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N ú fer mikil ferðahelgi í gang. Sturla Pétursson, eigandi Gúmmívinnustofunnar í Skip-holti, segir að miklu máli skipti ðbarð bí

Sturla og bendir á að þótt lítið hafi farið 
fyrir ófærð í Reykjavík í vetur verðuekki það sa

ÖRYGGI BÍLSINS BYGGIR Á GÓÐUM HJÓLBÖRÐUMGÚMMÍVINNUSTOFAN Í SKIPHOLTI KYNNIR  Eitt þekktasta og elsta 

hjólbarða verkstæði borgarinnar býður 20% afslátt af öllum hjólbörðum til 

páska. Gott er að ástandsskoða áður en haldið er í ferðalag.

PÁSKALILJUR Páskaliljur eru fallegar hvort sem er í blómavasa eða í 
blómapotti. Afskornar páskaliljur geta staðið í viku til tíu 

daga. Einungis þarf að gæta að hafa nægilegt vatn fyrir þær. 

Best er að hafa vatnið volgt. Páskaliljur eiga ekki að vera í 
vasa með öðrum afskornum blómum. 
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SKOÐUN Ef til vill var lán í óláni að 
flytja ekki flugvöllinn eftir atkvæða-
greiðslu, segir Guðmundur Andri. 17

FÓLK Svandís Dóra, dóttir Einars 
Bollasonar, fer með hlutverk í leikriti 
um Guðmundar- og Geirfinnsmál. 38

SPORT Ólafur Gústafsson er að slá í 
gegn hjá Flensburg í Þýskalandi. Hann 
er ekki á leið aftur heim. 32
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Heimilis
RIFINN OSTUR

370 g ÍSLENSKUR OSTUR

100%

YFIR 50 GERÐIR Á LAGER

FARTÖLVUR
15,6” FARTÖLVUR FRÁ 

69.990

 15,6“

SLYS Tveir Íslendingar, Andri Már 
Þórðarson og Örvar Arnarson, fór-
ust í fallhlífarstökksslysi í Zephyr-
hills í Flórída á laugardag. Lög-
regla þar ytra rannsakar nú málið.

Aðalfallhlífar mannanna opnuð-
ust ekki en óljóst er hvað olli því. 
Slysinu er lýst sem nánast einstöku 
og málið hefur vakið heimsathygli.

Íslenskir lögreglumenn bönk-
uðu upp á hjá ættingjum þeirra 
beggja klukkan þrjú aðfaranótt 
sunnudags og tilkynntu þeim um 
slysið. Fjölskyldurnar eru báðar í 
losti vegna málsins.

„Hér eru allir í áfalli,“ segir Atli 
Már Gylfason blaðamaður, sem er 
staddur í Ventura í Flórída og fór 
í gær í sitt fyrsta fallhlífarstökk. 
„Það er mikill óhugur í fólki að 

fara að stökkva núna,“ sagði hann 
í gær. „Ég og allir Íslendingarnir 
hér erum harmi lostnir og viljum 
senda öllum aðstandendum þeirra 
okkar dýpstu samúðarkveðjur.“

Örvar var fertugur og þaul-
reyndur fallhlífarstökkvari – átti 
yfir þúsund stökk að baki. Andri 
var nemandi og hafði stokkið sjö 
sinnum.

Þeir voru í Flórída í um tuttugu 
manna hópi Íslendinga frá fall-
hlífarstökksfélaginu Frjálsu falli 
og höfðu fyrr í vikunni stokkið 
nokkrum sinnum með fyrir tækinu 
Skydiving City.

Á laugardag fóru Andri og 
Örvar upp í flugvél á ellefta 
tímanum ásamt sautján öðrum, 
þar af tveimur Íslendingum. Allir 

aðrir en þeir komust heilu og 
höldnu og án nokkurra vandkvæða 
úr stökkinu.

Tvímenningarnir skiluðu sér 
hins vegar ekki og fljótlega upp-

hófst leit að þeim sem lauk ekki 
fyrr en níu tímum síðar, um hálf-
átta að staðartíma, þegar þeir 
fundust látnir, á sama stað, í skóg-
lendi sunnan við flugvöllinn í 
Zephyr hills. 

 - sh, fsb / sjá síðu 4

Við erum öll harmi lostin
Hópur íslenskra fallhlífarstökkvara á Flórída er í áfalli eftir að tveir úr þeirra röðum fórust í óvenjulegu slysi á 
laugardag. Lögregla ytra rannsakar tildrög slyssins, sem hefur vakið heimsathygli og þykir nánast einstakt.

ANDRI MÁR 
ÞÓRÐARSON

ÖRVAR 
ARNARSON

Bolungarvík 1°  NA 3
Akureyri 2°  NA 2
Egilsstaðir 2°  SV 2
Kirkjubæjarkl. 6°  A 4
Reykjavík 5°  A 6

VÍÐA BJART  Yfirleitt austan eða 
norðaustan 5-10 m/s á landinu í dag og 
bjartviðri eða stöku skúrir eða slydduél 
S- og SA-til. Hiti 0-7 stig. 4

DÝRAHALD Þýskur fjárhundur var 
aflífaður í Reykjanesbæ eftir að 
hafa ráðist á hundafangara. 

Malgorzata Mordon Szacon og 
fjölskylda hennar höfðu átt tíkina 
Funiu í sex ár. Fjölskyldan hefur 
ráðið sér lögfræðing og íhugar 
að leita réttar síns, þar sem þau 
nutu ekki andmælaréttar áður en 
ákvörðun um að drepa hundinn 
var tekin.

Magnús H. Guðjónsson, dýra-
læknir og framkvæmdastjóri 
Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja, 
segir málið einsdæmi.

„Það hafði verið kvartað til lög-
reglu frá leikskólanum Gimli um 
að það væri hundur að þvælast 
fyrir utan og þær þyrðu ekki að 
setja börnin út,“ segir Magnús. 

„Þegar dýraeftirlitsmaður fór 
á staðinn sá hann að þarna var 
hundur sem hafði áður verið tek-
inn laus og bitið áður.“ Hann segir 
hundinn hafa ráðist á eftirlits-
manninn og bitið hann illa í hand-
legg og hendi og hlaupið svo inn í 
garðinn sinn. 

„Þetta er í fyrsta skipti sem 
við látum ekki viðkomandi njóta 
andmælaréttar, vegna þess að við 
einfaldlega gátum það ekki,“ segir 
Magnús, sem tók ákvörðun um að 
aflífa Faniu. „Ég mat það þannig 
að þarna væri almannaheill í húfi 
og að það væri best að svæfa hana 
strax á meðan hún var með múl.“ 

Magnús segir tíkina hafa verið 
„stórkostlega hættulega“.  

 - þeb / sjá síðu 8

Fjölskylda í Reykjanesbæ er ósátt eftir að tík var aflífuð:

Beit hundafangara og var lógað

FUNIA  Malgorzata ásamt syni sínum 
og hundinum Funiu áður en tíkin var 
aflífuð. 

MEISTARI Í KARLA- OG KVENNAFLOKKI  „Það er ekki hægt að kvarta yfir þessum degi og helginni í heild sinni,“ 
segir Elsa Sæný Valgeirsdóttir. Hún varð í gær tvöfaldur bikarmeistari, fyrst sem þjálfari karlaliðs HK og síðan sem liðsmaður 
kvennaliðs HK. Sjá síðu 34.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

  Það er mjög sorglegt 
þegar nemandi lætur lífið 

– nemendur eiga ekki að 
deyja og við gerum gríðar-

lega mikið til að tryggja 
öryggi þeirra. 

T.K. Hayes
annar eigenda Skydive City

STJÓRNSÝSLA Nítján sveitar-
félög á Íslandi hafa yfir fjöru-
tíu prósent af tekjum sínum frá 
Jöfnunar sjóði sveitarfélaga. 
Einstök sveitarfélög fá allt að 
sjötíu prósent af tekjum sínum 
úr sjóðnum. 

Halldór Halldórsson, for-
maður Sambands íslenskra 
sveitarfélaga, segir þessa 
umræðu koma upp reglulega. 
„Það er hægt að segja að þessi 
sveitarfélög séu svo háð sjóðnum 
að þau gætu ekki lifað án hans. 
Svo má líka snúa þessu við og 
segja að ef jöfnunarsjóðurinn 
væri ekki hefðu sveitarfélögin 
ekki getað tekið yfir stór verk-
efni eins og þjónustu við fatlaða 
og grunnskólann,“ segir Halldór.  

Halldór segir það því ótrúlegt 
hvað íslensk sveitarfélög veiti 
mikla þjónustu í samanburði við 
sveitarfélög í flestum öðrum 
löndum.   - shá / sjá síðu 6

Mörg sveitarfélög ósjálfbær:

Fá allt að 70 
prósent úr 
jöfnunarsjóði

Einstakur fundur
Feðgar fundu þrjá vel tennta rostungs-
hausa í fjöruferð á Snæfellsnesi. 2
Aftur heim
Pervez Musharraf, fyrrverandi forseti 
Pakistan, hefur snúið aftur heim 
þrátt fyrir morðhótanir. 6
Færri fljúga innanlands
Farþegum í innanlandsflugi hefur 
fækkað um rúmlega 180 þúsund frá 
árinu 2007. 10
Fjárskortur 
Hönnuðir standa ekki undir pönt-
unum vegna vandkvæða við fjár-
mögnun verkefna. 12
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FÓLK „Tilfinningin er æðisleg,“ segir Vilhjálmur Óli 
Valsson, sigurvegari í Mottumars árið 2013, sem hafði 
safnað 1.639.000 krónum í átaki Krabbameinsfélagsins 
þegar Fréttablaðið fór í prentun í gærkvöldi.

Vilhjálmur segist ekki hafa sett sér neitt sérstakt 
markmið áður en keppnin hófst; innst inni taldi hann 
að 150.000 krónur yrðu stórgóður árangur. „Á sýru-
trippi hefði ég ekki sett mér svona markmið,“ segir Vil-
hjálmur hlæjandi. Hann tók þátt fyrir tveimur árum og 
safnaði þá 35.000 krónum og var sáttur.

„Stuðningsnetið mitt sá um þetta og það virðast vera 
miklar keppnismanneskjur þar inni á milli,“ segir Vil-
hjálmur, sem hefur barist við krabbamein í rúmt ár. 
Hann hefur starfað í mörg ár sem sigmaður hjá Land-
helgisgæslunni. Hann viðurkennir að söfnunin hafi 
hjálpað honum að sætta sig við orðinn hlut; það hafi 
verið gott fyrir sálina að vel gekk í söfnuninni. 

Vilhjálmur veit ekki hversu mörgum hann hefur 
bjargað í störfum sínum hjá Gæslunni. „Það eru ein-
hverjir tugir, býst ég við. En það er gott að skilja eitt-
hvað svona eftir sig, og geta haldið áfram mínu starfi 
við að hjálpa fólki. Vonandi verður það mitt síðasta verk 
að bjarga lífi. Að hjálpa aðeins til,“ segir Vilhjálmur. - shá

Vilhjálmur Óli Valsson safnaði vel á aðra milljón í Mottumars 2013:

„Vonandi bjargar þetta lífi“

SIGURVEGARI MOTTUMARS  Sem sigmaður Gæslunnar 
hefur Vilhjálmur bjargað tugum manna í neyð.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ALÞINGI Fjölmargir fundir voru haldnir um 
helgina til að reyna að ná samkomulagi um 
þinglok. Ekki var um formlega formanna-
fundi að ræða, eins og gjarnan eru haldnir 
til að semja um þinglok, heldur hafa marg-
ir hópar fundað. Reynt var að ná saman um 
helstu málin sem koma á í gegn fyrir þing-
frestun. Samkvæmt starfsáætlun átti að 
fresta þingi föstudaginn 16. mars.

Þingflokkar stjórnarflokkanna funduðu 
í gærkvöldi og í kjölfar þeirra funda var 
áformað að halda fundarhöldum stjórnar og 
stjórnarandstöðu áfram.

Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, forseti 

Alþingis, vonast til að flokkarnir fari að 
ná saman. Hún hefur boðað til þingfundar 
klukkan 13.30 í dag.

„Menn eru að reyna að tala sig niður á 
niðurstöðu og hafa fundað í nokkrum hópum 
yfir helgina. Það er verið að reyna að ná sam-
komulagi í helstu ágreiningsmálunum,“ segir 
Ásta Ragnheiður, sem vonast til þess að það 
náist að ljúka störfum þingsins fyrir páska.

Á meðal mála sem eru á dagskrá þingsins 
í dag má nefna heildarlög um náttúruvernd, 
rýmkun heimilda varðandi gjaldeyriskaup og 
frumvarp um stjórn fiskveiða, að ógleymdu 
stjórnarskrármálinu. - kóp

Flokkarnir funduðu stíft yfir helgina um ýmis mál þar sem reynt var að ná samkomulagi um þinglok:

Mörg mál undir á fundum þingflokkanna

NÁTTÚRA „Ég og synir mínir 
vorum að ganga á ströndinni þegar 
við hnutum um heilan rostungs-
haus með tveim tönnum. Eitthvað 
fórum við að snuðra þarna um og 
þá fann ég stóra tönn og bráðlega 
annan haus, aðeins minni, og svo 
þann þriðja,“ segir Örn Erlends-
son, forstjóri Triton, sem fann þrjá 
rostungshausa og stakar rostungs-
tennur í fjörunni við sumarhús sitt 
í Staðarsveit á Snæfellsnesi í apríl 
2008.

Örn segir að innan um rostungs-
hausana hafi verið þó nokkuð af 
hvalbeini. Það segir hann ekki 
óalgengan fund í fjörunni í Staðar-
sveit en rostungshausa, eða tennur, 
hefur hann ekki fundið fyrr eða 
síðar. Hann segir að tíu dögum 
fyrir fundinn hafi gert sunnan og 
suðvestan rok ofan í stórstraum. 
„Það virðist sem þessu hafi skol-
að á land í óveðrinu á afmörkuðu 
svæði,“ segir Örn.

Fundur sem þessi sætir tíð-
indum og er jafnvel einstakur 
á Íslandi. Rostungstennur voru 
nefndar fílabein norðursins fyrr 
á tíð, svo verðmætar voru þær. 
Tennur frá Grænlandi voru taldar 
gersemi og þóttu gjaldgengar sem 
gjafir til konunga á miðöldum. 

Eftir því sem næst verður kom-
ist er sjaldgæft að rostungstenn-
ur finnist hérlendis, hvað þá vel 
tenntar hauskúpur, fleiri en ein. 
Þær finnast þó annað slagið og 
helst á Snæfellsnesi. Eins hafa 
fundist tennur við fornleifaupp-
gröft, eins og í skálanum í Aðal-
stræti í Reykjavík á sínum tíma. 

Örn segir að líffræðingar hafi 
ekki rannsakað tennurnar til að 
freista þess að skýra gátuna um 

fundinn. „En ég var svo upprifinn 
eftir að ég fann þetta að ég hafði 
samband við Náttúrufræðistofn-
un. Það var haft á orði að mjög 
kostnaðar samt væri að aldurs-
greina þetta og þeir væru peninga-
litlir. Það var ekki sóst eftir því að 
líta á þetta hjá mér,“ segir Örn.

Hann segist ekki hafa 
gert frekari tilraunir til að koma 
gripunum í hendur sérfræðinga, 
heldur gert aðrar ráðstafanir. 
„Ég setti þá á statíf og gaf sonum 
mínum þessa gripi. Þeir hafa 
hausana til skrauts í stofunni hjá 
sér,“ segir Örn. svavar@frettabladid.is

Fjöruferð gaf tennur 
og hausa af rostungi
Feðgar fundu þrjá vel tennta rostungshausa í fjöruferð á Snæfellsnesi. Einstakur 
fundur í sögunni. Nýttir til skrauts hjá fjölskyldunni en tennurnar eru mjög eftir-
sóttar. Náttúrufræðistofnun afþakkaði að rannsaka hausana vegna fjárskorts.

EINSTAKUR 
FUNDUR 
 Stærsti 
hausinn er 
af fullorðnu 
dýri og er 
vel á annan 
tug kílóa. 

  Menn 
eru að reyna 

að tala sig 
niður á niður-
stöðu og hafa 

fundað í 
nokkrum 

hópum. 
Ásta Ragnheiður
 Jóhannesdóttir 
forseti Alþingis

Rostungar eru stórar skepnur og eru sjaldgæfir flækingar við 
Íslandsstrendur. Karldýrin, brimlarnir, eru um þrír metrar á 
lengd og vega 800 til þúsund kíló. Kvendýrin, urturnar, 
eru um 2,5 metrar og vega 600 til 800 kíló. Tennurnar 
eru oftast um 50 sentímetrar á lengd en þó hafa 
mælst tennur sem hafa verið allt að 100 sentímetrar.

Rostungur getur orðið tonn að þyngd

Jóhanna, er ekki í lagi að ég 
hafi slegið á þráðinn til þín?
„Jú, jú, það er í góðu lagi.“
Jóhanna Pálmadóttir, bóndi á Akri, hefur 
verið ráðin til Þekkingarsetursins á Blönduósi 
til að kortleggja sögu þráðlistar í Húnaþingi.

BAGDAD AP John Kerry, utanríkis-
ráðherra Bandaríkjanna, sagði á 
blaðamannafundi í Bagdad í gær 
að hann hefði gert stjórnvöldum 
í Íran ljóst að Bandaríkin vildu 
ekki að Íranir leyfðu Írökum að 
fljúga í gegnum lofthelgi landsins 
til að flytja vopn og herlið til Sýr-
lands.

Kerry átti í einkaviðræðum við 
Nouri al-Maliki, forsætisráðherra 
Íraks, og sagði eftir á að þær sam-
ræður hefðu verið „mjög líflegar“. 
Bandaríkjamenn telja að með því 
að leyfa þessi flug séu Íranir að 
styðja Bashar Assad, forseta Sýr-
lands, og vinna gegn andspyrnu-
hópum sem Vesturlönd styðja. - fsb  

Kerry harðorður í Bagdad:

Vilja banna 
flug yfir Íran

STJÓRNSÝSLA Starfshópur innan-
ríkisráðherra um Guðmundar- 
og Geirfinnsmálið hefur skilað 
skýrslu sinni til ráðherra. Hún 
verður kynnt á blaðamannafundi 
í ráðuneytinu í dag klukkan 
14.00.

Hópurinn var skipaður til að 
fara yfir öll gögn málsins á nýjan 
leik, bæði málsgögn og annað 
sem kann að skipta máli, og fara 
svo yfir málið í heild sinni. Ekki 
síst var hlutverk hans að kanna 
hvort eitthvað hefði aflaga farið 
við rannsókn þess. Honum var 
jafnframt falið að meta hvort til-
efni væri til einhverra aðgerða í 
kjölfarið. - sh

Skýrsla starfshóps kynnt:

Geirfinnsmálið 
lýkst upp í dag

FÓLK Hann Ari Lár Örvarsson, sem er fjögurra ára, æfði fluguköst af 
mikilli íþrótt í Laugardalnum í gær ásamt föður sínum Örvari Daða 
Marinóssyni. 

Örvar Daði segir að mikið standi til og því hafi kennslan verið 
nauðsynleg. „Við erum að fara með átta og níu ára gutta, syni okkar, 
norður í land til að opna Arnarvatnsá og Helluvatnsá. Við vorum að 
nota blíðuna til að kenna handtökin, því í ánum er bara veitt á flugu,“ 
segir Örvar. „Sá litli fylgdi með og heimtaði að fá að kasta líka. En það 
er auðvitað aldrei of snemmt að byrja.“ 

Búið er að fara með guttana í veiðibúðir til að velja vænlegar flugur, 
leynivopn. „Dýrbítur varð fyrir valinu. Þetta verður ævintýri hjá 
þeim því árnar geta gefið ævintýralega urriðaveiði, sérstaklega svona 
snemma,“ segir Örvar. - shá

Feðgar æfðu sig í blíðunni í Laugardalnum í gær:

Æfðu fluguköst fyrir sumarið

ALDREI OF SNEMMT 
 Hann Ari Lár, sem er 
fjögurra ára, er efni-

legur veiðimaður. 
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 Útbúnaður bíls getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

*Mazda3 1,6i Advance bensín beinskiptur 3.290.000 kr. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,3 l/100 km. CO2 losun 147 g/km. 
  Mazda3 1,6 TDi Advance dísil beinskiptur 3.590.000 kr. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 losun 115 g/km. Frítt í stæði hjá Reykjavíkurborg í 90 mínútur í senn. 

Mazda3 er skemmtilegur bíll sem státar af 5 stjörnu öryggi. Í Mazda3 er huggulegur hiti í sætum, aksturstölva sem gefur upp margvíslegar 
upplýsingar  um eyðslu, minnir þig á þjónustuskoðun og býður upp á hraðaviðvörun. Spólvörnin  kemur sér vel í þungri færð og loftkælingin 
og hraðastillirinn gera ferðir á heitum sumardögum ánægjulegar. Glansandi fínar 16“ álfelgurnar gera svo bílinn enn sportlegri.  

** J.D. Power and Associates skipaði Mazda3 meðal þriggja efstu bílana í sínum flokki í áreiðanleikakönnun 2013. Mazda vann einnig heiðursverðlaun Kelley Blue Book fyrir lægsta 5 ára heildarrekstrarkostnaðinn þar sem     

Finndu akstursgleðina í nýjum Mazda3 – fáðu gæsahúð.             

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       

*

**

m.a. er tekið mið af endursöluverði/afföllum bílsins, hverslags gjöldum, ásamt eldsneytis- og viðhaldskostnaði. Fáðu lágan rekstrarkostnað með nýjum Mazda.
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FLÓRÍDA

GEORGÍA

Miami

Key Largo

Naples

St. Petersburg

Tampa

Tallahassee

Jacksonville

Orlando

Zephyrhills
Andri og Örvar fund-
ust látnir í skóglendi 
sunnan við flugvöllinn 
í Zephyrhills. Þeirra 
hafði þá verið leitað 
í níu klukkustundir í 
vonskuveðri sem skall á 
nokkrum klukkustundum 
eftir að þeir stukku í 
hinsta sinn.

„Hér eru allir í áfalli,“ segir Atli Már 
Gylfason blaðamaður, sem staddur er 
í Ventura í Florida í þeim tilgangi að 
stökkva í fallhlíf í fyrsta sinn. „Við erum 
hér á eigin vegum og ekki á sama stað og 
Í frjálsu falli hópurinn sem stökk í Tampa 
í gær, það er svona þriggja klukkutíma 
akstur þangað. Við áttum pantað stökk 
í gær en því var frestað vegna veðurs. 
Það var skýjað og miklir sviptivindar 
og eiginlega ekki stökkveður, þannig að 
stökkþjónustan sem við nýtum okkur 
hérna frestaði stökkinu. Ég setti status 
á Facebook í gær um að ég væri að fara 
að stökkva en gleymdi að setja nýjan um 
að stökkinu hefði verið frestað, þannig 
að í morgun var innhólfið á Facebook 
fullt af skelfingu lostnum skilaboðum og 
óteljandi ósvöruð símtöl á símanum.“

Þegar náðist í Atla Má í 
gær voru tveir tímar þangað 
til hann ætlaði að stökkva 
og hann segir slysið daginn 
áður vissulega hafa dregið 
úr lönguninni. „Það er mikill 
óhugur í fólki að fara að 
stökkva núna. Við vorum þrjú 
sem ætluðum að stökkva í 
dag, en einn er hættur við og 
við erum tvö sem erum enn 
að hugsa málið. Þetta átti að 
vera stórt móment í lífi mínu, 
að koma hérna út, standa and-
spænis óttanum og stökkva í fyrsta skipti. 
Þetta skelfilega slys dregur vissulega úr 
lönguninni og ef ég stekk núna á eftir 
þá fer ég með kennara og stekk með 
honum.“

Er vitað hvað fór úrskeiðis? 
„Nei, það eru stjarnfræðilega 
litlar líkur á að þetta gerist 
miðað við hversu mörg stökk 
eru framkvæmd. Að tveir menn 
í sama stökki með sitthvora 
fallhlífina farist er nokkuð sem 
enginn skilur. Lögreglan hér 
hefur ekki viljað gefa neitt út 
um það hvernig þetta bar að 
en rannsókn er í fullum gangi 
og búist við frekari fréttum 
þegar líður á daginn.“

Þekktirðu mennina sem 
fórust? „Ég þekkti til þeirra, en þekkti þá 
ekki persónulega, en ég og allir Íslending-
arnir hér erum harmi lostnir og viljum 
senda öllum aðstandendum þeirra okkar 
dýpstu samúðarkveðjur.“  - fsb

Allir í áfalli

Mennirnir sem létust hétu Andri 
Már Þórðarson og Örvar Arnarson.

Andri var 25 ára, fæddur 16. apríl 
1987, og var búsettur í Hraunbæ í 
Reykjavík. Hann var ókvæntur og 
barnlaus. Andri lagði stund á fall-
hlífarstökksnám.

Örvar var fertugur, fæddur í Reykjavík 20. nóvember 1972. 
Hann var einnig ókvæntur og barnlaus. 

Örvar lærði múrverk og starfaði við það þar til hann 
söðlaði um og fór til náms í byggingatæknifræði og var á 
síðasta ári í Syddansk Universitet í Danmörku.

Örvar hafði í fjölmörg ár starfað sem fallhlífarstökks-
kennari og rak fyrirtæki í þeim geira ásamt félögum sínum. 
Hann var einn af reyndustu fallhlífarstökkvurum á Íslandi.

➜ Mennirnir sem létust

SLYS Fallhlífarstökksslysið í 
Zephyr hills í Flórída á laugardag, 
sem dró tvo Íslendinga til dauða, 
er svo til einstakt á heimsvísu. 
Þetta segir  T.K. Hayes, annar eig-
enda fyrirtækisins Skydive City, 
sem annaðist ferðina örlagaríku á 
laugardag.

„Allur fallhlífarstökksheimur-
inn hefur áhuga á því sem gerðist 
hérna. Það er mjög sorglegt þegar 
nemandi lætur lífið – nemendur 
eiga ekki að deyja og við gerum 
gríðarlega mikið til að tryggja 
öryggi þeirra. Að nemandi og 
leiðbeinandi deyi báðir er ótrú-
lega óvenjulegt, svo ekki sé meira 
sagt,“ segir hann.

Hayes segist aðeins muna eftir 
einu slíku tilviki í fallhlífarstökki 
í heiminum, árið 1982 í Kanada. 
Síðan þá hafi menn stokkið í tugi 
ef ekki hundruð milljóna skipta án 
þess að þetta hafi hent.

Málið er nú til rannsóknar hjá 
lögreglunni í Pasco-sýslu í Flórída. 
Embættið hefur allan búnað mann-
anna undir höndum.

„Allir bíða í ofvæni eftir niður-
stöðum rannsókna og ég vona, þótt 
það sé vont að segja það, að þetta 
hafi einfaldlega verið mannleg 
mistök og að ekkert hafi verið að 
búnaði eða öðru. En við vitum það 
ekki,“ segir Hayes.

Hayes hafði í gær fengið hundr-
uð beiðna um viðtöl vegna slyss-
ins frá fjölmiðlum um heim allan, 
jafnvel frá sjónvarpsstöðvum í 
Japan.

Fyrir liggur að aðalfallhlífar 

Örvars og Andra opnuðust aldrei. 
Það gerðu sjálfvirkar vara-
fallhlífarnar hins vegar, en of 
seint og of nálægt jörðu.

Hayes segir erfitt að segja til 
um hvers vegna aðal fallhlífarnar 
opnuðust ekki. „Annaðhvort 
gleymdu þeir sér einfaldlega og 
áttuðu sig ekki á því hversu nálægt 
jörðu þeir voru komnir – sem er 
mjög ólíklegt – eða þeir voru trufl-
aðir af einhverju öðru sem kom 
upp á. Kannski hefur nemandinn 
misst stjórnina og leiðbeinandinn 
reynt að hjálpa honum.“

Hann segir búnað Örvars bera 
með sér að hann hafi reynt að toga 
í einhver handföng, sem bendi til 
þess að hann hafi verið með með-
vitund. Það hafi þá hins vegar 
verið um seinan. Stóra spurningin 
sé hvers vegna varafallhlífarnar 
hafi ekki opnast í tæka tíð til að 
bjarga lífi þeirra.

Hayes þvertekur fyrir að veður 
á svæðinu hafi verið of vont til að 
fara í loftið. „Það var léttskýjað 
þennan dag og ekkert óeðlilegt 
við aðstæður. Það var smávegis 
vindur en neminn hafði stokkið sjö 
sinnum og átti vel að ráða við smá 
vind. Fyrir utan það kemur vind-
urinn þessu ekkert við. Það sem 
gerðist var einfaldlega að fallhlíf-
arnar voru aldrei opnaðar.“

Hann segir Íslendingunum í 
hópnum að vonum verulega brugð-
ið. „Þau hafa varið deginum saman 
og huggað hvert annað. Við höfum 
síðan veitt þeim allan þann stuðning 
sem við getum.“ stigur@frettabladid.is

Slysið í Zephyrhills nær 
einstakt á heimsvísu
„Nemendur eiga ekki að deyja,“ segir eigandi Skydive City, sem fór með Örvar Arnarson 
og Andra Má Þórðarson í örlagaríkt fallhlífarstökk á laugardag. Þeir létust báðir í slysi 
sem vakið hefur heimsathygli. Stóra spurningin er af hverju varahlífin opnaðist of seint.

ANDRI MÁR 
ÞÓRÐARSON

ÖRVAR ARNARSON

Fallhlífarstökkssvæði Skydive City í Zephyrhills er gríðar-
lega vinsælt. Þangað koma þúsundir manna hvaðanæva 
að úr heiminum á ári hverju og stökkva, og það hefur 
kostað nokkur mannslíf í tuttugu ára sögu fyrirtækisins.

Alls hafa tíu til tólf látist þar, að sögn T.K. Hayes. Síðast 
lést sextug kona í janúar í fyrra. Þá létust kona og karl á 
fimmtugsaldri hvort í sínu slysinu árið 2008 og árið 2007 
fékk 68 ára maður hjartaáfall á leiðinni niður.  - sh

Um tugur látist á tuttugu árum

EIGANDINN  T.K. Hayes hefur stundað fallhlífarstökk í áratugi 
en man aðeins eftir einu slysi í líkingu við það sem varð í 
Zephyrhills á laugardag.

ATLI MÁR GYLFASON

Veðurspá

Miðvikudagur
Víða 5-10 m/s en hvassara við 
S-ströndina.

LITLAR BREYTINGAR  Það verður áfram fremur hæg austanátt ríkjandi á landinu 
næstu daga og bjart veður. Kólnar smám saman í veðri einkum norðan til. 
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STJÓRNSÝSLA Eitt af hverjum fjór-
um sveitarfélögum á Íslandi hefur 
yfir fjörutíu prósent af tekjum 
sínum frá Jöfnunarsjóði sveitar-
félaga. Einstök sveitarfélög fá allt 
að sjötíu prósent af tekjum sínum 
úr sjóðnum. 

Þetta kemur fram í svari 
Ögmundar Jónassonar innanríkis-
ráðherra við fyrirspurn Guðlaugs 
Þórs Þórðarsonar, þingmanns 
Sjálfstæðisflokks, um hversu hátt 
hlutfall tekna sveitarfélaga komi 
úr sjóðnum. 

Sveitarfélögin sem hafa hátt 
hlutfall af tekjum sínum úr sjóðn-
um eiga það sammerkt að vera 
fámenn en þau sem hafa lægsta 
hlutfall tekna sinna úr sjóðnum 
eru þau fjölmennustu. Þar er hlut-
fallið oft frá rúmlega fjórum upp 
í tíu prósent. Því er spurt hvort 
ástæða sé til að knýja á um frek-
ari sameiningar sveitarfélaga 
til að fleiri séu sjálfbær, en frá 
árinu 1950 hefur sveitarfélögum á 
Íslandi fækkað um 155, úr 229 í 74.

Halldór Halldórsson, formaður 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
segir þessa umræðu koma upp 
reglulega. „Það er hægt að segja 
að þessi sveitarfélög séu svo háð 
sjóðnum að þau gætu ekki lifað án 
hans. Svo má líka snúa þessu við 
og segja að ef jöfnunarsjóðurinn 
væri ekki hefðu sveitarfélögin 
ekki getað tekið yfir stór verk-
efni eins og þjónustu við fatlaða 
og grunnskólann,“ segir Halldór.  

Halldór minnir á umræðu um 
að skipta sveitarfélögum í A og 
B; borgin og stóru sveitarfélögin 
tækju að sér stærri verkefnin en 
B-sveitarfélögin ekki. Það sé hins 
vegar mjög flókið og ekki ráðlegt, 
að mati Halldórs.

Spurður hvort litlu sveitar-

Sveitarfélög fá allt að 
70% frá jöfnunarsjóði
Nítján sveitarfélög á Íslandi fá stærstan hluta af tekjum sínum úr Jöfnunarsjóði sveit-
arfélaga. Skýringin er stór verkefni eins og þjónusta við fatlaða og rekstur grunn-
skóla. Sveitarfélögum hefur verið fækkað úr 229 í 74 á tiltölulega stuttum tíma.  

Á Íslandi er meðalstærð sveitarfélaga 4.300 íbúar og 2.700 íbúar ef 
Reykjavík er skilin frá heildinni. Halldór segir það því ótrúlegt hvað íslensk 
sveitarfélög veiti mikla þjónustu í samanburði við sveitarfélög í flestum 
öðrum löndum. Í Danmörku eru 53.000 manns í hverju sveitarfélagi að 
meðaltali. Á Grænlandi var sveitarfélögum fækkað úr átján niður í fjögur, og 
ekkert þeirra er minna en 8.000 manns.

Meðalsveitarfélagið 4.300 íbúar

BREIÐDALSVÍK  Þau sveitarfélög sem fá hlutfallslega hátt framlag eru mörg með 
100 til 300 íbúa. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

félögin lifi á þeim stóru segist 
Halldór ekki vilja nálgast málið 
með þeim hætti. Hins vegar megi 
færa fyrir því rök að engin skyn-
semi felist í því að vera með mörg 
lítil sveitarfélög. Rökin fyrir því 
að hafa færri og stærri sveitar-
félög séu að stjórnsýslan sé nægi-
lega burðug til þess að takast á við 
stór og flókin verkefni, og það sé 
hagkvæmt. Halldór bætir við að 
andstaðan við sameiningu sveitar-
félaga sé oft byggð á tilfinninga-
legum rökum; íbúar lítilla jaðar-

byggða óttist að missa spón úr aski 
sínum og hluta af sjálfsmynd sinni.

Í umræðunni hefur verið rætt 
um að fækka megi sveitarfélögum 
á Íslandi niður í sautján. „Það hafa 
oft komið fram tillögur á vettvangi 
Sambands sveitarfélaga um að lág-
marksstærð sveitarfélaga hér væri 
þúsund manns, sem myndi breyta 
miklu. Það hefur alltaf verið fellt 
og því stefna sveitarstjórnarfólks 
að það eigi ekki að stíga þetta 
skref,“ segir Halldór.

 svavar@frettabladid.is

PAKISTAN AP Pervez Musharraf, fyrrverandi for-
seti Pakistan, hefur þrátt fyrir morðhótanir snúið 
aftur heim og þannig bundið enda á fjögurra ára 
sjálfskipaða útlegð. Tilgangurinn með heimförinni 
er að leiða flokk Musharrafs í þingkosningunum 
í maí. Mikið herlið tók á móti flugvél forsetans 
þegar hún lenti á flugvellinum í Karachi og var 
mótmælagöngu sem skipulögð hafði verið í borg-
inni aflýst. Meðan þessu fór fram í höfuðborginni 
féllu sautján hermenn í norðvesturhluta Pakistan 
í sjálfsmorðsárás sprengjumanns.

Árásin átti sér stað við öryggisleitarhlið nálægt 
Norður-Waziristan, á svæði þar sem talibanar og 
al Kaída hafa mikil ítök. Talið er að árásin tengist 

heimkomu forsetans fyrrverandi, þar sem taliban-
ar birtu fyrir skömmu myndskeið þar sem honum 
var hótað árásum sjálfsmorðssprengjumanna og 
leyniskyttna. Hann á yfir höfði sér dóma vegna 
fjölda ákæra, meðal annars fyrir morðsamsæri, 
en á föstudag lofuðu pakistönsk stjórnvöld honum 
vernd og þannig slapp hann við handtöku um leið 
og hann steig á pakistanska grund. Musharraf var 
þó hvergi banginn og sagði við fréttaritara BBC 
áður en hann flaug frá Dubai til Karachi að honum 
liði eins og hann væri á leið í brúðkaupsveislu.

Forsetinn fyrrverandi hefur búið í London og 
Dubai síðan hann lét af embætti og flúði Pakistan 
árið 2009. - fsb 

Pervez Musharraf, fyrrverandi forseti Pakistan, snýr heim þrátt fyrir morðhótanir og ákærur:

Á yfir höfði sér dóma fyrir fjölda glæpa

FAGNAÐ  Mikill fjöldi stuðningsmanna fagnaði for-
setanum fyrrverandi við komuna til Pakistan. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

VIÐSKIPTI Framtakssjóður Íslands 
(FSÍ) hagnaðist um 6,1 milljarð 
króna á síðasta ári. Til saman-
burðar var hagnaður sjóðsins 2,3 
milljarðar árið 2011. Alls voru níu 
milljarðar greiddir til hluthafa á 
árinu.

FSÍ birti á miðvikudag uppgjör 
sitt vegna ársins 2012 en heildar-
eignir félagsins nema 29,6 millj-
örðum króna. Eignarhlutir flestra 
eigna Framtakssjóðsins eru færðir 
til bókar á kostnaðarverði en áætl-
að gangvirði eigna hans er aftur 
á móti ekki undir 46,7 milljörðum 
samkvæmt mati endurskoðenda.

Hagnaður félagsins skýrist því 
einungis af hækkun á hlutabréfa-
verði Icelandair Group og Voda-
fone, sem eru einu skráðu félögin 
sem sjóðurinn á eignarhlut í, og 

Áætlað gangvirði eigna Framtakssjóðsins ekki undir 46,7 milljörðum:

Virði eigna FSÍ hækkað mikið
Eignir FSÍ Framtakssjóðurinn á nú eignarhluti í sjö fyrirtækjum:

söluhagnaði vegna sölu á hlutum 
í þessum félögum og sölu á Plast-
prenti.

FSÍ er fjárfestingarsjóður í eigu 
sextán lífeyrissjóða, Landsbank-
ans og VÍS. Sjóðurinn sérhæfir 
sig í fjárfestingum í óskráðum 

félögum og viðskiptaþróun fyrir-
tækja. Hann var stofnaður árið 
2010 til að taka þátt í uppbyggingu 
íslensk atvinnulífs eftir banka-
hrunið og til að ávaxta fjármuni 
stofnendanna.

 - mþl

75% 12%

100%

IG INVESTMENTS 100%
45% 

49,5% 19,7% 

1. Hver var stórtækasti eggjaræning-
inn í rannsókn á vistfræði spóa?
2. Hve miklu velta stangveiðar á Ís-
landi árlega?
3. Hver skrifaði leikverkið The Sea 
Between Us?

SVÖR

1. Kindur. 2. 20 milljörðum, að talið er.
3. Sólveig Jónsdóttir.

VEISTU SVARIÐ?

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



Komdu og skoðaðu úrvalið!
Laugavegi 174  |  Sími 590 5040
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 12-16

VW Polo Comfort 1,4
Árgerð 2012, bensín
Ekinn 29.000 km, beinskiptur

Kíkið inná:
heklanotadirbilar.is
lykill.is

Audi A4 1,8T
Árgerð 2008, bensín
Ekinn 56.000 km, sjálfskiptur

Audi A4 Avant 2,0TDi
Árgerð 2011, dísil
Ekinn 38.000 km, sjálfskiptur

Skoda Fabia Combi
Árgerð 2009, bensín
Ekinn 57.000 km, beinskiptur

.

Toyota Land Cruiser VX
Árgerð 2004, dísil
Ekinn 180.000 km, sjálfskiptur

Audi A4 2,0 AT
Árgerð 2007, bensín
Ekinn 47.000 km, sjálfskiptur

M.Benz ML350 4MATIC
Árgerð 2005, bensín
Ekinn 131.000 km, sjálfskiptur

Audi Q7 4,2 FSI 350 hö
Árgerð 2006, bensín
Ekinn 79.500 km, sjálfskiptur

VW Passat Highline Ecofuel
Árgerð 2011, bensín/metan
Ekinn 50.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð:

3.190.000,-

MIKIÐ ÚRVAL AF 

GÆÐABÍLUM
Á GÓÐU VERÐI  

MM Pajero 3,2 Intense
Árgerð 2009, dísil
Ekinn 102.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð:

5.490.000,-
Ásett verð:

1.790.000,-

Ásett verð:

4.690.000,-

Ásett verð:

4.950.000,-

Ásett verð: 

4.790.000,-

Ásett verð:

2.450.000,-

VW Golf Trendl. 1,6TDi
Árgerð 2012, dísil
Ekinn 29.000 km, beinskiptur

Ásett verð:

3.090.000,-

Porsche Cayenne V6
Árgerð 2005, bensín
Ekinn 103.000 km, sjálfskiptur

MM Outlander 2,4 AT
Árgerð 2008, bensín
Ekinn 133.500 km, sjálfskiptur

Ásett verð:

2.450.000,-

Ásett verð:

3.650.000,-
Ásett verð:

5.890.000,-
Ásett verð:

3.490.000,-
Ásett verð:

3.990.000,-
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GRENSÁSVEGUR 13
FASTEIGNASALAN TORG OG 
EDDA BJARNADÓTTIR SÖLUF 
GSM 6-600-700 KYNNA TIL 
SÖLU STÓRGLÆSILEGA 342FM 
ALGJÖRLEGA ENDURNÝJAÐA 
SKRIFSTOFUHÆÐ Á EFSTU HÆÐ 
MEÐ FALLEGU ÚTSÝNI  

Verð 65.000.000,-
Húsnæðið var algjörlega endurnýjað að innan 
árið 2007. Þá var húsnæðinu skipt uppí stóran 
sal/opið rými, fundarherbergi/skrifstofu, eldhús, 
móttöku, fatahengi og snyrtingar. Gólfefni eru 
parket og flísar. Screen sólvarnargardínur eru á 
allri hæðinni. Sérhannað kerfisloft með loftræstingu 
og hátalarakerfi er í öllum rýmum. Einnig er stór 
skjalageymsla með eldvarnarhurð í húsnæðinu. 
Hægt er að skipta aðalsalnum niður í tvö rými með 
hljóðeinangrandi hurð. Lyfta er í húsinu.

Þetta er glæsilegt húsnæði miðsvæðis í 
Reykjavík sem hægt er að nýta á fjölbreyttan hátt. 

Bókið skoðun hjá  
Eddu Bjarnadóttur 
söluf í síma 6-600-700  
eða edda@fasttorg.is

Halla
Lögg. fasteignasali

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

★★★★★
MEISTARINN EFTIR HJORTH OG ROSENFELDT

ÞÝÐANDI: HALLA KJARTANSDÓTTIR

Hörkuspennandi saga, þar sem 
réttarsálfræðingurinn Sebastian 

Bergman – sem lesendur elska að hata 
– fær tækifæri til að koma lífi sínu á 
réttan kjöl. En greiðir það dýru verði.

Ekta sænskur eðalkrimmi!

„Hvergi er slegin feilnóta, textinn er
vel skrifaður og þýðingin góð.“

STEINÞÓR GUÐBJARTSSON, MORGUNBLAÐIÐ
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KOMIN
Í KILJU!

BANDARÍKIN, AP Opinberir eftirlits-
menn leggja hart að Hæstarétti 
Bandaríkjanna að hindra að stór 
lyfjafyrirtæki greiði minni lyfja-
fyrirtækjum fyrir að fresta því að 
setja ódýrari samheitalyf á mark-
að. Greiðslurnar eru sagðar kosta 
bandaríska neytendur stórfé. Verð-
munur á lyfjum stóru fyrirtækjanna 
og samheitalyfjunum geti í sumum 
tilfellum numið 90 prósentum.

Ríkisstjórn Obama, studd af 
neytendasamtökum og samtökum 
lækna, heldur því fram að þessar 

svokölluðu „greiðslur fyrir seinkun“ 
færi lyfjafyrirtækjunum stórgróða 
á hverju ári en kosti neytendur allt 
að 3,5 milljörðum dollara árlega í 
auknum lyfjakostnaði. 

Lyfjafyrirtækin segja að þau 
þurfi á seinkuninni að halda til að 
endurheimta þær milljónir doll-
ara sem farið hafi í þróun lyfjanna. 
Bæði stóru lyfjafyrirtækin og fram-
leiðendur samheitalyfjanna halda 
því jafnframt fram að stundum flýti 
greiðslurnar fyrir markaðssetningu 
samheitalyfja.   - fsb 

Greiða smærri fyrirtækjum til að seinka markaðssetningu samheitalyfja :

Obama sækir að lyfjafyrirtækjum

GRÓÐABRALL  Lyfjafyrirtækin græða á 
að seinka markaðssetningu samheita-
lyfja.

DÝRAHALD Fjölskylda í Reykjanes-
bæ hefur ráðið sér lögfræðing 
eftir að þýskur fjárhundur hennar 
var aflífaður af Heilbrigðiseftirliti 
Suðurnesja, án þess að hún væri 
látin vita eða gefinn andmæla-
réttur. 

Malgorzata Mordon Szacon og 
fjölskylda hennar höfðu átt tíkina 
Funiu í sex ár. Hún segist hafa 
haldið að innbrotsþjófar væru 
komnir að húsi hennar að morgni 
13. mars og hljóp út í garð. 

„Þeir sögðu að þeir væru 
komnir til að taka hundinn minn 
og að hann hefði bitið hunda-
fangara. Ég setti múl á hann 
en svo byrjaði litli strákurinn 
minn, sem er sextán mánaða, að 
gráta og ég hljóp inn til að hlúa 
að honum. Þá tóku þeir hundinn. 
Ég hringdi í manninn minn og 
þegar hann komst í samband við 
þá var búið að svæfa hann,“ segir 
Malgorzata. Hún er afar ósátt við 
að hafa ekki fengið að andmæla 
ákvörðun heilbrigðiseftirlitsins 

um að aflífa tíkina, eins og hún 
hefði átt rétt á. 

„Þetta er í fyrsta skipti sem við 
látum ekki viðkomandi njóta and-
mælaréttar, vegna þess að við ein-
faldlega gátum það ekki,“ segir 
Magnús H. Guðjónsson, fram-
kvæmdastjóri heilbrigðiseftir-
litsins og dýralæknir. Hann tók 
ákvörðun um að aflífa Faniu. 

„Ég mat það þannig að þarna 
væri almannaheill í húfi og að 
það væri best að svæfa hana 
strax á meðan hún var með múl. 
Það hafði verið kvartað til lög-
reglu frá leikskólanum Gimli um 
að hundur væri að þvælast fyrir 
utan og þær þyrðu ekki að setja 
börnin út. Þegar dýraeftirlitsmað-
ur fór á staðinn sá hann að þarna 
var hundur sem hafði áður verið 
tekinn laus og bitið áður,“ segir 
Magnús. Hann segir hundinn hafa 
ráðist á eftirlitsmanninn og bitið 
hann illa í handlegg og hendi og 
hlaupið svo inn í garðinn sinn. 
Malgorzata kom út úr húsinu og 

Magnús segist hafa sagt henni að 
hundurinn yrði tekinn í geymslu. 

„Hann réðist svo ítrekað á 
dýragæslumanninn, hundurinn 
var algjörlega hamslaus. Þegar 
við vorum komin á hundahótelið, 
dýralæknastofu í Keflavík, kom í 
ljós að hundurinn var algjörlega 
óviðráðanlegur og réðist á alla í 
kringum sig.“ Hann segist ekki 
hafa getað lagt það á starfsfólk að 
taka múlinn af tíkinni. 

„Hún hafði áður bitið mann í 
hverfinu og fólk hafði séð hana 
lausa. Hún var stórkostlega hættu-
leg þarna í hverfinu. Ég tók þessa 
ákvörðun og stend með henni.“

 thorunn@frettabladid.is

Óð tík aflífuð án 
samráðs við eiganda
Kona í Reykjanesbæ er í áfalli og hefur leitað til sálfræðings eftir að hundur fjöl-
skyldunnar var tekinn og aflífaður fyrr í mánuðinum. Heilbrigðiseftirlit Suður-
nesja segir hundinn hafa hrætt og bitið menn og verið „algjörlega hamslaus“. 

REYKJANESBÆR  Dýraeftirlitsmaður tók hundinn eftir að starfsfólk leikskólans Gimli hafði kvartað undan því að hundur væri 
að þvælast fyrir utan skólann. Það þyrði ekki að setja börnin út.

Hann réðist svo ítrek-
að á dýragæslumanninn, 
hundurinn var algjörlega 

hamslaus. 
Magnús H. Guðjónsson 

Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja 



landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Landsbankinn er í fararbroddi þegar kemur að �ármögnun nýrra  
verkefna hjá ferðaþjónustunni. Við stefnum á frekari vöxt og fleiri  
verkefni sem renna stoðum undir atvinnulíf landsins.

Árið 2012

74,8

Árið 2010

59,8

Árið 2008

41,2
Árið 2006

31,3
Árið 2004

25,1

Kortavelta erlendra ferðamanna
Fast verðlag desember 2012, milljarðar króna

Reyðarfjörður
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Fundur ÖBÍ um kjör öryrkja verður 
haldinn laugardaginn 13. apríl frá 
kl. 14.00–16.30 á Hilton Reykjavík.

Frambjóðendur munu svara spurningum. 
Sendu inn þína spurningu fyrir 3. apríl á 
www.obi.is.

„... þingmaður 
      og svarið er?“
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SJÁVARÚTVEGUR Loðnuvertíðinni er gott sem 
lokið, en rúmlega 96% af kvótanum hafði 
verið skráður veiddur hjá Fiskistofu á föstu-
daginn.  

Aðeins eitt skip var á miðunum út af 
Svörtuloftum á Akranesi, Faxi RE og hafði 
náð 700 tonnum á rúmum sólarhring með 
ærinni fyrirhöfn. 

Að sögn Alberts Sveinssonar, skipstjóra á 
Faxa, þurfti ekki færri en 15-16 köst til að 
ná þessum afla. „Við vorum komnir á miðin 
í gærmorgun [fimmtudagsmorgun] og það 
er óhætt að segja að það hafi töluvert verið 
haft fyrir þessum afla. Í sumum köstunum 
var aflinn enginn en mest fengum við um 

160 tonn í kasti. Þetta var mest hængur og 
hrygnd loðna en ekkert varð vart við hrogna-
fulla loðnu,“ segir Albert en hann á von á því 
að með þessum síðasta túr Faxa sé loðnu-
vertíðinni formlega lokið. 

Loðnukvóti HB Granda er allur kominn á 
land. Fyrirtækið gerði út þrjú skip, Faxa, Ing-
unni AK og Lundey NS, á loðnuveiðar framan 
af vertíðinni í vetur en eftir að aukið var við 
kvótann bættist Víkingur AK í hópinn. 

Nú tekur við páskafrí en að sögn Vilhjálms 
Vilhjálmssonar, forstjóra HB Granda, verð-
ur næst hugað að kolmunnaveiðum í byrjun 
aprílmánaðar, segir í frétt á heimasíðu fyrir-
tækisins.  - shá

Aðeins veiðist hængur og hrygnd loðna á miðunum við Snæfellsnes, segir skipstjórinn á Faxa RE:

Loðnuvertíðin svo gott sem á enda runnin

FAXI  Var einskipa á miðunum og ekki vitað um önnur 
skip á útleið.  MYND/HBGRANDI

SAMGÖNGUR Farþegum í innanlandsflugi hér á 
landi hefur fækkað um fjögur prósent á ári síðast-
liðin fimm ár. Þetta kemur fram í flugtölum 
Isavia fyrir árið 2012. Sé litið til síðustu tíu ára 
hefur farþegum fjölgað um 1,4 prósent á ári síð-
ustu tíu ár.

Um 48 prósent allra farþega áttu leið um 
Reykjavíkurflugvöll í fyrra, eða 363 þúsund far-
þegar. 26,5 prósent, eða tæplega 200 þúsund far-

þegar, áttu leið um Akureyrarflugvöll og tæplega 
100 þúsund um Egilsstaði.

Á sama tíma og farþegum í innanlandsflugi 
fækkar hefur farþegum í millilandaflugi fjölgað 
um 2,4 prósent á ári síðastliðin fimm ár og 7,5 pró-
sent á ári síðastliðin tíu ár. Tæplega 2,5 milljónir 
farþega höfðu viðkomu á Íslandi í fyrra, 300 þús-
undum fleiri en árið áður. 

 thorunn@frettabladid.is

Farþegum fækkar 
um 4 prósent á ári
Farþegum í innanlandsflugi hefur fækkað um rúmlega 180 þúsund frá árinu 2007, 
eða um fjögur prósent á hverju ári síðustu fimm ár. Flestir eiga erindi til Reykja-
víkur. Á sama tíma hefur farþegum í millilandaflugi fjölgað um 2,4 prósent á ári. 

FLUGUMFERÐ UM ÍSLAND OG FJÖLDI FARÞEGA
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■ Millilandaflug 
 ■ Innanlandsflug

➜ Helstu flugfélög sem fljúga 
millilandaflug í gegnum 
Ísland

fara um Akur-
eyrarflugvöll

fara um Egils-
staðaflugvöll

27,6%
13,1%

 Icelandair 13,70%
 United Airlines 7,43%
 Delta 5,30%

 British Airways 5,15%
 Lufthansa 5,03%

Önnur flugfélög eru með innan við 
fimm prósenta hlutfall

fara um Reykja-
víkurflugvöll46%

Flestar flugvélar sem lentu 
á Íslandi í fyrra voru á 
leið frá LONDON til LOS 
ANGELES eða 2.035 flug.

2.035 FLUG1.541 FLUG1.366 FLUG

LOS ANGELES

SAN FRANCISCO

Næstflestar vélar voru 
á leið frá LONDON 
til SAN FRANCISCO 
eða 1.541.

Þriðja algengast var 
flug frá LONDON 
til KEFLAVÍKUR, 
1.366.

➜ Flugumferð 
um Ísland 
2012

■ Millilandaflug 
 ■ Innanlandsflug

SVÍÞJÓÐ Sænski matvælarisinn 
Axfood ætlar að gefa fátækum las-
anjað sem fjarlægt var úr verslun-
um þegar í ljós kom að það innihélt 
hrossakjöt en ekki nautakjöt. Um 
er að ræða fimm tonn af hrossa-
lasanja sem ekki er hægt að selja 
vegna rangra merkinga.

Matvælastofnunin í Svíþjóð 
hefur leyft að lasanjað verði gefið 
með þeim skilyrðum að það verði 
tekið úr umbúðunum og að inni-
haldslýsing verði aðgengileg þar 
sem matnum verður dreift.  - ibs

Matvælasvindlið í Evrópu: 

Gefa fátækum 
hrossalasanja

SAMKEPPNISMÁL Áfrýjunarnefnd 
samkeppnismála hefur staðfest 
45 milljóna króna sekt sem Sam-
keppniseftirlitið lagði á Sorpu bs. 
vegna misnotkunar fyrirtækisins 
á markaðsráðandi stöðu.

Í ákvörðun áfrýjunarnefndar-
innar er staðfest sú niðurstaða 
Samkeppniseftirlitsins að Sorpa 
hafi misnotað stöðu sína með því 
að veita sveitarfélögunum sem 
eiga fyrirtækið betri kjör en 
öðrum viðskiptavinum sem áttu í 
sambærilegum viðskiptum.  - bj

Staðfestir samkeppnisbrot:

Sorpa sektuð 
um 45 milljónir

SEKT  Sorpa veitti sveitarfélögunum 
sem eiga félagið meiri afslátt en öðrum 

viðskiptavinum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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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*

botarettur.is

HRINGDU Í BÓTARÉTT Í SÍMA 520 5100 OG ÞÚ FÆRÐ ÞITT.

Slys valda heilsutjóni og þjáningum. En það er ekki síður sárt
þegar starfsorkan skerðist.

Ef þú hefur orðið fyrir slysi þá skaltu hafa samband við Bótarétt 
sem fyrst. Það kostar ekkert að kanna málið hjá okkur.

BÓTARÉTTUR
- þú færð þitt

ER BROTIÐ Á ÞÉR?
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IÐNAÐUR Eitt stærsta vandamál 
íslenskra hönnuða er ónógt aðgengi 
að fjármagni til að standa undir 
framleiðslukostnaði við að afgreiða 
stórar pantanir. Þetta segir Halla 
Helgadóttir, framkvæmdastjóri 
Hönnunarmiðstöðvarinnar. 

Halla segir margt að gerast á 
markaðnum og eftirspurn eftir 
íslenskri hönnun fari vaxandi. 
Nýafstaðinn Hönnunarmars 2013 
hafi heppnast vel og fjöl margir sótt 
hátíðina. Hún segir framleiðslu-
ferlið vissulega geta hindrað frek-
ari atvinnusköpun þegar fjár-
mögnun er torsótt. „Ég tel heilmikil 
tækifæri liggja í hönnun en til að 
Ísland verði öflugt framleiðsluland 
á því sviði þarf margt að breytast,“ 
segir Halla.

Ásta Kristjánsdóttir, fram-
kvæmdastjóri hjá ATMO, tekur í 
sama streng og segir hökt í fjár-
mögnun geta haft letjandi áhrif á 
annars mjög blómlega grein. Hjá 
fatahönnuðum sé oft um að ræða 
stórar vörupantanir sem þeim 
reynist nær ómögulegt að afgreiða 
nema með aðstoð fjárfesta eða 
lánum. Aðgengi að slíku sé tak-
markað. Vegna þessa séu dæmi um 
að hönnuðir gefist upp á markaðs-
setningu utan landsteinanna. 
Aukin heldur séu ungir hönnuðir oft 
taldir áhættusöm fjárfesting og því 
hörgull á áhugasömum fjárfestum.

Eins segir Ásta skatta- og tolla-
umhverfi hér fatahönnuðum fjötur 
um fót. „Ef hægt væri að lækka 
virðisaukaskatt úr 25 í 7 prósent 
eða núll eins og tíðkast í öðrum 
skapandi greinum væri komið til 
móts við fatahönnuði,“ segir Ásta.

Ríkisstjórnin ákvað nýlega 
að setja á laggirnar sérstakan 
Hönnunar sjóð til að styrkja upp-
byggingu á þessu sviði. Í honum 
eru 45 milljónir og nú er verið að 
skipa stjórn sem á eftir að móta 
úthlutunarreglur og áherslur. 

Markmið Hönnunarmiðstöðvar er 
til úthlutunar í sjóðnum verði að 
minnsta kosti 200 milljónir króna.

„Flest fyrirtæki á sviði fata-
hönnunar láta framleiða megnið 
af sinni vöru erlendis en hugvitið 
og hönnunin er öll hérna á Íslandi. 
Með auknum stuðningi sem skipt-
ir þessi fyrirtæki virkilegu máli 
getum við hraðað þessari þróun 
og smám saman byggt hér upp 
útflutnings fyrirtæki sem munu 
skipta þjóðarbúið verulegu máli,“ 
segir Halla.  - msk

Standa ekki undir 
framleiðslukostnaði
Íslenskur hönnunariðnaður stendur í blóma og eftirspurn er mikil. Hönnuðir eiga 
oft erfitt með að standa straum af framleiðslukostnaði og geta því ekki afgreitt 
pantanir. Lánsfé, styrkir og aðrar fjárfestingarleiðir eru af skornum skammti.

Í LISTAHÁSKÓLA ÍSLANDS  Eftirspurn eftir íslenskri hönnun hefur aukist. Fyrirtæki á 
sviði fatahönnunar láta flest framleiða varning sinn í útlöndum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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seeglasgow.is

Njóttu vorsins í miðborginni.

Náðu frítt í 
Glasgow appiðg

kr19.800 aðra leið með
sköttum og gjöldum

FJARSKIPTI Ríkið hefur mikilvægu hlut-
verki að gegna hvað varðar netöryggi og 
áríðandi er að lokið verði við gerð heild-
stæðrar stefnu um málaflokkinn. Þetta 
segir Benedikt Rúnarsson, öryggis- og 
gæðastjóri Mílu.

 Í umfjöllun Fréttablaðsins að undan-
förnu hefur meðal annars komið fram að 
ekki er búist við því að heildstæð stefna um 
net- og upplýsingaöryggi og vernd ómiss-
andi upplýsingainnviða er varða þjóðar-
öryggi verði tilbúin á næsta ári. Auk þess 
á enn eftir að ljúka gerð reglugerðar um 
hlutverk netöryggissveitar, svokallaðs 
CERT-teymis, sem hefur þó tekið til starfa.

Benedikt segir að hjá 
Mílu sé fólk afar með-
vitað um mál tengd net-
öryggi.

„Við fylgjumst mjög 
vel með því sem er 
að gerast og höfum 
meðal annars látið gera 
öryggis úttekt á stofnneti 
okkar og teljum okkur 
vera í góðum málum í 
dag hvað varðar varnir 

gegn netárásum.“
Benedikt segir þó mikilvægt að stjórn-

völd ljúki við mótun boðaðrar heildar-

stefnu, enda gegni ríkið veigamiklu hlut-
verki í netöryggismálum. Nokkuð skorti á 
samræmi milli opinberra aðila í þessum 
málum.

„Það stangast margt á eftir því við 
hvern maður talar og það væri að sjálf-
sögðu miklu betra ef allir væru að vinna 
eftir sama skipulagi. Aðalatriðið er að til 
staðar sé ákveðið verklag sem allir geta 
unnið út frá.“

Benedikt bætir því við að Míla hafi átt 
gott samstarf við almannavarnardeild 
ríkis lögreglustjóra. Þar er nú einmitt 
unnið að gerð viðbragðsáætlana gegn net-
árásum.  - þj

Öryggisstjóri Mílu segir ríkið gegna veigamiklu hlutverki í netöryggismálum:

Netöryggi er mikilvægur málaflokkur

BENEDIKT 
RÚNARSSON

Netöryggisteymið CERT-ÍS hefur þegar verið 
stofnað og er starfandi innan Póst- og fjar-

skiptastofnunar (PFS). Hlutverk teymisins, sem 
er skipað þremur starfsmönnum, er að standa 
vörð um upplýsingainnviði gegn tölvuárásum 

og halda tjóni sem getur hlotist af slíkum 
árásum í lágmarki. Ekki hefur enn verið lokið 
við allar reglugerðir um starfsemi teymisins, 

meðal annars hvað við kemur samskiptum og 
samvinnu þess við einkafyrirtæki og stofnanir á 

fjarskiptamarkaði, sem og í öðrum geirum.
Benedikt Rúnarsson hjá Mílu segir mjög já-

kvætt að teymið hafi hafið störf. „Við höfum átt 
í góðum samskiptum við tæknideild PFS, sem 
CERT-teymið tilheyrir, og höfum tilkynnt þeim 

um óeðlileg atvik sem hafa komið upp, án þess 
að okkur beri alltaf skylda til þess. Okkur finnst 

það bara vera almenn skynsemi.“

AUKIÐ SAMSTARF 
ALMENN SKYNSEMI

HEILBRIGÐISMÁL Stjórn Krabba-
meinsfélags Reykjavíkur afhenti 
nýlega styrk til kaupa á tveimur 
tækjum til krabbameinslækninga 
á Landspítala. Hvor gjöf nam einni 
milljón króna. 

Annað tækið er línuhraðall til 
geislameðferðar krabbameina. 
Slíkt tæki hefur verið notað á spít-
alanum í áratugi en orðið brýnt að 
endurnýja það. Hitt tækið er nýrra, 
svonefndur aðgerðarþjarkur, og 
hefur ekki verið til hér á landi. 
Tilurð gjafarinnar eru áhyggjur 
Krabbameinsfélagsins af því að 
samdráttur síðustu ára hafi bitnað 
á þjónustu við krabbameinssjúk-
linga. Góðir hálsar, Ristilfélagið 
og Stuðningshópur kvenna með 
krabbamein í eggjastokkum standa 
einnig að gjöfunum.   - shá

Gáfu tvö ný tæki:

Tækjagjafir til 
Landspítala

Á LANDSPÍTALA  Góður tækjakostur er 
lykilatriði í rekstri nútíma spítala. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÞÝSKALAND, AP Þýska ríkisstjórnin  
hefur tekið ákvörðun um að ríkið 
muni ekki reyna að banna starf-
semi flokks þjóðernissinna, NPD, 
heldur láta nægja að starfsemi 
hans sé bönnuð innan þýsku sam-
bandslandanna, sem eru 16 talsins. 

Óvíst er hvort stjórnlagadóm-
stóllinn myndi fallast á bann ríkis-
ins. Fyrir tíu árum var gerð til-
raun til að banna flokkinn en sú 
tilraun strandaði á afstöðu stjórn-
lagadómstólsins. Í framhaldinu 
jókst fylgi flokksins, sem þykir á 
köflum öfgafullur í málflutningi 
gegn innflytjendum.  - gb

Merkel tekur ákvörðun:

Bannar ekki 
þjóðernisflokk

LÖGREGLUMÁL Lithái um þrítugt 
hefur verið úrskurðaður í farbann 
til 17. apríl í tengslum rannsókn á 
smygli á hálfu kílói af kókaíni til 
landsins. 

„Maðurinn var handtekinn 
fyrir hálfum mánuði ásamt öðrum 
Litháa, sem er á fimmtugsaldri, 
en mennirnir komu hingað til 
lands frá Bretlandi,“ segir í til-
kynningu lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu. Mennirnir voru 
um tíma í gæsluvarðahaldi, en sá 
eldri var í síðustu viku úrskurð-
aður í farbann til 12. apríl. Þá 
var Íslendingur á þrítugsaldri 
einnig í gæsluvarðhaldi um tíma 
vegna rannsóknarinnar en hefur 
nú hafið afplánun vegna annarra 
mála, að sögn lögreglu. - óká

Þrír gripnir við kókaínsmygl:

Tveir í farbanni 
fram í apríl



02.   KAUPTU GJAFABRÉF

01.   BÓKAÐU, BREYTTU  EÐA  AFBÓKAÐU

NÝR VEFUR Í LOFTIÐ

Þú bókar flugið einfaldlega á netinu þegar þú veist hvert þú ætlar.
Ef þú hættir við þá geturðu líka afbókað á netinu eða breytt bókun 
— það máttu bóka.   

Láttu það ekki vefjast fyrir þér að kaupa g jöfina. Þú finnur pakka fulla af ævintýrum 
og ferðafrelsi í g jafabréfum frá okkur. Nokkrir smellir á netinu og allir glaðir. 

FLUGFÉLAG ÍSLANDS MÆLIR MEÐ því að smella sér inn á nýja vefinn okkar. 
Hann var að fara í loftið og við erum alveg í skýjunum með hann. Af þessu tilefni erum 
við með bráðsmellin tilboð á skemmtiferðum suður á bóginn, norður eftir, vestur á firði
eða austur á land. Komdu um borð á flugfelag.is

NÚ Á NETINU



05.   VELDU ÞITT UPPÁHALDSSÆTI 

06.   GÆLUDÝRIÐ, GOLFSETTIÐ,           
      EÐA YFIRVIGTIN

TI
LB

O
Ð

04.   ENN FLEIRI SÆTI Á NETVERÐI

03.   FLUGSLÁTTUR AFSLÁTTUR AF FLUGI

Viltu sæti, sæti? Nú eru enn fleiri sæti á netverði. Nú er bara að sæta lagi
og stökkva á næsta nettilboð. Þú mátt velja milli sæta, sæta.  

Flugsláttur er afsláttarkóði sem stundum fylgir 
kynningarefni Flugfélags Íslands. Með því að skrá 
Flugslátt við bókun á flugi á netinu færðu um svifa-
laust afslátt. Flugsláttur færir niður verðið og þú 
sparar. Fylgstu vel með Flugslættinum í 
auglýsingum okkar. 

Hérna er uppáhaldssætið 
þitt, sætyndið mitt. Já, 
hérna á netinu. Við getum 
bókað það núna strax og 
ég ætla að sitja þér við hlið. 
Ekkert smá hentugt. 

Þú færð 50% afslátt af yfirvigtinni með því að 
bóka far fyrir hana á netinu. Það er kjörið fyrir 
skíðin, golfsettið eða gæludýrið. Alveg klikkað 
auðvelt að pakka. 

500 
SÆTI 

Á 6.000
KALL 

 =

Í TILEFNI AF OPNUN NÝJA VEFSINS 

BJÓÐUM VIÐ 500 SÆTI

 Á 6.000 KR. HVERT 

TIL ALLRA OKKAR ÁFANGASTAÐA 

INNANLANDS. FÁÐU ÞÉR SÆTI 

OG SÝNDU  AF ÞÉR KÆTI.

FERÐATÍMABIL 15. APRÍL - 15. MAÍ.

BÓKAÐU Á FLUGFELAG.IS

N Y T T 10 ** Flugsláttur „NYTT10“ veitir 10% afslátt af 
öllum fríðinda- og ferðasætum til Akureyrar, 
Egilsstaða og Ísafjarðar ef bókað er 25.-27. 
mars fyrir ferðatímabilið 3.–15. apríl. 

(þetta er flugsláttur fyrir bókunartímabilið 25. - 27. mars)
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HALLDÓR

FRÁ DEGI 
TIL DAGS

V
erkefni ríkisvaldsins númer eitt er stundum sagt 
vera að tryggja öryggi borgaranna. Til þess þurfum 
við öfluga lögreglu. Í nýrri skýrslu innanríkis-
ráðuneytisins kemur fram að niðurskurður hjá lög-
reglu síðustu ár er óhugnanlega nálægt slagæð. 

Samkvæmt skýrslunni, sem rædd var á Alþingi í síðustu 
viku, þarf lögreglan 14 milljarða aukalega næstu fjögur árin, 
3,5 milljarða á ári. Niðurskurður síðustu ára nemur 2,8 millj-
örðum samkvæmt Ögmundi Jónassyni innanríkisráðherra.

Snorri Magnússon, formaður Landssambands lögreglu-
manna, fullyrti í Fréttablaðinu 
um helgina að skýrslan væri 
eitthvert mesta framfaraspor 
sem stigið hefði verið í skipu-
lagningu löggæslumála síðustu 
ár, ef ekki áratugi.

„Það eru í raun allir sammála 
um niðurstöðurnar, hverjar 

svo sem efndirnar verða síðan,“ sagði Snorri í Fréttablaðinu og 
hann er skiljanlega varkár því niðurskurður síðustu ára sýnir 
að löggæslumál mæta oft afgangi. Það virðist auðvelt að skera 
niður hjá lögreglu því fyrir okkur flest er málaflokkurinn ekki 
áþreifanlegur. Við notum öll velferðarþjónustu og menntakerfi 
en það er sjaldan sem maður stendur sig að því að hringja í lög-
regluna.

Við hins vegar ættum öll að vera meðvituð um að aldrei 
hefur verið jafn mikilvægt og nú að efla lögregluna. Hingað 
til lands eru komin erlend glæpagengi sem fest hafa rætur. 
Glæpirnir verða sífellt skipulagðari og óhugnanlegri. Við 
þurfum nauðsynlega á sýnilegri og öflugri löggæslu að halda.

Í fyrrnefndri skýrslu kemur einmitt fram að fjölga þurfi lög-
reglumönnum um tæplega 60 á ári næstu fjögur árin. Á höfuð-
borgarsvæðinu eru nú 303 lögreglumenn en þeim verður að 
fjölga um 78 næstu fjögur árin samkvæmt skýrslunni. 

Þessar tölur eru sláandi og segja okkur að við höfum gengið 
of langt í að skera niður fé til lögreglu. Ögmundur óskar eftir 
því að þingið myndi um það samstöðu á næstu árum að verja 
umtalsverðum fjárhæðum í að styrkja löggæsluna:

„Til að reisa hana að nýju þannig að hún standi eigi verr að 
vígi en fyrir hrun, og gott betur,“ sagði Ögmundur í Frétta-
blaðinu á laugardag og það er óskandi að ný ríkisstjórn muni 
taka undir með honum.

Ef hins vegar ekkert verður að gert og niðurstaða 
skýrslunnar hundsuð horfum við fram á skelfingarástand. Lög-
reglan er of fáliðuð. Ekki bara í Reykjavík heldur um allt land. 
Hún getur illa sinnt skyldum sínum þótt einstaka lögreglumenn 
eigi hrós skilið fyrir að skila góðri vinnu í erfiðu árferði. 

Löggæsla á Íslandi hefur oft verið afgangsstærð. Við höfum 
stundum staðið okkur að því að flissa þegar talað er af alvöru 
um lögregluna. Af því að okkur finnst við stundum svo smá og 
glæpirnir okkar svo léttvægir. Það ku vera rétt að einu sinni 
nægði okkur að senda Sæma rokk til að róa niður partí en í dag 
mætti Sæmi sín lítils í partíi með harðsvíruðum glæpaklíkum.

Ég ætlaði alltaf að hlekkja mig við vinnu-
vélarnar við Kárahnjúka en mig brast 
kjark.

Það hefði líklega ekki breytt miklu. 
Davíð, Halldór, Friðrik, Valgerður og Siv 
höfðu öll völd. Þau hunsuðu vísinda legar 
viðvaranir fræðinga. Í útvarpsviðtali 
taldi Davíð sérfræðinga Skipulagsstofn-
unar „ókjörna“ fulltrúa og þess vegna 
væri ekki mark á þeim takandi. Siv taldi 
efnahagslegan ávinning mikilvægari en 
nokkra „fermetra“ gróðurlendis á heiðum 
og líf Lagarfljóts. Valgerður gerði grein 
fyrir atkvæði sínu í atkvæðagreiðslunni 
á Alþingi: „Þetta er stór dagur í íslenskri 
atvinnusögu, ég segi já.“ Þetta var hins 
vegar sorgardagur í sögu íslenskrar nátt-
úru. 

Mest er ábyrgð og skömm Sivjar Frið-
leifsdóttur sem „drap“ Lagarfljót. Einn 
borgarfulltrúi (reyndar „kjörinn“) sagði 
að „skömm þessara manna mun uppi 
meðan land byggist“. Nú ætti skömmin 
að vera öllum ljós. Skyldi þetta fólk biðj-
ast afsökunar? Ekki heyrist mér það á 
Siv, það skammast sín ekki og biðst ekki 
afsökunar fremur en útrásarvíkingarnir. 

Landsdómur er sérdómstóll sem fer 
með og dæmir mál sem Alþingi ákveður 
að höfða gegn ráðherrum út af embættis-
rekstri þeirra. Ég held að þetta fólk ætti 

að draga fyrir landsdóm miklu fremur 
en Geir. Mig minnir að Geir hafi verið 
dæmdur fyrir athafnaleysi. Má ekki á 
sama hátt dæma Siv umhverfisráðherra 
(sem á að vera verndari íslenskrar nátt-
úru) fyrir að aðhafast ekkert til verndar 
náttúrunni, eða öllu heldur að aðhafast 
gegn henni með því að sniðganga mat 
Skipulagsstofnunar? Líklega eru þessi 
mál fyrnd eða Landsdómur á ekki við. Ég 
veit ekkert um það, en mér finnst að þetta 
fólk eigi að sæta ábyrgð. Ég hef trú á að 
það ætli bara að standa af sér umræðuna 
eins og hvert annað óveður, í von um að 
þetta gleymist í umræðunni um Evrópu-
samband og stjórnarskrá. 

Nú heyrist mér í kosningabaráttunni 
að sigurstranglegustu flokkarnir ætli 
að koma skriði á atvinnulífið, væntan-
lega með því að ýta náttúruverndar-
sjónarmiðum til hliðar. Þeim finnst þau 
alltaf flækjast fyrir. Látum umrætt 
skemmdarverk verða víti til varnaðar. 
Maðurinn getur vel lifað í og af náttúrunni 
án þess að valda óafturkræfum spjöllum. 
Spurning um hugkvæmni og vilja.  
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➜ Mest er ábyrgð og skömm Sivjar 
Friðleifsdóttur sem „drap“ Lagar-
fl jót.

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is

Landsdómur?
NÁTTÚRU-
VERND

Bjarni E. 
Guðleifsson
prófessor emeritus, 
búsettur á Möðru-
völlum í Hörgárdal
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Glös fyrir stór 
og smá tilefni

Hjá Fastus fæst mikið úrval af glösum fyrir 
stóra og litla veitingastaði. Komið í verslun  
okkar að Síðumúla 16 og látið fagmenn  
hjálpa ykkur við að velja réttu glösin.

Lofað fram í tímann
Ögmundur Jónasson innanríkis-
ráðherra kynnti merkilega skýrslu um 
fyrirhugaðar umbætur í löggæslu-
málum, en þær eru háðar því að fjár-
framlög til lögreglunnar verði aukin 
um 3,5 milljarða á ári næstu fjögur 
árin. Ögmundur sagði við það tilefni 
að vissulega væri málefnið gott en 
það væri þó háð velvilja næsta þings 
að koma því áfram. „Það 
gefur augaleið að ekkert 
þing getur lofað fram í 
tímann,“ sagði ráðherrann 
og vísaði þar til þess að 
núverandi þing gæti ekki 
lofað fjárveitingum sem 
næsta þing þyrfti að 
samþykkja. Eðlilega.

Lofað fram í tímann
Það leiðir hugann að þingsályktunar-
tillögu Árna Páls Árnasonar, Katrínar 
Jakobsdóttur og Guðmundar Stein-
grímssonar, um að Alþingi samþykki 
að vinna áfram að breytingum á 
stjórnarskrá og ný stjórnarskrá verði 
samþykkt árið 2014. Núverandi 
þing getur ekkert frekar bundið 
hendur næstkomandi þings 
hvað varðar stjórnarskrár-
breytingar en aukin framlög 
til löggæslumála.

Innanflokksdeilur
Hér var sagt frá því á dög-

unum að Sigurður Ingi 
Jónsson, vara-

formaður Framsóknarflokksins, hefði 
kallað það að setja auðlindaákvæði 
í stjórnarskrá lið í því að koma á 
sósíal ísku hagkerfi. Vigdís Hauks-
dóttir, samþingmaður Sigurðar í 
Framsóknar flokknum, var í um-
ræðum um störf þingsins á föstudag. 
Þar sagði hún flokk þeirra Sigurðar 
Inga hafa haft það á stefnuskrá sinni 

lengi að hafa auðlindaákvæði í 
stjórnarskrá. „Við höfum ætíð 

talað fyrir því að breyta stjórnar-
skránni og setja auðlinda-
ákvæði inn í hana.“ Þessi orð 
flokks systkinanna fara ekki 
saman, nema Sigurður Ingi 
telji Framsókn vera að berjast 

fyrir sósíalísku hagkerfi?
 kolbeinn@frettabladid.is

Lögregluna vantar 14 milljarða viðbót næstu 4 ár:

Skorið niður að 
slagæð lögreglu
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Sum mál eru aldrei útrædd hér á 
landi og kannski varla rædd: um 
þau er kapprætt eins og þetta sé 
íþróttakeppni þar sem sá/sú sigrar 
sem „á síðasta orðið“ og nær með 
því að kæfa umræðuna. Þessi mál 
koma skyndilega til tals og fólk 
keppist við að kveða hvert annað 
í kútinn – og hefur svo hver sitt 
að kveða í sínum kút. Svo hverfur 
umræðan jafn snögglega og hún 
hófst, án þess að leiða til annars 
en að herða fólk í sinni kútakveð-
andi, en það þykir mikil dyggð hér 
á landi að „vera harður á mein-
ingunni“ – „standa fastur á sínu“ 
– skipta aldrei um skoðun, jafnvel 
þótt allt bendi til þess að sú skoðun 
sé fráleit. Því fólk hefur ekki skoð-
anir. Skoðanir hafa fólk. 

Að valda reitinn
Flugvallarmálið er eitt þeirra mála 
sem mörg geta sagt um: „ég var 
ung gefin skoðun“. Við rífumst um 
það á um það bil fimm ára fresti og 
nú erum við stödd þar í skoðana-
hringnum að það er allt í einu á 
döfinni en verður það ekki í næstu 
viku. Þá verður komið vopnahlé í 
stríðinu. 

Eins og oft er í íslenskum hita-
málum er eitthvað ósagt í þessu 
máli. Eitthvað virðist kynda undir 
tilfinningahitanum en samt er eins 
og það sé aldrei beinlínis orðað. Af 
hverju á tölvufræðingur á Akur-
eyri að hafa meira um staðsetningu 
flugvallar í Reykjavík að segja 
en borgarstjórn Reykjavíkur? Af 
hverju er þetta rakara á Egils-
stöðum slíkt kappsmál? „Flug-
völlurinn er ekkert einkamál 
Reykvíkinga,“ er iðulega sagt en 
stundum fær maður á tilfinninguna 
að öllum eigi að koma það við hvar 
Reykvíkingar hafa flugvöllinn sinn 
– öðrum en Reykvíkingum sjálfum.

Snýst málið um flugvöll? Snýst 
það um vald? Snýst það um sann-
girni? Snýst málið um að Reyk-

víkingar skuli greiða „landsbyggð-
inni“ eitthvert gjald fyrir það 
hversu mikið aðdráttarafl borgin 
hafði á síðustu öld og hversu mörgu 
góðu fólki fámenn byggðarlög 
máttu sjá á eftir til Reykjavíkur? 
Er þetta spurning um þá ánægju að 
geta valdað reit inni í miðri borg? 
Af hverju finnst tónlistarkennara 
á Djúpavogi að hann eigi að hafa 
skoðun á skipulagsmálum í Reykja-
vík? Ókei, við skulum leyfa Reykja-
vík að vera höfuðborg landsins en 
þá verðum við líka að fá í staðinn 
yfirráð yfir flæmi í miðri borginni, 
svona eins og Vestur-Berlín var lítil 
frelsisvin í alræði kommúnismans í 
Austur-Þýskalandi. 

Umræðan spólar. Kynnt var 
skýrsla um hugsanlega flugvallar-
gerð á Hólmsheiði og á örfá-
um dögum sveiflaðist nýtingar-
hlutfallið þar frá því að vera rúm 
99 prósent og niður í að vera 96 
prósent, sem er víst óásættanlegt. 
Sjálfar forsendurnar í umræðunni 
gliðna jafnharðan, og vonlaust er 
fyrir leikmann að átta sig á því 
hvaðan honum kemur rykið í augun 
í öllu þessu moldviðri.

En hvað nú ef…
Hefur svo hver nokkuð að iðja. En 
það hvarflar að manni að ef til vill 
sé það lán í óláni fyrir Reykjavík 
að flugvöllurinn skyldi ekki fluttur 
í kjölfar atkvæðagreiðslu þar sem 
samþykkt var að gera það – af þeim 
sárafáu Reykvíkingum sem ómök-
uðu sig á kjörstað í þeirri mislukk-
uðu tilraun til beins lýðræðis. 

Ekki þarf annað en að líta á nýleg 
mannvirki til að geta gert sér í 
hugarlund hvað hefði risið í stað-
inn: Nýja Hringbrautin; háhýsin 
sem reist hafa verið í miðborginni; 
nýju draugahverfin í öllum sveitar-
félögunum á höfuðborgarsvæðinu… 
Allt vitnar um rótgróna andúð á 
mannlífi en þeim mun innilegri ást 
á steypu og malbiki, bílum en þó 
einkum stærð. Grimmdar stórleikur 
bygginganna er keppikeflið og 
mælikvarðinn. Stórt og ljótt skyldi 
það vera. Alls staðar máttu sjónar-
mið um fegurð og manneskjulegt 
umhverfi víkja fyrir römmum nýt-
ingarsjónarmiðum. Litið var á feg-
urð eins og óþarfa bruðl sem vitni 
um deiglyndi og aumingjaskap; ljótt 

hús þykir hér á landi sýna skyn-
semi og lausnamiðaðan þankagang. 
Fyrst og fremst þurfti að hámarka 
gróðann: verktakar höfðu keypt 
land og lóðir í skáldlegu æði á upp-
sprengdu verði og urðu að fá eitt-
hvað fyrir sinn yfirveðsetta snúð; 
þar með voru allar reglur um stærð 
húsnæðis þverbrotnar. 

Það er ósennilegt að 102 Reykja-
vík hefði orðið smáfrítt hverfi 
krúttlegra húsa með rauðum og 
bláum þökum – og það vaxa blóm 
á þakinu – gróðri við hvert fótmál 
og glaðlegu mannlífi þar sem 
nágrannar kankast á yfir þvotta-
snúrum milli þess sem þeir hjóla 
í vinnuna og út í búð við undirleik 
lúðrasveitar barna í fjáröflun fyrir 
tónleikaferð og harmonikkan dunar 
og glaðvær glymja hrópin frá götu-
sölunum: Nýafskorin blóm! Rófur! 
Rófur! Nýveidd loðna! Riklingur að 
vestan!... Þetta er að vísu hverfið 
sem við þráum öll að búa í en fáum 
aldrei fyrir köllunum sem ráða 
öllu þegar á hólminn er komið. 
Þetta hefði orðið svona: drunga-
legar góðærisblokkir með svartri 
ál klæðningu þrumandi í súldinni 
innan um kraðak af mis lægum 
gatnamótum fullum af gráum 
bílum með ólundarlegu fólki hóst-
andi upp úr sér svifrykinu.

Kannski rennur sú tíð upp á 
Íslandi að hús verði reist handa 
fólki. Og kannski rennur upp sú tíð 
að flugvallarumræðan snýst um 
þarfir borgarinnar og íbúa hennar. 
Því er jafnan haldið fram að það 
þurfi að gera eitthvað til að „koma 
hjólum atvinnulífsins í gang“ – bara 
eitthvað – eitthvað nógu mikið og 
fráleitt – og stundum skilst manni 
að framkvæmdir séu því þjóðhags-
lega hagkvæmari sem minni sjáan-
leg not virðist fyrir þær. Er alveg 
óhugsandi að framkvæmdir við 
nýjan flugvöll á góðum stað – og 
svo í kjölfarið framkvæmdir við 
að byggja upp nýtt hverfi þar sem 
jafnvel einhver myndi vilja búa – 
gætu haft slík áhrif líka?

Vonlaust er fyrir leik-
mann að átta sig á 

því hvaðan honum kemur 
rykið í augun.

Á dögunum sendi samráðs-
hópur Fjölskylduráðgjafar 
og Nýja barnsins á Heilsu-
gæslustöðinni á Akureyri 
ákall til ráðamanna um að 
efna gefin heit og efla þjón-
ustuna. Fjölskylduráðgjöfin 
hefur búið við allt of þröng-
an stakk í mörg ár og sætt 
niðurskurði eftir hrun, sem 
hefur bitnað illa á notend-
um þjónustunnar, foreldr-
um og börnum þeirra. Þetta 
er sérlega alvarlegt þegar 
það kemur niður á þeim 
verðandi og nýorðnum foreldrum 
sem eru að takast á við erfiða líðan 
eða þung áföll. Þar getur skortur 
á stuðningi haft afdrifarík áhrif á 
tengslamyndun við barnið og fram-
tíðarheilsu þess og fjölskyldunnar. Á 
sama tíma heyrum við í fjölmiðlum 
áköll úr ýmsum áttum, frá einstak-
lingum, foreldrum, stofnunum og 
hjálparsamtökum um að leysa bráða-
vanda barna og fullorðinna með 
geðraskanir og efla forvarnir gegn 
ofbeldi, misnotkun og vanrækslu.

Við viljum fylgja þessu ákalli sam-
ráðshópsins eftir og vekja athygli á 
hve brýnt það er að við, fagfólk, 
fjölmiðlar, stjórnvöld og fólk sem 
vill láta sig málið varða, eflum 
umræðuna og aukum skilning á 
samhengi þessa vanda og skoðum 
hvernig við markvisst getum eflt 
fjölskyldu- og geðvernd, samtímis 
því að við tökumst á við bráðavanda.

„Engin einstök forvörn er jafn 
öflug og stuðningur við foreldra“ 
segir Sæunn Kjartansdóttir í bók 

sinni Árin sem enginn man 
– Áhrif frumbernskunnar 
á börn og fullorðna. Höf-
undur segir á ljósan hátt frá 

nýlegri þekkingu og rannsóknum á 
áhrifum tilfinningatengsla á vöxt 
heilans og hve hin fyrstu tengsl hafa 
gríðarmikil áhrif á þroska okkar og 
framtíðarheilsu. Hún lýsir líka vel 
hvernig afneitun eða bæling innri 
sársauka veldur mestri hættu á að 
fólk komi illa fram við eða meiði 
aðra. Við tökum undir með henni að 
einmitt þess vegna „… er góð tenging 
fólks við tilfinningar sínar öflugasta 
forvörn gegn ofbeldi og vanrækslu 
sem til er.“ Við vísum sérstaklega í 
þessa bók þar sem við teljum hana 
í senn gott innlegg í umræðuna og 
gagnlega foreldrum.

Við sem vinnum með fjölskyldu-
tengsl og forvarnir sjáum hve mik-
ilvægt það er að fólk horfi á líf sitt 
í samhengi tengsla og sögu og læri 
að hlusta eftir innri styrk og vitund 
um mátt tengslanna, til að takast á 
við áföll, erfiðar tilfinningar og ótta. 
Þannig getum við saman byggt upp 
heilbrigð tengsl og betri framtíðar-
sögu. 

➜ Fjölskylduráð-
gjöfi n hefur búið við 
allt of þröngan stakk í 
mörg ár og sætt niður-
skurði eftir hrun, sem 
hefur bitnað illa á 
notendum þjónust-
unnar...

Forgangsröðum á 
heillavænlegan hátt

SAMFÉLAG

Karólína 
Stefánsdóttir
félagsráðgjafi  f.h. 
Fjölskylduráðgjafar 
HAK

Yfirkjörstjórn í Suðurkjördæmi
tilkynnir:

Framboðsfrestur til alþingiskosninga 27. apríl 2013 rennur út 
hinn 12. apríl 2013, kl. 12:00 á hádegi.

Yfirkjörstjórn Suðurkjördæmis tekur á móti framboðslistum 
föstudaginn 12. apríl 2013, kl. 10:00-12:00 á skrifstofu 
Héraðsdóms Suðurlands að Austurvegi 4 á Selfossi.

Á framboðslistum skulu vera nöfn 20 frambjóðenda, hvorki 
fleiri né færri.  Tilgreina skal skýrlega nafn frambjóðanda, 
kennitölu hans, stöðu eða starfsheiti og heimili.  Listanum skal 
fylgja skrifleg yfirlýsing allra frambjóðenda um að þeir hafi leyft 
að setja nöfn sín á listann.

Þá skal fylgja skrifleg yfirlýsing um stuðning við listann og fyrir 
hvaða stjórnmálasamtök listinn er borinn fram frá kjósendum í 
Suðurkjördæmi.  Fjöldi meðmælenda skal vera að lágmarki 300 
en 400 að hámarki.  Við nöfn meðmælenda skal greina kennitölu 
og heimili.

Loks skal fylgja framboðslista skrifleg tilkynning frá 
frambjóðendum listans, hverjir tveir menn séu umboðsmenn 
listans í kjördæminu.

Yfirkjörstjórn mælist til þess að öllum listum verði einnig skilað 
á rafrænu formi, ef þess er nokkur kostur.

Framboðslistar verða úrskurðaðir á fundi yfirkjörstjórnar  
sem haldinn verður á sama stað, laugardaginn 13. apríl 2013 
kl. 12:00.

Til að flýta fyrir yfirferð og vinnslu, er þess farið á leit að 
framboðslistar og meðmælendalistar verði sendir með rafrænum 
hætti á exelskjali til oddvita yfirkjörstjórnar um leið og unnt er í 
netfangið: gauti@syslumenn.is sími 898 1067.

Meðan kosning fer fram, laugardaginn 27. apríl 2013 verður 
aðsetur yfirkjörstjórnar Suðurkjördæmis í Fjölbrautarskóla 
Suðurlands á Selfossi og þar fer fram talning atkvæða.

Yfirkjörstjórn Suðurkjördæmis
22. mars 2013

Karl Gauti Hjaltason
Grímur Hergeirsson     Unnar Þór Böðvarsson
Þórir Haraldsson        Sigurður Ingi Andrésson

102 Reykjavík
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur
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Árið 1984 var hlutfall 
kvenna á Alþingi 15%. 
Karlar höfðu að meðal-
tali 57% hærri laun á árs-
verk en konur. Útivinn-
andi foreldrar áttu ekki 
trygga heilsdagsvistun 
fyrir börn sín, sem oftar 
bitnaði á tekjumöguleik-
um kvenna. Ástæða þess 
að þetta ár er nefnt er að 
þá hófst hinum megin 
á hnettinum, í Ástralíu, 
merkilegt verkefni. Það 
fólst í því að rannsaka ólík áhrif 
útdeilingar sameiginlegra fjár-
muna á kynin. Markmiðið var 
að sameina þekkingu á kynja-
misrétti og  fjármálum hins opin-
bera í því skyni að skapa ný og 
betri skilyrði. 

Smátt og smátt skynjuðu 
fleiri lönd nauðsyn þess að 
beita kynjaðri hagstjórn og fjár-
lagagerð sem tæki til þess að 
stuðla að jafnrétti. Ísland er í 
þessum hópi, enda hefur jafn-
rétti kynjanna ekki verið náð 
og konur og karlar búa við mis-
munandi aðstæður. Nefna má að 
konur bera í meiri mæli en karlar 
ábyrgð á umönnunar- og heimilis-
störfum og að kynbundinn launa-
munur er enn fyrir hendi. Þá er 
mikil kynjaskipting í náms- og 
starfsvali og mun fleiri konur en 
karlar eru í hlutastörfum. Ráð-
stafanir og ákvarðanir varðandi 
ríkisfjármál hafa því mismun-
andi áhrif á konur og karla.  

Í allri lagaumgjörð er skýrt 
talað um jafnrétti. Þannig er 
í stjórnarskrá kveðið á um að 
konur og karlar skuli njóta jafns 
réttar í hvívetna. Í jafnréttis-
lögum segir að „kynjasamþætt-
ingar skuli gætt við alla stefnu-
mótun og áætlanagerð sem gerð 
er á vegum ráðuneyta og opin-
berra stofnana er starfa á mál-
efnasviði þeirra“. Enn fremur 
hefur Ísland skuldbundið sig til 
að vinna markvisst að jafnrétti 
í ýmsum alþjóðasáttmálum, s.s. 
Kvennasáttmála Sameinuðu þjóð-
anna. Það er því eitt af hlutverk-
um hins opinbera að tryggja að 
ekki séu kerfislægar forsendur 
fyrir hendi sem stuðla að eða við-
halda misrétti.  

Nýjar aðferðir
Íslendingar kölluðu á nýtt 
gildismat og nýjar aðferð-
ir eftir hrun. Meiri sann-
girni. Meira réttlæti. Í 
þessum anda hófu íslensk 
stjórnvöld árið 2009 inn-
leiðingu á kynjaðri hag-
stjórn og fjárlagagerð. 
Skipuð var verkefnis-
stjórn til að móta inn-
leiðingarferlið og árið 
2010 var hafist handa 
við tilraunaverkefni. Nú 

er unnið samkvæmt þriggja ára 
áætlun um innleiðingu og vinna 
ráðuneytin verkefni í tengslum 
við hana. 

Í kynjaðri hagstjórn og fjár-
lagagerð felst greining á hvaða 
áhrif ráðstöfun og öflun opin-
berra fjármuna hefur á kynin. Ef 
greiningin leiðir í ljós mismun-
un þarf að grípa til aðgerða til 
að meðferð opinberra fjármuna 
stuðli að jafnrétti í stað þess að 
misrétti sé viðhaldið eða jafnvel 
aukið. 

Í þeim verkefnum sem unnin 
hafa verið á sviði kynjaðrar hag-
stjórnar og fjárlagagerðar hefur 
ýmislegt forvitnilegt komið í ljós. 
Þar má nefna að biðtími kvenna 
eftir kransæðaþræðingu var að 
meðaltali lengri en karla á árun-
um 2009 og 2010. Við höfum 
einnig öðlast betri þekkingu á 
kynjaáhrifum skattkerfisins, 
atvinnuleysisbótakerfisins og 
ýmissa sjóða- og styrkjakerfa. 
Þannig má nefna að millifæran-
leiki persónuafsláttar getur verið 
kerfisbundin hindrun varðandi 
þátttöku kvenna á vinnu markaði. 
Tekjutenging atvinnuleysisbóta 
gagnast kynjunum misvel, styrk-
ir til mjólkurframleiðslu eru í 
miklum meirihluta greiddir til 
karla og aðgerðir til að vinna 
gegn loftlagsáhrifum skapa frek-
ar störf á karllægum sviðum, svo 
sem í landbúnaði og við véla- og 
tæknivinnu.

Árangursríkt tæki
Öll ráðuneytin vinna nú að 
þriggja ára verkefnum í kynjaðri 
hagstjórn og fjárlagagerð. Við 
væntum þess að verkefnin skili 
okkur heildstæðum greiningum 

á þeim sviðum sem þau ná yfir 
ásamt því að gripið verði til 
aðgerða þar sem þess reyn-
ist þörf. Að auki munu verk-
efnin skila okkur færni þannig 
að aðferðafræðin verði okkur 
töm og notuð við dagleg störf. 
Kynjuð hagstjórn og fjárlaga-
gerð má nefnilega ekki ein-
skorðast við þau verkefni sem 
nú eru í gangi heldur er brýnt að 
við nýtum okkur þetta tæki þar 
sem ætla má að ráðstöfun opin-
berra fjármuna hafi áhrif á stöðu 
kynjanna. 

Það er ánægjulegt að fleiri eru 
að tileinka sér þessa aðferða-
fræði hérlendis. Reykjavíkur-
borg hefur hafið innleiðingu af 
krafti og mikilvægt er að fleiri 
sveitarfélög fylgi í kjölfarið. 
Þá er einnig brýnt að öflugar 
hreyfingar, á borð við kvenna-
hreyfinguna, leggi orð í belg og 
taki þátt í þróun innleiðingar-
innar. Markmiðið er að koma 
kynjaðri hagstjórn og fjárlaga-
gerð ofar á forgangslistann. 

Íslendingar eru jafnréttis-
sinnuð þjóð. Flest viljum við jafn-
rétti og erum stolt af því að telj-
ast framarlega í þeim málum á 
heimsvísu. Til að halda því þurf-
um við að tileinka okkur þær 
aðferðir sem þróaðar eru til að 
stuðla að jafnrétti. Með því að 
greina hvaða áhrif öflun og ráð-
stöfun opinberra fjármuna hefur 
á kynin og ýmsa hópa samfélags-
ins erum við betur í stakk búin 
til að setja okkur markmið og 
breyta hlutunum þannig að sam-
félagið verði réttlátara. Jafnrétti 
og efnahagsleg velferð fer saman 
en misrétti er okkur dýrkeypt. 
Við höfum því allt að vinna en 
engu að tapa með því að taka upp 
aðferðir sem veita okkur betri 
aðgang að upplýsingum sem eru 
mikilvægar við ákvarðanatöku. 
Það gerir okkur kleift að stuðla 
að betra og kraftmeira samfélagi. 

Misrétti er dýrkeypt: Jafnrétti 
er efnahagsleg velferð

Þó að Samhjálp hafi starf-
að í 40 ár og aðrir bæst 
í hópinn með kröftug-
um hætti er greinilegt 
að þörfin fyrir hjálp og 
aðstoð við alkóhólista fer 
síst minnkandi. Á hverj-
um degi eru mörg hundruð 
manns í beinum úrræðum 
vegna alkóhólisma í okkar 
fámenna landi. 

Hér er ég að tala um 
úrræði Samhjálpar, SÁÁ, 
Krýsuvíkursamtakanna 
og 33a, ásamt áfangaheimilum 
sem rekin eru af Samhjálp, SÁÁ, 
Reykjavíkurborg og á vegum ann-
arra samtaka og einstaklinga. Ef 
við bætum að auki við öllu því fólki 
sem fer í dag í einhvers konar við-
töl og stuðning með reglulegum 
hætti vegna afleiðinga sjúkdóms-
ins má ljóst vera að fjöldinn skipt-
ir enn fleiri hundruðum. Þá getum 
við einnig bætt við langflestum 
þeirra sem nú eru í fangelsi, en 
ástæðu fangadvalar fjölda fanga 
má rekja til alkóhólisma.

Þeir sem ekki eru alkóhól istar 
en þjást vegna þess að áfengi og 
önnur vímuefni eru í nánasta 
umhverfi þeirra eru gríðar lega 
margir. Svo getum við rakið margs 
kyns sjúkdóma, slys, óhöpp, annan 
óskunda og jafnvel fjölskyldu-

harmleiki til áfengis eða 
annarrar vímuefnaneyslu. 
Sjúkt sálarástand í kjöl-
far áfengis og annarrar 
vímuefnaneyslu er einnig 
ástæða heimilisofbeldis í 
mjög mörgum tilvikum.  

Ótrúlegur kostnaður
Það er alveg ljóst að 
áfengi og önnur vímu-
efni valda miklum þján-
ingum um allt samfélagið 
með ótrúlegum kostn-

aði. Fyrir um það bil einni öld 
var þjóðin spurð að því í þjóðar-
atkvæðagreiðslu hvort áfengi 
skyldi vera lögleg neysluvara 
hér eður ei. Og þjóðin sagði nei – 
áfengi skal bannað. Og við getum 
spurt: Hvernig stendur á því að 
ein þjóð ákveður í einni þjóðar-
atkvæðagreiðslu að banna áfengi? 
Hvað hefur eiginlega gengið á 
til þess að svona bann yrði sam-
þykkt? Svarið er náttúrulega aug-
ljóst: Áfengi hefur valdið miklum 
þjáningum og dauða.

Bannárin stóðu ekki lengi yfir 
en ljóst er að á þeim tíma sem 
bannið var í gildi má segja að 
fátækrahjálpin hafi þurft að deila 
út miklu, miklu minna fé en áður 
og lögreglan hafði eiginlega mjög 
lítið að gera, jafnvel svo lítið að 

fangelsi voru um tíma notuð sem 
vörugeymslur.

En nú er öldin önnur. Í hverri 
einustu viku heyrum við og lesum 
um endalausar þjáningar, hörm-
ungar karla, kvenna og barna sem 
brotna niður vegna þessa vá- og 
voðagests sem áfengi og önnur 
vímuefni eru. 

Samhjálp hefur þá hugsjón 
að rétta því fólki hjálparhönd 
sem orðið hefur fyrir barðinu á 
alkóhól ismanum og hefur hún 
unnið að því í 40 ár. Þjóðin fagnar 
með Samhjálp á þessu mikilvæga 
afmælisári því þúsundir hafa beint 
og óbeint notið hjálpar og stuðn-
ings Samhjálparstarfsins sem efl-
ist með degi hverjum.  

Ekkert er gleðilegra en að kom-
ast út úr skuggalífi hinnar myrku 
neyslu og sjá fólk sem eitt sinn 
lifði í sorg sjúkdómsins, eymd og 
volæði verða að fólki sem eignast 
hamingjusamt og gleðiríkt líf. Að 
því mun Samhjálp halda áfram að 
vinna með kærleikann að leiðar-
ljósi um ókomin ár.

Samhjálp í 40 ár – til hjálpar í 
eyðimörk alkóhólismans

SAMFÉLAG

Karl V. 
Matthíasson
framkvæmdastjóri 
Samhjálpar

Opið frá kl. 11–20 alla daga
Engihjalla og Granda

4 þykkir 115 g, stórir hamborgarar með
brauði aðeins 999 kr.

999kr. pk
4 x 115g hamborgarar og brauð

/Ú FÆR[ MEIRA

FYRIR PENINGINN

Í ICELAND

4 þþyykkkkiirr 111155 gg,, ssttóórriirr hhaammbboorrggaarraarr mmeeðð
brauððii aaððeeiinnss 999999 kkrr.

Á EINSTÖKU VER[I
BORGARAR
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1.389kr. kg

Kjarnafæði nautgripahakk

verð áður 1.578

100%
nautgripahakk

998kr. pk

Iceland kjúklinganaggar

verð áður 1.149

JAFNRÉTTI

Katrín 
Júlíusdóttir
fj ármála- og efna-
hagsráðherra

➜ Í kynjaðri hagstjórn og 
fjárlagagerð felst greining 
á hvaða áhrif ráðstöfun og 
öfl un opinberra fjármuna 
hefur á kynin.

➜ Samhjálp hefur þá hug-
sjón að rétta því fólki hjálpar-
hönd sem orðið hefur fyrir 
barðinu á alkóhólismanum.



HÖRKUTÓL
á heima hjá Sindra

KR. 29.900.- KR. 59.900.-29 900 59 900 KR. 49.900.-

KR. 28.900.- KR. 119.900.- KR. 45.900.-5.900.-

KR. 39.900.-KR. 99.900.- KR. 13.900.-900

49 900
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Í nútímaþjóðfélagi er 
algengt að báðir foreldr-
ar vinni úti. Fjölskyldu-
mynstrið getur verið flók-
ið og eiga mörg börn tvö 
heimili. Yngstu borgar-
búarnir verja jafnan 
stórum hluta af degin-
um í leikskóla. Starfsfólk 
leikskóla er mikil vægir 
þátttakendur í uppeldi 
barnanna og eru oft og 
tíðum þeir fullorðnu ein-
staklingar sem börnin 
okkar umgangast mest 
utan heimilisins. Í dag er 
börnum í Reykjavík út-
hlutað leikskólaplássi eftir 
aldri í takt við jafnræðis-
reglu stjórnsýslulaga sem 
fylgt er í starfi leikskóla. 
Þótt þessi regla eigi að 
gæta fyllsta réttlætis felur 
hún í mörgum tilvikum í 
sér brot á jafnræði syst-
kina á leikskólaaldri sem 
eru aðskilin og innrituð 
hvort í sinn leikskólann.

Við innritun barna í leik-
skóla verður að huga að vel-
ferð, tilfinningalegum og 
félagslegum þroska þeirra. 
Stuðningur við fjölskyldur 
borgarinnar er mikilvæg-
ur til að skapa sterka ein-
staklinga frá fyrsta degi. 
Í flóknu nútímasamfélagi 
þar sem börn eru stór-
an hluta dagsins frá for-
eldrum sínum er mikil-
vægt að styrkja tengsl syst kina og 
tryggja að þau deili sameiginleg-
um reynsluheimi. Starfsfólkið og 
börnin á leikskólanum eru hluti af 
honum.

Aðlögun
Aðlögun yngri systkina hefst um 
leið og þau fylgja eldri systkin-
um í leikskólann ásamt foreldrum 
sínum. Barnið lærir á staðhætti og 
kemur jafnvel daglega í skólann. 
Starfsfólk og börn skólans þekkja 
barnið jafnan með nafni og það 
upplifir öryggi sem eldra systkini 

á næstu deild skapar því. 
Tengsl systkina verða 
þannig meiri og því einnig 
um hagsmuni eldra barns-
ins að ræða. Það er hagur 
leikskólakennara að syst-
kini séu á sama leikskóla, 
fjölskyldutengslin verða 
meiri, sem er dýrmætt 
fyrir starfið, og komið er í 
veg fyrir óhjákvæmilegan 
flutning barna á milli skóla 
og rask sem því fylgir. 

Borgaryfirvöld hafa 
svigrúm til þess að bjóða 
systkinum pláss í sama 
leikskóla og gæta samtímis 
jafnræðis gagnvart öðrum 
börnum sem boðin er leik-
skóladvöl. Í reglum um inn-
ritun í leikskóla, 26. grein, 
segir að sveitarstjórn sé 
heimilt að setja reglur um 
innritun í leikskóla í sveit-
arfélaginu, enda njóti leik-
skóli framlags úr sveitar-
sjóði. Þessar reglur séu 
annars vegar settar með 
tilliti til aðstæðna barna og 
foreldra og hins vegar með 
tilliti til aðstæðna í leik-
skólum sveitarfélagsins.

Innritun systkina á sama 
leikskóla er hagur allra. 
Fyrst og fremst er um  að 
ræða hagsmuni barnanna 
en einnig fjölskyldunnar. 
Þar að auki má líta á þetta 
frá sjónarhorni samfélags-
ins og vinnumarkaðarins. 

Starfsdagar eru ekki allir sam-
ræmdir á milli leikskóla og sumar-
lokun ekki endilega sú sama. Það 
fer meiri tími í ferðir á hverjum 
degi, hvort heldur gangandi, hjól-
andi eða akandi. Ef börn eru keyrð 
í leikskóla er mengunin meiri og 
óþarfa umferð um hverfin eykst. 

Meiri akstur
Aukinn tími í akstur og jafnvel 
meiri vinna til að mæta auknum 
kostnaði, leiðir til þess að minni 
tími er eftir handa börnunum. 
Þetta fyrirkomulag veldur því að 

börnin eru lengur á leikskólanum 
dag hvern en ella. Barnmargar fjöl-
skyldur hafa þar að auki ekki sama 
sveigjanleika og litlar fjölskyld-
ur. Foreldrar verða að deila tíma 
sínum og athygli milli barnanna.

Í nýsamþykktum barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna og barna-
verndarlögum eru ákvæði sem 
kveða á um að það sem er barni 
fyrir bestu skuli ávallt hafa for-
gang þegar teknar eru ákvarðan-
ir um málefni þess. Í samstarfs-
lýsingu Besta flokksins og 
Samfylkingarinnar frá 16. júní 
2010 er tilgreint að með fyrstu 
verkum skuli vera að taka upp að 
nýju systkinaforgang í leikskólum 
borgarinnar. Nýtt skóla- og frí-
stundasvið Reykjavíkur var stofn-
að til þess að „veita börnum og 
fjölskyldum í borginni heildstæða 
þjónustu og stuðla að samfellu í öllu 
starfi sem hefur velferð barna að 
leiðarljósi“, eins og segir á  heima-
síðu Reykjavíkurborgar. Hljómar 
vel, en eru þetta orðin tóm? 

Miðað við núverandi ástand í 
Reykjavík eru mörg börn í dag-
vistun á þremur stöðum áður en 
þau byrja í grunnskóla; hjá dag-
foreldrum/í ungbarnaleikskóla og 
tveimur leikskólum vegna flutn-
inga systkina.

Við teljum að allir sjái að það er 
börnunum, systkinunum, fjölskyld-
unum, leikskólunum, vinnuveitend-
unum, samfélaginu og umhverfinu 
fyrir bestu að vera í sama leik-
skóla og deila sama reynsluheim-
inum. Foreldraráð og foreldra-
félag leikskólans Brákarborgar 
hafa hvatt skóla- og frístundaráð 
Reykjavíkur borgar til að endur-
skoða afstöðu sína til innritunar 
systkina. Við skorum á ykkur að 
standa vörð um hagsmuni barna 
og fjölskyldna borgarinnar.

Hvellur – ný kvikmynd um 
fyrsta „umhverfishryðju-
verkafólkið“ á Íslandi er 
merkileg heimild sem skor-
ar samtímann á hólm. Eng-
inn efast nú um að það hafi 
verið rétt hjá Þingeyingum 
að sprengja Miðkvíslar-
stíflu í Laxá og koma í veg 
fyrir að Laxárdal og hluta 
Mývatnssveitar yrði sökkt. 
Landsvirkjun beitti öllu 
sínu afli til að knýja í gegn 
áform sem best er lýst sem 
klikkun í dag. Fyrrverandi 
umhverfisráðherra efast 
ekki andartak um að það hafi verið 
rétt ákvörðun hjá sér að berja í 
gegn dauðadóm yfir lífríki Lagar-
fljóts.  Hagsmunir réðu. Sams konar 
hagsmunir og Landsvirkjun taldi sig 
þjóna þegar hún vildi drepa Laxá.

Nú eru fleiri mál á dagskrá
Nýsamþykkt Rammaáætlun um 
verndarnýtingu náttúrusvæða mun 
ekki gefa umhverfisverndarsinnum 
tóm til að fagna. Brotaviljinn gegn 
náttúru landsins er eindreginn. Hér 
eru nokkur dæmi um stórsóknar-
fórnir í undirbúningi:

1. Orkuveitan hélt á dögunum gott 
þing um vernd vatnsbóla Reykja-
víkur í Heiðmörk. Mikilvægi þeirra 
er gríðarlegt, allir sammála um að 
verja þessa góðu auðlind. Varað við 
umferð, olíuleka, hestum, skokk-
urum, sumarhúsum, vegum og alls 
konar. Getum við sett vernd vatns-
bólanna í forgang var spurt? Svarið 
er: Já, gerum það endilega og hætt-
um við að leggja háspennulínu yfir 
Heiðmörk, tröllslegt mannvirki 
þar sem slysa- og mengunarhætta 
verður mikil við brunn- og verndar-
svæði. Stjórn Orkuveitunnar sam-
þykkti þessa línulögn á sínum tíma, 
svokallaða Suðvesturlínu. Hún er í 
hrópandi mótsögn við allt sem kom 

fram á málþinginu. Hér er 
tekin gríðar leg áhætta til 
að skila niðurgreiddu raf-
magni í álver í Helguvík. 
„Hagsmunirnir“ af orkusöl-
unni vega engan veginn upp 
hættuspil með miklu meiri 
hagsmuni.  

2 .  Atvinnuráðherra 
og þáverandi formaður 
umhverfisverndarflokks-
ins, VG, kom í sjónvarp til 
að kynna niðurgreidda stór-
verksmiðju á Bakka við 
Húsavík. Tók sérstaklega 
fram að hún yrði knúin orku 

frá gufuaflsvirkjun við Bjarnar-
flag í Mývatnssveit. Langt er síðan 
umhverfismat fór fram vegna 
virkjunar innar og síðan hefur 
þekking á eyðileggingarmætti þess 
konar virkjana aukist. Hvar ætti 
frekar að fara varlega en í ofur-
viðkvæmu lífríki Mývatns sveitar? 
Virkjunin byggir á því að hægt 
verði að dæla niður affallsvatni 
án þess að menga og trufla grunn-
vatnsstrauma til Mývatns – og því 
að brennisteinsvetni frá henni spilli 
ekki heilsu og gróðurfari. Um þetta 
má stórefast í ljósi reynslunnar.

3. Reynsla af jarðvarmavirkj-
un áþekkri þeirri sem á að reisa 
í Bjarnarflagi er fyrir hendi á 
Hellisheiði. Orkuveitan leitar nú 
undan þágu frá viðmiðunarmörkum 
vegna brennisteinsmengunar sem 
hún ræður ekki við – að eigin sögn. 
Í nýlegri skýrslu frá heilbrigðis-
nefnd Kópavogs kemur fram að 
mengunar toppar séu enn vanda-
mál á höfuðborgarsvæðinu, en það 
sem vekur ugg er sú staðhæfing að 
enn sé lítið vitað um langtímaáhrif 
brennisteinsmengunar á fólk – þótt 
undir skilgreindum álagstoppum sé. 
Auðvitað verður undanþága veitt.

4. Við Svartsengi er jarðvarma-
virkjun. Þar hafa menn nú gefist 

upp við að koma affallsvatni aftur 
niður í jörðina og ætla að gera 
milljarða skurð til að koma því út í 
sjó. Mývatn? Einhver? Verður það 
sama uppi á Hellisheiði á næstu 
árum?

5. Á Nesjavöllum fer affallsvatnið 
beint út í Þingvallavatn. Eru menn 
alveg vissir um að það sé góð hug-
mynd? Reyndar ekki. Menn vita 
ekki – eða vilja ekki vita – hver lang-
tímaáhrifin verða.

Borgaraleg óhlýðni
Svona er ástandið á rányrkjubúinu 
Íslandi. Umhverfisstofnun Evrópu 
segir í skýrslu um ný framkvæmdir: 
„Í 84 af 88 tilfellum sem rann-
sökuð voru, þar sem varað var við 
skaðlegum áhrifum á heilsu eða 
umhverfi, reyndust gagnrýnendur 
hafa haft rétt fyrir sér.“ (Fréttabl. 
14. febrúar). Þetta segir mikið 
um gildi varúðarreglunnar. Hún 
skiptir þó litlu máli þegar brota-
viljinn er eindreginn eins og hér á 
landi. Sannarlega eru þeir til sem 
telja fullkomlega réttlætanlegt að 
drepa allt kvikt í einu stærsta vatni 
landsins fyrir meinta meiri hags-
muni. Ákvörðun um það var upp-
lýst og enginn vafi lék á að sú yrði 
niðurstaðan. En hvað með vatnsból 
Reykvíkinga? Mývatn? Þingvalla-
vatn? Öndunarfæri þeirra sem búa 
í grennd við Hellisheiði? Þingey-
ingar sýndu fádæma manndóm á 
sínum tíma þegar þeir björguðu 
Laxá. Hver harmar hvellinn í dag? 
Nú mun enn á reyna.

➜ Innritun systkina á sama 
leikskóla er hagur allra. 
Fyrst og fremst er um að 
ræða hagsmuni barnanna...

➜ Þingeyingar sýndu 
fádæma manndóm á sínum 
tíma þegar þeir björguðu 
Laxá. Hver harmar hvellinn í 
dag? Nú mun enn á reyna.

Aðskilnaður systkina

Að fórna vatni

LEIKSKÓLAR

Hrafnhildur 
Hannesdóttir
foreldri og 
 doktorsnemi

Rannveig 
Sverrisdóttir
foreldri og lektor

Birna 
Hafstein
foreldri, leikari og 
framleiðandi

NÁTTÚRU-
VERND

Stefán Jón 
Hafstein
sviðsstjóri hjá 
Þróunarsamvinnu-
stofnun

Opið frá kl. 11–20 alla daga
Engihjalla og Granda

& COKE
PIZZA

399kr. stk.

Tvöfalt pepperóní

399kr. stk.

Pizza með fajitakjúklingi 

399kr. stk.

Pizza með skinku og osti

399kr. stk.

Fjögurra osta pizza

lla daga

Ótrúlegt 
verð

899kr. ks.

Coca Cola 33cl 12 dósir

Aðeins75 kr. dósin!ef þú kaupirkassa



HOKINN AF REYNSLU
Sturla Pétursson hefur 
starfað við hjólabarða-
verkstæðið í 28 ár og 
hefur því mikla reynslu.
MYND/PJETUR

Nú fer mikil ferðahelgi í gang. 
Sturla Pétursson, eigandi 
Gúmmívinnustofunnar í Skip-

holti, segir að miklu máli skipti að hjól-
barðar bílsins séu í góðu lagi þegar lagt 
verður af stað í ferðalag. „Menn geta 
komið til okkar í skoðun og við metum 
ástandið á hjólbörðunum. Við bjóðum 
einnig bremsuklossa og rafgeyma. Það 
er mjög gott að láta fagmenn kíkja yfir 
bílinn áður en haldið er út úr bænum,“ 
segir Sturla.

Gúmmívinnustofan í Skipholti hefur 
verið í eigu sömu fjölskyldunnar frá 
upphafi og hefur marga fasta viðskipta-
vini. Sturla og eiginkona hans, Anna 
Björnsdóttir, reka fyrirtækið. Þau 
leggja mikla áherslu á gæði og vönduð 
vinnubrögð. „Við erum með allar gerðir 
hjólbarða, allt þekkt gæðamerki. Eftir 
páska er síðan kominn tími til að fara 
yfir á sumardekkin. Frá 15. apríl er 
bannað að aka á nagladekkjum,“ segir 

Sturla og bendir á að þótt lítið hafi farið 
fyrir ófærð í Reykjavík í vetur verður 
ekki það sama sagt um landsbyggðina. 
„Sumir eru á slitnum dekkjum án þess 
að hafa tekið eftir því. Þess vegna er 
ágætt að láta yfirfara bílinn. Margir aka 
á heilsárs dekkjum sem slitna auð vitað 
með tímanum. Stundum þarf bara að 
jafna loftþrýsting og jafnvægisstilla 
bílinn. Það getur verið ágætt að koma 
til að jafna lofti í hjólbörðum og þess 
háttar.“

Sturla hefur starfað á Gúmmívinnu-
stofunni í Skipholti í 28 ár, þekkir mark-
aðinn vel og er reynslumikill. „Hingað 
koma okkar góðu viðskiptavinir aftur 
og aftur. Við erum vel tækjum búnir og 
veitum fyrsta flokks þjónustu. Einnig 
erum við með „dekkjahótel“ fyrir þá 
sem vilja nýta sér það.“

Gúmmívinnustofan er að Skipholti 
35, sími 553 1055. 

ÖRYGGI BÍLSINS BYGGIR 
Á GÓÐUM HJÓLBÖRÐUM
GÚMMÍVINNUSTOFAN Í SKIPHOLTI KYNNIR  Eitt þekktasta og elsta 
hjólbarða verkstæði borgarinnar býður 20% afslátt af öllum hjólbörðum til 
páska. Gott er að ástandsskoða áður en haldið er í ferðalag.

PÁSKALILJUR 
Páskaliljur eru fallegar hvort sem er í blómavasa eða í 

blómapotti. Afskornar páskaliljur geta staðið í viku til tíu 
daga. Einungis þarf að gæta að hafa nægilegt vatn fyrir þær. 
Best er að hafa vatnið volgt. Páskaliljur eiga ekki að vera í 
vasa með öðrum afskornum blómum. 



FÓLK|HEIMILI

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ 
sem býður auglýsendum að kynna 
vörur og þjónustu í formi viðtala og 

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

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

KÖFLÓTT 
POSTULÍN
■ SPEGLASPIL ÓLAFAR ERLU
Sýning á tertudiskum eftir 
Ólöfu Erlu Bjarnadóttur, 
keramik hönnuð, stendur nú 
yfir í neðri glugganum í Kirsu-
berjatrénu.

Diskarnir eru handgerðir úr 
postulíni og á fæti. Munstrin 
á diskana sækir Ólöf til köfl-
óttra og rósóttra borðdúka 
og eru sumir þeirra skreyttir 
handgerðum rósum. Þess má 
geta að undir einum diskanna 
er að finna 137 handgerðar 
postulínsrósir sem koma í ljós í 
speglaspili Ólafar.

Í sýningarrýminu Trénu inni 
í Kirsuberjatrénu er svo að 
finna aðalsýninguna Speglaspil 
sem listakonurnar sem koma 
að Kirsuberjatrénu taka allar 
þátt í. 

FRÁBÆR 
FUNDAR-
AÐSTAÐA
Með því að setja 
saman tvö Einrúm 
má útbúa fyrirtaks 
fundaraðstöðu með 
góðu næði. Þannig 
má nota það í stað 
fundarherbergja 
fyrir minni og styttri 
fundi. 

Í nútímaskrifstofuhúsnæði, skólum, 
bönkum eða hvar sem mikið af fólki 
er samankomið myndast kliður og 

hávaði. „Í slíkum aðstæðum get ég vel séð 
fyrir mér að Einrúmið komi sér vel. Til 
dæmis í skólum þar sem mikið er unnið 
saman í hópum. Þá er hægt að hafa tvo 
sófa saman sem mynda gott rými með 
fullkomnu næði og engin þörf fyrir fundar-
herbergi,“ segir Sturla um Einrúmið.

Sturla hannaði Einrúmið í samstarfi 
við verkfræðinginn Gunnar Pálsson sem 
afdrep í rýmum með lítil hljóðgæði. Ein-
rúmið er með háum hljóðeinangruðum 
veggjum sem umvefja þann sem situr í 
honum og mynda þannig fullkomið næði. 
„Veggirnir eru klæddir með sérstöku efni 
sem drepur hljóð. Að innan eru þeir svo 
fylltir með öðru efni sem tekur aðra tíðni. 
Með þessu móti náum við einstökum 
hljóðgæðum í sófanum. Að utan er hann 
alveg lokaður svo ekkert hljóð á að berast 
inn í hann.“ 

Sófinn var kynntur á Hönnunarmars 
og fékk frábærar viðtökur. „Fólk stóð 
í röðum til að setjast í hann. Ein kona 
sagði við mig að maður væri bara komin 
á trúnó um leið og maður settist í hann,“ 
segir Sturla og hlær. Einrúmið eykur 
einnig hljómgæðin í rými þar sem þau 
eru vandamál. „Við erum með þróunar-
herbergi hjá Axis með einstaklega slæmu 
hljóðumhverfi sem stórbatnaði við það 
eitt að setja sófann þar inn.“ 

Símtöl á margmennum og hljóðbærum 
stöðum geta verið vandkvæðum háð og 
næðið oft lítið. „Símaskjólið er með sömu 
eiginleika og Einrúmið,  þannig að hljóðið 
sleppur hvorki út né inn. Þar inni er hilla 
sem hægt er að halla sér á. Sé það hengt 
upp í slíku rými er því komið fullkomið 
næði fyrir símtal.“ Axis húsgagnaframleið-
andi framleiðir bæði Einrúmið og Síma-
skjólið í samstarfi við Sturlu. Bjóða þeir 
upp á þá þjónustu að aka Einrúminu til 
fyrirtækja og stofnana svo þau geti prufað 
það. Nánari upplýsingar er að finna á 
www.axis.is.   ■ vidir@365.is

EINSTAKT EINRÚM
ATHVARF Í ÓLÁTUM  Í mörgum rýmum getur reynst erfitt að finna stað til að 
spjalla sökum mikillar hljóðmengunar. Sturla Már Jónsson innanhúsarkitekt 
kynnti á dögunum Einrúmið og Símaskjólið sem lausn í þessum aðstæðum.

MYNDAR NÆÐI
Einrúmið er með háum hljóð-
einangruðum veggjum sem 
umvefja þann sem situr í honum 
og gefa þannig fullkomið næði.
MYND/CHRISTOPHER LUND

■ SKIPULAG
Margir kannast við skipulags-
leysi í skápunum. Pönnum er 
staflað saman og sömuleiðis 
eldföstum formum. Martha 
Stewart bendir á þessa lausn 
þar sem útbúin hefur verið 
nokkurs konar grind í skápnum 
til að raða þessum hlutum 
fallega. Látið hugmyndaflugið 
ráða þegar raðað er í skápana. 

GÓÐ HUGMYND

Páskatilboð
kjólar og skokkar 

Áður 14.990 
Nú 7.990

okkar

990990

20% 
afsláttur af öllum vörum

Vorútsala

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is
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Kynningarblað
Fatnaður, tækjabúnaður, 
nesti, göngur og góð ráð.

Á  L E I Ð  T I L  Ú T L A N D A

Verslaðu á hagstæðara verði í okkaarr fullbúnu
gleraugnaverslun á fríhafnarsvæðiinnuu í Leifsstöð

Ábyrgðar- og þjónustuaðilar:
Optical Studio Smáralind, s. 528 8500 og Optical Studio Keflavík, s. 442213811

ALLT AÐ 50% ÓDÝRARI 
EN SAMBÆRILEG VARA Á MEGINLANDI EVRÓPU
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Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmaður auglýsinga:  Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512-5432
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Samlokan
Gamla góða samlokan er ekki frumlegur valkostur en góður og gildur. 
Það er óþarfi að halda sig við skinku og ost eða tilbúið salat, ef grannt 

er skoðað leynist ýmislegt í ísskápnum eða frystinum sem hægt 
er að setja á milli brauðsneiðanna. Upplagt er að elda heilar 

kjúklinga bringur kvöldinu áður og skera í þunnar sneiðar. Af-
gangur af kjúklingi gærdagsins hentar líka mjög vel. Kjöt-

bollur, skornar í helminga, eru fyrirtaksálegg og svína-
kjöt gærdagsins er herramannsmatur. Gott úrval af góðu 

salati fæst í flestum verslunum og annað grænmeti úr 
ísskápnum hentar vel, til dæmis paprika, rauðlaukur, 
tómatur, agúrka og harðsoðin egg. Ekki má gleyma 

sinnepi af ýmsum gerðum, sýrðum rjóma eða 
salsasósu. Þeir sem vilja ganga lengra geta 

prófað ólífur, beikon og sólþurrkaða tóm-
ata. Ekki má gleyma ostinum! Fyrir utan 
hefðbundinn brauðost er upplagt að 
sneiða hvít- og blámygluost á samlokuna 
til að toppa meistaraverkið. 

Ávextir og grænmeti
Öll ferðalög, stutt og löng, ættu að inni-

halda ávexti og grænmeti í nestis boxinu. 
Fyrir utan að vera hollur og (yfirleitt) góður 
matur er það nú bara þannig að þegar 

litlir puttar komast í boxið úti í sveit bragð-
ast ávextir og grænmeti yfirleitt betur en við 

eldhús borðið. Fyrir utan klassíska ávexti eins og 
banana, epli, vínber og perur er gaman að prófa 

úrval af melónum sem gjarnan má skera í minni 
bita. Jarðarber og bláber eru einnig góð og svo 

má auðvitað ekki gleyma appelsínum sem 
gott er að skera í hentuga báta fyrir brott-

för. Grænmetið má líka vera með í för. 
Íslenskar gulrætur eru fyrirtaks snarl 
í ferðalagið auk þess sem blómkál og 
spergilkál, skorið niður í litla bita, leynir 

á sér. Agúrkan og paprika í rauðum, gulum 
og appelsínugulum lit eru einnig velkomnir gestir í nestisboxið. 

Dósamatur
Það er ekki hægt að borða heilsusam-
legan mat 365 daga ársins. Stund-
um verður maður að leyfa sér synd-
samlega góða rétti. Ef ferðalangar 
búa svo vel að eiga prímus eða sam-
bærilegar græjur er dásamlegt að ylja 
sér við heitar bakaðar baunir úr dós 
sem fást nú í mörgum útgáfum. Til að 
fullkomna máltíðina má skera pylsu-
bita út í en nú fást ilmandi pylsur af 
öllum stærðum og gerðum í stór-
mörkuðum og sér búðum. Hafi ferða-
langar góðar græjur á annað borð má 
útbúa góða grýtu kvöldinu áður. Til 
að spara tíma er hægt að kaupa til-
búna krydd- og baunablöndu sem 
hægt er blanda við nautahakk, hvít-
lauk, chillipipar og hvaðeina sem 
hugurinn girnist.

Ýmislegt smásnarl
Hnetur og þurrkaðir ávextir eru mjög heppilegir fyrir ferðalagið. Bæði 
er um hollan skyndibita að ræða og svo tekur hann ekki mikið pláss, til 
dæmis á gönguferðum. Mikið úrval af hnetum fæst nú í mörgum stór-
mörkuðum og sérverslunum og því lítið mál að nesta sig upp af slíkum 
kræsingum. Það er síðan vel leyfilegt að kaupa sætindi enda allt gott í 
hóf. Vel valið súkkulaði gleður mannsins hjarta og sál. Hver kannast til 
dæmis ekki við gleðitilfinninguna sem hríslast um kroppinn þegar fyrsti 
súkkulaðibitinn er tekinn á fjallstoppi? 

Grunnurinn 
að góðri ferð
Fátt gleður ferðalanga meira en gott nesti. Hvort 
sem farið er í bíltúr upp í sveit, klifið á fjöll eða lagt 
af stað í langa gönguferð er vel valinn nestisbiti 
hornsteinn góðrar ferðar. Það er lítið mál að útbúa 
gott nesti og sumt má gera tilbúið deginum áður. 
Það er þó algjör óþarfi að gleyma sér í hollustunni 
því hreyfingin vegur upp á móti smá sætmeti.

Á hraðleið inn í daginn

Heimir og Kolla
Virka daga kl. 6.50 – 9

FARIÐ VEL MEÐ GÖNGU
SKÓNA SVO ÞEIR ENDIST
- Best er að máta gönguskó síðla 
dags og í þeim sokkum sem not-
aðir verða á göngu í skónum.
- Vandið valið á skóm eftir því 
hvers konar göngur á að nota þá 
í. Gangið helst á þeim upp og 
niður halla í búðinni og standið 
upp á tám í skónum. 
- Gakktu skóna til í nokkra daga 
áður en lagt er í langa gönguferð 
til að forðast særindi á fótum.
- Berðu vatnsvörn á skóna, vax 
eða leðurfeiti eftir því sem við á, 
þannig endast þeir mun betur.
- Þrífðu skóna eftir hverja 
gönguferð. Ef þeir hafa blotnað 
er best að þurrka þá við stofuhita 
og troða dagblöðum ofan í 
skóna til að draga til sín rakann. 
Þurrkskápar geta farið illa með 
leðurskó.
- Gott er að vatnsverja skóna 
aftur eftir nokkrar gönguferðir ef 
þeir hafa blotnað oft.

idan@idan.is
www.idan.is

Sólpallar og 
skjólgirðingar

Námsmat: 100% mæting.

Kennari: Björn Jóhannsson, landslagsarkitekt.

Staðsetning: Skúlatún 2, Reykjavík.

Tími: Laugardagur 6. apríl, kl. 9.00 – 16.00. 

Lengd: 10 kennslustundir.

Fullt verð: 20.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 4.000 kr.

Þetta námskeið fjallar um hönnun og smíði trépalla og 
skjólgirðinga. Góð hönnun tryggir notagildi og skjól á pallinum, á 
meðan vönduð smíði lengir líftíma palls og eykur fegurð 
umhverfis. Skoðaðar eru ýmsar útfærslur og hvernig hægt er að 
mynda gott samræmi milli húss, palls og skjólgirðinga. Sérstaklega 
er fjallað um veðurfar en skjól er forsenda þess að góðir 
útivistardagar á pallinum verði sem flestir. Farið er yfir gerð 
grindarteikninga, útfærslu og smíði. Einnig er farið yfir helstu 
timburtegundir, festingar, undirstöður og frágang. 

Námskeiðið er í fyrirlestraformi stutt fjölda ljósmynda og teikninga.  
Kennari er höfundur bókarinnar „Draumagarður“  sem er hluti 
námskeiðsgagni. 

Hönnun útfærsla og smíði

Námskeið laugardaginn 6. apríl

Skráning á idan.is
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„Við erum með þó nokkuð af vörum í appelsínu-
gulu sem er mjög vinsæll litur og eins seljast 
neonlitirnir  mjög vel þessa dagana. Skærguli 
„retro“ liturinn hefur svo algerlega slegið í gegn 
sem og bleikar og skærbláar flíkur,“ segir Sigrún 
Guðný Markúsdóttir, vörumerkjastjóri og yfir-
maður hönnunardeildar Cintamani. „Það þarf 
hugrekki til að klæðast lit og það vantar ekki hjá 
okkur Íslendingum enda sífellt fleiri sem falla 
fyrir litríkum  flíkum. Þá er miklu praktískara 
að vera í lit enda sést fólk betur í umferðinni og 
eins ef það verður viðskila á fjöllum.“

Lífsgleði, hugrekki og gæði
Einkunnarorð Cintamani eru lífsgleði, hug-
rekki og gæði og eru vörurnar í þeim anda. 
Cinta mani frumsýndi haust- og vetrarlínuna 
2013 til 2014 um síðustu helgi. Hún kemur í 
verslanir næsta haust og þar var ekki síður 
mikið um munstur og liti. Línan er að hluta 
unnin í samstarfi við myndlistarmanninn Tolla 
og innblásin af verkum hans. Línan í heild fékk 
mikið lof og því von á góðu. 

Tæknilegur tískufatnaður
Þó Cintamani sé fyrst og fremst útivistarmerki 
fyrir alla aldurshópa þá er um leið að ræða 
tískufatnað með  sérstaka  eiginleika. Í dag eru 
útivistaflíkur með tæknilega eiginleika farn-
ar að færast nær og nær tískunni og er orða-
tiltækið „Functional Fashion“ oft notað í þessu 
samhengi. „Þetta er praktískur tískufatnaður, ef 
svo má segja, fyrir alla fjölskylduna. Fólk notar 
fatnaðinn okkar ekki einungis í fjallgöngur, á 
skíðum eða á gönguferðum sínum um bæinn 
heldur einnig í  hinu daglega lífi,“ segir Sigrún.

Lagskipt lína
Hún segir Cintamani línunni skipt upp eftir 
lögum. „Það er algjört lykilatriði þegar útivist 
er stunduð að klæðnaður sé réttur og lag skiptur. 
Hugmyndin er að hleypa svitanum sem fyrst 
frá líkamanum og út í gegnum öll lögin. Ef út-
gufunin er góð helst líkaminn þurr og það er 
mikil vægt til að halda hita.“

Sigrún segir mikilvægt að innsta lagið sé 
úr réttu efni og hjá Cintamani er mælt með 
merino-ull. „Hún hefur þann einstaka eigin-
leika að halda á fólki hita jafnvel þó að hún 
blotni. Í mikilli útgufun frá líkamanum blotn-
ar innsta lagið og það er mikilvægt að það lag 
sem er næst húðinni kólni ekki þegar það blotn-
ar. Eins þarf innsta lagið að færa svitann strax 
frá húðinni og út í næsta lag. Ullin þornar fljótt 
og það eykur vellíðan og heldur hita.“ 

„Miðlagið hefur það hlutverk að einangra 
hita og færa svita frá innsta lagi og 
út í það ysta en við bjóðum upp á 
margs konar miðlög úr alls kyns 
efnum. Val á ysta lagi fer svo eftir 
veðri og við hvaða aðstæður á að 
nota flíkina. Ef útgufunin er góð 
helst líkaminn þurr og það er 
mikilvægt til að halda hita.“

Gott úrval þriggja laga 
skelja
Cintamani býður að sögn 
Sigrúnar gott úrval þriggja 
laga skelja í mörgum 
litum. Þá tekur filman 
við svitanum og hleypir 
honum strax í gegn. 
Filman í  þriggja laga 
skeljunum heitir Gel-
anots® og er frá jap-
anska f y rir  tæk inu 
Toyot a Tshusho®. 
Filman aðlagar sig 
að hitastiginu og rak-
anum utan filmunnar. 
Hún hleypir raka í gegn með Hi-Tech 
Polyurethane-filmu og er með einstaka end-
ingu, vatns- og vindheldni. Efnið er styrkt til að 
notandinn geti reynt mikið á sig líkamlega. Það 
er sömuleiðis létt og mjúkt til að auka þægindi. 
Þriggja laga skeljarnar henta einnig vel sem 
skíðafatnaður og má æ oftar sjá fólk renna sér 
niður brekkurnar klætt Cintamani-skeljum. 

Primaloft
Cintamani-vörurnar eru margar fylltar 
með primalofti en það er nýjasta tæknin 
í einangrun útivistarfatnaðar. Primaloft® 
er einstaklega létt fylling úr polyester-
þráðum sem hrindir frá sér vatni. Hún 
heldur sömuleiðis hita mjög vel á milli 

þráðanna. Kostir primaloft® eru helst 
þeir að það er þunnt og 

létt og fer lítið fyrir því. 
Sigrún segir marga nota 
primaloft-flíkur sem 
miðlag og skel yfir. Þá 

nota sífellt fleiri primaloft 
fatnað sem ystu yfir-
höfn.

Flaggskipið í Banka-
stræti

Sigrún segir verslun-
ina í Bankastræti flagg-
skip Cintamani. „Þetta 
er stærsta verslun 
okkar og úrvalið þar er 
mest. Þar erum við ekki 
einungis með fatnað 
fyrir fullorðna held-
ur einnig gott úrval 
af barna- og ung-
barnafatnaði. Einn-
ig er þar gott úrval 

af útivistar- og úti-
legubúnaði og mun úrvalið bara 

aukast þegar líða fer að vori.“ 
Sigrún segir verslunina sérstaklega vin-

sæla hjá smáfólkinu. „Það hefur gaman af 
því að skoða fiskana í tjörninni, renna sér 
í rennibrautinni og hlaupa um.“ Verslunin 
í Bankastræti verður tveggja ára 8. apríl og 
þá verður blásið til veislu.

Sífellt fleiri velja skærar flíkur
Litadýrðin ræður ríkjum í Cintamani enda er vöruúrvalið í takt við þá tískustrauma sem hafa verið ríkjandi í útivistarfatnaði á heimsvísu og þar hefur litagleðin sjaldan verið meiri.

Neonlitir eru 
áberandi en 
vitaskuld fást yfir-
hafnir í svörtu og 
hvítu líka. 

Cintamani-
verslanirnar eru 
að Bankastræti 
7, Austurhrauni 
3 í Hafnarfirði, 
Kringlunni og 
Smáralind. 
Auk þess fást 
vörurnar hjá 
endursöluaðilum 
um allt land.

Aðalsteinn Sigvaldason, verslunarstjóri í Bankastræti, ásamt Sigrúnu. Þau eru hér klædd vinsælum litum og ber Sigrún trefil úr nýjustu fylgihlutalínunni. Hann er með 
íslensku munstri sem er unnið upp úr gamalli íslenskri munsturbók. Þrír nýir litir eru væntanlegir og koma í hús með vorinu. MYND/GVA

Haust- og vetrarlínan 2013 til 2014 var kynnt um síðustu helgi en hún er að hluta til unnin í samstarfi við mynd-
listamanninn Tolla. Útstillingu með vörunum má sjá í Bankastræti.
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Garminbúðin er dótabúð útivistar- 
og dellufólksins. „Þegar Garmin-
vörurnar komu fyrst á markað á Ís-

landi í kringum 1994 voru kaupendur aðal-
lega björgunarsveitarmenn og skotveiðimenn 
sem héldu til á hálendinu. Útivistarfólkið 
bættist svo fljótlega við og það er stöðug asti 
viðskiptahópurinn í dag,“ segir framkvæmda-
stjórinn Ríkarður Sigmundsson. 

Hann segir hin nýju Garmin Fenix-
útivistarúr vekja mikla athygli, enda eru 
þau smekkleg og flott á hendi og geta raf-
hlöðurnar dugað eina helgi með kveikt á 
GPS-móttakaranum. Þau gera allt sem full-
komin útivistartæki gera utan þess að sýna 
kort; rita ferilinn, leggja út leiðir, mæla púls 
og margt fleira. Þá fást ýmsar aðrar gerðir 
útivistarúra í versluninni en þau eru mikið 
notuð af fólki sem stundar útivistarhlaup, 
þríþraut og göngur.  

„Hin svokölluðu útivistartæki eru svo með 
litaskjá með skjástærð frá 2,2 tommum og 
allt upp í fjögurra tommu skjá og svo tvær 
týpur þar á milli, 2,6 tommur og 3 tomm-
ur, með eða án snertiskjá. Í þessi tæki er 
hægt að fá Íslandskort með miklum ítar-
upplýsingum; hæðarlínum, öllum vegum 
og vegslóðum á hálendinu, 40.000 örnefnum 
og 4.000 viðskiptatengdum stöðum eins og 
sundlaugum, bókasöfnum, bílaverkstæðum, 
verslunum, tjaldsvæðum, veitingastöðum og 
þar fram eftir götunum. Einnig er gaman að 
segja frá því að Íslandskortið var að lækka í 
verði úr 18.900 í 12.900, þökk sé því að Land-

mælingar Íslands gáfu kortagögn sín frí til 
afnota. Garmin-tækin nýtast bæði í hendi á 
göngu og í hvers kyns faratækjum. Þá eru í 
tækjunum hæðartölvur, áttaviti og ýmislegt 
fleira sem gagnast ferðalöngum sem sífellt 
fleiri geta ekki hugsað sér að vera án.“

Kortin er að sögn Ríkarðs líka hægt að 
setja upp í tölvum og finnst mörgum gott 
að geta skipulagt ferðalagið þannig eða sýnt 
eftir á hvert það fór; upp þetta gil, meðfram 
þessum kambi og svo framvegis. Sum tækin 

eru einnig búin myndavélum og því hægt að 
skrá ferðasöguna á kortið í máli og myndum. 

Meðal nýjunga í versluninni eru sólar-
speglar og vararafhlöður frá Power traveller. 
Þeir eru með innbyggðri rafhlöðu sem hleðst 
við sólarljós og ferðamaðurinn hengir hann 
aftan á bakpokann sinn og hleðst raf-
hlaðan yfir daginn. Á kvöldin er svo hægt 
að hlaða símann, myndavélina eða önnur 
tæki. Þá þarf ekki að burðast með hleðslu-
tæki og treysta á skála með rafmagni. Power 

Traveller-vörurnar fást í ýmsum útgáfum. 
Speglarnir eru vatnsheldir og hlaðast raf-
hlöðurnar jafnvel þótt ský dragi fyrir sólu. 
Garminbúðin selur auk þess höfuðljós og 
hágæða Surfire-vasaljós, myndbands-
upptökuvélar til að nota við íþróttaiðkun og 
snjóflóðabúnað svo eitthvað sé nefnt. Nán-
ari upplýsingar er að finna á www.garmin.
is. Hún er til húsa að Ögurhvarfi 2 í Kópavogi 
en umboðsaðila er auk þess að finna um allt 
land sem sjá má á heimasíðu þeirra. 

Dótabúð útivistar- og dellufólksins
Garminbúðin selur fullkomin útivistarúr, GPS-tæki, gagnvirk Íslandskort, sólarspegla, vasaljós og fjölmargt annað sem gagnast 
útivistarfólki. Tækin gera ferðalögin áhugaverðari, eftirminnilegri og öruggari.

Ríkarður Sigmundsson, Ólafur D. Ragnarsson, Einar B. Kristgeirsson og Finnur Þór Þráinsson leiðbeina við val á 
rétta búnaðinum. MYND/PJETUR

Með Solarmonkey Adventurer frá Powertraveller 
er hægt að hlaða rafhlöðu í sólarspeglinum yfir 
daginn. Á kvöldin er svo hægt að hlaða símann, 
myndavélina eða GPS-tækið eins og til dæmis 
Garmin Fenix sem er hér með á myndinni.

Undanfarið hefur Reykjavíkurborg látið sópa göngu- og hjóla-
stíga í borginni. Markmiðið er að ná að sópa sem flesta stíga 
fyrir páska til að leyfa íbúum að njóta útiverunnar.

Áhersla er lögð á að taka helstu stofnstíga, til dæmis frá 
Ægisíðu, Fossvoginn og upp Elliðaárdalinn og síðan með-
fram Sæbrautinni og meðfram strandlengjunni upp í 
Grafar vog. Mikill sandur er á stígunum og þarf að fara tvær 
umferðir til að ná öllu upp en sex vélsópar eru notaðir til 
verksins.

Reykjavíkurborg hvetur einnig garðeigendur til að 
huga að trjágróðri sem hindrar gangandi og hjólandi veg-
farendur. Starfsmenn Reykjavíkurborgar hafa undanfarið 
snyrt þann gróður borgarinnar sem mögulegt er að muni 
skyggja á umferðarmerki þegar hann laufgast.  Einnig hafa 
verið klipptar greinar á borgarlandi sem slúta inn á göngu- 
og hjólastíga. Trjágróður sem vex út fyrir lóðamörk 
getur skapað óþægindi og jafnvel hættu 
og því kjörið að nýta næstu daga til að 
klippa þann gróður. Þeir sem vilja benda 
á hvar trjágróður er til trafala geta fært 
inn ábendingu á www.reykjavik.is/
borgarland.

Borgin undirbýr sumarið
Unnið er að því að hreinsa alla göngu- og hjólastíga borgarinnar fyrir páska.
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Fold fasteignasala kynnir: 
Fallegt parhús með 
innbyggðum bílskúr á 
frábærum útsýnisstað við 
sjóinn í Hverafold.

Á aðalhæð er anddyri með 
flísum. Flísalagt hol. 
Gestasnyrting. Stofa með 

parketti. Eldhús með fallegri inn-
réttingu og nýlegum tækjum. 
Ísskápur og eldavél fylgja með. 
Fallegt útsýni frá stofu. Gengt 
þaðan út í garð sem snýr í suður. 
Innbyggður bílskúr. Stigi niður á 
neðri hæð en þar er forstofa með 
parketti. Þrjú svefnherbergi, 
dúkur á gólfi í tveimur en plast-
parkett í einu. Baðherbergi 
endur nýjað árið 2007 með nudd-
baðkari, sturtuklefa og fallegri 
innréttingu. Sjónvarpsherbergi 
með flísum. Þvottahús með flís-
um á gólfi og glugga.

Í kjallara er u.þ.b. 45 fm rými 
sem mögulegt væri að tengja 
húsinu með hringstiga. Verið er 
að vinna að nýjum eignaskipta-
samningi og ber seljandi kostn-
að við gerð hans.

Parhús á einstökum útsýnis-
stað við sjóinn í Grafarvogi. 
Skipti möguleg á minni eign í 
Fossvogshverfi og víðar.

Nánari upplýsingar á Fold fast-
eignasölu, Laugavegi 170, sími 
552 1400.

Parhús á útsýnisstað

Fallegt útsýni er úr húsinu yfir sjóinn.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Rúmgóð og falleg 136,6 m2 
sérhæð á 1. hæð ásamt 31,5 
m2 bílskúr við Sigtún 37 í 
Reykjavík. Eignin skiptist í 
forstofu, 3 svefnherbergi, tvær 
samliggjandi stofur, hol, eldhús 
og baðherbergi. Íbúðinni 
fylgir sérgeymsla/herbergi auk 
salernis í kjallara.  Eignin er 
laus til afhendingar strax.  

V. 42,0 m.

Sigtún 37 - 105 Reykjavík 

Falleg 56 m2, 2ja herbergja íbúð 
á jarðhæð við Hverafold 19 í 
Grafarvogi. Íbúðin er á jarðhæð 
í 4ra hæða, 8 íbúða stigagangi. 
Þetta er falleg og vel skipulögð 
íbúð á fínum stað, rétt við 
verslunarmiðstöð, leikskóla og 
skóla. V. 16,9 m.

Mjög falleg 65,1 m2 2ja 
herbergja íbúð á jarðhæð við 
Flyðrugranda 10 í Reykjavík.  
Eignin er með nýjum innrét-
tingum, nýjum gólfefnum og ný 
máluð. Eignin er laus til afhend-
ingar strax. V. 26,5 m.

Hverafold 19 - 112 Reykjavík

Flyðrugrandi 10 - 107 Reykjavík 

Akurholt 18 - 270 Mosfellsbær 
Gott 214,2 m2 einbýlishús með 
bílskúr á stórri lóð við Akurholt 18 í 
Mosfellsbæ. Stór timburverönd með 
heitum potti og gróinn garður á þes-
sum 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.

Klapparhlíð 13, íbúð 205 - 270 Mosfellsbær 
Mjög falleg 99,3 m2, 3-4ra herbergja 
endaíbúð á efstu í 3ja hæða fjölbýli 
við Klapparhlíð í Mosfellsbæ. Mjög 
fallegar innréttingar og gólfefni. 
Flott útsýni. Vinsæll staður, stutt í 
skóla, leikskóla, sund, líkamsrækt og 
golfvöllinn. V. 28,2 m. Opið hús í dag 
mánudag frá kl. 17:30 til 18:00

Skeljatangi 29 - 270 Mosfellsbær
3ja herbergja, 84,9 m2 íbúð á jarðhæð 
með sér inngangi og timburverönd 
í litlu fjölbýli við Skeljatanga í Mos-
fellsbæ. Eignin skiptist í forstofu, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, 
stofu og geymslu. Eigninni fylgir köld 
útigeymsla við hlið íbúðarinnar. V. 
24,3 m.

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

Nýtt á skrá
Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Laus strax

Laus strax

 
Austurberg 8 - 111 Reykjavík 
3ja herbergja 80,4 m2 íbúð á 3. hæð ásamt 
17,9 m2 bílskúr við Austurberg 8 í Reykjavík. 
Eignin er laus til afhendingar strax. V. 18,9 m.

 
Reykás 21 - 110 Reykjavík
Rúmgóð og björt 100,1 m2, 3ja herbergja 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.

 
Sléttahraun 26 - 220 Hafnarfjörður  
Björt og vel skipulögð 88,7 m2 3ja herbergja 
íbúð á 2. hæð við Sléttahraun 26 í Hafnar-
firði. Eignin er laus til afhendingar strax.  
V. 17,5 m.

 
Litlabæjarvör 7 - 225 Álftanes 
Fallegt 215,9 m2 einbýlishús með tvöföl-
dum bílskúr innst í botnlanga með miklu 
sjávaraútsýni við Litlubæjarvör 7 á Álftanesi. 
V. 46,9 m.

Laus strax

Laus strax

OPIÐ HÚS

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Breiðhöfði – 110 Rvk. – Til leigu

Frábær staðsetning – 10.000 fm. afgirt lóð.
Höfum fengið í leigumeðferð vel staðsetta lóð og 540 fm. atvinnuhúsnæði (límtrésskemma) 
á besta stað á höfðanum. Lóðin er óvenju stór, afgirt 9.800 fm. sem býður uppá mikla 
mögurleika. Skammtíma og langtíma leiga kemur til greina.   
Frekari uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri í s. 893-2233

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is
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lögg. fasteignasali
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Stefánsson 
sölufulltrúi
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Sigurðardóttir
skjalagerð 

Ruth  
Einarsdóttir
sölufulltrúi

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali
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Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur
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FRÍTT VERÐMAT
HRINGDU NÚNA

Sylvía G. Walthersdóttir
sylvia@remax.is

820 8081
Haukur Halldórsson, hdl.
Löggiltur fasteignasali



Jón Guðmundsson
Sölustjóri
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

Páll Þórólfsson
Sölumaður
pall@fastmark.is

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

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

ÁLFASKEIÐ- HFJ. NEÐRI SÉRHÆÐ
- 89,4 fermetra neðri sérhæð auk 31,4 fm. sér geymslu í kj.
- Stofa. Þrjú svefnherbergi
- Sameiginlegt þvottahús í kjallara.
- Íbúð sem er mikið upprunaleg, en í góðu

ásigkomulagi.

FÁLKAGATA –FF RVK. 6 HERBERGJA.
- 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.

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

stað.

ÁSBÚÐ- GARÐABÆ.
- Fallegt 306,6 fm. tvílyft einb. með 68,8 fm. innb. 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 lang-

stærstum hluta til suðurs.

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

neðri hæð.

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

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

SÓLVALLAGATA- REYKJAVÍK.
- Björt 89,9 fm. íbúð á 3. hæð í nýlegu lyftuhúsi í vesturbænum.
- Rúmgóðar svalir til suðvesturs. Rúmgóð stofa. 2 svefnherbergi.
- Gott göngufæri við miðborgina. Stutt er í alla þjónustu.
- Þvottaherbergi innan íbúðar. Sér stæði í bíla-

geymslu.

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

Útsýni að Reykjanesi.

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.

HÁALEITISBRAUT- RVK. 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.                                                       

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.

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.

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.

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.

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

52,9 millj.23,7 millj.

37,9 millj. 73,9 millj.

84,9 millj.

59,0 millj.

52,9 millj.

48,5 millj.

34,5 millj.

36,8 millj.

25,2 millj.

23,9 millj.

24,8 millj.

23,9 millj.

15,7 millj.

ÁLFABREKKA 

26,9 millj.

ÁLFABREKKA- KÓPAVOGI.
Mikið endurnýjað einbýlishús sem stendur á fallegri og gróinni lóð með miklum veröndum og skjólveggjum. Eignin er hæð og

kjallari 243,0 fm. að stærð að meðtöldum 30,7 fm. bílskúr. Stórar samliggjandi stofur. Sjónvarpsstofa. Hjónasvíta með bað-
herbergi og fataherbergi innaf. Tvö önnur rúmgóð herbergi. Eldhús með nýlegum innréttingum. Víðáttumikils útsýnis nýtur frá
eigninni m.a. að Esju, Skálafelli og víðar. Verð 66,5 millj.

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



HAUKALIND-KÓP. ENDARAÐHÚS
- Glæsilegt 201,6 fm. endaraðhús að meðt. 26,8 fm. bílskúr.
- Eign sem er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt.
- Samliggjandi stofur. Sjónvarpshol. 3 herbergi. Fataherb. innaf hjónaherb.
- Ræktuð lóð með skjólgóðri verönd. Hiti í innkeyrslu og stéttum.

ÁRAKUR - GBR. GLÆSILEGT ENDAR.H.
- 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.

HEGRANES- GBR. EINB. Á SJÁVARL.
- 258,8 fm. einbýlishús með inng. 41,5 fm. bílskúr.
- Frábær útsýnisstaður á sjávarlóð á sunnanverðu Arnarnesi.
- Setu- og arinstofa. Borðstofa með útgangi á lóð. 4 herbergi.
- Eignarlóð 1.517,0 að stærð. Frábær staðsetning.

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

HOLTSG.- 4RA HERB. ÍB. ÁSAMT BÍLS.
- Vel skipulögð 95,3 fm íbúð á 3. hæð auk 47,3 fm. bílskúr
- Bílskúr er í dag innréttaður sem 2ja herb. íbúð.
- Björt stofa. 3 herbergi. Eldhús með eldri innréttingum.
- Stórar suðursvalir út af stofu.

KLAPPARSTÍGUR
 Glæsileg útsýnisíbúð á tveimur efstum hæðum
- 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.

HÖRÐUKÓR 3- KÓP. 4RA HERBERGJA.
- Björt og vel skipulögð 115,9 fm. 4ra herbergja íbúð á 8. hæð.
- Stórar og bjartar stofur. Yfirbyggðar svalir.
- Frábært útsýni úr herbergjum, stofum og af svölum
- Sér stæði í bílakjallara.

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

• 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.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR-TIL LEIGU
- Um 100 fm. skrifstofuhúsnæði í góðu steinhúsi.
- Stór móttaka. 3 skrifstofuherbergi.
- Frábær staðsetning í miðborginni.
- Laust til afhendingar strax.   

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

4RA- 6 HERBERGJASÉRBÝLI EIGNIR ÓSKAST

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

TILBOÐ ÓSKAST.

24,0 millj.

36, milllj.-

31,5 millj.

39,9 millj.

 54,5m millj.

99,0 millj.

45,0 millj.

NÝHÖFN SJÁLANDI 
GARÐABÆ

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR. EINSTÖK STAÐSETNING
Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í vönduðu fjölbýlishúsi í Sjálandinu í
Garðabæ. Um er að ræða íbúðir á 1. og 2. hæð og eru stærðir frá 152,4
fm. upp í 161,0 fm. Íbúðirnar eru með aukinni lofthæð og afhendast
fullbúnar án gólfefna, nema baðherbergi og þvottaherbergi sem verða
flísalögð. Innanhússarkitekt er Rut Káradóttir. Allar íbúðirnar eru með
rúmgóðum bílskúr og góðri geymslu þar innaf. Að auki eru rúmgóðar svalir
til suðurs.

Einstök staðsetning við litla smábátahöfn. Frábært útsýni.
Nánari upplýsingar á skrifstofu.



Reykjavíkurvegur Rvk- mjög góð staðsetning. 

Fallegt og vel hannað nýlegt ca 200 fm einbýlishús á rólegum og friðsælum stað í gamla Skerja-
firðinum. Húsið sem er á tveimur hæðum er búið vönduðum innréttingum og með góðri tengingu 
við góðan gróinn garð. Nánari upplýsingar veita Kjartan Hallgeirsson og Sverrir Kristinsson  
V. 73,5 m. 2410 

Hólahjalli 1A - einbýlishús

Um er að ræða nýlegt einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á neðri hæð. 
Glæsilegt 282,9 fm einbýlishús í suðurhlíðum Kópavogs með einstöku útsýni. Húsið er á tveimur 
hæðum og góðum rúmgóðum bílskúr. Fallegur garður í rækt og stór hellulögð verönd. EIGNIN 
VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 25.MARS FRÁ KL. 17:00-18:00  V. 78 M. 2538 

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 

Mánatún 3 íb 604 - stórglæsileg íbúð á efstu hæð

Stórglæsileg og vönduð 5 herbergja 198,3 fm íbúð á 6. hæð (efstu) við Mánatún. Íbúðinni fylgja 
tvö stæði í bílageymslu. Sér inngangur er af flísalögðum svölum, aðeins tvær íbúðir á gangi. 
Útsýni er glæsilegt. Allar Innréttingar eru sérsmíðaðar frá Brúnási og eru þær klæddar hnotu. Á 
baðherbergjum eru granítborðplötur og vönduð blöndunartæki. Gólfefni eru 60x60 svargráar flísar 
og plankaparket úr sérmeðhöndlaðri eik. Innihurðir eru frá Trévík, geretalausar úr hnotu. Gólf-
hitakerfi er í öllum herbergjum. Stórir gluggar veita mikla og góða birtu. EIGNIN VERÐUR SÝND 
MÁNUDAG 25 MARS FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. TILBOÐ 1981 

Hólmatún 37- Glæsilegt einbýli. 

Glæsilegt einstaklega vel staðsett 208,8 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 52,4 fm 
tvöf.bílskúr. Vandaðar innréttingar, 4 svefnherbergi. Parket og flísar á gólfum. Mjög gott fjöl-
skylduhús. Innangengt er í bílskúrinn. Hellulagt bílaplan fyrir nokkra bíla. Stór afgirt timburverönd 
með heitum potti. Húsið stendur innst í botnlanga með óbyggt svæði suðvesturaf og sjávarútsýni.  
Eignin verður sýnd mánudag frá kl. 17:30 - 18:00  V. 53.9 m.2566 

Erluhólar  1 - mikið útsýni

Gott 336 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 3ja herbergja auka íbúð á neðri hæð á fallegum 
útsýnisstað við Erluhóla í Reykjavík. Auka íbúðin er endurnýjuð. Eignin er laus til afhendingar við 
kaupsamning. EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 26. MARS MILLI KL. 17:30 OG KL. 
18:00 V. 52,9 m. 2029 

Laugarnesvegur 92 - íbúð 0202 

Björt og skemmtileg 4ra herbergja 91,4 fm enda íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi. Íbúðin hefur 
mikið verið endurnýjuð og má þar nefna gólfefni, innréttingar og hurðir. Stofa er björt með útgangi 
út á stórar svalir. Íbúðin hefur glugga á þrá vegu og fallegt sjávarútsýni.  EIGNIN VERÐUR SÝND 
MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00  V. 26,9 m. 2567 

Bólstaðarhlíð 68 0101 - talsvert endurn. eign.

3ja herbergja 86,0 fm íbúð á 1.hæð til vinstri. Mjög gott skipulag. Rúmgott eldhús. Rúmgóð stofa, 
vestursvalir , parket. Endurnýjað gler og gluggar að miklu leiti. Nýlegar innihurðir. Mjög góð stað-
setning miðsvæðis. Endurnýjað þak og sameign. EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 

Einbýli

Steinasel - m. tvöf. bílskúr
Vel staðsett 237,1 fm einbýlishús með innb. 
tvöf. bílskúr. Neðri hæð skiptist í forstofu, 
snyrtingu, hol, stofu, eldhús, þvottahús, 
herbergi, sjónvarpsstofu, geymslu og bílskúr. 
Á efri hæð er herbergisgangur með fjórum 
svefnherbergjum og baðherbergi. Svalir til 
suðurs út frá hjónaherbergi. Eignin er laus til 
afhendingar. V. 44,0 m. 2540 

Blómvangur - einbýli á einni hæð.
210 fm einbýlishús á einni hæð byggt úr 
forsteyptum einingum m.innbyggðum góðum 
bílskúr og sólskála. Hellulagt bílaplan. 4 svefn-
herb. Endurnýjað eldhús. Parket. Góð stað-
setning. Laust strax.  V. 42,0 m. 2542 

Dvergsteinar - Stokkseyri  - ein-

býlishús 
Á Stokkseyri erum við með til sölu mjög fallegt 
202 fm einbýlishús á stórri afgirtri lóð. Á 1.hæð 
er forstofa, stofa, opið eldhús, baðherbergi 
og þrjú herbergi. Á rishæðinni er stór og 
falleg stofa með stórum svölum. Í kjallara er 
svefnaðstaða, þvottaaðstaða og baðkar.   V. 
25 m. 1400

Stokkseyri - hús með ýmsa 

möguleika 
Á Stokkseyri erum við með til sölu fallegt 202 
fm steinhús á einni hæð. Frábær staðsetning 
við miðju þessa fallega bæjarfélags við strönd-
ina. Húsið gæti hentað vel félagasamtökum 
eða fyrirtækjum tengd ferðaþjónustu. Húsið 
skiptist í nokkur herbergi og stór opin rými og 
er m.a. óvenju stórt og fallegt eldhús. Lóðin er 
afgirt með stórri girðingu.  V. 34,9 m. 1399 

Raðhús

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

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  
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26 MARS FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 22,9 m. 2558 

Ljárskógar 4 - einbýli/tvíbýli

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús neðst í botnlanga við Ljárskóga. Tvöfaldur góður bílskúr fylgir 
eigninni. Auðvelt er að útbúa sér íbúð á neðri hæð. Glæsilegt útsýni. EIGNIN VERÐUR SÝND 
ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00. V. 65 millj.  

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 til-
heyrir. Samtals 219,9 fm. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAG FRÁ KL.  17:30 - 18:00  V. 56,5 
m. 2535 

Sóltún 28 0803 - 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. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAG 25.MARS FRÁ KL. 17:30-18:00 V. 49,5 m. 2456 

Öldugata 41  - mögul. að yfirtaka lán. 

Góð og velskipulögð og  2ja herbergja íbúð á 1. hæð í 5 íbúða húsi á eftirsóttum stað í vestur-
bænum.  Íbúðin skiptist þannig:  stofa, herbergi, eldhús, baðherbergi. Sameiginleg geymsla er á 
jarðhæð (gengið í hana frá baklóð).  EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAG FRA KL. 17:30 - 18:00  
V. 15,5 M. 2287 

Ferjuvað 1-3 - nýjar íbúðir

Ferjuvað 1-3 er 4ra hæða fjölbýlishús í Norðlingaholti í Reykjavík.  Í húsinu eru 34 íbúðir með 
tvö stiga/lyftuhús og svalagangi. Íbúðirnar í húsinu eru bjartar og rúmgóðar og samanstanda af 
tveggja, þriggja, fjögurra og fimm herbergja íbúðum. Húsið er byggt af Sérverk sem er þekkt fyrir 
vönduð og góð vinnubrögð, traust og virðing er borin fyrir öllum verkum og efndir á umsömdum 

Bræðratunga 20 - raðhús. Laust. 
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. 2545 

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

Rauðalækur  -  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 baðherbergi. Gert ráð fyrir gestasalerni. Að 
utan lítur húsið vel út. V. 39 m. 2492 

4ra-6 herbergja

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

Háaleitisbraut- góð 4ra herbergja. 
Snyrtileg, björt og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 
2. hæð í góðri blokk  Eignin skiptist í hol,  tvær 
samliggjandi stofur, þrjú herbergi, baðherbergi 
og eldhús.  Sameiginlegt þvottahús í kjallara 
og sérgeymsla.  Húsið er í góðu ástandi og er 
blokkin nýtekin í gegn að utan. Svalir til suðurs.  
V. 26,9 m. 2563 

Espigerði - glæsileg  m. bílskýli 
Glæsileg mikið endurnýjuð íbúð á tveimur 
hæðum í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í 
endurnýjuðu bílskýli. Endurnýjað eldhús,bað-
herb, gestasnyrting, gólfefni, innihurðir og fl. 
Glæsilegt útsýni til austurs,norðurs suðvesturs 
og vesturs. Mikil og góð sameign. Húsvörður.  
V. 39,9 m. 2564 

Baugakór  - 128 fm og bílskýli. 
Falleg 128 fm 4ra herbergja íbúð á jarðhæð 
í nýlegu vönduðu álklæddu lyftuhúsi ásamt 
stæði í bílageymslu. Sérinngangur. Parket og 
flísar. Þrjú góð herbergi og sjónvarpshol, opið 
eldhús í rúmgóða stofu. Sérafnotaréttur af lóð. 
Laus strax. Sölumenn sýna.  V. 29,5 m. 2539 

Klapparstígur- penthouse
stórglæsileg 176,2 fermetra útsýnisíbúð á 
tveimur efstu hæðum í vönduðu fjölbýlishúsi 
á sjávarkambinum 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 höfn-
inni, Esjunni, Akrafjalli og yfir austurborgina.  
Verð tilboð.  2536 

Ljósavík 200 fm eign tvær íbúðir. 
Mjög vel skipulögð og einstaklega góð 4ra 
herbergja 115 fm íbúð á 2.hæð (jarðhæð til 
suðurs) í fallegu litlu fjölbýli ásamt sér “stúdíó-
íbúð” á jarðhæð og góðum 51,9 fm bílskúr. 
Fallegar innréttingar. Rúmgóð stofa. Nýlega 
endurnýjað vandað baðherbergi.  Fallegt útsýni 
til norðurs. Afgirt timburverönd til suðurs. 
Skipti á 3ja herb. jarðhæð með bílskúr og 
suðurverönd.  V. 40,5 m. 2494 

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.  
V. 23,9 m. 2534 

Perlukór - glæsilegt útsýni - stæði 

í bílskýli.
Einstaklega falleg og velskipulögð 3ja her-
bergja íbúð á efri hæð  í litlu húsi á einstökum 
útsýnisstað með sérinngangi. Íbúðin skiptist í 
forstofu, gang, stofu, eldhús, þvottaherbergi, 
tvö herbergi og baðherbergi. Geymsla á 1.hæð 
tilheyrir íbúðinni og bílastæði í bílageymslu.  
Möguleiki að yfirtaka hagstæð lán.  
 V. 31,5 m. 1578 

Mávahlíð  - laus strax
3ja herbergja 71,8 fm íbúð í kjallara í velstað-
settu húsi í hlíðunum.  Endurnýjað eldhús og 
flísalagt baðherbergi. Parket. Íbúðin þarfnast 
lagfæringa. Selst í núverandi ástandi. 
 V. 15,5 millj. 

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

Háteigsvegur 3 íb 0202- nýleg eign 

- laus.
Glæsileg nýleg 105 fm 3ja herbergja íbúð á 
2.hæð í lyftuhúsi sem var tekið allt í gegn 
2004-2006. Íbúðin er öll frá sama tíma Sérinn-
gangur. Gestasnyrting. Vandaðar innréttingar. 
Parket og flísar. Mjög rúmgóð stofa. Svalir. 
Tvö svefnherb. Laus strax . sölumenn sýna. 
V. 28,9 m. 

Hátún - tvær íbúðir á efstu hæð.
Erum með tvær íbúðir 68-69 fm glæsilegar og 
frábærlega staðsettar 2ja herbergja fm enda 
íbúðir báðar á  7. hæð (efstu) við Hátún 6 í 
Reykjavík. Stórkostlegt útsýni er úr íbúðunum. 
Stórar (12 fm) þaksvalir frá stofu. V. 18,7 og 
19,9  millj. 

2ja herbergja

Seilugrandi - með bílskýli
Mjög falleg og vel umgengin 2ja herbergja 
51,8 fm íbúð á þriðju hæð við Seilugranda 
ásamt stæði í bílageymslu. V. 20,8 m. 2554 

Grettisgata - góð eign.
Björt og skemmtileg 2ja 61,6 fm íbúð á 3. hæð 
(efstu) við Grettisgötu í Reykjavík. Svalir út frá 
stofu og mikil lofthæð er í íbúðinni.
 V. 21,7 m. 2547 

Langahlíð -  -Glæsilegt útsýni
Mjög falleg og björt 2ja herbergja 83 fm íbúð 
á 4. hæð í fallegu steinhúsi með aukaher-
bergi í risi. Íbúðin er skemmtilega skipulögð 
og skiptist í hol, baðherbergi með glugga, 
hjónaherbergi, eldhús með fallegum eldri inn-
réttingum og rúmgóðri stofu með útgengi út á 
vestur svalir 2533 

Kolbeinsmýri - mjög gott hús .
Vel skipulagt 187 fm raðhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr. Húsið er laust við 
kaupsamning. Fjögur svefnherbergi, góð stað-
setning, stutt í alla þjónustu, fallega innréttað. 
V. 54,0 m. 2537

Sumarhús

Hálsasveit - Sumarhús. 
Húsið er í Fjárhústungu í landi Stóra-Áss 
(Hálsasveit) og er alls 81,8 fm. Bústaðurinn er 
hannaður af arkitekt. Landið er  gróið. Heitt og 
kalt vatn.  Pallar við aðalinngang og við útgang 
úr baði og stofu. V. 27 millj. 
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t r a u s t  
Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

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

Gilsárstekkur 8 -109 Rreykjavík

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. mars kl. 18:30-19:00
 
Glæsilegt og sérstaklega vandað 387fm einbýlishús innst í botnlanga í Gilsárstekk 8. 
Stórar stofur og borðstofa flæða saman í opnu rými með einstöku útsýni til Esjunnar 
og yfir Elliðaárdalinn. Gólfsíðir gluggar eru að hluta í eigninni og öll gólfefni eru 
vönduð. Eldhús er stórt og rúmgott með tækjum frá Eirvík. Í svefnherbergjum
eru glæsilegar innréttingar með fallegri lýsingu. Í húsinu eru tvær samþykktar íbúðir 
en auðvelt er að opna aftur á milli hæða. Efri hæðin er 271,7fm með bílskúr og á 
neðri hæðinni er rúmgóð og björt 115,5fm 3 herbergja íbúð.

Eignin hefur verið mikið endurnýjuð þar á meðal allt rafmagn og lýsing. Húsið hefur 
einnig verið sprunguviðgert, málað að utan, þak málað og skipt um allar þakrennur. 
Þá voru bæði svefnherbergin á efri hæð stækkuð og endurnýjuð ásamt eldhúsi og 
baðherbergi á neðri hæð.

Þetta er vönduð og vel við haldin eign á góðum stað.
Uppl. Edda sölufulltrúi, gsm: 660 07700

Verð: 79.000.000

Stærð: 387 fm

Bílskúr

Auka íbúð

Herbergi: 6

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Opið
hús

Glæsibær 8 – 110 Reykjavík

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús með bílskúr og ósamþykktri 90 fm. aukaíbúð með sérinngangi. Húsið er 
mikið endurnýjað t.d. hiti   í gólfum og þráðlaust hitakerfi, í stofum,  eldhús og baðherbergi. Einstaklega 
fallegur garður hannaður af Stanislas Bohic, landslagsarkitekt.  Frábær staðsetning þar sem fallegar 
gönguleiðir, sundlaugin,  íþróttaaðstaða, skóli og leikskóli eru í göngufæri
Uppl. Sigríður söluf, gsm: 699 4610

Verð: 52.900.000

Stærð: 193,4 fmHerb. 8

OPIÐ HÚS þriðjudaginn  26.mars  á milli   17:30-18:00

Opið
hús

Opið
hús

Opið
hús

Engihalli 17 – 200 Kópavogur

Snyrtileg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á  6.hæð í góðu lyftuhúsi.  Áhvílandi eru lán frá ILS uppá  tæpar 
12.200.000 miljónir sem hægt er að yfirtaka.  Greiðslubyrði  lána er í dag rúmar 62.000 á mánuði og eru 
lánin í greiðslujöfnun. Íbúðin er laus eftir kaupsamning. Mjög góð staðsetning þar sem stutt er í ýmsa 
þjónustu s.s. verslanir, skóla og leikskóla.  
Uppl. Sigríður söluf, gsm: 699 4610

Verð: 16.900.000  

Stærð: 78,1 fmHerb. 3

OPIÐ HÚS mánudaginn 25.mars  á milli   17:30-18:00

Opið
hús

Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Andrés
Sölufulltrúi
692 6936

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Steinar
Sölufulltrúi
661 2400

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499



MIKIL SALA
SÍMI 520 9595

KOMDU MEÐ EIGNINA TIL OKKAR

Sogavegur 20 - 108 Rvk

Næstum algjörlega endurnýjað, vel skipulagt 
raðhús/einbýli á tveimur hæðum á góðum stað í 
litlum botnlanga við Sogaveginn. 3 svefnher-
bergi. Stór timburverönd. Húsið var allt tekið í 
gegn að innan fyrir örfáum árum.  
Uppl. Jóhanna lfs, gsm: 698 7695

Verð: 35,9m

Stærð: 98,2 fm Herb. 4

Norðurbakki 21 – 220 Hfj

Sýningaríbúðir tilbúnar
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

Verð: 27,6- 53,5m

Hringið og pantið skoðun

Stærð: 107 - 160 fm Herb. 3-4 

Efstihjalli 7 – 200 Kóp

Vel skipulögð 2ja herbergja íbúð með 
suðursvölum við Efstahjalla 7 í Kópavogi.  
Upprunalegar innréttingar, björt og góð stofa, 
borðkrókur í eldhúsi.  Snyrtileg sameign og húsi 
vel við haldið.
Uppl. Óskar söluf, gsm: 893 2499

Verð: 15m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 25. mars kl 17.30-18.00

Stærð: 57 fm Íbúð

Fagrakinn 9 - 220 Hfj

Laus við kaupsamning. Fallegt einbýlishús með 
bílskúr. 4 svefnherbergi, 2 baðherb, stór 
skrifstofa og rúmgóðar stofur. Góður garður og 
suðursvalir. Auðvelt væri að útbúa fl. herbergi 
eða íbúð í kjallara hússins.
Uppl. Edda söluf, gsm: 660 0700

Verð: 44,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjud. 26.mars kl 17:30-18:00.

Stærð: 235,7 fmHerb. 4

Barmahlíð  5 (1. hæð)  -  105 Rvk

Mjög rúmgóð, björt og vel skipulögð íbúð á 1. 
hæð í fallegu fjórbýlishúsi í Hlíðunum. Um er að 
ræða 112,2 fm íbúð og 22,9 fm bílskúr.  
Drenlagnir o.fl. hafa verið endurnýjaðar.  Sameign 
er snyrtileg og vel umgengin. Sérinngangur.
Uppl. Árni lfs, gsm: 893 4416

Verð: 36,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 25. mars kl. 18.15 -18.45

Stærð: 135,1 fm Herb. 4

Barmahlíð  5 (kjallari ) - 105 Rvk

Mjög góð, 3ja herb. björt og ágætlega skipulögð 
íbúð á jarðhæð/kjallari,  í einstaklega fallegu 
fjórbýlishúsi í Hlíðunum. Aðkoman er öll hin 
snyrtilegasta, heimkeyrslan er steypt.
Uppl. Árni lfs, gsm: 893 4416

Verð: 21,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 25. mars kl. 17.30 - 18.00

Stærð: 75,6 fm Herb. 3

Laufvangur 3  – 220 Hfj

Björt og rúmgóð fjögurra herb. íbúð í Norðurbæ
Hafnarfjarðar. Íbúðin er á jarðhæð og skiptist í 
anddyri, gang, 3 svefnherb.,baðherb., rúmgóða
stofu, eldhús, þvottahús og geymslu. Stórar 
suðvestursvalir. LAUS við kaupsamning.
Uppl. Bjarni söluf, gsm: 895 9120

Verð: 24,9m

Opið
hús

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

Stærð: 117,7 fm Herb. 4

Herb: 5-6

Opið
hús

Norðurbakki 5a (íbúð 102) - 220 Hfj

LAUS VIÐ KAUPSAMNING.  Glæsileg 3 herb íbúð á 1 hæð á þessum 
fallega stað á Norðurbakkanum. Stofa og borðstofa flæða saman í 
opnu rými, vandaðar innréttingar og tæki.  Gluggar eru stórir og 
gólfsíðir að hluta. Tvær rúmgóðar flísalagðar svalir.  Þvottahús innan 
íbúðar, stæði í bílageymslu. Sér geymsla í sameign.
Uppl. Edda söluf, gsm: 660 0700

Verð: 31,6m

Stærð: 114 fmHerb. 2

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. mars kl 17:30-18:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Hléskógar 26  109 Rvk

Fallegt og frábærlega staðsett einbýlishús með góðri 3ja herb 
aukaíbúð ásamt 38,4 fm bílskúr á stórri lóð með óbyggðu svæði í 
kring. Húsið er klætt að utan og því mjög viðhaldslítið.  Stofur mjög 
bjartar og rúmgóðar með útgengi á skjólgóða verönd. Fjögur 
svefnherb. eru í aðalíbúð og rúmgóð 3ja herb aukaíbúð er á neðri hæð 
hússins. Uppl. Hafdís sölust, gsm: 895 6107

Verð: 59.9m

Stærð: 279,4 fmHerb. 8

PIÐ HÚS mánudaginn 25 mars. kl 17.30-18.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Breiðás 5 - 210 Gbæ

**Frábær kaup** Mjög gott fjölskylduhús á frábærum stað í 
Ásahverfinu. Í húsinu eru tvær góðar stofur og fjögur svefnherbergi 
(hjónaherbergið er þrískipt). Garðurinn er í suður, mjög skjólsæll með 
stórri timburverönd, grasi, fallegum trjágróðri, útiskúr og sólskála. Með 
húsinu fyglir bílskúr 32,9 fm.   
Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Verð: 47,5m

Stærð: 191,5 fm BílskúrHerb. 6

OPIÐ HÚS mánudaginn 25.mars. kl.17.30-18.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Bollagarðar 3 - 170 Seltjarn.

Gullfallegt, vel við haldið og vel skipulagt 211,2 fm. pallaraðhús (skráð 
152,6-kjallari óskráður) með innbyggðum bílskúr á vinsælum stað á 
Nesinu með 3 svefnherbergjum (áður 4), rúmgóðu eldhúsi, 
endurnýjuðu baðherbergi, stórri stofu með útgengi út í garð með 
sólpalli.    
Uppl. Jóhanna lfs, gsm: 698 7695

Verð: 54,9m

Stærð: 211,2 fmHerb. 5

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. mars kl. 18:30-19:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Skipholt 47 – 105 Rvk

Rúmgóð enda íbúð á fjórðu og efstu hæð í fjölbýlishúsi á góðum stað í 
Rvk. Alls er eignin 115,8fm, með 3 góðum svefnherbergi, forstofuholi, 
eldhúsi m/borðkrók, Stórri stofu, baðherbergi, góðum suð-vestur svalir 
með útsýni ásamt góðu herbergi í kjallara sem er í útleigu. 
Bílskúrsréttur fylgir íbúð samkv. eiganskipasamn. 
Uppl. Sigurður lfs, gsm: 898 6106

Verð: 24,9m

Stærð: 115 fmHerb. 5

OPIÐ HÚS mánudaginn 25.mars frá kl. 18:30-19:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Heiðvangur 58 – 220 Hfj

Gott einbýlishús með 2ja herb. íbúð á neðri hæð, og tvöföldum bílskúr 
með háum hurðum og gryfju öðru megin. Komið er inn á efri hæðina, 
falleg aðkoma að húsinu. Alls eru 5 svefnherbergi í húsinu, tvennar 
stofur, fallegur arin hlaðinn með Drápuhlíðargrjóti. Góð 3 barnaherbergi 
á efri hæðinni, gott hjónaherbergi með fataherb. innaf. 
Uppl. Sigurður lfs, gsm: 898 6106

Verð:  57.5m

Stærð: 342,6 fmHerb. 7

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. mars kl.17:30-18:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Logafold 158 – 112 Rvk

Mjög fallegt einbýli á frábærum skjólsælum stað. Húsið er frábært 
fjölskylduhús með 4 svefnherbergjum. Húsið hefur fengið mjög gott 
viðhald og er almennt í góðu ástandi. Garðurinn er stór og gróinn með 
timburverönd sem snýr í suður. Sólskáli er út frá stofu, þar er hiti í gólfi 
og rafmagns heitapottur.   
Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Verð: 54,9m

Stærð: 210,6 fm BílskúrHerb. 5

OPIÐ HÚS mánudaginn 25.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. Hafdís sölust, gsm: 895 6107

Verð: 59.9m

Stærð: 140,9 fm 2 Stæði í bílageymsluHerb. 4

Hringið og bókið skoðun s. 895-6107 

Heiðarlundur 20 – 210 Gbæ

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

Verð: 54,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjud. 26.mars kl 17:30-18:00

Stærð: 2x0 fm Herb. 5

Herb: 5-6

Opið
hús

Hlaðhamrar 10 - 112 Rvk

Yfirtaka + 2.0m. Mjög fallegt og vel skipulagt 5herb raðhús  með 
bílskúr. Um er að ræða 161,4fm eign og þar af er bílskúr 25,9fm.  Þetta 
er mjög gott fjölskylduhús á tveimur hæðum með 4 rúmgóðum 
svefnherbergjum. Stutt er í skóla, leikskóla og fallegar gönguleiðir. 
*Möguleiki er á að yfirtaka gott lán frá Landsbankanum*   
Uppl. Hafdís sölust, gsm: 895 6107

Verð: 39.9m

Stærð: 161,4 fm BílskúrHerb. 5

OPIÐ HÚS mánudaginn 25.mars kl.18.30-19.00

Opið
hús

b ðhú ð
9.00

AUÐVELD
KAUP

8.00

GÓÐ
KAUP

Næstum algjörlega endurnýjað, vel skipu
raðhús/einbýli á tveimur hæðum á gó
litlum botnlanga við Sogaveginn. 3
bergi. Stór timburverönd. Hús
gegn að innan fyrir örfáum
Uppl. Jóhanna lfs,

Stærð: 98,2 fm

SELD
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NÝJAR
ÍBÚÐIR

Bjartar, vandaðar og vel skipulagðar 3-4 herbergja 
íbúðir á frábærum stað í Kópavogi. Húsið stendur á 
fallegum stað fyrir ofan golfvöllinn við Vífilsstaði.  
Glæsilegt útsýni.  Vandaðar innréttingar frá INNEX, 
parket á gólfum, innihurðir eru spónlagðar úr eik og 
yfirfelldar. Forstofa, baðherbergi og þvottahús 
flísalögð. Góðar svalir, lyfta og bílgeymsla.  Stutt er í 
verslanir, skóla, sund, fimleikahús og tvo golfvelli. 
Byggingaraðili ÁFHús. 

Hringið og leitið upplýsinga - Nýjar íbúðir

Þorrasalir 5-7 
201 Kópavogur

Herbergi: 3-4

Fjölbýlishús 

Bílageymsla

Lyfta

Stærð: 95 - 119  fm

Verð: 27,5- 39,5m

Íbúðirnar afhendast fullbúnar í des 2013. 

FR
U

M
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Starrahólar - 111 Reykjavík
** FRÁBÆRT ÚTSÝNI - MIKLIR MÖGULEIKAR**
Einbýlishús með 60 fm. bílskúr og auka íbúð. Forstofa, 
gesta-WC, hol, eldhús, búr/þv.hús, 2 stofur, borðstofa, 
baðh., 4 svefnh., vinnuaðstaða á palli. Á neðri hæð 
forst., eldh., baðh., 2 svefnh. og stofa. Á neðri hæðinni 
er innangengt í minni íbúðina. Bílsk. flísal. Ljósleiðari.
Nánari uppl. Aldís Einarsdóttir sölufulltrúi  
sími 896 6686 eða aldis@fasteignasalan.is.

Unubakki - Þorlákshöfn - Atvinnuhúsnæði
Til sölu eða leigu fjögur snyrtileg 109 fm iðnaðarbil 
ásamt 34 fm millilofti í 3 þeirra í nýju atvinnuhúsnæði. 
Til dæmis tilvalið fyrir bátaeigendur. Mögulegt er að 
selja hvert bil fyrir sig eða þá að kaupa allt húsið í einu, 
samtals tæplega 550 fm. Góð lofthæð eða sjö metrar 
þar sem hún er hæst. Innkeyrsluhurðarnar eru 4,5x4,0 
m., rafmagnsknúnar. Verð á hverju bili 11.9 millj.
Nánari uppl. Jósep Grímsson, sölufulltrúi 
sími 863 1126 eða josep@fasteignasalan.is 

Daggarvellir - 221 Hafnarfirði
Glæsileg 3ja herb íbúð með fallegum innréttingum á 
Daggarvöllum í Hafnarfirði. Íbúðin er 96.8 fm, sér inn-
gangur, eikar innréttingar, fallegt baðherb, gott útsýni, 
sérhönnuð hagogen lýsing, þvottahús, geymsla, stæði í 
bílageymslu. Verð 25.5 millj.
Nánari uppl. Gústi sími 611 6660  
eða gusti@fasteignasalan.is

Skálaheiði 1 - 200 Kópavogi
Opið hús þriðjudag 26. mars kl. 17:00 - 17:30
Góð neðri hæð 92,9 fm með sérinngangi auk bílskúrs 
20,8 fm. Samtals 113,7 fm. Húsið er nýtekið í gegn að 
utan. Forstofa, lítið forst. herb., hol, stofa, suðursvalir. 
Eldhús, þv.hús, baðh., 2 svefnh. Hjólageymsla. Íbúðin er 
tóm og laus til afhendingar við kaups. Verð 27,9 millj.
Nánari uppl. Snorri Sigurfinnsson, lögg. fast.s.  
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Stekkjarhvammur 26, jarðhæð - 220 Hafnarf.
Opið hús þriðjudag 26. mars kl. 17:30 - 18:00

*JARÐHÆÐ MEÐ SÉRGARÐI * MIKIÐ ENDURNÝJUÐ *
Mikið endurnýjuð 3ja herb. 115,7 fm. íbúð á jarðhæð í 
tvíbýli í raðhúsalengju, ásamt bílskúr. Fallegur sérgarður. 
Nýlega endurnýjað baðherbergi, nýjar innihurðar, gólf-
efni, ofnar o.fl. Verð kr. 25.9 millj.
Nánari uppl. Eggert, lögg. fasteignasali,  
sími 893 1819 eða eggert@fasteignasalan.is

Til leigu íbúð fyrir 60 ára og eldri
Íbúðin er í Árskógum 8, 112 Reykjavík á 12. hæð 
með frábæru útsýni. 3ja herbergja 93,6 fm rúmgóð og 
með svalir í vestur. Öll þjónusta er í húsinu, spilasalur, 
húsvörður og heilsugæsla í næsta húsi.
Leiguverð 160.000 pr. mánuð.
Nánari uppl. Guðbergur  
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Rekagrandi 6 - 107 Reykjavík
Opið hús þriðjudag 26. mars kl. 17.00-17.30

Glæsileg 133,2 fm. 4 herb. risíbúð. Íbúðin er á 2 hæðum 
og er mikið endurnýjuð. Baðherb. hönnuð af Rut Kára. 
Ítalskar gæðaflísar á baðh. og forst. Nýtt hvíttað eikar-
parket. Nýjar hurðir og flísar á svölum. Eldhúsinnr. uppruna-
leg. Bílageymsla og geymsla í kj. Verð 39,7 millj.
Nánari uppl. Guðbergur  
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is.

Grænatún - 200 Kópavogur
Parhús 237 fm  á þremur pöllum með sólstofu og heitum 
potti og palli á skemmtilegum stað. Eignin telur: 5-6 
herbergi, 2 baðherbergi, 2 stofur, 2 sólstofur, eldhús, 
þvottahús og bílskúr. Upphitað hellulagt bílastæði, 
eldhús með góðu skápaplássi. Eign sem býður upp á 
mikla möguleika. Verð kr. 46.5 millj.
Nánari uppl. Svana Ingvadóttir 
sími 774 1008 eða svana@fasteignasalan.is

Opið
hús

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Fagleg og persónuleg þjónusta

Páll Guðjónsson Björn Þorfinnsson Hafsteinn Þorvaldsson Aldís Einarsdóttir Guðbergur Guðbergsson Eggert Ólafsson Svala Ástríðardóttir Auður Kristinsdóttir Lóa SveinsdóttirSnorri Sigurfinnsson

Rúnar S. Gíslason hdl Svana IngvadóttirElín ViðarsdóttirKristín B. Garðarsdóttir Óskar TraustassonSighvatur Lárusson Ágúst ValssonHannes HaraldssonJósep Grímsson Anna Jónsdóttir Sigrún B. Ólafsdóttir

Opið
hús

Opið
hús

Eitt bil selt
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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.

ý
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.

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.

Hlíðarás - Parhús - Hf.
Hraunhamar kynnir ca. 300 fm. parhús á tveimur
hæðum á góðum útsýnisstað í Áslandi

pp
3 í Hafnarfirði.

Eignin skiptist í efri hæð: m.a. stofu, borðstofu, arins-
tofu, 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.

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 56,9 millj.

Stekkjahvammur - Raðhús m/ Bílskúr - 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. 

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.

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.

Lyngberg - Einbýli - Hf.
Sérlega glæsilegt ný standsett einbýlishús á
frábærum stað í setbergshverfinu. Eignin er 153 fm.
2-3 svefnherb. Glæsilegar stofur og nýtt glæsilegt
eldhús og baðherbergi ný standsett. Fallegur garður.
Vönduð og góð eign. Verð 44,9 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.

g
Hagst. lán. Verð 45,9 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.

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.

Ljósuvík – 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
j

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.

g g
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. 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

g
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.

Brekkuhlíð - Glæsilegt parhús - Hf. 
Nýkomið í einkasölu
glæsilegt tvífyft parhús
með innbyggðum
bílskúr samtals ca.
200 fermetrar. Fjögur
svefnherbergi, stofa,
borðstofa, arinn.
Mjög fallegur garður.
Heitur pottur. Góð stað-
setning. Eign í sérflokki.
Verð 46,9 millj.
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Góð 4ra herbergja íbúð

4. hæð, mikið útsýni

Afhending strax

Skipholt
105 Reykjavík 

Verð  26,5 millj.

3 herbergi, 60 fm

Ný standsett íbúð

Glæsilegt útsýni

Frábær fyrstu kaup

Breiðvangur
220 Hafnarfjörður

Verð  15,8 millj.

Fallegt einbýli

Stærð 190,4 fm

5 svefnherbergi

Frábær staðsetning

Vel viðhaldið

Borgarholtsbraut
200 Kópavogur

Verð  46,9 millj.

Gott verð

Glæsileg 2ja herbergja

Fimmta hæð

Stæði í bílakjallara

Glæsilegt útsýni

Yfirtaka á ÍLS láni, ca 19 m.

Vatnsnesvegur
230 Keflavík

Verð  19,0 millj.

Íbúð á 2.hæð

Sérinngangur

3 svefnherbergi

Bílskúr

Krummahólar
109 Reykjavík

Verð 22,0 millj.

Helga J. Úlfarsdóttir 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 899 2907

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

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

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

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 4210

Þröstur Þórhallsson
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 0634

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 1485

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

569 7000
Við erum við símann

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

Fallega 3ja herbergja

Stærð 83,3 fm

2. hæð

Mjög gott ástand

Hamraborg
200 Kópavogur

Verð  20,9 millj.

Einbýli / tvíbýli

Fimm svefnherbergi

Tvö baðherbergi

Gróinn garður

Bílskúr

Eyktarás
210 Garðabær

Verð  47,9 millj.

Fallegt tvílyft raðhús

Töluvert endurnýjað að innan

Innangengur bílskúr

Hjónasvíta með sér baðherbergi

Frábær staðsetning í rótgrónu hverfi

Hlíðarbyggð 
210 Garðabær

Verð  52,0 millj.

Glæsilegt 2ja hæða, 215 fm parhús

Nánast tilbúið til innréttinga 

Fullbúið að utan, innbyggður bílskúr

Stórar suðursvalir, mikil lofthæð

5 herbergi og 2 stofur

Úlfarsbraut
113 Reykjavík

Verð  43,9 millj.

Sumarhús 46,2 fm að stærð

Svefnloft

Heitt vatn. Pottur

Golfaðstaða

Mikil afþreying á svæðinu

Kiðhólsbraut
801 Selfoss

Verð  14,9 millj.

Snyrtilegt 50 fm hús á fallegum stað

Útsýni yfir Eyrarvatn og Vatnaskóg

Gróin og falleg lóð

Laus við kaupsamning

Eyrarskógur
301 Akranes

Verð  6,9 millj.

Falleg 3ja herbergja íbúð á 5. hæð

Lokaðar suðursvalir

Tvö stæði í bílageymslu

Viðhaldslétt hús

Sóltún
105 Reykjavík

Verð  39,5 millj.

Glæsilegt einbýli

Stærð 249 fm

5 svefnherbergi

Tvöfaldur bílskúr

Útsýnisstaður

Vesturfold
112 Reykjavík

Verð  69,5 millj.

Þriggja herbergja

Sér inngangur

Frábær staðsetning

Framnesvegur
101 Reykjavík

Verð  15,9 millj.

Laus strax

Raðhús, tveggja hæða

Vandaðar innréttingar

Góð staðsetning

Fallegt útsýni

Freyjubrunnur
113 Reykjavík

Verð  48,9 millj.

Glæsileg 135 fm, 3ja herbergja íbúð

Vönduð gólfefni og innréttingar

Stæði í bílgeymslu

Laus við kaupsamning

Stóragerði
108 Reykjavík

Verð  56,5 millj.
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Nánari upplýsingar veitir

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

Einbýlishús 169,7 fm

Bílskúr

Stór verönd

Gott útsýni út á sjó

Heitur pottur

Gerðhamrar
112 Reykjavík

Verð  56,5 millj.

Fjögurra herbergja

Stærð 136,8 fm

Jarðhæð

Sólpallur

Sérinngangur

Tröllateigur 
270 Mosfellsbær

Verð  34,2 millj.

2ja - 3ja herbergja

Snyrtileg íbúð

Endurnýjuð eldhúsinnrétting

Suðursvalir

Stelkshólar
109 Reykjavík

Verð  15,9 millj.

5 herbergja

Stærð 126,7 fm

2. hæð

Frábær staðsetning

170 Seltjarnarnes

Verð  35,7 millj.

Tjarnarból 6
OPIÐ HÚS

Mánudag 25. mars 17:00 - 17:30

Falleg 4ra herbergja endaíbúð á annarri hæð

Stæði í lokaðri bílageymslu

Rúmgóðar suðursvalir

113 Reykjavík

Verð  28,8 millj.

Þórðarsveigur 21
OPIÐ HÚS

Mánudag 25. mars 17:00 - 17:30

200 Kópavogur

Verð  49,8 millj.

Nánari upplýsingar veitir

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, lögg. fast.

helga@miklaborg.is sími: 899 2907

Neðri sérhæð. Sér inngangur

Gluggar og rafmagn endurnýjað

Mjög stór lóð, með fallegum hraunklettum

220 Hafnarfjörður

Verð  19,5 millj.

Norðurbraut 31
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 26. mars 17:30 - 18:00

Falleg 4ra herbergja endaíbúð á fjórðu hæð

Lyftuhús, suðursvalir

Stæði í lokaðri bílageymslu

Snyrtileg sameign

113 Reykjavík

Verð  26,9 millj.

Þórðarsveigur 6, ÍBÚÐ 401
OPIÐ HÚS

Mánudag 25. mars 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

Hilmar Jónasson, Sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Laust strax

Glæsileg 3ja herbergja íbúð

Önnur hæð

Suðursvalir

Vel umgengin

Frábær staðsetning

Reynimelur 
107 Reykjavík

Verð  26,5 millj.

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.

5 góð svefnherbergi, hægt að hafa fleirri

Möguleiki á sér íbúð í kjallara 

Góð staðsetning

Birkigrund 12
Um 262 fm raðhús með sérstæðum bílskúr

Góðar stofur, 2 baðherbergi og sauna, eldhús

Björt og falleg 3ja herbergja endaíbúð

Svalir í suðvestur

Stutt í alla þjónustu

Snyrtilegt hús

Gnoðarvogur
104 Reykjavík

Verð  19,5 millj.

Fallegt 5 herbergja 243,3 fm raðhús 

Rúmgóður bílskúr

Húsið er nánast tilbúið til innréttinga

Grófjöfnuð lóð

Fjóluvellir
221 Hafnarfjörður

Verð  36,0 millj.

Fallegt 273 fm einbýlishús

Tvær auka íbúðir í bílskúr

Gott áhvílandi lán

Góðar leigutekjur

Eigandi skoðar skipt á minni eign

Hraunberg
111 Reykjavík

Verð  55,0 millj.

Glæsilegt heilsárshús
84,8 fm hús m/ ca. 100 sólpalli
5.000 fm eignarlóð, svefnloft
Kjarri vaxin lóð. Hitaveita, heitur pottur
Skipti á eign á höfuðborgasvæðinu kemur  
til greina

Selmýrarvegur
801 Selfoss

Verð  29,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir

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

42 fm sumarhús

Mikið endurnýjað hús

4.200 fm leigulóð,

Kjarri vaxin lóð, útsýni

Lokað svæði (rafmagnshlið)

Eyrarskógur
301 Akranes

Verð  7,8 millj.



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

stakfell.is

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk 535 1009

Höfum kaupanda að 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.

Framnesvegur 24B - 101 Rvk
Fallegt og talsvert endurnýjað raðhús á 3
hæðum á besta stað á Framnesvegi. 3 svefnh.,
stofa og sjónvarpsherb. Baðherb. með baðkari.
Verð 35,5 millj. Opið hús í dag 17:30-18:00.

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

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.

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.

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. Verð 49 millj.

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. Opið hús þriðjudaginn 26. mars kl 17:30-18:00.

Háteigsvegur - 105 Rvk
Einstaklega glæsileg og falleg 306.7 fm efri sérhæð á tveimur hæðum, með sérinngangi í virðulegu húsi 
miðsvæðis í borginni. Bílskúr. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Fallegt útsýni. Verð 99,5 millj.

Hátröð - 200 Kóp.
119,7 fm einbýlsihús á tveimur hæðum. Húsið
þarfnast viðhalds að utan og innan. Gengið út á
sólpall úr eldhúsi. Eign sem býður upp á möguleika.
Verð 29 millj.

Hlíðarhjalli - 200 Kóp.
Góð 117,8 fm 3ja herbergja íbúð á annari hæð, þar af
24,9 fm bílskúr með hita og rafmagni. Parket og flísar
á gólfum. Svalir frá stofu. Þvottahús innan íbúðar.
Verð 26,5 millj.

Lundarbrekka - 200 Kóp.
100,2 fm 4ra herbergja endaíbúð á jarðhæð með sér
inngangi. Þvottahús innan íbúðar. Falleg eldhúsinn-
rétting, skápar í forstofu og herbergi.
Verð 21,5 millj.

Kjarrhólmi - 200 kóp.
75,1 fm 3ja herb. endaíbúð á annari hæð. Parket
og flísar á gólfum. Baðherbergi með baðkari. Svalir.
Þvottahús innan íbúðar. 
Verð 19,5 millj.

Kríuás - 221 Hfj.
Falleg 121,9 fm 4ra herbergja íbúð á efri hæð í 
fjórbýli ásamt 28,3 fm bílskúr. Sérinngangur. 
Verð 34,8 millj.

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

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.

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

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

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

Fannborg 1 - 200 Kóp
2ja herbergja falleg íbúð sem skiptist í anddyri, bað-
herbergi, eldhús, stofu og svefnkrók. Fallegt útsýni.
Verð 14,8 millj.

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

Hverafold - 112 Rvk
Fallegt  275,5 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á
fallegum stað í Grafarvogi  Hægt er að gera aukaíbúð
með sérinngangi á jarðhæð. Mjög fallegur garður til
suðurs. Verð. 66,9 millj.

Unufelli - 111 Rvk
Vel skipulagt og fallegt 226 fm raðhús á einni hæð,
þar af bílskúr 23,7 fm með hagstæðum lánum. 3-4
svefnherbergi fallegur gróinn suðurgarður. Kjallari
er undir húsinu sem er ekki með fullri lofthæð og
litlum gluggum, þar eru tvær stórar geymslur og tvö
stór herbergi. 

OPIÐ HÚS

Nýhöfn 
210 Gbæ.
Glæsilegar 152 fm
og 160 fm íbúðir 
hannaðar af 
Rut Káradóttir með
bílskúr við Nýhöfn í Garðabæ. Íbúðirnar hafa óhindrað útsýni yfir
Arnanesvoginn og með aukinni lofthæð.
Fullbúin sýningaríbúð til sýnis. Bókið skoðun hjá sölumönnum 
Stakfells. Nánari uppls. á skrifst.

OPIÐ HÚS



SKIPALÓN 10-14 - HFJ - 50 ÁRA OG ELDRI
Fullbúnar íbúðir án gólfefna nema á 
baðherb. 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 
baðherb. og þvottahúsi verða flísar
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð tæki
Hátt til lofts, stór opin og björt rými
Nýtískuleg hönnun
Afhending í júní 2013

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

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

 Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Stofnað 1988 
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Kári  
Halldórsson

lögg. fasteignasali

Jónas  
Hólmgeirsson

sölustjóri

Eiríkur Svanur 
Sigfússon

lögg. fasteignasali

Aron Freyr  
Eiríksson
sölufulltrúi

Laufey Lind Sig-
urðardóttir

lögg. fasteignasali

Birna  
Benediktsdóttir

skjalagerð

Melkorka  
Guðmundsdóttir 

skjalagerð

ÞRASTARÁS - HFJ
Glæsilegt einbýli m/aukaíbúð á góðum stað 
í Áslandi. Eignin er alls 318,8 fm og skiptist í 
neðri hæð 87,9 fm, bílskúr 57,4 fm og efri hæð 
159,7 fm. Stórar hornsvalir, frábært útsýni. Góð 
lofthæð, halógenlýsing. Aukaíbúðin er ca 70 fm 
3ja herb. með sérinngangi. Verð 83,9 millj.

BLÓMVANGUR - HFJ
173 fm einbýli á einni hæð ásamt 37 fm bílskúr, 
samtals 210 fm í Norðurbænum. 3 svefnherb. 
Eignin þarfnast viðhalds. Laust strax. Lyklar á 
skrifstofu. Verð 42,0 millj.

SKIPALÓN 14 – HFJ

Vorum að fá glæsilegar 167 fm 4ra herbergja 
ÚTSÝNISÍBÚÐIR ásamt stæði í bílageymslu í 
nýju lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri. Stórar stofur, 
tvennar svalir, arinn, tvö baðherb., samkomus-
alur o.fl. PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufulltrúum

Ás.
NORÐURBAKKI 11 - HFJ

Glæsilegar 3ja herb. íbúðir ásamt stæði í 
bílageymslu í lyftuhúsi á þessum vinsæla stað 
við sjávarbakkann í Hafnarfirði í göngufæri við 
alla helstu þjónustu. Hágæðainnréttingar frá 
Axis, AEG tæki, gólfhiti, halogenlýsing. Lausar 
strax. PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufulltrúum Ás

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.

KRÍUÁS - HFJ
Falleg 122 fm efri hæð í fjórbýli ásamt 28 fm 
bílskúr, samtals 150 fm á góðum stað í Áslandi. 
3 svefnherb. Sérinngangur. Suðursvalir. Skóli og 
leikskóli í göngufæri. LAUS STRAX. 
Verð 34,8 millj.

BERGSSTAÐIR - LAUST STRAX
Fallegt 65 fm sumarhús á frábærum útsýnisstað 
í landi Skriðukots í Haukadal (Búðardal). 3 svef-
nherb. Stór og góð afgirt verönd. Stórt bílaplan. 
Lóðin er afgirt og fallega ræktuð. Húsið verður 
til sýnis um páskana, pantið skoðun hjá Gísla í 
s. 849-0986. Verð 16,9 millj.

BAUGANES – 101 RVÍK
Falleg 96 fm 3ja herbergja ENDAÍBÚÐ í 
fjórbýli á rólegum og góðum stað í Skerjafirði. 
SÉRINNGANGUR. Góð timburverönd og lóð. 
Verð 36,9 millj.

ARNARHRAUN - HFJ
Góð 106 fm efri sérhæð ásamt 47 fm rými í kjal-
lara, samtals 153 fm á góðum stað. Sérinngan-
gur. 3 svefnherb. á hæðinni. Tvö herbergi og 
snyrting m/sturtu í kjallara, tilvalið til útleigu. 
LAUS STRAX. Verð 30,9 millj.

ÞRJÁR EFTIR

PANTIÐ SKOÐUN

NÝTT
NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

LAUS

NÝTT

SJÁVARÚTSÝNI

PANTIÐ SKOÐUN

50 ÁRA OG ELDRI

ÚTSÝNISÍBÚÐIR
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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.
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TRÖLLAKÓR  203 KÓP

Ný 80,5 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með 
sérinngang.  Stæði í bílageymslu fylgir.  Íbúðin 
skilast full frágenginn með gólfefnum.  Vand-
aðar innréttingar og gólfefni.
V. 23,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309  
eða Sigurður s. 896-2312

FLÉTTURIMI  112 RVK.

Góð 114,7 fm 4ra herbergja íbúð á annarri 
hæð auk stæði í opnu bílskýli. Sameiginlegur 
inngangur með einni annari íbúð. Þetta er 
góð íbúð þar sem stutt er í skóla og helstu 
þjónustur
V. 27,5 millj.
Kristberg  s 892-1931

HELLUVAÐ – 110 RVK

Falleg og björt 116,1 fm, 4ra herbergja 
endaíbúð á jarðhæð ásamt stæði í bíla-
geymslu.- sérafnotaréttur í suður - útsýni til 
fjalla - steinsnar frá skóla - frábær staðsetning.
V. 29,9 millj.
Sigurður fasteignasali s. 896-2312 ss@land-
mark.is

GARÐAFLÖT 1 -210 GBÆ

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 17:30 – 18:00 
Fallegt og mikið endurnýjað 185,1 fm ein-
býlishús á einni hæð á Flötunum í Garðabæ.  
Nýlega var þak endurnýjað, hús einangrað og 
steinað að utan og skipt um glugga og gler - 
falleg lóð. 
V. 54,9 millj. Sigurður fasteignasali 
s. 896-2312 ss@landmark.is

KAMBASEL – 109 RVK

Virkilega fallegt og vel viðhaldið 253,6 fm. 8 
herbergja endaraðhús.   Innbyggður 23,9 fm. 
bílskúr.  Vandaðar innréttingar 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 herbergja íbúð í 
tvíbýli. Eign í góðu ástandi.  Eignin er tveimur 
hæðum, hringstigi á milli hæða.  Baðherbergi 
á báðum hæðum.
V. 24,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309 

GRENIBERG - 221 HFJ.

Fallegt einbýlishús á eftirsóttum stað í Hafnar-
firði. Fjögur svefnherbergi. Tvöfaldur bílskúr 
sem hefur verið stúkaður af að hluta sem íbúð/
herbergi. Stór sólpallur með heitum potti.  Íbúð 
153.7fm og bílskúr 56.7fm. Samtals 210.4fm. 
V. 54.9 millj. 
Sigurður Fannar 897-5930
siggifannar@landmark.is 

DALSEL -109 RVK

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17.30-18.00
Um er að ræða 194,1 fm 5 herb íbúð á tveim 
hæðum. Snyrtileg sameign og álklætt fjölbýli.
Möguleiki á aukaíbúð á neðri hæð, hringstigi á 
milli hæða  og rúmgóð baðherbergi á báðum 
hæðum.
V. 32,9 millj.
Eggert s.690-1472, eggert@landmark.is

Landmark leiðir þig heim! 100% þjónusta = árangur*

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur 

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur 

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Sími: 510 3800  /  husavik.netSími: 530 6500  /  heimili.is Sími: 569 7000  /  miklaborg.is
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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

Finndu okkur á Facebook

Súlunes 3 Garðabær - efri sérhæð. 
Opið hús í dag.
Rúmlega 200 fm efri sérhæð með bílskúr á 
Arnarnesinu í Garðabæ. Fjögur rúmgóð herbergi 
og 2-3 stofur. Parket á gólfum. Tvö fullbúin bað-
herbergi. Glæsilegur aflokaður garður með stórum 
sólpöllum og heitum potti. 
Opið hús í dag frá kl. 17:30 - 18:00. 
Sölumaður á staðnum. 

Álfkonuhvarf 23, íbúð 001. 
Opið hús í dag.
Góð 114,7 fm endaíbúð á jarðhæð ásamt stæði í 
bílskýli. 3 svefnherbergi. Parket og flísar á gólfum. 
Þvottahús innan íbúðar. Hellulögð verönd. 
Verð 29,5 milljónir. 
Opið hús í dag frá kl. 17:00 – 17:30. 
Sölumaður á staðnum.

Nönnugata – 2ja herbergja í risi.
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. 
Verð. 17,7 milljónir. 

Hvassaleiti – endaraðhús.
Fallegt og mikið endurnýjað 226,6 fm endaraðhús 
á tveimur hæðum miðsvæðis í Reykjavík. 
Góð aðkoma og gott innra skipulag. Fjögur svefn-
herbergi og þrjár stofur, bílskur. Parket og flísar á 
gólfum. Arinn. Stór og vel skipulögð lóð. 
Verð 62 milljónir.

Kópavogsbraut – jarðhæð.
Um 105 fm jarðhæð með sérinngangi. þrjú svefn-
herbergi og björt stofa. endurnýjað eldhús, parket 
og físar á gólfum. góð staðsetning í vesturbæ 
Kópavogs. 
Verð 25,9 milljónir.
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Hvað kostar
eignin mín?

Kíktu á 
www.fold.is

– eða hafðu samband
í síma 

552 1400 / 694 1401

Í fasteignaviðskiptum 
skiptir traust öllu máli

Viðar Böðvarsson viðskiptafr. og lögg. fast. • Einar Guðmundsson lögg. fast. • Einar Ágúst Magnússon sölumaður • Kristín Pétursdóttir lögg. fast. • Rakel Viðarsdóttir viðskiptalögfr.

EIGNIR VIKUNNAR

SUMARHÚS VIKUNNAR

Rauðagerði-sérhæð m. bílskúr

Hverafold-parhús-einstök staðsetning

Ca, 132 fm. björt og falleg miðhæð auk 26 fm. bílskúrs í góðu þríbýlishúsi v. Rauðagerði. Nýleg 
eldhúsinnrétting, arinn í stofu, 4 svefnherbergi. Skjólgóðar suðursvalir með útgengi frá stofu og
hjónaherbergi. Skipti möguleg á 4ra herbergja íbúð. Verð 37,5 millj.

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

Sumarhús við Vatnaskóg

Ca. 75 fm. gott vel viðhaldið sumarhús  með svefnlofti á góðum útsýnisstað við Vatnaskóg. Húsið 
er einkar vel staðsett á gróinni eignarloð með miklu útsýni. Heitur pottur á palli. Verð 17,5 millj.

Sveitasetur á eignarlandi í Kjós.

Rúmgott hús, sem skiptist í 3 svefnherbergi, svefnloft,  baðherbergi, stóra stofu og opið eldhús
á fallegum stað með útsýni yfir Laxá , nálægt Meðalfellsvatni í Kjós. Húsið stendur á ca. 3,4 ha.
eignarlandi sem býður upp á mikla möguleika. Vandað, vel viðhaldið hús á góðum stað, nálægt 
borginni. Verð 24,9 millj.

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

Atvinnuhúsnæði

Fjallkonuvegur-hús til flutnings
Ca. 81 fm vandað, klætt timburhús. Húsið 
hentar sérlega vel sem þjónustuhúsnæði, t.d. í 
ferðageiranum, Eins væri hægt að innréta það sem
sumarhús o.f..,  Brunabótamat 25.250.000.- 
Verð 13 millj.

Ingólfsstræti/Laugavegur-verslunarhúsn.
Verslunarhúsnæði m.m. við horn Laugavegs og 
Ingólfsstrætis. Skiptist í verslun á neðri hæð og 4
herbergi, snyrtingu o.fl. á efri hæð. Húsnæðið er í 
dag skráð ca. 74 fm. en til er teikning sem gerir ráð
fyrir auknu byggingarmagni og ytra útliti í stíl við 
götumynd 18. aldar. Verð 27,5 millj. Mögulegt
að yfirtaka lán ca. 16,5 millj.

2ja herbergja

Nýlendugata- SAMÞYKKT ÍBÚÐ Á
JARÐHÆÐ
Ágæt íbúð með sérinngangi á góðum stað í 
vesturborg Reykjavíkur. Hentar vel til útleigu. Góð
fjárfesting. VERÐ AÐEINS 11,99 MILLJ.

3ja herbergja

Karfavogur-góð eign.
Ca. 85 fm. Falleg íbúð í kjallara í tvíbýlisraðhúsi.
Gengt frá íbúðinni í skjólgóðan garð. Nýleg eld-
húsinnrétting, Parket og flísar á gólfum. Stofa og tvö
herbergi. Verð 20,9 millj. 

Einbýli

Eikjuvvogur einbýli
Fallegt og vel skipulagt einbýlishús við Eikjuvog. 
Arinn hlaðinn úr Drápuhlíðargrjóti í stofu. 4-5 svefn-
herbergi á hæðinni. Möguleiki að innrétta íbúð
með sérinngangi í kjallara. Húsið er samtals um 290
fm. Tvöfaldur bílskúr. Verð 68,9 millj.

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

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

Sumarhús

Einbýli-Hellu
Ca. 107 fm. einbýli á Hellu. Húsið er einingahús 
(viðlagasjóðshús) og skiptist í stofu, 3 svefnher-rr
begri, eldhús, baðherbergi o.fl Bílskúr sem þarfnast
lagfæringar fylgir.. Verð 12,9 millj.

Sumarhús Eyrarskógi
cA. 65 fm. vandaður og vel viðhaldinn bústaður með 
svefnlofti. Bústaðurinn er vel staðsettur á gróinni
eignarlóð í Eyrarskógi. Möguleki á að yfirtaka lán allt
að 10 millj.Verð 14,6  millj

Sumarhús m. heitum pott á eignarlóði í 
Eyrarskógi
Ca. 70 fm. nýlegur bústaður á mjög góðum stað í Eyrar-rr
skógi við Hvalfjörð. Eignarlóð , mikið útsýni. gott um-
hverfi. Heitur pottur, vandað hús. Verð 17,3 millj.

Sumarhús Eyrarskógi-skipti á bíl möguleg
Sumarhús á fallegum stað nálægt Reykjavík á
viðráðanlegu verði. Stofa, eldhús, bað og 2 svefnh.
Auk þess geymsluskúr. Skipti möguleg á  allt að 2ja 
milljóna bíl. Verð 6,9 millj.

Eignarlóðir við Apavatn-GOTT VERÐ
Tvær samliggjandi eignarlóðir í landi Vatnsholts suð-
austan við Apavatn eru til sölu. Þær eru í skipulögðu
frístundahverfi. Virk samtök lóðareigenda. Lóðirnar 
eru í grónum móum og er útsýni yfir Apavatnið
og til fjalla mjög fallegt. Vegur og vatn eru við 
lóðarmörk. Stærð hvorrar lóðar er 5.700 fm. Verð 
er 1.800.000.- á lóð. AFSLÁTTUR EF BÁÐAR 
ERU KEYPTAR SAMAN!

Sumarhús á vatnsbakkalóð.
Gott sumarhús á ca. 1,5 ha, eignarlóð á vatnsbakka
í landi Austureyjar við Apavatn. Skiptist í 3 svefn-
herbergi, kojur í tveimur þeirra, þannig að það er 
svefnpláss fyrir fjölda manns. Heitur pottur. Húsið
stendur á einstökum stað á vatnsbakka og stutt er í 
alla þjónustu á Laugavatni. Verð 19,5 millj.
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ÞAÐ ER  L ÍKLEGR A AÐ  E IGN Þ ÍN  VERÐI  SELD  EF HÚN ER  Á  SÖLUSKRÁ HJÁ  OKKUR .  ÞÚ  BORGAR EKKERT EF V IÐ  SEL JUM EKKI .

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

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

 Hafnarfjörður- Lindarberg
Parhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr. Falleg gróin lóð 
með sólpalli. Hiti í bílaplani.190,7fm 
ásamt 38 fm innb. bílskúr eða samtals 
229,7 fm. Út af stofu eru tvennar svalir 
til austurs og suður. Gott útsýni er úr 
stofum. Á gólfum eru flísar og parket. 
V. 47,9 m. 5732 

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

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

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

 Austurberg 
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð vð 
Austurberg. Lagt fyrir þvottavél á baði.
Stórar suðursvalir með miklu útsýni. 
Nýjar flísar á eldhúsi og baði en parkett 
á stofu og herbergi. Snyrtileg sameign.  
V. 15,9 m. 3902 

101 Tryggvagata
Einstaklingsíbúð á 4. hæð í lyftublokk, 
Hamarshúsinu.Húsið er nýlega klætt 
utan. Allir gluggar eru nýir sem og 
svaladyr, svalir nýgerðar og sama gildir 
um útidyr. Þá er nú unnið að endur-
gerð lóðar. Útgengi á suðursvalir með 
ágætu útsýni. V. 16,1 m. 6240  

 

 Suðurhlíðar Kópavogs/
Víðihvammur
2ja herb. 50 fm íbúð í kjallara í þríbýli. 
Sér inngangur.Innangengt í sameigin-
legt þvottahús Laus við kaupsamning. 
V. 14,5 m. 6276

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

 Eskifjörður - 2ja íbúða 
mögul. 
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum, 
innbyggður 52,2fm bílskúr. Eign í góðu 
viðhaldi. Möguleiki á aukaíbúð. Vel 
staðsett eign. V. 36,9 m. 4941

 Meðalfellsvatn í Kjós
Gott ca. 40 fm sumarhús á góðum 
stað við Meðalfellsvatn. Lóðin liggur 
að Sandsá, ca 1.000 fm  eignarland. 
Húsið skiptist í stofu og eldhús í opnu 
rými, 2 herbergi og baðhb. með sturtu. 
Rafmagn.  Húsið var flutt á staðinn 
2011. Steyptar undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

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

 Sumarhús- Grafningur. 
Snyrtilegt og fallega innréttað sumar-
hús í landi Grímkelsstaða í Grafningi 
í Grímsnes- og Grafningshr. Landið 
allt vel gróið, mikill trágróður og 
geysifallegt útsýni. Lóðin er 2500 fm og  
leigð til 50 ára frá 1. október 2002 til  
1. október 2053. V. 9,2 m. 2266

 KRISTNIBRAUT 77. OPIÐ HÚS 17-18
OPIÐ HÚS Í DAG Kl.17-18
Kristnibraut 77 3ja hæð f.miðju Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 fm 3ja herb íbúð á 
3. hæð  f.miðju í 9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg,  V. 26,5 m. 5783

OPIÐ HÚS

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími: 863-0402, www.husaskjol.is, husaskjol@husaskjol.is, www.facebook.com/husaskjol

Ásdís Ósk Valsdóttir
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 863-0402
asdis@husaskjol.is

Ingibjörg Agnes 
Jónsdóttir
Gsm: 897-6717
inga@husaskjol.is 

Ásdís Rósa 
Ásgeirsdóttir
Gsm: 895-7784
asdisrosa@husaskjol.is 

Falleg hæð í Vesturbæ Reykjavíkur með 4 svefn-
herbergjum og góðum stofum. Björt og rúmgóð 
eign í vinsælu hverfi. Tvennar svalir og stórkost-
legt útsýni yfir Ægissíðuna. Sameiginlegur sólpall-
ur er í garðinum og bílskúr fylgir eigninni.  Hérna 
er afar áhugaverð eign á góðum stað. 

Gullfalleg 5 herbergja neðri sérhæð á eftirsóttum 
stað í Vesturbæ Reykjavíkur. Sérinngangur, bíl-
skúr, einkastæði. Íbúðin sjálf er 123,7 fm og bíl-
skúrinn 33,2 fm, heildarstærð eignar: 156,9 fm.
Þetta er rúmgóð og björt eign með 3 svefnher-
bergjum og fallegum stofum. Virkilega skemmti-
leg eign í húsi sem hefur fengið gott viðhald í
gegnum tíðina. 

Stórglæsilegt 
260, fm. ein-
býlishús ásamt 
51,8 fm. inn-
byggðum bíl-
skúr, heildar-
stærð 311,8 

fm. 5 svefnherbergi og 3 stofur. Vel staðsett hús í
einstaklega rólegu einbýlishúsahverfi, innst í 
botnlanga, frágenginn garður með pöllum og heit-
um potti. Húsið klætt með dökkum flísum og harð-
við og er því mjög viðhaldslítið. Örstutt er í skóla,
leikskóla og nátturuna og Elliðavatn í göngufæri.
Þetta er virkilega vönduð og falleg eign sem vert
er að skoða.

OPIÐ HÚS Í DAG  KL. 18:00 -18:30 OPIÐ HÚS Í DAG  KL. 17:30-18:00 PANTIÐ SKOÐUN

Tómasarhagi 45

107 Reykjavík

Tegund:  Hæð

Stærð:  152,3 fm

Svefnherbergi:  4

Verð:  46.900.000

Ásdís Rósa  895-7784

Kvisthagi 25

107 Reykjavík

Tegund:  Hæð

Stærð:  156,9 fm

Svefnherbergi:  6

Verð:  49.900.000

Ingibjörg  897-6717

Ennishvarf 11

203 Kópavogur

Tegund:  Einbýli

Stærð:  311,8 fm

Svefnherbergi:  5

Verð:  99.000.000

Ingibjörg  897-6717
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Laufásvegur - Einbýli
Fallegt einbýlishús í hjarta Reykjavíkur, 
hefur verið endurbyggt og innréttað á 
glæsilegan hátt á síðari árum. Húsið er 
á þremur hæðum, steinhlaðinn kjallari 
og tvær timburhæðir þar ofan á.  
V 58,9m Uppl. Ísak 8225588

 
Blikastígur 
Einbýlishús á tveimur hæð ásamt 57 
fm bílskúr við Blikastíg á Álftanesi.  
Skemmtileg eign sem gefur mikla 
möguleika. Laus við kaupsamning.  
V. 41 m. Uppl. Gylfi S.822-0700

 
Stekkjarhvammur
Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum 
og ris og bílskúr á góðum stað í 
Hafnarfirði. Fjögur svefnherbergi, fata-
herbergi, 2 baðherbergi og 3 stofur.  
V. 49,9m. Uppl Gylfi S: 822-0700.

 
Hörðukór -  PENTHOSE
Í sölu glæsileg PENTHOSE 126 fm. 
4 herb. íbúð á 10. hæð með stæði í 
bílageymslu. Stórbrotnið útsýni að 
Hörðukór 5 í Kópavogi. Laus 1. mai 
V. 24,9m Upp. Ísak S 822-5588

 
Vesturgata 20
 Í einkasölu fallega 4ra herbergja 106,2 
fm. íbúð á 3 hæð í steyptu húsi við 
Vesturgötu, Reykjavík. Hús teiknað af 
Einari Erlendssyni. Verð 36.5m Uppl. 
gefur Ísak 822-5588

 
Álfaskeið - Bílskúr
 Falleg mikip endurnýjuð 62,1 fm 2ja 
herbergja íbúð á 3. hæð ásamt 23,7 
fm. bílskúr, samtals 85,8 fm. á 3. hæð í 
góðu fjölbýli. V 19,5m Nánast yfirtaka 
á láni.

 
Vesturgata
Mjög snyrtilega íbúð í fallegu fjölbýli 
við Vesturgötu í 101. Íbúðin er 72,3 fm 
að stærð og ósamþykkt þar sem hluti 
er ekki með fulla lofthæð. V 18,2 m. 
Uppl. Gylfi S. 822-0700

 
Kríuás
Falleg 150 fm 4ra herbergja íbúð á efri 
hæð í snyrtilegu fjórbýli með bílskúr. 
Sérinngangur. Laus við kaupsamning. 
V. 34,8 m. Uppl. Gylfi S. 822-0700

 
Hliðarhjalli - Kópavogur
3ja herbergja íbúð á annari hæð í fjöl-
býlishúsi við Hlíðarhjalla ásamt bílskúr. 
Íbúð er skráð 92,9 fm og bílskúr 24,9 
fm. Laus við samning. V. 26,5 millj. 
Upplýs. gefur Guðmundur Valtýsson 
s. 865 3022

 
Lundarbrekka - Kópavogur 
100,2 fm 4ra herbergja íbúð á jarðhæð 
í góðu fjölbýlishúsi við Lundarbrekku. 
Íbúðin þarnast viðhalds að innan. 
V. 21,5 millj. Laus við samning. Nánari 
upplýs. gefur Guðmundur Valtýsson 
s. 865 3033

 
Kjarrhólmi - Kópavogur 
75,1 fm 3ja herbergja íbúð á annari 
hæð í fjölbýlishúsi við Kjarrhólma. 
Laus við samning. V. 19,5 millj. Upp-
lýsingar gefur Guðmundur Valtýsson 
s. 865 3022

 
Garðbraut – Garði
Einbýlishús með tveimur íbúðum og 
stórum bílskúr. Um er að ræða tvær 
að skyldar íbúðir og er húsið í ágætu 
ásandi. Lóðin er afgirt og er 2000fm. 
Tilboð óskast. Uppl. gefur Ísak í síma 
822-5588

 
Snorrabraut 
 Mjög gott  67,1 fm verslunarhúsnæði á 
jarðhæð/götuhæð á horni Hverfisgötu 
og Snorrabraut. Uppl. V 16,9m  Ísak s 
822-5588 

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

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

Vegna mikillar sölu vantar 
allar stærðir eigna á skrá hjá 

okkur. 

Hafðu samband 
 við höfum tíma fyrir þig

Gleðilega 
Páska

Hafðu samband
KRISTBERG K SNJÓLFSSON Sölufulltrúi
Sími: 892 1931 – kristberg@landmark.isS

ON Sölufulltrúi

Til sölu 4 sumarhús
fullbúin með hús-
gögnum, heitum
potti. Enn fremur 
er til sölu tjaldstæði í 
Skorradal með tjald-
stæðum fyrir tjöld og 
hjólhýsi. Tjaldstæðinu 
fylgir þjónustuhús og 
rafmagnstengingar um 
svæðið.

Tjaldstæðið og sumarhúsin eru á 7 ha eignarlandi. 

Upplagt tækifæri fyrir stór fyrirtæki eða starfsmannafélög til að hlúa
að starfsmönnum eða félögum allt árið um kring. 
Tilboð óskast í eignina eignarskipti möguleg.

Uppl. veitir Kristberg
í síma 892-1931

ÁLFKONUHVARFI 53 

Hafðu samband
KKRISTBERG SNJÓLFSSON Sölufulltrúi
Sími: 892 1931 – kristberg@landmark.isS

Um er að ræða afar glæsilega 3ja
herbergja íbúð með sérinngang
og stæði í lokaðri bílgeymslu.

íbúðin er nýmáluð nýtt parket og
er í afar góðu standi, sérinngang-
ur ofan af bílageymslu er í 
íbúðina.

OPIÐ HÚS Í DAG ÍBÚÐ 0202 
MILLI KL 18 OG18,30

AUÐVELD KAUP

Áhv frá frá ÍLS 26,5 millj Verð 29,9 eignin er laus

Uppl veitir Kristberg  s. 8921931

Sími 585 8300   |   www.postdreifing.is

Við flytjum þér 
góðar fréttir

Save the Children á Íslandi
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Eignaborg er með í einkasölu glæsilegt einbýlishús á hornlóð við Birkigrund 
í Kópavogi. Að innan hefur allt verið endurnýjað á síðustu árum, allar 
innréttingar í húsinu, skápar, innihurðir, baðherbergi og eldhús og gólfefni. 
Þrjú baðherbergi, 6 svefnherbergi.  Húsið er alls 286 m2 þar af er bílskúr 
32,1m2. Stórt, upphitað bílastæði er framan við húsið. Nýlegt ján á þaki. Lóð 
snýr að mestu í suður og þar er stór trépallur.

Birkigrund 49 Kópavogi

OPIÐ HÚS

Opið hús mánudaginn 25.03.2013 frá kl. 18:00 til kl. 19:00

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

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

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

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

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

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

ÞARFTU AÐ 
SELJA?– þar sem þú átt heima

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

Fastengi er í eigu Íslandsbanka

Þetta er gott atvinnutækifæri fyrir einstakling, góður sölutími framundan.

Óskum eftir tilboðum í reksturinn.

Kaffivagninn 
Kaffivagninn á Grandagarði er til sölu eða leigu. 

Vorum að fá í einkasölu 
Kaffivagninn Grandagarði. 
Um er að ræða fasteignina 
og rekstur ásamt tækjum og 
búnaði. Húsnæðið skiptist í matsal, snyrtingar, afgreiðslu, eldhús, 
starfsmannaaðstöðu, lagerrými, kælir, frystigeymslu og geymsluloft. 
Höfuðprýði staðarins er frábært útsýni yfir fiskibátanna, sérlega 
lífleg sjón og ekki síst fyrir erlenda ferðamenn. Mannlífið er fjölbreytt 
í Kaffivagninum og  ferðamönnum fjölgar ört í hóp ánægðra 
viðskiptavina. Núverandi eigendur hafa rekið Kaffivagninn í 35 ár 
með góðum árangri, en vegna aldurs vilja þau nú selja eða leigja. 
Áhugasamir hafi samband við Ísak V. Jóhannsson í síma 822-5588  
eða isak@tingholt.is

Ísak
gsm 822 5588

Þarft þú að selja fasteign
Óskum eftir fasteignum til sölu á höfuðborgarsvæðinu.  

Bæði íbúðar- og atvinnuhusnæði.
Áralöng traust þjónusta og fagleg ráðgjöf. 

Bogi Pétursson, 
Lögg. fasteignasali

S: 699 3444
bogi@heimili.is 

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

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísland

ÞAÐ ERU  
ENGINN HÖFT Á  
VIÐSKIPTUNUM  
Á VÍSI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN ÚTVARP LÍFIÐ SJÓNVARP
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MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

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

75% íbúa höfuðborgarsvæðisins lesa Fréttablaðið 
daglega.

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

Útvegum einnig hagstæð verð í prentun.

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

Blaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín
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Fyrsti stjórnarfundur nýrrar 
stjórnar Félags fasteignasala 
fór fram á fimmtudag en 

hennar bíða fjölmörg ný verkefni. 
Grétar Jónasson, framkvæmda-
stjóri FF, segir að þar megi nefna að 
tryggt verði betur að sú þjónusta og 
ráðgjöf sem veitt er neytendum í 
stærstu viðskiptum á lífsleiðinni sé 
veitt af löggiltum fasteignasölum. 
„Þarna er um aleigu fólks að ræða 

og til viðbótar fjárhagsskuldbind-
ingar til tuga ára. Mikill og baga-
legur misbrestur er á þessu og 
hefur færst í aukana undanfarin 
misseri,“ segir Grétar. 

„Löggjöf er í farvatninu er varð-
ar störf fasteignasala og skyldur 
gagnvart neytendum. Félag fast-
eignasala hefur og mun beita sér 
mjög á árinu hvað þetta varðar og 
hefur ásamt Neytendasamtökunum 

lagt ríka áherslu á stóraukna neyt-
endavernd. Félag fasteignasala er 
30 ára á árinu og mun vegna þess 
nýta árið til að kynna störf fast-
eignasala og hlutverk þeirra við 
milligöngu fasteignaviðskipta en 
félaginu er mikið í mun að öll störf 
fasteignasala séu í hvívetna unnin 
í samræmi við lög og siðareglur og 
fólki séu ljósar þær skyldur sem 
fasteignasalar bera við störf sín.“

Suðurlandsbraut 48 • 108 Reykjavík • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán.-fim. 10-18 • fös. 10-17

Baldvin Ómar Magnússon - Löggiltur fasteignasali

LANGALÍNA 14, GARÐABÆ, OPIÐ HÚS
HÚSEIGN KYNNIR,  

OPIÐ HÚS AÐ LÖNGULÍNU 14, GARÐABÆ, ÍBÚÐ 0301, 
MÁNUDAG 25. MARS 2013 KL. 17:30 - 18.00.

Stórglæsilega 3ja herbergja íbúð á efstuhæð í 9 íbúða fasteign við Löngulínu í 
Garðabæ. Einstök eign með miklu útsýni. Allar frekari upplýsingar um eignina 
veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177 eða á skrifstofu Húseignar í síma 585-0100.

OPIÐ HÚS

www.fasteignasalan.is 
 

25,9 m 

27,9 m 

22,5 m 

39,9 m 

Elín Viðarsdó r Löggiltur fasteignasali 
Sími: 695 8905  elin@fasteignasalan.is 

Veghús 31  
Opið hús mánud. 25.03. kl 19.00-19.30 
Laus við kaupsamning 
3ja herbergja 92. fm.  
Nýmáluð 
Þvottahús innan íbúðar 
Húsvörður. Lyftublokk  

25,9 m 

35,0 m 

Stangarholt 26 
Opið hús þriðjud. 26.03. kl 17.00-17.30 
6 herbergja íbúð, 4 svefnherbergi 
Bílskúr 29,8 fm. 
Eldhús endurnýjað 2007 
Vel viðhaldin eign. 
Skipti möguleg á minni eign 

Klukkurimi 17  
Opið hús mánud. 25.03. kl 18.00-18.30 
Rúmgóð 4 herb., 101,5 fm.  
3 góð svefnherbergi 
Sér inngangur 
Nýlega endurnýjað baðherbergi 
Gott viðhald 

N     
M       

         
   . F  . 

Ég hef dýrmæta og góða reynslu í fasteignaviðskiptum og 
stend við bakið á þér alla leið. 

 
 

49,9 m 

Leiðhamrar 42  
Opið hús mánud. 25.03. kl 17.00-17.30 
Parhús á tveimur hæðum, 165,8 fm 
Rúmgóð 4-5 herbergja eign 
Fallegur arkitektúr innan eignar 
Möguleiki á skiptum á minni eign 
Bílskúr og 2 verandir 

8,9 m 

Hjarðarholtsland    
Stafholtstungur, 9.235 fm lóð 
3 svefnrými 
Nýlegar innréttingar og tæki 
Allt innbú fylgir 
30 fm pallur og nýl.rafm.pottur 
Rúmur klst akstur frá Reykjavík 

26,9 m 

Brekkubær 11  
Opið hús þriðjud. 26.03. kl 18.00-18.30 
5 herbergja, 159,4 fm 
Nýtt í dag sem 2 íbúðir 
Lítið mál að breyta í 1 eign 
2 baðherbergi 
Sérgarður 

Flétturimi  
Rúmgóð 3 - 4 herb., 114,5fm 
Innangengt í lokað bílskýli 
Þvottahús innan eignar 
Stór SV verönd 
Möguleiki á skiptum á dýrari eign innan 
hverfis 

36,9 m 

Veghús 3   
Opið hús þriðjud. 26.03. kl 19.00-19.30 
5 rúmgóð svefnherb. 
Bílskúr 24,2 fm 
2 baðherbergi 
Þvottahús innan íbúðar 
Skipti möguleg á minni eign 

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Höfum traustan kaupanda  
að útsýnisíbúð

 í húsi með lyftu og stæði í bílageymslu 
í Smárum í Kópavogi, í Garðabæ eða miðsvæðis  

í Reykjavík.  

Eignin má vera í húsi fyrir 60 ára og eldri. 

Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign.

Upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson  
lögg. fasteignasali.

Ný stjórn FF. 
Sitjandi frá vinstri: 
Ingibjörg Þórðar-
dóttir formaður,  
Ágústa Hauksdóttir 
meðstjórnandi og 
Halla Unnur Helga-
dóttir varamaður. 
Frá vinstri í efri röð: 
Grétar Jónasson 
framkvæmdastjóri 
(sitjandi), Viðar 
Böðvarsson vara-
formaður, Kjartan 
Hallgeirsson 
gjaldkeri, Finnbogi 
Hilmarsson vara-
maður og sitjandi 
á enda Sigurbjörn 
Skarphéðinsson 
ritari.  MYND/GVA

Ný stjórn tekur við hjá 
Félagi fasteignasala

Sími 585 8300   |   www.postdreifing.is

Við flytjum þér 
góðar fréttir

Save the Children á Íslandi
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Þriðja serían um hið magnaða valdatafl í Westeros. Þátturinn er sýndur á Íslandi 
og í Bandaríkjunum með nokkurra klukkustunda millibili.

           EVRÓPUFRUMSÝNING – 1. APRÍL

VALDATAFLIÐ HEFST Á NÝ NÝTTU ÞÉR NETFRELSI
OG MISSTU EKKI AF NEINU!
Með Netfrelsi Stöðvar 2 getur þú séð uppáhalds 
þáttinn þinn í tölvunni, snjallsímanum eða spjald-
tölvunni hvar og hvenær sem er.
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Alla daga vikunnar fer Berglind Kolbeinsdóttir í sex 
til tólf kílómetra göngu með hundana sína sex. Einn 
rottweiler, tvo doberman og þrjá mini pinscher. „Ég 

á sendiferðabíl sem ég hef útbúið með nokkrum búrum. Ég 
keyri með hundana út fyrir bæinn á afvikinn stað og svo 
förum við í lausagöngu í tvo til þrjá tíma,“ útskýrir Berglind 
sem býr í Grindavík. Hún segir fjölmarga staði henta vel í 
slíkar göngur. „Ég fer stundum á Svartsengi, sem er reyndar 
fjölsótt hundasvæði. Ég hef einnig farið út á Reykjanes-
skagann, Snorrastaðatjarnir og labbaði til dæmis Presta-
stíginn í fyrrasumar sem er 15 kílómetra langur,“ lýsir hún. 
Berglind er ekki alltaf ein á ferð með hundana. Eiginmaður-
inn og þrettán ára sonur slást stundum í hópinn, auk þess 
sem fleiri hundaeigendur hópa sig stundum saman til að 
ganga. „Við veljum alltaf staði þar sem við eigum ekki von 
á fólki,“ segir Berglind en þó kemur fyrir að fólk verði á vegi 
hópsins. „Flestir taka okkur vel en maður getur alveg skilið 
að fólk verði hrætt við stóran hóp af hundum. Við erum því 

vel á verði, erum með tauma og setjum þá á hundana ef 
við mætum fólki.“ Berglind áréttar að hundarnir hennar 
séu aldrei lausir í þéttbýli eða þar sem lausaganga þeirra 
er bönnuð.

Hin mikla hundaeign vex Berglindi ekki í augum. „Ég 
hef alltaf verið ofboðsleg dýramanneskja. Sem smábarn 
tíndi ég heim heimilislaus dýr, mömmu og pabba til lítillar 
gleði. Ég átti hamstra, páfagauka og ketti en fékk aldrei að 
eiga hund,“ segir Berglind sem eignaðist sinn fyrsta hund 
árið 2004, rottweilerhundinn Atlas. Síðan þá hafa nokkrir 
bæst í hópinn og Berglind lifir og hrærist í hundunum. „Því 
fylgir gerbreyttur lífsstíll að eiga hunda. Maður þarf að 
sinna þeim og hreyfa þá og líf mitt snýst eiginlega um það,“ 
segir Berglind sem vílar ekki fyrir sér að taka aðra hunda í 
pössun. „Ég hef reddað vinum og vandamönnum sem þurfa 
að fara í frí. Það er alltaf góð sátt innan hundahópsins og 
það munar ekki miklu að bæta nokkrum hundum við,“ segir 
Berglind glaðlega.

Gengur sex til tólf kílómetra á dag
Berglind Kolbeinsdóttir á sex hunda og þykir lítið mál að passa að auki hunda fyrir vini og vandamenn. Hún fer á hverjum degi út að 
ganga með hersinguna en passar að vera utan alfaraleiðar.

Berglind og hundarnir hennar fá stundum félagsskap annarra hunda-
eigenda á göngu sinni. MYND/BERGLIND KOLBEINSDÓTTIR

Hundahópur 
Berglindar sem 
hún kallar „The 
Black & Tan Crew“. 
Atlas, Jagó, Karma, 
Kiara, Tjica og 
Zircon.
MYND/BERGLIND KOLBEINS-

DÓTTIR

Opið í Bláfjöllum um páskana

Upplýsingasími 530 3000

Mán.–mið. 25.–27. mars, opið kl. 11–21 

Skírdagur, föstudagurinn langi, 
laugardagur, páskadagur og annar 
í páskum, opið kl. 10–17

Þri. 2. apríl, opið kl. 11–21

Virku dagana í dymbilvikunni og þriðjudaginn 
2. apríl mun rútan fara frá Olís Mjódd 
kl. 12.40 og kl. 16.15. Ferðir úr Bláfjöllum 
verða kl. 17 og 21 í Olís Mjódd. 
Rútan fer alltaf um Olís Norðlingaholti.

skidasvaedi.is
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Útilíf um 

páskana

ÚRVALIÐ er í Útilíf

Fermingargjafir í úrvali

Fáðu aðstoð við valið á réttu fermingargjöfunum. 
Starfsfólkið okkar þekkir vörurnar sem það selur.
Fáðu aðstoð við valið á réttu fermingargj
Starfsfólkið okkar þekkir vörurnar sem þa

jöflið á étt f i j

High Peak 

Kúlutjöld
ÚRVAL AF 3-4 MANNA 
KÚLUTJÖLDUM.
GÓÐ VATNSVÖRN.

frá 12.990 kr.

Deuter Aircontact 

bakpokar
ALVÖRU BAKPOKAR MEÐ 
STILLANLEGU BAKI OG 
VATNSVÖRN. FÁANLEGIR Í ÝMSUM 
STÆRÐUM, DÖMU OG HERRA.
55+10 LÍTRA – 75+10 LÍTRA.

frá 42.990 kr.

Jamis XR 

reiðhjól
VÖNDUÐ AMERÍSK 
FJALLAHJÓL Á GÓÐU VERÐI.

frá 59.990 kr.
HJÓLIN ERU Í SMÁRALIND.

Meindl Kansas 

gönguskór
FRÁBÆRIR TIL NOTKUNAR 
Í STYTTRI SEM LENGRI 
GÖNGUR. VANDAÐ LEÐUR 
OG GORE-TEX VATNSVÖRN.

39.990 kr.

Petzl 

ennisljós
VÖNDUÐ OG TRAUST,
FRÁBÆR Í ALLA ÚTIVIST.
MIKIÐ ÚRVAL.

frá 5.490 kr.

TNF Aleutian 3S 

svefnpoki
VANDAÐUR OG TRAUSTUR TIL 
NOTKUNAR SUMAR, VOR OG HAUST.
FYLLING: „HEATSEEKER“ TREFJAR
ÞOLMÖRK: -7°C. ÞYNGD: 1.559 GR.

Fermingartilboð 

19.990 kr.

Deuter Futura 

dagpokar
MARGVERÐLAUNAÐIR BAKPOKAR.
FÁANLEGIR Í ÝMSUM STÆRÐUM
Í DÖMU OG HERRA ÚTFÆRSLUM.
22 – 38 LÍTRA.

frá 18.990 kr.

30% 
AFSLÁTTUR AF

skíða- og 

BRETTAPÖKKUM
SKÍÐI OG BRETTI Í GLÆSIBÆ
BRETTI Í KRINGLUNNI 
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SKÍÐAVIKA Á ÍSAFIRÐI
Skíðavikan á Ísafirði hefst á miðvikudaginn og er búist við miklu fjölmenni í bæinn. Skíðavikan 
á sér 78 ára sögu en hún var fyrst haldin um páska árið 1935. Ávallt hefur verið lögð áhersla á 
að vera með áhugaverða dagskrá fyrir alla fjölskylduna alla dagana. Margir brottfluttir Ísfirðingar 
koma árlega á hátíðina og skemmta sér saman. Meðal annars hefur páskaleikur verið mjög vinsæll. 
Setningarathöfn er klukkan 16.30 en mikil undirbúningsvinna hefur farið fram til að gera skíða-
svæðin í Tungudal og Seljalandsdal sem best úr garði. Veðurspá er góð svo Ísfirðingar reikna með 
góðri þátttöku skíðamanna. Þar utan fer hátíðin Aldrei fór ég suður fram í bænum þessa daga svo 
það verður líf og fjör alla páskahelgina. 
Ýmsar kvölduppákomur eru tengdar skíðavikunni en meðal þeirra sem fram koma eru Sunna 
Karen Einarsdóttir ásamt kór og hljómsveit. Konukvöld Gusts fer fram í Bryggjusalnum í 
Edinborgar húsinu þar sem meðal annars er boðið upp á tískusýningu og happdrætti. Í Bræðra-
borg verður fondú-kvöld, súkkulaði og ostar. Tónlistarmenn sem mæta á Aldrei fór ég suður munu 
einnig troða upp fyrir skíðamenn.

Heilsulindir í Reykjavík

SUND

www.itr.is ı sími 411 5000

um páskana

Skelltu þér í

Afgreiðslutími
Annar í Páskum
1. apríl

Páskadagur
31. mars

Laugardagur
30. mars

Föstud. langi
29. mars

Skírdagur
28. mars

ÁRBÆJARLAUG

BREIÐHOLTSLAUG

GRAFARVOGSLAUG

KLÉBERGSLAUG

LAUGARDALSLAUG

SUNDHÖLLIN

VESTURBÆJARLAUG

kl. 9-18  kl. 10-18  kl. 9-22  kl. 10-18  kl. 9-18 

kl. 9-18  Lokað  kl. 9-18  Lokað  kl. 9-18

kl. 9-18  Lokað  kl. 9-18  Lokað  kl. 9-18

kl. 11-15  Lokað  kl. 11-15  Lokað  kl. 11-15

kl. 8-22  kl. 10-18  kl. 8-22  kl. 10-18  kl. 8-22

kl. 10-18  Lokað  kl. 8-16  Lokað  kl. 10-18

kl. 9-18  Lokað  kl. 9-18  Lokað  kl. 9-18

      

Skírdagur
28. ma

ÁRBÆ *

* Meðan framkvæmdir við búningsklefa í Laugardalslaug standa yfir, verður opið til kl 22:00 á laugardögum og sunnudögum í Árbæjarlaug.

HEIMASMÍÐUÐ ELDAVÉL
Rocket stove eða eldflaugaofn 
er nokkurs konar heimagerð 
eldavél sem má smíða með lítilli 
fyrirhöfn. Hana er svo hægt að 
taka með hvert sem er eða hafa 
í garðinum. Hráefnið í eldflauga-
ofninn er auðfáanlegt og flestir 
ættu að vera færir um að smíða 
hann.  

Það sem þarf í smíðina er ein 
stór málningardós eða önnur 
álíka stór dós úr stáli, og nokkrar 
niðursuðudósir utan af bökuðum 
baunum eða einhverju álíka. Með 
því að skera gat neðst á hlið stóru 
dósarinnar og í lok hennar sem er 
jafn stórt þvermáli litlu dósanna 
er rör leitt þar í gegn. Rörið er 
búið til úr smáu dósunum. En 
með því að klippa úr hlið einnar 
dósar má stinga annarri alveg 
eins inn í og mynda þannig 
beygju sem fer í gegnum stóru 
dósina eins og sjá má á með-
fylgjandi mynd. 

Eina áhaldið sem þarf er öflug 
járnklippa. Holrýmið sem mynd-
ast á milli stóru dósarinnar og 
þeirra litlu er fyllt með sandi eða 
öðru hitaeinangrandi efni. Neðst 
í rörinu sem stendur út á hliðinni 
er síðan sett lítið spjald sem 
sniðið er úr dósarefni. Spjaldinu 
er stungið inn í mitt rörið. Fyrir 
ofan spjaldið er eldiviður settur; 
sprek, pappi, gras eða annað til-
fallandi sem svo er kveikt í. Upp 
um gatið efst á dósinni stígur 
þá logi og hægt er að setja pott, 
pönnu eða annað til að elda í. 

Eldflaugaofninn er tilvalinn til 
að taka með í veiðina, útileguna 
eða hvert sem er og er nokkurs 
konar prímus eða gashella fátæka 
mannsins. 

Eins er gaman fyrir krakka að 
sjá hvað er hægt að gera fyrir 
engan pening, með örlítilli fyrir-
höfn og ögn meira af hugviti. 



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

BÍLAR &
FARARTÆKI

KIA Rio ex 1.4 bensín. Árgerð 2012, 
ekinn 6 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.950.000. Rnr.990357.

OPEL Astra enjoy sjálfsk.. Árgerð 2005, 
ekinn 130 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.190.000. Rnr.160529.

NISSAN Qashqai+2 se. Árgerð 2011, 
ekinn 60 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.390.000. Rnr.160369.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

M.BENZ Actros 1841 l 4x2. Árgerð 
2008, ekinn 100 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 18.500.000 + VSK 
Rnr.155003

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk

Sími: 567 0333
Okkur vantar bíla á skrá og í 

stæði
www.jrbilar.is

NÝ COLEMAN SEDONA 8 FET, Ný 
fellihýsi, Truma miðstöð, 220V, 
ísskápur ofl, 2 ára ábyrgð, Síðustu 
húsin á ótrúlegu verði aðeins 
1.399.000kr, Komdu og skoðaðu

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

MERCEDES BENZ 508D
Getum útvegað nokkra óryðgaða og 
nánast ónotaða bíla árg. 1987 á undir 
2,0 millj. kr. Uppl. í síma 587-5058. 
Bílahlutir ehf

 Bílar óskast

Óska eftir bíl, 25 - 250 þús. Má 
þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 868 
8565 eða sms.

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

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

 Reiðhjól

Gerum við allar gerir reiðhjóla.  Fljót 
og góð þjónusta. 

 JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34 
(brún gata) 200 kóp. S: 554 0661 GSM: 
897 4996 - 699 2502 velaverkjw@
simnet.is velaverkjs.is - slattuvel.is

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

Bens O303 árg.‘89 54 manna 
nýskoðaður verð 1.000.000 S: 892 
3102.

 Mótorhjól

 Hjólbarðar

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

 Lyftarar

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

 Bátar

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

 Bílaþjónusta

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

 Varahlutir

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

JAPANSKAR VÉLAR 
 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

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.

BÍLFIX
Bílaviðgerðir á betra verði. Bílfix 
Smiðjuvegi 10, rauð gata. S. 778 3911. 
www.bilfix.is

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

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

 Garðyrkja

ER ÖSPIN TIL AMA ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

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

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

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

BJÖSSI MÁLARI KEMUR 
HÚSINU Í STAND!

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

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

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

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

 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

 Tölvur

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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.  
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 

vinna Tilb./tímav.  S. 899-4254.

 Nudd

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

Klassískt slökunarnudd rvk 101, s: 841 
6795 Júlija.

 Spádómar

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

 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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Eigum til á lager lok í stærðum, 
217x217, 217x235, 235x235, 217x174, 
8 hyrndlok á Unaðskel og Blómaskel 
frá Trefjum. Lokin þola 1000 kg 
jafnarðarþunga af snjó. Sterkustu 
lokin á markaðinum í dag. Litir: Brúnt 
eða Grátt. www.Heitirpottar.is Sími 
777 2000

FERMINGARGJAFIR Í 
ÚRVALI

Fjarstýrðar þyrlur með eða án 
myndavélar, bílar, skip, plastmódel og 
mfl. Verslun í Glæsibæ Tactical Sími 
517-8878.

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

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.

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.

Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

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

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

TIL SÖLU HITACHI
Til sölu Hitachi minivél þriggja tomma, 
ekinn klst. 2700. Verð. 3 milljónir + 
vsk. Sími 8921882

 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

NÝ SKEMMTILEG SENDING
Vinsælasta unaðsvara heims We-Vibe 
II og III, Butt plugs, S&M ástarkúlur, 
egg o.fl. Sendum um allt land - tökum 
við millifærslu og greiðslukorti www.
hush.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Nudd 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

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

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

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

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Laus nú þegar, 4 herb. á 3 hæð í 
laufeyngi/grafarvogi. Leigan er 165 
þ. með hússjóði. Uppl. í s. 618 8937 
e. kl. 17

Til leigu lúxus íbúð í 107 rvk, 2. 
herb. íbúð, 76 fm. auk bílastæði í 
bílageymslu. Langtímaleiga, ekkert 
dýrahald leyft. Uppl. í s. 893 9777.

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.

Til Leigu Studeoíbúðir á Stapahrauni 
2 í Hafnarfirði, aðeins reglusamir 
og rólegir þurfa að hafa samband. 
Skemmtilega innréttuð íbúð með 
eldhúskrók og flísalögðu baðherbergi. 
Engin gæludýr, því miður. Sameiginleg 
þvottaðstaða. Samningur til lengri 
tíma fást. Vertu fljótur, aðeins örfáar 
íbúðir eftir.  Sími 866 1326 Sóley

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 110 m² vsk iðnaðarhúsnæði 
á höfðanum með einni 3m 
innkeyrsluhurð, salerni og 
kaffiaðstöðu. Nánari uppl. 
atvinnuhusnaedi.ehf@gmail.com

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2. 

 Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný 
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og 
vaktað. S: 564-6500.

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

FISKMARKAÐUR 
GRÍMSEYJAR.

Óskar eftir starfsfólki. Hafið samband 
í s. 467 3119 eða á sveinagardar@
simnet.is

Leitum að dugmiklum starfskrafti 
á hjólbarða- og smurstöð 
Dekkjahallarinnar í Reykjavík. 
Umsóknareyðublöð í Skeifunni 5 og á 
dekkjahollin.is

Hressingarskálinn leitar að starfsfólki 
með reynslu í eldhús, vinsamlegast 
sendið ferilskrá á glennmoyle@gmail.
com. 

 Hressingarskálinn is looking for 
experienced kitchen staff, please send 
your CV to glennmoyle@gmail.com

Vantar Rútubílstjóra S: 892 3102.

Óskum eftir smiðum, vönum 
mótauppslætti framtíðarstarf í boði. 
S. 691 8907.

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

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

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

S. 661 7000.
Proventus.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Stál og hnífur
Bubbi Morthens

Það er svo margt sem
ég ætla þér að segja

Mánudagskvöld kl. 22 – 24

Save the Children á Íslandi

Save the Children á Íslandi



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

Nett og meðfærileg myndavél með 16 megapixla upplausn, NIKKOR 
gleiðhornslinsu, 6x optískum aðdrætti og hristivörn. Sjálfvirkar umhverfis-
stillingar, stór 2.7“ LCD skjár og HD hreyfimyndataka. Eins fæst hún í 
4 líflegum litum. COOLPIX S2700 – ný, fersk og einföld.

S2700

Kr. 22.995

KAUPAUKI

Taska fylgir!

Nikon School D-SLR Intro – 2.5 klst
kynningarnámskeið ásamt Check & 

Clean í 3 ár fylgir með D3100
að verðmæti kr. 25.000.

SÖLUAÐILAR Á LANDSBYGGÐINNI
Framköllunarþjónustan – Borgarnesi; Blómsturvellir – Hellissandi; Hrannarbúðin – Grundarfirði; 
Skipavík – Stykkishólmi; Snerpa – Ísafirði; Kaupfélag V-Húnvetninga – Hvammstanga; 
Skagfirðingabúð – Sauðárkróki; SR Byggingavörur – Siglufirði; Valberg – Ólafsfjörður; 
Kauptún – Vopnafirði; Verslunin Pan – Neskaupstað; Geisli – Vestmannaeyjum; Mosfell – Hellu; 
Heimilistæki – Reykjanesbæ, Selfossi, Akureyri og Húsavík; Tölvulistinn – Akureyri, Egilsstöðum, Selfossi og 
Reykjanesbæ; Omnis – Akranesi, Borgarnesi og Reykjanesbæ; Nettó og Samkaupsverslanir um land allt.

www.nikon.is

SÖLUAÐILAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Heimilistæki – Suðurlandsbraut 26, 108 Reykjavík – 569 1500 – www.ht.is
Sjónvarpsmiðstöðin – Síðumúla 2, 108 Reykjavík – 568 9090 – www.sm.is
Beco – Langholtsvegi 84, 104 Reykjavík – 533 3411 – www.beco.is
Fotoval – Skipholti 50b, 105 Reykjavík – 553 9200 – www.fotoval.is
MAX – Kauptún 1, 210 Garðabær – 412 2200 – www.max.is
Tölvulistinn – Reykjavík, Hafnarfirði – 414 1700 – www.tl.is

Íslenskur leiðarvísir fylgir.

I AM YOUR EASTER DEAL



25. mars 2013  MÁNUDAGUR| TÍMAMÓT | 22TÍMAMÓT
25. mars 2013  MÁNUDAGUR

Yndislega litla dóttir okkar og barnabarn,

LILJA DÓRA ÁSTÞÓRSDÓTTIR 
Fjósatungu, Þingeyjarsveit, 

sem lést föstudaginn 15. mars verður 
jarðsungin frá Akureyrarkirkju miðvikudaginn 
27. mars klukkan 13.30.

 
Svana Ósk Rúnarsdóttir  Ástþór Örn Árnason
Elín Sigurlaug Árnadóttir  Rúnar Jónsson
Kristín Linda Jónsdóttir  Sigurður Árni Snorrason

Móðir okkar, 

SIGRÍÐUR ÁRNADÓTTIR 
Rauðalæk 6, Reykjavík, 

sem lést laugardaginn 16. mars  
verður jarðsungin frá Laugarneskirkju 
miðvikudaginn 27. mars kl. 15.00.

 
Magnea, Hildur, Einar og Sólveig Einarsbörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

ÞORVARÐUR G. HARALDSSON
dúklagninga- og veggfóðrarameistari,

Grenilundi 4, Garðabæ,

andaðist á líknardeild Landspítalans 
föstudaginn 15. mars. Útförin fer fram  
frá Vídalínskirkju miðvikudaginn 27. mars  
kl. 15. Blóm og kransar eru afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hans er bent á líknardeild Landspítalans og hjúkrunar- og 
ráðgjafaþjónustu Karitas.
 
Svanhildur Árnadóttir
Arnar Smári Þorvarðarson  Kristín H. Thorarensen
Sævar Freyr Þorvarðarson  Guðríður Ingunn Kristjánsdóttir
Elínbjörg Katrín Þorvarðardóttir  Hinrik R. Haraldsson
S. Kristín Þorvarðardóttir
H. Árni Þorvarðarson  Harpa Dögg Vífilsdóttir
og barnabörn.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir,  
amma og langamma,

HULDA MARGRÉT  
ÞORGEIRSDÓTTIR

lést 20. mars á Hjúkrunarheimilinu 
Droplaugarstöðum. Útför fer fram frá 
Bústaðakirkju 27. mars kl. 13.00.

 
Gunnar Ómar Gunnarsson       Bjarndís Árnadóttir
Ísabella Margrét Gunnarsdóttir
Salóme Huld Gunnarsdóttir      Sigurður Haraldsson
og barnabörn.

Ástkær faðir minn, tengdafaðir, bróðir og 
vinur,

PÁLL SIGURVIN GUÐMUNDSSON
bifreiðarstjóri og hobbýbóndi

sem lést þriðjudaginn 19. mars  
á hjúkrunarheimilinu Sóltúni, verður 
jarðsunginn frá Fossvogskapellu 
miðvikudaginn 27. mars kl. 11.00.

 
Ólafur Ágúst Pálsson
Anna Þórðardóttir Bachmann
Jónas Guðmundsson
Anna Kalmansdóttir

Útför 

SIGVALDA ÁSGEIRSSONAR
skógfræðings og skógarbónda,

Vilmundarstöðum í Reykholtsdal,

fer fram frá Neskirkju þriðjudaginn 26. mars 
kl. 15.00. Blóm og kransar afþakkaðir en 
þeim sem vildu minnast Sigvalda er bent 
á minningarsjóð sem systkini hans hafa 
stofnað. Sjóðnum verður varið til skógræktar.  
Reikningsnúmer: 0372-22-000256, kt. 150954-4449.
 
Halldór Ásgeirsson
Margrét Ásgeirsdóttir
Sigurður Gunnar Ásgeirsson  Mardita Andini
Ingunn Rut, Rakel Rut og Kristbjörg Lestari Sigurðardætur
Anibal Ravelo

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

Lokað í dag mánudag 25. mars  
frá klukkan 12:00 vegna jarðarfarar  

Magnúsar S. Magnússonar.

Skúlason & Jónsson ehf
Skútuvogi 6, Reykjavík.

VirðingReynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn

www.kvedja.is

571 8222
82o 3939 svafar

82o 3938 hermann

„Það er ekki hægt að neita því. Ég er 
að vísu staddur í gamalli fornminjahöll 
í Marrakesh á þessum tímapunkti. Við 
verðum bara að tala hratt og skipulega,“ 
segir Tómas R. Einarsson við viðtals-
beiðni vegna sextugsafmælis. 

Var ferðin farin í tilefni afmælisins? 
„Já, ég hef aldrei komið til Marokkó og 
reyndar aldrei til Afríku en hefur lengi 
langað að kynnast mat, menningu og 
tónlist álfunnar og notaði þetta tilefni. 
Svo er hér 28 gráðu hiti og sól og gott 
veður.“

Býst Tómas við að verða fyrir áhrif-
um af afrískri tónlist? „Það er ekki aug-
ljóst en það sem ég hef heyrt þá daga 
sem ég hef verið hér hefur hljómað 
býsna vel þótt það liggi býsna fjarri 
því sem ég hef verið að fást við gegn-
um tíðina“ 

Þó að Tómas sé sannkallaður heims-
borgari er hann sveitamaður í grunn-
inn, ólst upp vestur í Dalasýslu, að 
Laugum í Hvammssveit. „Guðrún 
Ósvífursdóttir ólst þar líka upp, ég 
var sem sagt á Laxdæluslóðum,“ segir 
Tómas til útskýringar. „Foreldrar mínir 
voru þarna við heimavistarskóla og þar 
að auki með 50 kinda búskap,“ segir 
hann en kveðst hafa mátt leika sér eins 
og hann vildi þótt í sveit væri og ekki 
hafa þurft að stunda heyskap meira 
en hann sjálfan langaði. „Ég lá mikið 
í bókum og glamraði á píanó og orgel,“ 
rifjar hann upp.

Til að fara í gagnfræðaskóla hélt 
Tómas til Stykkishólms og bjó þar á 
heimavist í þrjá vetur en þaðan lá leiðin 
til Reykjavíkur þar sem Menntaskólinn 
við Hamrahlíð tók við. „Svo stundaði 
ég nám hér og hvar, tók sagnfræði og 
spænsku í Háskóla Íslands en var líka 
við spænskunám í Barselóna og ítölsk-
unám í Perugia á Ítalíu. Las spænskar 
bókmenntir að hluta til í Ósló og þegar 
ég fór að læra á kontrabassa var ég 
bæði í Reykjavík og Kaupmannahöfn 
þannig að ég var hér og þar á flakkinu. 

Svo pompaði ég ofan í djassmúsík og hef 
legið þar í 35 ár eða þar um bil.“ 

Ekki kveðst Tómas hafa stundað 
hljóðfæranám þegar hann var í Stykkis-
hólmi. „En ég keypti allar íslensk-
ar plötur sem út komu á þeim árum. 
Það var rokk og popp þeirra tíma en 
líka Þorvaldur Halldórsson með sín 
sjómannalög, svo ég hafði nokkuð 
breiða sýn á tónlist.“ Hvaða tónlistar-
menn skyldu hafa verið í mestu upp-
áhaldi á unglingsárunum? „Það voru 
Rolling Stones og Bítlarnir, Flowers og 
Hljómar svo ég nefni nokkur nöfn. En 
þegar ég var orðinn 17, 18 ára var mínu 
rokktímabili lokið og ég fór að hlusta 
á suður-ameríska tónlist. Líka að spila 
gömul íslensk lög á harmóniku, datt svo 
ofan í brasilíska tónlist og síðan djass-
músík og þar sökk ég! Reyndar fór ég 

hliðarveg út í latíntónlist 1995-2000, hef 
verið í þeim búðum mikið síðan og er 
búinn að fara átta sinnum til Kúbu að 
taka upp og spila.“ 

Nú er ekki verjandi að halda Tóm-
asi lengur á snakki, því kostnaðurinn 
við símtalið fellur að hluta til á hann. 
Dálkur inn er líka örugglega orðinn 
fullur og ekkert annað eftir en að óska 
honum til hamingju með daginn. 

 gun@frettabladid.is

Kynnist menningu, mat 
og tónlist Afríkuþjóða
Tómas R. Einarsson, tónlistarmaður og þýðandi, er ónáðaður í Afríku og rukkaður um 
afmælisviðtal á tímamótasíðuna í tilefni þess að hann er sextugur í dag. 

AFMÆLISBARNIÐ  „Svo pompaði ég ofan í djassmúsík og hef legið þar í 35 ár eða þar um 
bil,“ segir Tómas. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bandaríkjamenn drógu síðustu hersveitir 
sínar frá Sómalíu á þessum degi árið 
1994 eftir nokkuð misheppnaða tilraun 
til að koma á stjórn í landinu og stöðva 
borgarastríð sem hafði geisað síðan 1992 
eftir að hafa dvalið í landinu í fimmtán 
mánuði.

Borgarastríðið í Sómalíu hófst 1992 
eftir verstu þurrka aldarinnar í Afríku. 
Afleiðingin var hungursneyð og átti 
fjórðungur Sómala á hættu að deyja úr 
hungri. Í ágúst hófust aðgerðir Sam-
einuðu þjóðanna við að dreifa matvælum 
og lyfjum en í desember var ljóst að 
hersveitir Sameinuðu þjóðanna gátu 
ekki haft stjórn á stríðsherrum landsins. Í 
kjölfarið sendi George Bush eldri 25.000 
hermenn til landsins. Í júní 1993 voru 

einungis 4.200 bandarískir hermenn í 
landinu þegar hermenn Mohammeds 
Aidid réðust á og drápu 24 pakistanska 
friðargæsluliða. Í kjölfarið voru 400 sér-
sveitarmenn sendir til landsins í tilraun 
til að ná Aidid. Í október létust 18 þeirra 
og 84 voru særðir eftir misheppnaða 
árás á Olympia-hótelið í Mogadishu. Var 
þetta ofbeldisfyllsti bardagi bandarískra 
hersveita síðan í Víetnam. Þremur dögum 
síðar skipaði Bill Clinton hermönnunum 
að draga sig til baka þrátt fyrir að Aidid 
hafði ekki náðst. Síðustu hermennirnir 
fóru svo heim tæpum fimm mánuðum 
síðar. 

Ridley Scott gerði kvikmyndina Black 
Hawk Down um bardagann um Olympia-
hótelið árið 2002.

ÞETTA GERÐIST 25. MARS 1994

Bandaríkin draga herlið sitt frá Sómalíu

 Þegar ég fór að læra á 
kontrabassa var ég bæði í 
Reykjavík og Kaupmanna-
höfn þannig að ég var hér 

og þar á flakkinu. 



Philip Kotler er í boði:

Iceland 
Business 
Forum kynnir:

Í Háskólabíói – 24. apríl 2013

kynnir:

Philip Kotler
Heilsdags námskeið með föður nútíma markaðsfræði

Marketing 3.0
Values Driven Marketing

Markaðssetning fyrir stærri og smærri fyrirtæki

Arðsemi Ávöxtun Sjálfbærni

Fullt verð 99.900.-
Hópar og fyrirtæki geta leitað
tilboða á ibf@ibf.is
 
Nánari upplýsingar og sala 
er á miði.is og ibf.is

Miðaverð 70.000.-
og rafbókin Marketing 3.0eftir Kotler fylgir frítt meðí boði eBækur.is

Minnum á tilboð til ÍMARK félaga
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BAKÞANKAR 
Charlotte
Böving

Ég á orðið nokkurn stafla af innleggs-
nótum. Ýmist vegna hluta sem ég hef 

séð eftir því að kaupa eða gjafa sem ég hef 
ekki getað notað. Ég verð að viðurkenna 
að ég myndi mun heldur vilja fá endur-
greitt. En rétturinn á peningunum er hjá 
verslunar eigendum og ekki viðskiptavinum 
í þessum tilfellum.

FYRIR bráðum tveimur vikum keypti 
ég mér fallega hannaðan jakka úr ull. 
Hlýjan og góðan, hugsaði ég, enda kulda-
boli nýkominn til Reykjavíkur. Ég mátaði 
jakkann í búðinni og ákvað að mig langaði í 
hann. Þegar ég ætlaði að renna niður festist 

rennilásinn í ullinni. Ég reyndi nokkrum 
sinnum þangað til afgreiðslukonan varð 

að koma og hjálpa mér úr jakkanum. 
Hún fjarlægði ullina sem stíflaði 
rennilásinn. Nú fór ég að efast um að 
jakkinn væri góð kaup, en afgeiðslu-
konan sannfærði mig um að vandinn 
væri úr sögunni og ég gæti róleg 
fjárfest í flíkinni. Sem ég gerði.

ÞEGAR heim var komið hélt ég 
ánægð litla tískusýningu á jakk-

anum fyrir heimilisfólk, en 
þegar ég ætlaði úr honum 

var vandinn engu 
minni en áður, ullin 

stíflaði rennilás-
inn. Ég var lengi 

að komast úr 
jakkanum og 

ég ákvað það strax að yfirhöfnin væri ekki 
fyrirhafnarinnar virði. Daginn eftir fór ég 
því aftur í búðina og sagði jakkann vera 
með alvarlegan hönnunargalla, ég vildi fá 
endurgreitt.

NEI, það var ekki í boði. En ég gat fengið 
innleggsnótu, eða látið búðina gera við 
jakkann. Ég sagðist þurfa hlýja yfirhöfn 
núna og að úrvalið í umræddri verslun væri 
takmarkað, þess vegna vildi ég peninginn 
minn aftur.

AFGREIÐSLUKONAN lét ekki segjast. 
Ég samþykkti því á endanum viðgerð á 
jakkanum, enda á ég orðið nóg af innleggs-
nótum.

OG nú eru bráðum liðnar tvær vikur – 
búðin er enn með jakkann og auðvitað pen-
inginn minn. Ég bíð eftir símtali frá búðinni 
um að jakkinn sé lagfærður og ég komist 
bæði í hann og úr honum.

DÓTTIR mín er að fermast um helgina. 
Sem betur fer keyptum við tímanlega 
fallegan kjól sem ekki hefur þurft viðgerð. 
Hugsið ykkur ef það hefði ekki verið jakk-
inn minn, heldur kjóllinn hennar, sem hefði 
kallað á þessa þjónustu verslunar.

ÉG á heilmikið safn af innleggsnótum, 
þannig að næst þegar ég þarf að borga 
barnapíunni get ég spurt: Viltu fá borgað í 
innleggsnótu? Ég vona að hún segi já!

Innleggsnóta1
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KROSSGÁTA

Skrípó meginmál

MYNDASÖGUR
-

 

Vinningar:

 

Fermingarleikur

Nafn 

Kt.   GSM sími 

 

Fermingarleikur

PONDUS Eftir Frode Øverli

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Jæja Ívar, þá 
held ég að við 
köllum þetta 

go....

Nhei! Nhei 
Nehh Eihnn í 

viðhbóth!
Góða 
nótt!

Ég þori að veðja að ég gæti 
legið hérna í allan dag og 

horft á þig.

Við komumst 
að því eftir 
hálftíma.

Ekki furða að 
olnbogarnir mínir 

séu sofnaðir.

Hann er ljótur, 
ég er að skrapa 

botninn með 
honum...heyrðu, 
hann er kominn! 

Bless!

Þú ert mjög 
sæt í dag.

Kanntu annan? Nei! Mér er 
alvara!

Í alvöru, 
Lárus.

Ég er í joggingbuxum og bol, 
óförðuð og hef ekki farið í 

sturtu í tvo sólarhringa.

Hvað gæti hugsanlega 
verið aðlaðandi við mig?

Möguleikarnir.

LÁRÉTT
2. plat, 6. í röð, 8. drulla, 9. fugl, 11. 
slá, 12. flugfar, 14. ríki í Vestur-Afríku, 
16. í röð, 17. arr, 18. ennþá, 20. átt, 21. 
skjótur.

LÓÐRÉTT
1. helminguð, 3. samtök, 4. auðmaður, 
5. yfirbragð, 7. þrútinn, 10. mánuður, 
13. þangað til, 15. seytlar, 16. húðpoki, 
19. átt.

LAUSN
LÁRÉTT: 2. gabb, 6. áb, 8. aur, 9. lóm, 
11. rá, 12. flaug, 14. gínea, 16. hi, 17. 
sig, 18. enn, 20. sa, 21. snar. 

LÓÐRÉTT: 1. hálf, 3. aa, 4. burgeis, 5. 
brá, 7. bólginn, 10. maí, 13. uns, 15. 
agar, 16. hes, 19. na.



PÁSKALEIKUR 3 TOSHIBA 
FARTÖLVUR OG 

100 PÁSKAEGG AF 
STÆRSTU GERÐ FRÁ 

NÓA SÍRÍUS 
Í VINNING ! 

REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30

Sími 414 1730

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66

Sími 414 1750

EIGULEGAR

FERMINGARGJAFIR

 

 

S L24AO E2450SWDAK 
LED skjár með  1920 x 1080 
upplausn með W-LED baklýsingu og 
20.000.000:1 
skerpu. 

W-LED FULL HD SKJÁR

23,6“20.000.000:1

29.99015.990

Mj g o ur leikjakassi með 
ugri k lige u, lj ðeinangrun 

og engim guleikum rir 
kr u arða 
leikjaspilara. 

19.990

11.990

HEAD SS SIBV2 PI 
Hág ða bleik e rnar l 

rá S eelseris með raganlegum 
lj ðnema rir Sk pe og 

leikjaspilun.  Mj g gileg 
og n uð. 

BLEIK 
HEYRNARTÓL

CM HAF 
912 Plus

11.990

11.99019.990

Seaga e Expansion 500GB
500 GB ne ur og 2,5  asa akkari 
með USB3.0 og marg l um 
gagna u nings raða. ar  ekki 
s raumbre i, laðanlegur 
gegnum 
USB sn ru. 

Ra er Dea A er 
O urnák m 3500 pi leikjam s 
með 3,5G innrauðum nema.  
Gull ðað USB engi r ggir 1ms 
s ar íma. 

S r annað l klaborð rir 
leikjaspilara með 7 nýjum 
aðgerðar kkum sem ge a 
m guleika á í að orri a 100 
aðgerðar akka. 

PASSAR Í VASA

RAZER LEIKJAMÚS

RAZER ANANSI 
LYKLABORÐ

17.990

KEYB RA 
ANANSI

ALVÖRU HLJÓMUR

30 RMS  og ug  bassabox 
r ggja kr ugan 360 gráðu 
lj m rir l una og 

nlis ina.

Logi e   Z323

að er ekker  lá  á ins l um Nexus 7.  Ás ðan er ein l .  Google og Asus ku 
n um saman um að sameina að bes a í einni spjal l u.  H n er eins með rileg 

eins og spjal l ur geras , aðeins 340 gr mm.  H n er s rs aklega rað irk 
með Tegra 3 ua  Core rgj r a og GeFor e Tegra 3 skjákor i.  Skjárinn er  
kris al r með IPS  og rispu olinn með Corning Glass.  Nýjas a An roi  
Jell  Bean s ýriker ð.  All  að 10 íma ra l ðuen ing.  N g pláss með 32GB 
innb ggðu Flas  minni.  Valin spjal l a ársins 2012 a  kni ímari inu T3.

54.990

BROT AF VÍ BESTA 
Í EINNI SPJALDTÖLVU ! 32GB

10  spjal l a á r legu erði 
með An roi  4.0 og Google Pla .  5 
punk a sner iskjár með 1024x600 
punk a upplausn.  4GB minni sem 

g  er að s kka um 
32GB með 
mi ro SD. 

VINSÆLASTA 
SPJALDTÖLVAN 
OKKAR

UNITED 
TAB1012 BK
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H Ú S G AG N A H Ö L L I N O P I Ð  

Fullt, fullt af nýrri og spennandi smávöru. ÖLL SMÁVARA MEÐ 20% AFSLÆTTI TIL PÁSKA!

MMoltex dúnpúðarlt dú úð

Bloomingvilleg

Pomax klukkur  fyrir lifandi heimili – fyrir lifandi heimili –

LEIKHÚS ★★★ ★★

Draumur á Jónsmessunótt. Leikstjóri: 
Stefán Jónsson. Höfundur: William 
Shakespeare. Leikmynd, lýsing og 
myndvinnsla: Egill Ingibergsson. Bún-
ingar: Agniezka Baranowska. Tónlist: 
Úlfur Hansson. Nemendaleikhúsið.

Það er óhætt að segja að Draumur 
á Jónsmessunótt sé eitt það óhefl-
aðasta sem Shakespeare skrifaði 
og það sætir eiginlega undrum í 
hvert skipti sem maður sér verkið 
að það skuli hreinlega ganga upp. 
Leikritið samanstendur af fjór-
um sögum þar sem flakkað er úr 
sölum aðalsmanna í Aþenu yfir í 
töfrum gæddan skóg þar sem álfa-
kóngur ræður för. Inn í þetta allt 
saman blandast skyni skroppnir 
verkamenn, ráðvilltir elskendur 
og klaufskir álfar.

Það er því í raun við hæfi að 
Nemendaleikhúsið, útskriftar-
árgangur leiklistardeildar Lista-
háskólans, hafi ákveðið að færa 
þessa sérkennilegu rómantísku 
ástarsögu á svið. Hún ber nefni-
lega öll merki hömluleysis; ungæði 
er kannski orðið yfir það. 

Leiðin sem er farin er kynlífs-
drifin draumaveröld sem leys-
ist á einum tímapunkti upp í hálf-
gerða orgíu undir taktföstum og vel 
heppnuðum tónheimi Úlfs Hans-
sonar – tónlist sem rammar hrein-
lega verkið inn.

Arnar Dan Kristjánsson túlkar 
álfakonunginn Óberon, sem og her-
togann af Aþenu. Það gerir hann af 
miklu sjálfsöryggi sem er styrkur 
hans í sýningunni. Honum mistekst 
þó að túlka samúð álfakonungsins í 
garð elskenda sem ná ekki saman.

Álfar hans tveir, Bokki og 
Álfur, eru túlkaðir af þeim Þóri 
Birgissyni og Salóme Rannveigu 
Guðmundsdóttur. Það hallar veru-
lega á Þóri í viðskiptunum við Sal-
óme, en honum tekst aldrei neitt 
annað en að túlka Bokka sem 
kjánalegt grey. Hann bliknar í 
samanburðinu við djöfullega nálg-
un Salóme sem leikur siðspilltan 
álf af slíkri festu, og gerir hann 
svo stórhættulegan, að unun var 
að fylgjast með á stundum. Sam-
leikur þeirra er aftur á móti einn 
af mest heillandi þáttum verksins.

Thelma Marín Jónsdóttir leik-
ur álfadrottninguna Títaníu, 
sem og Hippólítu. Gervi hennar 
er mest áberandi í sýningunni, 
enda klædd í sadó-masískan bún-
ing í hlutverki sínu sem álfa-
drottningin. Umgjörðin er eftir 
því. Thelma fyllir aldrei almenni-
lega upp í þetta ögrandi umhverfi 

þó að hún eigi spretti með „asna-
legum“ elskhuga sínum. Hún er 
betri sem hin drykkfellda Hippó-
líta. Hafdís Helga Helgadóttir er 
ágæt sem Hermía. Oddur Júlíus-
son skilar sínu hlutverki einn-
ig ágætlega. Arnmundur Ernst 
Björnsson er áberandi glæsileg-
ur í hlutverki sínu sem Lísander 
og tekst á við það af staðfestu. 
Af ráð villtum elskendum stóð 
hann upp úr ásamt Elmu Stefaníu 
Ágústsdóttur, sem reyndi umfram 
hin að túlka persónu sína af ofur-
lítilli dýpt og uppskar þokkalega. 
Hildur Berglind Arndal átti frá-
bæran leik sem karlmaðurinn 
Kvistur. Og eins undarlega og 
það hljómar átti hún ofurlítinn 
leiksigur sem múrveggur í lok 

sýningarinnar. Bekkjarbróðir 
hennar, Þorleifur Einarsson, lék 
smiðinn Spóla þokkalega en var 
full yfirdrifinn á stundum.

Styrkur sýningarinnar er hins 
vegar ekki fólginn í frammistöðu 
einstakra leikara. Hann er fólg-
inn í heildinni. Í ögrandi fram-
setningu og leikgleði sem finna 
má í þessari fersku uppsetningu 
hópsins. Fyrst og fremst er það 
óttaleysið sem einkennir sýn-
inguna. Útskriftarhópurinn, sem 
vill ganga inn í harðan heim leik-
hússins, lofar góðu.
 Valur Grettisson

NIÐURSTAÐA: Ögrandi og djörf sýn 
ungs leikhúsfólks á William Shake-
speare.

Hömluleysi á 
Jónsmessunótt

DRAUMUR Á JÓNSMESSUNÓTT  Styrkur sýningarinnar liggur ekki í frammistöðu 
einstakra leikara heldur í heildaráhrifunum að mati gagnrýnanda.

Tónlistarhátíðin Músík í Mývatns-
sveit verður haldin í sextánda sinn 
nú um páskana. Umsjónarmaður 
hátíðarinnar er Laufey Sigurðar-
dóttir fiðluleikari, en auk hennar 
kemur fram einvalalið tónlistarfólks 
með Þóru Einarsdóttur sópransöng-
konu í broddi fylkingar. Hún segist 
ætla norður með alla fjölskylduna 
og hlakkar mikið til. „Það er alveg 
yndislegt að vera við Mývatn um 
páskana. Svo mikið af fólki og píla-
grímaganga í kringum vatnið, þessi 
stórkostlega tónlist. Það er bara ólýs-
anlegt,“ segir hún.

Haldnir verða tvennir tónleikar, 
þeir fyrri í Skjólbrekku á skírdag 
klukkan 20. Þar verður flutt svell-
andi fjörug Vínartónlist. Sérstakur 
gestur verður Björn Jónsson tenór, 
eiginmaður Þóru. „Ég held að þetta 
sé í fyrsta sinn sem verða algjör-
ir Vínartónleikar á skírdag,“ segir 
Þóra. „Þetta er alveg dásamleg tón-
list og varla hægt að stilla sig um að 
dansa við hana. Mér finnst líka sér-
staklega skemmtilegt að við hjónin 
fáum tækifæri til að syngja saman, 
við höfum ekki gert mikið af því upp 
á síðkastið.“  

Síðari tónleikarnir verða í Reykja-
hlíðarkirkju á föstudaginn langa 

klukkan 21. Þar verða meðal annars 
flutt lög eftir Ingibjörgu Guðlaugs-
dóttur við kvæði ömmu hennar, 
Jakob ínu Sigurðardóttur í Garði. 
„Ingibjörg er ættuð þarna úr sveit-
inni,“ segir Þóra. „Og hún semur 
alveg ofsalega fallega tónlist. Þetta 
hefur verið flutt áður, en hún útsetti 
þetta sérstaklega fyrir þessa hljóð-
færasamsetningu og mér finnst sér-
staklega gaman að fá að flytja þessa 
tónlist í þessu umhverfi.“

Flytjendur á tónlistarhátíðinni 
eru auk Þóru þau Laufey Sigurð-
ardóttir fiðluleikari, Einar Jóhann-
esson klarinettu leikari, Hávarður 
Tryggvason kontrabassaleikari og 
Aladár Rácz píanóleikari.

Það er því um að gera að bregða 
sér af bæ og heimsækja Mývatns-
sveit um páskana og njóta klassískr-
ar tónlistar í hágæðaflokki.

Nánari upplýsingar er að finna á 
www.visitmyvatn.is. - fsb

Varla hægt að stilla 
sig um að dansa
Músík í Mývatnssveit er orðin fastur liður um 
páskana, en hátíðin verður nú haldin í sextánda sinn. 
Þóra Einarsdóttir segir páska við Mývatn ólýsanlega. 

Á LEIÐ Í 
MÝVATNS-
SVEIT   Þóra 

Einarsdóttir og 
Laufey Sigurðar-

dóttir eru 
meðal þeirra 

tónlistarmanna 
sem fram koma 
á hátíðinni í ár. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Mér finnst sér-
staklega gaman að fá 

að flytja þessa tónlist í 
þessu umhverfi.



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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Auka- og 
varahlutaverslun
Vagnhöfða 23
Sími: 590 2000www.benni.is

Opnunartími: 
Opið virka daga 
frá kl. 08-18

Bílabúð Benna
Vagnhöfða 23 

10%
afsláttur í verslun 

Bílabúðar Benna til 5. apríl*
*Afslátturinn nær ekki til varahluta
 í Porsche, Ssang Yong og Chevrolet

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ís

Draumkennd 
stemning í LHÍ
Nemendaleikhúsið frumsýndi Draum á Jónsmessu-
nótt á föstudagskvöldið. Frumsýningargestir voru 
yfi r sig hrifnir og draumkennd stemning sveif yfi r 
vötnum. Stefán Karlsson, ljósmyndari Fréttablaðsins, 
fangaði stemninguna.

VINKONUR Á FRUMSÝNINGU  Katrín Eyjólfsdóttir, Hafdís María Magnúsdóttir og 
Ásta Guðrún Sighvatsdóttir.

Í DRAUMASKAPI  Brynjar Ingvarsson, Heiða Hafdísardóttir og Guðmundur Ingvars-
son.

SKEMMTU SÉR VEL  Jóhanna Björk 
Weishappel og Smári Pálsson.

NÖFNUR Í GÓÐUM GÍR  Margrét Hall-
grímsson og Margrét Grétarsdóttir.

TVÆR GÓÐAR  Agnes Bragadóttir og Bryndís Schram.
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Eingöngu selt á hársnyrtistofum 

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

ÞETTA REDDAST (12) 18:00, 20:00

HANNAH ARENDT (12) 20:00, 22:10

THE HUNT (JAGTEN) (12) 17:50, 20:00, 22:10

KON-TIKI (12) 17:50, 22:00

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

BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

sló í gegn 
á þýskum kvikmyn-

dadögum

HANNAH   ARENDT

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

AKUREYRI

V I P

R.EBERT

CHICAGO SUN-TIMES –R.R.

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

BROKEN CITY KL. 5.50 16 
SAFE HAVEN  KL. 5.50 - 8  12
SNITCH KL. 8 - 10.10  16
IDENTITY THIEF KL. 10.10 12

SAFE HAVEN  KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
SNITCH  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
ANNA KARENINA  KL. 6 - 9  12
JAGTEN (THE HUNT) KL. 5.30 - 8 - 10.30  12

SAFE HAVEN  KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
SAFE HAVEN LÚXUS  KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
THE CROODS 3D ÍSL. TAL  KL. 3.30  L
THE CROODS 2D ÍSL.TAL   KL. 3.40  L
THE CROODS 3D ENSKT TAL, ÁN TEXTA KL. 5.45  L
BROKEN CITY  KL. 8 - 10.30  16
IDENTITY THIEF  KL. 5.30 - 8   12
21 AND OVER  KL. 8 - 10.10  14
FLÓTTINN FRÁ JÖRÐU 3D  KL. 5.50  L
DIE HARD 5  KL. 10.30  16

SNITCH 8, 10.20
THE CROODS 3D - ÍSL TAL 4
THE CROODS 2D - ÍSL TAL 2
THE CROODS 3D - ENS TAL 8 - ÓTEXTUÐ
BROKEN CITY 8, 10.15
IDENTITY THIEF 10
OZ GREAT AND POWERFUL 3D 2, 5
FLÓTTINN FRÁ JÖRÐU 2D/3D 2, 4, 6 / 6

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

5%

Kvikmyndatónskáldið Bjarni Bier-
ing Margeirsson samdi tónlistina, 
ásamt Simon Bass, við bresku 
myndina Having You sem verður 
frumsýnd síðar á þessu ári. Með 
aðalhlutverkið fer Anna Friel sem 
hefur leikið í sjónvarpsþáttunum 
Brookside og Pushing Daisies og 
í myndum á borð við Limitless á 
móti Bradley Cooper og Land of 
the Lost á móti Will Ferrell.

Bjarni hefur búið í Bretlandi 
síðastliðið ár þar sem hann hefur 
stundað meistaranám í tónsmíð-
um með sérhæfingu í kvikmynda-
tónlist við háskólann í Bristol. 
„Skólinn hefur verið í miklu sam-
starfi við BBC og ég hef verið að 
vinna mikið í heimildarþáttum 
og náttúrulífsmyndum sem hafa 
verið sýndir á BBC,“ segir Bjarni, 
spurður út í námið.

Verkefnið við myndina Having 
You fékk hann í gegnum félaga 
sinn sem á framleiðslufyrirtæki 
í Bretlandi. „Hann kynnti mig 
fyrir leikstjóranum. Við hittumst 
og okkur kom vel saman þannig 
að við ákváðum að vinna saman.“ 
Simon Bass, sem samdi tónlist-
ina með honum, er virt tónskáld í 
Bretlandi. Hann var m.a. fenginn 
til að semja tónlistina við frum-
raun Madonnu á leiksviði í West 
End í leikritinu Up For Grabs.

Bjarni, sem er fyrrverandi með-

limur hljómsveitarinnar Shadow 
Parade, hefur stofnað fyrirtækið 
Maven ásamt breskum vinnu félaga 
sínum. Það er með aðsetur í London 
og New York. Þeir vinna mikið með 
plötusnúðum og semja tónlist fyrir 
kvikmyndir, tölvuleiki og auglýs-
ingar. Þeir hafa verið í samstarfi 
við Lorne Balfe sem samdi tón-
listina við tölvuleikinn Assassin´s 
Creed III. Balfe hefur unnið mikið 

með Hollywood-tónskáldinu Hans 
Zimmer sem samdi tónlistina við 
Inception, The Lion King og The 
Dark Knight. Tónskáldið Atli 
Örvars son, sem hefur einnig unnið 
með Zimmer, býr einmitt við hlið-
ina á Balfe í Los Angeles. „Þetta 
er týpísk íslensk tilviljun,“ segir 
Bjarni, sem dreymir um að kom-
ast að sem tónskáld í Hollywood. 
 freyr@frettabladid.is

Týpísk íslensk tilviljun
Bjarni Biering Margeirsson samdi tónlistina við bresku myndina Having You.

TÓNSKÁLD Á UPPLEIÐ  Bjarni Biering Margeirsson samdi tónlistina við bresku 
myndina Having You. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

TÓNLIST ★★★★ ★

Sálin 25, afmælisball
Vodafone-höllin
Laugardaginn 23. mars
Reynslan og fagmennskan gjör-
samlega lak af Sálverjum á sviði 
Vodafone-hallarinnar á laugar-
dagskvöldið þegar þeir fögnuðu 
25 ára starfsafmæli sínu. Fjöldi 
Sálaraðdáenda var þar saman 
kominn til að fagna tímamótunum 
og boðið var upp á öll þeirra bestu 
lög í gegnum tíðina, auk eins 
glænýs. Fjöldinn allur af gesta-
söngvurum steig á svið, blásturs-
leikararnir fóru hamförum og öll 
sveitin var í essinu sínu. Það er í 
raun ótrúlegt að eftir allan þenn-
an tíma í bransanum er ekki að 

finna vott af leiða eða hroka í Sál-
verjum. Reyndar var frekar erfitt 
að greina á milli hvorir skemmtu 
sér betur á laugardaginn, trylltir 
aðdáendurnir eða sveitin sjálf. 

Þær eru ekki margar skemmt-
anirnar sem þrír ættliðir gætu 
sótt saman og allir skemmt sér 
jafn vel, en svo virðist sem Sálar-
böll séu þar á meðal. Á tímabili 
var ég með hóp tvítugra krakka 
dansandi mér á vinstri hönd á 
meðan vel fullorðið par tók léttari 
dansspor hægra megin við mig. 
Öll voru þau syngjandi hátt og 
snjallt með hverju laginu á fætur 
öðru á meðan fæturnir tifuðu.

Tvítugur sonur Stebba Hilm-
ars, Birgir Steinn, stal sen-
unni að mínu mati. Hann flutti 
lagið Orginal með söngkonunni 

hæfileika ríku Stefaníu Svavars-
dóttur og ég er ekki frá því að 
flutningurinn hafi verið betri 
en „orginallinn“. Svo virðist sem 
Stebbi sé búinn að ala upp son 
sinn til að taka við eftir sinn dag 
og hafi tekist þvílíkt vel. Ég gat að 
minnsta kosti ekki annað en bros-
að út í eitt og byrjað að hlakka til 
þess dags sem ég mæti á „Sálar-
ball“ með börnunum mínum og 
barnabörnum, eftir tugi ára, og 
Birgir Steinn verður þar í for-
grunni. Hann virðist ekki ætla að 
verða neinn eftirbátur föður síns.
 Tinna Rós Steinsdóttir

NIÐURSTAÐA: Sálverjar eru greini-
lega hvergi nærri dauðir þrátt fyrir 
langan tíma í bransanum.

Vel lukkuð afmælisveisla



AIRPLAY SAMSTÆÐA

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

Góður hljómur
Samstæðan er með 40w RMS 
magnara með D.Bass og Pure Direct 
Sound, innbyggðum tónjafnara og 
Nanosized Bamboo Conce hátölurum 
sem tryggir góðan hljómburð.
 

AirPlay, App og innbyggð vagga
Samstæðan er með AirPlay svo hægt er að senda í 
hana tónlist þráðlaust frá iPad, iPod, iPhone, PC eða 
Mac. Hægt er að niðurhala sérstöku forriti svo hægt 
er að stýra samstæðunni í gegnum iPad, iPod eða 
iPhone. Innbyggð iPod/iPhone vagga.
 

Útvarp með stöðvaminnum
Samstæðan er með FM/AM útvarpi 
og með tengingu við iPhone/iPad. 
Hægt er að hlusta á allar internet 
útvarpsstöðvar í henni.
 

Klukka og tengimöguleikar
Samstæðan er með klukku, vekjara 
og svefnrofa og er vel tengjum búin 
með USB tengi, heyrnartólstengi og 
Music port tengi fyrir MP3 spilara.

Glæsileg samstæða frá Panasonic með AirPlay tengingu, útvarpi 
og geislaspilara. Stæðan er þunn og tilvalin til að hengja á vegg.

 Panasonic SCHC57

ideas for life

59.990Hannað fyrir

VERÐ ÁÐUR 79.990
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visir.is
Meiri um leiki 
gærkvöldsins

OPIÐ Í DAG FRÁ10:00-18:30

SMELLTUÁ KÖRFUNANETBÆKLINGUR Á WWW.TOLVUTEK.IS MEÐ GAGNVIRKUM KÖRFUHNAPP

16BLS
BÆKLINGUR

STÚTFULLUR AF 

PÁSKALEGUM MARS

TILBOÐUM

Tölvutek • Reykjavík • Borgartúni 31 • 563 6900 • Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900 • www.tolvutek.is

Það er nóg um að vera í íslensku íþróttalífi í kvöld. Þá verður keppt í átta liða 
úrslitum í Dominos-deild karla í körfubolta og svo fer lokaumferðin fram í N1-
deild karla í handbolta.

Hið unga lið Njarðvíkur var ekki fjarri því að stela sigri í Hólm-
inum og tapaði með aðeins einu stigi, 79-78. Húnarnir eru því 
með bakið upp við vegginn í kvöld er þeir fá Snæfell í heim-
sókn. Það lið sem fyrr vinnur tvo leiki fer í undanúrslit.

Sömu sögu er að segja af Skallagrími í Borgarnesi sem 
steinlá, 103-86, í fyrsta leiknum gegn deildarmeisturum 
Grindavíkur.

Það er allt undir hjá Val og Aftureldingu í handbolt-
anum. Afturelding þarf að vinna til þess að bjarga 
sér frá falli í 1. deild. Valsmönnum nægir jafntefli 
til þess að enda í sjöunda sæti. Liðið sem endar í 
því sæti þarf samt að fara í umspil um laust sæti í 
N1-deildinni næsta vetur.  - hbg

Allt undir hjá Njarðvík og Skallagrími
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Hef alltaf haft  trú á mér
Ólafur Gústafsson hefur slegið í gegn hjá þýska félaginu Flensburg þar sem hann fékk óvænt tækifæri 
er Arnór Atlason meiddist. Ólafur hefur farið vel með tækifærið og spilar stóra rullu í þýska liðinu. Hann 
viðurkennir að hafa verið í lélegra formi en hann hélt er hann kom út. Formið í dag sé hans besta.

ÚRSLIT
DOMINOS-DEILD KARLA

KR - ÞÓR  93-83
KR: Brandon Richardson 22 stig/9 fráköst/5 
stoðsendingar, Brynjar Þór Björnsson 19, Helgi 
Már Magnússon 16, Kristófer Acox 10, Martin Her-
mannsson 9, Darshwan McClellan 7, Finnur Atli 
Magnússon 7, Jón Orri Kristjánsson 3.

Þór: Benjamin Smith 23, David Jackson 20, Emil 
Karel Einarsson 11, Darrell Flake 10, Grétar Ingi 
Erlendsson 10, Þorsteinn Már Ragnarsson 5, Guð-
mundur Jónsson 4.

KR vann einvígi liðanna 2-0 og er komið í 
undanúrslit.

KEFLAVÍK - STJARNAN 100-87
Ekki höfðu borist neinar upplýsingar um stiga-
skor er Fréttablaðið fór í prentun.

Staðan í einvígi liðanna er 1-1. Liðin þurfa að 
mætast í oddaleik.

MEISTARADEILDIN Í HANDBOLTA

BARCELONA - BJERRINGBRO  26-24
Barcelona komst áfram, 58-50, samanlagt.

VESZPREM - ADEMAR LEON  33-25
Veszprém komst áfram, 56-45, samanlagt.

KIELCE - PICK SZEGED  32-27
Þórir Ólafsson átti stórleik fyrir Kielce og var 
markahæstur með 8 mörk.

Kielce komst áfram, 57-53, samanlagt.

KIEL - MEDVEDI  30-26
Guðjón Valur Sigurðsson skoraði þrjú mörk fyrir 
Kiel og Aron Pálmarsson eitt.

Kiel komst áfram, 65-63, samanlagt.

FÜCHSE BERLIN - A. MADRID  26-27
Atletico komst áfram, 56-55, samanlagt.

FLENSBURG - GORENJE VELENJE  27-25
Ólafur Gústafsson skoraði 4 mörk fyrir Flens-
burg.

Flensburg komst áfram, 55-50, samanlagt.

DINAMO MINSK - METALURG  22-24
Metalurg komst áfram, 50-45, samanlagt.

Dregið verður í átta liða úrslitin á morgun. Í 
potti eitt eru: Hamburg, Vesprem, Kielce og 
Barcelona. Þau geta því ekki dregist saman.

Í potti tvö eru síðan Flensburg, Kiel, Metalurg 
og Atletico Madrid.

LEIKIR KVÖLDSINS
DOMINOS-DEILD KARLA

KL. 19.15  NJARÐVÍK - SNÆFELL
Staðan er 1-0 fyrir Snæfell. Vinna þarf tvo leiki 
til þess að komast áfram.

KL. 19.15 SKALLAGRÍMUR - GRINDAVÍK
Staðan er 1-0 fyrir Grindavík. Vinna þarf 
tvo leiki til þess að komast áfram. 

N1-DEILD KARLA

KL. 19.30  HAUKAR - FH
KL. 19.30  FRAM - ÍR
KL. 19.30  HK - AKUREYRI
KL. 19.30  VALUR - AFTURELDING

 Sigurður Þorsteinsson, leikmaður Grindavíkur.

HANDBOLTI Sextán liða úrslitin í 
Meistaradeild Evrópu kláruðust 
um helgina. Alls voru fimm Ís-
lendingalið í 16 liða úrslitunum 
en þeim hefur nú fækkað 
um tvö.

Danska liðið Bjerring-
bro-Silkeborg, sem Guð-
mundur Árni Ólafsson 
leikur hjá, sá ekki til 
sólar gegn Barcelona. 
Lærisveinar Dags 
Sigurðs sonar hjá 
Füchse Berlin voru 
síðan sentímetrum frá 
því að komast áfram 

en lokaskot liðsins gegn Atletico 
Madrid fór í stöngina og út. 
Stöngin inn og Berlin hefði 
komist áfram.

Þórir Ólafsson var marka-
hæstur í liði Kielce frá Póllandi 
með átta mörk er liðið sló 
Pick Szeged úr keppni. Ólafur 

Gústafs son var í liði Flensburg og 
svo voru það Evrópumeistararnir í 
Kiel sem unnu upp tveggja marka 
tap gegn Medvedi frá Rússlandi.

Frábær kafli undir lok fyrri hálf-
leiks gerði nánast út um rimmuna. 
17-10 í hálfleik og lið Alfreðs 
Gíslasonar leit aldrei til baka. - hbg

Þrjú Íslendingalið í átta liða úrslitum

EINBEITTUR  Ólafur hefur átt nokkra stórleiki á síðustu vikum og er kominn með 
liðinu í átta liða úrslit Meistaradeildarinnar. NORDICPHOTOS/BONGARTS

HANDBOLTI Eins dauði er annars 
brauð í íþróttaheiminum eins og 
víðar. Þegar Arnór Atlason varð 
fyrir því óláni að meiðast illa fyrr 
í vetur fékk skyttan unga Ólaf-
ur Gústafsson óvænt tækifæri til 
þess að spila með einu besta félagi 
heims, Flensburg í Þýskalandi. 
Strákurinn hefur nýtt tækifærið 
vel og kemur örugglega ekki aftur 
til FH á næstu árum.

Um helgina tryggði Flens-
burg sér sæti í átta liða úrslitum 
Meistara deildar Evrópu er það sló 
út slóvenska liðið Gorenje Velenje. 
Ólafur átti stóran þátt í sigrinum. 
Hann skoraði fjögur mörk úr fjór-
um skotum, gaf stoðsendingar og 
var magnaður í vörninni.

Ólafur er sífellt að festa sig 
betur í sessi hjá Flensburg og vex 
ásmegin í hverri viku. Hann er 
mjög ánægður með hvernig hefur 
gengið hjá sér.

„Ég get ekki ekki kvartað. Þetta 
er þannig lið að það hafa allir sitt 
hlutverk. Það tók smá tíma að 
finna hvert mitt hlutverk ætti að 
vera. Lars Kaufmann er skytta 
númer eitt en þjálfarinn sagði að 
stundum myndi ég spila í 10 mín-
útur og stundum 50. Ég spilaði 50 
núna í Meistaradeildinni,“ sagði 
Ólafur, en hann var ekki alveg klár 
í svo mikinn leiktíma er hann kom 
fyrst til Þýskalands.

„Ég viðurkenni að ég var ekki í 
nógu góðu formi er ég kom út. Ég 
hélt að ég væri í betra formi, en ég 
komst að því eftir fyrsta leik að ég 
var ekki í nógu góðu formi. Ég var 
alveg búinn á því eftir hann. Málið 
er líka að í Þýskalandi skipta menn 
sér ekki af velli af því þeir eru 
þreyttir. Hér vilja menn spila og eru 
að berjast um spiltíma. Maður labb-
ar ekkert upp að bekknum og segir 
við þjálfarann: „Heyrðu gamli, ég 
þarf aðeins að pústa.“ Það gengur 
ekki upp,“ sagði Ólafur og hló dátt.

„Þetta var auðvitað mjög stórt 
stökk fyrir mig. Hér eru allir 
atvinnumenn í alvöru formi. Ég 
fann það líka strax í vörninni að 
strákarnir hér eru aðeins þyngri 
og þykkari en heima. Það þarf 
að hafa aðeins meira fyrir þeim 
hérna úti.“

Eðli málsins samkvæmt hefur 
Ólafur æft mjög vel síðan hann 
fór út og er nú kominn í form sem 
hæfir atvinnumanni.

„Ég held ég hafi aldrei verið í 
betra formi en núna. Það get ég 
líka þakkað Vranjes þjálfara, sem 
er mjög gott að vinna með. Hann 
er mikið í nútímavísindunum og 
heldur manni vel á tánum. Hann 

er sterkur í samskiptum við unga 
leikmenn. Við fáum að gera okkar 
mistök. Okkur er ekki bara kippt 
af velli og hent í ruslið eftir ein 
mistök. Maður finnur traustið frá 
honum og það er gott að hafa.“

Ólafur segir það líka hafa hjálp-
að til að hafa Arnór Atlason á 
svæðinu, en hann er enn í Flens-
burg þó svo að hann sé meiddur 
og á leiðinni til Frakklands næsta 
sumar.

„Það er mjög jákvætt að hafa 
hann hérna hjá sér. Hann hugsar 
um mig og býður mér stundum 
í mat. Hann bauð mér í læri um 
daginn, sem var frábært. Sérstak-
lega þar sem ég er ekkert líklegur 

til þess að henda sjálfur í læri á 
næstunni,“ sagði Ólafur léttur.

„Það hefur annars fátt komið 
mér á óvart hérna. Ég hef alltaf 
haft trú á sjálfum mér og því kom 
það mér ekkert á óvart þegar hlut-
irnir fóru að ganga vel. Ég vissi 
að þetta myndi taka smá tíma. Þó 
svo að þetta sé stórt stökk er þetta 
vel hægt ef maður hefur hæfi-
leika og er til í að leggja mikið á 
sig. Það eru margir hæfileikaríkir 
leikmenn á Íslandi og þeir gætu 
vel plumað sig í stærri deildum 
ef þeir væru í betra formi. Það 
hefur ekkert truflað mig að vera 
að spila gegn stórum stjörnum. 
Maður bara spilar eins og allt-
af. Ég byrjaði vel. Datt svo niður 
eftir meiðsli og nú er allt á upp-
leið.“

Frammistaða Ólafs hefur vakið 
athygli og það er nokkuð ljóst að 
hann verður áfram erlendis en 
ekki er ljóst hvort það verður með 
Flensburg eða öðru félagi.

„Það var auðvitað heppni að ég 
komst hingað. Alveg eins og þegar 
Arnór komst hingað þar sem 
annar maður meiddist. Ég ætlaði 
mér alltaf að njóta tímans og nýta 
tækifærið til þess að sýna mig og 
sanna. Flensburg hefur aðeins 
rætt við mig um framhaldið en 
það skýrist allt á næstu vikum. Ég 
hef líka heyrt frá fleiri félögum 
þannig að það er ekki líklegt að 
ég spili með FH næsta vetur. Ég 
stefni að því að halda mér úti þó 
svo að það sé alltaf gott að vera í 
Firðinum.“ henry@frettabladid.is

  Ég komst að því 
eftir fyrsta leik að ég 

væri ekki í nógu góðu 
formi. Ég var alveg búinn 

eftir hann.
Ólafur Gústafsson



50% afsláttur
Við rýmum fyrir nýjum vörum og seljum ósóttar pantanir frá 
Delta Light, Esedra o.fl. með 50% afslætti næstu daga.
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Hágæða Fissler pottasett
Varanleg brúðkaupsgjöf

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500
Umboðsmenn um land allt

ht.is

ÚTSÖLUSTAÐIR:

LAUGAVEGI 178. Sími: 568 9955.

FORMÚLA 1 Heimsmeistarinn 
Sebastian Vettel vann malas-
íska kappaksturinn sem fram 
fór í gær. Liðsfélagi hans, Mark 
Webber, varð annar eftir að hafa 
leitt kappaksturinn mestan hluta 
mótsins.

Webber var langt frá því að 
vera ánægður með liðið sitt eftir 
mótið og barði í borð þegar hann 
svaraði Vettel þegar þeir biðu 
þess að komast út á verðlauna-
pallinn. Webber fannst hann hafa 
frekar átt að vinna enda hafði 
liðið gefið ökumönnum skipun um 
að berjast ekki um fyrsta sætið.

Það voru því ekki allt of bros-
mild andlit á verðlaunapallinum. 
Christian Horner, liðsstjóri Red 
Bull, segir Vettel hafa vísvitandi 
farið gegn skipunum en Vettel 
heldur hinu fram, að hann hafi 
ekki tekið fyrsta sætið af yfir-
lögðu ráði.

„Eftir síðasta stoppið sagði 
liðið mér að keppnin væri búin. 
Við áttum því að slaka á og klára 
kappaksturinn rólega. Liðið tók 
sína ákvörðun en Seb tók aðra. 
Þrátt fyrir það verður staðið með 
honum eins og venjulega,“ sagði 
Webber alveg hundfúll.

Vettel á að hafa beðist af-
sökunar en hann vildi lítið ræða 
atvikið við fjölmiðla.

„Þetta er eðlilega mikið hita-
mál og við verðum að útkljá þetta 
mál innan okkar herbúða. Ekki í 
fjölmiðlum,“ sagði Vettel.

Lewis Hamilton varð þriðji, rétt 

á undan liðsfélaga sínum, Nico 
Rosberg, sem vildi ólmur kom-
ast fram úr en var bannað það af 
Ross Brawn, liðstjóra Mercedes. 
Hamilton gat ekki sótt á Red Bull-
mennina því hann þurfti að spara 
eldsneytið um borð.

Fernando Alonso flaug út af 
brautinni þegar aðeins einn 
hringur var búinn af kapp-
akstrinum. Hann eyðilagði fram-

vænginn í þriðju beygju eftir 
ræsingu þegar hann ók örlítið 
aftan í bíl Vettels. Alonso lauk 
ekki mótinu og sama máli gegndi 
um báða Force India-bílana og 
Pastor Maldonado.

Vettel er kominn í forystu í 
stigamótinu því Kimi Räikkönen 
átti í basli með bílinn og lauk 
mótinu í sjöunda sæti. 
 birgirh@frettabladid.is

Vettel stal sigrinum 
af liðsfélaga sínum
Lítil hamingja var í herbúðum Red Bull-liðsins eft ir að Sebastian Vettel tók fram 
úr félaga sínum, Mark Webber, og stal sigrinum í Malasíu þrátt fyrir að hafa 
fengið skipanir um að gera það ekki. Webber var mjög ósáttur í lok mótsins.

SÚRSÆTUR SIGUR  Webber svalar þorstanum á meðan Vettel fylgist með hálf-
skömmustulegur. NORDICPHOTOS/GETTY

BLAK Stjarna helgarinnar í blak-
inu er Elsa Sæný Valgeirsdóttir, 
en hún varð tvöfaldur bikarmeist-
ari í gær. Fyrst sem þjálfari kar-
laliðs HK og síðan sem leikmaður 
kvennaliðs HK.

„Það er ekki hægt að kvarta 
yfir þessum degi og helginni í 
heild sinni. Ég var aldrei í vafa 
með strákana en það er erfiðara 
þegar maður keppir sjálfur. Ég 
hafði samt trú á þessu og þetta var 
æðislegt,“ sagði Elsa, en hvort var 
skemmtilegra að vinna sem leik-
maður eða þjálfari?

„Það er erfið spurning. Það var 
ótrúlega gaman að vinna sem leik-
maður með systur minni en það 
var líka mjög ljúft að vinna sem 
þjálfari. Þetta var allt sætt.“

Elsa Sæný er að þjálfa blak 
í fyrsta skipti og fór beint í að 
þjálfa stráka en það eru ekki beint 

margar konur í því. „Þetta hefur 
gengið mjög vel. Þeir hafa tekið 
mér mjög vel og ekkert vesen. Það 
er auðveldara að þjálfa stráka en 
stelpur. Ég væri ekki til í að taka 
stelpulið að mér. Ég veit hvernig 
stelpur eru. Það þarf oft að fara 
fínna í hlutina og það ekki alltaf 
mín sterka hlið,“ sagði Elsa, en 
hún lét sína menn hafa það óþveg-
ið í leikhléi í gær og fór það leikhlé 
sem eldur í sinu um internetið í 
gær. Ræðan virkaði því eftir hana 
sneru hennar menn leiknum við.

„Stundum þarf að fara svona 
að hlutunum en það er leiðinlegt 
að verða þekkt fyrir svona. Það 
fer mér ekki. Svona er þetta samt 
stundum. Það þarf að byrsta sig. 
Ég hefði ekki getað talað svona 
við stelpur. Það hefði engan veg-
inn gengið upp.“ 
 - hbg

Auðveldara að þjálfa 
stráka en stelpur
Elsa Sæný Valgeirsdóttir vann tvöfalt í blakinu í gær.

STJARNA HELGARINNAR Elsa Sæný fagnar hér eftir að hafa stýrt karlaliði HK til 
sigurs í Asics-bikarnum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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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

Prófaðu bökuðu kjúklingabringurnar, fylltar 
með ferskum kryddjurtum og rjómaosti, ásamt 
fylltum paprikum. Bragðlaukarnir verða ekki 
sviknir af þessari hollustu.

gottimatinn.is. Uppskriftavefurinn er jafn 
aðgengilegur í tölvunni, spjaldtölvunni og 
snjallsímanum.
 

bakaðar
kjúklingabringur

Hollustan hefst á gottimatinn.is 

17.05 Simpson-fjölskyldan  (3:22)
17.30 ET Weekend  
18.15 Gossip Girl  (5:24) 
19.00 Friends  (1:25) 
19.25 How I Met Your Mother  (15:24) 
20.15 Don‘t Tell the Bride  (1:6) Bresk-
ir raunveruleikaþættir um pör í hjóna-
bandshugleiðingum sem fá 25.000 pund 
til þess að halda draumabrúðkaupið. Í 
hverjum þætti er fylgst með nýju pari 
en það er þó hængur á því parið verður 
að vera aðskilið í þrjár vikur eða fram að 
stóru stundinni. Brúðguminn þarf síðan 
að sjá um allan undirbúning, allt frá því 
að velja borðbúnað til brúðarkjóls, brúð-
inni til mikilla mæðu.
21.15 FM 95BLÖ
21.40 The Lying Game  (7:20) Spennu-
þættir frá höfundi Pretty Little Liars, 
og fjalla um eineggja tvíburasystur sem 
voru aðskildar við fæðingu. Örlög þeirra 
urði gjörólík, önnur ólst upp í fátækt, 
hin í vellystingum. Þegar sú fyrrnefnda 
kemst að sannleikanum ákveður hún að 
hafa uppi á systur sinni, þá fara dular-
fullir atburðir að gerast.
22.25 The O.C  (14:25) 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. 
23.10 Don‘t Tell the Bride  (1:6)
00.05 FM 95BLÖ  
00.30 The Lying Game  (7:20) 
01.10 The O.C  (14:25)
02.00 Tónlistarmyndbönd

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 stjörn-
urnar 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 Orð kvöldsins 22.15 
Samfélagið 22.30 Albúmið: Purple Rain -  Prince 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 KL. 21.35
Swimming with Killer Whales 
Merkileg heimildarmynd frá BBC um háhyrn-
inga, sem eru af mörgum talin einhver 
hættulegustu dýr hafsins og myndi 
fáum detta í hug að sækja mikið í 
nálægð við þá í hafi nu. Dr. Ingrid 
Visser er hreint ekki á sama máli 
og hefur kynnt sér lifnaðarhætti 
háhyrninganna til hins ýtrasta. Við 
rannsóknir sínar komu í ljós óvenju 
mörg dauðsföll innan hóps háhyrn-
inga og í kjölfarið komu í ljós 
afar skuggalegar staðreyndir 
um lífríki hafsins.

08.00 Morgunstundin okkar
12.00 Heimskautin köldu–  Á hjara 
veraldar (1:6) (Frozen Planet) (e)
12.50 Heimskautin köldu - Á töku-
stað (1:6) 
13.00 Ísþjóðin með Ragnhildi Stein-
unni (1:8) (e)
13.30 Andraland (1:7) (e)
14.00 Hvolpalíf (1:8) (Valpekullet) (e)
14.30 Flikk Flakk (1:4) (e)
15.15 Hrúturinn Hreinn
15.22 Fum og fát
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 (5:8) 
(Arkitektens hjem) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Dýra líf - Apasaga–  Apasaga 
(3:5) (Planet Earth Live: A Monkey‘s Tale) 
21.00 Löðrungurinn (4:8) (The Slap)  
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn
22.55 Glæpurinn III (7:10) 
(Forbrydelsen III) (e)  Atriði í þáttunum 
eru ekki við hæfi ungra barna.
23.55 Kastljós (e)
00.20 Fréttir

08.00 Dr. Phil
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.00 Kitchen Nightmares (9:13)
16.45 Judging Amy (6:24)
17.30 Dr. Phil
18.15 Top Gear USA (5:16)
19.05 America‘s Funniest Home 
Videos (9:48)
19.30 Will & Grace (23:24)
19.55 Parks & Recreation (20:22) 
Leslie fer í kappræður við helsta keppi-
naut sinn á meðan sambandsslit eru 
yfir vofandi á deildinni.
20.20 Hotel Hell (5:6)  Skemmtileg 
þáttaröð frá meistara Gordon Ramsey 
þar sem hann ferðast um gervöll Banda-
ríkin í þeim tilgangi að gista á verstu 
hótelum landsins. Míkróstjórnun er sem 
myllusteinn um rekstur þessa hótels og 
bregður Ramsey á það ráð að fá hótel-
stjórann af stóru hóteli í heimsókn.
21.10 Hawaii Five-0 (5:24)  Steve 
McGarrett og félagar handsama hættu-
lega glæpamenn í skugga eldfjallanna á 
Hawaii í þessum vinsælu þáttum. Trúar-
athafnir virðast hafa eitthvað að gera 
með morð sem framið er á Hrekkjavöku.
22.00 CSI (12:22)  Ted Danson er í hlut-
verki Russel, yfirmanns rannsóknar-
deildarinnar í Las Vegas. Þegar morð er 
framið á hæfileikaríkum tennisleikara 
þarf rannsóknardeildin að komast að því 
hvort fortíð eða nútíð eigi í hlut.
22.50 CSI (22:23)  Gamall og góður 
þáttur um rannsóknardeildina undir 
stjórn Gil Grissom. 
23.30 Law & Order: Criminal Intent 
(5:8)
00.20 The Bachelorette (7:10)
01.50 Hawaii Five-0 (5:24)

06.00 ESPN America 07.10 Arnold Palmer 
Invitational 2013 (4:4) 10.10 Golfing World 
11.00 Arnold Palmer Invitational 2013 (4:4) 
16.00 Tavistock Cup 2013 (1:2) 21.00 Arnold 
Palmer Invitational 2013 (4:4) 00.00 ESPN 
America

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm in the Middle  (18:25)
08.30 Ellen  (52:170) 
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  (110:175) 
10.15 Wipeout  
11.05 Drop Dead Diva  (8:13) 
11.50 Hawthorne  (4:10) 
12.35 Nágrannar
13.00 Frasier  (23:24) 
13.20 America‘s Got Talent  (5:32) 
 (6:32)
14.50 ET Weekend  
15.35 Barnatími Stöðvar 2
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen  (55:170) 
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  (17:24) 
19.40 The Middle  (17:24)
20.05 Glee  (12:22) 
20.50 Covert Affairs  (15:16) 
21.35 Swimming with Killer Whales 
 Heimildarmynd frá BBC um háhyrninga, 
sem eru af mörgum talin einhver hættu-
legustu dýr hafsins. Dr. Ingrid Visser er 
hreint ekki á sama máli og hefur kynnt 
sér lifnaðarhætti háhyrninganna til hins 
ítrasta. Við rannsóknir sínar komu í ljós 
óvenju mörg dauðsföll innan hóps há-
hyrninga og í kjölfarið komu í ljós afar 
skuggalegar staðreyndir um lífríki hafs-
ins.
22.30 Man vs. Wild  (15:15) 
23.15 Modern Family  (15:24) 
23.40 How I Met Your Mother  (14:24) 
00.10 Two and a Half Men  (8:23) 
00.35 White Collar  (1:16) 
01.20 Episodes  (5:7) 
01.50 The Killing  (8:13)
02.35 Cattle Call  
04.00 Swimming with Killer Whales
04.50 Covert Affairs  (15:16) 
05.35 Fréttir og Ísland í dag

12.45 Pétur og kötturinn Brandur 2
14.05 Big Miracle
15.50 Cyrus
17.20 Pétur og kötturinn Brandur 2
18.40 Big Miracle  
20.25 Cyrus
22.00 The Descendants
23.55 The Special Relationship  
01.25 College  
03.00 The Descendants 

18.20 Doctors  (162:175)
19.00 Ellen
19.40 Í sjöunda himni með Hemma 
Gunn
20.40 Eldsnöggt með Jóa Fel
21.05 The Practice  (9:13) 
21.50 Friends  (5:24) 
22.15 Game of Thrones  (7:10)  (8:10) 
00.10 Í sjöunda himni með Hemma 
Gunn
01.10 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.40 The Practice  (9:13) 
02.25 Tónlistarmyndbönd Popptíví

07.00 Harry og Toto
07.10 Elías
07.20 Áfram Diego, áfram! 
07.45 Waybuloo
08.05 Svampur Sveinsson  
08.25 Latibær  (5:18) 
08.50 Dóra könnuður
09.15 Doddi litli og Eyrnastór
09.25 UKI  
09.30 Strumparnir  
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  (15:45) 

15.20 Meistaradeild Evrópu í hand-
bolta: Füchse Berlin - Atletico 
Madrid
16.45 Meistaradeild Evrópu í hand-
bolta: Kiel - Medvedi
18.10 Einvígið á Nesinu
19.00 Dominos deildin: Njarðvík - 
Snæfell  BEINT
21.00 Meistaradeildin í handbolta: 
markaþáttur
21.30 Meistaradeild Evrópu: frétta-
þáttur
22.00 Dominos deildin: Njarðvík - 
Snæfell  

20.00 Bubbi og Lobbi,kosningakronika 20.30 
Eldhús meistaranna 21.00 Frumkvöðlar 21.30 
Suðurnesjamagasín

18.00 Premier League Review Show 
2012/13
18.55 Alfonso  Frábær þáttur um 
marga af bestu knattspyrnumönnum 
sögunnar.
19.20 Tottenham - Chelsea
21.05 1001 Goals  Bestu mörk úrvals-
deildarinnar frá upphafi.
22.00 Premier League Review Show 
2012/13
23.00 Football League Show 2012/13
23.30 Liverpool - Southampton  

1 Apasaga  „Ég 
horfi  mikið á 
fræðsluþættina 

á Rúv. Ég get von-
andi slegið um mig 

í einhverju partíi 
með fróðleik 

úr þessum 
apaþætti.“

2 Hawaii Five-O  
„Þetta er ekta 
glæpaklisju-

þáttur þar sem 
maður þarf ekkert 
að hugsa. Það skiptir 
engu máli hvort þú 
sást síðasta þátt eða 
ekki.“

3CSI  „Eft ir fullt 
af fróðleik og 
tvo einfalda en 

góða glæpaþætti 
er passlegt að líta 
aðeins í Sagan öll og 
fara að sofa.“

Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA?
VALGEIR MAGNÚSSON UMBOÐSMAÐUR

Stundum vil 
ég horfa á 

innihaldsríka 
þætti í sjónvarp-
inu en stundum 
vil láta mata mig 
og horfa á eitt-
hvað þar sem ég 
þarf ekkert að 
hugsa.



Mjög sterkt og vandað gormakerfi  

Má snúa, tveir svefnfletir gefa tvöfalt betri endingu

Þykkt efnismikið bólsturlag á sfvefnflötum gefur meiri  

þægindi og endingu.

Stífir kantar tryggja stærri svefnflöt    

Á hverri dýnu eru tveir misstífir svefnfletir

Mjög vandaður og sterkbyggður undirdívan klæddur   

svörtu eða hvítu leðurlíki og áföstum fótum í sama lit   

Satin sængurver
Frá Fussenegger
Mikið úrval

Tilboð
Verð frá: 14.630.-

Tilboð
21.520.-

Verð áður: 26.900.-

Tilboð
10.960.-

Verð áður: 13.700.-

SATIN SÆNGURVER
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TIN SÆ

Tilbo

GURVE

MMMjjjööög sttterkkkttt og vandddaððð gormakkkerfffiii 

Tilboð
19.920.-

Verð áður: 24.900.-

Hrúgöld
Margir litir
Flott gjöf í unglinga
herbergið

DÚNSÆNG/HEILSUKODDI

VAXTALAUSAR GREIÐSLUR Í 12 MÁNUÐI*

>  Mörkinni 4  >  108 Reykjavík  >  Sími: 533 3500
>  Hofsbót 4 >  600 Akureyri  >  Sími: 462 3504
>  www.lystadun.is

90 x 200 cm 
Verð: 74.480.-

120 x 200 cm 
 Verð: 93.250.-

140 x 200 cm 
 Verð: 103.120.-
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Forsvarsmenn kvikmyndarinnar Vonarstræti hafa aug-
lýst eftir fólki til að taka þátt í stóru atriði sem verður 
tekið upp á þriðjudaginn. Það gerist í samkvæmi árið 
2006 í ótilgreindum banka. Um sextíu til sjötíu manns 
vantar í atriðið.

Aðspurður segir leikstjórinn Baldvin Z að tökur 
á Vonarstræti hafi gengið mjög vel en þær hófust í 
febrúar. Eitt atriði var tekið upp um daginn á skemmti-
staðnum Óbladí þar sem allir helstu utangarðsmenn 
Reykjavíkur voru samankomnir. „Þeir voru mjög 
skemmtilegir,“ segir Baldvin Z um utangarðs mennina. 
Í atriðinu var drukkið tólf ára gamalt viskí, sem að 
sjálfsögðu var ekki alvöru viskí. „Þetta var alltaf jafn-
svekkjandi fyrir þá. En þeim fannst rosalega gaman 
að taka þátt í að leika í þessari mynd og þeir stóðu sig 
frábærlega.“

Vonarstræti, sem verður frumsýnd snemma á 
næsta ári, er dramatísk en um leið fyndin samtíma-
saga. Í stærstu hlutverkum eru Hera Hilmars dóttir, 
Þorvaldur Davíð Kristjánsson og Þorsteinn Bach-
mann. Í smærri hlutverkum eru Edduverðlaunahafinn 

Theódór Júlíusson, Lilja Guðrún Þorvaldsdóttir, Elma 
Lísa Gunnars dóttir, Björn Hlynur Haraldsson, Sveinn 
Ólafur Gunnars son og Anna Lísa Hermannsdóttir.  - fb

Vantar hóp fólks í bankaatriði
Auglýst eft ir fólki til að taka þátt í stóru atriði í kvikmyndinni Vonarstræti.

HÖFUNDAR  Leikstjórinn Baldvin Z og Birgir Örn steinarsson 
eru handritshöfundar Vonarstrætis. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

„Það þýðir ekkert að standa á sviðinu og 
kunna ekki þessa texta. Þetta verður möppu-
laust „show“,“ segir Friðrik Ómar. Söngvar-
arnir í sýningunni Saga Eurovison, Friðrik 
Ómar, Regína Ósk og Selma Björnsdóttir, 
hafa verið í stífri tungumála- og framburðar-
kennslu að undanförnu. Þau þurfa að syngja á 
fjölmörgum snúnum erlendum tungumálum í 
sýningunni, þar á meðal hebresku, úkraínsku, 
frönsku, slóvensku, ítölsku og þýsku.

„Þetta gengur ótrúlega vel. Það einhvern 
veginn liggur ótrúlega vel fyrir okkur að 
syngja á fullt af tungumálum. Við tökum 
þessa sýningu eins og leiksýningu. Við erum 
búin að æfa í mánuð og eigum sex vikur eftir. 

Þetta er ekkert sveitaball,“ segir Friðrik 
Ómar og hlær. 

Ellefu tónleikar eru fyrirhugaðir víða um 
land þar sem saga Eurovision-keppninnar 
verður rakin frá árinu 1956 til dagsins í dag. 
Fyrstu tónleikarnir verða í Hofi á Akureyri 19. 
apríl en þeir stærstu verða í Eldborg í Hörpu 4. 
maí. „Við förum þrjá hringi í kringum landið. 
Ég fékk frænda minn, sem er með meirapróf, 
til að keyra okkur. Fyrst ætluðum við að keyra 
sjálf en þetta er svo þétt prógram að við verð-
um að hvílast eitthvað,“ segir Friðrik Ómar, 
sem vonast til að sýningin fari til útlanda í 
framtíðinni. „Þetta „show“ er „international“. 
Við erum ekki að tjalda til einnar nætur.“  - fb

Syngja bæði á hebresku og úkraínsku
Friðrik Ómar, Regína Ósk og Selma Björns eru í stífri framburðarkennslu fyrir tónleikaröð.

EUROBANDIÐ  Eurobandið með þau Friðrik Ómar, 
Selmu Björnsdóttur og Regínu Ósk í fararbroddi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Svandís Dóra Einarsdóttir fer með 
hlutverk í leikritinu Hvörfum sem 
fjallar um Guðmundar- og Geir-
finnsmálið. Hún er dóttir Einars 
Bollasonar, sem sat saklaus í ein-
angrun í 104 daga við rannsókn 
málsins. 

„Rúnar Guðbrandsson leikstjóri 
hringdi í mig og spurði hvort ég 
vildi vera með,“ segir Svandís Dóra, 
sem þurfti að hugsa sig um í dálítinn 
tíma. Hún ákvað fyrst að bera málið 
undir foreldra sína. „Þau vissu ekk-
ert að það ætti að setja þetta upp og 
að sjálfsögðu brá þeim svolítið. En 
þau sögðu að þetta mál væri búið og 
að þau treystu mér. Ég treysti líka 
fólkinu sem ég er að vinna með til 
að búa til góða sýningu. Þegar ég sá 
hvernig það nálgaðist þetta og hvað 
það ætlaði að gera með þetta mál 
sannfærðist ég.“ 

Rithöfundurinn Sjón skrifar 
handritið í samvinnu við Stefán Hall 
Stefánsson og leikstjórann Rúnar. 
Auk Svandísar Dóru eru í leikhópn-
um Ólafur Darri Ólafsson, Árni 
Pétur Guðjónsson, Birna Hafstein, 
Arnar Jónsson, Friðrik Friðriksson 
og Stefán Hallur Stefánsson. Guðni 
Franzson sér um tónlistina og Eva 
Signý Berger hannar leikmynd. Sýn-
ingin verður sett á fjalirnar í Þjóð-
leikhúsinu 4. maí.

Að sögn Svandísar Dóru byggir 
leiksýningin fyrst og fremst á stað-
reyndum úr skýrslunum í tengslum 
við málið. „Mér fannst flott að þeir 
eru ekki að búa til neina píslarvætti 
eða leggja neinn dóm á eitt eða neitt. 
Það er bara verið að skapa sýningu 
út frá staðreyndum.“

Persóna Einars, föður hennar, 
kemur við sögu í sýningunni en 
nöfn hans eða annarra í tengslum 
við málið koma ekki fram. „Þeir eru 
þarna fjórmenningarnir, krakkarn-
ir, lögreglan og yfirvöld.“ 

Svandís Dóra var ekki fædd þegar 
atburðirnir áttu sér stað árið 1976. 
Hún kom ekki í heiminn fyrr en átta 
árum síðar. 

Aðspurð segist hún ekki kvíða 
sérstaklega fyrir hlutverkinu þrátt 
fyrir að það standi henni mjög 
nærri. „Maður fær alltaf hnút í 
magann fyrir hverja sýningu, hvort 

sem það er þessi eða einhver önnur. 
Ég nálgast þetta eins og allar mínar 
sýningar. En þarna verður margt 
sem mun koma fólki á óvart.“ 

 freyr@frettabladid.is

Bar hlutverkið fyrst 
undir foreldra sína 
Svandís Dóra Einarsdóttir, dóttir Einars Bollasonar, fer með hlutverk í Hvörfum. 

TALAÐI VIÐ MÖMMU OG PABBA  Svandís Dóra bar hlutverkið í leikritinu undir 
foreldra sína áður en hún samþykkti að vera með. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Það er lagið Perfect Day með Lou 
Reed.“
Íris Helga Baldursdóttir skólastjóri 

Árið 1976 sat Einar Bollason, ásamt þremur öðrum, saklaus í 105 daga í 
einangrun í Síðumúlafangelsinu eftir að Erla Bolladóttir og aðrir sakborn-
ingar í Geirfinnsmálinu höfðu bendlað hann við málið. Síðar meir fékk 
hann bætur frá ríkinu vegna þess.
Einar, sem er fyrrverandi körfuboltamaður og -þjálfari, er einn stofnenda 
ferðaþjónustufyrirtækisins Íshesta, sem fagnaði þrjátíu ára afmæli sínu 
í fyrra. Um svipað leyti lét hann af starfi framkvæmdastjóra. Í fyrra var 
Einar í hópi fimm fjárfesta sem keyptu nokkur af þekktustu hótelum 
landsins, þar á meðal Hótel KEA á Akureyri og Hótel Borg í Reykjavík. 

Í einangrun í Síðumúlafangelsi

Þar sem Alpafjöllin teygja sig suður 
á Ítalíu liggja nokkur undurfögur 
stöðuvötn, sum tilheyra alfarið Ítalíu, 
önnur eiga líka landamæri að Sviss. 
Í þessari fallegu ferð gefst einstakt 
tækifæri til að kynnast nánar þessu 
einstaka svæði á Norður-Ítalíu.
Fararstjóri: Hlíf Ingibjörnsdóttir

Um ferðina:

LÁGMÚLI 4 108 RVK | S. 585 4000 | URVALUTSYN.IS

á mann í tvíbýli. 
Gist verður við Lago Maggiore í 
4 nætur og við Comovatn í 3 nætur.

192.600 KR.-

Ítalía heillar
11. - 18. júní

Mjög mikið innifalið

Meðal efnis í blaðinu eru siðir og venjur, 
veislumatur, förðun, brúðkaupsmyndir ásamt 
ýmsu skemmtilegu tengdu brúðkaupinu.

Tryggið ykkur pláss sem allra fyrst.

Umsjón auglýsinga  
í Brúðkaupsblaðið eru:

Elsa 
s: 512-5427 
elsaj@365.is 

Jóna María
s: 512-5473 
jmh@365.is

BRÚÐKAUPSBLAÐ
FRÉTTABLAÐSINS  
KEMUR ÚT MIÐVIKUDAGINN 27. MARS



Einstakt tækifæri til að upplifa dans tónverk sem 
breytt hafa tónlistarsögunni og sjá nútímaleg og 
klassísk dansverk við lifandi flutning Sinfóníunnar 
á Eldborgarsviði Hörpu.
Aðeins tvær sýningar.

Dansar í Eldborg njóta stuðnings

Miðasala hefst í dag kl. 12:00 á listahatid.is og í miðasölu Hörpu í síma 528 5050

Frægustu danstónverk Stravinskys 
á Listahátíð í Reykjavík 
24. maí, kl. 19:30
25. maí, kl. 15:00 
@ Harpa, Eldborg 
kr. 3.000—8.900

Samstarfsverkefni Íslenska dans-
flokksins, Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands, Hörpu og Listahátíðar 
í Reykjavík með þátttöku Lista-
háskóla Íslands.

www.listahatid.is

N 27
2013

Listahátíð
í Reykjavík

Dansar í Eldborg 
Íslenski dansflokkurinn & Sinfóníuhljómsveit 
Íslands — Vorblótið & Petrúska
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið

NÝ
KILJA

„Snjöll og  
margbrotin.“
S U N D A Y  T I M E S

RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM 
EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM

stta úrval landssinnss aaff hheeiillssuddýýnnuum.esMMe

HHeiillssuuddýýnnuurr íí öölllluum sssttæærrððuumm
-- úúr öölllluuumm efnumm.

RRúúmmGGootttt eerr eeiini aaððiillliinnnnn áá ííssllanddii
sseemm bbýýððuurr uuppá  llleeeggguugrreeiininggu.

FFAGGLEG RÁÐGJÖF OG
FRÍ LEGUGREINING

FERMINGARTILBOÐ

LEGUGREINING - BETRI SVEFN - BETRI HEILSA
12 mánaða vaxtalaus VISA / EURO greiðsludreifing*

Tilboð á arineldstæðum
20-65% afsláttur
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3344444...9900000000

Veerð::
4444..99000000

VVVV rð ffrááVVeerð fráááá
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Þórhildur gerir ráð fyrir að 
hætta sem dómari
Fréttakonan og Gettu betur-dómar-
inn Þórhildur Ólafsdóttir gerir ráð 
fyrir því að hennar tíma í dómara-
sætinu sé lokið, en eins og flestir 
vita lauk Gettu betur þetta árið á 
laugardaginn. Þórhildur hefur verið 
dómari undanfarin tvö ár og segir á 
Facebook-síðu sinni að tíminn hafi 
verið lærdómsríkur. Hún segir tvö 
ár „temmilegt“ 
og því taki 
væntanlega 
einhver önnur 
við á næsta 
ári. Aðdáendur 
Þórhildar hljóta 
þó að skora á 
hana að halda 
áfram þriðja 
árið í röð. - þeb

1 Íslendingar létust í fallhlífarstökki á 
Flórída

2 Sefur í búri 
3 Fallhlífarnar opnuðust ekki 
4 Voru í sínu þriðja stökki
5 MR-ingar fögnuðu sigrinum vel

Smekkleysa og lúðagangur
Snorri Ásmundsson myndlistarmaður 
er óhress með hvernig staðið var að 
kosningum í stjórn Samband íslenskra 
myndlistarmanna, SÍM, nýverið. 
Snorri telur konur í SÍM hafa bundist 
samtökum um að kjósa ekki karla 
og þykir lítið til jafnréttisins koma. Á 
Facebook-síðu Snorra mátti á föstu-
dag lesa harðorða klausu þar sem 
hann sakaði eina stjórnarkonu SÍM 
um að hafa sent fjöldapóst á konur í 
félaginu þar sem þeim var uppálagt 
að kjósa aðeins konur í stjórnina. 
Árangurinn hafi orðið sá að af þremur 
nýjum stjórnarmönnum séu þrjár kon-

ur. Snorri lýkur færslunni 
með þessum orðum: 
„Engin lög brotin en 
fullkomin smekkleysa 
og lúðagangur að 
mínu mati og breytti 
viðhorfum mínum til 

félagsins. Því 
ég er jafn-
réttissinni 
og ég 
þoli ekki 
samsæri 
af neinum 
toga.“   - fsb
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