
FERÐAÞJÓNUSTA Forsvarsmenn 
ferðaþjónustunnar telja að mörg 
hundruð ólöglegar íbúðir séu í 
útleigu til ferðamanna á Íslandi. Í 
flestum tilvikum eru ekki borgaðir 
skattar af starfseminni og  þá  eru 
dæmi um að fólk á atvinnuleysis-
skrá hafi aflað sér tekna með þess-
um hætti án þess að gefa þær upp.

„Þetta varðar samkeppni innan 
ferðaþjónustunnar en ekki síður 
öryggismál þar sem Eldvarnaeft-
irlit og Heilbrigðiseftirlit er ekki 
búið að taka út þessi gistipláss,“ 
segir Erna Hauksdóttir, fram-
kvæmdastjóri Samtaka ferðaþjón-
ustunnar.

Fyrir tveimur árum létu Sam-
tök ferðaþjónustunnar kanna hve 
mörg ólögleg gistipláss verið væri 
að leigja út. Leiddi könnunin í ljós 

að leyfislausir gististaðir voru með 
meira gistipláss en tvö stærstu 
hótel Reykjavíkur til samans. 
Þessum upplýsingum var komið 
áleiðis til stjórnvalda en að mati 
Ernu var ekki gengið nógu hart að 
þeim að sækja um gistileyfi. 

Talið er að ólöglegum gistirým-
um hafi þó fjölgað verulega á síð-
ustu tveimur árum á sama tíma 
og ferðamönnum til Íslands hefur 
fjölgað um hartnær 40%. Hefur 
þeim á tímabilinu fjölgað úr 460 
þúsund í 650 þúsund á ári sé ein-
ungis litið á ferðamenn sem fóru 
um Leifsstöð. 

Þá bendir fátt til þess að lát 
verði á þessari fjölgun því fyrstu 
tveir mánuðir þessa árs slógu öll 
fjöldamet yfir ferðamenn í upphafi 
árs. Eins og fram kemur í Frétta-

blaðinu í dag gæti fjöldi erlendra 
ferðamanna rofið milljón manna 
múrinn árið 2015 haldi þeim áfram 
að fjölga á sama hraða.

Erna segir jákvætt að til sé fjöl-
breytt úrval af gistimöguleik-
um hér á landi. Hins vegar verði 
að fara fram á að þeir aðilar sem 
reki slíka þjónustu séu með til-
skilin leyfi og taki þátt í íslensku 
þjóðfélagi. Þá segir Erna að verið 
sé að leigja út alls konar íbúðir í 
misjöfnu ástandi. Verði slys í einni 
þeirra geti það auk þess komið 
niður á allri ferðaþjónustunni.

Fyrir stuttu kynnti vefsíðan 
airbnb.is sérstaklega þann mögu-
leika að atvinnulaust ungt fólk 
leigi út íbúðir sínar til ferðamanna 
en á vefsíðunni eru mörg hundr-
uð íbúðir auglýstar til leigu fyrir 

ferðamenn. Unnur Halldórsdóttir, 
formaður Ferðamálasamtaka 
Íslands, segir að komið hafi í ljós 
að nokkur hópur þeirra sem nýtt 
hafi síðuna sé á atvinnuleysisskrá 
án þess að gefa upp leigutekjur. 
Loks segir Unnur að þessi ólög-
lega starfsemi komi niður á skatt-
greiðendum og hvetur stjórnvöld 
til þess að uppræta hana. 
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Kynningarblað Tölvur, snertiskjáir, 
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MERKTIR LYKLAR
Sumir ganga um með fjölmarga lykla á einni kippu. Til að þekkja lyklana í sundur getur verið gott að mála haus hvers og eins með mismunandi lit. Naglalakk hentar til að 
mynda prýðilega í það.

TÍMI KRYDDJURTAKRYDD Í LÍFIÐ  Sé ætlunin að rækta kryddjurtir í sumarblíðunni fram undan er kominn tími til að hefja sáningu fræja. Auður Jónsdóttir garðyrkjufræðingur veit upp á hár hvernig best er að bera sig að í þeim ef

unandi lit. Naglalakk hentar til að 
mynda prýðilega ilega g í það.í það.í það.þ

TÍMI KRYDDJURT
KRYDD Í LÍFIÐ  Sé ætlunin að rækta kryddjurtir í sumarblíðunni fra

  
er kominn tími til að hefja sáningu fræja. Auður Jónsdóttir garðyrkveit upp á hár hvernig best er að bera sig að í þei f
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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

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012
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Sterar í ræktinni
Lyfjaráð ÍSÍ vill auknar heimildir til 
eftirlits með steranotkun á líkams-
ræktarstöðvum. 2
Landbúnaðurinn erfiðastur   Áhugi 
er á aðkomu Íslands að fríverslunar-
samningum milli ESB og Banda-
ríkjanna. Landbúnaður yrði erfiðasti 
málaflokkurinn. 6
Gömul kynjapólitík  Guðmundur 
Steingrímsson segir það skekkju 
gagnvart fjölskyldum að báðir for-
eldrar séu ekki skráðir foreldrar. 8
Kostar að skoða lónið  Breytingar 
verða gerðar á þjónustu Bláa lónsins. 
Nú þarf að bóka tíma til að komast 
ofan í. 10

   Á heimasíðu 
airbnb.is eru um 600 

gistipláss og gerum við ráð 
fyrir því að meirihluti 

þeirra séu leyfislaus. 
Erna Hauksdóttir, framkvæmdastjóri 

Samtaka ferðaþjónustunnar.

54,4%
ungs fólks sem rætt var 
við vegna könnunar-
innar tóku ekki afstöðu 
til stjórnmálafl okkanna.

SKOÐUN Steinunn Sigurðardóttir 
skrifar um skipulagðan glæp gagnvart 
náttúrunni.  18

MENNING John Grant fær fullt hús 
fyrir útgáfutónleika sína hjá gagnrýn-
anda Fréttablaðsins. 26

SPORT Gylfi Þór Sigurðsson er 
ánægður með lífið hjá Tottenham á 
Englandi. 28

KRINGLUKAST
20–50% AFSLÁTTUR

Síðasti dagurinn

OPIÐ TIL 18.30

KRINGLUKAST
20–50% AFSLÁTTUR

Nýtt kortatímabil
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Láttu þér líða betur

YFIR 50 GERÐIR Á LAGER

FARTÖLVUR
15,6” FARTÖLVUR FRÁ 

69.990

 15,6“

Hundruð ólöglegra gististaða
Ferðaþjónustan telur mörg hundruð ólögleg gistipláss jafnan í útleigu á Íslandi. Ekki eru greiddir skattar af 
slíkri starfsemi sem skortir tilskilin leyfi. Forsvarsmenn segja hana hættulega og hvetja stjórnvöld til aðgerða.

KÁTIR ÞRÍBURAR  Fyrsta ferming ársins fór fram í Grafarvogskirkju í gær og þá voru Guðrún Þóra, Árni Theodór og Kristín Birta 
Atlabörn tekin í fullorðinna manna tölu. Þau voru himinlifandi með daginn, segir faðir þeirra Atla Þorvaldssonar. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FÓLK Þríburarnir Guðrún Þóra, 
Árni Theodór og Kristín Birta 
Atlabörn voru tekin í fullorðinna 
manna tölu í gærmorgun er þau 
fermdust í Grafarvogskirkju. 

Dagurinn stóð svo sannarlega 
undir væntingum fyrir ferming-
arbörnin enda lék veðrið við þau. 

„Við héldum 100 manna veislu 
sem heppnaðist svakalega vel og 
allir í skýjunum með daginn,“ 
segir Atli Þorvaldsson, faðir 
systkinanna, og segir  kvöldið 
hafa farið í að opna gjafirnar 
sem systkinin fengu. Hann mikl-
ar ekki fyrir sér að halda þre-
falda fermingarveislu. 

„Við erum orðin svo vön því að 
halda alla svona hátíðisdaga með 
þreföldum hætti.“

Guðrún og Kristín eru nem-
endur í áttunda bekk við samein-
aðan Víkurskóla og Kelduskóla. 
Árni stundar hins vegar nám við 
Klettaskóla en hann fæddist með 
CP, heilalömun.  - áp

Stór dagur í lífi systkina:

Þríburaferming 
í Grafarvogi

Bolungarvík -1°  NA 4
Akureyri -4°  NA 4
Egilsstaðir -3°  N 5
Kirkjubæjarkl. -1°  NA 5
Reykjavík -1°  NA 5

Áfram bjart    sunnan- og vestanlands 
en lítilsháttar él norðan og austan til. 
Strekkingur með SA-ströndinni annars 
fremur hægur vindur. 4

KÖNNUN Nokkur munur er á 
afstöðu yngstu kjósendanna í 
þingkosningunum í vor og þeirra 
sem eldri eru. Þannig eru yngri 
kjósendur hrifnari en þeir eldri 
af Pírötum, Samfylkingu og Sjálf-
stæðisflokki en síður hrifnir af 
Framsóknarflokknum. Þetta leiðir 
ný skoðanakönnun Fréttablaðsins 
og Stöðvar 2 í ljós.

Í könnuninni var hugur þeirra, 
sem nú hafa í fyrsta sinn kosninga-
rétt í þingkosningum, kannaður 
sérstaklega. Kemur í ljós að Pírat-
ar mælast með 6,9% fylgi hjá þess-
um hópi og fengju fimm þingmenn 
fengi unga fólkið að ráða. Píratar 
mælast hins vegar einungis með 
1,8% fylgi meðal allra kjósenda.

Þá mælast Sjálfstæðisflokkurinn 
og Samfylkingin með meira fylgi 

meðal ungs fólks en meðal allra 
kjósenda. Um 32,3% yngstu kjós-
endanna styðja Sjálfstæðisflokkinn 
borið saman við 27,6% fylgi flokks-
ins meðal allra kjósenda. Þá styðja 
17,6% yngstu kjósendanna Sam-
fylkinguna samanborið við 13,8% 
allra kjósenda.

Framsóknarflokkurinn er aftur á 
móti óvinsælli hjá yngri kjósendum 
en þeim eldri. Nýtur flokkurinn 
31,9% stuðnings hjá öllum kjós-
endum en 17,8% stuðnings meðal 
þeirra yngstu.

Almennt gefa yngstu kjósend-
urnir síður upp afstöðu sína en þeir 
eldri. Aðeins 45,6% þeirra yngstu 
sem rætt var við vegna könnunar-
innar tóku afstöðu en sé litið til 
allra aldurshópa tóku 60% afstöðu.
 - bj, mþl / sjá síðu 4

Yngstu kjósendurnir styðja Framsóknarflokk síður en þeir sem eldri eru:

Píratar vinsælli hjá ungu fólki
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Dagur, er ekki gott að hafa 
náð að lenda þessu máli?
„Já, þessi mál hafa verið svolítið 
upp í loft en eru vonandi að komast 
á beinu brautina.“
Reykjavíkurborg gekk fyrir helgi frá kaupum 
á landi ríkisins í Skerjafirði, þar sem nú er 
fyrir hin svokallaða þriðja flugbraut.

EFNAHAGSMÁL Landsbankinn er 
ekki byrjaður að endurreikna 
gengis tryggð bílalán. Á sama tíma 
er Íslandsbanki búinn að endur-
reikna um sex þúsund af sínum ríf-
lega 15 þúsund bílalánum og byrjaði 
í febrúar að greiða fólki út það sem 
hugsanlega hefur verið oftekið.

Að sögn Kristjáns Kristjáns sonar, 
upplýsingafulltrúa Landsbankans, 
bíða menn þar enn eftir Hæsta-
réttardómi í máli SP fjármögnunar 
gegn Plastiðjunni. Héraðsdómur í 
því máli gekk 23. nóvember. 

Dómurinn komst að þeirri niður-
stöðu að SP fjármögnun bæri ekki 
að endurreikna bílalán þar sem 
upphæðin sem um var deilt gæti 
ekki talist umtalsverð – sem hafi 
verið meðal forsendna fyrir endur-
útreikningi í öðrum dómum Hæsta-
réttar.

Guðný Helga Herbertsdóttir, upp-
lýsingafulltrúi Íslandsbanka, segir 
að útgreiðslur oftekinna greiðslna 
hafi hafist í febrúar og í lok þessar-
ar viku verði búið að greiða út það 
sem var oftekið af 6.000 lánum. - sh

Landsbankinn bíður eftir dómi til að greiða út ofteknar greiðslur vegna lána:

Ekki byrjaður að reikna bílalán

HÖFUÐSTÖÐVARNAR  Í höfuðstöðvum 
Landsbankans bíða menn enn eftir 
Hæstaréttardómi í máli Plastiðjunnar.

LÖGREGLUMÁL
Fótbrotnaði á Austurvelli
Kona missteig sig á Austurvelli rétt fyrir 
klukkan eitt aðfaranótt sunnudags en 
ekki fór betur en svo að hún fótbrotn-
aði. Sjúkrabíll var kallaður á staðinn og 
hún flutt á spítala til aðhlynningar. 

Rotaðist í miðbænum
Starfsmaður veitingahúss í miðbænum 
tilkynnti lögreglu um mann sem hafði 
fallið ölvaður í götuna og líklega rotast 
við fallið. Hann var fluttur á slysadeild. 

Fór ekki að fyrirmælum
Ölvaður maður var handtekinn í 
Kópavogi um helgina þar sem hann 
fór ekki að fyrirmælum lögreglu. Hann 
var vistaður í fangageymslu. Þá voru 
tveir til viðbótar handteknir þar í bæ 
grunaðir um að hafa unnið skemmdir 
á bílum.

HEILBRIGÐISMÁL  Lyfjaeftir-
lit Íþrótta- og Ólympíusambands 
Íslands, (ÍSÍ), hefur ekki heimild til 
að sinna eftirliti með notkun ólög-
legra stera inni á líkamsræktar-
stöðvum. 

Notkun stera hér á landi hefur 
aukist til muna á síðustu árum. 
Samkvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins er lyfjanotkun á meðal þjálfara 
víðtækt vandamál og auðvelt er að 
nálgast stera til kaups inni á líkams-
ræktarstöðvum. 

„Okkar yfirráð er bara með þeim 
íþróttagreinum sem falla undir 
sambandið. Það á sömuleiðis við 
okkar fræðslustarf, þannig að okkar 
fræðslu- og forvarnarstarf miðast 
við þá iðkendur sem þar eru. Við 
höfum hins vegar haft mjög miklar 
áhyggjur af ástandinu,“ segir Skúli 
Skúlason, formaður lyfjaráðs ÍSÍ. 

Sambandið hafi ekki aðgang að 
líkamsræktarstöðvum og því geti 
starfsmenn þess ekki stundað eftir-
lit eða fræðslu inni á þeim. 

Skúli segir að litið sé sérstak-
lega til Danmerkur og Noregs sem 
fyrir mynda hvað varðar eftirlit með 
ólöglegri steraneyslu en þar eru lík-
amsræktarstöðvar skyldaðar til að 
merkja hvort þær séu með lyfja-
eftirlit eða ekki. Einnig skrifa við-
skiptavinir undir samning við kaup 
á líkamsræktarkorti þar sem  þeir 
samþykkja að gangast undir lyfja-
próf ef grunur kemur upp um  mis-
notkun lyfja. Auk þess verða allir  
starfsmenn að samþykkja óundir-
búin lyfjapróf.

„Þetta kerfi höfum við mjög 
mikinn áhuga á að taka upp. Aðal-
vandamálið er að kostnaðurinn 
við þetta fellur þá á stöðvarnar og 
þær kannski bera það fyrir sig að 

þetta sé mjög dýrt. Danirnir hafa 
sett þetta mjög skemmtilega upp 
og þetta hefur aukið aðsóknina hjá 
þeim stöðvum sem eru með eftirlit.“ 

Að sögn Skúla er búið að vinna 
grunnvinnu varðandi það að breyta 
núverandi skipulagi úr því að lyfja-
eftirlitið sé stofnun undir ÍSÍ í það 
að vera sjálfstæð stofnun með skip-
aða stjórn frá ÍSÍ og menntamála-

ráðuneytinu á sama hátt og er í Dan-
mörku og Noregi. Það er von Skúla 
að hún verði komin á laggirnar fyrir 
árslok. „Það myndi veita okkur 
meiri möguleika á að vinna með 
líkamsræktarstöðvunum en einnig 
með tollinum, fangelsunum og lög-
reglunni í að stunda forvarnarstarf 
og sinna eftirliti úti í samfélaginu.“ 

 hanna@frettabladid.is

Vill aukið eftirlit með 
ólöglegri steranotkun
Lyfjaráð ÍSÍ vill auknar heimildir til eftirlits inni á líkamsræktarstöðvum. Von-
ast til að setja á laggirnar sjálfstæða stofnun. Segja óbreytt ástand muni leiða til 
aukinnar notkunar. Auðvelt að nálgast ólöglega stera á líkamsræktarstöðvum.

Lyfjaeftirlitsstofnun Danmerkur, Anti Doping Danmark (ADD), er sjálfs-
eignarstofnun sem var sett á laggirnar í byrjun árs 2005 með lögum sem 
áttu að vinna gegn lyfjanotkun í íþróttum. ADD heyrir undir menningar-
ráðuneytið.

Umrædd lög skilgreindu hlutverk stjórnvalda og íþróttahreyfingarinnar í 
baráttunni gegn neyslu ólöglegra lyfja við íþróttaiðkun sem og á líkams-
ræktarstöðvum í Danmörku.
Starf ADD felst meðal annars í: 
■ Lyfjaeftirliti.
■ Upplýsingagjöf.
■ Rannsóknum og þróunarstarfi tengdu baráttunni gegn lyfjanotkun.
■ Þátttöku í alþjóðlegu samstarfi gegn notkun ólöglegra lyfja í íþróttum.
■ Ráðgjöf og liðsinni til opinberra aðila tengt starfssviði ADD.
 (Af vef ADD)

Sjálfseignarstofnun með skýrt hlutverk
Í RÆKTINNI  Notkun stera hefur færst í vöxt á meðal þeirra sem stunda líkamsrækt. 

BRETLAND Aðgengi breskra 
grunnskólanemanda að klámi á 
netinu er farið að hafa alvarleg 
áhrif á hegðun þeirra og hug-
myndir um sambönd samkvæmt 
fréttaskýringu breska dagblaðsins 
Daily Telegraph. Kennarar telja 
vandamálið orðið svo alvarlegt að 
þeir vilja sérstaka stefnumörkun 
í skólakerfinu til þess að takast á 
við vandamálið.

Meðal birtingarmynda þess er 
að þrýst er á grunnskólastúlkur 
að senda myndir af sér fáklædd-
um til samnemanda í gegnum far-
síma.

Bresk skólabörn á netinu: 

Breytt hegðun 
eftir klámáhorf

NÍKÓSÍA, AP Nicos Anastasiades, 
forseti Kýpur, sagði neyðarástand 
ríkja í landinu í sjónvarpsávarpi í 
gærkvöldi. Sagði hann að sá efna-
hagslegi vandi sem að landinu 
steðjaði væri alvarlegasta ógn við 
það frá því að Tyrkir gerðu inn-
rás á eyjuna árið 1974.

Þá tilkynnti Anastasiades að 
hann hygðist reyna að ná fram 
breytingum á skilmálum björg-
unarpakkans sem Evrópusam-
bandið hefur sett saman vegna 
bankakrísunnar í landinu. - mþl

Bankakrísa á Kýpur:

Neyðarástand 
ríkir á Kýpur

SPURNING DAGSINS

OHIO, AP Trent Mays, sautján ára, og Ma´lik Rich-
mond, sextán ára, voru í gær dæmdir í eins árs fang-
elsi hið minnsta fyrir að nauðga 16 ára skólasystur 
sinni í bænum Steubenville í Ohio í Bandaríkjunum í 
ágúst síðastliðnum. Málið hefur vakið mikla athygli en 
piltarnir dreifðu myndböndum af glæpnum á netinu.

Piltarnir þurfa að afplána eitt ár hið minnsta í ung-
lingafangelsi en Mays þarf auk þess að afplána eitt ár í 
venjulegu fangelsi sökum myndanna sem hann dreifði. 

Piltarnir nýttu sér bágt ástand stúlkunnar, sem 
drakk of mikið kvöldið sem glæpurinn var framinn og 
man ekki nema brot af atburðum næturinnar. 

Þeir fóru með hana milli teita í bænum og beittu 
hana kynferðislegu ofbeldi sem þeir mynduðu og 
dreifðu svo milli vina sinna á samskiptavefjunum 
Instagram og Youtube. 

Báðir viðurkenndu þeir brot sín en helstu sönnun-
argögnin í málinu voru smáskilaboð sem strákarn-
ir sendu til fórnarlambsins og vina þeirra í bænum. 
Bæjar búar hafa verið gagnrýndir fyrir að standa frek-
ar með piltunum í málinu en þeir eru aðalhetjurnar í 
fótboltaliði bæjarins.  - áp

Sextán og sautján ára piltar dæmdir í eins árs fangelsi hið minnsta:

Nauðguðu sextán ára skólasystur

VIÐURKENNDU BROT SÍN  Þeir Trent Mays og Ma´lik Rich-
mond voru niðurlútir er dómurinn var kveðinn upp í gær. 

MENNING Milljónir um allan heim fögnuðu ákaft degi heilags Patreks 
í gær, 17. mars. Heilagur Patrekur er verndardýrlingur Íra og eru 
hátíðahöld vegna dagsins mest á Írlandi, þar sem hann er þjóðhátíðar-
dagur, og í Bandaríkjunum og Kanada þar sem tugir milljóna rekja 
ættir sínar til írskra innflytjenda.

Á degi heilags Patreks er þess minnst hvernig heilagur Patrekur 
kristnaði Írland. Í seinni tíð hefur menning og saga Írlands hins vegar 
tvinnast æ meir inn í hátíðahöldin sem einkennast jafnan af grænum 
lit, smárum og írskum drykkjum svo eitthvað sé nefnt. - mþl

250 þúsund manns fylgdust með skrúðgöngu í Dublin:

Degi heilags Patreks víða fagnað

CHICAGO Á LAUGARDAG  Venja er að lita Chicago-ána græna á degi heilags Pat-
reks. Þar sem hann bar upp á sunnudegi í ár var þetta hins vegar gert deginum áður 
að þessu sinni. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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LANDHELGISGÆSLAN
Leit yfir Vatnajökli
Flugvél og þyrla Landhelgisgæslunnar 
voru kallaðar út til leitar á laugardags-
kvöldið eftir að tilkynning barst um 
neyðarblys yfir Vatnajökli. Einnig voru 
björgunarsveitir Slysavarnarfélagsins 
Landsbjargar kallaðar út. Leitað var á 
milli Jökulheima, Grímsfjalls og með 
hitamyndavél við Tungnársvæði. Leit 
var hætt í samráði við svæðisstjórn 
en ekkert fannst og engin skýring á 
neyðarblysinu.

Fleiri styðja Sjálfstæðisflokk-
inn í hópi nýrra kjósenda, 32,3 pró-
sent samanborið við 27,6 prósent 
hjá kjósendum öllum. Fleiri styðja 
einnig Samfylkinguna, 17,6 pró-
sent samanborið við 13,8 prósent 
hjá öllum kjósendum.

Úrtakið í könnuninni meðal 
nýrra kjósenda var 792 manns en 
hringt var þar til náðist í 500 sam-
kvæmt lagskiptu úrtaki miðviku-
daginn 13. mars og fimmtudaginn 
14. mars. Þátttakendur voru vald-
ir með slembiúrtaki úr þjóðskrá. 
Svarendur skiptust jafnt eftir kyni 
og hlutfallslega eftir búsetu og 
aldri. Spurt var: Hvaða lista mynd-

ir þú kjósa ef gengið 
yrði til þingkosn-
inga í dag? Ef ekki 
fékkst svar var 
spurt: Hvaða flokk 
er líklegast að þú 
myndir kjósa? Ef 
ekki fékkst svar var 
að lokum spurt: Er 
líklegra að þú myndir 
kjósa Sjálfstæðisflokk-
inn eða einhvern annan 
flokk? Alls tóku 45,6 pró-
sent þátttakenda í könn-
uninni afstöðu til spurn-
ingarinnar.

 brjann@frettabladid.is

Ungir kjósendur virðast hrifnari 
af Pírötum, Samfylkingu og Sjálf-
stæðisflokki en þeir sem eldri 
eru, en minna ginnkeyptir fyrir 
Framsóknarflokknum, samkvæmt 
niðurstöðum skoðanakönnunar 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2.

Fréttablaðið kannaði sérstak-
lega hug þeirra sem nú hafa í 
fyrsta skipti aldur til að kjósa í 
alþingiskosningum. Óhætt er að 
segja að atkvæði þeirra dreif-
ist talsvert öðruvísi en kjósenda 
almennt. Almennt gefa þeir síður 
upp afstöðu sína, aðeins 45,6 pró-
sent þeirra sem tóku þátt í könn-
uninni tóku afstöðu til einhvers 
framboðs, samanborið við nærri 
60 prósent í könnun á huga kjós-
enda á öllum aldri.

Fengju ungu kjósendurnir að 
ráða kæmust tveir nýir flokkar á 
þing. Píratar mælast með 6,9 pró-
senta stuðning í þessum hópi og 
fengju fimm þingmenn fengi unga 
fólkið að ráða. Björt framtíð nýtur 
stuðnings 9,1 prósents í þessum 
hópi. Það er sami stuðningur og 
í könnun á fylgi flokka hjá öllum 
aldurshópum, sem bendir til þess 
að að ungt fólk styðji ekki flokkinn 
í meiri mæli en þeir sem eldri eru.

Ungir kjósendur virðast ekkert 
ginnkeyptari fyrir öðrum af nýju 
framboðunum en þeir sem eldri 
eru. Þannig nefna alls átta prósent 
unga fólksins önnur ný framboð en 
Pírata og Bjarta framtíð, svipað 
hlutfall og hjá kjósendum öllum.

Stuðningur við þá flokka sem 
mynda fjórflokkinn er talsvert 
öðruvísi hjá nýju kjósendunum en 
þeim eldri. Stuðningur við Fram-
sóknarflokkinn er til að mynda 
nærri helmingi lægri, 17,8 pró-
sent en ekki 31,9 prósent eins og 
hjá öllum kjósendum.
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Stuðningur við stjórnmálaflokka
Samanburður á því sem nýir kjósendur og kjósendur almennt myndu kjósa samkvæmt skoðanakönnun Frétta-
blaðsins og Stöðvar 2

Nýir kjósendur

Allir kjósendur
9,1%

9,1%

31,9%

17,8%

27,6%

32,3%

13,8%

17,6%

7,1%

8,2%

1,8%

6,9%

8,6%

8,0%

■ A - Björt framtíð
■ B - Framsóknarfl okkur

■ D - Sjálfstæðisfl okkur
■ S - Samfylkingin

■ V - Vinstri græn
■ Þ - Píratar
■ Annan fl okk

Heimild: Skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 dagana 13. og 14. mars 2013.

Ungt fólk vill Pírata á þing
Píratar næðu fimm mönnum á þing fengju einungis þeir sem nú fá í fyrsta sinn að kjósa í þingkosningum að 
ráða, samkvæmt könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Atkvæði ungs fólks falla talsvert öðruvísi en eldri kjósenda.

NÝJA DELÍ, AP Lögreglan í Nýju-Delí á Indlandi 
handtók í gær fimm karlmenn sem grunaðir 
eru um að hafa nauðgað svissneskri konu þar í 
landi á föstudag. Mennirnir játuðu í kjölfarið að 
hafa nauðgað konunni sem var í fríi á Indlandi 
ásamt eiginmanni sínum.

Að sögn lögreglu átti árásin sér stað í skógi í 
Datia sem er hérað í fylkinu Madhya Pradesh 
á miðju Indlandi. Svissneska parið hafði verið 
á hjólaferðalagi um svæðið en mennirnir fimm 
eru búsettir í nærliggjandi þorpi. Tveggja ann-
arra er enn leitað í tengslum við árásina.

Parið sagði lögreglu að konunni hefði verið 
nauðgað af sjö eða átta karlmönnum sem hefðu 

einnig barið manninn. Árásin átti sér hins 
vegar stað í skjóli nætur og var parið því ekki 
alveg visst um fjölda árásarmanna. Konunni 
var komið á sjúkrahús í borginni Gwalior í kjöl-
far árásarinnar en var útskrifuð sama dag.

Einungis þrír mánuðir eru síðan hópur 
manna réðst á og nauðgaði indverskri konu í 
strætisvagni í Nýju-Delí. Lést konan af sárum 
sínum en málið vakti upp alþjóðlega reiðibylgju 
og leiddi til þess að indverska ríkisstjórnin setti 
lög sem stuðla eiga að verndun kvenna.

Í kjölfar árásarinnar á föstudag safnaðist 
fólk saman í mörgum borgum á Indlandi og 
mótmælti ofbeldi gegn konum.  - mþl

Fimm karlmenn játuðu að hafa nauðgað svissneskri konu í Madhya Pradesh á föstudag:

Enn ein hópnauðgun á Indlandi veldur reiði

BHUPANESWAR Á LAUGARDAG  Fólk safnaðist víða 
saman á Indlandi á laugardag til að mótmæla ofbeldi 
gegn konum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BIRGITTA JÓNSDÓTTIR   Pírat-
ar virðast höfða vel til unga 
fólksins samkvæmt könnun 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2.

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Miðvikudagur
Hvasst á V-fj örðum og strekkingur 
V-lands annars hægari.

DREGUR ÚR FROSTI  og líklega verður frostlaust sunnanlands seinni part vikunnar. Á 
morgun bætir í vind um mest allt land og má búast við vaxandi snjókomu norðanlands 
þegar líður á daginn.
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FRANS PÁFI  Hann fjallaði um mikil-
vægi fyrirgefningarinnar í messunni í 
gær.  NORDICPHOTOS/AFP

RÓM Um hundrað þúsund manns 
hlýddu á fyrstu sunnudagsmessu 
Frans páfa á Péturstorgi í Vatík-
aninu í gær. Páfinn þótti lítillátur 
og alþýðlegur í tali.

Áður en páfinn messaði yfir 
fjölmenninu á Péturstorgi stóð 
hann fyrir messu í lítilli kirkju 
í Páfagarði. Eftir messuna stóð 
hann við útidyrahurðina og 
kvaddi alla með handabandi og 
bað þá um að biðja fyrir sér. 
Þetta þykir meðal annars til 
marks um lítillæti hins nýkjörna 
páfa sem er frá Argentínu.

Páfinn fjallaði um mikilvægi 
fyrirgefningarinnar í messu 
sinni á Péturstorgi. Þá gagnrýndi 
hann að trúarbrögðum væri beitt 
til þess að kúga aðra.

Fjölmenni hlýddi á messu:

Fyrirgefningin 
hugleikin páfa



Enn öflugri starfsemi á Íslandi

www.actavis.is

Áfram Actavis 

Actavis er eitt stærsta hátækni-
fyrirtæki á Íslandi og hefur starfað 
hér samfleytt frá árinu 1956, þegar 
Pharmaco var stofnað í Reykjavík. 

Starfsmenn Actavis á Íslandi eru 
tæplega 800 og með ólíkan bak-
grunn. Ríflega helmingur er háskóla- 
menntaður og fjölmargir eru 
iðnmenntaðir. Konur eru rúmlega 
60% starfsmanna og svipað hlutfall 
kvenna er í stjórnunarstöðum. 

Fyrirtækið stefnir að því að efla 
enn starfsemi sína hér á landi, halda 
áfram öflugum stuðningi við ýmis 
samfélagsverkefni og jákvæðri 
þátttöku í þjóðlífinu.

Öflugri starfsemi undir nýju merki
Undanfarna mánuði hefur verið unnið að endurhönnun merkis og 
ásýndar Actavis eftir sameiningu fyrirtækisins við Watson Pharmaceuticals. 
Nýja merkið byggist á gormlaga DNA-keðju, en út úr því má einnig lesa 
bókstafina W fyrir Watson og A fyrir Actavis sem minnir á uppruna hins 
nýja fyrirtækis. 

 

Þriðja stærsta samheitalyfjafyrirtækið
Með sameiningunni varð til gríðarlega öflugt fyrirtæki með um sautján 
þúsund starfsmenn og starfsemi í yfir sextíu löndum. Actavis starfrækir 
þrjátíu verksmiðjur og sautján rannsóknar- og þróunarsetur. Fyrirtækið 
er það þriðja stærsta í heimi á samheitalyfjamarkaðnum.

undir nýju merki 
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Miklir hagsmunir gætu verið í húfi 
fyrir Ísland að fá aðild að fyrirhug-
uðum fríverslunarsamningi milli 
Evrópusambandsins og Banda-
ríkjanna. Óráðið er þó hvort Ísland 
muni beita sér með hinum EFTA-
ríkjunum eða upp á eigin spýtur 
í tvíhliða viðræðum. Umleitan-
ir milli Bandaríkjanna og Íslands 
hafa hingað til strandað á kröfum 
um frjálsan aðgang fyrir landbún-
aðarvörur, sem verður vísast líka 
erfiðasti hjallinn ef til þess kemur.

Áhugi er á málinu bæði innan 
stjórnsýslunnar og atvinnulífsins 
hér á landi. „Við sjáum mikil tæki-
færi í þessu og Bandaríkin eru 
gríðar lega mikilvægur markaður 
fyrir Ísland,“ segir Birkir Hólm 
Guðnason, formaður Amerísk-
íslenska verslunarráðsins. 

Áður strandað á landbúnaði
Bergdís Ellertsdóttir, sendiherra í 
utanríkisráðuneytinu og sérfræð-
ingur í alþjóðaviðskiptasamningum, 
segir vinnu þegar hafna í ráðuneyt-
inu vegna fyrirhugaðra viðræðna 
ESB og Bandaríkjanna, annars 
vegar um möguleg áhrif samnings 
á EES-samninginn og hins vegar 
á viðskipti milli Íslands og Banda-
ríkjanna.

Ísland á aðild að innri markaði 
ESB í gegnum EES-samninginn 
og innan hans er mikill meirihluti 
millilandaviðskipta. Þangað fóru 
til að mynda 82,7% af útflutningi 
Íslands árið 2011 og rúm 60% inn-
flutnings komu þaðan. Tæp 11% af 

innfluttri vöru komu frá Bandaríkj-
unum og þangað fóru 3,7% útflutn-
ings.

Fríverslunarsamningar milli 
Íslands og Bandaríkjanna hafa 
verið til umræðu áður án þess að 
nokkuð hafi orðið úr því.

Í fyrra skiptið, árið 1994, létu 
stjórnvöld kanna kosti og galla 
þess að sækja um aðild að fríversl-
unarsambandi Norður-Ameríku 
(NAFTA) en niðurstaðan varð sú að 
fyrirséðar kröfur Bandaríkjanna 
um óheftan aðgang landbúnaðar-
vara gerðu samkomulag ófýsilegt. 
Árið 2004 höfðu Bandaríkjamenn 
svo samband við EFTA-ríkin varð-
andi fríverslunarsamning þar sem 
EFTA var á þeim tíma að semja um 
fríverslun við Kanada og Mexíkó, 
hin tvö löndin í NAFTA. Ekkert 
varð þó úr því, enda ekki talið lík-
legt að þar yrði slegið af kröfum í 
landbúnaðarmálum.

Með EFTA-ríkjum eða ein á báti?
Íslensk stjórnvöld eru nú að vinna 
að málinu af fullum krafti þar sem 
Össur Skarphéðinsson utanríkisráð-
herra ræddi málið meðal annars við 
hinn bandaríska starfsbróður sinn, 
John Kerry, á dögunum. Lýsti hann 
þar yfir áhuga Íslands á að tengjast 
þessu ferli með einhverjum hætti. 
Bréfið var svo einnig til umræðu á 
fundi EFTA um fríverslunarmál á 
fimmtudaginn var þar sem heimild-
ir Fréttablaðsins herma að Noreg-
ur og Sviss séu, líkt og Ísland, afar 
meðvituð um mikilvægi þessara 
viðræðna og möguleg áhrif samn-
ings, ef af verður, á framtíðarstöðu 
þeirra landa sem koma til með að 
standa utan við hann.

Bergdís segir að enn liggi ekki 
fyrir hvernig Ísland hyggist nálg-
ast ferlið. „Það eigum við eftir að 
útfæra í samráði við önnur EFTA-
ríki og að sjálfsögðu í viðræðum við 
Bandaríkin. Hvort við tengjumst 
ferlinu eða förum sjálf í viðræður 
á eftir að koma í ljós.“

Vilja semja fyrir árslok 2014
Viðskiptaflæði milli Bandaríkjanna 
og ESB er gríðarlega umsvifamik-
ið og námu árið 2011 um tveimur 
milljörðum evra á dag, jafngildi 328 
milljarða króna, sem er tæpur þriðj-
ungur viðskipta á heimsvísu.

Í nýútgefinni skýrslu sem var 
gerð fyrir ESB, kemur fram að 
verði af samningi muni ávinningur 
aðilanna verða um 30.000 milljarðar 
króna samtals á ári komist hann að 
fullu til framkvæmda.

Fríverslunarsamningar fela jafn-
an í sér afnám verndartolla en í til-
felli Bandaríkjanna og ESB eru toll-
ar ekki aðalatriðið, heldur aðlögun 
reglugerða og staðla og fleiri slíkir 
tálmar, en slíkt er talið standa fyrir 
um 80% af kostnaði við viðskipti 
milli hagkerfanna.

Miklar væntingar eru bundn-
ar við mögulegan samning, bæði í 
Bandaríkjunum og í ríkjum ESB, en 
viðbúið er að erfitt geti reynst að ná 
saman um mörg atriði. Þar á meðal 
er landbúnaður, en skiptar skoðanir 
og misjafnar reglur eru til dæmis 
um ágæti erfðabreyttra matvæla 
og kjöts af dýrum sem hafa fengið 
hormónabætt fóður.

Formlegar viðræður hefjast um 
miðjan júní og er stefnt að því að 
ljúka samningi fyrir árslok 2014.

 thorgils@frettabladid.is

FRÉTTASKÝRING
Fríverslunarsamningur milli Evrópu-
sambandsins og Bandaríkjanna.

Loft innan fárra mínútna

Ilmur af mentól og eukalyptus

Andaðu með nefinu

Otrivin Menthol ukonserveret, nefúði, lausn. Innihaldslýsing: Xýlómetazólínhýdróklóríð 1 mg/ml. Ábendingar: Bólgur
og aukin slímmyndun í nefi, kinnholum og nefkoki. Skammtar og lyfjagjöf: Fyrir fullorðna og börn eldri en 12 ára: 1 úði
í hvora nös 3 sinnum á sólarhring eftir þörfum, lengst í 10 sólarhringa og ekki úða oftar en að hámarki 3 úða í hvora nös
á sólarhring. Snýttu þér. Fjarlægðu glæru plasthettuna. Skorðaðu úðaflöskuna milli fingranna. Úðað er með því að þrýsta 
kraganum niður að flöskunni. Hallaðu höfðinu örlítið fram. Stúturinn á úðaflöskunni er settur upp í nösina. Úðað er einu 
sinni, um leið og andað er að sér inn um nefið. Farðu eins að í hina nösina. Ekki má nota lyfið ef þú ert með ofnæmi fyrir
einhverju innihaldsefnanna, ef þú hefur gengist undir aðgerð í gegnum nefið eða munninn eða ert með þrönghornsgláku.
Ráðfærðu þig við lækni áður en lyfið er notað ef þú ert: Þunguð, með barn á brjósti, næmur fyrir adrenvirkum efnum, 
ert með skjaldvakaóhóf, sykursýki, háþrýsting, æðakölkun, slagæðargúlp, blóðtappa í hjarta, óreglulegan eða hraðan 
púls, erfiðleika við þvaglát, æxli í nýrnahettum, þunglyndi og ert á lyfjameðferð við því. Geymið þar sem börn hvorki
ná til né sjá. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli.
Markaðsleyfishafi:Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

GRAFÍK/THANOS

Landbúnaður verði 
erfiðasti hjallinn
Áhugi er á aðkomu Íslands að fríverslunarsamningum milli ESB og Bandaríkjanna. 
Óvíst er hvort farið verði fram á vettvangi EFTA eða hvort Ísland fari eitt fram. 
Miklir hagsmunir taldir vera í húfi. Fyrri málaleitanir hafa strandað á landbúnaði. 

1. Hver mun í apríl taka við sem nýr 
formaður VR?
2. Hvar hefur neysla á keyptum 
frosnum berjum komið af stað lifrar-
bólgufaraldri?
3. Hvaða íslenska draugakvikmynd 
verður frumsýnd í dymbilviku síðar í 
mánuðinum?

SVÖR: 

KÍNA, AP „Hlutverk okkar er að lyfta upp hönd-
um,“ segir Han Deyun, einn af þrjú þúsund 
þingmönnum á kínverska þjóðþinginu sem 
kom saman á dögunum í tvær vikur eins og 
það gerir árlega.

Þingmennirnir samþykktu einróma í síð-
ustu viku tillögur flokksþings kínverska 
Kommúnistaflokksins frá því í haust um að 
Xi Jinping verði forseti Kína og Li Keqiang 
forsætisráðherra. Tóku þeir Xi og Li í kjölfar-
ið formlega við embættunum.

Niðurstaðan hefur legið fyrir frá því í 
nóvember þegar Xi var kosinn aðalritari 
Kommúnistaflokksins.

Forsetakjörið fór þannig fram að allir þing-
mennirnir fengu í hendur kjörseðil, þar sem 
á stóð eitt nafn: Xi Jinping. Þeir settu þennan 
seðil í kjörkassa án þess að þurfa svo mikið 
sem krossa við nafnið.

„Kosning fulltrúa þjóðþingsins er gersam-
lega tilgangslaus,“ segir kínverski rithöf-
undurinn Murong Xuecun. „Ef þrjú þúsund 
vélar kæmu í staðinn fyrir þá, yrði útkoman 
sú sama. Í þessu efni hefur viljafrelsi þessara 
fulltrúa verið tekið frá þeim.“

Þinghaldinu lauk á laugardag og verður 
næsti fundur kínverska þjóðþingsins að ári 
liðnu. - gb

Rithöfundur gagnrýnir kínverska þjóðþingið sem samþykkti nýjan forseta og forsætisráðherra:

„Kosningin er gersamlega tilgangslaus“

NÝJU LEIÐTOGARNIR  Xi Jinping forseti og Li Keqiang 
forsætisráðherra á þingi.  NORDICPHOTOS/AFP1.  Ólafía B. Rafnsdóttir 2.  Danmörku 3. 

Ófeigur gengur aftur

Save the Children á Íslandi

VEISTU SVARIÐ?
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Gerðu góð kaup fyrir páska!

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

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

TOYOTA LAND CRUISER 120 VX
Nýskr. 03/08, ekinn 101 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð  áður kr. 5.690.000

TILBOÐ kr. 4.990 þús.

TOYOTA AVENSIS WAGON SOL
Nýskr. 07/11, ekinn 11 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð  áður kr. 4.490.000

TILBOÐ kr. 3.990 þús.

SSANGYONG KYRON
Nýskr. 09/09, ekinn 138 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð  áður kr. 2.590.000

TILBOÐ kr. 1.990 þús.

BMW X5
Nýskr. 08/07 ekinn 71 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð  áður kr. 6.950.000

TILBOÐ kr. 5.980 þús.

NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr. 06/08, ekinn 94 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð  áður kr. 4.980.000

TILBOÐ kr. 3.980 þús.

HONDA ACCORD ELEGANCE
Nýskr. 03/10, ekinn 48 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð  áður kr. 3.480.000

TILBOÐ kr. 2.790 þús.

FORD GALAXY TREND
Nýskr. 06/11, ekinn 38 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð áður kr. 4.490.000

TILBOÐSVERÐ!
3.990 þús.

Rnr. 130386

Rnr. 130345

Rnr. 190612

Rnr. 151554

Rnr. 190494

Rnr. 140136

Rnr. 200905

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

KOMDU STRAX Í DAG! GERÐU FRÁBÆR KAUP!

TILBOÐ

JAFNRÉTTISMÁL „Kerfið gerir ráð 
fyrir því að eftir skilnað þá fari 
barnið bara til mömmu sinnar og 
pabbinn fari bara og kaupi sér 
sportbíl, eigi ekki barn lengur 
og borgi bara meðlag samkvæmt 
opinberum gögnum. Það eru skila-
boðin,“ segir Guðmundur Stein-
grímsson alþingismaður sem hefur 
lagt fram tvær þingsályktunartil-
lögur sem gera ráð fyrir breyting-
um á lögum er varða búsetu skiln-
aðarbarna. 

Önnur tillagan hefur fengið 
jákvæða umsögn úr velferðar-
nefnd og segist Guðmundur ætla að 
beita sér sérstaklega fyrir því að 
hún fari í gegnum núverandi þing. 
Í henni segir að innanríkisráð-
herra skuli stofna starfshóp sem 
myndi semja frumvarp um annað 
hvort tvöfalt lögheimili barna eða 
búa til nýtt lagalegt hugtak um 
jafna búsetu. Hin tillagan fjallar 

um breytingar á skráningarkerfi 
hins opinbera þannig að báðir 
umgengnisforeldrar verði skráðir 
sem foreldrar. 

„Það skekkir mjög alla pólitík 
gagnvart fjölskyldum og börnum 
að það eru bara lögheimilisfor-
eldrar sem eru skráðir foreldr-

ar barna en ekki umgengnisfor-
eldrar,“ segir Guðmundur. „Stórir 
hópar fólks sem hafa börnin sín 
lungann úr árinu eru bara ekki 
skráðir foreldrar þeirra og njóta 
þá ekki stuðnings sem slíkir. Þetta 
er arfur frá gömlum tíma, gamal-
dags kynjapólitík.“ sunna@frettabladid.is

Skráning foreldra er 
gömul kynjapólitík
Formaður Bjartrar framtíðar segir skráningarkerfi hins opinbera úrelt. Það skekki 
alla pólitík gagnvart fjölskyldum að margir eru ekki skráðir sem foreldrar. 

ÚRELT KERFI
 Guðmundur Stein-
grímsson segir 
núverandi skrán-
ingarkerfi skekkja 
mjög þá fjöl-
skyldumynd sem 
sé við lýði í dag og 
kallar það arf frá 
gömlum tíma. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA  

➜ Foreldrar kjósa oft jafna umgengni og það þýðir í 
raun tvöfalda búsetu. 

➜ Tvö lögheimili myndu jafna stöðu barnsins til beggja 
foreldra og jafna stöðu foreldranna eða rétt þeirra til 
opinberrar aðstoðar. 

➜ Það myndi því auka jafnvægi foreldranna í tekjuhæfi 
og einkalífi. 

➜ Unnt er að draga úr óvissu um réttaráhrif þessa með 
því að setja sem skilyrði að bæði lögheimili verði að 
vera í sama sveitarfélagi og sama eða samliggjandi 
skólahverfi. 

„Töluverð réttindi fylgja lögheimilisskráningu og ef 
foreldrar búa í sama sveitarfélagi og skólahverfi ætti 
að vera hægt að skrá það á tveimur stöðum. Þannig 
ætti að vera hægt að umbuna foreldrum fyrir að taka 
þessa sameiginlegu ábyrgð,“ segir Heimir Hilmarsson, 
varaformaður Félags um foreldrajafnrétti.

JAFNAR STÖÐU 
BARNS OG FORELDRA

➜ Föst búseta tryggir betur stöðugleika í lífi barnsins, 
samfellu í reglum og betra eftirlit með því.

➜ Tvöfalt lögheimili tryggir ekki nálægð foreldra
➜ Mikil réttaráhrif fyrir dómstólum eru bundin við 

heimilisföng
➜ Erfitt að tryggja einungis eitt lögheimili eftir að barn 

nær 18 ára aldri
➜ Breyta má reglum um stuðning ríkisins án þess að 

gera ráð fyrir tveimur lögheimilum

„Af tæknilegum ástæðum er ekki mögulegt að 
bæta við skráningarsvæðum í þjóðskrá en slíkt væri 
nauðsynlegt ef ákveðið yrði að heimila börnum að 
hafa tvö lögheimili eða ef þess yrði krafist að ein-
hverskonar jafnt búsetuform barna yrði sýnilegt með 
ákveðnum hætti í þjóðskrá,“ segir í umsögn Þjóðskrár 
við þingsályktunartillögu um tvöfalt lögheimili.

EITT HEIMILI TRYGGIR 
STÖÐUGLEIKA

Á AÐ VEITA MÖGULEIKA Á TVEIMUR LÖGHEIMILUM?
Í skýrslu nefndar um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum sem gerð var fyrir félags- og trygg-
ingamálaráðuneytið árið 2009 koma fram mismunandi sjónarmið varðandi breytingar á lögum er varða 
tvöfalt lögheimili skilnaðarbarna. 



Einfalt
að skila framtali

 Veflyklar
Veflyklar hafa verið sendir til nýrra fram teljenda. 
Hafi veflykill glatast má sækja um nýjan á skattur.is. 
og fá hann sendan í vefbanka eða í pósti.  

Einnig er hægt að opna framtalið og skila með 
rafrænum skilríkjum. 

 Símaþjónusta í 442-1414
Í mars verður veitt aðstoð í síma 442-1414  
alla virka daga frá kl. 9:30 til 15:30. 

Dagana 21. mars, 2. og 3. apríl 
verður þjónustan í boði til kl. 19:00.

 Skilafrestur
Almennur skilafrestur fyrir launamenn  
og einstaklinga með eigin atvinnurekstur  
er til 21. mars. 

Unnt er að sækja um lengri frest á skattur.is  
og getur hann lengstur orðið til  3. apríl.  
Framtal barns skal fylgja framtali framfæranda. 

 Upplýsingar á framtali
Áríðandi er að framteljandi athugi hvort áritaðar 
fjárhæðir og aðrar upp lýs ingar séu í samræmi  
við gögn og upp  lýsingar sem hann hefur sjálfur  
undir hönd um.

Skilafrestur er til 21.mars

skattur.is
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JUICY CHICKEN  
- fljótleg og einföld leið til að töfra fram safaríkan kjúkling

Lokið pokanum með 

klemmunni um fjóra 

sentímetra frá opi. 

Dreifið kryddblönd-

unni með því að velta 

pokanum. 

Setjið í eldfast mót 

neðst í ofninn. Steikið í 

u.þ.b. 30 mínútur. 

1 2 3 4

Stillið ofninn á 200 °C 

Setjið kjúklingabita í 

steikarpokann sem fylgir 

Maggi Jucy Chicken 

kryddblöndunni.

Stráið kryddinu yfir 

kjúklinginn. 

Takið eldfasta mótið  

út og látið standa í  

15 mín. Opnið pokann 

varlega og fjarlægið. 

Berið fram með til 

dæmis salati og 

kartöflum.
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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

SSöllumenn okkkkar eru k kom inir í pá kskagíriinn og b bjjóðða
mamamargrgrgararar gg gerererðiðiðirrr afafaf ss spapaparnrnrneyeyeytntntnumumum ff fjójójórhrhrhjójójólalaladrdrdrifififnununummm bíbíbílululummm
á sppennandi páp skatilboði

Verið velkomin í reynsluakakststurur o ogg lálátitiðð sölumenn 
okokkakarr gegerara ykkkkur spennandi tilboð í nýjan 
fjórhjóladrifinn bíl – fyyririr r pápáskskaa.

SPENNANDI TILBOÐ

SHIFT_

SKYNSASAMLEG KAAUP
Hrikalega gottt verð

SKEMMMTILEGASSTI T KOSTURINN
Ef þú vilt góðaðan jeppling með öllu

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

NISSAN X-TRAIL – 4x4
Dísil, sjálfskiptur. Verð 6.690 þús. kr.

Eyðsla:

5,1 l/100 km*

Eyðsla:

7,1 l/100 km*

SHIFT_

VINSÆLASTI SPOPORTJEPPPINNNSamkvæmt Umferðarststofu 20122

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

Eyðsla:

4,6 l/100 km*

SPPARA NEYTINNN SUBARU

Ný ý vél, aukinn bensnsínsparnaður

SUBARU XV – 4x4
Bensín, beinskiptur. Verð 5.590 þús. kr.

Eyðsla:

6,6 l/100 km*

FJÖLMIÐLAR Fjöldi fólks hefur 
kvartað við Ríkisútvarpið og 
Vodafone síðustu daga þar sem 
texti hefur slæðst inn í fréttir og 
innlenda þætti RÚV þrátt fyrir að 
áhorfendur séu ekki með stillt á 
síðu 888 í Textavarpinu. 

Samkvæmt upplýsingum frá RÚV 
er um að ræða bilun hjá Vodafone 
sem gerir það að verkum að texti 
birtist á skjánum þrátt fyrir að ekki 
sé beðið um hann sérstaklega. Text-
inn sem birtist er stopull, dettur inn 
og út af skjánum og fylgir atburða-

rás á skjánum ekki eftir. Hægt er 
að lagfæra þetta með nokkrum ein-
földum skipunum á fjarstýringu 
afruglarans en nánari leiðbeining-
ar má sjá hér að ofan. 

Þessi villa í afruglaranum tengist 

því ekki þeirri nýju stefnu Ríkisjón-
varpsins að texta allt efni fréttastof-
unnar en þær breytingar tóku gildi í 
síðustu viku og hafa mælst vel fyrir. 
Þær má finna á síðu 888 í Texta-
varpinu.  - áp

Fjöldi fólks hefur kvartað yfir óboðnum texta í innlendum þáttum: 

Afruglari ruglar texta hjá RÚV

➜ Veldu Menu á fjarstýringu afruglarans. 
➜ Því næst er valið Uppsetning.
➜ Þá ertu beðin/n um að velja Pin númer afruglarans, sem er 0000 ef ekki er 

búið að breyta því sérstaklega. 
➜ Þá kemur valmöguleikinn Tungumál texta og þar er valið af. 

Hvernig skal losna við texta af skjánum

FERÐAÞJÓNUSTA Gestir Bláa lónsins 
þurfa framvegis að bóka tíma í lónið 
fyrirfram á vefnum. Geri þeir það 
ekki er hætta á að þeir komist ekki 
að. Þá verður rukkað fyrir skoðun-
arferðir um staðinn þótt viðkomandi 
gestir fari ekki ofan í lónið. 

Þetta eru tvær ráðgerðra breyt-
inga á þjónustu Bláa lónsins sem 
taka gildi í sumar.

„Við eigum von á metfjölda gesta 
í Bláa lónið í sumar. Lónið er hins 
vegar takmörkuð auðlind og með 
þessum breytingum viljum við 
standa vörð um sjálfbærni lónsins 
og upplifun gesta,“ segir Magnea 
Guðmundsdóttir, kynningarstjóri 
Bláa lónsins og bætir við að lónið 
verði opið til klukkan tólf á mið-
nætti yfir hásumarið í stað klukkan 
níu að kvöldi áður.

Þá segir Magnea að breytingarn-
ar, sem taka gildi 1. júní, verði vel 

kynntar á næstu vikum, ekki síst 
fyrir ferðaskrifstofum og öðrum 
sem skipuleggja ferðir í Bláa lónið.

Á síðasta ári lögðu tæplega 600 
þúsund gestir leið sína í Bláa lónið 
en þar af skoðuðu 112 þúsund stað-

inn án þess að fara ofan í lónið sjálft. 
Frá og með 1. júní þurfa þeir gestir 
að greiða 10 evrur fyrir heimsókn-
ina, um 1.600 krónur. Einni evru af 
tíu verður varið til uppbyggingar á 
ferðaþjónustu á Reykjanesi.  - áp, mþl

Breytingar á þjónustu Bláa lónsins, framvegis rukkað fyrir skoðunarferðir:

Gestir bóki tíma í Bláa lónið

BLÁA LÓNIÐ  Búist er við metfjölda gesta í Bláa lónið í sumar. Fyrir vikið verður 
opnunartími meðal annars lengdur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Samfélagslegt hlutverk og rekstrarumhverfi

Dagskrá:
Samfélagslegt hlutverk
Geir A. Gunnlaugsson, stjórnarformaður Landsnets.

Öruggur rekstur og umhverfi
Þórður Guðmundsson, forstjóri Landsnets.

Hver er ávinningur trausts flutningskerfis?
Guðmundi Ingi Ásmundsson, aðstoðarforstjóri Landsnets.

Er veðurfar að breytast?
Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur.

Fundarstjóri:
Þorgeir J. Andrésson, skrifstofustjóri Landsnets.

Landsnet býður til kynningarfundar um samfélagslegt  hlutverk 
og rekstrarumhverfi fyrirtækisins á Hilton  Reykjavík Nordica, 

2. hæð (salur H-I), þriðjudaginn 19.  mars kl. 9:00-12:00. 

Boðið er upp á morgunhressingu frá kl. 8:30.

 Skráning á kynningarfundinn fer fram á heimasíðu Landsnets, 
www.landsnet.is eða í síma 563 9430.

Allir velkomnir!

Kynningarfundur Landsnets 2013

FERÐAÞJÓNUSTA Enn eitt ferða-
mannametið var slegið hér á landi 
í febrúar. Þetta var 14. metmán-
uðurinn í röð og sá 29. í röð þar 
sem ferðamönnum fjölgar miðað 
við sama mánuð árið áður. Haldi 
ferðamönnum áfram að fjölga á 
sama hraða mun fjöldi ferðamanna 
sem hingað koma rjúfa milljón 
manna múrinn árið 2015.

Fyrstu tvo mánuði ársins fóru 
samtals rétt tæplega 74 þúsund 
erlendir ferðamenn frá landinu 
um Leifsstöð. Jafngildir það 37% 
fjölgun frá sama tímabili í fyrra. 
Yfir allt árið 2012 fjölgaði ferða-
mönnum um fimmtung frá árinu 
2011 þannig að óhætt er að segja 
að ferðamannaárið 2013 hafi hafist 
með látum.

Til gamans má skoða hve langt 
er þar til heildarfjöldi ferðamanna 
á ári nær milljón manns sé gert 
ráð fyrir að ferðamönnum fjölgi 
áfram með sama hraða og síðustu 
tvö ár. Eins og sjá má í meðfylgj-
andi línuriti mun ferðamönnum 
fjölga í 778 þúsund á þessu ári 
miðað við þessar forsendur. Þá 
mun þeim fjölga í 923 þúsund 2014 
og loks 1.095 þúsund árið 2015.

Ólöf Ýrr Atladóttir ferðamála-
stjóri segir vafasamt að gera ráð 
fyrir sama hraða á fjölguninni á 
næstu árum. „Ég tel ekki raun-
hæft að þessi gríðarlega fjölgun 
haldi áfram í mörg ár í viðbót. 

Ferðaþjónustan, ekki frekar en 
aðrar atvinnugreinar, ræður ekki 
við óheftan vöxt. Hins vegar eru 
klárlega tækifæri á miklum vexti 
utan háannatímans eins og við 
höfum séð síðustu mánuði. Það er 
þar að auki nauðsynlegt til þess 
að arðsemin í atvinnugreininni 
verði ásættanleg auk þess sem það 

tryggir heilsársstörf,“ segir Ólöf. 
Þá varar Ólöf við því að einblínt 

sé á heildarfjölda ferðamanna 
heldur eigi að skoða hann í sam-
hengi við aðra þætti ferðaþjónust-
unnar. „Einhver tala yfir fjölda 
ferðamanna á ekki að vera mark-
mið okkar í ferðaþjónustunni. Við 
þurfum líka að horfa til starfanna 

í atvinnugreininni, teknanna sem 
þetta skapar, álagsins á bæði hið 
náttúrulega umhverfi sem flestir 
ferðamenn sækja í og á manngert 
umhverfi auk gæðanna í ferða-
þjónustunni,“ segir Ólöf og bætir 
við að áherslan eigi að vera á að 
hafa þessa hluti í lagi.

 magnusl@frettabladid.is

Stefnum hraðbyri á milljón 
ferðamenn að óbreyttu
Erlendum ferðamönnum hefur fjölgað á miklum hraða síðustu ár og nær aldrei jafn hratt og í upphafi þessa 
árs. Haldi ferðamönnum áfram að fjölga með sama hraða og síðustu tvö ár verða þeir 1,1 milljón árið 2015.
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Fjöldi ferðamanna
í mánuði – þróun

Þróun ferðamannafjölda í mánuði (t.v.)

Þróun ferðamannafjölda í mánuði (t.v.) 
– spá 2013 til 2015
Heildarfjöldi ferðamanna á ári (t.h.)

Tölur: Ferðamálastofa

Þróun fjölda erlendra ferðamanna

LÖGREGLUMÁL Spánverji á fertugs-
aldri situr nú í  gæsluvarðhaldi 
eftir að hann var gripinn með þrjú 
kíló af amfetamíni við komuna til 
landsins frá París í lok febrúar.

Maðurinn var stöðvaður við 
hefðbundið tolleftirlit í Leifs-
stöð og þegar tollverðir skoðuðu 
í töskuna hans kom amfetamínið 
fljótlega í ljós.

Fleiri hafa ekki verið handteknir 
vegna málsins og maðurinn mun 
lítið sem ekkert hafa látið uppi um 
aðdraganda þess að hann fór í ferð-
ina eða hugsanlega vitorðsmenn. 
Hann hefur hlotið dóm í öðru landi 
fyrir fíkniefnasmygl.  - sh

Spánverji með amfetamín:

Þögull smyglari 
sætir varðhaldi

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
gefið út ákæru á hendur 28 ára 
manni fyrir íkveikju. Honum er 
gefið að sök að hafa kveikt í gisti-
heimilinu Felli í Garðabæ 15. janú-
ar síðastliðinn.

Samkvæmt ákærunni hellti 
hann bensíni úr plastbrúsa á gólf 
stigagangs í suður- og norðurenda 
hússins og einnig á stigapallinn 
og þrjú efstu þrep stigans. Hann 
bar svo eld að og olli eldsvoða sem 
hafði í för með sér almannahættu 
og eignatjón.

Maðurinn er einnig ákærður 
fyrir vopnalagabrot með því að 
hafa haft piparúða í fórum sínum 
á slysadeild og rafbyssu á heimili 
sínu.  - sh

Með piparúða á slysadeild:

Ákærður fyrir 
að kveikja í
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Ótvíræður sigurvegari
Á bílasýningunni í Genf var tilkynnt að nýr Volkswagen Golf hafi verið valinn bíll ársins 2013 
í Evrópu. Niðurstaðan í valinu var afgerandi að þessu sinni en nýr Golf fékk 414 stig í fyrsta 
sæti. Til samanburðar fékk bíllinn sem var í öðru sæti 202 stig og er því um yfirburðasigur 
Golf að ræða. Í umsögn dómnefndar kom meðal annars fram að Volkswagen Golf hefði náð 
framúrskarandi útkomu í reynsluakstri og: „Hann er nútímalegur með mikil gæði og öryggi ásamt 
framúrskarandi aksturseiginleikum.“

*Golf Trendline, 1.4 TSI, beinskiptur, 122 hestöfl.

Volkswagen Golf kostar frá

3.490.000 kr.*



www.volkswagen.is

Komdu við í HEKLU og reynsluaktu Volkswagen Golf

Nýr Golf.
Bíll ársins í Evrópu.
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HALLDÓR

FRÁ DEGI 
TIL DAGS

E
instæður faðir, Matthías Freyr Matthíasson, gagnrýndi 
í samtali við helgarblað Fréttablaðsins það fyrirkomu-
lag að börn foreldra, sem hafa slitið samvistum, geti 
eingöngu átt lögheimili hjá öðru foreldrinu, jafnvel þótt 
barnið dveljist jafnmikið hjá báðum.

„Það stakk mig í föðurhjartað að sjá það í þjóðskrá að dóttir mín 
er ekki hluti af minni fjölskyldu, heldur er hún eingöngu hluti af 

fjölskyldu móður sinnar. Mér 
finnst það alveg fáránlegt,“ segir 
Matthías. Hann bendir jafnframt 
á að samkvæmt lögum fær for-
eldrið sem lögheimilið er skráð 
hjá barnabætur, meðlag frá hinu 
foreldrinu, hærri húsaleigubætur 
og hærri námslán, jafnvel þótt 
ábyrgðinni á barninu sé jafnt 
skipt. Matthías kallar eftir því að 

barn geti verið með skráð lögheimili hjá báðum foreldrum.
Í þjóðskránni hafa einstæðar mæður með börn löngum verið 

miklu fleiri en einstæðir feður. Þó hafa hlutföllin breytzt feðr-
unum í hag; fyrir fimmtán árum voru einstæðar mæður skráðar 
fjórtán sinnum fleiri en feðurnir, en í upphafi þessa árs voru þær 
skráðar tíu sinnum fleiri.

Þessar tölur fela þó þá þróun, sem átt hefur sér stað undanfarin 
tuttugu ár. Foreldrar sem slíta samvistum semja nú í meira en 85% 
tilvika um sameiginlega forsjá. Samkvæmt könnun sem gerð var 
á högum barna fráskilinna foreldra árið 2008 bjó fjórðungur jafnt 
hjá báðum foreldrum og gera má ráð fyrir að hlutfallið hafi heldur 
hækkað síðan.

Löggjöfin tekur ekki mið af þessum breytta veruleika. Tilraunir 
til að breyta lögunum undanfarin ár hafa runnið út í sandinn. 
Nefnd velferðarráðherra um stöðu barna í mismunandi fjöl-
skyldugerðum, sem skilaði skýrslu árið 2009, þríklofnaði í afstöðu 
sinni til spurningarinnar um tvöfalt lögheimili barna. Meirihluti 
nefndarinnar vildi fela annarri nefnd á vegum dómsmálaráðherra, 
sem undirbjó breytingar á barnalögum, að taka á málinu.

Sú nefnd taldi „flest rök mæla gegn því“ að barn gæti átt tvö 
lögheimili, enda væri hvergi á Norðurlöndum gert ráð fyrir 
því. Nefndin benti á að skráning lögheimilis hefði margvísleg 
réttaráhrif, til dæmis varðandi skyldur sveitarfélaga til að veita 
velferðarþjónustu, og breytingin væri því of flókin.

Hvað það varðar að opinber stuðningur renni eingöngu til lög-
heimilisforeldrisins benti nefndin á að foreldrar gætu ákveðið 
að eigin frumkvæði að skipta slíkum greiðslum með sér og vildi 
„breyta frekar sérlögum í einstaka tilvikum í þá veru að taka tillit 
til barnsins og stöðu beggja foreldra ef rétt þykir að taka tillit 
til þess tíma sem barn dvelur í umgengni“. Niðurstaðan varð sú 
að gera enga breytingu hvað þetta varðaði – ekki heldur á öðrum 
sérlögum – og Alþingi lét þar við sitja.

Ekki verður annað séð en að löggjafinn hafi með þessu gefizt 
upp fyrir því verkefni að láta löggjöfina endurspegla hina raun-
verulegu þróun og ýta frekar undir hana. Því að það er tvímæla-
laust jákvætt að báðir foreldrar axli jafna ábyrgð á uppeldi barna, 
líka eftir skilnað eða sambúðarslit. Það er einn þáttur í að koma á 
raunverulegu kynjajafnrétti á öllum sviðum.
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Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti á 1.071 
fundi sínum að allir skólar og leikskólar 
í Kópavogi skulu hafa sömu starfsdaga 
næsta vetur. Hvers konar vitleysa er í 
gangi?

Í fyrsta lagi stendur í 29. grein grunn-
skólalaga að skólanámskrá og starfs-
áætlun séu í ábyrgð skólastjóra í samráði 
við kennara. Skólanefndin á því að stað-
festa það sem skólastjórar og kennarar 
ákveða en ekki öfugt og sjá hvort farið 
sé eftir grunnskólalögum. 

Bæjarstjórnin í Kópavogi hefur greini-
lega ekki hugsað málið til enda. Ætlast 
þeir til þess að kennarar og leikskóla-
kennarar, sem eiga börn í leikskólum 
bæjarins, taki börnin með sér í vinnuna 
á starfsdögum skólanna? Ætlar bæjar-
stjórnin kannski að sjá um pössun á 
meðan?

Bæjarstjórnin gerir kannski ekki ráð 
fyrir því að grunn- og leikskólakennarar 
eigi börn í vistun á leikskólum bæjarins?

Væri ekki réttara að hver og einn 
skóli/leikskóli ákvæði sína starfsdaga 
eftir þörfum eins og stendur í lögunum? 

Áherslur eru nefnilega mjög mismun-
andi eftir skólum/leikskólum hvenær 
hentugast er að taka starfsdagana og það 
kæmi líka í veg fyrir árekstra.

Kópavogsbær hefur hingað til stát-
að sig af sjálfstæðum skólum en þessi 
ákvörðun bæjarstjórnar virðist vera 
skref í þveröfuga átt.

Ef þetta á að ganga eftir þá hvet ég 
alla grunn- og leikskólakennara til þess 
að vera heima ef þeir eiga börn á leik-
skólum því ekki koma þeir með börnin í 
vinnuna á starfsdegi.

Ég velti því líka fyrir mér hvað kemur 
næst?

Skyldi bæjarstjórn líka vilja ákveða 
hvenær við fáum matartíma?

Væri ekki viturlegra fyrir bæjarstjór-
nina í Kópavogi að láta okkur fagfólk-
ið sjá um skólamálin og huga frekar að 
uppbyggingu bæjarins á öðrum sviðum 
á meðan?

Hvers konar vitleysa er í gangi?
STARFSDAGAR

Ásdís 
Ólafsdóttir
íþróttakennari

➜ Ætlast þeir til þess að kennarar 
og leikskólakennarar, sem eiga 
börn í leikskólum bæjarins, taki 
börnin með sér í vinnuna á starfs-
dögum skólanna? Ætlar bæjar-
stjórnin kannski að sjá um pössun á 
meðan?

Fermingargjöfin 
fæst í Líflandi

Lífland hefur að bjóða frábærar gjafir fyrir æsku landsins.

Vandaðar og notadrjúgar flíkur með klassísku sniði.

Fatnaður fyrir unga hestamenn, beisli, hnakkar og aukahlutir í úrvali.

Lífland verslun Akureyri | Lónsbakka 601 

Akureyri | sími 540 1150

Lífland verslun Reykjavík | Lynghálsi 3 

110 Reykjavík | sími 540 1125

www.lifland.is

Fyrirhrunsrök
Ögmundur Jónasson innanríkis-
ráðherra er harður andstæðingur 
þess að flytja flugvöllinn burt úr 
Vatnsmýrinni. Málið er umdeilt, 
sumir telja flugvöllinn nýtast 
best þar sem hann er, til dæmis í 
tengslum við sjúkraflug, og telja 
það rétt allra landsmanna að geta 
lent í miðborg Reykjavíkur. 
Aðrir telja hins vegar 
að landið sem undir 
flugvellinum liggur sé 
allt of verðmætt til að 
sóa í flugvöll, það sé 
umhverfinu í hag að 
þétta byggð og byggja 
á svæðinu. Ögmundur 
hefði því getað 
notað ýmis rök fyrir 
afstöðu sinni gegn 

flutningi, en kaus að grípa til þess að 
hugmyndir um að færa flugvöllinn 
bæru keim af fyrirhrunsrökum.

Reductio ad Hitlerum
Þarna beitti ráðherrann afbrigði af 
því sem nefnt hefur verið Reductio 
ad Hitlerum, en þá er málflutningur 
andstæðingsins spyrtur við Hitler 
og öll vopn slegin úr höndunum 
á honum. Ögmundur hefur 
slegið á öll rök þeirra sem 
vilja þétta byggð, draga úr 
umferð og auka vistvænar 
samgöngur í þéttari borg 
– nokkuð sem VG ætti að 
vera fylgjandi – og sagt allt 
þetta vera fyrirhrunsrök. 

Lélegt málfundatrix 
það.

Óþægilegur ósannleikur
Björgvin G. Sigurðsson, þingmaður 
Samfylkingarinnar, hefur nú stokkið 
formanni sínum, Árna Páli Árnasyni, 
til varnar í stjórnarskrármálinu. 
Segir hann Árna Pál aðeins hafa 
sagt óþægilegan sannleika varðandi 
málið, sem er vissulega satt og rétt. 
Hverjum mátti vera ljóst að stjórnar-

skrármálið var komið í öngstræti. 
Hins vegar gleymir Björgvin 

því að Árni Páll sagði, þegar 
hann kynnti hugmyndir 
sínar, að um þær væri sam-
staða í Samfylkingunni. Það 
reyndist ekki sannleikur, ekki 
einu sinni hálfsannleikur, 

þar sem vissir þingmenn voru 
ósáttir við málið.

 kolbeinn@frettabladid.is

Af hverju getur barn ekki átt tvö lögheimili?

Löggjöf úr takti 
við veruleikann
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F y r i r  fáu m 
árum var frá 
því sagt í heims-
fréttunum að 
Zuma, forseti 
Suður-Afríku, 
hefði sagt við 
þjóð sína: „Hafið 
ekki áhyggj-
ur af HIV-veir-
unni. Farið bara 
í sturtu strax á 
eftir og þvoið 
ykkur vel. Þá 
verður allt „i 
orden“.“  Og 
heimurinn hló. 
Ekki að Zuma 
heldur að þjóð-
inni, sem léti 
ljúga slíku að 
sér.

Sigmund-
ur Davíð heit-
ir maður uppi 
á Íslandi. Hann 
segir þjóðinni að 
hægt sé að létta 
af fólki skuldum, sem nema 240 
milljörðum króna – nærri tvöföld-
um tekjum ríkisins af virðisauka-
skatti – án þess að nokkur þurfi 
að borga.   Og þjóðin trúir! Flokk-
ur Zuma mælist stærstur í Suður 
Afríku. Flokkur Sigmundar Dav-
íðs mælist stærstur á Íslandi. 

Og heimurinn hlær.
Fyrir nokkrum árum var frá 
því sagt, að eftir tíu ára nám í 
íslenska grunnskólakerfinu gæti 
fjórðungur drengja og tíunda hver 
stúlka ekki lesið sér til skilnings. 
Eitthvað skárra en í Afríku – en 
ekki mikið. Ekki mjög mikið!

Frétt síðustu viku var engin 
frétt. Og kannski var fréttin 
einmitt sú – að þetta þætti frétt: 
Lagarfljót er að deyja. Heilt líf-
ríki, einkennileg blanda af fljóti 
og vatni, með sínum sérkenni-
legu litbrigðum; einstök náttúru-
smíði sem vitnaði um sérstakt 
vatnafar í sérstæðu landi. 

Að skapa sér nafn í heiminum
Dæmið um Aral-vatn í Rússlandi 
og dauða þess af manna völdum 
er alræmt víða um jörð, og hefur 
orðið táknmynd um skammsýni 
gráðugra manna í umgengni við 
náttúruna. En Rússarnir vissu 
varla hvað myndi hljótast af 
þeirra brölti: það vissu aftur á 
móti Íslendingar mætavel þegar 
þeir hófust handa. Íslenskir 
ráðamenn ákváðu að fórna Lag-
arfljóti og lífríki þess fyrir hag-
vöxt og atvinnuuppbyggingu sem 
ekki síst hefur byggst á innfluttu 
vinnuafli sem starfar á nokkurra 
vikna vöktum og fer svo heim 
til sín, líkt og gert er á olíubor-
pöllum – og skal í sjálfu sér ekki 
lastað, nema slíkir verkamenn 
eru hér til að vinna og sofa en 
lifa lífi sínu annars staðar. 

Íslendingar þrá það jafnan að 
skapa sér nafn erlendis. Kannski 
að okkur takist að slá út Rússa í 
mengunarfrægð. 

Það lá strax fyrir að Lagar-
fljót myndi deyja yrði ráðist í 
Kárahnjúkavirkjun en vegna 
örrar bráðnunar í Vatnajökli 
gerist það hraðar en gert var 
ráð fyrir. Náttúrufræðingar 
höfðu bent á að það myndi ger-
ast við hina stórfelldu vatna-
flutninga, og sú var ein megin-
ástæða þess að Skipulagsstofnun 
lagðist gegn Kárahnjúkavirkjun, 
en þeim úrskurði var snúið við 
með lagaklækjum ríkisstjórnar-
innar. Umfram allt: ekki skyldi 
hlustað á náttúrufræðinga, þá 
örmu stétt. Með gamalkunnu 
samblandi af hótunum, gýligjöf-
um og loforðum tókst að koma 
þeirri hugmynd inn hjá fólki 
þar eystra að þetta yrði kannski 
ekki svo slæmt: það myndu 
koma „mótvægisaðgerðir“ og 
vega upp á móti eðlisbreytingu 
Lagarfljótsins við að sturta í það 
heilli jökulsá. Og hverjar eru 
mótvægisaðgerðirnar? Tuttugu 
tómar blokkir á Egilsstöðum. 
Með myglusveppi.

Náttúruvernd er mannvernd
„Ég spurði um lóminn, sem er 
nú rödd vorsins fyrir mér. Lóm-
urinn kemur til með að nánast 
fara sögðu þeir.“ Þetta er haft 
eftir Gunnari Jónssyni, for-
manni bæjarráðs Fljótsdals-
héraðs í Fréttablaðinu þann 12. 
mars, þar sem hann tjáir sig 
um ástandið á vatninu og fund 
heimamanna með Landsvirkjun 
þar sem virðist hafa runnið upp 
fyrir mönnum ljós. Þessi orð 
Gunnars eru eins og minningar-
grein um Lagarfljót.

Lómurinn þagnar. Og menn-

irnir missa einn strenginn sem 
tengir þá við jörðina og hjálp-
ar þeim að átta sig í tilverunni. 
Samspilið riðlast. Maðurinn 
verður ringlaður og vansæll 
þegar hringrás tilverunnar er 
stífluð. Náttúruvernd er líka 
mannvernd – líka barátta fyrir 
því að maðurinn geti lifað góðu 
og gjöfulu lífi af landinu, fundið 
slátt þess í sjálfum sér.

Einn eftirlætissöngur Héraðs-
búa er Hríslan og lækurinn, 
ljóðið hans Páls Ólafssonar sem 
Ingi T. setti fallegt lag við. Við 
syngjum þetta glöð og klökk á 
mannamótum og hugsum um 
ástina og tregann en kannski 
líður okkur svona vel þegar við 
syngjum lagið vegna þess að það 
fjallar um jafnvægi: lækur renn-
ur og hrísla dafnar og það er 
gott. „Gott áttu hrísla á grænum 
bala / glöðum að hlýða lækjar-
nið / þið megið saman aldur ala 
/ unnast og sjást og talast við …“ 
Ljóðið fjallar um það hversu gott 
er að vera í sínu samhengi.  Það 
fjallar um það hversu gott er 
að vera í friði við umhverfi sitt, 
næra það og leyfa því að næra 
sig – leyfa því að streyma með 
sínum lögmálum þar sem eitt-
hvað fæðist, dafnar, visnar og 
deyr til þess að annað fæðist, 
dafni, visni og deyi á meðan 
fuglar syngja og þegja á víxl 
eftir sínum lögmálum.

Íslenskir ráðamenn drápu 
Lagarfljót. Þeir drápu það alveg. 
Þar deyr eitthvað en ekkert lifn-
ar í staðinn. Það þurfti að efla 
hagvöxt í landinu með því að 
spilla vatni – og það tókst: Hag-
vöxturinn efldist aldeilis. Hann 

efldist svo mjög raunar að efna-
hagskerfið hrundi. Og nú, þegar 
vinstri menn hafa náð tökum á 
efnahag þjóðarinnar aftur og 
geta farið að einbeita sér að því 
sem þeim þykir skemmtilegast, 
að rífast og stofna nýja og sífellt 
réttsýnni og hressari flokka, 
þá er búið í haginn fyrir þá 
sem ætla að virkja í neðri hluta 
Þjórsár. Hún er næst, og okkur 
er sagt að enginn skaði muni 
hljótast, mótvægisaðgerðirnar 
sjái til þess. Síðan snúa þeir sér 
að Mývatni. Það þarf nefnilega 
að efla hagvöxt í landinu.

Ferðamenn hafa komið hingað 
í síauknum mæli til að dást að 
ósnortnum víðáttum, hreinu 
vatni sem drekka má úr glöð-
um læk, máttugum fossum 
og gjöfulum ám. Þegar slík-
ir ferðamenn frétta af því að 
Íslendingar drepi vötn til að 
efla sér hagvöxt er hætt við að 
þeir missi áhugann á að fara til 
fundar við slíka þjóð. Þá koma 
bara hingað farandverkamenn 
til að vinna á daginn og sofa um 
nætur og lifa lífi sínu annars 
staðar. 

➜ Farið bara 
í sturtu strax 
á eftir og 
þvoið ykkur 
vel. Þá 
verður allt 
„i orden“.

Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Íslenskir ráðamenn 
drápu Lagarfljót. Þeir 

drápu það alveg. Þar deyr 
eitthvað en ekkert lifnar í 
staðinn. Það þurfti að efla 
hagvöxt í landinu með því 
að spilla vatni – og það 
tókst. 
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Það eru engin ný sannindi 
að í flestum keppnum sigr-
ar einhver og það tapar ein-
hver. En stundum þarf að 
taka skref til baka og velta 
keppninni fyrir sér hvort 
það þurfi endilega einhver 
að tapa. Rannsóknir á vett-
vangi afreksíþrótta segja 
að hugarfarið sé lykill að 
árangri; ástríða, þraut-
seigja og skuldbinding á 
verkefnin.

Í mínum huga eiga 
stjórnmálin að snúast um 
það samfélag sem við vilj-
um byggja upp og búa í, um þær 
ákvarðanir sem að því lúta og þar 
á enginn að þurfa að tapa.

Nú í aðdraganda kosninga munu 
stjórnmálaflokkarnir setja fram 
sína stefnu, sem er til þess fall-
in að kynna samfélaginu þá leið 
sem þeir telja hyggilegast að fara. 
Stjórnmálamenn munu etja kappi, 
aðallega á velli fjölmiðlanna, og 
reyna að koma hugmyndum sínum 
á framfæri í þeim tilgangi að sann-
færa kjósendur, heimilin og fyrir-
tækin um hina „réttu leið“. Svona 
hef ég upplifað stjórnmálin frá því 
ég fór að fylgjast með og upplifa 
þennan kappleik. Ég hreifst gjarn-
an af kappsfullum og mælskum 
stjórnmálamönnum sem fóru mik-
inn í orðræðu, svöruðu skarplega og 
fimlega öllum andmælum og hljóm-
uðu svo sannfærandi að ég trúði því 
að þarna væri sannleikann að finna. 
Þeir höfðu andstæðinginn undir.

Samfélagið í uppnámi
Þrátt fyrir misvísandi skilaboð í 
öllu því upplýsingaflæði sem demb-
ist yfir okkur á prenti, á netinu og 
öldum ljósvakans held ég að enginn 
geti mælt því mót að samfélagið 
er í besta falli í uppnámi. Heim-
ilin búa við stökkbreyttar skuldir, 
rýrnandi kaupmátt, skertar ráð-
stöfunartekjur, sífelldar og almenn-
ar verðhækkanir, atvinnuleysi og 
ofan á allt það stöðugar breytingar 
á skattkerfinu og skattahækkanir. 
Fyrirtækin búa við óstöðugt efna-
hagsumhverfi, skattabreytingar, 

skattahækkanir og heilu 
atvinnugreinarnar búa við 
algera óvissu. Allt hefur 
þetta lamandi áhrif á sam-
félagið, heimilin halda að 
sér höndum og fyrirtæk-
in hafa minna svigrúm til 
fjárfestinga og mannaráðn-

inga. Í þessum kappleik tapa allir. 
Þetta kallast tilfinning taparans.

Til að snúa ósigri í sigur þurfum 
við leiðandi afl, sem hefur hið sanna 
hugarfar. Afl sem hikar ekki við að 
taka ákvarðanir, hefur vilja til að 
takast á við breytingar og umfram 
allt hefur kjark og dug til þess að 
koma á umbreytingum. Til þess að 
framfylgja breytingum og ná þeim 
árangri sem stefnt er að þarf að 
koma til þrautseigja og skuldbind-
ing á verkefnin, þeir lykilþættir 
sem rannsóknir sýna að þurfi til í 
leitinni að árangri. Í samfélaginu er 
ákall um slíka forystu.  

Fyrir skemmstu unnum við öll 
mikilvægan sigur í Icesave-málinu. 
Sá sigur vannst fyrir slíkan dugn-
að, forystu dugandi fólks, skuld-
bindingu á verkefnið, þrautseigju 
og ástríðu fyrir hagsmunum þjóðar.

Nú þarf ekkert minna en að 
hrinda af stað umbreytingarferli 
sem felur í sér bætt kjör heimila og 
fyrirtækja. Lykilmálin eru leiðrétt-
ing á skuldum og afnám verðtrygg-
ingar. Þar er á ferðinni réttlætismál 
og forsenda hagvaxtaraukningar. 
Einfalda þarf skattkerfið og lækka 
skatta eins og t.d. tryggingagjald.  

Munurinn á þessum kappleik og 
hefðbundnum íþróttakappleik er að 
hér, líkt og í Icesave-málinu, sigra 
allir. Samfélagið allt er undir og 
verður hinn eini sanni sigurvegari. 
Vinnum saman og ráðumst í breyt-
ingar.

Árangurinn mun byggja á hugar-
farinu. Framsókn fyrir heimilin.

Samfélagið verður 
sigurvegarinn! 3.2.2.

Fyrirhuguð framkvæmd 
mun hafa töluverð áhrif 
á Lagarf ljót og aukið 
vatnsmagn í fljótinu valda 
hækkun vatnsyfirborðs, 
litur mun breytast vegna 
aukins svifaurs í vatn-
inu …
3.2.1
… þannig að framkvæmdin 
muni ekki valda umtals-
verðum áhrifum í og við 
Lagarfljót.

Þessar mótsagnaklausur eru 
úr sama plaggi, þótt ótrúlegt 
megi virðast, úr viðsnúningi 
íslenska umhverfisráðuneytis-
ins á úrskurði Skipulagsstofn-
unar – úrskurðinum sem synjaði 
heimild til Kárahnjúkavirkjunar 
vegna stórfelldra og óafturkræfra 
umhverfisáhrifa.  

Árið 2006 skrifaði ég: „Allir 
læsir Íslendingar ættu að skoða 
með eigin augum þessar illa 
útfærðu sjónhverfingar virkjun-
arráðuneytisins sem gengur undir 
blekkingarnafninu umhverfis-
ráðuneyti. Hins vegar er það ekki 
sjónhverfing að liturinn á Lagar-
fljóti mun dökkna, að birtunni á 
Héraði mun bregða.“

Viðsnúningur umhverfisráðu-
neytis er lýsing á skipulögðum 
glæp gagnvart náttúrunni. Með 
köldu blóði. Hér kemur fram á 
annarri hvorri blaðsíðu að ekkert 
sé athugavert við glæpinn, lögum 
og reglum samkvæmt, innlendum 
og erlendum. Nokkrir einstak-
lingar höfðuðu mál vegna þessa 
úrskurðar og töpuðu því. Dóms-
úrskurðirnir voru þó með þeim 
sérstæða hætti að viðurkennt var 
að stefnendur hefðu rétt fyrir sér. 

Fyrirsjáanlegt 
Það sem nú er orðið bert um líf-
ríki Lagarfljóts og eyðilegg-
inguna af völdum vatnagangs á 
bökkum fljótsins var fyrirsjáan-
legt. Hópur af fólki, sem ég var 
svo heppin að vinna með og skrifa 
með eftir föngum, áttaði sig á því 
hvað var í húfi og var tilbúið til 
þess að fylgja skoðun sinni eftir. 
Þessi hópur lærðra og leikra hafði 
frá upphafi virkjunaráforma 
reynt allt sem unnt var til þess 
að UPPLÝSA um eyðingarvélina 
Kárahnjúkavirkjun. Þar á meðal 
var upplýst um aurvæðingu Lag-
arfljóts og landbrot á Héraði.  

Heima í Héraði, eystra, fyrir-
fundust þeir líka sem reyndu í 
miklum mótbyr, jafnvel hatri frá 
nærsveitarmönnum, að upplýsa og 
mótmæla. Gréta á Vaði skrifaði í 
Morgunblaðið árið 2006: „Ekki 
hafa Héraðsbúar í sér döngun að 

reyna að halda hlífiskildi 
yfir lífæð síns Héraðs, 
þeirri náttúruperlu og 
Héraðsstolti sem Fljótið 
er og ætti að vera. Malda 
þeir ekki í móinn yfir að 
foraðinu, Jöklu blessaðri, 
skuli veitt milli vatna-
sviða, sem er skýrt lög-
brot og siðlaust með öllu.

Gróðri og náttúruperl-
um verður drekkt, dýra- 
og fuglalífi raskað, leirfok 
spillir lífsgæðum á Héraði 

um ókomna tíð. Lagarfljót breyt-
ist úr dulúðugu vatnsfalli í drullu-
poll. Ekki þarf skyggnigáfu til að 
sjá að Austfirðingar verða lagðir 
í einelti þegar fram líða stund-
ir fyrir að heimta þennan skerf 
þjóðareignarinnar með offorsi.“

Að eilífu sokkið
Ég þurfti ekki heldur skyggnigáfu 
til að skrifa eftirfarandi klaus-
ur þegar ég fór um Hérað á leið 
í Kárahnjúkalandið sem nú er að 
eilífu sokkið í leðju. Tíminn var 
ágúst 2006 og þetta var einn af 
síðustu gönguhópunum sem fengu 
að sjá hálendið sem er hvergi ann-
ars staðar til, með blómgróðri, 
fossum, gljúfrum, fuglum … undir 
ógleymanlegri leiðsögn Óskar Vil-
hjálmsdóttur og Ástu Arnardóttur.  

-------
Skrifað í ágúst 2006
Það er sólardagur á Héraði, 

kominn ágúst. Ég hef komið hér 
áður, gengið í ljósinu sem á ekki 
sinn líka fyrir glansandi spegl-
unina úr Lagarfljóti. Hér hef ég 
dáðst að lindifurum og öðrum 
gersemum í Hallormsstaðaskógi, 
með sjálfum Sigurði Blöndal, gist 
á Eiðum. Ég á ekki ættir að rekja 
austur, hef ekki dvalist hér lang-
dvölum, en mér kemur þetta land 
við – unaðslegasti hluti Íslands 
í blíðri grósku, ljúfri fegurð og 
veðursæld. Jafnvel á vetrum er 
gott að vera hér. Hér eru stillur, 
og skógurinn við fljótið, gerður 
af margra manna höndum, gleður 
augað og sálina, ekki síst í marg-
breytilegri vetrardýrðinni.    

Nú er blandin gleði að stíga úr 
flugvél á Egilsstöðum, að aka um 
hið fagra og ljúfa Hérað, í skugga 
þeirrar vitneskju að sú eyðandi 
krumla sem engu eirir teyg-
ir sig ofan af hálendinu í þessa 
gróskumiklu paradís. Sú vitn-
eskja skyggir á þennan sólardag 
að birtan á Héraði er um það bil 
að breytast um aldur og ævi. Það 
á að veita leðju í litfagurt og ein-
stakt Lagarfljót, bregða leirdulu 
á bjartan spegilinn, sem aldrei 
verður svipt af honum.  

Ekki einu sinni ljósið sjálft fær 
að vera í friði fyrir eyðingar-

krumlunni. Ekki einu sinni loft-
ið sjálft fær að vera í friði – því 
verður íþyngt með mengunar-
skýjum á Reyðarfirði og svört-
um skýjum af sandi og mold sem 
ógnarvindar öræfanna rífa upp 
úr jörðinni, fyrst úr ströndum 
Hálslóns og flengjast svo áfram 
eins og refsandi vöndur um Vest-
uröræfi. Einnig þau dökku ský 
munu teygja anga sína niður á 
Hérað. Getur það verið rétt sem 
náttúruspekingarnir á Kvískerj-
um í Öræfum óttast – að fyrir 
áfokið gæti orðið ólíft á Héraði? 

Þegar jökulefjan blandast Lag-
arfljóti dimmir ekki aðeins á 
margrómuðum sumarkvöldunum 
á Héraði, heldur verða þau kaldari 
um leið og kaldara vatn kemur í 
fljótið. Hitastig mun lækka að 
meðaltali um hálfa til eina gráðu, 
a.m.k. á sumrin. Þá gætu menn 
sagt, skítt veri með sumarkvöldin, 
en hvað um þá sem eru að rækta? 
Nokkrar frostnætur til eða frá 
geta haft úrslitaáhrif á sprettu – 
gras og aðra ræktun. 

Þegar jökulefjan blandast 
Lagarfljóti hækkar vatnsborð-
ið. Strendurnar verða ekki leng-
ur ljósleitar og þokkalegar held-
ur leirkenndar. Það verður eilíf 
nótt í Atlavík. Indælasta smávík 
á landinu fer undir vatn, og lagið 
góða, Nótt í Atlavík, verður óskilj-
anlegt afkomendum okkar. Sann-
arlega mun enginn þeirra hafa 
hug á að slá tjaldi á bökkum Lag-
arfljóts. Ef þeir komast þá leiðar 
sinnar með flugi til Egilsstaða. Nú 
þegar kemur fyrir að ófært er á 
flugvöllinn vegna flóða. Hvað þá 
þegar vatnsborð hækkar í fljótinu 
fyrir áhrif af vatnaflutningunum 
tröllslegu.  

Það fór ekki úr huganum á leið-
inni meðfram fegurð Lagarfljóts 
að bjartur liturinn á vatninu fengi 
ekki að halda sér. Að spegill-
inn yrði óhreinn þegar ég kæmi 
aftur. Ég hugsaði mér að sjá það 
helst aldrei. Ég hugsaði um eyði-
legginguna sem nær út yfir land 
og lög. Héðan í frá mundi jafnvel 
óviðjafnanlega ljóðið hans Hall-
dórs Laxness, sem hefst á ljóðlín-
unni Bláfjólu má í birkiskógnum 
líta hljóma eins og illyrmislegur 
útúrsnúningur: 

… floginn sem eingill austrá 
Fljótsdalshérað

er ángar ljúft við Fljótsins 
dreymnu ró …

Fljótsins dreymna ró!

Gullfoss í klakaböndum og 
úðinn frá fossinum kast-
aði glitrandi ísnálum yfir 
allt sem fyrir var. Þó voru 
ekki margir á ferðinni nú 
í byrjun mars að berja 
augum fegurð eins vin-
sælasta ferðamannastað-
ar Íslands. Ég hafði skotist 
þarna austur með útlend-
ingi sem ég vildi sýna nátt-
úru Íslands. Við Gullfoss 
stoppuðum við í „sjoppu“ 
sem ég kynnti sérstaklega 
fyrir Skotanum að væri 
„séríslenskt fyrirbæri“. Þegar inn 
var komið tóku á móti okkur bolir 
merktir Eyjafjallajökli í öllum 
stærðum og gerðum ásamt heilum 
ósköpum af innlendum og erlend-
um minjagripum.

Ég ákvað að við myndum fá 
okkur nesti þarna. Í boði var fjall 
af samlokum, vel merktar með 
innihaldslýsingu – allt á ensku. 
Mér brá svolítið og fór að tuða við 
afgreiðslumanninn og sagðist vilja 
byrja á því að kvarta undan því að 
það væru bara merkingar á ensku 
en ekki á íslensku. Hann segir þá 

með brosi „excuse me?“ Ég 
endurtók umkvörtun mína 
á ensku og fékk það svar 
að það væri engin þörf á 
að merkja á íslensku þar 
sem aðeins 5% ferðamanna 
sem kæmu til þeirra væru 
Íslendingar. 

Tuna sandwich
Ég keypti „Tuna sandwich“ 
og settist ásamt Skotanum 
sem var hugsi yfir þessu 
og sagði svo eins og hann 
væri að tala við sjálfan sig, 

að sennilega væri það skrítið að 
sjá einungis skilti á þýsku á ferða-
mannastöðum í Skotlandi. Ég kink-
aði kolli yfir þessu hálfmiður mín 
þó án þess að telja mig til íslensku-
fasista né formanns föðurlands-
vina. 

Ég velti því fyrir mér hvernig 
verður umhorfs á Íslandi ef við 
ætlum okkur að þjóna einni millj-
ón ferðamanna eftir örfá ár. Og 
skyndilega fannst mér þeir þarna 
í sjoppunni á Gullfossi alveg vera 
búnir að missa það. Er ekki ein-
mitt skemmtilegt þegar við ferð-

umst til nýrra landa að upplifa 
tungumálið og nýja menningu? Er 
ekki málið að við höldum áfram að 
selja útlendingum fallegustu nátt-
úru í heimi, menningu fámennrar 
þjóðar og hið sérstæða tungumál 
íslensku? Væri þá ekki skemmti-
legra fyrir útlendinga að sjá skilti 
merkt „Samloka með hangiketi og 
baunasalati“ ásamt enskri útskýr-
ingu frekar en að reyna að fela 
íslenskuna af því að við erum svo 
fá Íslendingarnir sem komum á 
Gullfoss? Á endanum gekk ég boð-
flennan út úr sjoppunni sem stolt-
ur fulltrúi minnihlutahóps, Íslend-
ingurinn. Ferðamannaiðnaðurinn 
á  Íslandi verður að standa vörð 
um þá vöru sem hann er að bjóða 
erlendum gestum, þ.e. Ísland og 
allt sem því fylgir. 

Íslenska boðfl ennan

STJÓRNMÁL

Willum Þór 
Þórsson
fj ölskyldufaðir og 
hagfræðingur, skip-
ar 2. sætið á lista 
Framsóknarfl okks-
ins í SV-kjördæmi.

NÁTTÚRU-
VERND

Steinunn 
Sigurðardóttir
rithöfundur

FERÐA-
ÞJÓNUSTA

Eydís L. Finn-
bogadóttir
íslenskur 
ferðamaður

➜ Ferðamannaiðnaðurinn 
á Íslandi verður að standa 
vörð um þá vöru sem hann 
er að bjóða erlendum 
gestum, þ. e. Ísland og allt 
sem því fylgir.

➜ Það sem nú er orðið bert 
um lífríki Lagarfl jóts og 
eyðilegginguna af völdum 
vatnagangs á bökkum 
fl jótsins var fyrirsjáanlegt.

➜ Nú þarf ekkert 
minna en að hrinda 
af stað umbreytingar-
ferli sem felur í sér 
bætt kjör heimila...

Í spor Jóns lærða
Bók um stórbrotinn einstakling og arfleifð hans

Bókmenntafélagið gefur í apríl næstkomandi út veglega bók með
fjölþættu efni um Jón „lærða“ Guðmundsson (1574–1658). Tylft
höfunda varpar þar ljósi á einn sérstæðasta og fjölhæfasta einstak-
ling siðskiptaaldar sem þrátt fyrir ofsóknir og hrakninga milli lands-
hluta skilaði ótrúlegu ævistarfi.

Jón lærði var í senn rithöfundur og skáld, kallaður „málari“ fyrir
skrautleg handrit sín og myndskurð og nefndur „tannsmiður“ vegna
útskurðar á hvala- og rostungstönnum. Náttúrufræðirit Jóns lærða
var það fyrsta sinnar tegundar  skrifað á íslensku og lækningarit hans
fór víða í uppskriftum. 

Bókin verður um 350 bls., ríkulega myndskreytt og henni fylgir
hljómdiskur með upplestri, gamalli tónlist, vísnasöng og leikþætti
um Spánverjavígin 1615.  Ritstjóri er Hjörleifur Guttormsson.

Pantanir – Forkaup ‒ Heiðursskrá
Áhugasamir geta fengið nafn sitt og maka (eða stofnunar) skráð á heiðurs-
skrá (tabula honoraria) í minningu Jóns lærða. Senda skal nafn, kennitölu,
heimili, póst- og símanúmer á hib@islandia.is eða hringja í síma 588-9060.

Verð bókarinnar til áskrifenda er kr. 4.990,- auk póstburðargjalds.
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MERKTIR LYKLAR
Sumir ganga um með fjölmarga lykla á einni 
kippu. Til að þekkja lyklana í sundur getur 
verið gott að mála haus hvers og eins með 
mismunandi lit. Naglalakk hentar til að 
mynda prýðilega í það.

RÆKTAÐ HEIMA
Gott er að vera með 
ferskar kryddjurtir til að 
nota við eldamennsku. 
„Ég hvet fólk eindregið 
til að rækta kryddjurtir 
í kerum og pottum úti 
á svölum og veröndum 
eða bara í eldhúsinu,“ 
segir Auður Jónsdóttir 
garðyrkjufræðingur. 

Að mörgu er að hyggja áður en sáð 
er fyrir kryddjurtum. „Í fyrstu þarf 
maður að verða sér úti um sáð-

mold og ræktunarílát. Ílátin þurfa að vera 
með afrennslisgötum og sótthreinsuð ef 
þau hafa verið notuð áður til að losna við 
svepp sem getur leynst þar,“ segir Auður 
og bendir á að sáðmoldin sé nauðsynleg 
þar sem hún sé með minni styrk af nær-
ingarefnum í sér, en of mikið af þeim er 
ekki gott fyrir spírun fræjanna. 

Því næst er moldin vökvuð. Best er 
að leggja ílátin í vask eða bala með vatni 
þannig að moldin dragi í sig rakann. Þau 
eru látin standa í 10 til 15 mínútur þar 
til yfirborð moldarinnar er orðið rakt. 
Hún má þó ekki vera alveg rennandi 
blaut. „Ílátin eru fyllt að tveimur þriðju 
af mold áður en fræjunum er komið fyrir 
ofan í moldinni og þrýst aðeins ofan á 
þau. Ágætis þumalputtaregla er að hylja 
fræið með mold sem nemur einu sinni til 
tvisvar sinnum þykkt þess.“ 

Bil á milli fræja ætti að vera á um 
hálfur til einn sentímetri. „Sé of þétt sáð 
verða plönturnar veikbyggðari og kyrr-
stætt loft á milli þeirra skapar kjörað-

stæður fyrir sveppi. Yfir ílátin leggur 
maður svo annað hvort dagblöð eða 
mjólkurlitað plast á meðan fræin eru að 
spíra.“  

Spírun fræja tekur mislangan tíma eftir 
tegundum, frá þremur dögum og upp 
í tíu eða meira. „Á spírunartíma þurfa 
fræin birtu en ekki sól þar sem þau geta 
þá hitnað of mikið. Eftir spírun er plastið 
eða blaðið tekið af. Nauðsynlegt er að 
merkja ílátin vel sé fólk með margar teg-
undir þar sem þær líta nánast eins út til 
að byrja með.“

Þegar komin eru varanleg blöð á 
plöntuna þarf að umpotta henni í nær-
ingarríkari mold. „Ég hvet fólk til að 
rækta í kerum og pottum úti á svölum og 
veröndum. Það þarf þó að venja plönt-
urnar við í rólegheitum með því að setja 
þær út á daginn og taka inn að kvöldi,“ 
segir Auður og bendir fólki á að kynna 
sér hverja plöntu áður en haldið sé af 
stað. „Þær þurfa mismunandi vökvun og 
umhirðu sem auðvelt er að leita sér upp-
lýsinga um.“  

 ■ vidir365.is

TÍMI KRYDDJURTA
KRYDD Í LÍFIÐ  Sé ætlunin að rækta kryddjurtir í sumarblíðunni fram undan 
er kominn tími til að hefja sáningu fræja. Auður Jónsdóttir garðyrkjufræðingur 
veit upp á hár hvernig best er að bera sig að í þeim efnum.

 SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja
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Nýlega samþykkti ríkisstjórn Ís-
lands 20 milljóna króna framlag í 
markaðsátak fyrir íslenskar saltfisk-

afurðir í Suður-Evrópu en sala þeirra hefur 
dregist saman þar undanfarin ár vegna 
erfiðs efnahagsástands og harðnandi 
samkeppni. En þrátt fyrir að flestir séu 
sammála um að íslenski saltfiskurinn sé 
hráefni á heimsmælikvarða er neysla hans 
innanlands furðu lítil. 

Friðrik Sigurðsson matreiðslumeistari 
hefur eldað saltfisk í áratugi. Hann segir 
marga bera ábyrgð á lítilli saltfiskneyslu 
okkar, þar á meðal matreiðslumenn. „Hér 
er komin kynslóð fólks sem þekkir ekki 
þennan mat. Saltfiskur er nánast ekki 
seldur í fiskbúðum nema upp á gamla mát-
ann eða frosinn. Til þess að geta matbúið 
saltfisk verður að taka nánast allt saltið úr 
honum, til dæmis ef hann er steiktur eða 
eldaður í ofni. Svoleiðis verkaðan saltfisk 
fær fólk varla í fiskbúðum í dag.“ 

Friðrik nefnir einnig að í því flóði mat-
reiðsluþátta sem sýndir eru í íslensku 
sjónvarpi sjáist nær aldrei saltfiskur. Meiri 
áhersla sé lögð á mat ættaðan úr öðrum 
heimshornum. „Við ættum að leggja meiri 
áherslu á það sem við erum bestir í. Víða 
á Norðurlöndum eru haldnar matreiðslu-
keppnir úr staðbundnum hráefnum, til 

dæmis grænmeti, kjöti og ólíkum fisk-
tegundum. Slíkt sést varla hér á landi. Það 
væri tilvalin hugmynd að setja á fót alvöru 
saltfiskkeppni hérlendis og veita góð verð-
laun fyrir. Þannig fengi saltfiskurinn góða 
kynningu sem mynda leiða af sér meiri 
sölu og neyslu.“

Mikil hefð er fyrir saltfiskneyslu víða 
um heim, til dæmis í Suður-Evrópu, þar 
sem hann er eldaður í öllum útgáfum. „Hér 
á landi þarf fyrst og fremst meiri kynningu 
á hráefninu sem þarf að koma frá fram-
leiðendum og matreiðslumönnum. Það 
er óneitanlega skrítið að sjá endalausar 
kynningar á lambakjötinu okkar sem allir 
þekkja en sjá ekki neitt um saltfiskinn 
okkar sem þó er settur í sama gæðaflokk á 
alþjóðavettvangi.“ ■ starri@365.is

HEIMILI

BREYTTAR VENJUR „Hér er komin kynslóð fólks sem þekkir ekki þennan mat,“ segir Friðrik Sigurðsson matreiðslumeistari. MYND/GVA  

BACALHAU 
À BRAZ
Vinsæll réttur frá Portúgal 
úr smiðju Níels A. Guð-
mundssonar, starfs-
manns Iceland Seafood, 
sem bæði er einfaldur og 
fljótlegur. 
Útvatnaður saltfiskur
Laukur
Hvítlaukur (geirar)
Ólífuolía 
Steinselja
Djúpsteiktar kartöflur 
eða Piknik-kartöflustrá
Egg
Ólífur
Salt og pipar

Magn af hverju eftir 
smekk hvers og eins.
Sjóða útvatnaða salt-
fiskinn og steikið lauk og 
saxaðan hvítlauk. Fiskur 
er bein- og roðhreinsaður 
þegar soðinn og bætt út 
í laukinn og hært saman. 
Egg þeytt og bætt út í 
pottinn ásamt kartöflu-
stráum og hrært saman. 
Bæta ferskri steinselju í 
og hrærið varlega. Ólífur 
notaðar sem skraut og til 
bragðauka. Salta og pipra 
eftir þörfum hvers og eins. 

LÍFIÐ ER SALTFISKUR
LOSTÆTI  Þrátt fyrir að íslenskur saltfiskur sé hráefni á heimsmælikvarða 
neyta furðu fáir landsmenn saltfisks.

BLÓMAHÁLSMEN
Nýtt frá Steinunni 

Völu úr línunni 
Hring eftir hring.

HEIMSKAUTSBLÓMIN
Hólmfríður Jónsdóttir og Hrefna 

Björg Þorsteinsdóttir, arkitektar 
hjá Arkibúllunni, hönnuðu þessa 

fallegu diska. Diskana prýða myndir af 
höfnum á norðurslóðum; á Íslandi, Græn-
landi, Færeyjum, Kanada og víðar.

STAFIR
Hinn hálfíslenski hönn-
uður Chuck Mack er 
þekktur fyrir sniðuga og 
hagnýta hönnun úr viði. 
Hér er hann með fallega 
göngustafi.

NÝTT FRÁ TULIPOP Signý 
Kolbeinsdóttir og Helga Árna-
dóttir eru eigendur fyrirtækisins 
Tulipop en Signý hefur veg og 
vanda af hinum ævintýralegu og 
litríku fígúrum.

39 NÝIR HLUTIR
Hönnun 33 hönnuðir sýndu 39 hluti í Epal á Hönnunarmars. Langflestir 
munanna voru nýir eða nýlegir. Sýningin í Epal stendur fram á miðvikudag 
og því er enn tækifæri til að skoða flotta íslenska hönnun.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Ferskar fréttir
á Facebook!

facebook.com/frettabladidffaceboookok.com/f

Splæstu á eitt like á Fréttablaðið á Facebook 
og fáðu ferskustu fréttirnar á síðuna þína. 
Heppinn vinur Fréttablaðsins vinnur iPad.

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Save the Children á Íslandi

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

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473  
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
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WINCOR NIXDORF er þýskt gæðafyrir-
tæki sem hefur verið í framleiðslu og sölu á 
kassakerfum í hátt í 40 ár. Tækin frá Win-

cor Nixdorf eru framleidd með langan endingartíma 
í huga og eru mjög vönduð í alla staði. Fyrirtækið er 
leiðandi í sölu á slíkum tækjum og eru gæði og þjón-
usta í fyrirrúmi.

OPTIMA hefur undanfarið ár sett upp mörg 
kassakerfi og má þar nefna matvörukeðjuna ICE-
LAND, ásamt smærri verslunum og stofnunum. 
Boðið er upp á nokkrar mismunandi útgáfur af 
kassakerfunum ásamt öllum fylgihlutum eins og 
strikamerkjalesurum, skúffum og öðru sem til þarf 
í uppsetningu á slíkum tækjum hjá verslunum og 
veitingastöðum.

OPTIMA vinnur með íslensku hugbúnaðarhús-

unum og eru þau öll með frábæran hugbúnað fyrir 
kassakerfi. „Við eigum í viðskiptum við mörg af 
fremstu hugbúnaðarfyrirtækjum landsins sem sett 
hafa upp sinn hugbúnað á Wincor Nixdorf-kassa-
kerfin,“ segir Lúðvík Andreasson, sölustjóri hjá 
Optima. 

„Hugbúnaðarkerfin eru misjöfn, allt frá því að 
vera mjög einföld upp í að bjóða birgðahald og fleira 
sem viðskiptavinurinn þarf á að halda í rekstrinum. 

Einnig bjóðum við SAM4s sjóðsvélar sem eru 
framleiddar af Samsung í Suður-Kóreu og eru þetta 
lipur og einföld tæki að vinna á. Einfalt er að forrita 
sjóðsvélarnar með heiti fyrirtækis og söluvörum og 
aðstoðum við viðskiptavini okkar með slíka forrit-
un og merkingar,“ segir Lúðvík enn fremur. Frekari 
upplýsingar á www.optima.is eða í síma 588-9000. 

Hágæða kassakerfi og 
sjóðsvélar hjá Optima
Optima, Vínlandsleið 6-8, sérhæfir sig í sölu á kassakerfum frá Wincor Nixdorf 
sem er leiðandi í sölu á sínu sviði og SAM4s-sjóðsvélum frá S-Kóreu.

Lúðvík Andreasson, sölustjóri kassakerfa hjá Optima, og sölumennirnir Steinar Hafberg 
og Sigurður Kr. Sigurðsson við nýjasta kassakerfið frá Wincor Nixdorf. MYND/GVA

Svarthvítu strikamerkin eru algeng sjón í daglegu lífi flestra Íslend-
inga. Samt eru ekki nema 24 ár síðan fyrsta verslunin hérlendis hóf 
notkun á þessari tækni en það var fyrsta Bónusverslunin sem opnaði í 
Skútuvogi í Reykjavík árið 1989. 

Segja má að strikamerki sé nokkurs konar kennitala vörunnar og 
gefur það upplýsingar um uppruna hennar í formi talnakóða. Strika-
merkið byggir á tvíundarkerfi þar sem aðeins eru notaðir tölustafirn-
ir 1 og 0. Hvítu rákirnar merkja 0 og dökku strikin merkja 1. Ef svörtu 
strikin eru þykk merkir það að talan 1 kemur oft fyrir. Að sama skapi 
eru mörg 0 til staðar þar sem langt bil er á milli svörtu strikanna. 

Fyrir neðan strikamerkin eru þrettán tölur. Tvær fyrstu eru lands-
númer þess lands sem varan var framleidd í. Fimm næstu tölur vísa 
í dreifingaraðilann og næstu fimm tölur eru hlaupandi vörunúmer. 
Lokatölurnar þrjár eru 
notaðar til að staðfesta 
að kóðinn hafi verið rétt 
skannaður inn. 

Strikamerkin hafa 
marga kosti. Þau auð-
velda til muna allt upp-
lýsingaflæði frá fram-
leiðanda vörunnar til 
neytenda. Strikamerk-
in bæta birgðastjórnun 
og gefa kost á sjálfvirkni í 
framleiðslu auk þess sem 
þau auðvelda rekjanleika 
vörunnar. Fyrir verslanir 
auðvelda strikamerkin þeim að fylgjast með sölu vara og auka öryggi 
í afgreiðslu. Neytendur verða þeirra helst varir við hraðari afgreiðslu 
á kassa, þeir fá betri upplýsingar um þá vöru sem keypt er og hættan á 
röngu vöruverði minnkar til muna. Það eru til um 200 gerðir af strika-
merkjum en sú sem við þekkjum úr verslun hérlendis er þó langút-
breiddust.

Kennitala vörunnar

Flestir ættu að hafa orðið varir við að verslanir eru nú farnar að 
biðja fólk um að slá inn pin-númer greiðslukorta í posa við greiðslu á 
vöru. Greiðsluveitan heldur utan um innleiðingu á notkun örgjörva-
greiðslukorta og segir Guðmundur Hallgrímsson öryggisstjóri verk-
efnið ganga vel. „Búið er að skipta út um 70 prósentum allra posa 
landsins. Þetta er flókið ferli og sum fyrirtæki þurfa meiri tíma til að 
aðlaga bæði hugbúnað og vélbúnað að kerfinu. Planið er auðvitað að 
öll fyrirtæki verði með þetta fyrirkomulag og allir noti pin-númerin 
við greiðslu á vöru og þjónustu,“ segir Guðmundur. 

Með þessu kerfi er verið að auka öryggi notenda. „Þó svo að korta-
svindl og innbrot í kassakerfi hafi ekki verið algengt hér á landi kemur 
þetta í veg fyrir að hægt sé að stela upplýsingum um kort. Svo þetta er 
eingöngu gert til að auka öryggi notenda.“

Ekki er komin nein lokadagsetning á það hvenær eða hvort það 
verði skylda fyrir alla að muna og nota pin-númerið. „Þetta þarf allt 
töluverða aðlögun. Það eru ýmsir hópar í samfélaginu sem einfald-
lega geta ekki notað pin-númer af ýmsum ástæðum, til dæmis vegna 
minnisglapa eða fötlunar, og nauðsynlegt að taka tillit til þeirra. Eins 
þurfa fyrirtæki mislangan tíma til aðlögunar. Svo er alltaf einhver 
hluti sem tekur ekki upp nýjungar fyrr en hann er neyddur til þess,“ 
segir Guðmundur að lokum. 

Pinnið á minnið 

Kort með örgjörva eru að leysa kort með segulröndum af hólmi alls staðar í heiminum 
og þar með breytist fyrirkomulag kortaviðskipta.

BEETLE EXPRESS-kassakerfið er á tilboðs-
verði, kr. 189.550 án vsk. Til viðbótar kemur síðan söluhugbúnaður. 

SJÁLFS 
AFGREIÐSLA
Sumar verslanir hafa boðið 
upp á sérstaka sjálfsafgreiðslu-
kassa. Þar geta viðskiptavinir 
sjálfir skannað inn vörurnar sínar 
og borgað án þess að fá til þess 
þjónustu afgreiðslufólks. Oft 
virkar kassinn þannig að hver 
hlutur er skannaður og settur 
í poka sem er á vigt. Tölvan 
greinir hlutinn og ef þyngdar-
aukning í pokanum passar ekki 
við hlutinn sem var skannaður 
kemur villumelding. 
Yfirleitt er einn starfsmaður 
sem fylgist með nokkrum 
kössum í einu. Hann á að 
fylgjast með að fólk notfæri sér 
ekki veikleika kassanna og að-

stoða ef upp koma vandamál. 
Að lokum borgar fólk með 
debet- eða kreditkorti.
Á Íslandi eru ekki margar 

verslanir með sjálfsafgreiðslu-
stöðvar. Slíkar er þó til að 

mynda að 
finna í IKEA.
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Heimili-fasteignasala kynnir 
í einkasölu: Skólastræti 5B – 
opið hús í dag frá 17.00-17.30.

G óð, sjarmerandi 3ja her-
bergja neðri sérhæð í tví-
býli í bakhúsi í 101 Reykja-

vík við hliðina á Menntaskólanum 
í Reykjavík. Gengið inn frá Amt-

mannsstíg. Stór og mikil sameigin-
leg lóð í góðri rækt, verönd með 
skjólgirðingu. Búið að klæða húsið 
og endurnýja að hluta.

Þegar inn er komið tekur við 
flísalögð forstofa, fatahengi og efri 
skápar. Tvö svefnherbergi, annað 
er parketlagt, hitt með korki. Skáp-
ar í báðum herbergjum. Stofan er 

með korki. Eldhúsið og borðkrók-
urinn eru flísalögð. Gott flísalagt 
baðherbergi með sturtuklefa. Lítil 
geymsla innan íbúðar. Í heildina 
flott eign sem býður upp á mikla 
möguleika.

Nánari upplýsingar veitir 
Gústaf Adolf, gustaf@heimili.is. 
Sími 530-6500 og 895-7205.

Sérhæð í 101 Reykjavík
Ný fasteign (hin seldist) Skólastræti.

Barónsstígur - skemmtilegt stúdío.
Björt og skemmtileg stúdíó íbúð, um 41 fm. Íbúðin 
er mikið endurnýjuð, m.a. rafmagn, lagnir og 
innréttingar. Frábærlega vel staðsett íbúð í mið-
bænum. Verð 13,9 millj. 

Grettisgata - 3ja í risi - byggingarréttur !
3ja herbergja íbúð í risi sem þarfnast lagfæringa. 
Tvö herbergi og stofa. Búið er að samþykkja 
teikningar fyrir kvistum á framhlið. Eign sem bíður 
uppá mikla möguleika. Verð 15,7 millj.

Hraunbær - 4ra herbergja.
Vel skipulögð um 97 fm íbúð á efstu hæð. Þrjú 
herbergi og stór suður stofa, stórar suðursvalir með 
frábæru útsýni. Endurnýjað baðherbergi, parket á 
gólfum. Verð 18,9 millj.

Nönnugata 16 -  Opið hús
Sérlega falleg og vel skipulögð 2ja herb. íbúð í risi. 
Mjög mikið endurnýjuð og í góðu ástandi. Svalir 
með frábæru útsýni yfir miðborgina. Þvottahús á 
hæðinni. V. 17,7 millj. SÝND Í OPNU HÚSI Í DAG 
17:30-18:00.

Skólastræti 5B ,101 Rvk. - opið hús
73,5 fm neðri sérhæð í 2-býli við hliðina á MR, 
gengið inn frá Amtmannsstíg. Tvö svefnherbergi. 
Parket, flísar og korkur á gólfum. Sjarmerandi íbúð. 
Stór lóð í góðri rækt. Verönd. Verð 28,5 millj. 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17:00-17:30.

Hvassaleiti - eldri borgarar
Í einkasölu 3ja herbergja 114,4 fm íbúð á fyrstu 
hæð (jarðhæð) með hellulagðri verönd í VR-blokk-
inni. Mikil þjónusta. Parket og flísar á gólfum. Gott 
skipulag. Íbúðin er laus strax við kaupsamning. 
Lyklar á skrifstofu. 

Þórðarsveigur - 3ja herb.
Mjög góð um 87 fm íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Parket og flísar á 
gólfum. Þvottahús og vinnuherb. innan íbúðar. 
Gott skipulag. 

Tunguvegur  - raðhús 
Vel skipulagt um 130 fm raðhús á þremur hæðum. 
Endurnýjað, hús nýlega viðgert o.fl. Möguleiki á 
4-5 svefnherb. Góður sólpallur í suður í sérgarði.  
Áhvílandi 20,0 m.  Hagstætt verð  Óskað er eftir 
kauptilboði.

Vindakór - 3ja með sólpalli.
Björt og rúmgóð um 100 fm íbuð á jarðhæð 
ásamt stæði í bílageymslu. Vandaðar innréttingar 
og fallegt parket á gólfum. Stór aflokaður suður-
sólpallur út frá stofu. Verð 25,9 millj.

Gullsmári - eldri borgarar.
Vel skipulögð 3ja herbergja 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.

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Ruth  
Einarsdóttir
sölufulltrúi

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur
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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

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

FRÍTT VERÐMAT
HRINGDU NÚNA

Sylvía G. Walthersdóttir
sylvia@remax.is

820 8081
Haukur Halldórsson, hdl.
Löggiltur fasteignasali



Jón Guðmundsson
Sölustjóri
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

Páll Þórólfsson
Sölumaður
pall@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

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

BOGAHLÍÐ – REYKJAVÍK. 4RA – 5 HERB.
- 126,2 fm. íbúð á jarðhæð auk geymslu og bílastæðis í bílgeymslu.
- Vandaðar innréttingar og gólfefni.
- Opið eldhús, rúmgóð setustofa, 2 svefnherbergi.
- Sér hellulögð verönd í suðvestur.

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.

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.

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.

KAMBASEL-REYKJAVÍK
- 188,9 fm. 5 herbergja raðhús að meðt. 20,8 fm. bílskúr.
- Opið nýlegt eldhús. Endurnýjað baðherbergi.
- Aukin lofthæð í stofu. Arinstofa með útgengi á svalir.
- Eign sem hefur alla tíð fengið gott viðhald.

FISKAKVÍSL – REYKJAVÍK. 5 HERB.
- 127,1 fm. 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum.
- Vel staðsett innst í botnlanga. Afgirt skjólsæl verönd.
- 3 herbergi auk sjónvarpsherbergis.  
- Sér merkt bílastæði fylgir íbúðinni.

FÁLKAGATA – REYKJAVÍK. 6 HERB.
- 131,6 fm. 6 herbergja íbúð á 2. hæð.
- Samliggjandi stofur. 4 herbergi. Suðursvalir.
- Hús nýlega viðgert og málað að utan. 
- Lokaður bakgarður. Tilvalin eign fyrir 

barnafólk.

BREKKULÆKUR- REYKJAVÍK
- 106,4 fm. íbúð á 2. hæð að meðtalinni 11,5 fm. sér geymslu.
- Stórar austursvalir út af stofu.
- Nýlegir gluggar, þak og skolplagnir frá húsi.
- Göngufæri í sundlaug. Stutt í alla þjónustu.

HRAUNBÆR - REYKJAVÍK
- 52,8 fm. íbúð á 1. hæð auk sér herbergis í kjallara og geymslu.
- Herbergið í kjallara tilvalið til útleigu. 
- Stofa. Eitt herbergi með skápum. Flísalagt baðherbergi.
- Laus til afhendingar fljótlega.

HÁALEITISBRAUT- REYKJAVÍK. LAUS STRAX.
- 92,0 fm. 3ja herbergja endaíbúð í kjallara.
- Endurnýjuð að hluta m.a. baðherb. og raflagnir.
- Gluggar í þrjár áttir. Góð staðsetning við opið svæði.
- Sérinngangur. Laus til afhendingar strax.

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.

BOÐAGRANDI- REYKJAVÍK.
- 85,0 fm. íbúð á jarðhæð auk sér stæðis í lokuðu bílskýli.
- Útgangur á verönd út af eldhúsi og stofu.
- Þvottaherbergi innan íbúðar.
- Laus til afhendingar við kaupsamning.

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.

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

44,2 millj. 48,5 millj.

29,5 millj. 54,9 millj.

 84,9 millj.

42,9 millj.

32,5 millj.

37,9 millj.         

28,5 millj.

17,5 millj.

23,9 millj.

25,2 millj.

15,7 millj. 

23,9 millj. 

26,9 millj.

SAFAMÝRI SÓLVALLAGATA 

24,8 millj.

SAFAMÝRI 57. 5 HERBERGJA NEÐRI SÉRHÆÐ
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00 Mjög falleg og vel skipulögð 118,6 fm neðri sérhæð í þríbýlishúsi auk 
sér geymslu í kjallara og 28,4 fm. bílskúrs, sem innréttaður er sem stúdíóíbúð. Hæðin skiptist í forstofu, forstofuherbergi, hol/borð-
stofu, setustofu, eldhús með góðum innréttingum, þrjú herbergi á svefngangi og baðherbergi. Útgangur á svalir bæði úr stofu og 
hjónaherbergi. Auðvelt að breyta bílskúr aftur í fyrra horf. Verð 43,5 millj. Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin.

SÓLVALLAGATA 82. FALLEG 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00 Falleg og björt 89,9 fm. íbúð á 3. hæð að meðtalinni 7,7 fm. geymslu 
í nýlegu lyftuhúsi í vesturbænum. Íbúðin er með útgengi á rúmgóðar svalir til suðvesturs. Rúmgóð stofa. Eldhús með fallegum 
hvítum innréttingum. 2 svefnherbergi, bæði með skápum. Þvottaherbergi innan íbúðar. Sér stæði í bílageymslu. Hitalagnir í 
stéttum og bílaplani. Verð 34,5 millj. Eignin verður til sýnis í dag. Íbúð merkt 0306. Anna á bjöllu. Verið velkomin.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



EIGNIR ÓSKAST
• 150-200 fm. sérbýli í gamla vesturbænum eða í miðbænum . 

Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign.

• 250 – 400 fermetra skrifstofuhúsnæði / einbýli í 101 eða 107 til 
kaups fyrir fjársterkan aðila

• Sérhæð í Þingholtum

• Sérhæð á Högum eða Melum.

• Sérhæð við Ægisíðu með sjávarútsýni

• Einbýli í Vesturbænum

• Einbýli í Þingholtum

• Höfum kaupendur að nokkrum 2ja – 3ja herbergja íbúðum í 
póstnúmeri 101. Staðgreiðsla í boði. 

• Einbýlis- rað- og parhús í Garðabæ. 

• Einbýlishús með fjórum svefnherbergjum í Mýrum eða Hæðum í 
Garðabæ fyrir mjög traustan aðila. 

KLAPPARBERG- REYKJAVÍK.
- Einbýlishús á frábærum stað niður við Elliðaárnar.
- Húsið er 197,6 fm. á tveimur hæðum auk 30,0 fm. bílskúrs.
-  Stórar stofur með arni. Sólskáli. 3 rúmgóð svefnherbergi.
- Áhvílandi hagstæð yfirtakanleg lán. Útsýni til fjalla.

ÁRAKUR - GARÐABÆ. GLÆSILEGT 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.

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

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.

KLAPPARSTÍGUR
- Glæsileg 176,2 fm. útsýnisíbúð á tveimur efstu hæðum.
- Sér stæði í bílageymslu. Þrennar svalir til norðurs, austurs og suðurs.
- Glæsilegar stofur. Sjónvarpsstofa með gólfsíðum gluggum.
- Mikil lofthæð er á efri hæð. Stórkostlegt útsýni út á sundin.  

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.

SILFURTEIGUR- REYKJAVÍK. NEÐRI SÉRHÆÐ.
- Falleg 112,7 fm. 5 herbergja mikið endurnýjuð sérhæð.
-  Búið að endurnýja m.a. gólfefni, innréttingu í eldhúsi og baðherbergi.
- Samliggjandi stofur. 3 herbergi. Rúmgott eldhús.
- Tvennar svalir og bílskúrsréttur fylgir íbúðinni.

SOGAVEGUR-REYKJAVÍK. EFRI SÉRHÆÐ
- 122,9 fm 3ja – 4ra herbergja efri sérhæð auk bílskúrs.
- Afar vel innréttuð eign. Sérsmíðaðar innréttingar.
- Samliggjandi stofur. 2 herbergi. 2 baðherbergi.
- Extra háar innihurðir. Halogenlýsing. Eikarparket og flísar.

SUMARHÚS Í LANDI LÆKJARBOTNA, BLÁSKÓGABYGGÐ
70,8 fm sumarhús á 8.180 fm. eignarlóð.
Mikill gróður. Grjótá rennur um landið. Veiðiréttur.
100 fm. viðarverönd við bústaðinn.
Frábær fjallasýn í allar áttir.

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

BALDURSGATA-VERSLUNARHÚSNÆÐI
- 70,5 fm. verslunarhúsnæði á götuhæð.
- Bjart opið verslunarrými, snyrting og kaffistofa.
- Flotuð gólf. Stórir gluggar. Aukin lofthæð.
- Staðsett rétt við Skólavörðustíg.

4RA- 6 HERBERGJASÉRBÝLI SUMARBÚSTAÐIR

ATVINNUHÚSNÆÐI

19,5 millj.

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

TILBOÐ ÓSKAST

49,0 millj.

24,9 millj.

56,9 millj.

39,0 millj. 

46,9 millj. 

Tilbð óskast

69,0 millj. 

Glæsileg eign í suðurhlíðum Kópavogs. Glæsilegt keðjuhús á tveimur hæðum, svokallað „Sigvaldahús“ með víðáttumikilli fjallasýn m.a. yfir 
Bláfjöll og Reykjanesfjallgarðinn. Húsið er 214,3 fm. að stærð að meðtöldum 27,2 fm. bílskúr, en er stærra sem nemur um 24 fm. sólskála 
og um 50 fm. rýmis innaf bílskúr. Eign sem hefur verið mikið endurnýjuð á undanförnum árum á vandaðan og smekklegan hátt. Sérsmíð-
aðar innréttingar í eldhúsi. Gólfsíðir gluggar í stofu. Húsið stendur fremst í götunni og eru fjögur bílastæði við húsið. Verð 57,9 millj.    

HRAUNTUNGA

HRAUNTUNGA



Blikahjalli 6 - glæsilegt hús

Glæsilegt um 198,3 fm (+50 fm) tvílyft endaraðhús á fallegum útsýnisstað. Vandaðar innréttingar. 4 
svefnherb. Mjög gott útsýni. Lóðin er öll nýlega standsett og mjög glæsileg.  Hún er með stölluð og 
með góðri verönd, stóru upphituðu bílaplani fyrir 4 bíla o.fl. Hér er um mjög glæsilega eign að ræða. 
EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 18.MARS MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 56,9 m. 7327 

Grænihjalli  23 - raðhús

Tvílyft 266 fm raðhús á frábærum stað. Örstutt í alla þjónustu. Mjög gott skipulag.  EIGNIN 
VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 18.MARS MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 42,0 m. 1962

Vallengi 9 - Íbúð merkt 02.02 - Laus

Falleg 4ra herbergja 106,7 fm íbúð á tveimur hæðum (hæð og ris) með sérinngangi. Þrjú svefn-
herb., björt og rúmgóð stofa. Gengið út á svalir. Stutt í verslunarmiðstöð og Egilshöll. Skóli og 
framhaldsskóli í göngufæri. Íbúðin er laus til afhendingar.   EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAG-
INN 18.MARS MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00  V. 24,9 m. 2101

Hólmgarður 33 jarðhæð - sér inngangur

3ja herb. 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 baðherb. 
Íbúðin er öll í góðu ástandi. Laus strax.  EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 18 MARS FRÁ 
KL. 17:30-18:00 V. 23,9 m. 2384 

Rauðalækur 11 0201 -  5 herbergja hæð. 

Mjög góð og vel skipulögð 5 herbergja íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr. Tvennar svalir. Íbúðin skiptist 
í rúmgott hol, stórt eldhús, tvær stofur (önnur notuð í dag sem herbergi) þrjú herbergi og baðher-
bergi. Gert ráð fyrir gestasalerni. Að utan lítur húsið vel út.EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAG-
INN 19.MARS MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 39 m. 2492 

Langahlíð 19 - íb. 0402 -Glæsilegt útsýni

Mjög falleg og björt 2ja herbergja 83 fm íbúð á 4. hæð í fallegu steinhúsi með aukaherbergi í 
risi. Íbúðin er skemmtilega skipulögð og skiptist í hol, baðherbergi með glugga, hjónaherbergi, 
eldhús með fallegum eldri innréttingum og rúmgóðri stofu með útgengi út á vestur svalir .EIGNIN 
VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 19.MARS MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V.  23,5 m. 2533 

Bræðratunga 20 - raðhús - laust strax. 

135,1 fm raðhús á tveimur hæðum á mjög góðum stað í Kópavogi . Í dag eru í húsinu tvö til þrjú 
herbergi en miklir möguleikar á breytingum. Góður garður. Hellulögð verönd. Húsið er laust strax 
og sölumenn sýna. Verð 31,9 millj. EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 19.MARS 2012  
FRÁ KL. 17:30 - 18:00 

Klapparstígur- penthouse

Stórglæsileg 176,2 fermetra útsýnisíbúð á tveimur efstu hæðum í vönduðu fjölbýlishúsi á sjávar-
kambinum við Klapparstíg í Reykjavík auk sér stæðis í bílageymslu í kjallara hússins. Þrennar svalir 
eru á eigninni, til norðurs, austurs og suðurs og eru allar flísalagðar.  Stórkostlegt útsýni, t.d. út á 
sundin, að höfninni, Esjunni, Akrafjalli og yfir austurborgina.  Verð tilboð.  2536 

Einbýli

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 

Sigurhæð - gott einbýli
Einlyft 199 fm einbýlishús með bílskúr. Húsið 
skiptist í forstofu, tvö baðherbergi, fjögur 
svefnherbergi, stofu, eldhús og baðherbergi. 
Bílskúrinn er 50 fm og hefur verið nýttur sem 
íbúðarrými en þar eru tvö herbergi. Samtals 
eru því sex svefnherbergi í húsinu. Auðvelt er 
að breyta bílskúr aftur.  V. 55,0 m. 2227 

Raðhús

Rauðás  - Vel skipulagt raðhús 
Mjög vandað og bjart 271 fm raðhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr við Rauðás í 
Reykjavík. Allt að 6 svefnherbergi 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 

Birkigrund Kóp. -  endaraðhús  
m. bílskúr. 
Rúmgott og vel skipulagt 136,8 fm endaraðhús 
á tveimur hæðum auk rislofts (ca. 30 fm *)
ásamt 28,5 fm bílskúr, samtals 195,3 fm. 
Húsið hefur mikið verið endurnýjað á s.l. árum. 
Sólríkur suðurgarður, 4-5 svefnherbergi.    
V. 44,7 m. 2519

Karfavogur 14 - Endaraðhús
Mjög fallegt 194,7 fm endaraðhús á tveimur 
hæðum við Karfavog. Húsið er teiknað af 
Sigvalda Thordarson. Húsið skiptist þannig. 
1. hæð: forstofa, stofa, borðstofa, herbergi, 
sólstofa, eldhús, þvottahús, snyrting og hol. 2. 
hæð: fjögur herbergi, baðherbergi, og gangur. 
25,2 fm bílskúr tilheyrir. Samtals 219,9 fm.  
2535 

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  
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Vatnsstígur - ný íbúð í Skuggahverf

Ný og glæsileg 125 fm íbúð í skuggahverfinu í Reykjavík. Innréttingar og tæki eru sérstaklega 
vönduð. Allar innréttingar er með liggjandi eikarspón og innihurðar eru úr eik. Mikil lýsing í loftum. 
Íbúðin er sérlega glæsileg. Stæði í bílageymslu fylgir. Eigum fleiri íbúðir á sama svæði. Leitið upp-
lýsinga hjá sölumönnum okkar Verð frá 45,1 m.  1536 

Brautarland 7 - raðhús á einni hæð

Mjög vel staðsett raðhús á einni hæð neðarlega í Fossvogsdalnum ásamt bílskúr. Gengið er beint 
út í suður garð frá stofu. Gott aðgengi er að húsinu og næg bílastæði. Húsið er laust við kaup-
samning. V. 51,9 m. 2367 

Sóltún - Efsta hæð með glæsilegu útsýni

Glæsileg íbúð á tveimur efstu hæðunum í vönduðu húsi með mjög fallegu útsýni, sérstaklega til 
norðurs og austurs. Íbúðin er 142 fm og sérmerkt stæði í bílageymslu 24fm.  Sérstaklega vand-
aðar innréttingar og stór stofa með góðum útsýnisgluggum. Allir fataskápar og eldhúsinnrétting er 
frá Brúnás. V. 49,5 m. 2456 

Bíldshöfði-Bil á einni hæð(Axarhöfða megin)

Gott og vel staðsett 337 atvinnubil á einni hæð. Eignin stendur í raun við Axarhöfða. Góð inn-
keyrsludyr og mikið útsýni til norðurs. Gott auglýsingagildi.  upplýsingar gefur Hilmar Þór Haf-
steinsson löggiltur fasteignsali  í síma 824-9098 eða hilmar@eignamidlun.is V. 30 m. 2437 

Vatnsendahlíð ofan við Skorradalsvatn.

Glæsilegur sumarbústaður í hlíðinni fyrir ofan Skorradalsvatn í Vatnsendalandi og stendur við 
Vatnsendastíg. Frábært útsýni.Húsið skiptist í stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og 
fl.  Bústaðurinn er á steyptum grunni með skriðkjallara. 40 fm geymslukjallari.  Sumarbústaðurinn 
er reistur úr stálgrind og timbri. Allir veggir eru klæddir gifsi að innan. Að utan er húsið klætt með 
harðviði.  Verð 33,0 millj. 

Hraunbær - 2ja herbergja. 

Snyrtileg og björt 58 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í ágætu fjölbýlishúsi Góðar vestursvalir. Að 
utan er húsið klætt að hluta með steni.  V. 15,5 m. 2457 

Bergstaðastræti - 133 fm glæsileg eign. 

Glæsileg 133,7 fm 4ra herbergja mikið endurnýjuð hæð með sameiginlegum inngangi í fallegu 
fjórbýlissteinhúsi á besta stað í Þingholtunum. Íbúðin var mikið endurnýjuð á afar smekklegan 
hátt fyrir nokkrum árum síðan. 3 herbergi. Rúmgóð stofa, opið eldhús. Góðar svalir. Sérbílastæði á 
baklóð. V. 43,9 m. 2527 

Hæðir

Hólmgarður - sérinngangur. 
Góð og vel skipulögð 76 fm efri hæð með 
sérinngang við Hólmgarð í Reykjavík. Gott 
geymsluris er yfir hæðinni sem nýta má sem 
herbergi. Hæðin skiptist í þrjú svefnherbergi, 
stofu, eldhús, bað og gang.  Þvottahús er sam-
eiginlegt með neðri hæð.  V. 23,5 m. 2432 

4ra-6 herbergja

Burknavellir - vönduð endaíbúð.
Vönduð einstaklega björt og vel skipulögð 
4ra herbergja 106,8 fm íbúð á efri hæð í litlu 
álklæddu sex íbúða húsi á Völlunum. Sérinn-
gangur. Þrjú góð herbergi. Sérþvottahús. 
Góðar svalir. Mjög gott skipulag. Eikarparket 
og eikarinnréttingar. Örstutt í mjög góða 
þjónustu og skóla. V. 27,6 m. 2453 

Ásgarður íb.0101- m. bílskúr og 
aukaherb.
Falleg og vel skipulögð 120 fm 4ra-5 herb. íb. 
á 1. hæð ásamt bílskúr og auka útleiguherb.i í 
kj. Rúmgott eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi, 
gestasnyrting, stofa og borðstofa. Mjög góður 
staður.    V. 35,9 m. 2274

Miklabraut - með bílskúr
Snyrtileg  ca 110 fm 4ra herbergja neðri hæð 
með sérinngangi og góðum bílskúr við Mikla-
braut samtals ca 140 fm.  Mjög gott verð. Laus 
strax.  V. 27,9 m. 2444 

3ja herbergja

Hamrahlíð - 3ja herbergja.
Mjög falleg og hlýleg þriggja herbergja íbúð 
á 3.hæð með útsýni. Íbúðin skiptist í hol, tvö 
herbergi, baðherbergi, stóra stofu með svölum 
og gott eldhús með borðkrók. Í kjallara eru 
tvær geymslur sem tilheyra íbúðinni.  2534 

Hæðargarður - 2. hæð - laus.
3ja herbergja vönduð og  björt endaíbúð á 2. 
hæð  Íbúðin er í austurenda hússins og er með 
glugga til suðurs, austurs og norðurs. Út af 
stofu eru suðursvalir sem hefur verið lokað. 
 V. 29,5 m. 2523 

Laugavegur - glæsileg íbúð
Falleg og vel skipulögð 3ja herb. 86,6 fm risí-
búð á 4. hæð í fallegu steinhúsi við Laugaveg 
í Reykjavík. Íbúðin er með glæsilegu sjávar- og 
fjallaútsýni og rúmgóðum suðursvölum. Þá eru 
einnig stórar sameiginlegar svalir á 2. hæð til 
suðurs. V. 32 m. 2373

Ársalir -  útsýnisíbúð m. bíla-
geymslu.
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

Barónsstígur  - góð staðsetning.
43 fm íbúð í kjallara í góðu vel staðsettu húsi 
við Hallgrímskirkju og Iðnskólann.  Íbúðinni 
fylgja tvær geymslur á gangi og gæti önnur 
þeirra nýst sem herbergi. Góð sameign og 
góður bakgarður. Íbúðin snýr öll í bakgarðin. 
 V. 11,5 m. 2497 

Kambsvegur - möguleiki á tveimur 
litlum íb.
Um er að ræða 66,9 fermetra rými á jarðhæð 
sem hægt væri að breyta í tvær ósamþykktar 
stúdíó-íbúðir með sér inngangi. V. 13,9 m. 
2532 

Njálsgata - laus strax. 
2ja herbergja 58,2 fm íbúð á 2. hæð fyrir 
miðju. Húsið er á horni Njálsgötu og Snorra-
brautar  Íbúðin er skráð 54,8 fm og geymsla 
í kjallara 3,4 fm.  Íbúðin skiptist í hol, baðher-
bergi, eldhús herbergi, stofu og sér geymsla í 
kjallara.  V. 18,2 m. 2416 

Laugarnesvegur 89 - m. bílskýli
Glæsileg og góð 2ja til 3ja herbergja íbúð á 
5. hæð efstu í nýlegu lyftuhúsi ásamt stæði 
í lokaðri bílageymslu. Gólfefni íbúðarinnar er 
parket á öllu nema forstofu og baðherbergi 
þar eru flísar. Vandaðar innréttingar og mikið 
útsýni.  V. 29,9 m. 2440 

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

Skiki á Hólmslandi
Skiki á Hólmslandi, lítið gamalt sumarhús í fal-
legum trjálundi til sölu. Húsið er byggt 1938 og 
þarfnast gagngerra endurbóta.  V. tilboð 2531 

Engjavegur Mos. - Lóð
Vorum að fá í sölu 1.830 fm einbýlishúsalóð við 
Engjaveg í Mosfellsbæ. Byggja má allt að 250 
fm einbýlishús á einni eða tveimur hæðum. 
Lóðin liggur að Varmá, fallegt útsýni til Úlfars-
fells. V. 14,9 m. 2406 

Atvinnuhúsnæði 

Krókháls- efsta hæð í lyftuhús-
næði- í leigu
Góð skrifstofuhæð. Nóg af bílastæðum og gott 
útsýni. Hæðin er skráðir 508 fm en að auki eru 
um 66 fm óskráðir. Er því um 574 fm. Eignin er 
öll í leigu fyrir um 520 þúsund á mánuði. Góð 
kaup. Nánari upplýsingar um eignina gefur 
Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltur fasteigna-
sali/leigusali í síma 824-9098 eða hilmar@
eignamidlun.is  2524



t r a u s t  

Herb: 5-6

Opið
hús

Látrasel  5 - 109 Rvk

Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð, samtals 307,8 fm að stærð. 
Húsið er á tveimur hæðum, 9 herbergja,  þar af 3ja herbergja íbúð á 
jarðhæð með sér inngangi, ásamt bílskúr og stórri geymslu. Húsið 
stendur á hornlóð í Seljahverfinu og er garður¬inn fallegur og hefur 
fengið gott viðhald. Eldhús og baðherbergi eru nýuppgerð.  
Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Verð: 59.9m

Stærð: 307,8 fmHerb. 9

Hringið og bókið skoðun s. 694-4000

Herb: 5-6

Opið
hús

Móabarð 37 - 220 Hfj

Einstaklega fallegt einbýlishús auk 2ja herb. séríbúð í kjallara og 39,4 
fm bílskúr með jeppahurð.  Fjögur herb, tvö baðherb. og þvottahús. 
Sjónvarpshol með útgengi út á skjólgóða verönd. Stofa og  borðstofa 
með útgengi út á svalir. Eldhús með eyju, stálháfur og keramik hella. 
Ofn í vinnuhæð . Eldhús með búri innaf.  
Uppl. Dórothea  söluf, gsm: 898 3326

Verð: 59,0m

Stærð: 273,7 fmHerb. 8

OPIÐ HÚS þriðjudag 19.03 kl. 17:30-18:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Urðarhæð 12 - 210 Gbæ

Vel skipulagt einbýli við lækinn í Garðabæ. Eignin með tvöf.bílskúr. 
Fjögur svefnherb., útgengi út á verönd úr hjónaherb. Tvö baðherb., 
eldhúsinnrétt. hvíttað birki, bjartur borðkrókur. Þvottahús innaf eldhúsi. 
Stofa með arni, góð lofthæð, útgengi út á verönd í suður. Einstök 
staðsetn. á rólegum og fjölskylduvænum stað.   
Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Verð: 62,5m

Stærð: 187,9 fmHerb. 5

OPIÐ HÚS mánudag  18.03 kl. 18:30-19:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Kópavogsbraut 87 - 200 Kóp

Mjög falleg og rúmgóð 4-5 herbergja sérhæð með sérinngangi og 
góðum bílskúr.  Íbúðin er 119,5 fm og bílskúrinn er skráður 35 fm, 
undir honum öllum er gryfja með lofthæð sirka 2.1 m. Í íbúðinni eru 3 
svefnherb. og 2 stórar stofur. Fallegt gegnheilt eikarparket er á alrými. 
Frábær staðsetning.  
Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Verð: 33.9m

Stærð: 154,5 fm BílskúrHerb. 4-5 

OPIÐ HÚS mánudaginn 18.mars kl.18.30-19.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Strandvegur 15 - 210 Gbæ

EIGN Í SÉRFLOKKI, Óhindrað sjávarútsýni!! Sérlega glæsileg og 
vönduð íbúð á efstu hæð í góðu lyftuhúsi. Tvö stæði í bílageymslu 
fylgja.  Aukin lofthæð og stórir gluggar. Innréttingar hannaðar af 
Guðrúnu Margréti innanhúsarkitekt.  Þetta er gullfalleg íbúð þar sem 
hvergi hefur verið til sparað. Sjón er sögu ríkari. 
Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Verð: 59.9m

Stærð: 140,9 fmHerb. 4

Hringið og bókið skoðun s.  694 4000

Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Andrés
Sölufulltrúi
692 6936

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Garðar
Sölufulltrúi
899 8811

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Herb: 5-6

Opið
hús

Reykjafold 6 – 112 Rvk

Mjög fallegt einbýli á frábærum skjólsælum stað í Grafarvogi. Húsið er 
frábært fjölskylduhús með 4 góðum svefnherb. þar sem búið er að 
útbúa eitt herb. í hluta af bílskúrnum. Húsið hefur fengið mjög gott 
viðhald. Garðurinn er stór og gróinn með verönd. Bílaplanið upp að 
húsinu er mjög stórt, hellulagt og með hita.   
Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Verð: 49,6m

Stærð: 171,7 fm BílskúrHerb. 4-5 

OPIÐ HÚS mánudaginn 18.mars kl 17.30-18:00

Opið
hús

Sigríður Rut
Sölufulltrúi

699 4610
siggarut@fasttorg.is

Sala er haf in  á nýjum rúmgóðum íbúðum með glæsilegu útsýn i í  
5-6 hæða f jö lbýl ishúsi með bí lageymslu . Íbúðirnar eru  f rá 108-
148 fm Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum 
 f rá AXIS og AEG eldhústækjum. Hrein lætistæki og blöndunartæki
 eru  f rá TENGI. Íbúðunum fylgja stórar sval ir nema á jarðhæð eru
 góðar verandir. Stæði í bí lageymslu  fy lg ir  ö l lum íbúðum.

ÞORRASALIR 9-11
201 KÓPAVOGUR

B y g g i n g a r a ð i l a r  S i l f u r h ú s  e h f  o g  M ó t X  e h f

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

Ein glæsilegasta sundlaug landsins  Salalaug er í 
göngufjarlægð frá Þorrasölum. Salaskóli og leikskóli eru í fárra mínútna  
göngufjarlægð frá Þorrasölum.

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

Góður útsýnisstaður

NÝBYGGING afhendist í febrúar 2014

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

Sjá einnig á www.silfurhus.is
Fylgist með framkvæmdum á vefmyndavél!  www.silfurhus.is F a s t e i g n a s a l a n  T O R G      G a r ð a t o r g i  5       2 1 0 G a r ð a b æ r      S í m i 5 2 0 9 5 9 5     www. f a s t t o r g . i s



MIKIL SALA
SÍMI 520 9595

KOMDU MEÐ EIGNINA TIL OKKAR

Þorrasalir 5-7 – 201 Kóp

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

Verð: 27,5- 39,5m

Hringið og leitið upplýsinga - Nýjar íbúðir

Stærð: 95 - 119 fm Fjölbýlishús 

Rjúpnasalir 10 - 201 Kóp

Falleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð, íb. 104. Vel 
skipulögð, vandaðar innréttingar og rúmgóð. 
Snyrtileg sameign og vel við haldið. Íbúðin hentar 
líka fötluðum, hurðir 90 cm víðar og án þröskulda. 
Laus við kaupsamning. Veðbandalaus. 
Uppl. Árni lfs, gsm: 893 4416

Verð: 25,6m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 18. mars kl. 18.00 - 18.30

Stærð: 95,3 fm Herb. 3

Hamraborg  22  – 200 Kóp

FLOTT ÚTSÝNI! - Tveggja herb. íbúð í 
Hamraborg, Kópavogi. Íbúðin er á 3. hæð og 
skiptist í svefnherbergi, baðherbergi rúmgóða 
stofu og eldhús. Nýtt parket á gólfi. Vestur svalir 
og bílageymsla í kjallara. Laus v. kaupsamning.
Uppl. Bjarni söluf, gsm: 895 9120

Verð: 15,9m

Opið
hús

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

Stærð: 45,5 fm Herb. 2

Norðurbakki 21 – 220 Hfj

Glæsilegar og vel skipulagðar íbúðir í við höfnina 
í miðbæ Hafnarfjarðar. Falleg hús með lyftu og 
bílakjallara. Fallegar sýningaíbúðir tilbúnar. 
Afhending í júlí 2013.
Uppl. Óskar söluf, gsm: 893 2499

Hringið og pantið skoðun
Sýningaríbúðir tilbúnar

Stærð: 107 - 160 fm Herb. 3-4 

Teigasel 2 - 109 Rvk

Góð fyrstu kaup! Björt studió íbúð þar sem búið 
er að endurnýja baðherbergi og eldhús. Herbergi 
er innaf stofu. Skápar í forstofu og herbergi. 
Stórar svalir í suðvestur út frá stofu. Innbú getur 
fylgt með. 
Uppl. Dórothea  söluf, gsm: 898 3326

Verð: 12,9m

Opið
hús

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

Stærð: 43,3 fm Herb. 1

Reykás 37 – 110 Rvk

Góð 3ja herb. endaíbúð á tveimur hæðum. 
Aðeins er gengið upp1 ½ hæð að íbúðinni. 
Stórglæsilegt útsýni er frá íbúðinni yfir 
Rauðavatn, Heiðmörk. Tvennar svalir eru á 
íbúðinni og aðrar eru mjög stórar og yfirbyggðar. 
Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Verð: 23,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjud. 19.mars kl 18.30-19.00

Stærð: 108,5 fm Herb. 3

Norðurbrú 4 – 210 Gbæ 

Mjög falleg 4ra herb. íbúð á 3.hæð með stæði í 
bílageymslu. Lyftuhús. Út frá stórum hornglugga 
í eldhúsi næst mjög gott útsýni út á sjóinn og yfir 
stóran hluta höfuðborgarinnar. Í eigninni eru þrjú 
svefnherbergi. 
Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Verð: 34,3m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjud. 19.mars kl 17.30-18.00

Stærð: 107,5 fm BílageymslaHerb. 4

Efstasund 100  – 104 Rvk 

Falleg og mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á 
2 hæð í litlu fjölbýlishúsi. Búið er að draga nýtt 
rafmagn í íbúðina og skipta um töflu. Mjög falleg 
og björt íbúð á góðum stað.
Uppl. Þorsteinn söluf, gsm: 694 4700

Verð: 16,9m

Opið
hús

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

Stærð: 52,3 fm Herb. 2

Herb: 5-6

Opið
hús

Fagrakinn 9 - 220 Hfj

Fallegt einbýlishús með bílskúr á þessum fjölskylduvæna stað í 
Fögrukinn í Hafnarfirði. 4 svefnherbergi, 2 baðherb, stór skrifstofa og 
rúmgóðar stofur. Góður garður og 15fm suðursvalir. Auðvelt væri að 
útbúa íbúð í kjallara hússins.  Búið að er að lagfæra stétt og tröppur, 
skipta um gler og setja nýtt þak á bílskúr. 
Uppl. Edda söluf, gsm: 660 0700

Verð: 44,9m

Stærð: 235,7 fm  Herb. 4

OPIÐ HÚS mánudaginn 18.mars kl 17:30-18:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Flétturimi 23 – 112 Rvk 

Vel skipulögð 5 HERBERGJA íbúð á efstu hæð, með stæði í 
bílageymslu við Flétturima í Reykjavík.  Tvennar svalir. Skápar í öllum 
herbergjum.  Stutt í skóla og aðra þjónustu. 
Uppl. Garðar söluf, gsm: 899 8811

Verð: 24,9m

Stærð: 112,7 fmHerb. 5

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 899 8811

Herb: 5-6

Opið
hús

Klapparstígur 3 - 101 Rvk

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

Verð: 120m

Stærð: 222,8 fmHerb. 4

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 698 7695

Herb: 5-6

Opið
hús

Eskivellir 3 - 221 Hfj

Sérlega vöndað og glæsileg 4ra herbergja, 109,7 fm íbúð með 
sérinngangi á fyrstu hæð í fjölbýli á Völlunum í Hafnarfirði með stæði í 
lokaðri bílageymslu. Innréttingar eru vandaðar, öll gólfefni eru olíuborin 
planka eikarparket nema á baði og forstofu, þar eru gráar flísar og í 
þvottahúsi er epoxy gólfefni. Allar hurðir eru innfelldar eikarhurðir. 
Uppl. Steinar söluf, gsm: 661 2400

Verð: 27,4m

Stærð: 109,7 fmHerb. 4 Herb: 5-6

Opið
hús

Arnarás 13 - 210 Gbæ

AUÐVELD KAUP! EIGNIN FÆST GEGN YFIRTÖKU LÁNS + 
2.000.000.- Mjög falleg og góð íbúð á jarðhæð með sérinngangi og 
góðri aflokaðri verönd í fallegu litlu fjölbýlishúsi í Ásahverfinu. Um er að 
ræða 75,5 fm íbúð sem upphaflega var 3ja herb en búið er að taka 
niður eitt herbergi, hægt að bæta því við aftur.
Uppl. Hafdís sölust, gsm: 895 6107

Verð: 23.9m

Stærð: 75,5 fmHerb. 2Herb: 5-6

Opið
hús

Rjúpnahæð 9 – 210 Gbæ

6 herb. einbýlishús á tveimur hæðum m/góðum bílskúr. Húsið er í 
byggingu og verður afhent samkv. skilalýsingu fokhelt að innan, tilbúið 
að utan. Alls verða 5 svefnherb. stórt aðalrými á annari hæð, góðar 
suður svalir og góð verönd. o.fl. Afhending samkomulag. Hringdu og 
fáðu frekari uppl., teikningar og skilalýsingu.  
Uppl. Þorsteinn söluf, gsm: 694 4700

Verð: 63.9m

Stærð: 290 fmHerb. 6

Nýtt einbýlishús í grónu hverfi!

Langalína 15-23 er þriggja hæða fjölbýlishús í 
Garðbæ með samtals 41 íbúð, ásamt lokaðri 
og upphitaðri bílageymslu.  

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða 
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 
Vandaðar eikar innréttingum frá Brúnás og  
AEG eldhústækjum verða í íbúðunum. 

Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðunum. 
Sjáland er við Arnanesvog í Garðabæ, 
fjölskylduvænu og fallegu umhverfi við 
sjávarsíðuna. 

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

Verð: frá kr. 21,8-45,8 m

Herbergi: 2-5

Stærðir: 67-157 fm

Langalína 15-23  - SJÁLANDI Garðabæ 

Uppl. Sigríður söluf, gsm: 699 4610

öndað og glæsileg 4ra herbergja, 109,7 fm íb
gangi á fyrstu hæð í fjölbýli á Völlunum í Haf

kaðri bílageymslu. Innréttingar eru vandaðar,
planka eikarparket nema á baði og forstofu
þvottahúsi er epoxy gólfefni. Allar hurði
Uppl. Steinar söluf, gsm: 661

9,7 fm

KAUP! EIGNIN FÆST GEGN YFIRTÖKU L
000.- Mjög falleg og góð íbúð á jarðhæð me

ðri aflokaðri verönd í fallegu litlu fjölbýlishúsi 
ræða 75,5 fm íbúð sem upphaflega var 3ja 
niður eitt herbergi, hægt að bæta því vi
Uppl. Hafdís sölust, gsm: 895

,5 fm

Verð: 27,6-53,5 m
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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.

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

Stofnuð 1983

Norðurbakki 21 - Hf.

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. 
• Fullbúnar sýningar íbúðir. 
• Sölumenn sýna.

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

Skipalón 10 - Hf. 

• 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.

Pantið skoðun 

Einbýlishús - Raðhús - Parhús

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. 

Hlíðarás - Einbýli - Hf. 
Glæsilegt nýtt fullbúið einbýlishús á frábærum 
útsýnisstað í Áslandshverfinu. Eignin er skrá 282,4 
fm. en þar af er bílskúr 35,7 fm. Vandaðar innrétt-
ingar og gólfefni, allt fyrsta flokks. Mjög rúmgóð 
herbergi með fataherbergjum innaf. Arin, innfelld 
lýsing, gólfhiti, gufubað ofl. Vönduð og góð eign. 
Frábær staðsetning og útsýni. 

Hlíðarás - Parhús - Hf.
Hraunhamar kynnir 253,4 fm. parhús á tveimur 
hæðum á góðum útsýnisstað í Áslandi 3 í Hafnarfirði. 
Eignin skiptist í efri hæð: m.a. stofu, borðstofu, 
arinstofu, eldhús og bílskúr með geymslu. Á neðri 
hæð eru þrjú herbergi, hjónaherb. með baðherb. og 
fataherb. Annað baðherbergi, fjölskyldurými, gang, 
og tvö stór gluggalaus herbergi. Eignin er laus strax. 
Sölumenn sýna. Verð 65,9 millj 

Einihlíð - Einbýli - Hf. 
Glæsilegt tæplega 300 fermetra einbýli á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr á frábærum útsýnis-
stað innst í botlanga við grænnt svæði í Mosahlíðinni 
í Hafnarfirði. Um er að ræða mjög snyrtilega eign 
með glæsilegri lóð, steyptu bílaplani sólpöllum og 
tilheyrandi. Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsi-
legur garður. Frábær staðsetning. Verð kr. 59,9 millj.

Álfhólsvegur - Parhús - Kóp.
Nýkomið bjart og fallegt tvílyft parhús með inn-
byggðum bílskúr samtals 180 fm. Stofa, borðstofa, 
sjónvarpshol. 3-4 svefnherbergi, eldhús ofl. Svalir. 
Mjög fallegur garður með pöllum, skjólgirðing ofl. 
Hiti í plani. Útsýni. Hagst. lán. Verð 45,9 millj.

Lóuhraun - Einbýli - Hf. 
Glæsilegt 201,9 fermetra einbýli á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr á frábærum rólegum stað 
við Lóuhraun 5. (Einarsreitinn) í Hafnarfirði. Lóuhraun 
er mjög róleg lokuð gata með fimm einbýlishúsum 
ekið inn frá Smyrlahrauni. Eignin skiptist ma. í 4 
svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, 
geymslu og bílskúr. Glæsileg eign. Verð 58,9 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.

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.

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.

Fjóluvellir - Raðhús - Hf. 
Hraunhamar kynnir sérlega rúmgott raðhús 250 fm. 
fjögur svefnherbergi. Rúmgóð stofa og eldhús. Allt á 
einni hæð. Nánari lýsing: Forstofa, hol, stofa, eldhús, 
borðstofa, stofa, 4. svefnherbergi, baðherbergi, 
geymsla, þvottahús og bílskúr. Sérlega vel staðsett. 
Tilbúið til innréttingar. Verð 36 millj.

Álfaskeið - Hf. - Raðhús 
Glæsilegt 185 fm raðhús á einni hæð með bílskúr. 
Húsið hefur verið endurnýjað á liðnum árum bæði 
utan sem innan. Glæsileg hönnun og skipulag. Fjögur 
svefnherbergi. Vandaðar innréttingar. Ný standsett 
lóð. Frábær staðsetning. Verð 45,9 millj.

Stekkjahvammur – Raðh. m/ bílsk. – Hf.
Mjög gott 227,4 fm. raðhús á tveimur hæðum þar af 
er bílskúr 26,3 fm. Eignin er mjög vel staðsett innst 
í lokaðri götu í nálægð við skóla og leikskóla. Eignin 
skiptist m.a í eldhús, stofu, borðstofu og þvottahús. Á 
efri hæð eru þrjú góð herbergi, hjónaherb. með fata-
herb. inn af, baðherb. og sjónvarpshol. Á rislofti er gott 
alrými með geymslum inn af. Góður sérstæður bílskúr 
fylgir eigninni. Frábær staðsetning. Verð 45. millj.

Grundartangi - raðhús - Mosfellsbær.
Nýkomið í einkasölu mjög fallegt 80 fermetra 
raðhús á þessum rólega stað. Allt sér. Suður garður, 
sólpallur, garður í rækt. Hellulagt bílaplan. Róleg og 
góð staðsetning. Verð 23,5 millj.

Frábær stað-
setning og 
útsýni. 
Nýkomið í einka-
sölu glæsilegt 
pallabyggt einbýli 
með innbyggðum 
bílskúr samtals 
286 fm. Húsið er 
glæsilega hannað 
af Sigríði Ólafs-
dóttur arkitekt. 

Útsýnisstofa. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Glæsilegur garður og verandir. Verð 85 millj. 
Frekari uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri í síma 893-2233.

Erluás - Glæsilegt einbýli – Hf.

Tröllateigur - 4ra herb. - Sérhæð - 
Mosfellsbær
Nýkomin í einkasölu glæsileg 150 fm. lúxus efri hæð 
í góðu nýlegu fjórbýli. Sérinngangur, stórar stofur, 
glæsilegt eldhús og baðherbergi. Þrjú stór svefnher-
bergi ofl. Góð staðsetning. Verð 34,9 millj.

Ljósavík – 112 Rvk. – 3ja herb. - 
Sérhæð
Nýkomin í einkasölu glæsileg nýleg 104,5 fm. Efri 
sérhæð (efstu) í vönduðu nýlegu 6. Íbúða húsi.
Sérinngangur. Vandaðar innréttingar. Parket og flísar 
. Tvennar svalir. Útsýni. Góð staðsetning í Grafarvogi. 
Sjá myndir á netinu. Verð 28,9 millj. 

Blómvangur - Hf. - Sérhæð m/ auka 
íbúð / Bílskúr.
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.

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

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

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. 

Breiðvangur - Efri hæð m/ bílskúr - Hf.
Nýkomin mjög góð 135 fm. efri sérhæð í góðu vel 
staðsettu tvíbýli auk 32 fm. bílskúrs, samtals 167 fm.
Hús í góðu ástandi. Gott skipurlag. Verð 34,8 millj.

Kríuás 3-4ra herb. m/ bílskúr – Hf. 
Glæsilega 141,6 fm. þar af er bílskúr 37,3 fm. Eignin 
er 3-4ra herb. á efstu hæð með sér inngangi. Eigni 
er á frábærum útsýnisstað efst í Áslandinu. Eignin 
skiptist m.a.í stofu, Þvottahús/geymslu, borðstofu, 
hjónaherbergi, geymslu og bílskúr. Fallegar innrétt-
ingar og gólfefni. Tvennar svalir. Verð 29,9 millj. 

Fagrahlíð - 3ja herb. - Hf.
Mjög snyrtileg 79,5 fermetra 3ja herbergja endaíbúð 
á annarri hæð í góðu litlu fjölbýli vel staðsett við 
grænt svæði í Setbergshverfi í Hafnarfirði. Fallega 
endurnýjað eldhús og baðherbergi. Gólfefni eru 
parket og flísar. Eignin getur verið laus við Kaup-
samning. Áhvílandi hagstætt lán. Verð 21,6 millj

Eskivellir - 3ja herb. - Hf. - m/ bílskýli.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 3ja 
herbergja íbúð á þriðju hæð með sér inngang í nýlegu 
fjölbýlishúsi vel staðsett í Vallarhverfinu. Íbúðin er 
79,9 fm. með geymslu og stæði í bílageymslu.Eldhús 
með fallegri innréttingu og góðum tækjum.Þvottahús 
er innan íbúðar. Gólfefni eru flísar. Sér geymsla á 
hæðinni. Verð 19,5 millj.
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Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalarwww.miklaborg.is

155 fm raðhús auk stæðis í bílgeymslu

3 góð svefnherbergi

Nýlegt hús. Vandaðar innréttingar

Gott skipulag

Kaplaskjólsvegur
107 Reykjavík

Verð  54,9 millj., j

Glæsileg 135 fm, 3ja herbergja íbúð

Vönduð gólfefni og innréttingar

Stæði í bílgeymslu

Laus við kaupsamning

Stóragerði
108 Reykjavík

Verð  56,5 millj., j

Fallegt raðhús

Stærð 186,7 fm

4 svefnherbergi

Innbyggður bílskúr

Sjávarútsýni

Naustabryggja
110 Reykjavík

Verð 43,9 millj., j

Góð 176,5 fm íbúð

Fallega innréttuð

Bílskúr

Einstök staðsetning

Gullteigur
104 Reykjavík

Verð  49,5 millj., j

Glæsilegt einbýli

Stærð 249 fm

5 svefnherbergi

Tvöfaldur bílskúr

Útsýnisstaður

Vesturfold
112 Reykjavík

Verð  69,5 millj., j

60 ára og eldri 

• Glæsilegt hús byggt af traustum verktökum í samstarfi við Samtök aldraða
• 2ja og 3ja herbergja íbúðir
• 88-195 fm íbúðir
• Frábært útsýni, góð staðsetning

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307

Afhending

í ágúst 2013

VERÐ FRÁ: 28,0 millj.

170 fm efri sérhæð með bílskúr

3 - 4 svefnherbergi

Nýlegt eldhús og bað

Tvennar svalir

Glæsilegt útsýni

Miðbraut
170 Seltjarnarnes

Verð  44,9 millj., j

209 fm einbýli á einni hæð

Tvöfaldur skúr með 3ja fasa rafmagni

3 - 4 svefnherbergi

Vel viðhaldið hús

Neströð
170 Seltjarnarnes

Verð  69,5 millj., j

Falleg 3ja herbergja íbúð á 5. hæð

Lokaðar suðursvalir

Tvö stæði í bílageymslu

Viðhaldslétt hús

Sóltún
105 Reykjavík

Verð  39,5 millj., j
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285 fm parhús

5 rúmgóð svefnherbergi

Mikil lofthæð

Fallegar innréttingar og góður frágangur

Frábært verð

Kvíslartunga
270 Mosfellsbær

Verð  52,0 millj., j

Tveggja hæða einbýlishús, samtals 261,8 fm

Stúdíóíbúð og stór bílskúr

Mikið endurnýjað hús, glæsilegur garður

Skipti á minni eign koma til greina

Langabrekka
200 Kópavogur

Verð 55,0 millj., j

Glæsileg 3ja herbergja

Stærð 89,6 fm

Vönduð eign

Stæði í bílageymslu

Básbryggja
110 Reykjavík

Verð  26,8 millj., j

Laust strax

Glæsileg eign í Þingholtunum

4ra herbergja, 120 fm

Upprunalegar gólffjalir, rósettur í loftum

Íbúð með mikinn karakter

Miðstræti
101 Reykjavík

Snyrtileg 69 fm íbúð á jarðhæð

2ja herbergja, vel skipulögð

Nýtt eldhús, þvottahús innan íbúðar

Góð fyrstu kaup, miðsvæðis í Rvk.

Talsvert endurnýjuð eign í góðu fjölbýli

Kleppsvegur 
104 Reykjavík

Verð  16,9 millj., j

Glæsileg 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi

Heildarstærð 144,3 fm ásamt stæði í bílakjallara

Stórar stofur

Hjónasvíta með sér bað- og fataherbergi

Þjónustukjarni DAS í næsta húsi

Boðaþing - 55 ára og eldri
203 Kópavogur

Verð  42,9 millj., j

203 Kópavogur
Tvennir pallar

Sérsmíðaðar innréttingar

Góður innbyggður bílskúr

Við Elliðavatn
Stórglæsilegt 300 fm einbýlishús 

Stór lóð

Aðgengi að vatninu TILBOÐ

Fallegt og vel viðhaldið 43,3 fm sumarhús   

Glæsilega ræktuð lóð á mjög skjólsælum stað

Stutt í alla þjónustu og 3 golfvelli

Lundeyjarsund 
í Hraunborgum

801 Selfoss

Verð  11,8 millj.

Vel staðsett einbýlishús á Selfossi
Alls 175 fm, fjögur svefnherbergi
Rúmgott eldhús og stofa
Góð afgirt timburverönd
Innbyggður bílskúr
Skipti möguleg á höfuðborgarsvæðinu

Furugrund
800 Selfoss

Verð  29,5 millj., j

Nánari upplýsingar veitir

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

Mjög mikið endurnýjuð 89 fm, 3ja-4ra herbergja

Frábær staðsetning

Nýstandsett bað, nýir gluggar og gler

Öll gólfefni endurnýjuð

101 Reykjavík

Verð  26,9 millj.

Grettisgata 71
OPIÐ HÚS

Mánudag 18. mars 17:00 - 18:00

, j

3 herbergi, 60 fm

Ný standsett íbúð

Glæsilegt útsýni

Frábær fyrstu kaup

220 Hafnarfjörður

Verð  15,8 millj.

Breiðvangur 18
OPIÐ HÚS

Mánudag 18. mars 18:00 - 18:30

, j

Nánari upplýsingar veitir

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, lögg. fast.

helga@miklaborg.is sími: 899 2907

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307

Sérhæð og ris

Bílskúr fylgir eigninni

Fjögur svefnherbergi

Útsýni frá svölum

Framnesvegur
101 Reykjavík

Verð  27,0 millj., j

Fallegt 5 herbergja 243,3 fm raðhús 

Rúmgóður bílskúr

Nánast tilbúið til innréttinga

Grófjöfnuð lóð

221 Hafnarfjörður

Verð  36,0 millj.

Fjóluvellir 12
OPIÐ HÚS

Mánudag 18. mars 17:00 - 17:30

, j

Mjög góð 2ja herbergja ibúð

1sta hæð - suðursvalir

Frábær staðsetning

Hús í góðu viðhaldi

108 Reykjavík

Verð 17,9 millj.

Búðagerði 1
OPIÐ HÚS

Mánudag 18. mars 17:00 - 17:30

, j

Nánari upplýsingar veitir

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

Skipti m
öguleg

182 fm endaraðhús

4 svefnherbergi

Gott viðhald

Stórbrotið útsýni

Barðaströnd
170 Seltjarnarnes

Verð  54,9millj., j
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Falleg 2ja herbergja íbúð á 2. hæð

Rúmgóðar suðursvalir

Lyftuhús

Laus til afhendingar 1.apríl

Góð áhvílandi lán

Andrésbrunnur
113 Reykjavík

Verð  20,5 millj., j

3ja - 4ra herbergja, 128 fm

Stæði í bílakjallara

Frábært útsýni

Vatnsstígur
101 Reykjavík

Verð  56,5 millj., j

Góð 4ra herbergja íbúð

4. hæð, mikið útsýni

Afhending strax

Skipholt
105 Reykjavík 

Verð  26,5 millj., j

Falleg og rúmgóð eign

2ja-3ja herbergja 

70 fm á jarðhæð 

Útgengt í garð frá eldhúsi

Freyjugata
101 Reykjavík

Verð  22,9 millj.

Mjög fallegt 52,4 fm heilsárshús 

Endurnýjað fyrir fjórum árum

Góðar verandir og heitur pottur

Frábær staðsetning og stutt í alla þjónustu

Birkilundur - Húsafellir
311 Borganes

Verð  13,9 millj., j

Einbýli á einni hæð

Stærð 155,7 fm auk 28,5 fm bílskúrs 

Samtals 184,2 fm

Glæsilegt útsýni

Góð áhvílandi lán frá Íbúðalánasjóði

Borgarbraut
801 Selfoss

Verð  23,7 millj.

Gott verð

, j

Gott verð

Stórglæsileg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð

Innbyggður bílskúr, heildarstærð 153,9 fm

Glæsilegar innréttingar

Frábært útsýni

Tvennar svalir

Kristnibraut
113 Reykjavík

Verð  38,9 millj., j

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 4. hæð

Frábært sjávarútsýni til suðvesturs

Tvö stæði í bílageymslu

Afhending á vormánuðum

Norðurbakki
220 Hafnarfjörður

Verð  40,5 millj., j

132 fm neðri sérhæð ásamt stæði í bílageymslu

3 til 4 svefnherbergi

Rúmgóðar stofur og eldhús

Verönd í vestur með heitum potti

Hlíðarhjalli
200 Kópavogur

Verð  38,4 millj., j

Einbýli, 197 fm að stærð

Tvöfaldur bílskúr

170 Seltjarnarnes

Verð  89,0 millj., j

Nesbali
Frábært útsýni

Einstök staðsetning

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýli

Íbúð 137 fm, bílskúr 54,8 fm alls 191,8 fm

109 Reykjavík

Verð  54,0 millj., j

Stallasel Falleg gróin lóð

Skipti möguleg á minni eign

Góð áhvílandi lán

200 Kópavogur
Nýlegt eldhús og bað

Tvöfaldur bílskúr

90 fm byggingaréttur

Álfhólsvegur
Rúmlega 200 fm einbýlishús á einni hæð

4 góð svefnherbergi
Verð 49,5 millj., j

190 fm raðhús á tveimur hæðum
4 svefnherbergi
Fallegt og vel skipulagt
Skjólsamur garður
Stutt í alla þjónustu

170 Seltjarnarnes

Verð  59,0 millj.

Kolbeinsmýri 4
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 19. mars 17:00 - 18:00

, j

Vel skipulögð 3ja herbergja, 78 fm á 2. hæð

Lítið fjölbýli

Svalir í suður

Fallegt útsýni í norður

200 Kópavogur

Verð  21,2 millj.

Furugrund 18
OPIÐ HÚS

Miðvikud. 20. mars 17:00 - 18:00

, j

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307

Mjög góð 3ja herbergja íbúð

Kósý og notaleg íbúð

Góð nýting á rými

Fallegur garður

Frábær staðsetning

Stórholt 
104 Reykjavík

Verð: 24,0 millj.



4/4 MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000

Til leigu vel staðsett 787 fm atvinnuhúsnæði á 
hornlóð 
Húsið er ný standsett að innan, nýjar hurðir og fl.
379 fm á jarðhæð og 108 fm í milliloft
Hentar í margvíslegan rekstur
Leiguverð 750.000 á mánuði auk vsk

Smiðshöfði - Til leigu
112 Reykjavík

Falleg 3ja-4ra herbergja efri sérhæð

Bílskúr og frágengin lóð

Eigendur skoða skipti á minni eign í Hafnarfirði

Hús og þak nýmálað 2012

Suðurhvammur
203 Kópavogur

Verð  32,9 millj.

Snyrtilegt 50 fm hús á fallegum stað

Útsýni yfir Eyrarvatn og Vatnaskóg

Gróin og falleg lóð

Laus við kaupsamning

Eyrarskógur
301 Akranes

Verð  8,9 millj.

Glæsileg 2ja herbergja íbúð

Stærð 81,4 fm

Stæði í bílakjallara

Glæsilegt útsýni

Yfirtaka á ÍLS láni ca 19,0 m

Vatnsnesvegur
230 Keflavík

Verð  19,0 millj.

Falleg íbúð í hjarta borgarinnar 

Baka til við Óðinsgötu gömlu tveggja hæða húsi

Frábær staðsetning 

Nýlega uppgerð íbúð með sérinngangi

Tvö rúmgóð herbergi og björt stofa

Óðinsgata 

Verð  16,6 millj.

Þriggja herbergja, kjallaraíbúð

Sérinngangur

Frábær staðsetning

Framnesvegur
101 Reykjavík

Verð  15,9 millj.

Glæsileg ný 3ja herb. íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi

Fullbúin íbúð með gólfefnum

Stórar og rúmgóðar suðursvalir

Tilbúin til afhendingar við kaupsamning

Eskivellir
221 Hafnarfjörður

Verð  21,3 millj.

Fallegt 6 herbergja hús

Gróin lóð og afgirt verönd

Friðsælt hverfi

Góð áhvílandi lán

Mávaklettur
310 Borgarnes

Verð  23,9 millj.

BÚSTAÐUR 40,8 FM

Við Hafravatn

Pallur

Náttúruperla

Sveit í borg við Hafravatn
270 Mosfellsbær

Verð  14,9 millj.

Góð 2ja herbergja íbúð 

Jarðhæð, sérverönd

Sérinngangur

Fyrir 50 ára og eldri

Laus strax

Sóleyjarimi
112 Reykjavík

Verð  18,1 millj.

Glæsileg íbúð, 73,1 fm

3ja herbergja – suðursvalir

Vel umgengin

Frábær staðsetning

Reynimelur 
107 Reykjavík

Verð  26,5 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.

Fjögurra herbergja

Stærð 136,8 fm

Jarðhæð

Sólpallur

Sérinngangur

Tröllateigur
270 Mosfellsbær

Verð  34,2 millj.

Efri sérhæð ásamt risi

Mikið útsýni

Góð staðsetning

Hringbraut
220 Hafnarfjörður

Verð  24,0 millj.

113 Reykjavík
Fullbúið að utan, innbyggður bílskúr

Stórar suðursvalir, mikil lofthæð

5 herbergi og 2 stofur

Úlfarsbraut
Glæsilegt 2ja hæða, 215 fm parhús

Nánast tilbúið til innréttinga 
Verð  43,9 millj.

311 Borgarnes
Steypt plata, heitur pottur, stórir sólpallar
Glæsilegt útsýni, 5.393 fm leigulóð
Búslóð getur fylgt með í kaupunum

Vatnsendahlíð, Skorradal
Glæsilegt heilsárshús 
83,7 fm auk ca. 45 fm kjallara (geymslu).

Verð  29,0 millj.

113 Reykjavík

Góð staðsetning

Fallegt útsýni

Freyjubrunnur
Raðhús, tveggja hæða

Vandaðar innréttingar
Verð  48,9 millj.



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

stakfell.is

Aðalheiður Karlsdóttir  
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk Fax 535 1009

Höfum kaupanda að 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.

Akurhvarf 1 - 203 Kóp.
Rúmgóð og falleg 75 fm. 2ja herb íbúð á 4. og efstu 
hæð ásamt sérstæði í bílageymslu á grónum og 
fallegum stað. Frábært útsýni yfir Elliðavatn. Gróið 
og fjölskylduvænt umhverfi. Stutt í skóla og alla 
þjónustu. Verð: 24,9 millj. 
Opið hús í dag kl 17:30-18:00.

Hásteinsvegur - 825 Stokkseyri
Einstaklega fallegt hús á sjávarlóð á Stokkseyri. 
Húsið er fallega innréttað með 4 svefnherbergi,sjón-
varpshol, stofa og eldhús í opnu rými með frábæru 
útsýni út á haf. Sólpallur, heitur pottur og útisturta. 

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.

Norðurbakki - Hfj
Erum komin með íbúðir á þessum eftirsótta stað til 
sölumeðferðar. Um er að ræða glæsilegar 3ja og 4ra 
herbergja fullbúnar íbúðir (án gólfefna) með stæði í 
bílgeymslu. Þessi bygging er við sjávarbakkann og 
afhending íbúða í  maí / júní 2013.

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

Baldursgata - 101 Rvk.
Falleg 100 fm. 4ra herb. Íbúð með sérinngang á einni hæð á einum besta stað í miðbæ Reykjavíkur.  
Nánari uppls. á skrifst. 

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

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

Súlunes - 210 Gbæ.
Afar góð sérhæð á Arnarnesinu ásamt bílskúr. Sér 
afgirt lóð fylgir eigninni með verönd og heitum potti. 
Hæðin skiptist í forstofu, stofu, fjögur svefnherbergi, 
baðherbergi, sólstofu og eldhús.  

Hlynsalir - 201 Kóp
Gott 206,8 fm parhús á tveim hæðum með inn-
byggðum bílskúr. Húsið skiptist í tvær hæðir. Skipti 
möguleg á minni eign í sama hverfi. Verð: 64,4 millj.

Fannborg - 200 Kóp
2ja herbergja falleg íbúð sem skiptist í anddyri, bað-
herbergi, eldhús, stofu og svefnkrók. Fallegt útsýni. 
Verð: 14,8 millj.

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: 25,9 millj.

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

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

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.  Vandaðar og fallegar 
innréttingar og gólfefni, upprunalegar rósettur og 
loftlistar. Nýir gluggar, lagnir og dren. Lóðin er öll 
endurnýjuð. Verð: 99,5 millj.

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

Stallasel - 109 Rvk
Stallasel 7, 109 R. Vel skipulagt og fallegt mikið endur-
nýjað 191,8 fm. einbýlishús á einni hæð á friðsælum 
stað innst í lokaðri götu. 3-4 svefnherbergi, stórt endur-
nýjað eldhús,  góður bílskúr. Gróið og fallegt hverfi. 
Auðveld kaup: skipti möguleg á minni eign og lán að 
upphæð 34M getur fylgt eigninni. Verð: 54 millj.

Naustabryggja - 110 Rvk
Glæsileg þakíbúð á tveimur hæðum með 
tveimur stæðum í bílskýli. Íbúðin var innréttuð 2006 
á skemmtilegan máta. Fjögur svefnherbergi og 2-3 
stofur. Verð 46,9 millj

Eskiholt - 210 Gbæ
Gegnheilt og virðulegt ca. 370 fm. hús í klassískum 
stíl á frábærum útsýnisstað í Garðabæ. Góðar stofur, 
vandaðar innréttingar. Tvöfaldur bílskúr. Stutt á golf-
völlinn. Verð: 99 millj.

Mánatún - 105 Rvk
151,8 fm 3ja herb. íbúð með stæði í bílageymslu til 
leigu. Leiguverð, 220 þ.

OPIÐ HÚS

Nýhöfn   

210 Gbæ.

Glæsilegar 152 fm 
og 160 fm íbúðir 
með bílskúr við 
Nýhöfn í Garðabæ 
hannaðar af Rut Káradóttir. Íbúðirnar eru með óhindrað útsýni yfir 
Arnanesvoginn. Fullbúin sýningar.Íbúðir til sýnis. Bókið skoðun hjá 
Sölumönnum Stakfells og þeir sýna. Nánari uppls. á skrifst.



Landmark leiðir þig heim! 100% þjónusta = árangur*

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur 

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur 

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

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

Sími 512 4900 
landmark.is

Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir í nýju fjölbýli sem er staðsett innst  
í botnlangagötu.

Íbúðirnar skilast allar fullbúnar með gólfefnum. Stæði í bílageymslu fylgir.

Allar innréttingar og gólfefni frá Parka ehf. Dalvegi 10-14 Kópavogi.  
Hreinlætistæki og blöndunartæki frá Tengi.

2ja herbergja. Verð:  22,9 millj. - 23,7 millj.
3ja herbergja. Verð:  23,9 millj. - 29,9 millj.
Bókaðu skoðun hjá sölumönnum.

Upplýsingar veita:
Sigurður Samúelsson sími 896 2312 
Þórarinn Thorarensen sími 770 0309

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali 

Landmark leiðir þig heim!

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 896 2312

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Tröllakór 13–15, 203 Kópavogur

TRÖLLAKÓR 14 - 203 KÓP.
OPIÐ HÚS Í DAG KL.17:30-18:00 
ÍBÚÐ 205
Um er að ræða snyrtilega og vel 
skipulagða 2ja herb. íbúð með 
sérinngangi á 2.hæð (sem er 
aðalhæð).Rúmgóðar suður-svalir, 
ísskápur og uppþvottavél inn-
byggð í innréttingu sem fylgir með 
í kaupum.
V. 22.5 millj. 
Sveinn s: 6900.820

BÆJARHOLT 1 – 220 – HFJ.
OPIÐ HÚS Í DAG KL.17.30-18.00
Húsið hefur allt verið endurnýjað 
að utan. Garður sem væri hægt að 
loka og vera með hund
V. 19.9 millj.
Eggert s.690-1472 

KROSSALIND - 201 KÓP.
Parhús í enda á botn-
langagötu. Frábær-
lega staðsett. Íbúðin 
er 177.5m2 með 
innbyggðum bílskúr 
24.8m2. Samtals 
202.3m2. Fjögur 

svefnherbergi. Góður sólpallur sem snýr í suður með 
heitum potti.    V. 52.9 millj. 
Sigurður Fannar 897-5930. 
siggifannar@landmark.is 

STEKKJARHVAMMUR 66 - 220 HAF
Endaraðhús í grónu 
hverfi í Hafnarfirði. 
Íbúðin er 148.8m2 og 
bílskúr 26.3m2. Sam-
tals 175.1m2. Eignin 
er í enda botnlanga. 
Þrjú rúmgóð svefn-

herbergi, gott skipulag. Möguleiki að yfirtaka c.a. 27 
mkr lán frá ARION banka. Afborgun c.a. 130þús pr 
mán.  V. 39.9 millj.     Sigurður Fannar 897-5930 
siggifannar@landmark.is 

REYKÁS 31- 110 RVK
Snyrtileg 5 
herbergja íbúð, alls 
160,8 fm og þar af 
er bílskúr 24,9 fm. 
Tvennar svalir og 
rúmgott ris. Fallegt 
útsýni, stutt í skóla 
og útivistarsvæðin 

Heiðmörk, Elliðavatn og Rauðavatn.
V. 34.3 millj. 
Haraldur s 845-8286

STIGAHLÍÐ – 105 RVK
Falleg og 
rúmgóð 113,1fm 5 
herbergja íbúð á 1. 
hæð í snyrtilegu fjöl-
býlishúsi í vinsælu 
hverfi. Stutt er í alla 
þjónustu. 

V. 29.5 millj.
Haraldur s 845-8286  eða haraldur@landmark.is

ESPIGERÐI – 108 RVK
Virkilega góð og 
vel skipulögð 64,2 
fm 2ja herbergja 
íbúð á jarðhæð 
með sérgarði. 
Eldhús endurnýjað 
fyrir nokkrum árum. 
6 íbúða stigagangur. 
Eign að utan í góðu 

ástandi.    V. 19,9 millj. 
Þórarinn s. 770-0309

KAMBASEL – 109 RVK
Virkilega fallegt og 
vel viðhaldið 253,6 
fm. 8 herbergja 
endaraðhús. Inn-
byggður 23,9 fm. 
bílskúr. Vandaðar inn-
réttingar og gólfefni. 
2 sólpallar bæði 
fyrir framan og aftan 

eign, einnig suðursvalir.
V. 49,9 millj. Þórarinn s. 770-0309 

SUÐURGATA – 220 HFJ.
Virkilega fallega 
108,7 fm. 4-5 her-
bergja íbúð í tvíbýli. 
Eign í góðu ástandi. 
Eignin er tveimur 
hæðum, hringstigi 
á milli hæða. Bað-
herbergi á báðum 
hæðum.

V. 24,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

RAUÐAGERÐI 39 – 108 RVK
Fallegt 357,2 fm. 
Hús miðsvæðis í 
rólegri götu. 90 Fm 
leigueign á neðri 
hæð. Fallegur gróinn 
garður. Stórt sólskýli, 
hellulagðir stígar  
umhverfis hús.

V. 79.9 millj. 
Eggert s.690-1472.

SOGAVEGUR - 105 RVK
Vönduð og ný-
standsett 147.5m2 
- 3ja - 4ra herbergja 
efri sérhæð ásamt 
bílskúr í nýlegu húsi 
á eftirsóttum stað í 
austurborginni.
Nýlegt hús, í topp-

standi. 
V. 46.9 millj. 
Sigurður Fannar 897-5930 
siggifannar@landmark.is 

ÁSAKÓR - 203 KÓP.
Vel skipulögð 3ja 
herb. 89 fm íbúð á 
3.hæð í lyftuhúsi í 
Kórahverfinu. 
Fallegar 
eikarinnréttingar 
og eikarparket á 
gólfum. Byggt af 

vönduðum verktaka.
V. 25.4 millj.  
Sveinn s: 6900.820.

ÞINGVELLIR SUMARHÚS - NESJAR
Fallegt og frábær-
lega staðsett um 
60 fm sumarhús á 
3.600 fm eignarlóð 
við Þingvallavatn, 
n.t.t. í landi Nesja 
við Hestvík í 
Grímsnes- og 

Grafningshreppi. Möguleikar á stækkun. Skógi- og 
kjarrivaxin lóð. Útsýnisstaður. V. 32,0 millj. 
Sigurður fasteignasali s. 896-2312  
eða ss@landmark.is

SUÐURBRAUT 2 – 220 HFJ.
 Mjög góð 3ja 
herbergja, 79,2 
fm íbúð á efstu 
hæð miðsvæðis í 
Hafnarfirði. Fallegt 
útsýni yfir höfnina 
úr stofu og eldhúsi. 
Flott staðsetning! 

Húsið hið snyrtilegasta að innan sem utan. 
V. 18,9 millj.  
Sigurður fasteignasali s. 896-2312  
eða ss@landmark.is

OPIÐ HÚS  
Í DAG  

KL.17:30-18:00 
 



Stærri eignir
Raðhús með bílsk. í Grafarholti

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

Nýbyggingar
Lóðir undir, einb. rað-par og 
fjölbýlishús í Urridaholti Garðabæ.

Til 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

Hæðir
Rúmgóð hæð með stórum bílskúr 
við Miklubraut

Nýkomin í sölu rúmgóð 108 fm hæð + 33 fm bílskúr á 
horni Miklubrautar og Engihlíðar í Reykjavík. Hæðin 
skiptist í tvær rúmgóðar stofur og tvö rúmgóð her-
bergi, eldhús og bað.  Í kjallara er stórt sameiginlegt 
þvottarhús og tvær sér geymsla sem er ekki inní birtri 
stærð skv. þjóðskrá. LAUS STRAX.  Verð 27,9 m. 
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Álfhólsvegur - Sérhæð í Kópavogi

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

4ra herb.
Veghús, 4ra herb.116,9 fm íbúð á 
tveimur hæðum.

Höfum fengið í sölu 116,9 fm íbúð á tveimur hæðum 
við Veghús í Grafarvogi. Neðri hæð skiptist í eldhús, 
borðstofu og baðherbergi, útgengi út á stórar suður 
svalir. Á efri hæð eru þrjú herbergi og stofa. Íkjallara 
er geymsla og hjóla og vagnageymsla.  Verð 24,9 
milj.  Uppl. veita sölumenn Valhallar. ATH. íbúðin er 
laus við kaupsamning.

Flétturimi - mjög góð íb. m. bílskúr 
og útsýni.

Til afhendingar strax ca 110 fm 4ra herb. íb. á 3.hæð 
(efstu) í mjög góðu fjölb. innst við Flétturima ásamt 
25 fm bílskúr. Sérinngangur. Góðar innr., parket, 
suðvestur svalir, fallegt útsýni, þvottaherb. í íb. Ásett 
verð 27,9 m. Lyklar á Valhöll.  Sölumenn sýna. 

Þórðarsveigur - lyfta- bílskýli

Rúmgóð 4ra herbergja endaíbúð á 4.hæð með stæði 
í bílageymslu í lyftuhúsi. þrjú svefnherbergi. Björt og 
góð stofa meðgluggum á fjóra vegu.  Fallegt útsýni. 
V.26,9 m Uppl. Sigþór S: 899 9787

4ra herb. íbúð við Veghús í 
Grafarvogi

Höfum  í sölu 112,8 fm íbúð  við Veghús í Grafarvogi. 
Íbúðin skiptist í eldhús, stofu, borðstofu, baðherbergi, 
þrjú rúmgóð herbergi, og þvottarhús.   Íkjallara er 
geymsla og hjóla og vagnageymsla.  Verð 25,5 milj.  
Uppl. veita sölumenn Valhallar. ATH. íbúðin er laus 
við kaupsamning.

3ja herb.
Glæsileg 3ja herb. við höfnina í 
Reykjavík

Höfum tekið í sölu fallega og sjarmerandi íbúð við 
Nýlendugötu í Reykjavík.  Íbúðin sem er stofa og 
tvö herbergi er á efstu hæð í nýlega viðgerðu húsi.  
Frábær staðsetning og útsýni yfir höfnina í Reykjavík.  
Íbúðin er mikið endurnýjuð, bæði að utan og innan.  
Óskað er eftir tilboðum í eignina, upplýsingar veitir 
Heiðar í s:693-3356

Seilugrandi - Laus v. kaupsamning

3ja herbergja íbúð á þriðju hæð.  Íbúðin er 79,3 fm og 
fylgir henni 30,9 fm stæði í bílgeymslu.  Til viðbótar 
er sérgeymsla í kjallara sameignar ca. 10 fm að 
stærð.  Tvö svefnherbergi m. fataskápum.  Góð inn-
rétting í eldhúsi.  Baðherbergi með baðkari og tengi f. 
þvottavél.  V. 25,7 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

2ja herbergja. 
Njálsgata 72. Endurnýjuð íb. 4.hæð 
(efstu). Opið hús. 

Opið hús mánudaginn 18.mars. kl. 18 - 18,30  
Njálsgata 72, 4.hæð, Endurnýjuð 40 fm 2ja herb. 
íb. á efstu hæð í góðu húsi á mjög góðum stað í 
miðbænum, örskammt frá Sundhöllinni.  Tilvalin 
fyrir Námsfólk og fl. Verð 12,5 m.  Sími á staðnum 
820-2205. 

Sumarhús
Leynir - Stutt frá Laugarvatni

53 fm fallegt og endurbætt hús í 5 mínútna aksturs-
fjarlægð frá Laugarvatni.  3200 fm eignarlandi. 
Hitaveita komin að lóðarmörkum.  Tvö svefnherbergi  
Stórt svefnloft þar sem 6-8 dýnur mætti hafa, tilvalið 
fyrir börnin bæði til leikja og hvíldar.  V. 14,5 millj.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Húsafell vandað hús

Afar vandað 81 fm sumarhús á steyptri plötu  á birki 
vaxinni lóð í eldri hluta Húsafellsskógar. Innbú fylgir 
með í kaupum.  Þrjú óvenju stór svefnherbergi og 
eru tvö með  tvíbreiðum  rúmum og það þriðja með 
kojum. Útgengt er á pall frá stofu sem er m. heitum 
potti. V. 24,9 millj. Uppl. Sigþór S: 899-9787

Sumarhús Laugarvatni

Fallegt sumarhús í landi Snorrastaða Laugarvatni.  
Eignin er staðsett á bakka Stekkár.  Húsið stendur á 
5000 fm eignarlandi og er m. vatni ásamt rafmagni, 
hitaveita . Stofa og eldhús eru í opnu rými ásamt 
borðkrók. Verönd og heitur pottur. Gamall og mikill 
trjágróður. Verð 9,5 millj.  Uppl. Sigþór S:899-9787

Skorradalur - Vandað hús

Glæsilegt 50,4 fm heilsárshús í landi Indriðastaða 
Skorradal og með frábæru útsýni yfir vatnið og 
nærsveitir. Tvö svefnherbergi auk svefnlofts. Stórir 
pallar. Hitaveita og kalt vatn ásamt rafmagni er til 
staðar. Heitur pottur á verönd. V. 19,5 m Uppl. Sigþór 
S: 899 -9787. 

Sumarhús – Borgarfirði - Gott verð.

Fallegt 60,0 fm  sumarhús á í landi Heyholts í Borgar-
firði, lóðin er kjarri vaxin. Tvö góð svefnherbergi, 
stofa og eldhús, Kamína er í stofu. Snyrting. Húsið er 
rafmagnskynt.  Sólpallur með nuddpotti. Staðsetter 
ca,10 km norðan við Borgarnes og er örstutt í góðan 
golfvöll, sundlaugar og alla þjónustu. Náttúrulegt 
birkikjarr . V 6,9 millj uppl.Sigþór s: 899 9787

Sumarhús - Öndverðarnes  
v. Þrastarskóg

Endurbyggður 63 fm bústaður á tæplega 4000 fm 
eignarlandi umvafinn fallegu kjarri. Heitt og kalt vatn. 
Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti, baðherbergi með 
sturtu. Eldhús m. fallegri innréttingu og stór og opin 
stofa.  Útgengt frá stofu á yfir 100 fm pall umhverfis 
bústað.  9 fm útigeymsla V. 15,5 millj.  Uppl. Jón 
Rafn S: 695-5520

Þóroddsstaðir - Við Svínavatn

80 fm sumarhús í góðu ástandi. 10 mínútna akstur 
til Laugarvatns.  Tvö rúmgóð svefnherbergi.  Tvær 
stórar stofur ásamt eldhúsi.  Pallur fyrir framan og til 
hliðar v. hús. 7400 fm lóð.  V. 11,0 millj.  Uppl. Jón 
Rafn S: 695-5520

Kiðjaberg - Frábært útsýni

Glæsilegt sumarhús í landi Kiðjabergs, steyptur kjall-
ari og hæð þar ofan á ásamt svefnlofti.  Eignin er 220 
fm að stærð. Þrjú stór svefnherbergi. Baðherbergi 
með  tengi f. þvottavél,  Stofa og eldhús eru í stóru 
opnu rými, stóri gluggar með glæsilegu útsýni.   V. 36 
mill.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Eldri borgarar.
Eldri borgarar - Einstakt tækifæri.  
Jökulgrunn við DAS.

Nýkomið í einkasölu eitt af þessum eftirsóttu einnar 
hæðar raðhúsum með innb. bílskúr alls 120 fm, á 
frábærum stað við Jökulgrunn, örfá skref frá DAS.  
Góðar innréttingar, parket, 2 svefnherb., góð stofa og 
innb. bílskúr. Laust fljótlega.  Selst skuldlaust. Verð 
39,9 millj. Uppl. veitir Ingólfur Giss. lg.fs. 896-5222
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ÓSKA EFTIR

Vantar ca 200 fm raðhús 
eða parhús í Grafarvogi. 
Nánari uppl. veitir Ellert í  

s: 893-4477

Vantar 3ja herbergja með 
sér inngangi. Nánari 

uppl. veitir Ellert í  
s: 893-4477

Vantar einbýlishús í 
Garðabæ, má kosta allt 
að 90 milj, uppl. veitir 

Bárður í s:896-5221

Vantar 3ja til 4ra herb.
íbúð í Linda, Kóra eða 

Sala - hverfi Kópavogs, 
uppl. veitir Bárður í 

s:896-5221

Skógarás - glæsileg - 5 svefnherb.
Glæsileg 130 fm ibúð að, íbúðin er 
hæð og rishæð. Hún var öll endur-
nýjuð í hólf og gólf 2007 á vandað-
ann og smekklegan hátt. Glæsilegt 
eldhús og baðherb. Sérþvottahús. 
Fimm svefnherbergi. Suðursvalir. 
Falllegt útsýni. Vandað parket á 
gólfum. Nýjar hurðir og skápar. Verð 
34.4 millj. Bárður H Tryggvason 
veitir upplýsingar í-896-5221.

Andarhvarf efri hæð ásamt bílskúr.
Glæsileg sérlega vel staðsett 
135 fm hæð ásamt 25 fm bíl-
skúr. Glæsilegt útsýni m.a. yfir 
Elliðarvatn. Þrú góð svefnherbergi. 
Stórar suðursvallir. Parket og flísar 
á öllum gólfum. V. 42,5m.  Nánari 
uppl. veitir Ellert 893-4477

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 svefnherbergi á teikningu, góð 
verönd, glæsilegt útsýni: Esjan, 
Sundin, Akrafjall, Geldinganes og 
fl. Ásett verð 62 millj. Uppl. veitir 
Ingólfur Gissurarson lg.fs. 896-5222 

Selbraut 72 Seltjarnarnesi.  
Opið hús þriðjudag

Opið hús þriðjudaginn 19. mars á 
milli 12 og 12.30. Gott vel skipulagt  
ca. 225 fm. einbýli á einni hæð með 
innbyggðum tvöföldum  bílskúr, 
annar skúr er innréttaður sem 
íbúð. Fjöldi svenfherbergja, arinn í 
stofu, frábær staðsettning, rétt hjá 
t.d. skóla,leikskóla og sundlaug. 
V. 68 m. Nánari uppl. veitir Ellert 
893-4477

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



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.

DREKAVELLIR 44 - HFJ
Fallegar 3ja-4ra herb. íbúðir í nýju 
6-íbúða húsi á góðum stað á Völlunum í 
göngufæri við leikskóla, skóla, íþrótta-
svæði, sundlaug og helstu þjónustu. 

Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan 
með gólfefnum. 

Sérinngangur, suðursvalir og verandir.  
Afhending í maí-júní. 
Verð á 3ja herb. 23,5 millj. og  
4ra herb. 27,9 millj.

 Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

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

skjalagerð

ORRAHÓLAR - RVÍK
Góð 58 fm 2ja herb. íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. 
Yfirbyggðar svalir m/opnanlegu gleri. Merkt 
bílastæði. Gott lán áhvílandi. Laus strax.  
Verð 15,5 millj.

LINDARBERG - HFJ
Fallegt 192 fm parhús ásamt 38 fm bílskúr á 
frábærum stað í Setberginu. 4 svefnherb. Sól-
stofa, suðursvalir og verönd. Gott útsýni.  
Verð 47,9 millj.

BIRKIBERG - HFJ
Sérlega fallegt og vel skipulagt 202 fm einbýli 
ásamt 35 fm bílskúr, samtals 237 fm á vinsælum 
stað í Setberginu. 5 svefnherb. Verönd m/
skjólveggjum og heitum potti. Verðlaunagarður 
og gata. Verð 64,9 millj.

HÁIHVAMMUR - HFJ
Fallegt 259 fm einbýli ásamt 43 fm bílskúr, 
samtals 302 fm á góðum stað í Hvömmunum. 6 
svefnherb. Auðvelt að gera aukaíbúð á neðri 
hæð m/sérinngangi.  Frábær útsýni yfir fjörðinn 
og víðar.  Verð 59,9 millj. 

BURKNAVELLIR - HFJ
Góð 71 fm 2ja herb. íbúð á 3. hæð í nýlegu lyftu-
húsi á góðum stað í jaðri byggðar. Suðvestur-
svalir. Í göngufæri við alla helstu þjónustu. Gott 
yfirtakanlegt lán frá Íbúðalánasjóði.  
Verð 17,9 millj.

ARNARHRAUN - HFJ
Falleg 75 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð með 
SÉRINNGANGI ásamt 22 fm stúdíóíbúð og 7 fm 
geymslu í kjallara, samtals 104 fm. Góð stað-
setning, miðsvæðis í Hafnarfirði. Verð 18,9 millj.

NÝTT

NÝTT

NÝTT
NÝTT

NÝTT

LÆKKAÐ VERÐ

SJÁVARÚTSÝNI

PANTIÐ SKOÐUN

50 ÁRA OG ELDRI

BLIKAÁS – HFJ
Glæsilegt, vel skipulagt 176 fm parhús ásamt 
30 fm bílskúr, samtals 206 fm á góðum stað í 
Áslandinu. 4 svefnherb. Verönd í suðvestur 
m/skjólveggjum, heitum potti og sturtu. Suð-
vestursvalir. Fallegt útsýni. Geymsluloft. Verð 
52,9 millj.

NÝTT

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800

gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

FAGMENSKA – REYNSLA – METNAÐUR

Hofakur 7 - Garðabæ

Opið hús kl 17-18 í dag, bjalla 103.
Glæsileg 141,8 fm 4ra herbergja enda 
íbúð Í góðu lyftuhúsi með útsýni og 
Stæði í bílgeymslu. Yfirbyggðar suður 
svalir með hita í gólfi. 

Verð 46,9 m.

Atvinnutækifæri í ferðamannaiðnaðinum
Til sölu mjög gott gistiheimili í vel 
staðsettu 488 fm í eigin húsnæði við 
Suðureyri. 

Gisting fyrir 35 manns í 17 herbergjum. 

Gott tækifæri á góðu verði.

Nýhöfn - Garðabæ - Sjávarútsýni
Mjög glæsileg 156,2 fm 4ra herbergja
enda íbúð með 30 fm suð-vestur þaks-
völum og frábæru útsýni út á sundin. 

Íbúðinni fylgir sér 24,7 fm bílskúr 
samtals 180,9 fm. Afar vönduð gólfefni, 
innréttingar og tæki, innfeld lýsing. 

Skeiðarvogur – 104 Reykjavík 

Mjög stílhreint, bjart og skemmtlegt enda 
raðhús á góðum stað við Skeiðarvog 
hannað af GUÐMUNDI KR. KRISTINS-
SYNI ARKITEKT. Húsið er samtals 187,4 
fm. með 27,3 fm. sér stæðum bílskúr.  

Verð 41 millj.

Laugavegur – 101 Reykjavík

Mjög snyrtileg og góð 183,1 fm íbúð á 
3ju hæð á góðum stað við Laugaveg. 
Stofur er stórar, bjartar og góðar. Tvö 
rúmgóð herbergi, góðir fataskápar. 
Eldhús er rúmgott. Baðherbergi er 
ágætt. Gólefni eru gegnheilt eikarparket, 
olíuborið. Geymsla er c.a 20 fermetrar. 
Sér bílastæði. Verð 47 millj.

Hvammskógur 41 - Skorradal
Glæsilegt 121,8 fm heilsárshús á frá-
bærum stað í landi Hvamms í Skorradal. 
Húsið hannað af Gassa arkitektum.
Húsið liggur í vinkil frá vestri til suðurs 
og fellur inn í landslagið og opnar sig 
móti Skorradalsvatni með bogadregnu 
formi og stórum glerflötum. Húsið skilast 
fullbúð að utan og fokhelt að innan.  
Verð 34. Millj.

OPIÐ  
HÚS 

Hraunbær - gott verð

Til sölu 56 fm 2ja herbergja íbúð í góðu húsi við 
Hraunbæ. Verð 14.9 m.

Digranesvegur – Kópavogur

Samtals 213,3 fm mjög snyrtilegt og gott einbýli 
á 2 hæðum með 49,3 fm bílskúr. Húsið er vel 
við haldið og talsvert endurnýjað! Garðurinn 
er glæsilegur, stór timburverönd og mikið skjól. 
Verð 49,9 millj.

Kirkjuvellir - Hafnarfirði

Erum með í sölu 2ja og 3ja herbergja íbúðir í 
góðum lyftuhúsum við Kirkjuvelli.

Háabarð- Hafnarfjörður

Snyrtilegt og vinalegt vel staðsett samtals 196,5 
fm einbýlishús á tveimur hæðum með bílskúr, 
fallegum garði og gróðurhúsi. Bílskúr er 30 
fm. Gott hús með mikla möguleika! tveir sér 
inngangar, t.d möguleiki að útbúa sér íbúð á efri 
hæð. Verð 39,8 millj.

Berjarimi – 112 Reykjavík

Laus við kaupsamning. Vel skipulögð og góð 
íbúð á 3. hæð auk bílskýlis í sérlega góðu 
fjölbýli á góðum útsýnisstað í Grafarvoginum. 
Íbúðin er samtals 113,5 fm. með bílskýli. 

Kórsalir - glæsileg hæð

Um er að ræða mjög glæsilega 245 fm íbúð á 
tveimur hæðum frábæru útsýni. Fernar svalir.
Sér hjónasvíta er í íbúðinni með glæsilegu  
baðherbergi, fataherbergi og sér  
svölum með heitum potti.

Lyngbrekka - sumarhús

Til sölu vandað 127 fm heilsársbústaður á góðum útsýnisstað. Húsið stendur á 5.200 fm eignar-
landi Með heitu og köldu vatni. 
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HÓLABERG -  
FÉLAG ELDRI BORGARA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ 
KL. 17:00 - 17:30. Vorum að fá í sölu 
119,5 fm 4ra herbergja  íbúð á 2. Hæð 
með sérinngangi  í nýju húsi fyrir eldri 
borgara. Íbúðin er afhent fullbúin 
með gólfefnum.  Glæsilegar Eikar 
innréttingar.  Parket og flísar á gólfum.  
Sameign verður fullbúin.  Tvö sérstæði 
í bílageymslu fylgja íbúðinni.  
Verð 45,8 millj. 

OPIÐ HÚS

ÁLFHÓLSVEGUR - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
Fallegt og vel við haldið 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 49,5 millj. 

HÁALEITISBRAUT MEÐ BÍLSKÚR
Falleg og mikið endurnýjuð 113 fm 4ra herb. enda íbúð á 4. hæð 
auk 21 fm bílskúrs (samtals 133,9 fm). Þrjú svefnherbergi, stór og 
björt stofa og borðstofa. Baðherbergi nýl. endurnýjað. Fallegar nýl 
innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Suður- og norðursvalir. Nýl. 
yfirfarið þak, skolp, dren og fl. Verð 28,5 millj. 

ÞORLÁKSGEISLI - 4RA HERBERGJA
Mjög falleg og rúmgóð 4ra herbergja íbúð í lyftuhúsi ásamt stæði 
í lokaðri bílageymslu. Eldhús opið í stofu með fallegri innréttingu. 
Stór og björt stofa með suðvestursvölum. Þrjú svefnherbergi. Fata-
herbergi. Þvottahús. Fallegt flísalagt baðherbergi. Verð 32.9 millj

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

SELJUGERÐI - EINBÝLISHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30 Tæplega 
300 fm einbýlishús á tveimur hæðum með aukaíbúð á jarðhæð og 
tvöföldum bílskúr. Önnur hæð: Björt og rúmgóð stofa með vestur-
svölum. Eldhús nýlegri innréttingu. Fjögur svefnherbergi.  Flísalagt 
baðherbergi með baðkari. Fyrsta hæð: Þrjú svefnherbergi. Eldhús 
með fallegri innréttingu. Stofa með vesturverönd.  Verð 69 millj.

HÁTEIGSVEGUR - 3JA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30. Mjög góð 
nýleg 104,8 fm 3ja herbergja íbúð við Háteigsveg. Anddyri með 
skáp og gestasnyrtingu.  Hol.  Eldhús með góðri innréttingu. Stór 
stofa með norðursvölum. Tvö svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi. 
Þvottahús innan íbúðar. Verð 28,9 millj.

SOGAVEGUR - 2-3JA HERBERGJA
Mjög góð 2-3ja herbergja íbúð á jarðhæð í tvíbýlishúsi. Stofa þaðan 
sem útgengt er á verönd og í garð til suðurs. Baðherbergi með 
baðkari. Eldhús með ágætri innréttingu og borðkrók.  Tvö svefnher-
bergi (var eitt stórt áður). 12 fm geymsluskúr sem er á lóðinni fylgir 
íbúðinni. Verð 18,5 millj.

DUGGUVOGUR 
307,5 fm iðnaðarhúsnæði ásamt 17,5 fm bílskúr. Húsnæðið er 
skipt niður í tvö bil í dag. Fyrra bilið er með inngang inná móttöku 
og eina skrifstofu. Atvinnusvæðið er gott með lítilli lageraðstöðu. 
Seinna bilið er inngengt beint á atvinnusvæðið með miklu plássi. 
Kaffistofa og snyrting er innst í bili. Bílskúrinn er tengdur seinna 
bilinu enn getur verið notaður sér. Verð 43 millj.

STRANDGATA - HAFNARFIRÐI
Fallegt og vandað atvinnuhúsnæði sem er kjallari, hæð og ris í 
sögufrægu húsi á frábærum stað í Hafnarfirði. Eignin býður upp á 
mikla möguleika. Í kjallara er verslunarrými (í leigu). Á hæðinni er 
gott opið rými með eldhúsi inn af. Í risi eru 3 herbergi og fundar-
herbergi. Húsið hefur fengið ágætt viðhald í gegnum árin. Einnig er í 
kjallara geymslurými með sérinngangi. Verð 54 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.

KJARRHÓLMI 4RA HERBERGJA
Vorum að fá í einkasölu  fallega og bjarta 101,5 fm 4ra herbergja 
íbúð (íbúð 89,5fm og geymsla 12fm ) á 2. hæð í fjölbýli í Fosvogs-
dalinum. Þrjú rúmgóð svefnherbergi og björt stofa með fallegu 
útsýni. Parket og flísar á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Áhv. ca. 22 
millj Verð 24,8 millj. 

SÓLEYJARIMI - 4RA HERBERGJA
Falleg 112,1 fm íbúð á 1. hæð með sérinngangi og stæði í bílskýli á 
góðum stað í Rimahverfinu. Stofa og borðstofa með vestursvölum. 
Eldhús með góðum innréttingum. Þrjú svefnherbergi, tvö þeirra með 
skápum. Flísalagt baðherbergi með baðkari og innréttingu. Þvotta-
hús innan íbúðar. Áhvílandi um 20 millj. frá ÍLS. Verð 27,2 millj.

MIKLABRAUT - M/AUKAHERBERGI
Mjög góð 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi með 
aukaherbergi í kjallara. Góð innrétting í eldhúsi. Rúmgóð stofa. 
Borðstofa með svölum (notuð sem herbergi í dag). Tvö svefnher-
bergi. Flísalagt baðherbergi. Aukherbergi í kjallara með aðgangi að 
snyrtingu. Áhv. ÍLS lán 21 millj. Verð 25,9 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. Auðvelt er 
að gera 4ða svefnherbergið í hluta af stofum. Góðar innréttngar. 
Parket, flísar og dúkur á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Suður-
svalir.  Stutt í skóla og aðra þjónustu. Verð 22,9 millj. 

GRANDARTRÖÐ - ATVINNUHÚSNÆÐI
Húsnæðið sem er nýlegt er með góðri innkeyrsludyr og tveimur 
göngudyrum. Við innkeyrluhurðina er vinnusalur með góðri lofthæð. 
Starfsmannaaðstaða og kaffistofa með innréttingu eru með sérinn-
gangi en yfir þeim rýmum er milliloft. LAUS STRAX. Verð 21.5 millj

RAUÐHELLA - ATVINNHÚSNÆÐI
Tvö 274 fm athvinnuhúsnæði. Lofthæð er mest ca. 6m og minst ca. 
5,10 m. Hurðin er ca. 4,20 m á hæð og ca. 4 m á breidd auk göngu-
hurðar. Möguleiki á ca. 60 fm millilofti.  Í dag eru þessir eignarhlutar 
einn stór salur. LAUS STRAX. Verð 22.5 millj.

VÖLVUFELL - ATVINNHÚSNÆÐI
521 fm atvinnuhúsnæði við Völvufell í Reykjavík. Húsnæðið er á 
tveimur hæðum. Á efri hæð er 131,2 fm. verslunar- og þjónusturými 
en neðri hæðin er 389,7 fm. Innkeyrsludyr. Eignin þarfnast endur-
bóta.  Miklir möguleikar. LAUS STRAX. Verð 31.5 millj.

RAUÐHELLA 5 - ATVINNUHÚSNÆÐI
Húsnæðið er 168 fm. Húsnæðið skiptist í stórann vinnusla með 
mjög mikilli lofthæð, salerni og tvær rúmgóðar skrifstofur. Búið er 
að gera milliloft yfir skrifstofum. Stór innkeyrsludyr. Lofthæð er mest 
ca. 6,0m og minst ca. 5,10 m. LAUS STRAX. Verð 14.2 millj.

LÆKJARMELUR - MOSFELLSBÆ
Vorum að fá í sölu í nýlegu atvinnuhúsnæði 125,4 fm rými sem er 
salur með millilofti (salur er 95 fm og milliloft 30 fm).  Góð aðkoma 
og eru innkeyrslu- og göngudyr í húsnæðið. Góð sameign. Lóð 
malbikuð. LAUST STRAX. Verð 12,3 millj. 

GJÁHELLA - ATVINNUHÚSNÆÐI
Gott 204 fm atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum við Gjáhellu í 
Hafnarfirði. Eignin skiptist í stóran sal á neðri hæð með stórri inn-
keyrsludyr. Sér gönguhurð fyrir efrihæðina. Eignin er fullbúin með 
vatni, hita og rafmagni en milliveggir eru ómálaðir. Eignin er laus til 
afhendingar. Verð 13,5 millj. 

BRENNUBYGGÐ - SUMARHÚS
110 fm sumarhús í byggingu, húsið er nánast fullbúið að utan og 
fokhelt að innan. Húsið stendur á steinsteyptum sökkli, hitalagnir 
lagðar í gólf. Sólpallur að mestu leyti kominn, frágangur að utan eftir 
eins og í kringum glugga og sólpall. LAUS STRAX. Verð 14.3 millj

LUNDEYJARSUND - GRÍMSNESI
Fallegt 43 fm sumarhús á 5000 fm leigulóð (Sjómannadagsráð) 
ásamt geymsluskúr og stórri timburverönd. Eignin hefur fengið gott 
viðhald. Kalt vatn og rafmagn er komið í bústaðinn en hitaveitan er 
kominn að lóðarmörkum. Lóðin er glæsileg og með miklum gróðri 
sem gefur gott skjól. Bústaðurinn selst með innbúi. Verð 10,5 millj.  

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Gott 214,2 m2 einbýlishús 
með bílskúr á stórri lóð við 
Akurholt 18 í Mosfellsbæ. Stór 
timburverönd með heitum potti 
og gróinn garður á þessum 
vinsæla stað í Mosfellsbæ. 
Húsið er talsvert endurnýjað. 
Gott skipulag. 5 herbergi og 
2 stórir sólskálar. Skipti 
mögulega 4ra herbergja íbúð í 
Mosfellsbæ. V. 46,9 m.

Akurholt 18 - 270 Mosfellsbær 

Mjög fallegt 174,6 m2 raðhús á 
tveimur hæðum með bílskúr við 
Hjallahlíð í Mosfellsbæ. Fallegt 
eldhús með borðkrók, rúmgóð 
stofa, 3-4 svefnherbergi, 
baðherbergi, gestasalerni, 
sér þvottahús og sjónvarphol. 
Hellulagt bílaplan og fallegur 
suðurgarður. V. 45,3 m.

Mjög fallegt 132,4 m2 endarað-
hús með innbyggðum bílskúr 
við Björtuhlíð í Mosfellsbæ. 
Gott skipulag. Þrjú svefnher-
bergi. Fallegar innréttingar 
og gólfefni. Steypt bílaplan, 
timburverönd og fallegur 
garður í suðvestur. V. 39,7 m.

Hjallahlíð 11 - 270 Mosfellsbær 

Bjartahlíð 8 - 270 Mosfellsbær

Hulduhlíð - 270 Mosfellsbær 

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

Klapparhlíð 24, íbúð 204 - 270 Mosfellsbær 

Mjög falleg 113,5 m2, 5 herbergja 
endaíbúð með fallegu útsýni á 2. hæð 
í 3ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð 24 
í Mosfellsbæ. Þetta er falleg og björt 
íbúð á vinsælum stað í Mosfellsbæ. 
Eignin er laus til afhendingar strax. 
V. 30,3 m.

Skipasund 18 - 104 Reykjavík 

194,9 m2 einbýlishús á tveimur hæðum 
m/risi og bílskúr við Skipasund 18 í 
Reykjavík. Í dag er húsinu skipt uppí 
tvær íbúðir. Hæð og ris 128 m2 og í 
kjallara er 66,9 m2 3ja herbergja íbúð. 
Eignin er laus til afhendingar strax. 
V. 49,9 m.

Reykás 21 - 110 Reykjavík

Rúmgóð og björt 100,1 m2, 3ja her-
bergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli 
ásamt 23,2 m2 bílskúr við Reykás í 
Reykjavík. Falleg íbúð, gott skipulag 
og fallegt útsýni. V. 28,9 m.

Laus strax

Tvæ
r íb

úðir

 
Hlíð – Kjós Glæsilegur 

70,2 m2 sumarbústaður við Hlíð 12A í landi 
Meðalfells í Eilífsdal, Kjósarhreppi. Um er að 
ræða glæsilegan sumarbústað byggðan árið 
2009. Stór timburverönd með girðingu, heitur 
pottur er á verönd. Húsið stendur á 4.896 m2 
leigulóð. Eignin er laus til afhendingar strax. 
V. 18,8 m.

 
Rósarimi 6 - 112 Reykjavík 

Falleg 77,2 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð, 
ásamt 22,8 m2 bílskúr við Rósarima 6 í 
Grafarvogi. V. 25,9 m.

 
Blíðubakki - 270 Mosfellsbær 

Glæsilegt 185,1 m2 24 hesta hesthús við 
Blíðubakka í Mosfellsbæ. Hesthúsið er 
upprunalega 26 hesta hús, þar af tvær 
graðhestastíur en hinar tveggja hesta. Húsið 
í dag rúmar 24 hesta þar sem reiðfata og 
reiðtygjageymsla var útbúin í einni stíunni, 
þessu er auðvelt að breyta til baka ef áhugi er 
fyrir hendi. V. 39,0 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, baðherbergi og þvotta-
hús innan íbúðar. Íbúðinni fylgir 5,9 
m2 sérgeymsla í sameign. V. 17,9 m.

Laus strax

Laus strax

Skipti möguleg

Erum með kaupendur 
að eftirfarandi:

Einbýli í Lindum, Kóp

3. Herb. Íbúð í  
Kópavogi 201,203

5. Herb. Íbúð í  
Kópavogi 201,203

4-5. Herb. sérhæð í  
Reykjavík 105

Funalind 11 – 5-6 herb. íbúð

Flott og fjölskylduvæn, 151 fm vel skipulögð 5-6 herbergja íbúð á 
tveimur hæðum, á frábærum stað í Lindahverfinu. Mikill lofthæð og 
hagstæð lán. Skólar, leikskólar og öll þjónusta í nágrenninu.  
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 18. MARS KL: 18:00-18:30. V. 39,9 M.

Garðhús 49 – Efri hæð m. bílskúr

Falleg, góð staðsetning og vel skipulögð 4. herb 151 fm efri hæð 
með bílskúr. Húsið er innst í botnlangagötu í fjölskylduvænu hverfi.  
Stutt í skóla, sundlaug, íþróttaaðstöðu, verslun og þjónustu.  
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 18. MARS KL: 17:00-17:30. V. 35,9 M.

Sunnuvegur 5 – Einbýli, Mikið endurnýjað

Fallegt og MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 5 herbergja einbýlishús á frábærum 
stað við lækinn í Hafnarfirði. Húsið er 148,8 fm að stærð ásamt 43,8 
fm bílskúr. Endurnýjað þak, gluggar, gler, þakkantur, rafmagn og ofnar. 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 19. MARS KL: 17:00-17:30. V. 45,9 M.

Kleifakór – Einbýlishús með útsýni

Glæsilegt og vel skipulagt 287 fm, 4 herb. einbýlishús staðsett á einum 
af fallegri útsýnisstöðum í Kópavogi. Fallegt eldhús og alrými með 
kamínu. Falleg gólfefni og gólfhiti, hátt til lofts og með halogen lýsingu. 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 19. MARS KL: 18:00-18:30. V. Tilboð.

Hótel Mosfell, Hella – Einstakt tækifæri!

Hótel með 53 herbergi og gistirými fyrir 106 manns í uppábúinn rúm.  Aðalrými hótelsins er á tveim hæðum og svo kjallari sem býður uppá 
mikla möguleika.  Næg bílastæði við húsið, vel frágengin og hirt lóð.  Stækkunarmöguleiki á hótelinu. Frábært tækifæri á einum besta stað á 
hringveginum. UPPLÝSINGAR GEFUR SIGURÐUR ÓLAFSSON Í SÍMA 822-8440. 
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Glæsilegt 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 15-23 ásamt bíla-
geymslu. 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 bíla-
geymslu 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. 

 
 KRISTNIBRAUT 5 EFRI HÆÐ

113 Rvk.  189 fm efri sérhæð.   Stór-
glæsilegt íbúð. Frábært útsýni. 

Vandaðar innréttingar og gólfefni.  
Innbyggður bílskúr 

 
REKAGRANDI

107 Rvk.  Snyrtilega og vel við haldin 
2ja herb íbúð, vel skipulögð. 

 
LANGHOLTSVEGUR

104 Rvk.  2ja herb. 60,4 fm. Miðhæð.   
Endurnýjað að utan. Verð 18,9 millj.  

 
LAUTASMÁRI

200 Kóp.   Mjög góð 3ja herb. Fallegar inn-
réttingar. Góð gólfefni.  Verð 24,5 millj. 

 
HVASSALEITI

103 Rvk.  4ra herb 111 fm í VR blokk-
inni.  Góð og snyrtileg íbúð í þessu 

vinsæla húsi.   

 
BLIKAHJALLI 6

200 Kóp.  Endaraðhús.  4 svefnher-
bergi.  Frábær staðsetning.  Falleg lóð.  

Verð 56,9 millj. 

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
ÁLFTAMÝRI

108 Rvk.  3ja herb. 82 fm. Mikið 
endurnýjuð, innréttingar og gólfefni.  

Verð 22,5 millj. Opið hús mánudag-
inn 18. mars frá kl. 12:00 til 12:30  

 
HVERFISGATA

105 Rvk.  104 fm 3ja herbergja íbúð. 
Mikið standsett, góð staðsettnign. 

Verð 35 millj. Opið hús mánudaginn 
18. mars frá kl. 17:00 til 17:30  

60 ára og eldri

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Aukaíbúð

EIKARÁS
210 Garðabær.  Einbýli.  
Glæsilegar innréttingar og 
gólfefni.  Innbyggður stór 
bílskúr.  Fallegur garður.  
Gott útsýni.  Fallegt hús 
hvar sem litið er. 

SÓLTÚN
105 Rvk.  3ja herb. Mjög 
falleg endaíbúð, vel 
skipulögð tvennar svalir, 
vandaðar innréttingar, 
stæði í bílageymslu,

HÁTÚN
105 Rvk.  Penthouse.  
Glæsileg eign.  Sérsmíðað-
ar innréttingar.  Innbyggð 
lýsing.  Frábært útsýni.  
Tvennar svalir.

NÝBYGGING

NÝ

LANGALÍNA 15-23

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

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

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

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

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

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

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Sími 568-5556 www.skeifan.is

Starfandi í yfir 27 ár!
Skýr svör – skjót þjónusta

VANTAR – VANTAR
Vegna mikillar sölu 
vantar allar stærðir 

eigna á skrá.



Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Góð eign
gulli betri

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Vesturtún 53 A - Álftanesi, parhús. 

Opið hús í dag á milli 18-18:30
Í dag býðst þér og þínum að skoða þetta fallega 96 fm parhús á einni hæð. Þrjú 
ágæt herbergi stofa, eldhús og bað, ásamt góðri geymslu. Parket og flísar eru 
á gólfum. Áhv. Lífsj. Lán c.a. 23,5 millj. Verð 31,9 millj. Allar nánari upp-
lýsingar veitir Ásmundur Skeggjason fasteignasali s- 895 3000.

 Hraunbær 5 herb. - Laus strax

Ágæt 5 herb. 138,3 fm. íbúð á 2. hæð í fimm íbúða húsi ofarlega í Hraunbæ. 
Verð kr. 26,9 millj. uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798. 

Matsölustaður - Gott tækifæri

Til sölu húsnæði , tæki og innréttingar matsölustaðarins Ömmu Habby á Súðavík. 
Húsið er byggt 1988 og er vel staðsett við sjávarsíðuna og fyrir framan staðinn 
er stór malbikuð lóð með þvottaplani. Staðurinn rúmar 35 manns í sæti og er vel 
tækjum búin og í góðu ástandi. Góð velta hefur verið yfir ferðamannatímann og 
hafa m.a. verið mikil viðskipti við erlenda veiðimenn af strandveiðibátum. Hér er 
gott tækifæri til að skapa sér atvinnu í fallegu umhverfi þar sem hefur verið mikil 
aukning ferðamanna. Verð: 7,9 m. Allar nánari upplýsingar veitir Brynjar s: 
533-6050 eða 698-6919.

OPIÐ HÚS

10 ára reynsla í fasteignaviðskiptum

S: 571-5800 Gsm: 697-3629 gudrun@garun.is www.garun.is

Guðrún
Antonsdóttir
lögg. fast.

Einkasala eða almenn sala, þá 
vinn ég með öllum fasteigna-
sölum á landinu til að þú seljir 
hratt og örugglega. Hringdu 
núna. Vantar eignir á söluskrá

Stílhrein, björt og flott 
íbúð á góðum stað. 
Parket og flísar á gólfi.  
Öll rými eru rúmgóð. 
Þvottaaðstaða inn í 
íbúð. Sér geymsla í 
kjallara. Góð aðkoma 
er að húsinu.

Opið hús þriðjudaginn 19 mars kl 20:00 - 20:30

OPIÐ HÚS

Glæsilegt og vandað, 
fjölskylduhús. Um er 
að ræða 179,fm parhús 
á 1. hæð með bílskúrs, 
en auk þess er óskráð 
vinnuherbergi tæpir 
15 fm,  samtals 194fm. 
Timbur verandir bæði 
til suðurs og norðurs 
og skjólveggir.

Bókið skoðun

Um er að ræða flotta 
RETRO íbúð á annari 
hæð í góðri blokk. 
Búið er að klæða 
yfir svalirnar. Eignin 
er vel með farin og 
nálægt skóla og annari 
þjónustu

Opið hús mánudaginn 18 mars kl 18:00 - 18:30

OPIÐ HÚS

Grundarstígur 24 - 101 RVK.
Verð 26.9M • 2ja herb. • Stærð 69,4fm

Bjarkarás - 210 GB.  
Verð 62.5M • Parhús. 4 herb. • Stærð 194fm

Austurberg 6 - 111 RVK. 
Verð 21.5M • 4ra herb. • Stærð m bílsk.112.5fm

Suðurlandsbraut 22  |  Opið mán. – fös. frá kl. 9–17  |  Sími 530 6500
www.heimili.is

Boðaþing 10-12

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

NÝJAR ÍBÚÐIR FRÁ HÚSVIRKI HF. FYRIR 55+

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

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

Eignin er öll nýtekin í gegn og er hún 371ferm með 2 fastanúmerum.
Eign sem hefur mikla nýtingar möguleika td gistiheimili, veitingarstað eða 
skrifstofuhúsnæði. Eldvarin skjalageymsla, tölvuskápur og nýlegt loftræsti-
kerfi. Í dag er hún nýtt sem glæsilegt einbýlishús. Fleiri myndir á asberg.is

Glæsileg eign við  
Hafnargötu 58 í Reykjanesbæ

Hafnargata 27 • 230 Keflavík 
Símar 421 1420 / 421 4288 
asberg@asberg.is • asberg.is

Jón Gunnarson löggiltur fasteigna- og skipasali

Eignin er öll nýtekin í gegn og er hún 371ferm með 2 fastanúmerum

Save the Children á Íslandi

Sími 585 8300   |   www.postdreifing.is

Við flytjum þér 
góðar fréttir

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is
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Upp með 
hendur,

Hver villLæra,
Hvar ogHvenær
sem er?

Martölvan er þekkingar- og 
þjónustufyrirtæki á sviði 
tölvu- og fjarskiptatækni. 

Fyrirtækið er staðsett á Höfn í 
Hornafirði en veitir fyrirtækjum og 
einstaklingum um allt land góða 
og faglega þjónustu á hagkvæman 
hátt. Ein fjölmargra vara sem fyrir-
tækið selur er Birch-afgreiðslubún-
aður sem notið hefur mikilla vin-
sælda víða um heim undanfarin 
ár. Stefán Brandur Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Martölvunnar, segir 
búnaðinn vera að mörgu leyti hefð-
bundið afgreiðslukerfi sem hægt 
sé að setja upp með kassakerfis-
hugbúnaði. „Birch leggur mikla 
áherslu á einfalda og fyrirferðar-
litla hönnun. Fyrirtækið framleið-
ir allan búnað fyrir afgreiðslukerfi, 
svo sem afgreiðslutölvur, peninga-
skúffur, afgreiðsluprentara, strika-
merkjalesara og miðaprentara. 
Vörurnar eru framleiddar í Taív-
an og hafa stóra markaðshlutdeild 
í Asíu. Nú er fyrirtækið að hasla sér 
völl í Evrópu og víðar og er meðal 
annars komið á markað hérlendis.“

Nánast viðhaldsfrír
Martölvan selur einnig Touch-
Suite-afgreiðslukerfi sem hægt er 
að fá sett upp á vélinni en sjálfur 
vélbúnaðurinn gengur með öllum 
afgreiðslukerfum að sögn Stef-
áns. „Allur búnaður vinnur með 
eða án OPS-rekla og er mjög breitt 
úrval af tengimöguleikum. Margir 
kaupa allt í einum pakka en stund-

um eiga fyrirtæki hugbúnað fyrir 
og þurfa bara að endurnýja vélbún-
aðinn. Þetta er tvímælalaust nett-
asti vélbúnaðurinn á markaðnum 
í dag. Hann er úr áli og inniheld-
ur enga hreyfanlega hluti eins og 
viftur eða harðan disk og svo er 
hann nánast algjörlega viðhalds-
frír. Þessir þættir greina hann frá 
sambærilegum búnaði hérlend-
is auk þess sem hann er tæknilega 
lengra kominn en annar búnaður 
sem seldur er hér á landi.“

Afgreiðslubúnaðurinn hent-
ar f lestum gerðum verslunar og 
þjónustu að sögn Stefáns. „Birch-
búnaðurinn er mjög algengur í 
sérverslunum, veitingahúsum og 
börum, söluturnum og í raun pass-
ar hann vel við f lestar atvinnu-
greinar. Afgreiðslubúnaðurinn er 
einnig á mjög samkeppnishæfu 
verði þar sem við fáum hann milli-
liðalaust frá framleiðanda.“ 

Stefán segir búnaðinn vera þann 
eina hérlendis sem býður upp á að 
hafa skjáinn, tölvuna og slippara-
prentarann í einu stykki. „Þannig 
þurfa fyrirtæki ekki að vera með 
snúrur um allt enda er þetta lítið 
og nett tæki. Martölvan býður upp 
á heildarlausn á þessu sviði. Fyrir-
tæki geta fengið hjá okkur kassa-
kerfi með hugbúnaði, afritun og 
allri þjónustu hjá okkur. Margir 
viðskiptavinir okkar hafa einmitt 
kosið þá leið enda afar þægilegur 
kostur fyrir þau.“

Aðrar góðar vörur
Af öðrum vörum Martölvunn-
ar nefnir Stefán verðskanna sem 
verslanir setja upp sem gerir við-
skiptavinum kleift að athuga hvað 
vörur kosta. „Einnig seljum við 
þráðlausan netbúnað sem nýtist vel 
í verslun og alls staðar þar sem þarf 
að hafa mörg tæki á litlu svæði eða 
þar sem aðstæður eru erfiðar eða 
háar gæðakröfur. Þessi net byggja á 
ákveðinni sýndartækni sem tekur á 
öllum göllum í þráðlausum netum 
og útrýmir þeim. Við seljum einn-
ig netbúnað sem tengir ólíka staði 
saman auk þess sem við bjóðum 
upp á öryggisbúnað fyrir netin, 
vírus varnir og eldveggi og síur. 
Þessar lausnir gera til dæmis fyrir-
tækjum og skólum kleift að stýra 
betur netumferð starfsmanna og 
nemenda, til dæmis á Facebook.“ 

Martölvan selur einnig tölvu-
stýrð áfengisafgreiðslukerfi frá 
Berg Controls sem er að sögn Stef-
áns leiðandi á þessu sviði síðustu 
fjörutíu árin. „Með þessum kerf-
um er tryggt að bæði kaupandi og 
seljandi drykkjarins geti gengið að 
því vísu að skammturinn sé hvorki 
of né van. Áfengiskerfin geta verið 
sjálfstæð birgða- og mælikerfi eða 
tengst sjóðsvélum og kassakerf-
um beint þannig að greiðsla eða 
skýring þarf að tengjast öllu not-
uðu áfengi. Þeir sem hafa notað 
þessi kerfi erlendis hafa allir verið 
á einu máli um hagkvæmni og kosti 
þeirra.“

Nettasti vélbúnaðurinn 
á markaðnum 
Birch-afgreiðslubúnaðurinn hefur notið mikilla vinsælda víða um heim 
undanfarin ár. Búnaðurinn er nettur og fallega hannaður og hentar verslunum og 
þjónustuaðilum í flestum atvinnugreinum. Þar sem Martölvan fær búnaðinn beint 
frá framleiðanda getur verslunin boðið hann á mjög samkeppnishæfu verði.

Hér má sjá þráðlausan 
strikamerkjalesara á stærð 
við kreditkort en Martölva 
selur allan auka búnað; 
prentara, strikjamerkjales-
ara, skúffur og fleira.

Falleg og nett, sambyggð 
tölva,snertiskjár og 
prentari.
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BORGAÐ MEÐ PAPPÍR
Það voru Kínverjar sem sáu sér 
fyrstir hag í að stunda viðskipti 
með fjármuni í formi prentaðra 
pappírsseðla. Á tíundu öld gáfu 
kínversk yfirvöld út fyrirskipun um 
að þungir járnpeningar, sem þjóðin 
hafði notað sem gjald-
miðil, 
hefðu 
of lítið 
verð-
gildi. Í 
kjöl-
farið var 
lands-
lýður 
hvattur 
til að 
skila 
mynt 
sinni til 
kaup-
manna 
sem í 
staðinn 
afhentu 
fólkinu handskrifaðar 
kvittanir fyrir inneigninni. Snemma 
á elleftu öld tóku stjórnvöld við 
af kaupmönnum og prentuðu 
opinberar pappírskvittanir sem 
nota mátti sem peninga. 

Fyrsti búðarkassinn var hannaður af bareig-
andanum James Ritty árið 1879 en hann var 
orðinn langþreyttur á að barþjónarnir stungu 
hluta innkomunnar í vasann. Löngu fyrir 
þann tíma höfðu menn komið sér upp aðferð-
um til að fylgjast með viðskiptum. Reikning-
ar voru í upphafi gerðir í sand eða á plötur sem 
sandi var stráð á. Markaðir voru dálkar í sand-
inn og í dálkana var síðan raðað smávölum 
sem nefndar voru calculi eða lapuli. Völurnar 
voru gjarnan úr fílabeini eða öðru endingar-
góðu efni og voru geymdar í öskjum. 

Dálkarnir í sandinum voru undanfarar 
talnagrinda sem byrjað var að nota fyrir 4500 

árum í Mið-Austurlöndum en voru þróaðar af 
Egyptum og Kínverjum. Til er fjöldi mismun-
andi talnagrinda.

Rómverskar talnagrindur, sem varðveist 
hafa, eru með allmörgum þvergrindum, tví-
skiptum þannig að fjórar perlur eru öðrum 
megin en ein (eða tvær) hinum megin. Staka 
perlan táknar fimm en hinar fjórar eina ein-
ingu hver. Þannig er hægt að tákna allar tölur 
frá einum upp í níu. Slíkar talnagrindur eru al-
þekktar í mörgum menningarsamfélögum og 
hafa verið notaðar í Austur-Asíu til skamms 
tíma.

Heimild: Vísindavefur Háskóla Íslands

Foveri búðarkassans

ÚR SÖGUNNI
Það hefur margt breyst í versl-
unarrekstri í miðbæ Reykjavíkur 
frá því að Kringlan opnaði fyrir 
rúmum 25 árum. Verslanir lifðu 
lengi í miðborginni. Skóversl-
unin Hvannbergsbræður var 
ein þekktasta búðin í Reykjavík 
á síðustu öld. Bræðurnir Jónas 
og Erlendur Hvannberg opnuðu 
hana sem skóverkstæði og 
skósölu árið 1916 en Erlendur 
féll frá árið 1918. Verslunin var 
fyrst starfrækt í leiguhúsnæði í 
Hafnarstræti 15 þar sem hún var 
til ársins 1921. Þá flutti hún í nýtt 
hús Eimskipafélagsins og var þar 
staðsett í 50 ár eða til 1971 er 
hún flutti á Laugaveg 24. Sonur 
Jónasar, Gunnar, tók við rekstri 
verslunarinnar eftir föður sinn og 
rak hana ásamt eiginkonu sinni, 
Ebbu.
Á vefnum 101 Reykjavík eru 
skemmtileg ummæli eftir Ebbu 
úr viðtali sem birtist árið 1982. 
Þar segir hún: „Nei, ég vil ekki loka 
Laugaveginum fyrir bílaumferð, 
a.m.k. ekki í náinni framtíð. Ég 
tel að Laugavegurinn anni á full-
nægjandi hátt þeirri bílaumferð 
sem um hann fer í dag. Ef 
bílaumferð yrði bönnuð myndi 
það t.d. valda öldruðu fólki og 
fötluðum miklum vandræðum og 
myndi gera þeim erfiðara um vik 
að versla hér við Laugaveginn.“
Skóverslunin Hvannbergsbræður 
lokaði árið 1996.



BÍLAR &
FARARTÆKI

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

PEUGEOT 307 xt. Árgerð 2006, ekinn 
83 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.080.000. Rnr.990329.

MMC Pajero 35” dísel. Árgerð 2007, 
ekinn 162 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.990.000. Rnr.990347. VERÐ NÚ 
kr: 4.490.000,-

KIA Sportage km crdi. Árgerð 2006, 
ekinn 148 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
1.690.000. Rnr.990340.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Wv póló árg. 2000 1,4 beinsk. 5 dyra 
ek. 195 þús. grásanseraður toppbíll 
skoðaður ‚14 verð 350 þúsund gsm 
8682352.

RANGE ROVER SPORT 2006 
HSE

Leður, topplúga, sjálfskiptur, 18” 
álfelgur. Topp eintak. Verðtilboð 3.990 
þús. Uppl. í 824 6600.

 0-250 þús.

TILBOÐ 250ÞÚS.
Peugeot 306, 2000, ek. 160þús, 
skoðaður 14, ný kúpling ný tímareim, 
5 dyra og 5 gíra, S: 8919847

 Bílar óskast

0-250 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða allt. 
Jeppa, fólksbíl. Má þarnast lagfæringar. 
Sími 857 9326.

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 
615 1815 eða sendu sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Lyftarar

Til sölu Toyota rafm.lyftari - Árgerð 
2005 - Lyftigeta 2.500kg - Lyftihæð 
4,7 m - Hliðarfærsla - Kraftvélar s. 
535-3500.

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

 Bílaþjónusta

Vel búnir og öflugir bílkranar og 
vörubílar í hvers kyns hífingarvinnu og 
flutninga. DS-LAUSNIR ehf 561-8373.

 Bátar

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

Standveiðibátur m/öllu. Fylgir: Ehf. Kt. 
og tvær rúllur. Verð 3.490 þús. Uppl. í 
s. 618 3074 og 840 3011.

 Vinnuvélar

VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk-trukkadekk Stærðir 
23,5R25-26,5R25-29,5R25-1800R33-
1600R25. O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

 Varahlutir

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

JAPANSKAR VÉLAR 
 DALSHRAUN 26, 220.

Erum að rífa m.a. parjero ‚03, 
outlander ‚04, L-200 ‚02-‘07, sorento 
‚08, sporage ‚06, picanto ‚06, swift ‚04-
‘10, vitara ‚98-‘05, kyron ‚07, avensis 
‚04, xtrail ‚08. Eigum úrval varahluta 
í Japanska og Kóranska bíla. Kaupum 
bíla. Opið 8-18 virka daga. S. 565 3400 
& 893 2284. www.japanskarvelar.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.

 Viðgerðir

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

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 
sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. 
í s. 663 5315.

 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.

STIGAGANGAHREINSUN.IS
Teppahreinsun, veggjahreinsn, 
bónvinna. Pawel S. 842 6522.

 Garðyrkja

 Bókhald

SKATTFRAMTÖL 
EINSTAKLINGA Á
 AÐEINS 3000.-KR.

Gaius bókhaldsþjónusta, s 892 5784.

Til sölu

| SMÁAUGLÝSINGAR | 

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

Lyngháls 5, 
110 Reykjavík
Sími 578 6300 
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is
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smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

SKATTFRAMTAL 2013
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 / 897-
1877. www.fob.is.

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

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.

 Málarar

BJÖSSI MÁLARI KEMUR 
HÚSINU Í STAND!

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

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

 Nudd

Klassískt slökunarnudd rvk 101, s: 
8416795 Júlija.

Heilnudd, úrvals nudd fyrir alla. 
Nuddstofan PT sími. 669 0802.

Slökunarnudd í miðbæ Reykavíkur. S. 
694 7881 Zanna Volkova.

 Tölvur

 Spádómar

MIÐLA TIL ÞÍN, ÞVÍ SEM 
ÞEIR SEM FARNIR ERU 

SEGJA MÉR UM FRAMTÍÐ 
ÞÍNA.

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

 Skemmtanir

Upplestur úr fagurbókmenntum 
við ýmis hátíðleg tækifæri. Hjalti 
Rögnvaldsson leikari s. 776 3890.

 Rafvirkjun

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

 Önnur þjónusta

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

Húsasmíðamestari (byggingastjóri) 
með góð flekamót getur tekið að sér 
uppslátt á nýbyggingum. Uppl. í s. 
840 6100.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Þvottavélar, ísskápar, þurrkara 10 KG, 
uppþvottavélar, örbylgjuofnar á 5Þ, 
hjólastóll, borðtölva. S. 896 8568.

20% 
FERMINGARAFSLÁTTUR

Allir saltkristalslampar á 20% 
fermingarafslætti út mars mánuð. 
Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata), 200 
Kópavogi. Opið mán-fös: kl 14-18, lau: 
kl 12-15. Sími 517-8060. www.ditto.is

 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

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

Nudd Nudd Nudd tilboð í dag, 
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469. 
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

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.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

 Geymsluhúsnæði

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

STARFSKRAFTAR ÓSKAST Í 
VEIÐIBÚÐ.

Frá apríl til sept. en þó 
samkomulags atriði.Þekking á 

stangveiði og stundvísi skilyrði. 
Þægilegt sumar starf í góðu 

umhverfi.
Sendið umsóknir og ferilskrá á 

zircon@simnet.is

 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.

Ferskar fréttir
á Facebook!

facebook.com/frettabladidffacebooookk.com/f

Splæstu á eitt like á Fréttablaðið á Facebook 
og fáðu ferskustu fréttirnar á síðuna þína. 
Heppinn vinur Fréttablaðsins vinnur iPad.
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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 

Brúnastaðir - 112 Rvk.
Glæsilegt, rúmgott 
einbýli með tvöföldum 
bílskúr á frábærum 
stað í Staðahverfinu í 
Grafarvogi. Húsið er 
steinhús, byggt 1999, 
en endurinnréttað að 
stórum hluta árið 2007. 
Flísar og parkett á 
gólfum, innfeld lýsing 
að hluta. V- 72 millj.

Lundur - 200 Kóp
Stórglæsileg 144,3fm 3 
herb.íbúð á 5 hæð með 
frábæru útsýni í Lundi 
í Kópavogi. Eignini 
fylgir stæði í lokaðri 
bílgeymslu. Yfirbyggðar 
10,5fm flísalagðar 
svalir. Tvær lyftur. 
V-52,9 millj.

Fannborg - 200 Kóp
Mjög góðar 38,2 - 40 
fm studeóíbúðir á 
mismunandi hæðum.  
Íbúðirnar eru allar 
nýstandsettar.  skiptast 

í forstofu með skápum, 
baðherbergi með 
sturtuklefa, eldhús og 
stofu / svefnherbergi. 
V - 14,8 - 15,5 millj.

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

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

Lautasmári - 201 Kóp
Mjög falleg og 
snyrtileg 94,6fm 3herb. 
íbúð á 2 hæð ásamt 
24,5fm bílskúr, samtals  
119,1 fm, vel staðsett í 
þessu vinsæla hverfi. 
V-29 millj

Laugavegur - 101 Rvk
Mjög rúmgóð og falleg 
94,2fm 3 herb.íbúð á 4 
hæð í góðu húsi í mið-
borginni. V - 30,5 millj

Nýbýlavegur - 200 Kóp
Vel skipulögð, stór-
glæsileg 3 herb. 104,2 
fm íbúð á jarðhæð í 
nýlegu (byggt 2008) 5 
íbúða húsi.  V-30 millj

Gyðufell - 111 Rvk
Mjög snyrtileg 4ra 
herb.íbúð á 3 hæð 
með yfirbyggðum 
suðursvölum. Eignin 
er laus til afhendingar 
strax. Ekkert áhvílandi.
SKIPTI Á STÆRRI EIGN 
KEMUR TIL GREINA. 
V- 17,5 millj.

Vantar allar gerðir eigna á skrá

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

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

Flugumýri í Mosfellsbæ. 
Mjög gott 970 fm. atvinnuhúsnæði í Mosfellsbæ.  4 stórar 
vinduhurðir. Malbikað bílaplan og athafnasvæði. Góð 
aðkoma.   1841

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

Furugrund
Falleg  66  fm.  íbúð á 2.hæð á þessum vinsæla stað í 
Fossvoginum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Svalir. 
Rólegt og fallegt hverfi.  V. 18,7 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

Engjavegur.
Tveggja hæða parhús. Mjög mikið endurnýjað á smekk-
legan hátt. Samtals 270 fm.  Eignarlóð, 765 fm. Glæsileg 
eign á flottum stað í sveitasælunni.   8396

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

Grenibyggð.
Mjög fallegt 164 fm. parhús í flottu viðhaldi á þessum vinsæla 
stað í Mosfellsbæ.  Góðar innréttingar. 4 svefnherbergi og 2 
baðherbergi. Heitur pottur.  Allt fyrsta flokks. Fallegur garður. 
Sólpallur og hellulagt pílaplan með hita.  V. 41,6 m.  8582

Bergstaðastræti. 
Mjög falleg  92 fm.  3-4. herb. íbúð á jarðhæð í þessu 
fallega húsi við Bergstaðastræti í Þingholtunum. Húsið er 
í góðu viðhaldi. Nýlegt eldhús, fallegt baðherbergi. Glæsi-
legur garður.  V. 29,8 m.  8580

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
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

GUÐBJÖRN ÞORSTEINSSON 
Furulundi 13e, Akureyri,

er látinn. Útför hans fer fram frá Akureyrar-
kirkju fimmtudaginn 21. mars klukkan 13.30.

Elín Anna Kröyer
Margrét Guðbjörnsdóttir Kröyer
Þorsteinn Guðbjörnsson Ragnheiður Guðmundsdóttir
og afabörn.

VirðingReynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn

www.kvedja.is

571 8222
82o 3939 svafar

82o 3938 hermann

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Okkar ástkæra,

MARGRÉT GUÐMUNDSDÓTTIR 
sem lést 13. mars á Hrafnistu í Hafnarfirði, 
verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju 
fimmtudaginn 21. mars kl. 13.00.

Stefán Gunnlaugsson
Gunnlaugur Stefánsson   Sjöfn Jóhannesdóttir
Guðmundur Árni Stefánsson   Jóna Dóra Karlsdóttir
Ásgeir Gunnar Stefánsson   Sigrún Björg Ingvadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Þær Aldís Geirdal Sverris-
dóttir, Anna Björg Guðjóns-
dóttir, Claudie Ashonie 
Wilson og Guðrún Lilja 
Sigurðardóttir skipa mál-
flutningslið Háskólans í 
Reykjavík sem heldur til 
Washington í lok mars til 
að taka þátt í alþjóðlegri 
keppni laganema. Þær höfðu 
betur gegn liði Háskóla 
Íslands í landskeppni í mál-
flutningi fyrir stuttu. 

Í Washingon mætast lið 
frá öllum heimshornum sem 
sigrað hafa í landskeppnum 
síns heimalands. 

Þórdís Ingadóttir, dósent 
við lagadeild HR og þjálf-
ari liðsins, segir keppni 
af þessu tagi umtalsverða 
áskorun. „Í keppninni er 

verið að ræða krefjandi lög-
fræðiefni á sviði þjóðaréttar 
og mannréttinda. Þátttaka 
í keppni af þessu tagi og 
slíkri stærð er því mikil og 
góð þjálfun fyrir málflutn-
ingsmenn framtíðarinnar,“ 
segir hún.

Þetta er í 54. skipti sem 
Philip C. Jessup-málflutn-
ingskeppnin er haldin. Hún 
er sú stærsta sinnar teg-
undar með þátttakendum 
frá meira en 550 háskólum. 
Í keppninni eru flutt mál 
sem eru búin til sérstak-
lega fyrir þennan vettvang 
og fjalla um milliríkjadeil-
ur. Liðin þurfa að undir-
búa bæði málflutning og 
greinargerðir.

 - gun

Í alþjóðlega keppni
Laganemar úr HR keppa fyrir Íslands hönd í heimsmeistarakeppni í málfl utningi í lok mars.

Verkið sem ég spila heitir Symphonie 
espagnole og er eftir Édouard Lalo,“ 
segir Stefanía Gunnarsdóttir fiðlu-
leikari sem í kvöld stígur á svið sem 
einleikari á fiðlu með sinfóníuhljóm-
sveit Tónlistarskólans í Reykjavík á 
tónleikum í Neskirkju. Hún er yngsti 
einleikari sem spilað hefur með hljóm-
sveitinni, aðeins fjórtán ára gömul, 
en í nóvember á síðasta ári varð hún 
hlutskörpust í keppni sem haldin var 
milli einleikara um að fá að leika með 
hljómsveitinni á þessum tónleikum. 
Er það ekki mikill heiður? „Jú, rosa-
legur. Ég bjóst alls ekki við að vinna 
keppnina, það voru svo margir góðir 
sem tóku þátt. Ég hef aldrei spilað 
með svona stórri hljómsveit,“ segir 
Stefanía en kannast þó ekki við að 
vera nema hóflega stressuð. „Ég er 
miklu meira spennt fyrir þessu held-
ur en stressuð,“ segir hún. 

Stefanía hefur lært á fiðlu frá 
þriggja ára aldri, fyrst í Suzuki-
skólanum en síðustu árin hjá Guð-
nýju Guðmundsdóttur, fyrrum kons-
ertmeistara Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands. Fiðluleikurinn er þó ekki eina 
áhugamálið því hún hefur einnig æft 
ballettdans frá fjögurra ára aldri og 
segist eiga erfitt með að gera upp á 
milli tónlistarinnar og dansins. „Mér 
finnst bæði svo geðveikt skemmti-
legt,“ segir hún. „Ég gæti aldrei valið 
á milli. Mig langar bara til að halda 
áfram að dansa og spila eins lengi og 
ég get.“

En væntanlega þarftu að velja 
annað hvort til að gera að framtíð-
arstarfi? „Ég veit það, en mér finnst 
það rosalega erfitt val. En ef ég myndi 
ákveða að gera fiðluleikinn að karríer 
þá myndi ég vilja fara í Juilliard-skól-

ann í New York. Það er draumurinn.“
Stefanía viðurkennir að ekki gef-

ist mikill tími til að sinna öðrum 
áhugamálum en eitt áhugamál í við-
bót leyfir hún sér þó að stunda. „Mér 
finnst mjög gaman að sauma og hanna 

föt sjálf með vinkonu minni sem ég 
sauma svo á saumavélina mína. Mig 
mundi alveg langa til að fara í fata-
hönnun, en ég held ég sé samt betri 
í hinu svo ætli ég haldi mig ekki við 
það.“    fridrikab@frettabladid.is

Dreymir um að 
komast inn í Juilliard
Stefanía Gunnarsdóttir leikur einleik á fi ðlu á tónleikum sinfóníuhljómsveitar Tónlistar-
skólans í Reykjavík í kvöld. Hún er yngsti einleikari sem leikið hefur með sveitinni, aðeins 
fj órtán ára gömul. Fiðluleikurinn er þó alls ekki eina áhugamálið.

EKKERT STRESSUÐ  Stefanía segir það mikinn heiður að fá að leika með hljómsveitinni á 
tónleikunum, en hún sé þó meira spennt en stressuð. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SIGURLIÐIÐ MEÐ FORSETA OG DÓSENT  Guðmundur Sigurðsson, 
forseti lagadeildar HR, Aldís Geirdal Sverrisdótir, Claudie Ashonie 
Wilson, Anna Björg, Guðrún Lilja og Þórdís Ingadóttir dósent.

Þennan dag árið 1965 fór geimfarinn 
Aleksei Leonov fyrstur manna út fyrir 
geimflaug sína og gekk fyrstu geimgöng-
una sem farin var. Geimleiðangurinn fékk 
heitið Voskhod 2 og voru tveir menn um 
borð í geimflauginni, Leonov sjálfur og 
Pavel Belyayev. Geimgangan varði í níutíu 
mínútur en hún hófst yfir landamærum 
Súdans og Egyptalands í Norður-Afríku og 
lauk yfir austurhluta Síberíu.

Á þessum tíma stóð geimkapphlaup 
Sovétríkjanna og Bandaríkjamanna sem 
hæst og var geimgangan einn nokkurra 
sigra sem Sovétríkin unnu við upphaf 
kapphlaupsins. Bandaríkin bættu þó upp 

ósigurinn með tímanum og gekk Neil 
Armstrong meðal annars fyrstur manna á 
tunglinu rúmum fjórum árum síðar.

Geimgangan gekk ekki alveg sem skyldi 
því Leonov átti í mestu vandræðum með 
að komast aftur inn í geimflaugina eftir 
að hafa gengið í geimnum. Búningur 
kappans virkaði ekki nógu vel og hitnaði 
svo mikið að sviti safnaðist fyrir inni í 
honum sem náði Leonov upp að hnjám. 
Lendingin heppnaðist heldur ekki vel því 
félagarnir lentu í miðri Síberíu og þurftu 
að dvelja heila nótt aleinir innan um 
grimma úlfa áður en björgunarliðið náði 
til þeirra.

ÞETTA GERÐIST 18. MARS 1965

Rússar ganga í geimnum
MERKISATBURÐIR
37 Caligula verður keisari Rómar.
731 Gregoríus 3. verður páfi.
1229 Friðrik 2. keisari krýnir sjálfan sig konung Jerúsalem í 
sjöttu krossferðinni.
1760 Embættið landlæknir, landfysikus, er stofnað á Íslandi 
með úrskurði Danakonungs, hliðstætt embætti danskra stifts-
lækna og verður Bjarni Pálsson fyrsti landlæknir Íslands.
1772 Björn Jónsson skipaður fyrsti lyfsali á Íslandi með aðsetur 
í Nesi við Seltjörn.
1871 Parísarkommúnan er stofnuð.
1922 Mahatma Gandhi er dæmdur í sex ára fangelsi á Indlandi 
fyrir borgaralega óhlýðni. Hann situr í fangelsi í tvö ár.
1926 Útvarpsstöð tekur formlega til starfa í Reykjavík. Hún 
hættir fljótlega, en í kjölfarið hefur Ríkisútvarpið útsendingar 
1930.
1945 Rithöfundafélag Íslands klofnar á aðalfundi og Félag 
íslenskra rithöfunda er stofnað.
1971 Hæstiréttur Danmerkur kveður upp úrskurð sem gerir 
dönsku ríkisstjórninni kleift að afhenda Íslendingum handrit 
sem geymd höfðu verið í Árnasafni í Kaupmannahöfn.
2003 Listi viljugra þjóða sem styðja afvopnun Íraks er birtur og 
er Ísland á honum. Tveimur dögum síðar hefst innrásin í Írak.
2004 Lið MR tapar í spurningakeppni framhaldsskólanna, Gettu 
betur, í fyrsta skipti síðan 1992.



Heilsaðu 
deginum með 
hollustu

Havre Fras er ein af fáum morgunkornstegundum 
sem uppfylla hollustukröfur Skráargatsins. 

Fáðu þér Havre Fras í morgunmat og þér líður 
betur allan daginn.
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BAKÞANKAR 
Söru McMahon

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. steintegund, 6. kringum, 8. endir, 9. 
tangi, 11. slá, 12. morðs, 14. lófatak, 
16. berist til, 17. lítill sopi, 18. eyrir, 
20. kyrrð, 21. krukka.

LÓÐRÉTT
1. geð, 3. gangþófi, 4. fjarsýnn, 5. 
skjön, 7. auðkenndur, 10. andi, 13. 
fálm, 15. könnun, 16. hryggur, 19. 
óreiða.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gifs, 6. um, 8. lok, 9. nes, 
11. rá, 12. dráps, 14. klapp, 16. bt, 17. 
tár, 18. aur, 20. ró, 21. krús. 

LÓÐRÉTT: 1. lund, 3. il, 4. forspár, 5. 
ská, 7. merktur, 10. sál, 13. pat, 15. 
próf, 16. bak, 19. rú.

Ókei, það er sem sagt 
lítill plastbolti sem á að 

fara upp brekkuna og 
ofaní holu! Er það allt 

og sumt?

Í grófum 
dráttum 

já!

Og þú kallar það 
íþrótt? Ýta kúlu 
niður í holu með 
priki? Það er svo 

tilgangslaust!

Já í 
samanburði 
við að ýta 

stórum bolta 
inn í net?

Það er allt 
annað!

Ég sé ekki 
muninn!

Byrjaðu á að 
pútta og ég skal 

sýna þér!

...svo löbbuðu 
foreldrar Hektors inn og sáu 

að þurkkarinn var 
fullur af poppi...

...og þau stóðu bara þarna 
með þennan ruglingslega 

vitleysissvip sem foreldrar 
setja alltaf upp!

Einmitt þessi 
svipur!

Ég er ekki 
nógu góður 

fyrir þig, Rósa. 
Ég er bara fluga 

sem flýgur...

Solla, má ég 
kaupa nokkra 

tíkalla úr 
vasabauknum 

þínum?

Já!

Þeir kosta hundraðkall 
stykkið.

Hannes, má ég 
kaupa nokkra 
tíkalla úr 
vasabauknum 
þínum?

Ef ég væri 
einkabarn 

væri ég 
orðin rík.

Hver kannast ekki við að finna til svo-
lítils stolts þegar útlendingar hrósa 

heimalandinu á einhvern hátt? Eða þeirrar 
réttmætu reiði sem blossar upp ef sami 
útlendingur segir nokkuð niðrandi eða ljótt 
um heimahagana? Það mun seint líða mér 
úr minni þegar austurrískur maður hélt 
því eitt sinn fram að besta vatn í heimi 
væri að finna í austurrísku Ölpunum. Það 
veit hvert mannsbarn að besta vatn í heimi 
finnst á Íslandi!

TILFINNINGUM sem þessum 
mætti lýsa sem þjóðarstolti, sjálf 

kýs ég að kalla fyrirbærið þjóð-
ernisrembing og fáir rembast 

meira en ég. Ég er útblásin 
af rembingi. Ég er nefnilega 
alin upp í þeim skelfilegu 
aðstæðum að eiga þrjú heima-
lönd. Móðuramma mín var 
sænsk og líkt og margir brott-
fluttir einstaklingar hélt hún 

fast í sænskar hefðir. Móður-
afi minn var íslenskur og 
eins og hann er ég fædd og 

uppalin á Íslandi. Pabbi 
minn er svo írskur og þar 
býr stórfjölskyldan. Að 
auki bjó ég í nokkur ár 
í Danmörku og ber enn 
sterkar taugar til þess 
lands, enda veittu Danir 
mér námsstyrk þegar 
LÍN vildi ekki lána.

ÉG veit að besti bjór í heimi er írski 
Guinnessinn. Bestu kjötbollurnar koma 
frá Svíþjóð. Besta smörrebrauðið finnst 
í Danmörku og besta vatnið á uppsprettu 
sína á Íslandi en ekki í Týról, líkt og ofan-
nefndur Austurríkismaður hélt fram. 
Þetta veit ég fyrir víst og ég sit við minn 
keip, sama hvað tautar og raular. 

ÞAÐ getur þó verið erfitt að rogast í 
gegnum lífið með þennan rembing á 
herðum sér og þá sérstaklega þegar 
Eurovision-söngkeppnina ber að garði. Þá 
held ég með öllum og engum. Ef heima-
löndin þrjú tapa öll verða vonbrigði mín 
þreföld á við flestra og það er ansi slæm 
staða að vera í. Lukkulega bar Svíþjóð 
sigur úr býtum í fyrra með slagaran-
um Euphoria. Ég hafði auðvitað stillt á 
sænska ríkissjónvarpið til að fá sigur-
inn beint í æð á hljómfagurri sænskunni. 
Þetta varð þó skammgóður vermir því í 
miðjum fagnaðarlátunum hvolfdist svekk-
elsið fyrir hönd Íslands og Írlands yfir 
mig. Þvílíkt böl að geta ekki fagnað án 
þess að syrgja um leið!

ÞAÐ er ekkert að því að vera stoltur af 
uppruna sínum, heimalandi og samlöndum 
(þá helst íþróttaköppum og Nóbelsverð-
launahöfum), en þegar rembingurinn er 
farinn að hafa áhrif á sálartetrið er líklega 
kominn tími til að slaka aðeins á, anda 
rólegar og halda bara með sjálfum sér. 

Þjóðrembingslegt stolt

Ívar
Guðmundsson
Þú ert í traustum höndum!
Virka daga kl. 9-13



Taska og 8GB
kort fylgir!

Kr. 99.995

Frábær stafræn SLR myndavél með 14.2 megapixla 
C-MOS myndflögu og AFS18-55VR linsu.

GUIDE valmyndakerfið auðveldar öllum að taka betri myndir 
á augabragði. D-Movie kvikmyndataka í fullri háskerpu 
(1920x1080) ásamt 11 punkta sjálfvirku fókus kerfi, EXPEED 2 
myndvinnslu, háu ljósnæmi (ISO 100-3200) sem má framlengja 
í 12800, Live View og stórum 3“LCD skjá.

Ég er smíðuð til að hjálpa. nikon.is

KAUPAUKI

Höggþolin, vatnsþétt og rykvarin myndavél með 10.1 megapixla upplausn og því 
hægt að nota hana nánast hvar sem er. NIKKOR gleiðhornslinsa, 3x aðdráttur og 
hristivörn. Skemmtilegar síur breyta myndum, stór 2.7“ LCD skjár og eins fæst 
hún í 5 líflegum litum. Taktu skemmtilegar myndir við öll tilefni.

S31

Kr. 22.995

KAUPAUKI

Taska fylgir!
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Kryddnámskeið sem bragð er af, með ÖNNU RÓSU grasalækni

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

Verð 6.900 kr. Innifalin eru námsgögn
með uppskriftum og upplýsingum

um lækningamátt jurta.

UPPLÝSINGAR & SKRÁNING:
annarosa@annarosa.is

eða í síma 662 8328
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Einstök bók úr smiðju Sirrýjar 
um hvernig hægt er að öðlast 
meiri færni í að koma fram og 
tjá sig og eiga í ánægjulegum 

samskiptum. Lifandi texti, 
kryddaður fjölmörgum sögum 

úr veruleikanum.

Einstök bók úr smiðju Sirrýjar 
um hvernig hægt er að öðlast 
meiri færni í að koma fram og 
tjá sig og eiga í ánægjulegum 

samskiptum. Lifandi texti, 
kryddaður fjölmörgum sögum 

úr veruleikanum.

„Þessi bók er fyrir alla sem vilja koma 

skoðun sinni skilmerkilega á framfæri. Sirrý 

hjálpar á mannamáli – með auðskildum 

dæmum og einföldum aðferðum.“

STEFÁN JÓN HAFSTEIN

NÝ OG

SPENNANDI

BÓK!

Fjölmenni í 
útgáfupartíi
Annað tölublað tímaritsins Volg kom 
út fyrir helgina og af því tilefni var 
blásið til hófs í Atmo á Laugaveginum. 
Fjölmenni mætti til að berja nýjustu 
afurðina augum en mæðginin Mundi 
og Sigyn prýða forsíðuna. Hildur Sif 
Kristborgardóttir ritstýrir tímaritinu 
sem kemur út nokkrum sinnum á ári 
og hægt að nálgast frítt víðs vegar á 
höfuðborgarsvæðinu. 

FLOTTAR  Líney Arnórsdóttir og Shoko. 

STILLTU SÉR UPP  Hildur Sigurðardóttir, Ólöf Birna Garðarsdóttir og Jana María 
Guðmundsdóttir.

GAMAN  Guðmundur Ingi, Darri Úlfsson og Mads. 

MÆTTU HRESS  Friðrik Dagur, Sigyn Eiríksdóttir, Signý 
Eiríksdóttir og Jón Tryggvason.

GÓÐ SAMAN  Greipur Gíslason verk-
efnastjóri Hönnunarmars og Hildur Sif 
Kristborgardóttir, ritstjóri Volg.

BROSMILD  Bjarni, Elva og Alexander. 

SKÁLUÐU  Fjóla Finnbogadóttir, Tanja Jóhannsdóttir, Ísabella Leifsdóttir og Signý 
Leifsdóttir.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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Við bjóðum
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Leggðu grunn að 
framtíðarsparnaði

Vaxtaþrep 30 dagar:

Úttektir af reikningnum þarf að tilkynna 
með 30 daga fyrirvara en á móti eru 
vextirnir hærri en á almennum óbundnum 
innlánsreikningum og eru þeir greiddir út 
mánaðarlega inn á ráðstöfunarreikning 
að eigin vali.

Vaxtaþrep 30 dagar hentar því þeim sem 
vilja örugga og háa ávöxtun en jafnframt að 
innistæðan sé laus með skömmum fyrirvara.

Ársvextir skv. vaxtatöflu 01.02.13: Vextir eru stighækkandi eftir innistæðu.

0–5 m.kr. 5–20 m.kr. 20–75 m.kr. +75 m.kr.

3,95% 4,25%
4,55%

4,85%
5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

4 55%

4,85%
Allt að

 vextir

Fáðu nánari upplýsingar um Vaxtaþrep 
30 dagar í næsta útibúi eða á islandsbanki.is.

Vaxtaþrep 30 dagar er bundinn, 
óverðtryggður innlánsreikningur 
þar sem vextirnir hækka í þrepum 
eftir fjárhæð innistæðunnar.
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„Þetta er alveg nýr sjeik. Maður 
bjóst eiginlega ekki við því að 
hann gæti verið bragðgóður fyrr 
en maður smakkaði hann. Þeir 
sem hafa smakkað hann segja 
allir það sama; að hann sé ótrúlega 
góður,“ segir Sófus Gústavsson, 
eigandi Ísbúðarinnar. Þar fæst nú 
sjeik sem ber nafnið Harlem shake 
eftir samnefndu netfyrirbæri. 

Sjeikinn er blanda af banana- og 
karamellubragði með svolitlu af 
bláu krapi ofan á. Að sögn Sófusar 
er hann gríðarlega vinsæll meðal 
yngra fólks. „Sjeikinn dalaði í 
vinsældum þegar bragðarefurinn 
kom fram á sjónarsviðið, en nú er 
hann farinn að ryðja sér aftur til 
rúms,“ segir hann.

Sófus segir að sjeikinn verði 
áfram fáanlegur þó að vinsæld-
ir samnefnds netfyrirbæris hafi 
dalað. „Hann verður áfram í boði 
hjá okkur, það gæti þó vel verið að 
hann fái nýtt nafn í framtíðinni.“ 
 - sm

Harlem shake-inn vinsæll
Ísbúðin býður upp á nýja tegund af sjeik sem ber nafnið Harlem Shake. 

HARLEM SHAKE  Sófus Gústavsson, eigandi Ísbúðarinnar, segir Harlem Shake vera 
mjög góðan á bragðið. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL 

Harlem Shake-myndbönd hafa farið eins og eldur í sinu um netheima undanfarnar 
vikur. Myndböndin byrja öll eins; ein manneskja sést dansa við lagið Harlem Shake 

með Baauer, oft í grímubúningi. Á ákveðnum stað í laginu birtast svo skyndilega fleiri 
einstaklingar á skjánum og dansa.

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

BROKEN CITY KL. 6 - 10.20 16
ANNA KA ARKK ENINA  KL. 8  12
IDENTITY TY HIEF KL. 8 / JAGTEN (THE HUNT)T KL. 6  12
21 AND OVER KL. 10.10 14

BROKEN CITY  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
BROKEN CITY LÚXUS KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
IDENTITY TY HIEF KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
21 AND OVER KL. 5.50 - 8 - 10.10  14

ÓFLÓTTINN F ÁRÁ Ö JÖÁÁ RÐU 3D KL. 3.40 - 5.50 L
FLÓTTINN FRÁ JÖÁ RÐU 2D KL. 3.40 L
DIE HARD 5 KL. 8 - 10.20  16

- H.S.S., MBL

ANNA KA ARKK ENINA KL. 6 - 9  12
IDENTITY TY HIEF KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
JAGT (EN (THE HUNT))T KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
LINCOLN KL. 6  14
DJANGO  KL. 9  16

ÓSKARSVERÐLAUN
M.A.  BESTI LEIKARI ÁRSINS

DANIEL DAY-LEWIS

N
S

S

-EMPIRE

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK AKUREYRI

R.EBERT

LA TIMES

MORGUNBLAÐIÐ VIÐSKIPTABLAÐIÐ

K.N. EMPIRE

BROKEN CITY 8, 10.10
ANNA KARENINA 7.30
IDENTITY THIEF 10
OZ GREAT AND POWERFUL 3D 5, 8
21 AND OVER 10.30
FLÓTTINN FRÁ JÖRÐU 3D 5.45
VESALINGARNIR 5

5%

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

DIE UNSICHTBARE (12) 17:50 (ÞÝSKIR KVIKMINDADAGAR)

THIS AIN’T CALIFORNIA (12) 20:00 (ÞÝSKIR KVIKMINDADAGAR)

THE HUNT (JAGTEN) (12) 17:50, 20:00, 22:00

KON-TIKI (12) 22:10

FIT HOSTEL (L) 21:30

STRIGI OG FLAUEL (L) 20:00

KILROY: KÝNNING Á NÁMI í ÁSTRALÍU (L) 18:00

Bobby Gillespie, söngvari bresku rokksveitarinnar Primal Scream, 
hefur orðið fyrir vonbrigðum með rokksveitir nútímans og segir þær 
ekki búa yfir nægilega mikilli reiði gagnvart núverandi íhaldsstjórn 
í landinu.
Söngvarinn segir Breta hafa brugðist í því að tileinka sér þann hugs-
unarhátt sem pönkið átti að gera mögulegan. „Í mínum augum var 
pönkið meira en nokkrar smáskífur og minningar um að sjá The 
Clash spila í Apollo,“ segir Gillespie í viðtali við Guardian og bætir 
við að sú upplýsta og fordómalausa kynslóð sem hann vonaði að 
sprytti upp úr pönkinu hefði ekki skilað sér.

Vonsvikinn með nútímann

TÓNLIST ★★★★★

John Grant
útgáfutónleikar Pale Green Ghost
SILFURBERG - HÖRPU

Um miðbik útgáfutónleika Johns 
Grant í Hörpu á laugardaginn 
var sýndi hann áhorfendum nýja 
strigaskó sem hann hafði verið að 
kaupa sér. Á sinni ágætu íslensku 
sagði hann áhorfendum að líklega 
væri hann kominn með gráa fiðr-
inginn. Bætti svo við að lýsingin 
á því ástandi sem miðaldra menn 
ganga stundum í gegnum sé miklu 
fallegri á íslensku en ensku. Gray 
tinkle, eins og vinur Grants orð-
aði það, hljómar vissulega betur en 
midlife crisis.

Að vissu leyti má segja að John 
Grant sé kominn með gráa fiðr-
inginn í tónlistarsköpun sinni. Á 
nýju plötunni, Pale Green Ghost, 
leitar hann í það minnsta á tölu-
vert önnur mið en á síðustu plötu, 
hinni frábæru Queen of Denmark. 
Nýja platan er unnin í samstarfi við 
Birgi Þórarinsson, Bigga Veiru úr 
Gus Gus, og það er óhætt að segja 
að hann setji sterkan svip á hana 
með hljóðheimi sínum.

Grant hóf tónleikana á rólegri 
lögum plötunnar en gaf svo í með 
lögum á borð við GMF (Greatest 
mother fucker), titillaginu Pale 
green ghost og Black belt. Upp-
byggingin var úthugsuð og bjó til 
frábæra stemningu meðal áhorf-
enda. Það fer ekki fram hjá neinum 
að tvö síðastnefndu lögin eru beint 

úr smiðju Gus Gus. Hvert frábæra 
lagið rak svo annað, meðal annars 
Sensitive new age guy, sem fjallar 
um vin Grants sem framdi sjálfs-
morð fyrir um ári síðan. Uppklapps-
lögin voru heldur ekki af verri end-
anum, I wanna go to Marz og Queen 
of Denmark, sem hljómsveitin flutti 
af ótrúlegum krafti. Frábær endir á 
frábærum tónleikum. 

Hljómsveitin sem var Grant til 
halds og trausts á laugardaginn 
stóð sig með eindæmum vel. Ekki 
oft sem maður upplifir svo ótrú-
lega þétta sveit. Það sem stóð hins 
vegar upp úr var söngur Grants og 
var sérstaklega gaman að sjá hann 
syngja áðurnefnt Sensitive new 
age guy, þar sem hann sýnir á sér 
algjörlega nýja hlið. 

John Grant hélt tónleika í Austur-
bæ fyrir tæpu ári þar sem hann lék 
meðal annars nokkur lög af nýju 

plötunni. Þá átti hann á köflum erf-
itt með að kynna lögin, sagði sög-
urnar á bak við þau og felldi tár, 
enda eru lögin hans, eins og svo oft 
áður, uppgjör við fortíðina. 

Að þessu sinni sagði Grant þó 
færri sögur en var jafn einlægur 
og alltaf. Þannig hreif hann áhorf-
endur með, kynnti lögin stundum á 
íslensku og svaraði köllum einstaka 
áhorfanda úr sal. 

Það er erfitt að fylgja eftir jafn 
frábærri plötu og Queen of Den-
mark var. Grant gerir það þó mjög 
vel á Pale Green Ghost og sama má 
segja um útgáfutónleikana. Grái 
fiðringurinn fer honum bara ansi 
vel. Kristján Hjálmarsson

NIÐURSTAÐA: Frábærir útgáfu-
tónleikar, með þéttri hljómsveit 
og ótrúlega einlægum og góðum 
söngvara.

Grái fiðringurinn fer Grant vel

JOHN GRANT  Átti frábæra tónleika í Silfurbergi Hörpu á laugardaginn var. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/MUMMI LÚ

BOBBY 
GILLESPIE 

 Reiður, 
miðaldra 
maður.
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 Það tekur stutta stund að gefa blóð. 

 Atvinnurekendur! Auðveldum starfsfólki að  

 gefa blóð og bjarga mannslífum. 

 Rannveig Rist, forstjóri Rio Tinto Alcan á Íslandi hf. 

 BRETTUM UPP ERMAR 
GEFUM BLÓÐ 

Gamanleikarinn Jim Carrey vill 
prófa eitthvað nýtt með því að gefa 
út sína fyrstu barnabók.

Dumb and Dumber-leikarinn 
fékk innblásturinn eftir að hann las 
sögur fyrir þriggja ára sonarson 
sinn, Jackson. „Stundum þegar þú 
ert að leika í mynd, er ekkert meira 
um það að segja. En það getur verið 
alveg himneskt þegar þú lest sögu 
fyrir barnið þitt,“ segir Carrey í 
viðtali við AP-fréttastofuna.

Ef bókin verður að veruleika 
fetar leikarinn í fótspor margra 

kollega sinna, þar á meðal Julie 
Andrews, Julianne Moore og Jamie 
Lee Curtis, sem hafa allar samið 
barnabækur. 

Carrey hefur annars í nógu að 
snúast í kvikmyndaleiknum og því 
óvíst hvenær hann getur lokið við 
bókina. Nýjasta myndin hans er 
The Incredible Burt Wonderson 
og á eftir henni fylgir hasarmynd-
in Kick-Ass 2. Tökur á langþráðu 
framhaldi Dumb and Dumber eru 
svo fyrirhugaðar einhvern tímann 
á næsta ári.

Vill gerast barnabókahöfundur
Leikarinn Jim Carrey vill prófa nýja hluti og gefa út bók fyrir barnabarn sitt.

JIM CARREY 
 leikarinn 
hefur mikinn 
áhuga á 
að semja 
sína fyrstu 
barnabók. 

 NORDICPHOTOS/GETTY

George Clooney er laus og lið-
ugur að nýju. Clooney var í sam-
bandi með glímukonunni Stacy 
Keibler í tvö ár. 

„Þau vissu að sambandið mundi 
ekki endast því George vill ekki 
giftast eða eignast börn. Stacy 
vill aftur á móti eignast börn í 

framtíðinni,“ sagði 
sameiginlegur 
vinur parsins fyrr-
verandi um enda-
lok sambandsins. 
Samkvæmt The 
Sun mun Clooney 

þó hafa leyst 
Keibler út 
með gjöf-
um, þar 
á meðal 
íbúð og 
skart-
grip-
um. 

Clooney laus 
og liðugur

Fjölmiðlamógúllinn Oprah Win-
frey er áhrifamesta stjarnan 
í Bandaríkjunum annað árið í 
röð. Hún er í efsta sæti á lista 
tímaritsins Forbes og skýtur þar 
leikstjórunum Steven Spielberg, 
Martin Scorsese, Ron Howard 
og George Lucas ref fyrir rass. 
Bono, söngvari U2, og leikarinn 
og leikstjórinn Clint Eastwood 
komust einnig á listasnn.

Samkvæmt Forbes var það 
fyrst og fremst viðtal Winfrey 
við hjólreiðakappann Lance 
Armstrong sem tryggði henni 
efsta sætið. Þar játaði hann að 
hafa notað ólögleg lyf í íþrótt 
sinni. 

Oprah Winfrey 
áhrifamest

Á TOPPNUM  Oprah Winfrey er á 
toppnum hjá Forbes yfir áhrifamestu 
stjörnurnar. NORDICPHOTOS/GETTY

Leik- og söngkonan unga, Selena 
Gomez, segist hafa verið á báðum 
áttum um hvort hún ætti að taka 
að sér hlutverk í kvikmyndinni 
Spring Breakers. 

Gomez hefur hingað til fyrst og 
fremst verið þekkt sem Disney-
stjarna, auk þess að syngja 
sykursæt popplög og hafa verið 
unnusta Justins Bieber. Í Spring 
Breakers, sem fjallar um fjórar 
ungar konur sem ákveða að ræna 
skyndibitastað til að fjármagna 
vorfríið sitt, leikur hún hins 
vegar kannabisreykjandi og bik-
iníklædda „slæma“ stelpu. „Þetta 
var mikil vinna og 
ég var stressuð! En 
þetta er það sem 
það að vera leik-
kona gengur út á, 
að fá svona tæki-
færi,“ segir 
Gomez.

Gomez var 
stressuð

SELENA GOMEZ 
 Öðlaðist fyrst 
vinsældir sem 
Disney-stjarna.

Á LAUSU 
 George 
Clooney er 
kominn aftur 
á markaðinn.
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Fiskfars

FYRSTA SÆTI Í FLOKKI 
MATVÖRUVERSLANA 2012

SÆTI
1.

MATVÖRUVERSLANIR

ÍSLENSKA ÁNÆGJUVOGIN

1498kr.
kg

Verð áður 1798 kr. kg
Rauðsprettuflök, frosin

15%155
afsláttur

ÚRSLIT
ENSKA ÚRVALSDEILDIN

EVERTON - MANCHESTER CITY 2-0
 1-0 Leon Osman (32.), 2-0 Nikica Jelavic (93.).

ASTON VILLA - QPR 3-2
 0-1 Jermaine Jenas (23.), 1-1 Gabriel Agbonlahor 
(45+3.), 2-1 Andreas Weimann (59.), 2-2 Andros 
Townsend (73.), 3-2 Christian Benteke (81.).

SOUTHAMPTON - LIVERPOOL 3-1
 1-0 Morgan Schneiderlin (6.), 2-0 Rickie Lambert 
(33.), 2-1 Philippe Coutinho (45+1.), 3-2 Jay 
Rodriguez (80.).

STOKE - WEST BROM 0-0
SWANSEA - ARSENAL 0-2
 0-1 Nacho Monreal (74.), 0-2 Gervinho (91.).

MANCHESTER UNITED - READING 1-0
 1-0 Wayne Rooney (21.).

SUNDERLAND - NORWICH 1-1
 0-1 Wesley Hoolahan (26.), 1-1 Craig Gardner, 
víti (40.).

TOTTENHAM - FULHAM 0-1
 0-1 Dimitar Berbatov (52.).

CHELSEA - WEST HAM 2-0
 1-0 Frank Lampard (19.), 2-0 Eden Hazard (50.).

WIGAN - NEWCASTLE 2-1
 1-0 Jean Beausejour (18.), 1-1 Davide Santon 
(72.), 2-1 Aroune Koné (90.).

STAÐA EFSTU OG NEÐSTU LIÐA
Man. United 29 24 2 3 69-31 74
Man. City 29 17 8 4 51-26 59
Chelsea 29 16 7 6 58-30 55
Tottenham 30 16 6 8 51-37 54
Arsenal 29 14 8 7 55-32 50
Everton 29 12 12 5 46-35 48
Liverpool 30 12 9 9 57-39 45
West Brom 30 13 5 12 40-38 44
–––
Aston Villa 30 7 9 14 31-56 30
Wigan 29 7 6 16 35-56 27
Reading 30 5 8 17 35-57 23
QPR 29 4 11 14 24-45 23

FÓTBOLTI Gylfi Þór Sigurðsson er 
byrjaður að láta til sín taka hjá 
Tottenham eftir erfiðan fyrri hluta 
tímabilsins. Hann hefur reyndar 
komið við sögu í flestum deildar-
leikjum liðsins á tímabilinu en 
vann sér fyrst fast sæti í byrjun-
arliðinu með góðri innkomu gegn 
West Ham í lok síðasta mánaðar.

Gylfi var í byrjunarliði Totten-
ham í fimmta leiknum í röð þegar 
liðið tapaði fyrir Fulham, 1-0, í 
gær. Gylfi og félagar hans voru 
greinilega þreyttir eftir að hafa 
spilað í 120 mínútur gegn ítalska 
stórliðinu Inter á fimmtudags-
kvöldið. Tottenham tryggði sér þá 
sæti í fjórðungsúrslitum Evrópu-
deildar UEFA þrátt fyrir 4-1 tap 
fyrir Inter á San Siro. Tottenham 
mun mæta svissneska liðinu Basel 
í næstu umferð.

„Allir vilja spila sem mest og því 
hef ég verið mjög ánægður síðan 
ég kom inn á gegn West Ham,“ 
sagði Gylfi við Fréttablaðið en við-
talið var tekið áður en Tottenham 
mætti Fulham.

„Ég er að komast í toppæfingu 
og það var til dæmis mjög gott að 
fá 120 mínútur gegn Inter. Þetta er 
allt á réttri leið,“ segir Gylfi.

Tók tíma að aðlagast nýju liði
Gylfi var keyptur til Tottenham í 
sumar eftir að hafa slegið í gegn 
sem lánsmaður hjá Swansea á síð-
ari hluta síðasta tímabils. Hann 
segir það hafa tekið tíma að venj-
ast nýjum aðstæðum.

„Helsti munurinn á mér í dag og 
í upphafi tímabilsins er að nú veit 
ég hvernig liðið spilar. Það tók mig 
engan tíma að aðlagast Swansea 
því ég passaði beint inn í það lið. 
Þannig var það ekki hjá Tottenham 
en nú líður mér loksins mjög vel. 
Ég er kominn með gott sjálfstraust 
og leikæfingin er öll að koma til.“

Hann segist ekki hafa verið 
farinn að missa von eða sjá eftir 
þeirri ákvörðun að fara til Totten-
ham. „Alls ekki. Ég var auðvitað 
ekki ánægður með hversu lítið ég 
fékk að spila en það var ekki hægt 
að hafna jafn stóru liði og Totten-
ham. Ef sénsinn kemur verður 

maður að taka hann, enda aldrei 
að vita hvort annað eins tækifæri 
bjóðist í lífinu.“

Fæ að sækja inn á miðjuna
Gylfi hefur fyrst og fremst spilað 
á vinstri kantinum hjá Tottenham 
og líkar vel, þó svo að það sé ekki 
hans uppáhaldsstaða. 

„Fyrst og fremst er ég ánægð-
ur með að fá að spila en það hefur 
verið gaman að fá að kljást við 
þetta hlutverk. Stjórinn hefur líka 
gefið mér ákveðið frelsi og vill að 
ég komi líka aðeins inn á miðjuna 
og sé svolítið laus, sem er gott.“

Tottenham hefur nú tapað þrem-
ur leikjum í röð í öllum keppnum 
eftir að hafa komist á gott skrið á 
nýju ári. Gylfi segir þó að það sé 
engin örvænting í herbúðum liðs-
ins en Tottenham gaf eftir á loka-
spretti síðasta tímabils og rétt svo 
missti af sæti í Meistaradeildinni.

„Ég held að flestir hér séu vel 
meðvitaðir um það og við erum 
staðráðnir í að láta það ekki gerast 
aftur. Það tók okkur nokkra mán-
uði að komast almennilega í gang 
en við náum vonandi að bæta fyrir 
það á lokasprettinum,“ segir Gylfi 
að lokum. eirikur@frettabladid.is

Líður loksins mjög vel
Gylfi  Þór Sigurðsson hefur stimplað sig vel inn í lið Tottenham að undanförnu. 
Hann segist fyrst og fremst ánægður með að fá að spila. „Ég er kominn með 
gott sjálfstraust og leikæfi ngin er öll að koma til,“ segir Gylfi  við Fréttablaðið.

FAGNAÐ  Gylfi Þór og Gareth Bale fagna marki þess fyrrnefnda gegn Inter í Evrópu-
deildinni fyrr í þessum mánuði. NORDICPHOTOS/GETTY

Gylfi Þór er ánægður með knattspyrnustjórann Andre Villas-Boas hjá 
Tottenham og segir hann ná vel til leikmanna. „Hann spjallar mikið við 
okkur og er góður í mannlegum samskiptum,“ segir Gylfi.

„Hann er auðvitað mjög ungur og á enn eftir að öðlast mikla reynslu 
en hér eru allir mjög ánægðir með hans störf. Ég er ánægður með hann,“ 
bætir Gylfi við.

Allir ánægðir með Villas-Boas

FÓTBOLTI Manchester United þurfti 
ekki neinn glansleik gegn Read-
ing til að auka forystu sína á toppi 
ensku úrvalsdeildarinnar í fimm-
tán stig. 1-0 sigur var nóg en Uni-
ted færði sér þar með tap erki-
fjendanna í Manchester City gegn 
Everton fyrr um daginn í nyt.

„Við höfum oftast spilað vel á 
tímabilinu en það er ekki frammi-
staðan í dag sem endurspeglar 
þessa fimmtán stiga forystu, held-
ur frammistaða okkar síðustu sex 
mánuðina,“ sagði Alex Ferguson 
eftir sigur sinna manna.

Liðin í toppbaráttunni eiga flest 
níu leiki eftir á tímabilinu og ljóst 
að fátt getur komið í veg fyrir að 
United verði Englandsmeistari 
í 20. sinn innan skamms, jafnvel 
snemma í næsta mánuði.

Chelsea skaust upp í þriðja sæti 
deildarinnar á kostnað Tottenham 
í gær. Chelsea hafði betur gegn 
West Ham, 2-0, þar sem Frank 
Lampard skoraði sitt 200. mark á 
ferlinum og það gegn sínu gamla 
félagi. Lampard kom frá West 
Ham til Chelsea fyrir tæpum tólf 
árum síðan.

„Frank er frábær leikmaður 
sem leggur mikið á sig á hverjum 
degi. Þetta er frábært afrek, sér-
staklega fyrir hann. Það eru enn 
nokkrir leikir eftir á tímabilinu og 
vonandi nær hann að skora fleiri 

mörk,“ sagði Rafael Benitez, stjóri 
Chelsea.

Tottenham tapaði á sama tíma 
fyrir Fulham, 1-0, þökk sé marki 
Dimitar Berbatov. Þetta var þriðja 
tap Tottenham í röð í öllum keppn-
um. „Við viljum gera betur,“ sagði 
Andre Villas-Boas. „Það er erfitt 
að sætta sig við þessi þrjú töp og 
við þurfum að finna réttu leiðina 
úr þessum ógöngum.“

Arsenal og Everton eru í næstu 
sætum á eftir en bæði lið unnu 
sína leiki um helgina. Liverpool 
datt niður í sjöunda sætið eftir tap 
gegn Southampton.  - esá

United í lykilstöðu
Manchester United jók forystu sína í fi mmtán stig.

200 MÖRK  Frank Lampard fagnar marki 
sínu gegn West Ham í gær.
 NORDICPHOTOS/GETTY

SPORT 18. mars 2013  MÁNUDAGUR



www.citroen.is

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Njóttu lífsins á bíl sem er sparneytinn, lipur, hljóðlátur og frægur fyrir frumlega og 
nútímalega nálgun. Citroën C4 býr yfir nýstárlegri tækni sem dregur úr loftmengun og 
eldsneytisnotkun. Sérstaða Citroën C4 felst einnig í fjölmörgum smáatriðum sem hámarka 
þægindi ökumanns og farþega. Hagkvæmni, stíll, þægindi, fágun og þjónusta eru orðin sem 
marka jákvætt afl hins nýja Citroën C4. Raðaðu saman þessum kostum og niðurstaðan er Citroën C4.

Nýir og notaðir bílar: Söludeild er opin alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
  
Brimborg  Reykjavík:  Bíldshöfða   8,  sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050       
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Ingólfur Ingvarsson 
Sölumaður 
S. 893 7806

Byggingaraðili:
ÁF-Hús ehf
S. 534 1600
www.afhus.is

Söluaðili:

Sigfús Aðalsteinsson 
Sölustjóri 
S. 898 9979

Kristbjörn Sigurðsson
löggiltur fasteignasali
S. 692 3000

Kópavogi

Fullbúnar glæsilegar útsýnisíbúðir, 3ja-4 herbergja íbúðir. 

Hús á frábærum stað í Kópavogi í göngufæri við einn glæsilegasta golfvöll 
landsins, sundlaug, skóla, leikskóla, apótek, matvöruverslun og íþróttahús.

Áætlaður afhendingartími í desember 2013.  
Íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu.

Þorrasalir 5-7

ÚRSLIT
N1-DEILD KARLA

FRAM - HAUKAR 25-17 (12-9)
Fram (markahæstir): Sigurður Eggertsson 8/2 
(11/2), Róbert Aron Hostert 5 (16), Jóhann Gunnar 
Einarsson 3 (8/1).

Varin skot: Magnús Erlendsson 11/1 (27/3, 41%), 
Björn Viðar Björnsson 4/3 (5/3, 80%).

Haukar (markahæstir): Þórður Rafn Guðmunds-
son 6 (13/1), Árni Steinn Steinþórsson 2 (2).

Varin skot: Giedrius Morkunas 10/1 (26/3, 38%), 
Aron Rafn Eðvarðsson 6 (15, 40%).

N1-DEILD KVENNA

ÍBV - VALUR 33-22 (17-7)
 Grigore Ggorgata 6, Drífa Þorvaldsdóttir 6–  Aðal-
heiður Hreinsdóttir 5.

HAUKAR - FYLKIR 31-18 (19-9)
 Viktoría Valdimarsdóttir 11, Marija Gedroit 7–  
Ólöf Kristín Þorsteinsdóttir 5, Thea Sturludóttir 5.

HK - GRÓTTA 21-20 (12-10)
 Brynja Magnúsdóttir 8–  Sunna María Einarsóttir 
8, Laufey Ásta Guðmundsdóttir 4.

FH - STJARNAN 22-26 (12-12)
 Birna Í. Helgadóttir 5, Berglind Ósk Björgvins-
dóttir 5, Jóna M. Ragnarsdóttir 7, Esther V. 
Ragnarsdóttir 5.

SELFOSS - FRAM 22-32 (11-20)
 Carmen Palamariu 7, Kristrún Steinþórsdóttir 6–  
Elísabet Gunnarsdóttir 6, Marthe Sördal 5, Birna 
Berg Haraldsdóttir 5.

LOKASTAÐAN
Valur 20 18 0 2 644-431 36
Fram 20 18 0 2 613-400 36
ÍBV 20 15 1 4 546-437 31
Stjarnan 20 13 0 7 549-481 26
HK 20 12 1 7 499-491 25
FH 20 11 0 9 492-499 22
Grótta 20 8 1 11 465-466 17
Haukar 20 6 0 14 463-521 12
Selfoss 20 4 0 16 427-534 8
Afturelding 20 2 1 17 374-568 5
Fylkir 20 1 0 19 354-598 2

ÚRSLITAKEPPNIN
Valur - Haukar 4. apríl kl. 19.30
Fram - Grótta 4. apríl kl. 19.30
ÍBV - FH 4. apríl kl. 19.30
Stjarnan - HK 4. apríl kl. 19.30
Tvo sigra  þarf til að komast áfram í undanúrslit.

ÍÞRÓTTIR Ekkert er því til fyrir-
stöðu að erlendir leikmenn sem 
eru hér á landi án tilskilinna leyfa 
geti spilað með íslenskum liðum 
í bæði handbolta og fótbolta. Það 
kom í ljós í vikunni þegar upp 
komst um tvo leikmenn hjá ÍBV 
sem hafa verið hér í allan vetur án 
atvinnu- og dvalarleyfis. Slík leyfi 
þurfa allir leikmenn sem koma frá 
löndum utan EES-svæðisins.

Þau Ivana Mladenovic frá Serb-
íu og Nemanja Malovic frá Svart-
fjallalandi voru bæði lykilmenn í 
liðum ÍBV bæði í N1-deild kvenna 
og 1. deild karla. Mladenovic er 
farin úr landi en Malovic fer ekki 
fyrr en á morgun.

Unnur Sverrisdóttir er varafor-
stjóri Vinnumálastofnunar sem sér 
um að afgreiða atvinnuleyfi. Dval-
arleyfið er afgreitt hjá Útlend-
ingastofnun. Hún segir að þessar 
stofnanir hafi unnið með íþrótta-
hreyfingunni að undanförnu til að 
koma í veg fyrir slíkar uppákom-
ur. „Hér áður fyrr voru þessi mál 
í ágætu horfi en þetta virðist hafa 
skolast eitthvað til á undanförnum 
árum. Körfuboltinn er með þetta í 
fínu lagi hjá sér og það er vilji hjá 
HSÍ og KSÍ til að bæta úr sínum 
málum,“ segir Unnur.

KKÍ tók upp nýjar félagaskipta-
reglur um sumar en ekki er langt 
síðan að erlendir leikmenn voru 
fengnir hingað til lands með 
skömmum fyrirvara og spiluðu 
jafnvel sama dag og þeir komu til 
landsins. Það gefur augaleið að á 
þeim skamma tíma gafst ekki tími 
til að ganga frá þeim leyfum sem 
landslög gera kröfur um.

„Nú gefum við ekki út leikheim-
ild nema að hafa fengið staðfest-
ingu frá Útlendingastofnun um að 
viðkomandi sé kominn með dval-
ar- og atvinnuleyfi,“ segir Hannes 
S. Jónsson, formaður KKÍ. Hann 
segir að breytingin hafi reynst vel.

„Við vorum búnir að vinna að 
þessu í tvö ár og við töldum að þetta 
væri besta niðurstaðan svo að farið 
yrði eftir lögum,“ segir hann.

Útlendingastofnun gefur 
sér þriggja mánaða frest til að 
afgreiða dvalarleyfi þó svo að það 
sé sjaldgæft að afgreiðsla slíkra 
leyfa taki svo langan tíma. En 
Hannes segir að með nýjum regl-
unum hafi félög þurft að temja 
sér ákveðin vinnubrögð. „Félögin 
þurfa að vinna sína heimavinnu 
og sinna ákveðnum málum áður 
en viðkomandi leikmaður er feng-
inn til landsins. Og okkur finnst 
að heilt yfir hafi þetta gengið vel í 
körfuboltanum. Við vitum ekki til 
þess að félög hafi lent í vandræð-
um vegna þessa,“ segir Hannes.

Þórir Hannesson, framkvæmda-
stjóri KSÍ, og Einar Þorvarðarson, 
framkvæmdastjóri HSÍ, segja 
báðir að það sé vilji innan raða 
þeirra sambanda til að fara að for-
dæmi KKÍ. „Ég reikna með að við 
munum bregðast við þessu líkt og 
KKÍ hefur gert,“ segir Þórir en 
ekki hefur verið ákveðið hvort egl-
unum verður breytt fyrir Íslands-
mótið í sumar.

„Stjórn HSÍ mun án nokkurs 
vafa taka þetta mál fyrir. Við vilj-
um að sjálfsögðu að okkar aðildar-
félög fari eftir landslögum,“ segir 
Einar. eirikur@frettabladid.is

Vilji til að breyta reglunum
HSÍ og KSÍ vilja fara að fordæmi KKÍ og breyta reglugerð um félagaskipti. Erlendir knattspyrnumenn og 
handboltamenn geta í dag spilað með liðum hér á landi án þess að vera með atvinnu- og dvalarleyfi .

SÁRT SAKNAÐ  ÍBV missti lykilmann skömmu fyrir úrslitakeppni N1-deildar kvenna 
þar sem að Ivana Mladenovic var hér á landi í leyfisleysi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Nemanja Malovic, markahæsti leikmaður 1. 
deildar karla og lykilmaður hjá toppliði ÍBV, er 
hér á landi án atvinnu- og dvalarleyfis. Hann 
hefur fengið frest hjá Útlendingastofnun 
til að yfirgefa landið og heldur utan í 
fyrramálið.

Malovic er þó með leikheimild hjá 
HSÍ og ekkert því til fyrirstöðu að 
hann spili með ÍBV gegn Stjörnunni í 
kvöld. Jafntefli tryggir Eyjamönnum 
sæti í N1-deild karla á næsta 
tímabili. Leikurinn hefst klukkan 18.00.

Malovic getur spilað með ÍBV í kvöld
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Þessar uppskriftir finnur þú á gottimatinn.is, ásamt fjölda girnilegra 
uppskrifta fyrir fermingarveisluna. Kíktu á gottimatinn.is og finndu 
þína rétti fyrir veisluna.

gottimatinn.is

uppskrift að
fermingu

kjúklingavængir
með gráðaostsídýfu
kkjúklingav
með gráða

tortilla með klettasalati, 
fetaosti og rjómaosti

bruschettur með 
mozzarella

súkkulaðimús
með jarðarberjaskyri

súkkulaði-
kaffikaka

ÚRSLIT
DOMINO‘S-DEILD KVENNA

KR - KEFLAVÍK 93-88 (36-44, 77-77)
Shannon McCullum 38/12 frák.–  Birna Valgarðs-
dóttir 26/9 stoðs., Pálína Gunnlaugsdóttir 24.

DOMINO‘S-DEILD KARLA

SNÆFELL - NJARÐVÍK 83-79 (44-43)
Snæfell: Sigurður Á. Þorvaldsson 23, Ryan 
Amaroso 21/19 fráköst, Jay Threatt 10, Jón Ólafur 
Jónsson 9, Sveinn Arnar Davíðsson 9, Pálmi Freyr 
Sigurgeirsson 7, Stefán Karel Torfason 4.

Njarðvík: Nigel Moore 28, Elvar Már Friðriksson 
19, Ólafur Helgi Jónsson 16, Maciej Stanislav 
Baginski 4, Marcus Van 4, Ágúst Orrason 4/4 
fráköst, Hjörtur Hrafn Einarsson 2, Kristján Rúnar 
Sigurðsson 2.

KEFLAVÍK - ÍR 87-78 (38-44)
Keflavík: Michael Craion 27/15 fráköst, Darrel 
Keith Lewis 24/, Billy Baptist 14/13 fráköst, 
Magnús Þór Gunnarsson 7, Valur Orri Valsson 5, 
Snorri Hrafnkelsson 4, Almar Guðbrandsson 2, 
Arnar Freyr Jónsson 2, Hafliði Brynjarsson 2.

ÍR: Eric Palm 23, Nemanja Sovic 19, Sveinbjörn 
Claessen 15, D‘Andre Williams 8, Ellert Arnarson 
6, Hjalti Friðriksson 4, Þorvaldur Hauksson 3.

TINDASTÓLL - GRINDAVÍK 91-97 (46-52)
Tindastóll: Tarick Johnson 16, Helgi Rafn Viggós-
son 16, Svavar Atli Birgisson 15, Drew Gibson 13, 
George Valentine 10, Þröstur Leó Jóhannsson 9, 
Hreinn Gunnar Birgisson 5, Pétur Rúnar Birgisson 
5, Helgi Freyr Margeirsson 2.

Grindavík: Samuel Zeglinski 29, Aaron Broussard 
27, Jóhann Árni Ólafsson 11, Þorleifur Ólafsson 9, 
Sigurður G. Þorsteinsson 7, Björn Brynjólfsson 6, 
Ryan Pettinella 5, Daníel Guðmundsson 3.

FJÖLNIR - STJARNAN 71-107 (32-65)
Fjölnir: Christopher Smith 20, Magni Haf-
steinsson 13, Tómas Tómasson 8, Björgvin Hafþór 
Ríkharðsson 6, Arnþór Guðmundsson 6, Gunnar 
Ólafsson 5, Isacc Deshon Miles 5, Hreiðar Bjarki 
Vilhjálmsson 3, Leifur Arason 2.

Stjarnan: Brian Mills 24/14 fráköst, Justin Shouse 
24, Jovan Zdravevski 16, Sæmundur Valdimarsson 
11, Dagur Kár Jónsson 11, Kjartan Atli Kjartans-
son 9, Jarrid Frye 5, Fannar Freyr Helgason 4, Daði 
Lár Jónsson 3.

KFÍ - KR 89-84 (48-46)
KFÍ: Damier Erik Pitts 33, Mirko Stefán Virijevic 
24, Tyrone Lorenzo Bradshaw 14, Kristján Pétur 
Andrésson 8, Hlynur Hreinsson 4, Jón Hrafn 
Baldvinsson 4, Guðmundur J. Guðmundsson 2.

KR: Kristófer Acox 14, Finnur Atli Magnusson 14, 
Martin Hermannsson 13, Helgi Már Magnússon 
10, Brandon Richardson 10, Emil Þór Jóhannsson 
8, Brynjar Þór Björnsson 8, Darshawn McClellan 5, 
Jón Orri Kristjánsson 2.

SKALLAGRÍMUR - ÞÓR Þ. 96-109 (26-49)
Skallagrímur: Carlos Medlock 43/9 stoðsendingar, 
Páll Axel Vilbergsson 23, Hörður Hreiðarsson 12, 
Birgir Sverrisson 6, Trausti Eiríksson 5, Davíð Ás-
geirsson 4, Orri Jónsson 2, Sigmar Egilsson 1.

Þór Þ.: Guðmundur Jónsson 29, Benjamin Curtis 
Smith 27, David Bernard Jackson 26, Þorsteinn 
Már Ragnarsson 8, Emil Einarsson 6, Darrell Flake 
6, Grétar Erlendsson 5, Halldór Hermannsson 2.

LOKASTAÐAN
Grindavík 22 18 4 2155-1916 36
Þór Þ. 22 16 6 2056-1903 32
Snæfell 22 16 6 2105-1912 32
Stjarnan 22 15 7 2090-1916 30
Keflavík 22 14 8 2021-1940 28
Njarðvík 22 12 10 1982-1898 24
KR 22 11 11 1900-1893 22
Skallagrímur 22 7 15 1784-1958 14
ÍR 22 6 16 1818-1967 12
KFÍ 22 6 16 1946-2172 12
Tindastóll 22 6 16 1781-1906 12
Fjölnir 22 5 17 1811-2068 10

ÚRSLITAKEPPNIN
Grindavík - Skallagrímur
Þór Þorlákshöfn - KR
Snæfell - Njarðvík
Stjarnan - Keflavík

FORMÚLA 1 Nýtt keppnistímabil 
hófst í Formúlu 1 um helgina en 
þá bar Kimi Räikkönen á Lotus 
sigur úr býtum á ástralska meist-
aramótinu. Hann hafði betur eftir 
harða baráttu við Ferrari-manninn 
Fernando Alonso.

Keppnisáætlun Räikkönens 
reyndist gera gæfumuninn en hann 
stoppaði aðeins tvisvar til að fá ný 
dekk en flestir aðrir fóru þrisvar 
inn á viðgerðarsvæðið.

Heimsmeistarinn Sebastian 
Vettel á Red Bull var á ráspól en 
varð að sætta sig við þrijða sætið. 

Liðsfélagi hans, heimamaðurinn 
Mark Webber, hafnaði í sjötta sæti.

Räikkönen var sjöundi í rás-
röðinni en náði að vinna sig upp í 
fjórða sætið strax á fyrstu hringj-
unum. Hann náði svo að koma sér í 
forystu á meðan helstu keppinaut-
ar hans fóru inn á viðgerðasvæðið.

Alonso náði forystunni aftur um 
tíma en sá finnski endurheimti 
hana þegar Alonso fór inn á við-
gerðasvæðið í þriðja sinn. „Við 
ákváðum að halda okkur við tvö 
viðgerðastopp. Það er oft erfitt í 
fyrstu mótum ársins að vita hve-

nær er best að stoppa en okkar 
áætlun reyndist hárrétt,“ sagði 
Räikkönen. „Ég gat sparað dekkin 
og keyrt svo hratt þegar ég vildi. 
Þetta var í raun auðvelt og vonandi 
fáum við fleiri svona keppnir.“

Vettel hafði litið mjög vel út 
bæði á æfingum og í tímatökunum 
en dekkjamál urðu Red Bull-lið-
inu að falli í keppninni sjálfri. „Við 
þurfum að sinna heimavinnunni 
aðeins betur. Það var óraunhæft 
fyrir okkur að stoppa bara tvisvar 
í dag,“ sagði Vettel. - esá

Räikkönen klókur í Ástralíu
Finninn Kimi Räikkönen bar sigur úr býtum á fyrsta móti ársins í Formúlu 1.

SIGURVEGARI  Kimi Räikkönen fær 
gusu hjá Sebastian Vettel. GETTY

FJÖLNIR OG TINDASTÓLL FÉLLU 
 Lokaumferð Domino’s-deildar karla fór 
fram í gær og réðist þá hvaða lið féllu 
úr deildinni. Það kom í hlut Fjölnis og 
Tindastóls en miklu munaði um að KFÍ, 
sem var í botnsæti deildarinnar fyrir 
lokaumferðina, vann KR á heimavelli. 
Efstu átta liðin fara nú í úrslitakeppni 
sem hefst á fimmtudagskvöldið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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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

20.00 Bubbi og Lobbi 20.30 Allt um golf 21.00 
Frumkvöðlar 21.30 Suðurnesjamagasín

06.00 ESPN America 07.10 Tampa Bay 
Championship 2013 (4:4) 12.10 Golfing 
World 13.00 Tampa Bay Championship 2013 
(4:4) 18.00 Golfing World 18.50 Tampa Bay 
Championship 2013 (4:4) 22.00 Golfing World 
22.50 The Open Championship Official Film 
2012 (1:1) 23.50 ESPN America

13.10 Tooth Fairy
14.50 Lína Langsokkur
16.05 Love and Other Disasters
17.35 Tooth Fairy
19.15 Lína Langsokkur
20.30 Love and Other Disasters
22.00 The King‘s Speech
00.00 Sideways  
02.05 Parlez-moi de la pluie  
03.45 The King‘s Speech 

07.00 Harry og Toto
07.10 Elías
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 Skógardýrið Húgó  
09.55 Histeria!  
10.15 Ofurhundurinn Krypto  
10.40 Ævintýri Tinna  
11.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími
17.05 Hundagengið  
17.30 Leðurblökumaðurinn
17.55 iCarly  (10:45) 

18.20 Doctors  (157:175) 
19.00 Ellen  (119:170) 
19.40 Í sjöunda himni með Hemma
20.40 Eldsnöggt með Jóa Fel
21.10 The Practice  (8:13) 
21.55 Í sjöunda himni með Hemma
22.55 Eldsnöggt með Jóa Fel
23.30 The Practice  (8:13) 
00.15 Tónlistarmyndbönd Popptíví

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 (4:8) (Arki-
tektens hjem) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Dýra líf - Saga af ljóni–  Saga 
af ljóni (2:5) (Planet Earth Live: A Lion‘s 
Tale)  Fræðslumyndaflokkur frá BBC. 
Fylgst er með ungum dýrum í villtri 
náttúrunni. Kvikmyndagerðarmennirn-
ir fóru víða og í þáttunum fáum við að 
sjá svartbjarnarhúna stíga fyrstu skrefin 
og eins ljónshvolp, fílskálf, makakíapa og 
jarðkött. Lífsbarátta þeirra er á stundum 
erfið og það er margt að varast. 
21.00 Löðrungurinn (3:8) (The Slap) 
 Ástralskur myndaflokkur byggður á met-
sölubók eftir Christos Tsiolkas um víð-
tækar afleiðingar sem einn löðrungur 
hefur á hóp fólks. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn
23.05 Glæpurinn III (6:10) (Forbrydel-
sen III) (e) Atriði í þáttunum eru ekki 
við hæfi ungra barna.
00.05 Kastljós (e)
00.30 Fréttir
00.40 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm in the Middle  (13:25) 
08.30 Ellen  (118:170)
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  (105:175) 
10.15 Wipeout
11.00 Drop Dead Diva  (7:13)
11.50 Hawthorne  (3:10) 
12.35 Nágrannar
13.00 America‘s Got Talent  (1:32)  (2:32) 
15.05 ET Weekend
15.45 Barnatími Stöðvar 2
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen  (119:170)
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  (13:24) 
19.40 The Middle  (8:24) 
20.05 Glee  (11:22) Fjórða þáttaröð-
in um metnaðarfulla kennara og nem-
endur í menntaskóla sem skipa sönghóp 
skólans og leggja allt í sölurnar til að 
gera flottar sýningar. 
20.50 Covert Affairs  (14:16) Önnur 
þáttaröðin um Annie Walker sem var ný-
liði hjá CIA og enn í þjálfun þegar hún 
var skyndilega kölluð til starfa. 
21.35 Boss  (8:8) Stórbrotin verðlauna-
þáttaröð með Kelsey Grammer í hlut-
verki borgarstjóra Chicago.
22.35 Man vs. Wild  (13:15) Ævintýra-
legir þættir frá Discovery með þátta-
stjórnandanum Bear Grylls sem heim-
sækir ólíka staði víða um heiminn, 
meðal annars Andes-fjöllin, Sahara, 
Síberíu, Havaí, Skotland og Mexíkó.
23.20 Modern Family  (14:24) 
23.45 How I Met Your Mother  (13:24)
00.15 Two and a Half Men  (7:23) 
00.40 Burn Notice  (18:18) 
01.25 Episodes  (4:7) 
01.55 The Killing  (7:13)
02.40 Covert Affairs  (14:16) 
03.25 Boss  (8:8) 
04.25 Glee  (11:22)
05.10 The Big Bang Theory  (13:24) 
05.35 Fréttir og Ísland í dag 

07.00 Spænski boltinn: Barcelona 
- Rayo
16.30 Meistaradeild Evrópu í hand-
bolta: Atletico Madrid - Füchse 
Berlin
17.55 Meistaradeild Evrópu í hand-
bolta: Gorenje Velenje - Flensburg
19.20 Spænski boltinn: Real Madrid 
- Mallorca
21.00 Spænsku mörkin
21.30 Meistaradeildin í handbolta: 
Markaþáttur
22.00 Meistaradeild Evrópu: frétta-
þáttur
22.30 Spænski boltinn: Barcelona 
- Rayo  

07.00 Chelsea - West Ham
14.20 Aston Villa - QPR  
16.00 Man. Utd. - Reading
17.40 Sunnudagsmessan
18.55 Premier League Review Show
19.50 PL Classic Matches: Newcastle 
- Man United, 1995  
20.20 Swansea - Arsenal
22.00 Premier League Review Show
22.55 Football League Show 2012/13
23.25 Everton - Man. City  

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.00 Kitchen Nightmares (7:13)
16.45 Judging Amy (5:24)
17.30 Dr. Phil
18.15 Top Gear USA (4:16)
19.05 America‘s Funniest Home Vid-
eos (8:48)
19.30 Will & Grace (19:24)
19.55 Parks & Recreation (19:22) 
 Bandarísk gamansería með Amy Poe-
hler í aðalhlutverki. Leslie kemst á snoð-
ir um niðurskurð í deildinni og grípur til 
örþrifaráða.
20.20 Hotel Hell (4:6)  Skemmtileg 
þáttaröð frá meistara Gordon Ramsey 
þar sem hann ferðast um gervöll Banda-
ríkin í þeim tilgangi að gista á verstu 
hótelum landsins.
21.10 Hawaii Five-0 (4:24)  Steve 
McGarrett og félagar handsama hættu-
lega glæpamenn í skugga eldfjallanna á 
Havaí í þessum vinsælu þáttum. Póló-
leikari er myrtur og rannsakar sérsveitin 
með Steve McGarrett í forgrunni morðið 
í skugga yfirstéttaríþróttarinnar póló.
22.00 CSI (11:22)  CSI eru einir vinsæl-
ustu þættir frá upphafi á Skjá Einum. Ted 
Danson er í hlutverki Russels yfirmanns 
rannsóknardeildarinnar í Las Vegas. Sjón-
varpsfréttamaður deyr í beinni útsend-
ingu og rannsóknardeildin veltir fyrir sér 
hver athafnaði sig í myrkrinu.
22.50 CSI (21:23)  Gamall og góður þátt-
ur um rannsóknardeildina undir stjórn 
Gil Grissom. 
23.30 Law & Order: Criminal Intent 
(4:8)
00.20 The Bachelorette (6:10)
01.50 Hawaii Five-0 (4:24)
02.40 Pepsi MAX tónlist

17.05 Simpson-fjölskyldan  Bart verð-
ur háður skyndibitanum vegna nýs sjálf-
sala í skólanum og er sendur í megrun-
arbúðir. Fjölskyldan þarf að fjármagna 
dvöl hans þar og breytir því heimilinu í 
farfuglaheimili.
17.30 ET Weekend
18.15 Gossip Girl  (22:22) 
19.00 Friends  (18:24) 
19.25 How I Met Your Mother 
 (10:24) 
20.15 Holidate  (10:10) Raunveruleika-
þættir um konur í ástarleit. Tvær mis-
munandi konur hafa vistaskipti í hverj-
um þætti og flytja í borg hinnar um 
stund. Þar kanna þær markaðinn og fara 
á nokkur stefnumót. Finni þær álitleg-
an herra bjóða þær honum svo með sér 
aftur til sinnar heimaborgar í lok þáttar.
20.55 FM 95BLÖ  Tækifæri til að sjá allt 
það helsta sem gerðist í dag í útvarps-
þættinum FM95BLÖ.
21.20 The Lying Game  (6:20) Drama-
tískir spennuþættir frá höfundi Pretty 
Little Liars, og 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 atburðið að 
gerast.
22.05 The O.C  (13:25) Orange-sýsla í 
Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís 
þar sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar 
við kynnumst þeim betur koma hins 
vegar leyndarmálin í ljós.
22.50 Holidate  (10:10) 
23.30 FM 95BLÖ  
23.55 The Lying Game  (6:20)
00.40 The O.C  (13:25) 
01.30 Tónlistarmyndbönd Popptíví

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30 
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45 
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 
10.13 Stefnumót 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið 
í nærmynd 12.00 Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50 
Dánarfregnir 13.00 Hringsól 14.00 Fréttir 14.03 
Orð um bækur 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: 
Skaparinn 15.25 Fólk og fræði 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Bak við stjörnurnar 17.00 Fréttir 17.03 
Víðsjá 18.00 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 
Dánarfregnir 19.00 Endurómur úr Evrópu 20.00 
Leynifélagið 20.30 Okkar á milli 21.10 Ópus 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Lestur 
Passíusálma 22.15 Samfélagið 22.30 Albúmið: 
Remain in light - Talking Heads 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

Í KVÖLD

Ert þú í hópi fjárfesta framtíðarinnar?
Stofnaðu lið í Ávöxtunarleik Keldunnar

Keppnin er opin öllum, 15 ára og eldri, og fer skráning 
fram á vefnum visir.is. Hver þátttakandi fær 10 milljónir 
Keldukróna til þess að fjárfesta í mismunandi flokkum. 

Þeir þátttakendur sem skila bestu ávöxtuninni þegar 
keppnin verður gerð upp næsta vor eiga kost á 
veglegum verðlaunum. Meðal vinninga er flug fyrir 2 
til New York með Icelandair og 200 þúsund kr. 
inneign í sjóði VÍB.

Skráðu þig á visir.is

Nú er hægt að stofna lið í Ávöxtunarleiknum 
og bjóða vinum á Facebook með í keppnina. 

Það lið vinnur sem nær bestu heildarávöxtun  
að teknu tilliti til fjölda liðsmanna.

Vinningsliðið fær gjafabréf fyrir allt að 10 
manns á Sjávargrillinu. 

SNÝTT

Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA?
STEFÁN MÁNI RITHÖFUNDUR> Stöð 2 kl. 20.05

Glee
Söngva- og gaman-
þáttaröðin Glee snýr 
nú aft ur á dagskrá 
Stöðvar 2 eft ir stutt 

hlé. Stelpurnar í söng-
hópnum skipuleggja 

skóladansleik 
og Sam reynir 

að sanna að 
Warblers hafi  
svindlað í 
söngkeppn-

inni.

„Ég horfi  alltaf á 
Rúv en er mjög 

„selektívur“ glápari. 
Fræðsluefnið frá BBC er 
í algjöru uppáhaldi.“

1 Dýralíf–  
Saga af ljóni 
„Þetta var mjög 

skemmtilegt síðasta 
mánudag. Það er gam-
an að horfa á þetta 

með krökkunum.“ 

2  Stephen Fry: 
Gadget Man 
„Þessi græjukarla-

sería með Stephen Fry 
er virkilega skemmti-
leg.“

3 Castle „Þetta 
eru ekki mjög 
djúpir eða krass-

andi þættir en ég hef 
samt gaman af þeim.“
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Ferskar fréttir
á Facebook!

facebook.com/frettabladidffaceboookok.com/f

Splæstu á eitt like á Fréttablaðið á Facebook 
og fáðu ferskustu fréttirnar á síðuna þína. 
Heppinn vinur Fréttablaðsins vinnur iPad.

„Við erum hálfnuð með þáttaröð-
ina. Þættirnir mjakast úr okkur 
þessa dagana og við reynum að 
láta þetta líta eins vel út og við 
getum þó stíllinn eigi að haldast 
hrár,“ segir listamaðurinn Hug-
leikur Dagsson, sem vinnur nú 
hörðum höndum að gerð teikni-
myndaþáttaraðar. Þættirnir fjalla 
um líf listamannsins og verða 
sýndir í Sjónvarpinu í haust. 
Þættirnir heita Hulli og handritið 
skrifaði Hugleikur ásamt bróður 
sínum, Þormóði Dagssyni, og Önnu 
Svövu Knútsdóttur. Hönnun fígúr-
anna var í höndum Lóu Hjálm-
týsdóttur sem býr yfir nægilega 
skemmtilegri mannfyrirlitningu 
að sögn Hugleiks. „Ég tek hennar 
teikningar og geri þær að mínum. 
Það bjargaði mér að þurfa ekki að 
skapa persónurnar sjálfur, það 
fer svo mikil sköpunarorka í að 
ákveða hvernig fólk er klætt.“
Hann segir samstarfið við Önnu 

Hulli í Sjónvarpið
Teiknimyndaþáttaröð sem byggð er á lífi  listamannsins Hugleiks Dagssonar er í 
bígerð. Þættirnir nefnast Hulli og verða sýndir í Sjónvarpinu í haust. 

HULLI Í SJÓN-
VARP  Hugleikur 
Dagsson og Anna 
Svava Knútsdóttir 
semja handritið 
að þáttunum 
um Hulla ásamt 
Þormóði Dagssyni.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Svona hreyfimyndagerð fylgir alltaf meiri vinna en maður ætlar í fyrstu. 
Við vinnum að þessu dag og nótt og allir tímar eru nýttir,“ segir Kristján 
Freyr Einarsson, hreyfimyndahönnuður. Hann og Friðrik Snær Friðriksson 
reka fyrirtækið Rammavinnsluna og sjá um að glæða persónur Hugleiks 
lífi. 

„Við vinnum þetta eins og leikið efni. Við búum til senu og klippum 
hana svo eins og sápuóperu. Það er óhjákvæmilegt að eitthvað endi á 
gólfinu í svona ferli en það er þó nauðsynlegt ef við eigum að hafa mögu-
leikann á að geta skipt á milli sjónarhorna og fengið góðan takt í þetta,“ 
segir hann. Inntur eftir því hvort hann og Friðrik Snær séu tilbúnir í aðra 
þáttaröð, verði ráðist í gerð hennar, svarar hann játandi. „Þetta er búið að 
vera mjög skemmtilegt og gefandi verkefni þrátt fyrir langar vökunætur.“

Glæða Hugleik lífi

Svövu og Þormóð einnig hafa 
gengið vel, en persóna Þormóðs 
leikur veigamikið hlutverk í þátt-
unum. „Hann er litla, veika hjartað 
í þáttunum,“ segir hann og bætir 
við: „Hans persóna er ekki jafn 
mikið fífl og persóna mín.“ 
Hugleikur kveðst stoltur af þátt-
unum og útilokar ekki gerð fram-

haldsþáttaraðar. „Ég væri alveg 
til í að leggja í aðra seríu. Ég er 
mjög stoltur af því sem við höfum 
skapað og ég er viss um að önnur 
þáttaröðin yrði betri en sú fyrsta. 
Þáttaröð tvö er alltaf betri en eitt 
þegar kemur að sjónvarpsþáttum,“ 
segir hann lokum.
  sara@frettabladid.is

„Við erum vanir að vera litli aðilinn á stórum 
markaði og vöðum því út í þetta óhrædd-
ir,“ segir Sindri Ástmarsson, dagskrárstjóri 
útvarpsstöðvarinnar Flass. Á næstunni fara 
tvær nýjar stöðvar í loftið á þeirra vegum. 

Um er að ræða stöðvarnar FlassBack, sem 
einbeitir sér að tónlist frá árunum 1990 og 
2005, og Flass-Xtra, en þar verða hipphopp og 
raftónlist í aðalhlutverki. Sindri vill meina að 
tónlistarstefnurnar hafi hingað til verið sveltar 
í íslensku útvarpi. „Við viljum einbeita okkur 
að tónlist sem hefur ekki fengið mikið pláss hjá 
útvarpsstöðvum á Íslandi. Þetta þekkist úti í 
heimi þar sem fyrirmyndir okkar eru breska 
útvarpsstöðin BBC Radio 1Xtra og norska 

stöðin MP3, sem er rekin af norska ríkissjón-
varpinu,“ segir Sindri og bætir við að hin nýja 
tónlistarstefna trap, blanda af hipphoppi og 
raftónlist, verði einnig áberandi á stöðinni. 
„Við ætlum líka að gefa ungum íslenskum 
tónlistarmönnum pláss á stöðvunum og láta 
íslenska tónlist vera í aðalhlutverki.“ 

Sindri segir nýju stöðvarnar hafa verið í 
bígerð í nokkurn tíma og að búið sé að undir-
búa þær vel. „Við fengum leyfið samþykkt í 
vikunni sem er frábært. Ég er með gott starfs-
fólk með mér í þessu og það verður spennandi 
að reka þrjár útvarpsstöðvar.“ Nánari upplýs-
ingar um stöðvarnar er hægt að nálgast á vef-
síðunni Flass.is.  - áp 

Einbeita sér að hipphoppi og raft ónlist
Útvarpsstöðin Flass færir út kvíarnar og opna tvær nýjar útvarpsstöðvar.

TVÆR NÝJAR STÖÐVAR  Sindri Ástmarsson og Karim 
Djermoun hjá Flass stækka við sig .  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Það er lagið Wake Me Up Before 
You Go-Go með Wham eða Walking 
on Sunshine með Katrina & The 
Waves.“
Sigrún María Ammendrup, skrifstofustjóri 
tölvunarfræðideildar Háskólans í Reykjavík.

„Lagleysi er hægt að vinna upp með öflugri sviðs-
framkomu og djörfum búningum. Annars trúi 
ég því nú að allir geti sungið, meira að segja ég,“ 
segir Hálfdán Steinþórsson, framkvæmdastjóri 
Hringtorgs.

Hringtorg og Stúdentakjallarinn hafa nú efnt til 
karókíkeppni meðal háskólanema sem fram fer 21. 
mars næstkomandi og úrslitin verða 4. apríl. Verð-
launin eru ekki af verri endanum en sigurvegar-
inn fær flug og miða fyrir þrjá á seinni undan-
keppni Eurovision í Svíþjóð, þar sem Eyþór Ingi 
stígur á svið og flytur lagið Ég á líf fyrir Íslands 
hönd. „Eyþór Ingi hóf sinn feril auðvitað á því að 
vinna keppni, Bandið hans Bubba, svo ég er viss 
um að sigurvegarinn úr þessari keppni verður 
fulltrúi okkar í Eurovision á næsta ári,“ segir 
Hálfdán.

Keppnin fer fram í Stúdentakjallaranum og 
geta allir háskólanemar skráð sig til leiks þótt 
plássin séu takmörkuð. Hinir sem ekki þora upp 
á svið geta svo komið og notið úr salnum og segir 
Hálfdán fólk mega búast við að sjá kunnugleg-
um andlitum bregða fyrir á sviði. Auðunn Blön-
dal og Pétur Jóhann sjá um að kynna keppnina og 

dæma hana. „Ég veit nú ekki hversu lagvissir þeir 
félagar eru en þeir hafa að minnsta kosti lag á því 
að sjá hverjir taka sig vel út á sviðinu,“ segir Hálf-
dán að lokum.  - trs

Miðar á Eurovision í verðlaun
Hringtorg og Stúdentakjallarinn efna til karókíkeppni fyrir háskólanema

GETUR LÍKA SUNGIÐ  Hálfdán segist trúa því að allir geti 
sungið, meira að segja hann sjálfur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GÆÐI, ÞJÓNUSTA OG ÁBYRGÐ - ÞAÐ ER TENGI

 
PÁSKATILBOÐ

Tvöfaldur sturtubarki, 
lengd 1,5m 
TILBOÐ KR. 1.450.-

Baldursnesi  6 
Akureyri

  Sími 414 1050

www.tengi.is 
tengi@tengi.is

Smiðjuvegi 76 
Kópavogi  
Sími 414 1000

Handsturtuhaus 
FONTE 67 mm   
VERÐ KR. 850.- .-

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI!



Skannaðu QR kóðann og sæktu
appið frítt í símann þinn

ARION APPIÐ
Með Arion appinu getur þú tekið stöðuna á reikningunum 

þínum og kortum með einum smelli, án innskráningar. Þú 
sérð líka nýjustu færslur og ógreidda reikninga. Með því að 

skrá þig inn getur þú borgað reikninga, millifært og sótt 
PIN-númerin þín. 

Þú finnur upplýsingar um appið á arionbanki.is. 

EINN SMELLUR
og þú tekur stöðuna
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

1 Leituðu án árangurs uppi á Vatna-
jökli eft ir að hafa séð neyðarblys

2 Piltarnir frá Steubenville dæmdir í 
fangelsi fyrir nauðgun

3 Karlmaður á níræðisaldri grunaður 
um að misnota þroskaskerta konu í 
fj óra áratugi

4 Gekk yfi r Austurvöll og fótbrotnaði
5 Átök innan þingfl okks Samfylking-

arinnar – óánægja með Árna Pál

 VILTU LÆRA   
 L ISTINA   

 AÐ MUNA?  

VEGNA EFNAHAGSÁSTANDSINS OG SLÆM-
RAR STÖÐU KRÓNUNNAR, HEFUR KING 
KOIL ÁKVEÐIÐ AÐ GEFA 50% AFSLÁTT 
AF ÁKVEÐNUM RÚMUM Í NOKKRA DAGA.

H E I L S U R Ú M
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50%
AFSLÁTTUR!

EFNAHAGS- 

Royal Textile lak á Queen size rúm
Fullt verð 7.900 kr.

3.950 kr. MEÐ 50% AFSLÆTTI

Royel Textile lak á King Size rúm
Fullt verð 8.900 kr.

4.450 kr. MEÐ 50% AFSLÆTTI

VISION
Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 192.501 kr.

50% AFSLÁTTUR =

96.250 kr.

DAWN
King Size (193x203 cm)

Fullt verð 291.700 kr.

50% AFSLÁTTUR =

145.850 kr.

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  

ROYAL TEXTILE-LÖK
50% AFSLÁTTUR!

ROYAL TEXTILE
300 THREAD COUNT

Flestir á Munda
Það ríkti eftirvænting í loftinu fyrir 
síðustu sýningu á Reykjavík Fashion 
Festival sem fór fram í Hörpu á 
laugardaginn. Mundi átti heiðurinn 
af að ljúka hátíðinni en sýning hans 
á útvistarfatnaði í samstarfi við 66°N 
var sú eina sem fór fram Eldborg. 
Það var greinilegt að margir mættu 
gagngert á þá sýningu, meðal annars 
söngkonan Ragnhildur Gísladóttir 
sem settist á fremsta bekk. Mundi 
sýndi fyrst stuttmynd þar sem Tómas 
Lemarquis lék aðalhlutverkið en í 
lok myndarinnar birtist 
leikarinn ásamt 
fyrirsætum upp úr 
sviðinu á hlaupa-
bretti við mikil 
fagnaðarlæti 
áhorfenda. 
 - áp

Dóttirin stal senunni
Og meira af Ragnhildi en hún kom 
fram á árlegri hátíð Stjórnarráðsins 
sem fór fram í Hörpu á dögunum. 
Jakob Frímann Magnússon, Stuð-
maður og miðborgarstjóri, stýrði há-
tíðinni en ræðumaður kvöldsins var 
Katrín Júlíusdóttir fjármálaráðherra 
auk þess sem Jóhanna Sigurðardóttir 
steig í pontu. Það var hins vegar 
fimm ára dóttir Jakobs, Jarún Júlía, 
sem stal senunni á hátíðinni en hún 
söng nokkur lög við góðar undirtektir 
gesta. Þrátt fyrir ungan aldur er þetta 
í annað sinn sem Jarún kemur fram 

í tónlistarhúsinu en hún 
var opnunarnúmerið á 
afmælistónleikum Paul 
McCartney í Eldborg 
fyrir ári þar sem hún 
söng afmælissönginn 

við eigin undir-
leik.  - áp 

Mest lesið

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.
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