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N ýtt útihúsgagn, steinsteyptan garðbekk, unnu þær Rúna Thors vöruhönnuður og Hildur Stein-þórsdóttir arkitekt, í samvinnu við Fab-
Lab á Sauðárkróki og SteypustöðinaBekkurinn kemur á

steypustöðina gekk frábærlega vel.“Bekkurinn fékk nafnið Klettur og segir Rúna þær hafa sótt innblásturinn
í náttúruna og einnig hafi þt

HANNA ÚR STEYPUÍSLENSK HÖNNUN  Rúna Thors og Hildur Steinþórsdóttir nýttu sér innlenda 

framleiðslumöguleika og tækni þegar þær hönnuðu bekkinn Klett. 

Heimilisúrgang, svo sem matarleifar eins og ávexti, 
grænmeti, brauð, eggjaskurn, kjöt, fisk, tepoka og 
kaffikorg er hægt að nýta við heimajarðgerð. Að auki 
er hægt að nýta nær allan úrgang sem til fellur í garð-
inum. Við jarðgerð er lífrænum úrgangi breytt í moltu.

Umhverfisátak

ÁFERÐ OG FORM Í steypunni felast miklir möguleikar hvað form varðar. Á hliðum bekkjarins má sjá textíláferð sem unnin var upp úr 

ljósmyndum af smágróðri. 
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Eignamiðlun kynnir: Glæsilegt 
endaraðhús. OPIÐ HÚS í 
Blikahjalla 6, Kópavogi, á 
morgun kl. 17.15 til 17.45.

T vílyft 198,3 fm endaraðhús 
á fallegum útsýnisstað. Á 
neðri hæðinni er innbyggð-

ur bílskúr, forstofa, eitt herbergi, 
snyrting, innra hol og um 50 fm 
útgrafið rými sem skiptist í her-
bergi, stórt fataherbergi og 
geymslu. Húsið er því tæplega 250 
fm að stærð. Á efri hæðinni eru 
stórar, glæsilegar stofur, eldhús, 
þvottahús, baðherbergi og tvö

Innangengt er í um 32 fm bíl-
skúr Ú h li

úr holinu (til norðurs) er baðher-

Endaraðhús í Kópavogi

Glæsilegt endaraðhús við Blikahjalla í Kópavogi. 
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Erla Dröfn 
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Viltu selja?
Vegna mikillar sölu vantar mig 2ja  
og 3ja herbergja íbúðir í hverfum 
101 og 105 Reykjavík.  
Ákveðnir kaupendur  
bíða eftir réttu  
eigninni.

vík.
ur 

Talaðu endilega 
við Auði í síma  
824-7772 eða  

audur@fasteigna-
salan.is
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Þriðjungur tryggur
Rúmlega tveir af hverjum þremur 
kjósendum Samfylkingarinnar og 
VG í síðustu kosningum ætla að 
kjósa aðra flokka samkvæmt könnun 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2. 4
Skák frá fyrsta degi   Nefnd 
ráðherra vill innleiða skákkennslu í 
grunnskólum. Skólastjórnendur eru 
jákvæðir. 2
Börn dóu í loftárás NATO   Ellefu 
börn á aldrinum eins til tólf ára létu 
lífið í loftárás NATO í Afganistan. 8
Vill ræða næturveiði  Þjóðgarðs-
vörður vill ræða við veiðimenn um 
bann við næturveiði í Þingvalla-
vatni. 10

SPORT Ísland tryggði sér sæti á EM í 
Danmörku með góðum sigri á Slóveníu 
í Laugardalshöllinni í gær. 24

  Verjum Mývatn
   Enga Bjarnarflagsvirkjun
       Náttúruverndarsamtök Íslands

MILT MOCCA 
OG KÓKOS-
BOOST

1 lítið   Hreint Skyr.is
0,5 dl   sterkt kaffi
1 dl   kókosmjólk
½   lítill banani
6-8   ísmolar

0,5 dl   sterkt kaffi
1 dl   kókosmjólk
½   lítill banani
6-8   ísmolar

www.skyr.is

LÆKKUM 
VERÐ
Sjá auglýsingu á blaðsíðu 5

LANDVERND Landgræðsla ríkisins, 
ásamt öðrum, hyggst kæra nýlegan 
úrskurð sem veitir bændum heimild 
til að beita fé á birkiskóg í Almenn-
ingum nærri Þórsmörk. Birkiskóg-
urinn  hefur verið friðaður og í upp-
græðslu frá árinu 1990.

Ítölunefnd, sem gefur út mat á 
hversu margt fé afréttur þolir, veitti 
bændum með upprekstrarrétt heim-
ild til að beita þar allt að 390 fjár. 

Sveinn Runólfsson landgræðslu-

stjóri var einn þriggja nefndar-
manna í ítölunefnd og skilaði hann 
séráliti um málið. Þar segir hann það 
vega þyngst að dreifð gróðursvæði 
á afréttinum verði iðulega fyrir 
skakkaföllum í öskufalli. 

Hann segir einnig afar brýnt að 
stuðla að öflugum birki- og víðigróðri 
sem víðast á afréttinum til að hindra 
öskufok. Það sé hins vegar ekki hægt 
samhliða beit á afréttinum sem er í 
nokkurri hæð.   - mlþ / sjá síðu 6

Landgræðslan kærir úrskurð nefndar sem heimilaði beit á Almenningum:

Bitist um beit í skógi við Þórsmörk 

Bolungarvík 0°   3 
Akureyri 0°   1
Egilsstaðir 0°   1
Kirkjubæjarkl. 3°   3
Reykjavík 4°   2

Hægviðri    Í dag verður hæg NA- eða 
breytileg átt, síst allra syðst. Stöku snjó- 
eða slydduél norðvestantil en annars 
bjart með köflum og úrkomulítið. 4

30 ÁRA AFMÆLISSÝNING  Meðlimir Perlunnar uppi á sviði í Borgarleikhúsinu í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LEIKLIST Leikhópurinn Perlan 
hélt vel heppnaða sýningu á 
Nýja sviði Borgarleikhússins í 
gær í tilefni þrjátíu ára afmælis 
síns. 

Tvö verk voru frumflutt, eða 
Ungi litli og Barn, Bjöllukór-
inn kom í heimsókn og einnig 
söngvarinn Páll Óskar Hjálm-
týsson. Látinna Perlufélaga var 
jafnframt minnst en hópinn 
skipa fatlaðir einstaklingar.

Aðspurð segir Sigríður 
Eyþórsdóttir, leikstjóri og 
umsjónarmaður Perlunnar, 
mjög gefandi að vinna með 
hópnum. „Sem gömul leikkona 
held ég að þetta sé hlutverkið 
mitt í lífinu. Það er voða gaman 
að sjá þau blómstra. Þarna er 
ekki bara verið að búa til leik-
ara heldur styrkir þetta sjálfs-
myndina og sjálfstraustið,“ 
segir hún. 

Alls skipa tíu manns leikhóp-
inn Perluna.   - fb

Leikhópurinn Perlan 30 ára:

„Gaman að sjá 
þau blómstra“

SKOÐUN Guðmundur Andri skrifar 
um leit að þjóðlegum gildum með 
lopapeysufári og lifrarpylsuáti. 13

ÖRYGGISMÁL Hluti af hitaveitu-
lögnum Orkuveitu Reykjavíkur 
(OR) í Skorradal er úr sér genginn 
og skapar stórhættu fyrir menn 
og dýr. Ein lögnin fór sundur í gær 
með þeim afleiðingum að þúsundir 
lítra af 90 gráðu heitu vatni láku út 
og mynduðu stóra tjörn. Sumarbú-
staðaeigendur á svæðinu, sem blaðið 
ræddi við, eru afar óánægðir og telja 
OR draga lappirnar í málinu.

Að sögn Péturs Davíðssonar, sem 
situr í hreppsnefnd Skorradals, fer 
lögnin í sundur einu sinni til tvisvar 
í mánuði.

Þegar veitunni var komið á fót, 

árið 1996, var hún lögð í plaströr. 
Orkuveitan hóf endurnýjun á rör-
unum árið 2007 en hefur aðeins náð 
að skipta út rúmum helmingi þeirra. 

Hitaveitulagnir OR sem liggja úr 
Deildatunguhver í Reykholtsdal yfir 
í Borgarnes eru einnig löngu komn-
ar á tíma. Þær voru lagðar fyrir 33 
árum og áttu þá að duga í tuttugu ár. 

„Ég er búinn að þrýsta á Orku-
veituna sem hefur brugðist við og 
endurnýjað hluta lagnarinnar en ég 
tel að það sé enn mikil hætta fyrir 
hendi,“ segir Sigurður Jakobsson, 
bóndi á Varmalæk. 

Gamla lögnin var að mestu leyti 

yfirbyggð en á 300-400 metra kafla 
er hún enn niðurgrafin. Að sögn 
Sigurðar stafar mikil hætta á þeim 
hluta enda er hann aðeins um fimm-
tíu metra frá bæjardyrunum. 

Lögnin hefur farið fjórum sinnum 
í sundur á síðustu tveimur árum. Í 
eitt skiptið lenti hross, sem Sigurður 
var að geyma fyrir mág sinn, ofan í 
sjóðheitu dýi sem hafði myndast og 
drapst. 

Eiríkur Hjálmarsson, upplýs-
ingafulltrúi OR, segir hættu vissu-
lega skapast þegar hitaveituæðar 
gefi sig. Unnið sé að endurnýjun á 
báðum þessum lögnum, um 20 millj-

ónir króna fari í lagnirnar í Skorra-
dal á næstu tveimur árum og um 80 
milljónir í Deildartungu á þessu ári.

„Það verður að segjast eins og er 
að fjárhagserfiðleikar hafa hægt á 
þessari nauðsynlegu endurnýjun.“ 
segir Eiríkur. - kh

Sjóðandi heitt vatn setur 
menn og dýr í stórhættu
Hitaveitulagnir OR á Vesturlandi eru úr sér gengnar. Hestur drapst þegar hann lenti í sjóðheitu dýi á Varma-
læk. Í Skorradal fer lögnin í sundur einu sinni til tvisvar í mánuði. Fjárhagserfiðleikar OR hægja á endurnýjun.

  Þó það sé búið að girða 
svæðið af held ég að krakk-

ar og aðrir geti engu að 
síður farið sér að voða á 

þessu svæði ef lögnin bilar
Sigurður Jakobsson,
bóndi á Varmalæk

  Þetta snýst um að 
reka fé eingöngu til að 
tryggja afréttareign og 
með því skaða hugsan-

lega áratuga langa 
gróðurframvindu. Það 

er algjörlega ótækt.
Hreinn Óskarsson, skógarvörður 

hjá Skógrækt ríkisins 

MENNING Bubbi Morthens talaði 
opinskátt um Guðmundar- og 
Geirfinnsmálið árið 1983. 30  
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Dyttað að dallinum

FYRIR FÓLKIÐ Í LANDINU

VIÐ HÖFUM …
þrefaldað 
nýsköpunarsjóð 
námsmanna

…

STEINUNN RÖGNVALDSDÓTTIR
10. SÆTI REYKJAVÍKURKJÖRDÆMI SUÐUR

MENNTAMÁL Sterk rök hníga að því 
að taka upp skákkennslu í grunn-
skólum landsins sem hluta af fastri 
stundaskrá. Könnun meðal skóla-
stjórnenda sýnir að 97% þeirra vilja 
taka þátt í tilraunaverkefni sem 
myndi innleiða kerfisbundna skák-
kennslu fyrir yngstu börnin inn í 
skólastarfið. 
Þetta er meðal þess sem kemur 
fram í skýrslu nefndar sem Katrín 
Jakobsdóttir, mennta- og menning-
armálaráðherra, skipaði í byrjun 
árs.  

Helstu rökin sem nefnd eru í 
skýrslunni fyrir því að taka upp 
skipulega skákkennslu í skólum 
eru uppeldisleg. Rannsóknir sýni að 
nemendur sem fá reglubundna skák-
kennslu verði námfúsari, hegði sér 
betur og öðlist meira sjálfstraust. 
Könnun nefndarinnar sýndi að 
skák er hluti af skólastarfinu í 73% 
grunnskóla. Sú iðkun er með ýmsu 
móti. Það sem stendur frekari skák-
iðkun fyrir þrifum er helst skortur á 
þjálfuðum kennurum og ekki síður 
að námsefni vantar, er mat skóla-
stjórnenda. 

Stefán Baldursson, skrifstofu-
stjóri menntamálaráðuneytisins, 
starfaði með nefndinni. Hann segir 
að stefnt sé að fundi með ráðherra 
um niðurstöður nefndarinnar og 
framhald málsins innan ráðuneyt-
isins, þar á meðal verður kostnaður 
greindur. 

Nefndina skipuðu þekktir skák-
meistarar og aðrir velunnarar skák-
listarinnar. Við spurningunni hvort 
niðurstaða nefndarinnar, jákvæðni 
hennar gagnvart skákkennslu í skól-
um, mótist ekki af skákáhuga nefnd-
armanna segir Stefán að vissulega 
sé ýmislegt annað í gangi í skóla-
kerfinu sem sé jákvætt og verð-

skuldi athygli. „En þetta skýrist 
af reynslu víða um heim þar sem 
skólayfirvöld eru að taka skákina 
upp í skólunum af ýmsum uppeldis-
legum ástæðum.“ 

Hér vísar Stefán til þess að til 
umræðu er innan Evrópusam-
bandsins og hjá Evrópuþinginu að 
taka skák kerfisbundið upp sem 
fag í skólum vegna árangurs sem 
skipuleg skákkennsla og skákiðkun 
er talin gefa í skólastarfi. Víða utan 
Evrópusambandsins, í ríkjum þar 

sem er mikil skákhefð, hefur skipu-
leg skákkennsla þegar verið tekin 
upp á undanförnum árum. Efnis-
lega eru niðurstöður nefndarinn-
ar þær sömu og annarrar nefndar 
með sama hlutverk, sem skipuð var 
af þáverandi menntamálaráðherra 
árið 2007. Stefán játar því að hrun-
ið haustið 2008 hafi haft mikið með 
það að gera að lítið varð úr verki, en 
nefndarstarfið núna sé einnig svar 
við því hversu verkefnið stóð stutt í 
fyrra skiptið.    svavar@frettabladid.is

Vilja kenna börnum 
skák frá fyrsta degi
Nefnd ráðherra vill innleiða skákkennslu í grunnskólum. Vill áætlun stjórnvalda 
um tilraunaverkefni valdra skóla í þrjú ár. Skólastjórnendur eru almennt jákvæðir. 

FJÖR   Sannað þykir að bæta megi skólastarf með markvissri skákiðkun í skólum.  
 MYND/HRAFN JÖKULSSONLést í bílslysi á 

Akrafjallsvegi
Stúlkan sem lést í bílslysi á 
Akrafjallsvegi skammt norðan 
Hvalfjarðarganga í fyrrinótt 
hét Lovísa 
Hrund Svav-
arsdóttir. 

Lovísa var 
fædd 5. októ-
ber árið 1995 
og því 17 ára 
gömul. Hún 
var búsett á 
Akranesi og 
nemandi í 
Fjölbrautaskóla Vesturlands á 
Akranesi.

Foreldrar hennar eru Svavar 
Skarphéðinn Guðmundsson og 
Hrönn Ásgeirsdóttir.

 - Nefndin leggur til að frá og með komandi hausti verði valdir tilteknir 
skólar af mismunandi stærð og gerð þar sem skákkennsla verði kerfis-
bundið innleidd í stundaskrá skólanna og kennd af kennurum skólans. 
 - Verkefnið gangi út frá því að hefja skipulega kennslu strax í 1. bekk og 
að henni sé fylgt eftir í þrjú ár hið minnsta, út 3. bekk.

 - Við kennslu yngstu barna fylgir einnig sá kostur að viðkomandi grunn-
skólakennarar þurfa nær ekkert að vita um skák til að geta þó verið öflugir 
skákkennarar–  það eitt að kunna mannganginn er nóg til að gera skák að 
lifandi leik í skólastofunni.

Tilraunaverkefni hefjist næsta haust

LÖGREGLUMÁL

Rán í Kópavogi
Tilkynnt var um rán í Kópavogi á 
laugardagskvöld. Ræninginn ógnaði 
pitsusendli með hnífi og hafði á brott 
með sér farsíma, skiptimynt og pitsur í 
hitakössum. 

Fjórir kærðir fyrir ölvun
Fjórir ökumenn voru kærðir fyrir ölvun 
við akstur á Stór-Reykjavíkursvæðinu á 
laugardagskvöld og tveir aðrir ökumenn 
voru stöðvaðir við akstur þar sem þeir 
höfðu neytt áfengis en voru undir 
refsimörkum.    

Sparkaði í höfuð manns
Tilkynnt var um líkamsárás við veit-
ingahús í miðborginni um fimmleytið 
aðfaranótt sunnudags. Var einn hand-
tekinn grunaður um að hafa sparkað í 
höfuðið á manni. Sá slasaði var fluttur 
á slysadeild til aðhlynningar.  

DÝRALÍF Minna er um mink  á höfuðborgarsvæðinu 
nú en áður að sögn Þráins Sveinssonar, mein-
dýraeyðis hjá Reykjavíkurborg. Þó eru tugir 
minka drepnir í Reykjavík og 
nágrenni á ári hverju. 

„Þetta er bara partur af nátt-
úrunni, fólk þarf ekkert að vera hissa 
á því, ekkert frekar en að lóan komi,“ segir 
meindýraeyðirinn.

Að sögn Þráins hefur minkurinn enga hættu 
í för með sér fyrir menn og dýr. „Ekki nema að 
það sé farið að abbast eitthvað upp á þá, þá bíta 
þeir og verja sig eins og aðrar skepnur.“ 

Minkar sjást helst meðfram ám og vötnum. „Það er 

eitthvað um að þeir sjáist við Elliðaár og Elliðavatn og Korpu og þeir 
koma hérna niður að sjó. Þar sem er fiskur og æti þar er minkurinn. “
Rottuútköllum hefur einnig fækkað og segir Þráinn að  það megi að 
einhverju leyti rekja til forvarnastarfs sem hefur verið unnið á vegum 
borgarinnar. „Þá setjum við eitur í brunna fyrir rotturnar og leggjum 

gildrur fyrir minkana.  Það er alltaf eitthvað um rottur en þær koma 
til dæmis upp ef drenlagnir eru bilaðar hjá fólki. Þó að við séum 
kannski ekki sjálfir að drepa mikið af rottum þá er mikill fjöldi sem 
drepst af okkar völdum með eitrinu.“

Sjái fólk til minks hringir það á meindýraeyði. „Þá mætum við og 
leitum hann uppi. Við erum með hunda sem vísa okkur á hvar þeir eru. 
Við erum síðan með haglaskammbyssu og drepum þá með þeim.“ 
Að sögn Þráins kemur það fyrir að meindýraeyðar þurfi einnig að farga 
kanínum. Það telst þó til undantekninga þar sem þær eru friðaðar.   - hó

Meindýraeyðir segir forvarnastarf borgarinnar þegar farið að skila sér í fækkun :

Minna um rottur og mink í Reykjavík

Henný, er súrt að horfa upp á 
þessa hækkun?
„Já, neytendur geta ekki sætt sig 
við hana.“
Henný Hinz, hagfræðingur hjá ASÍ, segir að 
mögulegt sé að nýr sykurskattur sé notaður 
sem afsökun fyrir almennum verðhækk-
unum í verslunum.

BERGUR Í SLIPPNUM  Starfsmenn í Slippnum í Reykjavík eru nú í óða önn að 
mála skuttogarann Berg VE-44 frá Vestmannaeyjum. Bergur var tekinn upp í and-
litslyftingu í síðustu viku, en Grétar Þór Sævaldsson skipstjóri segir í samtali við 
Fréttablaðið að Bergur verði kominn á flot eftir nokkra daga, en eftir það taki við 
minniháttar vélaviðhald.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

AFGANISTAN,  AP   Martin Dempsey, formaður her-
foringjaráðs Bandaríkjanna, segir að varnar-
málaráðuneyti landsins, Pentagon, hafi styrkt eld-
flaugavarnir sínar og gripið til fleiri ráðstafana 
vegna þess að hann „getur ekki tekið áhættuna“ 
á því að Norður-Kórea efni ekki til hernaðarað-
gerða.

Eftir margra vikna hótanir um að refsa Suður-
Kóreu og Bandaríkjunum fyrir sameiginlegar her-
æfingar sínar, hafa yfirvöld í Norður-Kóreu sagt 
öðrum þjóðum að erfitt verði að tryggja öryggi 
diplómata í höfuðborg landsins Pjongjang frá og 
með næsta miðvikudegi.

Dempsey, sem var að ljúka heimsókn sinni til 
Afganistans, var spurður hvort hann sæi fyrir sér 
að Norður-Kórea myndi grípa til vopna á næst-
unni. „Nei, en ég get ekki tekið áhættuna á því að 
þeir geri það ekki,“ sagði hann. 

William Hague, utanríkisráðherra Bretlands, 
segir að ummæli Norður-Kóreu um diplómatana 
séu dæmigerð fyrir stjórnvöld sem nota mögu-
leikann á utanaðkomandi ógn til að réttlæta auk-
inn vígbúnað fyrir almenningi. „Ég hef ekki séð 

neina þörf til að bregðast við þessu með því að 
flytja diplómatana okkar þar í burtu,“ sagði Hague 
við BBC.   - fb

Formaður herforingjaráðs Bandaríkjanna tekur enga áhættu vegna N-Kóreu:

Eldflaugavarnirnar styrktar

HERFORINGJAR  Jung Seung-jo, formaður herforingjaráðs 
Suður-Kóreu, ásamt kollega sínum Martin Dempsey fyrir fund 
sem þeir áttu fyrir tveimur árum.    NORDICPHOTOS/GETTY

SPURNING DAGSINS
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JS Watch co. Reykjavik  
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Aðeins þriðjungur þeirra sem 
kusu annan hvorn stjórnarflokk-
inn í síðustu kosningum ætlar að 
kjósa sama flokk í komandi þing-
kosningum, samkvæmt niðurstöðu 
skoðanakönnunar Fréttablaðsins 
og Stöðvar 2.

Fylgi flokkanna hefur verið á 
mikilli hreyfingu síðustu vikur 
og mánuði. Algengt er að 30 til 40 
prósent kjósenda færi sig á milli 
flokka milli kosninga, en nú má sjá 
mun meiri hreyfingu hjá sumum 

flokkum og minni hjá öðrum.
Þeir kjósendur sem studdu 

Framsóknarflokkinn í síðustu 
kosningum virðast trúastir sínum 
flokki. Alls ætla 84,9 prósent 
þeirra sem kusu flokkinn síðast 
að gera það aftur núna. Af þeim 
sem ætla að leita á önnur mið eru 
langsamlega flestir, um 9,4 pró-
sent, sem ætla að kjósa Sjálfstæð-
isflokkinn.

Nær helmingur þeirra sem kusu 
Sjálfstæðisflokkinn í síðustu kosn-

ingum er líklegur til að kjósa aðra 
flokka í komandi þingkosningum. 
Alls sögðust 53,4 prósent þeirra 
sem kusu flokkinn síðast ætla að 
gera það aftur. Athygli vekur að 
þorri þeirra sem kusu Sjálfstæðis-
flokkinn síðast, 40,5 prósent, styð-
ur Framsóknarflokkinn í dag.

Tæpur þriðjungur þeirra sem 
kusu Samfylkinguna í síðustu 
kosningum, 32,6 prósent, myndi 
kjósa flokkinn yrði gengið til 
kosninga nú, samkvæmt könnun 

Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Stuðn-
ingsmenn flokksins í síðustu kosn-
ingum dreifast nokkuð víða nú. Um 
22,5 prósent styðja Framsóknar-
flokkinn, 13,5 prósent Bjarta fram-
tíð og níu prósent Lýðræðisvaktina.

Aðeins þrjátíu prósent þeirra 
sem studdu Vinstri græn í kosning-
unum 2009 myndu kjósa flokkinn 
yrði kosið nú. Um tuttugu prósent 
styðja Framsóknarflokkinn í dag, 
um sextán prósent Pírataflokkinn 
og tíu prósent Bjarta framtíð. 

Úrtakið í könnuninni var 1.231 
manns en hringt var þar til náðist 
í 800 samkvæmt lagskiptu úrtaki 
miðvikudaginn 3. apríl og fimmtu-
daginn 4. apríl. Þátttakendur voru 
valdir með slembiúrtaki úr Þjóð-
skrá. Svarendur skiptust jafnt eftir 
kyni og hlutfallslega eftir búsetu 
og aldri. Alls tók 64,1 prósent 
afstöðu til spurningar um fylgi við 
flokka en 67,1 prósent þátttakenda 
gaf upp hvað þeir kusu síðast.

 brjann@frettabladid.is

Þriðjungur tryggur stjórnarflokkum
Rúmlega tveir af hverjum þremur kjósendum Samfylkingarinnar og VG í síðustu kosningum ætla að kjósa aðra flokka samkvæmt könnun 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Nær helmingur Sjálfstæðismanna leitar á ný mið en Framsóknarmenn halda tryggð við sinn flokk.
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HVERT FER FYLGIÐ?
Fylgi fl okka í kosningunum 2009
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2013
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LÚXEMBORG, AP Stjórnvöld í Lúxemborg hafa 
opnað á möguleikann á því að auka gagnsæi í 
fjármálakerfi landsins, og styrkja samvinnu 
við erlend skattayfirvöld og sjálfvirka upplýs-
ingagjöf um innistæður í bönkum.

„Ólíkt því sem áður var, erum við ekki 
lengur alfarið mótfallin slíkum hugmyndum,“ 
sagði Luc Frieden, fjármálaráðherra Lúxem-
borgar, í samtali við þýskt dagblað í gær. 

„Við erum hlynnt auknu samstarfi við erlend 
skattayfirvöld.“

Þetta eru talsverð viðbrigði þar sem Lúxem-
borg hefur hingað til staðið vörð um banka-
leynd þrátt fyrir háværan orðróm um að þang-

að leiti auðmenn og fyrirtæki með fjármuni til 
að forðast að greiða af þeim skatta. 

Þessi sinnaskipti eru talin tengjast upp-
ljóstrunum um eigendur fjármuna í skatta-
skjólum, en auk þess hefur þrýstingur frá 
öðrum ríkjum aukist, en þar á meðal er 
Þýskaland sem leggur mikið upp úr því að fá 
upplýsingar um innistæður þýskra skattgreið-
enda. 

Lúxemborg er ríkasta ESB-ríkið, miðað við 
höfðatölu, en fjármálakerfið þar er um það bil 
22 sinnum stærra en sem nemur árlegri lands-
framleiðslu. Þar er 141 banki með bækistöðv-
ar, en einungis fimm þeirra eru innlendir.  - þj

Sinnaskipti hjá yfirvöldum í Lúxemborg um upplýsingagjöf um innistæður:

Lúxemborg hlynnt opnara bankakerfi

SINNASKIPTI  Luc Frieden, fjármálaráðherra Lúxem-
borgar, opnaði í gær á aukna upplýsingagjöf um 
bankainnistæður útlendinga þar í landi.  NORDICPHOTOS/AFP 213,662
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Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Miðvikudagur
Strekkingur NV-til, annars hægari.

ÁFRAM SVALT  Í dag má búast við hæglætisveðri um allt land en annað kvöld hvessir 
heldur norðvestantil. Stöku él NV-til í dag en annars úrkomulítið. Á morgun eru horfur 
á lítilsháttar snjókomu norðantil og síðar éljum en úrkomulítið að mestu S-til.
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Nánari upplýsingar á  benni.is   

Opið virka daga frá 9 til 18 
og laugardaga frá 12 til 16

Verð nú: 1.790 þús kr.

Chevrolet Spark

Verð nú: 2.990 þús kr.

Chevrolet Aveo

Verð nú: 4.290 þús kr.

Chevrolet Cruze

 100.000

Verð nú: 5.290 þús kr.

Chevrolet Malibu

Verð nú: 4.990 þús kr.

Chevrolet Orlando

Verð nú: 7.790 þús kr.

Chevrolet Volt

 200.000

Verð nú: 6.990 þús kr.

Chevrolet Captiva

LÆKKUM VERÐ

Nú lækkar verð á nýjum bílum hjá okkur.

 200.000
 200.000

 200.000
 200.000

 400.000
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LANDVERND „Ég er mjög ósáttur 
með úrskurð nefndarinnar sem 
kaus að hunsa fyrirliggjandi beit-
arþolsmat sem unnið var af Land-
búnaðarháskólanum. Þar kemur 
skýrt fram að það sé ekki ákjósan-
legt að hefja beit á svæðinu,“ segir 
Sveinn Runólfsson landgræðslu-
stjóri. 

Ítöluefnd, sem skipuð var af 
sýslumanninum á Hvolsvelli fyrir 
áramót, úrskurðaði nýlega að 
bændur fengju heimild til þess að 
beita fé í Almenningum í Rangár-
þingi eystra. Leyfi var gefið fyrir 
upprekstrarrétti 50 tvílembdra áa 
(alls 150 dýr) og eftir fáein ár 130 
tvílembdra áa (alls 390 dýr). Svæð-
ið sem um ræðir hefur verið friðað 
og í uppgræðslu frá 1990. 

Samkvæmt lögum skal ítölu-
nefnd byggja niðurstöðu sína á 
beitarþolsmati. Fyrirliggjandi 
beitarþolsmat var hins vegar ekki 
nýtt, að sögn Sveins.Hann vill þó 
ekki tjá sig um málið þar sem land-
græðslan hafi kært málið. 

Í Almenningum hefur farið fram 
viðamikil uppgræðsla á birkiskógi 
en skógurinn hefur breiðst út um 
180 hektara eftir friðunina. Þar er 
hins vegar mikið um nýgræðlinga 
sem fulltrúar Landgræðslunnar og 
Skógræktar ríkisins óttast að þoli 
ekki ágang sauðfjárbeitar. 

Hreinn Óskarson, skógarvörður 
hjá Skógrækt ríkisins og sauðfjár-
bóndi, segir að með því að leyfa 
beit á svæðinu sé verið að taka 
mikla áhættu. Slíkt geti jafnvel 
haft áhrif á loftgæði í höfuðborg-
inni þar sem gróðurlendi á svæð-
inu hindrar öskufok. 

„Þetta er heilbrigðismál fyrir 
fólk líka,“ segir Hreinn og bætir 
við, að um sé að ræða beit á lítt 
grónu landi þar sem hagsmunir 
snúast ekki um skort á beitilandi 
í byggð. „Þetta snýst um að reka 

fé eingöngu til að tryggja afréttar-
eign og með því skaða hugsanlega 
áratuga langa gróðurframvindu. 
Það er algjörlega ótækt. Við segj-
um Almenninga óbeitarhæfa út 
frá sjónarmiði uppgræðslu. Nið-
urstaða ítölunefndar tekur hins 
vegar mið af því hvort landið sé 
beitarhæft fyrir fé og hvort dýrin 
geti lifað þar af. Hér takast því á 
tvö mjög ólík sjónarmið.“ 

Almenningar liggja að Þórs-
mörk og segir Hreinn að vegna 
þess þurfi að reisa girðingar til 
að hindra að fé renni á milli svæð-
anna. Kostnaður skattgreiðenda 
við slíkt verði um tíu milljónir og 
smalakostnaður og viðhald geti 
numið um tveimur milljónum 
árlega þar sem girðingarstæði við 
Þórsmörk sé með því erfiðara sem 
þekkist.

„Þetta er ekki beint hagkvæm 
leið til lambakjötsframleiðslu og 
augljóst er að þarna er verið að 
fórna hagsmunum almennings og 
náttúrunnar fyrir sérhagsmuni 
nokkurra bænda.“ 
 maria@frettabladid.is

Telja skógrækt við 
Þórsmörk í hættu 
Landgræðslan ásamt öðrum hyggst kæra nýlegan úrskurð um að heimilt verði 
að beita fé í birkiskógi nálægt Þórsmörk. Skógarvörður segir að verið sé að fórna 
hagsmunum almennings og náttúrunnar fyrir sérhagsmuni nokkurra bænda.

Í lögum um afrétti 
er kveðið á um 
heimild til að skipa 
svokallaða ítölu-
nefnd komi upp 
deilur vegna afrétta. 
Hlutverk nefndar-
innar er að gefa út 
ítölu sem er mat á 
hversu margt fé af-
réttin þoli á beit.

Ítölunefnd:

Mýrdalsjökull

SléttujökullEntujökull

Þórsmörk

Almenningar

Emstrur

Tindfjallajökull

Eyjafjallajökull

ALMENNINGAR Í RANGÁRÞINGI EYSTRA
Eins og sést 

á kortinu eru 
Almenningar 
umkringdir 
jöklum. 

HÖNNUN
3mm að framan og 9mm 
að aftan.  Aðeins 1.3 kg.

HRAÐI
Kveikir á sér á 2 sekúndum.  

Intel i7 örgjörvi.  128GB Solid State.

FEGURÐ
Hringburstuð stálumgjörð.  

Framúrskarandi verðlaunahönnun. 

ZENBOOK™

  Þarna er 
verið að fórna 

hagsmunum 
almennings 

og náttúr-
unnar fyrir 

sérhagsmuni 
nokkurra bænda.

Hreinn Óskarsson, skógarvörður 
hjá Skógrækt ríkisins

KÖNNUN Ríflega fjórir af hverjum 
fimm landsmönnum telja að taka 
eigi Guðmundar- og Geirfinns-
málið upp að nýju fyrir íslenskum 
dómstólum, samkvæmt niðurstöð-
um skoðanakönnunar Fréttablaðs-
ins og Stöðvar 2.

Alls vill 81,1 prósent taka málið 
upp aftur en 18,9 prósent eru því 
andvíg. Konur vilja frekar endur-
upptöku en karlar. Um 86,7 prósent 
kvenna vilja að málið fari fyrir 
dómstóla aftur en 75,5 prósent 
karla. Niðurstaða starfshóps um 

Guðmundar- og Geirfinnsmálið var 
í meginatriðum sú að framburður 
og játningar allra sex sakborning-
anna hefði verið óáreiðanlegur. Það 
hafi ekki átt að byggja á þeim fyrir 
dómi. Samkvæmt sálfræðimati er 
líklegt að ósamræmi sakborninga 
hafi stafað af þekkingarleysi þeirra 
á þessum málum og að þeir hafi 
hvergi komið nálægt þeim. 

Úrtakið í könnuninni var 1.231 
manns en hringt var þar til náðist 
í 800 samkvæmt lagskiptu úrtaki 
miðvikudaginn 3. apríl og fimmtu-

Mikill meirihluti vill að Guðmundar- og Geirfinnsmálið verði tekið upp á ný fyrir íslenskum dómstólum:

Fjórir af hverjum fimm vilja endurupptöku

1. Hver er formaður Þingvalla-
nefndar?
2. Hvað er vinsælasta kjötið á Íslandi?
3. Hver fer með aðalhlutverkið í kvik-
myndinni Falskur fugl?

SVÖR:

1. Álfheiður Ingadóttir. 2. Kjúklingur. 3. 
Styr Júlíusson.

VIÐSKIPTI Fríverslunarsamningur milli Kína og 
Íslands, sem unnið hefur verið að í sex ár, verður 
undirritaður í tengslum við opinbera heimsókn for-
sætisráðherra til Kína.

Heimsókn Jóhönnu Sigurðardóttur og Jónínu 
Leósdóttur, eiginkonu hennar, mun standa dagana 
15. til 18. apríl og er í boði kínverskra stjórnvalda. 
Boðinu var komið á framfæri af þáverandi forsætis-
ráðherra Kína, Wen Jiabao, í opinberri heimsókn 
hans til Íslands í apríl á síðasta ári.  

Í tilkynningu frá forsætisráðuneytinu segir að 
forsætisráðherra muni eiga fund með forsætisráð-
herra Kína, Li Keqiang, og forseta Kína, Xi Jinping, 
en þeir tóku formlega við embættum í síðasta mán-
uði. 

Samningur Kína og Íslands verður undirritaður 
af utanríkisráðherra, ásamt utanríkisviðskipta-
ráðherra Kína, en jafnframt verður haldið við-
skiptaþing í Peking þann 16. apríl þar sem fulltrú-

ar íslenskra og kínverskra fyrirtækja og stofnana 
ræða tækifæri í tengslum við fríverslunarsamning-
inn.  - þj

Opinber heimsókn forsætisráðherra Íslands til Kína í næstu viku:

Staðfesta fríverslunarsamning

TIL KÍNA  Fríverslunarsamningur Íslands og Kína verður stað-
festur af utanríkisráðherra í opinberri heimsókn forsætisráð-
herra Íslands í næstu viku. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

AFSTAÐA TIL ENDURUPPTÖKU MÁLSINS
Finnst þér að taka ætti upp Guðmundar- og Geirfi nnsmálið 
á ný fyrir íslenskum dómstólum? ■ Já  ■ Nei

HEIMILD: KÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS OG STÖÐVAR 2 DAGANA 3. OG 4. APRÍL 2013

Konur

Karlar

86,7% 13,3%

75,5% 24,5%

81,1% 18,9%Allir

daginn 4. apríl. Þátttakendur voru 
valdir með slembiúrtaki úr Þjóð-
skrá. Svarendur skiptust jafnt eftir 
kyni og hlutfallslega eftir búsetu og 

aldri. Spurt var: Finnst þér að taka 
ætti upp Guðmundar- og Geirfinns-
málið á ný fyrir íslenskum dómstól-
um? Afstöðu tók 82,1 prósent. - bj, þeb

VEISTU SVARIÐ?



AKKG
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Hefur þú greinst með slitgigt í hné? 

Össur hf. er að þróa hnéspelku til að minnka verki og auka 
 hreyfifærni einstaklinga með slitgigt í hné. 

Leitað er aðstoðar einstaklinga sem greindir hafa verið með  slitgigt  
í hné af lækni til að taka þátt í þróun og prófunum á spelkunni. 

Þátttakan felst m.a. í heimsóknum í rannsóknarsetur Össurar
þar sem spurningalistar verða lagðir fyrir.

Frekari upplýsingar um rannsóknina gefur Stoðtækjaþjónusta
Össurar í s. 425-3400

Rannsóknin hefur hlotið samþykki Vísinddasiðanefndar og verið 
tilkynnt til Persónuverndar.
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KENNDU BARNINU ÞÍNU AÐ 
SKOÐA EFNI Á NETINU MEÐ 
GAGNRÝNUM HÆTTI

KABÚL, AP Ellefu börn á aldrinum 
eins til tólf ára létust í loftárás 
NATO á hús í þorpi einu í austur-
hluta Afganistans, nálægt landa-
mærum Pakistans, á laugardag. 
Ein kona og sex liðsmenn tali-
bana, þar af tveir háttsettir for-
ystumenn, létust einnig í árás-
inni og fimm konur særðust. Síð-
asta vika var ein sú blóðugasta í 
Afganistan frá því að stríðið hófst 
þar fyrir tólf árum.

Harður skotbardagi hafði geis-
að milli liðsmanna fjölþjóða her-
liðsins og afganskra öryggis-
sveita annars vegar og liðsmanna 
talibana hins vegar, en háttsett-
ur maður innan þeirra raða var 
í húsinu. Bandarískur ráðgjafi, 
sem ekki var hermaður, féll í 
bardaganum áður en kallað var 
til loftárásarinnar.

Börnin og konurnar voru skyld-
menni talibanaforingjans, að 
sögn Gul Pasha, héraðsstjóra á 
svæðinu. 

„Ég held að þeir hafi ekki vitað 
af konunum og börnunum í hús-
inu vegna þess að þaðan var gerð 
árás á þá og þeir höfðu verið að 
skjóta á húsið,“ sagði Pasha.

Talsmaður alþjóðaliðsins, 
Adam Wojack að nafni, stað-
festi að það hefði sent beiðnina 
um loftárásirnar, ekki afgönsku 
sveitirnar. Öll atvik sem fælu í 
sér fall óbreyttra borgara væru 
litin alvarlegum augum og rann-
sókn stæði yfir um þetta atvik.

Alþjóðlegar hersveitir hafa verið 
í Afganistan frá árinu 2001 þegar 

talibönum var komið frá völdum. 
Síðan þá hafa harðir bardagar 
geisað milli uppreisnarmanna og 
Bandaríkjanna og bandamanna 
þeirra. Afganskar öryggissveitir 
hafa tekið yfir sífellt fleiri  verk-
efni eftir því sem Bandaríkin 
draga úr umsvifum sínum. Stefnt 
er að því að síðustu hersveitir 
Bandaríkjanna yfirgefi landið í 
árslok 2014.

Mannfall óbreyttra borgara 
í loftárásum NATO hefur eðli-
lega vakið mikla gremju Afgana 
og orsakað spennu í samskiptum 
Hamids Karzai forseta við fjöl-
þjóðaliðið. Meðal annars lagði 
hann í febrúar bann við því að 
afganskar sveitir kölluðu eftir 
loftárásum.

Lítið lát er á blóðsúthellingum 
í Afganistan, því sjálfsmorðs-
sprengjumaður á vegum tali-
bana varð fimm bandarískum 
borgurum að bana í Qalat-borg 
í gær, þar af voru þrír hermenn 
og tveir almennir borgarar og 
tveir aðrir Bandaríkjamenn lét-
ust í suðurhluta landsins í sjálfs-
morðssprengingu. Á miðvikudag-
inn létust svo hátt í 50 manns í 
sjálfsmorðssprengjuárás í dóm-
húsi í vesturhluta Afganistans.  

 thorgils@frettabladid.is

11 börn dóu í 
loftárás NATO
Ellefu börn á aldrinum eins til tólf ára og ein kona 
að auki létu lífið í loftárás NATO í Afganistan um 
helgina. Skotbardagi hafði geisað við talibana.

SAKLAUS FÓRNARLÖMB  Ellefu börn og ein kona létust í loftárásum NATO í Afgan-
istan í gær. Háttsettur foringi talibana var skotmark árásarinnar og féll hann einnig 
ásamt fimm vígamönnum, en hin látnu voru skyldmenni hans.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

  Ég held að þeir hafi 
ekki vitað af konunum og 

börnunum í húsinu
Gul Pasha héraðsstjóri

PORTÚGAL, AP    Forsætisráðherra 
Portúgals, Pedro Passos Coelho, 
sagði í sjónvarpsávarpi sínu í gær 
að enn frekari niðurskurður væri 
í vændum í landinu. „Við erum 
enn ekki laus úr því fjárhagslega 
neyðarástandi sem kom okkur í 
þessa sársaukafullu kreppu,“ sagði 
Coelho í ávarpinu.

Stjórnarskrárdómstóll Portúgals 
bannaði á föstudag launalækkan-
ir hjá opinberum starfsmönnum 
og lægri greiðslur til lífeyris-
þega, sem áttu að vera hluti af 
fjárlagafrumvarpi stjórnarinnar. 

Til að brúa bil 
upp á 1,3 millj-
arða evra, eða 
um 200 millj-
a rða k róna , 
verður skorið 
grimmt niður í 
opinbera geir-
anum. „Eftir 
þessa ákvörðun 
stjórnarskrár-

dómstólsins verður ekki bara líf 
stjórnarinnar erfiðara heldur líka 
líf portúgölsku þjóðarinnar,“ sagði 
Coelho.  - fb

Sjónvarpsávarp forsætisráðherra Portúgals:

Meiri niðurskurður

PEDRO PASSOS 
COELHO



1. Sérafslættir (-110 kr0 . í fyrsta skipti, -10 kr. á afmælisdaginn og -15 kr. í 10. hvert skipti) koma ekki til viðbótar við aðra afslætti eða önnur viðskiptakjör. Nánar á ob.is.
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STANGVEIÐI Ólafur Örn Haralds-
son þjóðgarðsvörður segist opinn 
fyrir því að ræða við þá veiði-
menn sem hafa gagnrýnt ákvörð-
un Þingvallanefndar um að banna 
næturveiði í þjóðgarðinum. 

Stefán Jón 
Hafstein, útgáfu-
stjóri Flugur.is, 
sem barist hefur 
fyrir réttind-
um veiðimanna, 
sagði í viðtali 
við Visir.is að 
ákvörðuninni 
verði ekki unað 
og að leitað verði 
til forsætisráð-

neytisins ef henni verði ekki breytt. 
„Bestu samherjarnir okkar eru 

þessir góðu veiðimenn, hvort sem 
þeir heita Stefán Jón Hafstein eða 
eitthvað annað. Ef þeir koma að 
máli við okkur og vilja eitthvað 
ræða þetta erum við meira en 
opin fyrir því að finna einhverjar 
leiðir í þessu sem eru sameigin-
legar,“ segir Ólafur Örn. 

Fréttablaðið greindi frá því á 
laugardag að næturveiðin yrði 
bönnuð frá og með 1. maí frá hálf-
tólf á kvöldin til fimm á morgn-
ana, m.a. vegna drykkjuláta veiði-
manna og þess ónæðis sem þau 
valda öðrum gestum.

Ólafur Örn tekur fram að „alls 
konar veiðibófaskapur“ hafi við-
gengist við Þingvallavatn. „Þarna 
eru menn að sniglast með beitu. 
Þetta eru gráðugir veiðimenn 
sem hafa rangt við bæði gagnvart 
lífríkinu og öðrum veiðimönn-
um. Þeir eru með makríl jafnvel 
sunnan úr suðurhöfum og hrogn 
af óþekktum uppruna. Þetta er 
skaðræði upp á smithættu í fiski-
stofna vatnsins,“ segir hann. „Svo 
bætast við, hvað sem hávaða 
líður, allar bjórdósirnar, sígar-
ettustubbarnir, matarleifarnar 
og umbúðirnar utan af mat frá 
veiðimönnunum. Þetta er áníðsla 
á landinu og vatninu eftir þessar 
nætur uppákomur og við gátum 
ekki annað en gripið til þessara 
ráðstafana.  - fb

Ólafur Örn Haraldsson þjóðgarðsvörður:

Vill ræða við veiði-
menn um næturveiði

ÓLAFUR ÖRN 
HARALDSSON  

VIÐ ÞINGVALLAVATN  Veiðimenn hafa gagnrýnt ákvörðun Þingvallanefndar um að 
banna næturveiði.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Árið 2012 vann Landsvirkjun rúmlega 12.000 gígawattstundir af 
rafmagni. Skuldir fyrirtækisins héldu áfram að lækka og framtíðarhorfur 
þess eru góðar. Landsvirkjun er eign íslensku þjóðarinnar – afkoma og 
rekstur fyrirtækisins skiptir okkur öll máli.

Hlutverk Landsvirkjunar er að hámarka afrakstur af þeim orkulindum 
sem fyrirtækinu er trúað fyrir, með sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun 
og hagkvæmni að leiðarljósi.  

Á vefnum okkar, landsvirkjun.is,  
er aðgengileg ítarleg rafræn kynning á 
starfsemi og afkomu Landsvirkjunar 2012 
og framtíðaráformum fyrirtækisins.

FUKUSHIMA  Kjarnorkuverið skemmd-
ist í öflugum jarðskjálfta sem reið yfir 
Japan árið 2011.  NORDICPHOTOS/AFP

JAPAN Talið er að 120 tonn af 
geislavirku vatni hafi lekið úr 
Fukushima-kjarnorkuverinu á 
síðustu dögum. Vatnið, sem notað 
var til að kæla kjarnakljúfa vers-
ins, seytlaði ofan í jarðveginn úr 
vatnsgeymum.

Að mati sérfræðinga er afar 
ólíklegt að vatnið leki út í Kyrra-
haf eða Japanshaf. Þar að auki sé 
mengun vatnsins minniháttar.

Fukushima-kjarnorkuverið 
skemmdist verulega í öflugum 
jarðskjálfta sem reið yfir norðan-
vert Japan árið 2011. Kælikerfi 
versins bræddi úr sér í kjölfarið 
með tilheyrandi mengun í jarð-
vegi og vatni.

Vandræði í Fukushima: 

Geislavirkt vatn 
lak úr verinu

JAFNRÉTTISMÁL Kjaranefnd 
Félags eldri borgara í Reykjavík 
og nágrenni telur að stofna eigi 
embætti umboðsmanns aldraðra. 
Hlutverk embættisins ætti sam-
kvæmt þessum tillögum að vera 
að gæta hagsmuna aldraðra í hví-
vetna.

Í tilkynningu frá félaginu segir 
að meðal annars ætti umboðs-
maður aldraðra að gæta þess, 
að lögum um málefni aldraðra 
sé framfylgt, þar á meðal því 
ákvæði laganna, að aldraðir njóti 
jafnréttis á við aðra þjóðfélags-
þegna og að sjálfsákvörðunar-
réttur þeirra sé virtur.  - hó

Vilja umboðsmann aldraðra:

Aldraðir njóti 
jafnréttis á 
borð við aðra

ÁHYGGJULAUST ÆVIKVÖLD Kjara-
nefnd Félags eldri borgara vill embætti 
umboðsmanns aldraðra.   MYND/ÚR SAFNI

SKIPULAGSMÁL Kristján Berg, 
sem rekur fiskbúðina Fiskikóng-
inn við Sogaveg, hefur látið mála 
risastóra mynd af hafmeyju á 
vegg búðarinnar. Hann var áður 
með stórt auglýsingaskilti á 
veggnum en Reykjavíkurborg lét 
hann fjarlægja það.

„Þegar ég byrjaði með fiskbúð-
ina var húsið alltaf útkrotað eða 
spreyjað, sem er skemmdarverk 
í mínum huga,“ segir Kristján. 
Fyrst kom maður frá borginni og 
málaði yfir krotið en síðar meir 

var Kristján fenginn til að mála 
sjálfur yfir það. Hann gafst upp á 
því á endanum og ákvað að setja 
auglýsingaskilti upp í staðinn 
merkt Fiskikónginum, en var gert 
að taka það niður vegna þess að 
það þótti of stórt. Þá ákvað hann 
að ráða til sín veggjakrotarann og 
listamanninn Þorstein Davíðsson 
og fá hann til að mála fyrir sig 
hafmeyjuna. „Ég veit ekki hvort 
borgaryfirvöld munu æsa sig 
yfir þessu, ég vona ekki,“ segir 
Kristján. „Ég er ekki með skilti 

á húsinu. Þetta er málning og það 
getur enginn bannað mér að mála 
húsið mitt. Ég vona að borgin fari 
ekki að fetta fingur út í þetta.“

Myndin sést vel frá Miklu-
brautinni og mun því blasa vel við 
borgarbúum. Aðspurður segist 
Kristján ánægður með hafmeyj-
una, sem verður tilbúin í dag. 
„Það er ótrúlegt að sjá hvern-
ig hann [Þorsteinn] gerir þetta. 
Þetta er ekkert smá stórt og ég 
er montinn yfir því að hafa þetta 
þarna.“  - fb

Fisksalinn Kristján Berg lætur búa til mynd af hafmeyju á húsvegg í stað veggjakrots:

Fiskikóngur vonar að hafmeyjan fái frið

HAFMEYJAN Mynd af ókláraðri haf-
meyjunni á vegg Fiskbúðarinnar við 
Sogaveg.

VÍSINDI NASA, bandaríska geim-
vísindastofnunin, hefur fengið 
fjármagn til þess að þróa áætlun 
um að sækja 500 tonna smástirni 
og færa nær jörðu til rannsókna.

Þegar hentugt smástirni finnst, 
verði það „snarað“ með þar til 
gerðri taug og dregið nær jörðu. 
Þar muni geimfarar komast að 
því til rannsókna. 

Ekki er talin hætta á að mis-
tök geti valdið hörmungum þar 
sem smástirni af þessari stærð 
brenna upp áður en þau lenda á 
jörðinni.  - þj

Nýstárleg rannsóknaraðferð:

NASA hyggst 
snara smástirni
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Nú, þegar kosningar til Alþingis nálgast 
óðfluga, fara ýmsar gamlar draugasög-
ur á kreik. Ein klisjan er sú, að vinstri 
menn séu andsnúnir eflingu atvinnulífs-
ins, kunni ekki að fara með opinbert fé 
og leggi ekki næga alúð við að laða erlent 
fjármagn að landinu. 

Núverandi ríkisstjórn hefur mótað 
atvinnustefnu þar sem hugvit og sköpun-
arkraftur atvinnulífsins er í forgrunni. 
Atvinnustefnu sem styður við stofnun og 
vöxt fyrirtækja m.a. með endurgreiðslu 
rannsóknar- og þróunarkostnaðar, stór-
eflingu samkeppnissjóða og lagaramma 
um ívilnanir vegna nýfjárfestinga. Þá 
var komið á endurgreiðslum vegna kvik-
myndagerðar sem hafa laðað erlenda 
kvikmyndagerðarmenn að landinu og 
stórbætt hag innlendrar kvikmynda-
gerðar. 

Einnig var hrundið í framkvæmd stór-
átaki á sviði ferðaþjónustu sem hefur 
skilað öflugri ferðaiðnaði en nokkru sinni 
fyrr.

Þetta tókst þrátt fyrir afar erfiðar 
aðstæður eftir hrun.

Traustur gjaldmiðill nauðsynlegur
Við viljum sannarlega efla frjálst og 

skapandi atvinnulíf en til þess að það 
geti orðið þurfum við öflugri gjald-

miðil. Það, að við búum við ónýta krónu 
og gjald eyrishöft, er ekki eitthvað sem 
ríkisstjórnin valdi sér, heldur afleiðing 
af óstjórn Sjálfstæðisflokks og Fram-
sóknarflokks um árabil.

Ríkisstjórnin hefur líka unnið hörðum 
höndum að því á þessu kjörtímabili að 
tryggja þjóðinni eðlilega hlutdeild í auð-
lindum landsins með nýrri, endurskoð-
aðri stjórnarskrá sem stjórnarandstaðan 
á þingi hefur haldið í heljargreipum að 
undanförnu af því að þeir flokkar standa 
vörð um sérhagsmuni en ekki hagsmuni 
almennings í landinu.

Ríkisstjórnin setti lög sem bönnuðu 
varanlegt framsal orkuauðlinda í eigu 
ríkis og sveitarfélaga og mótaði orku-
stefnu fyrir Ísland. Við viljum tryggja að 
þjóðin sjálf fái varanleg yfirráð yfir auð-
lindum og að arðurinn renni til eflingar 
velferðarsamfélags og fjölbreytts 
atvinnulífs.

Við leggjum árangur ríkisstjórnar vel-
ferðar og jafnaðar fyrir íslensku þjóðina 
í þessum kosningum. Ríkisstjórnar sem 
hefur verið ábyrg og traust og tókst að 
koma á efnahagslegum stöðugleika og ná 
tökum á ríkisfjármálunum við einhverjar 
erfiðustu efnahagsaðstæður sem nokkur 
ríkisstjórn hefur þurft að kljást við. 

Vinstri menn og atvinnulífi ð
STJÓRNMÁL

Margrét K. 
Sverrisdóttir
formaður fram-
kvæmdastjórnar 
Samfylkingarinnar

Jóga
ByrjendanámskeiðyrjendB j d á k iðj d
Hefst 9. aprílefst 9. 
Þri. og fim. kl. 12:00-13:00Þri. og fim. kl. 12:00-13:00

ísKennari Gyða Dí
Verð kr. 12.900,-Verð kr. 12.900,-

Vekjum upp líkamsvitundina og uppskerum pp líkamsvitundina og
betri líkamsstöðu, aukinn styrk og betramsstöðu, aukinn styrk 
jafnvægi til að takast á við daglegt amstur. 

Skráning í síma 560 1010ráning í sím
eða á mottaka@heilsuborg.isa á mottak

Þ
ingvallanefnd hefur ákveðið að banna stangveiði-
fólki að veiða á nóttunni í Þingvallavatni. Álfheiður 
Ingadóttir, formaður nefndarinnar, segir ástæðuna 
fyrir banninu vera örfáa „góðglaða“ veiðimenn sem 
skemmi fyrir öllum hinum. Ólafur Örn Haraldsson 

þjóðgarðsvörður tekur undir með Álfheiði og sagði í samtali við 
Fréttablaðið á laugardag að þau kærðu sig „ekki um að menn 
séu hér með eitthvert sukk og svínarí, háreisti og ónæði“.

Vissulega má taka undir 
með því sjónarmiði Þingvalla-
nefndar að það fari ekki endi-
lega vel saman fjölskyldulíf í 
tjaldbúðum og sukk og svínarí. 
Það vitum við öll sem höfum 
ferðast með börn um tjaldstæði 
landsins. Hins vegar er það svo 

að fátt er jafn skemmtilegt og að vera við veiði í Þingvallavatni 
á bjartri sumarnóttu.

Eins og gefur að skilja er mikil reiði meðal stangveiðifólks 
vegna ákvörðunar Þingvallanefndar. Á Vísir.is um helgina var 
rætt við Stefán Jón Hafstein, útgáfustjóra Flugur.is, og hann 
sagði viturlegra að banna drykkjulæti í þjóðgarðinum en að 
banna veiði í vatninu á nóttunni.

„Margir veiðimenn segja þá sögu að þarna á Þingvöllum að 
nóttu til komist menn næst alvaldinu ef hægt er að orða það svo 
með því að fá að vera í friði þar og njóta veiða,“ sagði Stefán 
Jón Hafstein og fullyrti að veiðimenn myndu ekki una þessari 
nýju samþykkt Þingvallarnefndar.

Það er óhætt að taka undir orð Stefáns Jóns um fegurðina 
sem birtist fólki eftir miðnætti á Þingvöllum í sumarbirtunni. Í 
raun er það með ólíkindum að Þingvallanefnd tengi silungsveiði 
að nóttu til við drykkjulæti. Næturveiðin er hluti af íslenskri 
náttúrurómantík og ekki tengd drykkju. 

„Það er ekkert beint orsakasamband milli silungsveiða og 
drykkjuláta,“ sagði Stefán Jón um helgina og stakk upp á því 
að nefndin herti frekar eftirlit og reglur almennt hvað varðar 
drykkjuskap í þjóðgarðinum.

Auðvitað sér hver heilvita manneskja að það er rökvilla í 
niðurstöðu Þingvallanefndar. Niðurstaða nefndarinnar er að 
banna veiðarnar þegar allt bendir til þess að það sé fylliríið 
sem sé vandamálið. Í ákvörðuninni felast líka miklir fordómar 
gegn fólki sem stundar stangveiði. Þetta lyktar af hundalógík 
og er á pari við það ef yfirvöld kæmust að þeirri niðurstöðu að 
best væri að banna tónlistarfólki að keyra um helgar því það 
væri alþekkt að það drykki svo mikið þegar það væri að spila. 

Við verðum öll að sporna við svona vitleysu og mótmæla 
kröftuglega. Stefán Jón boðar að veiðimenn muni safna liði. 
Gott hjá þeim.  

Og svona til að bíta höfuðið af skömminni þá ákvað Þing-
vallanefnd að hækka verð veiðileyfa í vatninu um þriðjung við 
þessi tímamót. Verðið fer úr 1.500 krónum í 2.000 krónur á 
sama tíma og veiðin í vatninu er takmörkuð. Þetta fólk virðist 
ekki kunna að skammast sín.

Bannað að veiða á nóttunni í Þingvallavatni:

Fordómar
Þingvallanefndar

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is

Stærsta skotmarkið
Í ljósi stórsóknar Framsóknarflokksins 
í skoðanakönnunum síðustu vikur er 
flokkurinn orðinn helsta skotmark 
keppinautanna, sérstaklega Sjálf-
stæðisflokks og Samfylkingar. 
Árni Páll Árnason, formaður Sam-
fylkingarinnar, er ekki í sem bestri 
stöðu þegar innan við þrjár vikur eru 
til stefnu fram á kjördag. Flokkurinn 
mældist með 9,5% fylgi í síðustu skoð-
anakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 
2. Á kosningafundi flokksins, 
svokallaðri Baráttugleði, sem 
haldin var á laugardag, lagði 
hann því beint til Framsóknar 
og skoraði formanninn Sigmund 
Davíð Gunnlaugsson á 
hólm á opnum fundi 
um verðtryggingu og 
skuldir heimilanna.

Tveggja manna tal?
Sigmundur tók vel í tilboðið og í 
samtali við RÚV í gær bauð hann 
Árna Páli að líta við á fundi Fram-
sóknar við hentugleika. Þetta er 
áhugaverð þróun kosningabarátt-
unnar, ef formenn fara að mætast 
eftir boði hvor annars. Það er þó 
mögulega kærkomið tækifæri fyrir 
óákveðna kjósendur að velja á milli 
tveggja kosta frekar en að horfa á 
talsmenn fjórtán framboða, eða 
fleiri, reyna að koma sínum boð-

skap á framfæri, hvern á fætur 
öðrum á takmörkuðum tíma.

Haukur í horni
Framsókn barst þó 
stuðningur úr óvæntri 
átt, frá Stefáni Ólafs-
syni, prófessor í 

félagsfræði. Stefán hefur í gegnum 
árin óspart verið spyrtur við Sam-
fylkinguna, en fagnar í bloggfærslu í 
gær útfærslu Framsóknarflokksins á 
skuldalækkun heimilanna, „ef hægt 
verður að framkvæma hana eins og 
sagt er“. Segir Stefán „furðulegt“ að 
ríkisstjórnarflokkarnir skuli ekki hafa 
tekið betur í hugmyndir Framsóknar, 
sem séu „ágætt framhald“ af stefnu 
stjórnarinnar. Klykkir hann út með að 

spyrja hvort „hinir miðju og vinstri 
flokkarnir“ vilji ekki vinna 
með Framsókn að þessu 
markmiði. Má kannski greina 
þarna upphafið að því að tala 

Framsókn og stjórnarflokk-
ana saman?  
 thorgils@frettabladid.is
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Ósk Sigurðardóttir
MPM-nám
Iðjuþjálfi og verkefnastjóri
Barna- og unglingageðdeild LSH

Ó k Si ð dó ti

„Námið sameinar tæknilegar hliðar 
verkefnastjórnunar og mannlega 
þætti sem eru nauðsynlegir til 
þess að ná árangri í verkefnum. Ég 
hef fengið tækifæri til að vinna að 
fjölbreyttum, raunhæfum verkefnum 
með fólki úr öllum starfsgreinum, 
aukið fræðilega þekkingu mína 
og eflt samskiptafærni. Ég mæli 
hiklaust með þessu metnaðarfulla 
og hagnýta námi.“

MMEIMEISSSSSTTTAAARRAANNÁÁM Í VERKEFNASTJÓRNUN

www.hr.is

OpO inn kkykynninggarfundur um meistaranám í verkefnastjórnun 
í í Háskólólana umm í Reykjavík, miðvikudaginn 10. apríl kl. 17–18 
í í sts ofu VV10101.

MMPM-nánám m er hagnýtt stjórnendanám með vinnu sem hentar
þeþ im sem vilja stýra fjölbreyttum og krefjandi verkefnum.

OPIÐ FYRIR UMSÓKNIR Í MEISTARANÁM TIL 30. APRÍL

Skráning á: mpm@ru.is

Metsölubókin síðustu jól var um 
Gísla á Uppsölum og ég þekki 
mann sem segir að nú ætli sagan 
að endurtaka sig: „Framsókn er 
Gísli á Uppsölum,“ segir hann og 
sér fyrir sér þjóðina halda inn í 
sinn afdal og afneita heiminum, 
talandi hrognamál sem enginn 
skilur. Undanfarið hefur farið 
fram markviss leit að hinum 
þjóðlegu gildum með tilheyrandi 
lopapeysufári og lifrarpylsuáti; 
kannski er það sú leit sem leiðir 
svo marga á vit þessa sérís-
lenska flokks, sem stjórnaði hér 
á áttunda áratugnum hagkerfi 
sem var eins konar heimsundur, 
með það verðbólgumarkmið að 
ná hundrað prósenta verðbólgu. 
Kannski er nostalgían að leiða 
þjóðina þangað – gekk ekki allt 
svo vel í verðbólgunni? – og 
bráðum verða allir karlar með 
barta og í útsniðnum buxum, 
konur í köflóttum pilsum í leður-
stígvélum og Geirfinnur týnist 
aftur.

Eftir einhverjum öðrum var 
haft að Framsókn væri fóta-
nuddtæki ársins. Vanhugsuð, 
hvatvís hópsálarkaup sem enda 
á háaloftinu.

Ég veit það ekki. Kannski er 
Framsókn bara Sjálfstæðis-
flokkurinn í ár á þessum tímum 
fullkominnar upplausnar í 
flokkakerfinu þar sem fjöld-
inn þeytist frá Jóni Gnarr til 
Ólafs Ragnars til Sigmundar 
Davíðs, í örvæntingarfullri leit 
að valkosti sem gengur fram 
af elítunni og framkallar harð-
orðar ályktanir á aðalfundi 
álitsgjafafélagsins á Facebook.  
„Eru þar flestir aumingjar“, 
hefur lengi verið viðkvæðið um 
sjálft Alþingi – Búsáhaldabylt-
ingin gekk út á að ríða húsum 
þar frekar en í Borgartúni þar  
sem raunverulegir sökudólgar 
breiddu úr sér, enda hefur bylt-

ingarfólkið sjálfsagt ekki ratað 
svo langt austur í borginni, og 
ekki jókst virðing Alþingis við 
framgöngu málmorranna í Sjálf-
stæðisflokknum undanfarin ár: 
og hví skyldi maður ekki kjósa 
Framsókn eins og hvað annað?  

Flokkur þeirra ópólitísku. 
Hvað er annars Framsókn? 
Varla sveitaflokkur lengur, eng-
inn vinstri flokkur, varla einu 
sinni miðjuflokkur. En samt 
ekki einskær hægriflokkur með 
tilheyrandi einkavæðingarhót-
anir: Þrjú lykilorð eru að baki 
velgengni Framsóknarmanna 
um þessar mundir: Heimilin – 
Icesave – þjóðrækni. 

Næsta orrusta
Úrskurður EFTA-dómstólsins 
í Icesave-málinu breytti öllu. 
Hann sýndi svo sem að smá-
þjóðir njóta réttar í evrópsku 
lagaumhverfi þegar gömul stór-
veldi sækja að þeim en enginn 
tók eftir því heldur var mórall-
inn þessi: Það var rétt hjá okkur 
að fella þessa samninga. Elít-
unni skjátlaðist. Skítt með það 
að vilja haga sér á ábyrgan hátt 
gagnvart innistæðueigendum í 
Englandi og Hollandi. Tröll hirði 
þessar ensku ömmur. Við skuld-
um engum neitt. Því harðari og 
óbilgjarnari sem menn voru, 
þeim mun réttar höfðu þeir fyrir 
sér. Þetta var nefnilega stríð. 

Nú geta frambjóðendur Fram-
sóknar sagt þetta um allar efa-
semdir um loforð þeirra: Já, já, 
þið hélduð líka að við hefðum 
rangt fyrir okkur í Icesave – og 
málið útrætt. Skiptir þá engu 
máli að Framsóknarfrömuðirn-
ir höfðu rangt fyrir sér í því að 
taka upp norska krónu og Kan-
adadal. Og ótal öðrum málum. 
Skiptir þá engu að þeir eru 
arftakar flokksins sem rústaði 
félagslega – norræna –  húsnæð-
iskerfinu; kom af stað fasteigna-
bólunni með lánaaustri til fólks 
sem getur ekki greitt þau; blés 
upp aðra bólu með Kárahnjúka-
virkjun; blés upp enn aðra bólu 
með kvótakerfinu; gerði liðs-
odda sína að auðkýfingum á 
rússneska vísu með nálægð 
við valdastólana. Flokksins 
sem ríkti yfir Framsóknarára-

tugnum eins og hver önnur hæð 
yfir Grænlandi.

Gott og vel. Fólk telur – og 
kannski réttilega – að orrustan 
um Ísland geisi enn. Og að þeir 
sem berjist séu annars vegar 
erlendir „kröfuhafar“ og hins 
vegar „heimilin í landinu“. Það 
er áreiðanlega nokkur einföldun 
– kröfuhafarnir og hákarlarnir 
margir innlendir – og „heim-
ilin“ misjafnlega illa leikin og 
margur laumufarþeginn þar 
sjálfsagt veinandi um skjald-
borg fyrir sig. Það breytir 
því ekki að þetta er frásögnin 
sem Framsókn býður upp á og 
mörgum þykir hún spennandi. 
Nú er fyrir dyrum næsta orr-
usta í þessu stríði: snjóhengju-
orrustan. Kenningin er sú að 
Íslendingar hafi komið sér í svo 
ævintýralegar skuldir erlendis 
að það verði í sjálfu sér að stór-
felldri tekjulind fyrir „heimil-
in í landinu“ þegar þarf að fara 
að afskrifa þær. Í þau átök við 
„kröfuhafa“ þarf vissa óskamm-
feilni sem fólk trúir Framsókn-
armönnum betur til en grand-
vörum og skilvísum vinstri 
mönnum.

Að missa plottið
En vinstri menn gleymdu sér í 
annarri frásögn sem margt fólk 
á öllu erfiðara með að lifa sig 
inn í. Það er sagan um Hrunið 
– ekki bara bankanna heldur 
alls kerfisins, allra gilda, allra 
siða; að hrunið hafi verið „okkur 
öllum“ að kenna og að samfé-
lagið yrði að taka upp nýtt fyrir-
komulag allra hluta til að koma 
í veg fyrir að sagan endur-
tæki sig. Þessi hugmynd var 
hin hliðin á hugmyndinni um 
Íslendinga sem mestu afbragðs-
þjóð heimsins – nú var hún orðin 
misheppnaðasta þjóð heims. Öll 
endurspeglaðist þessi hugsun og 
viðleitni í Stjórnarskrármálinu. 
Sú vinna bar vitni þeirri hugsun 
að stofna þyrfti nýtt lýðveldi – 
hið fyrra hefði brugðist; væri 
ónýtt og á engu væri byggjandi 
af því sem þjóðin hefði gert á 
fullveldistíma sínum.

Þetta er nokkuð ströng kenn-
ing og mörgu fólki hefur reynst 
erfitt að lifa sig inn í hana – ekki 
síst þegar vinstri menn hrein-
lega gátu ekki hætt að tala um 
stjórnarskrána sem ekki varð 
að veruleika – tóku sér stöðu 

í ósigrinum miðjum en sýndu 
„heimilunum í landinu“ full-
komið áhugaleysi. Vinstri menn 
voru á kjörtímabilinu fjarska 
duglegir að sanna að þeir kynnu 
að skera niður ríkisútgjöld og 
standa sig gagnvart alþjóð-
legum skuldbindingum – væru 
ábyrgir – en áttuðu sig ekki 
á því að þetta var eiginlega 
eitruð blanda fyrir þá: annars 
vegar ábyrgðarkenndin gagn-
vart „kröfuhöfunum“ og hins 
vegar hugmyndin um að samfé-
lagið allt hefði á einhvern hátt 
„brugðist“ og byrja þyrfti allt 
upp á nýtt.

Þrjú lykilorð Framsóknar
En samt ekki einskær 
hægriflokkur með 

tilheyrandi einkavæðingar-
hótanir: Þrjú lykilorð eru 
að baki velgengni Fram-
sóknarmanna um þessar 
mundir: Heimilin–  Icesave 
– þjóðrækni.

Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

ZENBOOK™
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FEGURÐ
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Mikið lifandi skelfing-
ar ósköp eru Íslendingar 
áhrifagjarnir og fljótir að 
gleyma. Um eitt hundrað 
alvarlegir sjúkdómar lifa 
í búfé í Evrópu. Á Íslandi 
eru sjúkdómarnir teljandi 
á fingrum annarrar hand-
ar og þeir sem við glímum 
við flestir hingað komnir 
af mannavöldum. Umræð-
an af hálfu Verslunar og 
þjónustu hér heima um að 
Eftirlitsstofnanir EFTA skuli ætla 
að skoða hvort hægt sé að hrinda 
banninu veldur áhyggjum allra 
hugsandi manna. Margrét Guðna-
dóttir læknaprófessor o.fl. hafa sett 
fram sterk varnaðarorð um hætt-
una af innflutningi á hráu kjöti og 
telur að verði fallið frá banninu 
gæti það valdið stórslysi í framtíð-
inni, hvað þá á lifandi dýrum. 

Í ESB og á Íslandi eru miklir 
peningar settir í sjúkdómavarnir 
og baráttu til að halda sjúkdómum 
niðri. Hér telst landið nánast sjúk-
dómalaust og bústofnarnir meðal 
þeirra heilbrigðustu í heimi. Man 
einhver lengur kúariðu í Írlandi og 
írskar nautalundir í kjötborðum hér 
fyrir um tíu árum. Þá voru hjarð-
ir nauta og kúa í ESB skotnar og 
brenndar á báli til að stöðva vágest-
inn, samt barst hann landa á milli. 
Kaupmennirnir sem seldu írsku 
nautalundirnar hér förguðu sínum 
birgðum einnig. Og fullvissuðu 
neytendur um að allt kjöt í kjötborð-
um sínum væri íslenskt. Síðan hafa 
flestar verslanir hér auglýsingu 
uppi við að allt kjöt sem þær selji 
í kjötborði sé af íslenskum grip-
um og margar verslanirnar prýða 
auglýsinguna með íslenska fánan-
um. Þetta mál er nefnilega dauðans 
alvara, ekki bara fyrir búféð heldur 
mannfólkið líka.

Karakúlféð og hesturinn
Karakúlféð flutti svokallaða mæði-
veiki til Íslands 1934 en til stóð að 
kynbæta íslenskar ær með hrútum 
af þessum stofni sem fluttir voru 
inn. Var það í því skyni að fá dýr-
mæt skinn af unglömbum. Karakúl-
féð var upprunnið í Asíu, það bar 
smitið í sér en var ekki veikt held-
ur ónæmt sjálft fyrir veikinni. En 
heilbrigður og einangraður sauð-
fjárstofn hér á eyjunni var fljótur 
að taka smitið. Og af þessum inn-
flutningi hófst landplága eða far-
aldur sem fór um landið eins og 
sinueldur og varð að skera sauðfé í 
þúsundatali í flestum sýslum lands-
ins. Og girða varnarlínur sem við 
þekkjum enn á sýslumörkum, sem 
enn fremur standa gegn sauðfjár-

riðu, annarri plágu. 
Þeir einstaklingar sem 

flytja inn hunda og ketti 
hingað vita að það er vegna 
dýraverndar og til sjúk-

dómavarnar að þessi dýr eru sett 
tímabundið í einangrun, sem sé 
varnir gegn sjúkdómum og til lífs 
dýrunum sem til eru í landinu. Það 
er engin goðgá að íslenskur hestur 
sem seldur er úr landi lítur aldrei 
fósturjörðina aftur. Þetta er gert af 
sömu ástæðu, til að fá ekki hrossa-
sjúkdóma. Hingað hafa hins vegar 
borist pestir í hrossastofninn með 
skítugum fatnaði eða skóm með inn-
lendum eða erlendum ferðamönn-
um, með alvarlegum afleiðingum 
og skaða. Á glæsilegu kúabúi hér á 
landi kom upp fyrir skömmu IBR-
veira, hvernig hún barst er enn 
óljóst. Þar er búið að skera hluta af 
nautgripunum til að stöðva pestina. 
Sagan og reynslan segir okkur að 
vítin séu til að varast þau, leikum 
okkur ekki að eldinum.   

Spyrjum google.is
Nýja-Sjáland lítur á sína búfjár-
stofna og landbúnaðinn sinn sem 
dýrmætustu auðlind landsins. Og 
viðurlögin við að flytja inn hrátt 
kjöt eða taka áhættu eru hrikaleg 
þar. Hér vantar fróðleik í flugvélar 
og við höfuðdyr landsins um þessa 
hættu og hættuna af veiðigræjum 
útlendinga sem gætu drepið og sýkt 
fiskistofna vatna og veiðiánna. Hér 
þykir einhverju fólki það sjálfsagt 
að brjóta þessar reglur og lög á bak 
aftur með því að kæra bannið til 
ESA. Og sjálfsagt halda einhverj-
ir að bann á innflutningi á lifandi 
dýrum sé íslenskur „asnaskapur“ 
og afturhald þrátt fyrir gamla og 
nýja sögu um kvöl og dauða hús-
dýranna okkar. Og gríðar legan 
fjárhagslegan skaða fyrir ríkið og 
einstaklinga sem heldur búfé, fyrir 
þjóðina alla. Hér þarf fræðslu 
og umræðu meðal almennings. 
Við skulum öll ræða þetta mál og 
rifja söguna upp þegar við borðum 
kvöldmatinn okkar í kvöld. Hann 
google.is getur hjálpað okkur, 
hann veit margt og segir okkur frá 
mörgu ef við spyrjum hann. Google 
getur kallað fram upplýsingar um 
hina skæðu sjúkdóma sem við erum 
laus við og leika búfjárstofna um 
víða veröld grátt.

➜Þetta mál er 
nefnilega dauðans 
alvara, ekki bara fyrir 
búféð heldur mann-
fólkið líka.

Innfl utningsbann
LANDBÚNAÐUR

Guðni Ágústsson
fv. landbúnaðar-
ráðherra

Upplýsingar og skráning:
annarosa@annarosa.is
eða í síma 662 8328.
Verð kr. 6.900,-

Námskei› me› Önnu Rósu Róbertsdóttur grasalækni
Á námskei›inu fjallar Anna Rósa um algengar lækningajurtir
sem nota›ar eru í smyrsl. S‡nikennsla ver›ur á sta›num,
námsgögn og uppskrift fylgja og allir fá smyrsl me› sér heim.

Mánudaginn 15. apríl
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Að undanförnu hefur verið 
nokkuð um greinaskrif 
í fjölmiðlum um ofbeldi 
og vanrækslu. Því hefur 
verið haldið fram ítrekað 
að vanræksla sé ein teg-
und ofbeldis. Þetta er ekki 
rétt. Ofbeldi og vanræksla 
barna er hvort tveggja mis-
brestur á aðbúnaði barna. 
Hins vegar er grundvallar-
munur á ofbeldi annars 
vegar og vanrækslu hins 
vegar. Í ofbeldi felst athöfn 
en í vanrækslu felst skortur 
á athöfn. 

Ofbeldi gagnvart börnum
Ofbeldi er (óþörf) athöfn sem veld-
ur barni skaða eða er líkleg til að 
valda barni skaða. Til eru þrjár 
gerðir ofbeldis, tilfinningalegt 
ofbeldi (stundum kallað andlegt 
ofbeldi eða sálrænt ofbeldi), lík-
amlegt ofbeldi og kynferðislegt 
ofbeldi. Í tilfinningalegu ofbeldi 
getur falist að gera lítið úr barni. 
Þegar barn verður vitni að ofbeldi 
milli foreldra flokkast það undir til-
finningalegt ofbeldi. Dæmi um lík-
amlegt ofbeldi er að slá barn með 
flötum lófa. Dæmi um kynferðislegt 
ofbeldi er að káfa á kynferðislegum 
svæðum á barni eða að senda barni 
klúr sms-skilaboð.

Vanræksla barna
Vanræksla er skortur á (nauðsyn-
legri) athöfn sem veldur barni 

skaða eða er líkleg til að 
valda barni skaða.  Van-
rækslu hefur verið skipt 
upp í fjóra megin flokka, 
líkamlega vanrækslu, van-
rækslu í umsjón og eftir-
liti, vanrækslu varðandi 
nám og tilfinningalega 
vanrækslu. Líkamleg van-
ræksla eða vanræksla á 
grunnþörfum felur í sér að 
fæði, klæðnaði, hreinlæti, 
húsnæði eða heilbrigðis-
þjónustu barns er ábóta-
vant. Vanræksla í umsjón 

og eftirliti getur falið í sér að barni 
er hætta búin þar sem það hefur 
ekki þroska og getu til að hugsa um 
sig sjálft. Ýmsar undirgerðir eru 
til af vanrækslu í umsjón og eftir-
liti, t.d. geta börn verið skilin eftir 
ein heima eða óhæfur umönnunar-
aðili getur verið fenginn til að gæta 
þeirra.  Vanræksla varðandi nám 
getur falið í sér að barn mæti ekki 
nægilega vel í skóla eða sinni ekki 
heimalærdómi af því það fær ekki 
viðunandi stuðning og aðhald for-
eldra til þess. Tilfinningaleg van-
ræksla getur falist í að ungt barn 
sem grætur fær ekki þá umhyggju 
sem það þarf á að halda.  

Afleiðingar ofbeldis og vanrækslu
Það er mikilvægt að hafa í huga að 
vanræksla er ekki síður skaðleg 
en ofbeldi. Rannsóknir hafa sýnt 
að börn sem verða fyrir ofbeldi 
eða vanrækslu eða hvoru tveggja 

eru líkleg til að þurfa að kljást við 
ýmsar afleiðingar af því sem geta 
verið líkamlegar, hugrænar, félags-
legar og tilfinningalegar. Dæmi um 
líkamlegar afleiðingar getur verið 
höfuðverkur eða magaverkur (sál-
líkamleg einkenni). Börnum sem 
verða fyrir ofbeldi hættir til að 
dragast aftur úr í skóla og að eiga 
erfitt með að einbeita sér og van-
rækt börn fá ekki nægilega hug-
ræna örvun og geta þess vegna 
dregist aftur úr í þroska miðað við 
jafnaldra sína. Dæmi um félags-
legar afleiðingar er t.d. skortur á 
félagslegri færni og dæmi um til-
finningalegar afleiðingar er áfalla-
streituröskun sem er sérstaklega 
hætt við eftir að barn hefur orðið 
fyrir kynferðislegu ofbeldi.  Kvíði 
og þunglyndi eru einnig dæmi um 
tilfinningalegar afleiðingar ofbeld-
is og vanrækslu.  

Í þessu stutta greinarkorni koma 
fram helstu tegundir ofbeldis og 
vanrækslu barna en einungis eru 
nefnd örfá dæmi. Þar sem afleið-
ingar ofbeldis og vanrækslu barna 
geta verið alvarlegar, er brýnt að 
tilkynna grun um slíkt til barna-
verndaryfirvalda eða í Neyðar-
síma 112.

Vanræksla er ekki ofbeldi
BARNAVERND

Freydís Jóna 
Freysteinsdóttir
dósent í félags-
ráðgjöf við Háskóla 
Íslands

➜ Dæmi um kynferðislegt 
ofbeldi er að káfa á kynferð-
islegum svæðum á barni eða 
að senda barni klúr
sms-skilaboð.



NÝ OG STÍLFÖGUR
ELDHÚSTÆKI FRÁ AEG
SEM GERA GOTT ELDHÚS
ENN BETRA

Fjölkerfa blástursofn með
innbyggðum kjöthitamæli,
hjálparkokki með sjálfvirkum 
uppskriftum og sjálfhreinsikerfi.
Íslensk notendahandbók.

 

Einnig fáanlegur sem gufuofn.
Íslensk notendahandbók.
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Fjölkerfa blástursofn með
innbyggðum kjöthitamæli og
hjálparkokki með sjálfvirkum 
uppskriftum.
Íslensk notendahandbók.

 

Einnig fáanlegur með sjálfhreinsikerfi
og sem gufuofn.
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Fjölkerfa blástursofn með 
hraðhitakerfi, sérstaklega  
þægilegur í notkun og allri  
umgengni.
Íslensk notendahandbók.

 

Einnig fáanlegur með sjálfhreinsikerfi og
innbyggðum kjöthitamæli.
Íslensk notendahandbók.
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Fjölkerfa blástursofn sem er 
sérstaklega einfaldur og
auðveldur í notkun og allri
umgengni.
Íslensk notendahandbók.
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Íslensk notendahandbók.
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„Afburða hönnun“

3 LÍNAN 5 LÍNAN 7 LÍNAN 9 LÍNAN

Nýju ofnarnir frá    búa yfir miklum fjölbreytileika í lögun og leikni.
Nýtanlegt innra rými ofnanna er nú 30% stærra en áður og eru þeir nú 74 lítrar

að stærð án þess að ummál þeirra hafi aukist.

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800
www.ormsson.is

OPIÐ VIRKA DAGA FRÁ 10-18
OG LAUGARDAGA FRÁ 11-15

AÐ ELDA OG BAKA MEÐ 
Þegar þú eldar með AEG máttu búast við framþróaðri tækni, flottri hönnun og fjölmörgum
stillingarmöguleikum sem bjóða upp á svo margt, margt fleira.

FULLKOMIN HÖNNUN
AEG ofnarnir eru hannaðir til að skara fram úr á öllum sviðum. Þeir eru einstaklega fjölhæfir,
áreiðanlegir og þar að auki glæsilegir útlits.

AEG HELLUBORÐ AF ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM
Ný glæsileg lína helluborða frá AEG býður upp á fullkomnustu tækni, hvort sem þú velur spansuðu-
eða venjulegt hraðsuðuhelluborð eða fyrir gas þá er úrvalið mikið og útfærslurnar fjölbreyttar.

ORMSSON
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON
AKRANESI

SÍMI  530 2870

ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI

SÍMI  456 4751

ORMSSON
AKUREYRI

SÍMI  461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖÐUM

SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTAÐ

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI

SÍMI  480 1160

Nú er tækifærið til að endurnýja:
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Tónleikaröð í tengslum við Menningarvor 
í Mosfellsbæ hefst annað kvöld. Tónleika-
röðin fer fram þrjú þriðjudagskvöld í röð 
og á morgun verður sérstakt tékkneskt 
kvöld, þann 16. apríl franskt kvöld og 
lýkur röðinni svo með íslensku tónleika-
kvöldi. Arnhildur Valgarðsdóttir organisti 
og Hjörleifur Valsson fiðluleikari munu 
leika eldfjöruga tónlist eftir tékknesku 
tónskáldin Smetana, Dvorak og Janacek 
annað kvöld. 

„Ég hef verið að æfa tékkneska píanó-
tónlist undanfarið því ég er að taka upp 
disk með tónlist eftir Dvorak og Hjörleif-
ur stundaði tónlistarnám í Tékklandi. Það 
lá því beint við að óska eftir því að fá að 
spila tékkneska tónlist á Menningarvor-
inu,“ segir Arnhildur þegar hún er innt 
eftir því af hverju tékknesk tónlist hafi 
orðið fyrir valinu. 

Arnhildur segir tékkneska tónlist mjög 
þjóðlega og tilfinningaríka og lofar fjör-
ugum tónleikum. Hjörleifur tekur undir 
þetta og segir tónlistarhefð landsins ríka. 
„Þjóðernisrómansinn er mjög ríkur í tékk-
neskri tónlistarhefð. Það er mikil og djúp 
tónlistarhefð í landinu og mörg af þekkt-
ustu tónskáldunum 19. aldar voru frá 
þessu svæði, til dæmis Gustav Mahler. 
Tékkland er mikil miðstöð fyrir tónlist 
og það mætti kalla hana eina af mörgum 
góðum tónlistarmekkum heimsins,“ segir 
Hjörleifur og bætir við: „Það er þó rétt að 
geta þess að Tékkland skiptist í tvö svæði; 
Bæheim og Móravíu, og er tónlist þessara 
tveggja landshluta töluvert ólík. Janacek 
er höfuðskáld Mórava og tónlist hans er 
gædd mjög skýrum móróvskum stíl.“

Tónleikarnir fara fram í Bókasafni 
Mosfellsbæjar og hefjast klukkan 20 og 
er aðgangseyrir enginn. Í hléi verður 
boðið upp á Budweiser Budvar-bjórinn og 
Berch erovka, sem er tékkneskur krydd-
líkjör búinn til úr tuttugu kryddjurtum 
eftir tvö hundruð ára gamalli uppskrift. 
Að tónleikunum loknum mun Erling-
ur Gíslason lesa upp úr ritverkinu Góða 
dátanum Svejk og Hjörleifur heldur tölu 
um tónskáld kvöldsins út frá veru sinni 
í Prag. „Fyrsti fiðlukennari minn norð-
ur í landi var Tékki og þegar ég fermd-
ist fékk ég ferð til Tékklands í fermingar-
gjöf og heimsótti þá landið í fyrsta sinn. 
Ég stundaði svo tónlistarnám í Prag í þrjú 
ár. Ég mun segja stuttlega frá námsárun-
um og mínum fyrstu kynnum af þessum 
tónskáldum,“ segir Hjörleifur. 
  sara@frettabladid.is

Leika fj öruga tónlist 
eft ir tékknesk tónskáld
Arnhildur Valgarðsdóttir og Hjörleifur Valsson koma fram á tékknesku tónlistarkvöldi í 
tengslum við Menningarvorið í Mosfellsbæ. Frítt er inn á tónleikaröðina. 

LEIKA TÉKKNESKA TÓNA  Arnhildur Valgarðsdóttir organisti og Hjörleifur Valsson 
fiðluleikari leika tékkneska tónlist í Bókasafni Mosfellsbæjar annað kvöld.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Tónlistarmaðurinn Jean Bapt-
iste Arban lést þennan dag 
árið 1889. Arban er kunnastur 
fyrir að hafa veitt kornett-
hljóðfærinu brautargengi 
með kennsluaðferðum sem 
nefndar eru „aðferð Arbans“. 
Arban fæddist í Lyon í Frakk-
landi þann 28. febrúar árið 
1825 og lést í París þann 
8. apríl árið 1889. Um það 
leyti sem Arban fæddist var 
verið að þróa kornettið úr 
fyrirrennara þess, kornópean. 
Þegar Arban hóf leik á kornett 

þurfti hann að komast yfir 
ýmsa galla til að ná því stigi í 
leiknum sem hann sóttist eftir. 
Markmið hans var að ná fram 
blæbrigðum flautunnar við 
leik á kornett, en flestir töldu 
hljóðfærið of klunnalegt til að 
það tækist. Með rannsóknum 
sínum og æfingum tókst 
Arban þó að koma hljóð-
færinu á stall með vinsælustu 
hljóðfærum þess tíma
Arban var ráðinn prófessor við 
Tónlistarskólann í París árið 
1857 þar sem hann kenndi 

nemendum á hljóðfærið. 
Hann þótti metnaðarfullur 
kennari og þegar skólinn stóð 
frammi fyrir skorti á kennslu-
efni, setti Arban saman mikla 
kennslubók sem byggðist 
fyrst og fremst á hans eigin 
tækni. Bókin heitir La grande 
méthode complète de cornet 
à piston et de saxhorn par 
Arban og er enn stuðst við 
hana í dag við kennslu á 
kornett og trompet.

Heimild: Visindavefur.hi.is

ÞETTA GERÐIST: 8. APRÍL 1989

Tónlistarmaðurinn Arban lést

Á námsárunum í Tékklandi lék Hjörleifur nokkrum 
sinnum fyrir Václav Havel, fyrrverandi forseta 
landsins. Havel var níundi og jafnframt síðasti forseti 
Tékkóslóvakíu og fyrsti forseti lýðræðisríkisins Tékk-
lands. Havel lést þann 8. desember árið 
2011.

SPILAÐI FYRIR FORSETANN

Innilegar þakkir sendum við öllum þeim er 
sýndu okkur hluttekningu og samúð vegna 

fráfalls eiginkonu minnar, móður okkar  
og ömmu, 

AUÐAR GARÐARSDÓTTUR
Bárugötu 35, Reykjavík,

og heiðruðu minningu hennar. Sérstakar 
þakkir sendum við öllu starfsfólki 
líknardeildar Landspítalans í Kópavogi fyrir hlýlegt viðmót, 
umönnun og hjúkrun, sem sannlega var til fyrirmyndar.

Jóhannes Bergsveinsson
börn og barnabörn.

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

Fjölbreytt úrval legsteina
Frí áletrun og uppsetning

Sjá nánar á granithollin.is sími 555 38 88 
Bæjarhrauni 26 (á móti Fjarðarkaupum)

Bæjarhrauni 26 - 220 Hafnarfirði
www.granithollin.is 

Sími 555 38 88 

Sjá nána
Bæjarh

Bæja

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

GÍSLI KRISTINN SIGURKARLSSON 
lögfræðingur, 

Lágholtsvegi 10, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut 
þriðjudaginn 2. apríl, verður jarðsunginn frá 
Neskirkju fimmtudaginn 11. apríl kl. 13.00. 

Arnheiður Ingólfsdóttir
Ingólfur Gíslason
Kristín Gísladóttir  
Roland Hamilton
Flóki Ingólfsson

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi, 

AUÐUNN VALDIMARSSON 
Kríuhólum 2, Reykjavík, 

lést fimmtudaginn 4. apríl á gjörgæsludeild 
Landspítalans í Fossvogi.  
Útförin auglýst síðar. 

Gréta Oddsdóttir 
Þuríður L. Auðunsdóttir    Þ. Skorri Steingrímsson 
Valdimar Auðunsson       Julia Doppler 
Sæunn Auðunsdóttir        Róbert Ó. Skúlason
Steingrímur og Bjarkar Þormóðssynir

VirðingReynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn

www.kvedja.is

571 8222
82o 3939 svafar

82o 3938 hermann

Lokafyrirlestur í hádegis-
fyrirlestraröð Sagnfræð-
ingafélags Íslands verður 
fluttur á morgun. Yfirskrift 
fyrirlestraraðarinnar þessa 
vorönn var Hvað er sögu-
legur skáldskapur? 
Að þessu sinni mun Guð-
rún Harðardóttir, sérfræð-
ingur í byggingarsögu hjá 
Þjóðminjasafni Íslands, 
flytja erindi sem ber titilinn 
Skáldað í byggingaarfinn? Í 
fyrirlestrinum verður gerð 
tilraun til að kortleggja til-

gátuteikningar og tilgátu-
hús sem reist hafa verið 
á Íslandi á undanförnum 
árum. Þjóðveldisbærinn í 
Þjórsárdal og Eiríksstaðir í 
Haukadal eru dæmi um til-
gátuhús sem risið hafa á síð-
ustu árum. Þá verður einnig 
skoðað í hvaða samhengi til-
gátuteikningar eru gerðar 
og tilgátubyggingar reistar.
Fyrirlesturinn fer fram í 
fyrirlestrasal Þjóðminja-
safnsins og hefst klukkan 
12.05. 

Rýnt í tilgátuhús
Lokafyrirlestur í fyrirlestraröð Sagnfræðinga-
félags Íslands fl uttur í Þjóðminjasafninu.

RÝNT Í TILGÁTUHÚS  Guðrún Harðardóttir, sérfræðingur í byggingar-
sögu, flytur lokafyrirlesturinn í hádegisfyrirlestraröð Sagnfræðinga-
félags Íslands.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



NÝTA ÍSLENSKT Rúna 
Thors og Hildur Stein-
þórsdóttir nýttu sér 
íslenska framleiðslu-
möguleika og tækni 
við hönnun bekkjar-
ins Kletts. Bekkurinn 
kemur á markaðinn nú á 
vordögum.
MYND/EVA BJÖRK ÆGISDÓTTIR

Nýtt útihúsgagn, steinsteyptan 
garðbekk, unnu þær Rúna Thors 
vöruhönnuður og Hildur Stein-

þórsdóttir arkitekt, í samvinnu við Fab-
Lab á Sauðárkróki og Steypustöðina. 
Bekkurinn kemur á markaðinn nú í vor 
en Steypustöðin framleiðir bekkinn. 
Hann var frumsýndur á HönnunarMars.

„Áhugi okkar beggja á steypu varð 
kveikjan að þessu samstarfi,“ segir 
Rúna. „Okkur þóttu líka þau form sem 
þegar eru sýnileg úr steypu, full ferkönt-
uð en í steypunni felast miklir mögu-
leikar, hún getur fylgt hvaða formi sem 
er.“ Rúna segir þær einnig hafa viljað 
sýna fram á þá möguleika sem eru fyrir 
hendi á Íslandi, bæði í tæknivinnslu og 
framleiðslu og hverju samvinna hönn-
uða og framleiðslufyrirtækja getur 
skilað. „Ef hægt er að sýna fram á hvað 
er hægt að gera hér kveikir það vonandi 
bæði í hönnuðum og innlendum fram-
leiðendum um samstarf. Samvinnan við 

steypustöðina gekk frábærlega vel.“
Bekkurinn fékk nafnið Klettur og 

segir Rúna þær hafa sótt innblásturinn 
í náttúruna og einnig hafi þær viljað 
tengja áferðina á steypunni við náttúr-
una. „Nemendur í Myndlistaskólanum í 
Reykjavík unnu fyrir okkur textíl upp úr 
ljósmyndum af lyngi. Textílinn var hægt 
að skanna inn hjá FabLab á Sauðárkróki 
og fræsa út í mót,“ útskýrir Rúna en 
áferðin kemur fram í hliðum bekksins.

„Við gátum unnið módel af bekknum 
hjá FabLab en sjálft mótið var smíðað 
hjá Bátahöllinni á Hellissandi. Steypu-
stöðin steypir í mótið og sér um fram-
leiðslu á bekknum. Við hugsum hann 
bæði fyrir almenningsrými og í heimilis-
garða en það er hægt að sitja á honum 
tvo vegu. Í framhaldinu er svo ætlunin 
að hanna fleiri vörur í kringum Klett; 
blómaker og minni sæti, stóla eða kolla 
og jafnvel borð,“ segir Rúna.

 ■ heida@365.is

HANNA ÚR STEYPU
ÍSLENSK HÖNNUN  Rúna Thors og Hildur Steinþórsdóttir nýttu sér innlenda 
framleiðslumöguleika og tækni þegar þær hönnuðu bekkinn Klett. 

Heimilisúrgang, svo sem matarleifar eins og ávexti, 
grænmeti, brauð, eggjaskurn, kjöt, fisk, tepoka og 
kaffikorg er hægt að nýta við heimajarðgerð. Að auki 
er hægt að nýta nær allan úrgang sem til fellur í garð-
inum. Við jarðgerð er lífrænum úrgangi breytt í moltu.Umhverfisátak

ÁFERÐ OG FORM Í steypunni felast miklir möguleikar hvað form varðar. Á hliðum bekkjarins má sjá textíláferð sem unnin var upp úr 
ljósmyndum af smágróðri. MYND/EVA BJÖRK ÆGISDÓTTIR

 SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja



FÓLK|HEIMILI

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

viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum 
auglýsingum. 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

Húsgagna- og innanhúshönnuðurinn 
Ólöf Jakobína Ernudóttir kynnti inn-
skotsborðin Marmo á nýafstöðnum 
HönnunarMars. Borðplatan er úr 
marmara en fæturnir úr járni. „Ég er 
frekar hrifin af marmara um þessar 
mundir en það eru reyndar fleiri og má 
segja að um hálfgerða tískubylgju sé 
að ræða. Hugmyndina að borðfótunum 
fékk ég svo frá gömlum járnkörfum. 
Útkoman er bara nokkuð skemmtileg 
og virðast fleiri á sama máli enda hafa 
borðin fengið talsverða umfjöllun,“ 
segir Ólöf en fjallað hefur verið um þau 
bæði á innlendum og erlendum vett-
vangi; meðal annars á Cool Hunting og 
Emmas Designblogg, sem eru víðlesin 
hönnunarblogg. 

Fæturnir eru dufthúðaðir í dökk-
gráum og ljósbláum lit og fara borðin 
vel tvö saman. Enn sem komið er er 

aðeins um frumgerðir að ræða en Ólöf 
Jakobína vinnur að því að finna fram-
leiðanda. En hefur þú hug á að gera 
eitthvað meira í þessum anda? „Já, það 
er vel hugsanlegt. Ég get til dæmis séð 
fyrir mér sófaborð í svipuðum stíl.“

Ólöf Jakobína er afkastamikill hönn-
uður og reynir alltaf að taka þátt í Hönn-
unarMars. „Hann ýtir undir að maður 
komi einhverju í verk og mér finnst gott 
að hafa að einhverju að stefna eftir jóla-
vertíðina.“ Ólöf hefur verið í samstarfi 
við leirkerasmiðinn Guðbjörgu Kára-
dóttur í nokkur ár og hanna þær undir 
merkinu Postulína. Á HönnunarMars 
sýndu þær nýjar postulínsskálar sem 
fara í framleiðslu á næstunni. Þá hafa 
hún og arkitektinn Þorleifur Eggertsson 
gert flugvélaóróa úr rekaviði sem þau 
frumsýndu við sama tækifæri.

 ■ vera@365.is

MARMARI VINSÆLL
VÖKTU EFTIRTEKT  Innskotsborð eftir húsgagna- og innanhúshönnuðinn 
Ólöfu Jakobínu Ernudóttur vöktu athygli á HönnunarMars, bæði innanlands- 
og utan. Borðplatan er úr marmara en fæturnir úr járni, sem fer vel saman.

AFKASTAMIKIL
Ólöf Jakobína er af-
kastamikill hönnuður. 
Hún er auk þess matar-
stílisti Gestgjafans. 
MYND/RAKEL ÓSK 

SIGURÐARDÓTTIR

Bókastóllinn Málfríður er til sýnis 
á fimmtu hæð Borgarbókasafnsins 
við Tryggvagötu í Reykjavík. Stólinn 
er hannaður af Sunnu Ósk hjá SOSK 
design og var upphaflega hluti af 
sýningu hennar á HönnunarMars. 
Bókastóllinn vakti töluverða athygli 
og hefur því verið lengur til sýnis 
á safninu. „Stóllinn heitir Málfríður 
eftir einni af formæðrum mínum. 
Ég valdi nafnið því það er sterkt 
eins og stóllinn og því mjög viðeig-
andi.“ Þótt stóllinn teljist frekar vera 
listaverk  en hefðbundinn stóll má 
þó bæði nýta hann sem bókahillu og 
stól. „Það er hægt að nýta hann sem 
geymslustað fyrir bækur og leggja 
þær yfir stálarmana þegar maður 
hættir að lesa hverju sinni. Svo er 
lítið mál að setja sessur í stólinn og 
nota sem hefðbundinn stól en hafa 
um leið bækur á örmum hans og 
að framan og aftan og auka þannig 
notagildi hans.“

MÁLFRÍÐUR Það er lítið 
mál að setja sessur í 
stólinn og nota sem 
hefðbundinn stól.

SKEMMTILEGUR BÓKASTÓLL

RETRO YFIRBRAGÐ 
Borðin hafa meðal annars fengið 
umfjöllun á Coolhunting og Emmas 
Design Blog sem eru víðlesin 
hönnunarblogg.
MYND/ÓLÖF JAKOBÍNA ERNUDÓTTIR

Kynntu þér úrvalið á www.okkarbakari.is
og á facebook.com/okkarbakarí

Mikið úrval af skemmtilegum 
kökum í afmælið

GOTT Í
BARNAAFMÆLIÐ

Okkar bakarí | Iðnbúð 2 | 210 Garðabær  | Sími: 565 80 70

Tangled, Cars, Hello Kitty, Spiderman,
Barbie, Svampur Sveinsson og margt fleira.

 Bjóðum
  einnig upp á
  eggjalausar
     tertur

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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Eignamiðlun kynnir: Glæsilegt 
endaraðhús. OPIÐ HÚS í 
Blikahjalla 6, Kópavogi, á 
morgun kl. 17.15 til 17.45.

T vílyft 198,3 fm endaraðhús 
á fallegum útsýnisstað. Á 
neðri hæðinni er innbyggð-

ur bílskúr, forstofa, eitt herbergi, 
snyrting, innra hol og um 50 fm 
útgrafið rými sem skiptist í her-
bergi, stórt fataherbergi og 
geymslu. Húsið er því tæplega 250 
fm að stærð. Á efri hæðinni eru 
stórar, glæsilegar stofur, eldhús, 
þvottahús, baðherbergi og tvö 
svefnherbergi. Lóðin er mjög 
glæsileg. Hún er stölluð og með 
góðri verönd, stóru upphituðu bíla-
plani fyrir fjóra bíla og fleira.

Flísalögð er forstofa og gesta-
snyrting en inn af forstofunni er 
parketlagt herbergi og flísalögð 
snyrting. Inn af holinu er gengið 
inn í óuppfyllt um 50 fm rými sem 
skiptist í stórt parketlagt herbergi 
sem er með miklum skápum, stórt 
parketlagt fataherbergi og rúm-
góða geymslu.

Innangengt er í um 32 fm bíl-
skúr. Úr holinu er flísalagður 
stigi með stálhandriði og öryggis-
gleri en þaðan er komið inn í mjög 
stórt rými sem skiptist í hol, eld-
hús, borðstofu og dagstofu. Rýmið 
er fyrir allri suður- og vesturhlið 
hússins og er mjög bjart og með 
góðri lofthæð. 

Á gólfum er parket og flísar. 
Eldhúsið er með sérsmíðaðri mik-
illi ljósri innréttingu og góðum 
borðkrók.

Inn af eldhúsinu er þvottahús 
með góðri innréttingu. Til hægri 

úr holinu (til norðurs) er baðher-
bergi og tvö parketlögð herbergi. 
Baðherbergið er flísalagt í hólf og 
gólf. Það er bæði með baðkeri og 
sturtuklefa, glugga, handklæða-
ofni og vandaðri innréttingu. 
Gengið er út á lóðina úr stofunni 
en þar eru góðir pallar til norðurs 
og mikill gróður. Stórar svalir er 
á suðvesturhorni hússins.

Hér er um mjög glæsilega eign 
að ræða. Upplýsingar gefur Þór-
arinn M. Friðgeirsson, löggilt-
ur fasteignasali, s. 899-1882 eða 
thorarinn@eignamidlun.is.

Endaraðhús í Kópavogi

Glæsilegt endaraðhús við Blikahjalla í Kópavogi. 

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Mjög falleg 65,1 m2 2ja herbergja 
íbúð á jarðhæð við Flyðrugranda 10 
í Reykjavík.  Eignin er með nýjum 
innréttingum, nýjum gólfefnum 
og ný máluð. Eignin er laus til 

afhendingar strax.  
V. 24,9 m.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJU-
DAGINN 9. APRÍL FRÁ 
KL. 17:30 TIL 18:00

Flyðrugrandi 10, íbúð 101 - 107 Reykjavík 

66,9 m2 3ja herbergja íbúð í kjallara 
í tvíbýlishúsi við Skipasund 18 í 
Reykjavík. Íbúðin skiptist í gang, tvö 
herbergi, stofu, eldhús, þvottahús, 
baðherbergi og geymslu. V. 19,9 m.

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

96,8 m2 sérhæð með risi og 31,2 m2 
bílskúr í tvíbýlishúsi við Skipasund 
18 í Reykjavík.  Aðalhæðin skiptist 
í forstofu, gang, tvær samliggjandi 
stofur, eldhús, baðherbergi og 
svefnherbergi. Risið skiptist í stóra 
stofu og svefnherbergi, ásamt 
geymslum undir súð. V. 29,9 m.

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

Skipasund 18, kjallari – 104 Reykjavík 

Skipasund 18 - 104 Reykjavík

Laugavegur 32 - 101 Reykjavík 

72,5 m2 verslunarhúsnæði á afar 
góðum stað við Laugaveg 32 í 
Reykjavík. Eignin er í leigu í dag fyrir 
350 þ. á mánuði. Húsnæðið skiptist í 
dag í verslun, salerni, eldhúskrók og 
geymslurými. V. 39,0 m.

Hagamelur 38 - 107 Reykjavík 

Rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð 
ásamt bílskúr í fallegu fjölbýlishús 
við Hagamel 38 í Reykjavík.  Eignin 
skiptist í rúmgott hol, 3-4 svefnher-
bergi, eldhús með borðkrók, stóra 
stofu, borðstofu og baðherbergi. 
Auk þess fylgir geymsla í kjallar og 
bílskúr. V. 47,5 m.

Hjallahlíð - 270 Mosfellsbær 

Falleg 3-4ra herbergja, 94 m2 íbúð 
á jarðhæð með sérinngangi í litlu 
fjórbýli við Hjallahlíð í Mosfellsbæ. 
Íbúðin skiptist í forstofu, tvö rúmgóð 
svefnherbergi (hægt að bæta við 
svefnherbergi), baðherbergi, 
rúmgóða stofu og borðstofu og eld-
hús. V. 24,7 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.

Tröllateigur 30 - 270 Mosfellsbær 

Stórglæsilegt 211,9 m2 endaraðhús 
á tveimur hæðum við Tröllateig 30 í 
Mosfellsbæ. Glæsilegar sérsmíðaðar 
innréttingar og falleg gólfefni. Ca. 
100 m2 timburverönd í suðvestur. 
Eignin er laus til afhendingar strax. 
V. 49,9 m.

 
Kleppsvegur 22 - 105 Reykjavík 

Falleg 71,2 m2, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð 
við Kleppsveg 22 í Reykjavík. Eignin skiptist 
í hol, svefnherbergi, stofu, eldhús, baðher-
bergi og þvottahús innan íbúðar. Íbúðinni 
fylgir 5,9 m2 sérgeymsla í sameign. V. 16,9 m.

 
Stórakur 4 - 210 Garðabær 

Vel staðsett 742 m2 eignarlóð við Stórakur 4 
í Akrahverfinu í Garðabæ. Lóðin er staðsett 
í botnlanga og er skammt frá grunnskóla og 
framhaldskóla. V. 19,0 m.

 
Hlíðarás 45 - 221 Hafnarfjörður 

Til sölu 273,3 m2 einbýlishús í byggingu við 
Hlíðarás 45 í Hafnarfirði. Húsið er í byggingu 
í dag, búið er að reisa neðri hæðina og gólf-
plötu efri hæðar. V. 26,3 m.

Laus strax

Laus strax

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þrið
judag

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

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Ruth  
Einarsdóttir
sölufulltrúi

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Finndu okkur á Facebook

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur

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

FRÍTT VERÐMAT
HRINGDU NÚNA

Sylvía G. Walthersdóttir
sylvia@remax.is

820 8081
Haukur Halldórsson, hdl.
Löggiltur fasteignasali

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

vík.
ur 

Talaðu endilega 
við Auði í síma  
824-7772 eða  

audur@fasteigna-
salan.is



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

HEGRANES- GARÐABÆ. EINBÝLISHÚS 
Á SJÁVARLÓÐ.
- 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.

KLAPPARSTÍGUR
- Glæsileg 176,2 fm. útsýnisíbúð á tveimur efstu hæðum.
- Sér stæði í bílageymslu. Þrennar svalir til norðurs, austurs og

suðurs.
- Glæsilegar stofur. Sjónvarpsstofa með gólfsíðum gluggum.
- Mikil lofthæð er á efri hæð. Stórkostlegt útsýni út á sundin.

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

og bílskúrsréttur fylgir íbúðinni.

HRAUNTUNGA- KÓPAVOGI.
- Glæsileg eign í suðurhlíðum Kópavogs
- 214,3 fm. að stærð að meðt. 27,2 fm. bílskúr auk um 24

fm. sólskála og um 50 fm. rýmis innaf bílskúr.
- Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi. Gólf-

síðir gluggar í stofu.

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

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

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

ásigkomulagi.

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.

STÓRAGERÐI 12. GLÆSILEG ÍBÚÐ.
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00
- Falleg 83,7 fm. mikið endurnýjuð íbúð á 3. hæð.
- Búið að endurnýja m.a. gólfefni, baðherbergi og raflagnir.
- Íbúðin verður til sýnis á morgun. Íbúð

merkt 0303. Berglind á bjöllu.

NORÐURBRÚ – SJÁLANDI GARÐABÆ
- Falleg 95,0 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. sér geymslu í góðu lyftuhúsi.
- Útsýnis nýtur af svölum til sjávar og að ylströndinni.
- Opið eldhús. Rúmgóð stofa. Tvö góð herbergi.
- Sér stæði í bílageymslu.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR-REYKJAVÍK
- 103,6 fm. íbúð á 2. hæð í góðu steinhúsi.
- Íbúðin hefur verð nokkuð endurnýjuð á sl. árum.
- Suðursvalir. Nýleg innrétting í eldhúsi. 2 herbergi (mögul. á 3)
- Góð íbúð í hjarta miðborgarinnar.

HÁALEITISBRAUT- R.VÍK. 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.

MÁVAHLÍÐ - REYKJAVÍK
- Góð 45,6 fm. risíbúð í Hlíðunum.
- Björt stofa. Eitt svefnherbergi. Baðherbergi með sturtu.
- Geymslupláss undir súð. Þvottaherbergi í kjallara.
- Góð staðsetning miðsvæðis í Reykjavík.

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.

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.

SKÓLABRAUT – SELTJARNARNESI. 65 ÁRA+
- 54,6 fm. einstaklingsíbúð á 3. hæð í húsi fyrir 65 ára og eldri.
- Stórkostlegt útsýni yfir Reykjanesfjallgarðinn og til Esjunnar.
- Þjónustumiðstöð í húsinu. Heitur matur í hádegi, félagsstarf o.fl.
- Íbúðin er laus til afhendingar strax.

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

99,0 millj. 

39,0 millj. 57,9 millj. 

44,2 millj. 

42,9 millj.

23,7 millj. 

31,5 millj. 

25,5 millj.

31,0 millj.

32,5 millj.

23,9 millj.

15,7 millj.

24,8 millj.

19,2 millj.

17,9 millj.

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

Verð 79,9 millj.VV

NAUSTABRYGGJA- REYKJAVÍK. 
Glæsileg 210,6 fermetra 7 herbergja íbúð á tveimur efstu hæðum auk sér stæðis í bílageymslu.
Íbúðin er öll hin glæsilegasta og mjög verulega aukin lofthæð er á efri hæð hennar. 5 svefnherbergi og rúmgóðar stofur.
Verulega aukin lofthæð er á efri hæð íbúðarinnar eða allt að 5,0 metrar og innbyggð lýsing er í flestum loftum. Ljóst parket er
á gólfum og innihurðir og innréttingar eru úr ljósum viði. Verð 52,9 millj.VV

NAUSTABRYGGJA

OPIÐ HÚS



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

STEKKJARFLÖT – GARÐABÆ
- 191,8 fm. einlyft einbýlishús með 23,7 fm. innb. bílskúr.
- Samliggjandi stofur. Þrjú herbergi.
- Lóðin er 873,0 fm. að stærð. Gróðurhús á lóð.
- Vel staðsett eign rétt við skóla og íþróttasvæði.

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.

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

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

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

HOLTSGATA -  4RA HERB. ÍBÚÐ ÁSAMT BÍLSKÚR.
- 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.

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

• Sérhæð í Þingholtum

• Sérhæð á Högum eða Melum.

• Sérhæð við Ægisíðu með sjávarútsýni

• Parhúsi við Hávallagötu eða hæð og ris við Sól-
vallagötu fyrir erlendan aðila. Staðgreiðsla í boði
fyrir rétta eign

• 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.

FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI Í MIÐBORGINNI
Tvær heilar húseignir auk byggingarréttar á frábærum stað í Þingholtunum.
Um er að ræða 10 útleigueiningar. Eignirnar eru samtals um 550 fermetrar að stærð
auk byggingarréttar að um 300 fermetrum til viðbótar á reitnum. Fyrir liggja drög að
teikningum af því sem byggja má til viðbótar og er þar gert ráð fyrir 3-4 íbúðum á
þremur hæðum.

4RA- 6 HERBERGJASÉRBÝLI EIGNIR ÓSKAST

ATVINNUHÚSNÆÐI

ÁRMÚLI- SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
- Mikið endurnýjað og gott 790,8 fm. skrifstofuhúsnæði
- 3. hæðin skiptist í tvö um 235,0 fm rými og 4. Hæðin skiptist í tvö um 160,0 fm. rými.
- Miklar og góðar tölvulagnir eru í húsnæðinu.
- Lóðin er frágengin og malbikuð og með góðum bílastæðum.

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

39,7 millj.

46,9 millj. 

36,5 milllj.

36,9 millj. 

69,0 millj. 

57,0 millj.

59,0 millj.

MARKARVEGUR
Glæsilegt 422,4 fm. einbýlishús á þremur hæðum að meðt. 30,0 fm. bílskúr á frábærum og kyrrlátum stað neðst í Fossvogin-
um. Mjög auðvelt er að útbúa 3ja herbergja aukaíbúð í kjallara hússins. Innréttingar eru allar úr ljósum viði. Setu- og arinstofa
með aukinni lofthæð, borðstofa, nýlega endurnýjað baðherbergi og fjöldi herbergja. Húsið stendur á 640,0 fm. glæsilegri
afgirtri og skjólsælli lóð með góðum veröndum og fallegum gróðri. 5 sér bílastæði eru á framlóð hússins.. Verð 115,0 millj.VV

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR
Skrifstofuhúsnæði til leigu. Til leigu um 100 fm. skrifstofuhúsnæði í þessu reisulega lyftuhúsi við Skólavörðustíg. Hæðin
skiptist í stóra móttöku, þrjú skrifstofuherbergi, eldhús og nýlega endurnýjað baðherbergi. Húsnæðið er laust til afhendingar
nú þegar. Leigusali er til í að gera breytingar á eigninni til að koma til móts við þarfir leigutaka. Leiguverð er tilboð. Frábær
staðsetning í hjarta miðborgarinnar.

24,9 millj.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGURMARKARVEGUR
TIL LEIGU



Einbýli

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

Ljárskógar 4 - einbýli/tvíbýli. 
Fallegt og vel skipulagt einbýlishús neðst í 
botnlanga við Ljárskóga. Tvöfaldur góður bíl-
skúr fylgir eigninni. Auðvelt er að útbúa sér 
íbúð á neðri hæð. Glæsilegt útsýni.   
V. 65,0 m. 2548 

Hólahjalli - einbýlishús
Um er að ræða nýlegt einbýlishús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr á neðri 
hæð. Glæsilegt 282,9 fm einbýlishús í suður-
hlíðum Kópavogs með einstöku útsýni. Húsið 
er á tveimur hæðum og góðum rúmgóðum 
bílskúr. Fallegur garður í rækt og stór 
hellulögð verönd.  V. 78,0 m. 2538 

Raðhús

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 endur-
nýjað á s.l. árum. Sólríkur suðurgarður, 
4-5 svefnherbergi. V. 44,7 m. 2519

Vogatunga - raðhús
Tvílyft vandað 231 fm raðhús á mjög góðum 
útsýnisstað. Á efri hæðinni er forstofa, 
snyrting, þvottahús, hol, stofa, eldhús og 
svefngangur. Innaf svefnganginum er bað-
herbergi og fjögur herbergi en tvö þeirra 
hafa verið sameinuð í eitt.  Í kjallara er 
rúmgóð 2ja herbergja íbúð sem skiptist í 
forstofu, stórt herbergi, geymslu, eldhús og 
stofu.  V. 49,0 m. 2148 

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

Brekkugerði 4 - glæsilegt einbýlishús

Fallegt og vel hannað 231,8 fm einbýli á einni hæð með góðum garði til suðurs. Húsið er 
teiknað af Sigvalda Thordarsyni arkitekt. Húsið hefur mikið verið endurnýjað m.a. gólfefni, inn-
réttingar, eldhús, baðherbergi, lagnir, rafmagn og fl.  EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 
8.APRÍL MILLI KL. 17:00 OG KL. 18:00.   V. 85,0 m. 2592 

Garðastræti 21 - heil húseign í miðborginni 

208,5 fm húseign með tveimur samþykktum íbúðum á frábærum stað í miðbæ Reykjavíkur.  
Eignirnar seljast saman.  Sér inngangur er í báðar íbúðirnar.  Á jarðhæðinni er sér 3ja-4ra 
herbergja íbúð og  á 2. hæð er stofa, 3 herbergi, eldhús og bað.  Í risi eru tvö herbergi og 
eldunarstaða sem fylgja efri hæðinni. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 8.APRÍL MILLI 
KL. 17:00 OG KL. 18:00. V. 45 m. 2570 

Baugakór 19 -23  - vönduð eign í lyftuhúsi 

Glæsileg 3ja herbergja 88,7 fm íbúð á 2.hæð í vönduðu álklæddu húsi í Baugakór ásamt stæði 
í bílskýli. Parket og flísar. Fallegar innréttingar. Sérinngangur af svölum. Góðar svalir. Örstutt í 
leik og grunnskóla og mikil veðursæld. Góð sameign og innangengt í bílskýlið. EIGNIN GETUR 
LOSNAÐ FLJÓTLEGA.  EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAG FRÁ KL 17:30 - 18:00 V. 24,9 m. 2581 

Langahlíð 19 - 0301 - Endaíbúð

Mjög falleg,  sjarmerandi 3-4ra herb. 106,5  fm enda íbúð á 3. hæð í fallegu fjölbýli. Íbúðin skipt-
ist í tvær samliggjandi stofur, herbergi, baðherb. með glugga, eldhús og hol. Suðvestur svalir 
og fallegt útsýni er úr íbúðinni. Eigninni fylgir aukaherbergi í risi með aðgang að wc. EIGNIN 
VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 8 .APRÍL MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 28,9 m. 2583

Keilufell 28 - einbýlishús

Mjög gott og mikið endurnýjað einbýli á tveimur hæðum auk jeppafærs bílskúrs. Húsið skiptist 
í rúmgóða forstofu, baðherbergi með sturtu, hol, tvær stofur eldhús og þvottahús, á efri hæð 
eru þrjú herbergi, hol og baðherbergi. Stór og gróin lóð. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAG-
INN 8.APRÍL MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 39,9 m. 2569 

Rauðás 8 - Vel skipulagt raðhús 

Mjög vandað og bjart 271 fm raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr við Rauðás í 
Reykjavík. Allt að 6 svefnherbergi eru í húsinu. Hellulagt plan með snjóbræðslu er fyrir framan 
húsið og góð verönd fyrir aftan. Gott og vel skipulagt fjölskylduhús. EIGNIN VERÐUR SÝND 
MÁNUDAGINN 8.APRÍL FRÁ KL. 17:00 - 19:00 V. 56 m. 2031 

Hagamelur 46  - Hæð í  vesturbænum 

Vel staðsett og vel skipulögð 143,7 fm neðri sérhæð ásamt 23,9 fm bílskúr við Hagamel. Stutt 
er í alla þjónustu, skóla, verslanir og sundlaug Vesturbæjar er handan við hornið. EIGNIN 
VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 9.APRÍL MILLI KL. 17:00 OG KL. 18:00. V. 49,0 m. 2574 

Blikahjalli 6 - glæsilegt hús

Glæsilegt um 198,3 fm (+50 fm) tvílyft endaraðhús á fallegum útsýnisstað. Vandaðar innrétt-
ingar. 4 svefnherb. Mjög gott útsýni. Lóðin er öll nýlega standsett og mjög glæsileg.  Hún er með 
stölluð og með góðri verönd, stóru upphituðu bílaplani fyrir 4 bíla o.fl. Hér er um mjög glæsilega 
eign að ræða.  EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAG 9.APRÍL FRÁ KL. 17:15-17:45 V. 56,9 m. 7327 

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag
OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag



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. 37,9 m. 2492

Andarhvarf - m. bílskúr
Glæsileg 135 fm efri sérhæð, frábært útsýni 
og bílskúr samtals  161,2 fm. Íbúðin er með 
vönduðum eikarinnréttingum og  gólfefnum. 
Gestasnyrting. Glæsilegt baðherb. Þrjú 
svefnherb. Rúmgóðar flísalagðar svalir. 
Útsýnið er frábært yfir Elliðavatni, til Bláfjalla 
og víðar. Eikarinnréttingar V. 41,9 m. 2395 

4ra-6 herbergja

Bergstaðastræti - 133 fm glæsileg eign. 
Glæsileg 133,7 fm  mikið endurnýjuð hæð 
með sameiginl. inngangi í fallegu fjórbýlis-
steinhúsi 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

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

Miklabraut 40 - með bílskúr
Snyrtileg  ca 110 fm 4ra herbergja neðri 
hæð með sérinngangi og góðum bílskúr við 
Miklabraut samtals ca 140 fm.  Mjög gott 
verð. Laus strax.  V. 27,9 m. 2444 

Álfkonuhvarf laus strax. 
Glæsileg 128,5 fm 4ra herbergja endaíbúð 
á einstökum útsýnisstað með suður og 
austurútsýni yfir Elliðavatn og á fjallgarðinn. 
Sérinngangur af svölum.  3 góð svefnher-
bergi suðvestursvalir. Sérþvottahús. Parket 
og flísar. Innangengt í bílskýli þar sem íbúðin 
á sérstæði.    V. 33,9 m. 2560

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

Álfkonuhvarf - glæsileg eign. 
Glæsileg fullbúin 128,5 fm 4ra herbergja 
endaíbúð á 2.hæð í mjög góðu lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Sérinngangur af 
svölum. Vandaðar innréttingar. Parket og 
flísar. Stórar svalir með góðu útsýni. Eignin 
er nánast ónotuð. Vönduð bílageymsla .  
V. 34,5 m. 2495 

3ja herbergja

Bólstaðarhlíð - 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 staðsetning miðsvæðis. Endur-
nýjað þak og sameign.  V. 22,9 m. 2558

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 kjall-
ara eru tvær geymslur sem tilheyra íbúðinni. 
V. 23,9 m. 2534 

Nóatún  - 3ja herbergja.
Vel skipulögð og björt 3-4ra herbergja 82,2 
fm íbúð á 1. hæð í fallegu steinhúsi. Íbúðin 
skiptist í hol, eldhús með fallegri eldri inn-
réttingum, baðherbergi með glugga, tvö 
svefnherbergi og tvær samliggjandi stofur. 
Frá stofu er útgangur út á suður svalir.  
V. 23,5 m. 2579 

Hólmgarður  neðri hæð .
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 millj. 

Hraunteigur - mikið endurnýjuð íbúð. 
Mikið endurnýjuð og falleg 77,4 fm 3ja 
herbergja íbúð í kj., með sér inngangi, 
við Hraunteig í Reykjavík. Gluggar, gler, 
skolplagnir og ofnalagnir hafa verið endur-
nýjaðar. Fallegur garður með verönd og sér 
inngangur er í íbúð. V. 23 m. 2584 

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

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

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 

Þverbrekka – útsýni
50,3 fm 2ja herbergja íbúð á 3.hæð í góðu 
nýlega viðgerðu og máluðu lyftuhúsi á fínum 
útsýnisstað í Kópavogi. Íbúðin er með sér-
svefnherb. baðherb. og eldhúsi sem er opið 
yfir í stofu. Suðvestursvalir með miklu útsýni.  
V. 15,0 millj.  

Tungusel 11 - 0301 - laus strax

4ra herbergja 121,4 fm enda íbúð á 3.hæð/efstu í fallegu vel staðsettu fjölbýlishúsi á fínum 
útsýnisstað neðst í Seljahverfi. Íbúðin hefur verið talsvert endurnýjuð á síðustu árum m.a. 
eldhús, baðherbergi, innihurðir og fl. Nýlegt gler og viðhaldslitlir gluggar. Mjög snyrtileg sam-
eign. Þrjú góð svefnherb. Rúmgott eldhús. Mjög gott skápapláss. Yfirbyggðar svalir. EIGNIN 
VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 9.APRÍL MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 20,9 m. 2593 

Tungusel 6 - íb.0404- laus

Vel skipulögð 112,5 fm 4ra herbergja íbúð á 4. hæð (efstu) við Tungusel í Reykjavík. Rúmgóðar 
suður svalir og falleg fjalla- og sjávarsýn til norðurs. Húsið er allt nýlega standsett að utan 
og má þar nefna málun, sprunguviðgerðir og endurnýjun þaks. Íbúðin er laus til afhendingar. 
EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 9. APRÍL MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 19,9 m. 2441

Háaleitisbraut 119 -  0201 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 húsið nýtekið í gegn að utan. Svalir til suðurs. 
EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 9.APRÍL MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 26,9 m. 2563 

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 “stúdíóíbúð” á jarðhæð og góðum 51,9 fm bílskúr. Fallegar innrétt-
ingar. 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 

Bakkastaðir - einstakt útsýni

Glæsileg einstaklega vel um gengin og björt 4ra herbergja 106,8 fm efri hæð í litlu fjölbýli á 
frábærum útssýnisstað í staðarhverfi. Hús byggt af Mótás. Sérinngangur. Þrjú svefnherbergi, 
fallegar innréttingar spónlagðar með kirsuberjavið. Sérþvottahús innan íbúðarinnar. Tvennar 
svalir og einstaklega glæsilegt útsýni.  V. 28,9 m. 2591 

Laxatunga 14 Mosfellsbæ - Hús í byggingu

(OPIÐ HÚS BORÐI MÁNUDAG) Um er að ræða 2ja hæða 244,2 fm raðhús í byggingu. Húsið er 
í fokheldu ástandi að innan. Að utan er húsið nást fullfrágengið. Gluggar eru ál/plastgluggar. 
Þak virðist vera frágengið. Gert er ráð fyrir gólfhita. Húsið er laust til afhendingar við kaup-
samning og selst í núverandi ástandi. Inntök fyrir vatn og rafmagn vantar.  V. 22,5 millj. EIGNIN 
VERÐUR SÝND MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 -18:00

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag



t r a u s t  

Hraunbær 12a - 110 Rvk

3ja herbergja íbúð á 3.hæð með góðu útsýni til 
vesturs. Íbúðin er með rúmgóðum tveimur 
herbergjum með skápum,  holi ásamt bjartri 
stofu með útgengi út á svalir.  Eldhús með hvitri 
innréttingu, borðkrókur við glugga.  
Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Verð: 19,5m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 8. apríl  kl.17:30-18:00 

Stærð: 84,9 fm Herb. 3

Öldubyggð 14 - Grímsnes-og Grafningshr.

Eign á 0,7 hektara eignalóð með hitaveitu. Neðri 
hæð tvö herb., opið rými eldhús, borðstofa og 
stofa með útgengi út á verönd. Efri hæð tvo 
herb., snyrt. og svalir. Hiti í gólfi á neðri hæð. 
Stór verönd með heitum potti. 
Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Verð: 21,3 m

Leitið upplýsinga í síma 898 3326

Stærð: 100,3 fm Herb. 5

Þinghólsbraut 1 - 200 Kóp

Risíbúð með einstöku útsýni. Eignin er 3-4 herb. 
Tvö svefnherbergi og tvær samliggjandi stofur 
með útgengi út á svalir í vestur. Göngufæri í 
glæsilega sundlaug/ líkamsrækt, skóla og 
leikskóla. Frábær staðsetning. 
Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Verð: 21,3m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjud. 9. apríl kl.17:30-18:00

Stærð: 74,3 fm Herb. 3-4 

Vindás 2 - 110 Rvk

Góð fyrstu kaup!Tveggja herbergja íbúð á 
3.hæð. Eignin er með skápum í forstofu, 
svefnherbergi með skápum, baðherb. með tengi 
f. þvottavél. Eldhús með hvítri innréttingu. Nýtt 
gler í herbergi, stofu og í svalarhurð.
Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Verð: 15,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 8. apríl kl.18:30-19:00

Stærð: 58,8 fm Herb. 2

Öldubyggð 18 - Grímsnes-og Grafningshr.

Eignalóð 0,7 ha með hitaveitu. Neðri hæð herb., 
opið rými eldhúss, borðstofu,sjónvarpsherb. og 
stofu með útgengi út á verönd. Efri hæð tvo 
herb., snyrt. og svalir. Hiti í gólfi á neðri hæð. 
Stór verönd með heitum potti. 
Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Verð: 22,9m

Leitið upplýsinga í síma 898 3326

Stærð: 100,3 fm Herb. 5

Þorrasalir 9-11 - Kóp

Sala er hafin á nýjum rúmgóðum íbúðum með 
glæsilegu útsýni í 5-6 hæða fjölbýlishús með 
bílageymslu. Íbúðirnar eru allar með afar stórum 
svölum nema á 1 hæð eru íbúðirnar með góðri 
viðarverönd.
Uppl. Sigríður söluf, gsm: 699 4610

Verð: kr. 31,9-49,5m

Hringið og bókið skoðun  í gsm: 699-4610

Stærð: 108-148 fm Herb. 3-4  

Langalína 15-23 - Gbæ

Langalína 15-23 er þriggja hæða lyftuhús í  með 
2-5 herbergja íbúðir. Íbúðirnar verða afhentar án 
gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og 
þvottahúsum. Stæði í  lokaðri bílageymslu fylgir  
flestum íbúðunum.
Uppl. Sigríður söluf, gsm: 699 4610

Verð: 21,8-45,8m

Hringið og bókið skoðun  í gsm: 699-4610

Stærð: 67-157 fm Herb. 2-5  

 Vandað 4ra herb. sumarhús auk svefnlofts  á 
leigulóð efst í landi Brekkuskógar. Stór 
timburverönd með heitum potti ásamt 
geymsluskúr.  Snyrtileg aðkoma. Innbú fylgir. 
Rafmagnskynding en hitaveita er á staðnum.  
Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Verð: 15,9m

Leitið upplýsinga í síma 898 3326

Stærð: 60 fm Herb. 4

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Hrólfsskálamelur 2-8 – 170 Seltjarnarnes

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. apríl frá kl.17:30-18:30
 
Um er að ræða nýjar íbúðir í nýju fjölbýlishúsi á einum besta stað á Seltjarnarnesi. 
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar. Sérlega glæsilegar íbúðir, 2ja til 3ja herb., góðir 
gluggar og stórar svalir. Allar afhentar með gólfefnum, baðherbergi flísalögð. Vönduð 
heimilistæki frá Miele. Innréttingar sérhannaðar. 

Lofthæð í íbúðum er um 2,7fm, Loft í íbúðum eru niðurtekin. Gólfhitalagnir ásamt 
stjórnbúnaði eru í íbúðum til upphitunar. Handklæðaofn er á baðherbergi. Loftræst-
ing er á böðum, eldhúsi og í stofu. Neysluvatnskerfi er varmaskipt. Myndadyrasími 
fylgir hverri íbúð. Aðalbaðherbergi með baðkari og sturtuklefa ásamt glæsilegum 
innréttingum. Bílastæði fylgir hverri íbúð, sumum tvö bílastæði í bílastæðakjallara og 
góðum geymslum í sameign í kjallara.  

Nánari upplýsingar, skilalýsing, teikningar og frekari upplýsingar hjá Þorsteini, 
sölufulltrúa í síma 694-4700

Stærð: 93f-158 fm

Bílakjallari

Myndadyrasími

Herbergi: 2-3

Fjölbýlishús

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Austurgata 34 - 220 Hafnarfjörður

Opið hús þriðjudaginn 9 apríl.kl 17.30-18.00 
 
Glæsilegt og mjög sjarmerandi einbýlishús á þessum eftirsótta og vinsæla 
stað í hjarta Hafnarfjarðar. Um er að ræða 141 fm hús sem hefur verið 
mjög mikið endurnýjað og viðbygging við húsið var byggð árið 2006. 

Lóðin er viðhaldslétt og með  góðum veröndum og geymsluskúr. 
Svefnherbergin eru 3 og mjög góð lofthæð er í stofu.  Staðsetning á 
húsinu er frábær og göngustígur liggur niður í miðbæ Hafnafjarðar þar 
sem öll þjónusta er við hendina.  

Uppl.  Hafdís gsm 895 6107

Verð: 41.900.000

Stærð: 141,4 fm

Herbergi: 4

Einbýlishús

Viðbygging

Hafdís
Sölustjóri

895 6107

Opið
hús

Strandvegur 15 - 210 Garðabær

Óhindrað sjávarútsýni!! Sérlega glæsileg, björt og vönduð  íbúð á efstu hæð í góðu lyftuhúsi sjávarmegin 
við Strandveginn.  Íbúðinni fylgja 2 stæði í bílageymslu.  Aukin lofthæð er í íbúðinni og stórir gluggar. 
Innréttingar eru hannaðar af Guðrúnu Margréti innanhúsarkitekt og sérsmíðaðar af Brúnás. Gólfefni eru  
flísar og gegnheilt eikarparket. Þetta er gullfalleg íbúð þar sem hvergi hefur verið til sparað í efnis og 
innréttingavali. Sjón er sögu ríkari. Uppl. Hafdís sölustjóri, gsm: 895 6107

Verð: 59.900.000

Stærð: 140,9 fmHerb. 4

Hringið og bókið skoðun s. 895-6107 - EIGN Í SÉRFLOKKI,  

Íbúð     Stærð        Herb.    Bílastæði

106      107,4fm      2           B015

108       93,7fm       2           B041

206       93,9fm       2           B009

110       155fm        3           B049 og B050

208       157,7fm     3           B051 og B043

308       153,3fm     3           B053 og B054

Opið
hús

Opið
hús

Vallárvegur 10 - 801 Bláskógarb.

610

NÝJAR
ÍBÚÐIR

4610

NÝJAR
ÍBÚÐIR

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

Fífuhjalli 11 - 200 Kóp

Fallegt einbýslishús með bílskúr í funkisstíl í 
suðurhlíðum Kópavogs teiknað af Aldísi 
Norðfjörð. Birtuflæði er sérstaklega skemmtilegt 
í eigninni. Það eru tvær íbúðir í húsinu í dag en 
auðvelt er að breyta í upprunalegt horf.
Uppl. Edda söluf, gsm: 660 0700

Verð: 79m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjud 9. apríl kl. 17:30-18:00

Stærð: 360 fm      Herb. 4

Vesturberg 157 - 111 Rvk

Fallegt endaraðhús með glæsilegu útsýni yfir 
Reykjavík og Snæfellsjökul til vesturs. Út frá 
stofu er timburverönd og garður sem snýr í 
vestur einnig eru mjög stórar um 50 fm svalir á 
efri hæðinni sem snúa í austur og vestur. 
Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Verð: 44.9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjud. 9.apríl kl.17.30-18.00

Stærð: 184,5 fm BílskúrHerb. 5

Fellsmúli 9  – 105 Rvk

Falleg tveggja herb. íbúð í Fellsmúla. Íbúðin 
skiptist í anddyri, gang, svefnherb.,baðherb.,
rúmgóða stofu og eldhús. Suðursvalir, nýir 
gluggar. 
Uppl. Bjarni söluf, gsm: 895 9120

Verð: 17,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjud. 9. mars. kl. 17:30-18:00

Stærð: 59 fm Herb. 2

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. 8. mars. kl. 17:30-18:00

Stærð: 117,7 fm Herb. 4

Skipholt 47 – 105 Rvk

Rúmgóð enda íbúð á fjórðu og efstu hæð í 
fjölbýlishúsi á góðum stað í Rvk. 3 góð 
svefnherbergi, forstofuhol, eldhús m/borðkrók, 
stórri stofu, baðherbergi, góðum suð-vestur 
svalir með útsýni ásamt góðu herbergi í kjallara.
Uppl. Sigurður lfs, gsm: 898 6106

Verð: 24.9m

Stærð: 115,8 fmHerb. 5

Urriðaholt – 210 Gbæ

Til sölu byggingarlóðir, einbýlis- par- og 
raðhúsalóðir í Urriðaholti. Skipulag Urriðaholts 
einkennist af nýjum áherslum, unnið frá grunni 
með sjálfbæra þróun. Búið að skipuleggja allt 
hverfið.
Uppl. Sigurður lfs, gsm: 898 6106

Verð: frá 11.5m

Nánari uppl. í 898-6106

Lóðir

Herb: 5-6

Opið
hús

Gerðhamrar 10 - 112 Rvk

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

Verð: 53.9m

Stærð: 197,1 fmHerb. 5

OPIÐ HÚS mánudaginn  8. apríl 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 8. apríl, kl 17.30-18.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Urðarhæð 13 - 210 Gbæ

**Möguleg skipti á 3-4 herbergja íbúð í fjölbýli** Sérlega vandað og 
glæsilegt 5-6 herbergja, 246fm einbýlishús á einni hæð með 30,6fm 
bílskúr á góðum stað í Garðabæ. 4 svefnherbergi og möguleiki á því 5. 
Stór og mikill afgirtur sólpallur og góð lóð. Gott fjölskylduhús á 
skjólsælum,  vinsælum og barnvænum stað innst í botnlanga. 
Uppl. Steinar söluf, gsm: 661 2400

Verð: 69,8m

Stærð: 246 fmHerb. 5-6

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. apríl klukkan 17:30-18:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stekkjarhvammur  32 - 220 Hfj

Glæsilegt raðhús með bílskúr á tveimur hæðum og rislofti.  Eignin var 
mjög mikið endurnýjuð 2006.  Ljós frá Lumex og Miele eldhústæki. 
Gegnheilt parket og flísar á gólfum. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar.  
Fjögur svefnh og auðvelt að bæta við tveimur. Tvö baðherb, gott 
þvottahús og búr. Vönduð afgirt verönd með fallegum gróðri og 
markísu.  Uppl. Edda söluf, gsm: 660 0700

Verð: 49,9m

Stærð: 243 fmHerb. 7

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. apríl kl 18:30-19:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Háaleitisbraut 47 – 108 Rvk

Mjög falleg 4-5 herb. íbúð á 1.hæð með bílskúr og frábæru útsýni. 
Húsið er í góðu ástandi og búið er að skipta út flestum glerjum í 
gluggum eignarinnar. Húsið er frábærlega staðsett þar sem það liggur 
hvergi nærri umferðargötu og er norðanmegin Háaleitisbrautar.  Húsið 
var málað og múrviðgert fyrir 3 árum.  
Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Verð: 30,9m

Stærð: 138,6 fm BílskúrHerb. 4-5 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9.apríl, kl 17.30-18.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Flatahraun 1 - 220 Hfj

Falleg og rúmgóð þriggja herb 119,2fm íbúð á þriðju hæð í nýlegu
lyftuhúsi miðsvæðis í Hafnarfirði. Í eigninni eru 3 góð svefnh, flísalagt
baðherb,eldhús og geymsla. Opið er úr eldhúsi yfir í stofu með
útgengi á svalir. Þvottahús er innan íbúðar. Merkt stæði í bílageymslu
og sameiginleg vagna og hjólageymsla er í sameign. Laus við 
kaupsamning. Uppl. Edda söluf, gsm: 660 0700

Verð: 31,9m

Stærð: 119,2 fm Herb. 3

OPIÐ HÚS mánudaginn 8.apríl kl 17:30-18:00 

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Aratún 40 - 210 Gbæ

Glæsilegt, stórt og mikið endurnýjuð einbýli með tveimur íbúðum og 
frístandandi bílskúr rétt við lækinn í Garðabæ. Í aðalíbúð eru stórar og 
glæsilegar stofur, 3 svefnherbergi, skrifstofa, 2 baðherbergi og stórt 
frístundaherbergi niðri og geymslur. Í aukaíbúð er stofa og eitt 
svefnherbergi. Sérinngangur. FLOTT HÚS!   
Uppl. Jóhanna lfs, gsm: 698 7695

Verð: 79m

Stærð: 420,4 fmHerb. 8

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. april kl. 17:30-18:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Barmahlíð  5, 1. hæð - 105 Rvk

Mjög rúmgóð, björt og vel skipulögð íbúð á 1. hæð og góður bílskúr í 
fallegu fjórbýlishúsi í Hlíðunum. Íbúðin 112,2 fm, og bílskúrinn 22,9 fm. 
Íbúðin: tvær stofur, eldhús, baðherbergi, stórt miðju-hol, tvö stór 
svefnherbergi og forstofa. Skólp- og drenlagnir o.fl. hafa verið 
endurnýjaðar. Sameign er snyrtileg og vel umgengin. Sérinngangur. 
Suðursvalir.  Uppl. Árni lfs, gsm: 893 4416

Verð: 36,9m

Stærð: 135,1 fmHerb. 4

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. apríl kl. 17.30 - 18.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Bollagarðar 3 - 170 Seltjarnar.

Gullfallegt, vel við haldið og vel skipulagt 211,2 fm. pallaraðhús 
(skráð 152,6 + kjallari sem er 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 8. apríl kl. 18:30-19:00

Opið
hús

Norðurbakki 21 – 220 Hfj

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

Verð: 28 - 52m

Hringið og pantið skoðun - Nýjar íbúðir
Sýningaríbúðir tilbúnar

Stærð: 107 - 160 fm Herb. 3-4 

Þorrasalir 5-7 – 201 Kóp

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

Hringið og leitið upplýsinga - Nýjar íbúðir

Stærð: 95 - 119 fm Fjölbýlishús 

Verð: 27,5 - 39,5m

r

NÝJAR
ÍBÚÐIR

ðir

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Rúmgóð enda íbúð á fjórðu og efstu hæð
fjölbýlishúsi á góðum stað í Rvk. 3 gó
svefnherbergi, forstofuhol, eldhús
stórri stofu, baðherbergi, góðu
svalir með útsýni ásamt gó
Uppl. Sigurður lfs,

Stærð: 115,8 fm

SELD



Stærri eignir
Raðhús með bílsk. í Grafarholti

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

Langholtsvegur - mikið endurnýjað.

Glæsligt ca. 190 fm. raðhús á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr, fjögur svefnherbergi. Mjög gott vel 
skipulagt hús á frábærum stað. Parket og flísar á öllum 
gólfum. V. 56m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Fannafold -parhús á einni hæð.

Vorum að fá mjög gott ca 132 fm parhús á mjög 
góðum stað í lokaðri götu, fallegur garskáli, mikið 
útsýni,parket og flísar á gólfum. Innbyggður bílskúr. 
Hiti í plani. V. 38,9 m. Nánari uppl. Ellert 893-4477 
eða ellert@valholl.is

Selbraut  Seltjarnarnesi. 

Gott vel skipulagt  ca. 225 fm. einbýli á einni hæð 
með innbyggðum tvöföldum  bílskúr, annar skúr er 
innréttaður sem íbúð. Fjöldi svenfherbergja, arinn í 
stofu, frábær staðsettning, rétt hjá t.d. skóla,leik-
skóla og sundlaug. V. 64,9 m. Nánari uppl. veitir Ellert 
893-4477

Fannafold - Einbýli á einni hæð

Vel skipulagt einbýli á einni hæð í rólegri götu. Fjögur 
rúmgóð svefnherbergi og stórar stofur með mikilli 
lofthæð. Endurnýjað baðherbergi. Stór verönd og 
fallegur garður með miklum trjágróðri. Viðhaldslítið 
hús á góðum stað. V 49,9 m Uppl. og bókun á skoðun  
Sigþór s: 899 9787.

Háseyla - Innri - Njarðvík.

Samtals 209 fm einbýlishús á einni hæð, þar af er 
bílskúrinn sem er tvöfaldur 51,8 fm. 4 svefnherbergi. 
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð og er í góðu 
ástandi m.a. er eldhúsinnrétting og tæki ásamt 
hurðum og gólfefnum endurnýjað. Verð 37,6 m. Uppl. 
Þórarinn s. 844-6353. 

Miðskógar - Álftanes, einbýli á einni hæð.

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

Sérhæðir
Hólsvegur 10 - Glæsileg sérhæð

Stórglæsileg 4ra herbergja sérhæð í tvíbýli, ásamt 
22,5 fm bílskúr á frábærum stað. Hæðin er öll 
gegnumtekin og standsett. Endurnýjað þak og rennur. 
Nýlegt gler og gluggar. Allar innréttingar og tæki 
endurnýjuð. Baðherbergið í hólf og gólf. Rafmagn og 
ofnalagnir. Glæsileg hæð. Verð 33,5 millj.

Silfurteigur sérhæð með 36,4 fm 
bílskúr

Höfum tekið í sölu frábærlega staðsetta 147,7 fm 
neðri sérhæð við Silfurteig í Reykjavík. Tvö herbergi 
og tvær stofur, innangengt í rúmgóðann 36,4 fm 
bílskúr.  Vel með farin hæð í gamla upprunalega 
stílnum.  Hús í góðu ástandi, búið að laga þak, 
skólplagnir, rafmagn og fl. Verð 41,5 milj, uppl. veitir 
Heiðar í s:693-3356, sem sýnir eignina.  Hæðin er 
laus við kaupsamning.

Álfhólsvegur - Gott útsýni

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

Sogavegur eign fyrir vandláta.

Glæsileg ca 125 fm. efri hæð með sér inngangi og 
góðum 25 fm. bílskúr. Allar innréttingar, tæki og 
gólfefni fyrsta floks, stórar svalir, tvö baðherbergi. 
Hæðin er laus og til afh. við kaupsamning. V. 46,9m. 
Áhv. ca 27m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477  

Rúmgóð hæð með stórum bílskúr 
við Miklubraut

Höfum tekið í sölu rúmgóða 108 fm ásamt 32,9 fm 
bílskúr á horni Miklubrautar og Engihlíðar í Reykjavík. 
Hæðin skiptist í tvær rúmgóðar stofur og tvö rúmgóð 
herbergi, eldhús og bað.  Í kjallara er stórt sameigin-
legt þvottarhús og tvær sér geymsla sem er ekki inní 
birtri stærð skv. þjóðskrá.  Verð 27,9 milj, allar uppl. 
veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

4ra til 5 herb.
Skógarás - glæsileg - 5 svefnherb.

Glæsileg 130 fm ibúð að, íbúðin er hæð og rishæð. 
Hún var öll endurnýjuð í hólf og gólf 2007 á 
vandaðann og smekklegan hátt. Glæsilegt eldhús og 
baðherb. Sérþvottahús. Fimm svefnherbergi. Suður-
svalir. Falllegt útsýni. Vandað parket á gólfum. Nýjar 
hurðir og skápar. Verð 34.4 millj. Bárður H Tryggvason 
veitir upplýsingar í-896-5221.

4ra herb. í lyftuhúsi með bílskúr við 
Ásakór

Höfum tekið í sölu góða 4ra herb. 159,1 fm íbúð á 
4-hæð í lyftuhúsi ásamt bílskúr við Ásakór í Kópa-
vogi.  Þrjú rúmgóð herb.  Rúmgóðar stofur og opið 
eldhús, uppþvottarvél og ískápur fylgja.  Rúmgóður 
bílskúr.  Verð 37,9 milj.  Áhv. 20 milj, möguleiki á 
skiptum á minni eign með bílskúr.  Uppl. veitir Heiðar 
í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Hraunbær - með aukaherbergi.

Glæsileg 4-5 herbergja íbúð á 2 hæð ásamt 14 fm 
aukaherbergi í kjallara. Öll endurnýjuð á vandaðann 
hátt. Innréttingar, parket, rafmagn og fl. Herbergið er 
með aðgangi að baðherbergi með sturtu. Verð 24.9 
millj. Uppl. veitir Bárður í 896-5521.

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

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

Seilugrandi - Laus v. kaupsamning

79,3 fm íbúð ásamt 30,9 fm stæði í bílgeymslu.  Til 
viðbótar er sérgeymsla í kjallara sameignar ca. 10 fm 
að stærð.  2 svefnherbergi m. fataskápum.  Góð inn-
rétting í eldhúsi.  Baðherbergi með baðkari og tengi f. 
þvottavél.  V. 25,7 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Klukkuvellir - Falleg íbúð.

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

2ja herb.
Falleg 2ja herb. með bílskúr við 
Rjúpnasali.

Höfum tekið í sölu 2ja herb. 71,7 fm íbúð ásamt 30,0 
fm bílskúr, samtals 101,7 fm, í 3ja hæða húsi við 
Rjúpnasali í Kópavogi.  Rúmgott flísalagt baðher-
bergi, rúmgott svefnherbergi með góðum skápum.  
Eldhús og stofa í einu rými með parketi á gólfum, 
suður svalir.  Þvottarhús með glugga innan íbúðar.  
Verð 25,9 milj, allar frekari uppl. veitir Heiðar í s:693-
3356 eða á heidar@valholl.is

Atvinnuhúsnæði
Fiskislóð  góð staðsetning

Gott 78 fm rými á því horni hússins er komið að er 
ekið er út Fiskislóðina. Stórir gluggar er ná að jörðu 
og mikið auglýsingargildi. Snyrtingu með flísalögðu 
gólfi, geymslu / kaffistofu og eitt stórt rými með 
stórum gluggum á tvo vegu, steinteppi er á aðal 
rýminu. malbikað bílaplan. V 15,9 Uppl.þ Sigþór S: 
8999787

Sumarhús
Vandað hús - 10 mín akstur frá 
Flúðum.

88 fm heilsárshús í landi Stóra Hofs í Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi.   Útsýni er einstakt, Hekla blasir 
við frá stofu og Tindfjalla- og Eyjafjallajökul skarta 
sínu fegursta í baksýn.  Gert er ráð f. 3 svefnherb, 
stóra stofa og eldhús.  Pallur umhverfis hús.  Eignin 
afhendist fokheld.  V. 13,5 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 
695-5520

Sumarhús Svínadal

Fallegt og vel byggt 125 fm. Sumar hús í skógivöxnu 
landi. Fjögur svefnherbergi og stór stofa. Steypt gólf-
plata með hitalögnum. Stórir sólpallar og óheft útsýni  
yfir Eyrarvatnið. Húsið er tilbúið til innréttinga. Skipti 
möguleg. V 17.9 millj Uppl. Sigþór s: 899 978  

Skorradalur - Heilsárshús

Eignin er skráð sem einbýlishús hjá FMR.  Tvö svefn-
herbergi með fataskápum.  Stofa og eldhús í opnu 
rými og með stórum útsýnisgluggum, AEG ísskápur 
og uppþvottavél ásamt ofni fylgja.  Stórt svefnloft.  
Frábært útsýni.  V. 27,5 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 
695-5520

Svarfhólsland í grennd við 
Eyrarvatn

Gæsilegt heilsárshús á steyptum grunni. 86,4 fm 
að stærð og eru 3 svefnherbergi í því.  Stofa með 
plankaparketi  og fallegum frönskum gluggum á 
þrjá vegu. Eldhúsið með hvítri háglans innréttingu. 
Baðherbergi með sturtuklefa og innréttingu,  Ca 200 
fm verönd m heitum potti. Hitaveita, kalt vatn og 
rafmagn. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Eignarland - Gott verð

47 fm hús á 1 hektara eignarlandi.  Tvö svefnher-
bergi, baðherbergi, stofa og eldhús í opnu rými með 
gegnheillri furu á gólfi.  Kalt vatn og rafmagn tengt 
við hús.  Heitt vatn er komið á svæðið. V. 9,9 millj. 
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús – Borgarfirði - Gott verð.

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

Flúðir - Gott útsýni

Fallegt 68fm sumarhús í landi Ástúns rétt við Flúðir.  
Eignin skiptist í heilsárshús 56,3 fm að stærð ásamt 
geymslu 11,3 fm sem hægt væri að breyta í gesta-
hús. Tvö svefnherbergi með fataskápum en einnig 
er rúmgott svefnloft í húsinu sem gæti rúmað 8-10 
manns.  Heitur pottur á palli og glæsilegt fjallaútsýni.  
V. 14,9 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Eignarland - Grímsnes

25 fm hús á 8400 fm eignarlandi í Miðengi.  Heit vatn 
við lóðarmörk.  Innbú utan persónulegar muna fylgir 
m.a. ísskápur, tvö rúm, borð, stólar, olíufylltir rafm.
ofnar o.fl.  V. 8 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

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

www.Valholl.is
Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

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

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

Bárður 
Tryggvason 
s: 896-5221 
sölustjóri

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

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur  
Davíðsson 
Löggiltur 
fasteignasali. 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir  
s: 866-1515
skrifstofustjóri. 

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

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

Þórarinn 
Friðriksson 
Sölum. 
Sími:844-6353 

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

Breiðavík 11, opið hús, falleg 4ra herb 125,4fm
Opið hús í dag mánudag 8. 
apríl á milli 17:30 og 18:00 að 
Breiðavík 11,(Bjalla 03-01).
Höfum tekið í sölu fallega 125,4 fm 
íbúð á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli 
við Breiðavík í Grafarvogi.  Íbúðin er 
í dag með fjórum svefherbergjum, 
þar sem fjórða herbergið er tekið 
af hluta stofunnar. Mjög rúmgóð 
þrjú herb. og mjög rúmgott eldhús.  
Falleg íbúð á góðum stað í Víkur-
hverfi Grafarvogs.  Verð 29 milj. 
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

Bólstaðarhlíð 16 - opið hús
OPIÐ HÚS MÁNUD. 8 APRÍL FRÁ 
KL. 17-18:00. Glæsileg 112 fm íbúð á 
1 hæð/jarðhæð með sérginngangi og 
sólpalli. Baðherbergið er allt nýstandsett. 
Eldhús með fallegri nýlegri innréttingu og 
vönduðum tækjum og stórum borðkrók/
borðstofu. Stofa með útgengi út á timbur-
sólpall í suður. Nýlegt parket og innihurðir. 
Rafmagn nýlegt og allt neysluvatn var 
endurnýjað, nýlegar ofnalagnir. Gólfhiti í 
forstofu, baðherbergi og hjónaherbergi. 
(ótengt) Snjóbræðsla í stétt niður að íbúð. 
Allt sér í íbúðinni. Verð 32,5 millj. Uppl. 
veitir Bárður H Tryggvason í s: 896-5221.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Helga J. Úlfarsdóttir 
löggiltur 
fasteignasali
Sími: 899 2907

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

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

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

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 4210

Þröstur Þórhallsson
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 0634

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi
Sími: 822 2307

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 1485

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi
Sími: 697  9300

569 7000
Við erum við símann

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

Fallegt einbýli, 208,7 fm að stærð

Góður bílskúr

Mikið endurnýjað

Auka íbúð í kjallara

Vesturberg
111 Reykjavík

Verð  47,0 millj., j

Fallegt raðhús

Stærð 186,7 fm

Fjögur svefnherbergi

Innbyggður bílskúr

Sjávarútsýni

Naustabryggja
110 Reykjavík

Verð 43,9 millj., j

Raðhús - tvær íbúðir

Tvær stofur og 4 svefnherbergi á efri hæð

2ja herbergja íbúð á neðri hæð

Bílskúr og ágætur garður

Eignin þarfnast viðhalds

Brekkusel
109 Reykjavík

Verð  39,9 millj., j

60 ára og eldri 

Nánari upplýsingar veitir

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

Afhending

í ágúst 2013

VERÐ FRÁ:    28,0 millj.

170 fm efri sérhæð með bílskúr

3 - 4 svefnherbergi

Nýlegt eldhús og bað

Tvennar svalir

Glæsilegt útsýni

Miðbraut
170 Seltjarnarnes

Verð  47,9 millj., j

Tvöfaldur skúr með 3ja fasa rafmagni

3 - 4 svefnherbergi

Hús í góðu viðhaldi

Neströð
170 Seltjarnarnes

Verð  69,5 millj., j

Rúmlega 200 fm einbýli á einni hæð

Fjögur góð svefnherbergi

Nýlegt eldhús og bað

Tvöfaldur bílskúr

Álfhólsvegur
200 Kópavogur

Verð  49,5 millj., j

Vandað endaraðhús

Stærð 212 fm

Glæsilega innréttað

Innbyggður bílskúr

100 fm sólpallur

Tröllateigur
270 Mosfellsbær

Verð  49,9 millj., j

Stórglæsilegt 224 fm heilsárshús á tveimur 

hæðum í landi Vaðness í Grímsnesi

Húsið er byggt 2002 og er allt hið glæsilegasta

Tjarnarhólslaut, Vaðnesi
801 Selfoss 

Verð  66,0 millj., j
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Stærð 126,7 fm

2. hæð

Frábær staðsetning

Tjarnarból
170 Seltjarnarnes

Verð  35,7 millj.

Fallegt einbýli

Frábær staðsetning

Vel viðhaldið

Borgarholtsbraut
200 Kópavogur

Verð  46,9 millj.

Gott verð

, j

, j

Rúmgóður bílskúr

Húsið er nánast tilbúið til innréttinga

Grófjöfnuð lóð

Fjóluvellir
221 Hafnarfjörður

Verð  36,0 millj., j

Lokaðar suðursvalir

Tvö stæði í bílageymslu

Viðhaldslétt hús

Sóltún
105 Reykjavík

Verð  37,8 millj., j

Glæsilegt einbýli

Tvöfaldur bílskúr

Útsýnisstaður

Vesturfold
112 Reykjavík

Verð  69,5 millj., j

200 Kópavogur

Verð  48,9 millj., j

Mikil lofthæð, fallegar stofur

3 svefnherbergi og 2 baðherbergi

Fallegur, afgirtur garður

Kársnesbraut
Glæsilegt og skemmtilega hannað hús

112 Reykjavík

Verð  56,5 millj., j

Gott útsýni til sjávar

Heitur pottur

Bílskúr

Gerðhamrar
Einbýli á einni hæð

Stór verönd

110 Reykjavík

Verð  62,0 millj.

Endalóð opin til Elliðaárdals

Stutt í skóla og náttúruparadís Reykjavíkur

Mikið endurnýjað

Seiðakvísl

3 - 4 svefnherbergi

Falleg 2ja herbergja á 4. hæð

Mikið endurnýjuð 62,8 fm eign

Frábær staðsetning

Góð áhvílandi lán

Gnoðarvogur
104 Reykjavík

Verð  18,3 millj., j

Laust strax

2ja herbergja, 66 fm endaíbúð á jarðhæð

Sér verönd

Stutt í Háskólann

Meistaravellir
107 Reykjavík

Verð  18,9 millj., j

Björt, falleg og vel skipulögð íbúð á efstu hæð 

Stæði í bílakjallara

Stórkoslegt útsýni yfir Reykjaneshrygginn

Stutt í skóla og leikskóla

Daggarvellir
221 Hafnarfjörður

Verð  23,0 millj., j

Falleg íbúð í Álfaskeiðinu

Rúmgóð og vel skipulögð

Frábær staðsetning

Bílskúr

Álfaskeið
220 Hafnarfjörður

Verð  19,9 millj., j

Góð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð

bílageymslu

Góð áhvílandi lán

Seljabraut
109 Reykjavík

Verð  20,5 millj., j

Neðri sérhæð

3ja - 4ra herbergja, 84 fm

Sérinngangur

Gluggar og rafmagn endurnýjað

Mjög stór lóð, með fallegum hraunklettum

Norðurbraut
220 Hafnarfjörður

Verð  19,3 millj., j

3ja herbergja á 2. hæð

Nýlegt eldhús

Mjög stór herbergi

Snyrtilegt baðherbergi

Krummahólar
111 Reykjavík

Verð  21,5 millj., j

3ja herbergja íbúð

Fallegt eldhús

Lítið fjölbýli

Orrahólar
111 Reykjavík

Verð  22,5 millj., j

Falleg 4ra herbergja endaíbúð á annarri hæð

Stæði í lokaðri bílageymslu

Rúmgóðar suðursvalir

Þórðarsveigur
113 Reykjavík

Verð  28,8 millj., j
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Sumarhús 46,2 fm að stærð

Svefnloft

Heitt vatn, pottur

Golfaðstaða

Mikil afþreying á svæðinu

Kiðhólsbraut
801 Selfoss

Verð  14,9 millj., j

Um 262 fm raðhús með sérstæðum bílskúr

Góðar stofur, 2 baðherbergi og sauna, eldhús

Möguleiki á sér íbúð í kjallara 

Góð staðsetning

Birkigrund 
200 Kópavogur

Verð  49,8 millj., j

Falleg 2ja herbergja í kjallara

Gott hús, lítið fjölbýli

Nýtist vel

Frábær staðsetning

Ásvallagata
101 Reykjavík 

Verð  19,5 millj., j

Nánari upplýsingar veitir

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

Skilað tilbúnu til innréttinga eða fyrr
Stórar suðursvalir 
Mikil lofthæð í stofu, möguleiki á millilofti 
Fjögur svefnherbergi

113 Reykjavík

Verð  43,9 millj.

Úlfarsbraut 28
OPIÐ HÚS

Mánudag 8. apríl 17:00 - 18:00

, j

Einbýli / tvíbýli

Fimm svefnherbergi

Tvö baðherbergi

Gróinn garður

Bílskúr

Eyktarás
110 Reykjavík

Verð  47,9 millj., j

Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson, Sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími:

Glæsileg hæð og ris með bílskúr
Auka íbúð ofan á bílskúr, góðar leigutekjur
Glæsileg lóð með heitum potti og sólpalli
Frábært útsýni og góð staðsetning
Eign í mjög góðu ástandi

108 Reykjavík

Verð  59,0 millj.

Sogavegur 216
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 9. apríl 17:30 - 18:00

, j

Glæsilegt heilsárshús í Miðhúsaskógi, 
Bláskógabyggð
Heildarstærð ca. 118 fm, 11.000 fm leiguland
Glæsileg kjarri vaxin lóð og útsýni   
Stórir og miklir sólpallar
Hitaveita, heitur pottur

Miðhús 6
801 Selfoss

Verð  38,0 millj., j

Sjarmerandi 88,3 fm íbúð á efstu hæð

Falleg gólfefni

Stór herbergi 

Frábært útsýni

Vesturgata
101 Reykjavík

Verð  32,0 millj., j

132 fm neðri sérhæð ásamt stæði í bílageymslu

3 til 4 svefnherbergi

Rúmgóðar stofur og eldhús

Verönd í vestur með heitum potti

Hlíðarhjalli
200 Kópavogur

Verð  38,4 millj., j

Vandað endaraðhús

Stærð 212 fm

Glæsilega innréttað

Innbyggður bílskúr

100 fm sólpallur

Tröllateigur
270 Mosfellsbær

Verð  49,9 millj., j

Eign á 2. hæð

Sérinngangur

Þrjú svefnherbergi

Bílskúr

Krummahólar
109 Reykjavík

Verð 22,0 millj., j

130 fm efri sérhæð

3 - 4 góð svefnherbergi

Dren, skólp, gluggar og gler nýlega endurnýjað

Melabraut 
170 Seltjarnarnes

Verð  38,5 millj., j

Mjög góð 3ja herbergja íbúð

Kósý og notaleg íbúð

Góð nýting á rými

Fallegur garður

Frábær staðsetning

Stórholt
104 Reykjavík

Verð  21,0 millj., j

Nýleg og vönduð eign

Frábær staðsetning

Þvottahús innan íbúðar

Baugakór 
203 Kópavogur

Verð  25,9 millj., j
Laus strax

3ja – 4ra herbergja íbúðir með vönduðum eikarinnréttingum

Baðherbergi bæði með baðkari og sturtuklefa

Bílakjallari og glæsilegt útsýni

Verð frá 28,9 - 34,9 millj.

Tröllakór 18 - 20 

Sölumenn taka á móti
gestum í íbúð 202

Boðið verður upp á 
kaffi og ástarpunga

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307
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Skemmtileg 4ra herbergja íbúð á góðum stað í 
Hafnarfirði
Vel skipulögð og rúmgóð
Þvottahús innan íbúðar
Rúmgóð geymsla 
Stutt í skóla og aðra þjónustu 

Laufvangur 

Verð  24,9 millj., j

Glæsilegar nýjar 2ja - 4ra herb. íbúðir í lyftuhúsi

Fullbúnar íbúðir með gólfefnum

Stórar og rúmgóðar suðursvalir

Tilbúnar til afhendingar við kaupsamning

Eskivellir
221 Hafnarfjörður

Verð frá  18,9-25,5 millj., , j

Glæsilegt einbýli

263,6 fm í lokuðum botnlanga

Miklar svalir - mikið útsýni

Vandaðar innréttingar og tæki

Instabus rafkerfi

Þrastarhöfði
270 Mosfellsbær

Verð  87,0 millj., j

Falleg efri sérhæð miðsvæðis í Kópavogi

Mjög rúmgóð og vel skipulögð

Ákaflega vel staðsett íbúð með stórbrotnu útsýni 

yfir Reykjanesið

Vel hirtur og gróðursæll garður

Digranesvegur
200 Kópavogur

Verð  31,9 millj., j

Sameiginlegt rými svo sem salerni ekki í 

fermetratölu

Húsið hefur verið álklætt og skipt um alla glugga

Lágmúli
108 Reykjavík

Verð  18,8 millj.

Falleg 4ra herbergja endaíbúð á fjórðu hæð

Lyftuhús, suðursvalir

Stæði í lokaðri bílageymslu

Snyrtileg sameign

Þórðarsveigur
113 Reykjavík

Verð  26,9 millj., j

Stæði í bílageymslu

Fallegt útsýni

Eignin þarfnast endurbóta

Krummahólar
111 Reykjavík

Verð  17,5 millj., j

77 fm eldra parhús

Góð staðsetning - frábært útsýni

Gott verð - fínt fyrir smábátasjómenn

Einnig tilvalið sem sumarhús

Grundarbraut
355 Ólafsvík

Verð  6,5 millj., j

Fallegt 48,7 fm sumarhús auk svefnlofts

Miklar verandir og þægileg aðkoma

Einstakt útsýni og staðsetning

Álftarstekkur
- Miðfellsland, Þingvellir

801 Selfoss

Verð  15,0 millj., j

220 Hafnarfjörður

Glæsilegt sumarhús

Heildarstærð 100 fm

Þrjú svefnherbergi

Eignarlóð

Einstaklega vandað

Hrísabrekka
301 Akranes

Verð  22,8 millj., j

Verð frá 19,5 millj.

2ja - 4ra herbergja íbúðir

Sérinngangur

Suðursvalir

Tilbúið til afhendingar 1. ágúst 2013

6 eignir seldar

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 9. apríl 18:00 - 19:00

Austurkór 7a og 7b

Nánari upplýsingar veitir

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

Góð 4ra herbergja íbúð

4. hæð, mikið útsýni

Afhending strax

Skipholt 
105 Reykjavík

Verð  24,8 millj., j

Einbýli á tveimur hæðum

Vel skipulagt hús

Góð staðsetning innan bæjar

Bílskúr

Útsýni

Hlíðarvegur
625 Ólafsfjörður

Verð  12,0 millj., j

Nánari upplýsingar veitir

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

Lækjarberg – Hf. – Einbýlishús.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt pallabyggt einbýli
með innbyggðum bílskúr samtals 374 fm. Glæsilegar
stofur, arinn. 4-5 svefnherbergi ofl. Óvenju rúmgóðar
suður svalir, auka íbúð ef vill. Mjög fallegur garður.
Róleg og góð staðsetning í hinu vinsæla setbergs-
landi Hfj. Fullbúin eign í í sérflokki. Myndir á netinu.
Verð 75 millj.

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

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.

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.

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 staðsetning. Eign í
sérflokki. Verð 46,9 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.

Suðurhvammur – Hf.  – Raðhús.
Nýkomið sérlega fallegt og vandað 185 fm. raðhús
með innbyggðum bílskúr. Eign í mjög góðu ástandi
utan sem innan. Þrjú góð svefnherbergi. mögurleiki
á fjórum. Nýstandsett baðherbergi. Nýtt þak og fl.
Skjólgóð baklóð með verönd. Verð 39,8 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.

Miklabraut – Rvk. – 2-3ja herb.
Nýkomin í einkasölu mjög falleg 75 fm endaíbúð á
1.hæð í 5 íbúða stigahúsi Íbúðin

g
er 2ja herb. en í risi

er gott herbergi með aðgangi að snyrtingu. Íbúðin
er nánast öll uppgerð, innréttingar, gólfefni ofl. Góð
eign. Hagstæð lán. Verð 19,5 millj.. 

Víðihvammur – Hf – 4ra herb. m.bílskúr.
Nýkomin í einkasölu mjög góð mikið endurnýjuð
120 fm. íbúð auk 24 fm. bílskúrs. Allar innréttingar
nýlegar, sérsmíðaðar. Nýleg gólf efni á allri íbúðinni.
Glæsilegt útsýni. Flísalagður bílskúr. Verð 27,8 millj.

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 – Hf. -  Turninn – Glæsileg eign.
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.

Sérhæðir og fjölbýli

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.

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 - 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. 

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.

Kvíslartunga – Mosfellsbær – Einbýlishús
Frábær staðsetning og
útsýni Nýkomið í einkasölu
glæsilegt einbýli/ tvíbýli með
innbyggðum bílskúr, samtals
ca. 320 fm. Á neðri hæð er 3ja
herbergja íbúð m. sérinngangi.
Húsið er nær fullbúið. Frábær
staðsetning neðst við útivistar-
svæði. (Jaðarlóð) Útsýni. Hag-
stætt lán. Sjón er sögu ríkari.
Verð 74,9 millj.

Jófríðarstaðavegur – Hf- Einbýli 
Nýkomið mjög fallegt tvílyft
einbýli með innbyggðum bíl-
skúr samtals ca. 260 fm. Húsið
skiptist m.a. þannig. Efri hæð
: stofur, eldhús, sjónvarps-
skáli, 2-3 herb. Baðherbergi.
Svalir ofl. Neðri hæð : forstofa,
bílskúr, lítil íbúð ofl. Mjög fal-
legur garður,gróður hús. Róleg
og góð staðsetning. Hornlóð.
Útsýni Verð 53,9 millj.
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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.

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

Langholtsvegur - 104 Rvk
Vel skipulögð 74,7 fm 3-4ja herbergja efri sér hæð í 
tvíbýli. Sérinngangur. Íbúðin skiptist í forstofu, eld-
hús, baðherbergi, stofu og tvö svefnherbergi. Mikið
áhvílandi, auðveld kaup. Verð 15,9 millj.

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

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

Breiðahvarf - 203 Kóp
Stórglæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum skráð
402,9 fm með hesthúsi eða gestahúsi. Stór lóð.
Fallegt og vel hannað einbýlishús í Funkis stíl. Frábær
útsýnisstaður nálægt Elliðavatni. Verð 48,5 millj.

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.

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

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.

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.

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.

Fjarðarás - 110 Rvk.
264,6 fm fallegt einbýlishús  á 2 hæðum, vel staðsett
fyrir neðan götu, innst í götunni. Fallegt útsýni. .
Húsið er í dag nýtt sem tvær íbúðir. Verð 56,9 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.

Fannborg 1 - 200 Kóp
2ja herbergja íbúð sem skiptist í hol, baðherbergi,
eldhús, stofu og svefnherbergi. Stórar svalir í suður
með glæsilegu útsýni. Laus strax. Verð 15,5 millj.

Tröllakór - 203 Kóp
Falleg og vel skipulögð 104,1 fm 3ja herbergja íbúð
með sérinngangi af svölum við Tröllakór í Kópavogi.
Laus við kaupsamning. Verð kr. 25,9 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.

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

Mánastígur - 220 Hfj.
Glæsilegt einbýli á þremur hæðum á einstökum stað
í Hafnarfirði. Húsið var endurnýjað að innan 1992 af
Guðna Pálssyni arkitekt. Lóð endurnýjuð 2006. Inn-
byggður bílskúr. Eign í sérflokki. Verð 105 millj.

Akurhvarf - 203 Kóp.
Rúmgóð og falleg 75 fm. 2ja herb íbúð á 4. og efstu
hæð á grónum og fallegum stað. Frábært útsýni yfir
Elliðavatn. Gróið og fjölskylduvænt umhverfi. Stutt í 
skóla og alla þjónustu. Verð 23,9 millj.

Framnesvegur - 101 Rvk
Fallegt og talsvert endurnýjað raðhús á 3 hæðum á
besta stað á Framnesvegi. 3 svefnh., stofa og sjón-
varpsherb. Baðherb. með baðkari. Verð 35,5 millj.

Rauðamýri - 270 Mos.
Glæsileg 4ra herbergja endaíbúð með verönd og
stæði í bílageymslu. Verð. 31,9 millj.

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

ATVINNUFASTEIGNIR 

Laugavegur - 101 Rvk
Glæsilegt verslunarpláss til sölu við
Laugaveginn, eignin er í leigu á 350 
þ. per mán með 6 mánaðar upp-
sagnarfrest. Verð. 39 millj. 

Eyrartröð - 220 Hfj
31 fm gott atvinnubil með góðri
innkeyrsluhurð. Áhvílandi ca. 2 millj.
Verð. 6,5 millj.

Hvaleyrarbraut - 220 Hfj
Heil húseign við Hvaleyrarbraut í 
Hafnarfirði. Húsið er á einni hæð, 
samtals 1.084 fm. Stór malbikuð
bílastæði með góðri aðkomu. Mikil
lofthæð.  Möguleiki er að skipta 
húsinu í smærri einingar. Húsið er til
afhendingar strax. Lyklar og nánari
upplýsingar á skrifstofu.



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.

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

EIGNIR VIKUNNAR

Hlíðarvegur-efri hæð m. bílskúr

Árskógar-60+

Björt og góð 4ra herbergja íbúð á efri hæð á skjólgóðum útsýnisstað við Hlíðarveg í Kópavogi. Eigninni
fylgir rumgóður bílskúr. Útsýnissvalir í suður og stór sameiginleg norðurverönd. Verð 29,9 millj.

Ca. 74 fm. góð vel skipulögð íbúð á 9. hæð í vönduðu húsi fyrir eldri borgara. Góðar svalir.,
matsalur í sameign. Húsið er við hjúkrunarheimilið Skógarbæ og stutt er í alla þjónustu í Mjóddinni.
Verð 24,4 millj.

BOLLAGARÐAR 115, SELTJARNARNESI
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 9. APRÍL FRÁ KL. 17.30 - 18.00

200 fm. vandað, velviðhaldið hús á mjög
góðum stað við Bollagarða á Seltjarnarnesi.
Á neðri hæð eru stofur, eldhús , þvottahús,
gestasnyrting, bílskúr o.fl. Á efri hæð eru 5
svefnherbergi, baðherbergi og sjónvarpshol.
Góð lóð er við húsið með pallaaðstöðu og
heitum potti..Húsið er við sjóinn með frábæru 
útsýni. Skipti á minni eign möguleg Gott 
verð 59,9. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 9. APRÍL 
17.30-18.00 VERIÐ VELKOMIN.

Sumarhús

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

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. Húsið stendur á ein-
stökum stað á vatnsbakka og stutt er í alla þjónustu
á Laugavatni. Verð 19,5 millj.

Suðurland

Einbýli-Hellu
Ca. 80 fm. einbýli á Hellu. Húsið er einingahús (við-
lagasjóðshús) og skiptist í stofu, 3 svefnherbegri,
eldhús, baðherbergi o.fl  Ca. 27 fm.Bílskúr sem
þarfnast lagfæringar fylgir. Verð 9,9 millj.

Sérhæð

Rauðagerði-sérhæð m. bílskúr
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.

3-4 herbergja

Hverfisgata. Björt 3-4. herbergja íbúð
á 3.hæð.
C.a 79 fm. vel skipulögð íbúð á 3. hæð við Hverf-
isgötu. Húsið er mikið endurnýjað að utan sem og
nýjar lagnir undir húsi. Nýlega búið að skipta um gler 
í flestum gluggum og sett einangrunargler í þá glugga
sem snúa að Hverfisgötu. Suðursvalir. Eign sem býður 
upp á mikla möguleika. , Verð 21,5 millj. 

Einbýli

Bauganes-einbýli á stórri lóð m. bygg-
ingamöguleikum
Fallegt timburhús á stórri eignarlóð á góðum stað
í Skerjafirði.  Lóðin er skráð 628 fm., húsið stendur 
fremst í lóðinni og eru miklir möguleikar til frekari
bygginga á lóðinni . Verð 37,9 millj. 
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– eða hafðu samband 
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552 1400 / 694 1401

 
Reykjavíkurvegur-einbýli. 

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

 
Baugakór - hæð í fjórbýli
Falleg og vel skipulögð 4 herbergja 
íbúð á annarri hæð í fjórbýli í vinsælu 
fjölskylduhverfi við Baugakór. Íbúðin 
er með sérinngang. Stutt í skóla og 
aðra þjónustu. V. 36,5 m. Uppl. Gylfi S: 
822-0700.

 
Hörðukór -  PENTHOSE
Í sölu glæsileg PENTHOSE 126 fm. 
4 herb. íbúð á 10. hæð með stæði 
í bílageymslu. Stórbrotið útsýni að 
Hörðukór 5 í Kópavogi. Laus við 
kaupsamning. V. 34,9m Upp. Ísak S 
822-5588

 
Hringbraut - YFIRTAKA
Falleg 78,9 fm íbúð á tveimur hæðum í 
nýlegu snyrtilegu húsi á góðum stað í 
Hafnarfirði. Möguleiki á 100% yfirtöku 
+ umsýslugjald. V. 20,2 m Uppl. Gylfi 
S: 822-0700

 
Óðinsgata - Miðbær
OPIÐ HÚS Á MÁNUDAG FRÁ KL 17 00 
TIL 17 30 - ÓÐINSGATA 32 KJALLARI 
Í einkasölu 2ja herb. íbúð á eftirsóttum 
stað í Þingholtunum með sérinngang! 
Verð 14,9m. Áhvílandi ca  10m. Uppl. 
gefur Ísak 822-5588

 
Laufásvegur - Einbýli
OPIÐ HÚS Á ÞRIÐJUDAG MILLI KL 
17 OO - 17 30 LAUFÁSVEGUR 39 RVK 
Fallegt einbýlishús í hjarta Reykjavíkur, 
byggt 1901 en hefur verið endurbyggt 
og innréttað á glæsilegan hátt á síðari 
árum. Húsið er á þremur hæðum. V 
58,9m Uppl. Ísak 8225588

 
Eskivellir - YFIRTAKA
Stór 2ja herb. 78,9 fm íbúð á 2. hæð í 
nýlegu snyrtilegu húsi á góðum stað í 
Hafnarfirði. Möguleiki á 100% yfirtöku 
+ umsýslugjald. V. 17,9 m Uppl. Gylfi 
S: 822-0700

 
Flúðasel - YFIRTAKA
Rúmgóð 4-5 herb. 112,1 fm. íbúð. Sér-
herb. í kj. með aðgang að salerni og 
sturtu sem hentar vel til útleigu. V. 19,6 
m Mögul. á 100% yfirtöku + umsýslugj. 
Uppl. Gylfi S: 822-0700

 
Hrísrimi verð 21.9
Þingholt fasteignasala kynnir í 
einkasölu fallega 3/4 herbergja íbúð 
við Hrísrima 2 á 2 hæð, samtals 88.5 
fm. Háaloft er yfir íbúðinni sem nýtist 
sem stór geymsla. Uppl. Stefán s 898-
4477  eða Viðar í s 898-4477 

 
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

 
Vesturgata
Mjög snyrtileg 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

 
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

 
Álfaskeið - Bílskúr
 Falleg MIKIÐ 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.

 
Einbýlishús - Hólmavík
Í einkasölu 231 fm einbýlishús á 
Hólmavík. Húsið stendur við rólega 
götu, garðurinn fullfrágenginn snýr til 
suðurs. Útsýni er verulega fallegt yfir 
vog. Verð 27m Uppl. Sigþór 825-0070

 
Snorrabraut -  

Verslunarhúsnæði
 Mjög gott  67,1 fm verslunarhús-
næði á jarðhæð/götuhæð á horni 
Hverfisgötu og Snorrabraut.  
Uppl. Ísak s 822-5588 

 
Ásabraut í Grímsnesi -  

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

 
Bæjarlind 12 - Til leigu
Til leigu 150 fm. skrifstofu/verslunar-
húsnæði á jarðhæð við Bæjarlind 12, 
Kópavogi. Stóriri guggar að bílastæði. 
Laust til afhendingar. Uppl. veitir 
Stefán s: 660-7760

 
Bæjarlind - Verslunarhúsnæði
 í einkasölu mjög gott  223 fm 
verslunarhúsnæði sem er laust 
við kaupsamning.Húsið stendur á 
áberandi stað og er með góðri aðkomu 
og bílastæðum. Verð 47,8m Uppl. Ísak 
S: 822-5588
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Landmark leiðir þig heim!þ g 100% þjónusta = árangur*

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn
Eyland
Löggiltur

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur

fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

i – þú hringir við seljum!

Sími 512 4900 
landmark.is

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

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

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

g g g

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

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

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 896 2312

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Tröllakór 13–15, 203 Kópavogur

Bókið tíma hjá 
sölumönnum.
Aðeins 6 

íbúðir eftir. 

LÓMASALIR 1 – 201 KÓP.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 9.APRÍL KL 18:00

186.2 og sambyggður bílskúr 26.8m2. Samtals 217m2. 
Fjögur svefnherbergi, öll rúmgóð. 
V. 62.9 millj.  Sigurður Fannar 897-5930
siggifannar@landmark.is 

LAUTASMÁRI – 201 KÓP. 

 Vel staðsett 3ja herb. íbúð. Þar sem stutt er í alla þjónustu. 
Góð og snyrtileg sameign. Íbúðin er samtals 96.3m2, þar af er 
geymsla í sameign 6m2. 
V. 27.5 millj. Sigurður Fannar 897-5930
siggifannar@landmark.is 

FLÉTTURIMI 33 – 112 RVK.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL 18-18:30
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. 26,9 millj.  
Uppl Kristberg  s 8921931

LAUTASMÁRI – 201 KÓP.  

Rúmgóð og vel skipulögð 76 fm 2ja herb. íbúð á 1.hæð í litlu 
fjölbýli í Kópavogi. Stutt í alla þjónustu, skóla, leikskóla og 
útivistarsvæði.  Íbúð er veðbandslaus.
V. 22.9.- millj. 
Uppl. Sveinn  s: 6900.820

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 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Skólastræti 5 – 101 Rvk.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI  
KL: 17:30-18:00.
Einstaklega falleg 151,7fm 
7herb.efri sérhæð og ris á 
þesólssum frábæra stað í 
miðborginni. Sérbílastæði. 
Fallegt hús og garður. Óskað 
er eftir tilboðum í eignina. 
Sölumaður verður á staðnum í 
dag milli kl : 17:30-18:00.  
 

Drápuhlíð 9 - 105 Rvk.
OPIÐ HÚS VERÐUR 
ÞRIÐJUD. 9 APRÍL MILLI 
KL : 17:30-18:00. Einstaklega 
vel skipulögð 37,7fm 3 herb.
risíbúð í mikið endurnýjuðu 
húsi á þessum vinsæla stað. 
Endurnýjað : Eldhús, bað, 
gluggar, þak, gólefni og fleira. 
Flísalagðar svalir. V-17,9 millj.

Fannborg - 200 Kóp
Mjög góðar 38,2 – 40 fm 
stúdeo og 2ja herb íbúðir á mis-
munandi hæðum.  Íbúðirnar eru 
allar nýstandsettar.  skiptast í 
forstofu með skápum, baðher-
bergi með sturtuklefa, eldhús 
og stofu / svefnherbergi. 
Verð frá 14,8.

Veghús 31 – 112 Rvk.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 
17:30-18:00.
Mjög falleg 92,2fm 3 her-
bergja íbúð á 9 hæð með suð/
vestur svölum. Einstaklega 
glæsilegt útsýni. Tvær lyftur. 
V- 22,9millj. Haraldur og 
Berglind taka vel á móti ykkur 
í dag mill kl : 17:30-18:00. 
Bjalla 904.

Kristnibraut 35 – 113 Rvk.
Opið hús í kvöld milli  
kl: 20:00 – 21:00.
Tvö stæði í bílageymslu, 
tvennar svalir  Skemmtileg 
121,2 fm. 4herb enda íbúð á 2. 
Hæð. Rúmgóð herbergi, þv.hús 
í íbúðinni og stórglæsilegt 
útsýni. V-31,8 millj. 

 Guðmundur og Anna taka vel á 
móti ykkur í kvöld milli  
kl: 20 - 21. 

Sólvallagata 101 Rvk
Mjög vel staðsett 81,1 fm 4ra 
herb.íbúð á tveimur hæðum 
(hæð og ris) á þessum vinsæla 
stað. Eignin var mikið tekið 
í gegn fyrir 10 árum síðan. 
V-25,9 millj

Grettisgata - 101 Rvk.
Mjög falleg 90,5fm 4 herb.1 
hæð í fallegu húsi í hjarta 
borgarinnar. Eignin er mjög 
vel skipulögð og mikið endur-
nýjuð. V-38,9 millj.

Vífilsgata - 105 Rvk.
Mjög vel skipulögð 39,6fm 
2 herb.íbúð í kjallara með 
sérinngangi. Eignin er mikið 
endurnýjuð og er laus þann 1 
júlí. Góð staðsetning. V-11,9-
millj.

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

Vantar allar gerðir eigna á skrá

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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 201 KÓP

bílag.2m2

109

i j j f ú ýGlæsileg 3ja-4ra herbergja 108,9 fm útsý-
nisíbúð á 7. hæð ásamt stæði í bílageym-
slu. Eikarparket og innréttingar.

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064
Opið hús mán 8. apr 17:00 - 17:30

201 KÓP

bílsk.6m2

326

Mjög vel staðsett og glæsilegt
einbýli á tveimur hæðum. Stór sólpallur 
til suðurs. í dag eru 2 íbúðir í húsinu en 
auðvelt að opna á milli. Skipti möguleg á 
ódýrari eign.
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Opið hús þrið 9. apr 17:00 - 17:30

 201 KÓP

bílag.2m2

116

i f ú ý i í úGlæsileg 116,1 fm 4ra herb. útsýnisíbúð 
á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílag. 
Skipti möguleg á stærri eign allt að 50 m.

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064
Opið hús þrið 9. apr 17:30 - 18:00

72,9

Kristján hrl.

414-4488

Sölvi
Sölufulltrúi

618-0064

Bjarnheiður

414-4488

Þorgeir
Sölufulltrúi

696-6580

Helga
Sölufulltrúi

869-4131

Albert

821-0626

Snorri 
Sölufulltrúi

699-4407

Heimir 
Sölufulltrúii

822-3600

Höfuðborg

Settu þína eign í öruggar hendur!

 113 RVK

bílsk.5m2

257

i f i ý i úVandað og vel skipulagt 214fm einbýlishús  
á tveimur hæðum ásamt 46,5fm bílskúr. 5-6 
herbergja. Möguleg skipti á ódýrari eign.

Nánari uppl. veitir Heimir í síma 822-3600
Bókið skoðun !

 113 RVK

bílag2m2

113

í ú áGlæsileg 3ja herbergja íbúð á 4. hæð 
í álklæddu lyftuhúsi með stæði í bílage-
ymslu.

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064
Opið hús mán 8. apr 18:00 - 18:30

 101

Nei1m2

63

miðbæjarins

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580
Opið hús mán 8. apr 16:30 - 17:00

 109 RVK

bílsk4m2

240

ý úVirkilega smekklegt einbýlishús, 5-6 her-
bergja á 2 pöllum ( 6 tröppur ) ásamt bíls-

úr stofu.

Nánari uppl. veitir Heimir í síma 822-3600
Bókið skoðun !

19,9

59,9
30,9

26,5

28,9

 203 KÓP

bílag3m2

108

-
bergja útsýnis íbúð á 2. hæð í góðu þrí-
býli. Byggt af ÍAV, geymsla í kjallara ásamt 

gj ý g þ

stæði bílageymslu. 

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580
Opið hús mán 8. apr 17:30 - 18:00

31,5
59,9
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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.

SKIPALÓN 10-14 - HFJ - 50 ÁRA OG ELDRI

Fullbúnar íbúðir án gólfefna nema á bað-
herb. og þvottahúsi verða flísar
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
Innréttingar frá Parka og AEG tæki
Golfvöllur í göngufæri

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

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

LANGEYRARVEGUR 14 - HFJ

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18-19. 
Góð 69,3 fm 3ja herbergja 
íbúð á jarðhæð með 
SÉRINNGANGI ásamt 11,7 
fm geymslu, samtals 81 fm 
á góðum stað.  2 svefnherb. 
Stutt í alla helstu þjónustu. 
Fallegur garður.  
Verð 19,5 millj.  
Ellen og Ármann taka á móti 
gestum, s. 899-5455

BURKNAVELLIR 17B 0301 - HFJ

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18-19. 
Sérlega falleg 71 fm 2ja 
herbergja íbúð á 3. hæð í ný-
legu lyftuhúsi á góðum stað 
í jaðri byggðar í göngufæri 
við alla helstu þjónustu. 
Suðursvalir. Gott yfirtakan-
legt lán frá Íbúðalánasjóði. 
Verð 17,9 millj.  
Sigurður tekur á móti 
gestum, s. 848-0534

NORÐURBAKKI 21 - HFJ - SJÁVARÚTSÝNI

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

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

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

 Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

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 
Sigurðardóttir

lögg. fasteignasali

Birna  
Benediktsdóttir

skjalagerð

Melkorka  
Guðmundsdóttir 

skjalagerð

KLETTABERG - HFJ
Sérlega falleg 5 herbergja 152 fm íbúð á tveimur 
hæðum ásamt 27 fm bílskúr, samtals 179 fm á 
góðum stað í Setberginu.  SÉRINNGANGUR. 4 
svefnherb. Suðursvalir og sólstofa. Gott útsýni. 
Skóli, leikskóli og ýmis þjónusta á göngufæri. 
Verð 41,9 millj.

KÁLFHÓLABYGGÐ - BORGARBYGGÐ
Fallegt MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 53 fm sumar-/
heilsárshús á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ í 
landi Stórafjalls í Borgarbyggð. 2 svefnherb. 
Kamína í stofu, ca 40 fm verönd. Húsið er mikið 
endurnýjað frá 1999, til listi yfir framkvæmdir. 
Verð 11,5 millj.

BREIÐVANGUR - HFJ
Falleg og vel skipulögð 5-6 herbergja íbúð á 
3. hæð ásamt bílskúr í góðu klæddu fjölbýli í 
Norðurbænum. 4 svefnherbergi. Herbergi og 
geymsla í kjallara. Suðursvalir. Stutt í skóla, 
leikskóla og þjónustu. Laus fljótlega.  
Verð 26,9 millj.

KIRKJUBREKKA - GBÆR
Glæsilegt, vel skipulagt 138 fm parhús á einni 
hæð ásamt 26 fm innbyggðum bílskúr, samtals 
164 fm á góðum stað í Garðabæ (Álftanesi). 3 
svefnherb. Hágæðainnréttingar og gólfefni. 
Stórir gluggar. Flott lýsing. Gólfhiti. Verönd.  
Verð 41,9 millj.

NORÐURBAKKI 11 - HFJ
Glæsilegar 3ja herb. íbúðir ásamt stæði í bíla-
geymslu 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

NÝTT

LÆKKAÐ VERÐ

NÝTT

ÞRJÁR EFTIR

SJÁVARÚTSÝNI

50 ÁRA OG ELDRI

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ÚTSÝNISÍBÚÐIR

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.

PANTIÐ SKOÐUN
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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. 

KRISTNIBRAUT
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

Hafnarfjörður- Nýjar íbúðir- 
Eskivellir
Fullbúnar 3ja og 4ra herbergja íbúðir. 
Stærðir frá  87,4fm og allt að 116,6fm. 
Verð frá 20,9-26,1mlj Sérinng. af svölum. 
Lyftuhús. Íbúðunum er skilað fullbúnum 
með gólfefnum. Þvottahús innan íbúða. 
Byggingaraðilar;  er hús ehf   3755

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

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

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

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

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. 13,9 m. 6276

Eskifjörður- einbýli
Fallegt og mikið enduurnýjað eldra 
einbýlishús, 2 hæðir og rúmgóður kjall-
ari. Húsið er skráð 100,6fm og bílskúr 
23,3fm eða samt.123,9fm Hús í góðu 
viðhaldi, byggt 1923. Bilskúr byggður 
1959. Lóðin er eignarlóð.   
V. 19,9 m. 6271 

Ferðaþjónustuan  
Kleppjárnsreykjum
Lögbýlið Björk ásamt Ferðaþjónustunni 
Kleppjárnsreykjum er til sölu.  Skipti 
möguleg á íbúð/húsi á Reykjavíkursv. 
Öll aðstaða er í góðu og endurbættu 
ástandi, Veitingasala/matasala/lottó Að-
staða fyrir allt að 100bíla, Endurnýjað 
einbýli.6 herbergi. 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

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800

gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

FAGMENSKA – REYNSLA – METNAÐUR

NÝHÖFN 5 - GARÐABÆ
OPIÐ HÚS FRÁ KL 17-18:OO Sýnum í dag glæsilega og vel inn-
réttaða 180 fm enda íbúð Í þessu fallega húsi við Nýhöfn 5.  
Allar innréttingar í ljósum lit. Vandað hnotu parket. Íbúðinni 
fylgir 30 fm  þaksvalir í suð-vestur, einnig fylgir innbyggður bíl-
skúr.   Verð: 54,9 m. Nánari uppl. veitir Steinar s: 898-5254

BÆJARGIL
Mjög fallegt  193,5 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum,  
með innbyggðum 21,5 fm bílskúr. Húsið talsvert endurnýj-
að!  Góð staðsetning í lokuðum botnlanga.  Samþykktar 
teikningar  fyrir  stækkun á húsinu um 50 fermetrar. Verð: 
59.5 m. Nánari uppl. veitir Sigurður s: 898-3708

STRIKIÐ 8 - GARÐABÆ
OPIÐ HÚS FRÁ KL 18-18:30 Sýnum í dag mjög góða 73 fm 
2ja herbergja Íbúð á 3.hæð með suður svölum í húsinu
númer 8 við Strikið. Verð: 25,7m.
Nánari uppl. veitir Steinar s: 898-5254

HLÉSKÓGAR - SUMARHÚS
Mjög fallegt og gott 68,3 fm sumarhús með 30 fm svefn-
lofti.  Húsið er í landi Svarfhóls í Svínadal.   Heit vatn og 
rafmagn. Gott útsýni. Um 50 mín. akstur frá Reykjavík.  Um 
er að ræða tvær glæsilegar samliggjandi lóðir, Hléskógar 8 
og 10 samtals 11.280 fm.  Sölumaður: Þóroddur s: 868-4508

SKEIÐARVOGUR – ENDARAÐHÚS
Mjög stílhreint, bjart og skemmtlegt enda raðhús á 
góðum stað við Skeiðarvog hannað af GUÐMUNDI KR. 
KRISTINSSYNI ARKITEKT Húsið er samtals 187,4 fm. með 
27,3 fm. sér stæðum bílskúr. VERÐ: 41.0 m. Nánari uppl. 
veitir Sigurður s: 898-3708

BERJARIMI - LAUS STRAX
Til sölu vel skipulögð og góð íbúð á 3. hæð auk bílskýlis 
í sérlega góðu fjölbýli á útsýnisstað í Grafarvoginum. 
Íbúðin er samtals 113,5 fm. með bílskýlinu. LAUS STRAX. 
VERÐ: 23.9 m. . Nánari uppl. veitir Sigurður s: 898-3708.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

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

Lundarbrekka. 
Ágæt 100,2 fm 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í góðu 
fjölbýlishúsi við Lundarbrekku í Kópavogi. Íbúðin þarnast 
viðhalds að innan. V. 21,5 m.  1973

Blikastígur á Álftanesi. 
Samtals 231,2 fm einbýlishús á tveimur hæðum  ásamt 
bílskúr við Blikastíg á Álftanesi. Íbúðarhlutinn er skráður 
174,5 fm og bílskúr er skráður 56,7 fm. 
Laus strax.  V. 41 m.  2020

Hjallavegur.
Mjög vel staðsett einbýli, kjallari,miðhæð og ris  á þessum 
vinsæla stað. Hæðin er 86.7 fm. , kjallarinn 71,7 og risið 
59,7 fm. samt. 218,1 fm.   Gott skipulag og góðar inn-
réttigar. Eignin er laus fljótlega.  V. 49,9 m.  2028

Stekkur á Kjalarnesi.
Gott einbýli , 156 fm. auk 8,7 hektara eignarlands á 
Kjalarnesi við Esjurætur.  Húsið er timburhús, fullbúið og 
afar vel staðsett. Búið að planta 40 þús. plöntum í landið. 
Flott eign á fögrum stað.   7697

Þverhamar í Breiðdal. 
Til sölu jörðin Þverhamar 3 í Breiðdal. Glæsilegt einbýlishús 
og góðar ræktanir. Góð útihús. Flott eign á fögrum stað.   
8545

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

Bergstaðastræti. 
Mjög falleg  92 fm.  3-4. herb. íbúð   í þessu fallega húsi 
við Bergstaðastræti í Þingholtunum. Húsið er í góðu við-
haldi. Nýlegt eldhús, fallegt baðherbergi. Glæsilegur garður.  
V. 28,7 m.  8580

Hlíðarhjalli. Kópavogi. 
Góð 117,8 fm. 3ja. herb. íbúð á   2. hæð í góðu fjölbýli 
við Hlíðarhjalla í Kópavogi. Íbúðin er skráð 92,9 fm. og 
bílskúrinn 24,9 fm. Laus strax.  V. 26,5 m.  2128

Hátröð í Kópavogi. 
Vel staðsett einbýli með risi við Hátröð í Kópavogi. Húsið 
þarfnast viðhalds og viðgerða.  V. 29 m.  2048



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

Einstök 
staðsetning

Ein n glg æsæ ilegasta bygging landsd inns s ererr t tilil sssölölölö u.u.u. 
EiEigngnin eer r til afheeenndingagag r r ststrarax.x.xx.
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ÁkÁkvev ðiðiin n n sassalala.
ArArAArkikikikitetetet ktktkt e eeer Guuðjjónn S Sammúeúelslssoson.n

Húsið er allllss um 2.800 fm og skiptptisst þannig:
Göötuhææðð ogo  kjallari, um 808 0 fmm.
Glæsæsililege a a innréttaðar skrifstoofufur r mmeð mikilli
loftfthhæð á á fjórum hæðum ásasamtmt óinnréttuðu
ririslslofti og turnherbergi semem b býðýðuru  upp 
á miklkla möguleika. 

NáNánari ui pplýsingar veitir 

ÓskÓskar a R. Harðarson, hdl og löggiltur fasteignasali

í síma 661 2100 eða 569-7005.
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ÞARFTU AÐ 
SELJA?– þar sem þú átt heima

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

Búmenn auglýsa íbúðir
Blásalir 24 í Kópavogi

Til endurúthlutunar er búseturéttur í 4ra herbergja íbúð sem er um 124 
fm á áttundu hæð í tíu hæða fjölbýlishúsi og fylgir stæði í bílakjallara.  
Tvær lyftur eru í húsinu og fylgir aðgangur að samkomusal. Verð 
búseturéttar er um kr. 10.4 millj. og eru mánaðargjöldin um kr. 141.000.-  
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.

Klettatún 6 á Akureyri
Til endurúthlutunar er búseturéttur í þriggja herbergja  íbúð. Íbúðin 
er um 82 fm að flatarmáli á annarri hæð í fjórbýlishúsi.  Íbúðin getur 
verið til afhendingar fljótlega. Verð búseturéttar er rúmar 2.6 millj. 
og mánaðargjöld um 99.000.- Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema 
rafmagn samkvæmt mæli.

Stekkjargata 69 í Reykjanesbæ
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja 
ásamt garðskála og bílskúr. Íbúðin er um 110 fm og bílskúrinn um 25 
fm. Verð búseturéttarins er um kr. 6.7 millj. og eru mánaðargjöldin 
um 153.000.-.  Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti 
samkvæmt mæli.

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

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Ferjuvað 7 í 
Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 
2ja herbergja íbúð sem er 
rúmlega 73 fm að stærð. 
Íbúðin er á jarðhæð í 3ja 
hæða fjölbýlishúsi með lyftu. 
Stæði í bílakjallara fylgir 
íbúðinni.  Ásett verð er kr. 
5.0  millj. og mánaðargjöldin 

eru um 133.000.-. 
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.

Grænlandsleið 22 
í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 
3ja herbergja íbúð um 95 
fm að stærð.  Íbúðin er á 
neðri hæð í tvíbýlishúsi. Sér 
inngangur er inn á hvora 
hæð fyrir sig.   Stæði í 
bílageymslu fylgir íbúðinni. 
Ásett verð búseturéttar 

er kr. 9.9 millj. og mánaðargjöld um 114.000.-. Í mánaðargjaldi 
íbúðarinnar er allt innifalið nema rafmagn.

Grænlandsleið 45 í Reykjavík
Til endurúthlutunar  er 3ja herbergja íbúð um 95 fm að stærð.  Íbúðin 
er á efri hæð í tvíbýlishúsi. Sér inngangur er inn á hvora hæð fyrir sig.   
Bílskúr fylgir íbúðinni. Ásett verð búseturéttar er kr. 13.5 millj. og 
mánaðargjöld um 132.000.-. Í mánaðargjaldi íbúðarinnar er allt innifalið 
nema rafmagn.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð 
þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 12. apríl  n.k.
Tilboðsfrestur er til 19. apríl  n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búseturéttinn.

Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins 
að Kletthálsi 1 í síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst á 
netfangið bumenn@bumenn.is

Vegna mikillar sölu vantar fleiri eignir á skrá.

Fasteignasala Kópavogs  •  Hamraborg 14a  •  S 517 2600

Gyða Gerðarsdóttir,  
Sölufulltrúi  S. 695-1095.

OPIÐ HÚS FRÁ 17:20-17:50 Til sölu falleg íbúð í keðjuhúsi við 
Gnípuheiði. Eignin skiptist í íbúð alls 128,6 m² og bílskúr sem er 26 m². 
Íbúðin skiptist í 2 svefnherbergi, stofu, eldhús, þvottahús og koníaks-
stofu. Laust strax-tilboð óskast.
Allar uppl. veitir Gyða Gerðarsdóttir, sölufulltrúi og lögg. leigumiðlari  
í s. 695-1095. gyda@fastko.is

OPIÐ HÚS

Vegna mikillar sölu vantar fleiri eignir á skrá.

Fasteignasala Kópavogs  •  Hamraborg 14a  •  S 517 2600

Gyða Gerðarsdóttir,  
Sölufulltrúi  S. 695-1095.

Snyrtilegt 425 m² verslunar/iðnaðarhúsnæði við Smiðjuveg 8  
í Kópavogi-skipti möguleg!
Húsnæðið skiptist í stóran sal, skrifstofuaðstöðu, salerni og kaffistofu. 
Húsnæðið er laust til afhendingar við kaupsamning
Allar uppl. veitir Gyða Gerðarsdóttir, sölufulltrúi og lögg. leigumiðlari  
í s. 695-1095. gyda@fastko.is

TRAUST FASTEIGNASALA
Sími: 464 9955

Nú er til sölu fasteignin Kjarnalundur í Kjarnaskógi. Um er að ræða fasteign 
með samtala 45 gistiherbergjum, böð á flestum herbergjum, auk stoðrýma. 
Eignin var í upphafi hönnuð sem heilsuhæli og hefur m.a. verið nýtt til hótel-
rekstur auk þess sem þar var rekið dvalarheimili fyrir aldraða. Húsið er á þrem-
ur hæðum og er 2.359 fm. að stærð. Lyfta er í húsinu. Staðsetning er einstök í 
kyrrð Kjarnaskógar en þó steinsnar frá Akureyri.
Hér er um að ræða einstakt tækifæri, frekari upplýsingar veitir 
Björn Guðmundsson löggiltur fasteignasali í síma 897-7832

SÍMI: 464 9955  FAX: 464 9901  SKIPAGATA 16  OPIÐ MÁN. - FÖS. KL. 9-12 & 13-17

Kjarnalundur 
Akureyri

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Sími 585 8300   |   www.postdreifing.is

Við flytjum þér 
góðar fréttir

Save the Children á Íslandi



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

BÍLAR &
FARARTÆKI

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

TOYOTA Corolla 1,6 vvti sport. Árgerð 
2005, ekinn 150 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.390.000. Rnr.990093. VERÐ NÚ 
kr: 1.190.000,-

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

MERCEDES BENZ Gl 350 cdi bluetec 
4matic. Árgerð 2012, ekinn 20 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 15.900.000. 
Rnr.160592.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

HONDA CRF 150 R. Árgerð 2008, 
4 strokka, 23hö, umboðshjól í 
topp standi, Ásett verð 390.000. 
Rnr.117979. Er á staðnum,

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

Mazda Tribute Limited,‘05 ek.32þ.
milur innfluttur nýr,svartur með leðri, 
sóllúga, álfelgur ofl. Er skemmdur eftir 
tjón. Sími 7747774

 250-499 þús.

TILBOÐ Á FOCUS 295ÞÚS!
Ford Focus station árg. ‚01 ek. 160þús 
sk.‘14 góða heilsársdekk, rúmgóður 
bíll sem eyðir engu. Verð 295þús S. 
891 9847

 500-999 þús.

TILBOÐ 550 ÞÚS!
FORD ESCAPE 4x4 2001 ek aðeins 
130 þús, sjálfskiptur, ný yfirfarinn og 
skoðaður 14, góð heilsársdekk, cd, 
fjarstyrðar samlæsingar ofl.verð 720 
þús TILBOÐ 550 ÞÚS möguleiki á 
100% visaláni s.841 8955

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

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

Óska eftir VW multivan 2005-2009. 
Sjálfskiptur, diesel. 3-5 millj. S: 848 
0611.

0-200 Í PENING STRAX! 

óska eftir bíl fyrir allt að 200 þús. stgr., 
helst ekki eldri en ‚98 fólksbíl,smábíl 
eða jeppling skoða allt! má þarfnast 
lagfæringa, er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá því strax ef 
mér líst á S. 691 9374.

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 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

 Vinnuvélar

BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar á tilboðsverði á 
lager. O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

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

 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.

Strandveiðibátur 2,35 btr. (2.rúllur) + 
ehf kennitala. V. 3.490þ. S. 840 3011

 Bílaþjónusta

Viltu gera við loftkælingar í bílum? 
Verkfæri, efni og námskeið. Íshúsið 
ehf, www.ishusid.is, 566 6000.

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

Varahlutir í Renault Megane‘96-‘08, 
Laguna‘94-‘01,Peugeot 306 og 406, 
Mazda 626 ‚98-‘02. Fossbílar sími 
7726777

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.

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

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

GAUI PÍP
Getur bætt við sig verkefnum 
endurlagnir, viðgerðir, skólp, dren, 
snjóbræðsla. Uppl. s. 821 5789

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.

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

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

 Bókhald

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

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

 Málarar

BJÖSSI MÁLARI KEMUR 
HÚSINU Í STAND!

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

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

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

 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

Sumarhús til sölu

Save the Children á Íslandi
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Húsaviðhald

ÓLI SMIÐUR
Smíða allt inni sem úti, mikil reynsla, 
vönduð vinna. Sími 698 9608 Óli.

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

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

 Nudd

Ertu aum/aumur í hálsi, höfði, mjóbaki 
þá er þetta rétta stofan fyrir þig. Nudd 
fyrir heilsuna. Gerður Ben nuddari S: 
698 2260

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

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

Klassískt slökunarnudd rvk 101, s: 841 
6795 Júlija.

 Snyrting

Viltu losna við bólur og hrukkur. 
Hvernig væri að prófa Dui cleaning 
tækið mitt ? Ókeypis prufutími. Sími 
698 2260.

 Spádómar

MIÐLA TIL ÞÍN, ÞVÍ SEM 
ÞEIR SEM FARNIR ERU 

SEGJA MÉR UM FRAMTÍÐ 
ÞÍNA.

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

 Múrarar

Múrmeistari, alvanur hvers konar 
steypuviðgerðum o.fl., getur bætt við 
sig múrviðgerðum, flísalögnum o.fl. 
Tilboð eða tímavinna. Sanngjarnt 
verð. Uppl. í s. 865 4514

 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

 Trésmíði

 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

 Óskast keypt

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

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18, 

Kringlan - 3. hæð 
( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Til sölu góðar og ódýrar járnklippur. 
Klippir 2550mm. Uppl. s. 431 1075.

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSBYGGINGA
 SJÁ NÁNAR Á: 
 WWW.VIDUR.IS 

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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 & www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

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

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til Sölu Samich Pianó model SU 118 
SP. og hægindastóll. Hringið í síma 
840 7764

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

 Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
150 - 750 fm húsnæði sem hægt 

er að nýta sem lagerhúsnæði, 
fyrir léttan iðnað eða verkstæði. 

Öflugt loftræstikerfi, niðurföll 
með olíugildrum, stórar 

innkeyrsludyr, allt að 4 metra 
lofthæð, greið aðkoma að 

húsnæðinu, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari upplýsingar veitir 

Sverrir í s. 661-7000

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

 20 - 50 fm vel staðsettar 
skrifstofur eða skrifstofuhæðir 

3 - 400 fm með glæsilegu útsýni, 
fjölmörg bílastæði, greið aðkoma 
að húsnæðinu, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri. 

Möguleiki á að leigja stakar 
skrifstofur eða heila hæð.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Sverrir í s. 661-7000

HÖFUM TIL LEIGU 
MARGSKONAR 

ATVINNUHÚSNÆÐI.
Verslunarhúsnæði - 50 til 1500 
fermetra Skrifstofurými - 20 til 

2500 fermetra, 
stakar eða heil hús. 

Iðnaðarhúsnæði - Allar 
mögulegar stærðir Lagerhúsnæði 
- Sendu fyrirspurn, mikið úrval.

Ef þú ert að leita að 
leiguhúsnæði eða vilt leigja 

út, sendu okkur upplýsingar á: 
jonvikingur@fyrst.is 

Símar 533 1316 - 892 1316 - 
Alltaf opið.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óskum eftir starfsmanni á 
dekkjaverkstæði okkar í törnina og 
jafnvel meira. Viðkomandi þarf að 
vera vanur, jákvæður og hafa góða 
þjónustulund. Umsóknir óskast sendar 
á verslun@vdo.is VDO Borgardekk. 
Borgartún 36. S: 588 9747

Óskum eftir fólki í úthringistarf á 
kvöldin. Góðir tekjumöguleikar. Uppl 
gefur Ágúst í 770-2277 og agust@
tmi.is

Guesthouse one hour drive from 
Reykjavík requesting employee for 
reception work and housekeeping. 
Applicant must be well organized, 
disciplined and good at 
communication. Work plan for every 
month is to work for two weeks 
and vacation for two weeks. Driving 
license is desirable. Please send yours 
application to: greatnorth@simnet.is

Við óskum eftir meiraprófsbílstjóra 
með C. CE. réttindi. Mikil vinna í boði 
fyrir dugleg einstaklinga. Umsóknir 
sendist á: vadvik0@gmail.com

Full time grill chef or experienced 
kitchen workers wanted to work in 
a busy downtown bistro.must be 
positive ,hard working and have an 
ability to work in a team environment.
please forward cv to glennmoyle@
gmail.com to arrange an interview

VANTAR VANAR 
SAUMAKONUR

Fatahönnunardeild LHÍ auglýsir erftir 
vönum saumakonum sem geta byrjað 
strax. Um skammtímaverkefni er 
að ræði. Áhugasamir sendi e-mail á 
linda@lhi.is

Óska eftir skipsstjóra og vélaverði á 
rækjkuveiðar. Uppl. s. 898 0504

 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

VERKAMENN - SMIÐIR - 
KRANAMENN - 

MÚRARAR - JÁRNAMENN - 
UPPSLÁTTARMENN

Erum með vana menn sem óska 
eftir mikilli vinnu.

Upplýsingar í s. 777 2 333 
HANDAFL EHF

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

BÍLL TIL LEIGU
Reuno motus 2006 til leigu 50 þús. 
á mánuði. Áhugsamir hringja í síma 
868-2564.

 Einkamál

Fasteignasala – 
fullt starf

Landmark fasteignasala leitar að öflugum starfskrafti til 
starfa sem getur hafið störf sem fyrst.

Starfið felur í sér aðstoð við skjalagerð, ritarastörf,  
móttöku viðskiptavina,

Samskipti við lánastofnanir og sýslumannsumdæmi  
og almenna skrifstofuumsjón

Reynsla af fasteignamarkaði æskileg en ekki skilyrði.   
Við leitum að drífandi, ábyrgðarfullum og  

heiðarlegum starfskrafti
Til að vinna í hópi öflugra fasteignasala og sölumanna.

Ferilsskrá og mynd sendist á irishall@landmark.is –  
upplýsingar eru veittar í síma 512-4900, Íris eða Magnús

fasteignir
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Það er gott hjá þér að hugsa um heilsuna á hverjum 

degi, því þú veist að hún skiptir öllu máli, bæði fyrir 

þig og þá sem treysta á þig. Taktu næsta skref í dag 

og láttu líf- og sjúkdómatryggja þig. Hafðu samband 

og starfsfólk VÍS veitir þér persónulega ráðgjöf.

VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk.

Það er gott hjá þér að hugsa fram í 
tímann fyrir þá sem treysta á þig

VÍS   |   ÁRMÚLA 3   |   108 REYKJAVÍK   |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS LÍFTRYGGINGAFÉLAG ÍSLANDS HF.

LÍF- OG SJÚKDÓMATRYGGING FYRIR ÞIG OG FÓLKIÐ ÞITT
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#gotthjáþér

/gotthjather

#gotthjáþér
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BAKÞANKAR 
Charlotte
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KROSSGÁTA

PONDUS Eftir Frode Øverli

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

MYNDASÖGUR

LÁRÉTT
2. drykkur, 6. í röð, 8. móðurlíf, 9. fugl, 
11. ónefndur, 12. skorpa, 14. hestur, 
16. skóli, 17. skordýr, 18. tímabil, 20. 
umhverfis, 21. staðarnafn.

LÓÐRÉTT
1. líkamshluti, 3. fæddi, 4. fræðslu, 5. 
hætta, 7. reikningshald, 10. for, 13. 
skarð, 15. heiður, 16. skammst., 19. 
tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. kókó, 6. áb, 8. leg, 9. lóa, 
11. nn, 12. skurn, 14. hross, 16. ma, 
17. fló, 18. öld, 20. um, 21. oddi. 

LÓÐRÉTT: 1. háls, 3. ól, 4. kennslu, 5. 
ógn, 7. bókhald, 10. aur, 13. rof, 15. 
sóma, 16. möo, 19. dd.

Eigum við 
að legg ja 

fram 
tilboð?

Hann verður ekki 
ókeypis en hann 
smellpassar við 

okkar leikstíl!

Pabbi, ég þarf að fara á tónleika.

Hvar?

Í Amsterdam.
Ég þarf bara vega-

bréf, flugmiða báðar 
leiðir og peninga til 
að kaupa minjagripi.

Og??
Ég komst ekki einu sinni 
til þess að seg ja honum 
að þetta væri um helgi.

Ætlið þið 
að panta af „Enn 
að deita“-mat-

seðlinum eða „Gift 
og alveg sama“-

matseðlinum?

Hvað ætlarðu að gefa 
mömmu og pabba í 
Valentínusarg jöf?

Ég samdi ljóð fyrir mömmu og batt 
band í kringum það. Svo ætla ég að 

gefa pabba brúnan stein.

Herra næstum 
því-blíður.

Ég ætlaði að gefa 
honum gulbrúnan 

stein en ég vildi ekki 
vera of væminn.

Vááá segjum við við konur – þú lítur út 
fyrir að vera tíu árum yngri en þú ert. 

Við viðurkennum, dáumst að og öfundum 
konur sem líta út fyrir að vera yngri en 
þær eru. Ég heyri þetta aldrei sagt við 
karlmenn eða konur undir 35 ára.

ÞAÐ er stöðugt verið að kynna fyrir 
mér hinar og þessar töfralausnirnar sem 
eiga að fela aldur minn. Ég get valið milli 
krema, brokkolís og bótox, andlitslyftinga, 

brjóstalyftinga, fitusogs – gráu hárunum 
fjölgar við það eitt að hugsa um þetta 

allt saman – en þau get ég jú litað. 
Hvaða aðferð á ég að velja til að 
fela aldur minn? Á hverju hef ég 
efni? Hvað virkar, hve lengi virk-
ar það og eru einhverjar auka-
verkanir? Og hvers vegna þarf 
ég eiginlega að líta út fyrir að 
vera yngri en ég er?

SÍÐASTA spurningin er athyglis-
verð. Hvers vegna má ég ekki 

verða gömul og hrukkótt? Er 
það fyrir sjálfa mig eða 

aðra? Orðin gömul lang-
ar mig áfram 
að vera opin 

og forvitin 
manneskja 
sem þorir 

að taka 
áhættur. 

Mig langar enn að taka virkan þátt í sam-
félaginu og vera í góðu andlegu og líkam-
legu formi. Ég á ekki von á því að breyta 
þessum hlutum bara af því að ég eldist. En 
hvers vegna má ég ekki líta út fyrir að vera 
gömul? Við hvað erum við svona hræddar?

Í ellinni missum við þann kynþokka sem 
felst í því að vera frjó kona. Á einhverju 
frumstæðu plani verðum við óáhugaverðar 
í augum samfélagsins (og karlanna?) þegar 
við getum ekki lengur eignast börn. Og 
kannski eigum við erfiðara með að tileinka 
okkur nýja þekkingu og hæfni – sem er oft 
nauðsynlegt í hátæknisamfélagi.

EN það hlýtur að vera fleira í lífinu sem 
gefur gildi en kynþokki og þekking?

ÞEGAR við eldumst verðum við að ein-
beita okkur að öðrum gildum en ytra útliti. 
Þetta hljómar margþvælt, en ætli við 
verðum ekki óhjákvæmilega að huga að 
innri þáttum þegar við töpum hinni ytri 
fegurð. Það getur reynst sársaukafullt ef 
innra lífið þarfnast rækilegrar tiltektar 
eða breytinga. En í baráttunni fyrir eilífri 
æsku sitjum við fastar við að einblína á 
ytri gildi – sem einfaldlega er fyrirfram 
töpuð barátta.

ÖLL þessi sófaheimspeki vekur hjá mér 
löngun í rauðvínsglas af góðum árgangi og 
nýbakað brauð með Gamla Óla-osti.

Höfum við rétt á að eldast
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Gildi Orkuveitu Reykjavíkur eru framsýni, hagsýni og heiðarleiki. www.or.is
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OPINN ÁRSFUNDUR 
ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
2013

DAGSKRÁ

Tímamótaár

Bjarni Bjarnason, forstjóri

Erum við á Plani?

Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála

Vatn, vöktun og virkjanir

Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri

Bjargræðiskvartettinn syngur

Hvernig sjáum við hlutverk

Orkuveitunnar þróast?

Þorsteinn Víglundsson, framkvæmdastjóri 

Samtaka atvinnulífsins

Andri Snær Magnason, rithöfundur

Pallborðsumræður

Andri Snær Magnason, Þorsteinn Víglundsson 

og Bjarni Bjarnason

Kaffiveitingar að fundi loknum

Inga Dóra Hrólfsdóttir, 

framkvæmdastjóri veitureksturs 

Orkuveitunnar, verður fundarstjóri 

Orkuveita Reykjavíkur þjónar um þremur af hverjum fjórum landsmönnum og rekur 
vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu, fráveitu eða gagnaveitu í 20 sveitarfélögum. 
Væntingar viðskiptavina, eigenda fyrirtækisins og annarra hagsmunaaðila hafa 
verið mismunandi og tekið breytingum. 

Orkuveitan tók til starfa í núverandi mynd árið 2002 og þá var lögbundinn tilgangur 
fyrirtækisins „... vinnsla og framleiðsla raforku, varma og vatns, dreifing og sala 
afurða fyrirtækisins ásamt hverri þeirri starfsemi annarri sem nýtt getur 
rannsóknir, þekkingu eða búnað fyrirtækisins, sem og iðnþróun og nýsköpun af 
hverju tagi, ásamt annarri viðskipta- og fjármálastarfsemi samkvæmt ákvörðun 
stjórnar hverju sinni“.

Tíu árum síðar, sumarið 2012, var einhugur í þeim sveitarstjórnum, sem eiga hlut í 
Orkuveitunni, um að kjarnastarfsemi fyrirtækisins felist í „... rekstri  vatnsveitu, 
hitaveitu, rafveitu og fráveitu, sölu og framleiðslu á rafmagni og heitu og köldu 
vatni. Orkuveita Reykjavíkur getur nýtt þekkingu fyrirtækisins til þátttöku í öðrum 
veiturekstri, s.s. rekstri gagnaveitu, enda þjóni hann markmiðum eigenda og 
þátttakan hljóti samþykki þeirra“.

Á opnum ársfundi Orkuveitunnar spyrjum við og leitum svara við því hvernig 
hlutverkið muni eða eigi að þróast næstu árin, til dæmis til 2022.

Orkuveita Reykjavíkur heldur opinn ársfund föstudaginn
12. apríl 2013 kl. 13:00 til 15:00. Fundurinn verður í 
höfuðstöðvum Orkuveitunnar, Bæjarhálsi 1 í Reykjavík.

HVERNIG MUN HLUTVERK ORKUVEITUNNAR ÞRÓAST?

Listakonan Sigga Björg sýnir um 
þessar mundir verk og nýja bók í 
ÞOKU, galleríi sem er að finna í 
kjallara verslunarinnar Hríms. „Ég 
gaf út litla bók, 9 fingers, í Skot-
landi fyrir skömmu í tengslum við 
sýningu þar. Í henni eru níu frekar 
abstrakt sögur og teikningar. 

Á sýningunni, sem ber heitið 
Herbergi 9, er þessi bók til sýnis 
og sölu í númeruðum eintökum. En 
ég er líka búin að vinna innsetn-
ingu inn í rýmið sem var unnin út 
frá hlutum í sögunum og sömu-
leiðis má sjá teikningar og mál-
verk sem ég sýndi með bókinni úti 
í Glasgow.“

Sigga Björg hefur verið með 

annan fótinn í Glasgow síðan hún 
var þar í námi fyrir tæpum tíu 
árum. Þar er gott að vera að henn-
ar sögn. 

„Skotland er ekki svo ólíkt 
Íslandi en samhengið er samt 
stærra. Og Glasgow er æðis legur 
staður fyrir listamenn, þar er 
mjög góð stemming og mikið um að 
vera í listum. Enda er ég að reyna 
að finna út úr því hvernig ég get 
verið á báðum stöðum, mér finnst 
svo gott að búa á Íslandi en vinna í 
útlöndum.“

Sýning Siggu Bjargar, sem stend-
ur til 12. maí, er hluti af utandag-
skrá myndlistarsýningarinnar 
Sequences.

Gott að vinna 
í Glasgow en 
búa á Íslandi
Sigga Björg Sigurðardóttir skapar eigin heim í gall-
eríinu Þoku með bók, málverkum og teikningum.

Furðudýr og aðrar kynjaverur í ýmsum athöfnum hafa lengi verið viðfangsefni Siggu Bjargar. Verurnar eru oft á 
tíðum frekar ógeðfelldar og óhugnanlegar en á sama tíma er hægt að skynja eitthvað mannlegt við þær. Í bók Siggu 
Bjargar hafa teikningarnar ölast líf með orðum. Sumar sagnanna innihalda söguþráð en aðrar snúast um senur. 
Lesandinn fær að kynnast ákveðnum karakterum betur, eins og frönskum kassa sem á við bagalegt vandamál að 
stríða og hárkúlunni Smith, sem er ekki öll þar sem hún er séð. 

Furðudýr og kynaverur

Nokkrar af myndum banda-
ríska listamannsins Matthews 
Barney verða sýndar í Bíói Para-
dís næstu daga í tengslum við 
myndlistarhátíðina Sequences. 
Meðal mynda sem sjá má eru 
Blood of two sem sýnd verður 
á miðvikudag eins og Draw-
ing Restraint 17, sem er hluti 
af seríu Barneys sem hófst árið 
1987 með tilraunum í stúdíói 
– líkamlegar hugleiðslur í list-
rænu ferli. Þá verður Cremaster 
3 sýnd næsta sunnudag í kvik-
myndahúsinu.

Matthew 
Barney í Bíói 
Paradís

MATTHEW BARNEY  Hefur meðal 
annars gert mynd með sambýliskonu 
sinni og barnsmóður, Björk.

Mannfræðifélag Íslands boðar 
til málþings um þema fyrir-
lestraraðar vetrarins, ástina, 
laugardaginn 13. apríl kl. 12-14 
í Reykjavíkurakademíunni við 
Hringbraut. Framsöguerindi 
flytja, dr. Sólveig Anna Bóas-
dóttir, dr. Sigrún Júlíusdóttir, dr. 
Unnur Dís Skaptadóttir og Mar-
grét Sigurðardóttir, æskulýðs-
fulltrúi. 

Dr. Sólveig Anna Bóasdóttir er 
dósent í guðfræðilegri siðfræði. 
Rannsóknir hennar hafa snúið 
að ást, kynlífi og hjónabandi, í 
ljósi kristinnar og femínískrar 
siðfræði. Í erindinu gagnrýnir 
hún þá áherslu sem sögulega 
hefur verð lögð á ást tvíeykisins 
karls og konu.

Málþing haldið 
um ástina

GALLERÍ  
sýning Siggu 
Bjargar 
stendur til 
12. maí.   
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SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

EIN FLOTTASTA SPENNUMYND ÁRSINS

G.I. JOE RETALATE ION 3D KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
G.I. JOE RETALATE ION 3D LÚXUS KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
ADMISSION  KL. 5.40 - 8 - 10.20 L
I GIVE IT A YEA ARE  KL. 8 - 10.15  12
SAFE HAVEN AA  KL. 8  12
THE CROODS 3D ÍSL. TAL KL. 3.30 - 5.45 L
THE CROODS 2D ÍSL.TAL. KL. 3.40 - 5.45 L
21 AND OVER KL. 10.30  14
F ÓLÓTTINN ÁFRÁ JÖÁ RÐU 2D KL. 3.30 L

GI JOE   KL. 8 - 10.15 16
ADMISSION KL. 8 - 10.15 L
I GIVE IT A YEAREE  KL. 5.50 L
SAFE HAVEN     AA  KL. 5.50      12

ADMISSION KL. 5.30 - 8 - 10.30 L
ON THE ROAD  KL. 8  16
THE CROODS 2D ÍÍSL.TAL. KL. 5.45 L
SAFE HAVENAA  KL. 8 - 10.30  12
SNITCH KL. 10.40   16
JAGTEN KL. 5.30 - 8 -10.30  12

YND ÁRFÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

AKUREYRI

CHICAGO SUN-TIMES –R.R.

H.S. - MBL

THE NEW YORK TIMES

LOS ANGELES TIME

WALL STREET JOURNAL

TIME

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

ON THE ROAD (16) 17:40, 20:00, 22:20
CHASING ICE (L) 20:00
HANNAH ARENDT (12) 17:50, 20:00

THE HUNT (JAGTEN) (12) 17:50, 22:00

DÁVALDURINN (16) 22:10

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

G.I. JOE RETALIATION 3D 5.50, 8, 10.15
I GIVE IT A YEAR 8, 10
SNITCH 8
THE CROODS 3D - ÍSL TAL 6
THE CROODS 2D - ÍSL TAL 6
IDENTITY THIEF 10.20

T.V. - Bíóvefurinn

5%

UPPISTAND  ★★★★ ★

Kanada Ísland Noregur
Fram komu: Ari Eldjárn, Jonas Kinge 
Bergland og Craig Campbell.
ÞJÓÐLEIKHÚSKJALLARINN 5. APRÍL

Uppistandssýningin Kanada 
Ísland Noregur fór fram á sviði 
Þjóðleikhúskjallarans á föstudag. 
Önnur sýning fór fram í menning-
arhúsinu Hofi á Akureyri á laug-
ardag. 

Sýningin í Þjóðleikhúsinu var 
vel lukkuð og hófst kvöldið með 
Ara Eldjárn sem hefur getið sér 
gott orð sem einn fremsti uppi-
standari þjóðarinnar. Ari var 
pottþéttur að venju og virðist dug-
legur að bæta við efnið sitt, laga 
það og breyta því á þann hátt að 
það gerir ekkert til þó áhorfandinn 
hafi heyrt brandarann áður; hann 
er alveg jafn fyndinn í annað sinn.

Næstur á svið var Norðmað-
urinn Jonas Kinge Bergland, sá 
er einn af vinsælustu grínistum 
Noregs og vann til að mynda til 
verðlauna fyrir bestu uppistands-
sýninguna í Noregi árið 2012. 
Bergland var nokkuð skemmtileg-
ur og átti góða spretti en stundum 
virtist sem tungumálið væri að 
hefta hann (Bergland flutti efni 
sitt á ensku).

Kanadamaðurinn Craig Camp-
bell sló botninn í dagskrána. Hann 
er reynslumikill uppistandari og 
hefur starfað sem slíkur í um 
tvo áratugi. Campbell er mikill 
og skemmtilegur sögumaður og 
einkenndist efni hans af löngum, 
bráðfyndnum reynslusögum. Leik-
rænir tilburðir Campbells glæddu 
svo frásagnir hans enn meira lífi 
og með þessu tókst honum að 
draga upp svo ljóslifandi mynd af 
atburðinum að manni þótti sem 

maður hafði sjálfur verið á staðn-
um.  Það gerir flestum gott að 
kútveltast um af hlátri af og til.  
Uppistandssýningar sem þessar 
eru nánast hálfgerð þerapía því 
áhorfandinn gengur út glaður í 
sinni þrátt fyrir eilítið auma bros-
vöðva.   Sara McMahon

NIÐURSTAÐA: Vel lukkuð sýn-
ing. Craig Campbell bar af með 
skemmti legum sögum og leikrænum 
tilburðum sínum.

Aumir brosvöðvar eft ir góða sýningu

HEIÐUR OG ÞORSTEINN  Heiður Ýr og 
Þorsteinn Gunnlaugsson voru á meðal 
gesta.

HALLA OG LÓA  Halla Káradóttir 
og Lóa Björk Björnsdóttir fyrir utan 
Þjóðleikhúsið.

GÓÐIR SPRETTIR 
 Norðmaðurinn Jonas 
Kinge átti góða spretti 
í Þjóðleikhúskjallara-
num.  FRÉTTABLAÐIÐ/VLLI

GRÍNISTAR  Jóhann alfreð kristinsson 
og þorsteinn guðmundsson mættu á 
uppistandið.
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Marbella kjúklingaréttur
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Kjúklingakarríréttur

NÝTT OG 
SPENNANDI!

HANDBOLTI Strákarnir okkar geta 
byrjað að undirbúa förina til Dan-
merkur í janúar á næsta ári en 
Ísland er öruggt með sæti á EM 
eftir sigur á Slóveníu í Laugar-
dalshöllinni í gær, 35-34. Ísland er 
því enn með fullt hús stiga á toppi 
síns riðils í undankeppninni.

Sigurinn í gær var svipaður 
þeim í Slóveníu á miðvikudaginn 
var. Slóvenar höfðu frumkvæðið 
framan af en Íslendingar unnu 
sig aftur inn í leikinn með góðum 
sóknarleik og mikilli baráttu.

Eftir spennandi lokamínút-
ur náði Alexander Petersson að 
tryggja Íslandi sigurinn með 
marki tíu sekúndum fyrir leiks-
lok. Slóvenar misstu boltann í 
lokasókn sinni, rétt eins og í fyrri 
leiknum, og Ísland fagnaði sigri.

Alexander sýndi í þessum 
tveimur leikjum hversu dýrmæt-
ur hann er íslenska liðinu, þrátt 
fyrir erfið axlarmeiðsli sem kost-
uðu hann þátttöku á HM í janúar. 
Hann spilaði þjáður í gær eins og 
alla leiki en stóð uppi sem sigur-
vegari.

Þáttur fyrirliðans Guðjóns Vals 

Sigurðssonar var þó hvað stærst-
ur, eins og svo oft áður í undan-
keppninni. Hann skoraði þrettán 
mörk í gær og er kominn með alls 
43 mörk í undankeppninni allri, 
þar sem Guðjón Valur er næst-
markahæstur allra leikmanna.

Aron Pálmarsson var einnig 
frábær í gær og skoraði níu góð 
mörk. Snorri Steinn kom einnig 
mjög sterkur inn enda sóknar-
leikur íslenska liðsins mjög góður.

Leikur Íslands í gær var þó 
ekki gallalaus. Markvarsla var 
á löngum köflum ekki til staðar 
og áhyggjuefni að Björgvin Páll 
Gústavsson, sem hefur reynst 
Íslandi svo vel í gegnum tíðina, 
fann sig engan veginn. Aron Rafn 
Eðvarðsson átti fína spretti inn 
á milli en Slóvenar fengu allt of 
mörg auðveld mörk í gær.

Varnarleikurinn var köflótt-
ur og strákarnir sjálfsagt ekki 
ánægðir með að hafa fengið á sig 
átján mörk í fyrri hálfleik.

Þeir þurftu því að hafa mikið 
fyrir sigrinum í gær og mótlæt-
ið var stundum mikið. Ekki síst 
þegar Ísland fékk tvívegis tveggja 

mínútna brottvísun á lokamínút-
unum. En strákarnir kláruðu sitt 
með sóma og var landsliðsþjálfar-
inn ánægður með það.

„Strákarnir sýndu mikla og 
góða skapgerð. Sigurviljinn í 
þessu liði er gríðarlega mikill,“ 
sagði Aron Kristjánsson við 
Fréttablaðið í gær. „Við vorum 
í eltingarleik í fyrri hálfleik en 
náðum svo að laga nokkur atriði 
í þeim síðari, auk þess sem þeir 
þreyttust á að keyra upp hraðann 
eins og þeir gerðu framan af. Við 
héldum okkar dampi og það hlaut 
svo að koma að því að þetta myndi 
snúast okkur í vil. Enda fannst 
mér leikurinn snúast okkur í vil 
þegar við náðum að jafna og kom-
ast svo yfir [þegar tíu mínútur 
voru eftir],“ sagði Aron.

Síðustu leikirnir í undankeppn-
inni fara fram í júní og þó svo að 
EM-sætið sé tryggt vilja strák-
arnir vafalaust hirða toppsætið 
líka. Engu að síður verður það 
skemmtileg tilbreyting að fara 
inn í júnímánuð með þátttökurétt 
á næsta stórmóti tryggðan.

 eirikur@frettabladid.is

Strákarnir tryggðu 
EM-sætið á mettíma
Ísland er öruggt með sæti á EM í Danmörku á næsta ári eft ir frækilegan sigur á 
Slóveníu, 35-34, í Laugardalshöllinni í gær. Strákarnir sendu skýr skilaboð með 
tveimur sigrum á öfl ugu liði Slóvena sem hafnaði í fj órða sæti á síðasta HM.

HANDBOLTI „Það er frábært að 
vinna þetta lið og það er líka frá-
bært að skora 35 mörk. Það er 
yfir litlu að kvarta þó við hefðum 
getað fengið aðeins færri mörk á 
okkur. Það er gleði, gleði, gleði að 
vera hérna heima og spila í Höll-
inni og tryggja sig áfram,“ sagði 
Guðjón Valur Sigurðsson, fyrirliði 
Íslands, eftir eins marks sigurinn 
á Slóveníu í gær.

Hann þakkaði Kára Kristjáni 
Kristjánsson sérstaklega fyrir að 
hafa fyllt Höllina en fólk byrjaði 
að streyma inn í Laugardalshöll-
ina um leið og hún var opnuð, 50 
mínútum fyrir leik, og var fljótt 
þétt setið.

„Ég vil þakka Kára sérstaklega 
fyrir hans hlut í að kynna þennan 
leik. Hann hlýtur að fá prósentur 
af innkomunni. Ég kem á fundi 
með Einari og honum. Þetta var 

sniðug markaðstækni hjá honum 
ef þetta er svo síðan bara djók. Ég 
veit ekki enn þá hvað kemur út 
úr þessu,“ sagði Guðjón Valur og 
vísar til þess að félag Kára, Wetzl-
ar, sagði upp samningi hans eftir 
leikinn í Slóveníu eins og mikið var 
fjallað um í aðdraganda leiksins.

Guðjón Valur skoraði 13 mörk 
fyrir Ísland og félagi hans á 
vinstri vængnum, Aron Pálmars-
son, bætti níu mörkum við. Aron 
líkt og Guðjón var hæstánægður 
með að ná að landa sigri.

„Það sýnir gríðarlegan kar-
akter að ná fjórum stigum úr 
þessum tveimur leikjum. Þeir 
eru með heimsklassaleikmenn í 
öllum stöðum og nokkra á bekkn-
um. Við sýndum mikinn styrk að 
klára þetta og tryggja sætið í Dan-
mörku. Nú er bara að klára riðilinn 
með fullt hús stiga.“ - gmi

Þökkum Kára fyrir að fylla Höllina
Guðjón Valur Sigurðsson sagði það eintóma gleði að tryggja Íslandi sæti á EM.

13 MÖRK  Guðjón Valur var marka-
hæstur hjá Íslandi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/

SKORAÐI SIGURMARKIÐ  Alexander Petersson reyndist hetja Íslands í gær. Hér hleypur hann til baka eftir að hafa skorað eitt 
þriggja marka sinna í leiknum. Aron Pálmarsson og Snorri Steinn Guðjónsson fylgja á eftir. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Í KVÖLD KL. 18:45
MAN. UTD.
MAN. CITY

ÚRSLITALEIKIRNIR
Í ENSKA BOLTANUM
Risaleikur ársins verður á Old Trafford, þegar toppliðið fær granna sína og ríkjandi meistara í 
heimsókn. Um leið harðnar barátta hinna stórliðanna um sæti í Meistaradeildinni að ári. 
Sjáðu besta boltann í leiftrandi háskerpu!

TOPPLIÐIÐ FÆR MEISTARANA
Í HEIMSÓKN Á OLD TRAFFORD

CHELSEA – MAN. CITY
14. APRÍL KL. 14:45

LIVERPOOL – CHELSEA
21. APRÍL KL. 14:45

TOTTENHAM – MAN. CITY 
21. APRÍL KL. 12:20

28. APRÍL KL. 14:45
ARSENAL – MAN. UTD 

ÚRSLIT
UNDANKEPPNI EM 2014

6. RIÐILL
ÍSLAND - SLÓVENÍA 35-34 (15-18)
Mörk Íslands (skot): Guðjón Valur Sigurðsson 
13/5 (15/6), Aron Pálmarsson 9 (14), Snorri Steinn 
Guðjónsson 5 (6), Alexander Petersson 3 (4), Þórir 
Ólafsson 2/1 (3/2), Ólafur Gústafsson 1 (2), Róbert 
Gunnarsson 1 (2), Ásgeir Örn Hallgrímsson 1 (3).

Varin skot: Aron Rafn Eðvarðsson 12 (37/1, 32%), 
Björgvin Páll Gústavsson 1 (10/2, 10%).

Hraðaupphlaup: 7 (Guðjón Valur 4, Aron 2, Snorri 
Steinn 1)

Fiskuð víti: 8 (Aron 2, Alexander 2, Ásgeir Örn 2, 
Snorri Steinn 1, Kári Kristján 1)

Utan vallar: 8 mínútur.

Mörk Slóveníu (skot): Nenad Bilbija 9 (12), 
Gašper Marguc 8/3 (9/3), Jure Dolenec 6 (8), Luka 
Žvižej 4 (4), Miha Žvižej 2 (3), Sebastian Skube 
2 (5), Jure Dobelšek 1 (1), David Miklavcic 1 (1), 
Marko Bezjak 1 (3), Vid Kavticnik (2).

Varin skot: Prošt Primož 10/1 (38/6, 26%), Gorazd 
Škof 3/1 (10/2, 30%).

Hraðaupphlaup: 7

Fiskuð víti: 3 (Miha Žvižej 2, Skube 1)

Utan vallar: 6 mínútur.

HVÍTA-RÚSSLAND - RÚMENÍA 31-25

STAÐAN
Ísland 4 4 0 0 137-120 8
Hvíta-Rússl. 4 2 1 1 125-124 5
Slóvenía 4 1 1 2 128-122 3
Rúmenía 4 0 0 4 112-136 0

DOMINO‘S-DEILD KARLA

UNDANÚRSLIT, 3. LEIKUR
GRINDAVÍK - KR 95-80 (43-43)
Stig Grindavíkur: Samuel Zeglinski 32/10 
fráköst/8 stoðsendingar, Aaron Broussard 21/11 
fráköst/5 stoðsendingar, Sigurður Gunnar Þor-
steinsson 21/8 fráköst, Ryan Pettinella 8, Jóhann 
Árni Ólafsson 7/8 fráköst, Þorleifur Ólafsson 4, 
Davíð Ingi Bustion 2.

Stig KR: Brandon Richardson 19/6 stoðsendingar, 
Martin Hermannsson 16, Brynjar Þór Björnsson 
11/4 fráköst, Helgi Már Magnússon 10/7 fráköst, 
Finnur Atli Magnusson 9/4 fráköst, Kristófer Acox 
8/9 fráköst, Darshawn McClellan 5/6 fráköst, Jón 
Orri Kristjánsson 2.

 Staðan í einvíginu er 2-1, Grindavík í vil. Næsti 
leikur er á fimmtudagskvöldið.

DOMINO‘S-DEILD KVENNA

UNDANÚRSLIT, 2. LEIKUR
VALUR - KEFLAVÍK 74-82 (39-39)
KR - SNÆFELL 59-61 (34-30)
 Staðan í báðum einvígum er jöfn, 1-1. Liðin 
mætast næst á miðvikudagskvöld.

N1-DEILD KVENNA

FJÓRÐUNGSÚRSLIT, 2. LEIKUR
HK - STJARNAN 27-29 (13-15)
FH - ÍBV 19-25 (9-14)
GRÓTTA - FRAM 20-31 (9-12)
HAUKAR - VALUR 21-32 (9-14)
 Einvígum lauk öllum 2-0. Valur mætir Stjörnunni 
í undanúrslitum og Fram leikur gegn ÍBV. Fyrstu 
leikirnir fara fram á föstudagskvöldið.

ENSKA ÚRVALSDEILDIN

READING - SOUTHAMPTON 0-2
 0-1 Jay Rodriguez (34.), 0-2 Adam Lallana (72.).

NORWICH - SWANSEA 2-2
 0-1 Michu (35.), 1-1 Robert Snodgrass (40.), 2-1 
Michael Turner (60.), 2-2 Luke Moore (75.).

STOKE - ASTON VILLA 1-3
 0-1 Gabriel Agbonlahor (9.), 1-1 Michael Kightly 
(80.), 1-2 Matthew Lowton (87.), 1-3 Christian 
Benteke (91.).

WEST BROM - ARSENAL 1-2
 0-1 Tomas Rosicky (20.), 0-2 Tomas Rosicky (50.), 
1-2 James Morrison, víti (71.).

LIVERPOOL - WEST HAM 0-0
TOTTENHAM - EVERTON 2-2
 1-0 Emmanuel Adebayor (1.), 1-1 Phil Jagielka 
(15.), 1-2 Kevin Mirallas (53.), 2-2 Gylfi Þór 
Sigurðsson (87.).

CHELSEA - SUNDERLAND 2-1
 0-1 Cesar Azpilicueta, sjálfsmark (45.), 1-1 
Matthew Kilgallon, sjálfsmark (47.), 2-1 Branislav 
Ivanovic (55.).

NEWCASTLE - FULHAM 1-0
  1-0 Papiss Cisse (93.).

QPR - WIGAN 1-1
 1-0 Loic Remy (85.), 1-1 Shaun Maloney (94.).

STAÐAN
Man. United  30  25  2  3  70-31  77
Man. City  30  18  8  4  55-26  62
Chelsea  31  17  7  7  61-33  58
Tottenham  32  17  7  8  55-40  58
Arsenal  31  16  8  7  61-34  56
Everton  31  13  13  5  49-37  52
Liverpool  32  13  10  9  59-40  49
West Brom  32  13  5  14  42-43  44
Swansea  32  10  11  11  43-42  41
Fulham  31  10  9  12  43-47  39
Southampton 32  9  10  13  46-53  37
West Ham  31  10  7  14  35-44  37
Newcastle  32  10  6  16  42-56  36
Norwich  32  7  14  11  30-49  35
Stoke  32  7  13  12  28-39  34
Aston Villa  32  8  9  15  35-59  33
Sunderland  32  7  10  15  34-45  31
Wigan  31  8  7  16  37-57  31
QPR  32  4  12  16  29-52  24

FÓTBOLTI Gylfi Þór Sigurðsson og 
Kolbeinn Sigþórsson voru báðir 
á skotskónum með liðum sínum 
í gær. Gylfi tryggði Tottenham 
jafntefli, 2-2, gegn Everton en 
úrslitin þýða að Tottenham, sem er 
með 58 stig, er dottið niður í fjórða 
sæti ensku úrvalsdeildarinnar.

Chelsea (58 stig) hoppaði upp 
í þriðja sætið með 2-1 sigri á 
Sunder land en Arsenal (56 stig) er  
skammt undan í fimmta sætinu.

Gylfi hefur nú skorað sex mörk 
alls á tímabilinu, þar af tvö í deild-
inni. Þetta er í annað skipti á fáum 

dögum sem hann tryggir Totten-
ham 2-2 jafntefli en það gerði hann 
einnig gegn Basel í Evrópudeild-
inni á fimmtudagskvöldið.

Kolbeinn skoraði eitt mark og 
lagði upp annað þegar Ajax vann 
4-0 sigur á Heracles í hollensku 
úrvalsdeildinni en með sigrinum 
komst Ajax upp fyrir PSV og þar 
með aftur í toppsæti deildarinnar.

Þetta var annað mark Kolbeins 
í deildinni síðan hann sneri aftur 
eftir meiðsli. Hann skoraði einnig 
í 3-0 sigri á PEC Zwolle þann 10. 
mars. - esá, óój

Gylfi  og Kolbeinn báðir á skotskónum
Gylfi  tryggði Tottenham 2-2 jafntefl i í öðrum leiknum í röð og Kolbeinn hjálpaði Ajax að komast á toppinn.

ÖFLUGUR  Gylfi fagnar marki sínu í gær með Clint Dempsey. NORDICPHOTOS/GETTY



8. apríl 2013  MÁNUDAGUR| SPORT | 26

Skógarhlí› 18 • 105 Reykjavík • Sími 595 1000 • Fax 59955 1001 Akurereyri sími: 46611 1099 • wwwww.heheimsssffferrddir.is.isis 

B
irt

 m
eð

 f
m

yr
irv

ar
a 

um
 p

re
nt

vi
lu

r.
 

lu
r.

 H
ei

m
sf

er
ð

ir 
ás

k
a

ilj
a 

sé
r 

r
sésé

ét
t 

til
 le

ð
ré

t
ið

ré
tin

g
a

slsl
 á

 s
lík

u.
 

íkí
h

A
th

. a
ð

 v
e

a
rð

 g
e

rð
 g

rð
 g

urtu
r 

bb
ys

t
ys

t
re

ys
t

f
 á

n 
f

 
rv

yr
irv

yr
irvvv

rraararr
aaaaaaaa

N
N

E
M

M
 /

E
N

N
 S

IA
 •

 N
M

57
27

8

frá kr. 39.900 

Barcelona

1. maí

f
án

 f
á

yr
irv

yr
irv

y
rvrvrv

rrrrarrararararaaa
a.aaaaaaa

2 1FYRIR

Ótrúlegt tilboð – Allra síðustu sætin
Heimmsferðir bjóðóða nú einnststakt tilboð á síðustu flugsætunum til Barcelona 1. maí í 4 nænætur. 
Þúú kaupir 2 flfluugsæti en n greiðir aðeins fyrir 1. Við bjóðum þér fjölbreytta gistingu mmeðan á
ddvölinni stetendur. 

Frá kr. 39.900  
Fluugsæti með sksköttum, m.v.
22 fyrir 1 tilbooðð 1. maí.
Netverð áá mann.

Verð áðuður kr.79.800.

Kr. 34.900
í tvíbýli á hótel Catalonia
Atenas ***+ í 4 nætur. 

Verð fyrir einbýli kr. 64.100

Kr. 49.900
í tvíbýli á hótel Barrcecelona
Plaza ****  í 4 næættur. 

Verð fyrir einbbýýli kr. 82.700

Verðdæmi fyrir gistingu:

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

FÓTBOLTI Nú þegar lokaspretturinn 
er fram undan í flestum sterkustu 
deildum Evrópuboltans ætti sam-
kvæmt venju að vera spennandi 
titilbarátta fram undan hjá bestu 
félagsliðum álfunnar, að minnsta 
kosti í nokkrum af bestu deild-
unum. En í Englandi, Þýskalandi, 
á Spáni, Ítalíu og í Frakklandi er 
forysta toppliðanna svo afgerandi 
að það er nánast forgangsatriði að 
krýna meistarana í viðkomandi 
löndum.

Reyndar er þegar búið að gera 
það í Þýskalandi. Bayern Mün-
chen varð meistari í 23. sinn með 
1-0 sigri á Eintracht Frankfurt 
um helgina. Liðið er með 20 stiga 
forystu á Dortmund þegar aðeins 
átján stig eru eftir í pottinum.

Bayern með hæsta sigurhlutfallið
Slíkir hafa yfirburður Bayern 

München verið núna í vetur að 
liðið er með betra markahlutfall 
en Barc e lona á Spáni. Bayern er 
með 66 mörk í plús og hefur aðeins 
fengið á sig þrettán mörk í leikj-
unum 28. Bæjarar eru einnig með 
hæsta sigurhlutfall allra topplið-
anna, eins og sjá má hér til hliðar.

Manchester United getur í kvöld 
nánast gulltryggt sér titilinn með 
því að vinna núverandi meistara, 
grannliðið Manchester City. En þó 
svo að City ynni í kvöld væri erf-
itt að ímynda sér að United myndi 
henda frá sér tólf stiga forystu í 
síðustu sjö umferðunum.

Á Spáni er löngu ljóst að Barc e-
lona verður meistari, þökk sé mis-
jöfnu gengi Real Madrid í upphafi 
leiktíðar. Barcelona hefur „aðeins“ 
unnið sex af síðustu níu leikjum 
sínum í deildinni en nánast engar 
líkur eru á því að liðið láti meist-
aratitilinn renna sér úr greipum 
úr þessu.

Milan-liðin í enduruppbyggingu
Aðeins meiri spenna er á Ítalíu og 
Frakklandi, þar sem forysta topp-
liðanna Juventus og PSG er innan 
við tíu stig. Sem stendur er þó fátt 
sem bendir til að liðin séu að slaka 
á klónni í sínum deildum.

Þessi lið eiga það sameigin-
legt að vera í yfirburðastöðu hvað 
styrkleika leikmannahópsins varð-
ar. PSG á moldríka eigendur sem 
hafa keypt marga góða leikmenn 
en Juventus hefur grætt á því að 
helstu erkifjendur liðsins, AC 

Toppliðin 
stungin af
Bayern München tryggði sér meistaratitilinn í Þýska-
landi á mettíma en í fi mm bestu knattspyrnudeild-
um Evrópu er lítil sem engin spenna á toppnum.

MEISTARAR  Bayern tryggði sér þýska meistaratitilinn á laugardaginn en engu 
liði hefur áður tekist það svo snemma tímabils þar í landi. Hér er þjálfarinn Jupp 
Heynckes tolleraður. NORDICPHOTOS/GETTY

England
Manchester United 
77 stig eftir 30 leiki
2,57 stig að meðaltali 

á Manchester City– 
átta leikir eftir

Spánn
Barcelona 
78 stig eftir 30 leiki
2,60 stig að meðaltali 

á Real Madrid–  átta leikir eftir

Ítalía
Juventus 

71 stig eftir 31 leik
2,29 stig að meðaltali 

á Napoli–  sjö leikir eftir

Þýskaland
Bayern 
75 stig eftir 28 leiki
2,68 stig að meðaltali

á Dortmund–  6 leikir eftir

Frakkland
Paris SG 
64 stig eftir 31 leik
2,06 stig að meðaltali

á Marseille–  7 leikir eftir

15
stiga 

forysta

7
stiga 

forysta

20
stiga 

forysta

9
stiga 

forysta

13
stiga 

forysta

Milan og Inter, hafa misst sterka 
leikmenn og eru að byggja upp ný 
lið – enda er Napoli helsti keppi-
nautur Juve um titilinn þetta árið.

Meiri spenna í Meistaradeildinni
Sem stendur er mesta óvissan og 
langmesta spennan í Meistara-
deild Evrópu. Öll áðurnefnd topp-
lið, nema Manchester United, kom-
ust í fjórðungsúrslit keppninnar og 
útlit fyrir æsispennandi undan-
úrslitarimmur og úrslitaleik.

 eirikur@frettabladid.is



...og glæsilega 
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30.000 kr.
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Milljónasti 
viðskiptavinurinn

vinnur flug og gistingu 
fyrir tvo til London eða 

Kaupmannahafnar 
með WOW air...

 Við hjá 10-11 erum 
stolt af því að árlega 

versla rúmlega
5 milljónir viðskiptavina

hjá okkur.

 Við ætlum 
að verðlauna 

milljónasta hvern 
viðskiptavin okkar 

með veglegum 
gjöfum. 
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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 92,4/93,5Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 
06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með 
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar 
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 
Veðurfregnir 10.13 Stefnumót 11.00 Fréttir 
11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttir 
12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 13.00 Hringsól 14.00 Fréttir 14.03 
Orð um bækur 15.00 Fréttir 15.03 Smásaga: 
Hryggileg örlög orða 15.25 Fólk og fræði 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Bak við stjörnurnar 17.00 
Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 Spegillinn 18.50 
Veðurfregnir 19.00 Endurómur úr Evrópu 20.00 
Leynifélagið 20.30 Okkar á milli 21.10 Ópus 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð 
kvöldsins 22.15 Samfélagið 22.30 Albúmið: The 
Band -The Band 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp 
Rásar 1

12.10 Four Last Songs
14.00 Unstable Fables
15.15 Temple Grandin
17.05 Four Last Songs
18.55 Unstable Fables
20.10 Temple Grandin  
22.00 Ray  
00.30 If I Had Known I Was a Genius  
02.10 Witless Protection
03.45 Ray

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 (7:8) (Arki-
tektens hjem) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Dýra líf–  Saga af fíl (4:5) 
(Planet Earth Live: An Elephant‘s Tale) 
 Fræðslumyndaflokkur frá BBC. Fylgst er 
með ungum dýrum í villtri náttúrunni. 
21.00 Löðrungurinn (6:8) (The Slap) 
 Ástralskur myndaflokkur byggður á met-
sölubók eftir Christos Tsiolkas um víð-
tækar afleiðingar sem einn löðrungur 
hefur á hóp fólks. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Alþingiskosningar 2013 - For-
ystusætið (Dögun)  Andrea Ólafsdótt-
ir situr fyrir svörum um stefnumál Dög-
unar.
22.55 Glæpurinn III (8:10) (Forbrydel-
sen III) (e)  Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi ungra barna.
23.55 Kastljós (e)
00.20 Fréttir
00.30 Dagskrárlok

06.00 ESPN America 07.10 Valero Texas Open 
2013 (4:4) 12.10 Golfing World 13.00 Valero 
Texas Open 2013 (4:4) 18.00 Golfing World 
18.50 Valero Texas Open 2013 (4:4) 22.00 
Golfing World 22.50 THE PLAYERS Official Film 
2011 (1:1) 23.40 ESPN America

18.20 Doctors  (6:175) 
19.00 Ellen  
19.40 Í sjöunda himni með Hemma
20.45 Eldsnöggt með Jóa Fel
21.15 The Practice  (11:13)
22.00 Í sjöunda himni með Hemma
23.05 Eldsnöggt með Jóa Fel
23.35 The Practice  (11:13)
00.25 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  (15:18) 
08.50 Dóra könnuður
09.15 Doddi litli og Eyrnastór
09.25 UKI  
09.30 Strumparnir
09.55 Histeria!  
10.15 Ævintýri Tinna  
10.40 Ofurhundurinn Krypto  
11.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími  
17.05 Tommi og Jenni  
17.30 Ofurhetjusérsveitin  
17.55 iCarly  (25:45)

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
08.05 Malcolm in the Middle  (25:25) 
08.30 Ellen  (4:170) 
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  (54:175) 
10.15 Wipeout  
11.05 Drop Dead Diva  (10:13)
11.50 Hawthorne  (5:10) 
12.35 Nágrannar
13.00 America‘s Got Talent  (11:32)  (12:32) 
15.10 ET Weekend
16.00 Barnatími Stöðvar 2
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen  (14:170) 
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  (23:24) 
19.40 New Girl  (2:24) Samskipti Jess 
og karlmannanna þriggja sem hún býr 
með eru vægast sagt skopleg.
20.05 Glee  (13:22) Fjórða þáttaröð-
in um metnaðarfulla kennara og nem-
endur í menntaskóla sem skipa sönghóp 
skólans og leggja allt í sölurnar til að 
gera flottar sýningar. 
20.50 Suits 2  (1:16) Önnur þáttaröð-
in  um hinn eitursnalla Mike Ross, sem 
áður fyrr hafði lifibrauð sitt af því að 
taka margvísleg próf fyrir fólk gegn 
greiðslu. 
21.35 Game of Thrones  (2:10) Þriðja 
þáttaröðin um hið magnaða valdatafl  
og blóðuga valdabaráttu sjö konungsfjöl-
skyldna í Westeros en allar vilja þær ná 
yfirráðum yfir hinu eina sanna konungs-
sæti, The Iron Throne.
22.25 Big Love  (2:10) Fimmta serían 
um Bill Henrickson sem lifir svo sannar-
lega margföldu lífi. 
23.25 Modern Family  (17:24) 
23.50 How I Met Your Mother  (16:24) 
00.20 Two and a Half Men  (10:23) 
00.45 The Killing  (10:13) 
01.30 The Fallen
03.25 Drop Dead Diva  (10:13)
04.10 Glee  (13:22)
04.55 Suits 2  (1:16) 
05.40 Fréttir og Ísland í dag

15.20 NBA: LA Clippers - LA Lakers  
17.20 Spænski boltinn: Real Madrid 
- Levante  
19.00 Snæfell - Stjarnan  
21.00 Spænsku mörkin
21.30 Meistaradeild Evrópu: frétta-
þáttur
22.00 Veitt með vinum – Miðfjarðará
22.30 Dominos deildin: Snæfell - 
Stjarnan 

07.00 Liverpool - West Ham
11.35 Tottenham - Everton  
13.15 Norwich - Swansea  
14.55 Watford - Cardiff  
16.35 Sunnudagsmessan
17.50 Premier League Review Show 
2012/13  
18.45 Man. Utd. - Man. City  BEINT
21.00 Premier League Review Show 
2012/13
22.00 Football League Show 2012/13
22.30 Man. Utd. - Man. City
00.10 QPR - Wigan  

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.00 Kitchen Nightmares (13:13)
16.45 Judging Amy (7:24)
17.30 Dr. Phil
18.15 Top Gear USA (6:16)
19.05 America‘s Funniest Home Vid-
eos 
19.30 Will & Grace (7:24)  Endursýn-
ingar frá upphafi á hinum frábæru gam-
anþáttum sem segja frá lögfræðingnum 
Will og innanhússarkitektinum Grace. 
19.55 Parks & Recreation (22:22) 
 Bandarísk gamansería með Amy Poehler 
í aðalhlutverki. Það er kjördagur í 
Pawnee og loks kemur í ljós hvort Les-
lie kemst í bæjarstjórn heimabæjarins 
eða ekki.
20.20 Parenthood (1:16)  Þetta er 
þriðja þáttaröðin af Parenthood en 
þættirnir eru byggðir á samnefndri gam-
anmynd frá 1989. Ron Howard leikstýrði 
myndinni og er hann aðalframleiðandi 
þessarra þátta sem hlotið hafa mjög 
góða dóma hjá gagnrýnendum. 
21.10 Hawaii Five-0 (7:24)  Steve 
McGarrett og félagar handsama hættu-
lega glæpamenn í skugga eldfjallanna á 
Havaí í þessum vinsælu þáttum. 
22.00 CSI (14:22)  CSI eru einir vinsæl-
ustu þættir frá upphafi á Skjá einum. Ted 
Danson er í hlutverki Russels. yfirmanns 
rannsóknardeildarinnar í Las Vegas. 
22.50 CSI (23:23)  Gamall og góður þátt-
ur um rannsóknardeildina undir stjórn 
Gils Grissom. 
23.30 Law & Order: Criminal Intent 
(6:8)
00.20 The Bachelorette (9:12)
01.50 Hawaii Five-0 (7:24)
02.40 Pepsi MAX tónlist

17.05 Simpson-fjölskyldan  (17:22) 
17.30 ET Weekend  Fremsti og fræg-
asti þáttur í heimi þar sem allt það 
helsta sem gerðist í vikunni í heimi fína 
og fræga fólksins er tíundað á hressi-
legan hátt.
18.15 Gossip Girl  (15:24) Fimmta 
þáttaröðin um líf fordekraða unglinga 
sem búa í Manhattan og leggja línurnar 
í tísku og tónlist.
19.00 Friends  (15:25) 
19.25 How I Met Your Mother  (1:24) 
19.50 Simpson-fjölskyldan  (17:25) 
20.10 Don‘t Tell the Bride  (3:6) 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 mikillar mæðu.
21.05 FM 95BLÖ  Tækifæri til að sjá allt 
það helsta sem gerðist í dag í útvarps-
þættinum FM95BLÖ.
21.30 The Lying Game  (9:20) Drama-
tískir spennuþættir um eineggja tvíbura-
systur 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 dularfullir atburðið að gerast.
22.15 The O.C.  (16:25) Orange-sýsla 
í Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís 
þar sem lífið leikur við bæjarbúa.  
23.00 Don‘t Tell the Bride  (3:6) 
23.55 FM 95BLÖ  
00.20 The Lying Game  (9:20) 
01.05 The O.C  (16:25) 
01.55 Tónlistarmyndbönd Popptíví

Stöð 2 Sport 2 kl. 18.45
Man. Utd. - Man. City 
Bein útsending frá stórleik 
Manchester United og Man-
chester City í ensku úrvalsdeild-
inni. United getur svo gott sem 
tryggt sér Englandsmeistaratitil-
inn með sigri í þessum leik en 
City heldur enn í vonina og getur 
minnkað forskot United niður í 
13 stig.

Mercedes-Benz ML 500
Árgerð 2007, 303 hestafla bensínvél, sjálfskiptur, 
fjórhjóladrifinn, ekinn 102 þús. km.

Glertopplúga, leðuráklæði, litað gler, loftkæling, rafdrifin sæti með 
minni, handfrjáls búnaður, hiti í sætum, kastarar, Xenon aðalljós, 
þjófavörn, viðar- og leðurstýri, Harman Kardon hljóðkerfi o.fl.

Gæða-
bíll

ASKJA NOTAÐIR BÍLAR   Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík · Sími 590 2160 · www.notadir.is 
Opið virka daga kl. 10-18
og laugardaga kl. 12-16

Tilboðsverð 4.990.000 kr. 
Verð 5.990.000 kr.

20.00 Bubbi og Lobbi 20.30 Eldhús meistaranna 
21.00 Frumkvöðlar 21.30 Frumkvöðlar

1 Fréttir beggja 
aðalstöðva, 
RÚV og Stöðvar 

2 Ég horfi  á þær 
jöfnum höndum og 
get ekki gert upp á 
milli þeirra. Fréttir eru 
aðaláhugamálið mitt.

2 Stephen Fry 
Hann er svo 
fróður sjálfur og 

hefur svo gífurlega 
mikinn áhuga á við-
mælendum sínum og 
viðfangsefnum. Það er 
svo heilllandi.

3 Ellen Hún 
lyft ir geðinu. 
Mér verður hlýtt 

í hjartanu og kemst 
í mikið stuð eft ir að 
hafa hlustað á hana. 
Hún er svo hrikalega 
skemmtileg, jákvæð 
og gefandi.

OLGA BJÖRT ÞÓRÐARDÓTTIR, FJÖLMIÐLAKONA

Sækir í fræðslugildið
Ég horfi  fyrst og fremst á fréttir 
og fréttatengt efni. Svo 
koma fræðslumyndir 
um allt mögulegt; 
tækni, dýralíf, hlýnun 
jarðar og hvaðeina. 
Stundum horfi  ég 
á þetta með 
dætrum 
mínum.

RÚV OG STÖÐ 2 RÚV STÖÐ 2



 

 

Fæst án lyfseðils

Veldur síður lyfjaáhrifum um 
allan líkamann eins og þegar 
töflur eru teknar inn

Verkjastillandi    
      bólgueyðandi

Nafn:

Heimili:

Póstnr.:              
                 

   Staður:

Bankanr:                
           Banki:

Reikningsnr.               
                K

ennitala:

Netfang/Símanúmer:

2. Vinsamlegast útskýrðu hvers vegna lyfið stóðst 

    ekki væntingar:

Fullnægjandi verkun eða endurgreiðsla!

Frá og með 1. apríl 2013 - 31. júní veitum við fullan skilarétt á 

Voltaren Gel. 

Ef varan uppfyllir ekki væntingar þína getur þú fengið hana 

endurgreidda. Nánari upplýsingar eru á baksíðunni

Til að fá lyfið endurgreitt skaltu fylla út eftirfarandi upplýsingar.

1. Fylltu út formið:

Voltaren Gel

Voltaren hlaup hefur verkjastillandi og bólgueyðandi áhrif og 

býr yfir þeim kosti að einungis er þörf á að meðhöndla það 

svæði líkamans sem veldur verkjum.

  

ÁNÆGJAÁNÆGJAÁNÆGJAÁNÆGJA
EÐA ENDURGREIÐSLA!

 
 

    

un eða endurg

3 - 31. júní veitum við fullan skilarétt á 

væntingar þína getur þú fengið hh

upplýsingar eru á baksíð

eitt skaltu fylla út

  

    

nú

   

   

úm ÁNÆGJA
g
ti
gas
in

t útúttas
n

st útúttststs

ngar:

EÐA ENDURGREIÐSLA!

Nánari upplýsingar í næsta apóteki.

Gildir frá 1. apríl - 30. júní 2013
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Á hraðleið inn í daginn

Heimir og Kolla
Virka daga kl. 6.50 – 9

Titillagið á næstu plötu Bubba 
Morthens, Storminum, fjallar um 
Guðmundar- og Geirfinnsmálið. 
Það var áður fjórtán mínútur að 
lengd en Bubbi ákvað að stytta það 
niður í tíu. Erindin í textanum eru  
hvorki fleiri né færri en 28 talsins.

„Þetta lag hefur verið lengi 
í vinnslu hjá mér. Sævar [Cies-
elski] var ágætis kunningi minn, 
Tryggvi Rúnar [Leifsson] var 
vinur minn og ég hef þekkt Erlu 
Bolladóttur frá 1980,“ segir Bubbi 
sem minnist þess er hann talaði 
um þetta umdeilda mál á hring-
ferð sinni um landið 1983 ásamt 
þáverandi hljóðmanni sínum, Pétri 
Gíslasyni Blöndal. „Það fór þann-
ig að á nokkrum tónleikum stóðu 
menn upp, görguðu á mig og gengu 
út,“ segir hann. „Þannig var and-
rúmsloftið gagnvart þessu fólki 
í þjóðfélaginu. Við vorum að tala 
um að þetta væri réttarmorð en 
viðbrögðin voru það heiftarleg að 
við tókum þetta út af dagskrá. Við 
héldum að þetta gæti eyðilagt fer-
ilinn. En þetta yfirgaf mig aldrei.“
Bubbi segist í mörg ár hafa gert 
atlögu að því að semja lag um 
málið en einhvern veginn alltaf 
hrökklast undan. „Fyrir rúmu ári 
las ég öll málskjölin og þá hafði ég 
úthald til að klára þetta. Ég ein-
blíni dálítið á sögu Erlu og Sæv-
ars en fer samt í grófum dráttum 
í gegnum allt málið.“

Eitt lengsta lagið á ferlinum
Aðspurður telur Bubbi að Storm-
urinn sé eitt lengsta lag sem hann 
hefur samið. Fleiri lög á plötunni 
eru löng, eða sjö til átta mínútur. 
Liggur þér mikið á hjarta? „Já. Þú 
ræður því ekkert hvert listin fer 
með þig. Ég er ekki í músík til að 
vera á kjötmarkaðinum og ekki 
er ég í músík til að koma lögum á 
„hitt“-lista. Ég er í músík vegna 
þess að ég myndi deyja ef ég væri 
ekki að búa til músík,“ segir hann. 
„Þú byrjar á lagi og það dregur 
þig áfram. Allt í einu ertu kom-
inn inn í einhverja veröld og held-
ur bara áfram,“ bætir hann við en 
tekur fram að stutt lög á borð við 
Allt var það krónunni að kenna 
séu líka á plötunni. „Þetta er mjög 
„prímitív“ plata. Þarna er mikið 
um kassagítar og mandólín og 
líka kontrabassi og harmóníka. Ég 
spila mikið á munnhörpu. Þetta er 
rótarplata, mjög bandarísk.“

Sjónvarpsþættir í togurum
Auk þess að gefa út Storminn í maí 
ætlar Bubbi að fylgja eftir sjón-
varpsþáttunum Beint frá býli með 
nýjum þáttum sem heita Beint úr 
messa og verða sýndir á Stöð 2 í 
haust. Þar verða tónlistaratriði 
flutt í togurum landsins og verða 
sex til átta þættir teknir upp. 

„Mig langaði að taka hljóm-
sveitir og setja þær í óvenjuleg-
ar aðstæður. Mig langaði að sýna 
landsmönnum hvað er á bak við 
allan þennan pening sem togararn-
ir eru að koma með í land. Þarna 

er hold og blóð á ferðinni en það 
eina sem maður heyrir um útgerð-
ir í dag er kvótaumræða. Það er 
varla að maður heyri rætt um 
sjávarútveginn í jákvæðum tón,“ 
segir Bubbi og bætir við: „Það eru 
tvær kynslóðir á mölinni sem vita 
ekki hvernig togari lítur út. Þess-
ir nýju togarar eru líka hátækni-
skrímsli. Brúin er eins og þúsund-
faldur iPad. Fiskurinn á ekki séns 
lengur,“ segir hann og hlær dátt. 

Gylfi Ægis fór hamförum
Þá verða vistarverur togaranna 
einnig skoðaðar og tekin viðtöl við 
skipstjóra og eiginkonur háseta. 
Einn þáttur hefur verið tekinn 
upp þar sem Gylfi Ægisson tróð 
upp með Pöpunum fyrir áhöfn 
Birtings frá Neskaupstað. „Það 
var rosalega gaman og Gylfi fór 
hamförum.“ Bubbi ætlar sjálfur 
að spila fyrstu plötu sína Ísbjarn-
arblús um borð í togara Eimskips 
í einum þáttanna. Stuðmenn og 
Retro Stefson spila einnig um 
borð.   freyr@frettabladid.is

Geirfi nnsmálið hefði 
getað eyðilagt ferilinn
Bubbi Morthens talaði opinskátt um Guðmundar- og Geirfi nnsmálin í tón-
leikaferð árið 1983 en fékk slæm viðbrögð. Hann hefur nú samið lag um málin. 

BUBBI MORTHENS  Bubbi gefur út Storminn í maí og er að taka upp nýja 
sjónvarps þáttaröð, Beint úr messa. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Það var vetur og vindurinn kaldur
Þá vantaði lík upp á borð
Hún sagði enginn sleginn var kaldur
Enginn dó, enginn framdi neitt morð
 
Klefaljósið höfðu logandi um nætur
Muldu geðlyf í mat þessa manns
sem var sagður hafa satans rætur
Sagður afkvæmi andskotans
 
Héldu höfði hans oní fötu
Af vatni urðu vitin full
Fengu númer fengu nafn á götu
Fengu frá honum allskonar bull
 
Myndir í möppu honum sýndu
Sextán hausar hlið við hlið
Á ljósmyndir lengi þeir rýndu
Þrjá kannaðist kauði við
 
Saklausa menn settu í klefa
sem vissu aldrei neitt
sem grófu sér gryfjufylli af efa
Getur verið að mann ég hafi deytt? 

➜ Brot út texta lagsins 
Stormurinn

Um páskana spilaði Bubbi í fyrsta sinn á tónlistarhátíðinni Aldrei fór ég 
suður, sem er nefnd eftir lagi hans af plötunni Dögun. Þegar hann spilaði 
lagið og söng línuna „Aldrei fór ég suður“ ætlaði þakið að rifna af húsinu. 
„Ég fékk alveg magnaðar viðtökur. Þetta unga fólk kunni lögin mín og allir 
sungu með. Það var rosa stemning þrátt fyrir að ég væri að taka Rómeó og 
Júlíu á rafmagnsgítar í metalútgáfu. Ég fór með fjölskylduna með mér og 
það skemmtu sér allir konunglega. Ég borðaði á besta fiskveitingastað ver-
aldar, sennilega, Tjöruhúsinu. Maður var ekki svikinn þarna,“ segir Bubbi.

Fékk magnaðar viðtökur á Ísafirði

„Ég hef ekki mikla reynslu af karókí en þetta 
var mjög gaman og ég verð grimm í karókíinu 
héðan í frá,“ segir Kristín Inga Jónsdóttir sem 
fór með sigur af hólmi í karókíkeppni háskól-
anna sem fram fór í Stúdentakjallaranum á 
fimmtudag. Hún söng lagið It‘s Raining Men 
og í verðlaun fær hún ferð fyrir þrjá á undan-
keppni Eurovision í Malmö þann 16. maí.

Kristín Inga kveðst spennt fyrir ferðinni til 
Svíþjóðar. „Ég var skiptinemi í Malmö á síð-
ustu önn og það verður mjög gaman að skreppa 
aðeins „heim“ og hitta vinina. Ég tek tvær vin-
konur með mér út og svo eru tveir vinir til við-
bótar á leiðinni út á eigin vegum, þannig við 
verðum þarna nokkur,“ útskýrir hún. 

Kristín Inga söng meðal annars í barnakór 
Kársnesskóla undir stjórn Þórunnar Björns-
dóttur, var í gospelkór um stund og sigraði 
að auki í söngkeppni Samfés árið 2006. „Mér 
finnst mjög gaman að syngja. Ég er í háskóla-
bandi núna og við komum fram á alls kyns 
háskólaviðburðum og erum stundum fengin 
til að koma fram á árshátíðum nemendafélag-
anna. Þetta er mikið árstríðuband.“

Hún lýkur námi í félagsráðgjöf frá Háskóla 
Íslands í vor og er nú í óðaönn að leggja loka-
hönd á lokaritgerð sína. „Sem betur fer klára 
ég prófin snemma í ár þannig ég get skemmt 
mér áhyggjulaus úti í Malmö,“ segir hún að 
lokum.   - sm

Sigraði í karókíkeppni háskólanna
Kristín Inga Jónsdóttir sigraði í karókíkeppni og í verðlaun hlaut hún ferð fyrir þrjá á Eurovision í Malmö.

SÖNGELSK  Kristín Inga Jónsdóttir hlaut ferð fyrir þrjá 
á undankeppni Eurovision í Malmö í verðlaun.   
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Lagið First Hand Experience in 
Second Hand Love með Giorgio 
Moroder er gott, eiginlega er allt 
með Giorgio gott. Eða bara eitthvað 
gott með Morbid Angel.“
Árni Sveinsson kvikmyndagerðarmaður.

MÁNUDAGSLAGIÐ

VIÐ VILJUM VITA
MÖGULEG INNGANGA ÍSLANDS Í 
EVRÓPUSAMBANDIÐ SNÝST UM HAGSMUNI 
ALMENNINGS – UM LÍFSKJÖR – UM FRAMTÍÐ. 

KLÁRUM VIÐRÆÐURNAR OG SJÁUM 
SAMNINGINN.

JAISLAND.IS
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WHIRLPOOL DAGAR

Whirlpool AFG610MB
• 105 lítra frystikista 
• 7,5kg frystigeta á 24 klst. 
• Hraðfrysting 

• Orkunýtingu B
• 1 karfa fylgir.
• Mál (hxbxd): 85x53x58sm

Whirlpool AWOD8214
• 1400 snúninga þvottavél
• 6th Sense og 56L tromla
• Tekur 8 kg af þurrum þvotti
• 15 þvottakerfi og hraðkerfi

• Þvotthæfni A
• Orkuflokkur A++
• Vinduhæfni B
• Mál (HxBxD): 59,5x85x60 sm

10-30% AFSLÁTTUR

Whirlpool AKP455IX
• 60L bakarofn - undirborðs -stál
• Actual Line Multifunction 5 blástursofn
• Rofar fyrir helluborð
• Undir- og yfirhiti og Grill
• Köld hurð
• Orkuflokkur A
• Innbyggingarmál (hxbxd): 56x60x55sm
• Passar við AKT108 helluborð

Whirlpool AKT108
• Keramik helluborð fyrir AKP455
• 4 keramik hellur og stál kantur
• 1x2100w Hella 21 sm
• 1x1700w Hella 18 sm
• 2x1200w Hellur 14,5 sm
• Mál (bxhxd): 59x3,5x51sm

ÞVOTTAVÉLAR - ÞURRKARAR - UPPÞVOTTAVÉLAR 
ÖRBYLGJUOFNAR - OFNAR - HELLUBORÐ - GUFUGLEYPAR
KÆLISKÁPAR - FRYSTISKÁPAR - FRYSTIKISTUR

TILBOÐ

FULLT VERÐ 129.995FULLT VERÐ 129 995

99.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 163.995FULLT VERÐ 163 995

119.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 49.995FULLT VERÐ 49 995

39.995

UNDIRBORÐS -OFN OG KERAMIK HELLUBORÐ SAMAN

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

H E I L S U R Ú M

SÆNGURFATA

ÚTSALA!
SÆNGURFÖT Á
40-50% 

AFSLÆTTI
MIKIÐ ÚRVAL AF HÁGÆÐA 
LÖKUM FRÁ ROYAL TEXTILE   
Á 50% AFSLÆTTI

OG EBERLE TENCEL Á 
 40% AFSLÆTTI

50% AFSLÁTTUR
AF HANDKLÆÐUM

40-50% AFSLÁTTUR
AF RÚMTEPPUM
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4
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ÓTRÚLEGT TILBOÐ!

CACHE EURO
Queen Size (153x203 cm.)

Fullt verð 218.453 kr.

NÚ 128.887 kr.
40% AFSLÁTTUR!

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  

AÐEINS

6
RÚM

FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Svona segist Sigmundur Davíð ætla 

að uppfylla kosningaloforðið 
2 Banaslys við Hvalfj arðargöngin 
3 Ætli það endi ekki með því að leik-

menn mæta með sinn bolta 
4 Nafn stúlkunnar sem lést 
5 Falleg stund á íþróttavelli - fékk 

drauminn uppfylltan 
6 Hún var stórkostleg hún mamma 
7 Setti í vitlausan gír 

Borgarstjórinn sá Blam!
Dans- og leiksýningin Blam! í Borgar-
leikhúsinu hefur fengið mjög góðar 
viðtökur síðan hún var frumsýnd á 
dögunum. Margir góðir gestir voru 
í áhorfendasalnum á laugardags-
kvöld, þar á meðal borgarstjórinn Jón 
Gnarr sem mætti ásamt syni sínum 
og nafna, leikarinn Sveinn Geirsson 
og einnig Ragnar Ísleifur Bragason, 

starfsmaður Herrafataversl-
unar Kormáks og Skjaldar. 
Lófaklappinu ætlaði 
aldrei að ljúka í lok 
sýningarinnar og ljóst að 

Kristján Ingimarsson, 
maðurinn á bak 

við hana, 
er að slá í 
gegn með 
sýninguna 

rétt eins og 
hann hefur gert í 
Danmörku.  

Þórunn lenti í svindli 
Eitthvað hefur verið um að óprúttn-
ir aðilar auglýsi íbúðir til leigu sem 
þeir eiga ekki og ætli sér þannig 
að svíkja peninga út úr fólki. Oftast 
eru þetta manneskjur sem segjast 
vera búsettar erlendis og geti því 
ekki sýnt íbúðina og fái þess í stað 
alþjóðlegt hraðflutningsfyrirtæki 
til að hafa milligöngu um leiguna. 
Söngkonan Þórunn Antonía segist 
á Facebook-síðu sinni hafa lent 
í slíku svindli. Hún hélt að hún 
hefði fundið hina fullkomnu íbúð 
í miðbæ Reykjavíkur eftir langa 
leit en komist að því að um svindl 
var að ræða. Það sem hringdi við-
vörunarbjöllum 
hjá henni var 
að maðurinn 
sagðist vera graf-
ískur hönnuður 
en netfangið hans 
var í gegnum 
hotmail.  - fb
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