEB. FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 29,8 m. 6997 

Kristnibraut 71 0401- glæsileg íbúð á 4.hæð

Glæsileg og rúmgóð 5 herbergja 150,5 fm íbúð á efstu hæð í fjögurra hæða húsi þar sem 
er sérinng. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, sjónvarpshol, hjónaherb., tvö rúmgóð barnaherb, 
þvottaherbergi, baðherbergi, stofu, opið eldhús og tilheyrir eigninni geymsla í kjallara 
ásamt mjög rúmgóðu stæði í bílageymslu. Tvennar svalir. Stórglæsilegt útsýni. EIGNIN 
VERÐUR SÝND MÁNUDAG FRÁ KL. 16:30 - 17:30  V. 35,9 m. 2396 

Drekavellir 46 - glæsileg neðri hæð.

Nýleg glæsileg 122 fm neðri hæð í nýlegu vönduðu fjórbýlishúsi á mjög góðum stað á 
Völlunum , örstutt frá grunnskóla og annarri góðri þjónustu. Fallegar innréttingar. Parket.  
Endaíbúð. Mjög gott skipulag. Sérlóð. EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAG 19. FEB. FRÁ 
KL. 17:30-18:00 V. 28,7 m. 2293 

Öldugata 41 - mögul. að yfirtaka lán. 

AUÐVELD KAUP MIKIÐ ÁHVÍLANDI - HAGSTÆÐ LÁN. Góð og velskipulögð og  2ja herbergja 
íbúð á 1. hæð í 5 íbúða húsi á eftirsóttum stað í vesturbænum.  Íbúðin skiptist þannig:  
stofa, herbergi, eldhús, baðherbergi. Sameiginleg geymsla er á jarðhæð (gengið í hana frá 
baklóð). EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAG 18.2 FRÁ KL.17:30-18:00  V. 15,5 m. 2287

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag
OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag



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 

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. Möguleg skipti á minni eign.  
V. 62 m. 2030

Raðhús

Brautarland - raðhús á einni hæð
Mjög vel staðsett raðhús á einni hæð 
neðarlega í Fossvogsdalnum ásamt bíl-
skúr. 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 

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

Hæðir

Unnarbraut - sjávarústýni
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. V. 45,0 m. 2104

Suðurgata - Hf. sérhæð með bílskúr.
Falleg 146 fm neðri sérhæð í tvíbýli ásamt 
26 fm bílskúr. Mjög góð staðsetning. Ný-
málað hús. Einstaklega gott skipulag. 3-4 
svefnherbergi. Stórar stofur. Sjónvarpshol. 
Svalir. Mjög fjölskylduvæn hæð í afar góðu 
standi.  Mjög góður ræktaður garður.  
 V. 37,0 m. 2303

4ra-6 herbergja

Ásakór - mikið áhvílandi
Falleg 4ra herbergja 136,4 fm íbúð á 5.hæð 
efstu í góðu lyftuhúsi á fínum útsýnisstað. 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi, suðursvalir, 
sérþvottahús, Mikið skápapláss. Opið 
eldhús, vandaðar innréttingar og gólfefni.  
Sölumaður á staðnum.  Auðveld kaup, 
mikið áhvílandi lán frá Íbúðalánasjóði.  
 V. 36 m. 2096 

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 

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 

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 innréttingar eru fyrsta flokks. Húsið er 
á einum fallegasta útsýnisstað í Kópavogi 
með útsýni til allra átta. V. 69,0 m. 2362 

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 44 - 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

3ja herbergja

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), 
svefnherbergi, eldhús og baðherbergi.   
Íbúðin er öll í góðu ástandi. Laus strax  
V. 23,9 m. 2384

Laugavegur - glæsileg íbúð
Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 
86,6 fm risíbúð á 4. hæð í fallegu stein-
húsi 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. V. 32 m. 2373

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

2ja herbergja

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 

Atvinnuhúsnæði 

Laugavegur 73 - veitingahús
Vorum að fá í sölu 434,1 fm atvinnuhús-
næði 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

Óskum eftir einbýli við Miklatún
Traustur kaupandi óskar eftir 300-400 fm einbýlishúsi við Miklatún eða í nágrenni 
Miklatúns. Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign.  Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir 
Kristinsson

Einbýlishús í vesturborginni óskast. Staðgreiðsla
Traustur kaupandi óskar eftir 300-400 fm einbýlishúsi í vesturborginni.  Sjávarútsýni 
æskilegt. Staðgreiðsla í boði. Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson   

EINBÝLISHÚS ÓSKAST MIÐSVÆÐIS
Traustur kaupandi óskar eftir góðu einbýlishúsi, með góðu útsýni, miðsvæðis í 
Reykjavík, t.d. svæði 101, 104, 105 eða 107. Verðhugmyndir eru á bilinu 100-150 millj-
ónir og eru traustar greiðslur í boði. Allar nánari uppl. veitir Magnús Geir Pálsson í 
síma 892-3686.

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

Kambsvegur- Einbýlishús

Einbýlishús á þessum frábæra stað húsið er kjallari, hæð og ris og er alls alls 246,6 fm 
þar af er bílskúr 32 fm.  Nýlegt þak og húsið að utan gluggar og gler í góðu ástandi. Góður 
bílskúr. V. 45 millj.   

Meistaravellir- frábært útsýni. 

Mjög góð og vel skipulögð 4ra herbergja enda íbúð á 4. hæð á þessum frábæra stað. Gott 
útsýni yfir KR völlinn. Parket á gólfum, stór stofa og þrjú rúmgóð herbergi, baðherbergi 
með flísum á gólfi og veggjum, baðkar og gluggi á baði. V. 28,9 millj.

Selvogsgrunn – glæsileg efri hæð

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 

Vesturgata - fyrir eldri borgara. 

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

Búðavað 12 – glæsilegt parhús

Mjög fallegt og nýlegt parhús á tveimur hæðum með glæsilegu útsýni. Á neðri hæðinni er 
forstofa, innbyggður bílskúr, stigahol, þvottaherbergi, baðherbergi og þrjú herbergi. Á efri 
hæðinni er stofa, opið eldhús, tvö herbergi og baðherbergi. Vandaðar innréttingar og gólfhiti. 
Góð staðsetning. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUD.18.FEB. FRÁ KL.17:30-18:00 V. 59,8 millj.  

OPIÐ HÚS 

mánudag
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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.
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Stofnuð 1983

Norðurbakki 21 - Skipalón 10

Útsýnisíbúðir - Hf.
• Glæsilegar 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.

Einbýlishús - Raðhús - Parhús

Mávahraun - Einbýli - Hf. 
Nýkomið sérlega fallegt vel staðsett einbýli á einni 
hæð m/ tvöföldum bílskúr samtals 202 fm. Fimm 
svefnherbergi, glæsilegt nýtt eldhús, arinn, glæsi-
legur garður með skjólgóðum palli, pottur ofl. Eign í 
mjög góðu ástandi. Verð 52,9 millj.

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

Blómvangur - Hf. - Sérhæð m/ auka 
íbúð
Nýkominmjög falleg rúmgóð efri sér hæð 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.

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

Háaberg - Einbýli - Hf.
Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum um 230 fm 
með bílskúr. Vel staðsett á frábærum útsýnisstað í 
Setbergslandi í Hafnarfirði.Eignin skiptist í forstofu, 
gestasnyrtingu, hol, sólstofu, borðstofu, eldhús og 
stofu, bílskúr og herbergi inn af. Á neðri hæð er 
anddyri, gangur, tvö (þrjú) herbergi, hjónaherbergi 
með fataherbergi inn af, baðherbergi, geymsla og 
þvottahús. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Skipti 
möguleg. Verð 58 millj.

Ljósaberg - Parhús - Hf.
Mjög gott parhús samtals um 168 fm. vel staðsett 
í Setbergshverfi í Hafnarfirði. Húsið er á einni hæð 
með fjórum góðum svefnherbergjum. Eignin skiptist 
í m.a í stofu, borðstofu, eldhús, hjónaherbergi, tvö 
barnaherbergi, baðherbergi, þvottahús, geymsluloft 
og bílskúr.Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsi-
legur garður. Verð 44,5 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.

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

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

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

Kvistaberg - Einbýli - Hf.
Mjög gott 225,7 fm. einbýli á einni hæð þar af er 
bílskúr 58,7 fm vel staðsett við Kvistaberg 11 í 
Hafnarfirði.Eignin skiptist m.a í stofu, borðstofu, 
eldhús, sjónvarpshol, sólskála, herbergi, gang, tvö 
barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, gufubað, 
þvottahús, geymslu og bílskúr. Verð 51,9 millj.

Fléttuvellir - Einbýli - Hf. 
Mjög gott 276,8 fm einbýli á einni hæð þar af er 
bílskúr 37,3 fm. Húsið er hornhús, hannað og teiknað 
af Kristjáni Ragnarsyni arkitekt og er í dag tilbúið til 
innréttinga. Mjög góð staðsetning í rólegu hverfi.
Eignin skiptist m.a í þrjú barmaherbergi, baðherbergi, 
hjónaherbergi með baðherbergi og fataherbergi inn 
af, þvottahús, geymslu og bílskúr.Verð 44,9 millj.

Krikjubrekka - Parhús - Álftanes.
Glæsilegt 164 fm. parhús á einni hæð með 
innbyggðum 26 fm. bílskúr. Þrjú svefnherbergi. 
Innangengt er úr forstofu í góðan bílskúr. Gólfhiti eru 
í húsinu og gólfefni eru flísar. Góð lofthæð er í húsinu 
ásamt því að það er arinstæði í stofu. Góður garður. 
Falleg eign á góðum barnvænum stað. Áhvílandi 
hagstætt lán. Verð 45.9 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.

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.

Hellubraut – Einb. – 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 - Ein hæð.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt 
einbýli á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr og garðhúsi 
samtals 245 fm. Húsið er 
hannað af Kjartani Sveinssyni, 
en að innan eftir Öglu Mörtu 
innanhússarkitekt. Sérsmíðaðar 
innréttingar. Heitur pottur í 

garðhúsi. Parket og granít á gólfum. Verðlauna garður. Vönduð fullbúin eign í sér-
flokki. Góð staðsetning í norðurbæ Hfj. Verðtilboð

Garðavegur -  

Einbýli - Hf. 
Sérlega fallegt þrílyft einbýlis-
hús á þessum friðsæla stað í 
vesturbæ Hafnarfjarðar. Húsið 
er 149,3 fm og þar af er bílskúr 
sem er 17,1 fm. Eignin skiptist 
m.a. í 5 svefnherbergi, 2 bað-
herbergi, bjarta stofu og borð-
stofu, Þetta er sérlega fallegt 

hús, vel viðhaldið, s.s. endurnýjað rafmagn, ofnar og fl. Húsið er vel umgengið og 
nýtist allt frábærlega. Þetta er fallegt hús sem vert er að skoða. V. 38,9 millj.

• Fallegar 2ja til 4ra herbergja íbúðir.
• Sér stæði í bílageymslu.
• Lyfta.
• Innréttingar og skápar frá Parka.
• Fallegt útsýni. 

Skipalón 10-Hafnarfirði.

• Tvennar svalir í stærri 
íbúðunum. 

• Afhending frá mars 2013.
• Byggingaraðili er Fjarðarmót. 
• Hús klædd að utan með áli. 
• Ál-tré gluggar.
• Lítið viðhald. 

•  Gott aðgengi.
•  Aðgangur að 55 fm 
samkomusal.

Uppl. gefa 
sölumenn  
Hraunhamars.
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Sérhæðir og fjölbýli

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

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.

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

Laugateigur - 3ja 

herb. - 105 rvk.
Falleg risíbúð við Laugateig 14 
Reykjavík. Íbúðin er skráð 50,8 
fm en er mun stærri að grunnfleti 
cirka 70 fm og nýtist sérlega vel. 
tvö svefnherberg. falleg eldhús, 
björt og falleg stofa. Eign sem 
vert er að skoða. V. 20,9 millj.

Eyrarholt - 3ja her-

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

Sóltún - 5 herbergja 

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

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 skipulögð í góðu fjölbýli. Verð 19,8 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.

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

Sléttahraun – 4ra herb. – Hf.   
Mjög góða 100,5 fm. 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð í 
fjölbýli við Sléttahraun 24 í Hafnarfirði. Eignin hefur verið 
töluvert endurnýjuð til að mynda eldhús, baðherbergi, 
hurðar og gólfefni. Eignin skiptist m.a. í  borðstofu, eldhús, 
þvottahús, baðherbergi, tvö barnaherbergi, hjónaherbergi, 
sameiginlegt þurkherbergi og geymslu. Eignin er laus við 
kaupsamning. Verð 19,7 millj.

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

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

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

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

Norðurbakki 11  
- 3ja herb.- Hf  
- Aðeins 3 íbúðir eftir.
Glæsilegar útsýnisíbúðir við sjávarsíðuna 
Hafnarfirði. Fullbúnar með gólfefnum. 
Vel staðsettar með góðu aðgengi. Allur 
frágangur vandaður. Tvennar svalir með stærri 
íbúðunum. 3ja herb. frá 108,6 fm. til 137,2 
fm.Frábært útsýni yfir höfnina og bæinn.
Góð fjárfesting.
Hlynur s.698-2603, 
Hilmar s. 892-9694. 
Þorbjörn Helgi s. 896-0058
Verð kr. 29.5 millj - 39.5 millj.

Atvinnuhúsnæði

Lónsbraut - Atvinnuhús-

næði - Hf. 
Þrjú atvinnubil sem seljast í einu lagi, hvert 
bil er 145 fm og samtals 435 fm af grunn-
fleti. Góðar innkeyrsludyr, cirka 4 metrar á 
hæð og fimm metrar á lengd, mikil lofthæð. 
Malbikað plan. Eignin er í útleigu fram í 
október 2014, leigusamningur fylgir. 
Verð 44 millj.

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

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

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

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

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

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

Eskivellir 21 - Hf 
- Nýjar 2ja til 3ja 
herbergja íbúðir.

•   Íbúðirnar fullbúnar með 
gólfefnum til afhendingar strax.

•  Íbúðirnar eru 77,5 fm - 98,6 fm.

•  Innréttingar frá Innex

•  Sérinngangur af svölum. 

•  Lyftuhús.

• Tvær geymslur fylgja hverri íbúð.

• Traustir byggingar aðilar ER hús ehf.

Verð frá 18,6 millj. til  26,1 millj.

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

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.

Raðhús í Unufelli
Vel skipulagt og fallegt 226 fm raðhús á einni 
hæð, þar af bílskúr 23,7 fm. 3-4 svefnherbergi fal-
legur gróinn suðurgarður. Kjallari er undir húsinu 
sem er ekki með fullri lofthæð og litlum gluggum, 
þar eru tvær stórar geymslu og tvo stór herbergi. 
Verð 41,8 millj. OPIÐ HÚS Í DAG 17:30-18:00.

Tröllakór - 203 Kóp
Falleg og vel skipulögð 104,1 fm 3ja herbergja íbúð 
með sérinngangi af svölum við Tröllakór í Kópavogi. 
Laus við kaupsamning. Verð 27,7 Millj. 

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

Frjóakur - 210 Garðabæ 
Á vinsælum stað í Akrahverfnu í Garðabæ: 
Glæsilegt 270,4 fm. einbýlishús á einni hæð, 
þar af 39 fm. bílskúr. Gott skipulag og vandaðar 
innréttingar. Góð staðsetning. Verð 95,6 millj.

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.

Öldugata - 101 Rvk.
Stórglæsileg og mikið endurnýjuð sérhæð ásamt sér íbúð í kjallara, samtals 244,2 fm. í virðulegu og fallegu húsi á frábærum stað. 
Mikið endurnýjuð eign á glæsilegan máta. Vandaðar og fallegar innréttingar og gólfefni, upprunalegar rósettur og loftlistar. Nýir gluggar, 
lagnir og dren. Lóðin er endurnýjuð og hellulögð með hitalögn. Þetta er án efa ein fallegasta eign borgarinnar. Örstutt göngufæri í úrval 
verslana- veitingastaða í miðbænum. Verð 99,5M. 

Hlynsalir 2 - 201 Kópv.
Gott 206,8 fm parhús á tveim hæðum með innbyggðum bílskúr að auki ca. 20 fm óskráð rými. Húsið skiptist í tvær hæðir.  
Skipti möguleg á minni eign í sama hverfi. Verð 64,4 millj.  Opið hús í dag milli kl 17:30 - 18:00.

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

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. Aukaherbergi í kjallara með aðgangi 
að salerni, sem hægt væri að leigja út sér.

Leifsgata - 101 Rvk 
Góð og öll endurnýjuð 2ja herb. íbúð í kjallara. 
Verð. 16,3 millj. 

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

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 24,9 millj.

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

Fallegt hús í Hverafold - 112 Rvk
Fallegt 275,5 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á 
fallegum stað í Grafarvogi Hægt er að gera aukaíbúð 
með sérinngangi á jarðhæð. Mjög fallegur garður til 
suðurs. Verð. 68,8 millj.

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

Langagerði - 108 Rvk
Fallegt og vel staðsett einbýli á stórri lóð, innst í 
botnlanga. Bílskúr fylgir eigninni. Kjörið tækifæri fyrir 
handlagna. Verð: 34,4 millj.

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

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

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

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.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Vatnsstígur 16-18 – Íbúð 202

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á annari hæð. Tvö svefnher-
bergi með skápum og fallegu útsýni yfir sundin blá. Opið á 
milli eldhúss og stofu, suðursvalir úr stofu. Rúmgott þvotta-
hús innan íbúðar. Parket og flísar á gólfum. Bílastæði í 
lokaðri bílageymslu. Íbúðin er 112,2 fm og geymslan 15,4 fm, 
samtals 127,6 fm. Verð: 53,6 millj. www.skuggabyggð.is

 
Vatnsstígur 16-18 – Íbúð 305

Glæsileg 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð. Svefnherbergi 
með góðum skápum. Opið á milli eldhúss og stofu, suð-
vestur svalir úr stofu með fallegu útsýni upp Vatnsstíginn og 
niður á sjó. Rúmgott þvottahús innan íbúðar. Parket og flísar 
á gólfum. Bílastæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðin er 90,5 fm 
og geymslan 9,6 fm, samtals 100,1 fm. Verð: 43,8 millj.
www.skuggabyggð.is

 
Vatnsstígur 16-18 – Íbúð 501

Rúmgóð 173 fm íbúð með fallegu útsýni yfir sundin blá úr 
stofu og svefnherbergi. Tvö svefnherbergi með skápum. Tvö 
baðherbergi, þvottahús innan íbúðar. Rúmgóðar stofur sem 
tengjast eldhúsi, útgengi á suðursvalir úr stofu og svefn-
herbergi. Sér geymsla í sameign, ásamt bílastæði í lokaðri 
bílageymslu. Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna.  
Verð: 77,3 millj. www.skuggabyggð.is
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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.

Falleg sérhæð með bílskúr

Íbúð 120,3 fm, bílskúr 23 fm

Mikið endurnýjuð eign

Laus við kaupsamning

Háteigsvegur
105 Reykjavík 

Verð  41,0 millj.

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.

Glæsilegt 194 fm parhús

Aukaíbúð ca. 40 fm

Stór sólpallur

Glæsilegt útsýni

Vættaborgir
112 Reykjavík

Verð  57,0 millj.

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

Verð  57,6 millj.

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.

Glæsilegt 194 fm parhús

Aukaíbúð ca. 40 fm

Stór sólpallur

Glæsilegt útsýni

Vættaborgir
112 Reykjavík

Verð  57,0 millj.
Stórglæsileg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð

Innbyggður bílskúr, heildarstærð 153,9 fm

Kristnibraut 
113 Reykjavík

Glæsilegar innréttingar

Frábært útsýni

Tvennar svalir
Verð  38,9 millj.

Fallegt 210 fm einbýli 

Bílskúr 30 fm

Mikið endurnýjað

Aukaíbúð í kjallara

Vesturberg
111 Reykjavík

Verð  47,0 millj.

Nýlegt 209 fm raðhús á frábærum stað 

4-5 rúmgóð herbergi

Garður í suður m/heitum potti

Skipti möguleg á íbúð á svæðum101-108 

Sóleyjarimi
112 Reykjavík

Verð  49,9 millj.

113 Reykjavík

Góð staðsetning

Fallegt útsýni

Freyjubrunnur
Raðhús, tveggja hæða

Vandaðar innréttingar
Verð  48,9 millj.

Einbýli, 197 fm að stærð

Tvöfaldur bílskúr

170 Seltjarnarnes

Verð  89,0 millj.

Nesbali
Frábært útsýni

Einstök staðsetning
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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.

Parhús með innbyggðum bílskúr

4 svefnherbergi

Mjög góður sólpallur í garði

Frábært útsýni

Funafold
112 Reykjavík

Verð  42,9 millj.

Glæsilegt raðhús með bílskúr

Allt á einni hæð

Stórir gluggar 

Góðar stofur

Fallegur garður

Sæviðarsund 
104 Reykjavík

Verð  54,5 millj.

Falleg 2ja herbergja íbúð á 2. hæð

Rúmgóðar suðursvalir

Lyftuhús

Laus til afhendingar 1. apríl

Andrésbrunnur
113 Reykjavík

Verð 20,5 millj.

Mjög góð 3ja herbergja íbúð

Kósý og notaleg íbúð

Góð nýting á rými

Fallegur garður

Frábær staðsetning

Stórholt
104 Reykjavík

Verð  24,0 millj.

Fallleg 4ra herbergja með bílskúr

Íbúð 118,6 fm og bílskúr 25,3 fm

Mikið endurnýjuð eign

Fæst á yfirtöku lána + kostn

Afhending við kaupsamning

Arnarhraun
220 Hafnarfjörður

Verð  30,5 millj.

Fallegt, tvílyft raðhús

Vel innréttað hús

Fjögur svefnherbergi

Frábær staðsetning

Hlíðarbyggð 
210 Garðabær

Verð  52,0 millj.

Glæsilega innréttuð endaíbúð

4ra herbergja á annarri hæð

Fallegar innréttingar og gólfefni

Stór bílskúr og stæði í bílageymslu

Eftirsótt hverfi, stutt í grunn og leikskóla

Baugakór
203 Kópavogur

Verð  34,9 millj.

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

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 - Hafravatn
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.

99 fm íbúð á annarri hæð 

3ja herbergja íbúð

Fallegt eldhús

Lítið fjölbýli

Orrahólar 
111 Reykjavík

Verð 22,5 millj.

Verslunar og þjónusturými á Miklubraut við 

Lönguhlíð

Um er ræða 109,6 fm húsnæði

Á jarðhæð 52,3 og 57,3 fm í kjallara 

Mikið auglýsingagildi

Miklabraut
105 Reykjavík 

Verð 18,9 millj.

260 fm einbýli

Fokhelt

Vel skipulagt hús

4 herbergi, þar af hjónasvíta

Innangengt í bílskúr

Fléttuvellir
222 Hafnarfjörður

Verð  44,9 millj.

Fallegt íbúð, 91,7 fm að stærð

Endurnýjað eldhús

Gæsilegt útsýni

Stæði í bílageymslu

Góð aðstaða fyrir börn

Engjasel
109 Reykjavík

Verð  23,9 millj.

Nánast hrein yfirtaka, auðveld kaup

Björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð

91,3 fm að stærð 

Snyrtileg eign og gott útsýni

Áhvílandi 22 milljónir frá Íbúðalánasjóði

Hraunbær
110 Reykjavík

Verð  22,8 millj.

Fallegt raðhús

Stærð 186,7 fm

4 svefnherbergi

Innbyggður bílskúr

Sjávarútsýni

Naustabryggja
110 Reykjavík

Einstaklega veglegt og reisulegt einbýlishús

Gott innra skipulag, stórar stofur

Fjögur svefnherbergi, þrjú baðherbergi

Gróin og falleg verðlaunalóð

Glæsileg eign í einstöku umhverfi

Logafold
112 Reykjavík

Tilboð óskast Verð 43,9 millj.



2ja herbergja, 66 fm endaíbúð á jarðhæð

Sér verönd

Stutt í Háskólann

Meistaravellir
107 Reykjavík

Verð  19,5 millj.
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Nánari upplýsingar veitir

Halldór Ingi Andrésson, lögg. fasteignas
halldor@miklaborg.is sími: 897 4210

www.miklaborg.is MIKLABORG

4ra herbergja, 122 fm íbúð

Snyrtileg eign

Fyrsta hæð

Bílastæði í bílageymslu

Engjasel
109 Reykjavík

Verð  23,9 millj.

Glæsileg 3ja herbergja

Suðursvalir

Útsýni

Lyftuhús

Hörðukór
203 Kópavogur

Verð  28,8 millj.

Glæsileg 3ja herbergja

Stærð 89,6 fm

Vönduð eign

Stæði í bílageymslu

Básbryggja
110 Reykjavík

Verð  26,8 millj.

Fullbúin 2ja herbergja, 102 fm íbúð

Glæsilegt útsýni til vesturs

Rúmgóð stofa og svefnherbergi

Hrólfsskálamelur
170 Seltjarnarnes

Verð  39,5 millj.

3ja - 4ra herbergja, 128 fm

Stæði í bílakjallara

Frábært útsýni

Vatnsstígur
101 Reykjavík

Verð  56,5 millj.

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.

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.

Falleg íbúð í Vesturbænum

Magnað útsýni yfir Reykjavíkurhöfn

Stór og björt íbúð með stórkostlegu útsýni

Bræðraborgarstígur
101 Reykjavík

Verð  27,0 millj.

Laust strax

Glæsilegt einbýlishús
263,6 fm í lokuðum botnlanga
Miklar svalir - mikið útsýni
Vandaðar innréttingar og tæki
Instabus rafkerfi

270 Mosfellsbær

Verð  87,0 millj.

Þrastarhöfði 33
OPIÐ HÚS

Mánudag 18. feb. 17:00 - 19:00 Mjög góð 3ja herbergja íbúð

Kósý og notaleg íbúð

Góð nýting á rými

Fallegur garður

Stórholt
105 Reykjavík

Verð  24,0 millj.

Frábær staðsetning

Mjög góð 2ja herbergja ibúð

1sta hæð - suðursvalir

Frábær staðstening

Hús í góð viðhaldi

108 Reykjavík

Verð  18,9 millj.

Búðagerði 1
OPIÐ HÚS

Mánudag 18. feb. 17:00 - 18:00

Glæsileg hæð samtals 126,3 fm

Endurnýjað eldhús

101 Reykjavík

Verð  40,9 millj.

Ljósvallagata
Vestursvalir

Þvottahús innan íbúðar

Nánari upplýsingar veitir

Halldór Ingi Andrésson, lögg. fasteignas
halldor@miklaborg.is sími: 897 4210

Einbýli á einni hæð

Frábært skipulag

170 Seltjarnarnes

Verð  59,5 millj.

Unnarbraut
Mikið endurnýjað

210 Garðabær

Stór timburverönd með heitum potti

4 svefnherbergi

Markarflöt
Fallegt 200 fm einbýli

Glæsilegur útsýnisstaður
Verð  59,9 millj.
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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. Eignin 
er laus til afhendingar strax. Góð staðsetning, 
rétt við Hvaleyrarskóla. V. 14,2 m.

 
Kleppsvegur 22 - 105 Reykjavík 
Falleg 71,2 m2, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð 
við Kleppsveg 22 í Reykjavík. Eignin skiptist 
í hol, svefnherbergi, stofu, eldhús, baðher-
bergi og þvottahús innan íbúðar. Íbúðinni 
fylgir 5,9 m2 sérgeymsla í sameign. V. 17,9 m.

 
Flugumýri - 270 Mosfellsbær 
180,5 m2 iðnaðarhúsnæði á fínum stað 
við Flugumýri 30 í Mosfellsbæ. Eignin er 
skráð 180,5 fm að heildarflatarmáli, þar af 
vinnslusalur á jarðhæð 108 m2, skrifstofur 
á 2. hæð 45,3 fm og kaffistofa á 2. hæð 27,2 
fm. V. 19,5 m.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 17:30 til 18:00. 
Mjög rúmgóð og falleg 120,3 
m2, 4ra herbergja endaíbúð 
á 1. hæð, ásamt bílastæði í 
bílageymslu í lyftuhúsi fyrir 50 
ára og eldri við Sóleyjarima 
19 í Grafarvogi. Eignin skiptist 
í forstofu, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottahús, eld-
hús, stofu og borðstofu. Íbúð-
inni fylgir 11,8 m2 sérgeymsla í 
sameign. V. 30,9 m.

Sóleyjarimi 19, íbúð 101 - 112 Reykjavík 

Fallegt og mikið endur-
bætt 190,8 m2 einbýlishús 
á einni hæð við Barðavog 1 
i Reykjavík. Húsið skiptist í 
fimm svefnherbergi, tvö bað-
herbergi, glæsilegt eldhús, 
stofu, borðstofu, þvottahús og 
bílskúr. V. 65,5 m.

Barðavogur - 104 Reykjavík 

Opið hús í dag mánudag frá kl. 
17:30 til 18:00
Glæsilegt 189,5 m2 einbýlishús 
á stórri hornlóð í botnlanga við 
Leirutanga 24 í Mosfellsbæ. Húsið 
er mjög fallegt með glæsilegu eld-
hús, stórri stofu, 3 svefnherbergj-
um, gestasalerni, unglingaherbergi 
í bílskúr. Stór afgirt timburverönd í 
suðvestur. Frábær staður í vinsælu 
hverfi. V. 59,9 m.

Leirutangi – 270 Mosfellsbær

Ásholt 3 - 270 Mosfellsbær 
Mjög glæsilegt 321,8 einbýlishús á 
tveimur hæðum við Ásholt 3 í Mos-
fellsbæ. Lóðin er sérlega glæsileg með 
mjög mikið af trjágróðri og 28 m2 sól-
skála með heitum potti. V. 64,9 m.

Brattahlíð - Lóðir 
Vorum að fá í sölu tvær ca. 750 
m2 einbýlishúsalóð í vinsælu 
hverfi við Bröttuhlíð í Mos-
fellsbæ. Fyrir liggja samþykktar 
teikningar af  227,9 m2 einbýlis-
húsi á einni hæð, þar af einbýli 
197,4 m2 og bílskúr 30,5 m2. 
Lóðin er tilbúin til afhendingar 
og selst með gatnagerðar-
gjöldum. V. 11,5 m.

Stórikriki 10 - 270 Mosfellsbær 
Glæsilegt 225,6 m2 einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum bílskúr við Stórak-
rika 10 í Mosfellsbæ. Eignin er mjög vel 
skipulögð með fallegri innfelldri lýsingu 
og mikilli lofthæð, glæsilegar innréttingar 
og falleg gólfefni. V. 59,9 m.

Hulduhlíð - 270 Mosfellsbær 

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

Svöluhöfði - 270 Mosfellsbær 
Fallegt og vel skipulagt 209,1 m2 einbýlis-
hús með innbyggðum bílskúr við Svölu-
höfða í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í fimm 
rúmgóð svefnherbergi, stofu, borðstofu, 
fallegt eldhús, þvottahús, gestasalerni, 
baðherbergi með sturtu og baðkari og bíl-
skúr með geymslu. Fallegar innréttingar. 
Góðar timburverandir. Seljandi skoðar 
skipti á minna sérbýli.  V. 56,0 m.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Glæsilegt 956,8 fm skrifstofu- og þjón-
ustuhúsnæði á jarðhæð í vönduðu 
tveggja hæða lyftuhúsi við Sigtún. 
Fjöldi bílastæða. Mikil sameign m.a. 
stór borðsalur með eldhúsi og í kjall-
ara er sauna og setustofa fyrir starfs-
fólk ásamt geymslum. Húsið er klætt 
með viðhaldslítilli klæðningu. Lóð er 
frágengin með grasflöt og trjágróðri. 
Fjöldi bílastæða með bundnu slitlagi 
og hellulagðar stéttir. Eign í sérflokki. 
V. 245 m. 

Við Laugardalinn
- stórglæsilegt skrifstofuhúsnæði

Laugavegur 170 • Sími: 552 1400 • GSM: 694 1401
www.fold.is • fold@fold.is
Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og lögg. fast.

Sverrir Kristinsson, lögg. fast.

588 9090 • GSM 824 9093 • www.eignamidlun.is • Síðumúla 21



t r a u s t  

Bláhamrar 9 - 112 Rvk

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

Verð: 26,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 18.febr. kl.17:30-18:00

Stærð: 107,7 fm Herb. 4

Fífuhjalli 11 - 200 Kóp

Glæsilegt 330,7fm einbýlishús í suðurhlíðum 
Kópavogs, Húsið er í fallegum funkisstíl með 
suðurgarði og tveimur veröndum. Eignin er í dag 
innréttuð sem 2 íbúðir en auðvelt að breyta í 
upprunalegt horf. 
Uppl. Edda söluf, gsm: 660 0700

Verð: 79m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjud. 19 feb. kl. 17:30-18:00

Stærð: 330 fm Herb. 6

Fellahvarf 2 - 203 Kóp

Glæsileg og vönduð 136fm efri hæð innst í 
botnlanga með óhindruðu útsýni yfir Elliðavatn. 
Fallegar stofur með stórum gluggum.  Eldhús 
með vönduðum innnréttingum og sérsmíðuðu 
borði. Tvö stór svefnherb.
 Uppl. Edda söluf, gsm: 660 0700

Verð: 38,9m

Opið
hús

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

Stærð: 135,8 fm Herb. 3

Fífumýri 3 - 210 Gbæ

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

Verð: 53,5m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 18.feb. kl. 18:30-19:00

Stærð: 216,0 fm Herb. 6

Kristnibraut 101 – 113 Rvk

Falleg og björt vel skipulögð þriggja herbergja  
íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Eikarparket á gólfum.  
Rúmgóð svefnherbergi.  Eldhús og stofa í opnu 
rými.  Vestur svalir.  Mikið áhvílandi, 
greiðslubyrði 106 þús á mán.
Uppl. Óskar söluf, gsm: 893 2499

Verð: 24m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 18. feb kl 17.30-18.00

Stærð: 84,1 fm 

Efstasund 6 - 104 Rvk

Glæsilegt og endurbyggt einbýlishús með 45fm 
bílskúr. Aðkoman er góð með fallegum gróðri, 
heitum potti og  hellulögðu bílaplani . 
Svefnherbergi eru 3 í húsinu. Húsið  var 
endurbyggt árið 2000.
Uppl. Hafdís sölustj, gsm: 895 6107

Verð: 58.9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS miðvikud. 20.feb kl 17.30-18.00 

Stærð: 217,4 fm Herb. 5

Klukkurimi 91  – 112 Rvk

Afar falleg og rúmgóð fjögurra herb. endaíbúð á 
3. hæð í Rimahverfi í Grafarvogi. Búið er að 
endurnýja eldhús og bað. Suðursvalir með miklu 
útsýni yfir borgina. Sérinngangur.  
Mjög góð eign, sjón er sögu ríkari. 
Uppl. Bjarni söluf, gsm: 895 9120

Verð: 25,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjud. 19. feb. kl. 17:30-18:00

Stærð: 101,5 fm Herb. 4

Garðhús 10 – 112 Rvk

Rúmgóð 2ja herb íbúð á jarðhæð með 
skjólgóðum sólpall. Innan íbúðar er bæði 
geymsla og þvottahús, svefnherbergi er rúmgott 
með góðum fataskápum, eldhús og stofa í 
björtu opnu rými. Góð fyrstu kaup.   
Uppl. Þóra lfs gsm: 822 2225

Verð: 15,9m

Bókið skoðun.

Stærð: 66,4 fm Herb. 2

Herb: 5-6

Opið
hús

Háaleitisbraut 56 - 108 Rvk

Mjög falleg 4herb útsýnisíbúð á efstu hæð með bílskúr. Um er að ræða 
129,3 fm  og þar af  bílskúr 21,5 fm. Húsið er nýlega málað að utan og 
stigagangur uppgerður. Íbúðin  er björt og falleg og hefur verið þó 
nokkuð endurnýjuð, m.a  baðherbergi og eldhúsinnrétting.  Stofa 
rúmgóð með frábæru útsýni og parketi á gólfi. 
Uppl. Hafdís sölustj, gsm: 895 6107

Verð: 29.3m

Stærð: 129,3 fmHerb. 4

OPIÐ HÚS mánudaginn 18 feb.kl 17.30-18.00 

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Heiðarlundur 20 – 210 Gbæ

Gott fjölskyldu-einbýlishús á stórri hornlóð. Húsið er laust strax! 3 
svefnherb., gott aðalrými, sólstofa og sólpallur í suður. Húsið hefur 
verið endurnýjað að hluta, t.d. búið að flísaklæða að utan, endurnýja 
þakjárn og kant. Tvöfaldur bílskúr. Heimkeyrsla endurnýjuð og lóðin í 
góðri rækt.  
Uppl. Sigurður lfs, gsm: 898 6106

Verð: 54,9m

Stærð: 191,0 fmHerb. 5

OPIÐ HÚS mánud. 18.feb kl.18:30-19:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Gerðhamrar 10 - 112 Rvk

Fallegt einbýlishús með innbyggðum bílskúr á þessum gróna og 
eftirsótta stað í Hamrahverfi.   Innréttingar eru sérsmíðaðar, lýsing 
hönnuð af Lumex og innanhúsarkitektinn Edda Ríkharðs sá um 
hönnun innanhúss að hluta.  Góð lofthæð er í húsinu, fallegur arinn og 
stórt hellulagt og upphitað bílaplan. Svefnherbergin  eru 4.    
Uppl. Hafdís sölustj, gsm: 895 6107

Verð: 53.9m

Stærð: 197,1 fm

OPIÐ HÚS mánudaginn 18 feb kl 18.30-19.00 

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Vindakór 9-11 - 203 Kóp

Sérlega vönduð og glæsilega 4ra herb, 114,2 fm íbúð á 3. hæð í 
fjölbýli  með stæði í lokaðri bílageymslu.  Sér inngangur og lyfta í 
húsinu. Allar innréttingar eru sérlega vandaðar og svart granít á öllum 
gólfum. Glæsileg íbúð á góðum og barnvænum stað. Stutt í skóla, 
leikskóla, íþróttir. **Íbúðin getur losnað fljótt**  
Uppl. Steinar söluf, gsm: 661 2400

Verð: 31,9m

Stærð: 114,2 fmHerb. 4

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. 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
Sölufulltrúi
661 2400

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

Þorrasalir 5-7 – 201 Kópavogur

Hringið og leitið upplýsinga - Nýjar íbúðir
 

Bjartar og vel skipulagðar íbúðir á frábærum stað í Kópavogi. Húsið 
stendur á fallegum stað fyrir ofan golfvöllinn við Vífilsstaði.  Glæsilegt 
útsýni.  Vandaðar innréttingar og gott skipulag. 

Góðar svalir, lyfta og bílgeymsla.  Mjög vel gekk að selja íbúðirnar í 
Þorrasölum 1-3 og nú þegar eru nokkrar íbúðir seldar í þessu húsi. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar í des 2013.

Uppl.  Óskar gsm 893 2499

Verð: 27,5- 39,5m

Stærð: 95 - 119 fm

Svalir

Stutt í golfvöll

Bílageymsla

Fjölbýlishús

Óskar 
Sölufulltrúi
893 2499

Herb: 5-6

Opið
hús

Klapparstígur 3 - 101 Rvk

LÚXUS "PENTHOUSE" ÍBÚÐ VIÐ SJÁVARSÍÐUNA (skráð 
sem tvær íbúðir ) á tveimur hæðum með þrennum svölum, 
tveimur baðherbergjum og tveimur stæðum í bílageymslu. 
Algjörlega endurhönnuð og endurnýjuð í samráði við Björn 
Skaptason, arktitekt. Lumex-ljósahönnun. 
MAGNAÐ SJÁVARÚTSÝNI. EINSTÖK EIGN.   

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 698 7695

Herbergi: 4 Stærð: 222,8 fm

Uppl. Jóhanna lfs, gsm: 698 7695

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Herb. 5

16,9m



 

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

 
HRAUNTUNGA

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

götu. Verð 46,7 millj. Aukaíbúð 

 
FÍFULIND

201 Kóp. 159 fm. Möguleiki á 5 svefn-
herb. Endaíbúð. Stutt í alla þjónustu 

og skóla. Verð 35,5 millj.

 
17. JÚNÍTORG

210 Gbæ. Laus við samning. 3ja herb. 
128 fm, vandaðar innréttingar og 

parket. Stæði í bílageymslu. Fyrir 50 ára 
og eldri. Góð aðstaða fyrir eldri borgara

 
FELLAHVARF

203 Kóp. Raðhús. Mjög vandað, fallegt 
útsýni, innbyggður bílskúr. Verð 56,9 millj

 
FERJUBAKKI

109 Rvk. 4ra. herb. Góðar innréttingar, 
parket á gólfum, bað flísalagt. Verð 21,5 millj. 

 
BLIKAHJALLI 6

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

Verð 57,5 millj.

 
NÖKKVAVOGUR

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

Verð 19,9 millj.

 
SANDAVAÐ

110 Rvk. 4ra herbergja íbúð. Stæði 
í bílageymslu. Fallegar innréttingar. 

Lyftuhús. Verð 28,6 millj.

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

LANGALÍNA 15-23
Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk. Einbýli. Góð staðsetning í 
lokaðri götu. Verð 58 millj. Aukaíbúð 

 
ÁLFTAMÝRI

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

22,5 millj. Mikið áhvílandi 

50 ára og eldri

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

Vandaðar innrétt-
ingar og gólfefni. 
Innbyggður bílskúr. 

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. 

Aukaíbúð

Mikið áhvílandi

Aukaíbúð

LJÓSABERG - HFJ
Fallegt 199 fm einbýli ásamt 61 fm tvöf. bílskúr, 
samtals 260 fm á rólegum og góðum stað innst í 
botnlanga. 5 svefnherb. Verönd m/heitum potti. 
Laust strax. Verð 67,0 millj.

HRAUNBÆR - RVÍK
Góð 96,2 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð ásamt 16,5 
fm bílskúr, samtals 112,7 fm á góðum stað. 3 
svefnherb. Laus fljótlega. Verð 23,5 millj.

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

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

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

ESKIVELLIR - HFJ
Góð 3ja-4ra herb 86 fm íbúð á 3. hæð í lyftu-
húsi. 2 svefnherb. og geymsla m/glugga í íbúð. 
Suðursvalir. Gott lán áhv. - lítil útborgun. Laus 
fljótlega. Verð 20,7 millj. 

JÓFRÍÐARSTAÐAVEGUR - HFJ
Fallegt 257 fm einbýli, þar af er ca 55 fm 2ja 
herb. aukaíbúð á neðri hæð og 39 fm bílskúr á 
rólegum og góðum stað. Sólstofa, suðvestur-
svalir. Útsýni. Falleg ræktuð lóð, garðskáli. 
Verð 54,9 millj. 

HRINGBRAUT - HFJ
Falleg 107 fm neðri hæð í tvíbýli ásamt 25 fm 
bílskúr. Sérinngangur. 3 svefnherb. Yfirbyggðar 
svalir. Gott útsýni. Verð 25,9 millj.

TUNGUÁS - GARÐABÆR
Glæsilegt, vel skipulagt 180 fm einbýli ásamt 
50 fm bílskúr, samtals 230 fm á góðum stað. 4 
svefnherb. Lóð fullkláruð með stórri verönd. 
Skipti möguleg á ódýrari. Verð 69,5 millj.

SKIPALÓN 10-14 - HFJ - 50 ÁRA OG ELDRI
Fullbúnar íbúðir án gólfefna nema á bað-
herb. og þvottahúsi verða flísar
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
Innréttingar frá Parka og AEG tæki
Golfvöllur í göngufæri

Verð frá 20,0 millj.
PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufullrúum Ás

Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir ásamt stæðum í bílageymslu í nýju lyftuhúsi fyrir 
50 ára og eldri á góðum útsýnisstað.

ESKIVELLIR 21 - HFJ - FRÁBÆRT ÚTSÝNI OG FJALLASÝN
Fullbúnar íbúðir með gólfefnum
Vandaðar innréttingar og tæki

Sérinngangur af svölum 
Suðursvalir og verandir
Afhending við kaupsamning

Verð frá 18,6-26,1 millj.
PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufulltrúum Ás 

Fallegar 2ja-4ra herb. íbúðir í nýju lyftuhúsi á góðum stað. Stutt í leikskóla, skóla, 
sundlaug,  íþróttasvæði og helstu þjónustu.

NORÐURBAKKI 21 - HFJ - SJÁVARÚTSÝNI
Fullbúnar íbúðir án gólfefna nema á bað-
herb. og þvottahúsi verða flísar
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð tæki
Hátt til lofts, stór opin og björt rými
Nýtískuleg hönnun
Afhending í júní 2013

Verð frá 27,850 millj.
PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufulltrúum Ás

Glæsilegar 3ja-4ra herb. íbúðir í nýju lyftuhúsi við SJÁVARBAKKANN í Hafnarfirði 
í göngufæri við alla helstu þjónustu.

 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

GOTT LÁN

NÝTT

GOTT LÁN

LÆKKAÐ VERÐ

NÝTT

NÝTT

PANTIÐ 

SKOÐUN

PANTIÐ 

SKOÐUN
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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

Sérbýli

Bæjargil - fallegt einbýli

Í einkasölu sérlega vel skipulagt og vel innréttað 190 
fm einbýlishús. Innb. bílskúr. 5 svefnherbergi. Parket. 
Húsið var mikið endurnýjað að innan 1999, parket, 
eldhús, aðalbaðherbergi og fl. Góðar timburverandir, 
fallegur garður. Uppl. veitir Bárður H Tryggvason sölu-
stjóri í 896-5221.

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

Krókamýri - glæsilegt einbýli

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

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.

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 Álafosshvosina. Uppl. Sigþór s: 899 9787

Hlíðarhjalli - glæsilegt vandað 

einbýli.

Einstaklega vandað og velbyggt tæpl. 300 fm einb. á 
tveimur hæðum neðan götu á fallegum rólegum stað 
við óbyggt svæði (Kópavogsdalinn). 5 svefnherbergi, 
góðar innr., gegnheilt parket, stórar s-v.svalir og 
ræktuð baklóð m.stórum sólpöllum og heitum potti. 
Góður bílskúr og geymslur. Frábær vönduð eign á 
góðum stað. Verð 62,5 m. Skipti skoðuð.  Uppl. veitir 
Ingólfur Giss. lg.fs. 896-5222. 

Jónsgeisli - Grafarholt

215 fm endaraðhús. Tæki í eldhúsi fylgja með 
í kaupum t.a.m. ísskápur og uppþvottavél.  Fal-
legur arinn er í stofu/borðstofu, þaðan er útgengt á 
skjólgóða verönd. Fjögur svefnherbergi, tvö þeirra 
eru með fataherbergjum. Útgengt er á pall frá hjóna-
herberginu en þar er m.a. heitur pottur.  Baðherbergi 
er með hornbaðkari og sturtu V. 56,6 millj.  Uppl. Jón 
Rafn S: 695-5520

Sérhæðir

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

Klukkuvellir - Falleg íbúð.

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

Álfhólsvegur  - Frábært útsýni

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

Nýbyggingar

Úlfarsbraut- 5 -herb.-glæsilegt hús!

Höfum í sölu gott vel skipulagt parhús á tveimur 
hæðum, fjögur til fimm svefnherbergi. Afh. tilbúið en 
án innréttinga V. 54m. Húsið er til afh. strax. Mögul. 
að setja minni eign upp í kaupverð. Nánari uppl.  
veitir Heiðar í s: 693-3356

Frábært 2ja hæða parhús á 

útsýnisstað í Kópavogi

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

Lóðir undir, einb. rað-par og 

fjölbýlishús í Urridaholti Garðabæ.

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

4ra til 5 herb.

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 - 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

Veghús - fallegt útsýni.

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

3ja herbergja

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 
einstakt útsýni. Uppl. Sigþór sími 899 9787 

Seilugrandi - Tilbúin til afhendingar.

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

2ja herb.

Langholtsvegur - laus strax

Snyrtileg og fín 55,3 fm, tveggja herbergja ibúð á 
1 hæð með sérinngangi. Sérrafmagn og hiti. Góðar 
innréttingar. Búið að skipta um þak, gler, endurnýja 
ofnalagnir og raflagnir. Laus strax, skuldlaus. Verð 
15.5 millj. Uppl. veitir Bárður s-896-5221

Atvinnuhúsnæði

Þverholt 14- skrifstofuhæð

Valhöll fasteignasala og Heiðar Friðjónsson lög.
fast, kynna mjög góða 529 fm skrifstofuhæð með 
18 aflokuðum skrifstofum  í góðu húsi við Þverholt 
í Reykjavík.  Húsnæðinu fylgja 11-sérstæði, þar 
af 6-bílastæði í bílakjallara húsins.  Húsnæðið er 
mjög snyrtilegt og skiptist í 18 aflokaðar skrifstofur, 
móttöku, opið rými, eldhús og salerni.   Húsnæðið 
er ekki Vask-hús. Áhvílandi eru 47,2 milj, lán frá 
Landsbanka með 5,3% vöxtum. ATH. Húsnæðið er 
laust við kaupsamning.Allar frekari uppl. um eignina 
veitir Heiðar Friðjónsson í s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is

ÓSKA EFTIR

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 

Grafarvogi 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

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

Skriðusel 4 - Einbýlishús  

með aukaíbúð og stórum bílskúr.
OPIÐ HÚS Í DAG 
MÁNUDAG FRÁ 17:00 TIL 
17:30 AÐ SKRIÐUSELI 4 
Höfum tekið í sölu 254,8 fm 
Einbýlishús við Skriðusel í 
Seljahverfi, þar af er 46 fm 
tvöfaldur bílskúr og 50 fm 
tvegja herb. íbúð með sérinn-
gangi.  Hús skiptist í góðar 
stofur, eldhús með rúmgóðum 
borðkrók, svefnherbergisálmu 

með fjórum svefnherbergjum og tveimur svefnherbergjum niðri.  Aukaíbúð er 2ja herb. 
Verð:54,9 milj.  Heiðar verði á staðnum og sýni eignina s: 693-3356

Garðsstaðir - Glæsilegt einbýli á  

frábærum útsýnisstað útvið óbyggt svæði. 
Nýkomið glæsil. 
nýlegt 191 fm einb. 
á einni hæð m. innb. 
bílskúr á frábærum 
stað neðan götu 
innst við Garðsstaði í 
Grafarvogi. Vandaðar 
innréttingar og parket, 
arinstofa, 4 svefn-
herbergi á teikningu, 
góð verönd, glæsilegt 

útsýni: Esjan, Sundin, Akrafjall, Geldinganes og fl.  Verð 64,5 millj. Bein sala. Engin 
skipti.  Uppl. veitir Ingólfur Gissurarson lg.fs. 896-5222 

Skógarás 11
OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI KL. 18-18.30 
Sýnum í dag glæsilega 
130 fm ibúð að 
Skógarási 11, íbúðin 
er á 2 hæðum. Hún 
var öll endurnýjuð í 
hólf og gólf 2007 á 
vandaðann og smekk-
legan hátt. Glæsilegt 
eldhús og baðherb. 
Sérþvottahús. Fimm 
svefnherbergi. Suður-
svalir. Falllegt útsýni. 

Vandað parket á gólfum. Nýjar hurðir og skápar. Verð 34.4 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



18. FEBRÚAR 2013

S. 562 1200   862 3311 TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

ÁLFHEIMAR 7
 – Opið hús á morgun, þriðjudag, frá kl. 
19.00 til 19.30
Til sölu 194,5 fm efri sérhæð. Íbúðin er stofa, 
borðstofa, þrjú góð svefnherbergi, eldhús og 
baðherbergi. Í kjallara fylgir sér þvottaher-
bergi og bjart og stórt herbergi sem gefur ýmsa 
möguleika í nýtingu. Bílskúr 29,1 fm. Allt sér.
Laus. Verð: 37,0 millj. Verið velkomin.

FLÚÐASEL 66 - Opið hús á morgun, 
þriðjudag, frá kl. 17.30 til 18.30
Til sölu gott og fallegt raðhús, 223 fm með innbyggðum 
bílskúr. Íbúðin er 194,3 fm og bílskúrinn 28,7 fm. Í húsinu 
eru m.a. tvær stofur, fjögur svefnherbergi, sjónvarps-
herbergi, baðherbergi, snyrting o.fl. Tvennar svalir. 
Verð: 39,9 millj. Verið velkomin.

EFSTALEITI
Höfum til sölu í þessu glæsilega og vinsæla húsi 
3ja – 4ra herbergja íbúð, skráð 132,6 fm. á fyrstu 
hæð. Stæði í bílageymslu fylgir. Mikil og vönduð 
sameign, ma. sundlaug, heitir pottar o.fl. Getur 
losnað fljótlega. Verð: 38,7 millj. Góð eign fyrir 
fólk sem er að minnka við sig.

LAMBASEL
Vandað, vel staðsett 240 fm einbýlishús, ein 
hæð með bílskúr. Fallegt, mjög vel skipulagt 
hús. Ath. Samkv. teikningu geta verið fimm góð 
svefnherbergi. Húsið stendur á jaðarlóð í rólegu 
og náttúrulegu umhverfi. Verð: 63,0 millj.  

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Glæsileg húseign, 294,8 fm á þessum frábæra stað. Húsið er pallaskipt 
og skiptist í glæsilegar stofur, fimm herbergi, baðherbergi, þrjár snyrtingar 
o.fl. 60 fm. bílskúr. Vönduð eign á mjög góðum stað sem vert er að 
skoða. Nánari uppl. hjá sölum.

LAUGARÁSVEGUR

Fasteignasala Kópavogs  •  Hamraborg 14a  •  S 517 2600 

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

OPIÐ HÚS

Opið hús þriðjudag frá kl: 16.30 til kl: 17.:30
Álagrandi 20, 107-Reykjavík.

Vandað raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr, alls um 187,6 fm. Húsið er í góðoðu ástandi og 
gott fyrirkomulag. Eldhús og stofur á neðri hæð hússins og svefnherbergi á efri hæðinni. Arinn í stofunni. 
Óskráð geymsluloft. Sérlga góð staðsetning. Sömu eigendur í rúm 27 ár. Afhending í mars. Áhugasamir 
velkomnir í opið hús á milli kl: 16.30 og 17.30 þriðjudag Dan Wiium í sima 896-4013 verður á staðnum.

Borgartún 6  
- Fjárfesting

Til sölu eru nokkrir 
eignarhlutar í þessu 
virðulega og vel 
staðsetta atvinnuhús-
næði við Borgartún í 
Reykjavík. Um ræðir 
um 2.100 fm samtals 
sem skiptist í 433 fm 
skrifstofu, þjónustu-
hæð á jarðhæð, 385 
og 375 fm skrifstofuhúsnæði  á 1. hæð og glæsilega 4. hæð 
hússins, skráð 531 fm og 385 fm þar sem eru fullinnréttaðir 
samkomusalir með eldhúsi, skrifstofu og allri aðstöðu. Hluti 
húsnæðisins er í leigu. Hagstætt verð í boði.

Kirkjustétt 2-6, 
fjárfesting-útleiga

Til sölu allur eignar-
hluti seljanda í þessu 
reisulega og nýlega 
atvinnuhúsnæði. Um 
er að ræða sam-
tals um 1.351 fm á 
götuhæð og efri hæð 

í framhúsi og að hluta til á götuhæð í bakhúsi. Húsnæðið er 
að stórum hluta í útleigu en mögulegt er að fá leigð pláss 
á 2.hæð og í bakhúsi, undir ýmiskonar atvinnurekstur og 
þjónustu. Mjög hagstætt sölu- og leiguverð í boði.

Til sölu og leigu þetta 
vandaða atvinnu-
húsnæði á götuhæð. 
Húsnæðið er um 561 
fm og skiptist m.a. í 
tvö aðskilin iðnaðarbil 
með góðri lofthæð og 
tvennum innkeyrsludyrum. Einnig er afstúkað vandað skrif-
stofupláss í húsnæðinu. Mjög vel staðsett hús á horni með 
stórri malbikaðri lóð og góðu auglýsingargildi þar sem húsið 
blasit við frá Breiðholtsbraut. Getur hentað undir 
ýmsikonar atvinnustarfsemi svo sem verkstæði, iðnað, 
heildverlsun og fl. Hagstætt verð í boði.

Fyrirtæki, fjárfestar og athafnamenn athugið.  
Til sölu og leigu.

Smiðjuvegur 44, 
sala og leiga.

Allar nánari upplýsingar um þessar eignir gefa 
undirritaðir: Ólafur Páll s: 6601794,  
olipall@bseignir.is, stefan@storborg.is

Kirkjustétt 4 • 113 Reykjavík • Sími 534 8300 • stefan@storborg.is

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



 
Seilugrandi 6 
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 18.00 og 
18.30 - SEILUGRANDI 6
Rúmgóð töluvert endurnýjuð 5 herb. 
137,3 fm. íbúð á 1. hæð með stæði í bíl-
skýli í litlu fjölbýli á barnvænum stað. 
V. 33.9 m. Uppl. Gylfi S: 822-0700.

 
Furuvellir - Glæsilegt einbýli
Einstaklega glæsilegt og vandað 
einbýlishús. Eignin er 270 fm þar af 
er tvöfaldur bílskúr 52 fm. Allar uppl 
Sigurður s 616 8880. Skoðaðu húsið á 
www.tingholt.is

 
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

 
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

 
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

 
Lindargata -101 Reykjavík
Mikið endurnýjuð 3ja herbergja 75,2 fm 
íbúð á annarri hæð með sérinngangi 
við Lindargötu. Eignin hefur verið 
endurnýjuð að mestu leyti að innan. 
V. 23 millj. Uppl. gefur Guðmundur s. 
865 3022

 
Vesturgata
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

 
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

 
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

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

 
Burknavellir 3ja - Lækkað Verð
Mjög góð 3ja herbergja 88 fm íbúð á 
þriðju hæð í nýlegu fjölbýlishúsi. Tvö 
rúmgóð svefnherbergi, stofa og eldhús 
í opnu rými. Verð aðeins 19.5 milljónir. 
Áhvílandi mjög gott lán. Uppl Sigurður 
s 616 8880

 
Sigluvogur jarðhæð
Falleg 3ja herbergja jarðhæð á 
frábærum stað, mikið endurnýjuð eign 
m.a baðherbergi, eldhús, gluggar, dren 
og fleira. Verð 20.9 millj. uppl Sigurður 
S 6168880 

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

 
Ásabraut í Grímsnesi - Í 

landi Ásgarðs
Í einkasölu fullbúið heilsárshús á 8.500 
fm eignarlóð í Grímsnes og Grafnings-
hreppi. Glæsilegt hús (steypt) þar sem 
vandað hefur verið til allra þátta.  
V. 35 millj. Uppl. gefur Guðmundur s. 
865 3022

 
Kolbeinsstaðir rétt við 

Meðalfellsvatn
139,7 fm. einbýlishús á einni hæð 
í byggingu á 4.750 fm. lóð úr landi 
Eyja 1, Kjósahreppi. Lóðin liggur að 
vatni. verð kr. 17,5 millj. uppl. Viðar s: 
898-4477

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

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

OPIÐ HÚS

Traust þjónusta í 30 ár

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

Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali 

Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur -
löggiltur fasteignasali.

KRISTNIBRAUT 71 - 4RA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG KL. 17:30-18:00 - 
KRISTNIBRAUT 71 ÍBÚÐ 401 Mjög falleg og vel skipulögð 150 
fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýlishúsi með sérinngangi 
af svölum. Vandaðar innréttingar og vönduð tæki. Rúmgóð herbergi. 
Stofa með frábæru útsýni. Eignin er laus nú þegar. Verð 35,9 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 innréttngar. Parket, flísar og dúkur á gólfum. Þvottahús 
innan íbúðar. Suðursvalir.  Stutt í skóla og aðra þjónustu.  
Verð 22,9 millj.

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

UNNARSTÍGUR - EINBÝLISHÚS
Mjög gott 60 fm einbýlishús á einni hæð á góðum stað í Hafnarfirði. 
2 svefnherbergi. Flíslagt baðherbergi með sturtu. Lítil stofa. Eldhús 
með borðkrók. Húsið virðist í ágætu ástandi að utan. Góð stað-
setning. Verð 16,8 millj.

RAUÐÁS - 2JA HERBERGJA
Vorum að fá í sölu 2ja herbergja íbúð í kjallara. Íbúðin þarfnast 
standsetningar. Íbúðin skiptist í eldhús, baðherbergi, stofu og svefn-
herbergi. Skipta þarf um gólfefni og innréttingar. Eignin er laus nú 
þegar. Verð 13,9 millj.

MIKLABRAUT - M/AUKAHERBERGI
Mjög góð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi með auka-
herbergi í kjallara. Ágæt innrétting í eldhúsi. Tvö svefnherbergi með 
skápum og eitt án skápa. Ágæt stofa. Í kjallara er aukaherbergi með 
aðgangi að snyrtingu. Áhv. 18 millj. Verð 24,4 millj.

AUSTURBERG - M/BÍLSKÚR
4ra herbergja íbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi auk bílskúrs. Tvö barna-
herbergi, hjónaherbergi með skápum. Stofa þaðan sem útgengt er 
á suður svalir. Góð innrétting í eldhúsi. Flísalagt baðherbergi með 
baðkari. Eignin er laus nú þegar. Verð 20,5 millj.

ÆSUFELL - LYFTUHÚS
Góð 92,8 fm 3ja herbergja íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi. Tvö svefnher-
bergi. Rúmgóð stofa þaðan sem útgengt er á svalir til austurs. Ágæt 
innrétting í eldhúsi. Flísalagt baðherbergi með baðkari. Eignin er 
laus nú þegar. Verð 18 millj.

FELLSMÚLI -  4RA-5 HERBERGJA
Vorum að fá í sölu glæsilega 122 fm 4ra - 5 herbergja íbúð 
á 1. hæð í fallegu fjölbýli við Fellsmúla.  Eldhús með fallegri 
innréttingu og borðkrók. Stór og glæsileg stofa með borðstofu, 
setustofu, sjónvarpsholi og suðursvölum. Þrjú svefnherbergi. 
Baðherbergi með sturtu. Parket og flísar á gólfum. Verð 31 millj.

DUGGUVOGUR - GISTIHEIMILI
Atvinnuhúsnæði skráð sem gistiheimili á tveimur hæðum og í risi. Á 1. hæð 
eru 4 studioíbúðir og er eldhúsinnrétting með helluborði í hverri þeirra 
og flísalagt sérbaðherbergi með sturtu. Á 2. hæð eru 5 studioíbúðir og eru 
þau eins þ.e. með eldhúsinnréttingum og með sérbaðherbergjum. Risið er 
skráð sem geymsluloft samkvæmt fasteiganmati en þar er búið að útbúa 
íbúð með þakgluggum. Allar einingar eru í útleigu í dag. Verð 67 millj.

LAUGAVEGUR - ATVINNUHÚSNÆÐI
Um er að ræða heildareignina við Laugaveg 73, samtals 434 fm. 
Eignin skiptis 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.  Sam-
kvæmt skráningu Þjóðskrá Íslands er flatarmál eignarinnar 434,1 fm. 
Kjallari er 312,4 fm, 1. hæð er 91,9 fm og ris 29,8 fm. Verð 110 millj.

AUÐBREKKA - ATVINNUHÚSNÆÐI
1520 fm húsnæði sem eru tvær jarðhæðir, önnur með aðkomu frá 
Auðbrekku og hin með aðkomu frá Dalbrekku. Malbikuð bílastæði 
ofan og neðan við húsið. Ágæt loftæð á báðum hæðum. Á neðri 
hæð eru 6 innkeyrsludyr og inngöngudyr, á efri hæð eru þrjár inn-
keyrsludyr og inngöngudyr. Verð 150 millj.

OPIÐ HÚS
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Stórglæsilegt, einstaklega vel staðsett einbýli á miðju stór-Reykjavíkur-
svæðinu, mikið útsýni, stór garður, gönguleiðir og hjólastígar í allar áttir.  
Húsið skiptist eftirfarandi: Á efri hæð eru forstofa, eldhús, stofa-borðstofa,  
sjónvarpsherbergi, svefnherbergisgangur, 
tvö svefnherbergi, baðherbergi.
Á jarðhæð er búið að innrétta séríbúð sem 
skiptist eftirfarandi: Forstofuhol, þrjú her-
bergi, baðherbergi, þvottahús og bílskúr.

Verð 59,5 m.
Guðbjarni Eggertsson 
hdl og löggiltur fasteignasali.

Katrínartúni 2 - 108 Reykjavík - Sími 578-5544

Stefán Jóhann Ólafsson 
Löggiltur fasteignasali. 

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

Starhólmi 12
OPIÐ HÚS

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

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

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

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

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

Furugrund
Falleg 66 fm. íbúð á 2.hæð á þessum vinsæla stað í Foss-
voginum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Svalir. Rólegt 
og fallegt hverfi. V. 18,9 m. 5729

Glæsilegt lögbýli á Kjalarnesi.
Glæsilegt 136 fm. íbúðarhús auk 91 fm. hesthúsi og 
geymslu á 6 hektara lani á Kjalarnesi. Glæsilegar eignir og 
topp aðstaða fyrir hestafólk. 8350

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

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

Marteinslaug.
Glæsileg 109 fm. íbúð á efstu hæð í góðu lyftuhúsi við 
Marteinslaug í Grafarholti. Frábært útsyni. Flottar innrétt-
ingar og gólfefni. 8074

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

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

Fastengi er í eigu Íslandsbanka

Kjalarvogur 10, 104 Reykjavík

Til leigu um 1.300 fm. lagerhúsnæði.  Tvær 4,5 m háar innkeyrslu-
dyr.  Góð aðkoma.  Vörurekkar geta mögulega fylgt.   
HAGSTÆTT LEIGUVERÐ. VSK-húsnæði.  Lofthæð 4,5 - 5 m.

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

SUÐURLANDSBRAUT 50  
BLÁU HÚSIN Í SKEIFUNNI 

WWW.HUSID.IS • S: 513-4300 

VILHJÁLMUR BJARNASON 
LÖGG. FAST.SALI

- Heilshugar um þinn hag - 
Baldursgata 7a - Reykjavík

LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Jarðhæð með sérinngangi. Glæsileg algjörlega nýstandsett 2ja herbergja 
íbúð með sér-inngangi og þvottahúsi innan íbúðar. Húsið er allt nýlega 
standsett utan sem innan. Laus strax.
Verð kr. 22,5 millj. Upplýsingar veitir Agnar í s. 820-1002 eða agnar@husid.is

MorGUn
þÁTtuRinn 

Ómar
alLa vIRka 
dagA kl. 7
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Laugavegur 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
Leifur Aðalsteinsson Framkvæmdastj./ Sölum. leifur@101.is  • Helgi J. Jónsson Sölumaður / helgi@101.is  • Kristín S. Sigurðardóttir  Löggildur fasteigna, skipa og fyrirtækjasali 

Álfhólsvegur  15 - 200 Kóp
Stórglæsileg 119,9fm 
3 herbergja hæð með 
stórum suð/vestur 
svölum og stæði í 
opinni bílageymslu í 
nýlegu húsi í göngufæri 
við alla þjónustu.  
V- 34,9 millj.  
OPIÐ HÚS MILLI 
17:30 – 18:00

Drápuhlíð 9 - 105 Rvk
Einstaklega vel 
skipulögð 37,7fm 3 
herb.risíbúð í mikið 
endurnýjuðu húsi á 
þessum vinsæla stað. 
Flísalagðar svalir. 
V-19,9 millj 
OPIÐ HÚS MILLI 
17:30 – 18:00

Efstasund - 104 Rvk
Mjög falleg og mjög 
mikið endurnýjuð 
52,3fm 2ja herbergja 
íbúð á 2 hæð í litlu 
fjölbýlishúsi á þessum 
vinsæla stað.  
V-16,9 millj.  

Meðalholt - 105 Reykjavík
Mjög vel skipulögð 
63fm 3 herbergja íbúð 
á tveimur hæðum á 
þessum vinsæla stað. 
V- 19,9 millj.

Skólavörðustígur - 101 Rvk
Sérlega virðulega efri 
hæð og ris ásamt 3-4 
herb.íbúð í kjallara. 
Eignin er mikið endur-
nýjuð.

Vesturbrún  104 - Rvk.
Mjög glæsilegt og vel 
við haldið 248,0fm 
einbýlishús ásamt 
31,2fm bílskúr, samtals 

: 279,2fm. Auka íbúð 
sem er upplögð til 
leigu. V- 79 millj.

Skipholt - 105 Rvk
Vel skipulögð 113,7fm 
5 herb.hæð með sérinn-
gangi og 30,0fm bílskúr, 
samtals 143,7 fm. 
V-33,9 millj

Hellisgata - 220 Hafnfj.
Gullfalleg mjög mikið 
endurnýjuð 96,2fm 4-5 
herb.íbúð á tveimur 
hæðum á þessum 
rólega stað í gamla 
bænum. Sérinngangur. 
Laus strax. 
V- 23,9 millj.

Skemmuvegur - 200 Kóp
Vandað 267,9 fm heild-
sölu / verslunar-bil til 
leigu við Skemmuveg í 
Kópavogi.  Opinn salur 
með steinteppi á gólfi 
og skrifstofa auk kaffi-
stofu, parket á gólfum.  
Góður gluggafrontur.  
Litlar innkeyrsludyr. 

Vantar allar gerðir eigna á skrá

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknirSíðumúla 5   108 Reykjavík    Sími 511 1225    www.intellecta.is

Meginhlutverk og skyldur stjórnar
Stjórn félags ber meginábyrgð á rekstri félagsins og fer hún með æðsta vald þess á milli stjórnar-
funda. Meginhlutverk stjórnar er m.a. að stuðla að viðgangi félagsins og árangri til lengri tíma litið, 
hafa yfirumsjón með rekstrinum í heild og að hafa eftirlit með stjórnendum

Ráðgjöf um val á hæfum einstaklingum til stjórnarstarfa

   Skilgreining reynslu og þekkingar sem þörf er á innan stjórnar út frá eðli starfsemi og núverandi þörf
   Tillaga að heppilegri samsetningu einstaklinga innan stjórnar 
   Leit að hæfum einstaklingum með bakgrunn sem fellur að þörfum félagsins

Ráðgjöf okkar felst meðal annars í eftirfarandi:
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Tryggvabraut 24 Akureyri

Til leigu

Til leigu um 650 fm. húsnæði á jarðhæð við Tryggvabraut á Akureyri auk allt að 
550 fm. á annarri hæð. Húsnæðið hentar margskonar verslun og þjónustu. Góð 
aðkoma er beggja vegna við húsið frá Tryggvabraut og Furuvöllum. Stórir gluggar 
til beggja átta. Mjög góð bílastæði. Húsnæðið er laust til afhendingar nú þegar 
og býður uppá mikla möguleika. Tryggvabraut er fjölfarin gata sem tengir tvær 
umferðarmestu götur bæjarins, Glerárgötu og Hjalteyrargötu og hefur húsið því 
mikið auglýsingagildi.

Glerárgata 7 Akureyri

Til leigu

Húsnæði með mikið auglýsingagildi í miðbæ Akureyrar. Stóri gluggar að fjölförnum 
gatnamótum. Til leigu verslunar- eða þjónustuhúsnæði á jarðhæð. Stærðir frá 250 
upp í 670 fm. Húsnæðið getur verið til laust til afhendingar strax. 

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

með Smutty Smiff
föstudagskvöld kl. 22

Glymskrattinn

hlustið
trúið
hlýðið 

HARMA
   GEDDON



OPIÐ HÚS

SUÐURGATA 21 - 220 HFJ. 
 

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30 – 18:00
Virkilega falleg 108,7 fm. 4-5 herbergja íbúð 
í tvíbýli á tveimur hæðum. Baðherbergi á 
báðum hæðum. Eign í góðu ástandi.
Frábær staðsetning.
V. 25,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

ÁLFHÓLSVEGUR – 200 KÓP.

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

HÓLAVAÐ - 110 - RVK.

Stærð: 167.2m2. m/bílskúr.
Um er að ræða glæsilegt “design” raðhús á 
tveimur hæðum. 
Fjögur svefnherbergi. Virkilega vönduð og 
flott innanhúshönnun.
Verð - 47.9mkr.
Sigurður Fannar 897-5930.  
siggifannar@landmark.is 

ÁSVALLAGATA - 101 - RVK.

Stærð: 190.5m2.
Þrjú svefnh. Falleg björt rúmgóð 165 m2 neðri 
sérhæð ásamt hluta af kjallara og 25,5 fm sér-
standandi bílskúr. Alls 190,5 fm. 
Verð 59mkr.
Sigurður Fannar 897-5930  
siggifannar@landmark.is 

BURKNAVELLIR 5 – 221 HFJ.
 

Opið hús þriðjud. 19. Feb kl. 17.30 -18.00
Mjög góð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð. Mjög 
gott aðgengi fyrir hjólastól/fatlaða. Alls 91 fm, 
geymsla og þvottahús innan íbúðar. Sérafnota-
réttur, alls 22,4 fm.
Sigurður S. 896-2312
V. 21,9 millj.

VESTURSTRÖND - 170 SELTJ.NES

Vel skipulagt endaraðhús með stórkostlegu 
útsýni á þessum vinsæla stað á Seltjarnarnesi. 
Eignin er alls 213.3 fm á 2.hæðum með innb. 
bílskúr. EIGN Í TOPPSTANDI.
V. 67.9.- millj.  
Sveinn Eyland S: 6900-820

EIRHÖFÐI - 110 RVK.

Til Leigu: 9.241 fm. lóð með 523 fm. vöru-
geymslu. Lóðin er afgirt með tveimur inn-
keyrslum. Óskað er eftir leigutilboði í eignina, 
að hluta eða öllu leyti.
Kristberg. S 892-1931

SKEMMUVEGUR - 200 KÓP.

Til leigu afar bjart og gott iðnaðarhúsnæði við 
Skemmuveg í Kópavogi. 4 metra innkeyrslu-
dyr. Húsnæðið er afar snyrtilegt með góðu 
aðgengi.
Leiga. 1.100 pr fm
Kristberg. S 892-1931

Landmark leiðir þig heim! 100% þjónusta = árangur*

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur 

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur 

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

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
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Rauðavað 3ja – Bílskýli
Glæsileg og mjög rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 
3ju hæð í litlu fjölbýli. Stórar stofur og 2 rúmgóð 
herbergi.Flottar innréttingar. Parket. Þvottahús 
í íbúð. Stæði í bílageymslu fylgir. 
Verð 28,7 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.

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.

Fífusel 4ra  
– Aukaherbergi - Bílskýli
Falleg 120 fm 4ra herbergja íbúð á 2. Hæð í fjöl-
býli ásamt 26 fm aukaherbergi í kjallara sem 
er íbúð. Nýlegar fallegar innréttingar í eldhúsi. 
Sérþvottahús í íbúð. Suður svalir. Stæði í bíla-
geymslu fylgir Verð 23,5 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.

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.

Garðhús – Endaraðhús – Bílskúr 
Fallegt og vel skipulagt 146,4 fm endaraðhús 
á tveimur hæðum ásamt 26,2 fm sérstæðum 
bílskúr. Alls 172,6 fm. Parket og flísar. Fallegar 
innréttingar. Fallegur garður með timburverönd 
og skjólgirðingum. 
Verð 41,7 millj.

Ljósavík – 2ja herb.– Laus
Falleg 81 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í litlu 
fjölbýli. Fallegar innréttingar. Parket. Þvottahús 
í íbúð. Sér inngangur. Gengið er út á litla 
timburverönd út frá stofu. Laus strax. 
Verð 19,5 millj
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Réttarholtsvegur – Raðhús
Fallegt raðhús sem er tvær hæðir auk kjallara. 
Samtals 109 3 fm. Fallegar innréttingar. Parket. 
Suðurgarður. Áhv. lán frá Íbúðalánasjóði ca kr. 
19 millj. 
Verð 29,5 millj.
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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

Sérbýli

Bæjargil - fallegt einbýli

Í einkasölu sérlega vel skipulagt og vel innréttað 190 
fm einbýlishús. Innb. bílskúr. 5 svefnherbergi. Parket. 
Húsið var mikið endurnýjað að innan 1999, parket, 
eldhús, aðalbaðherbergi og fl. Góðar timburverandir, 
fallegur garður. Uppl. veitir Bárður H Tryggvason sölu-
stjóri í 896-5221.

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

Krókamýri - glæsilegt einbýli

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

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.

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 Álafosshvosina. Uppl. Sigþór s: 899 9787

Hlíðarhjalli - glæsilegt vandað 

einbýli.

Einstaklega vandað og velbyggt tæpl. 300 fm einb. á 
tveimur hæðum neðan götu á fallegum rólegum stað 
við óbyggt svæði (Kópavogsdalinn). 5 svefnherbergi, 
góðar innr., gegnheilt parket, stórar s-v.svalir og 
ræktuð baklóð m.stórum sólpöllum og heitum potti. 
Góður bílskúr og geymslur. Frábær vönduð eign á 
góðum stað. Verð 62,5 m. Skipti skoðuð.  Uppl. veitir 
Ingólfur Giss. lg.fs. 896-5222. 

Jónsgeisli - Grafarholt

215 fm endaraðhús. Tæki í eldhúsi fylgja með 
í kaupum t.a.m. ísskápur og uppþvottavél.  Fal-
legur arinn er í stofu/borðstofu, þaðan er útgengt á 
skjólgóða verönd. Fjögur svefnherbergi, tvö þeirra 
eru með fataherbergjum. Útgengt er á pall frá hjóna-
herberginu en þar er m.a. heitur pottur.  Baðherbergi 
er með hornbaðkari og sturtu V. 56,6 millj.  Uppl. Jón 
Rafn S: 695-5520

Sérhæðir

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

Klukkuvellir - Falleg íbúð.

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

Álfhólsvegur  - Frábært útsýni

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

Nýbyggingar

Úlfarsbraut- 5 -herb.-glæsilegt hús!

Höfum í sölu gott vel skipulagt parhús á tveimur 
hæðum, fjögur til fimm svefnherbergi. Afh. tilbúið en 
án innréttinga V. 54m. Húsið er til afh. strax. Mögul. 
að setja minni eign upp í kaupverð. Nánari uppl.  
veitir Heiðar í s: 693-3356

Frábært 2ja hæða parhús á 

útsýnisstað í Kópavogi

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

Lóðir undir, einb. rað-par og 

fjölbýlishús í Urridaholti Garðabæ.

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

4ra til 5 herb.

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 - 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

Veghús - fallegt útsýni.

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

3ja herbergja

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 
einstakt útsýni. Uppl. Sigþór sími 899 9787 

Seilugrandi - Tilbúin til afhendingar.

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

2ja herb.

Langholtsvegur - laus strax

Snyrtileg og fín 55,3 fm, tveggja herbergja ibúð á 
1 hæð með sérinngangi. Sérrafmagn og hiti. Góðar 
innréttingar. Búið að skipta um þak, gler, endurnýja 
ofnalagnir og raflagnir. Laus strax, skuldlaus. Verð 
15.5 millj. Uppl. veitir Bárður s-896-5221

Atvinnuhúsnæði

Þverholt 14- skrifstofuhæð

Valhöll fasteignasala og Heiðar Friðjónsson lög.
fast, kynna mjög góða 529 fm skrifstofuhæð með 
18 aflokuðum skrifstofum  í góðu húsi við Þverholt 
í Reykjavík.  Húsnæðinu fylgja 11-sérstæði, þar 
af 6-bílastæði í bílakjallara húsins.  Húsnæðið er 
mjög snyrtilegt og skiptist í 18 aflokaðar skrifstofur, 
móttöku, opið rými, eldhús og salerni.   Húsnæðið 
er ekki Vask-hús. Áhvílandi eru 47,2 milj, lán frá 
Landsbanka með 5,3% vöxtum. ATH. Húsnæðið er 
laust við kaupsamning.Allar frekari uppl. um eignina 
veitir Heiðar Friðjónsson í s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is

ÓSKA EFTIR

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 

Grafarvogi 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

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

Skriðusel 4 - Einbýlishús  

með aukaíbúð og stórum bílskúr.
OPIÐ HÚS Í DAG 
MÁNUDAG FRÁ 17:00 TIL 
17:30 AÐ SKRIÐUSELI 4 
Höfum tekið í sölu 254,8 fm 
Einbýlishús við Skriðusel í 
Seljahverfi, þar af er 46 fm 
tvöfaldur bílskúr og 50 fm 
tvegja herb. íbúð með sérinn-
gangi.  Hús skiptist í góðar 
stofur, eldhús með rúmgóðum 
borðkrók, svefnherbergisálmu 

með fjórum svefnherbergjum og tveimur svefnherbergjum niðri.  Aukaíbúð er 2ja herb. 
Verð:54,9 milj.  Heiðar verði á staðnum og sýni eignina s: 693-3356

Garðsstaðir - Glæsilegt einbýli á  

frábærum útsýnisstað útvið óbyggt svæði. 
Nýkomið glæsil. 
nýlegt 191 fm einb. 
á einni hæð m. innb. 
bílskúr á frábærum 
stað neðan götu 
innst við Garðsstaði í 
Grafarvogi. Vandaðar 
innréttingar og parket, 
arinstofa, 4 svefn-
herbergi á teikningu, 
góð verönd, glæsilegt 

útsýni: Esjan, Sundin, Akrafjall, Geldinganes og fl.  Verð 64,5 millj. Bein sala. Engin 
skipti.  Uppl. veitir Ingólfur Gissurarson lg.fs. 896-5222 

Skógarás 11
OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI KL. 18-18.30 
Sýnum í dag glæsilega 
130 fm ibúð að 
Skógarási 11, íbúðin 
er á 2 hæðum. Hún 
var öll endurnýjuð í 
hólf og gólf 2007 á 
vandaðann og smekk-
legan hátt. Glæsilegt 
eldhús og baðherb. 
Sérþvottahús. Fimm 
svefnherbergi. Suður-
svalir. Falllegt útsýni. 

Vandað parket á gólfum. Nýjar hurðir og skápar. Verð 34.4 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



… GÓÐUR VINNUFÉLAGI!

…  AÐ HLUSTA Á ÞIG

kl. 6.50 – 9

kl. 9 – 13

… VÖKNUÐ MEÐ ÞÉR

VIÐ ERUM...

… SAMFERÐA ÞÉR

Reykjavík

kl. 16 – 18.30

kl. 13 – 16



BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Avensis wagon sol. Árgerð 
2011, ekinn 14 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 4.390.000. 
Rnr.990075.

 MMC Pajero 35” dísel. Árgerð 2007, 
ekinn 148 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.990.000. Rnr.990347.

KIA Carnival ls. Árgerð 2005, ekinn 
106 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.490.000. Rnr.990310.

CHEVROLET Lacetti station. Árgerð 
2010, ekinn 26 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.990.000. Rnr.140219.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

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 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Benz ML 270 árg. ‚00 Sjálfsk., dísel, 
leðurák. Nýleg sumar & vetrard. 
álfelgur. V. 1,6 mil. Skipti koma til 
greina. Uppl. Sigurtak@internet.is/695 
0452

Nissan Altima 2.5 Sedan Árg. ‚05, ek. 
148þús, bensín, sjálfsk. Verð 990 þús. 
S. 893 5600

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

Lincon Navigator 2003. Ek. 148 þús. 
Verð 1450 þús staðgreitt. Á nýjum 
22 tommu dekkjum. Uppl. 460 4303 
/ Valdi.

Mazda 3 sport, hvít 2005, topplagi, 
nýsprautuð 2,0 vél beinsk, ek 114 
þús kr.1.250.000. Ekkert áhvílandi. S: 
774 1008

 Bílaþjónusta

NÚ ÞÚ SJÁLFSÞJÓNUSTA
Hvaleyrarbraut 2 hfj. Gerðu við bílinn 
sjálfur lyftur, verkfæri og nóg pláss á 
staðnum.  Opið alla daga S. 663 2042

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Lyftarar

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

 Bátar

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

 Varahlutir

Sendu eina fyrirspurn á 39 PARTASaLa 
og þeir svara þér ef hluturinn er til. 
www.partasalar.is

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.

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

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.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‚03, Ford fiesta ‚98, 
Honda Civic og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni 
diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 
892 7852.

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

Nú er rétti tíminn fyrir trjáklippingar 
og grisjun gróðurs ásamt því að 
fá tilboð í sumarverkin. Ánægðir 
viðskiptavinir frá 1988! Garðar best 
ehf. Sími 698 9334 gardarbest.is 
netfang: gardarbest@gardarbest.is 
Facebook: Garðar best.

 Bókhald

Viðskiptafr. aðstoðar við bókhald og 
fjármál, sanngjarnt verð. S: 845 3452. 
Sjálfbærni ehf.

Öll bókhaldsþjónusta, VSK, uppgjör, 
framtöl, launavinnsla, ráðgjöf, 
eignaumsýsla og stofnun fyrirtækja. 
Ábyrg þjónusta - Vönduð vinnubrögð 
Korrekt viðskiptaþjónusta Borgartúni 
24, sími 445 5500

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

 Málarar

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Tölvur

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

 Húsaviðhald

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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.  S. 899-4254.

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

 Spádómar

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
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

SÉRVERSLUN MEÐ 
NÁTTÚRUVÆNAR OG 
ANDLEGAR VÖRUR

Úrval af saltkristalslömpum, lífrænum 
snyrti- og húðvörum, blómadropum, 
himalaya baðsalti, reykelsum, 
ilmkertum, slökunargeisladiskum, 
englaspilum, o.fl. Ditto, Smiðjuvegi 
4 (græn gata), 200 Kópavogi. Opið 
mán-fös 12-18. Lau 12-15. www.
ditto.is

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Kyrrsetustörf gera meiri kröfur 
en önnur störf til þess að loft-
hiti sé við hæfi vegna þess að 

í kyrrsetu er fólk næmara fyrir hita-
breytingum. Sé of kalt í vinnurými 
bregst líkaminn við með því að auka 
vöðvaspennuna. Við það aukast 
efnaskiptin og líkams hitinn helst 
stöðugur. Erfiðara verður að hreyfa 
fingurna, vinnuhraði minnkar og 
hætta á mistökum eykst. Verði hins 
vegar of heitt í vinnurými  slaknar á 
vöðvunum og svitamyndun eykst. 
Strax þegar hitinn er nokkrum 
 gráðum yfir það sem þykir þægi-
legt færist drungi yfir marga. Þar 
með dregur bæði úr andlegri og 
líkam legri færni. Líkur á mistökum 
aukast, það gætir nokkurrar van-
líðunar og ef til vill höfuðverkjar. 

Í reglum um húsnæði vinnu-
staða segir að hæfilegt hitastig við 
kyrrsetustörf sé 18–22°C.  Flestum 
finnst þægilegast ef hitastigið er 
20–22°C við kyrrsetustörf. Hita-
breytingar geta verið óþægilegar, 
sérstaklega ef þær eru meiri en 4°C 
yfir daginn.

Fersku lofti þarf að veita inn í 
vinnurými. Góð loftræsting er því 
mikilvæg. Æskilegt er að 15 til 20 
rúmmetrar af fersku lofti  berist 
hverjum starfsmanni á klukku-
stund ef mengandi starfsemi eða 
reykingar fara ekki fram í vinnu-
rýminu. Með góðri loftræstingu er 
unnt að tryggja gott loft. Einnig má 

stjórna herbergjahitanum með loft-
ræstingunni. Þegar loftræstikerfi er 
sett upp þarf þó að gæta þess að það 
kann að valda dragsúgi ef:
● meira loft er sogað út en  blásið 

er inn,
● of köldu lofti er blásið inn,

● lofti er blásið inn of hratt,
● loftstraumurinn lendir á 

starfsmanni,
● stærð loftræstikerfis er ekki við 

hæfi,
● kerfið er ekki notað á réttan 

hátt.

Gott loft í vinnunni
Algengustu kvartanir vegna óþæginda í starfsumhverfi tengjast innilofti. Í 
bæklingi Vinnueftirlitsins, „Inniloft: Hagnýtar leiðbeiningar“ eru góð ráð.

Þegar hitinn á skrifstofunni er nokkrum gráðum yfir því sem þykir þægilegt færist drungi 
yfir marga. Þar með dregur bæði úr andlegri og líkamlegri færni. NORDICPHOTOS/GETTY

Sífellt verður meiri þörf fyrir kæl-
ingu á tölvubúnaði á Íslandi. Flest 
íslensk fyrirtæki þurfa að fjárfesta í 
dýrum tölvu- og tæknibúnaði, sem 
gefa frá sér hita. Þessi búnaður er 
oft viðkvæmur og er ekki gerður til 
þess að þola hátt hitastig sem getur 
myndast í tölvurýmum. 

Rétt hitastig í tölvurýmum
Mikilvægt er að viðhalda réttu 
hitastigi í tölvurýmum sem  tryggir  
rekstraröryggi tölvukerfa. Það 
eykur líftíma tækjanna og getur 
lækkað rekstarkostnað tölvukerfis.

Stulz-kælitæki
Fyrirtækið Rafstjórn ehf. er sér-
hæft í uppsetningu og viðhaldi á 
hita-, loftræsti- og kælikerfum og 
hefur um árabil boðið upp á há-
gæða kælitæki frá Stulz í Þýska-
landi fyrir tölvurými, skrifstofur, 
fundarsali og fleira. Kælitækin frá 
Stulz henta fyrir allar gerðir tölvu-
rýma, allt frá minnstu rýmum til 
þeirra stærstu. 

Aðbúnaður starfsfólks
Undanfarin misseri hefur sala 
 aukist mjög í kælitækjum fyrir 
skrifstofur og fundarsali. Nú á 
tímum gerir fólk sífellt meiri  kröfur 
um góðan aðbúnað á vinnu stöðum. 
Fólk ver stórum hluta dagsins á 
vinnustað sínum og vill hafa þægi-
legt hitastig.

Hljóðlát tæki
Rafstjórn hefur boðið upp á sér-
staklega hljóðlát tæki með fjar-
stýringu sem henta frábærlega á 
skrifstofur. Hægt er að snúa virkni 
 tækisins við og láta það hita, sem 
getur komið sér vel á köldum 
vetrar morgnum.

Þjónusta
Rafstjórn býður þá þjónustu að 
koma á staðinn, veita ráðgjöf og 
gera tilboð fyrirtækjum að kostn-
aðarlausu. Nánari upplýsingar er 
að finna á www.rafstjorn.is.

Kæling fyrir tölvurými 
og skrifstofur
Rafstjórn ehf. býður uppsetningu og viðhald á hita-, 
loftræsti- og kælikerfum. 

Sigurður Aðalsteinsson, sölustjóri hjá Raf-
stjórn, veitir ráðgjöf við uppsetningu og 
viðhald. MYND/ANTON
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RÓMVERJAR NOTUÐU 
LOFTSTOKKAKERFI
Baðhús og villur í Rómarveldi 
til forna voru hituð upp með 
loftstokkakerfi. Kerfið var kallað 
Hypocaust og lá undir gólfi og í 
veggjum bygginganna. Gólf-
platan var byggð ofan á hlöðnum 
stöplum og innan í veggjum voru 
holrúm eða göng sem tengdust 
holrýminu undir gólfinu. Viður 
var brenndur í ofni og heitt loftið 
flæddi um holrýmin undir gólfinu 
og upp í stokkana í veggjunum 
og út en aldrei inn í vistarver-
urnar. Mikinn eldivið þurfti til 
að viðhalda góðum hita og því 
voru slík upphitunarkerfi í villum 
vel efnaðra og í almenningsbað-
húsum.
Eftir að Rómarveldi leið undir lok 
hvarf loftstokkakerfið Hypocaust 
úr húsbyggingum öldum saman. 
Heimild: wikipedia.org

LOFTRÆSTIKERFI OG 
BRUNAVARNIR
Í grein 166.1 í byggingarreglu-
gerð segir að brunavarnir í 
loftræstikerfum skulu vera í 
samræmi við staðla sem Bruna-
málastofnun ríkisins samþykkir 
eða vísar til, til dæmis DS 428, og 
eftirfarandi reglur:
a. Efni í loftstokkum og þeir 
íhlutar loftræstikerfa sem við 
koma brunavörnum, svo sem 
brunalokur og tilheyrandi 
stjórnbúnaður, skulu hafa öðlast 
viðurkenningu Brunamálastofn-
unar ríkisins.
b. Loftræstikerfi skal þannig 
hannað og frá því gengið að það 
rýri ekki brunahólfun byggingar.
c. Loftræstikerfi skal þannig 
hannað og frá því gengið að það 
stuðli ekki að reykútbreiðslu við 
bruna.

Föt með loftkælingu hafa lengi verið í notkun þótt ekki hafi 
þau verið áberandi á síðum helstu tískublaða heims. Lengi 
vel voru slík föt notuð af verkamönnum neðanjarðar, til 
dæmis þeim sem stunduðu námugröft eða unnu neðan-
jarðar þar sem ekki var aðgangur að loftræstikerfi. Föt með 
loftkælingu kæla ekki loft með sama hætti og loftkæling 
gerir heldur blása köldu lofti um líkamann og kæla hann 
þannig niður. Japanska fyrirtækið Kuchofuku hóf árið 
2005 sölu á tveimur gerðum af jökkum í Japan. Þeir höfðu 
tvær 10 sm viftur á bakinu sem ganga fyrir hleðsluraf-
hlöðum og soga inn loft og dreifa um líkamann.

Síðar setti sama fyrirtæki buxur á markað sem inni-
héldu loftkælingu og þannig var hægt að vera vel kældur 
ofan og neðan mittis í hitanum. Buxurnar innihalda tvær 

viftur sem einnig eru knúnar hleðslurafhlöðum. Vifturnar 
hafa auðvitað þann ókost að blása upp buxurnar og jakk-
ann þannig að sá sem klæðist flíkunum virðist töluvert 
þyngri en hann er í raun og veru. Buxurnar eru auk þess 
bara seldar í einum lit sem takmarkar sölu þeirra talsvert.

Salan á flíkunum tók kipp í Japan eftir jarðskjálftana 
miklu árið 2011. Í kjölfar þeirra var mikill orkuskortur víða 
um land sem meðal annars leiddi til þess að víða var ekki 
hægt að nota hefðbundin loftræstikerfi innanhúss.

Einn augljós kostur við þessa skemmtilegu flíkur er að 
það fer miklu minni orka í að knýja vifturnar í þeim en í 
hefðbundin loftræstikerfi sem kæla niður allt herbergið 
þegar takmarkið er jafnvel bara að kæla niður viðkomandi 
einstakling.

Loftkældar flíkur



KOMDU MEÐ MÁLIN og við 
hönnum, teiknum og gerum 
þér hagstætt tilboð.

FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI
Þú nýtur þekkingar og 
reynslu og fyrsta flokks 
þjónustu.

VIÐ KOMUM HEIM TIL ÞÍN, 
tökum mál og ráðleggjum 
um val innréttingar.

ÞÚ VELUR að kaupa 
innréttinguna í ósamsettum 
einingum, samsetta, eða 
samsetta og uppsetta.

HREINT OG KLÁRT

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500Mán. - föst. kl. 10-18 · Laugardaga kl. 11-16

Við sníðum 
innréttinguna að þínum 
óskum.  Þú getur fengið 
skúffur og útdregin 
tauborð undir vélarnar, 
einnig útdreginn 
óhreinatausskáp, 
kústaskáp o.m.fl . 

Fataskápar og sérsmíði

Baðherbergi Skóhillur

Uppþvottavélar

Helluborð Ofnar

Háfar
Kæliskápar

RAFTÆKI
FYRIR ELDHÚSIÐ

TILBOÐOÐ
AFSLÁTTUR25% 

AF ÖLLUM 

INNRÉTTINGUM

Í  FEBRÚAR GÓÐ KAUP
NÚ ER LAG AÐ GERA

Glæsilegar innréttingar á tilboðsverði

Vandaðar hirslur Þvottahúsinnréttingar

ÁBYRGÐ - ÞJÓNUSTA
5 ár á innréttingum, 2 ár á raftækjum. 

Fríform annast alla þjónustu. 
(Trésmíðaverkstæði, 

raftækjaviðgerðaverkstæði).

VÖNDUÐ RAFTÆKI 
Á VÆGU VERÐI

friform.is

Viftur



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

Frábæru Lay-Z-Spa heitu pottarnir fást 
nú í takmörkuðu magni á 99,000,-
kr. Tilvalið í sumarbústaðinn eða 
í garðinn heima. Potturinn kemur 
með loki og öllu sem til þarf. VDO 
Borgartún 36 S: 588 9747 www.vdo.is

RAFMAGNSRÚM 90X200
Til sölu vel með farið 3ja ára 

rafmagnsrúm 90x200, frá Svefn 
og Heilsu, nafn á dýnu Iq care 
heilsudýna, hlífðardýna fylgir. 

Selst á 95 þús.
Upplýsingar í síma 663 4552

 Óskast keypt

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.

Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

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 - 
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.

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.

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSBYGGINGA
 SJÁ NÁNAR Á 
WWW.VIDUR.IS 

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

 Verslun

 Ýmislegt

Lóð í Varmahlíð 2.405 fm púðar f. 60 
fm hús tilbúnir á lóð. kr. 1.250.000,- 
Leigulóð með erfðarétti S: 774 1008

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

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

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 
698 8301 www.tantra-temple.com

NUDD OG HEILSA
Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOX-
úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR og 
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú 
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla 
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

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

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

HEIMILIÐ

 Barnavörur

BARNAVAGN TIL SÖLU
SIMO kerruvagn (norskur) keyptur 
‚98 í Fífu, notaður undir 2 börn. 
Kerrupoki, skiptitaska, sem ekki sér á 
og lök í burðarúmið fylgir með. Lítur 
allt saman mjög vel út. Selst á 35 þús. 
Uppl. í s. 840 4061

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.

 Atvinnuhúsnæði

51,6 M2 IÐNAÐARBIL
Tvö bil af þessari eftirsóttu stærð 
til sölu eða leigu. 10 m2 milliloft að 
auki. Lofthæð: 3,9 m. Hurð 3,6 m. 
Góðir gluggar. Sýningarbil á staðnum. 
Facebook/Steinhella 14. S: 660-1060 
og 661-6800.

 Geymsluhúsnæði

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1-17m2. 
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný 
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og 
vaktað. S: 564-6500.

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Firma poszukuje doswiadczonych 
pracownikow w systemie regips.

Tel. 690 4499

SMIÐUR ÓSKAST
Óska eftir vönum mönnum í gifs 

vinnu.
Uppl. í S. 659 9661.

 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.

námskeið

tilkynningar

tilkynningar

hlustið
trúið
hlýðið 

HARMA
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Vatnsendahlíð - Þing. Reitir 2, 3 og  
4. Breytt deiliskipulag. 

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga Skipulags- og byggingardeildar 
Kópavogs að breyttu deiliskipulagi Vatnsendahlíðar - Þing, sem samþykkt var í bæjarstjórn 13. janúar 2009 og birt í 
B- deild Stjórnartíðinda 27. febrúar 2009. Tillagan nær til reita nr. 2, 3 og 4.

Í tillögunni felst að byggð í Vallaþingi, á reit 3 suðvestan Leiðarenda, er þétt um 126 íbúðir og verður heildarfjöldi 
íbúða við Vallaþing 231 íbúð. Byggingarreitir, heildarbyggingarmagn, bílastæði, aðkoma og nýtingarhlutfall við  
Vallaþing breytist. Aftur á móti er í tillögunni dregið úr þéttleika byggðar á kolli Vatnsendahlíðar á reit 2, nánar 
tiltekið við Kolla-, Kringlu-, Króka-, Kópa- og Kvistaþing og á reit 4 við Stapaþing. Heildarfjöldi íbúða á deiliskipu-
lagssvæði Vatnsendahlíðar helst óbreyttur.

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 ásamt skýringarmyndum, greinargerð og skipulagsskilmálum dags. 
5. febrúar 2013. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna og umhverfisskýrslu frá 2007 og minnisblaði frá því í 
febrúar 2013 tekin saman af Almennu verkfræðistofunni.

Tillagan verður til sýnis á Skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánu-
daga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 26. febrúar 2013. Einnig má sjá tillöguna á 
heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega Umhverfissviði, 
Skipulags- og byggingardeild eigi síðar en kl. 15:00 föstudaginn 12. apríl 2013. Þeir sem ekki gera athugasemdir 
innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni.

 Skipulagsstjóri Kópavogs.

Kópavogsbær

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi

 
 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun Skipulagsstofnunar um 
matsskyldu framkvæmdar  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að 
eftirtaldar framkvæmdir skuli ekki háðar mati 
á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum um mat 
á umhverfisáhrifum. nr. 106/2000 m.s.br.  

Stækkun hafnarinnar á Norðfirði, 
Fjarðabyggð 

Ísgöng í Langjökli, Borgarbyggð.  

Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulags-
stofnun, Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Þær 
er einnig að finna á heimasíðu Skipulags-
stofnunar: www.skipulagsstofnun.is.  

Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 
og er kærufrestur til  19. mars 2013.  
      
  Skipulagsstofnun 

Stofnun og rekstur 
fyrirtækja
Námskeiðið hefst 23. febrúar 2013.  

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

Ert þú með 
viðskiptahugmynd?



Til greina koma allir sem hafa lagt umtalsvert af mörkum til að bæta íslenskt samfélag. Skorað er á lesendur 

Fréttablaðsins að senda inn tilnefningar um fólk og félagasamtök sem eiga skilið virðingarvott fyrir verk sín. 

Allir koma til greina, jafnt óþekktir einstaklingar sem vinna störf sín í hljóði, félagasamtök og þjóðþekktir karlar 

og konur sem hafa með gjörðum sínum og framgöngu verið öðrum fyrirmynd. 

HEFUR ÞÚ ORÐIÐ VITNI AÐ GÓÐVERKI?  
ÓSKAÐ ER EFTIR TILNEFNINGUM TIL SAMFÉLAGSVERÐLAUNA FRÉTTABLAÐSINS 2013

       Heiðursverðlaun 

Einstaklingur sem með ævistarfi sínu hefur stuðlað að 

betra samfélagi. 

       Samfélagsverðlaunin 

Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- 

eða náttúruverndarstarf og lagt sitt af mörkum til að gera 

íslenskt samfélag betra fyrir okkur öll. 

Verðlaunafé 1,2 milljónir. 

Sendið tilnefningar á hlekknum Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins á visir.is/samfelagsverdlaun, með tölvupósti á netfangið 

samfelagsverdlaun@frettabladid.is, eða bréfleiðis merkt: Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík. 

Dómnefnd tekur allar innsendar tillögur til skoðunar. Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins verða veitt í apríl. 

SAMFÉLAGSVERÐLAUNIN ERU VEITT Í FIMM FLOKKUM 

     Hvunndagshetjan 

Einstaklingur sem sýnt hefur sérstaka óeigingirni eða hugrekki, 

hvort sem er í tengslum við einn atburð eða með vinnu að 

ákveðnum málaflokki í lengri tíma. 

     Frá kynslóð til kynslóðar 

Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar eða aðrir 

uppfræðarar sem skarað hafa fram úr á einhvern hátt. 

Einnig koma til greina félagasamtök sem sinna börnum af 

sérstökum metnaði og alúð. 

     Til atlögu gegn fordómum 

Einstaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að 

því að eyða fordómum í samfélaginu. 

1    4    

5    2    

3    

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

að senda tilnefningar 

er til miðnættis þann
Frestur til

 14. mars
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BAKÞANKAR 
Sr. Sigurðar Árna 
Þórðarsonar

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

KROSSGÁTA

PONDUS Eftir Frode Øverli

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

MYNDASÖGUR

LÁRÉTT
2. íþrótt, 6. frá, 8. vefnaðarvara, 9. 
farvegur, 11. kringum, 12. laust bit, 14. 
framvegis, 16. tveir eins, 17. iðka, 18. 
eyrir, 20. pfn., 21. könnun.

LÓÐRÉTT
1. þungi, 3. pot, 4. peningar, 5. fálm, 7. 
fáskiptinn, 10. dorma, 13. útsæði, 15. 
máttur, 16. skaði, 19. kyrrð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. golf, 6. af, 8. tau, 9. rás, 
11. um, 12. glefs, 14. áfram, 16. tt, 17. 
æfa, 18. aur, 20. ég, 21. próf. 

LÓÐRÉTT: 1. farg, 3. ot, 4. lausafé, 
5. fum, 7. fálátur, 10. sef, 13. fræ, 15. 
magn, 16. tap, 19. ró.

Silli „slátrarinn“ Spencher 
spilaði fyrir Stoke City á 

árunum 1972-1981

Hann spilaði 418 leiki sem 
hafsent en bara 32 af 
þeim komst hann 
gegnum óbrotinn

Í dag komu svo 
sjokkerandi skilaboð 
frá Englandi!

I´m a 
woman!

My real 
name is 
Bunny!

Af hverju ætti 
það að koma

 okkur á óvart? 
Ég veit fyrir víst að 
dömur eru harðar í 

horn að taka!

Það útskýrir 
tunguna í eyrað 

sem Andy McBoner 
fékk er þeir voru 

að fagna 3-1 sigri 
á móti Burnley 

árið 1977!

Þú getur fengið 
súper-stærðina 

fyrir hundraðkall í 
viðbót.

Hmm...
ókei.

...og forðist öll 
göng.

Sólarknúnir bílar HF
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Á námskeiði sem ég sótti í liðinni viku 
var hópnum skipt í pör og þeim fengin 

samtalsverkefni. Við fórum í hlutverka-
leik og æfðum viðbrögð, mismikla nánd og 
misgóða hlustun. Viðmælandi minn átti að 
halda fram persónulegu markmiði en mitt 

hlutverk var að tjá efasemdir og andúð.  

SVO hófst samtalið og var dapur-
legt. Svo skiptum við um hlutverk. Ég 
reyndi að halda fram málstað sem var 
mér mikilvægur en uppskar aðeins 

úrtölur og grettur. Þrátt fyrir 
leikinn fór ég að efast um gildi 

þess sem ég hélt fram.

SVO fengum við nýtt verk-
efni, áttum ekki lengur að 
vera fúl og neikvæð heldur 
tjá hrifningu og stuðn-
ing. Við áttum að hvetja 
og hrósa. Þvílík breyt-
ing. Gleðin spratt fram 
og augun leiftruðu. Málin 
urðu ekki aðeins mikil-
væg, heldur urðu sam-

tölin skemmtileg. Í þessum 
hlutverkaleikjum fundum 

við vel hve afstaða viðmæl-
enda hefur mikil og afgerandi 

áhrif.

HUGSANIR þutu um koll minn. 
Minningar um hópa sem kunnu 
jákvæð samskipti spruttu fram 

en líka um hópa sem liðu fyrir neikvæð 
samskipti. Það er hægt að draga úr fólki 
trú og sjálfstraust með líkamsbeitingu. 
Þegar fólk fitjar upp á nefið, snýr sér frá 
þeim sem það talar við eða fettir sig til að 
tjá yfirburði verður óöruggur viðmælandi 
hræddur. Svo er hægt að spúa eitraðri nei-
kvæðni, streitu og óþolinmæði yfir fólk og 
fylgja svo eftir með niðrandi ummælum. 
En jákvæðni gerir hins vegar kraftaverk. 
Þau sem virða fólk stíga úr yfirburða-
stöðu niður á plan jöfnuðar og uppskera 
gjarnan opið og heiðarlegt samtal. Þau 
sem tala frá hjartanu tala til hjartans.

OKKUR leið fremur illa þegar við vorum 
að draga kjark úr fólki, rífa niður skoð-
anir þess og málstað. En það var gefandi 
og skemmtilegt að hrósa, hvetja og lofa. 
Þá varð gaman og samtalið varð lipurt. 
Hvernig væri nú að efna til einfaldra 
lífsleikniæfinga á heimilum, skólum og 
vinnustöðum? Allir, yngri og eldri, þurfa 
að vita í hverju jákvæð samskipti eru 
fólgin.

HVERNIG hlustar þú? Hvernig nánd 
temur þú þér? Afstaða fólks skiptir máli. 
Viðmælendur dauðans eru þau sem bara 
kvarta, draga niður og efla ekki. Það er 
engin ástæða til skjalls og yfirborðslegs 
hróss. En þegar tilefni er til má gjarnan 
segja: „Þetta er glæsilegt hjá þér. Þetta 
líst mér vel á.“ Þannig tala viðmælendur 
lífsins. Ertu einn af þeim?

Hvernig hlustar þú?
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www.dominos.is sími 58 12345 domino’s appdomino’s app

Með fyrstu 1.000 pöntunum fylgja 
bíómiðar eða varningur tengdur 
gamanmyndinni Identity Thief.

Mánudagurinn 18. feb. 
Rjúkandi skammtur af Chicken 
Kickers fylgir frítt með fyrstu 
700 pöntunum dagsins.

Þriðjudagurinn 19. feb. 
Flaska af 2L Coke fylgir frítt með 
fyrstu 700 pöntunum dagsins.

Miðvikudagurinn 20. feb. 
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Nicotinell er samstarfsaðili 
Krabbameinsfélagsins

Nicotinell Fruit lyfjatyggigúmmí, inniheldur 2 eða 4 mg . nikótín. Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum og það auðveldar þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, að hætta og auðveldar þeim sem ekki geta hætt, eða eru tregir 
til þess, að draga úr reykingum. Ekki má nota Nicotinell Fruit ef þú reykir ekki og ekki má reykja samhliða notkun Nicotinell Fruit. Ráðlagður skammtur fer eftir því hversu háð/-ur þú ert reykingum. Þú skalt nota Nicotinell Fruit 4 mg ef þú ert með mikla nikótínþörf, reykir fleiri 
en 30 sígarettur/sólarhring eða ef þér hefur ekki tekist að hætta að reykja með notkun 2 mg lyfjatyggigúmmís. Annars skaltu nota Nicotinell Fruit 2 mg ef reykt er minna en 20 sígarettur á sólarhring. Ef þú færð aukaverkanir við notkun stærri skammtsins skaltu íhuga minni 
skammt í staðinn. Tyggið hægt þar til finnst sterkt bragð, látið tyggigúmmíið hvíla á milli kinnar og tannholds, tyggið aftur þegar bragðið dofnar, endurtakið í um 30 mínútur. Ekki má kyngja lyfjatyggigúmmíinu. Í upphafi meðferðar skaltu venjulega nota eitt stk á 1 2 klst. fresti 
þegar þú finnur fyrir reykingaþörf. Venjuleg notkun er 8-12 stk í á sólarhring. Þú mátt ekki nota fleiri en 25 af 2 mg eða meira en 15 af 4 mg lyfjatyggigúmmí á sólarhring. Lengd meðferðar er einstaklingsbundin en varir yfirleitt í a.m.k. 3 mánuði, þá skal draga úr fjölda stk. 
smám saman. Meðferð skal hætt þegar neyslan er komin niður í 1-2 stk á sólarhring og er ekki mælt með notkun lengur en í 1ár. Sumt reykingafólk gæti þó þurft lengri meðferð til þess að forðast að byrja aftur að reykja. Leitaðu faglegrar ráðgjafar hjá lækni eða lyfjafræðingi 
ef þú getur ekki hætt að nota lyfið eftir eitt ár eða ef þér tekst ekki að fækka fjölda reyktra sígaretta eftir 6 vikur. Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn er tilbúinn til þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða meðferð. Leita skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að 
hætta reykingum eftir 9 mánaða meðferð. Ráðfærðu þig við lækni eða lyfjafræðing áður en þú notar Nicotinell því ekki er víst þú megir nota lyfið ef þú hefur: ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefna lyfsins,fengið einhverja hjarta eða æðasjúkdóma, sykursýki, ofvirkan 
skjaldkirtil/nýrnahettur, ert með alvarlega skerta nýrna- og/eða lifrarstarfsemi, með magasár eða gervitennur. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lítið magn af nikótíni 
er hættulegt börnum og getur valdið alvarlegum einkennum eða dauða. Markaðsleyfis hafi: Novartis Consumer Health S.A. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ

 Nicotinell Fruit 2 mg 24 608 25.33 507 -56%
 Nicotinell Fruit 2 mg 96 2.437 25.39 508 -55%
 Nicotinell Fruit 2 mg 204 4.511 22.11 442 -61%
 Nicotinell Fruit 4 mg 96 3.491 36.36 727 -35%
 Nicotinell Fruit 4 mg 204 6.280 30.78 616 -46%

 Tegund Bragð Styrkleiki Pakkning Meðalverð Meðalverð Meðalverð Sparnaður
     pr. pakka** pr. tyggjó x20

* Verðkönnun framkvæmd af MMR, 29. janúar 2013 í 10-11, Stöðinni, N1, Olís, Hagkaup, Krónan, Samkaup og Nóatún.
** Verðkönnun framkvæmd af MMR, 29. janúar 2013 í 16 apótekum.
***Í flestum tilfellum nægir að nota á bilinu 8-12 tyggjó á dag. Mest skal nota 25 stk. af 2 mg og 15 stk. af 4 mg

arfsaðili
sins

Í þessum samanburði er gert ráð fyrir því að einstaklingurinn tyggi eitt tyggjó fyrir 
hverja sígarettu sem hann reykti***

Verðsamanburður á Nicotinell Fruit og þremur vinsælustu tegundum sígaretta

Það er ódýrara að nota 
Nicotinell Fruit heldur 
en að reykja!61%

SPARNAÐUR!

46%
SPARNAÐUR!

 3 vinsælar tegundir  200 11.407 57.04 1.141

 Tegund  Fjöldi í Meðalverð Meðalverð Meðalverð
   kartoni pr. karton* pr. sígarettu pr. pakka
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Dansarinn Sigríður Soffía Níels-
dóttir og ljósmyndarinn Marinó 
Thorlacius vinna nú að stutt-
myndinni Requiem en Barði 
Jóhannsson semur tónlist mynd-
arinnar. 

Sigríður Soffía segir þau Mar-
inó hafa kynnst á tískuvikunni 
í París þar sem þau unnu bæði 
við sýningu hjá Sruli Recht, hún 
sem dansari og hann sem ljós-
myndari. Þau komust að því að 
þau höfðu sameiginlegan áhuga 
á að fanga hreyfingu í mynd og 
ákváðu í framhaldinu að leiða 
saman hesta sína.

Í myndinni unnu þau út frá 
hugmyndum um hreyfingar í 
trúarbrögðum og hvernig  dansar 
eru meðal annars notaðir til að 
breyta hugarástandi. Eins skoð-
uðu þau ósamræmi í huga og 
hreyfingu út frá svefn röskunum 
eins og drómasýki. „Þeir sem 
þjást af drómasýki sofna á 
 staðnum en eru samt sem áður 
meðvitaðir um það sem er að 
 gerast í kringum þá,“ segir Sig-
ríður Soffía. 

Þau stefna að því að senda 
myndina á dansmyndahá tíðir 
erlendis en Sigríður Soffía hefur 
áður sent dansmyndir á slíkar 
hátíðir og meira að segja unnið 
til verðlauna. „Það er mjög  mikill 

markaður fyrir þetta úti af því 
að hreyfing er alþjóðlegt tungu-
mál. Þú þarft ekki að kunna nein 

orð til að skilja dans,“ segir Sig-
ríður Soffía. 

Myndin var tekin upp á Vest-
fjörðum, á Patreksfirði og 
nágrenni. „Marinó býr í Örlygs-
höfn og þekkir því vel til þarna 
fyrir vestan,“ segir Sigríður 
Soffía. Verið er að leggja loka-
hönd á myndina um þessar 
mundir og stefnan er sett á að 
sýna hana á Reykjavík dansfesti-
val sem haldin verður í maí.

Sýnishorn úr myndinni má sjá 
á síðunni requiemshort.tumblr.
com/  - kbj

Dans og hreyfi ng eru 
alþjóðleg tungumál 
Dansarinn Sigríður Soff ía Níelsdóttir og ljósmyndarinn Marinó Thorlacius búa 
nú til stuttmynd. Myndina á að senda á alþjóðlegar dansmyndahátíðir erlendis. 

ÚR REQUIEM  Í myndinni er unnið út frá hugmyndum um hreyfingar í trúar-
brögðum og hvernig dans er notaður til að breyta hugarástandi. 
 MYND/MARINÓ THORLACIUS

MARINO 
THORLACIUS

SIGRÍÐUR SOFFÍA 
NÍELSDÓTTIR

 ★★★ ★★

Jo Nesbö
Brynhjarta
ÞÝÐING: BJARNI GUN-
NARSSON   
UPPHEIMAR

Brynhjarta er átt-
unda bók Jo Nesbö 
um lögreglumanninn 
Harry Hole og hefst 
um sex  mánuðum 
eftir að Snjókarl-
inum lýkur. Hole 
hefur flúið til Hong 
Kong þar sem hann 
lifir mestmegnis 
á ópíumi en þegar 
grunur kviknar í Ósló um að rað-
morðingi sé kominn á kreik er ekki 
annað í stöðunni en að sækja kapp-
ann og drusla honum  nauðugum 
viljugum yfir hálfan hnöttinn til 
að finna lausn gátunnar.

Það reynist hið flóknasta mál 
og morðinginn heldur áfram að 
stráfella fólk jafnt í Ósló sem úti 
á landi án þess að lögreglan fái 
rönd við reist. Til að flækja málin 
enn er uppi rígur á milli deilda í 
Óslóarlögreglunni og Hole er ekk-
ert sérlega velkominn þegar allt 
kemur til alls. Meira að segja lög-
reglukonan Kaja, sem hann  skýtur 
sig í, reynist ekki öll þar sem hún 
er séð og spjótin standa á Hole 
úr öllum áttum. Til að bæta gráu 
ofan á svart liggur faðir hans fyrir 
dauðanum og þeir eiga ýmis óupp-
gerð mál sín á milli.

Eins og við er að búast af Nesbö 
eru allir þessir þræðir hagan-

lega fléttaðir og 
 spennan eykst blað-
síðu frá blaðsíðu allt 
þangað til í síðustu 
 köflunum. Þar er 
eins og Nesbö missi 
sjónar á hreyfiafli 
 sögunnar,  áherslan 
færist frá því að 
sýna persónurnar í 
glímu við sjálfar sig 
og hver aðra yfir á 
hasar atriði í Holly-
wood-stíl sem vel 
hefðu mátt missa sig.

Engu að síður er 
Brynhjarta fanta-
góð glæpasaga og 
Hole nær sterkari 
tökum á lesandanum 
með hverri bók. Hér 

er hann reyndar óvenju rólegur, 
dettur ekki nema tvisvar í það 
og hættir daglegri ópíumneyslu 
án þess að depla auga. Sam-
skipti þeirra feðga eru það eftir-
minnilegasta í sögunni þegar 
upp er staðið, virkilega vel unnin 
 lýsing á sambandsleysi feðga sem 
aldrei hafa í raun lagt það á sig að 
 kynnast almennilega.

Glæpamálið sjálft er óhemju 
flókið og lesandinn þykist vera 
búinn að finna hinn seka aftur og 
aftur sem er auðvitað stór hluti af 
þrillinu við að lesa góðar glæpa-
sögur. Nesbö klikkar ekki á því.
 Friðrika Benónýsdóttir

NIÐURSTAÐA: Nesbö klikkar ekki 
frekar en fyrri daginn. Spenna og 
hasar vega salt við óuppgerðar 
tilfinningar og eftirsjá svo úr verður 
magnaður kokkteill. 

Hole í fantaformi
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Sitja allir við sama borð?
Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 
fólks var undirritaður í mars 2007. Hann hefur ekki 
enn verið fullgiltur af íslenskum stjórnvöldum. 

Öryrkjabandalag Íslands boðar til opins fundar um 
sáttmálann með fulltrúum framboða til Alþingis, 
miðvikudaginn 20. febrúar nk. kl. 14 –16 
á Hilton Reykjavik Nordica, Salur A.
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BESTI LEIKAR ÁRSINS - BESTI LEIKSTJÓRI ÁRSINS - BESTA MYND ÁRSINS

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

” - Þ. Þ., FRÉTTATÍMINN

- S.S., LISTAPÓSTURINN

” - G.F.V., VIÐSKIPTABLAÐIÐ

-H.V.A., FRÉTTABLAÐIÐ

DIE HARD 5  KL. 5.40 - 8 - 10.20  16
KON-TIKI  KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
LINCOLN  KL. 5.50 - 9  14
VESALINGARNIR  KL. 5.50 - 9  12

-EMPIRE

“MÖGNUÐ MYND Í 
ALLA STAÐI”

-V.J.V., SVARTHÖFÐIV.J.V., SVARVV THÖFÐI

BYGGÐ Á SÖNNUM ATBURÐUM

Yippie-Ki-Yay!

DIE HARD 5      KL. 5.50 - 8 - 10      16 
ZERO DARK THIRTY  KL. 10 16
HVELLUR         KL. 5.50          L
THE LAST STAND  KL. 8 16    

DIE HARD 5  KL. 5.40 - 8 - 10.20  16
DIE HARD LÚXUS  KL. 5.40 - 8 - 10.20  16
ZERO DARK THIRTY  KL. 8  16
DJANGO  KL. 8  16
HVÍTI KÓALABJÖRNINN KL. 3.30  L
LINCOLN  KL. 5  14
LAST STAND  KL. 8 - 10.20  16
HÁKARLABEITA 2  KL. 3.40  L
THE HOBBIT 3D  KL. 4.30  12
LIFE OF PI 3D  KL. 5.20  10

-NY OBSERVER-NY-NYYYYY OOBSERVBSERVBSERBBBSERSESE EREERRR-NY ONY OY OY OYY OY OOY OBSERVBSERVBSERVBSERVBSERVBSERVBSERVSERVBBSERVEREEERERERERER

-VARIETY-HOLLYWOOD REPORTERHOLHO LYWOLYWOOD ROD REPOREPORTERTE

STATHAM Í SINNI 
BESTU HASARMYND TIL ÞESSA

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

V I PV I P

WARM BODIES KL. 5:50 - 8 - 10:20
WARM BODIES VIP KL. 5:50 - 8 - 10:20
ÖSKUBUSKA Í VILLTA VESTRINU ÍSLTAL KL. 6
HANSEL AND GRETEL KL. 6 - 8 (10:10 3D ÓTEXTUÐ)
BULLET TO THE HEAD KL. 8 - 10:20
PARKER  KL. 8 - 10:30
GANGSTER SQUAD KL. 10:20
THE IMPOSSIBLE KL. 5:40 - 8
WRECK-IT RALPH ÍSLTAL KL. 5:50

KRINGLUNNI

WARM BODIES KL 5:50 - 8 - 10:20
ÖSKUBUSKA Í VILLTA VESTRINU ÍSLTAL KL. 6
HANSEL AND GRETEL KL. 8- 10:10
BULLET TO THE HEAD KL. 10:30
GANGSTER SQUAD KL. 8
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 5:50

A GOOD DAY TO DIE HARD KL. 5:50 - 8 - 10:10
WARM BODIES KL. 5:50 - 8 - 10:20
BULLET TO THE HEAD KL. 5:50 - 10:30
PARKER KL. 8 - 10:30
GANGSTER SQUAD KL. 8
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 5:50

 NÚMERUÐ SÆTI

KEFLAVÍK

WARM BODIES KL. 8
A GOOD DAY TO DIE HARD KL. 10:10
BULLET TO THE HEAD KL. 10:20
THE IMPOSSIBLE KL. 8 AKUREYRI

WARM BODIES KL. 6 - 8
ÖSKUBUSKA Í VILLTA VESTRINU ÍSLTAL KL. 6
HANSEL AND GRETEL  KL. 10:10
BULLET TO THE HEAD KL. 8 - 10:10

-ZOOOOZOOZOZOOZO

ÞRÆLMÖGNUÐ SPENNUMYND MEÐ 
JEREMY RENNER Í AÐALHLUTVERKI

NAOMI WATTS TILNEFND 
TIL ÓSKARSVERÐLAUNA

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

700.KR 
NÝTT ÚTLIT Á KLASSÍSKU ÆVINTÝRINNNNNNNNNNNNÝNÝNÝNÝÝÝÝÝÝNNÝNNNÝNN TTTTTTTT  ÚTLIT Á KLASSÍSKU ÆVINNNTTÝÝÝÝÝÝRÝRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIII

Í VILLTA VESTRINUÍÍÍÍ VVVVVVVIIIIILLLLLLLLLLLTTTTTTAAAAA VESTRRRRRIIIINNNNNNNNUUUUUUU
ÖSKUBUSKAÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖSSSSSSSSSSSKKKKKKKKKKKKKKKUUUUUUUUUBUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSKKKKKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAAAAEMPIRE

EIN  FRUMLEGASTA 
GAMANMYND
SEM GERÐ

HEFUR VERIÐ

FÓRBEINT ÁTOPPINN ÍUSA

A GOOD DAY TO DIE HARD 8, 10.10
ZERO DARK THIRTY 6, 9
VESALINGARNIR 6, 9
KVIKUR SJÓR 6

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

VÖNDUÐ 
HEIMILDARMYND!

T.V. - BíóvefurinnH.S.S - MBL

H.S.K - MBL

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

5%

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
BEYOND THE HILLS (16) 18:00, 21:00
KON-TIKI (12) 17:45, 20:00
HOLY MOTORS (16) 22:15
HVELLUR (L) 18:00, 20:00
XL (16) 22:00

– Lifið heil

www.lyfja.is
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Gildir til 30. september

Lægra
verð 
í Lyfju

15%
afsláttur

Nicotinell 
Tropical Fruit
204 stk. 4 mg:  7.598 kr.

204 stk. 2 mg:  5.454 kr.

  24  stk. 2 mg:     799 kr.

 ★★★★ ★

Trentemøller
Föstudagur
NORÐURLJÓS

Danski tónlistarmaðurinn og 
plötusnúðurinn Trentemøller 
var sá síðasti til að stíga á svið í 
Norðurljósasalnum á föstudag. 
Trentemøller er Íslendingum góð-
kunnur enda hefur hann margoft 
sótt  landið heim. Plötusnúðurinn 
er gjarnan talinn einn sá færasti í 
Evrópu í dag og sannaði hann það 
á föstudag. Allt ætlaði svo um koll 
að keyra þegar hann spilaði endur-
hljóðblöndun sína á lagi Bruce 
Springsteen, State Trooper, en það 
lag hefur notið mikilla vinsælda á 
skemmtistöðum síðustu misseri.
  - sm

NIÐURSTAÐA: Frábær endalok á vel 
lukkuðu föstudagskvöldi.

Einn sá 
færasti

 ★★★★★

Squarepusher
Laugardagur
SILFURBERG

Bretinn Tom Jenkinson, öðru 
nafni Squarepusher, er ekki 
þekktur fyrir tónlist sem höfðar 
til fjöldans. Það var þess vegna 
bæði óvænt og skemmtilegt að 
sjá að Silfurbergssalurinn var vel 
stappaður þegar hann steig á svið 
á laugardagskvöldið. Maður hefði 
ekki búist við því fyrir nokkrum 
árum að Squarepusher ætti eftir 
að verða aðalnúmerið á stórri tón-
listarhátíð í Reykjavík en svona 
breytast hlutirnir stundum.

Gömlu félagarnir Aphex Twin 
og Squarepusher hafa þróast alveg 
hvor í sína áttina. Sá fyrrnefndi 
hefur dregið sig æ meir í hlé en 
okkar maður er búinn að þróa tón-
leikadagskrá með mikilli ljósa-
sýningu sem gerir honum kleift 
að spila á sífellt stærri stöðum. 
Ljósasýningin í Silfurbergi var 
þrískipt. Það var skjár  framan á 
græjupúltinu sem Squarepusher 
stóð við, á bak við hann var risa-
skjár og framan á Daft Punk-
lega hjálminum sem hann hafði á 
hausnum var enn einn. Ljósasýn-
ingin var síbreytileg og fylgdi tón-
listinni vel.

Dagskráin samanstóð að 
stórum hluta af lögum af nýju 
plötunni, Ufabulum en inn á 
milli komu gamlir smellir. Þó að 
ljósasýn ingin væri tilkomu mikil 
og gæti rifið upp stemninguna 
hvar sem er hefur Squarepusher 
ekkert slakað á tónlistinni. Hún 
var eftir sem áður margbrotin 
og síbreytileg, oft ómstríð og full 
af hljóðrænum árásum. Einstök. 
Í  síðasta hluta dagskrárinnar 
 spilaði Squarepusher á bassann, 
sem var bæði tengdur við hljóð-

effekta og  ljósin á skjánum. Það 
var góð stemning í salnum þó að 
það hafi svolítið fækkað þegar 
á leið. Einn og hálfur tími af 
Squarepusher er kannski of stór 
skammtur fyrir suma. Fyrir mig 
hefði það ekki mátt vera minna. 
Magnaðir tónleikar og hápunktur 
Sónar 2013.
 Trausti Júlíusson

NIÐURSTAÐA: Margbrotin og 
síbreytileg, oft ómstríð tónlist full af 
hljóðrænum árásum.

Margbrotnir meistarataktar

 ★★★★★

GusGus
Föstudagskvöld
SILFURBERG

Gus Gus spilaði í Silfurbergi á 
föstudagskvöldinu og augljóst að 
mikil eftirvænting var fyrir sveit-
inni meðal tónleikagesta. Mikil röð 
hafði myndast löngu áður en tón-
leikarnir sjálfir hófust. 

Sveitin spilaði tvö ný lög, sem 
gefa góð fyrirheit, í bland við 
vinsæla slagara. Það var ekki 
að sökum að spyrja,  áhorfendur 

 hrifust með strax frá fyrstu mín-
útu við dúndrandi takt þeirra 
Stephans og Birgis og frábæran 
söng og sviðsframkomu þeirra 
Daníels Ágústs og Högna Egils-
sonar. Þeir kunna sitt upp á tíu. 
Töluverður söknuður var þó af 
Urði Hákonardóttir sem var því 
miður fjarri góðu gamni. Gus Gus 
átti vafalaust eina af bestu tón-
leikum föstudagsins. Þeir upp-
fylltu allar væntingar þótt tónleik-
arnir hefðu mátt vera ívið lengri. 

 - kh

NIÐURSTAÐA: Dúndrandi taktur og 
frábær söngur. 

Stóðust allar væntingar
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SQUAREPUSHER  Magnaðir tónleikar og einn af hápunktum Sónar. 
 MYND/ANÍTA ELDJÁRN

SÓNAR- HÁTÍÐIN FÓR FRAM Í HÖRPU UM HELGINA 
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KOMDU OG PRÓFAÐU
NÝR FORD FIESTA

SNILLDAR BÍLL

FRÁ

FRÁ

FORD FIESTA

2.490.000 KR.

28.979 KR./MÁN*

ford.is

Ford Fiesta Trend 5 dyra, 1,0i bensín 65 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 99 g/km., fær frítt í stæði í Reykjavík í 90 mín. í senn. 
Miðað er við grænan óverðtryggðan bílasamning til 7 ára og uppítökubíl / útborgun að verðmæti 760.000 kr. Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Hlutfallstala kostnaðar 10,64%. 
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

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

Enn flottara útlit og sparneytnari vélar. Kynntu þér margverðlaunaða

 spartækni Ford, 5 stjörnu öryggi og snilldar búnaðinn Ford MyKey 

og Ford SYNC.  Gerðu samanburð - því verðið er frábært!

15% afsláttur
Gildir út febrúar

 ★★★ ★★

Modeselektor
Föstudagur
SILFURBERG

Þýska tvíeykið Modeselektor er 
skipað þeim Gernot Bronsert og 
Sebastian Szary. Þeir léku fyrir 
fullum sal á föstudeginum og þótti 
sitt hverjum um. Undirritaðri þótti 
tvíeykið fara vel af stað en missa 
svo heldur dampinn þegar tónleik-
arnir voru um hálfnaðir. Lokalagið 
var nokkuð gott og kom mann hafinu 
á hreyfingu en því miður stóðu þeir 

Gernot Bronsert og Sebastian Szary 
ekki fyllilega undir mínum miklu 
væntingum þetta kvöld. -sm

NIÐURSTAÐA: Góðir tónleikar sem 
náðu þó engu stórkostlegu flugi.

Undir væntingum

 ★★★★ ★

James Blake
Laugardagur
SILFURBERG

Enski tónlistarmaðurinn James Blake vakti veru-
lega athygli með sinni fyrstu plötu, samnefndri 
honum, sem kom út fyrir tveimur árum. Mjúkt 
og melódískt rafpoppið hitti í mark og oft á tíðum 
 bjöguð rödd Blake passaði einkar vel við tónlistina. 

Ný plata með Blake kemur út í apríl og notaði 
hann tækifærið og prófaði lögin af henni á Sónar-
hátíðinni. Baðst hann meira að segja afsökunar á að 
hafa notað áheyrendur sem tilraunadýr en vonaði að 
þeir væru sáttir við nýja efnið.

Flest nýju lögin voru mun taktfastari en þau 
gömlu, minntu stundum á klúbbatónlist og voru 
virkilega dansvæn og flott. Þess á milli spilaði hinn 
peysuklæddi Blake lög af fyrstu plötunni, þar á 
meðal hið frábæra The Wilhelm Scream og smá-

skífulagið vinsæla Limit To Your Love, við mikla 
hrifningu tónleikagesta.  - fb

NIÐURSTAÐA: Dansvæn og flott ný lög frá James Blake í 
bland við eldri perlur.

Dúndrandi danstaktur

 MYND/ANÍTA ELDJÁRN

 ★★★ ★★

Samaris
Laugardagur
SILFURBERG, HARPA

Þríeykið Samaris vann Músíktil-
raunir 2011 og hefur síðan þá gefið 
út EP-plöturnar Hljómar þú, sem 
hafði að geyma hið vinsæla Góða 
tungl, og nú síðast Stofnar falla.

Samaris var fyrst á svið í Silfur-
bergi og því miður byrjuðu tón-
leikarnir hálftíma á eftir áætlun, 
líkast til vegna tæknilegra vanda-
mála. Fyrir vikið varð hljóm-
sveitina að stytta prógrammið sitt 
umtalsvert. Það var mikil synd því 
tónlistin var einkar huggulegt raf-
popp sem náði hámarki í síðustu 
tveimur lögunum. 

Söngkonan Jófríður Áka dóttir 
og klarinettleikarinn Áslaug Rún 
Magnúsdóttir, báðar plastklæddar, 
stóðu sig einkar vel. Í bakgrunni 
var Þórður Kári Steinþórsson (í 
hefðbundnari klæðnaði) sem fram-
kallaði rafhljóð og takta á fag-
mannlegan hátt.  - fb

NIÐURSTAÐA: Heillandi rafpopp frá 
Samaris sem fékk því miður of lítinn 
tíma á Sónar.

Heillandi rafpopp

 MYND/ANÍTA ELDJÁRN
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KÖRFUBOLTI Tveir menn þekkja 
það og kunna það betur en  flestir 
að fara í Höllina til að sækja 
bikar gull og sönnuðu það enn 
einu sinni um helgina. Sigurður 
Ingimundarson stýrði þá Kefla-
víkurkonum til 68-60 sigurs á 
móti Val og lærisveinar Teits 
Örlygssonar í Stjörnunni unnu 
sannfærandi sigur á Grindavík, 
91-79.

Bikarmeistari í tíunda sinn
Sigurður Ingimundarson varð 
bikarmeistari í tíunda sinn, þar af 
í áttunda sinn sem þjálfari. „Það 
sem lagði grunninn að þessum 
sigri var frábær fyrri hálf leikur 
og flottur varnarleikur. Það er 
gríðarlega gaman að vinna svona 
titil og ég á eftir að koma aftur 
í Höllina undir þessum kringum-
stæðum,“ sagði Sigurður kátur 
eftir leikinn.

Sigurður tapaði fyrsta úrslita-
leiknum sem þjálfari kvenna-

liðsins árið 1992 en hefur síðan 
unnið fimm í röð. Það voru 
 reyndar 17 ár síðan að hann fór 
síðast með Keflavíkurstelpurnar 
í bikarúrslit og þá voru nokkrir 
mánuðir í að einn besti leik maður 
hans í úrslitaleiknum á laugar-
daginn, Sara Rún Hinriksdóttir, 
fæddist.

Teitur var mættur í Höllina í 
tólfta sinn og hefur aðeins tapað 
þrisvar, síðast 1995 einmitt á 
móti Grindavík. Teitur gerði 
Stjörnuliðið að bikarmeisturum í 
annað skiptið á laugardaginn því 
liðið vann enn undir hans stjórn 
fyrir fjórum árum. Þetta var 
níundi bikar meistaratitill Teits 
á  ferlinum en hann hlaut sjö sem 
leikmaður Njarðvíkur.

„Það var æðislegt að sjá alla 
Garðbæingana í stúkunni og 
hvað þetta var allt blátt. Kjarri 
( Kjartan Atli Kjartansson) söng að 
 bikarinn væri blár í ár, ég ætla að 
vona að það lag verði spilað eitt-

hvað í kvöld. Það eru ekki mörg 
lið sem hafa unnið tvo bikartitla 
á síðustu árum. Það er virkilega 
gaman en mig og okkur langar 
að taka annan titil. Við ætlum að 
rífa okkur upp þar og það byrjar 
á mánudaginn,“ sagði Teitur eftir 
leikinn. 

Justin og Pálína þekkja þetta
Þeir Teitur og Sigurður höfðu líka 
bikarás upp í erminni því fyrir 
liðunum inn á vellinum fara tveir 
sigurvegarar sem eru báðir farnir 
að búa sér til flotta afrekaskrá í 
Höllinni. 

Justin Shouse, leikstjórnandi 
Stjörnunnar, var að vinna bikar-
inn í þriðja sinn á fimm árum og 
hefur aldrei tapað í úrslitaleik. 
Pálína Gunnlaugsdóttir, fyrir-
liði Keflavíkur, var hins vegar 
að vinna bikarinn í fjórða sinn á 
átta árum og hefur nú unnið hann 
tvisvar með bæði Haukum og 
Keflavík.  ooj@frettabladid.is

Bikarkóngarnir tveir
Stjarnan og Kefl avík tryggðu sér bikarmeistaratitilinn í körfubolta í Laugar dals-
höllinni um helgina en þjálfarar liðanna eru tveir sigursælustu menn í bikarúr-
slitunum, Teitur Örlygsson og Sigurður Ingimundarson.

SIGURDANSINN  Pálína Gunnlaugsdóttir og Bryndís Guð-
mundsdóttir áttu báðar frábæran leik.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

TEITUR FAGNAR MEÐ STRÁKUNUM  Leikmenn Stjörnunnar 
fagna með þjálfara sínum í leikslok.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

BIKARMEISTARAR Í ÞRETTÁNDA SKIPTIÐ  Fyrirliðarnir 
Pálína Gunnlaugsdóttir og Birna Valgarðsdóttir lyfta hér 
 bikarnum í sameiningu.   FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

BIKARMEISTARAR Í ANNAÐ SKIPTIÐ  Fannar Freyr Helgason, 
fyrirliði Stjörnunnar, lyftir hér bikarnum við mikinn fögnuð 
félaga sinna.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

BIKARÚRSLIT KARLA
Stjarnan - Grindavík 91-79 (47-39)

Stjarnan: Jarrid Frye 32 (8 frák./6 stoðs.), Brian 
Mills 17, Jovan Zdravevski 15, Justin Shouse 14 (9 
stoðs.), Marvin Valdimarsson 9, Kjartan Kjartans-
son 2, Dagur Kár Jónsson 2.

Grindavík: Aaron Broussard 30, Jóhann Árni 
Ólafsson 12, Samuel Zeglinski 9, Sigurður Gunnar 
Þorsteinsson 8, Ólafur Ólafsson 5, Björn Steinar 
Brynjólfsson 5, Ómar Örn Sævarsson 4, Þorleifur 
Ólafsson 4, Ryan Pettinella 2.

BIKARÚRSLIT KVENNA
Keflavík-Valur  68-60 (38-17)

Keflavík: Pálína Gunnlaugsdóttir 19, Bryndís Guð-
mundsdóttir 15 (18 fráköst), Sara Rún Hinriks-
dóttir 13, Jessica Ann Jenkins 9 (10 frák./11 
stoðs.), Birna Valgarðsdóttir 9 (13 frák.), Ingunn 
Embla Kristínardóttir 3.

Valur: Hallveig Jónsdóttir 13, Ragna Margrét 
Brynjarsdóttir 12, Unnur Lára Ásgeirsdóttir 11, 
Guðbjörg Sverrisdóttir 10 (7 frák./5 stoðs.), Krist-
rún Sigurjónsdóttir 7/, Jaleesa Butler 5 (15 frák./6 
varin), Ragnheiður Benónísdóttir 2.

N1 DEILD KARLA Í HANDBOLTA
Afturelding - HK  30-28 (14-12)

Markahæstir (skot): Jóhann Jóhannsson 12/6 
(16/7), Þrándur Gíslason 5 (5), Benedikt R. Krist-
insson 4 (6), Sverrir Hermannsson 4 (13) - Bjarki 
Már Elísson 7/1 (10/1), Daníel Örn Einarsson 6 (9), 
Tandri Már Konráðsson 6 (13). 

Varin skot: Davíð Svansson 17 (45/1, 38%) - Björn 
Ingi Friðþjófsson 17/1 (45/5, 38%), Arnór Freyr 
Stefánsson (2/2, 0%),

Fram - Akureyri  30-23 (13-12)

Markahæstir (skot):  Sigurður Eggertsson 6/2 
(11/2), Stefán Darri Þórsson 5 (6), Haraldur 
Þorvarðarson 5 (7), Ólafur Magnússon 4 (5), 
Jóhann Gunnar Einarsson 4/2 (8/3), Róbert Aron 
Hostert 4 (10) - Guðmundur H. Helgason 10 (11), 
Geir Guðmundsson 6 (13), Bergvin Gíslason 5 (7). 

Varin skot: Magnús Erlendsson 12 (30, 40%), 
Björn Björnsson 5 (10, 50%) - Jovan Kukobat 14 
(43/3, 33%), Stefán Guðnason 1/1 (2/2, 50%).

ÍR - Haukar  22-21 (11-10)

Markahæstir (skot):  Sturla Ásgeirsson 7/5 (12/5), 
Björgvin Hólmgeirsson 6 (10), Jón Heiðar Gunn-
arsson 4 (5), Ingimundur Ingimundarson 3 (5) 
- Sigurbergur Sveinsson 10/3 (17/5), Gylfi Gylfason 
5/1 (7/1), Árni Steinn Steinþórsson 3 (6), 

Varin skot: Kristófer Fannar Guðmundsson 17/1 
(36/3, 47%), Sebastian Alexandersson 1/1 (3/3, 
33%) - Aron Rafn Eðvarðsson 21 (42/4, 50%), 
Giedrius Morkunas (1/1, 0%). 

FH - Valur  21-20 (9-8)

FH - Mörk (skot): Logi Geirsson 6 (10), Einar Rafn 
Eiðsson 5 (7), Magnús Óli Magnússon 3 (7), Ás-
björn Friðriksson 3 (8), Bjarki Jónsson 2 (3), Andri 
Berg Haraldss. 1 (1), Ragnar Jóhannss. 1 (6),

Varin skot: Daníel Freyr Andrésson 15 (35/2, 
43%),

Valur - Mörk (skot): Gunnar Kristinn Þórsson 
4 (5), Orri Freyr Gíslason 4 (6), Sveinn Aron 
Sveinsson 4/2 (6/2), Finnur Ingi Stefánsson 3 (7), 
Valdimar Fannar Þórsson 2 (6), Fannar Þorbjörns-
son 1 (1), Þorgrímur Smári Ólafsson 1 (3), Agnar 
Smári Jónsson 1 (5), Nikola Dokic (2),

Varin skot: Lárus Helgi Ólafsson 20 (41, 49%),

N1 DEILD KVENNA Í HANDBOLTA
Fram - Stjarnan  34-27 (15-13)

Markahæstar: Stella Sigurðardóttir 9, Birna Berg 
Haraldsdóttir 6, Elísabet Gunnarsdóttir 6 - Jóna M. 
Ragnarsdóttir 9, Esther V. Ragnarsdóttir 7, Rakel 
Dögg Bragadóttir 5.

Afturelding - Grótta  22-25 (8-13)

Markahæstar: Hekla Daðadóttir 9 - Sunna María 
Einarsdóttir 15, Guðríður Ósk Jónsdóttir 3.

FH - ÍBV  19-26 (10-12)

Markahæstar: Þórey Ásgeirsdóttir 4 - Drífa 
Þorvaldsdóttir 9, Guðbjörg Guðmannsdóttir 5, 
Simone Vintale 5, Gregore Gorgata 5.

Selfoss - Fylkir  28-23 (14-13)

Markahæstar: Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir 
10, Carmen Palamariu 7 - Thea Imani Sturlud. 7.

Haukar - HK  21-26 (10-10)

Markahæstar: Marija Gedroit 12 -  Brynja 
Magnúsdóttir 11, Emma Sardarsdóttir 7.

Guðbjörg Sverrisdóttir, 21 árs leik-
stjórnandi Vals, spilar ekki meira á 
tímabilinu eftir að hún sleit hásin 
í seinni hálfleik í bikarúrslitaleik 
kvenna á laugardaginn. Hún hefur 
áður smollið úr og í axlarlið í fyrri 
hálfleiknum en harkað af sér og 
komið sterk til baka. Guðbjörg var 
flutt með sjúkrabíl úr Höllinni. Guð-
björg hafði leitt endurkomu Valsliðs-
ins í byrjun seinni hálfleiks þar sem 
liðið náði að minnka muninn í tvö 
stig eftir að hafa verið 21 stigi undir 
í hálfleik.

Úr axlarlið og sleit 
síðan hásin 

Keflvíkingurinn Birna Valgarðsdóttir 
varð um helgina aðeins fimmta 
konan til þess að spila tíu bikarúr-
slitaleiki. Hún fagnaði því með því að 
vinna bikarinn í fimmta sinn og skora 
sitt hundraðasta stig í bikarúrslitum 
í Höllinni. Birna skoraði hundraðasta 
stigið sitt í fyrri hálfleiknum þar sem 
Keflavík lagði grunninn að sigrinum. 
Aðeins fjórar konur hafa náð að 
skora hundrað stig í bikarúrslitaleik 
en hinar eru Anna María Sveinsdóttir, 
Björg Hafsteinsdóttir og Linda Jóns-
dóttir.

Hundrað stig hjá 
Birnu í Höllinni

Heil umferð fór fram í N1-deild karla í handbolta í 
gærkvöld og þar náðu ÍR-ingar að vinna topplið Hauka í 
annað skiptið á stuttum tíma. Haukarnir hafa nú tapað 
þremur leikjum í deild og bikar í röð og FH er búið 
að minnka forskot nágranna sinna í fjögur stig eftir 
sjöunda deildarsigur sinn í röð. FH vann Val, 21-20, 
en Valsmenn eru nú einir á botninum þar sem 
Afturelding vann Íslandsmeistara HK í gær. 
Valsmenn töpuðu því fyrsta leiknum undir 
stjórn Heimis Ríkarðssonar og Þorbjörns 
Jenssonar sem tóku við liðinu af Patreki 
Jóhannessyni. Þorbjörn sneri aftur í 
handboltann í gær eftir tólf ára fjar-
veru. Nánar um leikina inn á Vísir.is.

Tap í endurkomu Þorbjarnar



ÞÚ INNLEYSIR ENDURGREIÐSLUNA 
ÞÍNA Á SJOVA.IS

ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

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

ÁVÍSUN Á ÁNÆGJU

Vantar þig aðstoð?

Hringdu og við aðstoðum þig 

við að innleysa tékkann.

440 2000
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ENSKA ÚRVALSDEILDIN
LIVERPOOL - SWANSEA 5-0
1-0 Steven Gerrard, víti (34.), 2-0 Philippe 
Coutinho (46.), 3-0 José Enrique (50.), 4-0 Luis 
Suárez (56.), 5-0 Daniel Sturridge (71.).

ENSKA BIKARKEPPNIN

ARSENAL - BLACKBURN  0-1
0-1 Colin Kazim-Richards (72.)

LUTON TOWN - MILLWALL  0-3
MILTON KEYNES DONS - BARNSLEY 1-3
OLDHAM - EVERTON  2-2
CHELSEA - BRENTFORD 4-0
1-0 Juan Manuel Mata (54.), 2-0 Oscar (68.), 3-0 
Frank Lampard (71.), 4-0 John Terry (81.).

MANCHESTER CITY - LEEDS 4-0
1-0 Yaya Touré (5.), 2-0 Sergio Agüero (15.), 3-0 
Carlos Tévez (52.), 4-0 Sergio Agüero (74.).

HUDDERSFIELD TOWN - WIGAN 1-4

ÚRSLIT

BARDAGAÍÞRÓTTIR Gunnar Nelson 
hélt sigurgöngu sinni áfram í UFC 
um helgina þegar hann vann Bras-
ilíumanninn Jorge Santiago örugg-
lega í Wembley Arena. 

„Ég er stálsleginn. Þetta var 
náttúrulega erfiður bardagi en ég 
lenti ekki alveg eins illa í því og 
hann. Ég er aðeins aumur í þuml-
inum eftir að ég lenti eitthvað illa 

en annars er ég alveg ágætur,“ 
sagði Gunnar Nelson þegar Frétta-
blaðið heyrði í honum í gær.

„Ég er aðeins aumur í oln-
boganum en það var nú bara eftir 
andlitið á honum. Það er eiginlega 
það sama um þumallinn. Ég hef 
kýlt hann einu sinni og lent eitt-
hvað skringilega á þumlinum. Það 
er það eina sem er að hamla mér,“ 

Ánægður með bardagann
„Ég lenti ekki alveg eins illa í því og hann,“ sagði Gunnar Nelson léttur eft ir öruggan sigur á Jorge Santiago 
í UFC-bardaga þeirra í Wembley Arena um helgina. Gunnar er búinn að vinna ellefu MMA-bardaga í röð.

VÍGALEGUR  Gunnar Nelson sækir hér að Jorge Santiago. NORDICPHOTOS/GETTY

segir Gunnar. Hann hafði unnið tíu 
bardaga í röð þegar hann steig inn 
í hringinn á móti Jorge Santiago, 
þar af níu þeirra í fyrstu lotu. Nú 
náði Gunnar hins vegar ekki að 
klára mótherjann en sigurinn var 
öruggur. 

„Það kláraði enginn bardag-
ann. Þó að ég hafi verið nálægt 
því nokkrum sinnum  kláraðist 
hann ekki. Ég á eftir að horfa 
á  bar dagann aftur en þegar ég 
hugsa til baka var þetta nokkuð 
öruggt,“ sagði Gunnar.

„Ég endaði ofan á honum í ann-
arri lotu og þar náði ég að láta 
höggin dynja á honum. Hann er 
mjög reynslumikill og gerir mjög 
lítið af mistökum. Það var því 
 erfitt að ná að opna hann mikið 
á gólfinu og tók sinn tíma. Ég 
er mjög ánægður með þennan 
 bardaga. Það er mjög gott að vera 
búinn að fara í gegnum þrjár lotur 
og eyða miklum tíma standandi. 
Það er hægt að taka mikið frá 
þessu,“ sagði Gunnar. Hann segist 
ekki hafa fundið mikið fyrir högg-
unum frá Santiago.

„Það var eitt högg og það var 
högg sem ég held að enginn hafi 

tekið eftir en það kom þegar hann 
var undir mér á gólfinu. Það högg 
hitti mig beint í kjálkann og hitti 
vel. Það var eina höggið sem ég 
man eftir sem mér fannst hafa 
gert eitthvað, ekki að ég hafi verið 
eitthvað ringlaður. Ég fann vel 
fyrir því en mér fannst öll önnur 
högg frá honum bara svona snerta 
mig. Kannski litu einhver þeirra 
illa út en ég hef yfirleitt verið að 
hreyfa mig með höggunum og það 
tekur rosalega mikið frá þeim,“ 
sagði Gunnar. En hvað tekur við?

„Ég er að fara til Dublin og verð 
þar í viku til þess að styðja Árna 
og Bjarka. Síðan kem ég bara heim 
og fer aftur í salinn,“ sagði Gunnar 
sem þarf að laga eitthvað hjá sér.

„Ég slaka á í smá stund en síðan 
ætla ég að vinna í  ákveðnum 
 hlutum standandi. Ég er miklu 
vanari að vera niðri í  bardögunum 
þó að maður djöflist í öllu á 
æfingunum. Það er allt öðruvísi 
þegar maður kemur í bardaga 
því orkan er allt öðruvísi og 
skrokkurinn bregst öðruvísi við. 
Þetta var frábær bardagi fyrir 
mig,“ sagði Gunnar. 
 ooj@frettabladid.is
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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

2,0 5,4 8,5 6,9 8,8 8,2

20.00 Ung á öllum aldri 20.30 Allt um golf 21.00 
Frumkvöðlar 21.30 Suðurnesjamagasín

06.00 ESPN America 07.10 Northern Trust Open 
2013 (4:4) 12.10 Golfing World 13.00 Northern 
Trust Open 2013 (4:4) 18.00 Golfing World 18.50 
Northern Trust Open 2013 (4:4) 22.00 Golfing 
World 22.50 Champions Tour - Highlights (2:25) 
23.45 ESPN America

12.05 A Family Thanksgiving  
13.35 Ultimate Avengers
14.45 Mr. Woodcock  
16.10 A Family Thanksgiving
17.40 Ultimate Avengers
18.50 Mr. Woodcock
20.15 Time Traveler‘s Wife
22.00 Crazy Heart
23.50 Two Lovers
01.40 Time Traveler‘s Wife
03.25 Crazy Heart 

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 Innlit til arkitekta (1:8) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Brasilía með Michael Palin 
– Leiðin til Ríó (3:4)  Breski leikarinn 
Michael Palin ferðast um Brasilíu og 
segir frá landi og þjóð
21.00 Hefnd (10:22) (Revenge)  Banda-
rísk þáttaröð um unga konu, Amöndu 
Clarke, sem sneri aftur til Hamptons undir 
dulnefninu Emily Thorne með það eina 
markmið að hefna sín á þeim sem sundr-
uðu fjölskyldu hennar. 
21.45 Jakob–  Ástarsaga (6:6) (Dr 
Mama: Jacob–  A Love Story)  Dönsk 
þáttaröð. Jakob hefur aldrei verið í sam-
bandi sem hefur enst lengur en í þrjá 
mánuði. Nú hefur hann einsett sér að 
komast að því hvernig á því stendur.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn
23.05 Glæpurinn III (2:10) (Forbrydel-
sen III) (e)  Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi ungra barna. 
00.05 Kastljós (e)
00.30 Fréttir
00.40 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray
08.45 Dr. Phil
09.25 Pepsi MAX tónlist
16.00 Judging Amy (1:24)
16.45 Rachael Ray
17.30 Dr. Phil
18.10 Upstairs Downstairs (6:6)  
19.00 America‘s Funniest Home Videos
19.25 America‘s Funniest Home Videos
19.50 Will & Grace (3:24) 
20.15 Parks & Recreation (15:22) 
 Bandarísk gamansería með Amy Poehler 
í aðalhlutverki. Þegar vonbrigðin eru 
of mikil getur góð skúffukaka  bjargað 
 málunum.
20.40 Kitchen Nightmares (17:17) 
 Matreiðslumaðurinn illgjarni Gordon 
Ramsey heimsækir veitingastaði sem 
enginn vill borða á og hefur eina viku til 
að snúa rekstri þeirra við. 
21.30 Málið (7:7)  Hárbeittir frétta-
skýringarþættir frá Sölva Tryggvasyni 
þar sem hann brýtur viðfangsefnin til 
 mergjar. Í þætti kvöldsins kynnir Sölvi 
sér undirheimamenningu á Íslandi. 
22.00 CSI (7:22)  CSI eru einir vinsælustu 
þættir frá upphafi á SkjáEinum. Ted Dan-
son er í hlutverki Russels, yfirmanns rann-
sóknardeildarinnar í Las Vegas. Svo virðist 
sem gamall látinn félagi hafi snúið aftur 
úr gröfinni og herji nú á ástvini sína.
22.50 CSI (17:23)  Endursýning á fyrstu 
þáttaröð um Gil Grissom og félaga hans í 
rannsóknardeild lögreglunnar í Las Vegas. 
23.30 Law & Order: Special Victims 
Unit (24:24)
00.20 The Bachelorette (2:10)
01.50 CSI: Miami (7:22)
02.30 Pepsi MAX tónlist

18.15 Doctors  (137:175) 
19.00 Ellen  (99:170) 
19.40 Logi í beinni
20.25 The Practice  (4:13) 
21.10 Að hætti Sigga Hall  
22.05 Logi í beinni
22.45 The Practice  (4:13) 
23.30 Að hætti Sigga Hall  
00.25 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 Lína langsokkur
09.55 Histeria!  
10.15 Ofurhundurinn Krypto  
10.35 Lukku-Láki  
11.00 Stöð 2 Krakkar–  barnatími
17.00 Maularinn  
17.25 Ofurhetjusérsveitin  
17.50 iCarly  (15:25) 

07.00 Man. City - Leeds  
15.05 Huddersfield/Leicester - 
Wigan  
16.45 Spænski boltinn: Real Madrid 
- Rayo  
18.25 Montpellier - Medvedi  
19.50 Man. Utd. - Reading  
22.00 Spænsku mörkin
22.30 Ensku bikarmörkin
23.00 Meistaradeildin í handbolta: 
markaþáttur  
23.30 Meistaradeild Evrópu: frétta-
þáttur
00.00 Man. Utd. - Reading  

18.00 Premier League Review Show
18.55 Bebeto  Þessa fyrrverandi heims-
meistara með brasilíska landsliðinu 1994 
og 1998 verður minnst með hlýhug, 
enda frábær knattspyrnumaður. Ferill 
 Bebeto verður skoðaður ofan í kjölinn og 
skyggnst verður á bak við tjöldin.
19.20 Liverpool - Sunderland
21.00 Premier League Review Show 
2012/13
22.00 Football League Show 2012/13 
 Svipmyndir úr leikjunum í næstefstu 
deild enska boltans.
22.30 Man.City - Tottenham 

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm in the Middle  (9:16) 
08.30 Ellen  (98:170) 
09.15 Bold and the Beautiful  
09.35 Doctors  (85:175) 
10.15 Wipeout  
11.00 Drop Dead Diva  (3:13)
11.45 Falcon Crest  (28:29) 
12.35 Nágrannar  
13.00 Frasier  (17:24) 
13.20 The X-Factor  (14:27)  (15:27) 
15.25 ET Weekend
16.05 Barnatími Stöðvar 2
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen  (99:170)
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.11 Veður  
19.20 The Big Bang Theory  (20:23) 
19.40 The Middle  (10:24) 
20.05 One Born Every Minute  (5:8) 
Vandaðir og áhugaverðir þættir sem 
 gerast á fæðingadeild á breskum spítala.
20.50 Covert Affairs  (10:16) Annie 
Walker var nýliði hjá CIA og enn í 
 þjálfun þegar hún var skyndilega  kölluð 
til starfa. 
21.35 Boss  (4:8) Stórbrotin verðlauna-
þáttaröð með Kelsey Grammer í hlut-
verki borgarstjóra Chicago sem svífst 
einskis til að halda völdum en hann á 
marga óvini sem eru ávallt tilbúnir að 
koma höggi á hann.
22.30 Man vs. Wild  (9:15) Ævintýra-
legir þættir frá Discovery með þátta-
stjórnandanum Bear Grylls sem heim-
sækir ólíka staði víðs vegar um heiminn. 
23.15 Modern Family  (10:24)
23.40 How I Met Your Mother  (9:24) 
00.10 Two and a Half Men  (3:23) 
00.35 Burn Notice  (14:18) 
01.20 The League  (6:6) 
01.45 The Killing  (3:13)
02.30 Fargo
04.05 Boss  (4:8) 
05.00 Covert Affairs  (10:16) 
05.45 Fréttir og Ísland í dag

17.05 Simpson-fjölskyldan  (11:22) 
Ástin er farin að kitla Bart þó ótrúlegt 
megi virðast. Hann kynnist Grétu sem 
honum líkar mjög vel við en er kannski 
fullseinn að fatta að hann er skotinn í 
henni.
17.30 ET Weekend  Fremsti og fræg-
asti þáttur í heimi þar sem allt það 
helsta sem gerðist í vikunni í heimi fína 
og fræga fólksins er tíundað á hressi-
legan hátt.
18.15 Gossip Girl  (2:22) 
19.00 Friends  (14:24) 
19.25 How I Met Your Mother 
 (14:24) 
19.50 Simpson-fjölskyldan
20.10 Holidate  (6:10) Raunveruleika-
þættir um konur í ástarleit sem ákveða 
að hafa vistaskipti og kanna þannig hvor 
markaðinn í borg annarrar.
20.55 FM 95BLÖ  Tækifæri til að sjá allt 
það helsta sem gerðist í dag í útvarps-
þættinum FM95BLÖ.
21.15 The Lying Game  (2:20) Drama-
tískir spennuþættir frá höfundi Pretty 
Little Liars. Þeir fjalla um eineggja tví-
burasystur sem voru aðskildar við fæð-
ingu. Örlög þeirra urðu gjörólík, önnur 
ólst upp í fátækt, hin í vellystingum. 
Þegar sú fyrrnefnda kemst að sannleik-
anum ákveður hún að hafa uppi á syst-
ur sinni. Þá fara dularfullir atburðir að 
gerast.
22.00 The O.C.  (9:25) Orange-sýsla í 
Kaliforníu virðist í fyrstu vera friðsæl 
paradís þar sem lífið leikur við bæjar-
búa. 
22.45 Holidate  (6:10) 
23.25 FM 95BLÖ  
23.45 The Lying Game  (2:20)
00.30 The O.C  (9:25) 
01.15 Tónlistarmyndbönd Popptíví

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með 
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar 
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 
Veðurfregnir 10.13 Stefnumót 11.00 Fréttir 
11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttir 
12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 13.00 Hringsól 14.00 Fréttir 14.03 
Orð um bækur 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: 
Konur 15.25 Fólk og fræði 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Bak við stjörnurnar 17.00 Fréttir 17.03 
Víðsjá 18.00 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 19.00 
Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 20.30 
Okkar á milli 21.10 Ópus: Myrkir músíkdagar 
2013 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 
Lestur Passíusálma 22.20 Samfélagið 22.30 
Albúmið: The Kick Inside - Kate Bush 00.00 
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

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

75% íbúa höfuðborgarsvæðisins lesa Fréttablaðið daglega.

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

Útvegum einnig hagstæð verð í prentun.

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

Holidate
POPPTÍVÍ KL. 20.10 Í kvöld eru 
það Cindy frá Dallas og Alex frá 
Hoboken, New Jersey sem hafa 
vista skipti. Þær fara á stefnumót 
með nokkrum mönnum í borg 
hinnar og bjóða svo kannski einum 
heppnum að koma með sér aft ur til 
sinnar heimaborgar.

TV.COM

Kitchen Nightmares
SKJÁR 1 KL. 20.40 Gordon Ramsey 
tekur nú fyrir mexíkóskan veitinga-
stað í Chicago. Þar eiga eigendurnir 
í mestu vandræðum með þjón-
ustuna og skipulagið á staðnum og 
Ramsey ætlar að gera sitt besta til 
að koma því í réttan farveg.

TV.COM

Revenge
RÚV KL. 21.00 Emily grunar að 
dómari einn sem dvelur nú hjá 
Victoriu hafi  haft  eitthvað með mál 
föður síns að gera. Hún nær sam-
bandi við eiginkonu dómarans í 
matarboði hjá Victoriu, sem leiðir 
af sér nýjar upplýsingar. Jack lendir í 
vandræðum með Ryan-bræðurna.

TV.COM

Stöð 2 kl. 20.50
Covert Aff airs
Piper Perabo leikur aðalhlutverkið 
í þáttaröðinni Covert Aff airs sem 
er á dagskrá Stöðvar 2 í kvöld. Hún 
leikur Annie Walker sem starfar 
fyrir bandarísku leyniþjónustuna. 
Í þættinum í kvöld fær hún það 
verkefni að hjálpa kínverskum 
vísindamanni að fl ýja til 
Bandaríkjanna.



RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is

ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM

FAGLEG RÁÐGJÖF OG
FRÍ LEGUGREINING

Mesta úrval landsins af heilsudýnum.

Heilsudýnur í öllum stærðum - úr öllum efnum.

RúmGott er eini aðilinn á íslandi sem býður uppá legugreiningu.

DRA
UM

ARÚ
M

30-50%
afsláttur af öllum 

heilsurúmum

FERMINGARTILBOÐ
120 x 200 cm rúm

á fermingartilboði.

LEGUGREINING - BETRI SVEFN - BETRI HEILSA

Tilboð á arineldstæðum
20-65% afsláttur

Verð:
34.900

Verð:
44.900

Verð frá
79.442
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MÁNUDAGSLAGIÐ

Mánudaginn 18. febrúar kl. 12:00-13:00 
í Lögbergi, L-101

Fyrirlestur í boði Hagfræðideildar Háskóla 
Íslands og Evrópustofu. 

Sixten Korkman mun í fyrirlestri sínum lýsa kreppunni á 
evrusvæðinu nú og spyrja: Hvað fór úrskeiðis? Hvað er verið
að gera til að rétta kúrsinn af? Hverjar eru framtíðarhorfur
evrunnar og evrusvæðisins?

Dr. Sixten Korkman stýrði Research Institute of the Finnish
Economy (ETLA) og Finnish Business and Policy Forum (EVA).
Hann var áður skrifstofustjóri Seðlabanka Finnlands,
ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytis Finnlands og framkvæmda-
stjóri ráðherraráðs ESB. Hann hefur birt greinar og bækur um
hagstjórn, þar á meðal bók um efnahagsstefnu ESB.

Allir velkomnir, aðgangur ókeypis

Evran: Mynt án ríkis.
Hver er vandinn?
Hverjar eru horfurnar?

Hagfræðideild

FÉLAGSVÍSINDASVIÐ

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

HARÐFISKUR
- barinn og óbarinn

LAXAFLÖK
- beinhreinsuð og flott

ÞORGERÐUR BIRTA JÓNSDÓTTIRH Á R S N Y R T I  &  F Ö R Ð U N A R S T O F A

Hef hafið störf á 
hársnyrtistofunni 
LaBella, Furugerði 3,
sími 517 3322. 

Verið velkomin.

„Mig langaði einfaldlega að tala 
við íslenska áhorfendur og er mjög 
spenntur fyrir að loksins sýna 
afraksturinn,“ segir kvikmynda-
gerðarmaðurinn Börkur Gunnars-
son. Fyrsta íslenska mynd hans, 
Þetta reddast, verður frumsýnd 
þann 1. mars. 

Myndin skartar Birni Thors í 
aðalhlutverki og var tekin upp 
sumarið 2009 í Reykjavík og Búr-
fellsvirkjun. Ástæðan fyrir því 
að myndin er fyrst núna á leið-
inni í kvikmyndahús er að sögn 
Barkar sú að myndin fékk ein-
staklega langan tíma í klippiher-
berginu. „Þetta hefur verið löng 
fæðing því myndin var eiginlega 
alveg tilbúin árið 2010. Þá var 
ákveðið að fínisera nokkrar senur 
í klippiherberginu, þar sem hún 
festist í dágóðan tíma. Nú er hún 
orðin aðeins betri og allir sáttir,“ 
segir Börkur sem er ánægður með 
útkomuna og vonar að áhorfendur 
séu sama sinnis. 

Þetta reddast er fyrsta íslenska 
mynd Barkar en hann bæði leik-
stýrir og skrifar handritið. 
 Börkur hefur áður gert tékk-
nesku  myndina Sterkt kaffi sem 
vakti mikla lukku bæði þar úti 
og hér heima, er hún var frum-
sýnd 2004.  Börkur var búinn að 
skapa sér nafn og koma sér vel 
fyrir Tékklandi en hugurinn 
 leitaði heim. „Það var allt annað 
að sýna  myndina hérna heima en 
úti í Tékklandi og ég fann að mig 
langaði að gera íslenskt bíó. Ég er 
hvergi nærri hættur og er með eitt 
handrit í styrktarferli núna.“

Þetta reddast fjallar um drykk-
felldan blaðamann sem þarf að 
sanna sig í einkalífinu sem og 
vinnunni. Börkur hefur sjálfur 
starfað sem blaðamaður á hinum 
ýmsu miðlum og byggir sögu-
þráðinn á blaðamannaheiminum. 
„Það eru allir miðlar með sína alka 
og maður kannast alveg við týpuna. 
Þetta er myndarlegur og hroka-
fullur maður sem lifir sig svo inn 

í töffarann og karlmennskuna að 
það verður aulalegt. Ég er svolítið 
að endurspegla hvernig ég upplifði 
stemninguna á Íslandi þegar ég 
flutti heim árið 2005. Hrokinn var 
allsráðandi og mikill metingur á 
ýmsum víg stöðum í samfélaginu,“ 

segir Börkur. Hann  flokkar mynd-
ina sem gaman drama. „Þetta er 
mynd fyrir alla, fjallar bæði um 
samskipti kynjanna og samskiptin 
við áfengið, en hvort tveggja getur 
reynst mörgum ansi snúið dæmi.“ 
 alfrun@frettabladid.is

Byggir myndina á 
blaðamannaheiminum
Aðalpersónan í Þetta reddast er drykkfelldur blaðamaður. Leikstjórinn Börkur 
Gunnarsson segir myndina fj alla um aulalegar hliðar karlmennskunnar.

SPENNTUR AÐ FRUMSÝNA  Börkur Gunnarsson lauk tökum á myndinni Þetta 
reddast árið 2009 en myndin fékk óvenju langan tíma í klippiherberginu sem leik-
stjórinn vonar að skili sér á hvíta tjaldinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hljómsveitin Tilbury fór í hljóð-
ver um síðustu helgi og tók upp 
helminginn af nýrri plötu, sem 
er væntanleg í október. Innan við 
ár er liðið síðan fyrsta plata Til-
bury, Exorcise, kom út. Hún fékk 
góð viðbrögð og lenti ofarlega á 
 mörgum árslistum.

Aðspurður segist  forsprakkinn 
Þormóður Dagsson eiga nóg af 
lögum í pokahorninu. „Þetta safn-
aðist upp áður en síðasta plata 
kom út. Ég var kominn með fínan 
lager,“ segir hann. Nýja platan 
hefur að geyma eldri lög sem fóru 
ekki á þá fyrri og nýtt efni sem 
hefur orðið til eftir að hljóm sveitin 
byrjaði að fylgja eftir  síðustu 
plötu. 

Hann viðurkennir að góðu dóm-
arnir sem síðasta plata fékk hafi 
hvatt þá til dáða. „Algjörlega. 
Við vinnum líka ágætlega saman 
og okkur langaði til að halda því 
áfram og prófa að vinna þetta 
alveg frá grunni saman.“ Aðrir 
meðlimir Tilbury eru Örn Eld-
járn gítarleikari, Kristinn Everts-
son á hljóðgervla, Guðmundur 
Óskar Guðmundsson bassaleikari 
og Magnús Trygvason Eliassen á 
trommur. 

Seinni helmingur plötunnar 
verður tekinn upp í maí vegna þess 
að Þormóður verður fram að því 
staddur erlendis að ljúka við loka-
verkefni sitt úr háskólanum. 

 - fb

Tilbury tekur upp nýja plötu
Hljómsveitin Tilbury fór í hljóðver og tók upp fyrri helminginn af nýrri plötu.

GÓÐUR LAGER  Þormóður Dagsson á 
nóg af lögum á lager fyrir nýja plötu.

Nú styttist óðum í að tísku hátíð 
Reykjavíkurborgar, Reykjavík 
 Fashion Festival, fari af stað. 
 Hróður hátíðarinnar hefur borist 
út fyrir landsteinana. 

Þeir erlendu miðlar sem verða 
með útsendara á tískuhátíðinni 
eru meðal annars ítalska og þýska 
Vogue, ítalska Glamour og breska 
Another Magazine. Norðurlöndin 
verða með sína fulltrúa á svæðinu 
þar sem Hermine Coyet Ohlén, rit-
stjóri sænska Elle, og Signy  Fardal, 
ritstjóri norska Elle, ætla að berja 
íslenska tísku augum í ár. Jo Piazza 

hjá vefmiðlinum Fashionista.com 
verður á staðnum, sem og Elisa-
beta Tudor hjá Nowfashion.com 
og Emanuele D´Angelo, ritstjóri 
Livincool.com. Þá ætlar Jeffrey 
Podolsky, blaðamaður og rithöf-
undur frá New York, að mæta en 
hann skrifar fyrir Peoples Magaz-
ine, Tatler, The Wall Street Journal 
og Vogue Homme. Stílistinn Edda 
Guðmundsdóttir ætlar að mæta í ár. 
Hún starfar í New York fyrir Lady 
Gaga, Diane Von Furstenberg og 
Ĺ Oreal. 

Heiðursgestur hátíðarinnar í ár 

er tískuljósmyndarinn Roxanne 
Lowitt frá New York. Nafn hennar 
er vel þekkt í tískuheiminum þar 
sem verk hennar hafa árum saman 
birst í bandaríska, ítalska, þýska og 
franska Vogue. Hún hefur starfað í 
bransanum í 40 ár og hefur  myndað 
fjöldann allan af heimsþekktum 
andlitum eins og Andy Warhol, 
Salvador Dalí, Yves Saint-Laurent, 
Johnny Depp, George Clooney og 
Scarlett Johansson. 

Átta íslenskir hönnuðir ætla að 
láta ljós sitt skína á RFF sem fer 
fram dagana 14. til 16. mars.  - áp

Vogue og Elle meðal gesta á RFF
Erlendir tískumiðlar sækja Reykjavík Fashion Festival heim.

HEIMSÞEKKTIR MIÐLAR TIL REYKJA-
VÍKUR  Vogue, Elle og Fashionista.com 
eru meðal þeirra miðla sem ætla að 
gefa íslenskri tísku gaum á RFF í mars. 
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„Það er lagið Ain‘t got nobody með 
Sísí Ey.“
Margeir Sigurðsson listamaður.
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Enginn iPhone í platleik
2 Blóðug krikketkylfa á heimili 

 Pistoriusar
3 Fjórir Outlaws-menn handteknir og 

kærðir
4 Leyninet fyrirtækja sem stendur að 

baki hrossakjötshneykslinu
5 Meint ólögmæti verðtryggingar næði 

aðeins til bílalána

Gaman á Sónar-hátíð
Það var múgur og margmenni á 
Sónar-hátíðinni sem fór fram í 
Hörpu um helgina. Meðal þeirra sem 
kíktu á föstudagskvöldið má nefna 
tónlistarparið Jón Ólafsson og 
Hildi Völu Einarsdóttur, leikstjórann 
Gauk Úlfarsson, Sögu Garðarsdóttur 
leikkonu, Mikael Torfason ritstjóra, 

Evu Einarsdóttur 
borgarfulltrúa og 
mann hennar, Eldar 
Ástþórsson hjá 
fyrirtækinu CCP. Á 
laugardagskvöldinu 

var rithöfundurinn 
Óttar M. Norð-

fjörð á meðal 
gesta ásamt 
Arnari Dan 
Arnórssyni, 
söngvara 
Agent 
Fresco, og 
tónlistar-

manninum 
Curver Thorodd-
sen.  - fb

Hastings til Íslands
Kanadíski uppistandarinn John 
Hastings treður upp á Íslandi í 
þessari viku í fjórum mismunandi 
bæjarfélögum. Fyrst verður hann 
í Spot í Kópavogi á miðvikudag 
en ferðast síðan til Stykkishólms, 
Akraness og Þorlákshafnar. Hastings 
hefur unnið til verðlauna í Kanada 
fyrir uppistand sitt og verið valinn 
einn af fimm grínistum til að fylgjast 

með af sjónvarps-
stöðinni Comedy 
Network. Í uppi-
standinu segir 
hann sögur úr 
lífi sínu sem 
illa gefinn 

og einhleypur 
ferðalangur 
og vafalítið á 

grínið eftir að 
falla í kramið 

hjá íslenskum 
áhorfendum. 

 - fb

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

KOMIN Í 

KILJU Á 

ÍSLENSKU!
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