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Umhverfisátak

VETRARGARÐUR Ingigerður hefur ekki séð sólpallinn sinn frá því að hún smíðaði hann í lok sumars í fyrra. Hún sér ekki fram á aðd kk

G ætirðu nokkuð hringt aftur eftir hálftíma? Bíllinn minn er nefnilega fullur af snjó, það er verið að draga 
hann inn,“ segir Ingigerður Júlíusdóttir á 
Dalvík þegar blaðamaður sló á þráðinn 
norður. Veturinn virðist ætla að lengjast 
ótæpilega í annan endann á Norður-landinu en skaflarnir ná enn víða upp áþak hjá Ingigerði

hlæjandi og tekur snjóþyngslunum furðu 
létt. „Já, þetta fer ekkert í taugarnar á mér. 
Þetta er bara gaman, ég er mikil skíðakona 
og get farið með skíðin upp á skaflinn hérna úti og rennt mér upp í fjall. Ég bý 
það ofarlega í hverfinu. Svo renni ég mér 
bara aftur heim að dyrum “Hú

GARÐVERKIN BÍÐAALLT Á KAFI Á DALVÍK  Ingigerður S. Júlíusdóttir, starfsmaður Íþróttamiðstöðv-

arinnar á Dalvík, hefur ekki séð sólpallinn sinn frá því að hún vígði hann í 

ágúst í fyrra. Nýja sláttuvélin bíður betri tíðar.

Ástæða er til að hvetja fólk  til að hjóla í vinnuna, 
ganga eða nota almenningssamgöngur til þess 
að bílamengun í borginni minnki. Best er að 
hjóla sem fjærst bílaumferð vegna mengunar og 
svifryks. Í sameiningu getum við skapað betra 
borgarumhverfi.
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Húsið 
stendur við 
sjávar-
kambinn í 
Kópavogi 
með góðu 
útsýni yfir 
Fossvoginn. 

Valhöll kynnir: Glæsilegt 
einbýlishús neðst við 
sjávarkambinn í Kópavogi

hús og gestasnyrtingu. Eldhúsið 
er rúmgott með fallegri innrétt-
ingu vönduðum tækj (í ká

Neðri hæðin skiptist í stórt 
hjónaherbergi með baðherbergi,

Einbýli með miklu útsýni

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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Fundað í Kolaportinu
Píratarnir leigðu bás í Kolaportinu á 
laugardag til að kynna stefnumál sín. 
Frambjóðendur seldu blöðrur og gáfu 
barmmerki og bæklinga. 6
Aðstoða villta fugla  Hjón í 
Stykkis hólmi taka fugla inn á heim-
ilið og þvo úr þeim grútarfituna úr 
Kolgrafafirði. 2
Björgunarskip  Ríkið veitir 30 
milljónir á ári til þess að gera öll 
björgunarskip Landsbjargar upp.  4
Allir vilja landgræðslu  Umhverfis-
mál ber ekki hátt í stefnuskrám flokk-
anna að þessu sinni. Flokkarnir munu 
þó vart eiga í vandræðum með að ná 
saman um landgræðslu.  10

Von okkar með þessu 
skrefi er að fleiri líti á 

þennan farveg sem mögu-
legan starfsvettvang. 

Hilmar Veigar Pétursson 
framkvæmdastjóri CCP

SKOÐUN Höft og verðbólga eru 
inngróin íslenskum hugsunarhætti og 
menningu, skrifar Guðmundur Andri 13

MENNING Íris Hrund Þórarinsdóttir 
gefur út sína fyrstu sólóplötu. Hún 
semur sjálf öll lög og texta. 26

SPORT Margrét Lára Viðarsdóttir er 
komin á fulla ferð og telur íslenska 
landsliðið geta farið langt á EM. 22

LÆKKAÐ VERÐ 
Á NÝJUM BÍLUM
FRÁ CHEVROLET
Nánari upplýsingar á benni.is
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SÚKKULAÐI-
BOOST

1 lítið  Vanilluskyr.is
1 dl  sterkt kaffi
2 msk  heslihnetu-    
 og súkkulaði-
 mauk (Nusco)
6-8  ísmolar

1 lítið  Vanilluskyr.is
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 og súkkulaði-
 mauk (Nusco)
6-8  ísmolar
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HEILBRIGÐISMÁL Greiningarviðtöl 
við rúmlega 4.100 einstaklinga 
sem hafa leitað sér lækninga hjá 
SÁÁ vegna áfengis- eða vímu-
efnavanda sýna að stór meiri-
hluti þessa stóra hóps hefur verið 
beittur ofbeldi einhvern tímann 
á ævinni. Rúmlega önnur hver 
kona hefur verið beitt kynferðis-
legu ofbeldi.

Þórarinn Tyrfingsson, yfir-
læknir á Vogi, segir tölurnar yfir-
gengilegar og tala sínu máli, en 
þær eru fengnar úr greiningar-
viðtölum (ASI-viðtöl). „Þetta 
kemur upp úr kafinu þegar fólk 
fær svigrúm til að ræða þessi 

mál. Málin eru jafn ólík og þau 
eru mörg; sum eru nýtilkomin og 
stundum er langt um liðið. Sumir 
segja þessar sögur frá uppvaxtar-
árum sínum,“ segir Þórarinn. 

Tölurnar byggja á greiningar-
viðtölum við 2.850 karla og 1.249 
konur sem leituðu sér lækninga 
hjá SÁÁ á árunum 2009 til 2011. 
Þar er leitað svara við því hvort 
einhver hafi einhvern tímann 
misnotað viðkomandi eða beitt 
hann ofbeldi. Þessu svara 83% 
kvenna og 59% karla játandi 
varðandi tilfinningalegt ofbeldi. 
Þegar líkamlegt ofbeldi á í hlut 
er það reynsla 64% kvenna; nær 

helmingur karlanna segir sömu 
sögu. 

Á sjöunda hundrað konur af þeim 
1.249 sem viðtölin náðu til hafa 
verið beittar kynferðislegu ofbeldi, 
eða 53%. Rúmlega tíundi hver karl 
segir frá kynferðislegu ofbeldi, eða 
11% þeirra. 

Þórarinn segir að þrátt fyrir 
að karlar hafi upplifað ofbeldi í 
 mörgum tilfellum sé það ekkert í 
líkingu við það sem konur upplifa. 
„Konur hafa um langan tíma þurft 
að þola ofbeldi sem verður ekki 
borið saman við það sem karlar eru 
að upplifa, að mínu mati.“

Þórarinn slær varnagla við töl-

fræðilegum niðurstöðum eins og 
þessum. „Við vitum ekki hvað kemur 
á undan, ofbeldið eða neyslan, eða 
hvert orsakasamhengið er þarna á 
milli. Þessi mynd er afar flókin en 
þó er ljóst að þetta er reynsla sem 
eltir fólk. Svo verður að hafa hug-
fast að við vitum ekki hvað ofbeldi, 
af hvaða toga sem er, er algengt í 
okkar samfélagi. Við höfum því ekki 
þær tölur til samanburðar.“  - shá

Önnur hver kona í meðferð 
greinir frá kynferðisofbeldi
Flestir sem leita sér aðstoðar vegna áfengis- og vímuefnavanda hjá SÁÁ greina frá ofbeldi sem þeir hafa verið 
beittir. Þetta sýna viðtöl SÁÁ við á fimmta þúsund manns. Önnur hver kona segir frá kynferðislegu ofbeldi. 

Bolungarvík 1°  NA 11
Akureyri 3°  N 4
Egilsstaðir 3°  NA 6
Kirkjubæjarkl. 4°  NA 5
Reykjavík 5°  A 9

Snjókoma eða rigning    A- eða NA- 
5-13 m/s hvassast NV til og með S- 
stöndinni. Úrkoma um allt land, einkum 
S- og V-til. Hiti 0-8 stig yfir daginn. 4

MENNING „Fullkomin útfærsla 
á skáldsögunni. Mögnuð leik-
húsupplifun þar sem unnið er 
með mörk heilbrigðis og geð-
sýki á áhrifamikinn hátt sem 
lætur engan ósnortinn,“ segir 
Sólveig Sigurðardóttir leikhús-
gagnrýnandi meðal annars í 
fimm stjörnu leikdómi um Engla 
alheimsins í Þjóðleikhúsinu.

„Ádeilan er fólgin í því hve 
samfélag okkar hefur jafnan 
haft lítinn skilning á sögum 
annarra vistmanna á Kleppi. Á 
meðan saga þeirra hefur fengið 
bókmenntaverðlaun Norður-
landaráðs, sex Edduverðlaun, 
framlag til Óskarsverðlauna og 
nú rými á stóra sviði Þjóðleik-
hússins hafa fyrirmyndir sög-
unnar í gegnum tíðina upplifað 
útskúfun úr samfélaginu,“ segir 
ennfremur í dómnum. 

 - fsb / sjá síðu 19 

Fullkomin leiksýning:

Englarnir fá 
fimm stjörnur

TVÖ NÖFN VALIN  Isle of Awe Land og Let’s Get Lost Land hafa verið valin til þess að heyja einvígi um titilinn besta uppá-
stungan um nýtt nafn á Íslandi. Það var Inspired by Iceland sem stóð fyrir samkeppninni á heimasíðu sinni og var niðurstaðan 
kynnt á Austurvelli í gær. Á föstudag hefst kosning á milli nafnanna tveggja og stendur hún í tvær vikur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

konur komu í 
viðtal. 53% 

voru beitt kynferðisofb eldi.
1.249

MENNTAMÁL CCP, sem framleiðir 
tölvuleikina EVE Online og Dust-
514, mun næstu fimm ár kosta 
prófessorsstöðu í tölvuleikjagerð 
við Háskólann í Reykjavík (HR). 
Skólinn stefnir að því að stórefla 
kennslu og rannsóknir tengdar 
tölvuleikjum.

„Von okkar með þessu skrefi er 
að fleiri líti á þennan farveg sem 
mögulegan starfsvettvang og þá 

viljum við styrkja umhverfi tölvu-
leikjagerðar á Íslandi,“ segir 
Hilmar Veigar Pétursson, fram-
kvæmdastjóri CCP.

Skrifað var undir samninginn 
á föstudag en samkvæmt honum 
fær HR 10 milljónir króna frá 
CCP til að koma prófessorsstöð-
unni á fót. Þá mun CCP kosta hana 
næstu fimm ár, auk þess að veita 
HR ýmsan stuðning á tímabilinu, 

svo sem með aðstoð frá starfsfólki 
og notkun á tengslaneti fyrirtæk-
isins. - mþl / sjá síðu 4

Tölvuleikjaframleiðandinn CCP mun kosta stöðu við HR næstu fimm ár:

CCP kostar tölvuleikjaprófessor
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NÁTTÚRA  „Það skal viður kennast 
að þetta er óvenjulegur gestur. 
Þetta er hins vegar ekki eins-
dæmi í sjálfu sér. Frá því að við 
Róbert tókum við rekstri Nátt-
úrustofunnar fyrir um 12 árum 
höfum við tekið á móti fjölda 
fugla sem hafa þarfnast aðhlynn-
ingar. Við útskrifuðum grútar-
blauta langvíu um miðjan mars,“ 
segir Menja von Schmalensee, 
sviðsstjóri Náttúrustofu Vestur-
lands (NSV), sem hefur undan-
farna daga haft fullvaxna súlu, 
sem er einn stærsti sjófugl 
Íslands, inni á heimilinu til hjúkr-
unar. 

Náttúrustofa Vesturlands tók að 
sér það hlutverk að vakta fugla-
lífið í Kolgrafafirði eftir síldar-
dauðann mikla. Vegna gríðar-
legs magns af grút höfðu menn 
áhyggjur af því að fjöldi fugla 
myndi lenda í grútinn. Það hefur 
ræst, en þó í mun minna mæli 
en óttast var í byrjun. Þar spila 
hreinsunaraðgerðir lykilhlutverk.

Róbert Arnar Stefánsson, sem 
er eiginmaður Menju og forstöðu-
maður NSV, segir að 12. apríl hafi 
súlan fundist nær dauða en lífi í 
Kolgrafafirði. „Við vorum kölluð 
til en það fyrsta sem vakti athygli 
okkar var að hún var grálúsug – 
hreinlega iðaði af smáum fugla-
naglúsum, sérstaklega á haus og 
hálsi. Þá fannst okkur ekki rétt-
lætanlegt að taka súluna lúsuga 
inn á heimilið, því þar erum við 
hjónin með þrjú börn, fyrir utan 
hunda, ketti, fugla og nagdýr, sem 
hefðu getað orðið fyrir óþæg-
indum,“ segir Róbert.

Því þurfti að finna ráð til að 
aflúsa súluna og komu þá leið-
beiningar um aflúsun páfagauka 

í góðar þarfir. Fyrst var súlan 
ryksuguð gætilega, og  þannig 
náðist hluti lúsanna. „Síðan var 
súlan meðhöndluð með lúsa-
sjampói fyrir menn, sem gekk 
framar vonum. Við höfum ekki 
séð  lifandi lús á súlunni eftir 
þetta og vitum við ekki til þess 
að neinn fjölskyldumeðlimur hafi 
verið bitinn.“

Fjölskyldan geymir jafnan 
fugla sem hún hefur til aðhlynn-
ingar í hundabúri af stærstu 
gerð, en súlan er svo stór að það 
fer ekki vel um hana þar lengi í 
einu. „Hún fer reglulega í busl-
böð í baðkari fjölskyldunnar og 
höfum við stundum leyft henni 
að spranga um húsið eftir bað til 

að liðka sig. Að sjálfsögðu undir 
eftirliti og með varkárni,“ segir 
Róbert og bætir við að börnin 
á heimilinu hafi gaman af öllu 
þessu umstangi, enda ýmsu vön. 
„Súlan er orðin hrein af grút og 
ætti hún að vera tilbúin til að 
halda sína leið innan skamms.“ 

 svavar@frettabladid.is

Hjúkra grútarblautri 
súlu „heima í stofu“ 
Hjón í Stykkishólmi taka grútarblauta fugla inn á heimilið til að þvo úr þeim 
grútar  fitu úr Kolgrafafirði. Langvía er nýútskrifuð en súla gerir sig nú heimakomna 
hjá þeim hjónum. Aðstoð við villta fugla tekur stóran hluta frítíma fjölskyldunnar.

GERIR SIG HEIMAKOMNA  Mjög tímafrekt er að koma grútarblautum fugli til heilsu 
og því fer frítími fjölskyldunnar í það verk.  MYND/MENJA

Síðan var súlan 
meðhöndluð með lúsa-

sjampói fyrir menn, sem 
gekk framar vonum. 

Menja von Schmalensee
sviðstjóri Náttúrustofu 

Vesturlands

BANDARÍKIN Bræðurnir sem grunaðir eru um 
sprengjutilræðið í Boston í síðustu viku höfðu fleiri 
tilræði í hyggju, að sögn Eds Davis, lögreglustjóra 
Boston. 

Davis sagði í samtali við fréttastofu CBS í gær 
að Dzhokhar and Tamerlan Tsarnaev hefðu notað 
heimagerðar sprengjur og handsprengjur gegn 
lögreglunni eftir að þeir voru króaðir af í eltinga-
leiknum á fimmtudaginn. 

Eldri bróðirinn dó af skotsárum eftir átökin 
við lögregluna og sá yngri liggur þungt haldinn á 
 spítala í Boston. Ekki hefur reynst unnt að yfir-
heyra hann þar sem skotsár á hálsi veldur því að 
hann getur ekki talað.

„Við höfum ástæðu til að ætla að þeir hafi undir-
búið fleiri árásir,“ sagði Davis í samtali við sjón-
varpsstöðina CNN. „Þá ályktun drögum við af því 
magni sprengja og skotfæra sem við fundum á vett-
vangi.“

Lögreglan vinnur nú að því að hafa uppi á öllum 
vopnum sem bræðurnir bjuggu yfir og Davis full-
yrti að sú leit og árangur hennar myndi „skipa 
mikil vægan sess í rannsókninni“.  - fsb

Lögreglan í Boston rekur slóð vopna í fórum Tsarnaev-bræðranna:

Höfðu fleiri tilræði í hyggju

ÁÆTLUÐU FLEIRI ÁRÁSIR   Bræðurnir ætluðu sér að ráðast 
gegn fleiri borgurum, fullyrðir lögreglustjóri Boston.

Gísli, ertu ekki að fara fram á 
gálgafrest?
„Nei, við hraunum bara yfir 
dvergana.“
Gísli Ásgeirsson, þýðandi og bloggari, er á 
móti því að lagður verður vegur um Gálga-
hraun á Álftanesi.

RÚSTIR EINAR  Eyðileggingin er skelfileg, umferð og fjarskiptasamband í lamasessi 
eftir jarðskjálftann á laugardag.  MYND/ AP

VIRKJANIR Orkuveita Reykjavíkur 
fékk um fimm milljónir fyrir hlut 
sinn í félagi um Hrafnabjarga-
virkjun í Skjálfandafljóti, að því 
er fram kemur í frétt Rúv. 

Bjarni Bjarnason, forstjóri 
Orkuveitunnar, segir að  virkjunin 
sé núna í biðflokki en gæti 
verið færð yfir í verndarflokk 
að  loknum rannsóknum, segir 
Bjarni við Rúv. Því sé mikil óvissa 
um framhaldið. Það sé því mat 
stjórnar OR að leggja í þá veg-
ferð enda hafi fyrirtækið ekki úr 
miklu að moða. Ef OR ræðst í upp-
byggingu virkjana á næstu árum 
yrði það Hverahlíðavirkjun vegna 
eldri samninga, segir Bjarni.  - shá

OR losar sig við virkjun:

Seldi hlutinn á 
fimm milljónir

LÖGREGLUMÁL Íslenskur lögmaður 
á fimmtugsaldri sætti fyrr í mán-
uðinum gæsluvarðhaldi grunaður 
um að standa á bak við smygl á 300 
grömmum af kókaíni til landsins.

Í tilkynningu frá lögreglunni á 
föstudaginn var kom fram að tveir 
þýskir ríkisborgarar hefðu verið 
handteknir í flugstöð Leifs Eiríks-
sonar í byrjun mánaðarins vegna 
gruns um að þeir væru með fíkni-
efni í fórum sínum. Annar Þjóð-
verjanna reyndist vera með um 
300 grömm af kókaíni innvortis.

Annar Þjóðverjinn hefur sætt 
gæsluvarðhaldi síðan og hinn var 
úrskurðaður í farbann til 3. maí.

Þar kom einnig fram að  nokkrum 
dögum síðar hefði Íslendingur á 
fimmtugsaldri verið handtekinn 
vegna málsins og hefði sætt gæslu-
varðhaldi um skeið vegna rann-
sóknarhagsmuna. Þá sagði að talið 
væri að Þjóðverjarnir hefðu átt að 
afhenda honum efnin.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er sá Íslendingur lög-
maður sem meðal annars hefur 

sinnt verjendastörfum í saka-
málum undanfarin ár. Frétta blaðið 
náði ekki tali af lögmanninum í 
gærkvöldi. - sh

Talinn standa á bak við innflutning á 300 grömmum af kókaíni til landsins:

Lögmaður grunaður í dópmáli

LEIFSSTÖÐ  Þjóðverjarnir voru hand-
teknir í Leifsstöð í byrjun apríl.

KÍNA Kínverskar hjálparsveitir eru nú komnar til afskekktustu svæð-
anna í Sichuan-héraði, sem öflugur jarðskjálfti reið yfir á laugar-
daginn, að sögn kínverskra fjölmiðla. Björgunarsveitirnar þurftu að 
fara fótgangandi stóran hluta leiðarinnar vegna skemmda á vegum. 

Vegna truflana á fjarskiptasambandi við héraðið er enn óvíst hve 
umfangsmiklar skemmdirnar eru, en ljóst er að 207 manns eru látnir 
eða þeirra saknað og 11.500 manns eru særðir.

Meira en 1.300 eftirskjálftar hafa mælst á svæðinu síðan á laugar-
dag þegar skjálfti upp á 6,6 á Richter mældist. Skjálftinn lagði mörg 
þorp í héruðunum Lushan og Baoxing nánast í rúst og mörg þúsund 
manns hafast enn við í tjöldum og bráðabirgðaskýlum.   - fsb

Hjálparstarf komið á fullt eftir jarðskjálftann í Kína:

Björgun mannslífa forgangsatriði

SVÍÞJÓÐ Alls hafa 786 börn í Sví-
þjóð fengið bætur frá ríkinu eftir 
að hafa orðið vitni að ofbeldi 
innan fjölskyldunnar. Bætur af 
þessu tagi hafa verið greiddar 
síðan 2007 og hafa alls borist 
1.387 umsóknir. 

Samtökin Rädda barnen áætla 
að 200 þúsund börn verði árlega 
vitni að ofbeldi innan fjölskyld-
unnar. Því er ljóst að fá börn 
sækja um bætur. Bæturnar nema 
að meðaltali um 126 þúsund 
íslenskum krónum.  - ibs

Réttur vitna að ofbeldi:

Fá börn hafa 
fengið bætur

FERÐAÞJÓNUSTA Alls hefur Fram-
kvæmdasjóður ferðamannastaða 
úthlutað 575 milljónum króna til 
úrbóta á fjölsóttum ferðamanna-
stöðum. Þriðja úthlutun sjóðsins 
fór nýverið fram.

Samtök ferða þjónustunnar 
fagna úthlutuninni. „Mestu 
munar um þær 500 milljónir á ári 
í þrjú ár sem settar voru í fjár-
festingaráætlun ríkisstjórnar-
innar til þess að hraða úrbótum 
á fjölsóttum ferðamannastöð-
um og byggja upp nýja, allt með 
sérstakri áherslu á vernd um-
hverfis,“ segir í yfirlýsingu sem 
samtökn sendu frá sér fyrir 
helgina. - óká

Styrkir til ferðmannastaða:

575 milljónir 
fara í úrbætur

SPURNING DAGSINS

FYRIR FÓLKIÐ Í LANDINU

VIÐ HÖFUM …
fjármagnað FÁÐU 
JÁ og dreift henni í 
alla grunnskóla og 
framhaldsskóla.

…

UNA HILDARDÓTTIR
11. SÆTI SUÐVESTURKJÖRDÆMI



  

Hlutafjárútboð í Tryggingamiðstöðinni hf. (TM) stendur frá 
kl. 10:00 þann 22. apríl 2013 til kl. 16:00 þann 24. apríl 2013. Í 
útboðinu hyggjast Stoðir hf. selja 218.550.000 áður útgefna hluti 
í TM, sem samsvarar 28,7% af útgefnum hlutum í TM. Útboðs-
gengi í útboðinu mun liggja á verðbilinu 17,75-20,10 krónur á hvern 
hlut í TM. Söluandvirði útboðsins getur numið á bilinu 3,9-4,4 
milljörðum króna. Gjalddagi áskrifta er 3. maí 2013.

NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphöllin) hefur samþykkt umsókn 
stjórnar TM um töku hlutabréfa félagsins til viðskipta á Aðal-
markaði Kauphallarinnar. Samþykkið er háð því að félagið uppfylli 
skilyrði reglna fyrir útgefendur fjármálagerninga í NASDAQ OMX 
Iceland hf. um dreifingu hlutafjár fyrir skráningardag. Gert er ráð 
fyrir að fyrsti viðskiptadagur með hluti TM á markaði verði  
8. maí nk., en Kauphöllin mun tilkynna um fyrsta viðskiptadag 
með minnst eins viðskiptadags fyrirvara.

TM hefur birt lýsingu, sem dagsett er 11. apríl 2013, í tengslum 
við hlutafjárútboðið og umsókn um töku allra hlutabréfa í TM til 
viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar. Lýsinguna má nálgast 
rafrænt á www.tm.is/fjarfestar og útprentuð eintök má nálgast 
í höfuðstöðvum TM í Síðumúla 24 í Reykjavík. Áður en fjárfestar 

taka ákvörðun um fjárfestingu í hlutum í TM eru þeir hvattir til 
þess að kynna sér allar upplýsingar sem lýsingin hefur að geyma, 
þ. á m. skilmála útboðsins og umfjöllun um áhættu sem þar kemur 
fram.

Nánari upplýsingar um útboðið er að finna á www.landsbankinn.is 
og www.islandsbanki.is.

Umsjónar- og söluaðilar útboðs og töku hlutabréfanna til viðskipta

Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans, Hafnarstræti 5, 155 Reykjavík,  
sími 410 4000, tmutbod@landsbankinn.is.

Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka, Kirkjusandi 2, 155 Reykjavík,  
sími 440 4000.

Ráðgjafar Landsbankans veita upplýsingar um áskriftarhluta útboðs-
ins í síma 410 4040, tölvupóstur: fjarmalaradgjof@landsbankinn.is,  
frá kl. 9:00-20:00 þann 22. og 23. apríl og fram til loka útboðsins  
kl. 16:00 þann 24. apríl 2013.

Hlutafjárútboð í TM 
Hefst í dag klukkan 10:00

• TM er eitt stærsta tryggingafélag landsins. Félagið 

byggir á 57 ára farsælli sögu og hefur um 26% markaðs-

hlutdeild meðal skaðatryggingafélaga á Íslandi, miðað 

við iðgjöld árið 2011. 

• Sterkt vörumerki. TM hefur mælst með ánægðustu við-

skiptavini íslenskra tryggingafélaga 12 af undanförnum 

14 árum.

• Hagnaður fyrir skatta er áætlaður 2,3 ma.kr. í ár sam-

kvæmt rekstraráætlun félagsins. Í fyrra nam hagnaður 

fyrir skatta 3,0 mö.kr.

• Góð framlegð af vátryggingastarfsemi. Í fyrra var 

samsett hlutfall tjóna og rekstrarkostnaðar 88,5%, hið 

lægsta meðal íslenskra vátryggingafélaga. Jákvæð 

framlegð hefur verið af vátryggingarekstrinum undan-

farin þrjú ár.

• Traustur efnahagur. Í lok síðasta árs nam eigið fé TM 

10,2 mö.kr. og eiginfjárhlutfallið var 37,3%. 

• Stefnt er á reglulegar arðgreiðslur. Arðgreiðslur skulu 

nema a.m.k. 50% af hagnaði eftir skatta, samkvæmt 

arðgreiðslustefnu félagsins.

• Styrkleikamat BBB- hjá Standard & Poor‘s. Matið var 

hækkað fyrr á þessu ári, með tilvísun í sterkari fjárhag 

og lengri sögu um jákvæða afkomu af vátrygginga-

rekstri félagsins.

• Um 2/3 hlutafjár var selt í fyrra, til hóps lífeyrissjóða og 

annarra innlendra fjárfesta.
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BLÖNDUÓS
Hnífjafnt á kjörskránni
Kynjahlutfall á kjörskrá á Blönduósi 
fyrir komandi alþingiskosningar er 
hnífjafnt; á skránni eru 303 konur og 
303 karlar.

LEIÐRÉTT
Ranghermt var í gagnrýni um leiksýn-
inguna Kvennafræðarann að sýningin 
væri frumraun Charlotte Böving sem 
leikstjóra. Charlotte hefur um árabil 
starfað sem leikstjóri. Kvennafræðarinn 
er hins vegar fyrsta sýningin sem hún 
stýrir í Þjóðleikhúsinu. 

MENNTAMÁL Íslenski tölvuleikja-
framleiðandinn CCP mun næstu 
fimm ár kosta stöðu prófessors í 
tölvuleikjagerð við Háskólann í 
Reykjavík (HR). Prófessorinn mun 
bæði sinna rannsóknum og kennslu 
sem tengjast tölvuleikjagerð.

Hilmar Veigar Pétursson, fram-
kvæmdastjóri CCP, segir að fyrir-
tækið hafi síðustu ár notið góðs af 
samstarfi við háskólana og vilji nú 
taka samstarfið skrefi lengra.

„Við höfum unnið mikið með 
háskólunum í gegnum tíðina og 
tókum sem dæmi þátt í myndun 
áherslusviðs um þróun tölvuleikja 
við tölvunarfræðideildina í HR. 
Við höfum verið mjög ánægð með 
þetta samstarf sem hefur skilað 
okkur betur undirbúnu starfsfólki 
auk þess sem okkar fólk sem hefur 
komið að kennslu hefur lært mikið 
af því. Von okkar með þessu skrefi 
er að fleiri líti á þennan farveg 
sem mögulegan starfsvettvang 
og þá viljum við styrkja umhverfi 
tölvuleikjagerðar á Íslandi,“ segir 
Hilmar um samstarfið.

Ari Kristinn Jónsson, rektor 
HR, segir samstarfið smellpassa 
við stefnu skólans. „HR hefur frá 
stofnun lagt áherslu á gott sam-
starf við atvinnulífið. Bæði með 
því að mennta fólk sem uppfyllir 
þarfir atvinnulífsins og með því 
að skapa nýja þekkingu með rann-
sóknum og nýsköpun,“ segir Ari.

Samkvæmt samningum sem 
skrifað var undir á föstudag fær 
HR 10 milljónir króna frá CCP 
til að koma prófessorsstöðunni 
á fót og mun CCP svo kosta hana 
næstu fimm ár. Þá mun CCP veita 

Markmiðið að laða 
fólk í tölvuleikjanám
CCP, framleiðandi tölvuleikjanna EVE Online og Dust 514, mun næstu fimm ár 
kosta stöðu prófessors í tölvuleikjagerð við Háskólann í Reykjavík. Skólinn mun í 
kjölfarið leggja mikinn kraft í kennslu og rannsóknir tengdum tölvuleikjum.

Útflutningstekjur íslenskra upplýsingatæknifyrirtækja námu tæpum 15 
milljörðum króna árið 2011 og höfðu þá þrefaldast frá árinu 2000. CCP 
á stóran hlut í þeirri þróun en á árinu 2011 voru útflutningstekjur CCP 
tæplega 7,6 milljarðar. Á sama tíma hefur útskrifuðum tölvunarfræðingum 
fjölgað nokkuð og útskrifaði HR til að mynda um 280 tölvunarfræðinga í 
fyrra. Fyrir einungis fimm árum voru þeir hins vegar 190.

Síaukin umsvif í upplýsingatæknigeira

SAMSTARFIÐ HANDSALAÐ  Þeir Hilmar Veigar Pétursson og Ari Kristinn Jónsson 
voru hæstánægðir við undirskrift á samstarfssamningi CCP og HR. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HR stuðning á tímabilinu, svo 
sem með aðstoð frá starfsfólki og 
 notkun á tengslaneti fyrirtækisins.

Ari segir að samstarfssamning-
urinn geri HR kleift að bjóða upp 
á ýmis námskeið og jafnvel náms-
brautir sem skólinn hafi hingað 
til ekki getað boðið upp á vegna 
skorts á sérþekkingu. 

Á síðustu árum hefur nokkuð 
farið fyrir umræðu hér á landi 

um skort á tæknimenntuðu starfs-
fólki í atvinnulífinu. Spurður hvort 
CCP sé að bregðast við þeirri 
stöðu svarar Hilmar: „Algjörlega. 
Maður getur ekki verið að kvarta 
endalaust heldur þarf stundum að 
sýna frumkvæði. Þetta er liður í 
því enda höfum við ítrekað bent á 
þessa stöðu sem hefur verið við-
varandi frá því á 10. áratugnum 
hið minnsta.“ magnusl@frettabladid.is

Veðurspá

Miðvikudagur
5-15 m/s hvassast NV- og V-til

ENN VETUR  Úrkomusamt næstu daga, rigning S-til yfir miðjan daginn en annars 
slydda eða snjókoma um allt land. Strekkingur NV- og V- til næstu daga. Kólnandi 
veður, frost að 7 stigum í innsveitum N-lands á miðvikudag, heldur mildara á morgun.
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Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

ÖRYGGISMÁL Slysavarnafélagið 
Lands björg og Ögmundur Jónas-
son innanríkisráðherra undirrituðu 
í gær samkomulag um greiðslur úr 
ríkissjóði vegna viðhalds og endur-
bóta björgunarskipa félagsins. Þau 
eru 14 talsins.

Samkomulagið kveður á um 30 
milljóna króna árlega greiðslu til 
verkefnisins árin 2014 til 2021. 

Tvö til þrjú skip Lands bjargar 
þurfa nauðsynlega á klössun að 
halda, meðal annars vélaskiptum. 
Búast má við að öll önnur skip þurfi 

klössun á næstu tíu árum.  Skrokkur 
og yfirbygging skipanna eru í 
góðu ástandi og þau talin endast 
að minnsta kosti í 15 ár til viðbótar 
eftir klössun.

Kostnaður er talinn nema 20 til 30 
milljónum króna á skip en nýsmíði 
á sambærilegu skipi er talin kosta 
350–400 milljónir króna. Einnig 
eru tæki og búnaður að nokkru leyti 
úrelt en hröð þróun hefur verið í 
siglinga- og leiðsögutækjabúnaði 
 síðustu ár og því nauðsynlegt að 
endur nýja hann.  - shá

Samið um 250 milljónir til björgunarskipa á milli Landsbjargar og ríkisins:

Skip Landsbjargar endurnýjuð

BJÖRGUNARSKIP  Landsbjörg hefur 
byggt upp net björgunarskipa um allt 
land.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÍTALÍA Giorgio Napolitano, forseti 
Ítalíu, hefur verið endurkjörinn, 
fyrstur ítalskra forseta. Hann var 
þrautalending eftir fimm mis-
heppnaðar til-
raunir ítalska 
þingsins til að 
kjósa forseta. 

 Napolitano, 
sem er 87 
ára, hlaut 504 
atkvæði af 1.007 
mögulegum og 
dreifðust þau 
á alla flokka. Bráðabirgðastjórn 
hefur farið með völdin á Ítalíu frá 
kosningunum í febrúar þar sem 
ekki hefur náðst samstaða milli 
flokkanna um að mynda starfhæfa 
stjórn. Stjórnarkreppan hefur 
vakið efasemdir innan Evrópu-
bandalagsins um stöðugleika Ítalíu 
sem er á kafi í skuldum eins og 
kunnugt er.   - fsb

Tókst í sjöttu tilraun:

Napolitano 
endurkjörinn

GIORGIO 
NAPOLITANO

NOREGUR Norski olíusjóðurinn 
seldi alla hluti sína í rúmlega 
700 kínverskum félögum í fyrra. 
Ástæðan er sú, samkvæmt frétt í 
Aftenposten, að erfitt er að sann-
reyna hvort starfsemi félaganna 
samræmdist siðareglum sjóðsins.

Í árslok 2011 átti sjóðurinn 
hluti í 1.016 félögum í Kína en um 
síðustu áramót var fjöldinn kom-
inn niður í 308. Verðmæti eignar-
hluta í Kína dróst þó ekki saman 
og stóð í 94 milljörðum íslenskra 
króna.

Samskipti milliríkjanna hafa 
verið stirð síðan Friðarverð-
launanefnd norska Stórþingsins 
veitti kínverska andófsmanninum 
Liu Xiabao friðarverðlaun Nóbels 
árið 2011.  - þj

Losar sig úr 700 félögum: 

Olíusjóðurinn 
selur í Kína

UMFERÐARMÁL Nemendur í 2.S 
í Grunnskóla Hornafjarðar hafa 
óskað eftir því við bæjaryfirvöld 
að sett verði upp gönguljós með 
hljóðmerki hjá gangbrautinni við 
gatnamót Hafnarbrautar og Víkur-
brautar.

„Hljóðmerkið er gott fyrir 
eldri borgara og alla aðra sem 
eru farnir að sjá illa. Við höfum 
verið í umferðarfræðslu í allan 
vetur og höfum komist að því að 
það er mikilvægt að vera öruggur 
í umferðinni. Þess vegna langar 
okkur að fá svona gönguljós í litla 
bæinn okkar,“ segir í bréfi skóla-
barnanna, sem segjast hlakka til 
að fá svar. 

Bæjarráð vísaði málinu til 
umhverfis- og skipulagsnefndar.

 - gar

Umhyggjusamir skólakrakkar:

Gamalt fólk fái 
heyrt í ljósinu

HÖFN  Mikilvægt að vera öruggur í 
umferðinni, segja skólakrakkar á Höfn.

DANMÖRK Gjaldeyrisskiptafyrir-
tækið The Change Group, sem 
rekur sjö þjónustustöðvar í mið-
borg Kaupmannahafnar, snuðar 
ferðamenn, að því er kemur fram 
í frétt Metroxpress. Útsendarar 
blaðsins fóru á 15 staði til þess að 
skipta 1.000 evrum. Tíu staðanna 
buðu um 7.400 danskar krónur og 
þykir það sanngjarnt. 

Fimm staðanna, allt útibú The 
Change Group, buðu mun minna. 
Þrír þeirra buðu 6.221 danska 
krónu fyrir 1.000 evrur.  - ibs

Varasöm þjónusta í Köben:

Ferðamenn eru 
snuðaðir illilega

207,5737
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elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Steinunn Sandra Guðmundsdóttir ssg@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is 



www.andriki.is

Allur kostnaður við starfsemi Andríkis, þar á meðal gerð og birtingu þessarar auglýsingar, er greiddur með frjálsum 
framlögum lesenda vefsíðu félagsins, en hvorki frá stofnunum, stjórnmálaflokkum eða öðrum hagsmunahópum.

 Útrásarvíkingur  Par í 

 í eigin húsi leiguhúsnæði

Verðmæti eigin húsnæðis 110 milljónir 0

Verðmæti bíls 10 milljónir 1 milljón

Sparifé, verðbréf 200 milljónir 2 milljónir

Námslán, bílalán, aðrar skuldir 7 milljónir 7 milljónir

Húsnæðislán 75 milljónir 0

Eignastaða nú +238 milljónir -4 milljónir
  

20% „skuldaleiðrétting“ skilar  15 milljónum 0

ALMENN 
„SKULDALEIÐRÉTTING“  

ER ÓRÉTTLÁT

SEGJUM ÁFRAM NEI 
VIÐ ÞJÓÐNÝTINGU 

EINKASKULDA 

- Almenn „skuldaleiðrétting“ tekur ekki á vanda þeirra sem verst standa. 

- Fólk með háar tekjur og miklar eignir fengi stóran hluta „leiðréttingarinnar“. 

- Auðmenn fengju í flestum tilvikum meiri „leiðréttingu“ en öreigar.

- Sá helmingur þjóðarinnar sem skuldar ekki húsnæðislán fengi ekki neitt.

- Skattgreiðendur fengju reikninginn. 
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Ætlarðu að gera eitt-
hvað við svörin, gefa þau 

út eða birta þau? Því ef svo 
er vil ég helst ekki svara 

fleiri spurningum.
Helgi Hrafn Gunnarsson

 oddviti Pírata í Reykjavík norður

Kjarni 
málsins er 

að þetta mál 
varpar ljósi á 

þá samkeppni 
sem er um 

best mennt-
aða og hæfasta tölvufólkið 

í landinu.   
Haukur Ingibergsson

forstjóri Þjóðskrár

Kosningaáróður hefur ekki áhrif á óákveðna kjósendur 

VEISTU SVARIÐ?

www.mba.is

Kynntu þér MBA-nám við Háskóla Íslands.
Kynningarfundur og létt hádegishressing 24. apríl kl. 12-13
í stofu 101 á Háskólatorgi

Skoraðu á þig og taktu skrefið

„MBA námið var góð viðbót 
í verkfæratöskuna“

Halldór Halldórsson
Formaður Sambands íslenskra sveitafélaga

Save the Children á Íslandi

STJÓRNSÝSLA „Kjarni málsins er að 
þetta mál varpar ljósi á þá sam-
keppni sem er um best menntaða 
og hæfasta tölvufólkið í landinu 
til að reka þessi stóru tölvukerfi, 
eins og það sem við erum að reka,“ 
segir Haukur Ingibergsson, for-
stjóri Þjóðskrár.

Ríkisendurskoðun gagn rýnir 
hart launakjör forstöðumanns 
tölvudeildar Þjóðskrár í nýrri 
skýrslu. Þar segir að forstöðu-
maðurinn hækkaði í launum eftir 
að hann hætti verktöku við umsjá 

tölvudeildarinnar og gerðist 
launamaður. Haukur segist ekki 
vera í aðstöðu til að tjá sig um 
launakjör einstakra starfsmanna 
stofnunarinnar, en forstöðumað-
urinn er á hærri launum en Hauk-
ur sjálfur.

Ríkisendurskoðun segir í skýrsl-
unni að laun forstöðumanns verði 
að rúmast innan þeirra marka sem 
eru hjá öðrum ríkisstofnunum, en 
við launaákvörðun forstöðumanns 
tölvudeildarinnar var litið til launa 
starfsmanna tryggingafélaga og 

banka. Hvort ómögulegt sé að ráða 
yfirmann deildarinnar á  launum 
sambærilegum þeim sem  annars 
staðar gerast hjá  ríkinu segir 
Haukur: „Ég segi það nú ekki. Það 
kemur fram í skýrslunni að ekki 
er skipulögð bakvakt með tölvu-
kerfunum heldur hringt í forstöðu-
mann ef út af bregður. Þannig að 
í reynd sparar það fyrirkomulag 
stofnuninni fjármuni og hvetur 
til þess að tölvukerfin séu byggð 
og rekin með hámarks rekstrar-
öryggi.“  - shá

Forstjóri Þjóðskrár segir umvandanir út af  launakjörum forsvarsmanns ekki segja alla söguna:

Dæmi um samkeppnina um besta fólkið

1. Hvar á nýr Álftanesvegur að liggja?
2. Hvaða íslenski fjallagarpur stóð á 
toppi fjallsins Ouncak Jaya í janúar?
3. Hversu gamalt var met Péturs 
Péturssonar sem Alfreð Finnbogason 
bætti í síðustu viku?

SVÖR

1. Gálgahraun. 2. Björn Ólafsson. 3. Þrjátíu 
og þriggja ára.

2013
Það virtist ekki vera mikill áhugi 
meðal gesta Kolaportsins á að 
ræða við frambjóðendur Pírata í 
kynningarbás sínum á Gleðistíg á 
laugardag. Básinn var staðsettur 
á móti kynningarsvæði Dögunar 
og ekki leið á löngu þar til  heyrðist 
frá keppinautunum. „Endilega 
kíkið hingað,“ kallaði einn fram-
bjóðandi Dögunar til blaðakonu 
og ljósmyndara Fréttablaðsins þar 
sem þau reyndu árangurslaust að 
fá fólk í viðtöl vegna píratanna. 

Frambjóðendurnir seldu  blöðrur 
og gáfu barmmerki og bæklinga. 
Tveir meðlimir flokksins sátu og 
föndruðu barmmerki og spjölluðu 
saman á ensku í hálfum hljóðum. 
Fjöldi bóka var einnig til sölu en 
fljótt á litið var ekki að finna eina 
einustu um tjáningarfrelsi, tölvur 
eða internetið. 

Hvorki Helgi né aðrir úr 

 flokknum voru að bera sig mikið 
eftir söfnun atkvæða með útskýr-
ingum stefnumála eða barmmerkj-
um. Flestir sem hófu samtal við 
píratana virtust þekkja þá fyrir, 
að minnsta kosti var töluvert um 
kossa á kinnar og handabönd.

Alvaran í baráttunni hófst er 
fullorðin kona gekk ákveðin upp 
að Helga og bað hann um að svara 
fjölda spurninga þar sem „hún var 
orðin leið á að láta stjórnmála-
flokka ljúga að sér“. Spurning-
arnar litu að einkavæðingu, auð-
lindanýtingu, heilbrigðiskerfinu, 
virkjanamálum og fleiru. Eftir því 
sem spurningarnar urðu erfiðari 
og ítarlegri sást að það fóru að 
renna tvær grímur á Helga. 

„Hvað ætlarðu að gera við 
þetta?“ spyr Helgi konuna. „Þetta 
er bara fyrir mig,“ svaraði hún. 
„Ætlarðu að gera eitthvað við 
svörin, gefa þau út eða birta þau? 
Því ef svo er vil ég helst ekki 

svara fleiri spurningum,“ bætti 
hann við. 

Konan virtist hafa náð að sann-
færa oddvitann um að svara áfram 
því hann hélt áfram töluverða 
stund. Það tók að vísu  tuttugu 
mínútur og hann missti eflaust af 
einum eða tveimur mögulegum 
kjósendum, en konan fékk svör við 
spurningum sínum. „Píratarnir eru 
 fyrstir og svo ætla ég að gera þetta 
við alla flokka,“ segir hún. „Hann 
fór svolítið undan í sumum svörum, 
en öðrum svaraði hann vel.“  

 sunna@frettabladid.is

Ekki mikill áhugi á 
sjóræningjapólitík
Píratarnir leigðu bás í Kolaportinu á laugardag til að kynna stefnumál sín, selja 
bækur og gefa merki. Viðskiptavinir höfðu þó mismikinn áhuga á að kynna sér 
málefnin. Fullorðin kona tók oddvitann á teppið með erfiðum spurningum.

ERFIÐAR 
SPURNINGAR
 Helgi Hrafn, 
einn af kaptein-
um Pírata, ræddi 
lengi við konu á 
laugardag sem 
vildi fá svör við 
erfiðum spurn-
ingum. Ekki var 
mikill áhugi 
meðal gesta 
Kola portsins á 
að kynna sér 
málefnin.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Ólafur Ingólfsson þekkir svolítið til Pírata, 
einkum vegna þess að frænka hans starfar 
mikið með flokknum. „Hún er alveg á kafi í 
þessu,“ segir hann. „Ég er ekki alveg búinn 
að ákveða mig varðandi kosningarnar en 
vegna fjölskyldunnar er þetta er besti 
möguleikinn.“

Ólafur hefur ekki mikla trú á að fram-

boðs kynningar sem þessar hafi nokkur 
einustu áhrif á kjósendur. Hann hafði kynnt 
sér stefnumál flokksins áður en hann kom í 
Kolaportið þennan dag. 

„Þessi stefna hentar mér bara vel, svo 
framarlega sem þetta er alls ekki íhaldið og 
alls ekki Framsókn,“ segir hann.

➜ „Alls ekki íhaldið og alls ekki Framsókn“

„Ég ætla að halda upp á daginn með því að 
kjósa rétt en ég er samt ekki búin að ákveða 
mig,“ segir Jóna Lilja Pétursdóttir, starfs-
maður í Kolaportinu. Jóna verður sextug á 
laugardaginn næstkomandi, kosningadaginn. 
Hún segir heimsóknir og áróðursbæklinga 

stjórnmálaflokka á svæðinu ekki hafa nokkur 
einustu áhrif á hana og hennar afstöðu. 
„Ég mun ákveða mig á afmælisdaginn. Þegar 
ég vakna um morguninn ætla ég að fara í 
sund og þar mun ég taka ákvörðunina. Þetta 
er það eina sem ég er búin að ákveða.“

➜ Verður sextug og ákveðin á kosningadaginn



ER ÞETTA EITTHVAÐ
SEM GÆTI GAGNAST ÞÉR?

VIÐ BJÓÐUM ÞÉR Á FYRIRLESTUR
HJÁ HÖFUNDI BUSINESS MODEL CANVAS

Business Model Canvas er einhver snjallasta leið sem fram hefur 
komið til að móta og þróa viðskiptamódel. Hún nýtist þeim sem 
hafa áhuga á viðskiptaþróun og nýsköpun innan stórra sem
smárra fyrirtækja.

Alexander Osterwalder, höfundur Business Model Canvas
og metsölubókarinnar  Business Model Generation, heldur
fyrirlestur um aðferð sína í Arion banka, Borgartúni 19,
30. apríl klukkan 09.00–10.30.

Við hvetjum þig til að nýta þér þetta frábæra tækifæri.
Aðgangur ókeypis. Skráning á arionbanki.is.

Takmarkað sætaframboð.

Metsölubókin Business Model Generationölubókin Business Model Generation
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NISSAN QASHQAI+2 SE 7manna
Nýskr. 06/11, ekinn 34 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 4.590 þús.
Rnr.151561.

LAND ROVER FREELANDER 2S
Nýskr. 07/08, ekinn 88 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 3.980 þús.
Rnr.190738,

Frábært úrval af notuðum 
bílum á frábæru verði

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

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

BMW 525Xi (4wd-xDrive)
Nýskr. 03/08, ekinn 76 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur. 
Rnr.270243

NISSAN PATROL LE
Nýskr. 07/08, ekinn 83 þús km. 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 5.290 þús.
Rnr.151683. 

SUBARU FORESTER VISION
Nýskr. 04/11, ekinn 48 þús km. 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 4.290 þús.
Rnr.280506. 

TOYOTA PRIUS HYBRID EXE
Nýskr. 05/08, ekinn 43 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 2.890 þús.
Rnr.270225. 

VW POLO TRENDLINE
Nýskr. 02/13, ekinn 1 þús. km.
dísil, beinskiptur. Verð kr. 2.990

VERÐ kr. 2.690 þús.
Rnr.190853. 

BMW glæsibifreið kr.

5.890 þús.

Gerðu frábær kauphjá Bílalandi BL

Gott úrval
af 4x4 bílum

Tökum notaðan uppí notaðan! Erum í samningsstuði!

REYKJAVÍK „Þetta samkomulag 
kemur eins og skrattinn úr sauðar-
leggnum,“ segir Helgi Gíslason, 
framkvæmdastjóri Skógræktar-
félags Reykjavíkur, um fyrir-
hugaðar framkvæmdir á og í 
nágrenni Reykjavíkurflugvallar, 
sem Ögmundur Jónasson innan-

ríkisráðherra 
og Jón Gnarr 
borgar stjóri 
undirrituðu 
sam komulag um 
fyrir helgi. Það 
 kveður meðal 
annars á um 
að lækka skuli 
gróður í Öskju-

hlíðinni af öryggisástæðum.
„Við vorum ekkert kölluð að 

þessari ákvörðun núna og vorum 
bara að kynnast henni í gegn-
um fjölmiðla,“ segir Helgi. Skóg-
ræktar félagið hefur á fyrri stigum 
mótmælt grisjuninni í Öskjuhlíð 
harðlega, meðal annars í umsögn 
sinni til umhverfis- og samgöngu-
ráðs Reykjavíkurborgar í des-
ember 2011.

„Ég lít svo á að þetta sé hin 
mesta vitleysa,“ segir Helgi, sem 
telur að málið snúist ekki á nokk-
urn hátt um öryggismál þótt það 
sé kynnt á þann hátt. „Þetta hefur 
ekkert með öryggismál að gera, 
heldur takmarkanir. Eftir ein-

hver ár getur verið að í flugtaki í 
átt að Öskjuhlíð þurfi að takmarka 
þyngd í flutnings- og farþega-
vélum, sem mundi þá minnka hag-
kvæmni. Það eru einu áhrifin.“

Hann segir að trén sem eigi 
að grisja séu þau elstu og vöxtu-
legustu í Öskjuhlíðinni. Skóg-
ræktarfélagið hafi þegar útskýrt 
hvaða áhrif það mundi hafa á trén 
að klippa ofan af þeim – það mundi 
drepa þau eða stórskaða – og í raun 
telji hann að samkomulagið feli í 
sér að trén verði hreinlega felld.

„Þetta er stór hluti af Öskjuhlíð-
inni og fallegasti hlutinn af einni 
mestu útivistarperlu borgarbúa,“ 
segir hann. Spurður hvort Skóg-

ræktarfélagið geti beitt sér  frekar 
á einhvern hátt eftir að samkomu-
lagið hefur verið undirritað segir 
hann ljóst að baráttunni sé ekki 
lokið. „Ég held að þetta geti ekki 
gengið friðsamlega fyrir sig.“

Borgarfulltrúar Sjálfstæðis-
flokksins hafa mótmælt  þessari 
grisjun og fulltrúar flokksins 
í skipulagsráði, Gísli Marteinn 
Baldurs son og Hildur Sverrisdóttir, 
áréttuðu með bókun á fundi ráðsins 
fyrr í mánuðinum að þetta sýndi 
að flugvöllurinn væri of frekur í 
umhverfi sínu í miðborginni.

Ekki náðist í Ögmund Jónasson 
innanríkisráðherra í gær.

 stigur@frettabladid.is

Skógrækt telur grisjun 
í Öskjuhlíð „vitleysu“
Samkomulag um að grisja elstu og stærstu trén í Öskjuhlíð í þágu Reykjavíkur-
flugvallar kemur eins og skrattinn úr sauðarleggnum, að sögn framkvæmdastjóra 
Skógræktarfélags borgarinnar. Hann segir það ekkert hafa með flugöryggi að gera.

ÖSKJUHLÍÐIN  „Þetta er stór hluti af Öskjuhlíðinni og fallegasti hlutinn af einni 
mestu útivistarperlu borgarbúa,“ segir framkvæmdastjóri Skógræktarfélagsins um 
fyrirhugaða grisjun. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELMHELGI GÍSLASON



- snjallar lausnir

Wise nafnið hefur verið notað um 
árabil á mörgum af okkar lausnum.

Með breytingunni erum við fyrst og 
fremst að styrkja vörumerkið Wise og 
samræma markaðsstefnu okkar.

Við hlökkum til ánægjulegs samstarfs.

Maritech hefur nú 
breytt nafni sínu í Wise

Gold Enterprise Resource Planning
Silver ndependent Software Vendor ( SV)

Wise lausnir ehf.
Borgartún 26, 105 Reykjavík » Hafnarstræti 102, 600 Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  www.wise.is



22. apríl 2013  MÁNUDAGUR| FRÉTTIR | 10

Allir flokkarnir vilja 
efla landgræðslu
Umhverfismál ber ekki hátt í stefnuskrám flokkanna að þessu sinni. Fréttablaðið þurfti að 
leita misdjúpt í samþykktum þeirra til þess að finna eitthvað um málaflokkinn. 

Umhverfismál ber ekki hátt í þessari 
kosningabaráttu og kjósendur þurfa 
að leggja í nokkra rannsóknarvinnu 
til að fræðast um stefnu flokkanna í 
þeim málaflokki. Kjósendur  virðast 
þó hafa meiri áhuga á umhverfis-
málum en flokkarnir, en í könnun 
sem Fréttablaðið og Stöð 2 gerðu kom 
fram að þau væru kjósendum mikil-
vægari en málefni verðtryggingar 
og Evrópusambandsins, svo dæmi 
séu nefnd.

Þeir flokkar sem hafa samþykkt sér-
staka kosningastefnu, sem finna má á 
netinu, minnast varla á um hverfis-
mál. Þau er til dæmis ekki að finna 
í kosningaáherslum Framsóknar-
flokksins og sé leitarorðið „umhverfi“ 
notað í kosningaáherslum Sjálfstæðis-
flokksins finnast aðeins setningar um 
starfsumhverfi fyrirtækja.

Stefna Bjartrar framtíðar í mála-
flokknum rúmast í sjö orðum: 
 Verndum umhverfið. Verum um-
hverfis væn. Græn í gegn. Eflaust eru 
fáir sem ekki geta skrifað upp á hana, 
þótt kannski sé vafa undirorpið hvað 
það þýði að vera græn í gegn.

Píratar hafa ekki samþykkt neina 
stefnu í málaflokknum og umræðu-
þráður um umhverfismál á þingi 
þeirra, en það er tæki sem flokkurinn 
notar til að ræða og samþykkja stefnu 
sína á netinu, er auður.

Landsfundasamþykktir
Flokkarnir hafa hins vegar  flestir 
samþykkt sér ítarlega stefnu í 
umhverfismálum á landsfundum 
sínum. Þar er að finna útfærða stefnu 
þeirra í málaflokknum og ýmis-
legt sem kjósendur geta nýtt sér til 
að taka ákvörðun í vor, ætli þeir að 
láta afstöðu til umhverfismála ráða 
atkvæði sínu.

Þegar stefna flokkanna er borin 
saman kemur í ljós að þar er víða 
sami tónn sleginn. Þó ber nokkuð á 
milli hvað áherslur varðar.

Vinstrihreyfingin – grænt fram-
boð hefur samþykkt ítarlega stefnu 

í málaflokknum, enda skilgreinir 
flokkurinn sig sem umhverfisflokk. 
Þar er sjálfbær þróun lykilatriðið 
og segir þar að hún sé ein af grunn-
stoðum flokksins. „Hún vísar til sam-
eiginlegrar ábyrgðar okkar á því sam-
félagi sem við búum í og til ábyrgðar 
okkar gagnvart komandi kynslóðum.“

Samfylkingin segir umhverfis vitund 
vera forsendu jafnaðarstefnu á 21. öld-
inni. Flokkurinn leggur mikið upp úr 
grænu hagkerfi, en ríkis stjórnin hefur 
meðal annars lagt áherslu á það og 
Alþingi lét meðal annars vinna viða-
mikla skýrslu um málið. Með grænu 
hagkerfi er vísað til „hagkerfis sem 
leiðir til aukinna lífsgæða um leið og 
dregið er verulega úr umhverfislegri 
áhættu og röskun vistkerfa,“ eins og 
segir í umræddri skýrslu.

Framsóknarflokkurinn ítrekar það 
í stefnu sinni að hann vilji stjórnar-
skrárákvæði um að auðlindir eigi 
að vera í eigu þjóðarinnar, en á 
heimasíðu flokksins segir að það 
hafi ranglega verið borið upp 
á hann að svo sé ekki. Þar er 
rætt um að nýta náttúruauð-
lindir landsins af varúð og 
virðingu, en þó verði að 
nýta þau tækifæri sem til 
staðar eru, til að mynda 
með olíuvinnslu á Dreka-
svæðinu.

Sjálfstæðisflokkurinn er 
eini flokkurinn sem fléttar 
arðsemi og hagkvæmni inn 
í umhverfisstefnu sína.

Sátt um uppgræðslu
Hæpið er að umhverfismál muni 
vefjast fyrir stjórnmálaflokk-
unum, þegar til stjórnar-
myndunar kemur. Það 
væri þó líklega helst í 
virkjanamálum, en það 
er nokkuð athyglisvert 
hve lítið flokkarnir ræða 
um þau mál. Björt fram-
tíð er þó býsna skýrmælt 
þegar hún segir að frekari uppbygg-
ing álvera sé ekki skynsamleg.

Flokkarnir munu hins vegar ekki 
eiga í vandræðum með að ná saman 
um landgræðslu, en allir leggja þeir 
mikið upp úr henni, nema Björt 
 framtíð.

Landgræðslan virðist því enn 
vera leiðarstefið í umhverfisvernd á 
Íslandi, en segja má að á 20. öldinni 
hafi umhverfismál að langmestu leyti 
snúist um hana. Í það minnsta er ljóst 
að umhverfismál eru ekki ofarlega í 
huga flokkanna nú um stundir.

Hún [sjálfbær þróun] 
 vísar til sameiginlegrar 

ábyrgðar okkar á því sam-
félagi sem við búum í og til 

ábyrgðar okkar gagnvart 
komandi kynslóðum.

Úr samþykkt VG um umhverfismál

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

2013 STÓRU KOSNINGAMÁLIN–  UMHVERFISMÁL

➜ Fara gætilega í uppbyggingu í vatnsafli og jarðvarma og efla 
rannsóknir á öðrum orkukostum.

➜ Móta framleiðslustefnu í lífrænum landbúnaði.
➜ Efla landgræðslu.
➜ Fjárfesta í þjóðgörðum og setja stjórnsýslu þeirra undir einn 

hatt.
➜ Efla græna hagkerfið með fjárfestingum ríkisvaldsins og 

aðgerðum í samvinnu við atvinnulífið.
➜ Stórefla opinbert eftirlit með því að lögum um umhverfis- og 

mengunarmál sé fylgt.
➜ Marka stefnu um olíuleit á Drekasvæðinu.

EFLING GRÆNA 
HAGKERFISINS

➜ Sjálfbær þróun ein af grunnstefnum flokksins.
➜ Vinna markvisst gegn hlýnun lofthjúps jarðar af manna-

völdum.
➜ Hraða vinnu við friðlýsingar svæða í 2. áfanga Ramma-

áætlunar.
➜ Draga úr neyslu og leggja áherslu á endurvinnslu og endur-

nýtingu.
➜ Efla varnir gegn mengun frá jarðhitavirkjunum.
➜ Vinna eftir samningi SÞ um líffræðilega fjölbreytni og 

evrópska landslagssáttmálanum.
➜ Stórauka rannsóknir á umhverfisáhrifum ferðamennsku.
➜ Efla landgræðslu.

SJÁLFBÆR ÞRÓUN 
LYKILATRIÐIÐ

➜ Vernda umhverfið. Vera umhverfisvæn. Græn í gegn.
➜ Minnka sóun og auka endurvinnslu.
➜ Efla umhverfisvænar samgöngur.

GRÆN Í 
GEGN

➜ Nýta náttúruauðlindir af varúð með sjálfbærni að leiðarljósi.
➜ Gera Ísland sem mest óháð innflutningi orkugjafa, til dæmis 

með olíuvinnslu á Drekasvæðinu.
➜ Þróa betur endurnýjanlega orkugjafa.
➜ Efla landgræðslu.
➜ Auka langtímasýn á sem flestum sviðum og marka stefnu um 

landnotkun.
➜ Setja lög um rétt almennings til heilnæms umhverfis og 

ómengraðra matvæla.
➜ Ísland verði í fararbroddi á alþjóðavísu um hnattræna um-

hverfisvernd.

AUKA 
LANGTÍMASÝNINA

➜ Arðbær nýting á auðlindum í takt við umhverfissjónarmið. 
Nýtingarréttur verði í höndum einkaaðila sem greiði hóflegt 
og sanngjarnt nýtingagjald.

➜ Tryggja aðgang að góðu drykkjarvatni með vatnsvernd.
➜ Tryggja gott aðgengi að landi til útivistar.
➜ Breyta Rammaáætlun í takt við upphaflegar tillögur sér-

fræðinga.
➜ Nýta einkaframtakið í náttúruvernd en heimila gjaldtöku 

náttúruperlna.
➜ Afnema nýsett náttúruverndarlög.
➜ Efla landgræðslu.

SKYNSAMLEG 
NÝTING AUÐLINDA
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Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Staðreyndirnar tala!
– Borgaðu minna!

Vörunr. Vöruheiti Byko  kr. Múrbúðin kr. mismunur

 200071 Tactix nippiltöng 250mm 2.090 1.290 62,02%

 205233 Tactix síll 100mm 919 390 135,64%

 205431 Tactix skrúfjárnasett 2 stk 709 440 61,14%

 206005 Tactix 9 stk sexkantasett 1.468 1.190 23,36%

 210003 Tactix skiptilykill 82 þykkur 2.290 1.390 64,75%

 210005 Tactix skiptilykill 10” þykkur 2.790 1.790 55,87%

 210007 Tactix skiptilykill 12” þykkur 3.890 2.390 62,76%

 215427 Tactix þvinga 300X120mm 2.588 1.990 30,05%

 215605 Tactix einnarh.þvinga 600mm 2.774 1.890 46,77%

 217001 Tactix draghnoðstöng  1.490 1.490 0,00%

 217025 Tactix draghnoðstöng gorma 8.190 4.995 63,96%

 221053 Tactix klaufhamar 20oz (ESTW) 4.090 2.595 57,61%

 221073 Tactix klaufhamar 16OZ 2.090 1.345 55,39%

 221213 Tactix klaufhamar tré 16oz 899 899 0,00%

 225011 Tactix sporjárn 6mm 1.250 890 40,45%

 225015 Tactix sporjárn 10mm 1.350 840 60,71%

 225021 Tactix sporjárn 19mm 1.450 940 54,26%

 225025 Tactix sporjárn 25mm 1.550 995 55,78%

 225031 Tactix sporjárn 38mm 1.850 1.160 59,48%

 225053 Tactix sporjárnasett 3 stk 2.790 2.790 0,00%

 230033 Tactix dúkknálasett 3 stk 1.550 665 133,08%

 265025 Tactix handsög 550mm Polish 1.790 1.790 0,00%

 265025 Tactix handsög 650mm Polish 1.790 1.790 0,00%

 266011 Tactix bakkasög 300mm 999 999 0,00%

 267007 Tactix járnsög 12” 2.590 1.690 53,25%

 284301 Tactix sogskál 1 platti 649 649 0,00%

 300001 Tactix þjöl flöt 200mm 919 590 55,76%

 300003 Tactix Þjöl rúnuð 20mm 819 520 57,50%

 300009 Tactix þjöl þríhyrnd 200mm 919 590 55,76%

 301003 Tactix raspur rúnn 200mm 495 495 0,00%

 301005 Tactix raspur hálfrún 200mm 919 590 55,76%

 405001 Tactix prufuskrúfjárn 140mm 249 249 0,00%

 680002 Onsite gormaþvingur Sett 22 stk 1.565 1.090 43,58%

Ef allar vörurnar eru keyptar  kr. 61.770 43.406 42,31%

Múrbúðin hóf sölu á vörumerkinu Tactix í mars 2012,  
nokkru síðar hóf Byko sölu á sömu vörum.

Í nóvember á síðasta ári tilkynnti framleiðandi Tactix 
Múrbúðinni að stórfyrirtæki hefði fengið einkaumboð til að 
selja Tactix vörur á Íslandi. Er það gott fyrir neytendur? 

Múrbúðin er tilbúin til að opna bækur sínar til að sýna fram 
á að verð eru óbreytt frá upphafi og með fullri álagningu.

SAMA VARA FRÁ SAMA BIRGJA!
1. Verðmismunurinn er 42% ef keypt 

er eitt stykki af hverri Tactix vöru í 
verslunum Múrbúðarinnar og Byko.

2. Samanburðurinn byggist á öllum 
Tactix vörum sem bæði eru til sölu í  
verslunum Múrbúðarinnar og Byko. 

Verðkönnunin var gerð dagana 17-19/4 2013

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18

Akureyri Furuvöllum 15. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-14

2012
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Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is

Í anda Asíugáttarinnar sem ég hef þróað 
sem utanríkisráðherra undirritaði ég í 
Peking sl. þriðjudag fríverslunarsamning 
við Kína. Ísland er fyrsta Evrópuþjóðin 
sem nær þessum sögulega árangri. Allar 
þjóðir í Evrópu standa hins vegar í biðröð 
eftir því að gera slíkan samning því hann 
skapar störf, og lækkar verð til neytenda.

Um leið eigum við í viðræðum gegnum 
EFTA um fríverslun við Indland,  Malasíu, 
Víetnam, og höfum lagt drög að  við ræðum 
við Taíland og Mjanmar. Ástæðan er 
sú, að öll þessi lönd eru á fljúgandi ferð 
í efnahagsmálum. Strax árið 2020 mun 
Kína verða stærra efnahagsveldi en 
Bandaríkin, og síðar á öldinni er spáð 
að Indland yfirtaki Bandaríkin líka. Í 
löndum Asíugáttarinnar fjölgar millistétt-
inni hröðum skrefum. Hún verður drifafl 
neyslu og hagvaxtar á þessari öld. Ég lít á 
Asíugáttina sem leið til að skapa nýræktir 
fyrir íslenska framleiðslu á næstu árum 
og áratugum.

Fríverslunarsamningurinn við Kína 
skapar störf og býr til markaði fyrir jafnt 
hefðbundna framleiðslu sem splunkuný 
tækifæri. Ef Íslendingar spila rétt úr 
sínum kortum geta þeir þróað sterkan 
markað fyrir hefðbundnar fiskafurðir. Nú 
þegar hafa frosin þorskflök náð táfestu á 
kínverska markaðnum og með niðurfell-

ingu tolla á íslenskan fisk gæti kínverski 
markaðurinn reynst haldreipi fyrir hefð-
bundnar afurðir andspænis miklu fram-
boði á þorski úr Barentshafi.

Afurðir sem hafa verið lítils virði, s.s. 
grásleppuhveljur og sæbjúgu, skapa þar 
gríðarleg verðmæti. Um leið er í Kína 
vaxandi markaður þar fyrir hvers konar 
íslenskt kjöt, heilnæmar mjólkurafurðir 
eru þar eftirsóttar, og Guðni Ágústsson 
ætti því að geta selt þar allt skyr Íslands.

Um leið verða til ómæld tækifæri fyrir 
háþróaða iðnaðarframleiðslu eins og 
tölvuleiki, gervifætur og matvælatengd 
tæki, og gleymum ekki því að afnám 17% 
tolla á koltrefjar mun laða fjárfesta til 
Íslands til að framleiða þetta framtíðar-
efni í bíla og flugvélar inn á Kína. 

Það kemur hins vegar ekkert af sjálfu 
sér. Samningurinn opnar gríðarleg tæki-
færi og með honum ná Íslendingar for-
skoti umfram aðrar þjóðir. Það er undir 
Íslendingum sjálfum komið hvernig úr 
honum verður spilað.

Sögulegur Kínasamningur
VIÐSKIPTI

Össur 
Skarphéðinsson
utanríkisráðherra

➜ Fríverslunarsamningurinn við 
Kína skapar störf og býr til markaði 
fyrir jafnt hefðbundna framleiðslu 
sem splunkuný tækifæri. 

Pósthólf 8409     128 Reykjavík     www.if i.is  

IÐNFRÆÐINGAFÉLAG 
ÍSLANDS

Iðnfræðingafélags Íslands
verður haldinn á morgun 23. apríl, 

kl. 20.00 í verkfræðingahúsinu að Engjateigi 9.

Aðalfundur

Sáttafundur á Skjánum?
Það er vægt til orða tekið að 
undanfarið hafi andað köldu á milli 
Bjarna Benediktssonar, formanns 
Sjálfstæðis flokksins, og Friðriks Frið-
rikssonar, framkvæmdastjóra  Skjásins, 
eiginmanns Elínar Hirst, og fyrr-
verandi formanns kosninga stjórnar 
flokksins í Kraganum. Friðrik sendi 
Bjarna bréf í tvígang með hvatningu 
um að hann segði af sér, sem Bjarni 
gerði ekki, og eftir að það varð 
ljóst þá sagði Friðrik sjálfur sig 
úr kjörstjórninni. Það þótti því 
sæta nokkrum tíðindum þegar 
Bjarni mætti í húsakynni 
Skjás eins á föstudaginn var og 
settist niður með Friðriki á 
skrifstofu hans í rúma 
klukkustund. Ekki er 

vitað hvað fór þeim á milli en líklega 
er frambjóðandanum Elínu létt.

Mikilvæg Samfylking
Árni Páll Árnason var á beinni línu hjá 
DV í gær og lagði þar mikla áherslu á 
að Samfylkingin kæmist í ríkisstjórn 
á næsta kjörtímabili. Það er svo sem 
ekki óeðlilegt af flokksformanni. 
Hins vegar blasir við, ef eitthvað er 
að marka fylgiskannanir, að 

Samfylkingin verður 
tæpast í ríkisstjórn 
öðruvísi en að þar 
sitji með henni 
annaðhvort Sjálf-

stæðisflokkur eða 
Framsókn.

Spilltar turtildúfur
Þess vegna var forvitnilegt að fylgjast 
með Árna sverma fyrir kollegum 
sínum Bjarna og Sigmundi. Hann 
sagði þá vera eins og „turtildúfur 
í tilhugalífi þessa dagana“, sem 
er ekki svo fjarri lagi, en var ekki 
beint spenntur fyrir samstarfi 
þeirra tveggja. „Að óbreyttu stefnir 
í gamaldags spillingarstjórn,“ sagði 
Árni. Mikilvægt væri að Samfylkingin 
fengi nægt fylgi til að geta komið í 
veg fyrir að Framsókn og Sjálfstæðis-
flokkur endurvektu stjórn „sérhags-
muna og einangrunarstefnu“. Bjarni 
og Sigmundur hljóta að iða í skinn-

inu að mynda ríkisstjórn með 
manni sem talar svona 

hlýlega til þeirra.
 stigur@frettabladid.is

E
nglar alheimsins, sem nú eru til sýningar í Þjóð-
leikhúsinu, fá fullt hús í Fréttablaðinu í dag; fimm 
stjörnur. Uppsetning Þorleifs Arnar Arnarssonar, 
leikstjóra sýningarinnar, er stórbrotin og svo miklu 
meira en bara leiksýning. Þarna er sett á stóra svið 

Þjóðleikhússins túlkun leikhópsins á skáldsögu Einars Más 
Guðmundssonar og einnig kafað ofan í tilurð bókarinnar. Þá 
eru viðbrögð okkar samfélags við bókinni krufin; til dæmis 
að gera úr bókinni bíómynd. Hún er krufin og afstaða okkar 
til myndarinnar sömuleiðis. Þessu er svo öllu hlaðið ofan 
á hugmyndir okkar um geðsjúka, þeirra heim og okkar, 

þannig að eftir situr stórkost-
legt listaverk sem byggir á 
þessari merkilegu sögu sem 
snertir okkur öll. 

Saga Einars Más hefur 
lengi haft mikil áhrif á okkur 
Íslendinga. Við vitum öll að 
Kleppur er víða. Í dag er 

jafnvel hægt að fullyrða að Kleppur sé alls staðar á Íslandi. 
Við erum sögð eiga tilkall til heimsmeta í áti á ákveðnum 
geðlyfjum. Það segir sína sögu.

Í Englum alheimsins er sögð saga klepparans,  manneskju 
sem missir vitið og á ekki afturkvæmt. Við skulum hafa 
í huga að sú saga er ekki úr fjarlægri fortíð. Hún á enn 
fullt erindi því þótt margt hafi breyst til batnaðar virðist 
 ástandið ekkert batna.

Þegar skáldsagan Englar alheimsins kom út fyrir  tuttugu 
árum voru tólf hundruð Íslendingar yfir sjötíu og fimm 
 prósent öryrkjar vegna geðsjúkdóma. Þetta var fólkið 
á örorkubótunum eða listamannalaunum, eins og Páll í 
 Englunum kallar bæturnar. Í dag telur þessi fyrrnefndi 
hópur yfir sex þúsund manns. Það eru jafn margir og búa á 
Selfossi.  Kleppur er hér enn og hann hefur stækkað mikið. 

Á Kleppi sjálfum, sjúkrahúsinu, hefur vissulega margt 
breyst síðustu áratugi. Það er samt hryllileg staðreynd að 
fjórir af hverjum fimm sjúklingum á Kleppi eru fastir þar 
þótt þeir hafi lokið meðferð. Þetta eru einstaklingar sem 
er ekki hægt að útskrifa á götuna heldur þyrftu á sérstöku 
búsetuúrræði að halda. Þetta er verst setti sjúklingahópur-
inn. Eftir sex mánuði á sjúkrahúsi missa sjúklingar örorku-
bæturnar og læsast inni í vítahring sem fáum tekst að rjúfa. 

Flestir þessara sjúklinga eru á aldrinum 20 til 40 ára. 
Þetta er ungt fólk sem á skilið betra. Í Fréttablaðinu í fyrra 
kom fram að tuttugu einstaklingar væru fastir á Kleppi 
eftir að hafa lokið endurhæfingu. Ástandið hér á suðvestur-
horninu er verst hjá þeim sjúklingum sem eiga lögheimili 
annars staðar en í Reykjavík eða Reykjanesbæ. 

Í fréttum okkar í fyrra var Halldór Kolbeinsson, yfir-
læknir á Kleppi, harðorður í garð sveitarfélaganna og sagði 
þau standa mjög illa að málefnum geðfatlaðra.

Við getum gert svo miklu betur. Saga Einars Más, sem 
hann byggði á ævi bróður síns, Pálma Arnar, kemur okkur 
enn við. Bæði á bókasafninu, í bíómyndinni, í Þjóðleikhúsinu 
og úti í þjóðfélaginu. Okkur Íslendingum er umhugað um að 
betur sé hlúð að okkar fólki sem missir vitið. 

Stórkostleg leiksýning í Þjóðleikhúsinu:

Kleppur er hér enn
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FYRIR FÓLKIÐ Í LANDINU

HÆRRI LAUN KVENNASTÉTTA„
– ÞESS VEGNA KÝS ÉG VG“

KATRÍN LILJA ÆVARSDÓTTIR 
LEIKSKÓLAKENNARI, SUÐUREYRI

Ég man eftir fyrstu paprikunni 
sem ég sá og ég man enn þá 
bragðið af henni. Hún var græn 
– og þannig voru þær lengi því 
að Litanefnd landbúnaðarvara 
sá enga nauðsyn á því að leyfa 
rauðar paprikur og afgreiddi 
það erindi ekki fyrr en  nokkrum 
árum síðar, með miklum sem-
ingi. Svo komu þær gulu og 
loks þessar appelsínugulu, eftir 
mikið japl, jaml og fuður. 

Fyrsta paprikan. Frjáls lyndur 
og umbótasinnaður fulltrúi í 
Landbúnaðarráði, Egon Krens-
son að nafni, hafði í andar-
taks veiklyndi ákveðið að leyfa 
 ræktun á þessum grænvexti í 
Garðyrkjuskólanum; þetta var 
hættuspil, eins og að leyfa Bítl-
ana í Austur-Þýskalandi, eftir 
þetta varð ekki aftur snúið. Hið 
löggilta vísitölugrænmeti – gul-
rófur, kartöflur og gulrætur – 
var ekki lengur eitt á boðstólum. 
Við höfðum komist á bragðið. 

Ég man það. Fyrsta paprikan 
sem ég smakkaði var græn á 
bragðið. Hún var ekki beinlínis 
bragðgóð – svolítið römm, ein-
kennilega beisk – mér fannst 
þetta þýðingarmikið bragð. Það 
var útlenskt. Það gæti aldrei 
gengið með lifrarpylsu eða 
 sviðum, siginni ýsu eða ora-
fiskibollum – íslenska súldar-
matnum – það var jörð og sól 

í þessu bragði; maður fann 
streyma um sig eitthvert nýtt 
vítamín. Maður áttaði sig á því 
að maður yrði að fá þessa nær-
ingu til að þrífast. 

Þetta var bragðið af öðruvísi-
heitunum.

Blessuð höftin
Egon Krensson var aldrei til 
þótt hann væri á annarri hverri 
þúfu í íslenska stjórnkerfinu 
árum saman. Og ég skrökvaði 
þessu um Litanefnd Landbún-
aðarvara þó að við getum öll 
séð fyrir okkur kallana í þeirri 
nefnd; sömu haftakommissarana 
og töldu fullgott ofan í okkur 
finnska hringrotskartöfluhroð-
ann á Framsóknaráratugnum. 
Hér voru höft – en við þau unað 
samkvæmt boðorðinu „vont en 
það venst“. Þau voru innleidd á 
fjórða áratugnum í kreppunni 
miklu af stjórn hinna vinnandi 
stétta í neyðarástandi en hurfu 
aldrei alveg vegna þess að það 
hentaði forréttindastéttum að 
hreiðra um sig kringum þetta 
fyrirkomulag. Þannig er það 
alltaf með höft. Smám saman 
varð hér til valdakerfi kringum 
þau – og Framsóknarflokkur og 
Sjálfstæðisflokkur byggðu upp 
kerfi hyglunar og úthlutunar á 
gæðum til útvalinna. 

Höftin eru, rétt eins og verð-
bólgan, að sumu leyti inngróin 
íslenskum hugsunarhætti og 
menningu. Við þekkjum þau. 

Íslendingar hafa upp til hópa 
alveg gríðarlegt vit á efnahags-
málum. Segja má að hver og einn 
einstaklingur hafi komið sér upp 
sinni sérstöku útfærslu á lausn á 
„lánavanda  heimilanna“ sem svo 

er kallaður, og jafnvel kominn í 
framboð til að afla sinni sérleið 
fylgis. Þessu viti fylgir mikil 
braskþörf, sem kannski hefur 
ekki fengið að blómstra nægilega 
í tíð núverandi ríkis stjórnar, 
þörf til að spekúlera og spá í 
hlutina. Þetta er hinn innbyggði 
verðbólgu- og gengisfellingaviti 
sem hefur legið úti í kompu um 
hríð en er nú verið að pússa í 
öllum  hornum; þessi hárfíni sans 
fyrir því hvenær maður á að fá 
sér nýjan bíl, selja, kaupa, leigja 
– braska. 

Margt bendir til þess að sú 
ríkisstjórn sem fólk ætlar að 
kjósa muni reyna að aðlagast 
núverandi gjaldeyrishöftum á 
komandi árum og jafnvel ára-
tugum; vont en það venst og svo 
haldið á gamalkunnar íslenskar 
sérleiðir í efnahagsmálum. 

Öðruvísiheitin …
En við vorum trúi ég að tala 
um paprikur. Ég er frá annarri 
öld, úr annarri vídd, heimurinn 
var annar þegar ég var að alast 
upp, sumt var kannski betra þá 
en það voru sem sé engar papr-
ikur í boði fyrr en ég var orðinn 
unglingur. Nú eru útlönd hérna 
í smellfæri í tölvunni minni og 
rútufarmar túrista hér í grennd-
inni á Álftanesi að svipast um 
eftir hinum fræga forseta sem 
setti alla bankamennina í fang-
elsi og fann upp hitaveituna; 
hillur verslana eru fullar af 
útlendum varningi og ís lenskir 
listamenn fara um heiminn 
við mikinn fögnuð. Landinu 
verður ekki lokað aftur. Það er 
úrlausnarefni stjórnmálamann-
anna okkar að finna þessu flæði 

milli eyjunnar okkar og annarra 
landa farsælan farveg. 

Það er ekki einfalt mál. 
Hömlu laus innflutningur á fram-
leiðslu matvælarisa heimsins 
sem aðrir geta ekki keppt við 
í verði, en fara um fátæk lönd 
eins og plága og eignast þar 
auðlindir allar til að selja fólki 
það sem það á með réttu sjálft – 
það er kannski ekki í anda þess 
sem okkur dreymir um. Sagan 
um litlu grænu paprikuna er 
heldur ekki um það. Hún er um 
holl áhrif að utan sem verða að 
fá að flæða hér um og gera það 
ekki nema með því að aflétta 
innflutningshöftum í eitt skipti 
fyrir öll. Hún er um útlönd á 
Íslandi. Hún er um litadýrðina 
sem aldrei má vera háð nefnda-
leyfum heldur fæst bara með 
gróskunni og athafnafrelsinu. 
Hún er um möguleikana sem 
Íslendingar eiga í heiminum: 
hvernig þessi litla skrýtna þjóð 
á sínum endalausu sérleiðum 
getur til dæmis spjarað sig með 
matvælaframleiðslu í gróður-
húsum sem manni skilst að njóti 
ekki nema brots af þeim fríð-
indum sem álvinnslunni býðst. 

Hún er um nauðsyn þess að 
leggja rækt við öðruvísiheitin.

Litla græna paprikan
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Höftin eru, rétt eins 
og verðbólgan, að 

sumu leyti inngróin ís-
lenskum hugsunarhætti og 
menningu. Við þekkjum 
þau. 

AF NETINU
Bjarni á móti

Bjarni Benediktsson hefur nú 
á fáeinum dægrum tekið mjög 
afdráttarlausa og harða afstöðu 
gegn því að lokið verði við aðildar-
viðræður að ESB og samningur 
lagður í þjóðaratkvæði. Þó hefur 
meirihluti þjóðarinnar lýst vilja til 
þess í skoðanakönnunum. Nú tekur 
hann ekki einu sinni í mál að halda 
þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort 
viðræðunum skuli haldið áfram. 
Nei, nú á bara að hætta viðræðum. 
Einn, tveir og þrír. Það þýðir að 
þjóðin verður svipt því tækifæri 
næstu 30 árin að komast að því 
hvort aðild myndi henta okkur. Og 
á meðan verðum við með okkar 
ónýta gjaldmiðil og okkar óstöðug-
leika. 

http://www.pressan.is/illugi

Illugi Jökulsson

Kjaft æði um dverga
Ég hef séð hvernig Erla Stefáns-
dóttir dritar niður dvergabyggð 
eftir pöntun til að þjóna eftirspurn 
markaðarins og hvernig fólk sem 
ég taldi skynsamt, fær glýju í 
augun af gleði yfir dverga- og álfa-
mergð í nærsamfélagi sínu. Ég veit 
að þetta er krúttlegt og gott fyrir 
ferðamennsku hérna og hagvöxt 
gjaldþrota bæjarfélags en einhvers 
staðar verður að draga mörkin 
og spyrna við þessu afbrigði 
fávitavæðingarinnar. Hingað og 
ekki lengra. Ég skal með glöðu 
geði berjast á móti vegalagningu 
um Gálgahraun. En ég tek ekki 
þátt í þessu kjaftæði um dverga og 
álfa. Þetta er orðið ágætt. 

http://www.malbeinid.word-
press.com

Gísli Ásgeirsson
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AF NETINU
Kylfur og haglabyssur

Hvað á Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson við, þegar hann segir, 
að bezt sé að beita kylfunni? Og 
hvernig dettur Frosta Sigurjóns-
syni í Arctica í hug að segjast 
eiga haglabyssu heima? Og hvers 
vegna tekur Eygló Harðardóttir 
undir óðra manna rugl? Er eitt-
hvað ekki í lagi hjá Framsókn? 
Hví eru þeir foringjarnir að tala 
eins og Framsókn sé „Blut und 
Boden“ flokkur?

http://www.jonas.is

Jónas Kristjánsson

Vantraust til þingmanna er 
á vissan hátt skiljanlegt. 
Harkalegur niður skurður 
heilbrigðisþjónustu á 
landsbyggðinni er  mönnum 
í fersku minni. Raunar 
hefur sparnaður og „hag-
ræðing“ í mörg ár verið 
fyrsta boðorðið. Vanda-
málunum mætt með niður-
skurði en ekki nýsköpun; 
með frösum en ekki fram-
kvæmdum. En má vera að 
núna liggi á borði fram-
kvæmdavaldsins gullið 
tækifæri til að breyta 
frösum í framkvæmdir? 
Byggja upp traustið?

Lítil nýliðun heimilis-
lækna, einkum á lands-
byggðinni, hefur farið hátt 
í umræðunni en sjúkra-
hús á landsbyggðinni hafa 
einnig glímt við mönn-
unarerfiðleika. Þeir erfið-
leikar munu að óbreyttu 
einungis vaxa. Raunar 
glímir heilbrigðisþjónusta 
utan þéttbýlis við  svipuð 
vandamál í  mörgum 
löndum. Því er unnið að 
verkefninu „Recruit and 
Retain“ sem er samstarfs-
verkefni Íslands, Skot-
lands, Írlands, Noregs, 
Svíþjóðar, Grænlands og 
Kanada og er það hluti af norður-
slóðaáætlun ESB.

Starf læknis „í  héraði“ 
er um margt frá brugðið 
starfinu „á mölinni“. 
Stuðningur annarra sér-
greina og stoðstétta 
er minni svo þekking 
„héraðs læknisins“ og 
úrræði þurfa að vera víð-
feðmari; þekking úr öðrum 
sérgreinum læknisfræð-
innar, þekking úr öðrum 
fræðigreinum, þekking 
á staðháttum svæðisins 
sem hann þjónar. Vakta-
byrði er almennt meiri og 
vandamál fjölbreyttari en 
félagslegur og faglegur 
stuðningur minni. Einnig 
er munur á þjónustu þegum 
í dreifbýli og þéttbýli. 
Alvarleg umferðarslys eru 
algengari, vinnuslys tengd 
háskalegum vélum, efnum 
eða skepnum eru algengari 
og alvarleg frítímaslys s.s. 
tengd útivist eða torfæru-
tækjum eru einnig algeng-
ari. Aldursamsetning íbúa 
er oft önnur auk annarra 
félags- og efnahagslegra 
þátta.

Áskorun til ráðherra
Í mörgum löndum hafa 
læknar sérmenntað sig til 
að mæta þessum kröfum 

og fengið viðurkenningu í „rural 
medicine“. Þannig hefur náðst að 

byggja upp læknisþjónustu ýmist 
með auknum akademískum eða 
félagslegum stuðningi, fjárhags-
legum ívilnunum eða öðrum sér-
tækum aðgerðum. Sem dæmi má 
nefna Kanada, Noreg og Ástralíu.

Á síðasta aðalfundi Læknafélags 
Íslands var einróma samþykkt 
áskorun til velferðarráðherra um 
„að binda í reglugerð heimild til 
að læknir með sérfræðileyfi geti 
fengið viðurkennda undirsérgrein-
ina dreifbýlislækningar“ og hvaða 
skilyrði þurfi að uppfylla til þess.

Þessi áskorun er mikilsvert 
framlag læknastéttarinnar til 
þess að bregðast við vanda lands-
byggðarinnar sem hvetur jafn-
framt til þess að byggð verði 
upp sérhæfð kennsla á þessu 
sviði. Það frumkvæði sem felst 
í ofangreindri áskorun er þann-
ig merkilegt og mikilvægt skref 
til uppbyggingar heilbrigðisþjón-
ustu, fræðasamfélags og byggða-
þróunar og vel til þess fallið að 
snúa vörn í sókn. 

Við brýnum því verðandi þing-
menn og ráðherra til að svara 
áskorun Læknafélagsins snöfur-
mannlega. Það yrði þeim til ævar-
andi vegsauka.

Frasa eða framkvæmdir?
HEILBRIGÐIS-
MÁL

Ásgeir 
Böðvarsson

Eyjólfur 
Þorkelsson

Jón Pálmi 
Óskarsson
læknar og fulltrúar 
í Stýrihóp um 
héraðslækningar

Í ágætri grein sinni á dög-
unum skrifaði Bolli Pétur 
Bollason (Frétta blaðið 
30.3.2013) að velferðin 
væri í eðli sínu hugsjón sem 
byggði á gömlum gildum 
um umhyggju, sjálfræði og 
ábyrgð. Orð Bolla eru mikil-
væg og sagt er að lesa megi 
þroska hvers samfélags úr 
því hversu vel er hlúð að 
hugsjón velferðarinnar. 

Við þurfum skarpa sýn 
á velferð aldraða. Með 
betri þjónustu við aldr-
aða heima má auka sjálf-
stæði og lífsgæði og draga 
úr þörf fyrir dýrari þjón-
ustu. Ný rannsókn sýnir að slík 
þjónusta er minni hérlendis en í 
nágranna löndum og stór hópur 
eldri borgara er háður dag-
legri umönnun fjölskyldu. Ófull-
nægjandi aðstoð í heimahúsum 
getur leitt til þess að hinn aldr-
aði leiti frekar eftir þjónustu á 
dvalar-  og hjúkrunarheimilum.

Margir á biðlista
Hér á landi eru fleiri hjúkrunar-
rými fyrir hvern íbúa en almennt 
tíðkast á Norðurlöndum, samt eru 
margir á biðlista eftir slíkri þjón-
ustu og leita annarra úrlausna. 
Skortur á úrræðum fyrir eldri 

borgara hefur áhrif á bráða-
þjónustu, t.d. Landspítala 
þar sem  aldraðir þurfa að 
þiggja dýra þjónustu sem 
oft hæfir ekki. Með sam-
stilltri heil brigðis þjónustu 
fyrir aldraða aukast lífs-
gæði og sóun minnkar. 

Björt framtíð leggur 
áherslu á að bæta þjónustu aldr-
aðra til að tryggja sjálfstæði og 
persónulega þjónustu og minnka 
þörf fyrir dvöl á stofnunum. 
Aðstoð ættingja er mikilvæg en 
getur ekki verið burðarás velferð-
arþjónustunnar, miklar  kröfur til 
ættingja geta haft neikvæð áhrif 
á daglegt líf fjölskyldunnar, jafn-
vel truflað atvinnuþátttöku og 
heilsu þeirra sem í hlut eiga.

Mannúð og virðing
Tryggja þarf hagkvæmar leiðir til 
að leysa skort á hjúkrunar rýmum 
fyrir aldraða og kanna möguleika 
til að nýta betur aðstæður sem eru 
fyrir hendi. Efla þarf samstarf 
heilsugæslu, heima hjúkrunar, 
hjúkrunarheimila og bráðaþjón-
ustu. Nýta þarf tækni enn betur, 
t.d. fjarlækningar, fjarhjúkrun og 
símaþjónustu sem eykur sjálfstæði 
einstaklinga og dregur úr þörf fyrir 
aðra þjónustu.

Skipulag velferðarþjónustu 
mótast af umhyggju, mannúð 
og virðingu fyrir hverjum og 
einum. Ábyrgð samfélagsins er 
að tryggja efnahagslegan stöðug-
leika, fjölbreytt atvinnulíf, rétt-
mætan arð af auðlindum og öguð 
vinnubrögð þannig að verðmæti 
skapist sem undirstaða velferðar. 
Ábyrgð og agi í efnahagsmálum 
er undirstaða velferðar. 

Velferð aldraðra og 
stöðugleiki

STJÓRNMÁL

Sigrún 
Gunnarsdóttir
lektor í hjúkrunar-
fræði, skipar 4. 
sæti á lista Bjartrar 
framtíðar í Reykja-
víkurkjördæmi 
suður

➜ Með betri þjón-
ustu við aldraða 
heima má auka sjálf-
stæði og lífsgæði og 
draga úr þörf fyrir 
dýrari þjónustu. 

➜ Þessi áskorun er mikils-
vert framlag læknastéttar-
innar til þess að bregðast við 
vanda landsbyggðarinnar …

STARFSFÓLK VÍB SVARAR SPURNINGUM UM SKRÁNINGU TM Í KAUPHÖLL ÍSLANDS

Almennt útboð á hlutum í TM hefst í dag, 22. apríl kl. 10 og stendur til kl. 16, 24. apríl 2013.
Hafðu samband í síma 440 4900 eða komdu í heimsókn á Kirkjusand. Við tökum vel á móti þér.

Þann 19. apríl boðaði VÍB til fundar um TM, fyrirkomulag 
útboðsins og skráningu almennings fyrir hlutum í útboðinu.

Á vib.is geturðu séð upptöku af fundinum.

NÝR FJÁRFESTINGARKOSTUR 
Á HLUTABRÉFAMARKAÐ

VÍB er eignastýringarþjónusta Íslandsbanka
Kirkjusandi  |  155 Reykjavík  |  Sími 440 4900  |  vib@vib.is  |  www.vib.is |        Finndu okkur á Facebook

FRÓÐLEIKUR Á FIMMTUDEGI ÞRIÐJUDEGI

Milliverðlagning
23. apríl  |  kl. 8:30  |  Borgartúni 27

Fjallað verður um milliverðlagningu (e. Transfer 

pricing) og hvaða áhrif hún getur haft á 

fyrirtæki og ríkissjóð. Sérfræðingar frá KPMG 

í Hollandi fjalla um þróun slíkra reglna og 

álitaefni við setningu þeirra en á Íslandi eru 

ekki í gildi skattareglur á þessu sviði.

Skráning og frekari upplýsingar á kpmg.is



Umhverfisátak

VETRARGARÐUR 
Ingigerður hefur ekki 
séð sólpallinn sinn frá 
því að hún smíðaði hann 
í lok sumars í fyrra. 
Hún sér ekki fram á að 
drekka morgunkaffið á 
pallinum í bráð þar sem 
skaflarnir ná víða upp á 
þak. Myndin var tekin 
þann 14. apríl síðast-
liðinn.
MYND/JÚLÍUS GUNNAR BÓASSON

Gætirðu nokkuð hringt aftur eftir 
hálftíma? Bíllinn minn er nefnilega 
fullur af snjó, það er verið að draga 

hann inn,“ segir Ingigerður Júlíusdóttir á 
Dalvík þegar blaðamaður sló á þráðinn 
norður. Veturinn virðist ætla að lengjast 
ótæpilega í annan endann á Norður-
landinu en skaflarnir ná enn víða upp á 
þak hjá Ingigerði. 

„Þetta er ótrúlegt magn af snjó og hefur 
mikið bætt á síðustu daga. Skaflarnir eru 
grjótharðir og ég geng bara á þeim í vinn-
una. Það hefur ekkert verið hægt að moka 
hingað upp eftir, það hefði bara fennt 
strax aftur í.  Ég veit ekki hvenær þetta 
fer,“ segir hún en segja má að snjóað hafi 
stanslaust frá septemberbyrjun.

„Ég hafði nýlokið við að smíða sólpall-
inn í lok sumars þegar fór að snjóa. Ég 
náði að vígja hann á Stóra fiskisúpudaginn 
en hef svo ekkert séð hann síðan. Það 
verður sjálfsagt komið langt fram á sumar 
þegar ég sé hann aftur,“ segir Ingigerður 

hlæjandi og tekur snjóþyngslunum furðu 
létt. „Já, þetta fer ekkert í taugarnar á mér. 
Þetta er bara gaman, ég er mikil skíðakona 
og get farið með skíðin upp á skaflinn 
hérna úti og rennt mér upp í fjall. Ég bý 
það ofarlega í hverfinu. Svo renni ég mér 
bara aftur heim að dyrum.“ 

Hún segist þó heyra það á Dalvíkingum 
að fólk er orðið þreytt á snjóþyngslum.  
„Ég flutti einmitt inn í íbúðina í apríl í 
fyrra, þá var nánast snjólaust. Ég gæti ekki 
flutt núna. Ég er reyndar á leiðinni til New 
York eftir tvær vikur, kannski verður þetta 
bara farið þegar ég kem heim aftur,“ segir 
Ingigerður hress.

Hún er þá væntanlega lítið farin að huga 
að garðvinnunni? „Ég setti nú niður rósa-
runna, bætti við trjám og útbjó blómabeð 
síðasta sumar. Ég verð bara að bíða og sjá 
hvernig það kemur undan vetri. Ég keypti 
mér líka loftpúðasláttuvél í vor. En ætli 
hún verði ekki bara uppi á lofti eitthvað 
fram á sumarið.“ ■ heida@365.is

GARÐVERKIN BÍÐA
ALLT Á KAFI Á DALVÍK  Ingigerður S. Júlíusdóttir, starfsmaður Íþróttamiðstöðv-
arinnar á Dalvík, hefur ekki séð sólpallinn sinn frá því að hún vígði hann í 
ágúst í fyrra. Nýja sláttuvélin bíður betri tíðar.

Ástæða er til að hvetja fólk  til að hjóla í vinnuna, 
ganga eða nota almenningssamgöngur til þess 
að bílamengun í borginni minnki. Best er að 
hjóla sem fjærst bílaumferð vegna mengunar og 
svifryks. Í sameiningu getum við skapað betra 
borgarumhverfi.
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■ RÓSABEKKUR
Myndlistarmaðurinn Hekla 
Björk Guðmundsdóttir hefur 
sent frá sér nýjar heimilis vörur, 
kerti og servíettur, en hún 
hannar undir merkinu Hekla-
Íslandi. Innblásturinn sótti 
hún til útsaumsmunstra ömmu 
sinnar en í línunni eru kerti og 
servíettur með rósamunstri 
líkt og finna má í útsaumuðum 
klukkustrengjum og púðum. 
Hekla sækir gjarnan innblástur 
í nærumhverfi sitt. Hún segir 
sig lengi hafa langað til að 
vinna með útsaum. „Mig lang-
aði til að gera eitthvað glaðlegt 
og sumarlegt og tengja það 
jafnframt við eitthvað sem ég 
þekkti sjálf. Ég geri það yfir-
leitt og hef meðal annars unnið 
út frá fuglunum í garðinum 
mínum og fíflunum í túninu.“ 
Nánar má forvitnast um vörur 

Heklu á heima-
síðunni: www.
heklaislandi.is.

SUMARBLÓM 
Á SERVÍETTUM
Nýtt frá Heklu Björk

UNNIÐ AÐ VIST-
MENNT
Arkitektarnir Hall-
dór Einarsson (til 
vinstri) og Hrólfur 
Karl Cela störfuðu í 
stýrihóp verkefnis-
ins með Kristínu 
að alþjóðlega verk-
efninu Vistmennt. 
SJÁIÐ WWW.VISTMENNT.IS

 MYND/GVA

Kristín Þorleifsdóttir, Ph.D. og lands-
lagsarkitekt, er verkefnastjóri Vist-
menntar. „Eftir hrun myndaðist tóm 

til að huga að vistvænni aðferðum í bygg-
ingariðnaðinum. Við vitum að fyrir hrun 
réð skynsemin ekki alltaf ferðinni heldur 
oft og tíðum skammsýni, hraði og græðgi. 
Góð umhverfishönnun tekur hins vegar 
tíma og á að grundvallast á sjálfbærnis-
sjónarmiðum þannig að ekki verði gengið 
á höfuðstól náttúruauðlinda og þar með 
lífsgæði komandi kynslóða,“ segir Kristín.

Verkefnið er hýst hjá Listaháskólanum 
og leitt af Arkitektafélagi Íslands en auk 
þess koma bæði innlendir og erlendir 
 aðilar og stofnanir að verkefninu. „Þetta er 
þriggja landa verkefni sem miðar að því að 
byggja upp vistvænni nálgun í arki tektúr 
og í byggingariðnaðinum í heild sinni.“

Námsefnið sem nú er tilbúið er fyrst 
og fremst ætlað fagfólki innan bygginga-
geirans en þó ekki síður almenningi. 
„Þetta eru fjögur rit sem verða aðgengileg 
á netinu en verða einnig gefin út í sér-
stakri ritröð hjá Arkitektafélaginu.“ Ritin 
eru Inngangur að vistvænna byggðu um-
hverfi á Íslandi, Val á vistvænni bygg-
ingarefnum, Veðurfar og byggt umhverfi 
og Dagsbirta og vistvæn lýsing. Allir 
skipta þessir þættir verulegu máli hér á 
landi. „Sól og skjól eru grundvallarþættir í 
skipulagi byggðar og arkitektúr á vinda-
samri norðlægri eyju þar sem dagsbirta er 
af skornum skammti stóran hluta ársins.“ 
Kristín nefnir sem dæmi að flennistórum 
bílastæðum í miðborginni sé t.d. komið 
fyrir á sólarreitum og að skuggavarp og 
vindstrókar sem skapast af háhýsum sé 
víða óviðunandi. Álag af veðri og vindum 
er mikið á Íslandi og hönnun mannvirkja 
þarf að taka mið af því. „Þá er líka mikil-
vægt að byggingum sé raðað rétt upp í 
skipulagi þannig að þær myndi skjól utan 
um útisvæði sem auki til muna möguleika 
til útiveru og þar með vettvang fyrir líf.“ 
Í tengslum við val á vistvænni byggingar-
efnum er að mörgu að huga, segir  Kristín. 
„Til dæmis þarf að huga að því hversu 
mikið magn af efni sé notað, hver uppruni 
þess og flutningslengd sé og hvort þau 
séu umhverfisvottuð. Fram til þessa hefur 
markaðurinn hér á landi ekki lagt áherslu 
á aðgengi að vistvænni byggingarefnum 
en við vonum að með þessu riti aukist 
líkur á að teknar verði upplýstari ákvarð-
anir um val á byggingarefnum.“ 

„Ritin fjögur sem nú verða gefin út eru 
upphafsstef og við vonumst til að fylgja 

þeim eftir með ritum um aðra mikilvæga 
þætti s.s. vistvænni samgöngur, heilnæmt 
inniloft, almenningsrými o.fl. Ritin eru 
fyrst og fremst ætluð til kennslu í bygg-
ingartengdum iðngreinum og símenntun 
fólks sem starfar í byggingargeiranum. 
Við vonum einnig að þau nýtist þeim sem 
nema eða starfa við arkitektúr í víðtækri 
merkingu þess orðs en almenningur kann 
einnig að hafa áhuga á mörgu sem þar 
kemur fram.“  

 ■ vidir@365.is

VILJA VISTVÆNNI 
BYGGINGARIÐNAÐ
AUKIN VITUND  Vistmennt er samstarfsverkefni þriggja landa sem styrkt er 
af Leonardo, starfsmenntasjóði Evrópusambandsins. Tilgangurinn er að þróa 
námsefni sem snýr að sjálfbærni í byggingariðnaði fyrir íslenskar aðstæður. 

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

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

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

Sími 585 8300   |   www.postdreifing.is

Við flytjum þér 
góðar fréttir
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Húsið 
stendur við 
sjávar-
kambinn í 
Kópavogi 
með góðu 
útsýni yfir 
Fossvoginn. 

Valhöll kynnir: Glæsilegt 
einbýlishús neðst við 
sjávarkambinn í Kópavogi.

H úsið er á tveimur hæðum 
sem skiptast í þrjá palla, 
alls 330,4 fm. Komið er 

inn í holið þar sem er góður 
 skápur, þaðan er gengið inn í skrif-
stofuherbergi og tvöfaldan 45,7 fm 
bílskúr með flísum á gólfi. Úr 
 holinu er gengið hálfa hæð upp og 
hálfa hæð niður. 

Efri hæð skiptist í stofur, eld-

hús og gestasnyrtingu. Eldhúsið 
er rúmgott með fallegri innrétt-
ingu, vönduðum tækjum (ís skápur 
og uppþvottavél fylgja með) og 
með ágætum borðkrók. Úr eld-
húsi er gengið út á litlar austur-
svalir. Stofurnar eru rúmgóðar og 
bjartar. 

Húsið er hannað með það fyrir 
augum að útsýnið og nálægðin við 
Fossvoginn njóti sín sem best. Úr 
stofu er gengið út á vestur svalir. 
Hlaðinn arinn er í stofunni. Á 
öllum gólfum eru flísar og í  loftum 
eru viðarþiljur. 

Neðri hæðin skiptist í stórt 
hjónaherbergi með baðherbergi, 
plankaparket á gólfi. Tvö stór her-
bergi, gestasnyrting, þvottahús og 
geymsla. 

Möguleiki er á séríbúð með sér-
inngangi. Frábært útsýni er yfir 
Fossvoginn, ylströndina, Perluna, 
Esjuna og út á Skerjafjörð. Húsinu 
hefur verið haldið vel við og er vel 
byggt. 
Upplýsingar um húsið 
gefur Heiðar Friðjónsson 
í síma 693 3356 
eða heidar@valholl.is.

Einbýli með miklu útsýni

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

181,3 m2 endaraðhús á tveimur 
hæðum með bílskúr við Stórateig 
18 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist 
í: forstofu, gestasalerni, eldhús, 
stofu og borðstofu. Efri hæð: fjögur 
svefnherbergi, hol, baðherbergi og 
þvottahús. 
V. 35,9 m.

Rúmgott 158,8 m2 endaraðhús með 
frístandandi bílskúr við Hulduhlíð 
í Mosfellsbæ. Gott skipulag. 3 
rúmgóð svefnherbergi. Stór og 
fallegur garður. Vinsæll staður í 
Mosfellsbæ. V. 39,9 m.

Stóriteigur 18 - 270 Mosfellsbær 

Hulduhlíð 10 - 270 Mosfellsbær 

Falleg 41,6 m2, 2ja herbergja íbúð á jarðhæð 
við Baldursgötu 11 í Reykjavík. Eignin skiptist í 
svefnherbergi, stofu, hol, baðherbergi og eldhús. 
Þetta er falleg íbúð sem var mikið endurnýjuð 
árið 2007. V. 16,8 m.

82,4 m2 íbúð á 2. hæð með risi við Óðinsgötu 24 
í Reykjavík. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, baðher-
bergi m/sturtu, stóra stofu/borðstofu og rúmgott 
svefnherbergi. Í risi er stórt rými undir súð, sem 
notað hefur verið sem unglingaherbergi.  
V. 27,5 m.

 Mjög glæsilegt og mikið endurnýjað 284,8 m2 
einbýlishús á 3. hæðum, ásamt innbyggðum 
bílskúr við Hálsasel 52 í Reykjavík. Flott gólfefni. 
Glæsilegar innréttingar og tæki. Garðurinn 
glæsilegur með stórum veröndum og heitum 
potti. Eignin er laus til afhendingar strax. V. 63,9

Mjög fallegt 199,9 m2 einbýlishús á tveimur 
pöllum við Fagraberg 16 í Hafnarfirði. Húsið er 
mjög mikið endurnýjað utan sem innan. Stórar 
og fallegar innréttingar og frágengin lóð með 
hellulögðu bílaplani. Eignin er laus til afhending-
ar strax. V: 57,0 m.  OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG 
FRÁ KL. 17:00 TIL 17:30

Mjög rúmgóð og falleg 135,8 m2, 4ra herbergja 
íbúð með sérinngangi og glæsilegu útsýni á 2. 
hæð við Fellahvarf 10 í Kópavogi. Flott skipulag. 
Glæsilegar innréttingar og falleg gólfefni. Eignin 
er laus til afhendingar strax. V. 39,9 m.

Flott 164,9 m2 raðhús á 2. hæðum 
við Tröllateig 10 í Mosfellsbæ. Flott 
skipulag. Glæsilegar innréttingar 
og flott innbyggð lýsing. Eignin er 
nýmáluð að innan, nýjar innihurðar 
og nýtt parket. Eignin er laus til 
afhendingar strax. V. 41,9 m.

Tröllateigur 10 - 270 Mosfellsbær 

Baldursgata 11 - 101 Reykjavík 

Óðinsgata 24 - 101 Reykjavík 

Hálsasel 52 - 109 Reykjavík

Fagraberg 16 - 221 Hafnarfjörður 

Fellahvarf 10 - 203 Kópavogur 

 
Austurberg 20 - 111 Reykjavík 

Björt og vel skipulögð 108,3 m2 4ra her-
bergja íbúð á 3. hæð við Austurberg 20 í 
Reykjavík. Eignin er laus til afhendingar 
strax. V. 19,5 m.

 
Lækjarás 8 -210 Garðabær 

178 m2 einbýlishús á 2. hæðum, ásamt 38,7 
m2 bílskúr við Lækjarás 8 í Garðabæ. Eignin 
er laus til afhendingar strax. V. 51,9 m.

 
Esjugrund 72 - 116 Kjalarnes 

Fallegt 108 m2, 4ra herbergja raðhús á 
1. hæð við Esjugrund 72 á Kjalarnesi.  
Gott skipulag og fallegar innréttingar, 
timburverönd í suðvestur. Eignin er laus til 
afhendingar strax. V. 22,9 m.

 
Eskivellir 7 - 221 Hafnarfjörður  

Falleg 79,9 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð 
við Eskivelli 7 í Hafnarfirði. Eignin er laus til 
afhendingar strax. V. 18,9 m.

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

OPIÐ HÚS

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

vík.
ur 

Talaðu endilega 
við Auði í síma  
824-7772 eða  

audur@fasteigna-
salan.is

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

FRÍTT VERÐMAT
HRINGDU NÚNA

Sylvía G. Walthersdóttir
sylvia@remax.is

820 8081
Haukur Halldórsson, hdl.
Löggiltur fasteignasali
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Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Ruth  
Einarsdóttir
sölufulltrúi

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Finndu okkur á Facebook

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur



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.

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

STRAUMSALIR- KÓP. 5 HERB. ÍBÚÐ.
- 5 herbergja 138,2 fm. íbúð á 3. hæð í 5 íbúða húsi.
- 4 svefnherbergi. Um 12 fm. útsýnissvalir í suðvestur.
- Mahogny í eldhúsinnréttingu, skápum og hurðum.
- Víðáttumikils útsýnis nýtur frá íbúðinni.

GRJÓTAGATA.
- Stórglæsilegt og algjörlega endurbyggt einbýlishús í Grjótaþorpinu.
- Í húsinu er þegar leyfi fyrir gistiheimilisrekstri.
- Allt innbú til rekstarins fylgir. 
- Húsið var allt endurbyggt í upprunalegum stíl 

árið 1999.

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.

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

tærstum hluta til suðurs.

HÖRÐUKÓR 3- KÓPAVOGI. 4RA HERB.
- 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.

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

STÓRAGERÐI. GLÆSILEG 3JA HERB. ÍBÚÐ.
- Falleg 83,7 fm. mikið endurnýjuð íbúð á 3. hæð.
- Búið að endurnýja m.a. gólfefni, baðherbergi og raflagnir.
- Suðursvalir. Fallegt útsýni úr eldhúsi, hjónaherb. og stofu.
- Stutt í skóla, leikskóla og þjónstu.

SÓLVALLAGATA- REYKJAVÍK.
- Björt 89,9 fm. íbúð á 3. hæð í nýlegu lyftuhúsi í vesturbænum. 
- Rúmgóðar svalir til suðvesturs. Rúmgóð stofa. 2 svefnherb.
- Gott göngufæri við miðborgina.  Fallegt sjávarútsýni.
- Þvottaherbergi innan íbúðar.  

Sér stæði í bílageymslu.

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

REYNIMELUR- REYKJAVÍK.
- Afar vel skipulögð 58,1 fm. íbúð á 1. hæð.
- Íbúð sem er mikið endurnýjuð.
- Nýlegar innréttingar og nýleg tæki í eldhúsi.
- Rúmgóð og björt stofa. Svalir til suðurs.

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.

SKÓLABRAUT – SELTJ.NESI. 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.

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.

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

99,0 millj. 33,5 millj.

36,9 millj.  69,9 millj.

42,9 millj.

 79,9 millj.

31,5 millj. 

20,9 millj. 

25,2 millj.

25,5 millj.

 34,5 millj.

23,9 millj.

15,7 millj. 

19,2 millj.

17,9 millj.

20,9 millj.

ÁRAKUR 27

ÁRAKUR 27- GARÐABÆ. ENDARAÐHÚS.
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00 Glæsilegt 248,9 fm. endaraðhús með 29,4 fm. innb. 
bílskúr í Akralandinu í Garðabæ. Húsið er innréttað á afar vandaðan og smekklegan hátt. Gólfhiti er í hluta hússins, t.d. baðher-
bergjum og þvottaherbergi. Allar innréttingar í húsinu eru sérsmíðaðar og vandaðar. Samliggjandi rúmgóðar stofur með gólfsíðum 
gluggum. 5 herbergi. Svalir til vesturs og lóð til austurs og vesturs.  Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.

MÓAFLÖT 31- GARÐABÆ. GLÆSILEGT RAÐHÚS.
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00 Glæsilegt og mikið endurnýjað 234,8 fm. raðhús að 
meðt. 45 fm. bílskúr. Húsið er í raun tvískipt og með garði inni í miðju á milli húss og bílskúrs auk skjólsællar baklóðar til 
suðurs. Samliggjandi rúmgóðar stofur með kamínu og gólfsíðum gluggum. Opið eldhús með nýlegum innréttingum og eyju. 4 
herbergi. Afar góð staðsetning. Stutt í skóla og íþróttasvæði. Verð 54,9 millj. 

MÓAFLÖT 31
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



HRÍSHOLT 6- GBR. EINBÝLI Á FRÁBÆRUM STAÐ
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17.30-18.00
- 250,9 fm. einbýli að meðt. 42,7 fm. bílskúr.
- Auðvelt að útbúa sér 2ja herbergja íbúð á neðri hæð.
- Stórar svalir til vesturs og verönd til suðurs.
- Frábær staðsetning á einstökum útsýnisstað.

KLAPPARBERG 16. REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17.30-18.00
- Vel staðsett 197,6 fm. tvílyft einbýli auk 30,0 fm. bílskúrs.
- Stórar stofur með arni. Sólskáli með útgangi á lóð.
- Sjónvarpsstofa. 3 rúmgóð herbergi auk fataherbergis.
- Frábær staðsetning niður við Elliðaárnar. Útsýni til fjalla.

HRAUNTUNGA- KÓPAVOGI.
-  214,3 fm. að stærð að meðt. 27,2 fm. bílskúr auk um 24 fm. sólskála og um 50 

fm. rýmis innaf bílskúr. 
- Mikið endurnýjuð eign, innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt. 
- Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi. Gólfsíðir gluggar í stofu. 
- Húsið stendur fremst í götu. Fjögur bílastæði við húsið.

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

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

HEILSÁRSHÚS Í LANDI HÚSAFELLS
- 43,2 fm vel skipulagt og snyrtilegt heilsárshús.
- Hitaveita á staðnum. Stofa og 2 herbergi.
- Mikill gróður. Pottur á verönd.
- Vel staðsettur bústaður með tilliti til aðgengis.

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.  

BARMAHLÍÐ – REYKJAVÍK.  4RA HERBERGJA ÍBÚÐ.
- Góð 94,9 fm. 4ra herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjórbýlishúsi.
- Skiptanlegar og bjartar stofur. 2 herbergi.
- Flísalagðar skjólgóðar suðursvalir.
- Sér bílastæði á lóð. 

ESPIGERÐI – REYKJAVÍK
- 158,6 fm. íbúð á tveimur hæðum auk 7,5 fm. sér geymslu.
- Sér stæði í bílageymslu.
- Þrennar svalir, útsýni yfir borgina.
- Húsvörður.

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

EIGNIR ÓSKAST
• 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. 

4RA- 6 HERBERGJASÉRBÝLI SUMARBÚSTAÐIR

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

48,5 millj. 12,5 millj.

29,5 millj.

39,5 millj. TILBOÐ ÓSKAST.

59,0 millj. 

 47,9 millj.

57,9 millj.    

44,2 millj. 

BÆJARHRAUN 24- HAFNARFIRÐI
Til leigu vandað 2.615,2 fm. iðnaðar-, skrifstofu- og verslunarhúsnæði á frábærum stað og með miklu auglýsingagildi. Tveir stórir 
vinnslusalir, sér hannaðir fyrir matvælaframleiðslu.  Um er að ræða 564 fm. skrifstofu- og verslunarhúsnæði á tveimur hæðum í 
framhúsi auk tveggja góðra vinnslusala í bakhúsi með góðri lofthæð, fjölda innkeyrsludyra og góðu athafnarými á baklóð. Salirnir 
eru 1.166,4 fm. og 879,2 fm. og eru sér hannaðir fyrir matvælaframleiðslu. Húsnæðið er í góðu ástandi jafnt að innan sem utan. 
Stór afhafnalóð með fjölda bílastæða. Staðsetning er góð við Bæjarhraunið, stutt frá stofnbrautum og hefur 
framhúsið auglýsingagildi að Reykjanesbrautinni. Húsnæðið getur leigst í einu eða tvennu lagi. 

SÓLVALLAGATA 18.  
Falleg 3ja – 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr.
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00  Mjög falleg og vel skipulögð 86,9 fm. íbúð á 1.hæð í nýlega endur-
nýjuðu fjórbýlishúsi auk tveggja sér geymslna í kjallara og 25,0 fm. bílskúrs. Stórar og bjartar skiptanlegar stofur. Nýlega endurnýjað 
baðherbergi. Hús nýlega viðgert og málað að utan. Íbúðin er laus til afhendingar fljótlega. Verð 37,5 millj. 
Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin.

BÆJARHRAUN 24SÓLVALLAGATA 18  
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

TIL LEIGU



Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

LOGAFOLD 30 
- GLÆSILEGT EINBÝLI. 

Glæsilegt 309,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum við Logafold í Grafarvogi. 
Húsið stendur á sjávarlóð á einum besta útsýnisstað við Grafarvoginn. 
EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 22 APRÍL MILLI KL. 17:00 OG KL. 18:00. 
V. 79,5 m. 1070

GARÐSENDI 9 
-  MIÐHÆÐ. 

Góð ca 80 fm miðhæð í fallegu vel staðsettu þríbýlishúsi. Tvær stofur og 
tvö herbergi. Sérbílastæði og þinglýstur bílskúrsréttur. Fallegt hús. Frábær 
staðsetning. Endurnýjað gler, ofnalagnir og fl. Mjög gott skipulag.   EIGNIN 
VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 22.APRÍL MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. 
V. 23,9 m. 2571

FLÉTTURIMI 4 
- ÍBÚÐ 0101 

(OPIÐ HÚS BORÐI MÁNUDAG) Falleg og vel umgengin 3-4ra herbergja 102,2 
fm íbúð á 1. hæð með sér garði og timburverönd.  Hús lítur vel út og sam-
eign er snyrtileg. Verðlaunagarður. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 
22.APRÍL MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 22,9 m. 2637 

HVERFISGATA 112 ÍB. 0201
- AUKAHERBERGI

Falleg 74 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð auk 15 fm aukaherbergi í sameign 
eða samtals 89 fm. Rúmgóð herbergi, falleg gluggasetning og  sameiginlegt 
þvottahús í sameign. Parket og flísar á gólfum. Íbúð merkt : 0201. EIGNIN 
VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 22.APRÍL MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00.  
V. 19,5 m. 2141 

REYKJAVÍKURVEGUR 35  RVK
- MJÖG GÓÐ STAÐSETNING

Fallegt og vel hannað nýlegt um 200 fm einb. á rólegum og friðsælum stað í 
gamla Skerjafirðinum. Húsið sem er á tveimur hæðum er búið vönduðum innr. 
og með góðri tengingu við góðan gróinn garð. Nánari uppl. veita Kjartan  og 
Sverrir.  EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 22.APRÍL MILLI KL. 17:00 OG 
KL. 18:00. V. 73,5 m. 2410

HJALTABAKKI 12 
- 2.HÆÐ ÍB.0201

Falleg 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í góðu vel staðsettu fjölbýlishúsi í neðra 
Breiðholti , skólar og leikskólar í nágrenninu. EIGNIN VERÐUR SÝND 
ÞRIÐJUDAGINN 23.APRÍL MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 19,9 m. 2526 

ESJUGRUND 72 
- KJALARNES

Fallegt og vel skipulagt 108 fm 4ra herb. miðraðhús á einni hæð. Íbúðin er 
snyrtileg með parketi flísum á gólfum. Rúmgott eldhús með eikarinnréttingu. 
Fallegt baðherbergi. Suðurverönd er fyrir framan húsið með skjólveggjum. 
EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 23.APRÍL MILLI KL. 17:30 OG KL. 
18:00. V. 22,9 m. 2407 

ESJUGRUND 92A 
- KJALARNESI

Fallegt vel skipulagt 126,5 fm endaraðhús á einni hæð innarlega í botnlanga-
götu á fínum stað á Kjalarnesi. Þrjú góð svefnherbergi. Rúmgott stofurými og 
stórt hol. Fallegar innréttingar í eldhúsi og á baðherbergi. Góður bakgarður. 
Húsið er laust. EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 23.APRÍL MILLI KL. 
17:30 OG KL. 18:00. V. 24,0 m. 2659

ÁSBRAUT 5 
- ÍBÚÐ 0101

Falleg vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð á 1.hæð (einn stigi upp) í góðu 
húsi. Fallegt útsýni. Gott útsýni. Þrjú svefnherb. Endurnýjað eldhús. Suður-
svalir. Laus strax. EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 23.APRÍL MILLI KL. 
17:30 OG KL. 18:00. V. 19,9 m. 2657

VEGHÚS 31
 - ÍBÚÐ 0801 

Rúmgóð og snyrtileg 101 fm 4ra herbergja íbúð á 8. hæð í lyftuhúsi ásamt 
stæði í lokuðum bílakjallara. Sérstaklega fallegt útsýni er frá íbúðinni.  V. 24,9 
m. 2655 OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:30 TIL 18:00

ÁRSALIR 5  ÍB. 0204
-  ÚTSÝNISÍBÚÐ M. BÍLAGEYMSLU.

Falleg og snyrtileg 85,4 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bíla-
geymslu. Fallegt útsýni. Tvær lyftur. EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 
23.APRÍL MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 26,9 m. 2361 

ÁLFKONUHVARF 23  
- ÍBÚÐ 0202 

2ja herbergja nýleg og glæsileg 71,8 fm íbúð á 2. hæð. Góðar suðursvalir eru 
út af stofu en þaðan er glæsilegt útsýni m.a. að Elliðavatni, Bláfjöllum o.fl.   
Lyfta er í húsinu. EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAG MILLI KL. 17:30 OG KL. 
18:00. V. 22,5 m. 2565 

OPIÐ HÚS 
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EINBÝLI

Grettisgata - einstakt tækifæri
Til sölu heil húseign með fjórum íbúðum og bakhúsi. 
Húsið er kjallari, tvær hæðir og ris. Húsinu fylgir bakhús 
sem er hlaðin bygging en möguleiki er á að endurbyggja 
það hús sem íbúðarhús.  Lóðin er  337,8 fm að stærð og 
er baklóð.  Þar er möguleiki á mörgum bílastæðum.  
V. 80 m. 2529 

Hólahjalli - einbýlishús
Glæsilegt 282,9 fm einbýlishús í suðurhlíðum Kópavogs 
með einstöku útsýni. Húsið er á tveimur hæðum og með 
góðum rúmgóðum bílskúr. Fallegur garður í rækt og stór 
hellulögð verönd. V. 78,0 m. 2538 

RAÐHÚS

Búðavað   - Glæsilegt parhús
Mjög fallegt og nýlegt parhús á tveimur hæðum með 
glæsilegu útsýni. Á neðri hæðinni er forstofa, inn-
byggður bílskúr, stigahol, þvottaherbergi, baðherbergi 
og þrjú herbergi. Á efri hæðinni er stofa, opið eld-
hús, tvö herbergi og baðherbergi. Vandaðar innrétt-
ingar og gólfhiti. Góð staðsetning.   V. 57,5 m. 2226

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 baðherb. 
og fjögur herbergi Í kj. er rúmgóð 2ja herb. íbúð.  
V. 49,0 m. 2148 

HÆÐIR 

Hagamelur  - efri hæð í vesturbænum.
Vel staðsett og vel skipulögð 143,7 fm efri sérhæð ásamt 
23,9 fm bílskúr við Hagamel. Stutt er í alla þjónustu, skóla, 
verslanir og sundlaug Vesturbæjar er handan við hornið.  
V. 49,0 m. 2574 

Unnarbraut - sjávarústýni
Rúmgóð og björt 5 herbergja 174,8 fm neðri sérhæð í 
fallegu steinhúsi með bílskúr. Fjögur svefnherbergi, ca 
40 fm stofa og borðstofa með útgengi út á vestur svalir. 
Bílskúr er 30,3 fm með rafm. og hita. Fallegt sjávarútsýni. 
V. 45,0 m. 2104

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 ere ráð fyrir gesta-
salerni. Að utan lítur húsið vel út. V. 37,9 m. 2492

4RA-6 HERBERGJA

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

Bergstaðastræti - 133 fm glæsileg eign. 
Glæsileg 133,7 fm mikið endurnýjuð hæð með sam-
eiginl. inngangi í fallegu fjórbýlissteinhúsi á besta stað í 
Þingholtunum. Íbúðin var mikið endurnýjuð á afar smekk-
legan hátt fyrir nokkrum árum. 3 herbergi. Rúmgóð stofa, 
opið eldhús. Góðar svalir. Sérbílastæði á baklóð. 
 V. 43,9 m. 2527 

3JA HERBERGJA

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

Langamýri  - laus strax.
Góð 101 fm enda íbúð á neðri hæð með sér inngang í 
2ja hæða hús við Löngumýri í Garðabæ. Íbúðin er 3ja 
herbergja samkvæmt teikningu. Er í dag nýtt með einu 
svefnherbergi og tveimur stofum en getur auðveldlega 
verið með tvö svefnherbergi. Gengið er úr sólskála út í 
skjólsælan garð.  V. 29,5 m. 2618 

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

2JA HERBERGJA

 

Orrahólar - 0302 m. bílskýli.
Falleg og björt  72,8 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi við Orra-
hóla í Reykjavík. Eigninni fylgir stæði í nýju bílskýli. Stórar 
svalir til suðurs með glæsilegu útsýni. Íbúðin hefur veirð 
mikið endurnýjuð. Húsvörður í húsinu. V. 17,5 m. 2448

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

Austurbrún - frábært útsýni
Falleg íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi með glæsilegu útsýni yfir 
borgina.  Íbúðin er með gluggum til suðurs og vestur.  
Svalir eru til suðurs.  2650 

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 

LJÓSAKUR Í GARÐABÆ. 
NÝJAR GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR

Stórglæsilegar  og vel hannaðar 2ja - 5 herbergja 75 -168 fm íbúðir í nýjum glæsi-
legum 2ja hæða húsum á frábærum útsýnisstað á Arnarneshæðinni. Hátt er til 
lofts og gluggar stórir. Veglegar svalir með fallegu útsýni suður yfir Garðabæ. 
Skilalýsing og nánari upplýsingar eru  á skrifstofu Eignamiðlunar.  2624 

LÆKJARMELUR
 - ENDABIL

Vandað fullbúið endabil 149,8 fmí góðu húsi með fullfrágenginni lóð. rýmið er 
að mestu einn geymur með mikilli lofthæð og rafdrifinni iðnaðarhurð. V. 16 m. 
2426 

FISCHERSUND 
- GRJÓTAÞORP

Sjarmerandi og vel staðsett 100 fm skrifstofuhúsnæði sem er hæð og kjallari. 
Húsnæðið skiptist í móttökurími og alrými með fallegri gluggasetningu. Loft 
tekin upp. Þá er innangegnt í kjallara sem skiptist í eldhús og snyrtingu.   V. 
29,9 m. 2617

FAGRIHJALLI 
 - GLÆSILEGT PARHÚS 

Glæsilegt mikið endurnýjað ca 185 fm parhús á einstaklega góðum útssýnis-
stað í suðurhlíðum Kópavogs. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Endurnýjað 
baðherbergi á báðum hæðum.  Einstaklega björt og skemmtilega skipulögð 
eign.  Suðvestursvalir og afgirt timburverönd.    V. 49,9 m. 2615

KÚRLAND 5
 - ENDARAÐHÚS Á EINI HÆÐ.

204,1 fm endaraðhús á tveimur hæðum ásamt 25,6 fm bílskúr, samtals 229,7 
fm. Húsið er mjög vel staðsett í hverfinu, fyrir neðan götu og örstutt í skóla, 
leikskóla og víkina. Sérbílastæði er beint fyrir framan húsið. Bílskúrar eru í 
lengju rétt við húsið. Húsið er teiknað af Hrjóbjarti Hrjóbjartssyni og Hilmari 
Ólafssyni arkitektum.   2596 

BÍLDSHÖFÐI
  - BYGGINGARRÉTTUR. 

Búið er að steypa bílakjallara og fyrstu hæðina af 8. Um er að ræða glæsilegt 
13.602m² verslunar- og skrifstofubyggingu á 8 hæðum auk bílakjallara  Búið er að 
steypa bílakjallarann og fyrstu hæðina af 8. Samkvæmt teikningum er gert ráð fyrir að 
hver hæð sé um 1.071m² fyrir utan jarðhæðina sem er 1.293m² og efstu hæðina sem er 
697m². Stórt og gott bílaplan er við húsið ásamt rúmlega 3.800m² lokuðum bílakjallara 
sem rúmar 133 bíla. Í kjallara er auk þess gert ráð fyrir geymslum og tæknirými.  2388



Stærð: 172,6 fm Herb. 4 Stærð: 105 fm Herb. 4Stærð: 44 fm Herb. 3Stærð: 94,8 fm Herb. 4

Stærð: 2x0fmHerb. 5 Stærð: 290 fm Herb. 6Stærð: 175,4 fm Herb. 5Stærð: 71,8 fm Herb. 3

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 140,9 fmHerb. 4

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 113,3 fmHerb. 3

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 210,6 fm BílskúrHerb. 5

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 171,7 fm BílskúrHerb. 4-5 

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 222,8 fmHerb. 5

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Lögg. fasteignasali Sölustjóri Lögg. fasteignasali Sölufulltrúi Lögg. fasteignasali Lögg. fasteignasaliSölufulltrúiSölufulltrúiSölufulltrúi Lögg. fasteignasaliSölufulltrúi Sölufulltrúi Sölufulltrúi SölufulltrúiLögg. fasteignasali Sölufulltrúi

31,9

Stærð: 482,4  fm

Einbýlishús

Stór pallur

Heiturpottur

Herbergi: 6

LAUS
STRAX

LAUST
STRAX

LÆKKAÐ VERÐ!



MIKIL SALA
SÍMI 520 9595

KOMDU MEÐ EIGNINA TIL OKKAR

Stærð: 95 - 119 fmFjölbýlishús Stærð: 37,5 fmÍbúð Stærð: 90 fmHerb. 3-4 

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 135,8 fmHerb. 4

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 232,0 fmHerb. 7

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 95 fmHerb. 4

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 100,3 fm Herb. 3-4  

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 78.3 fmHerb. 3

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 101,7 fmHerb. 3

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 387 fmHerb. 5

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 137,4 fmHerb. 4

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 104-114 fm Herb. 3

Opið
hús

Verð: 31,9 - 49,5 m

Stærðir: 108 -148,4 fm

Bílgeymsla

Lyfta

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Stólar: 6-8

NÝJAR
ÍBÚÐIR

01,7 fm



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

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 innrétt-

ingar.
• Verð frá 27,6 millj.
• Til afhendingar í sumar
• Allar frekari uppl. gefa 

sölumenn Hraunhamars.
• Nokkrar seldar nú þegar. 
• Fullbúnar sýningar íbúðir. 
• Sölumenn sýna.

Skipalón 10 - Hf. Reykjavíkurvegur

• Fallegar 2ja til 4ra herbergja íbúðir. • Sér stæði í bíla-
geymslu. • Lyfta. • Innréttingar og skápar frá Parka.  
• Fallegt útsýni. • Tvennar svalir í stærri íbúðunum.   
• 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

Spóaás - Einbýli - Hf.- Frábær stað-
setning.
Sérlega fallegt 198,2 fm. einbýli á einni hæð ásamt 
43,7 fm. bílskúr samt. um 241,9 fm. Eignin er staðsett 
við grænt svæði á frábærum útsýnisstað við Ástjörnina. 
Eignin skiptist m.a. í sólstofu, tvö herb., tvö baðherb., 
hjónaherb., þvottahús, geymslu og bílskúr. Verð 64 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 - Raðhús - Hf.
Nýkomið sérlega fallegt og vandað 185 fm. raðhús 
með innbyggðum bílskúr. Eign í mjög góðu ástandi 
utan sem innan. Þrjú góð svefnherbergi. mögurleiki 
á fjórum. Nýstandsett baðherbergi. Nýtt þak og fl. 
Skjólgóð baklóð með verönd. Verð 39,8 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 Setbergs-
landi í Hafnarfirði.Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrt-
ingu, 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 innrétt-
ingar og gólfefni. Skipti möguleg. Verð 56,9 millj.

Stekkjahvammur - Raðhús m/ Bíl-
skúr - 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 í  
eldhús, stofu, borðstofu og þvottahús. Á efri hæð eru þrjú 
góð herbergi, hjónaherb. með fataherb. inn af, baðherb. og 
sjónvarpshol. Á rislofti er gott alrými með geymslum inn 
af. Góður sérstæður bílskúr fylgir eigninni. Verð 45. millj.

Garðavegur - Einbýli - Hf. 
Sérlega fallegt þrílyft einbýlishús á þessum friðsæla 
stað í vesturbæ Hafnarfjarðar. Húsið er 149,3 fm og 
þar af er bílskúr sem er 17,1 fm. Eignin skiptist m.a.  
í  5 svefnherbergi, 2 baðherbergi, bjarta stofu og 
borðstofu, Þetta er sérlega fallegt hús, vel viðhaldið, 
s.s. endurnýjað rafmagn, ofnar og fl. Húsið er vel 
umgengið og nýtist allt frábærlega. Þetta er fallegt 
hús sem vert er að skoða. Verð 36,9 millj. 

Sléttahraun - Sérhæð m/ bílskúr - Hf.
Nýkomin mjög góð efri sérhæð í góðu tvíbýli með 
rúmgóðum bílskúr, samtals 175 fm. Fjögur svefnher-
bergi, góðar stofur og rúmgott eldhús. Hús í góðu 
standi. Frábær staðsetning. Verð 37,5 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.

Daggarvellir - 2ja herb. - Hf.
Nýkomin glæsileg 75 fm. íbúð á 4. hæð, efstu í 
nýlegu lyftuhúsi. Yfirbyggðar flísalagðar svalir. Nýjar 
innréttingar. Sérinngangur. Stæði í bílahúsi. Útsýni. 
Verð 18,9 millj. 

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

Hörðukór - 3ja herbergja - 203 Kóp
Mjög góð 102,1 fm. íbúð með góðu aðgengi á fyrstu hæð 
í nýlegu lyftuhúsi við Hörðukór 1. Eignin skiptis m.a,í hol, 
stofu, sjónvarpshol, eldhús, borðstofu, yfirbyggðar svalir, 
baðherb., þvottahús, geymslu ásamt hefðbundinni sam-
eign. Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 27.2. 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.

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

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

Sérhæðir og fjölbýli

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

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

Eiríkgata - 2ja herb. - 101 Rvk.
Hraunhamar kynnir fallega íbúð á jarðhæð á þessum 
eftirsótta stað í miðbæ Reykjavíkur.  Íbúðin er 64 
fermetrar. Gólfefni eru að mestu parket og flísar. 
Þetta er snyrtileg eign á sérlega góðum stað, mögu-
leiki að yfirtaka lán áhvílandi lán. Verð 18,9 millj.

Frostafold - 2ja herb.  - 112 Rvk. 
Falleg tveggja herbergja íbúð þriðju hæð (efsta 
hæð) í litlu fjölbýli vel staðsett í í foldahverfinu í 
Grafarvogi, íbúðin er 51,3 fm. rúmgott svefnherberg. 
björt stofa, svalir, fallegt eldhús, borðkrókur þar. v. 
17,9 millj. 

Háholt - 3ja herb. - Hf.
Mjög skemmtilega 104,4 fm. 3ja herbergja íbúð ( 
fjögra herbergja á teikningu ) á fjórðu hæð í lyftuhúsi 
(litli turninn.) ásamt stæði í bílageymslu vel staðsett 
á Holtinu í Hafnarfirði. Eignin skiptist m.a í hjónaher-
bergi, herbergi, stofu, borðstofu, eldhús, yfirbyggðar 
svalir, þvottahús og geymslu. Fallegar innréttinngar 
og gólfefni. Verð 24,9 millj. Íbúðin er laus strax

Jófríðarstaðavegur - Hf. - Einbýli/Tvíbýli.
Nýkomið mjög fallegt tvílyft 
einbýli  með innbyggðum bíl-
skúr samtals ca. 260 fm. Húsið 
skiptist m.a. þannig. Efri hæð : 
stofur, eldhús, sjónvarpsskáli, 
2-3 herb. Baðherbergi. Svalir 
ofl. Neðri hæð: Bílskúr, mjög 
góð 2ja herb.íbúð ofl. Fallegur 
garður,gróður hús. Róleg, góð 
og frábær staðsetning. Horn-
lóð. Útsýni. Verð 53,9 millj.

Norðurbakki 23 – 4ra herbergja – Hf.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 23.APRÍL 
MILLI 17:00 TIL 17:30  Falleg 4ra her-
bergja 121,3 fm endaíbúð í reislulegu 
lyftuhúsi á fyrstu hæð með óskertu 
sjávarútsýni, 3 svefnherbergi, björt stofa, 
borstofa, verönd og svalir, fallegar inn-
réttingar og gólfefni, falleg eign sem vert 
er að skoða. íbúð merkt 104.   
V. 33,9 millj.  Hlynur sölumaður verður á 
staðnum s. 698-2603

Reykjavíkurvegur – Hf. – Innkeyrslu-
dyr – Frábær staðsetning.
Nýkomið á besta stað v/ Reykjavíkurveg Hfj. ( hliðiná Músik 
og sport ) Þar sem útibú Íslandsbanka var áður, mjög gott ca. 
180 fm. á fyrstu hæð, verslunarpláss og í kjallara ca. 120 fm. 
(lagerpláss ofl.) Innangengt. Samtals ca. 300 fm. Frábær stað-
setning og auglýsingargildi. Laust strax. Ýmsir noktunarmögu-
leikar. Nánari uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri 893-2233

TIL LEIGU

OPIÐ HÚS



Stærri eignir
Borgarás - Garðabæ

Glæsilegt 212 fm raðhús með innbyggðum bílskúr. 
Húsið er fullbúið á sérlega vandaðann hátt, með 
sérsmíðuðum innréttingum frá Axis. Parket á gólfum. 
4 góð svefnherbergi. Hellulagt bílaplan með hitalögn, 
timburverönd í suður. Fallegt útsýni af efri hæð. 
Húsið er laust 1 júní. Verð 63.5 millj. Upp. veitir 
Bárður í 896-5221.

Hraunbær - Raðhús

Fallegt samtals 155 fm raðhús á einni hæð ásamt 
bílskúr. 4-5 svefnherbergi, glæsilegur afgirtur 
sólpallur sem snýr í suður. Einstaklega gott skipulag 
og hentug stærð. Húsinu hefur verið vel viðhaldið og 
hefur ýmislegt verið endurnýjað á undanförnum árum 
m.a. baðherbergi og gler. Verð 39,9 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.

Langagerði - með tveimur 
aukaíbúðum.

Vorum að fá mjög gott 314,9 fm. einbýli á frábærum 
stað, með tveimur aukaíbúðum eins og húsið er inn-
réttað í dag. Góður bílskúr. Eignin hefur verið í eigu 
sama aðila frá upphafi og hefur alla tíð verið vel við 
haldið. Hátt til lofts í stofu sem gerir stofu en meira 
sjarmerandi, viður í loftum. Stórar flísalagðar svalir, 
fallegur garður með m.a. góðri suðurverönd.  
V. 67,9m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Sérhæðir
Hólsvegur glæsileg 4ra herb í 
tvíbýli

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. Ómar 
tekur á móti, allir velkomnir. Bárður veitir upplýsingar 
um eignina. -896-5221.

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.  Hæðin er laus við kaupsamning.  

Bólstaðarhlíð - efsta hæð

Falleg og björt 105 fm íbúð á efstu hæð(3 hæð) í 
fjórbýlishúsi á frábærum stað í Hlíðunum. Parket. 2 
rúmgóð svefnherb. Bjartar samliggjandi stofur með 
fallegu útsýni. Góðar suðursvalir. Parket. Endurnýjað 
þak. Gler og gluggar að hluta. Stutt í skóla og alla 
þjónustu. Verð 30.9 millj.

4ra herb.
Háaleitisbraut - mögul. skipti á 2ja.

Mjög góð vel skipulögð 108,6 fm. íbúð á 2 .hæð í 
góðri blokk. Góðar suðvestursvalir. Hús og sameign í 
mjög góðu ástandi. V. 25,9m. áhv. ca 18,7m. Nánari 
uppl. veitir Ellert 893-4477

Falleg 4ra herb 125,4 fm í 
Víkurhverfi Grafarvogs

Höfum tekið í sölu fallega 125,4 fm íbúð á efstu hæð 
í 3ja hæða fjölbýli við Breiðavík í Grafarvogi.  Íbúðin 
er í dag með fjórum svefherbergjum, þar sem fjórða 
herbergið er tekið af hluta stofunnar. Mjög rúmgóð 
þrjú herb. og mjög rúmgott eldhús.  Falleg íbúð á 
góðum stað í Víkurhverfi Grafarvogs.  Verð 29 milj. 
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

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

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.
Seilugrandi - Laus v. kaupsamning

Þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð.  Skráð stærð 
eignar er 110,2 fm sem skiptist í 79,3 fm íbúð ásamt 
30,9 fm stæði í bílgeymslu.  Til viðbótar er sér-
geymsla í kjallara sameignar ca. 10 fm að stærð.  Tvö 
svefnherbergi m. fataskápum.  Góð innrétting í eld-
húsi.  Baðherbergi með baðkari og tengi f. þvottavél.  
V. 25,7 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

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

Sumarhús
Sumarhús - Öndverðarnes v. 
Þrastarskóg

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

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

Heiðarbyggð - Rétt suður af 
Flúðum. Glæsilegt útsýni.

Fallegur 79 fm sumar / heilsársbústaður á góðum 
útsýnisstað. 2 góð svefnherbergi, svefnloft, hitaveita, 
heitur pottur á góðri afgirtri verönd. Skuldlaus. Verð 
15,5 millj. Uppl. veitir Jón Rafn 695-5520

Öldubyggð - 10 mín frá Laugarvatni

58 fm heilsárshús á 7600 fm eignarlandi.  Stofa og 
eldhús í opnu rými, útgengt á pall.  Tvö svefn-
herbergi.  Flísalagt baðherbergi m. tengi f. þv.vél.  
Geymsluloft.  V. 12,9 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 
695-5520

Stórt 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

Kiðjaberg - Frábært útsýni

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

Glæsilegt einbýli Kópavogsmeginn við Fossvoginn.
Höfum tekið í sölu eitt af betri út-
sýnishúsum við Huldubraut í Kópavogi.  
Húsið sem er 330 fm er á tveimur 
hæðum.  Glæsilegar innréttingar, stórar 
og bjartar stofur, glæsilegt útsýni úr 
húsinu sem stendur á sjávarkambinum.  
Þetta er eign fyrir vandláta.  Möguleiki 
á séríbúð á neðri hæð. Verð 97,5 milj.  
Allar frekari upplýsingar um eignina 
veitir Heiðar Friðjónsson í s:693-3356 
eða á heidar@valholl.is.

Barðaströnd - einbýli á fráb. stað
Til sölu 342 fm einbýlishús á frábærum 
stað ofarlega í botnlanga. Innb. bílskúr. 
4 svefnherb. á efri hæðinni. Glæsilegt 
útsýni yfir Faxaflóann. Nýlegt parket á 
efri hæð. Gler endurnýjað að hluta. Lítið 
mál að útbúa séríbúð á nerði hæð, þar 
er nýlega standsett glæsil. baðherb. 
Verð 105 millj. Uppl. veitir Bárður í 
s-896-5221.

Búland  - Frábær staðsetning.
Í einkasölu 191 fm raðhús ásamt 23.8 
fm bílskúr á frábærum stað í Fossvogi. 
5 svefnherbergi. Björt og rúmgóð stofa 
með útgengi á stórar suðursvalir og 
glæsilegu útsýni. Endurnýjað eldhús, 
sem og gestasnyrting og baðherbergi. 
Kamína. Steinn í borðplötum í eldhúsi 
og á baði. Ekkert  er byggt fyrir neðan 
húsið. Timburverönd og heitur pottur. 
Flott staðsetning fyrir neðan götu. 
Endurnýjuð skólplögn. Bílskúr stendur 
sér. Verð 58 millj. Uppl. veitir Bárður H 
Tryggvason sölustjóri í 896-5221.

4ra herb. með bílskúr við Ennishvarf í Kópavogi
Höfum tekið í sölu glæsilega 155,7 fm 
efri hæð í fjórbýli með fallegu útsýni 
yfir Elliðavatn.  Íbúðin skiptist í þrjú 
herbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, 
eldhús og stofur.  Glæsilegar innrétt-
ingar og gólfefni. Stórar suður svalir. 
Bílskúr í bílskúralengju.  Verð 43,5 milj, 
uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á 
heida@valholl.is.

Fífusel 16 - gullfalleg íbúð
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 22 APRÍL 
MILLI KL. KL.18.15-18.45 sérlega 
falleg og vel skipulögð, 4ra herb. íbúð 
á 3 hæð. Parket. Sérþvottahús. Parket. 
Mögul. að yfirtaka hagstætt lán við 
Íbúðalánasjóð kr. 15,3 m. Verð 20,5 
millj. Íbúð 03-02, Íris á bjöllu. Bárður 
verður á staðnum s-896-5221.

OPIÐ HÚS

Glaðheimar 14 A - bílskúr
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 22 APRÍL 
MILLI KL. 17.30-18.00. Falleg 85 fm 
íbúð á jarðhæð ásamt 28 fm bílskúr 
í góðu fjórbýlishúsi. Íbúðin var öll 
standsett 2005. Nýlegar innréttingar. 
Nýlegt gler. Íbuðin er laus strax. Sérinn-
gangur. Nýleg timburverönd í suðvestur. 
Frábær staðsetning. Áhvílandi 19 
milljónir hagstæð lán. Verð 27.5 millj. 
Bárður verður á staðnum s- 896-5221.

OPIÐ HÚS
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Höfum kaupanda að íbúð í 
Lækjasmára og Lautasmára í 
lyftublokk. 

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

Höfum kaupanda að einbýlis-
húsi miðsvæðis í Reykjavík eða 
Garðabæ.

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

Þórðarsveigur 6 - 113 Rvk
Opið hús í dag mánudag kl 17:30-18:00. Falleg 4ra 
herbergja endaíbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í 
lokaðri bílageymslu. Eignin er skráð 106,8 fm auk stæðis 
í bílageymslu. Sérinngangur af svölum. Flísar og parket á 
gólfum. Svefnherb. með skápum. Geymsla og þvottahús 
innan íbúðar. Laus við kaupsamn. Verð 26,9 millj.  

Hásteinsvegur -825 Stokkseyri.
Einstaklega fallegt hús á sjávarlóð á Stokkseyri.  Húsið 
er fallega innréttað með 4 svefnhverbergi,sjónvarpshol, 
stofa og eldhús í opnu rými með frábæru útsýni út á haf.  
Sólpallur, heitur pottur og útisturta. Verð 42.5 millj. 
Áhvílandi 33.1 millj. 

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

Fannborg - 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.

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.

Háteigsvegur - 105 R.
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.
 

Holtás 1 - 210 Garðabæ
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 23 APRÍL KL 17:00-17:30. Vandað og vel skipulagt 216,9 fm. 
einbýlishús á einni hæð á frábærum útsýnisstað í Ásahverfinu í Garðabæ. Fallegar stofur, stórt 
eldhús, 3-4 svefnherbergi, stór verönd með heitum potti. Innbyggður bílskúr. Einstakt sjónarhorn 
yfir á Bessastaði með Snæfellsjökul í baksýn. Verð 73,9 millj. 

Norðurbakki - 220 Hfj
Falleg 4 herbergja íbúð á 1. hæð með góðum palli 
og stæði í bílageymslu.  Fallegar eikarinnréttingar 
og eikarparket á gólfum. Baðherbergi og þvottahús 
flísalagt. Verð 33,9 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.

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.

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.

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. 

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

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.

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.

Hólahjalli - 200 Kóp.
Fallegt og vel skipulagt nýlegt 282,9 fm. einbýlishús 
á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað í suður-
hlíðum Kópavogs.  Gróin og falleg lóð, stór hellulögð 
verönd. Mikil veðursæld. Verð 78 millj.

Kleppsvegur - 104 Rvk
Falleg og mikið endurnýjuð 87,4 fm íbúð við 
Kleppsveg. Búið að setja hljóðeinangrandi gler á 
norðurhlið hússins.  Verð 24 m

Veghús - 112 Rvk
 4ra herb. 112 fm íbúð á 2. hæð. Íbúðin skiptist í 
anddyri, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, 
stofu og þvottahús. Verð 25,5 millj. 

Veghús - 112 Rvk
116,9 m2, 4ra herb. íbúð á efstu hæð, auk ris. Eignin 
er laus til afhendingar strax.  Verð 24,9 millj.

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

ATVINNUFASTEIGNIR 

Arnarvöllur - 235 Reykjanesbær

Atvinnuhúsnæði rétt við flugstöð Leifs Eiríkssonar.   
Arnarvellir 4, Keflavíkurflugvelli.   Fokhelt 446 fm  
iðnaðarhúsnæði.  Húsnæðið býður uppá mikla möguleika, 
frábær staðsetning rétt við flugstöðina og hentar því vel t.d. fyrir 
ferðaþjónustu fyrirtæki.  Verð 37 milljónir. 

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  

Raðhús, tveggja hæða

Vandaðar innréttingar

Góð staðsetning

Fallegt útsýni

Freyjubrunnur
113 Reykjavík

Verð  48,9 millj.

Falleg 120 fm hæð auk 20 fm geymslu

Mikil lofthæð

Frábær staðsetning

Reislulegt hús á góðum stað

Miðstræti
105 Reykjavík

Verð  42,0 millj.

Frábær staðsetning

Sérhæð

Stærð 128,6 fm

Bílskúr 28 fm

Glæsilegt útsýni

Gnípuheiði
200 Kópavogur

Verð  43,9 millj.

3ja - 4ra herbergja,  128 fm

Stæði í bílakjallara

Frábært útsýni

Vatnsstígur
 101 Reykjavík

Verð  56,5 millj.

Mjög góð 3ja herbergja íbúð

Kósý og notaleg íbúð

Góð nýting á rými

Fallegur garður

Frábær staðsetning

Stórholt
104 Reykjavík

Verð  21,0 millj.

Góð hæð, 176,5 fm

Fallega innréttuð

Bílskúr

Einstök staðsetning

Gullteigur
105 Reykjavík

Verð  49,5 millj.

99 fm íbúð á annarri hæð 

3ja herbergja íbúð

Fallegt eldhús

Lítið fjölbýli

Orrahólar
111 Reykjavík

Verð  22,5 millj.

98 fm, 3ja herbergja auk stæðis í bílageymslu

Gott skipulag

Rúmgóðar svalir

Tvö góð svefnherbergi

Lækjasmári
201 Kópavogur

Verð  27,4 millj.

Kópavogstún 2 - 4

60 ára og eldri 

VERÐ FRÁ:    29,7 millj.

Glæsilegt hús byggt af traustum verktökum í samstarfi við Samtök aldraða

2ja og 3ja herbergja íbúðir

88-135 fm íbúðir

Frábært útsýni, góð staðsetning Nánari upplýsingar veitir

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

Afhending

í ágúst 2013

Tilbúin 

sýningar-

íbúð
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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.

Glæsilegt 2ja hæða, 215 fm parhús

Skilað tilbúnu til innréttinga eða fyrr

Stórar suðursvalir 

Mikil lofthæð í stofu, möguleiki á millilofti 

Fjögur svefnherbergi

Úlfarsbraut
113 Reykjavík

Verð  43,9 millj.

Einbýli á einni hæð

Stór verönd

Gott útsýni til sjávar

Heitur pottur

Bílskúr

Gerðhamrar
112 Reykjavík

Verð  56,5 millj.

Glæsileg hæð og ris með bílskúr

Auka íbúð ofan á bílskúr, góðar leigutekjur

Góð lóð með heitum potti og sólpalli

Frábært útsýni og staðsetning

Eign í mjög góðu ástandi

Sogavegur
108 Reykjavík

Verð  59,0 millj.

Heilsárshús

Borgarfjörður

Stærð 92,3

Eignarlóð

Gróið umhverfi

Þrætuás
311 Borgarnesi

Verð  25,3 millj.

110 fm 4ra herbergja hæð

Mikið endurnýjuð

Gott skipulag

Gott hús sem fengið hefur gott viðhald

Miðbraut 
170 Seltjarnarnes

Verð  39,0 millj.

203 Kópavogur

Verð frá 28,9 - 34,9 millj.

Baðherbergi bæði með baðkari og sturtuklefa

Bílakjallari og glæsilegt útsýni

Tröllakór 18 - 20
5 íbúðir í þessari glæsilegu lyftublokk 

3ja – 4ra herbergja íbúðir með eikarinnréttingum 

171 fm glæsilegt endaraðhús

4 góð svefnherbergi

Nánast allt endurnýjað

Stórar svalir með miklu útsýni

Unnarbraut
170 Seltjarnarnes

Verð  64,9 millj.

3ja herbergja á 2. hæð

94,7 fm ásamt 24 fm bílskúr

Nýlegt eldhús

Mjög stór herbergi

Snyrtilegt baðherbergi

Krummahólar
111 Reykjavík

Verð  21,5 millj.

Mjög góð 2ja herbergja ibúð

1sta hæð - suðursvalir

Frábær staðstening

Hús í góð viðhaldi

Búðagerði
108 Reykjavík

Verð  17,9 millj.

Stórglæsilegt 300,6 fm einbýlishús
Aðgengi að vatninu 
löng heimreið og næg bílastæði
Á tveimur hæðum, með tvennum pöllum
Allar innréttingar eru sérsmíðaðar
46 fm bílskúr

Við Elliðavatn
213 Kópavogur

TILBOÐ

Vandað endaraðhús

Stærð 212 fm

Glæsilega innréttað

Innbyggður bílskúr

100 fm sólpallur

Tröllateigur
270 Mosfellsbær

Verð  49,9 millj.

2 herbergja íbúð 

Sérinngangur

Þvottahús og geymsla innan íbúðar

Glæsilegar innréttingar og gólfefni

Grænlandsleið 
113 Reykjavík

Verð  24,9 millj.

Falleg 94,8 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð

Mjög stórar stofur og tvö svefnherbergi

Möguleiki á að bæta við herbergi

Mjög stórar suðursvalir

Veghús
112 Reykjavík

Verð  22,9 millj.

Glæsilegt einbýli

Stærð 249 fm

5 svefnherbergi

Tvöfaldur bílskúr

Útsýnisstaður

Vesturfold
112 Reykjavík

Verð  69,5 millj.

Mjög falleg 76 fm, 3ja herbergja

Efsta hæð  í Þríbýlishúsi

Reynimelur
107 Reykjavík

Verð  25,4 millj.

Mjög falleg 3ja herbergja kjallaraíbúð

Sérinngangur, þvottahús og geymsla.

Mikið endurnýjuð eign á frábærum stað

Efstasund - tvíbýli
104 Reykjavík

Verð  23,9 millj.

Sjarmerandi  íbúð á efstu hæð, risi

Skráð stærð 88,3 fm, grunnflötur stærri 

4ra - 5 herbergja íbúð

Falleg gólfefni, stór herbergi

Frábært útsýni

Vesturgata
101 Reykjavík

Verð  32,0 millj.

Falleg og rúmgóð eign

2ja-3ja herbergja 

70 fm á jarðhæð 

útgengt í garð frá eldhúsi

Freyjugata
101 Reykjavík

Verð  22,9 millj.
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Glæsileg 4. herb. íbúð 

Á 2. hæð

Uppgerð að mest

22 fm aukaíbúð í kjallara

Stutt í alla þjónustu 

Efstihjalli 
200 Kópavogur

Verð  28,5 millj.

Falleg 3ja herbergja íbúð á 5. hæð

Lokaðar suðursvalir

Tvö stæði í bílageymslu

Viðhaldslétt hús

Sóltún
105 Reykjavík

Verð  37,8 millj.

Fallegt einbýli

Stærð 190,4 fm

5 svefnherbergi

Frábær staðsetning

Vel viðhaldið

Borgarholtsbraut
200 Kópavogur

Verð  46,9 millj.

113 fm á eftstu hæð

íbúð á tveimur hæðum

tvö baðherbergi

stæði í bílskýli

óviðjafnanlegt útsýni

Krummahólar
111 Reykjavík

Verð  25,0 millj.

100 fm 4ra -5 herbergja

Sér inngangur

Traustur verktaki

3 eignir eftir

Afhending 1. ágúst 2013

Austurkór 7a og 7b
203 Kópavogur

Verð  29,5 millj.

Fjögur svefnherbergi

Bjartar stofur

Rúmgott eldhús

Bílskúr

Frábær staðsetning

Laxakvísl
110 Reykjavík

Verð  41,9 millj.

200 fm einbýli

5 svefnherbergi

Falleg lóð og upphitað plan

Hús sem hefur fengið gott viðhald

Bollagarðar
170 Seltjarnarnes

Verð  59,0 millj.

Sérhæð og ris

Bílskúr

Fjögur svefnherbergi

Útsýni frá svölum

Framnesvegur
107 Reykjavík

Verð  27,0 millj.

Glæsilegt lögbýli, 6 hektarar

Eignarland að sjó

Tvö hús

Einstakt útsýni

Hvammur lögbýli
271 Mosfellsbær

Verð  79,0 millj.

Efri sérhæð með bílskúr samtals 191,9 fm
Stórar stofur, 4 svefnherbergi, rúmgott eldhús 
Baðherbergi og gestasnyrting
Um 30 fm vestur svalir með stórbrotnu útsýni
Endurnýjað að hluta

200 Kópavogur

Verð  41,9 millj.

Tunguheiði 12
OPIÐ HÚS

Mánudag 22. apríl 17:30 - 18:30

Einbýlishús 169,7 fm
Bílskúr
Stór verönd
Gott útsýni útá sjó
Heitur pottur

 101 Reykjavík

Verð  56,5 millj.

Gerðhamrar 34
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 23. apríl 17:00 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

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

Björt og rúmgóð
Þrjú svefnherbergi
Möguleiki á fjórða svefnherberginu
Stórar stofur og bjartar
Herb. á jarðhæð í útleigu

112 Reykjavík

Verð  27,9 millj.

Hraunbær 24
OPIÐ HÚS

Miðvikudag 24. apríl 14:00 - 15:00

Um 262 fm raðhús með sérstæðum bílskúr
Góðar stofur, 2 baðherbergi og sauna, eldhús
5 góð svefnherbergi, hægt að hafa fleirri
Möguleiki á sér íbúð í kjallara 
Góð staðsetning

200 Kópavogur

Verð  49,8 millj.

Birkigrund 12
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 23. apríl 18:00 - 18:30

Nánari upplýsingar veitir

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

Stórglæsilegt einbýlishús

263,6 fm í lokuðum botnlanga

miklar svalir - mikið útsýni

Vandaðar innréttingar og tæki

Instabus rafkerfi

Þrastarhöfði
270 Mosfellsbær

Verð  87,0 millj.

5.herbergi

118 fm 4ra-5 herb. hæð með sérinngangi
Nýlegt eldhús og baðherbergi
Skemmtilegt skipulag
3 góð svefnherbergi
Frábær staðsetning

108 Reykjavík

Verð  34,5 millj.

Hæðargarður 21
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 23. apríl 17:00 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958



Óskar R. Harðarson

hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson, Sölufulltrúi

david@miklaborg.is sími: : 697 3080

Sjá nánar á
www.m26.is

TIL SÖLU

Einstakar íbúðir 
við Reykjavíkurhöfn!

Glæsilegt sjö hæða lyftuhús 

Frábært útsýni yfir höfnina, Esjuna og miðbæinn

Allar íbúðir með sérinngangi af svölum

Stór sameiginlegur þakgarður á sjöttu og  
sjöundu hæð

Örstutt í iðandi mannlíf miðborgarinnar

Allar íbúðir með stæði í lokaðri bílageymslu

Möguleiki á að kaupa aukastæði

Stærðir frá 66,2 fm – 175,3 fm

H
ug

sa
 s

ér
!
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SOGAVEGUR  - 108 RVK.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 23.APRÍL FRÁ 
KL: 17.30 - 18:00 Ný íbúð í grónu hverfi. 
Nýstandsett 147.5m2 - 3ja - 4ra herbergja efri 
sérhæð ásamt bílskúr í nýlegu húsi á eftir-
sóttum stað. Íbúð 122.9m2 og bílskúr 24.6m2. 
Vönduð gólfefni og innréttingar.
V. 46.9 millj. 
Sigurður Fannar 897-5930
siggifannar@landmark.is 

HRÍSALUNDUR  - 600 AK.

Snyrtileg 2ja herb. íbúð í góðu fjölbýlihúsi. 
Íbúðin er samtals 63.9m2. Þar af er geymsla í 
snyrtilegri sameign 5.3m2. Íbúðin er á “Brekk-
unni”, stutt í alla helstu þjónustu, barna og 
leikskóla, verslun og fl. Hentar frábærlega fyrir 
starfsmannafélög eða fyrir fjárfesta til útleigu.
V. 11.3 millj. 
Sigurður Fannar 897-5930
siggifannar@landmark.is 

KÓPAVOGSBARÐ  - 200 KÓP.

Glæsilegt og vel hannað parhús á eftirsóttum 
stað við sjávarsíðuna sunnan megin á Kárs-
nesinu. Fjögur svefnherbergi. Eignin er sam-
tals 315m2, þar af bílskúr 32m2 og ósamþykkt 
rými á neðri hæð, 18m2.
V. 69.5 millj. 
Sigurður Fannar 897-5930
siggifannar@landmark.is 

HRÍSALUNDUR  - 600 AK.

Snyrtileg 2ja herb. íbúð í góðu fjölbýlihúsi. 
Íbúðin er samtals 47.4m2. Þar af er geymsla í 
snyrtilegri sameign 4.8m2. Íbúðin er á “Brekk-
unni”, stutt í alla helstu þjónustu, barna og 
leikskóla, verslun og fl. Hentar frábærlega fyrir 
starfsmannafélög eða fyrir fjárfesta til útleigu.
V. 9.9 millj. 
Sigurður Fannar 897-5930
siggifannar@landmark.is 

NAUSTABRYGGJA 110 RVK

Glæsileg 100 fm 3ja herbergja íbúð á annari 
hæð auk stæði í lokaðri bílageymslu
Tvö góð herbergi stór stofa opin við eldhús.
Fallegar innréttingar, 
V. 26,5 millj 
Kristberg. s. 892-1931

MALARÁS. 110 RVK

Einbýli með auka íbúð á neðri hæð sam-
talls323 fm 7 svefnherbergi og rúmgóðar 
stofur.Góð eign sem hentar fyrir vel fyrir stærri 
fjölskyldur.
V. 69,8 millj 
Kristberg. s. 892-1931

TRÖLLAKÓR 14 - 203 KÓP.

Um er að ræða snyrtilega og vel skipulagða 
2ja herb. íbúð með sérinngangi á 2.hæð (sem 
er aðalhæð).Rúmgóðar suður-svalir, ísskápur 
og uppþvottavél innbyggð í innréttingu sem 
fylgir með í kaupum.
V. 22.5.- millj. Sveinn s: 6900.820

HÁAGERÐI - 108 RVK.

Vel skipulagt parhús í smáíbúðarhverfinu sem 
hefur fengið gott viðhald s.l ár og er í góðu 
ástandi. Eign er 206.6 fm með sérstæðum 
28.9 fm bílskúr. 3 svefnherb., 2 stofur, 2 
baðher. Góður suður-garður.
V.50.5.- millj. Sveinn s: 6900.820

ÁSAKÓR - 203 KÓP.

Um er að ræða 3ja herb. íbúð á 3.hæð á 
flottum stað í nýlegu lyftuhúsi í Kórahverfi 
Kópavogs. Rúmgóðar suður-svalir, þvottaherb. 
innan íbúðar. Mögulegt að yfirtaka ágætis lán 
á íbúð.
V.25.4.- millj. Sveinn s: 6900.820

FLÉTTURIMI 112 RVK.

Góð 114,7 fm 4ra herbergja íbúð á annarri 
hæð auk stæði í opnu bílskýli.Sameiginlegur 
inngangur með einni annari íbúð. Þetta er góð 
íbúð þar sem stutt er í skóla og helstu þjónustur
V. 26,9 millj
Kristberg  s 8921931

KAMBASEL – 109 RVK

Virkilega fallegt og vel viðhaldið 253,6 fm. enda-
raðhús.   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 

JAKASEL – 109 RVK

Virkilega fallegt 218,3 fm. einbýlishús þ.a. 34,5 
fm. bílskúr.  4 svefnherbergi. 2 stofur og sjón-
varpshol.  Eignin er vel skipulögð með tveim 
sólpöllum.
V. 43,7 millj.
Þórarinn s. 770-0309

JÖRFAGRUND – 116 RVK

Björt og falleg 90,4 fm. 3ja herbergja íbúð á 1. 
hæð með sérinngang.  Stór lóð með suðurver-
önd.  Eignin í mjög góðu ástandi bæði að innan 
sem utan, íbúð öll nýmáluð að innan.  Áhvílandi 
9,7 millj. óverðtryggt lán.
V. 19,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

ESJUBRAUT – 300 AKRANES

Einstaklega fallegt og mikið endurnýjað 233,9 
fm.  einbýlishús þ.a. 30,7 fm bílskúr.  ÁHVÍ-
ALNDI 24,2 millj. Frá Arionbanka.
V. 32,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

TRÖLLAKÓR  203 KÓP

Ný 80,5 fm. 3ja herbergja íbúð á 4. Hæð (efsta 
hæð)  með sérinngang.  Stæði í bílageymslu 
fylgir.  Íbúðin skilast full frágenginn með 
gólfefnum.  Vandaðar innréttingar og gólfefni.
V. 24,7 millj.
Þórarinn s. 770-0309 eða Sigurður s. 896-2312

Landmark leiðir þig heim! 100% þjónusta = árangur*

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur 

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur 

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

APAVATN SUMARHÚS – 801 SELF.

Fallegt og vel við haldið um 58 fm sumarhús á 
0,5 ha eignarlandi.  Viðarverönd með heitum 
potti við húsið.  Fallegt og gróið umhverfi.
2 herbergi eru í húsinu auk svefnlofts.  Raf-
magnskynding.  Afnot af borholu sem gefur 
ferskt og kalt vatn.
Verð: 17,9 milljónir
Sigurður Samúelsson fasteignasali,  
s. 896-2312 ss@landmark.is
 

ÁSGARÐUR – 108 REYKJAVÍK

Mjög góð 3ja herbergja, 90,5 fm íbúð á fyrstu 
hæð með sérinngangi.  Mjög gott skipulag.  
Gengið inn á jarðhæð - svalir í suður.
Frábær staðsetning í suðurhlíð Reykjavíkur.
 
Verð: 25,9 milljónir
Sigurður Samúelsson fasteignasali,  
s. 896-2312 ss@landmark.is
 

GARÐAFLÖT 1 – 210 GBR

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 23. APRÍL KL. 17.30 
– 18.00 Fallegt og mikið endurnýjað 185,1 
fm einbýlishús á einni hæð á Flötunum í 
Garðabæ. Nýlega var þak endurnýjað, hús 
einangrað og steinað að utan og skipt um 
glugga og gler - falleg lóð.
Verð: 51 milljón
Sigurður Samúelsson fasteignasali,  
s. 896-2312 ss@landmark.is

 KALDASEL 18 – 109 RVK

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 23.04 KL. 17.30 
– 18.00 Rúmgott 316,7 fm einbýli/raðhús 
aðskilið með bílskúrum sem er 28,3.
4 stór herbergi og möguleiki á aukaíbúð. 
Góður pallur og garður til suðurs.
 V.52.9.- millj. 
Eggert s.690-1472
eggert@landmark.is
 
 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Skólastræti - 101 Rvk
Einstök 151,7fm efri sérhæð 
og ris á þessum frábæra stað í 
miðborginni.

Smáratún 6 - 225 Garðabæ
Skemmtilegt 141fm einbýli 
á tveimur hæðum. 4 svefn-
herbergi, stofa og borðstofa, 
sjónvarpshol, eldhús, baðher-
bergi, snyrting og þvottahús. 
Frístandandi 53,2fm bílskúr 
með aukaíbúð. V - 47,9 millj. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 
18:00 - 19:00

Álfaheiði - 200 Kóp
Mjög vel skipulögð 72,7fm 
3 herb.íbúð á 2 hæð með 
sérinngangi ásamt 31,4fm bíl-
skúr, samtals : 104,1fm. Suður 
svalir með fallegu útsýni. 
Mikil lofthæð er í íbúðinni. 
V-26,9 millj.

Veghús - 112 Rvk
Mjög falleg 92,2fm 3 her-
bergja íbúð á 9 hæð með suð/
vestur svölum. Einstaklega 
glæsilegt útsýni. Tvær lyftur 
eru í húsinu. v- 22,9 millj.

Nýbýlavegur - 200 Kóp
Vel skipulögð, stórglæsileg 3 
herb. 104,2 fm íbúð á jarðhæð 
í nýlegu (byggt 2008) 5 íbúða 
húsi.  V-28,9 millj

Þórðarsveigur - 4ra herb - 113 Rvk.
Glæsileg og vel skipulögð 
113,8 fm 4ra herb. endaíbúð 
á 3.hæð (efstu) í fjölbýli með 
stæði í bílageymslu. Mjög 
fallegt útsýni. V-28,5 millj.

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

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

Vesturbrún  104 - Rvk.
Mjög glæsilegt og vel við 
haldið 248,0fm einbýlishús 
ásamt 31,2fm bílskúr, samtals 
: 279,2fm. Auka íbúð sem er 
upplögð til leigu. V- 79 millj.

Vantar allar gerðir eigna á skrá

OPIÐ HÚS

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



 
Hófgerði 15 Sérhæð m/
aukaíbúð
OPIÐ HÚS MÁNUDAG KL 17 TIL 17.30. 
Neðri sérhæð í vesturbæ Kópavogs 
með aukaíbúð í bílskúr. Íbúðin sjálf er 
3ja herbergja 67 fm og aukaíbúðin í 
bílskúr er 45 fm. Uppl Sigurður  
S: 616-8880 V. 25,7

 
Ránargata 6 Grindavík
OPIÐ HÚS MÁNUDAG FRÁ KL 17 TIL 
18. Fallegt 207 fm einbýlishús þar af 
bílskúr 55.4 fm á góðum stað. Mikið 
endurnýjað, mjög gott ástand á öllu. 
Stór bílskúr og lóð með verönd og 
palli. Verð 27.5 millj. 

 
Ásakór 13 Kópavogi Íbúð 302
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG FRÁ KL 17 
TIL 18. Rúmgóð 3ja herb 106 fm íbúð. 
Flottar innréttingar og gólfefni. Stórar 
svalir. Laus strax. Áhvílandi óverð-
tryggt lán 18.6m.  Uppl Sigurður  
S: 616-8880 V. 27,2

 
AUÐVELD KAUP !!
Þingholt kynnir í einkasölu 2ja her-
bergja íbúð á 3 hæð í Kríuhólum, 
yfirtaka lána + 600.000, laus við 
kaupsamning. Allar frekari upp-
lýsingar veitir Stefán í síma 660-7761 
eða stefan@tingholt.is 

 
Fífusel 22.9 m
Þingholt fasteignasala kynnir í 
einkasölu 105,9 fm. 4ra herbergja íbúð 
á 1 hæð við Fífusel. Allar frekari upp-
lýsingar veitir Viðar í síma 898-4477 
eða vidar@tingholt.is

 
Hólmvað 46.9 m
ÚTBORGUN AÐEINS KR. 2.000.000 
Þingholt kynnir 172,4 fm. raðhús á 
tveimur hæðum með innbyggðum 
21,9 fm. bílskúr.  Allar frekari uppl 
veitir Viðar í síma 898-4477 eða vidar@
tingholt.is

 
Hringbraut - fyrir laghenta
125,1 fm. efri hæð og ris ásamt 46 fm. 
bílskúr eða samtals 171,1 fm. við Hring-
braut 83, Rvk Standsetning eignarinnar 
er hafin og búið að endurnýja hitalagnir 
með gólfhitalögnum.  Verð kr. 33.9 millj. 
Nánari uppl. veitir Viðar s: 898-4477

 
Orlofsíbúð á Akureyri
Þingholt fasteignasala kynnir 4ja her-
bergja vandaða 115 fm íbúð á jarðhæð  
á þessum vinsæla stað á Akureyri í 
göngufæri við golfvöll Akureyrar.  Allar 
frekari uppl veitir Stefán í S: 660-7761 

 
Austurberg - 2 bílskúrar
Í einkasölu 92,8 fm. 4ra herbergja 
íbúð á 3 hæð ásamt tveimur 18 fm. bíl-
skúrum samtals 128,8 fm. Uppl. gefur 
Viðar S: 898-4477

 
Brekkuheiði í Brekkuskógi, 
Bláskógabyggð.
60 fm sumarhús á fallegum útsýnis-
stað við Brekkuheiði í Brekkuskógi í 
Bláskógabyggð. V. 14,5 millj.  Nánari 
upplýsingar gefur Guðmundur  
S: 865-3022

 
Bláhamrar, 112 Reykjavík
65 fm 2ja herb. íbúð á 5. Hæð með 
útsýni í góðu lyftuhúsi, ásamt 25,8 fm 
stæði í bílageymslu. Verð 19,8 millj. 
Nánari uppl. Guðmundur S: 865-3022

 
Þverbrekka, 200 Kópav.
2ja herbergja útsýnisíbúð á 8. hæð í 
lyftuhúsi við Þverbrekku í Kópavogi. 
Verð 15,2 millj. Nánari uppl. gefur  
Guðmundur S: 865-3022

 
Sólvellir - Stokkseyri
Starkaðarhús á Stokkseyri er 195,3 fm 
fjölskylduvænt einbýli. Nýlega klætt 
að utan og þak endurnýjað. Stór pallur 
með heitum potti og útigrilli. Verð 
25,9m, Auðveld kaup, ákv. 21,6m.   
Uppl. Gylfi S: 822-0700

 
Sefgarðar 170 Seltjarnarnesi 
Glæsilegt einbýlishús við þessa 
fallegu götu. Húsið er 193 fm með 
tvöföldum bílskúr. Einstaklega vel við 
haldið hús á frábærum stað.  
Allar upplýsingar Sigurður S: 616-8880 
V. 64,9

 
Hallveigarstígur - Auðveld 
kaup
Nýlega uppgerð tveggja herbergja 
með sérinngang, einnig er auka her-
bergi með sérinngangi. V. 18,7m, fæst 
mögulega á yfirtöku + sölukostnað. 
Uppl. Gylfi S: 822-0700.

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Yfirveðsettar  
eignir óskast

Vegna mikillar eftirspurnar óskum við eftir
yfirveðsettum eignum í sölumeðferð.

Hafðu samband í síma 512-3600 til að fá
ráðgjöf við sölu á slíkum eignum.

VÖRÐUBERG 10 - HAFNARFIRÐI

 OPIÐ HÚS Í DAG  KL. 18-19. 
Sérlega fallegt 141 fm raðhús ásamt 
27 fm bílskúr, samtals 168 fm á góðum 
stað í Setberginu. Fjögur svefnher-
bergi. Suðurverönd á afgirtri lóð.  
Rúmgóðar suðursvalir.  Upptekin loft 
með halogen lýsingu á efri hæð.  
Verð 41,9 millj.

Björgvin og Margrét taka á móti 
gestum, s. 565-5510.

MELHOLT 2 - HAFNARFIRÐI

 OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18-19. 

Fallegt 183 fm einbýli ásamt 38 fm 
bílskúr, samtals 221 fm á góðum 
stað í göngufæri við skóla og 
leikskóla. 4 svefnherb. Hellulögð 
verönd. Rúmgóðar suðursvalir. 
Bílskúr með hita, rafm., vatni, 
hurðaopnara og gryfju með 
loftræstingu. Verð 44,9 millj.

Guðrún og Sigurður taka á móti 
gestum, s. 565-3341 

 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

HÁLSASEL – RVÍK
Glæsilegt 285 fm einbýli á þremur hæðum, þar 
af er 26 fm innbyggður bílskúr. 4 svefnherb. 
Hágæðainnrétting og tæki frá Miele í eldhúsi. 
Sauna. Stórt frístundaherbergi. Sólstofa, 
gengið út á glæsilega verönd með heitum potti, 
barnakofa o.fl. Laust strax. SJÓN ER SÖGU 
RÍKARI. Verð 63,9 millj.

NORÐURTÚN - GBÆR
Fallegt 172 fm einbýli á einni hæð ásamt 55 fm 
bílskúr, samtals 227 fm á rólegum og góðum 
stað innarlega í botnlanga á Álftanesi, Gbæ. 
Eignarlóð. 5 svefnherb. Verð 45,5 millj.

MARARGATA - GRINDAVÍK
Fallegt TALSVERT ENDURNÝJAÐ 143 fm EIN-
BÝLI á einni hæð, ásamt 50 fm bílskúr, samtals 
193 fm á góðum stað. 4 svefnherb. Góð hornlóð 
með nýlegri ca 140 fm verönd m/skjólveggjum 
og heitum potti. Fallegt útsýni. Verð 28 millj.

ÁLFHOLT - HFJ
Glæsileg 136 fm 4ra-5 herbergja íbúð á jarðhæð 
á góðum stað. 3-4 svefnherb.  Fallegar innrétt-
ingar og parket á gólfum. Verönd. Verð 24,9 
millj.

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

NÝTT

NÝTT

LÆKKAÐ VERÐ

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.

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.

SJÁVARÚTSÝNI

50 ÁRA OG ELDRI

ÚTSÝNISÍBÚÐIR

HJALLABRAUT 33 - HAFNARFIRÐI

 OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17-18

Falleg 70 fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri. Fallegt 
útsýni. Góð þjónusta í húsinu, s.s. hár-
greiðslustofa, föndurherbergi og önnur 
aðstaða fyrir ýmsa félagsstarfssemi, 
heitur matur í hádeginu gegn vægu 
gjaldi.  Stutt í verslun. Verð 20,9 millj.

Bjarni tekur á móti gestum, s. 867-1876

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Glæsilegt 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 15-23 ásamt bílageymslu. 
Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru frá

67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar verða ýmist með góðum 
svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja flestum íbúðum. 

 Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og 

www.fjarfesting.is 

 
 KRISTNIBRAUT 5 EFRI HÆÐ

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

Vandaðar innréttingar og gólfefni.  
Innbyggður bílskúr 

 
HRAUNTUNGA

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

lokaðri götu.   
Verð 44,9 millj.   

 
EGILSGATA

101 Rvk.  Sérhæð með bílskúr. Nýlega 
standsett.  Vel skipulögð.   

 
LANGHOLTSVEGUR

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

 
FLÓKAGATA

105 Rvk.   100 fm efri hæð, útleiguher-
bergi í kjallara, góð staðsetning. 

 
HVASSALEITI

103 Rvk.  4ra herb 111 fm í VR blokkinni.  
Góð og snyrtileg íbúð í þessu vinsæla 

húsi.  

 
ESPILUNDUR

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

Verð 54,5 millj.

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
 SKÚLAGATA 20

 101 Rvk.  93 fm. 3ja herb. Nýlegt hús.  
Frábært sjávarútsýni.   

Verð 39 millj.

 
HÁTÚN

105 Rvk.  Penthouse.  Glæsileg eign.  
Sérsmíðaðar innréttingar.  Innbyggð 

lýsing.  Frábært útsýni.  Tvennar svalir.

60 ára og eldri

60 ára og eldri

Aukaíbúð

BLIKAHJALLI 6
200 Kóp.  Endaraðhús.  
4 svefnherbergi.  
Frábær staðsetning.  
Falleg lóð.  
Verð 56,9 millj. 

FRÓÐAÞING
203 Kóp.  Einbýli.  
417 fm.    
Steinsteypt. 
Fullbúið á glæsilegan hátt 
að innan sem utan. 
Stór bílskúr.

KRISTNIBRAUT   
PENTHOUSE
113 Rvk.  Glæsileg íbúð.  
Efsta hæð.  
Stórar þaksvalir sem snúa í 
suður og vestur.   
140 fm. með 26 fm. bílskúr. 

NÝBYGGING

NÝ

LANGALÍNA 15-23

60 ára og

SELD

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Stórbrotið útsýni

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00

Ingólfur Ingvarsson 
Sölumaður 
S. 893 7806

Byggingaraðili:
ÁF-Hús ehf
S. 534 1600
www.afhus.is

Söluaðili:

Sigfús Aðalsteinsson 
Sölustjóri 
S. 898 9979

Kristbjörn Sigurðsson
löggiltur fasteignasali
S. 692 3000

Kópavogi

Fullbúnar glæsilegar útsýnisíbúðir, 3ja-4 herbergja íbúðir. 

Hús á frábærum stað í Kópavogi í göngufæri við einn glæsilegasta golfvöll 
landsins, sundlaug, skóla, leikskóla, apótek, matvöruverslun og íþróttahús.

Áætlaður afhendingartími í desember 2013.  
Íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu.

Þorrasalir 5-7
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Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

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

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

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

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

Sumarhús við Sog. 
Glæsilegt 98 fm. sumarhús á glæsilegum stað austan-
megin við Sogið. Góðar innréttingar. Upptekin loft. Fyrsta 
flokks frágangur. Stórir sólpallar umhverfis hús. Harð-
viðar gólfklæðning í pöllum. Heitur pottur og hitaveita.  
Kjarrivaxið land. Sjón er sögu ríkari.  V. 28 m.  8575

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

Grenibyggð í Mosfellsbæ.
Mjög fallegt 164 fm. parhús í flottu viðhaldi á þessum 
vinsæla stað í Mosfellsbæ. Góðar innréttingar. 4 svefn-
herbergi og 2 baðherbergi. Heitur pottur.  Allt fyrsta flokks. 
Fallegur garður. Sólpallur og hellulagt pílaplan með hita.  
V. 40,9.  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

Völuteigur í Mosfellsbæ.
Gott, 260 fm.  atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum við 
Völuteig í Mosfellsbæ. Vandaðar innréttingar, gólfefni og 
snyrting, Hægt að gera íbúðir á efri hæð. Góð aðkoma.  
V. 22,5   8610

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

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

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

Föst sölulaun  
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk

Sölulaun eigna yfir 60 milljónir aðeins 0,8% + vsk

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

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

www.skeifan.is
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Grettisgata – Einbýli
Sérlega glæsilegt og mjög mikið endurnýjað 
142 fm einbýli sem er hæð, ris og kjallari. Húsið 
er allt meira og minna gegnumtekið og mjög 
glæsilegt. Í kjallara lítil íbúð sem hægt er að 
leigja út. Suðursvalir. Bakhús.  Eitt glæsilegasta 
húsið í Skuggahverfinu. 
Verð 56,8 millj.

Strandvegur – 4ra til 5 herb. 
Bílskýli
Mjög falleg 136 fm 4ra til 5 herbergja íbúð á 3ju 
hæð efstu í nýlegu fjölbýli. Fallegar innréttingar. 
Stór og glæsilegar stofur með mikilli lofthæð. 
Parket. Stæði í bílageymslu fylgir. 
Verð 39,9 millj.

Strandvegur  
– Sjávarlóð – Bílskýli
Falleg 122 fm 3ja til 4ra herb. íbúð á jarðhæð 
á frábærum stað við sjóinn. Fallegar innrétt. 
Parket. Sérgarður m/verönd. Fallegt útsýni. 
Mikið fuglalíf við sjóinn beint fyrir neðan lóðina. 
Verð 39,9 millj.

Holtsgata 5 herb. 
– Aukaherbergi til útleigu
Falleg 5 herbergja 116 fm íbúð á 4. Hæð í litlu 
fjölbýli í Vesturbænum. Fallegar innréttingar. 
Suðvestur svalir með fallegu útsýni. Í risi er  
gott herbergi með snyrtingu og eldunaraðstöðu 
í útleigu. 
Verð 32,5 millj.

Kórsalir 3ja – Bílskýli
Mjög falleg og rúmgóð 3ja herbergja 100 
fm íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í 
bílageymslu. Fallegar innréttingar. Parket 
og flísar. Suður svalir. Suður svalir. Stæði í 
bílageymslu með þvottaplani. Fallegt útsýni. 
Verð 28,9 millj.

Jöklasel – 3ja herbergja
Mjög falleg 94 fm 3ja til 4ra herbergja íbúð á 1. 
hæð í litlu fjölbýli. Fallegar nýlegar innréttingar. 
Parket og flísar. Suð-vestur svalir. Þvottahús í 
íbúð. Áhv Íbúðalánasjóður ca. 19,5 millj. 
Verð 24,8 millj.

Ferjubakki 2ja – Endurnýjuð
Mjög falleg, óvenju rúmgóð og mikið endur-
nýjuð 73 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sér suðurgarði og verönd. Fallegar nýjar 
innréttingar. Nýtt bað. Áhv. Íbúðalánasjóður 
ca. 14 millj. 
Verð 17,8 millj.

Álfaskeið - Einbýli
Mjög fallegt og vel við haldið 155 fm einbýli á 2 
pöllum og 31,6 fm bílskúr. Samtals 186,6 fm. 4 
svefnh. Fallegar innrétt. Rúmg stofur. Fallegur 
ræktaður garður hannaður af Stanislas Botic. 
Stór verönd. Snyrtileg, falleg eign á góðum stað. 
Verð 50,9 millj.

Arnarsmári 3ja – Kópavogur
Falleg 3ja herbergja 74 fm íbúð á 3ju hæð í litlu 
fjölbýli. Fallegar innréttingar. Parket. Góðar 
suður svalir. Falleg eign á mjög góðum stað. 
Verð 22,8 millj.
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Nóatún 3ja – Bílskúr
Opið hús í dag mánudag á milli kl 17:00 og 18:00
Glæsileg ca 90 fm 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð 
ásamt bílskúr á þessum fallega stað rétt við 
Háteigskirkju. Mikil lofthæð og er íbúðin mjög 
björt. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð. Nýtt 
bað, nýtt rafmagn o.fl. Suðvestur svalir út frá 
stofu. Verð 32,5 millj.
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MIKIL SALA – MIKIL SALA
 fasteign.is – fasteign fyrir þig

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Sími 5 900 800
Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Kíktu á nýja og glæsilega 
heimasíðu fasteign.is



Leiga: 540 5060
Sala: 540 5070
Lágmúli 6, 108 Reykjavík
www.hlid.is

Byggingarverkefni 

Vesturvör/Hafnarbraut, Kópavogi
Um er að ræða mjög áhugaverðan bygg-
ingarreit á Kársnesinu í Kópavogi. Fyrir-
hugað er að byggja íbúðir fyrir aldraða 
á reitnum með tilheyrandi þjónustu. 
Deiliskipulag er samþykkt frá 21.jan.2008. 
Svæðið sem er innan marka deiliskipu-
lagsins eru lóðirnar Vesturvör 25, Vestur-
vör 27, Hafnarbraut 12 og Hafnarbraut 14. 

Deiliskipulags-
tillagan gengur 
út á að sameina 
þessar fjórar 
lóðir í eina.  
Lóðin verður 
afhent án  
mannvirkja.  
Tilboð óskast.

Áhugasamir geta nálgast nánari upplýsingar 
á skrifstofu okkar í Lágmúla 6. 
Stærð lóðar (m2): 7.675,0
Byggingarmagn á lóð (m2): 26.815,0

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

Klettagarðar - Glæsilegt atvinnuhúsnæði
TIL SÖLU EÐA LEIGU - 
Glæsilegt og mjög vel staðsett 
atvinnuhúsnæði við Skarfaklett 
við Sundahöfn. Húsið er samtals 
6.680 fm að stærð. Það er laust 
nú þegar. Húsið stendur á 18.324 
fm lóð sem er sjávarlóð og er 
nýtt sem lager-, verslunar- og  
skrifstofuhúsnæði. Húsið er 
stálgrindarhús og er klætt að 
utan með álklæðingu. Mjög gott 
malbikað athafnasvæði er við 
húsið á vestur- og austurhlið. 
Lofthæð við mæni er um 9,7 m en 
við útveggi um 8 m. Meðallofthæð í 
lagerrými er um 8,45 m. Mögulegur 
byggingaréttur Tilboð 1946

Hæð óskast í Vesturbænum
Óskum eftir sérhæð í Vesturbæ Reykjavíkur fyrir ákveðinn kaupanda, 
nánari upplýsingar veitir Reynir Björnsson, lögg. fasteignasali í síma 588-
9090, 895-8321 eða reynir@eignamidlun.is    

Sérhæð í Vesturborginni eða í Hlíðunum óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 120 - 150 fm sérhæð í Vesturborginni eða 
í Hlíðunum. Góðar greiðslur í boði. Nánari uppl veitir Sverrir Kristinsson.    

Skúlagata 20 - vantar strax.
Erum með fjársterka kaupendur að íbúð á hæð í Skúlagötu 20. 
Upplýsingar gefur Sverrir Kristinsson     

Einbýli / raðhús í Fossvogi óskast 
Erum með kaupendur að einbýlis og sérbýlishúsum í Fossvogi. 
Upplýsingar gefur Kjartan Hallgeirsson sími 824-9093    

3ja eða 4ra herbergja íbúð í staðarhverfi 
Er með traustan kaupanda sem bráðvantar 3ja eða 4ra herbergja íbúð í 
víkur eða staðarhverfi í Grafarvogi.  
Upplýsingar gefur Þórarinn M. Friðgeirsson sími 899-1882    

Sérhæð í Hlíðunum 
Er með traustan kaupanda sem bráðvantar sérhæð í hlíðunum. 
Upplýsingar gefur Þórarinn M. Friðgeirsson sími 899-1882     

2ja herbergja íbúð í VR blokkinni óskast
Erum með traustan kaupanda að 2ja herbergja íbúð í VR blokkinni að 
Hvassaleiti 56-58. Upplýsingar gefa Þórarinn eða Gunnar Helgi.     

Íbúð á Seltjarnarnesi óskast
Er með traustan kaupanda sem bráðvantar  3ja eða 4ra herbergja 
íbúð á Seltjarnarnesi. Má vera með bílskúr eða skýli en ekki skilyrði. 
Upplýsingar gefur Reynir Björnsson s. 895-8321     

Íbúð við Hæðargarð óskast staðsgreiðsla.
Höfum kaupanda að ca 100 fm íbúð að Hæðargarði 29,33 eða 35. 
Upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson     

3ja og 4ra herbergja í austurbæ Kópavogs
Erum með trausta kaupendur að 3ja og 4ra herbergja íbúðum í austurbæ 
Kópavogs. Upplýsingar gefur Þórarinn M. Friðgeirsson s. 899-1882     

2ja herbergja íbúð í austurbænum
Er með traustan kaupanda sem bráðvantar 2ja herbergja íbúð í 
Fossvogi, hlíðum,háaleitishverfi eða svæði 104. 
Upplýsingar gefur Þórarinn M. Friðgeirsson sími 899-1882    

Íbúð eða sérbýli óskast í Garðabæ
Er með traustan leigjanda að íbúð eða sérbýli í Garðabæ. Upplýsingar 
gefur Gunnar Helgi Einarsson sími 824-9097    

Íbúð við Efstaleiti (Breiðablik)10-12 eða 14
Traustur kaupandi óskar eftir 130 fm íbúð í einu af framangreindum 
húsum. Allar nánari upplýsingar gefur Sverrir Kristinsson    

Engihjalli - Efstihjalli -Hlíðarhjalli
Erum með kaupendur að 2ja - 3ja og 4ra herbergja íbúðum í 
ofangreindum götum. Upplýsingar gefa Þórarinn s. 899-1882 eða Reynir 
s.895-8321     

Kópavogur í 201, 202 eða 203
Erum með kaupendur að 2ja - 3ja og 4ra herbergja íbúðum í Kópavogi. 
Upplýsingar gefur Þórarinn M. Friðgeirsson sími 899-1882.     

Einbýlishús í Gerðunum eða Fossvogi Rvk.
Er með trausta kaupendur sem bráðvantar einbýlishús í ofangreindum 
hverfum.  Upplýsingar gefur Reynir Björnsson s. 895-8321     

Atvinnuhúsnæði allt að 5000 fm óskast.
Bráðvantar fyrir trausta kaupendur 2500 - 5000 fm atvinnuhúsnæði 
með allt að 12 m.lofhæð að hluta. Upplýsingar gefur Reynir Björnsson  
s. 895-8321     

3ja og 4ra herbergja íbúð í póstnr.104, 105 og 108 
Er með trausta kaupendur sem bráðvantar 3ja - 4ra herbergja íbúðir í 
ofangreindum hverfum.  Upplýsingar gefur Reynir Björnsson s. 895-8321     

Fossvogur - 3ja herbergja íbúð óskast.
Er með traustan kaupanda sem bráðvantar 3ja herbergja íbúð í 
Fossvogi.  Upplýsingar gefur Reynir Björnsson s. 895-8321    

Sveinn G. Guðmundsson

sveinn@domusnova.is
Sími: 899 8546 
Sölufulltrúi

Turninum 12. hæð - 201 Kópavogi - www.domusnova.is 

Ertu í söluhugleiðingum?
Vegna mikilla sölu vantar okkur eignir af öllum stærðum. 

Við seljum eignina fyrir þig! 
Frítt verðmat, hringdu núna!

899 8546

Turninum 12. hæð - 201 Kópavogi - www.domusnova.is 

Grétar Hannesson Hdl., 

gretar@domusnova.is
Löggiltur fasteignasali.

Grétar Hannesson Hdl., 



Hvað kostar
eignin mín?

Kíktu á 
www.fold.is

– eða hafðu samband  
í síma 

552 1400 / 694 1401

Í fasteignaviðskiptum 
skiptir traust öllu máli

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

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

EIGNIR VIKUNNAR

Tómasarhagi 45, miðhæð
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 23.4.FRÁ 17:30-18

Langamýri Garðabæ. Sérhæð m. bílskúr

Tómasarhagi 45,miðhæð: Falleg rúmlega 120 fm. mikið endurnýjuð hæð ásamt rúmlega 30 fm. 
bílskúr á góðum stað við Tómasarhaga. 4 svefnherbegi, Eldhús m. nýlegri innréttingu. Stórbrotið 
útsýni til sjávar. Skjólgóður pallur á lóð með skemmtilegu útsýni yfir Ægisíðuna. Verð 44,9 millj. 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 23.4 FRÁ KL 17:30-18. VIÐAR SÝNIR S. 694-1401

Björt og falleg ca. 86 fm. björt og falleg íbúð  á annari hæð á frábærum stað í Garðabæ auk 
bílskúrs.  Sérinngangur, þvottaherb. innan íbúðar og risloft yfir hluta íbúðar. Einstaklega góð stað-
setning við opið svæði.  Verð 27,5 millj.

Túngata 3
OPIÐ HÚS MÁNUD. OG ÞRIÐJUD. FRÁ KL.17:30-18

TÚNGATA 3: Björt og falleg íbúð með sérinn-
gangi á neðstu hæð í fjölbýlishúsi í hjarta 
miðborgarinnar.. 2 rúmgóð svefnherbergi, 
endurnýjað eldhús, borðstofa og stofa, 
rúmgott endurnýjað bað. Íbúðin er laus við 
kaupsamningsgerð. Verð 30,9 millj.  
 
OPIÐ HÚS Í DAG 22. OG Á MORGUN 
23.4 FRÁ KL 17:30-18.   
 
Einar Ágúst sýnir s. 694-7895

Hringbraut 81 - Auðveld kaup
ÁHV. GÓÐ LÁN - LÍTIL ÚTBORGUN.  
 
Þriggja herbergja íbúð á 1. hæð í reisulegu 
húsi í vesturbænum. Áhv. ca 22 millj. frá 
Íbúðarlsj. Verð 22,9 millj. 
 
OPIÐ HÚS Á MORGUN ÞRIÐJUDAG 
MILLI KL. 18 OG 19.  
 
Verið velkomin! 

Hæðir

Hlíðarvegur Kóp-efri hæð m. bílskúr-
Hlíðarvegur,  Kóp, efri hæð m. bílskúr: Björt og 
góð 4ra herbergja íbúð á efri hæð á skjólgóðum 
útsýnisstað við Hlíðarveg í Kópavogi. Eigninni fylgir 
rúmgóður bílskúr. Útsýnissvalir í suður og stór sam-
eiginleg norðurverönd. Verð 29,9 millj.

Atvinnuhúsnæði

Dragháls-til sölu eða leigu
Ca. 721 fm. gott iðnaðar og skrifstofuhúsnæði við 
Dragháls. Malbikað plan, stórar innkeyrsludyr og 
mikil lofthæð. Vörulyfta milli hæða. Til sölu eða 
leigu. Hafið samband og gerið tilboð.

Vandað hús til flutnings.
Ca. 81 fm vandað, klætt timburhús. Húsið 
hentar sérlega vel sem þjónustuhúsnæði, t.d. í 
ferðageiranum, Eins væri hægt að innrétta það sem 
sumarhús o.fl. Húsið er við Fjallkonuveg og selst til 
flutnings af lóð.  Brunabótamat 25.250.000.-   
Verð 13 millj.

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

Einbýlis og raðhúsum í
Kópavogi og Garðabæ, 
Grafarvogi, Grafarholti, Árbæ, 
Breiðholti, Vesturborginni og á 
Seltjarnarnesi
Verðbil 40-120 millj. 

Sérhæðum í Hlíða og 
Laugarneshverfi, Vesturborginni, 
á Seltjarnarnesi og Kópavogi
Verðbil 30-50 millj. 

Einbýlishúsum, 
raðhúsum og hæðum í 
miðborginni, Fossvogi, Túnum og 
Teigum og í Norðurmýri. 
Verðbil 30-90 millj. 

2ja, 3ja og 4ja 
herbergja víðs vegar á 
höfuðborgarsvæðinu. 
Verðbil 16-30 millj.

Óskum eftir:

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

2ja herbergja

Dalaland - góð  2ja herb.
Talsvert endurnýjuð ca 52 fm íbúð á jarðhæð með 
verönd í suðurgarði. Verð 17,9 millj. Allar 
nánari upplýsingar veitir: Einar Guðmundsson lögg. 
fasteignasali. s.896-8767

5 herbergja

Sólheimar-falleg íbúð m. skjólgóðum svölum
Ca. 128 fm. talsvert endurnýjuð og vel um gengin 
íbúð á 1. hæð í. Í íbúðinni eru rúmgóðar stofur, 
3-4 svefnherbergi, þvottaherb. eldhús, bað o.fl. 
Húsvörður,, öll sameign mjög snyrtileg.  Laus við 
samning. Verð 27,9 millj. 

Katrínartúni 2 - 108 Reykjavík - Sími 578-5544

BRANDUR GUNNARSSON 
Löggiltur leigumiðlari –sölumaður
S 578-5544- 897-1401
brandur@fastmidgardur.is

GUÐBJARNI EGGERTSSON
Hdl. Löggiltur fasteignasali
S 578-5544 
gudbjarni@fastmidgardur.is

STEFÁN JÓHANN ÓLAFSSON 
Löggiltur fasteignasali 
S 578-5544
stefan@fastmidgardur.is

Berjavellir falleg 3ja herb. íbúð í lyftuhúsi.
86,2 fermetra 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi 
við Berjavelli í Hafnarfirði. Íbúðin skiptist 
í forstofu, hjónaherbergi, svefnherbergi, 
stofu, eldhús, baðherbergi, þvottahús og 
sérgeymsla í sameign. 

Tjarnargata einstakt hús við tjörnina.
Til leigu þetta einstaka hús við Tjörnina. 
Húnæðið er á þremur hæðum með vönd-
uðum innréttingum og fallegum frágangi. 
Allar tölvua

Drápuhlíð rúmgóð 3ja herb. íbúð
94,2 fm 3ja herbergja íbúð í Drápuhlíð.  
Íbúðin er rúmgóð og björt, lítið niðurgrafin.  
Íbúðin skiptist í gang, hol, eldhús, baðher-
bergi, svefnherbergi, tvær stofur, geymslu 
og sameiginlegt þvottahús. Hús nýlega 
endursteinað og gluggar endurnýjaðir.

Ránargata fallegt endurnýjað sérbýli.
Opið hús mánudaginn 22. apríl 18.00-18.30 
Ránargata 30A Einstakt raðhús/parhús við 
Ránargötu í Reykjavík. Húsið hefur verið 
nánast endurnýjað frá grunni á undan-
förnum árum og býr yfir einstökum 
karakter. Húsið er á þremur hæðum auk 
riss. Heildarstærð á húsinu er stærri en 
uppgefnir fermetrar þar sem kjallari, ris 
og sameiginlegir stigagangar eru ekki inn 
í fermetratölu.  

Núpalind 2-3ja með stæði í bílskýli 
Opið hús mánudaginn 22. apríl 17.00-17.30 
íbúð merkt 503 Falleg 2-3ja herbergja íbúð 
í lyftuhúsi með stæði í bílskýli. Fallegt 
útsýni af yfirbyggðum suðursvölum. 
Laus til afhendingar strax. Stutt í alla 
helstu þjónustu.  

OPIÐ HÚS

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

Mosfellsbær - Hlíðarás 
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er 
samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur 
fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.    Laust við 
kaupsamning.  V. 55,0 m. 5836

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

Eyktarsmári- Kópavogur
Einkar gott 135,8 fm endaraðhús 
á einni hæð, innbyggður bílskúr 
-  Gott útsýni. Húsið sem er syðst 
í þriggja raðhúsa lengju er vel 
staðsett í hverfinu og stutt er í alla 
helstu þjónustu. V. 44,7 m. 6282 

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

Blikahólar - Laus
Rúmgóð 3ja herb. ca. 95fm íbúð á 
2.hæð í lyftublokk með góðu útsýni 
yfir borgina. Íbúðinn er laus nú 
þegar. Viðgerðir 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 

Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. . Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar. V. 
17,2 m. 6280 

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 endurgerð 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 sameiginlegt þvottahús Laus við 
kaupsamning. V. 12,9 m. 6276

Ferðaþjónustan  
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 Aðstaða 
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

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
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Kristbjörn 
Sigurðsson 
Löggiltur 
fasteignasali

Ingólfur
Ingvarsson
Sölufulltrúi

Sigfús
Aðalsteinsson
Sölufulltrúi

Tækifæri fyrir verktaka og fjárfesta
Til sölu byggingareitur Skipholt 11-13 Reykjavík 
• Gert er ráð fyrir að  byggt verði fjögurra 

hæða framhús innan byggingarreits auk 
bakbyggingar og kjallara.

• Nýting: Íbúðir og verslunarhúsnæði Heimilt 
er að nýta húsið fyrir íbúðir og verslunarog 
þjónustustarfsemi.

• Nýtt deiliskipulag gerir ráð fyrir 5.035 fm 
byggingu 

• Núverandi bygging: 1500 m2
• Gert er ráð fyrir að fyrsta hæð verði nýtt 

fyrir verslunar- og þjónustustarfsemi, með 
aðkomu  . Kjallara skal nýta fyrir bíla-
geymslur,geymslur og „bakrými“ verslana- 
og þjónustufyrirtækja. Íbúðir verða á efri 
hæðum hússins – 2.-4. hæð. Heimilt er að 
byggja allt að 25 íbúðir á lóðinni.

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu Miðbæjar fasteignasölu Vegmúla 2 

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

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

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

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

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

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

ÞARFTU AÐ 
SELJA?– þar sem þú átt heima

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

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

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

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

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

Fastengi er í eigu Íslandsbanka

Save the Children á Íslandi



Flott og fjölskylduvæn, 151 fm vel skipulögð 5-6 herbergja íbúð á tveimur 
hæðum, á frábærum stað í Lindahverfinu. Herbergin 3-4, suðursvalir á sitt 
hvorri hæðinni og mikill lofthæð. Skólar, leikskólar og öll þjónusta í nágren-
ninu. Hagstæð lán. Pantið skoðun í GSM: 822-8440 Sigurður

Funalind – 5-6 herb. íbúð
LÆKKAÐ VERÐ – TILBOÐ!

    

    

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími 863-0402
www.husaskjol.is,  husaskjol@husaskjol.is

www.facebook.com/husaskjol

Ásdís Ósk
gsm: 863-0402
asdis@husaskjol.is 

Löggiltur fasteignasali

Opið hús í dag

Opið hús í dag kl. 18:00-18:30
Mjög góð íbúð fyrir eldri borgara. 1 Svefnherbergi, 
góðir skápar, stofa og eldhús í einu rými auk yfir-
byggðra svala. Í húsinu er  þjónustumiðstöð aldraðra, 
heilsugæsla, snyrtistofa ofl. Góð íbúð á frábærum stað.

Ásdís Rósa 
gsm: 895-7784
asdisrosa@husaskjol.is 

Vesturgata 7
107 Reykjavík

Tegund:
Fjölbýli fyrir eldri borgara

Stærð: 65,9 fm

Svefnherbergi: 1

Verð: 23.300.000 
Ásdís Rósa  gsm 895-7784

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími 
568 2444

– www.asbyrgi.is

Sími
568 2444

Vorum að fá í einkasölu sérlega glæsilega og rúmgóða 2ja herbergja 
íbúð 82,8 fm. á 2. hæð í lyftuhúsi. Ásamt stæði í bílageymslu. Sér 
þvottahús. Góðar suður svalir. Topp eign. Verð  28,9 millj.

Langalína 
Ingileifur Einarsson 
Löggiltur fasteignasali.

Leiga: 540 5060
Sala: 540 5070
Lágmúli 6, 108 Reykjavík
www.hlid.is

TIL SÖLU

Iðnaðarhúsnæði
Suðurhraun, Hafnarfirði
Um er að ræða iðnaðar-, þjónustu- og skrifstofuhúsnæði á tveimur hæðum, samtals 
4,905.2 m2 sem skiptist í þrjá eignahluta. 
Austurhluti fyrsta hæð 2.074,3m2, vesturhluti fyrsta hæð 1.929,1 m2 og miðhluti 
efrihæð 901,9m2 þar sem er mötuneyti og skrifstofur.
Verð kr.520.000.000

Verslunarhúsnæði
Hlíðarsmári, Kópavogi
Gott verslunarhúsnæði á jarðhæð auk rýmis í kjallara, samtals 746,6m2. Eignin 
skiptist í dag í; stóran sal með léttum skilrúmum og skrifstofum (473m2) auk starfs-
mannarýmis og lagerpláss í kjallara (274,6m2). Sérinngangur. Góð eign í mjög 
snyrtilegu húsnæði rétt fyrir ofan Smáralind. Áður var bankaútibú í húsnæðinu.   
Verð kr.90.000.000

Iðnaðarhúsnæði
Skútahraun, Hafnarfirði
Um er að ræða 1.000 fm. stálgrindarskemma á steyptum grunni með 3 stórum inn-
keyrsludyrum. Eignin skiptist í stóran vinnusal og starfsmannaðstöðu. Mesta lofthæð 
er um 7 metrar. Gott útipláss og lóð malbikuð að hluta. Verð kr.99.000.000

Atvinnuhúsnæði
Jónsgeisli, Grafarholti
Nýtt iðnarðar- og atvinnuhúsnæði á einni hæð með tveimur innkeyrsludyrum. Í dag 
er húsið einn salur en gert ráð fyrir að því sé skipt í tvær sjálfstæðar einingar með 
sameiginlegu anddyri. Eignin er staðsteypt, útveggir eru einangraðir að utan, en 
ófrágengnir.  Að innan eru gólf og veggir málaðir. Þak er einangrað að innan og klætt 
með plasti. Verð kr.31.500.000

Byggingarverkefni
Freyjubrunnur 29, RVK 
Fjögurra hæða fjölbýlishús með 5 
íbúðum og bílageymslu. Birtir fermetrar 
samtals 787m2. Húsið er uppsteypt og 
komið þak klætt með timbri. Lóð er gró-
fjöfnuð. Gatnagerðargjöld eru greidd.

Freyjubrunnur 31
Fjögurra hæða fjölbýlishús í byggingu, 
búið er að steypa hluta af sökklum. Lóð 
er grófjöfnuð. Skv. teikningu er gert ráð 
fyrir 5 íbúðum auk bílageymslu. Birtir 
fermetrar samtals 741m2. Gatnagerðar-
gjöld er greidd. Verð saman 115 milljónir

Save the Children á Íslandi

Sími 585 8300   |   www.postdreifing.is

Við flytjum þér 
góðar fréttir

Save the Children á Íslandi

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



Fáðu þér áskrift  |  512 5100  |  stod2.is  | Verslanir Vodafone | Verslanir og þjónustuver Símans 800 7000

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

           

VALDATAFLIÐ ER HAFIÐ
NÝTTU ÞÉR NETFRELSI
OG MISSTU EKKI AF NEINU!
Með Netfrelsi Stöðvar 2 getur þú séð uppáhalds 
þáttinn þinn í tölvunni, snjallsímanum eða spjald-
tölvunni hvar og hvenær sem er.

Í KVÖLD KL. 21:45

www.saft.is

KENNDU BARNINU ÞÍNU AÐ 
SKOÐA EFNI Á NETINU MEÐ 
GAGNRÝNUM HÆTTI

Tilboð óskast í skrifstofuhúsnæði að 
Eyrarvegi 67, í Árborg. 

Sala 15415, Eignarhluti ríkissjóðs í ofangreindri eign.   
Um er að ræða steinsteypt skrifstofuhúsnæði á annari hæð byggt árið 
1989, stærð 187,1m², samkv. FMR. Fasteignamat húsnæðisins er kr. 
17.460.000,- og  Brunabótamat er kr. 37.850.000,-   

Húsnæðið er til sýnis í samráði við Louis Pétursson í síma 482-2147  og 
892-9825 og Ríkiskaup, Borgartúni 7, 105 Reykjavík í síma 530 1400.  Til-
boðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum um frágang og 
útfyllingu á tilboðseyðublaði. 

Tilboð skulu berast á þar til gerðum tilboðseyðublöðum fyrir kl. 10.00 
þann 7. maí 2013 þar sem þau verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda er 
þess óska. 

Sjá upplýsingar og myndir á heimasíðu Ríkiskaupa, 

http://www.rikiskaup.is

Tilboð óskast í iðnaðarhúsnæði  að 
Gagnheiði 25-27, í Árborg. 

Sala 15426, Eignarhluti ríkis-
sjóðs í ofangreindri eign. 
Um er að ræða iðnaðarhús-
næði byggt úr stáli árið 1978, 
stærð 376,1m², ásamt 2115m² 
iðnaðar- og athafnaleigulóð  
Fasteignamat húsnæðisins 
er kr. 24.460.000,- og  Bruna-

bótamat er kr. 48.400.000,-   Fasteignamat lóðar er kr. 3.410.000,-  Samkv. 
Fasteignaskrá Íslands. 
Húsnæðið er til sýnis í 
samráði við Hrein Óskars-
son í síma 899 1971  og 
Ríkiskaup, Borgartúni 7, 105 
Reykjavík í síma 530 1400.  
Tilboðseyðublöð liggja 
frammi á sama stað ásamt 
reglum um frágang og útfyll-
ingu á tilboðseyðublaði. 
Tilboð skulu berast á þar til gerðum tilboðseyðublöðum fyrir kl. 10.00 
þann 7. maí 2013 þar sem þau verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda er 
þess óska.   
Sjá upplýsingar og myndir á heimasíðu Ríkiskaupa, http://www.rikis-
kaup.is 

Byggingarlóð til sölu

Úlfarsárdalur:  Lóð undir einbýli.  Stærð: 369 m2. 
Leyfð stærð húss: 280 m2 á 2 hæðum. 
Upplýsingar í síma: 865-9611 og 554-3168.  

Ívar Guðmundsson
Þú ert í traustum höndum!

Virka daga kl. 9-13





BÍLAR &
FARARTÆKI

Sparneytnir, öruggir og áreiðanleigir 
fjórgengismótorar frá Suzuki. Eigum 
flestar stærðir á lager til afgreiðslu 
strax.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

MERCEDES BENZ B 200 cdi (208). 
Árgerð 2010, ekinn 45 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.590.000. 
Rnr.990319.

 KIA Ceed ex 1.6 new 2012. Árgerð 
2012, ekinn 5 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.590.000. Rnr.140524.

AUDI Q5 quattro. Árgerð 2009, ekinn 
84 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
6.490.000. Rnr.990280.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
Opið til kl. 21 á fimmtudögum.

www.nyja.is

NÝ COLEMAN SEDONA 8 FET, Ný 
fellihýsi, Markísa, Truma miðstöð, 
220V, ísskápur ofl, 2 ára ábyrgð, 
Ótrúlegt verð aðeins 1.499.þ.kr, 4 stk 
eftir, Komdu og skoðaðu,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Nærri 50% lægra verð. Nissan Leaf 
frá Kr. 2.995.000 heimkomið með 
öllu. Prufukeyrðu hann! Útvegum 
nýja og nýlega bíla frá öllum helstu 
framleiðendum, sýningarbíla, 
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar, 
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín 
og Díselbílar. Höfum selt hundruði bíla 
til Íslands. www.islandus.is S. 5522000

BÍLAR og TÆKI TIL SÖLU 
VELAMIDSTODIN.IS maggi@metanbill.
is S:5 800 439

POLO TILBOÐ 450 ÞÚS
Volkswagen polo árg 2002. 1200, 5g, 
ek. 120 þús. 5.dyra. Verð 450 þús S. 
891 9847

 Bílar óskast

ÓSKA EFTIR TOYOTA 
COROLLA, STGR.

ekki eldri enn árg. 2002 staðgreiðsla 
í boði, verður að vera í toppstandi. 
Uppl. s. 824 2356

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

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

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.

 Mótorhjól

Yamaha 600 XJN til sölu. Árgerð 1999. 
Sími 895 3336.

 Fellihýsi

 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.

TIL SÖLU UMBOÐ FYRIR 
BÁTASPORTIÐ

Umboðið er sterkt í 
utanborðsmótorum og allri þjónustu 
við bátasportið töluvert af varahlutum 
og tækjum. Umboðið er til sölu vegna 
breyttrar áherslna í fyrirtækinu. Uppl. í 
s. Hinrik 697 3390,

DNG handfærarúllur, eldri gerðin 24 v. 
verð 150 þús. stk. S. 856 1919 e. kl. 17.

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló, 
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar. 
Óska eftir Toyotu Yaris til viðgerðar 
eða niðurrifs. S. 892 7852

Eigum varahluti í þessa bíla. Kaupum 
bíla í niðurrif. Toyota 96-07, Subaru 
95-05, Nissan 96-04, Mitsubishi 96-02, 
Ford 98-07, Mazda 323 95-99. Kia 
Sportage 97-02, Peugeot 96-01. Opið 
á laugardögum 10-16. Bílar og Partar, 
Iðavellir 9c, 230 Reykjanesbæ 421-
7979 www.bilarogpartar.is

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 
sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í 
s. 663 5315 & 699 6069.

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

 Hreingerningar

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

GARÐAÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR 

 20% AFSLÁTTUR FYRIR 
ELDRI BORGARA.

Öll almenn garðvinna! Trjáklippingar 
Beðahreinsanir, Trjáfellingar, 
þökulagnir, hellulagnir ofl. Fagleg 
vinnubrögð og sanngjarnt verð. Eiríkur, 
S. 774 5775. Þórhallur S. 772 0864.

 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

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

Getum bætt við okkur verkefnum. 
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

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

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

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

 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

Gluggar - hurðir - veggir - gólf. Gerum 
tilboð. Smíðalausnir. S. 899 3011.

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

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

 Spádómar

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



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

 Rafvirkjun

RAFVIRKJAR S. 618 2610
Tökum að okkur alla almenna 
raflagnavinnu, nýlagnir og töflusmíðar. 
Eignaverk löggiltir rafverktakar.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

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

 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

Golf Cruiser golfhjólið er komið í hús. 
Létt og meðfærileg rafmagns skutla 
sem hentar vel á golfvöllinn. Verð 
aðeins 359 þúsund. VDO. Borgartúni 
36. S: 588 9747 www.vdo.is

 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.

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

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

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

kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18, Kringlan - 

3. hæð ( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 ( við 
Austurvöll ), Verið velkomin

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

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

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

 Verslun

MAXIMA hágæða, fjarstýrðar 
stólpalyftur. Lyftigeta: 4 x 7,5 tn. CE 
og ISO 9001 vottaðar. Gott verð. Gott 
ÁR ehf sími: 698 3144.

 Fyrirtæki

TIL SÖLU UMBOÐ FYRIR 
BÁTASPORTIÐ

Umboðið er sterkt í 
utanborðsmótorum og allri þjónustu 
við bátasportið töluvert af varahlutum 
og tækjum. Umboðið er til sölu vegna 
breyttrar áherslna í fyrirtækinu. Uppl. í 
s. Hinrik 697 3390,

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg & www.lifsstill.is

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

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

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

 Sumarbústaðir

ÓDÝRT + EIGNALÓÐ
Til sölu 5300 fm eignalóð í Grímsnesi 
í nálægð við Hraunborgir 70 km frá 
Rvk. Ásamt 15 fm gestahúsi. Rafmagn 
og rotþrói og kalt vatn á staðnum 
+ möguleiki á hitaveitu. Verð 5,9m. 
Uppl. í s. 660 1050

 Atvinnuhúsnæði

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.

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

ÍSLENSKA GÁMAFÉLAGIÐ
Óskar eftir vönum 

meiraprófsbílstjórum. 

Um er að ræða framtíðarstarf og 
einnig sumarafleysingar.

Umsóknir óskast á heimasíðu 
fyrirtækisins, gamur.is.

RÚMFATALAGERINN Í 
SMÁRATORGI

óskar eftir að ráða deildarstjóra 
í vefnaðarvörudeild. Reynsla 

í hannyrðum og góð 
íslenskukunnátta skilyrði.

Áhugasamir hafi samband við 
Ívar Halldórsson verslunarstjóra 

í síma 820-8003.

ÁLFASALA SÁÁ 6 - 12 MAÍ.
SÁÁ vantar öflugt sölufólk til að selja 
Álfinn. Góð sölulaun í boði. Skráning 
í símum 530 7600 824 7646 eða á 
hilmar@saa.is

BYLTING Á ÍSLANDI
XL XT og Sturla Jónsson skila þjóðinni 
frelsi Til handfæraveiða allt árið. Þitt 
er valið.

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

 Atvinna óskast

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Björt framtíð óskar eftir að 
komast í kynni við fólk með bætt 
heilbrigðiskerfi í huga. Björt framtíð 
- XA.

Karlmaður á besta aldri óska eftir að 
kynnast konu 30 - 40 ára. Sem vin 
og félaga. Svar sendist fréttablaðinu 
merkt 56

Tilkynningar

| SMÁAUGLÝSINGAR | 

Efnistaka að Björgum, Hörgársveit
GV Gröfur ehf hafa tilkynnt til athugunar Skipulagsstofn-
unar frummatsskýrslu um efnistöku í landi Bjarga, 
Hörgársveit.
Tillaga að ofangreindri framkvæmd og skýrsla um mat á 
umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar frá 
22. apríl til 3. júní 2013 á eftirtöldum stöðum: Á skrifstofu 
Hörgársveitar, í Þjóðarbókhlöðunni og hjá Skipulagsstofn-
un. Frummatsskýrslan er aðgengileg á heimasíðu  
Environice: www.umis.is.
Allir hafa rétt til að kynna sér framkvæmdina og leggja 
fram athugasemdir. Athugasemdir skulu vera skriflegar 
og berast eigi síðar en 3. júní 2013 til Skipulagsstofnunar, 
Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Þar fást ennfremur nánari 
upplýsingar um mat á umhverfisáhrifum.
Birt samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum,  
nr. 106/2000 m.s.b.

Skipulagsstofnun

Save the Children á Íslandi
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Þetta er draumastarf fyrir mig, að fá 
að vinna við mitt aðaláhugamál,“ segir 
Kristín Ögmundsdóttir, nýr fram-
kvæmdastjóri Íslenska dansflokksins. 
„Ég var búin að búa erlendis í fjór-
tán ár, en er komin með fjölskyldu og 
ákvað að koma heim til að ala son minn 
upp hér. Þetta er svo miklu barnvænna 
umhverfi en í London.“

Kristín er 35 ára og hefur lokið B.A.-
prófi í hagfræði frá Wisconsin-háskóla 
og M.Sc. prófi í fjármálum frá Cass 
Business School í London. Upphaflega 
var þó meiningin að verða dansari og 
hún var komin í framhaldsnám í ball-
ett þegar hún meiddist og varð að söðla 
um. „Sautján ára fór ég í ballettskóla 
til Noregs eftir að hafa verið í List-
dansskólanum hér heima. Tók B.A.-
próf þar og var komin í framhalds-
nám í Rotterdam þegar ég meiddist og 
varð að hætta að dansa. Þá tók ég þá 
ákvörðun að snúa blaðinu alveg við og 
fór að læra hagfræði í Bandaríkjunum. 
Síðar flutti ég til London þar sem ég 

vann hjá Mappin & Webb og Watches of 
Switzerland þangað til að ég fór í mast-
ersnám í fjármálum. Eftir það fór ég 
svo að vinna hjá Dior.“

Og svo ertu bara komin í leikhúsið? 
„Já, mér fannst eiginlega kominn tími 
til að prófa að búa á Íslandi, hef ekki 
búið hér síðan ég var unglingur. Ég 
byrjaði að vinna fyrir fjölskyldufyrir-
tækið en svo fékk ég þetta starf sem er 
bara algjör draumur. Það er yndislegt 
að vera komin aftur í leikhúsið.“

Felst ekki starf framkvæmda-
stjórans aðallega í fjármálavafstri? 
„Jú, hann sér um fjármálahliðina og 
alla samningagerð og svo starfsmanna-
málin. En við erum ekki það mörg svo 
að það hjálpast bara allir að við allt.“

Er einhver enn þá í danshópnum 
sem var að dansa með þér á sínum 
tíma? „Já, það er ein í flokknum sem 
var með mér í Listdansskólanum, hún 
Aðal heiður Halldórsdóttir. Ég hef 
hins vegar alltaf fylgst mjög vel með 
flokknum þannig að ég þekkti nú ansi 

marga.“ Þú hefur þá aldrei losnað við 
dansbakteríuna? „Nei, maður losnar 
aldrei við hana.“

Hvernig er að vera flutt heim? „Það 
fannst mörgum skrítið að við  skyldum 
flytja heim núna, þegar allir eru að 
reyna að flytja burt, en maður datt 
bara strax inn í gamla gírinn. Það 
er svo auðvelt að búa hérna, tekur 
ekki nema tíu mínútur að komast á 
milli staða og allt miklu rólegra en í 
 London. Maðurinn minn er í skilanefnd 
Landsbankans og sonurinn kominn á 
 íslenskan leikskóla sem hann algjör-
lega elskar. Við erum bara óskaplega 
sátt og ég sé mikil tækifæri hérna.“   

 fridrikab@frettabladid.is           

Aldrei losnað við 
ballettbakteríuna
Kristín Ögmundsdóttir hefur verið ráðin framkvæmdastjóri Íslenska dansfl okksins. Hún 
er hagfræðingur að mennt en draumurinn var að verða dansari þar til meiðsli bundu 
enda á þann feril. Hún er í sjöunda himni yfi r að vera aft ur komin í leikhúsið.

GOTT AÐ VERA KOMIN AFTUR  Kristín hefur búið erlendis í fjórtán ár en ákvað að flytja heim svo að sonur hennar fengi að alast upp á 
Íslandi. Hún segist sjá mikil tækifæri hér. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MERKISATBURÐIR 22. APRÍL
1529 Austurhveli jarðar er skipt milli Spánar og Portúgals með 
Saragossa-sáttmálanum.
1906 Sérstakir auka-Ólympíuleikar eru settir í Aþenu í tilefni af 
tíu ára afmæli nútíma-Ólympíuleikanna.
1917 Jón Helgason er vígður biskup. Hann skrifaði meðal ann-
ars Árbækur Reykjavíkur.
1918 Konur eru kosnar í fyrsta skipti til þjóðþings Danmerkur í 
þingkosningum.
1944 Bresk flugvél ferst rétt við nýja stúdentagarðinn í Reykja-
vík, Nýja-Garð. Öll áhöfnin ferst með vélinni.

Eurovision-hópurinn með Eyþór Inga í broddi  fylkingar 
kemur í heimsókn í Blóðbankann upp úr klukkan 15 í 
dag og flytur Eurovision-framlag Íslendinga í ár, Ég á 
líf.

Eurovision-partístemning verður á staðnum milli 
klukkan 15 og 17 með tilheyrandi pylsugrilli og fjöri.

Myndataka fyrir auglýsingu um Ég á líf-daginn fór 
fram í síðustu viku og þá hljóp heldur betur á snærið hjá 
krökkunum á leikvellinum við Seljaskóla. Þau voru ekki 
lengi að koma auga á söngvarann og þustu að honum til 
að fá eiginhandaráritanir. Eyþór Ingi brást ljúfmann-
lega við og áritaði í erg og gríð, krökkunum til óbland-
innar ánægju.

Gleðinni lauk ekki við áritanirnar heldur stilltu 
krakkarnir sér upp og sungu fyrir Eyþór Inga. Hann 
var með gítar meðferðis og spilaði og söng með krökk-
unum góða stund.    - fsb

Eurovision-partí í Blóðbankanum
Ég á líf-dagurinn verður haldinn hátíðlegur í Blóðbankanum í dag með tilheyrandi 
partístemningu. Eyþór Ingi mætir ásamt fylgdarliði og tekur lagið Ég á líf.

GOÐIÐ 
ÁRITAÐI 
 Krakkarnir 
slógust um 
að fá eigin-
handarári-
tanir hjá 
söngvara-
num, sem 
tók þeim 
ljúfmann-
lega og 
áritaði 
í erg og 
gríð.

Ástkær eiginmaður, sonur, faðir,  
tengdafaðir og afi,

BJÖRN ÞORSTEINSSON
fv. framkvæmdastjóri fræðslu-  
og menningarsviðs Kópavogs, 

Víðihvammi 10, Kópavogi,

sem lést á líknardeild í Kópavogi 
sunnudaginn 14. apríl, verður jarðsunginn frá Kópavogskirkju  
þriðjudaginn 23. apríl kl. 15.00. Blóm og kransar afþakkaðir.  
Þeim sem vilja minnast hins látna er bent á Minningarsjóð 
líknardeildar í Kópavogi.

E. Sigurlaug Indriðadóttir
Kristín M. Aðalbjörnsdóttir
Indriði Björnsson Rikke Pedersen
Kristín Björnsdóttir Edward B. Rickson
og barnabörn.
 

Ástkær eiginkona mín, móðir, stjúpmóðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

ÁSTA AÐALHEIÐUR SIGURÐARDÓTTIR
frá Melbæ, Eskifirði,

Víðilundi 15, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsi Akureyrar þann  
13. apríl. Útförin fer fram frá Glerárkirkju 
miðvikudaginn 24. apríl kl. 13.30. Blóm og kransar afþakkaðir.   
Þeim sem vilja minnast Ástu er bent á  Krabbameinsfélag 
Akureyrar og nágrennis. Sérstakar þakkir fyrir yndislega 
umönnun til starfsfólks lyflækningadeildar Sjúkrahúss Akureyrar 
og Heimahlynningar.

Þór Árnason
Jóna Dóra Þórsdóttir Arnoddur Guðmannsson
Örn Þórsson Mattý Einarsdóttir
Alfreð Þórsson Aðalheiður Þórhallsdóttir
Helgi Þór Þórsson Jóna María Júlíusdóttir
Anna Katrín Þórsdóttir Halldór Baldursson
Sveinn Þórsson
Helga Stefanía Þórsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför 

BJARNA HANNESSONAR 
læknis, 

Lindarflöt 45, Garðabæ.

Þorbjörg Þóroddsdóttir
Ragnheiður I. Bjarnadóttir Sveinn Yngvi Egilsson
Þóroddur Bjarnason Brynhildur Þórarinsdóttir
Hólmfríður Bjarnadóttir Martin Eineborg

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

Ég hef alltaf fylgst 
mjög vel með flokknum 

þannig að ég þekkti nú ansi 
marga.



Mjólkursamsalan 
þakkar frábæra þátttöku
Síðastliðið haust hélt Mjólkursamsalan teiknisamkeppni í tengslum við Alþjóðlega 
skólamjólkurdaginn. 

Afraksturinn var frábær – tæplega 1000 myndir bárust frá 4. bekkingum í 46 grunnskólum 
landsins. Hér má sjá vinningsmyndirnar tíu. 
Við þökkum öllum þátttakendum kærlega fyrir og óskum vinningshöfum til hamingju!

Höfundar verðlaunamyndanna eru:

Austéja Stasinskaite - Fellaskóla - Reykjavík
Ásgrímur Þór Ásgeirsson - Brúarásskóla - Egilsstöðum
Bergþóra Sól Ásmundsdóttir - Lindaskóla - Kópavogi
Íris Ósk Mikaelsdóttir - Egilsstaðaskóla - Egilsstöðum
Jenný Ólöf Guðbrandsdóttir - Ártúnsskóla - Reykjavík
Kolbrún Tinna Hauksdóttir - Vatnsendaskóla - Kópavogi
Manúel Breki Geirsson - Hofsstaðaskóla - Garðabæ
María Mínerva Atladóttir - Vesturbæjarskóla - Reykjavík
Sara Montoro - Húsaskóla - Reykjavík
Víkingur Leon Þórðarson - Blönduskóla - Blönduósi

www.skolamjolk.is
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BAKÞANKAR 
Charlotte
Böving
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KROSSGÁTA

MYNDASÖGUR
PONDUS Eftir Frode Øverli

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

TORTILLA
VEISLUBAKKI

EÐALBAKKI

LÚXUSBAKKI

DESERTBAKKI

GAMLI GÓÐI

ÁVAXTABAKKI

Hver samlokubakki er hæfilegur fyrir fjóra eða fimm.
*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.

Vínber, melónur, ananas, appelsínur, perur og fleiri góðir 
ávextir. 4 tegundir af ávöxtum eru á bakkanum – við veljum 
það sem er best hverju sinni eftir árstíðum og framboði.

eða á www.somi.is
Frí heimsending*

Pantaðu í síma 

30 bitar

30 bitar

20 bitar

20 bitar

20 bitar

50 bitar

Fyrir 10 manns

TORTILLA
OSTABAKKI

Vínber, melónur, ananas, appelsínur, perur og fleiri góðir 

Fyrir 10 manns

1.990 kr.

Save the Children á Íslandi

LÁRÉTT
2. sælgæti, 6. fyrirtæki, 8. fornafn, 9. 
líða vel, 11. aðgæta, 12. hegni, 14. 
mjaka, 16. ekki, 17. til viðbótar, 18. 
angan, 20. tveir eins, 21. gróft orð.

LÓÐRÉTT
1. tunnur, 3. kringum, 4. gróðahyggja, 
5. af, 7. ögn, 10. ái, 13. gerast, 15. sál, 
16. trjátegund, 19. þurrka út.

LAUSN

Nei, nei, nei, nei, nei! 
Þetta máttu ekki 

gera!

Ef þetta kemur 
fyrir aftur klíp 

ég þig 
harkalega í 
geirvört-

urnar!

Skilurðu mig? Loud and 
clear!

Ha? Ekki einu 
sinni gula 
spjaldið?

Slapp með 
viðvörun!

Hæ. Ég er heimskasta 
manneskjan á jörðinni. 

Gaman að hitta þig! Ég er 
vandræðalega úr takt við 

tilveruna. Ég hata 
foreldrakvöld.

Ef þau eru svona 
æðisleg, hvers 
vegna hef ég 
aldrei séð þig 
borða eitt?

Ég elska 
að heyra 

hljóðið í nýjum 
skósólum á 

flísunum, ertu 
ekki 

sammála?

LÁRÉTT: 2. buff, 6. ms, 8. mér, 9. una, 
11. gá, 12. refsi, 14. fikra, 16. ei, 17. 
enn, 18. ilm, 20. dd, 21. klám. 

LÓÐRÉTT: 1. ámur, 3. um, 4. fégirnd, 
5. frá, 7. snefill, 10. afi, 13. ske, 15. 
anda, 16. eik, 19. má.

Ég var einmitt að ljúka við æfingaferli 
sem leikstjóri hjá Þjóðleikhúsinu og 

núna, eftir velheppnaða frumsýningu, er 
ég byrjuð á íslenskunámskeiði hjá Mími 
símenntun. Mér finnst íslenskunám mitt 
hafa staðnað. Þess vegna skráði ég mig á 
þetta námskeið á fimmta stigi í íslensku 
fyrir útlendinga.

Á NÁMSKEIÐINU er fólk alls staðar 
að úr heiminum: Eþíópíu, Kákasus, Rúss-
landi, Japan, Taílandi, Póllandi, Banda-

ríkjunum, Suður-Ameríku, Wales, 
Suður-Afríku, Þýskalandi, Svíþjóð, 

Danmörku o.s.frv. Ég hef farið 
á svona námskeið áður og mér 
finnst þau alveg mögnuð. Það er 
að vísu ekki tungumála námið 
sjálft sem heillar mig svona, 
heldur er það fjölbreytileiki 
fólks, tungumála og menn-
inga sem mætast við þessar 
aðstæður.

VIÐ SITJUM hvert við okkar 
borð og svitnum yfir 

íslenskri málfræði eða 
íslenskum framburði. 

Við  beygjum 
veikar og 

 sterkar 
 sagnir: 
vinna – 

vann – 
unnum – 

unnið, fljúga – flaug – flugum – flogið. Það 
var enginn sem sagði að þetta yrði auðvelt, 
svo við fallbeygjum snöggvast nafnið Egill 
– Egil – Agli – Egils. … Hver er þessi Agli?

ÉG SIT og hlusta á alls konar hreim og 
finn ákveðna auðmýkt gagnvart öllu þessu 
„framandi“ fólki. Við eigum líka að læra að 
skrifa á íslensku og fáum spurningar eins 
og: Hvernig leið þér fyrst þegar þú komst 
til Íslands? Hvernig líður þér á Íslandi 
núna? Hvers vegna fluttir þú til Íslands?

ÉG KOM til Íslands í fyrsta skipti árið 
1999 og veturinn var langur og kaldur. 
Hann byrjaði í október og honum lauk 
ekki fyrr en langt var liðið á mars. Allir 
sögðu að þetta væri óvenju kaldur vetur. 
Ég kinkaði bara kolli og hugsaði mitt. Ég 
skildi ekki tungumálið og það tók tvö ár 
áður en ég var farin að geta sett saman 
nokkurn veginn skiljanlegar setningar. 
Ég var ekki í vinnu, átti ekki vini, engar 
rætur. Ég var fyrst og fremst kona manns-
ins míns og mamma litlu stelpunnar 
okkar. Í dag er sú litla stelpa fjórtán ára. Í 
dag skil ég íslensku og ég tala hana nokk-
urn veginn. Í dag á ég fjölskyldu og vini 
– ekki bara vini mannsins míns, heldur 
mína eigin vini. Og ég var að frumsýna 
leikrit sem ég leikstýrði í Þjóðleikhúsinu. 
Ég er þakklát, en ég velti því líka fyrir 
mér hvort maðurinn eða konan frá Eþíópíu 
eða Wales fái sömu möguleika. Ég vona 
það.

Líf útlendinga
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Gildi - lífeyrissjóður
Sætúni 1
105 Reykjavík
Sími 515 4700
www.gildi.is
gildi@gildi.is

Á R S F U N D U R

Ársfundur Gildis-lífeyrissjóðs verður haldinn á Grand Hótel 

Reykjavík þriðjudaginn 23. apríl kl. 17.00.
 

  Dagskrá fundarins:
 

1. Venjuleg ársfundarstörf.

2. Tillögur til breytinga á samþykktum sjóðsins.

3. Önnur mál, löglega upp borin.

Tillögur til breytinga á samþykktum sjóðsins liggja frammi á 
skrifstofu sjóðsins og eru birtar á heimasíðunni, 

Allir sjóðfélagar eiga rétt til setu á ársfundinum með málfrelsi 
og tillögurétti. Sérstakt fulltrúaráð, að jöfnu skipað fulltrúum 
stéttarfélaga og samtaka atvinnurekenda sem að sjóðnum 
standa, fer með atkvæði á ársfundinum.

Tillögur til ályktunar sem taka á fyrir á ársfundi þurfa að berast 
stjórn sjóðsins eigi síðar en viku fyrir ársfund.

Reykjavík 2. apríl 2013,

 

lífeyrissjóður

Stjórn Gildis-lífeyrissjóðs.

2 013

www.gildi.is 

Fljótt og gott fyrir 4

Matur undir 2000 kr.!

279kr.
stk.

Coca-Cola, 2 l

337kr.
stk.

Patakś Korma sósa, 425 g

kjúklingurKORMA

HVER BAKKI ERca. 300 g
 

þannig að verðið er um 690 kr. pk.

2298kr.
kg

Krónu kjúklingabringur, 2 stk. í pakka

359kr.
pk.

Tilda suðuhrísgrjón, 5x100 g

Krónu kjúklingabringur,KKrróónnu kjkjjúúkklliingngagaabbrriingngguur,r, 2 s22222222 s

P

AKKINN ER 500g

Notum  200 g 

– verð pr. uppskrift

143 kr. 

g j ,g j ,

329kr.
pk.

Patakś naanbrauð, 2 teg.

v

2
í pk.

LEIKLIST ★★★★★

Englar alheimsins
Eftir: Einar Má Guðmundsson
Leikgerð: Þorleifur Örn Arnarsson og 
Símon Birgisson Leikstjórn: Þorleifur 
Örn Arnarsson Leikmynd: Vytautas 
Narbutas Búningar: Filippía I. Elías-
dóttir Frumsamin tónlist: Hjaltalín
Dramatúrg, hljóðmynd: Símon Birgis-
son Lýsing: Halldór Örn Óskarsson 
Myndbandshönnun: Arnar Steinn 
Friðbjarnarson og Helena Stefánsdóttir
ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Eftir langa bið hafa Englar alheims-
ins lent á stóra sviði Þjóðleik-
hússins. Tveimur áratugum eftir 
útkomu einnar ástsælustu bókar 
þjóðarinnar hefur saga Einars Más 
Guðmundssonar verið færð í leik-
húsbúning. Þorleifur Örn Arnars-
son og Símon Birgisson sjá um 
leikgerð en sá fyrrnefndi er einn-
ig leikstjóri verksins. Þeir félagar 
sækja efnivið sinn víða en í leik-
ritinu er vísað á hugmyndaríkan 
máta í önnur verk Einars. Ann-
ars er það fyrirmynd aðalpersónu 
verksins, bróðir Einars, Pálmi Örn 
Guðmundsson og verk hans, sem 
njóta sín á Þjóðleikhússviðinu. 
Pálmi var sjálfur listamaður og 
hlaut góða dóma fyrir ljóðabækur 
sínar. Í dómi frá árinu 1984 voru 
ljóð Pálma sögð hafa „sérstakan 
tón sem ná til hjartans því þau hafa 
einkennilega skarpa birtu og sýna 
manni nýja fleti á tilverunni“. Segja 
má að leikritið Englar alheimsins 
leitist við að fanga þennan sérstaka 
tón sem einkenndi sköpun Pálma. 

Býður upp á nýja vídd
Eins og áður sagði þá þekkja nær 
allir Íslendingar sögu Pálma, eða 
Páls eins og hann er nefndur í 
 bókinni, og mörgum er virkilega 
annt um að henni séu gerð góð skil. 
Þeir Þorleifur og Símon notfæra sér 
þær tilfinningar sem þjóðin ber til 
verksins og gera persónuna, Pál, 
að stjórnanda kvöldsins. Leikgerð 
þeirra er frumleg og býður upp á 
nýja vídd fyrir flytjanda að mæta 
áhorfendum sínum. Páll er  staddur 
á stóra sviði Þjóðleikhússins með 
fullt hús af áhorfendum sem eru 
mættir til að heyra hann flytja 
sögu sína með hjálp leikara, tækni-
manna og annarra starfsmanna 
Þjóðleikhússins. Í stað þess að 

skapa algjörlega nýja og sjálfstæða 
útfærslu á verkinu taka Þorleifur 
og Símon bókina sem og kvikmynd 
Friðriks Þórs Friðrikssonar með 
inn í leikhúsið. Þannig er ofsókn-
aræði Páls útfært á áhrifamikinn 
hátt, bók Einars Más er á sviðinu 
og svipmyndum úr kvikmyndinni 
er  varpað á stórt bíótjald. Þessi 
stílbrögð eru sérlega vel heppn-
uð, miðlarnir keppa ekki hvor við 
annan heldur nýtir leikhúsið þá til 
að þjóna  sögunni. Leikmynd, bún-
ingar, tónlist, lýsing og myndbönd 
vinna saman að því að skapa veru-
leika sem lýsir jafnan þeirri ringul-
reið sem einkennir hugarheim geð-
veiks manns en gefa einnig rými 
fyrir lágstemmd augnablik og ein-
læg samtöl. Útlit sýningarinnar er 
stórbrotið í alla staði.

Mögnuð tenging
Það er Atli Rafn Sigurðsson sem 
fer með hlutverk listamannsins 
Páls. Nálgun Þorleifs og  Símonar 
 stillir Páli nálægt áhorfendum, 
þeir eru gestir hans þetta kvöld, 
hann er sögumaður og aðalleik-
ari en umfram allt stjórnandi 
 kvöldsins. Hlutverkið er virkilega 
krefjandi en Atli Rafn skilar því 
með  miklum sóma. Hann nær á 
magnaðan hátt að halda tengingu 
við áhorfendur en jafnframt að 
túlka þann mikla ólgusjó sem bær-
ist innra með persónu hans. Þar 
birtist snilldarleg leikstjórn Þor-
leifs og frumlegar aðferðir hans á 
leiksviðinu. Aðrir leikarar standa 
einnig frammi fyrir fyrirfram-
gefnum hug myndum áhorfenda 

sem hafa flestir mætt persónum 
verksins á síðum skáldsögunnar 
og kvikmyndatjaldinu. En í stað 
þess að etja kappi við fyrir rennara 
sína eiga  leikararnir í samræðu 
við fyrri túlkanir, áhorf endum til 
skemmtunar. Af afbragðs góðum 
flutningi annarra leikara ber helst 
að nefna Eggert Þorleifsson sem 
leikur Brynjólf, geðlækni á Kleppi. 
Samband hans við sjúklingana er 
sérstaklega fallegt í höndum Egg-
erts, en þar reyna sérfræðingur og 
geðsjúklingar að mætast á einhvers 
konar jafningjagrundvelli.

Sá grundvöllur var, að mínu 
mati, kjarninn í þessari stórkost-
legu sýningu. Listamaður og geð-
sjúklingur eignast einn helgasta 
stað Íslands, stóra svið Þjóðleik-
hússins, eina kvöldstund og þar 
með athygli uppáklæddra sam-
borgara sinna sem vilja ólmir 
heyra hvað hann hefur að segja. 
Ádeilan er fólgin í því hve sam-
félag okkar hefur jafnan haft 
 lítinn skilning á sögum annarra 
vistmanna á Kleppi. Á meðan saga 
þeirra hefur fengið bókmennta-
verðlaun Norðurlandaráðs, sex 
Edduverðlaun, framlag til Óskars-
verðlauna og nú rými á stóra sviði 
Þjóðleikhússins hafa fyrirmyndir 
sögunnar í gegnum tíðina upplifað 
útskúfun úr samfélaginu. 

 Sólveig Sigurðardóttir 

NIÐURSTAÐA:  Fullkomin útfærsla 
á skáldsögunni. Mögnuð leikhúsupp-
lifun þar sem unnið er með mörk 
heilbrigðis og geðsýki á áhrifamikinn 
hátt sem lætur engan ósnortinn.  

Leikhús á öðru plani

ATLI RAFN  Aðalleikarinn nær vel að túlka þann mikla ólgusjó sem bærist innra með 
persónu hans að mati gagnrýnanda.
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SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

- V.J.V., SVARTHÖFÐI

- T.K., KVIKMYNDIR.IS

NÝ ÍSLENSK SPENNUMYND BYGGÐ Á SAMNEFNDRI 
METSÖLUBÓK. MYND SEM ENGIN MÁ MISSA AF! MISSIÐ EKKI AF FYNDNUSTU OG BESTU MYNDINNI Í SERÍUNNI!

- H.S.S., MBL

FALSKFF UR FUGL KL. 6 - 8 14
OBLIVION KL. 8 12
GI JOE KL. 10 16
SSCCARARYY MOVMOVIE 5 IE 5 KLKL. 6  10.15. 6 - 10.15 14

FALSKUR FUGL KL. 6 - 8 - 10  14
SCARY MOVIE 5  KL. 6 - 8 - 10  14
OBLIVION  KL. 8 - 10.40  12
OBLIVION LÚXUS KL. 5.20 - 8 - 10.40  12
G.I JOE RETALATT TIAA ON 3D KL. 8  12
ADMISSION KL. 10.30 L
THE CROODS 3D ÍÍSL. TALTT KL. 3.30 - 5.45 L
THE CROODS 2D ÍSL.TALTT KL. 3.30 - 5.45 L

ÓFLÓTTINN F ÁRÁ ÖJÖÁÁ RÐU 2D KL. 3.30 L

FALSKUR FUGL  KL. 6 - 8 - 10  14
OBLIVION KL. 6 - 9  12
KAKK PRINGEN  KL. 5.45 - 8 - 10.15  12
SAFE HAVEN  KL. 8 - 10.30  12
JAGTEN (TH(( E HUNT) KL. 5.30  12

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI
KEFLAVÍK

AKUREYRI

H.S. - MBL

THE NEW YORK TIMES

LOS ANGELES TIME

WALL STREET JOURNAL

TIME

T.K., KVIKMYNDIR.IS,,

THIN ICE  (ÓKEYPIS) (L) 19:30

ON THE ROAD (16) 20:00, 22:20

HANNAH ARENDT (12) 17:50, 20:00

THE HUNT (JAGTEN) (12) 17:50, 22:10

DÁVALDURINN (16) 22:10

CHASING ICE (L) 18:00

SLÓ Í GEGN Á ÞÝSKUM
KVIKMYNDADÖGUM

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS 
Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

NEMAR, ÖRYRKJAR, ELDRI BORGARAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS! 
BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

FALSKUR FUGL 6, 8, 10
SCARY MOVIE 5 8, 10

OBLIVION 5.30, 8, 10.30
THE CROODS 3D - ÍSL TAL 6

T.K. - Kvikmyndir.is

STÆRSTA OPNUN ÁRSINS!

5%

Glæsileg útskrift ar-
sýning fatahönnuða
Útskrift arnemar í fatahönnun við Listaháskóla Íslands sýndu útskrift arverkefni 
sín í Hafnarhúsinu á föstudagskvöldið. Sýningin var vel sótt og almenn hrifning 
ríkti. Daníel Rúnarsson, ljósmyndari Fréttablaðsins, festi stemninguna á fi lmu.

FJÖLSKYLDUFERÐ  Sigurlaug, Guðbjörg, Jakob, Ævar Österby 
og Ari Karlsson.

SPENNTAR 
AÐ SJÁ  Regína, 
Birna, Sóley, 
Helen og Berg-
lind gátu vart 
beðið eftir að 
sýningin hæfist. 

ÁNÆGÐAR  Vinkonurnar Mai og Sunna voru yfir sig ánægðar 
með sýninguna.

BEÐIÐ EFTIR AÐ SÝNING HEFJIST  Linda María og Snær 
Seljan áttu von á góðu.

EKKERT SMÁ SPENNT  Ólöf, Einar og Kristín hlökkuðu mikið 
til.
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Stevie Nicks, söngkona Fleet-
wood Mac, hefur slökkt í vonum 
Reese Witherspoon um að hún 
leiki hana í væntanlegri kvik-
mynd. Nicks segir hina 37 ára 
Witherspoon einfaldlega of gamla 
fyrir hlutverkið.

Myndin á að fjalla um yngri ár 
Nicks og leið hennar á toppinn. 
„Ég hef þegar sagt við hana að 
hún sé eiginlega of gömul,“ sagði 
Nicks í viðtali við ET Canada en 
Witherspoon hefur verið orðuð 
við hlutverkið. Witherspoon er 
þessa dagana að leika í myndinni 
The Good Lie og hafa tökur staðið 
yfir í Atlanta undanfarið. 

Of gömul fyrir 
hlutverkið 

REESE WITHERSPOON  Of gömul til að 
leika Stevie Nicks.

Leikkonan Jennifer Aniston segir 
unnusta sinn, leikarann Justin 
Theroux, sífellt vera að fela sig 
á bak við gluggatjöldin á heimili 
þeirra í þeim tilgangi að bregða 
henni. Þetta viðurkenndi Aniston 
í sjónvarpsþætti Ellen DeGeneres 
þar sem hún sagði að sér mistæk-
ist ávallt að bregða honum á móti. 
„Ég er stöðugt stressuð þegar ég 
kem heim þó að ég viti af honum. 
Ég ven mig ekki af því.“
Slúðurblöðin hafa undanfarið 
sagt frá væntanlegu brúðkaupi 
þeirra skötuhjúa sem á að halda 
í sumar. 

Segir unnust-
ann stríðinn

STÖÐUGT Á VARÐBERGI  Jennifer 
Aniston segir Justin Theroux, unnusta 
sinn, sífellt vera að bregða sér.  
 NORDICPHOTOS/GETTY

ÞVOTTAEFNI FYRIR HVERT TILEFNI

STÓRÞVOTTUR 
FRAMUNDAN?

HAFÐU ÞAÐ FÍNT

NÚ ER ÞAÐ SVART

Ekkert jafnast á við 
Neutral Storvask til 
að komast til botns 
í þvottakörfunni. 
Hentar fyrir þvott
af öllu tagi.  

Silkihönskum, ullarteppum 
og dúnúlpum hæfir 30 til 
40 gráðu þvottur í höndum 
eða vél með Neutral Uld- 
og finvask. 

Neutral Sort vask varðveitir 
svartan glæsileikann svo hann 
tapi ekki lit sínum. Upplitað er 
bara ekki í tísku þessa dagana.

Fyrir alla muni, ekki láta 
þennan lenda í hvíta 

þvottinum.

Létt er að flokka 
litríka sokka. 

NÚ ER ÞAÐ HVÍTT HALTU LÍFI Í LITUNUM

Ensímin í Neutral Hvid vask 
losa þig við erfiða bletti og 
óhreinindi. Það skilar sér í 
björtum og hvítum þvotti. 
Fljótandi Neutral leysist vel 
upp og hentar því líka vel í 
handþvottinn.

Settu svolítið af Neutral Color 
í hólfið og njóttu þess að fá 
þvott inn jafn litríkan úr vélinni 
aftur. Þetta er kröftugt, þú 
notar bara lítið af dufti í 
hverja vél. Fljótandi Neutral 
Color endist líka og endist.

Astma- og ofnæmisfélagið á Íslandi  
mælir með vörum frá Neutral

Dönsku astma- og 
ofnæmissamtökin

ÍS
LE

N
SK

A
 S

IA
.I

S 
N

AT
 6

27
19

 0
1.

20
13

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á NEUTRAL.IS

BÍÓ  ★★★ ★★

Falskur fugl
Leikstjórn: Þór Ómar Jónsson Leikarar: Styr 
Júlíusson, Davíð Guðbrandsson, Alexía Björg 
Jóhannesdóttir, Rakel Björk Björnsdóttir

Arnaldur hefur það ansi skítt eftir 
að hann kemur að bróður sínum 
eftir subbulegt sjálfsmorð. Hann er 
 kominn með annan fótinn í fíkniefna-
neyslu aðeins sextán ára gamall, og 
tengir ekki við neitt eða neinn.

Myndin er byggð á skáldsögu 
 Mikaels Torfasonar frá árinu 1997 
og líklega var það lán í óláni að ekki 

tókst að kvikmynda hana fyrr en nú. 
Íslendingar eru orðnir miklu betri í 
að búa til myndir um síbölvandi dóp-
ista með töffarastæla og áhorfendur 
orðnir móttækilegri fyrir þeim.

Falskur fugl er að mörgu leyti 
áhugaverð og vel gerð. Hún hlíf-
ir okkur að mestu við sjónrænum 
óhugnaði en tekst samt að vera 
óþægileg frá fyrstu mínútu til 
 þeirrar síðustu. Þar spilar aðalleik-
arinn, Styr Júlíusson, stóran þátt, og 
eina stundina langar mann að gefa 
honum vinalegt faðmlag og þá næstu 
vill maður helst senda hann í sveit. 
En þarna er hæfileikaríkur piltur á 

ferðinni sem spennandi verður að 
fylgjast með.

Myndataka og klipping eru til 
fyrir myndar og tónlistin hjálpar 
til við að undirstrika óþægindin, 
en hljóðinu er á köflum ábótavant. 
Aukaleikarar standa sig flestir með 
prýði en persónur þeirra eru ekki 
allar jafn áhugaverðar. Þegar allt 
er tekið saman er Falskur fugl samt 
nokkuð lunkið drama og augljóslega 
gert af heilindum.
 Haukur Viðar Alfreðsson

NIÐURSTAÐA: Áhugavert en óþægilegt 
unglingadrama.

Fínasti fugl

FALSKUR FUGL  Styr Júlíusson á stórleik.
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FÓTBOLTI „Mér líður vel. Ég reyni 
að taka einn dag í einu. Strax eftir 
aðgerð ætlaði ég að vera eitthvað 
undrabarn og komast fyrr af stað 
en allir aðrir. Sú hugsun var ekki 
alveg rétt. Síðan ég fór að taka 
einn dag í einu hefur þetta  gengið 
betur,“ segir Margrét Lára, sem 
glímt hefur við erfið meiðsli lengi. 
Læknar töldu sig loksins hafa 
fundið út hvað væri að Margréti 
Láru sem var skorin upp á læri í 
vetur.

„Ég er bjartsýn á það en þegar 
maður hefur barist við eitthvað í 
fimm ár leyfir maður sér ekkert 
að halda partý um hverja helgi 
og fagna áföngum. Maður tekur 
þessu með stakri ró. Ég er ánægð 
að hafa komist í gegnum leik, 
vaknað  daginn eftir og staðið upp 
úr rúminu. Það er eitthvað sem ég 
hef ekki getað gert í fimm ár.“

Kristianstad er ósigrað eftir 
fyrstu tvær umferðirnar í sænsku 
úrvalsdeildinni. Margrét kom inn 
á sem varamaður í 1-1 jafntefli 
gegn Piteå fyrir viku og spilaði 
fyrsta klukkutímann í útisigri á 
Mallbackens á laugardag. Liðið 
hefur gengið í gegnum töluverðar 
breytingar á milli ára.

Klár fyrir helgarnar
„Við erum með töluvert sterkara 
lið en í fyrra en eigum eftir að 
spila okkur svolítið saman,“ segir 
Margrét Lára. Sænska landsliðs-
konan Josefine Öqvist er komin 
til liðsins, auk dönsku landsliðs-
konunnar Johönnu Rasmussen. 
Báðar eru að hrista af sér meiðsli 
líkt og íslenski framherjinn en 
auk þess eru tveir nýir erlendir 
varnar menn klárir í slaginn.

„Við ætlum að gera atlögu að titl-
inum. Markmiðin eru alveg skýr 
og við erum ekkert feimnar með 
það. Til hvers að fara inn í mót og 
ætla sér ekki að vinna það? Það 
reiknar samt enginn með miklu 
af okkur og það gæti fleytt okkur 
langt,“ segir Margrét Lára. Auk 

hennar er Sif Atladóttir fyrirliði 
liðsins og Guðný Björk Óðins dóttir 
skoraði seinna markið á laugar-
daginn. Þá er Elísabet Gunnars-
dóttir þjálfari liðsins.

„Ég er í umhverfi sem  hentar 
mér fullkomlega. Fæ rosalega 
mikinn skilning bæði hjá þjálf-
aranum og félaginu sjálfu,“ segir 
Margrét Lára, sem metur daglega 
hvort betra sé fyrir sig að fara á 
æfingu eða fara í sund.

„Þetta snýst um að vera klár 
fyrir helgarnar svo ég geti verið 
með í leikjunum.“

Getum komist langt á EM
Íslenska kvennalandsliðinu í 
knattspyrnu hefur oft vegnað 
betur á vormánuðum en undan-
farið. Liðinu gekk illa á hinum 
árlega Algarve-bikar og spurning 
hvort stuðningsmenn landsliðsins 

þurfi að hafa áhyggjur fyrir EM 
í sumar.

„Er þetta ekki bara hluti af pró-
gramminu? Minnka væntingarnar 
og svo komum við alveg klárar til 
leiks á EM,“ segir Margrét Lára 
og hlær. Hún minnir þó á að þótt 
maður komi í manns stað hljóti 
landsliðið að sakna leikmanna 
sem leikið hafa marga tugi lands-
liða og eru mikilvægir innan sem 
utan vallar.

„Við höfum alltaf verið þekktar 
fyrir baráttu og leikgleði. Ég hef 
trú á því að þegar við  verðum með 
okkar sterkasta hóp, sem er mjög 
reynslumikill, getum við kom-
ist ansi langt. Það jákvæða við 
 úrslitin undanfarið er að vænting-
arnar eru minni en um leið áminn-
ing fyrir okkur að íslenskt landslið 
hefur aldrei efni á því að slaka á.“ 
 kolbeinntumi@365.is

Stefnum á titilinn
Margrét Lára Viðarsdóttir er mætt til leiks í sænsku úrvalsdeildinni eft ir fi mm 
mánaða endurhæfi ngu vegna skurðaðgerðar. Markadrottningin er öll að koma 
til og segir Íslendingaliðið Kristianstad stefna á sænska meistaratitilinn.

MARKI FAGNAÐ  Margrét Lára er markahæsti leikmaður í sögu íslenska landsliðsins 
með 69 mörk í 86 leikjum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VIÐ VILJUM VITA
MÖGULEG INNGANGA ÍSLANDS Í 
EVRÓPUSAMBANDIÐ SNÝST UM HAGSMUNI 
ALMENNINGS – UM LÍFSKJÖR – UM FRAMTÍÐ. 

KLÁRUM VIÐRÆÐURNAR OG SJÁUM 
SAMNINGINN.

JAISLAND.IS

KYNNINGARFUNDUR UM 
FRÍVERSLUNARSAMNINGINN VIÐ KÍNA

ÞRIÐJUDAGINN 23. APRÍL Á HILTON NORDICA KL. 16:00

Fundurinn fer fram á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut, 2. hæð í sal H-I, 23. apríl kl 16:00.

Bergdís Ellertsdóttir sendiherra og aðalsamningamaður Íslands kynnir samninginn.

Fulltrúar fyrirtækja í útflutningi og innflutningi ræða áhrif samningsins frá sjónarhorni fyrirtækjanna. 

Fundarstjóri er Ársæll Harðarson, formaður ÍKV.

Umræður og fyrirspurnir.

Skráning á heimasíðu Íslensk-kínverska viðskiptaráðsins www.ikv.is
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Gullið tækifæri eða ógn? 

ÉG Á LÍF
VEGNA ÞÍN   
Gefðu blóð og  
þú getur bjargað 
mannslífum

Í tilefni „Ég á líf”-dagsins 
býður Blóðbankinn til 
móttöku í dag, mánudag, 
kl. 15:30–17:30 að 
Snorrabraut 60.

Blóðbankinn, Blóðgjafafélag Íslands og 
ungmennadeild BGFÍ munu verða með uppákomur 
í tilefni dagsins og bjóða upp á grillaðar pylsur, 
snakk og ídýfur. Eyþór Ingi, Pétur Örn og Örlygur 
Smári verða á staðnum, taka lagið og skapa 
stemningu. Dagurinn er tileinkaður þeim sem eiga 
líf sitt blóðgjöfum að þakka – og í leiðinni hvatning 
til fleiri um að bóka tíma í blóðgjöf og gerast virkir 
blóðgjafar.
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JEPPAR
Notaðir

Á TILBOÐI
JEPPAVEISLA Í BRIMBORG TIL SUMARDAGSINS FYRSTA

Save the Children á Íslandi

FÓTBOLTI Luis Suarez, framherji 
Liverpool, var enn einu sinni í 
sviðsljósinu í ensku úrvalsdeild-
inni um helgina. Suarez lagði 
upp mark, fékk dæmda á sig víta-
spyrnu, beit andstæðing sinn og 
skoraði dramatískt jöfnunarmark 
í 2-2 jafntefli gegn Chelsea. 

Jafnteflið skiptir Liverpool litlu 
en liðið siglir lygnan sjó í 7. sæti 
deildarinnar. Gestirnir grétu hins 
vegar tvö töpuð stig og Branislav 
Ivanovic fór heim með far á hand-
legg sínum eftir bit Suarez.

„Þetta er til skammar. Hann er 
að gera sér afar erfitt fyrir hjá 
Liverpool og hann er á  síðasta 
séns,“ sagði Graeme Souness, 
knattspyrnugoðsögn hjá Liverpool, 
eftir leikinn. 

Atvikið átti sér stað um  miðjan 
síðari hálfleikinn og kom upp úr 
þurru. Suarez tapaði  boltanum 
undir pressu frá Ivanovic og 
lét Serbann finna fyrir tönnum 
sínum. Atvikið fór fram hjá dóm-
aratríói leiksins.

Souness, sem vann allt sem 
hægt er að vinna með félaginu, 

sagði orðspor Liverpool í hættu. 
„Þetta er heldur ekki í fyrsta 
skipti sem hann bítur andstæðing,“ 
sagði Souness. Vísaði Skotinn í sjö 
leikja bann sem Suarez fékk sem 
leikmaður Ajax fyrir sömu hátt-
semi í leik gegn PSV Eindhoven 
árið 2010.

Jöfnunarmark Úrúgvæjans kom 
á sjöundu mínútu viðbótartíma 
og var vel fagnað af stuðnings-
mönnum Liverpool sem og áhang-
endum Arsenal og Tottenham. 
Lundúnaliðin eiga í hatrammri bar-
áttu við Chelsea um sæti í Meist-
aradeild Evrópu á næstu leiktíð.

Ellefu leikmenn Arsenal unnu 
seiglusigur á tíu liðsmönnum Ful-
ham á laugardag en Tottenham 
fékk ærið verkefni á heimavelli 
gegn meisturum Manchester City 
í gær. Nasri kom City yfir í fyrri 
hálfleik en Spurs beit frá sér með 
þremur mörkum á átta mínútum 
í síðari hálfleik. Ótrúleg endur-
koma hjá Spurs en tap City þýðir 
að Manchester United verður Eng-
landsmeistari með sigri á Aston 
Villa í kvöld. -ktd

Tók stórt upp í sig 
Luis Suarez var hetjan og skúrkurinn um helgina.

ÓSÆTTI  Ivanovic var ekki par sáttur við tilburði Suarez sem þekkjast einna helst á 
leikskólum. Fróðlegt verður að sjá hvort Suarez verði refsað. NORDICPHOTOS/GETTY
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STÖÐ 2 SKJÁREINN

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn 
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP

FM 92,4/93,5Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 
GRETA SALÓME STEFÁNSDÓTTIR TÓNLISTARMAÐURStöð 2 Sport 2 kl. 18.50

Man. Utd. - Aston Villa 
Bein útsending frá leik 
Manchester United og 
Aston Villa í ensku úrvals-
deildinni. Ef United sigrar 
í kvöld er liðið í mjög góðri 
stöðu á toppi deildarinnar 
og aðeins fj órar umferðir 
eft ir. En Villa þarf nauðsyn-
lega á öllum stigunum að 
halda enda á liðið á hættu 
að falla úr efstu deild í 
fyrsta sinn í meira en 25 ár.

Engar venjur
Ég hef nánast 

engar sjónvarps-
venjur en 
reyni bara að 
fylgjast með 

því sem er í 
gangi þá og 

þegar.

RÚV KL. 19.35

1Kastljós
Ætli ég reyni ekki 
að vera svolítið 

current og horfa á 
Kastljósið.

RÚV KL. 20.05

2 Attenborough‘s 
Ark Ég elska 
Attenborough og 

fi nnst hann vera eins 
og afi  minn. Svo er 
ég algjör sökker fyrir 
heimildarþáttum.

RÚV KL. 22.20

3 Alþingis-
kosningarnar 
Það er alltaf gott 

að heyra það sem þar 
kemur fram, þótt ég sé 
löngu búin að ákveða 
hvað ég ætli að kjósa.

17.05 Simpson-fjölskyldan  (9:22) 
17.30 ET Weekend
18.15 Gossip Girl  (1:10)
19.00 Friends  (4:24) 
19.25 Simpson-fjölskyldan  (23:25) 
19.50 How I Met Your Mother 
 (11:24)
20.10 Don‘t Tell the Bride  (5:6) 
 Breskir raunveruleikaþættir um pör í 
hjónabandshugleiðingum sem fá 25.000 
pund til þess að halda draumabrúð-
kaupið. Sá hængur er þó á því að 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 brúðar-
kjóls, brúðinni til mikillar mæðu. Fylgst 
er með nýju pari í hverjum þætti.
21.10 FM95BLÖ Tækifæri til að sjá allt 
það helsta sem gerðist í dag í útvarps-
þættinum FM95BLÖ.
21.35 The Lying Game  (11:20) Drama-
tískir spennuþættir frá höfundi Pretty 
Little Liars sem fjalla um eineggja tví-
burasystur sem voru aðskildar við fæð-
ingu. Örlög þeirra urðu gjörólík, önnur 
ólst upp í fátækt, hin í vellystingum. 
Þegar sú fyrrnefnda kemst að sannleik-
anum ákveður hún að hafa uppi á  systur 
sinni. Þá fara dularfullir atburðir að ger-
ast.
22.20 The O.C  (18:25) 
23.05 Don‘t Tell the Bride  (5:6)
00.00 FM95BLÖ
00.25 The Lying Game  (11:20)
01.10 The O.C  (18:25) 
02.00 Tónlistarmyndbönd Popptíví

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30 
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45 
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 
10.13 Stefnumót 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið 
í nærmynd 12.00 Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50 
Dánarfregnir 13.00 Hringsól 14.00 Fréttir 14.03 
Orð um bækur 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: 
Hlustarinn 15.25 Fólk og fræði 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Bak við stjörnurnar 17.00 Fréttir 17.03 
Víðsjá 18.00 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 
Dánarfregnir 19.00 Endurómur úr Evrópu 20.00 
Leynifélagið 20.30 Okkar á milli 21.10 Ópus 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð 
kvöldsins 22.15 Samfélagið 22.30 Albúmið: Lög 
unga fólksins - Hrekkkjusvín 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

15.00 Alþingiskosningar 2013–  For-
ystusætið (e)
15.30 Silfur Egils (e)
16.50 Landinn (e)
17.20 Fæturnir á Fanneyju
17.32 Spurt og sprellað
17.38 Töfrahnötturinn
17.51 Angelo ræður
17.59 Kapteinn Karl
18.12 Grettir
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Draumagarðar (2:4) (Drømme-
haver) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Örkin hans Attenboroughs (At-
tenborough‘s Ark)  David Attenborough 
velur þær tíu dýrategundir sem hann 
vildi helst af öllum bjarga úr útrým-
ingarhættu. Tígrisdýr og pöndur eru 
mest í fréttum en það eru óvenjulegri 
dýr sem vekja áhuga Attenboroughs.
21.00 Löðrungurinn (8:8) (The Slap)  
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Alþingiskosningar 2013–  For-
ystusætið  Talsmaður Alþýðufylkingar-
innar situr fyrir svörum.
22.55 Glæpurinn III (10:10) (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 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil
08.40 Pepsi MAX tónlist
16.50 Judging Amy (9:24)
17.35 Dr. Phil
18.15 Top Gear USA (8:16)
19.05 America‘s Funniest Home 
 Videos (14:48)
19.30 Everybody Loves Raymond 
(11:25)
19.55 Will & Grace (15:24)
20.20 Parenthood (3:16)  Þetta er 
þriðja þáttaröðin af Parenthood en 
þættirnir eru byggðir á samnefndri 
gaman mynd frá 1989. Ron Howard leik-
stýrði myndinni og er hann aðalfram-
leiðandi þessara þátta sem hlotið hafa 
mjög góða dóma hjá gagnrýnendum. 
21.10 Hawaii Five-0 (9:24)   Steve 
McGarrett og félagar handsama hættu-
lega glæpamenn í skugga eldfjallanna á 
Hawaii í þessum vinsælu þáttum. Danny 
fær það verkefni að vera lífvörður undir-
fatafyrirsætu sem honum þykir ekki 
leiðinlegt.
22.00 CSI (16:22)  CSI eru einir vinsæl-
ustu þættir frá upphafi á SkjáEinum.
22.50 CSI: New York (2:22)  Vinsæl 
bandarísk sakamálaþáttaröð um Mac 
Taylor og félaga hans í rannsóknardeild 
lögreglunnar í New York. Alvar legur 
glæpur er framinn með hjálp veraldar-
vefsins og er það hlutverk rannsóknar-
teymisins að komast til botns í málinu.
23.30 Law & Order: Criminal Intent 
(8:8)
00.20 The Bachelorette (11:12)
01.50 Hawaii Five-0 (9:24)
02.40 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.10 RBC Heritage 2013 
(4:4) 12.40 Golfing World 13.30 RBC Heritage 
2013 (4:4) 18.00 Golfing World 18.50 RBC 
Heritage 2013 (4:4) 22.00 Golfing World 22.50 
Champions Tour - Highlights (5:25) 23.45 ESPN 
America 

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm In The Middle  (10:22) 
08.30 Ellen  (128:170) 
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  (64:175) 
10.15 Wipeout
11.05 Making Over America With 
Trinny & Susannah  (2:7)
11.50 Hawthorne  (7:10) 
12.35 Nágrannar  
13.00 America‘s Got Talent  (19:32)
14.20 America‘s Got Talent  (20:32) 
15.10 ET Weekend 
16.00 Barnatími Stöðvar 2  
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar  
17.35 Ellen  (129:170) 
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.55 Kappræður oddvitanna  Odd-
vitar stærstu sex flokka í Norðvestur-
kjördæmi sitja fyrir svörum fréttamanna 
Stöðvar 2 í opinni dagskrá.
19.50 New Girl  (9:24) 
20.15 Glee  (15:22) 
21.00 Suits  (3:16) Önnur þátta röðin um 
hinn eitursnjalla Mike Ross, sem áður 
fyrr hafði lifibrauð sitt af því að taka 
margvísleg próf fyrir fólk gegn greiðslu. 
21.45 Game of Thrones  (4:10) Þriðja 
þáttaröðin um hið magnaða valdatafl  
og blóðuga valdabaráttu sjö konungs-
fjölskyldna í Westeros.
22.35 Big Love  (4:10) Fimmta serían 
um Bill Henrickson sem lifir svo sannar-
lega margföldu lífi. 
23.35 Modern Family  (19:24) 
00.00 How I Met Your Mother 
 (18:24) 
00.30 Two and a Half Men  (12:23)
00.55 White Collar  (4:16) 
01.40 Weeds  (1:13) 
02.10 The Killing  (12:13)
02.55 Partition
04.50 Suits  (3:16) 
05.35 Fréttir  

12.40 The Ex
14.10 Búi og Símon
15.40 Adam
17.20 The Ex
18.50 Búi og Símon  
20.20 Adam  
22.00 Paul  
23.45 Unstoppable
01.20 Triassic Attack  
02.45 Paul

18.20 Doctors  (16:175)
19.00 Ellen  (129:170) 
19.40 Í sjöunda himni með Hemma 
Gunn  
20.45 Eldsnöggt með Jóa Fel
21.25 The Practice  (13:13) 
22.10 Í sjöunda himni með Hemma 
Gunn  
23.10 Eldsnöggt með Jóa Fel
23.45 The Practice  (13:13)
00.30 Tónlistarmyndbönd Popptíví

07.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími
13.05 Lalli  
13.20 Refurinn Pablo
13.25 Áfram Diego, áfram! 
13.50 Waybuloo  
14.10 Svampur Sveinsson
14.35 Könnuðurinn Dóra  
15.00 Doddi litli og Eyrnastór
15.10 UKI  
15.15 Strumparnir
15.40 Histeria!  
16.00 Mörgæsirnar frá Madagaskar
16.20 Ofurhundurinn Krypto  
16.40 Lukku-Láki
17.05 Njósnaskólinn  (5:13) 
17.35 Ofurhetjusérsveitin  
18.00 iCarly  (35:45) 

14.00 Spænski boltinn: Barcelona - 
Levante
15.40 Meistaradeild Evrópu í hand-
bolta: Kiel - Veszprèm
17.00 NBA: New York - Boston
19.00 Dominos deildin: Grindavík - 
Stjarnan
21.00 Spænsku mörkin
21.30 Meistaradeildin í handbolta: 
markaþáttur
22.00 Meistaradeild Evrópu: frétta-
þáttur
22.30 Dominos deildin: Grindavík - 
Stjarnan 

07.00 Liverpool - Chelsea
13.15 WBA - Newcastle
14.55 Tottenham - Man. City
16.35 Sunnudagsmessan  
17.50 Premier League Review Show 
2012/13 
18.50 Man. Utd. - Aston Villa  BEINT
21.00 Premier League Review Show 
2012/13  
22.00 Football League Show 
2012/13  
22.30 Man. Utd. - Aston Villa

Hinn árlegi Opni dagur á Ásbrú á sumardaginn fyrsta.
Verið velkomin að fagna sumrinu með okkur á Ásbrú í Reykjanesbæ.æ.

KARNIVAL    ÁVAXTAKARFAN    HOPPUKASTALAR    DRAUGAHÚS    SIRKUS  INGÓ VEÐURGUÐ     CHILI- OG PIE-KEPPNI     ANDLITSMÁLUN     SKEMMTIBÁSAR

Á

K  RNIVAL
25. APRÍL, KL. 13.00–16.00

OPINN DAGUR Á ÁSBRÚ 

Í  R E Y K J A N E S B Æ

19.00 Gestagangur hjá Randveri  19.30 Eldað 
með Holta  20.00 Bubbi og Lobbi  20.30 
Frumkvöðlar  21.00 Framboðsþáttur 
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„Þetta var magnaðasta reynsla 
sem ég hef upplifað. Að vera 
á „setti“ með svona frábæru 
fólki og upplifa þetta kvik-
myndastúss var algjört æði,“ 
segir Kristján Hafþórsson.
Hann leikur handrukkarann og 
fíkniefnasalann Hödda í kvik-
myndinni Falskur fugl sem er 
komin í bíó. Hlutverkið er hans 
fyrsta á hvíta tjaldinu og þykir 
hann standa sig með miklum 
sóma sem einn af vinum aðal-
persónunnar Arnaldar.
 „Það er svo fyndið að ég hafi 

verið að leika þennan gæja því 
ég  sjálfur drekk hvorki né reyki. 
Það var dálítið skemmtilegt að 
fara alveg hinum megin á kúrf-
una. Ég er mesti ljúflingur í 
alvörunni.“

Kristján, sem er 21 árs, er í 
heimspekinámi í Háskóla Íslands 
og spilar einnig fótbolta með 
Knattspyrnufélagi Hlíðarenda, 
sem er í fjórðu deild. Undanfar-
in ár hefur hann jafnframt  haldið 
fyrirlestra í grunnskólum og 
menntaskólum. „Ég hvet krakka 
til að sleppa því að drekka en ef 

þeir kjósa að drekka bendi ég 
þeim á að gera það skynsamlega 
og aðeins ef þeir hafa aldur til 
og þroska. Annars er ég aðallega 
að segja krökkunum að vera þeir 
sjálfir, njóta sín og hafa það gott 
í lífinu.“ -fb

Ljúfur háskólanemi leikur handrukkara
Kristján Hafþórsson leikur handrukkara í kvikmyndinni Falskur fugl sem er nýkomin í bíó.

➜ Kristján hafði leikið sem 
statisti og komið við sögu í 

Spaugstofunni áður en hann 
fékk óvænt símtal um að leika 

í Fölskum fugli.

ALGJÖR LJÚFLINGUR  Ljúflingurinn 
Kristján Hafþórsson leikur handrukk-
arann Hödda í Fölskum fugli.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Það er lagið Get lucky með hljóm-
sveitinni Daft Punk.“
Katla Ásgeirsdóttir plötusnúður

MÁNUDAGSLAGIÐ

„Sagan segir að ef maður býr til 
þúsund origami-trönur fái maður 
eina ósk. Ég var ákveðin í því að 
óskin færi til mömmu,“ segir Guð-
rún Þóra Gunnarsdóttir. Hún býr 
til óróa úr origami-trönum sem hún 
selur til styrktar Krabbameins-
félaginu, en hún missti móður sína 
úr krabbameini 3. maí árið 2008.

„Mamma greindist fyrst með 
brjóstakrabbamein árið 2000. Síð-
asta árið sem hún var veik bjó ég 
til origami-trönur. Ég var stað-
ráðin í að gera þúsund trönur til að 
fá óskina og á sama tíma varð ori-
gami-gerðin mér haldreipi í gegnum 
 erfiða tíma.“ Eftir að móðir hennar 
lést fóru trönurnar í kassa þar sem 
þær voru geymdar þar til nú. „Mér 
fannst tími til kominn að halda 
minningu mömmu á lofti, frelsa 
fuglana og láta gott af mér leiða í 
leiðinni,“ segir Guðrún.

Hún lærði origami-listina af vin-
konu sinni þegar hún var sautján 
ára gömul en sú hafði lært listina af 
tengdamóður sinni sem var japönsk. 
„Tengdamamma vinkonu minnar, 
Takoko Inaba, kenndi henni að gera 
þetta. Takoko var japönsk og dó árið 
2004, einnig úr krabbameini. Þetta 
er líka gert til að heiðra minningu 
hennar.“

Fimm dagar eru síðan Guðrún hóf 
að selja óróana og hafa við tökurnar 
verið framar hennar  björtustu 
vonum. „Pantanirnar eru enda-
lausar og miklu fleiri en ég bjóst 
við,“ segir hún að lokum. Áhuga-
samir geta pantað óróa á Facebook 
undir nafninu Origami óróar.  - sm

Heiðrar minningu móður sinnar
Guðrún Þóra Gunnarsdóttir selur origami-óróa til styrktar Krabbameinsfélaginu.

➜ Guðrúnu Þóru hafa 
 borist 50 pantanir á þremur 

dögum.

ÓRÓAR TIL GÓÐS  Guðrún Þóra 
Gunnarsdóttir býr til origami-óróa til 
styrktar Krabbameinsfélaginu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Ný vitneskja 
Fyrirlestur á ensku: Christopher Vasey

Leyndardómur æðingarinnar
Þriðjudaginn 23. apríl 2013 - kl. 20:00 
Í Norræna húsinu  
Sturlugötu 5, 101 Reykjavík 
Aðgangseyrir: 500 kr.

Samtal á ensku:  
Christopher Vasey og Christof Leuze 

Hvers vegna við erum hér á jörð 

Fimmtudaginn 25. apríl 2013 – kl. 20:00 
Í Norræna húsinu  
Sturlugötu 5, 101 Reykjavík 
Aðgangseyrir: 500 kr.

Skipuleggjandi:  Stiftung Gralsbotschaft  / www.gral-norden.net 
 Vasey-leuze@gral-norden.net /  Simi: 842 2552 

Kjörskrá í Mosfellsbæ vegna alþingiskosninga 27. apríl 2013.

Í samræmi við 26. gr. laga nr. 24/2000 um kosningar til Alþingis liggur 
kjörskrá, vegna alþingiskosninga þann 27. apríl 2013, frammi almenningi 
til sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar að Þverholti 2, á skrifstofutíma frá 
kl. 08:00 – 16:00, frá og með 15. apríl 2013 og til kjördags.

Mosfellsbæ 15. apríl 2013.

Bæjarritarinn í Mosfellsbæ

Ertu á kjörskrá ? 
Upplýsingar má finna hér:  

http://www.island.is/um-island-is/kjorskra/

Tilkynning um 
framlagningu kjörskrár

Tónlistarkonan Íris Hrund Þór-
arinsdóttir, eða ÍRiS, gefur eftir 
nokkrar vikur út sína fyrstu plötu, 
Penumbra. „Ég hef verið í músík 
alla ævi en ég byrjaði ekki að 
syngja fyrr en eftir tvítugt,“ segir 
Íris, sem samdi öll lögin og textana 
sjálf.

Fyrsta lagið af plötunni, Day-
break, hefur verið í spilun undan-
farið á Rás 2 og X-inu. „Ég sem 
mjög mikið út frá röddum og leik 
mér gjarnan með andstæður í laga-
smíðum og útsetningum. Í tónsmíð-
unum tvinnaði ég saman hefð bundin 
hljóðfæri á borð við selló, píanó og 
antíkhljóðfæri á móti ýmsum raf-
hljóðgjöfum. Ásamt hljóðfæraleik 
reyndi ég að nýta hljóðfærin til 
að skapa önnur hljóð en þeim var 
í raun ætlað, ásamt því að kanna 
hina ýmsu hljóðgjafa úr daglegu 
lífi,“ segir Íris. „Það var upp frá 
þessu sem nafn plötunnar kom til, 
en Penumbra táknar það svæði þar 
sem algjört myrkur og algjört ljós 
mætast – eða í þessu tilviki, þar 
sem andstæður í tónlist tengjast. 
Ég reyni að skapa ákveðinn heim 
í kringum lögin og þótt lögin séu 
mjög persónuleg finnst mér gaman 
ef hlustandinn getur lagt sína eigin 
túlkun í þau.“ Tónlistinni lýsir hún 
sem „alternative“-poppi. 

Íris er að leggja lokahönd á plöt-
una, sem hún fjármagnar algjör-
lega sjálf, og leitar eftir styrkjum á 
íslensku söfnunarsíðunni Karolina-
fund.com, þar sem fólk getur einnig 
forpantað hana. „Platan er tilbúin 
en það eina sem er eftir er að klára 
umslagið og prenta plötuna. Það 
vantar bara síðasta skrefið.“

Hún hefur nýlokið upptökum á 
nýju myndbandi sem leikstjórinn 
Peter Szewczyk tók upp eftir að 
hafa heyrt fyrsta smáskífulagið af 
plötunni, Daybreak. Myndbandið 
er þó við nýtt lag sem kemur út á 

næstu vikum. „Það er mjög fáheyrt 
að erlendur leikstjóri hafi sam-
band og hvað þá bjóðist til að koma 
sjálfur til Íslands, svo ég gat ekki 
annað en tekið boðinu. Hann tengdi 
greinilega við þetta lag,“ segir hún 
en Szewczyk hefur unnið við tækni-
brellur og fleira í kvik myndum 
á borð við Harry Potter, Avatar, 
Shrek og Ice Age. Hann hefur þó 
verið að færa sig meira til kvik-
myndagerðar og hefur leikstýrt og 
framleitt stuttmyndir og tónlistar-
myndbönd, m.a. fyrir hljómsveit-
irnar Skunk Anansie og Macca-
bees. „Þetta myndband er nokkuð 
stórt í sniðum. Ég fékk tvo leikara 
til liðs við mig, búningahönnuð og 
danshöfund og ég hlakka mikið 
til að sjá útkomuna,“ segir hún en 
upptökurnar stóðu yfir í þrjá daga 
á Reykjanesi. 

Íris stundaði meðal annars nám í 
FÍH en starfar nú sem menn ingar- 
og vísindafulltrúi hjá franska 
sendiráðinu. Hún hefur eytt öllum 
frítíma sínum í gerð plötunnar og 
aðspurð segist hún ætla sér stóra 
hluti í tónlistinni. „Maður  verður 
að fara alla leið og láta vaða. 
Maður getur ekki gert þetta með 
hálfum hug.“ 

Nýtt lag, That Morning, sem Íris 
gaf út í gær í kjölfar söfn unarinnar 
má finna á Soundcloud.com/iris-
music iris ásamt laginu Daybreak. 
Frekari fréttir má finna á face-
book.com/irismusiciris.
 freyr@frettabladid.is

Leikur með ljós og 
myrkur á Penumbra
Íris Hrund Þórarinsdóttir safnar fyrir nýrri plötu á vefsíðunni Karolinafund.com. 
Erlendur leikstjóri heillaðist af lagi og bauðst til að taka upp tónlistarmyndband.

➜ Penumbra:  Þar sem ljós 
og myrkur mætast, eða eins 

konar hálfskuggi.

SÓLÓPLATA  Íris semur sjálf öll lög og texta á nýju plötunni. MYND/NANNA DÍS 
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Mest lesið

Borgarstjórinn 
rangfeðraður?
Borgarstjórinn Jón Gnarr kann að 
vera rangfeðraður. Honum barst bréf 
þess efnis í síðustu viku og tekur það 
trúanlegt, að eigin sögn. Þessu ljóstr-
aði hann upp fyrir framan 230 gesti í 
Þjóðleikhúskjallaranum á föstudags-
kvöld, þar sem hann var leynigestur á 
síðasta uppistandskvöldi Mið-Íslands 
þennan veturinn. Salurinn ærðist 
þegar Jón var kynntur á svið í lok 
kvölds og hlustaði í andakt á söguna 
af bréfinu, sem borgar-
stjórinn kvaðst ekki 
viss um hvernig 
hann skyldi bregðast 
við. Jón sagðist 
líka hlakka til þess 
að geta farið að 
einbeita sér aftur 
að gríninu 
eftir ár–  en 
þá lýkur 
kjörtíma-
bili hans í 
borgar-
stjórn.  

Emilíana mætt til Íslands 
með nýju plötuna
Emilíana Torrini er komin til landsins 
og er með eintak af væntanlegri plötu 
sinni í farteskinu. Hún leit við í heim-
sókn til kvikmyndagerðarmannsins 
Gauks Úlfarssonar fyrir helgi og leyfði 
viðstöddum að hlýða á nýpressaðan 
gripinn, og á Facebook segir Gaukur 
að gagnrýnendur þar á bæ hafi ekki 
haldið vatni yfir honum–  platan sé 
meistaraverk. Tónlistarunnendur eru 
orðnir langeygir eftir nýrri plötu frá 
Emilíönu. Sú síðasta, Me and Armini, 
kom út árið 2008, hlaut einróma 
lof gagnrýnenda 
hérlendis og 
náði auk þess 
mikilli hylli í út-
löndum. Hermt 
er að platan 
komi hins 
vegar 
ekki út 
fyrr en 
í haust.
 - sh
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„… æviNtýRasagA og 
SiðfErðIlegt drama.“  

N R C  H A N D E L S B L A D

Við Fellsmúla - ReykjavíkFLÚRLAMPAR OG KASTARAR

VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

OPIÐ ALLA DAGA
Mán. til fös. kl. 9 - 18
Laugard. kl. 10 - 16
Sunnud. kl. 12 - 16

10W

15W

18W

30W

36W

14W

21W

28W

Verð frá

150W

9W 24W

150W

150W

500W

1000W

150W 150W

150W

250W & 400W

400W 400W

500W

Litir: svart, hvítt, grátt

1 x 36W

2 x 36W

4 x 14W 4 x 18W

á 2.5952.595 Verð frá

Verð frá

á 2.9952.995

1 x 36W

2.9952.995

8W

13W

150W

8W
3.9953.995

3.9953.995

2 x 36W

4.9954.995

4 x 14W4 x 14W

6.9956.995
4 x 18W

5.9955.995

1 x 58W

T8

1 x 36W

2 x 36W

1 x 18W

2 x 18W

2 x 58W

6.5956.595
7.5957.595

5.9955.995
6.9956.995

3.5953.595
4.5954.595

1 x 14W

T5

1 x 28W

2 x 28W

2 x 14W

4.5954.595
4.9954.995
5.4955.495
5.9955.995

4 x 18W4 x 18W
5.9955.995

2 x 36W2 x 36W
5.9955.995

14.99514.995 9.9959.995 3.4953.495 3.9953.995
9W

3.9953.995

2 x 36W2 x 36W

4.9594.959

4.9954.995

4.9954.995

Verð frá

Verð frá

5.5955.595

13W

4.5954.595

4.5954.595

24W

4.5954.595

3.9953.9954.5954.595

150W

2.5952.595
150W

1.9901.990

W

, g

1.9951.995
W 2.4952.495
WWW 3.7293.729

Með tenglum

Með tengli

FLÚRLAMPAR

INNF. FLÚRLAMPAR Í LOFT

FLÚRLAMPAR 
Á LOFT

FLÚRLAMPI Á LOFT ÚTIKASTARAR M/ HREYFISKYNJARA

FLÚRLAMPAR IÐNAÐARLAMPAR M/ SKERM SPEGLALAMPAR

INNRÉTTINGALAMPAR

ÚTIKASTARI M/ KLEMMU

ÚTIKASTARI

ÚTIKASTARAR M/ HREYFISKYNJARA

ÚTIKASTARAR M/ SPARPERU ÚTIKASTARAR Á STANDIÚTIKASTARARFLÓÐKASTARAR - MÁLMHALOGEN

55 2.8762.876
55
5

3.6763.676
55
5

4.7964.796
55 5.5965.596
55 5.2765.276
55 6.0766.076

55 3.6763.676

555 4.7964.796
55 4.3964.396
55
5

3.9963.996

RAKAÞÉTTIR FLÚRLAMPAR MEÐ ELECTRONIC BALLAST

20% afsláttur

12V

12V

LEDDD 5.9955.995

V 2.9952.995
V 3.5903.590

ÚTIKASTARAR, LED OG 12V 1 Handtökur í Breiðholti
2 Óvíst hvort yngri árásarmaðurinn 

muni nokkurn tímann tala
3 Bandaríkjamenn þekkja ekki muninn 

á Tékklandi og Tsjetsjeníu
4 Þeim var gefi ð nauðgunarlyf
5 Óvíst hvenær yngri bróðirinn verður 

yfi rheyrður


	FB056s_P001K.indd
	FB056s_P002K.indd
	FB056s_P003K.indd
	FB056s_P004K.indd
	FB056s_P005K.indd
	FB056s_P006K.indd
	FB056s_P007K.indd
	FB056s_P008K.indd
	FB056s_P009K.indd
	FB056s_P010K.indd
	FB056s_P011K.indd
	FB056s_P012K.indd
	FB056s_P013K.indd
	FB056s_P014K.indd
	FB056s_P015K.indd
	FB056s_P016K.indd
	FB056s_P017K.indd
	FB056s_P018K.indd
	FB056s_P018K.indd
	FB056s_P020K.indd
	FB056s_P020K.indd
	FB056s_P022K.indd
	FB056s_P022K.indd
	FB056s_P024K.indd
	FB056s_P025K.indd
	FB056s_P026K.indd
	FB056s_P027K.indd
	FB056s_P027K.indd
	FB056s_P027K.indd
	FB056s_P027K.indd
	FB056s_P031K.indd
	FB056s_P032K.indd
	FB056s_P033K.indd
	FB056s_P034K.indd
	FB056s_P035K.indd
	FB056s_P036K.indd
	FB056s_P037K.indd
	FB056s_P038K.indd
	FB056s_P039K.indd
	FB056s_P040K.indd
	FB056s_P041K.indd
	FB056s_P042K.indd
	FB056s_P042K.indd
	FB056s_P044K.indd
	FB056s_P045K.indd
	FB056s_P046K.indd
	FB056s_P047K.indd
	FB056s_P048K.indd
	FB056s_P049K.indd
	FB056s_P050K.indd
	FB056s_P051K.indd
	FB056s_P052K.indd
	FB056s_P053K.indd
	FB056s_P054K.indd
	FB056s_P055K.indd
	FB056s_P056K.indd

