
stæðisflokksins, segir hins vegar eðlilegt 
að láta reyna á tveggja flokka stjórn. „Ég 
er alveg tilbúinn til að leiða hana, en ég 
gef mér ekkert í því.“

 Heimildir Fréttablaðsins herma að 
innan flokkanna sé gert ráð fyrir að 
saman náist um stjórn. Þegar sé gert ráð 
fyrir því að fjölga ráðherrum um tvo. Það 
verði gert með því að skipta velferðar-
ráðuneytinu upp og hafa heilbrigðismálin 
sér, sem og innanríkisráðuneytinu eða 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu.

Allt bíður þó þess að samið verði um 
hvor verði forsætisráðherra, Sigmundur 
Davíð eða Bjarni.

 - kóp / sjá síður 2 til 12

Framsóknarflokkurinn vann stórsigur í 
kosningunum á laugardag. Sjálfstæðis-
flokkurinn er þó stærsti flokkurinn, í pró-
sentum talið, en báðir þessir flokkar hafa 
19 þingmenn. Ríkisstjórn þessara tveggja 
flokka er langlíklegust, en hún er eina 
tveggja flokka stjórnin sem möguleg er.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, for-
maður Framsóknarflokksins, sagði við 
Fréttablaðið í gær að hann vildi bíða eftir 
fundi með Ólafi Ragnari Grímssyni, for-
seta Íslands, áður en til formlegra við-
ræðna kæmi. Forsetinn sagði að í ljósi 
reynslunnar væri mikilvægt „að ekki sé 

bara traustur stuðningur við ríkisstjórn-
ina á Alþingi heldur líka víðtæk sátt í 
samfélaginu.“

Sigmundur Davíð sagðist myndu láta 
málefnin ráða för þegar að stjórnar-
myndun kæmi. Niðurstaðan sýndi að 
þjóðin vildi forgangsraða í samræmi við 
áherslur Framsóknarflokksins og hann 
mundi ekki hvika frá áherslum sínum í 
skuldamálum heimilanna.

„Það fer alfarið eftir því hverjir eru 
tilbúnir til að vinna með okkur að þess-
um málum sem við settum á oddinn í 
kosningabaráttunni,“ segir hann um 
mögulega samstarfsflokka.

Bjarni Benediktsson, formaður Sjálf-

FRÉTTIR

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Mánudagur
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Umhverfisátak

Til að þvo bílinn á sem bestan máta fyrir um-
hverfið er gott að þvo hann á bílaþvottaplani 
bensínstöðva eða í bílaþvottastöðvum sem eru 
sérstaklega hannaðar til að taka við menguðu 
þvottavatni.

P otturinn er samsettur úr þremur hlutum, potti, sigti og loki, en allir hlutarnir hafa líka sitt sjálf-
stæða líf,“ útskýrir Hjörtur Matthías 
Skúlason, nýútskrifaður vöruhönnuður Lokið á

pottinn eiga fullt erindi inn í nútíma-eldhús.
„Þó að hann sé byggður á og sniðinn

utan um okkar göml

UNIR SÉR Í ELDHÚSIÚTSKRIFTARSÝNING LHÍ  Hjörtur Matthías Skúlason kafaði ofan í íslenskar 

matarhefðir og hannaði fjölnota leirpott. Hann útskrifast úr vöruhönnun.

REYKTUR LAX Pott-urinn hentar til dæmisvel til að

Umhverfisátak
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Skúlason, nýútskrifaður vöruhönnuður Lokið á
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Fasteignasalan TORG kynnir: 
Glæsilegt og vel skipulagt 
parhús með innbyggðum 
bílskúr og góðu útsýni í 
Ásahverfi Garðabæjar. 

U m er að ræða 181 fm steypt 
parhús á einni og hálfri 
hæð ásamt innbyggðum 

bílskúr, byggt árið 2000. Allt 
neysluvatn er í plastlögnum (rör í 
rör) og forhitari er á neysluvatni. 
Aðkoma að húsinu er mjög f ll

Eign í sérflokki í Garðabæ

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

100% þjónusta = árangur*

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur 

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur 

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

Aldís Einarsdóttir
Viðskiptalögfræðingur

Sölufulltrúi 
Sími 896 6686

ldi @f

ÁRSALIR KÓPAVOGI

Mikil sala - vantar allar gerðir 
fasteigna á skrá. Nánari uppl. 
hjá Aldísi í síma 896 6686 eða 
aldis@fasteignasalan.is

Falleg 3-4 herb. 123,5 fm 
íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli 
með lyftu. Íbúðin er laus við 
kaupsamning. V.  29,9 m.

2 SÉRBLÖÐ
Fasteignir |  Fólk  

Sími: 512 5000

29. apríl 2013
99. tölublað 13. árgangur

Stærsta tapið
Samfylkingin setti Íslandsmet í 
fylgistapi í kosningunum. Flokkurinn 
tapaði 56,7% fyrra fylgis. 12
Flestir á fimmtugsaldri   Af þeim 
sem náðu kjöri í alþingiskosningun-
um eru 36 prósent á fimmtugsaldri. 
Aðeins þrír þingmenn eru innan við 
þrítugt. 4 

SKOÐUN Framsókn seldi okkur 
drauminn um Ísland á ný, skrifar Guð-
mundur Andri Thorsson.  15

MENNING Ísak Freyr Helgason er á 
leiðinni til Cannes og St. Tropez að 
farða stjörnurnar.  26

SPORT Grindavík varð Íslandsmeist-
ari í körfubolta karla eftir sigur á 
Stjörnunni í háspennuleik. 22

½ lítið Ferskju- og      
 hindberjaskyr.is
½ lítið Jarðarberjaskyr.is
½  banani
 sneið af ananas
1 – 2  matskeið kókos
6-8  ísmolar

FRAMANDI
TROPICAL-
BOOST

www.skyr.is

ZENBOOK™

HÖNNUN        

HRAÐI        

FEGURÐ

2013

Skar telpu á háls   Grunnskólapiltur 
réðst á ókunnuga níu ára stelpu og 
reyndi að skera hana á háls með 
hnífi. 2
Yngstu börnin Svarti-Pétur  Fim-
leikaáhugi hefur sprengt utan af sér 
húsnæði Gerplu í Kópavogi sem að 
óbreyttu getur ekki hleypt yngstu 
iðkendunum áfram næsta haust. 2

Bolungarvík -2°  NA 4
Akureyri -3°  N 7
Egilsstaðir -2°  N 9
Kirkjubæjarkl. 3°  N 5
Reykjavík 0°  NA 7

LÉTTIR TIL    Í dag verða víða norðan 8-15 
m/s, hvassast allra austast. Léttir víða til 
en stöku él NA-til. Kólnar í veðri. 4

MYNDA RÍKISSTJÓRN  Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, mundaði símann sinn til að taka myndir er leiðtogar flokkanna hittust í sjónvarpssal á kosninganótt. Líklegast er að talið að 
Sigmundur og Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, semji um ríkisstjórnarmyndun á næstu dögum. Forsetinn hittir flokksformenn í dag.    FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Beðið eftir Sigmundi og Bjarna
Ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks liggur í loftinu. Engar formlegar viðræður hafa þó farið fram. Forsetinn hittir formenn 
flokka í dag. Innan flokkanna er farið að ræða um að skipta ráðuneytum upp og fjölga ráðherrum. Ólíklegt að Framsókn verði utan stjórnar.

19

19

9

7 3
6

Fjöldi þingmanna 
á landsvísu



29. apríl 2013  MÁNUDAGUR| FRÉTTIR | 2

Eldar, hvort varstu ánægðari 
með þingkosningarnar eða 
EVE-kosningarnar?
„Það er erfitt að segja, en ég leyfi 
mér að vona að við eigum fyrir 
höndum Bjarta framtíð, fyrir bæði 
Ísland og EVE-heiminn.“
Eldar Ástþórsson, upplýsingafulltrúi CCP, sat 
á lista Bjartrar framtíðar og kom einnig að 
kosningum í sýndarheimi leiksins EVE Online.

BANGLADESS Eldur braust í gær 
út í rústum fataverksmiðjunnar í 
Bangladess sem hrundi í síðustu 
viku. Verkfæri bjögunarmanna sem 
reyndu að bjarga konu úr rústunum 
orsökuðu eldinn sem var fljótur að 
breiðast út enda nóg af eldfimu efni 
í rústunum. Ekki tókst að bjarga 
konunni. 

Minnst 377 manns eru taldir af 
eftir að fataverksmiðjan, sem er 
í Dakka, höfuðborg Bangladess, 
hrundi á miðvikudaginn. Þrjú þús-
und manns voru þá við störf í verk-

smiðjunni en líkurnar á að finna 
einhvern á lífi núna fara minnk-
andi með hverri mínútunni að sögn 
björgunarmanna. 

Verksmiðjueigandinn var hand-
tekinn á landamærum Indlands er 
hann reyndi að flýja land en alls 
hafa sex manns verið handteknir 
vegna hrunsins, þar af tveir verk-
fræðingar. Mótmæli hafa átt sér 
stað í Dakka meðal verksmiðju-
starfsmanna í kjölfar slyssins og 
krefjast þeir meðal annars betri 
aðstæðna og kjara.  - áp

Minnst 377 eru látnir eftir að verksmiðja hrundi til grunna í Dakka höfuðborg Bangladess:

Eldur braust út í rústum fataverksmiðjunnar

HANDTEKINN   Eigandi verksmiðjunnar sem hrundi í Bangladess á miðvikudag var 
handtekinn um helgina er hann reyndi að flýja land. Minnst 377 eru látnir. 

INDLAND Tuttugu og tveir eru í 
haldi lögreglu í Delí á Indlandi 
eftir að sex ára stúlku var nauðg-
að á almenningssalerni og hún 
skorin á háls. Árásin átti sér stað 
á laugardag í útjaðri borgarinn-
ar og var farið með stúlkuna á 
spítala þar sem hún gekkst undir 
aðgerð á hálsi og kynfærum.

Yfirheyrslur standa yfir mönn-
unum og segir lögreglustjórinn 
Ajay Chaudhary að lögreglan sé 
staðráðin í að finna hinn seka. 

22 handteknir í Nýju-Delí:

Nauðguðu og 
skáru sex ára 
stúlku á háls

LÖGREGLUMÁL Grunnskólapiltur réðst á ókunnuga 
níu ára stelpu á göngustíg í Hafnarfirði á laugardag 
og reyndi að skera hana á háls með hnífi. Pilturinn 
hafði verið útskrifaður af Barna- og unglingageð-
deild Landspítalans sólarhring fyrir árásina.

Stúlkan var á gangi eftir göngustíg við Herjólfs-
götu í vesturbæ Hafnarfjarðar síðdegis á laugardag 
ásamt vinkonu sinni þegar pilturinn, sem er sextán 
ára gamall og á síðasta ári í grunnskóla, kom aðvíf-
andi, vopnaður hnífi.

Pilturinn greip stúlkuna, hélt henni aftan frá, 
lagði stóran hníf að hálsi hennar og veitti henni 
áverka. Nærstatt par varð vitni að árásinni. Konan 
rak upp mikið óp sem stökkti piltinum á flótta en 
maðurinn hljóp hann uppi. Í millitíðinni hafði hann 
kastað hnífnum í sjóinn.

Stúlkunni var komið á spítala og reyndist vera 
með talsverðan áverka á hálsi, þó ekki lífshættuleg-
an. Þá var hún með áverka á höndum eftir að hafa 
gripið til varna gegn árásarmanninum. Hún var 
útskrifuð í gær og fór til síns heima.

Piltinum var komið rakleiðis aftur undir læknis-
hendur á geðdeildinni. Hann á við mjög alvarleg 

andleg veikindi að stríða og er tæpast sakhæfur, 
samkvæmt upplýsingum blaðsins. Haft var sam-
band við barnaverndaryfirvöld vegna málsins, enda 
er pilturinn ekki lögráða.

Hnífurinn sem pilturinn beitti fannst við leit í 
fjörunni í gær.  - sh

Níu ára stúlka var heilan dag á spítala eftir árás veiks unglingspilts:

16 ára piltur skar telpu á háls

Á VETTVANGI  Stúlkan var á gangi með vinkonu sinni á 
þessum göngustíg þegar árásin óhugnanlega átti sér stað. 
Hnífnum kastaði pilturinn í sjóinn. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ÍÞRÓTTIR „Að öllu öðru óbreyttu 
er útlit fyrir að við munum þurfa 
að vísa hluta af yngstu iðkendum 
félagsins frá ef þeir vilja halda 
áfram hjá okkur á næsta ári,“ 
segir Jón Finnbogason, formaður 
Íþróttafélagsins Gerplu í Kópa-
vogi.

Gerpla hefur frá því í fyrra-
sumar óskað eftir því við bæjar-
yfirvöld í Kópavogi að fá aðgang 
að öðrum íþróttahúsum bæjarins 
en því sem félagið hefur til afnota í 
Versölum. Jón segir að þótt aðstað-
an í Versölum sé frábær þá sé 
áhuginn á fimleikum mun meiri en 
svo að Gerpla geti tekið við öllum 
sem vilja komast að.

Í bréfum til bæjaryfirvalda frá 
því síðastliðið haust kemur fram 
að eitt þúsund börn bíði eftir að 
geta byrjað að stunda fimleika hjá 
félaginu. Sum þeirra hafi beðið í 
þrjú ár.

Að sögn Jóns má meðal annars 
rekja sprenginguna til samsetn-
ingar Kópavogsbúa með tilkomu 
nýrra hverfa í bænum. Mikið sé 
af börnum í Kópavogi. „Ég er 
alls ekkert viss um að við stönd-
um frammi fyrir sama vandamáli 
eftir tíu ár,“ bendir Jón á. Hann 
segir að leysa mætti vandann nú 
með því að hleypa Gerplu inn í 
íþróttahúsin Smárann eða Kórinn. 
Í bæjarstjórn hafi einmitt verið 
rætt um að nýta þau hús betur.

„Bæjarstjórinn segist hvetja 
íþróttafélögin til að nýta húsin 
betur. Ef mönnum finnst léleg nýt-
ing á íþróttahúsunum þá getum við 
leyst þann vanda. Hleypið okkur 
bara inn í íþróttahúsin og nýting-
in mun snarbatna,“ segir Jón, sem 
kveður bæinn ekki enn hafa svar-

að fyrrnefndum erindum frá því 
í haust og ekki léð máls á því að 
hleypa Gerplu í Smárann eða Kór-
inn nema í staka tíma sem ekki 
gagnist. Skýringin sé einföld:

„Smárinn er fyrir Breiðablik og 
Kórinn er fyrir HK, það er bara 
pólitísk ákvörðun. Það er ekki sagt 
beint við okkur en það er augljóst 
og það sjá allir,“ segir Jón. Hús-
næðiseklan muni bitna mest á 
þeim börnum í flokki þriggja til 
fimm ára sem ættu að óbreyttu að 
færast upp um flokk næsta haust.
„Yngstu börnin æfa á sunnudög-
um. Við sex ára aldur færast þau 
yfir á virka daga en aðstaðan er 
algjörlega sprungin á þeim tímum. 
Við þurfum bæði að vísa frá fólki 

sem vill koma til okkar og er á 
biðlista og ef við sjáum ekki tals-
vert brottfall hjá yngstu iðkend-
unum núna í sumar þá munum við 
þurfa að vísa þeim frá,“ segir for-
maður Gerplu.  gar@frettabladid.is

Yngstu börnin þurfa 
að hætta hjá Gerplu
Formaður fimleikafélagsins Gerplu segir að sum yngstu börnin verða látin hætta 
fáist ekki meira húsnæði til að anna vaxandi aðsókn. Gerpla vilji fá tíma í öðrum 
íþróttahúsum Kópavogsbæjar en fái ekki þó hvatt sé til betri nýtingar í bæjarstjórn.

FIMLEIKAFÓLK HJÁ GERPLU  Barnasprengja í Kópavogi og aukinni áhugi á fimleik-
um hefur orðið til þess að Gerpla getur langt í frá tekið við öllum sem vilja stunda 
íþróttina hjá félaginu.  FRÉTTABLAÐIÐ/

  Ef mönn-
um finnst léleg 

nýting á 
íþróttahús-

unum þá 
getum við leyst 

þann vanda.
Jón Finnbogason, 

formaður Gerplu í Kópavogi

BAÐST LAUSNAR  Jóhanna Sigurðardóttir baðst lausnar fyrir sig og ráðuneyti sitt á 
Bessastöðum í gær og skaust svo út og inn í bíl, fram hjá blaðamönnum sem biðu 
hennar. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

STJÓRNMÁL Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra gekk í gær á fund 
Ólafs Ragnars Grímssonar, forseta Íslands, og baðst lausnar fyrir sig og 
ráðuneyti sitt í kjölfar kosningaósigurs stjórnarflokkanna.

Ólafur Ragnar tilkynnti á blaðamannafundi í kjölfarið að hann hygðist 
í dag funda með fulltrúum allra flokka sem náðu kjöri á þing og ákveða í 
kjölfarið hverjum hann mundi fela stjórnarmyndunarumboð. Það verður 
að líkindum annaðhvort formaður Sjálfstæðisflokksins eða Framsóknar-
flokksins.

Forsetinn sagði að í ljósi reynslunnar væri mikilvægt „að ekki sé bara 
traustur stuðningur við ríkisstjórnina á Alþingi heldur líka víðtæk sátt í 
samfélaginu“.  - sh

Forsetinn íhugar hver skuli fá stjórnarmyndunarumboð:

Fundar með formönnum í dag

ÍTALÍA, AP Ráðherrar í nýmynd-
aðri ríkisstjórn á Ítalíu sóru 
embættiseið í gær. Enrico Letta 
er forsætisráðherra landsins. 
Greidd verða atkvæði um stuðn-
ing við nýja ríkisstjórn á morgun. 

Á sama tíma og ráðherrarnir 
sóru embættiseið skaut maður tvo 
lögregluþjóna fyrir utan forsætis-
ráðuneytið. Annar lögreglumann-
anna er alvarlega særður, en hinn 
minna. Maðurinn hefur sagst 
hafa ætlað að skjóta stjórnmála-
menn, en þar sem hann sá enga 
slíka hafi hann ákveðið að skjóta 
lögreglumennina í staðinn.  - þeb

Skotárás við ráðuneyti: 

Ný ríkisstjórn 
sór eið á Ítalíu 

SPURNING DAGSINS
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Stærsti
skemmtistaður

í heimi!

iPhone 5 16 GB

119.990 kr.
7.290 kr. / 18 mán.

iPhone 4 8 GB

69.990 kr.
4.190 kr. / 18 mán.

2.000 kr.
á mán. í 12 mán.
fylgir iPhone 5!

1.000 kr.
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fylgir iPhone 4!
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með iPhone

Símnotkun fylgir með 0 kr. Nova í Nova og Eitt verð, áskrift og frelsi. Gildir einnig af umframnotkun í Snjalláskrift. Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 325 kr./mán. greiðslugjald. Það er ódýrara að staðgreiða og þá þarf ekki kreditkort.
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FJÖLDI ÞINGMANNA Í
REYKJAVÍK SUÐUR

FJÖLDI ÞINGMANNA Í
SUÐVESTURKJÖRDÆMI

FJÖLDI ÞINGMANNA Í
NORÐVESTURKJÖRDÆMI

FJÖLDI ÞINGMANNA Í
NORÐAUSTURKJÖRDÆMI

FJÖLDI ÞINGMANNA Í
SUÐURKJÖRDÆMI

FJÖLDI ÞINGMANNA Í
REYKJAVÍK NORÐUR
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KJÖRDÆMI OG FYLGI 
FLOKKA Á LANDSVÍSU
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HVERJIR KOMAST Á ÞING?

➜ Suðurkjördæmi (S)

➜ Norðaustur-
kjördæmi (NA)

➜ Kynjadreifing þingmanna➜ Aldursdreifing þingmanna

➜ Reykjavíkurkjördæmi norður (RN)

➜ Reykjavíkurkjördæmi suður (RS)
➜ Norðvesturkjördæmi (NV)

■ Gunnar Bragi Sveinsson
■ Ásmundur Einar Daðason
■ Elsa Lára Arnardóttir
■ Jóhanna María Sigmundsdóttir

■ Einar Kristinn 
Guðfinnsson

■ Haraldur 
Benediktsson

■ Lilja Rafney 
Magnúsdóttir

■ Guðbjartur 
Hannesson

■ Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
■ Höskuldur Þórhallsson
■ Líneik Anna Sævars dóttir
■ Þórunn Egilsdóttir

■ Kristján L. 
Möller

■ Steingrímur J. Sigfússon
■ Bjarkey Gunnarsdóttir

■ Kristján Þór Júlíusson
■ Valgerður Gunnarsdóttir

■ Sigurður Ingi Jóhannsson
■ Silja Dögg Gunnarsdóttir
■ Páll Jóhann Pálsson
■ Haraldur Einarsson

■ Ragnheiður Elín Árnadóttir
■ Unnur Brá Konráðsdóttir
■ Ásmundur Friðriksson
■ Vilhjálmur Árnason

■ Oddný 
Harðardóttir

■ Páll Valur 
Björnsson

➜ Suðvesturkjördæmi (SV)

■ Guðmundur 
Steingrímsson

■ Róbert 
Marshall

■ Óttarr Proppé

■ Sigríður 
Ingibjörg 
Ingadóttir

■ Helgi Hjörvar

■ Eygló Harðardóttir
■ Willum Þór Þórsson
■ Þorsteinn Sæmundsson

■ Bjarni Benediktsson
■ Ragnheiður Ríkarðsdóttir
■ Jón Gunnarsson
■ Vilhjálmur Bjarnason
■ Elín Hirst

■ Árni Páll Árnason
■ Katrín Júlíusdóttir

■ Birgitta 
Jónsdóttir

■ Ögmundur 
Jónasson

■ Svandís 
Svavarsdóttir

■ Björt 
Ólafsdóttir

■ Helgi Hrafn 
Gunnarsson

■ Frosti Sigurjónsson
■ Sigrún Magnúsdóttir

■ Össur 
Skarphéðinsson

■ Valgerður 
Bjarnadóttir

■ Katrín 
Jakobsdóttir

■ Árni Þór 
Sigurðsson

■ Illugi Gunnarsson
■ Brynjar Níelsson
■ Birgir Ármannsson

■ Vigdís 
Hauksdóttir

■ Karl 
Garðarson

■ Hanna Birna Kristjánsdóttir
■ Pétur Blöndal
■ Guðlaugur Þór Þórðarson

■ Jón Þór 
Ólafsson

25 38

Konum á þingi fækkar. Þær voru 27 á síðasta 
kjörtímabili, eða tæp 43 prósent þingmanna. 
Nú verða þær 25, eða tæp 40 prósent. Konur 
eru í meirihluta í þingliði VG, en í öðrum 
flokkum eru karlar í meirihluta. Lægsta hlutfall 
kvenna er í Sjálfstæðisflokknum, 31,5 prósent.

Flestir nýkjörinna 
þingmanna eru á 
fimmtugsaldri, 23 
þingmenn, en lang 
fæstir eru á þrítugs-
aldri, einungis þrír. 
Yngsti þingmaðurinn 
eftir kosningarnar 
er Jóhanna María 
Sigmundsdóttir, 21 árs.

21-29 
ára

30-39 
ára

40-49 
ára

50-59 
ára

60-69 
ára

3

10

23
20

7

■ Brynhildur 
Pétursdóttir
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8,3%

5,1%

24,4%
26,7%

12,9%

6

19
19

7
9

3

10,9%

1,7% – Hægri grænir0,1% – Húmanistar

1,0% – Regnboginn

0,1% – Sturla Jónsson

0,1%
 – Alþýðufylkingin

0,2%
 – Landsbyggðar-

 

flokkurinn

1,0% –   Lýðræðis -

 

vaktin

3,0% –   Flokkur 
 

heimilanna

3,1%
 – Dögun

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is,  Örn 
Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigrún Kristinsdóttir sigrunp@365.is, Sigurjón Viðar Friðriksson sigurjon@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir 
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Elísabet
Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Miðvikudagur
5-13 m/s.

SVALT Í VEÐRI  Veður verður víðast hvar ágætt á landinu í dag, síst þó eystra þar sem 
áfram verður heldur hvasst framan af degi. Yfirleitt úrkomulítið næstu daga en má 
búast við stöku éljum við ströndina.
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Skráning fer fram á vefnum okkar, www.promennt.is, og þar má einnig finna allar nánari upplýsingar. 
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Skeifunni 11B  108 Reykjavík  Sími  519 7550  promennt@promennt.is  promennt.is

FRAMABRAUT – KERFISSTJÓRNUN 
Stígðu þín fyrstu skref í tækniheiminum! Geysilega öflug námsbraut í kerfisstjórnun, aðeins í boði hjá Promennt. 
Framabraut – Kerfisstjórnun er unnin í samstarfi við Microsoft og var námsbrautin sett upp í samvinnu við mörg 
af stærstu upplýsingatæknifyrirtækjum á Íslandi með þarfir þeirra í huga.

www.promennt.is

VIÐFANGSEFNI NÁMSBRAUTARINNAR
Undirbúningur: Námstækni með MindManager 12 std.

Þessi námsbraut lítur virkilega vel út. Hún tekur á nær öllum þáttum daglegs starfs kerfisstjóra hjá miðlungsstóru 
fyrirtæki og upp úr. Ég man ekki eftir að hafa séð svona heilstætt og markvisst kerfisstjóranám áður. Þetta nám er 
hverrar krónu virði fyrir þá sem vilja verða góðir IT kerfisstjórar og þeir sem taka prófin eru komnir með menntun 
og hæfni sem er alþjóðlega viðurkennd.

Bergþór Hauksson, Segment product owner in production hjá CCP og fyrrum forstöðumaður 
upplýsingatæknisviðs hjá Sjóvá.

Mjög spennandi hingað til og hefur komið mér ánægjulega á óvart 
hversu yfirgripsmikið námið er, en það er mikils virði að kennararnir 
eru með mikla reynslu og yfirgripsmikla þekkingu. Frábært að hafa 
möguleika á fjarkennslu í beinni útsendingu þegar maður kemst ekki 
í tíma, og að hafa aðgang að kennurum utan skólatíma. Hlakka til að 
halda áfram.

Stígur Snæsson, núverandi nemandi á Framabraut – Kerfisstjórnun

Hjá Promennt er 
boðið upp á 

fjarkennslu í beinni. 

Hjá Promennt er
boðið upp á dag- 

og kvöldnám. 

Promennt er eini 
Microsoft-vottaði 
skólinn á Íslandi. 

AF HVERJU FRAMABRAUT – KERFISSTJÓRNUN?
Mikil eftirspurn er eftir fólki með sérfræðimenntun og sérfræðiþekkingu í upplýsingatækni um 
þessar mundir og leita íslensk fyrirtæki í sívaxandi mæli eftir starfsfólki í nemendahópi 
Promennt. Til þess að gera fólki kleift að kynnast þessum spennandi markaði bjóðum við upp á 
geysilega öfluga tveggja anna námsbraut í kerfisstjórnun sem samanstendur af 7 námseiningum 
(alls 520 kennslustundir). Með þessu námi er hægt að byrja alveg á byrjuninni og byggja upp 
góða undirstöðu og grunn fyrir mjög kröfuharðar námseiningar sem á eftir koma. Að loknu námi 
á Framabraut – Kerfisstjórnun eiga nemendur möguleika á að öðlast 7 alþjóðlegar prófgráður 
sem er sérlega mikilvægt að hafa í farteskinu þegar sækja á um vinnu í upplýsingatæknigeiranum.

FYRIR HVERJA? 
Um er að ræða mjög gagnlega og áhugaverða námsbraut sem gerir talsverðar kröfur til 
nemenda. Þetta nám hentar þeim sem hafa áhuga á að ná frama á upplýsingatæknisviði með 
kerfisstjórnun sem aðalgrein. Námið er því upplagt fyrir byrjendur í upplýsingatækni þar sem 
hvorki er krafist reynslu né annarrar menntunar á sviði upplýsingatækni.

FJÁRMÖGNUN
Ýmsar leiðir eru í boði til fjármögnunar á námsbrautinni (m.a. raðgreiðslur, styrkir frá stéttarfélögum, 
styrkir fyrir atvinnuleitendur o.fl.). Við hvetjum alla sem hafa áhuga að hafa samband við okkur og við 
aðstoðum hvern fyrir sig í að finna bestu fjármögnunarleiðina.

1. hluti: Tölvuviðgerðir A+ 50 std.
2. hluti: Network+ 50 std.
3. hluti: CCNA (Cisco Certified Network Associate) 126 std.
4. hluti: Virtualization 10 std.
5. hluti: MCSA (áður MCITP) 180 std.
6. hluti: Exchange 2013 50 std.
7. hluti: Verkefnadagar/lokaverkefni seinni annar 42 std.

Hefst: 3. september 2013.
Námskynning og ráðgjöf þriðjudaginn 30. apríl kl. 19.00
Verð án prófa 799.000 kr.
Verð með 7 alþjóðlegum prófum: 999.000 kr.

BÍÐUR NÝR FRAMI 
EFTIR ÞÉR?

Námskynning og ráðgjöf 
þriðjudaginn 30. apríl kl. 19.00
PROMENNT
Skeifunni 11B  108 Reykjavík  Sími  519 7550 
promennt@promennt.is  promennt.is
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léttur fiskréttur

Vertu með

Góð leikfimi fyrir allar konur 
sem vilja styrkja sig og líða betur.
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Möguleg stjórnarmynstur
samanlagt fylgi á landsvísu

fjöldi 
þingmanna 

umfram 32+6

+2

+3

+3
0

51,1%

45,6%

48,2%

48,2%

43,6%

+2

47,6%

➜ Atli Gíslason 
➜ Álfheiður Ingadóttir
➜ Árni Johnsen
➜ Ásbjörn Óttarsson
➜ Ásta R. Jóhannesdóttir
➜ Birkir Jón Jónsson
➜ Björgvin G. Sigurðsson
➜ Björn Valur Gíslason
➜ Jóhanna Sigurðardóttir
➜ Jón Bjarnason
➜ Jónína Rós Guðmundsdóttir
➜ Lilja Mósesdóttir
➜ Lúðvík Geirsson

➜ Magnús Orri Schram
➜ Margrét Tryggvadóttir
➜ Mörður Árnason
➜ Ólafur Þór Gunnarsson
➜ Ólína Þorvarðardóttir
➜ Ólöf Nordal
➜ Sigmundur Ernir Rúnarsson
➜ Siv Friðleifsdóttir
➜ Skúli Helgason
➜ Þorgerður K. Gunnaradóttir
➜ Þór Saari
➜ Þráinn Bertelsson
➜ Þuríður Backman

ÞESSI SITJA EKKI LENGUR Á ALÞINGI

Yfirgnæfandi líkur eru á samstjórn 
Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks, 
samkvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins. Bjarni Benediktsson, formaður 
Sjálfstæðisflokksins, hefur lýst því 
yfir að hann vilji láta reyna á slíka 
stjórn, enda sé það eina mögulega 
tveggja flokka stjórnarsamstarf-
ið. Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son, formaður Framsóknarflokks-
ins, segir flokkinn hins vegar munu 
láta málefnin ráða för. Hann muni 
ekki hvika frá stefnu sinni varðandi 
skuldamál heimilanna.

Engar formlegar viðræður fóru 
af stað í gær. „Ég ætla nú bara að 
bíða eftir því að forsetinn fari yfir 
málin og gefa honum svigrúm til 
þess og meta svo hlutina í fram-
haldi, en það hafa ekki farið fram 
neinar viðræður milli okkar og ann-
arra flokka. Ég geri ráð fyrir því að 
við bíðum eftir því að hann kalli í 
okkur,“ sagði Sigmundur Davíð.

Ólafur Ragnar Grímsson, for-
seti Íslands, tilkynnti í gær að í 
dag myndi hann hitta formenn 
allra flokka sem náðu inn á þing og 
í framhaldi af því ákveða hverjum 
fyrst yrði veitt umboð til stjórnar-
myndunar.

Hver verður forsætisráðherra?
Heimildir Fréttablaðsins herma 
að innan Sjálfstæðisflokksins hafi 
margir hverjir viljað að formað-
urinn tæki forystu og kallaði til 
viðræðna, áður en forsetinn ræddi 
við alla flokka. Ekki væri eftir 
neinu að bíða og með því fengi 
flokkurinn ákveðið forskot í barátt-
unni um forsætisráðherrastólinn.

Þar liggur í raun mesta spennan. 
Sjálfstæðisflokkurinn er stærsti 
flokkurinn, en úrslitin eru hins 
vegar þau næstverstu í sögu flokks-
ins. Framsóknarflokkurinn er ótví-
ræður sigurvegari kosninganna og 
flokkarnir hafa jafnmarga þing-
menn, nítján talsins.

„Ég ætla ekki að stilla því þannig 
upp á þessum tímapunkti,“ sagði 
Bjarni Benediktsson um það hvort 
hann ætlaði að krefjast forsætis-
ráðherraembættisins.

Ráðuneytum skipt upp
Heimildir blaðsins herma að um 
leið og það skýrist hvor flokk-
urinn muni leiða ríkisstjórnina 
verði tiltölulega auðvelt að skipta 
ráðuneytum niður. Bjarni hefur 
talað um að skipta velferðarráðu-
neytinu upp og hafa heilbrigðis-
málin í sér ráðuneyti.

Verði af því þarf að skipta öðru 
ráðuneyti upp, eigi flokkarnir að 
vera með jafnmarga ráðherra, 
sem er langlíklegast. Þar hafa 
menn horft til innanríkisráðu-

neytisins eða atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins, sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins. Það er því líklegt að ráð-
herrar í næstu ríkisstjórn verði 
tíu talsins.

Skuldamálin
Fyrst þarf hins vegar að semja um 
málefnin. Þó ákveðinn samhljómur 
hafi verið í áherslum flokkanna á 
skuldamál heimila, var Framsókn 
með skýrt afmarkaðar tillögur sem 
enginn hinna flokkanna hefur tekið 
undir. Að sumu leyti er flokkurinn 
því einangraður.

Hann er hins vegar sigurvegari 
kosninganna og getur bæði starfað 
til hægri og vinstri. Líklega verður 
fundin einhver leið til að semja um 
þau mál, hvernig sem hún mun líta 
út.

Aðrir flokkar en þeir tveir 
stærstu gera ekki ráð fyrir öðru 
en að Sjálfstæðis- og Framsóknar-
flokkur nái saman. Þeir huga varla 
að öðrum möguleikum fyrr en, og 
þá ef, siglir í strand hjá þeim.

Slagurinn mun standa 
um forystuhlutverkið
Framsóknarflokkurinn mun ekki gefa eftir í skuldamálum heimilanna í stjórnar-
myndunarviðræðum. Sjálfstæðisflokkurinn vill samstarf með Framsókn. Engar 
formlegar viðræður hafnar en þegar er farið að huga að fjölgun ráðherra.

HAFA SIG TIL  Forystumenn flokkanna hittust í umræðum á Stöð 2 í gærkvöldi. 
Engar formlegar viðræður eru hafnar um stjórnarmyndun. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is



RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is

Löggiltir dýnuframleiðendur, starfandi í 60 ár

FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu
faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!dbindinga!db d ga!

RúmGott býður öllum viðskiptavinum upp á fría leguuugreiningu með
hinum byyltinggarkennda Xsensor Medical Pro búnaðii..

HVENÆR ER ÞÖRF Á LEGUGREININGU??
Finnurðu fyrir eymslum í mjóbaki?
VaVaknknararðuðu o oftft m meðeð v vererkiki í í m mjöjöðmðm??
Finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?
Sefurðu illa vegna annara óþæginda?
 ·  hryggskekkju
 · b b jrjóósklklos
 ·  samföllnum hryggjaliðum
 ·  spengdum hryggjaliðum
 ·  ggiggt,, til dæmis:
 ·  slitgigt, vefjagigt eða liðagigt.

FREMSTIR Í FRAMLEIÐSLU Á HEILSUDÝNNNUM

Vertu örugg/ur.

Komdu í greininguVertu örugg/

20-50%

afslá
ttur af öllum heilsu

rúmum ffíð m raf
Smíðum raf-ff

magnsrúm í öllum 

stærðum!

V O R T I L B O Ð

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
SÉRSMÍÐUM RÚM OG DÝNUR Í SUMARHÚS FELLIHÝSI OG TJALDVAGNA

Rafmagnsrúm á verði frá 190.049,-

1122 máánaðða vaxttallaus greiiððslluddreiififing 1166.773322,-

Tvíbreið heilsurúm á verði frá 129.360,-

1122 máánaðða vaxttallaus greiiððslluddreiififing 1111.449977,-

Frí heimsending á hjónarúmum eða tökum gamla rúmið upp í nýtt!
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www.volkswagen.is

Fágaður
ferðafélagi

Volkswagen Tiguan

Tiguan Sport & Style kostar aðeins frá

6.180.000 kr.

Volkswagen Tiguan sportjeppi eyðir
aðeins 5,8 l á hverja 100 km.

Fullkomið leiðsögukerfi
fyrir Ísland

Komdu og reynsluaktu Volkswagen Tiguan

KATRÍN 
JAKOBS-
DÓTTIR 
Vinstri græn

„Við erum himinlifandi með úrslitin, förum inn með góðan 
þingflokk og erum staðráðin í að hafa góð áhrif í samræmi við 
okkar áherslur,“ segir Guðmundur Steingrímsson, formaður 
Bjartrar framtíðar. „Við fórum hátt í könnunum í janúar og það 
var okkur mikilvægt því svo fór samkeppnin að harðna og þá 
var ansi gott að vera búin að stimpla sig inn. Við vissum að það 
yrði ekki einfalt að koma stjórnmálaafli inn á þing – það voru 
margir sem reyndu það. Við erum ánægð með það að hafa náð 
sex mönnum inn.“  - kh

Himinlifandi með úrslitin  8,3%

GUÐ MUNDUR 
STEIN-
GRÍMSSON
 Björt framtíð

„Ég er mjög þakklátt og bjartsýn fyrir hönd Pírata að 
okkur hafi tekist að setja heimsmet með að koma Pírötum 
á þjóðþing. Það þýðir að æ fleiri sjá að þessi nýja áhersla og 
nýir tímar í stjórnmálum er eitthvað sem kjósendum finnst 
mikilvægt,“ segir Birgitta Jónsdóttir, kapteinn hjá Pírötum. 
„Það sýndi sig hins vegar með mjög afgerandi hætti hvað þessi 
5% regla er út í hött. Það hefði getað farið svo að hátt í 20% 
þjóðarinnar fengju ekki sína fulltrúa á þing, sem er ótrúlegt og 
mikill lýðræðishalli.“  - kh

5% reglan út í hött 5,1%

BIRGITTA 
JÓNSDÓTTIR
 Pírataflokkur
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VIÐBRÖGÐ LEIÐTOGANNA

Við gleðjumst yfir því að njóta mests stuðnings allra flokka á 
þinginu og þetta var virkilega spennandi, bæði í aðdraganda 
kosninganna, vegna þess hve miklar sveiflur voru á fylginu, og 
síðan alla kosninganóttina. Ég neita því ekki að ég hefði vijlað 
sjá þarna ákveðna þingmenn sem lengi áttu von, enda inni á 
þingi. En svona er þetta, maður fær ekki allt sem maður biður 
um í þessu,“ segir Bjarni Benediktsson. „Ég tel að þegar til 
allra þátta sé horft þá eigi Sjálfstæðisflokkurinn að vera þakk-
látur fyrir að fá þetta traust.“  - kóp

Þakklátur fyrir traustið  26,7%

BJARNI 
BENEDIKTS-
SON
 Sjálfstæðis-
flokkur

„Niðurstaðan er auðvitað mikið gleðiefni fyrir okkur. Fyrst og 
fremst sýnir hún að stór hluti þjóðarinnar telur mikilvægt að 
forgangsraða í samræmi við það sem við höfum talað fyrir í 
þessari kosningabaráttu. Sem betur fer þá þýðir stuðningur við 
þá forgangsröðun líka að við fáum sterka stöðu til að fram-
kvæma í samræmi við þann vilja,“ segir Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson. Hann segir framhaldið skýrast af því hverjir 
verði tilbúnir til að vinna með flokknum að þeim málum. - kóp

Þjóðin styður forgangsröðina  24,4%

SIGMUNDUR 
DAVÍÐ GUNN-
LAUGSSON
 Framsóknar-
flokkur

„Þetta er auðvitað býsna afdráttarlaus niðurstaða. Ríkis-
stjórnarflokkarnir tapa miklu fylgi og Framsóknarflokkurinn 
er hinn ótvíræði sigurvegari. Nú vinnum við bara út úr þess-
ari stöðu,“ segir Árni Páll Árnason. Hann telur úrslitin ekki 
breyta neinu varðandi sína stöðu. „Þessi mæling var komin 
fram áður en ég tók við flokknum. Það er hins vegar auð-
vitað alveg ljóst að við höfum ekki náð viðspyrnu í kosninga-
baráttunni.“  - kóp

Náðum ekki viðspyrnu  12,9%

ÁRNI PÁLL 
ÁRNASON
Samfylking

„Ég er sátt með okkar baráttu og held að sá meðbyr sem við 
höfum fundið fyrir á síðustu dögum hafi skilað sér. Því ber þó 
ekki að leyna að ég hefði viljað fá aðeins meira fylgi. Ég lagði 
mig aðeins í nótt og þá vorum við með 11,9 prósent og þegar 
ég vaknaði aftur var fylgið komið niður í 10,9 og ég ákvað því 
að sofa ekki meira svo það minnkaði ekki um fleiri prósent,“ 
segir Katrín Jakobsdóttir. „Við getum hins vegar verið nokkuð 
ánægð með baráttuna og góðan anda í hópnum. Ég er bjartsýn 
á framtíðina, þó við hefðum viljað meira.“  - kóp

Bjartsýn á framtíðina  10,9%

Kjörsókn í kosningunum á laugar-
dag var 81,4 prósent og hefur kjör-
sókn í þingkosningum ekki verið 
lélegri frá því á fyrri hluta síðustu 
aldar. Mest var kjörsóknin í Norð-
vesturkjördæmi, 83,6 prósent en 
minnst var hún í Reykjavíkurkjör-
dæmi norður, 78,9 prósent. 

Grétar Þór 
Eyþórsson, pró-
fessor í stjórn-
málafræði, segir 
laka kjörsókn 
ekki koma sér 
á óvart. Hann 
telur tengsl á 
milli lélegrar 
kjörsóknar í 
síðustu sveitar-
stjórnarkosning-

um og í alþingiskosningunum nú. 
„Það var þá sem traustið á stjórn-
málunum fór lengst niður og það 
hefur ekki jafnað sig neitt almenni-
lega síðan. Og við erum líka búin að 
sjá farsa í kringum þinglokin um 
daginn, sem var kannski ekki til að 
bæta þarna úr. Hins vegar held ég 
að fjöldi framboða hafi tosað kjör-
sóknina upp á móti þessu.“ 

Töluvert var um útstrikanir í 
Reykjavíkurkjördæmunum tveim-
ur. Katrín Theodórsdóttir, formaður 
yfirkjörstjórnar í Reykjavík norð-
ur, sagði í gærkvöldi að yfirkjör-
stjórn myndi skila skýrslu í dag og 
þá komi í ljós hverjir voru strikað-
ir mest út og hvort útstrikanir hafi 
haft einhver áhrif. Fimm fram-
bjóðendur í kjördæminu voru mikið 
strikaðir út. Sveinn Sveinsson, for-
maður yfirkjörstjórnar í Reykjavík 
suður, tók í svipaðan streng og sagð-
ist vonast til þess að hægt yrði að 
greina frá útstrikunum í dag. 

Í Suðurkjördæmi var einnig 
nokkuð um útstrikanir, eða á um 
þúsund kjörseðlum. Mest var strik-
að út hjá Sjálfstæðisflokknum og 
oftast var Ásmundur Friðriksson 
strikaður út. Það er þó ekki talið 
munu hafa nein áhrif. 

Lítið var um útstrikanir í Norð-
vestur- og Norðausturkjördæmum 

að sögn yfirkjörstjórna þar. Flestir 
efstu menn á listum í Norðaustur-
kjördæmi voru strikaðir út auk 
þess sem nokkrir strikuðu yfir Val-
gerði Sverrisdóttur, fyrrverandi 
ráðherra, sem var í heiðurssæti 
hjá Framsóknarflokknum í kjör-
dæminu. Ekki hafa fengist upplýs-
ingar um útstrikanir í Suðvestur-
kjördæmi.   thorunn@frettabladid.is

Kjörsókn ekki verið 
slakari í sjötíu ár 
Kjörsókn hefur ekki verið lakari í þingkosningum í rúm 70 ár. Prófessor í stjórn-
málafræði segir það ekki koma á óvart en fjöldi framboða hafi líklega híft kjör-
sóknina aðeins upp. Töluvert var um útstrikanir í Reykjavík og Suðurkjördæmi. 

Kjörsókn eftir kjördæmum
Norðvesturkjördæmi 83,6%
Norðausturkjördæmi 83,4%
Suðvesturkjördæmi 82,4%
Suðurkjördæmi 81,8%
Reykjavík suður  80,1%
Reykjavík norður  78,9%
Alls 81,4%

Kjörsókn síðustu þingkosninga
2009 85,1%
2007 83,6%
2003 87,7%

MEST ÞÁTTTAKA 
Í NV-KJÖRDÆMI

GRÉTAR ÞÓR 
EYÞÓRSSON

Dauðu atkvæðin aldrei fleiri 
Tæplega tólf prósent atkvæða fóru til flokka sem ekki náðu mönnum á þing. 

„Það hefur aldrei áður verið svona mikið um dauð atkvæði, allavega eftir 
að hlutfallskosningar voru teknar upp. Það er hluti af þessari óánægju og 
mótmælaöldu sem gengur yfir að fólk er tilbúið að sýna óánægju sína í verki 
með því að kjósa framboð, jafnvel þó það séu engar horfur á því að þau fái 
kosningu,“ segir Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor í stjórnmálafræði.

Á KJÖRSTAÐ Kjörsókn hefur hefur ekki verið lakari í þingkosningum í rúm 70 ár. Í 
Reykjavík norður var kjörsókn 78,9%.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

12%
Atkvæða fóru til fl okka sem 

ekki náðu sæti á þingi. 
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CUBE 2013 hjólin komin
Þýsk gæði á góðu verði

29-er
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Hybrid

Racer

6 mánaða vaxtalausar afborganirÖll 2013 hjól með 10% tollalækkun
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SILKISKORIÐ ÁLEGG FRÁ GOÐA
– gott á brauðið, í salatið eða bara eitt og sér!
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

VIÐBRÖGÐ LEIÐTOGANNA

„Við erum frekar svekkt. Við undirbjuggum okkur vel og 
byggjum á gömlum grunni. Það komst greinilega ekki nægjan-
lega vel til skila,“ segir Margrét Tryggvadóttir hjá Dögun. „Það 
voru margir um hituna og erfitt fyrir ný framboð að kynna sig 
og aðgreina. Fjölmiðlar voru misduglegir að sinna þeim. Þetta 
er áfellisdómur yfir kosningakerfinu. Eitt af því sem við vildum 
breyta var að afnema þennan fimm prósenta þröskuld.“  - gar

Áfellisdómur yfir kerfinu 3,1%

MARGRÉT 
TRYGGVA-
DÓTTIR

„Eins og mörg ný framboð áttum við erfitt uppdráttar,“ segir 
Pétur Gunnlaugsson, formaður Flokks heimilanna. „Aðstöðu-
munurinn milli gömlu flokkanna og nýrra framboða er mikill. 
Það er erfitt þegar skoðanamyndandi kannanir eru birtar rétt 
fyrir kosningar. Píratarnir komust inn og það er ánægjulegt. Að 
öðru leyti höfum við gamla fjórflokkinn og Bjarta framtíð. Sæ-
greifarnir fagna sigri og við fáum enga nýja stjórnarskrá.“    - gar

Áttum erfitt uppdráttar 3,0%

PÉTUR 
GUNNLAUGS-
SON

„Úrslit í lýðræðislegum kosningum eru ævinlega fagnaðarefni, 
ekki af því að þau sé endilega rétt heldur af því að þau eru 
óvefengjanleg,“ segir Þorvaldur Gylfason, vaktstjóri Lýðræðis-
vaktarinnar. „Kjósendur felldu sinn dóm og honum unum við. 
Þeir flokkar tveir sem hrósa sigri gáfu loforð sem er ógerlegt að 
efna, ég tala nú ekki um ef reynt verður að efna þau bæði í einu. 
Það er ástæða fyrir fólkið í landinu að hafa varann á sér.“  - gar

Unum dómi kjósenda mjög vel 2,5%

ÞORVALDUR 
GYLFASON

„Ég er aðallega vonsvikinn fyrir hönd fólksins í landinu, að 
það hafi ekki viljað þiggja lausnirnar okkar fyrir það sjálft,“ 
segir Kjartan Örn Kjartansson, oddviti Hægra grænna í 
Reykjavík norður. „Það hafa að vísu nokkrir flokkar tekið upp 
frá okkar stefnuskrá, eins og að hugsa um heimilin og taka á 
hrægömmunum, en ég er ekki viss um hvernig það mun koma 
út fyrir fólkið. Af því höfum við mestar áhyggjur.“  - gar

Vonsvikinn fyrir hönd fólksins 1,7%

KJARTAN 
ÖRN GUNN-
ARSSON

„Mér sjálfum fannst kosningabaráttan ákaflega gefandi og 
skemmtileg. Hvarvetna í kjördæminu sem ég fór fann ég 
nú sem áður mikinn hugmyndafræðilegan samhljóm með 
íbúunum,“ segir Jón Bjarnason, formaður Regnbogans. „Ég 
mun áfram sem hingað til berjast með fólkinu í landinu fyrir 
hugsjónum mínum og baráttumálum og leita þeim stuðnings á 
nýjum og öðrum  vettvangi en úr ræðustól Alþingis.“  - gar

Berst áfram með fólkinu 1,0%

JÓN 
BJARNASON

„Við erum ótrúlega glöð og þakklát þeim 326 sem kusu okkur. 
Við höfum fundið fyrir miklum áhuga á landsbyggðinni þó 
við höfum bara boðið fram í einu kjördæmi,“ segir Ylfa Mist 
Helgadóttir, oddviti Landsbyggðarflokksins. Ylfa segir að starf 
Landsbyggðarflokksins sé nú fyrst að hefjast. „Næst munum 
við bjóða fram í öllum landsbyggðarkjördæmunum hið 
minnsta.“  - kh

Ætla að bjóða aftur fram 0,2%

YLFA MIST 
HELGA-
DÓTTIR

„Okkar atkvæði voru frekar fá en góð,“ segir Methúsalem 
Þórisson, talsmaður Húmanista. „Við erum að endurreisa 
flokkinn eftir hlé og í þessu moldviðri sá fólk okkur ekki sem 
raunhæfan kost. Það hefur í raun ekki mikið breyst. Þetta er 
bara eins og var fyrir hrun. Þessi atkvæði sem menn kalla dauð 
munu ekki verða dauð ef þeir sem fengu þau halda áfram sínu 
starfi. Og við höldum ótrauð áfram.“  - gar

Ekki kostur í moldviðrinu 0,1%

METHÚSALEM 
ÞÓRISSON

„Tölurnar gefa ekki mikla vísbendingu um okkar styrk og 
möguleika,“ segir Þorvaldur Þorvaldsson, oddviti Alþýðufylk-
ingarinnar. „Ólíkt mjög mörgum öðrum vorum við framboð 
sem var byggt á sólid stefnuskrá en ekki hamrað í kring um 
einhverja einstaklinga sem töldu sig hafa eitthvert sérstakt 
persónufylgi. Okkar atkvæði eru af mestu gæðum sem völ er á. 
Okkar áhrif ná langt, langt út fyrir þennan hóp.“  - gar

Áhrif langt út fyrir hópinn 0,1%

ÞORVALDUR 
ÞORVALDS-
SON

„Lýsingardómurinn stendur upp úr eftir þetta en kosningarnar 
eru bara aukaatriði,“ segir Sturla Jónsson, oddviti K-lista. 
Lýsing var á fimmtudag dæmd til að endurgreiða viðskipta-
vini fyrirtækisins rúmlega 680 þúsund krónur sem hann hafði 
ofgreitt vegna bílasamnings. „Með dómnum er tekið á verð-
tryggingunni sem ég er búinn að vera að berjast fyrir í þrjú ár. 
Kosningaúrslitin eru æðisleg en dómurinn er enn þá betri.“  - kh

Kosningarnar bara aukaatriði 0,1%

STURLA 
JÓNSSON

SIGURREIFUR  Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, 
þakkar stuðninginn á kosningavöku á laugardagskvöldið.    FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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Yngsti kjörni þingmaður Íslandssögunnar:

Rosalega fjarlægt
Jóhanna María Sigmundsdóttir 
varð um helgina yngsti kjörni 
þingmaður Íslandssögunnar. Hún 
er 21 árs, fædd í júní 1991.

Hún segist ekki hafa búist við 
því að ná kjöri á þing þegar hún 
tók fjórða sætið á lista Framsókn-
arflokksins í Norðvesturkjör-
dæmi. „Aldrei – þetta var alveg 
rosalega fjarlægt,“ segir Jóhanna 
María, sem er bóndi frá Látrum 
í Ísafjarðardjúpi. Hún lauk námi 
við Bændaskólann á Hvanneyri 
í fyrra. Hún er nú formaður 
Sambands ungra bænda.

„Þetta er svolítið stórt 
fyrir mann,“ segir hún, 
spurð hvernig sé að vera 
yngsti kjörni þingmað-
urinn í sögu landsins 
og hrifsa þann titil af 

Gunnari Thoroddsen, sem var 
23 ára og 177 daga gamall þegar 
hann komst fyrst á þing 1934.

„Ég held að þetta sé gott for-
dæmi fyrir unga fólkið og sýni 
að við getum alveg látið í okkur 
heyra og skipt sköpum,“ bætir 
hún við og segist líklega munu 
vinna fyrst og fremst í samræmi 
við stefnu síns flokks. Hún sjái 
ekki fyrir sér að hún muni skera 
sig mjög úr í málefnaáherslum 
þrátt fyrir ungan aldur.

Jóhanna verður þó ekki 
yngsta manneskjan sem 
tekið hefur sæti á þingi 
þegar hún sest þar í haust, 
þá 22 ára. Varaþingmaður-
inn Víðir Smári Petersen 
á það met – hann var 21 
árs og 319 daga. - sh 

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is
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Kosningarnar á laugardag voru 
sögulegar um margt. Aldrei hafa 
fleiri atkvæði fallið dauð, kosn-
ingaþátttakan er sú minnsta eftir 
síðari heimsstyrjöld og fjöldi fram-
boða var mikill. Ljóst er að þjóðin 
hefur hafnað leið stjórnarflokk-
anna og stjórnarandstaðan hefur 
fengið skýrt umboð.

Þó Sjálfstæðisflokkurinn geti 
að mörgu leyti ágætlega unað við 
útkomuna, sérstaklega í ljósi þess 

hve lágt hann 
hafði  mælst 
í  könnunum, 
er þetta engu 
að síður næst-
versta kosning í 
sögu hans. Hann 
bætir við sig 2,8 
prósentustigum 
frá kosningun-
um 2009, sem 
voru þær verstu 

í sögu flokksins.
Gunnar Helgi Kristinsson pró-

fessor í stjórnmálafræði segir 
niður stöðuna að mörgu leyti áfall 
fyrir flokkinn, þar sem hann hafi 
verið fjögur ár í stjórnarandstöðu.

„Venjulega hefur flokknum tek-
ist vel upp í stjórnarandstöðu og 
komið sterkur til baka eftir vinstri 
stjórnir, oft með 35 og jafnvel upp 
í 40 prósent, en það er aldeilis ekki 
að gerast núna. Það er alveg hægt 
að segja á þeim grundvelli að það 
er langt í land hjá flokknum.“

Gunnar segir enga einfalda 
skýringu á slæmri stöðu flokksins. 
Margir sjálfstæðismenn séu reiðir 
yfir því að ekki hafi verið farið í 
nógu rækilegt uppgjör eftir hrunið 
og það hafi verið óeining um for-
ystu flokksins. „Það er langt í frá 
að flokkurinn virki samhentur og 
sameinaður undir traustri forystu.“

Lík staða og 1995
Framsóknarflokkurinn vann stór-
sigur og bætti við sig 9,6 pró-
sentustigum. Þetta er besta kosn-
ing flokksins síðan 1979. Gunnar 
Helgi bendir á að staðan sé að 
mörgu leyti svipuð og 1995, þegar 
flokkurinn fékk 23,3 prósent fylgi 
undir forystu nýs formanns, Hall-
dórs Ásgrímssonar. Fylgisdreif-
ingin sé svipuð og þá og sagan sýni 
að það fylgi var ekki fast í hendi, 
en flokkurinn tapaði tæpum fimm 
prósentustigum í næstu kosning-
um á eftir, 1999.

„Fylgið er með svipuðu mynstri, 
hvað varðar dreifingu á landsvæði 
eins og verið hefur í góðum kosn-
ingum flokksins. Hann á auðvitað 
mjög langt í land að vinna stöð-
ugt fylgi hérna á þéttbýlissvæð-
inu. Það er ekkert sem bendir til 
þess að það sé komið. Fyrr en hann 
getur gert það, ef það gengur ein-
hvern tímann, má gera ráð fyrir að 
þetta verði frekar laust fylgi sem 
getur tapast fljótt.“

Gunnar segir skýra fylgni með 
Icesave-úrskurði EFTA-dómstóls-
ins og fylgisaukningar Fram-
sóknar. Þá hafi vindar snúist með 
flokknum og fylgið komið.

„Það er bara svo einfalt. Það 
er sá tímapunktur nákvæmlega 
sem það gerist, þannig að það er 
ekki hægt að skýra það með neinu 
öðru.“ Síðan megi velta því fyrir 
sér hvaða áhrif úrskurðurinn hafi 
haft á trúverðugleika stefnumála 
flokksins, en tímapunkturinn á 
fylgissveiflunni sé bundinn við 
Icesave-úrskurðinn.

Stjórnarflokkarnir hrundu
Úrslit kosninganna sýna svo ekki 
verður um villst að þjóðin hafnaði 
stefnu stjórnarflokkanna. Fylgið 
hrundi af þeim og sérstaklega af 
Samfylkingunni.

Gunnar Helgi segir margt skýra 
það; óeining hafi verið í ríkis-
stjórninni, hún hafi færst of mikið 
í fang og ekki getða lokið verkefn-

um. Vinstrihreyfingin – grænt 
framboð hafi misst þriðjung þing-
flokksins á kjörtímabilinu.

„Það er kannski stærsti einstaki 
þátturinn í úrslitum kosninganna, 
hrun stjórnarinnar og sérstaklega 
Samfylkingarinnar, sem er að bíða 
einn mest afgerandi ósigur sem 
maður man eftir í stjórnmálum.“

Gunnar Helgi segir þetta hafa 
verri áhrif á Samfylkinguna en 
Vinstri græn, ekki síst í því ljósi 
að hún var stofnuð sem hliðstæða 
Sjálfstæðisflokksins á vinstri 
kantinum.

„Annars vegar tapar ríkis-
stjórnin til stjórnarandstöðu-
flokkanna, Framsóknar og  Sjálf-
stæðisflokks, en alveg jafnstórum 
fylgisbita tapar hún yfir litlu 
flokkanna. Og út á hvað gengu 
þeir? Þeir gengu út á breytt við-
horf í stjórnmálum, að bæta hag 
heimilanna, nýja stjórnarskrá og 
alla þessa hluti sem ríkisstjórnin 
hafði í raun og veru lofað, en ekki 
gengið að standa við, vegna þess 
að hún var bara að reyna að fást 
við of marga hluti í einu,“ segir 
Gunnar Helgi.

Samfylking án fortíðar
Björt framtíð fékk 8,2 prósenta 
fylgi og sex þingmenn. Gunnar 
Helgi segir flokkinn mjög nálægt 
Samfylkingunni í afstöðu til 
margra mála.

„Hún var svolítið Samfylking-
in án fortíðar og það gerði það 
að verkum að það var freistandi 
fyrir margt Samfylkingarfólk að 
kjósa hana.“

Píratar náðu inn á þing á loka-
metrunum og því verða tveir nýir 
flokkar á Alþingi. „Píratarnir eru 
náttúrulega mjög frumlegt fyrir-
bæri og það verður mjög for-
vitnilegt og fróðlegt að fylgjast 
með þeim. Ég get hins vegar ekki 
sagt að ég hafi neina skýra mynd 
af því hvað það muni þýða fyrir 
íslensk stjórnmál,“ segir Gunnar 
Helgi.

Sögulegt tap hjá stjórnarflokkunum
Samfylkingin setti Íslansdmet í fylgistapi og stjórnarflokkarnir guldu báðir afhroð í kosningunum. Sjálfstæðisflokkurinn fékk næstverstu 
útkomu í sögu sinni. Framsóknarflokkurinn er ótvíræður sigurvegari kosninganna. Icesave-úrskurðurinn sneri fylgi flokkanna.

UMBOÐIÐ SKIPTI UM HENDUR  Stjórnarandstaðan fékk skýrt umboð frá þjóðinni 
í kosningunum á laugardag. Flokkarnir í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur töpuðu 
stórt. Bjarni Benediktsson fagnar með félögum sínum um kosninganóttina.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

GUNNAR HELGI 
KRISTINSSON

Gunnar Helgi telur að þrátt fyrir stórtap séu formenn 
stjórnarflokkanna nokkuð öruggir í sessi, enn um 
sinn. Katrín Jakobsdóttir sé í betri stöðu, margir úr 
óánægjuliði flokksins hafi þegar yfirgefið hann og 
innanflokksvandinn þar sé ekki eins mikill og hjá 
Samfylkingunni.

Þar á bæ sé erfitt að kenna Árna Páli um fylgis-
tapið og hann sé nýbúinn að fá skýrt umboð í for-
mannskosningu. Þá séu engir augljósir kandídatar í 
flokknum sem hægt sé að segja að staðið hefðu sig 
betur en hann, eða geti gert tilkall til formennsku.

„Fylgið var komið niður á þann stað sem það er núna, þegar Árni Páll 
var kjörinn formaður. Ef við ætlum að einstaklingsgera þetta eitthvað, þá 
er það er í raun Jóhanna sem kemur flokknum á þennan stað.“

FYLGISTAPIÐ VARÐ HJÁ JÓHÖNNU
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Bílabúð Benna - Dekkjaþjónusta 

Bjóðum vaxtalaus 
lán frá Visa og 
Mastercard í allt 
að 12 mánuði

Nesdekk - Dekk, smur og smáviðgerðir

Umboðsmenn 
um land allt

Sumarið er
komið í umferð 
hjá okkur 
- en hjá þér?
Fáðu aðstoð fagmanna við val á dekkjum
Dekkin eru eina snerting bílsins við veginn og öryggi þitt 
veltur því á gæðum þeirra. Við hjá Bílabúð Benna vitum 
að mikill eðlis- og gæðamunur er á milli þeirra dekkja 
sem eru í boði á markaðnum.

Nú er tími sumardekkjanna kominn og því 
hvetjum við bíleigendur til að fá aðstoð fagmanna 
okkar, víða um land, við val á dekkjum.
- Það er öruggast.
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Ég get bara ekki orða bundist yfir hugs-
unarhætti sem komið hefur fram af og 
til undanfarið sem lýsir sér í setningum 
á borð við: „Við Íslendingar eigum nóg 
með okkur, hvernig getum við hjálpað 
öðrum?“ Ef við útfærum þennan hugsun-
arhátt til hins ýtrasta má leiða líkur að 
því að enginn geti hjálpað neinum nema 
sjálfum sér. Eigingirnin og sjálfhverfan 
verður algjör. 

Fengu Íslendingar lán og stuðning 
í kreppunni af því að þær þjóðir sem 
stóðu að því höfðu bara ekkert annað 
að gera við peningana? Gátu ekki bætt 
úr neinu í sínu heimalandi og settu því 
fjármagn í björgunarsjóði fyrir aðrar 
þjóðir? Nei, auðvitað ekki. Ég vona að 
þeir sem tala svona og halda að þeir 
fái fylgi út á það séu eins og malavíska 
spak mælið sem segir: „Sá sem heldur 
að hann sé að leiða fólk en enginn fylgir 
honum er aðeins í göngutúr.“

Auðvitað gefum við og styðjum vegna 
þess að okkur langar til þess, lítum á það 
sem siðferðislega skyldu, af því að við 
tökum ábyrgð. Af því að við forgangs-
röðum öðrum til heilla. Erum hluti af 
þeirri fjölskyldu sem býr hér á jörð og 
viljum standa saman. Saman um sam-
félagið hér á þessu góða landi okkar og 

úti í heimi þar sem staðan er víða enn 
verri en hér. Þetta er ekki spurning um 
að byggja upp annaðhvort á Íslandi eða 
erlendis. Hjálparstarf kirkjunnar er um 
þessar mundir að safna fyrir öflugri 
aðstoð um allt Ísland en um síðustu jól 
var safnað fyrir vatnsverkefni í Afríku, 
sem sagt ekki annaðhvort eða heldur 
bæði og.

Að elska aðra og gefa er mikilvæg-
ara en að skara eld að eigin köku. Það 
er ekki þar með sagt að ekki komi tímar 
þar sem ég get ekki gefið sjálfur, en þá 
er gott að vita að ég gef samt sem þjóð-
félagsþegn í samfélagi sem telur það 
skyldu sína í gegnum skatta og gjöld að 
veita aðstoð í alþjóðlegri þróunarsam-
vinnu og í nærsamfélagi. 

Að hjálpa er að forgangsraða
➜Fengu Íslendingar lán og stuðn-
ing í kreppunni af því að þær þjóðir 
sem stóðu að því höfðu bara ekk-
ert annað að gera við peningana? 
Gátu ekki bætt úr neinu í sínu 
heimalandi og settu því fjármagn 
í björgunarsjóði fyrir aðrar þjóðir? 
Nei, auðvitað ekki. 

„Þessi einstaka 
ástríðumikla og 

rómantíska spennusaga 
rígheldur.“

„Enn ein sönnun þess að 
Roberts skarar fram úr,  

hún er meistarinn.“ 
 

 Ný 
kilja

HJÁLPARSTARF

Bjarni Gíslason
upplýsingafulltrúi 
Hjálparstarfs 
kirkjunnar

S
jaldgæft er að kosningaúrslit séu jafnafgerandi og þau 
sem nú liggja fyrir eftir þingkosningarnar í fyrradag. 
Stjórnarflokkarnir biðu algjört afhroð og njóta nú 
stuðnings innan við fjórðungs kjósenda. Þau „hug-
myndafræðilegu vatnaskil“ sem þáverandi formaður 

Vinstri grænna boðaði fyrir kosningarnar 2009 voru ekki 
varanleg. Tilraun til að reka harða og hreinræktaða vinstri-
pólitík á Íslandi féll ekki í kramið hjá kjósendum.

Stjórnarandstaðan stórjók hins vegar fylgi sitt. Framsóknar-
flokkur og Sjálfstæðisflokkur hafa í sameiningu meirihluta 
atkvæða og góðan þingmeirihluta. Auk þeirra náðu tveir 
flokkar sem ekki voru í framboði fyrir fjórum árum góðum 
árangri. Fáir nýir flokkar hafa fengið betri kosningu en Björt 
framtíð og Píratar náðu sömuleiðis mönnum á þing.

Við þessar aðstæður 
liggur algjörlega beint við að 
stjórnarandstaðan myndi ríkis-
stjórn. Nærtækasti kosturinn, 
út frá fylgi flokkanna, er 
tveggja flokka stjórn Fram-
sóknarflokksins og Sjálfstæðis-
flokksins, sem flestir gera ráð 
fyrir að reynt verði að mynda. 

Að minnsta kosti tvennt getur þó komið í veg fyrir að slík 
stjórn verði mynduð, eða alltént flækt málið verulega.

Þar kemur í fyrsta lagi til jöfn staða flokkanna; báðir eru 
með nítján þingmenn og ekki er augljóst hvor þeirra ætti 
fremur að veita samsteypustjórn forystu. Sjálfstæðisflokkur-
inn bætti vissulega við sig og er á ný orðinn stærsti flokkur 
landsins, en það breytir ekki því að hann fékk sína næstverstu 
útkomu í þingkosningum frá upphafi. Framsókn vann hins 
vegar mikinn sigur og hefur ekki fengið meira fylgi síðan 1979.

Í öðru lagi er enginn flokkur öfundsverður af að þurfa að 
semja við Framsóknarflokkinn um kosningamálið sem hann 
ætlar alls ekki að hvika frá; að ávinningur af samningum við 
erlenda kröfuhafa verði notaður til að niðurgreiða húsnæðis-
skuldir heimila. Slíkum samningum er fyrir það fyrsta alls 
ekki lokið og ákvæði í stjórnarsáttmála um hvernig eigi að 
hagnýta niðurstöðuna styrkir ekki samningsstöðu Íslands. Það 
blasir sömuleiðis við að í raun hefur enginn flokkur á þingi trú 
á þessari leið nema Framsóknarflokkurinn.

Bæði Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstri grænna, og 
(undir rós) Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands kölluðu 
eftir því í gær að mynduð yrði stjórn með breiðari skírskotun 
en sú sem nú virðist í kortunum. Vafasamt verður að teljast að 
frekar sé kostur á myndun slíkrar stjórnar. Nái Framsóknar-
flokkur og Sjálfstæðisflokkur saman er vandséð af hverju þeir 
ættu að vilja bæta fleiri flokkum við og kjósendur hafa líka 
hafnað núverandi stjórnarflokkum með svo afgerandi hætti að 
vandséð er hvaða erindi þeir eiga að stjórnarborðinu á ný. 

Nái framsóknar- og sjálfstæðismenn hins vegar saman 
mættu þeir gjarnan hafa í huga að eitt af því sem varð núver-
andi ríkisstjórn að falli var einmitt af hvílíku offorsi hún beitti 
meirihlutavaldinu og hversu skeytingarlaus hún var um að 
skapa breiða samstöðu um stór mál. Slík vinnubrögð reyndust 
líka illa í síðasta samstarfi þessara flokka. Eftirspurn eftir sátt 
og samstöðustjórnmálum er ef eitthvað er meiri núna.

Boltinn er hjá stjórnarandstöðuflokkunum:

Afgerandi úrslit

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Forsetinn á sviðið
Eins og venja er fór Jóhanna 
Sigurðardóttir forsætisráðherra til 
Bessastaða í gær og baðst lausnar 
fyrir sig og ráðuneyti sitt. Að því 
loknu hélt Ólafur Ragnar Grímsson, 
forseti Íslands, blaðamannafund. 
Þar tilkynnti hann að í dag ætlaði 
hann að kalla á sinn fund formenn 
allra flokka sem náðu á þing og 
„kynnast viðhorfum“ þeirra. 
Í kjölfarið mun hann síðan 
ákveða hver fær umboð til 
stjórnarmyndunar. Þetta 
er mikið ferli fyrir nokkuð 
sem á að vera tiltölu-
lega einfalt að gera. 
Viðhorf formanna 
flokkanna liggja 
nokkuð ljós fyrir, 
nýkomnir úr kosn-

ingabaráttu. Stjórnarandstaðan fékk 
skýrt umboð frá þjóðinni til að taka 
við völdum. Það á því ekki að þurfa 
mikil fundahöld til að veita stjórnar-
myndunarumboð, þó vissulega sé 
fínt að funda með formönnum. Það 
læðist samt að manni sá grunur 
að forsetanum leiðist ekki að eiga 
sviðið.

Stuðningur í samfé-
laginu
Ólafur Ragnar sagði 
einnig að næsta ríkis-
stjórn yrði að njóta víð-

tæks stuðnings í 
samfélaginu öllu, 
ekki bara á 
Alþingi. Hann 
fór reyndar 
ekki yfir 

það hvernig hann ætlaði að kanna 
það. Einhver hefði sagt að það hefði 
verið gert á laugardaginn, þegar 
þjóðin gekk til kosninga, en kannski 
Ólafur þekki betri leið til þess?

Arfleifð Jóhönnu og Dags
Samfylkingin er í sárum og skyldi 
engan undra. Sögulegur ósigur 
er staðreynd og flokkurinn, sem 
stofnaður var til þess að vera stór, 
er kominn niður í Alþýðuflokksfylgi. 
Vissulega ber Árni Páll Árnason 
ábyrgð sem formaður, en það má 
ekki gleyma því að fylgið var komið 
langt niður áður en hann var kjörinn. 

Þar hlýtur fyrrverandi forysta 
að bera mikla ábyrgð; Jóhanna 
Sigurðardóttir og Dagur B. 
Eggertsson.
 kolbeinn@frettabladid.is



Umhverfisátak

Til að þvo bílinn á sem bestan máta fyrir um-
hverfið er gott að þvo hann á bílaþvottaplani 
bensínstöðva eða í bílaþvottastöðvum sem eru 
sérstaklega hannaðar til að taka við menguðu 
þvottavatni.

Potturinn er samsettur úr þremur 
hlutum, potti, sigti og loki, en 
allir hlutarnir hafa líka sitt sjálf-

stæða líf,“ útskýrir Hjörtur Matthías 
Skúlason, nýútskrifaður vöruhönn-
uður. Lokið á pottinum segir hann 
til dæmis hægt að nota sem disk og 
sem eldfast mót þegar því er snúið 
við, potturinn sé skál og sigtið segir 
Hjörtur henta vel sem ávaxtaskál því í 
gegnum götin leiki súrefni um ávext-
ina. 

Potturinn Ker er útskriftarverk-
efni Hjartar frá LHÍ og er til sýnis á 
Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi, þar 
sem sýning 76 útskriftarnema skólans 
stendur nú yfir. Í rannsóknarvinnu 
sinni í lokaverkefninu skoðaði Hjörtur 
meðal annars aldagamlar aðferðir við 
að verka mat og geyma og hvernig ílát 
úr leir hafa gegnt mikilvægu hlutverki 
í matseld gegnum aldirnar. Hann segir 

pottinn eiga fullt erindi inn í nútíma-
eldhús.

„Þó að hann sé byggður á og sniðinn 
utan um okkar gömlu aðferðir þá fellur 
hann vel að nútímanum, til dæmis 
hugmyndum um hægeldun, sem allir 
eru á kafi í núna, og hann er líka hægt 
að nota til að gufusjóða mat. Ég hef 
prófað að reykja í honum en þá eru 
til dæmis settar kryddjurtir í botninn, 
maturinn látinn liggja á sigtinu, lokið 
sett á og potturinn svo settur yfir gas-
loga. Ég hef líka eldað grænmetisrétti í 
pottinum og gufusoðið í honum ýmis-
legt. Hann virkar mjög vel,“ segir Hjört-
ur og viðurkennir að vera matmaður.

„Já, ég hef mjög gaman af að elda 
og finnst alveg ofboðslega gaman að 
borða góðan mat,“ segir hann hlæj-
andi. „Ég held meira að segja að ég sé 
ekki slæmur kokkur, ég allavega uni 
mér vel í eldhúsinu.“  ■ heida@365.is

UNIR SÉR Í ELDHÚSI
ÚTSKRIFTARSÝNING LHÍ  Hjörtur Matthías Skúlason kafaði ofan í íslenskar 
matarhefðir og hannaði fjölnota leirpott. Hann útskrifast úr vöruhönnun.

REYKTUR LAX Pott-
urinn hentar til dæmis 
vel til að reykja mat. 
Kryddjurtir eru þá jafn-
vel settar í pottinn, lax 
lagður á sigtið og lokið 
sett á. Potturinn er svo 
settur yfir gasloga.

MATMAÐUR Hjörtur 
Matthías Skúlason, 
nýútskrifaður vöru-
hönnuður, unir sér vel í 
eldhúsinu.
MYND/PJETUR SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja



FÓLK|HEIMILI

„Allt í kringum okkur sjáum 
við form af öllum mögulegum 
stærðum og gerðum. Sum form 
eru mótuð af mannshendinni 
en önnur eru náttúruleg. Með 
ímyndunaraflinu getum við hins 
vegar séð eitthvað annað út úr 
hlutunum og þannig virkjað aðra 
skynjun innra með okkur.“ 
Þannig lýsir Anna Þórunn Hauks-
dóttir nýjustu vöru sinni, bakk-
anum Sunrise, sem hún frum-
sýndi á liðnum HönnunarMars.

Bakkinn er í þremur útgáfum, 
bleikur, svartur og gráblár og 
er fletinum skipt upp í þrjú hólf 
með eikarlímtré. Formin minna á 
sólina koma upp milli fjalla eða 
húsa en sjálf hafði Anna sólar-

upprás við bóndabæ og fjall í 
huga þegar hún mótaði formin.

Anna Þórunn hefur getið sér 
gott orð fyrir hönnun sína á 
vörum fyrir heimilið en fyrir ári 
frumsýndi hún á HönnunarMars 
handrennda kertastjaka úr ís-
lensku birki, sem hún nefnir 
Family. Þá sýndi hún einnig 
postulínsskálina Feed me en 
hugmyndin að henni spratt 
út frá svöngum fuglsungum í 
hreiðri sem biðu eftir æti með 
opna gogga.

Nánar má forvitnast um hönn-
un Önnu Þórunnar á vefsíðunni 
www.annathorunn.is.

SÓLARUPPRÁS Á BAKKA
Nýjasta vara Önnu Þórunnar Hauksdóttur vöruhönnuðar er morgunverðar-
bakkinn Sunrise. Bakkann frumsýndi hún á HönnunarMars.

Garðurinn Skrúður að Núpi í 
Dýrafirði hlaut nýlega alþjóðleg 
verðlaun sem nefnast „Premio 

Internazionale Carlo Scarpa per il 
Giardino“ eða „Alþjóðaverðlaun Carlo 
Scarpa fyrir garða“. Verðlaunin verða 
afhend við hátíðlega athöfn á árlegri 
hátíð 11. maí næstkomandi í Treviso á 
Ítalíu.
Verðlaunin eru nefnd eftir frægum 
ítölskum arkitekt, Carlo Scarpa, sem 
átti sitt helsta blómaskeið á áratug-
unum eftir seinna stríð en lést langt 
fyrir aldur fram. Einar E. Sæmundsen 
landslagsarkitekt var einn þeirra sem 
áttu þátt í að aðstoða dómnefndina sem 
kom hér til lands í lok ágúst á síðasta 
ári. „Þessi verðlaun eru veitt árlega til 
að heiðra menningarlandslag þar sem 
saman fara mikilfengleg náttúra og 
mikil menningarverðmæti með mikið 
fræðslugildi. Verðlaunin hafa verið veitt 
síðan 1990 og undanfarin ár hafa ýmsir 
staðir í Evrópu, Afríku og Austurlönd-
um nær hlotið verðlaunin.“ 

Það er ítalski tískurisinn Benetton 
sem stendur á bak við verðlaunin að 
sögn Einars en fyrirtækið rekur öfluga 
rannsóknar- og menningarstofnun. 
Hann segir sjóðinn hafa haft samband 
við sig á síðasta ári og tvo aðra íslenska 
landslagsarkitekta, þá Reyni Vilhjálms-
son og Þráin Hauksson, og spurt út í 
garðsögu á Íslandi í tengslum við Al-
þjóðaverðlaunin. „Þetta kom nú eins 
og hálfgert skýfall yfir okkur á miðju 
sumri. Við undirbjuggum komu þeirra 
og bentum þeim á fimm garða og í lok 
ágúst kom hópur-
inn hingað til 
lands og eyddi tíu 
dögum við skoðun 
á gömlum görðum. 
Um var að ræða 
Alþingisgarðinn 
sem gerður var 
1894, Skrúð sem 
gerður var 1909, 
Lystigarð Akur-
eyrar sem gerður 
var 1912, Hallar-

garðinn við Tjörnina og Borgargarðinn 
í Laugardal.“ Þrír elstu garðarnir eru 
gerðir á 18 ára tímabili og segir Einar 
landsmenn hafa verið stórhuga og 
bjartsýna á þessum árum. Verðlaunin 
eru því mikil viðurkenning á verkum 
þessara eldhuga sem garðana gerðu. 

Það var séra Sigtryggur Guðlaugs-
son prófastur sem átti heiðurinn af 
gerð Skrúðs en grunnur að honum var 
lagður rétt eftir aldamótin 1900. Í dag 
er Skrúður í umsjá Skrúðsfélagsins á 
vegum Ísafjarðabæjar. „Þessi verðlaun 
eru mikill heiður fyrir allt það hugsjóna-
fólk sem hóf að móta umhverfi okkar 
eftir aldamótin 1900. Skrúður og aðrir 
garðar frá þessum tíma bera vott um 
stórhug aldamótakynslóðarinnar.“

SKRÚÐUR HLAUT AL-
ÞJÓÐLEG VERÐLAUN
VERÐLAUNAGARÐUR  Nýlega hlaut Skrúður að Núpi í Dýrafirði alþjóðleg 
verðlaun. Hann var gerður fyrir rúmlega 100 árum af miklu hugsjónafólki.

SÖGUPERLA
Dómnefndin frá Ítalíu 
ásamt íslenskum að-
stoðarmönnum í Skrúði 
að Núpi í Dýrafirði. 
MYND/ÚR EINKASAFNI

UPPDRÁTTUR
Teikning af garðinum 
eftir séra Sigtrygg frá 
upphafi síðustu aldar.
MYND/ÚR EINKASAFNI

HJÁLPAÐI TIL
Einar E. Sæmundsen 
landslagsarkitekt.
MYND/ÚR EINKASAFNI 

Tilboðsvörur á frábæru verði

70%
afsláttur

allt að

af völdum vörum og
sýningareintökum Borðstofustólar frá 7.900 kr Heilsukoddar 2.900 kr

Borðstofuborð frá 40.000
Höfðagaflar frá 5.000
Sjónvarpsskápar frá 25.000
Rúm 153cm  frá 157.000
Speglar frá 5.000

Fjarstýringavasar frá 2.500
Hægindastólar frá 99.000
Tungusófar frá 75.400
Hornsófar frá 139.900
Sófasett  frá 99.900

AquaClean áklæði
      kynningarafsláttur AquaClean áklæði er sérstaklega 

auðvelt að hreinsa 
            aðeins með vatni!

H Ú S G Ö G N

Hornsófar - Tungusófar - Sófasett 

Sófasett - Hornsófar - Tungusófar

Tungusófar - Sófasett - Hornsófar

Tungusófar - Sófasett - Hornsófar

Verslun okkar er opin:
Virka daga kl.9-18

Laugardaga kl.11-16
Sunnudaga lokað 

Patti verslun  I  Dugguvogi 2  I  Sími: 557 9510  I  vefsíða www.patti.is

Sófasett - Hornsófar - Tungusófar

Tungusófar  Sófasett  Hornsófar

Nýtt

Tungusófar Sófasett Hornsófar

Tilboðsvörur á frábæru verði

Tungusófar - Sófasett - Hornsófar

Hornsófar - Tungusófar - Sófasett

g

Hornsófar  Tungusófar  Sófasett

Torino 

Mósel 

Milano 

Basel 

Paris 

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

HRAÐI
Kveikir á sér á 2 sekúndum.  

Intel i7 örgjörvi.  128GB Solid State.

FEGURÐ
Hringburstuð stálumgjörð.  

Framúrskarandi verðlaunahönnun. 

ZENBOOK™

Anna Þórunn Hauksdóttir vöruhönnuður 
hannar muni fyrir heimilið.

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

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



FASTEIGNIR.IS
29. APRÍL 201317. TBL.

Fasteignasalan TORG kynnir: 
Glæsilegt og vel skipulagt 
parhús með innbyggðum 
bílskúr og góðu útsýni í 
Ásahverfi Garðabæjar. 

U m er að ræða 181 fm steypt 
parhús á einni og hálfri 
hæð ásamt innbyggðum 

bílskúr, byggt árið 2000. Allt 
neysluvatn er í plastlögnum (rör í 
rör) og forhitari er á neysluvatni. 
Aðkoma að húsinu er mjög falleg, 
bílastæði við húsið eru hellulögð 
með hitalögnum og góðar verandir 
með skjólveggjum, heitum potti, 
fallegum gróðri og lýsingu 
umlykja húsið.

Á neðri hæð hússins er anddyri 
en falleg hurð með gleri aðskilur 
forstofu og aðalrými.

Í aðalrýminu er mjög góð loft-
hæð, góðir skápar og sérsmíðað-
ar hillur. Stofa með fallegum arni 
hönnuðum af Jóni Eldon Loga-
syni og beinu aðgengi út í garð-
inn, borðstofa, eldhús með vönduð-
um heimilistækjum frá Siemens, 

innbyggðum ísskáp, uppþvottavél 
og fallegri innréttingu með góðu 
skápaplássi sem er hvít og úr olíu-
borinni rauðeik. Baðherbergi er 
af vönduðustu gerð, glæsilegt og 
flísalagt. Bæði baðkar og stór 
sturta með innbyggðum blöndun-
artækjum, falleg innrétting með 
graníti á borðum og upphengt sal-
erni er á baðherberginu. 

Tvö svefnherbergi eru á að-
alhæð og úr öðru þeirra eru dyr 
út í garð og mjög góðir fataskáp-
ar. Þvottaherbergi og geymsla eru 
samliggjandi og þaðan er geng-

ið inn í rúmgóðan bílskúr. Niður-
draganlegir stigar eru á tvö stór 
geymsluloft.

Á efri hæð er mjög bjart og fal-
legt sjónvarps-/fjölskyldurými 
með frábæru útsýni, sérsmíðuð-
um innréttingum og góðri lofthæð. 
Þessu rými tengist svo gott svefn-
herbergi. Glæsilegur stigi smíð-
aður af Járnsmiðju Óðins liggur 
upp á efri hæðina. Eign í algjörum 
sérflokki. Allar nánari upplýsing-
ar veitir Hafdís Rafnsdóttir sölu-
stjóri, gsm 895-6107 eða hafdis@
fasttorg.is.

Eign í sérflokki í Garðabæ

Einstaklega vandað hús í Ásahverfi Garðabæjar.

Melbær -  Makaskipti. 
Fallegt 280 fm endaraðhús á þremur hæðum. Kjall-
ari og tvær hæðir ásamt frístandandi bílskúr. Mikið 
endurbætt að innan og möguleiki á aukaíbúð í 
kjallara.  Fallegur garður með sólpalli.  -  Skipti á 
minni eign möguleg.  

Súlunes - efri  sérhæð
Rúmlega 200 fm efri sérhæð með bílskúr á 
Arnarnesinu í Garðabæ. Fjögur rúmgóð herbergi 
og 2-3 stofur. Parket á gólfum. Tvö fullbúin bað-
herbergi. Glæsilegur aflokaður garður með stórum 
sólpöllum og heitum potti. 

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

Vandað 34 íbúða fjölbýlishús 
á 5 hæðum fyrir 55ára og 
eldri. Flestar íbúðir með 
stæði í bílskýli. Húsið er 
á reit sem Húsvirki hf. og 
Hrafnista DAS fengu út-
hlutað til skipulagningar fyrir 
almennar íbúðir, þjónustu-
íbúðir, hjúkrunarheimili og 
þjónustumiðstöð aldraða. 
Bjartar, vel skipulagðar og 
vandlega innréttaðar 2ja 
herbergja íbúðir. 

Holtsgata Hfj. - 2ja herb.
Vinaleg og töluvert mikið endurnýjuð 2ja herbergja 
íbúð á miðhæð við miðbæ Hafnarfjarðar. Heildar-
stærð 51,9 fm. Áhv. 11,6. m. . V. 14,9 millj.

Digranesvegur - sérhæð
Nýkomin í sölu glæsileg um 140 fm sérhæð í 
nýlegu húsi. Stórar bjartar stofur með fallegu útsýni. 
Möguleiki á 5 svefnherbergjum. Vandað eldhús og 
rúmgott baðherbergi. Getur verið laus fljótlega. 
V.  37 m

Miðholt - 3ja herbergja 
Góð vel skipulögð 82 fm endaíbúð á 3. hæð með 
suðursvölum.    Nýlegt baðherbergi og nýleg tæki í 
eldhús innréttingu.  Tvö góð herbergi og suðursvalir 
með útsýni.  Stutt í skóla, verslun og ýmiskonar 
þjónustu.  V. 20,9 m. Áhv.  15,0 m

Hólabraut - 4ra herb
Góð og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð 
í litlu fjölbylishúsi í Hafnarfirði.  Stutt í barna- og 
leikskóla ásamt verslun og þjónustu.  V. 18,0 m   
Áhv 14,5 m. 

Vantar eignir - mikil sala!
Óskum eftir fasteignum af öllum stærðum og 
gerðum  á höfuðborgarsvæðinu.   Góð sala undan-
farið.  Traust fagleg vinnubrögð og góður árangur.  
Hringdu núna í 5306500

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Ruth  
Einarsdóttir
sölufulltrúi

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur
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Finndu okkur á Facebook

Boðaþing - 55 ára og eldri

Landmark leiðir þig heim!

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

100% þjónusta = árangur*

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur 

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur 

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

Aldís Einarsdóttir
Viðskiptalögfræðingur

Sölufulltrúi 
Sími 896 6686

aldis@fasteignasalan.is

Rúnar S. Gíslason 
löggiltur fasteignasaliwww.facebook.com/fasteignasala

ÁRSALIR KÓPAVOGI

Mikil sala - vantar allar gerðir 
fasteigna á skrá. Nánari uppl. 
hjá Aldísi í síma 896 6686 eða 
aldis@fasteignasalan.is

Falleg 3-4 herb. 123,5 fm 
íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli 
með lyftu. Íbúðin er laus við 
kaupsamning. V.  29,9 m.
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FRÍTT VERÐMAT
HRINGDU NÚNA

Sylvía G. Walthersdóttir
sylvia@remax.is

820 8081
Haukur Halldórsson, hdl.
Löggiltur fasteignasali



Jón Guðmundsson
Sölustjóri
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

Páll Þórólfsson
Sölumaður
pall@fastmark.is

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

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

HAUKANES – GARÐABÆ.
- 274,0 fm. einbýlishús að meðt. 63,0 fm. innb.

tvöföldum bílskúr.
- Opið eldhús með eyju. Fjögur herbergi. Gufubað.
- 1.554,0 fm. eignarlóð, vel staðsett og

með góðu útsýni.

HJARÐARHAGI- RVK. 5 HERB. ÍBÚÐ.
- Falleg 132,4 fm. hæð í fjórbýli á þessum eftirsótta stað.
- Rúmgóðar og bjartar stofur. 3 herbergi.
- Svalir til suðurs út af stofum og hjónaherbergi.
- Þvottaherbergi innan íbúðar. Tvær sér

geymslur.

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

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.

JÖKLAFOLD- REYKJAVAA ÍK.
- 190,5 fm. einbýlishús að meðt. 30,7 fm. samb. bílskúr.
- Húsið er timburhús, klætt með steniklæðningu.
- Stofa og borðstofa. 4 herbergi auk fataherbergis.
- Steypt aðkoma. Viðhaldslítil lóð með

steyptri verönd.

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

FISKAKVKK ÍSL – REYKJAVAA ÍK. 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.

HOLTSGATA -  4RA HERB. ÍBÚÐ ÁSAMT 
BÍLSKÚR.
- Vel skipulögð 95,3 fm íbúð á 3. hæð auk 47,3 fm. bílskúr
- Bílskúr er í dag innréttaður sem 2ja herb. íbúð.
- Björt stofa. 3 herbergi. Eldhús með eldri

innréttingum.

NORÐURBRÚ – SJÁLANDI GARÐABÆ
- Falleg 95,0 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. sér geymslu í

góðu lyftuhúsi.
- Útsýnis nýtur af svölum til sjávar og að ylströndinni.
- Opið eldhús. Rúmgóð stofa. Tvö góð

herbergi.

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

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.

SKÚLAGATA- 55 ÁRA+. LAUS STRAX.
- 101,1 fm. 3ja – 4ra herb. íbúð á 3. hæð. Sér stæði í bíla-

geymslu.
- Samliggjandi stofur. Sjónvarpshol. 2 svefnherb.
- Flísalagðar yfirbyggðar svalir.
- Hús nýviðgert að utan og málað.

ÞÓRSGATA- REYKJAVAA ÍK.
- 39,3 fm. 2ja herbergja íbúð með sérinngangi.
- Lítið eldhús með nýlegri innréttingu.
- Stofa og eitt herbergi innaf stofu.
- Frábær staðsetning miðsvæðis í

Reykjavík.

RAUÐAVAA AÐ –VV REYKJAVAA ÍK
- Vönduð 91,3 fm. íbúð á jarðhæð.
- Sérinngangur auk sér stæðis í bílageymslu.
- Sér hellulögð verönd til suðurs.
- Eikarinnréttingar og þvottaherbergi innan

íbúðar.

JÖRFABAKKI- REYKJAVAA ÍK
- 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 við-

haldi.

MÁVAVV HLÍÐ - REYKJAVAA ÍK
- 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

69,0 millj. 38,5 millj.

31,5 millj. 79,9 millj

45,9 millj.

35,3 millj.

33,5 millj.

36,5 milllj.

31,0 millj.

17,5 millj.

25,5 millj.

33,5 millj.

23,9 millj.           

15,7 millj. 

17,9 millj.

13,5 millj.

SIGURHÆÐ

SIGURHÆÐ- GARÐABÆ
Mjög fallegt og vandað 292,0 fm einbýlishús að meðtöldum 44,0 fm. bílskúr í Hæðahverfinu í Garðabæ. Húsið stendur á 840 fm.
skjólgóðri lóð með afgirtri verönd með heitum potti. Eldhús er nýlega endurnýjað. Nýtt og vandað aðalbaðherbergi. Ný gólfefni að hluta
og hiti í gólfum að hluta. Samliggjandi stofur með arni. 5 herbergi. Frábær staðsetning í góðu göngufæri við skóla. Verð 89,5 millj.

LOKASTÍGUR 3, REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00 139,3 fm. einbýlishús sem er kjallari, hæð og ris. Tvær
íbúðir eru í húsinu í dag. Lofthæð á aðalhæð er mikil og gifslistar í loftum. Þrjú herbergi og tvennar stofur í stærri íbúðinni.
Íbúðin í kjallara er 2ja herbergja með fullri lofthæð. Eignarlóð. Frábær staðsetning í miðborginni. Verð 42,5 millj.

LOKASTÍGUR 3
OPIÐ HÚS



ÁLFABREKKA- KÓPAVAA OGI.
- Glæsilegt einbýlishús á fallegri lóð með miklum veröndum og skjólveggjum.
- Eignin er hæð og kjallari 243,0 fm. að stærð að meðt.30,7 fm. bílskúr
- Stórar stofur. Sjónvarpsstofa. Hjónasvíta. Eldhús með nýlegum innréttingum.
- Víðáttumikils útsýnis nýtur frá eigninni.

HÖRGSLUNDUR- GARÐABÆ
- Vandað 3443 fm. einbýlishús á tveimur hæðum neðarlega í Lundum.
- Frábært fjölskylduhús. Geta verið allt að 7 svefnherbergi.
- Nýlegar innréttingar í eldhúsi. Tvöfaldur bílskúr.
- Skjólgóð verönd til suðurs. Matjurtagarður á baklóð.

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.

STEINÁS- GARÐABÆ
- Vel skipulagt 144,5 fermetra einbýlishús auk 50,0 fm bílskúrs.
- Mjög mikil lofthæð er í stofu og eldhúsi. Innfelld lýsing.
- 4 rúmgóð vefnherbergi. Suðurverönd. Útsýni yfir hraunið.
- Húsið stendur neðst við opið svæði.

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

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

ÁLFASKEIÐ- HAFNARFIRÐI. NEÐRI SÉRHÆÐ
- 89,4 fermetra 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.

NAUSTABRYGGJA- RVK. GLÆSILEG 7 HERB. ÍBÚÐ.  
- 210,6 fermetra íbúð á tveimur efstu hæðum.
- Íbúðin er öll hin glæsilegasta. Sér stæði í bílageymslu.
- Verulega aukin lofthæð er á efri hæð.
- 5 svefnherbergi og rúmgóðar stofur.

BOGAHLÍÐ – REYKJAVAA ÍK. 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.

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

EIGNIR ÓSKAST
• Sérhæð í Þingholtum

• Sérhæð á Högum eða Melum.

• Einbýli í Þingholtum

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

• Einbýlis- rað- og parhús í Garðabæ.

4RA- 6 HERBERGJASÉRBÝLI SUMARBÚSTAÐIR

ATVINNUHÚSNÆÐI

FISCHERSUND- REYKJAVAA ÍK.
- 100,0 fm. skrifstofuhúsnæði við Fischersund.
- Fallegt bárujárnsklætt timburhús.
- Móttaka/ skrifstofurými. Falleg gluggasetning.
- Húsnæðið er laust til afhendingar nú þegar.

46,9 millj. 19,5 millj.

29,9 millj.

20,9 millj. 

52,9 millj.

48,5 millj.

66,5 millj.

82,9 millj.

69,9 millj.

63,0 millj.  

SKÚLAGATA 40B. 
Glæsileg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð.
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00 Glæsileg 139,9 fermetra íbúð á efstu hæð með mikilli lofthæð auk
sér bílastæðis í upphitaðri bílageymslu. Samliggjandi rúmgóðar stofur. Sjónvarpsstofa með glerþaki yfir að hluta. 2 herbergi.
Austursvalir. Húsið er allt nýendurnýjað að utan. Sameign er öll til fyrirmyndar og lyfta er í húsinu. Tvær geymslur eru í íbúðinni
auk geymslulofts yfir hluta íbúðarinnar. Verð 49,9 millj. Eignin verður til sýnis í dag. Íbúð merkt 0402.

LAUGALIND 8. KÓPAVOGI
Glæsileg 4ra herbergja íbúð.
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00 Glæsileg 123,6 fm. 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með stórri afgirtri
verönd og sér inngangi í litlu fjölbýlishúsi á frábærum stað í Lindahverfinu. Rúmgott eldhús með miklum innréttingum og góðri
borðaðstöðu. Björt stofa með útgengi á nýlega verönd til suðurs með skjólveggjum. 3 herbergi. Hol/sjónvarpshol. Þvottaher-
bergi innan íbúðar. Verð 34,9 millj. Eignin verður til sýnis í dag, Íbúð merkt 0101. Magnús og Bryndís á bjöllu.

SKÚLAGATA 40B LAUGALIND 8

200-300 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 
ÓSKAST TIL LEIGU.
Húsnæðið má vera skrifstofuhúsnæði með góðum sal og
helst 4 herbergjum. Staðsetning þarf að vera miðsvæðis,
allt að Borgartúni. Vesturbær kemur einnig til greina

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

KÓPAVOGSBRAUT 76 
- GLÆSILEGT EINBÝLI

Glæsilegt mjög mikið endurnýjað og fullbúið einbýlishús á tveimur hæðum við 
Kópavogsbraut. Húsið er allt ný uppgert á mjög glæsilegan hátt, vandaðar 
innréttingar og gólfefni. Fjögur svefnherbergi, tvær stofur og sjónvarpshol. 
Sjón er sögu ríkari. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 18:00.  
V. 53,9 m. 2687 

LÆKJARÁS 8 
- GARÐABÆ - LAUST 

Fallegt vel skipulagt einbýlishús að mestu á einni hæð samt. 178,0 fm ásamt 
38,7 fm bílskúr. Parket og flísar á gólfum. Ágætar innréttingar, innsta hús 
í botnlangagötu. Stór lóð. Afgirt timburverönd. EIGNIN VERÐUR SÝND 
MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 51,9 m. 2630 

LANGAHLÍÐ 13 
- 2.HÆÐ M. BÍLSKÚR.

Glæsileg 5 herbergja 111,2 fm hæð. ásamt 27,8 fm bílskúr, samtals 139 fm. 
Hæðin er endaíbúð og skiptist í 2-3 samliggjandi stofur og 2-3 herbergi. Íbúðin 
hefur öll erið endurnýjuð. Húsið var nær endurnýjað frá grunni á sínum tíma.  
EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 30.APRÍL MILLI KL. 17:00 OG KL. 
18:00  V. 39,5 m.  1999 

HÁLSASEL 52  
– GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS.

Glæsilegt  285 fm einbýlishús á þremur hæðum í Seljahverfi. Mjög góð 
aðkoma. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á síðustu árum m.a glæsilegt eld-
hús, baðherbergi, gólfefni, sólstofa, lóð og fl. 4-5 svefnherb og þrjú baðherb. 
V. 63,9 millj. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30-18:00 

ESKIVELLIR 7 
- ÍBÚÐ 0206

Björt og vel skipulögð 3ja herbergja 79,9 fm íbúð á 2. hæð í falleg lyfthúsi. 
Parket og flísar á gólfum. Björt stofa með útgangi út á stórar suður svalir með 
glerlokunum. Sér inngangur frá svölum, þvottahús innan íbúðar og snyrtileg 
sameign. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00. V. 18,9 m. 
2631 

KARFAVOGUR 14  
- ENDARAÐHÚS

Mjög fallegt 194,7 fm endaraðhús á tveimur hæðum við Karfavog. Húsið er 
teiknað af Sigvalda Thordarson. Húsið skiptist þannig. 1. hæð: forstofa, stofa, 
borðstofa, herbergi, sólstofa, eldhús, þvottahús, snyrting og hol. 2. hæð: fjögur 
herbergi, baðherbergi, og gangur. 25,2 fm bílskúr tilheyrir. Samtals 219,9 fm.  
EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 56,5 m. 2535 

LEIRUTANGI 2 MOS 
- EINBÝLI Á GÓÐRI HORNLÓÐ.

Vel staðsett tvílyft einbýlishús ásamt sérstæðum bílskúr. Húsið er múr-
steinsklætt timburhús á fallegri hornlóð með fallegum og skjólríkum garði 
sem er með skjólverönd, heitum potti o.fl. Þak er klætt með steinflísum. Að 
austanverðu er góð innkeyrsla og hellulögð gangstétt. EIGNIN VERÐUR SÝND 
MÁNUDAG KL. 17:30 - 18:00  V. 44 m. 2638 

FISCHERSUND 
- GRJÓTAÞORP

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

REYKJAVÍKURVEGUR  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.   V. 73,5 m. 2410

HÁLSASEL
 - GLÆSILEGT HÚS.

Glæsilegt  285 fm einbýlishús á þremur hæðum í Seljahverfi. Mjög góð 
aðkoma. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á síðustu árum m.a glæsilegt eld-
hús, baðherbergi, gólfefni, sólstofa, lóð og fl. 4-5 svefnherb og þrjú baðherb.  
V. 63,9 m. 2629 

LOGAFOLD 
- GLÆSILEGT EINBÝLI. 

Glæsilegt 309,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum við Logafold í Grafarvogi. 
Húsið stendur á sjávarlóð á einum besta útsýnisstað við Grafarvoginn. V. 79,5 
m. 1070 

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 

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag
OPIÐ HÚS 

mánudag
OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag



RAÐHÚS

 

Esjugrund  - Kjalarnesi
Fallegt vel skipulagt 126,5 fm endaraðhús á einni hæð 
innarlega í botnlangagötu 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. V. 24,0 m. 2659 

Fossvogur  - raðhús á einni hæð
Mjög vel staðsett raðhús á einni hæð neðarlega í Foss-
vogsdalnum ásamt bílskúr. Gengið er beint út í suðurgarð 
frá stofu. Gott aðgengi er að húsinu og næg bílastæði. 
Húsið er laust við kaupsamning. V. 51,9 millj 

Vogatunga - raðhús
Tvílyft vandað 231 fm raðhús á mjög góðum útsýnisstað. Á 
efri hæðinni er forstofa, snyrting, þvottahús, hol, stofa, eld-
hús og svefngangur. Innaf svefnganginum er baðherb. og 
fjögur herbergi Í kj. er rúmgóð 2ja herb. íbúð. V. 49,0 m. 2148 

HÆÐIR 

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

Sólheimar - miðhæð í þríbýli.
Falleg mjög vel skipulögð neðri sérhæð (miðhæð) í 
fallegu mjög vel staðsettu þríbýli í austurbæ Reykjavíkur. 
Aukaherbergi í kjallara. Sérinngangur. 3.svefnherb á 
hæðinni. Mjög góð stofa með parketi, góðar svalir. Bað-
herb. og gestasnyrting á hæðinni. Innangengt í kjallara. 
V. 33,9 m. 2685 

Sigtún - sérhæð - laus 
Mjög góð og vel skipulögð sér hæð á þessum frábæra 
stað miðsvæðis í Reykjavík. Hæðin er með sér inngangi 
og skiptist í forstofu, forstofuherbergi, rúmgott hol, tvær 
samliggjandi stofur með arni, lítið barnaherbergi, hjóna-
herbergi, baðherbergi og eldhús. Tvennar svalir eru á 
hæðinni. V. 42,0 millj

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

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

4RA-6 HERBERGJA

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.  V. 23,9 m. 2571

Hjaltabakki  - 2.hæð íb.0201
Falleg 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í góðu vel staðsettu 
fjölbýlishúsi í neðra Breiðholti , skólar og leikskólar í 
nágrenninu.  V. 19,9 m. 2526 

Ásbraut  - 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. Suðursvalir. Laus 
strax.  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 

Háaleitisbraut - 3.hæð - góð íbúð
Góð, vel skipulögð og björt 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í 
góðu húsi við Háaleitisbraut í Reykjavík. Íbúðin skiptist í 
forstofu, þrjú rúmgóð herbergi, stofu, eldhús og baðher-
bergi. Sér geymsla í kjallara og sameiginlegt  þvottahús.  
V. 26,5 m. 2651 

Hverfisgata 105 - 4.hæð
Mjög glæsileg og vönduð 110,2 fm íbúð á 4. hæð í lyftu-
húsi. Þrjú rúmgóð herbergi, stór stofa og eldhús, mikil 
lofthæð og tvennar svalir. Parket og flísar á gólfum.  
 V. 33,9 m. 2662 

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 

Flétturimi - íbúð 0101 
Falleg og vel umgengin 3-4ra herbergja 102,2 fm íbúð á 1. 
hæð með sér garði og timburverönd.  Hús lítur vel út og 
sameign er snyrtileg. Verðlaunagarður.  V. 22,9 m. 2637 

Hverfisgata - aukaherbergi
Falleg 74 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð auk 15 fm auka-
herbergi í sameign eða samtals 89 fm. Rúmgóð herbergi, 
falleg gluggasetning og  sameiginlegt þvottahús í sam-
eign. Parket og flísar á gólfum.  V. 19,5 m. 2141 

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

Álfkonuhvarf  - 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.  V. 22,5 m. 2565

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. 18,5 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 

Krummahólar - Lyftuhús.
Vorum að fá rúmgóða 75,6 fm 2ja herbergja íbúð á 3. 
hæð í lyftuhúsi. Rúmgóð og björt stofa með útgangi út á 
stórar svalir með glerlokunum sem hægt er að opna. Sér 
inngangur af svölum og þvottahús innan íbúðar. Íbúðin er 
laus til afhendingar - lyklar á skrifstofu. V. 14,9 m. 2632 

SUMARHÚS

Sumarbústaður í Biskupstungum
Vel staðsettur sumarbústaður með góðri verönd, Bú-
staðurinn er 37 fm auk 12 fm svefnlofts og skiptist, tvö 
svefnherbergi og wc og stofa með eldhúskróki)  Landið 
er gríðarlega fallegt og með miklum trjágróðri og stórri 
grasflöt. V. 11,9 m. 2129 

ATVINNUHÚSNÆÐI

Ármúli - laust strax
144 fm atvinnuhúsnæði á efstu hæð á fínum stað. Að 
mestu einn salur með linoleumdúk, elhúsi og tveimur 
snyrtingum. Mikið útsýni. Laust strax og sölumenn sýna.  
V. 14,9 m. 2636 

Steinhella - laust strax. Gott verð. 
131,9 fm atvinnuhúsnæði, stór salur með mjög góðri 
lofthæð og hárri innkeyrsluhurð ásamt snyrtingu og skrif-
stofuaðstaða er á efra palli með góðum hringstiga upp í 
rýmið. Góð aðkoma, malbikað bílaplan. Góð staðsetning. 
Húsnæðið er laust strax/sölumenn sýna.  V. 13,9 m. 2658 

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

Reykjavíkurvegur - fjárfesting
Til sölu gott um 123 fm  atvinnuhúsnæði sem er í góðri 
langtima leigu. Sérlega gott aðgengi og næg bílastæði 
við húsið. Húsið snýr að Reykjavíkurvegi og byggingin 
hefur gott auglýsingagildi. Allar nánari upplýsingar getur 
Þorleifur St. Guðmundsson á skrifstofu Eignamiðlunar.  
2680 

Fjöldi atvinnu og 
skrifstofuhúsnæðis á 

söluskrá okkar,  
leitið upplýsinga



Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

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

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499
oskar@fasttorg.is

Bjartar,  vandaðar og  vel skipulagðar 3-4  herberg ja íbúð ir á f rábærum stað  í  Kópavog i.  Húsið  sten-
dur á fal legum stað  fy ri r o fan go lf vö l l inn v ið  Ví f i lsstað i.   Glæsi leg t útsýni.   Vandaðar innrétt ingar f rá 
INNX, parket á gó lfum, innihurð ir eru spónlagðar úr eik og  y f i rfel ldar.  Forsto fa,  baðherberg i og  
þvottahús f l ísalögð. Góðar sval i r,  ly f ta og  b í lgeymsla.   Stutt er í  vers lanir,  skó la,  sund, f imleikahús 
og tvo  go lf vel l i .  Íbúð irnar afhendast ful lbúnar í  des 2013.  

Þorrasalir 5-7 
201 KÓPAVOGUR
Hringið og leitið upplýsinga

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Verð:  27,5- 39,5m

Fjölbýlishús 

Stærðir  95 - 119 fm

Lyfta

Bílageymsla

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 420,4 fmHerb. 8

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 211,2 fmHerb. 5

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 176,5 fmHerb. 4

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 141,0 fmHerb. 3-4 Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 320,9 fmHerb. 6

LÆKKAÐ VERÐ!

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 250 fm

Opið
hús



Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 120,5 fmHerb. 3

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 131 fmHerb. 3

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 108,5 fmHerb. 3

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 95,5 fmHerb. 3

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 243 fmHerb. 6

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 147,3 fmHerb. 4

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 181,3 fmHerb. 5

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 140,9 fmHerb. 4Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 307,0 fmHerb. 7

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 67-157 fmHerb. 2-5  Herb. 7Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 100,3 fm Herb. 3-4  

Stærð: 160 fm Herb. 5 Stærð: 60 - 93 fmFjölbýlishús Stærð: 175,4 fmHerb. 5Stærð: 225,7 fm Herb. 6

Verð: 31,9 - 49,5 m

Stærðir: 108 -148,4 fm

Bílgeymsla

Lyfta

NÝJAR
ÍBÚÐIR

NÝJAR
ÍBÚÐIR

AUÐVELD
KAUP

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 71,8 fmHerb. 3
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MIKLABORG 569 7000

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.

Einbýli á einni hæð

Stór verönd

Gott útsýni til sjávar

Heitur pottur

Bílskúr

Gerðhamrar
112 Reykjavík

Verð  56,5 millj.

171 fm glæsilegt endaraðhús

4 góð svefnherbergi

Nánast allt endurnýjað

Stórar svalir með miklu útsýni

Unnarbraut
170 Seltjarnarnes

Verð  64,9 millj.

Mjög góð 2ja herbergja ibúð

1sta hæð - suðursvalir

Frábær staðstening

Hús í góð viðhaldi

Búðagerði
108 Reykjavík

Verð  17,9 millj.

2 herbergja íbúð 

Sérinngangur

Þvottahús og geymsla innan íbúðar

Glæsilegar innréttingar og gólfefni

Grænlandsleið 
113 Reykjavík

Verð  24,9 millj.

Glæsilegt einbýli

Stærð 249 fm

5 svefnherbergi

Tvöfaldur bílskúr

Útsýnisstaður

Vesturfold
112 Reykjavík

Verð  69,5 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.

Mjög falleg 3ja herbergja kjallaraíbúð

Sérinngangur, þvottahús og geymsla.

Mikið endurnýjuð eign á frábærum stað

Efstasund - tvíbýli
104 Reykjavík

Verð  23,9 millj.

Falleg og rúmgóð eign

2ja-3ja herbergja 

70 fm á jarðhæð 

útgengt í garð frá eldhúsi

Freyjugata
101 Reykjavík

Verð  22,9 millj.

Helga J. Úlfarsdóttir 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 899 2907

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

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

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

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 4210

Þröstur Þórhallsson
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 0634

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 1485

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

569 7000
Við erum við símann

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

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.

Góð hæð, 176,5 fm

Fallega innréttuð

Bílskúr

Einstök staðsetning

Gullteigur
105 Reykjavík

Verð  49,5 millj.

98 fm, 3ja herbergja auk stæðis í bílageymslu

Gott skipulag

Rúmgóðar svalir

Tvö góð svefnherbergi

Lækjasmári
201 Kópavogur

Verð  27,4 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.

3ja herbergja íbúð

tvennar svalir

eldri innréttingar

stutt í allar áttir

Engihjalli
200 Kópavogur

Verð  18,2 millj.

Glæsileg 4. herb. íbúð 

Á 2. hæð

Uppgerð að mest

22 fm aukaíbúð í kjallara

Stutrt í alla þjónustu 

Efstihjalli
200 Kópavogur

Verð  28,5 millj.
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Falleg 3-4ra herbergja efri sérhæð

Bílskúr og frágengin lóð

Húsið og þakið er allt ný málað 2012

Eigendur skoða skipti á minni eign í Hafnarfirði

Suðurhvammur
220 Hafnarfjörður

Verð  32,9 millj., j

Fallegt tvílyft raðhús

Töluvert endurnýjað að innan

Innangengur bílskúr

Hjónasvíta með sér baðherbergi

Frábær staðsetning í rótgrónu hverfi

Hlíðarbyggð
210 Garðabær

Verð  52,0 millj., j

Fallegt einbýli

Stærð 190,4 fm

5 svefnherbergi

Frábær staðsetning

Vel viðhaldið

Borgarholtsbraut
200 Kópavogur

Verð  46,9 millj., j

Falleg 5 herbergja íbúð

Eign á tveimur hæðum

Björt og falleg

Skemmtilegt skipulag á eign

Hvammabraut
220 Hafnarfjörður

Verð  24,9 millj., j

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., j

Fjögur svefnherbergi

Bjartar stofur

Rúmgott eldhús

Bílskúr

Frábær staðsetning

Laxakvísl
110 Reykjavík

Verð  43,9 millj., j

Fallegt og vel viðhaldið 43,3 fm sumarhús   

Glæsilega ræktuð lóð á mjög skjólsælum stað

Stutt í alla þjónustu og 3 golfvelli

Lundeyjarsund 
í Hraunborgum

801 Selfoss

Verð  10,5 millj., j

Stórglæsileg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð

Innbyggður bílskúr, heildarstærð 153,9 fm

Glæsilegar innréttingar, frábært útsýni, tvennar 

svalir

Kristnibraut
113 Reykjavík

Verð  38,9 millj., j

Rúmgóð sérhæð á jarðhæð

Svefnherbergi eru fjögur

Gott eldhús

Afgirtur garður

Frábær staðsetning

Rauðagerði
108 Reykjaví

Verð 34,5 millj., j

200 Kópavogur

Verð  41,9 millj., j

stórbrotnu útsýni

Eignin hefur verð endurnýjuð að hluta og hús í 

góðu standi

Tunguheiði 12 
Efri sérhæð með bílskúr samtals 191,9 fm

Stórar stofur, 4 svefnherbergi, 30 fm svalir með 

203 Kópavogur

Verð frá 28,9 - 34,9 millj., , j

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 

Falleg 4 - 5 herbergja sérhæð á frábærum stað

Mikið endurnýjað, nýlegir gluggar og nýtt bárujárn

Íbúðin er 104,5 fm 3 svefnherb., borðstofa og stofa

Bílskúrsréttur fylgir íbúðinni

105 Reykjavík

Verð  33,9 millj.

Rauðalækur 31
OPIÐ HÚS

Mánudag 29. apríl 17:30 - 18:00

, j

Glæsilegt tveggja hæða hús
Svefnherbergin 4
Sofur opnar og samliggjandi
Mikið útsýni
Frábær staðsetning

203 Kópavogur

Verð  93,0 millj.

Gnitakór 3
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 30. apríl 17:00 - 18:00

, j

Glæsileg hæð og ris með bílskúr

Sér einbýlishús/auka íbúð fylgir, góðar leigutekjur

Frágengin lóð með heitum potti og sólpalli

Frábært útsýni 

Góð staðsettning

Eign í mjög góðu ástandi

Sogavegur
108 Reykjaví

Verð  59,0 millj.g j g g , j

5.herbergi

Nánari upplýsingar veitir

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

Neðri sérhæð

Sér inngangur

Glæsilegar innréttingar

geymsla og þvottaherbergi innan íbúðar

Grænlandsleið
113 Reykjavík

Verð  24,9 millj., j

Stórglæsilegt 224 fm heilsárshús á tveimur 

hæðum

í landi Vaðnes í Grímsnesi

Húsið er byggt 2002 og er allt hið glæsilegasta

Tjarnarhólslaut Vaðnesi
801 Selfoss 

Verð  66,0 millj., j

Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson, Sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: : 697 3080
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Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

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

Stofnuð 1983

Norðurbakki 21 - Hf.

Útsýnisíbúðir - Hf.
• Glæsilegar útsýnisíbúðir.
• 3ja til 4ra herbergja íbúðir.
• Tvennar svalir.
• Stærð frá 107 fm. til 160 fm.
• Vandaðar íslenskar 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 samtals um 241,9 fm. Eignin er staðsett
við grænt svæði á útsýnisstað við Ástjörnina.

g
Eignin

skiptist m.a. í sólstofu, tvö herbergi, tvö baðherb, hjóna-
herb, 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
Setbergslandi.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) herb, hjónaherb með fataherb inn af, bað-
herb, geymsla og þvottahús. Glæsilegar innréttingar
og gólfefni. Skipti möguleg. Verð 56,9 millj.

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

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.

ýj

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.

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.

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.

Sérhæðir og fjölbýli

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

Háholt - 3ja herb. - Hf. - Laus strax.
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

g
er laus strax

Álfholt - 4ra herbergja - Hf.
Hraunhamar kynnir fallega 101,8 fm 4ra herbergja
íbúð á annari hæð í fallegu litlu fjölbýli. Mjög fallegt
eldhús með nýlegri innréttingu, nýleg tæki. Fallegt
eikar parket á gólfum. Frábært útsýni. Góð stað-
setning. Geymsla í kjallara. Sérlega falleg eign sem
vert er að skoða. Verð 23,9 millj.

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.

Fagrihvammur - Sérhæð - m/ bílskúr - Hf. 
Í einkasölu sérlega glæsileg 182 fm. efri
sérhæð í mjög góðu vel staðsettu tvíbýli.
Hús í mjög góðu ástandi. Teiknað af
Kjartani Sveinssyni. Þrjú góð svefnherb.
Innbyggður bílskúr. Glæsileg lóð. Frábær
staðsetnig. Útsýni. Verð 42,5 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.

Drekavellir - Sexbýli - 3ja til 4ra herb.  - Hf. 

Glæsilegar nýjar íbúðir til
afhendingar í júní.
Ein þriggja herbergja íbúð 97,7 fm.

verð 24,3 millj.
Þrjár fjögurra herbergja 114 fm,

verð 27,9 millj.
Tvær íbúðir seldar nú þegar.
Íbúðirnar afhendiast fullbúnar með
gólfefnum. Fallegar innréttingar frá HTH
og eldunartæki frá AEG Hreinlætis-og
blöndunartæki frá Tengi. Stutt í skóla og
leikskóla.

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



Stærri eignir

Raðhús með aukaíbúð og bílskúr 
við Akurgerði
Hef tekið í sölu 219,8 fm endaraðhús við Akurgerði 
í Reykjavík. 2ja herb séríbúð með sérinngangi er í 
kjallara.  Aðalíbúð á tveimur hæðum, niðri er eldhús, 
gestasnyrting og stofur.  Uppi eru þrjú herbergi og 
baðherbergi.  Eignin er mikið upprunanleg en vel með 
farin.  Hús í ágætu ástandi.  Stór lóð og góður bílskúr.  
Verð 43 milj.  Uppl. veitir Heiðar 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.

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.

Víðimelur.
Góð 185 fm. miðhæð með sér inngangi á tveimur 
hæðum, tvennar svalir, fimm svefnherbergi, góðar 
stofur, parket á flestum gólfum. Góður suðurgarður. 
Frábær staðsettning. V. 49,7m. Nánari upplýsingar 
veitir Ellert 893-4477 

Karfavogur  - laust fljótlega.
Gott mikið endurnýjað 220 fm endaraðhús á tveimur 
hæðum, stórar þaksvalir, suður garður. Frábær stað-
settning. V. 52,9 m. Mögul. að setja minni eign upp í 
kaupverð. Nánari uppl. Ellert 893-4477 

Langagerði - með tveimur 
aukaíbúðum.
Vorum að fá mjög gott 314,9 fm. einbýli á frábærum 
stað, með tveimur aukaíbúðum eins og húsið er 
innréttað 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

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

Sérhæðir

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.

Glaðheimar með bílskúr
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. Sérinngangur. Nýleg timburverönd í suðvestur. 
Frábær staðsetning. Áhvílandi 19 milljónir hagstæð 
lán. Verð 27.5 millj. 

4ra herb.

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

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

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

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

Fífusel - gullfalleg íbúð 
Höfum tekið í sölu sérlega fallega og vel skipulagða, 
4ra herb. íbúð á 3 hæð. Parket. Sérþvottahús. Mögul. 
að yfirtaka hagstætt lán við Íbúðalánasjóð kr. 15,3 m. 
Verð 20,5 millj. Uppl. veitir Bárður  s-896-5221.

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.

Völvufell 109,4 fm 4ra herb. í 
klæddri blokk.
Höfum tekið í sölu 4ra herb. 109,4 fm, mjög upp-
runalega íbúð í klæddu húsi við Völvufell í Reykjavík.
Þrjú svefnherbergi, rúmgóðar stofur, yfirbyggðar 
svalir, eldhús með eldri innréttingu og baðherbergi 
með baðkari.  Íbúðin þarfnast standsettningar. Verð 
17,5 milj.  Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

3ja herb.

Fífulind - Endaíbúð
86 fm íbúð á 2. hæð.  Tvö svefnherb. með fata-
skápum.  Eldhús og borðstofa samliggjandi, útgengt 
á S-svalir.  Falleg innrétting í eldhúsi og gert ráð fyrir 
uppþvottavél.  Tengi f. þvottavél á baðherbergi.  V. 
24,9 m. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Seilugrandi - Laus v. kaupsamning
Þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð.  79,3 fm íbúð 
ásamt stæði í bílgeymslu.  Sérgeymsla í kjallara 
sameignar.  Tvö svefnherbergi m. fataskápum.  Góð 
innrétting í eldhúsi.  Baðherbergi með baðkari og 
tengi f. þvottavél.   Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

2ja herb.

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

Sumarhús

Sumarhús Húsafellsskógi
Gott 58 fm heilsárshús. Tvö svefnh og svefnloft. 
Rúmgott baðherbergi með sturtuklefa. Eldhús og 
samliggjandi stofa með kamínu. Rúmgóð björt stofa 
með gluggum á þrjá vegu Verönd og heitur pottur, 
hitaveita.  Ákvílandi 6,5 m Á svæðinu er sundlaug, 
golfvöllur,verslun og veitingarhúverð 13.5 m. upp. 
Sigþór  S 899 9787

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

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

Hvalfjörður - Frábært útsýni
67 fm heilsárshús í landi Bjarteyjarsands.  Eignin er 
ofarlega í landinu og með einstöku útsýni yfir fjörðinn 
og til sveita og fjalla í suðri.  Tvö svefnherbergi með 
parket á gólfum.  Stofa og eldhús í opnu rými með 
stórum útsýnisgluggum og útgengt þaðan á stóran 
pall.  V. 16,9 m,  Uppl Jón Rafn S: 695-5520

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

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

www.Valholl.is
Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali
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ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

Glæsilegt einbýli Kópavogsmeginn við Fossvoginn.
Höfum tekið í sölu eitt af betri útsýnishúsum 
við Huldubraut í Kópavogi.  Húsið sem er 
330 fm er á tveimur hæðum.  Glæsi-
legar 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.

Ennishvarf - glæsilegt útsýni.
Í einkasölu glæsilegt 236 fm einbýlishús á 
skemmtilegum stað með glæsilegu útsýni 
yfir Elliðavatnið, Skálafell, Hengilinn og 
víðar. Vandaðar eikarinnréttingar. 4 rúmgóð 
svefnherbergi, öll með skápum. 2 vönduð 
baðherbergi. Farket og flísar á gólfum. Stór 
ræktuð lóð með timburverönd og heitum 
potti. Extra lofthæð. Innbyggð lýsing í 
loftum. Góðar stofur og rúmgott eldhús. 
Glæsilegt fullbúið hús á frábærum stað. 
verð 78 milælj. Uppl. veitir Bárður 896-5221.

Krókamýri - glæsilegt einbýli - gott verð
Glæsilegt ca. 250 fm einbýli á einni hæð m. 
tvöf. bílskúr. Flott skipulag, vandaðar innrétt. 
og gólfefni. Fimm svefnherb.. Skemmtil. 
stofur mót suðri. Mjög stór timburverönd, 
heitur pottur. Fráb. staðsetn. í lokaðri botn-
lagnagötu. Stutt í skóla og alla þjónustu, 
börnin þurfa ekki yfir götu í skólann. Verð 
79.9 millj. Uppl. veitir Bárður sölustjóri í 
896-5221,eða Ellert 893-4477   

Glæsileg 3ja herb. við höfnina í Reykjavík 
Um er að ræða 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. Verð 26,9 milj, 
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Einar Páll Kjærnested
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einar@fastmos.is

Fallegt 2ja herbergja, 59,3 m2 endaraðhús á ró-
legum stað við Dalatanga í Mosfellsbæ. Eignin 
skiptist í forstofu, svefnherbergi, baðherbergi, 
geymslu, eldhús og stofu. Timurverönd og 
skjólgóður garður í suðvestur. V. 18,9 m.

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

Mjög glæsilegt 252,3 m2 einbýlishús á tveimur 
hæðum við Þrastarhöfða 29 í Mosfellsbæ. Á 
jarðhæð er rúmgóð forstofa, gestasalerni, stór 
stofa/borðstofa, eldhús með borðkrók, þvottahús, 
þrjú svefnherbergi, baðherbergi og geymsla og 
tvöfaldur bílskúr. Á efri hæðinni er stór setustofa 
með arni og sjónvarpsholi. Mikið útsýni er frá efri 
hæðinni. Lóðin er mjög falleg, steypt bílaplan og 
stórar verandir með skjóveggjum. V. 89,0 m.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30 APRÍL FRÁ  
KL. 17:30 TIL 18:00

Dalatangi 25 - 270 Mosfellsbær 

Þrastarhöfði 29 - 270 Mosfellsbær 

 512,9 m2 skrifstofuhúsnæði við Völuteig 8 í 
Mosfellsbæ. Húsið skiptist sautján 11,5-26,4 
m2 herbergi og eitt 82 m2 herbergi og er hluti 
herbergjanna í útleigu. Einnig er sameiginleg eld-
húsaðstaða og tvö baðherbergi.  Eignin stendur á 
7.073 m2 leigulóð, skv. teikningu er viðbótarbygg-
ingarréttur upp á 1.206 m2 á lóðinni. V. 38,5 m.

Fallegt 198,1 m2 einbýlishús á með innbyggðum 
bílskúr á stórri lóð við Lækjartún 7 í Mosfellsbæ. 
Húsið stendur á 1.263 m2 fallegri lóð neðst í botn-
langa með timburverönd og fallegu útsýni. Góður 
geymsluskúr er á lóðinni. V. 47,5 m.

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.

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

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.

Fallegt og mikið endurnýjað180,9 m2 endarað-
hús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr, við Stórateig 12 í Mosfellsbæ. Eignin 
skiptist í 4-5 herbergi, forstofu, eldhús, baðher-
bergi, gestasalerni, þvottahús, stofu og borð-
stofu. Bílskúrinn er 25,9 m2. Grórinn garður í 
suður með timburverönd. V. 38,9 m.

Stóriteigur 12 - 270 Mosfellsbær 

Völuteigur 8 - 270 Mosfellsbær

Lækjartún - 270 Mosfellsbær 

Fellahvarf 10 - 203 Kópavogur 

Hálsasel 52 - 109 Reykjavík 

Hulduhlíð 10 - 270 Mosfellsbær 

 
Skipholt 50C - 105 Reykjavík 
229,4 m2 skrifstofuhúsnæði á efstu hæð 
í 4ra hæða lyftuhúsi við Skipholt 50C í 
Mosfellsbæ. Um er að ræða skrifstofuhús-
næði sem skiptist í stóra móttöku, miðrými, 
7-8 skrifstofur, kaffistofu með innréttingu, 
geymslu og ræsiherbergi. V. 29,0 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.

 
Skipasund 18 - 104 Reykjavík 
96,8 m2 sérhæð með risi og 31,2 m2 bílskúr 
í tvíbýlishúsi við Skipasund 18 í Reykjavík. 
Aðalhæðin skiptist í forstofu, gang, tvær 
samliggjandi stofur, eldhús, baðherbergi og 
svefnherbergi. Risið skiptist í stóra stofu og 
svefnherbergi, ásamt geymslum undir súð. 
V. 29,9 m.

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

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þrið
judag

Traust þjónusta í 30 ár
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Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali 

Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur -
löggiltur fasteignasali.

FELLSMÚLI 22 -  4RA-5 HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:00-18:30. Vorum að 
fá í sölu glæsilega 122 fm 4ra - 5 herbergja íbúð á 1. hæð í fallegu 
fjölbýli við Fellsmúla. Eldhús með fallegri innréttingu og borðkrók. 
Stór og glæsileg stofa, borðstofa og sjónvarpshol með suðursvölum. 
Þrjú svefnherbergi. Baðherbergi með sturtu. Parket og flísar á 
gólfum. Verð 28,9 millj.

ÁLFKONUHVARF 33 ÍBÚÐ 301.- 4RA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00-17:30.
 Falleg 131 fm 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Þrjú rúmgóð svefnherbergi með 
skápum.  Þvottahús innan eignar.  Eldhús með fallegum eikarinn-
réttingum. Rúmgóð stofa með stórum suðursvölum. Glæsilegt 
útsýni. LAUS STRAX. Verð 33,9 millj.

HÓLABERG 6 - ENDARAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:00-18:30. Vorum að 
fá í sölu 128,2 fm endaraðhús á tveimur hæðum. Nýleg innrétting 
í eldhúsi. Rúmgóðar stofur þaðan sem útgengt er á verönd. Þrjú 
svefnherbergi. Hús á rólegum stað í Breiðholti. Eignin er laus nú 
þegar. Ekkert áhvílandi. Verð 29,9 millj.

AUSTURBERG 20 - 4RA HERB. MEÐ AUKAHERB.
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00-17:30. Rúmgóð 
4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Eldhús með ágætri innréttingu.  Búr 
og þvottahús.  Björt stofa með suðursvölum. Þrjú svefnherbergi. 
Flísalagt baðherbergi.  Aukaherbergi í kjallara með aðgengi að 
snyrtingu. Verð 19,5 millj.

Ástún 2 - 3JA HERBERGJA OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:00-18:30, BJALLA 
1-A. Falleg 3ja herbergja 79 fm íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýlis-
húsi. Glæsilegt flísalagt baðherbergi. Björt og rúmgóð stofa með 
vestursvölum. Eldhús með fallegum innréttingum. Tvö svefnher-
bergi með góðum skápum. Fallegar og vandaðar innréttingar. Mikið 
skápapláss. Verð 24,9 millj.

HVAMMABRAUT - 5 HERBERGJA
Góð 5 herbergja 134 fm íbúð á tveimur hæðum. Eldhús með snyrti-
legri innréttingu og borðkrók. Björt og falleg stofa og borðstofa, tvö 
svefnherbergi, bæði með skápum, flísalagt baðherbergi með inn-
réttingu. Hringstigi upp á efri hæðina, þar er gott hol, svefnherbergi, 
rúmgott hjónaherbergi með fataskápum. Verð 24,9 millj.

SKELJATANGI - EINBÝLI
Glæsilegt 293 fm tveggja hæða einbýlishús með innbyggðum 
bílskúr á fallegum stað í Mosfellsbæ. Eignin gefur mikla möguleika 
m.a. að útbúa litla séríbúð. Glæsilegar innréttingar. Parket og flísar á 
gólfum. Lóðin er fullbúin og bílaplan hellulagt. Verð 79 millj.

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

FAXAFEN - ATVINNUHÚSNÆÐI
Vorum að fá í sölu á þessum eftirsótta stað gott 746 fm atvinn-
húsnæði með innkeyrsludyr í Faxafeni. Húsnæðið gefur mikla 
möguleika meðal annars að stúka það niður í minni útleigueiningar. 
Góð lofthæð ca 4 metrar. Niðurföll í gólfum. Góð aðkoma er að 
eigninni. Verð 60 millj. 

ÁRMÚLI - ATVINNUHÚSNÆÐI
143,5 fm atvinnuhúsnæði á 3. hæð við Ármúla. Húsnæðið skiptist í 
opið rými, tvær snyrtingar og eldhúskrók. Dúkur á gólfum. Húsnæði 
og sameign þarfnast endurbóta. LAUS STRAX - EKKERT ÁHVÍLANDI. 
Verð 14,9 millj.

MELABRAUT - ATVINNHÚSNÆÐI
Mjög gott 70 fm atvinnhúsnæði með góðri lofthæð og inn-
kerylsudyrum við Melabraut í Hafnarfirði. Húsnæðið er eitt opið 
rými en búið er að stúka af skrifstofuaðstöðu. Geymsluloft yfir hluta 
af skrifstofu. Malbikuð lóð. LAUS STRAX. Verð 10,5 millj

ARNARBAKKI - ATVINNUHÚSNÆÐI
Mjög gott 43 fm húsnæði á jarðhæð í verslunarkjarna. Húsnæðið 
er að mestu eitt opið rými með snyrtingu inn af. Yfirfarnar raflagnir, 
nýlega er búið að skipta um gler og útidyrahurð. Gluggalistar nýlegir 
að mestu. Ýmsir notkunar möguleikar. Verð 6,5 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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.

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.

Þórðarsveigur - 113 Rvk
Falleg 4ra herbergja endaíbúð á fjórðu hæð í 
lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Eignin
er skráð 106,8 fm auk stæðis í bílageymslu. Sérinn-
gangur af svölum. Flísar og parket á gólfum. Svefn-
herb. með skápum. Geymsla og þvottahús innan
íbúðar. Laus við kaupsamn. Verð 26,9 millj.

Engihjalli - 200 kóp
Björt og snyrtileg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 
lyftublokk. Suðursvalir úr stofu. Austursvalir úr svefn-
herbergi. 2 svefnherb. með skápum.  Baðherbergi
með baðkari. Þvottahús og geymsla í sameign. Laus
strax. Verð 18,2 millj.

Holtás - 210 Garðabæ
Vandað og vel skipulagt 216,9 fm. einbýlishús á 
einni hæð á frábærum útsýnisstað í Ásahverfinu í 
Garðabæ. Fallegar stofur, stórt eldhús, 3-4 svefn-
herbergi, stór verönd með heitum potti. Innbyggður
bílskúr. Einstakt sjónarhorn yfir á Bessastaði með
Snæfellsjökul í baksýn. Lækkað 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.

Mánatún 5, íbúð 307 - 104 Rvk.
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG KL 17:00-17.30. Glæsileg 90,1 fm. 2ja herb. íbúð á 3ju hæð í 
nýlegu lyftuhúsi á vinsælum stað miðsvæðis í borginni. Þvottahús innan íbúðar. Vandaðar innrétt-
ingar. Fallegt útsýni. Húsvörður. Gott sér bílastæði í bílageymslu. Góð aðkoma. Verð 35,9 millj.

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

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

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

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

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.

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.

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. 

Laugarásvegur - 104 Rvík.
422 fm, á frábærum stað.  Húsið er á tveimur hæðum
með innb. bílskúr. Stórar stofur, aukin lofthæð, klass-
ískar innréttingar. Fallegur gróinn garður, verönd með
heitum potti. Útsýni yfir Laugardalinn.

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.

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.

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.

Hvammabraut - Hfj.
Falleg og björt 5 herbergja íbúð á efstu hæð. Parket á
gólfum. Tvö baðherbergi, svalir út frá stofu, snyrtileg
sameign. Laus við kaupsamning, ekkert áhvílandi.

Kleppsvegur 2 - 105 Rvk
Falleg og mikið endurnýjuð 87,4 fm íbúð við
Kleppsveg. Búið að setja hljóðeinangrandi gler á
norðurhlið hússins. Verð 24 millj.

Norðurbakki 21, 
Hafnarfirði.
Um er að ræða afar
góðar íbúðir í nýju 
fjölbýlishúsi við 
Norðurbakka. Íbúðirnar
afhendast fullbúnar án gólfefna, nema baðherbergi og þvottahús 
verða flísalögð. Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu. 
Örfáar íbúðir eftir, hagstæð verð. Sölumenn Stakfells sýna.

OPIÐ HÚS
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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

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 hverfinu. 
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.

Gyðufell – 3ja herbergja
Falleg 3ja herbergja 84 fm íbúð á 4. hæð efstu. 
Parket. Nýlegir gluggar. Húsið hefur verið klætt 
að utan. Suður svalir. Áhv. íbúðalánasjóður 
10,4 millj. 
Verð 15,7 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.

Nóatún 3ja – Bílskúr
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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• Heildareignin er 2.773 fm.

• Glæsilegt atvinnuhúsnæði, verslun, 
veitingahús og skrifstofur.

• Eitt af kennileitum í Miðbæ 
Reykjavíkur.

• Húsið er til afhendingar strax- Hægt 
að hefja rekstur strax, veitingahús á 
götuhæð, skrifstofur á efri hæðum.

• Húsið er einstakt af allri gerð 
og hönnun. Teiknað af Guðjóni 
Samúelssyni.

TIL SÖLU

 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

DREKAVELLIR - HFJ.
Glæsileg 123 fm 4ra-5 herb. efri hæð í fjórbýli 
ásamt 27 fm bílskúr, samtals 150 fm. 3 svefn-
herb. Sérinngangur. Geymsla m/glugga í íbúð. 
Góðar suðursvalir. Stutt í leikskóla, skóla, 
sundlaug, íþróttasvæði o.fl. Verð 33,5 millj.

VÍÐIVANGUR - HFJ
Falleg og vel skipulögð 87 fm 3ja herb. íbúð á 
2. hæð í litlu fjölbýli á góðum ÚTSÝNISSTAÐi 
í Norðurbænum. 2 svefnherb. SUÐVESTUR-
SVALIR. Hús að utan og sameign í góðu ástandi. 
LAUS STRAX. Verð 20,9 millj.

ESKIVELLIR - HFJ
Falleg 72 fm 2-3ja herb. ibúð á 3. hæð í lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Eitt herbergi og 
geymsla m/glugga í íbúð. Sérgeymsla í kjallara. 
Stórar yfirbyggðar svalir með 90% glerlokun. 
Gott útsýni. Verð 18,8 millj.

MARARGATA - GRINDAVÍK
Sérlega fallegt 176 fm einbýli ásamt 46 fm 
bílskúr, samtals 222 fm á góðum stað í miðbæ 
Grindavíkur. 4 svefnherb. Svalir í norður og 
suður. Stór afgirt verönd m/heitum potti. Skipti 
möguleg á eign á höfuðborgarsvæðinu.  
Verð 34 millj.

HRINGBRAUT - HFJ
Falleg 90 fm neðri hæð í tvíbýli ásamt 25 fm 
herbergi í kjallara, samtals 115 fm á góðum 
útsýnisstað. SÉRINNGANGUR.  2 herbergi á 
hæðinni og eitt í kjallara. Yfirbyggðar svalir.  
FLOTT ÚTSÝNI. Verð 25,9 millj.

DAGGARVELLIR - HFJ
Sérlega falleg og vönduð 120 fm efri hæð í 
fjórbýli á góðum stað. 3 svefnherb. Sérinn-
gangur. Rúmgóðar suðvestursvalir. Falleg lóð 
m/leiktækjum. Örstutt í leikskóla, skóla, sund, 
íþróttasvæði o.fl. Verð 31,9 millj.

STEKKJARSEL  - RVÍK
Sérlega fallegt 175 fm einbýli ásamt 44 fm 
bílskúr og 25 fm (óskráð) sólstofa, samtals 244 
fm á góðum stað. Fimm svefnherb. Gott ástand 
að utan sem innan. Sólstofa, gengið út á fallega 
lóð, verönd og heitur pottur. Skipti möguleg á 
minni eign eða góðu sérbýli á Selfossi. 
Verð 52,9 millj.  

LÆKKAÐ VERÐ

NORÐURBAKKI 21 - HFJ - SJÁVARÚTSÝNI

Glæsilegar 3ja-4ra herb. íbúðir í nýju lyftuhúsi við SJÁVAR-
BAKKANN í Hafnarfirði í göngufæri við alla helstu þjónustu. 
Fullbúnar íbúðir án gólfefna nema á baðherb. og þvottahúsi verða flísar
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð tæki
Hátt til lofts, stór opin og björt rými
Nýtískuleg hönnun
Afhending í júní 2013

PANTIÐ SKOÐUN

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.

50 ÁRA OG ELDRI

ÚTSÝNISÍBÚÐIR

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.



Hér er um að ræða 
byggingarrétt að 
stórhýsi við Bílds-
höfða 9, Reykjavík. 
Byggingarreiturinn 
er á hluta lóðarinnar, 
þ.e. matshluti 06 en á 
þeim hluta má byggja 
allt að 17.350 fm en 
undir húsinu er gert 
ráð fyrir bílakjöllur-
um. Upplýsingar gefa 
Kjartan Hallgeirsson 
sími 824-9093 eða 
Þorleifur Guðmunds-
son sími 824-9094

BÍLDSHÖFÐI  -  BYGGINGARRÉTTUR

TIL SÖLU
Tilboð óskast í hluta fasteignarinnar  

Kirkjubraut  37, Akranesi
14823 - Kirkjubraut 37, 
Akranesi, eignarhluti 
Íslandspósts hf. 
Um er að ræða afgreiðsluhús-
næði á 1 hæð, stórt herbergi 
og kaffiaðstöðu á 2. hæð og 
geymslur í kjallara ásamt 
hlutdeild í sameign. Stærð 
húsnæðisins er talið vera 
388,6 m², samkvæmt Þjóðskrá 
Íslands, ásamt tilheyrandi 
leigulóðarréttindum. Húsið er byggt úr steinsteypu árið 1958. Brunabótamat 
er kr. 101.750.000,- og fasteignamat kr. 35.970.000,- Afgreiðsluhúsnæðið er 
fyrrum afgreiðsla Íslandspósts hf. 
Húsnæðið verður til sýnis í samráði við Þór Reynisson í síma  431 1001 og  
Ríkiskaup í síma 530 1400. 

Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum um frágang og 
útfyllingu á tilboðseyðublaði. 
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7, 105 Reykjavík  fyrir kl. 10.00 
þann 7. maí 2013 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

Til sölu er glæsileg og vönduð húseign við Askalind. Fjölnota hús. 

Á götuhæð er m.a. 1.273 fm. sýningar- og skrifstofurými. Á jarðhæð 

er m.a. 946 fm. rými með gólfsíðum gluggum sem hentar vel fyrir 

hverskyns þjónustustarfsemi og lagerhald. Laus strax. 

GLÆSIBYGGING  
2.296 FM.

Staðsett í Reykjavík. 
Tilvalið fyrir sumarhúsa-
eigendur, golfklúbba,siglinga-
klúbba nú eða hvað sem er. 

Áhugasamir vinsamlega hafið 
samband í síma:  
696-0425 og 698-6104.

Til sölu 29.7 fm hús - Tilbúið til flutnings

BARÐASTRÖND 49 – SELTJ.NESI

Sýnum í dag þetta reisulega og einstaklega vel 
staðsetta alls 341 fm einbýli sem staðsett er ofarlega í 
botnlanga með einstöku útsýni yfir Faxaflóann, Esjuna 
og víðar. Íbúðarrými er 314 fm og innb.bílskúr 28 fm. 
Yfirbyggt bílskýli við inngang en þar eru stórar 
útsýnissvalir, einnig svalir út frá hjónaherbergi. Stórar 
stofur á efri hæð og 4 herbergi en alls eru 6 herbergi í 
húsinu. Nýlegt parket á miklum hluta efri hæðar. 
Aukaíbúð er á neðri hæðinni með fullri lofthæð og 
sérinngangi.

Óskað er eftir tilboði í eignina. 
Ólafur B Blöndal sýnir húsið í dag á milli kl. 18 og 19. 

OPIÐ HÚS Í DAG
BARÐASTRÖND 49 – SELTJ.NESI

EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ

TIL SÖLU Á GRANDANUM

Til sölu nýtt stálgrindarhús við Fiskislóð. Frábærlega vel staðsett hús, við hliðina á 

Krónunni. Skiptist nú í verslunarhluta í framhúsi, alls 1.777 fm. og 1.663 fm. í aftari 

hluta hússins. 30 metrar á breidd. Minnsta lofthæð 8 metrar. Engar burðarsúlur. Mjög 

auðvelt og ódýrt er að breyta húsinu, t.d. að fjölga eða fækka hurðum og gluggum, eða 

skipta í minni einingar. Fjöldi bílastæða. Laust strax. Ekkert áhvílandi. Selst í einu eða 

tvennu lagi, eða stórum einingum. Hagstætt verð. Einkasala.



til sölu

| SMÁAUGLÝSINGAR | 

BÍLAR &
FARARTÆKI

NISSAN Patrol gr. Árgerð 2008, ekinn 
75 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.490.000. Rnr.990379.

MERCEDES BENZ E 200 ngt metan.. 
Árgerð 2012, ekinn 52 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 6.990.000. 
Rnr.160482.

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

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

DODGE Ram 2500 Power Wagon 4x4 
Metan. Árg 2006, ekinn 62 Þ.MÍLUR, 
bensín, sjálfsk, leður, lúga, læsingar 
omfl, Öflugur jeppi, Ásett verð 
3.490.000. Rnr.192321. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

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

Til sölu Toyota Rav, árg. 2004. 
Sjálfskiptur, bensín. EK. 118 þús. Ný 
smurður og skoðaður 2014. Listaverð 
1360 þús tilboð 1 milljón staðgreitt 
Áhugasamir hafið sambandið í síma: 
692 0022.

Toyota Landcruiser 120 GX 
Árg.10.2003. Ný skoðaður, 
dráttarbeysli. Ek. 168 þús. Ath. skipti á 
ódýrari. Uppl. í síma 869 1122.

TIL SÖLU 2 RÚTUBÍLAR.
Man árgerð 2005, sætafjöldi 

33+1+1. Nýlega yfirfarin vél, allt 
nýtt í kúplingu. Ekin 340 þús.
Bens Sprinter, árgerð 2010, 

20 manna.
Upplýsingar í síma 868 3539 

(Árni) eða 892 3126 (Eyjólfur)

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Fellihýsi

 Lyftarar

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

 Varahlutir

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

EÐAL PARTAR
Eigum varahluti í margar tegundir 
af Mercedes Benz og marga fleiri 
bíla. Kaupum bíla til uppgerðar og 
niðurrifs. Opið frá kl. 10-18 virka daga. 
Auðbrekka 4 (bakvið) S. 555 1159.

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

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

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

 Bátar

STRANDVEIÐIBÁTUR 
TIL SÖLU: 

 GOTT STAÐGREIÐSLUVERÐ 
EÐA 70% SELJANDALÁN.

m.b. Bjarmi HF-368, (6908). Lengd 8,9 
m.. gerð: Mótun. Vél: Yanmar 190 hö. 
árgerð 1997. Keyrð 1.900 tíma. 3 DNG 
rúllur. Báturinn er í Hafnarfirði. Uppl. í 
s. 897 4707 (Svavar)

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

 Bílaþjónusta

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

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

 Hreingerningar

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

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

 Bókhald

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

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

 Málarar

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

 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

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.

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

 Spádómar

MIÐLA TIL ÞÍN, ÞVÍ SEM 
ÞEIR SEM FARNIR ERU 

SEGJA MÉR UM FRAMTÍÐ 
ÞÍNA.

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

IVECO-MAGIRIUS
EURO TR. 380-8X4 ÁRGERÐ 2001

KW/PS/MOTOR   
279/379/EURO 3

HEILDARÞUNGI  
32,000 KG

HLASSÞUNGI    
18,330 KG

HIAB 166 E-5 DUO.XS

VERÐ 8.850.000   
ÁN VSK

Uppl. Í s. 893 0003

TIL SÖLU

MÁNUDAGUR  29. apríl 2013 3smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Rafvirkjun

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

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

 Önnur þjónusta

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

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

Ungnautakjöt beint frá býli. Hakk, 
gúllas, snitsel og steikur. 1850.-kr/kg 
www.myranaut.is s. 868 7204.

Lausfrystar, kæli- og frystiklefar. 
Hægt er að fá klefana með eða án 
vélakerfis. Íshúsið ehf, www.ishusid.is, 
S:566 6000.

Öflugir loftskipti blásarar. Úrval barka 
og tengja. Verð frá 29.900 m vsk. 
Íshúsið ehf, www.ishusid.is, S:566 
6000.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.

Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854 

www.siggaogtimo.is

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

 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.

 Sjónvarp

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

 Verslun

 Heilsuvörur

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

 Námskeið

ICELANDIC, NORSKA I , II & III og H 
f. fólk í HEILBRIGÐISGEIRA. Enska, 
spænska. Aukatímar í stærð,- eðlis- 
og efnafræði. STARTING- BYRJA: 
6/5, 3/6. All year/Allt árið, Mornings/
Evenings-Kvölds/Morgna. 4 week 
x 5 days a week/ 4 vikur x 5 í viku. 
Fullorðinsfræðslan Ármúla 5, s 
5881160. www.iceschool.is.

 Ökukennsla

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

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

GISTIHEIMILI - 
GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS

1-2 manna herb. á Funahöfða 
17a og 19 og Dalshraun 13 

Hfj. Rooms for 1-2 persons in 
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj.
Uppl/info í S. 824 4535. frá kl. 
10-20. www.leiguherbergi.is

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

 Húsnæði óskast

Hæhæ, ég er 46. ára karlmaður óska 
eftir rúmgóðu herb. helst á svæði 101 
þó ekki skilyrði. Greiðslugeta 30-50 
þús á mán. S 778 7680

Vantar góða 3-4ra herb. íbúð á leigu 
strax(verður að vera á 1. hæð eða 
lyfta). Helst í 108 eða nágrenni. 
Erum 3ja manna fjölskylda. Róleg og 
reglusöm. Skilvísar greiðslur og góð 
meðmæli. Uppl. í s. 892 6912.

 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.

Til leigu 150fm Iðnaðarhúsnæði 
á skemmuvegi í Kóp, Stórar 
innkeyrsludyr, lofthæð tæpir 4m, uppl. 
í síma: 699 0778.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

 Bílskúr

Óska eftir bílskúr til leigu. Upplýsingar 
í síma: 699-6762 eða www.
gluggahreinsir.is Tómas

ATVINNA

 Atvinna í boði

KOKKUR EÐA VANUR 
MATREIÐSLUMAÐUR

óskast á meðalstórt veitingahús á 
höfuðborgarsvæðinu.
Umsóknir sendist á 

thjonusta@365.is merkt 
„veitingahús”

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

Yfirvélstjóri óskast á rækjubát, 
lágmarksréttindi, 750kw. Uppl. í s. 
852 8202.

Stýrimaður óskast og einnig vantar 
vélavörð á Sæfara ÁR 170 sem fer á 
rækjuveiðar. Vélastærð 465 kw. Uppl. 
í s. 852 3233 & 852 0113 einnig á: 
saefari170@gmail.com

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

 Atvinna óskast

Sveitarfélagið Ölfus

FRAMKVÆMDALEYFI byggt á 
reglugerð nr. 772/2012.

1. Framkvæmdaleyfi fyrir lagfæring á Hringvegi (1-d8), 
frá hringtorginu við Hveragerði að Hamragilsvega-
mótum, innan lögsagnar Ölfuss.

Skipulagsnefnd Sveitarfélagsins Ölfuss hefur sam-
þykkt umsókn Vegagerðarinnar um leyfi til lagfæringar 
á Hringvegi (1-d8), frá hringtorginu við Hveragerði að 
Hamragilsvegamótum, þá framkvæmd sem er inna 
lögsagnar Sveitarfélagsins Ölfuss. Bæjarstjórn Ölfuss 
staðfesti niðurstöðuna á fundi sínum. Samþykktir eru 
framlagðir yfirlitsuppdrættir og afstöðuuppdráttur, 
unnin af Vegagerðinni auk framkvæmdalýsingar og 
framkvæmdaáætlunar. 
Framkvæmdaleyfið með fylgigögnum er á heiðasíðu 
Ölfuss, www.olfus.is.

1. Yfirlitsmynd, Hringvegur, Hamragilsvegur-Hveragerði. 
2. Minnisblað um vegtengingar á Hellisheiði dags.  

21.12.2012.
3. Teikning af frágangi námu í Hveradalabrekku. 
4. Yfirlitsmynd af vegi að Skíðaskálanum í Hveradölum frá 

Hamragilsvegi.
5. Umsögn Orkuveitu Reykjavíkur dags.  1. febrúar 2013.
6. Álit Skipulagsstofnunar liggur fyrir. Framkvæmdin er í 

samræmi við gildandi Aðalskipulag Ölfuss, 2002-2014 og 
einnig staðfest endurskoðað aðalskipulag 2010-2022.

Fyrir liggur matsskýrsla frá júní 2009 fyrir framkvæmdinni 
í heild sem náði til lagfæringar á veginum frá Hafravatni 
að hringtorginu við Hveragerði. 

2. Framkvæmdaleyfi fyrir efnistöku í Bolaöldum, Ölfusi. 
Skipulagsnefnd Sveitarfélagsins Ölfuss hefur samþykkt 
umsókn Bolaöldur ehf um framkvæmdaleyfi fyrir efnis-
töku að heildarmagni 6 milljónir rúmmetra í Vífilfelli/
Bolaöldum. Bæjarstjórn Ölfuss staðfesti niðurstöðuna á 
fundi sínum. Samþykktir eru framlagðir yfirlitsuppdrættir 
og gögn unnin af Verfræðistofunni Eflu. Efnistakan hefur 
fengið meðferð skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum 
nr. 106/2000.
Efnistakan er í samræmi við staðfest aðalskipulag Ölfuss 
2010-2022. 
Framkvæmdaleyfið með fylgigögnum er á heiðasíðu 
Ölfuss, www.olfus.is.

1. Yfirlitsmynd, er sýnir námasvæðið. Í matsskýrslu er yfir-
litsmynd og einnig liggur fyrir deiliskipulag.

2. Afstöðuuppdráttur er á deiliskipulagsuppdrætti.
3. Greinargerð með lýsingu á framkvæmd og hvernig 

framkvæmd fellur að gildandi skipulagsáætlun og mati 
á umhverfisáhrifum.  

a. Lýsing á framkvæmdinni er að finna í kafla 2 í 
matsskýrslu og á deiliskipulagsuppdrætti.

b. Aðalskipulag Ölfuss var staðfest 21. septem-
ber 2012. Afmörkun fyrirhugaðrar efnistöku 
er í samræmi við gildandi aðalskipulag (náma 
E1), þar er gert ráð fyrir að vinnanlegt efni í 
námunni sé 6-7 milljónir rúmmetra.

c. Afmörkun, vinnsluáætlun og annað í deili-
skipulagi Bolaöldunámu er í samræmi við 
efnistökuna eins og hún hlaut umfjöllun í mati á 
umhverfisáhrifum og ósk um framkvæmdaleyfi. 
Áætlað rúmmál vinnanlegs efnis er  leiðrétt í 
auglýstu deiliskipulagi, og er óveruleg breyting.

d. Á bls. 10 í áliti Skipulagsstofnunar um mat á 
umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar má sjá 
hvernig framkvæmdin fellur að mati á umhverf-
isáhrifum.

4. Matsskýrsla efnistöku í Bolaöldum Í Ölfusi, dagsett 6. 
janúar 2011.

5. Álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum 
námunnar, dagsett 1. mars 2011.

6. Deiliskipulag Bolaöldunámu dagsett 23.03.2006. 
Deiliskipulag yfirfarið og lagfært með umhverfisskýrslu.

7. Deiliskipulagið auglýst að nýju frá 14. janúar 2013 til 25. 
febrúar 2013.

Kærufrestur á framkvæmdaleyfunum er einn mánuður, 
30 dagar, talið frá 29. apríl 2013.

f.h. Sveitarfélagsins Ölfuss
Sigurður Jónsson

skipulags- og byggingarfulltrúi Ölfuss

tilkynningar

Save the Children á Íslandi
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OG HOLLTÓDÝRT

fyrir

fjölskylduna

1349kr.
kg

  Verð áður 1798 kr. kg
  Ýsa í raspi

r 1177777799888  kr 111777777777997711777799987799999888999888 k
ii

2555%22252525525555
afsláttur

Samfylkingin sat í ríkis-
stjórn tvö kjörtímabil í röð og 
kannski var þetta bara orðið 
ágætt. Vissulega var þetta verri 
útreið en flokkurinn átti skilið 
– það var nánast eins og það 
væri orðið nýjasta tískuæðið í 
landinu að kjósa ekki Samfylk-
inguna. 

Stundum var eins og Samfylk-
ingin stæði ekki einu sinni sjálf 
með sér. Flokknum var leyft að 
klofna og virtist forystan láta 
sér það vel líka, enda með allan 
hugann við halla ríkissjóðs. 
Undir lokin var Samfylking-
in orðin eins og svarti riddar-
inn í Monty Python-myndinni. 
Fyrst fór vinstri armurinn yfir 
í VG, svo hægri armurinn í 
BF, loks fór umbótaarmurinn í 
Lýðræðis vaktina – maður beið 
bara eftir því Samtök frjáls-
lyndra og vinstri manna væru 
endurvakin. Allir á útleið og á 
meðan var naumast litið upp 
vegna þess að forystan var að 
kljást við halla ríkissjóðs, stóð 
með fingurinn í gatinu, líka 
löngu eftir að orðið var þurrt 
hinum megin. 

Frumskylda formanns Sjálf-
stæðisflokksins er talin vera 
sú að halda þeim sundurleita 
söfnuði saman. Sú hugsun blasir 
ekki beinlínis við hjá Samfó.

Fleira? Að færast of mikið 
í fang með þeim áformum að 
breyta öllu sem aflaga hefði 
farið á Íslandi síðastliðin hundr-
að ár – á fjórum árum. Í kjöl-
farið skortur á einbeitingu og 
hreinlega þreyta, svo að bolt-
arnir á lofti hrundu niður einn 
af öðrum og flokkurinn staddur 
í ósigrinum miðjum löngu fyrir 
kosningar þrátt fyrir heims-
frægan árangur í baráttunni við 
halla ríkissjóðs. 

Svona má nú jagast. En 
gleymum því samt ekki að 
margt fólk var þakklátt 

Jóhönnu, eins og henni var 
eftir minnilega sýnt daginn 
fyrir kjördag og megi sú bjarta 
mynd lifa lengi í hugskoti henn-
ar og Jónínu. 

Virkjun Framsóknar
Fleira? Þetta óljósa sem öllu 
breytir: Andrúmsloftið. Þetta 
snerist víst um „heimilin“. Ha 
heimilin? sögðu vinstri menn 
og fóru strax að tuða um van-
skilavillur í Arnarnesi eins og 
þeim væri á undarlegan hátt 
alveg sama um vanda fólks. 
Þetta snerist nefnilega um fólk í 
vanda; venjulegt fólk sem horfði 
á húsnæðislánin sín breytast í 
stökkbreyttan hrylling á meðan 
bankar tilkynntu hlaunagleiðir 
um methagnað og skilanefnd-
arnar voru eins og furstadæmi 
fólks á geimfræðilegu kaupi 
sem afskrifaði skuldir af því 
meira veglyndi sem skuldar-
inn átti það síður skilið. Dag-
legar fréttir af afskriftum auð-
manna dundu á fólki innan um 
sögur af ógæfu og eignamissi, 
ríkisstjórnin harmaði það og 
lagði niður enn eitt stöðugildið á 
Landspítalanum. 

Hvað gerir fólk þá annað en 
að gnísta tönnum? Það reynir 
að hætta því. Það reynir að sjá 
ljósið, reynir að leggja rækt við 
fornar dyggðir, ganga á fjöll, 
prjóna, safna skeggi, sníða sér 
stakk eftir vexti – finna sig. Það 
reynir að vera jákvætt. Reiðin 
kraumaði undir en beindist gegn 
stjórnarflokkunum sem voru 
taldir hafa svikið fyrirheit sín 
um jöfnuð og leiðréttingu á frám-
unalegum lánahækkunum – en 
sýndu eigendum Icesave-reikn-
inganna ólíkt meiri skilning. En 
reiðin sem tjáningarmáti var að 
hverfa. Smám saman fækkaði í 
röðum þeirra sem töldu sig eiga 
réttinn til reiðinnar á Austur-
velli uns þar voru bara eftir tveir 
einkennilegir menn að lemja 
hvor í annars tunnu.

Fólk vildi baráttuanda en 
ekki reiði, uppbyggingu en ekki 
niður rif, von en ekki hatur. 
Þessa sérstöku orku þjóðar sem 
orðið hafði fyrir miklu áfalli 
tókst Framsóknarmönnum 
öðrum betur að virkja. 

Hin mikla íslenska sekt
Icesave breytti öllu. Niður-
staðan í Icesave-dómsmálinu 
setti meira að segja í uppnám 
alla orðræðu eftirhrunsár-
anna vegna þess hversu vinstri 
menn hengdu sig í aðra niður-
stöðu en fékkst að lokum. Allt 
í einu fannst fólki að hin mikla 
íslenska sekt væri gufuð upp, til 
væri eitthvað sem héti „málstað-
ur Íslands“ og að ríkisstjórnin 
hefði ekki staðið með þeim mál-
stað og stoðaði þá lítt að reyna 
að útskýra að ekki hefði feng-
ist nein lánafyrirgreiðsla nema 
gegn fyrirheitum um samninga 
um Icesave og án lánafyrir-
greiðslu hefði ekki verið hægt að 
greiða laun hér á landi; samfé-
lagið hefði í raun og veru hrunið. 

Fleira? Í kjölfar dómsins um 
Icesave var allt í einu eins og 
ekki væri til sú fráleita firra 
sem Framsóknarmenn gátu ekki 
látið hljóma eins og raunhæfan 
kost: „Já já, þið sögðuð þetta nú 
líka um Icesave …“ sögðu þeir 
góðlátlega við öllum mótbárum 
og blikkuðu kjósendur en vinstri 
menn rifu hár sitt milli þess 
sem þeir spurðu eins og ráð-
þrota kennari: Var ég ekki búinn 
að margreyna að útskýra þetta 
fyrir ykkur? 

Við gegn þeim: allt í einu voru 
það Framsókn og kjósendur 
gegn sjálfskipuðu menningar-
vitunum.

Framsókn seldi okkur draum-
inn á ný. Það er draumurinn um 
Ísland. Það er draumurinn um 
hinar hagstæðu raðgreiðslur 
milli ólíkra tilverustiga. Það er 
draumurinn um líf í húsi á mörg-
um hæðum, garði með blómum, 
hundi og bílastóði úti á hlaði, 
ótal gjaldmiðla eftir hentugleik-
um og hlutabréf í sólarlaginu. 

Samfylkingarblús
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Frumskylda for-
manns Sjálfstæðis-

flokksins er talin vera sú 
að halda þeim sundurleita 
söfnuði saman. Sú hugsun 
blasir ekki beinlínis við hjá 
Samfó.
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„Ég var með „brunch“ í gær fyrir nán-
ustu vini og fjölskyldu. Það mættu 
um fimmtíu manns og ég lét Nauthól 
græja þetta fyrir mig, þetta var of 
mikið fyrir litlu íbúðina mína,“ segir 
Rúnar Freyr Gíslason, leikari og mark-
aðsstjóri hjá SÁÁ. Hann fagnar fjöru-
tíu árum í dag og viðurkennir að hann 
eigi erfitt með að trúa því að hann sé 
orðinn svo gamall. 
Aðspurður segist Rúnar Freyr ekki 
vera mikið afmælisbarn og lengi vel 
gekk honum illa að halda upp á afmæl-
isdaginn. „Í gamla daga voru allir allt-
af í prófum á þessum tíma og ég gat 
aldrei gert neitt til að halda upp á dag-
inn. En svo eftir að maður hætti í skóla 
varð auðveldara að fagna afmælisdeg-
inum. Ég hélt upp á þrítugsafmælið 
mitt, þá bauð ég góðum hópi í veislu 

og það var rosalega gaman. En í gegn-
um tíðina hafa afmælisdagarnir verið 
litaðir af annríki.“
Rúnar Freyr viðurkennir að honum 
þyki skrítið að hugsa til þess að hann 
sé orðinn fertugur. „Ég trúi þessu eig-
inlega ekki, mér finnst alltaf eins og ég 
sé ekki deginum eldri en tvítugur enda 
held ég að ég hafi hætt að þroskast 
þá,“ segir hann og hlær. „Mér fannst 
æðislegt að verða þrítugur því þá var 
maður hættur að vera barn og kominn 
í fullorðinna manna tölu og fólk kom 
þannig fram við mann. Núna hugsa ég 
bara: Vá, þetta er svakalegt.“
Rúnar Freyr fer með hlutverk í leik-
verkinu Englum alheimsins sem sýnt 
er í Þjóðleikhúsinu um þessar mund-
ir. Verkið hefur fengið frábæra dóma 
og segist Rúnar ekki sjá eftir því að 

hafa tekið að sér hlutverkið. „Ég leik 
besta vin Páls, sem er vel við hæfi því 
Atli Rafn [Sigurðsson] sem leikur Pál 
er einn af mínum bestu vinum. Ég var 
beðinn um að hoppa inn í hlutverkið 
með stuttum fyrirvara og sé alls ekki 
eftir því að hafa slegið til, það er sjald-
an sem manni gefst færi á að taka þátt 
í sýningu sem hreyfir svo við fólki. 
Þegar maður sér fólk gráta, hlæja og 
finna til samkenndar, allt á tveim-
ur klukkustundum, þá man maður af 
hverju maður vildi gerast leikari, þetta 
er alveg töfrum líkast,“ segir afmælis-
barnið að lokum. sara@frettabladid.is

Bauð vinum í dögurð
Rúnar Freyr Gíslason leikari fagnar fertugsafmæli sínu í dag. Hann segir að í gegnum 
tíðina hafi  afmælisdagar hans verið litaðir af miklu annríki.

BAUÐ Í „BRUNCH“  Rúnar Freyr Gíslason fagnar fertugsafmæli sínu í dag. Hann segist vart trúa því að hann sé orðinn þetta gamall. 

Óeirðir brutust út í Los Angeles í kjölfar 
þess að fjórir lögregluþjónar voru sýknaðir 
eftir að hafa gengið í skrokk á Rodney King, 
þeldökkum verkamanni. Forsaga málsins 
var sú að 2. mars árið 1991 óku King, Bryant 
Allen og Freddie Helms heim eftir að hafa 
neytt áfengis. King var undir stýri og ók of 
greitt. Þegar lögreglumenn gáfu King merki 
um að stöðva bifreið sína jók hann hraðann 
og upphófst mikill eltingaleikur á götum 
Los Angeles. Þegar King loks stöðvaði bílinn 
gengu lögreglumennirnir Stacey Koon, 
Laurence Powell, Timothy Wind, Theodore 

Briseno og Rolando Solano í skrokk á 
honum á meðan aðrir laganna verðir stóðu 
aðgerðarlausir hjá.

Atvikið náðist á myndband, sem var sýnt 
um allan heim og vakti gífurleg viðbrögð. 
Þegar sýknudómur féll í máli lögreglu-
mannanna hópuðust þúsundir af reiðum 
þeldökkum Bandaríkjamönnum saman og 
óeirðir brutust út. Alls létust 53 í óeirðun-
um, 2.000 manns slösuðust og yfir 10.000 
manns voru handteknir, en óeirðirnar stóðu 
yfir í sex daga.

 Heimild: wikipedia.org

ÞETTA GERÐIST: 29. APRÍL 1987

Sýknudómur í máli Rodneys King

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

Ástkær móðir okkar, 

MARGRÉT HANSEN

lést á hjúkrunarheimilinu Eir sunnudaginn 
21. apríl. Jarðarförin fer fram frá 
Landakotskirkju þriðjudaginn 30. apríl 
klukkan 15.00.

Stefán Bersi Marteinsson og Erla María Marteinsdóttir

  Mér finnst alltaf eins og 
ég sé ekki deginum eldri en 

tvítugur

Hvatningarverðlaun garðyrkjunnar sem Landbúnaðarhá-
skóli Íslands veitir árlega voru afhent á sumardaginn 
fyrsta. Einar Pálsson og Kristjana Jónsdóttir í Sólbyrgi í 
Reykholtsdal hlutu þau að þessu sinni og það var Katrín 
Jakobsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, sem 
afhenti þau í Garðyrkjuskólanum að Reykjum. 

Einar og Kristjana keyptu garðyrkjustöðina Sólbyrgi 
árið 2008 er þau tóku fluttu frá Vestmannaeyjum í Borgar-
fjörð með þrjú börn. Þau höfðu varla stigið inn í gróðurhús 
áður en þau komu þangað en nú rækta þau agúrkur, tómata, 
gulrætur og jarðarber.   Heimild/Skessuhorn  

Ræktendur 
verðlaunaðir
Hjónin Einar Pálsson og Kristjana Jónsdót-
tir í Sólbyrgi í Reykholtsdal hlutu hvatnin-
garverðlaun garðyrkjunnar 2013. 

ATHAFNAFÓLK  Einar og Kristjana eru hvött til að halda áfram á 
sömu braut.  MYND/ÁSKELL ÞÓRISSON

Sameiningartákn eða sundrungarafl nefnist erindi Stein-
unnar Guðmundardóttur, þjóðfræðings og safnkennara við 
Þjóðminjasafn Íslands, um Söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva klukkan 12 á morgun, þriðjudaginn 30. apríl. 
Steinunn fjallar um upphaf keppninnar, vinsældir hennar 
og orðspor. 

Samsæriskenningar sem hafa loðað við keppnina verða 
ræddar og þeirri spurningu velt upp hvort hún stuðli frekar 
að sameiningu eða sundrungu Evrópuþjóða. Fyrirlesturinn 
er öllum opinn og ókeypis.

Eurovision-erindi
Erindi um Söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva verður fl utt kl. 12 á morgun, í 
fyrirlestrasal Þjóðminjasafnsins.

FULLTRÚAR 
ÍSLANDS 
2012  Gréta 
Salóme 
og Jón 
Jósep voru 
glæsileg í 
Eurovision í 
fyrra. 

Gloria, eitt vinsælasta kórverk Vivaldis verður flutt á vortón-
leikum Kammerkórs Mosfellsbæjar í Háteigskirkju miðvikudag-
inn 1. maí klukkan 16. Einnig eru verk eftir mörg önnur tónskáld á 
efnisskránni. Einsöngvarar verða Auður Guðjohnsen, Ásdís Arn-
alds, Heiðrún Kristín Guðvarðardóttir og Viktor A. Guðlaugsson. 

Tónleikarnir eru haldnir í samvinnu við félaga úr Sinfóníu-
hljómsveit áhugamanna og leika þeir með í Gloriunni og nokkrum 
völdum verkum. Kórstjóri er Símon H. Ívarsson en aðrir hljóð-
færaleikarar eru Reynir Bergmann Pálsson á hljómborð, Ívar 
Símonarson á gítar, Hrafnkell Sighvatsson og Ívar Símonarson á 
slagverk. 

Miðar eru seldir við innganginn og einnig er hægt að kaupa þá í 
forsölu hjá kórmeðlimum. Miðaverð er. 2.000 krónur 
Nánari upplýsingar eru að finna á http://www.simnet.is/kammer-
kormos

Flytja eitt vinsælasta kórverk Vivaldis
Vortónleikar Kammerkórs Mosfellsbæjar verða haldnir í Háteigskirkju 1. maí.

KAMMERKÓR MOSFELLSBÆJAR  Syngur á degi verkalýðsins 
í Háteigskirkju.

RODNEY 
KING



Hágæða pookkallaauussaarr  rryykkssuugguuuuurrr,,,, 

mjöög öflugaar hhaannddrryykkssuugguur 

og hlljjóðláátarr gglæssiillleeggaarr 

viftur. FFFyyyrrirr þáá seemm vviilljjaa 

aaðeins þaaððð bbbbeestta.

SeSeSeSeS m m m m m vevevevevevevev rkrkrkrkrkfrfrfrfrfræðæðæðæðæððæðæððininnnggagag rrr veveverðrðrðumumum v v viððiðið a aaðð ð sjsjsjjááá á hahahaandnddananananannn vvviðiððið n n úvúvverererananandididid tt tttækækækækninininin  o o ooggggg gg g sspsspss yryrjajajaaja
hvort til séu beettri i lalaususninirr. ÞÞaðað e er r ííí raraunun ddririfkkkraaftftf ururininn n hjhjáá DyDysosonn – nýný h hugugsun sem
leysir hversdagsleg vandamál. „Ég fann upp og þróaði Dyson Cyclone tæknina 
á þessum forsendum. Ég vissi að það hlyti að vera betri leið en gamla stíflaða 
tæknin. Einhverjum 5.127 frumgerðum síðar, hafði ég lausnina.“

JAMES DYSON
uppfinningarmaður
cyclone vacuum
tækninnar

15% KYNNINGAR
AFSLÁTTUR
Í APRÍL
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BAKÞANKAR 
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KROSSGÁTA

PONDUS Eftir Frode Øverli

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

MYNDASÖGUR

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

HRAÐI
Kveikir á sér á 2 sekúndum.  

Intel i7 örgjörvi.  128GB Solid State.

FEGURÐ
Hringburstuð stálumgjörð.  

Framúrskarandi verðlaunahönnun. 

ZENBOOK™

LÁRÉTT
2. snap, 6. umhverfis, 8. orlof, 9. gras, 
11. frá, 12. langt op, 14. kk nafn, 16. 
vörumerki, 17. fæða, 18. hylli, 20. 
gangflötur, 21. skrifa.

LÓÐRÉTT
1. ló, 3. hvort, 4. hindrun, 5. tilvist, 7. 
sætuefni, 10. námsgrein, 13. kvk nafn, 
15. svall, 16. aum, 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. betl, 6. um, 8. frí, 9. sef, 
11. af, 12. klauf, 14. agnar, 16. ss, 17. 
ala, 18. ást, 20. il, 21. rita. 

LÓÐRÉTT: 1. kusk, 3. ef, 4. trafali, 5. 
líf, 7. melassi, 10. fag, 13. una, 15. rall, 
16. sár, 19. tt.

Jæja, Jói! 
Hvað viltu 

gera í dag?

Dansa við 
Kylie Minoque 

og borða 
djúpsteiktan 

kjúkling!

Hárlengingar 
elskan!Eru 

mögu-
leikar?

Je minn 
eini!

Pff! Unglingspiltar eru bara með 
einn hlut á heilanum!

Karate- 
skóli 
Ása

Inn Út

Gjörið þið svo 
vel! Umhverfis-

vænt nesti!

Allt er umhverfisvænt, 
endurvinnanlegt eða ætt!

Húrra 
fyrir því. 

Mér finnst fullorðnir vera 
sætir þegar þeir reyna 

að legg ja sig fram.

Jebb! 
Látum 

það 
flakka! 
Snapp, 
snapp!

Já, það er 
svo sem 

möguleiki....

Jæja, myndum við 
ekki öll vilja það! 
Kamilla nefndi eitt-
hvað um taglið, eigum 
við að láta það fjúka?

Þegar þessi pistill er skrifaður eiga kosn-
ingar til Alþingis 2013 eftir að fara 

fram. Þegar þú hins vegar lest þessi orð 
eru þær afstaðnar og ný ríkistjórn yfir-
vofandi. Mig grunar sterklega, byggt bæði 
á skoðanakönnunum og reynslu minni af 
kosningum, að það sé ekki sú ríkistjórn 
sem ég kaus mér eða óska helst.Sem mér 
finnst vægast sagt hvimleitt.

ÞETTA er ekki í fyrsta skipti sem ég upp-
lifi að vera á öndverðum meiði við þorra 
þjóðarinnar. Ég valdi ekki forsetann okkar, 

ég botna ekkert í áhangendum Framsókn-
ar- eða Sjálfstæðisflokksins og mér 

finnst lagið „Ég á líf“ í skásta falli 
kvalafullt.

EF ég hins vegar ber skoðanir 
mínar saman við yfirlýsingar vina 
minna á internetinu, umræður við 

fjölskylduborðið og í vinnunni sé ég 
að ég er hreint ekki ein, sem er ágætis 

hughreysting. Þannig er ég sam-
dauna nærumhverfi mínu og 

það mér. En veruleiki minn 
og minna er ekki allra og 
skoðanir minna nánustu 
endurspegla á engan hátt 
skoðanir eða vilja meirihluta 
þjóðarinnar. Mitt Ísland vill 
hverfa frá þeirri hugmynda-
fræði sem gilti fyrir hrun í 

orði og á borði, þráir jöfnuð og 
réttlátt sam félag, setur nátt-

úruna alltaf ofar tímabundnum 
efnahags legum ávinningum og 

finnst Sigmundur Davíð frekar mikill lúði. 
Hitt Ísland kýs annað. 

ÞESSI gjá veldur því stundum að mér 
finnst ég ekki eiga neitt sameiginlegt með 
stórum hluta samlanda minna því snerti-
fletir okkar virðast ekki breiðari en svo að 
líklega förum við öll að minnsta kosti einu 
sinni í Kringluna fyrir jólin. Það er þó ekki 
þar með sagt að ég geti skráð mig úr sam-
félaginu, dæmt það og fyrirlitið eða kallað 
eflaust ágætis menn lúða. Þannig batnar 
ekkert og okkur mun aldrei takast að senda 
gott lag í Eurovision.

ÞESS í stað ætla ég að fagna því að búa í 
samfélagi þar sem öndverðar skoðanir fá 
að þrífast og vona að ákvarðanir á nýju 
Alþingi muni felast í að komast að bestu 
mögulegu niðurstöðu. Því samfélag er sam-
tal en ekki keppni í að þröngva sínu fram 
og stundum verður maður að gefa eftir 
til að geta verið saman. Þannig breikkar 
mitt Ísland og hitt Ísland og okkar Ísland 
stækkar.

ÉG hef samt enga trú á því að Framsókn 
geti efnt loforð sín stórslysalaust og ég mun 
aldrei sætta mig við stóriðjustefnu hennar. 
En ég er ekki búin að gefa samtalið upp á 
bátinn. Ég geri meira gagn með afstöðu 
en sem óvirkur fýlupoki. Einmitt þess 
vegna ætla ég að horfa á Söngvakeppni 
evrópsku sjónvarpsstöðvanna, því þó fram-
lag okkar í ár sé kraftglatað og þó ég viti 
að við munum tapa þá er Eurovision samt 
fabjúlöss. 

Mitt Ísland og hitt Ísland



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

IN MEMORIAM (L) 18:00

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

THE HUNT (JAGTEN) (12) 17:50, 20:00, 22:10

DÁVALDURINN (16) 22:10

SLÓ Í GEGNA 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

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

AKUREYRI

H.S. - MBL

WALL STREET JOURNAL

TIME

T.K., KVIKMYNDIR.IS

H.V.A. FRÉTTABLAÐIÐ

EMPIRE

HOLLYWOOD REPORTER

IRON MAN 3 3D 5.20, 8, 10.10, 10.40(P)
LATIBÆR 6
G.I. JOE 2 3D 8

OBLIVION 5.30, 8
SCARY MOVIE 5 10.30

Empire Hollywood reporter

T.K. - Kvikmyndir.is H.V.A - FBL

5%

-H.S., MBL

G.H.J., RÚV        

NÝ ÍSLENSK SPENNUMYND 
BYGGÐ Á SAMNEFNDRI 

METSÖLUBÓK. MYND SEM 
ENGIN MÁ MISSA AF!

-H.V.A., FBL

“FÍNASTI FUGL”

FRÁBÆR SPENNUMYND MEÐ HALLE 
BERRY Í AÐALHLUTVERKI

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

- H.S.S., MBL

FALSKUR FUGL KL. 6 14
OBLIVION KL. 10    12   /    THE CALL  KL L. 8 - 10 16
SCARY MOVIE 5 KL. 8 14
LLATIATILLLL BÆRBÆR KKLL. 6. 6 L

PAPP SSION KL. 5.45 - 8 - 10.15  16
THE CALL KL. 8 - 10.10  16
NABUCCO ÓÓPERA KL. 6.15 L
FAFF LSKUR FUGL KL. 6 - 8 - 10  14
OBLIVION KL. 9.30   12 / KAPKK RINGEN KL. 5.45  12

THE CALL KL. 5.45 - 8 - 10.15  16
THE CALL LÚXUS KL. 5.45 - 8 - 10.15  16
LATIBÆR KL. 4 L
FAFF LSKUR FUGL KL. 6 - 8  14
SCARY MOVIE 5 KL. 6 - 8 - 10  14
OBLIVION KL. 8 - 10.40  12
G.I JOE RETALATIL ON 3D KL. 10  12
THE CROODS 3D ÍSLÍÍ . TAL KL. 3.30 - 5.45 L
THE CROODS 2D Í ÍSLÍÍ .TAL KL. 3.30 L
FLÓTTINN FRÁ JÖRÐU 2D KL. 3.30 L Brosmild í 

kampavínsboði
Eigendur fatamerkisins Freebird fögnuðu opnun 
verslunar sinnar við Laugaveg um helgina með 
allsherjar kampavínsboði. Fjölmargir lögðu leið sína 
þangað til að berja fagrar fl íkur augum. Hönnuðir 
merkisins eru þau Gunnar Hilmarsson og Kolbrún 
Petrea, sem hafa látið að sér kveða í íslenska tísku-
heiminum gegnum tíðina, meðal annars með rekstri 
verslananna GK og Andersen&Lauth.  

FLOTT  Einar Scheving og Vigdís Rún 
Jónsdóttir.  

FJÖLSKYLDUFJÖR  Söngvarinn Jónsi ásamt konu sinni Rósu og sonum þeirra.
MÆÐGUR  Dísa, eigandi World Class, 
ásamt Birgittu Líf dóttur sinni. 

BROSMILD  Þorgrímur Þráinsson og 
Ragnhildur Eiríksdóttir.

FLOTTAR  Erna Hrund hjá Trendnet.is 
og Díana Bjarna hjá Tiska.is.

GÓÐIR GESTIR  Brandur Gunnarsson, Isabel Mía Gunnarsdóttir, Þórunn Brandsdóttir og Þórunn Högnadóttir.  MYNDIR/ALEXANDERHUGO

STILLTU SÉR UPP  Ellen, Kolbrún, hönnuður Freebird, Ásta og Dagný. 



REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30

Sími 414 1730

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66

Sími 414 1750

104.990
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FARTÖLVUTILBOÐVINSÆL

NÝR INTEL ATOM ÖRGJÖRVI

TOS SAT L 55D 10H 
Ö  i  GB 

i mi i  750GB 
harður diskur.  AMD 
Rad  HD7660G 
sk k r .  Fr r kau . 139.990

KRAFTMIKILL 
A10 ÖRGJÖRVI

M   h í  T shi a ar a m ð 
AMD E2 r r a  6GB i s umi i 

 750GB h rðum diski.  
AMD HD7340 sk k r  
USB3.0  HDMI. 

HVÍT 15 6

99.990

TOS 701HD
mas amas a 17 3  ar a  rr  Ha k mas a

hi a.hii a.  I  r r i  s r 7550GB T shi a.
haharðuur diskur rrir í m dir aarha

iss i a  i .  USB3  HHDMI.

17 3  MEÐ INTEL

17 3

TOS SAT 55D 16

uðuð si uur i uð G si a h uð
m ðm ð hrað irkum I  i3 r r a.  14  ar a m ð
rir i    500 GBG  ss 

m dm diskki.  H  aðð h rðum d
dada u i shraða íí í a da

um USBB3  a 
s a r  m ð HDMI í 
s ar . 

A E N MM3SEK002

99.990

179.990

TOS P 5031
S urs uð rð  as a k s ð i7 

uad r  r r a s  GB i s umi i  
750GB harður diskur. Vidia G F r  GT 640M 
sk k r   Harma  Kard  h a arar. 

i7 MEÐ GEFOR E 
SKJÁKORTI

SILFRRUÐ 14”

49.990

ASU 1025 GRY054S 
ASU 1025 EPIK013S
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… og passar með öllu

www.ms.is
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Fylkismenn hafa gengið í gegnum miklar 
breytingar á milli ára. Sex byrjunarliðsmenn 
frá því í fyrra eru horfnir en í staðinn hafa 
komnir sterkir leikmenn. Ásmundi Arnars-
syni tókst að skila Fylki um miðja deild 
síðastliðið sumar en meiðsli plöguðu 
lykilmenn hjá liðinu allt sumarið. 
Með Tryggva Guðmunds og Viðar 
Örn í framlínunni ættu Fylkismenn 
að vera hættulegir fram á við en 
ekki líklegir til frekari afreka en 
miðjumoðs.

Töluverð bjartsýni er í Lautinni 
fyrir sumarið en sjötta sæti væri 
fín niðurstaða fyrir appelsínugula 
Árbæinga.

Fylkir hafnar í 6. sætiSPÁ FRÉTTA-
BLAÐSINS
2013

➜ STJARNAN
Tryggvi
 Guðmundsson

➜ ÞJÁLFARINN ➜ NÝJU ANDLITIN

➜ HVAÐ ER LANGT SÍÐAN… 
… liðið vann titil – 11 ár … liðið var inn á topp þrjú – 4 ár … liðið spilaði í 
B-deild – 14 ár  … iðið skoraði flest mörk í deildinni – 13 ár … liðið spilaði í     
Evrópukeppni – 3 ár … Fylkismaður fékk silfurskóinn – 11 ár

Ásmundur Arnarsson 
er 41 árs gamall og 
á sínu öðru tímabili 
með liðið. Hann 
hefur líka þjálfað 
Fjölni í tvö tímabil í 
efstu deild. Á að baki þrjú tímabil 
sem þjálfari í efstu deild (66 leikir, 
21 sigur, 39 prósent). 

Tryggvi Guðmundsson (ÍBV)
Viðar Örn Kjartansson (Selfoss)
Pablo Punyed (Fjölnir)
Heiðar Geir Júlíusson (Svíþjóð)
Kristján Hauksson (Fram)
Sverrir Garðarsson (Haukar)

Fylgstu með þessum:
Pablo Punyed –  Getur spilað sem 
bakvörður og á miðjunni.

➜ EINKUNNASPJALDIÐ VÖRNIN ★★★★★ SÓKNIN ★★★★★ ÞJÁLFARINN ★★★★★ BREIDDIN ★★★★★ íSLANDSMEISTARI: ALDREI BIKARMEISTARI: 2 (SÍÐAST 2002)

Það gæti reynst Fylkis-
mönnum happafengur 

að hafa í sínum röðum 
jafnreynslumikinn og 
drífandi leikmann og 
Tryggva. Léttir líka 
pressunni á Viðari Erni 
í fremstu víglínu.

hefst eftir

6
daga
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ÚRSLIT
DOMINO‘S-DEILD KARLA

LOKAÚRSLIT, 5. LEIKUR
GRINDAVÍK - STJARNAN 79-74 (41-33)
Grindavík: Aaron Broussard 25/9 fráköst/5 
stoðsendingar, Samuel Zeglinski 21/6 fráköst/5 
stoðsendingar, Sigurður Gunnar Þorsteinsson 
12/11 fráköst/7 varin skot, Þorleifur Ólafsson 9/6 
fráköst, Davíð Ingi Bustion 5, Jóhann Árni Ólafs-
son 4/4 fráköst, Ólafur Ólafsson 3.

Stjarnan: Marvin Valdimarsson 17/9 fráköst, 
Justin Shouse 14/4 fráköst/7 stoðsendingar, Brian 
Mills 12/11 fráköst, Jovan Zdravevski 10/7 fráköst, 
Jarrid Frye 9, Fannar Freyr Helgason 8/7 fráköst, 
Sæmundur Valdimarsson 4.

Grindavík vann einvígið, 3-2.

N1-DEILD KVENNA

LOKAÚRSLIT, 2. LEIKUR
STJARNAN - FRAM 25-30 (12-15)
Mörk Stjörnunnar (skot): Rakel Dögg Bragadóttir 
8/2 (12/3), Hanna Guðrún Stefánsdóttir 7 (9/1), 
Esther Viktoría Ragnarsdóttir 5 (8), Jóna Margrét 
Ragnarsdóttir 2 (8/1), Þórhildur Gunnarsdóttir 1 
(1), Kristín Clausen 1 (2), Sandra Sif Sigurjóns-
dóttir 1 (3).

Varin skot: Sunneva Einarsdóttir 7 (28/2, 25%), 
Hildur Guðmundsdóttir 5 (14/3, 36%).

Hraðaupphlaup: 11 (Hanna G. 5, Esther 3, Rakel 
Dögg 1, Kristín 1, Sandra Sif 1)

Utan vallar: 4 mínútur.

Mörk Fram (skot): Stella Sigurðardóttir 7 (11), 
Elísabet Gunnarsdóttir 5/5 (5/5), Sunna Jóns-
dóttir 4 (7), Sigurbjörg Jóhannsdóttir 4 (10), 
Marthe Sördal 3 (3), Ásta Birna Gunnarsdóttir 3 
(5), Guðrún Þóra Hálfdánsdóttir 3 (5), Steinunn 
Björnsdóttir 1 (1).

Varin skot: Guðrún Bjartmarz 14/2 (37/4, 38%).

Hraðaupphlaup: 8 (Sigurbjörg 2, Marthe 2, Guð-
rún Þóra 2, Stella 1, Steinunn 1)

Utan vallar: 6 mínútur. 

Staðan í einvíginu er jöfn, 1-1.

MEISTARAKEPPNI KARLA

FH - KR 3-1
 1-0 Atli Guðnason (32.), 2-0 Ólafur Páll Snorrason 
(41.), 3-0 Brynjar Ásgeir Guðmundsson (75.), 3-1 
Emil Atlason (80.).

LENGJUBIKARINN

ÚRSLITALEIKUR KARLA
BREIÐABLIK - VALUR 3-2

ÚRSLITALEIKUR KVENNA
STJARNAN - VALUR 4-0

ÚRSLIT
ENSKA ÚRVALSDEILDIN

MANCHESTER CITY - WEST HAM 2-1
 1-0 Sergio Agüero (28.), 2-0 Yaya Toure (83.), 2-1 
Andy Carroll (94.).

WIGAN - TOTTENHAM  2-2
 0-1 Gareth Bale (9.), 1-1 Emmerson Boyce (11.), 
2-1 C. McManaman (49.), 2-2 Boyce, sjálfsm. (89.).

EVERTON - FULHAM  1-0
 1-0 Steven Pienaar (16.)

SOUTHAMPTON - WEST BROM  0-3
 0-1 Marc-Antoione Fortune (6.), 0-2 Romelu 
Lukaku (67.), 0-3 Shane Long (77.).

STOKE - NORWICH  1-0
 1-0 Charlie Adam (46.)

NEWCASTLE - LIVERPOOL 0-6
 0-1 Daniel Agger (3.), 0-2 Jordan Henderson (17.), 
0-3 Daniel Sturridge (54.), 0-4 Sturridge (60.), 0-5 
Fabio Borini (74.), 0-6 Henderson (76.).

CHELSEA - SWANSEA 2-0
 1-0 Oscar (43.), 2-0 Frank Lampard, víti (45.).

ARSENAL - MANCHESTER UNITED 1-1
 1-0 Theo Walcott (2.), 1-1 Robin van Persie, víti (44.).

READING - QPR 0-0

STAÐA EFSTU OG NEÐSTU LIÐA
Man. United  34  27  3  4  78-35  84
Man. City  34  21  8  5  61-31  71
Arsenal  34  18  9  7  65-35  63
Chelsea  33  18  8  7  66-35  62
Tottenham  34  18  8  8  60-43  62
Everton  35  15  14  6  52-38  59
Liverpool 35 14 12 9 67-42 54

Norwich  35  8  14  13  33-54  38
Sunderland  34  9  10  15  38-45  37
Newcastle  35  10  7  18  43-66  37
Aston Villa  34  8  10  16  36-63  34
Wigan  34  8  8  18  39-62  32
QPR  34  4  12  18  29-56  24
Reading  34  5  9  20  37-65  24

MEISTARADEILD EVRÓPU

FJÓRÐUNGSÚRSLIT, 2. LEIKUR
BARCELONA - ATLETICO MADRID 32-24
Barcelona vann samanlagt, 52-49.

VESZPREM - KIEL 29-28
 Aron Pálmarsson skoraði þrjú mörk fyrir Kiel og 
Guðjón Valur Sigurðsson tvö. 

Kiel vann samanlagt, 61-59.

KIELCE - METALURG 26-15
 Þórir Ólafsson skoraði eitt mark fyrir Kielce.

Kielce vann samanlagt, 53-40.

HAMBURG - FLENSBURG 25-23
 Arnór Atlason skoraði eitt mark fyrir Flensburg en 
Ólafur Gústafsson spilaði ekki.

Hamburg vann samanlagt, 55-51.

KÖRFUBOLTI Grindavík varð í gær 
Íslandsmeistari í körfubolta eftir 
magnaðan sigur, 79-74, á Stjörn-
unni í hreinum úrslitaleik um 
titilinn. Grindvíkingar voru sterk-
ari lungann af leiknum en Stjörnu-
menn komu sterkir til baka í loka-
leikhlutanum. Það reyndist ekki 
vera nóg og heimamenn fögnuðu 
sem óðir. Þetta var í fyrsta skipti 
sem Grindavík tryggir sér Íslands-
meistaratitilinn í Röstinni. Liðið 
náði því að verja titilinn frá því í 
fyrra sem er mikið afrek.

Aaron Broussard var atkvæða-
mestur í liði Grindavíkur og skor-
aði 25 stig en hann var einnig 
valinn mikilvægasti leikmaður 
einvígisins.

Jarrid Frye, leikmaður Stjörn-
unnar, meiddist í fyrri hálfleik og 
kom ekki meira við sögu. Engu að 

síður náðu gestirnir að vinna sig 
til baka í fjórða leikhluta og opna 
leikinn upp á gátt.

„Þetta er bara ótrúlegt,“ sagði 
Sigurður Gunnar Þorsteinsson, 
leikmaður Grindavíkur, eftir 
leikinn. „Við vorum komnir með 
þennan leik en hleyptum þeim 
allt of mikið inn í hann undir lok-
inn. Þetta varð bara allt of spenn-
andi. Þeir ná að jafna en við héld-
um þeim aðeins frá okkur og við 
erum Íslandsmeistarar. Við feng-
um frábæran stuðning og ekki 
hægt að tapa fyrir framan þessa 
áhorfendur.“

„Þetta er búið að vera draumur 
minn síðan ég var pínulítill,“ 
sagði Ólafur Ólafsson, leikmaður 
Grindavíkur, eftir sigurinn í gær.

„Ég er búinn að alast upp við 
það að horfa á gömul myndbönd 

af goðsögnum í Grindavík og hef 
alltaf ætlað mér sjálfur að ná 
þessum árangri, þetta er bara 
ólýsanleg tilfinning. Ég náði ekki 
að taka almennilega þátt í þessu 
í fyrra eftir að ég meiddist. Sat 
bara á bekknum í gifsi. Þetta er 
svo gaman að það er ekki hægt að 
lýsa þessu. Það var lítill munur á 
þessum liðum í einvíginu og hefði 
alveg getað dottið þeirra megin. 
Við vorum bara sterkari andlega 
undir lokin.“

Þorleifur Ólafsson lyfti bik-
arnum á loft og var kampakátur í 
leikslok. 

„Ég vissi strax í fyrra að það 
yrði erfitt að vinna titilinn aftur 
strax. Við þurftum líka að ganga 
í gegnum ýmsa erfiðleika á tíma-
bilinu og því er sigurinn nú sætari 
en í fyrra.“ - sáp

Sigurinn sætari í ár
Grindavík varð Íslandsmeistari í körfubolta eft ir magnaðan oddaleik í gær. Stjarn-
an missti lykilmann af velli í fyrri hálfl eik en náði að hleypa mikilli spennu í 
lokamínúturnar. Grindavík varð meistari annað árið í röð og í þriðja skiptið alls.

ÓSVIKIN SIGURGLEÐI  Þorleifur Ólafsson, fyrirliði Grindavíkur, lyfti bikarnum á loft í Röstinni í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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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? 

Prófaðu nýja Sensodyne tannburstann og finndu muninn. 

Sensodyne tannburstinn 

MJÚK BURSTUN

Á VIÐKVÆMUM

SVÆÐUM
  Ný og betri hönnun.
• Sensodyne tannburstarnir eru sérstaklega hannaðir
   fyrir þá sem eru með viðkvæma tannhálsa. 

• Burstahausinn er nettur og bogadreginn með ávölum
  burstahárum til að auðvelda burstun.

• Burstahárin eru mjúk sem gerir fólki kleift að bursta niður
  við tannholdið án þess að skaða tannhold og tannhálsa.

D
Y

N
A

M
O
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E

Y
K
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V

ÍK

20.00 Bubbi og Lobbi 20.30 Heimastjórnin 
21.00 Heimastjórnin 21.30 Heimastjórnin

06.00 ESPN America 08.10 Zurich Classic 2013 
(4:4) 12.40 Golfing World 13.30 Zurich Classic 
2013 (4:4) 18.00 Golfing World 18.50 Zurich 
Classic 2013 (4:4) 22.00 Golfing World 22.50 
Champions Tour - Highlights (6:25) 23.45 ESPN 
America

12.35 Big Miracle  
14.20 Sammy‘s Adventures
15.45 Smother
17.15 Big Miracle
19.00 Sammy‘s Adventures  
20.25 Smother
22.00 Contagion
23.45 Volcano
01.30 Cattle Call
02.55 Contagion  

18.20 Doctors  (21:175) 
19.00 Ellen  (134:170)
19.40 Í sjöunda himni með Hemma 
Gunn
20.45 Eldsnöggt með Jóa Fel
22.05 Í sjöunda himni með Hemma 
Gunn
23.10 Eldsnöggt með Jóa Fel
00.25 Tónlistarmyndbönd Popptíví

12.44 Refurinn Pablo
12.50 Áfram Diego, áfram! 
13.15 Bernard  
13.21 Waybuloo  
13.42 Svampur Sveinsson
14.07 Könnuðurinn Dóra  
14.32 Doddi litli og Eyrnastór
14.54 UKI
15.00 Strumparnir
15.24 Histeria!  
15.49 Mörgæsirnar frá Madagaskar
16.14 Ofurhundurinn Krypto  
16.39 Lukku Láki
17.05 Njósnaskólinn  (10:13) 
17.30 Ofurhetjusérsveitin  
17.55 iCarly  (40:45) 

16.50 Landinn (e)
17.20 Fæturnir á Fanneyju
17.31 Spurt og sprellað
17.38 Töfrahnötturinn
17.51 Angelo ræður
17.59 Kapteinn Karl
18.12 Grettir
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Draumagarðar (3:4) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Attenborough - 60 ár í nátt-
úrunni–  Líf í mynd (1:3) (Attenborough 
- 60 Years in the Wild)  Í þessari þáttaröð 
lítur hann um öxl og veltir fyrir sér hvaða 
breytingar hafa orðið á náttúru Jarðar 
síðan hann hóf sjónvarpsferil sinn.
21.15 Hefnd (11:22) (Revenge)  Banda-
rísk þáttaröð um Amöndu sem sneri aftur 
til The Hamptons undir dulnefninu Emily 
Thorne með það markmið að hefna sín.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Spilaborg (1:13) (House of 
Cards)   Bandarísk þáttaröð um klækj-
astjórnmál og pólitískan refskap þar sem 
einskis er svifist í baráttunni. Þingflokks-
formaðurinn Francis Underwood veit af 
öllum leyndarmálum stjórnmálanna og 
er tilbúinn að svíkja hvern sem er svo 
að hann geti orðið forseti. Þættirnir eru 
byggðir á breskri þáttaröð frá 1990 þar 
sem Ian Richardson var í aðalhlutverki.
23.15 Neyðarvaktin (16:24) (Chicago 
Fire) (e)  Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi ungra barna. 
00.00 Kastljós (e)
00.30 Fréttir
00.40 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil
08.40 Pepsi MAX tónlist
16.50 Judging Amy (10:24)
17.35 Dr. Phil
18.15 Top Gear USA (9:16)
19.05 America‘s Funniest Home Videos
19.30 Everybody Loves Raymond 
(15:25)
19.55 Will & Grace (19:24)
20.20 Parenthood (4:16)  Þetta er 
þriðja þáttaröðin af Parenthood en 
þættirnir eru byggðir á samnefndri 
gamanmynd frá 1989. Ron Howard leik-
stýrði myndinni og er hann aðalfram-
leiðandi þessarra þátta sem hlotið hafa 
mjög góða dóma hjá gagnrýnendum. 
21.10 Hawaii Five-0 (10:24)  Steve 
McGarrett og félagar handsama hættu-
lega glæpamenn í skugga eldfjallanna á 
Havaí í þessum vinsælu þáttum. Steve 
og lítil stúlka eru tekin í gíslingu í úti-
legu, mannræningjanum til mikillar 
armæðu enda er Steve sérsveitarmaður.
22.00 CSI (17:22)  CSI eru einir vinsæl-
ustu þættir frá upphafi á Skjá einum. 
Ted Danson er í hlutverki Russels yfir-
manns rannsóknardeildarinnar í Las 
Vegas. Sú sem var vinsælasta stúlk-
an í skólanum er myrt á endurfundum 
fimmtán árum eftir útskrift.
22.50 CSI: New York (3:22)  Vinsæl 
bandarísk sakamálaþáttaröð um Mac 
Taylor og félaga hans í rannsóknardeild 
lögreglunnar í New York. Rannsóknar-
deildin glímir að þessu sinni við dular-
fullt mál þar sem hvert vitni segir sína 
sögu.
23.30 Law & Order (1:18)
00.20 The Bachelorette (12:12)
01.00 Hawaii Five-0 (10:24)
01.50 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm In The Middle  (14:22) 
08.30 Ellen  (133:170) 
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  (69:175)
10.15 Wipeout
11.05 Making Over America With 
Trinny & Susannah  (3:7) 
11.50 Hawthorne  (8:10) 
12.35 Nágrannar
13.00 America‘s Got Talent  (23:32) 
(24:32) 
15.10 ET Weekend  
16.00 Lukku Láki
16.25 Villingarnir  
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen  (134:170)
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður  
19.20 The Big Bang Theory  (11:17) 
19.40 New Girl  (13:24) Frábærir gam-
anþættir um Jess sem finnur drauma-
meðleigjendurna þegar hún flytur inn 
með þremur karlmönnum. Eru samskipti 
fjórmenninganna vægast sagt skopleg.
20.05 Glee  (16:22)  
20.50 Suits  (4:16) Önnur þáttaröðin  
um hinn eitursnalla Mike Ross, sem áður 
fyrr hafði lifibrauð sitt af því að taka 
margvísleg próf fyrir fólk gegn greiðslu. 
21.35 Game of Thrones  (5:10) Þriðja 
þáttaröðin um hið magnaða valdatafl  
og blóðuga valdabaráttu sjö konungsfjöl-
skyldna í Westeros.
22.35 Big Love  (5:10) Fimmta serían 
um Bill Henrickson sem lifir svo sannar-
lega margföldu lífi.
23.35 Modern Family  (20:24) 
23.55 How I Met Your Mother  (19:24) 
00.20 Two and a Half Men  (13:23) 
00.45 White Collar  (5:16) 
01.30 Weeds  (2:13) 
01.55 The Killing  (13:13)
02.40 Timber Falls
04.20 Suits  (4:16) 
05.00 The Big Bang Theory  (11:17) 
05.25 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Dominos deildin: Grindavík – 
Stjarnan
17.00 Evrópudeildarmörkin
17.50 Dominos deildin: Grindavík – 
Stjarnan
19.20 Spænski boltinn: Ath. Bilbao – 
Barcelona
21.00 Spænsku mörkin
21.30 Meistaradeildin í handbolta: 
markaþáttur
22.00 Meistaradeild Evrópu: frétta-
þáttur
22.30 NBA: Brooklyn – Chicago  

07.00 Arsenal – Man. Utd. 
13.20 Southampton – WBA  
15.00 Newcastle – Liverpool  
16.40 Sunnudagsmessan
17.55 Premier League Review Show 
2012/13  Svipmyndir frá öllum leikjun-
um í ensku úrvalsdeildinni.
18.50 Aston Villa – Sunderland  BEINT
21.00 Premier League Review Show 
2012/13
22.00 Football League Show 2012/13 
 Svipmyndir úr leikjunum í næstefstu 
deild enska boltans.
22.30 Aston Villa – Sunderland

06.36 Bæn 06.39 Morgunglugginn 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 
Segðu mér 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 
10.03 Veðurfregnir 10.13 Stefnumót 11.00 
Fréttir 11.03 Sjónmál 12.00 Fréttir 12.02 
Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 13.00 Hringsól 14.00 Fréttir 
14.03 Orð um bækur 15.00 Fréttir 15.03 
Útvarpssagan: 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 19.00 Endurómur úr 
Evrópu 20.00 Leynifélagið 20.30 Segðu mér 
21.10 Ópus 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 
22.10 Orð kvöldsins 22.15 Samfélagið 22.30 
Albúmið: P.J. Harvey - Rid of me 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

17.05 Simpson-fjölskyldan  (16:22) 
Breskur kvikmyndaframleiðandi er að 
vinna að heimildarmynd um grunnskól-
ann í Springfield. 
17.30 ET Weekend
18.15 Gossip Girl  (6:10)
19.00 Friends  (11:24) 
19.25 How I Met Your Mother 
 (16:24) 
19.50 Simpson-fjölskyldan
20.10 Don‘t Tell the Bride  (6:6) Bresk-
ir raunveruleikaþættir um pör í hjóna-
bandshugleiðingum sem fá 25.000 pund 
til þess að halda draumabrúðkaupið. Í 
hverjum þætti er fylgst með nýju pari 
en þar er þó hængur á því parið verður 
að vera aðskilið í þrjár vikur eða fram að 
stóru stundinni. Brúðguminn þarf síðan 
að sjá um allan undirbúning, allt frá því 
að velja borðbúnað til brúðarkjóls, brúð-
inni til mikilla mæðu.
21.10 FM 95BLÖ  Tækifæri til að sjá allt 
það helsta sem gerðist í dag í útvarps-
þættinum FM95BLÖ.
21.35 The Lying Game  (12:20) Drama-
tískir spennuþættir frá höfundi Pretty 
Little Liars, og fjalla um eineggja tví-
burasystur sem voru aðskildar við fæð-
ingu. Örlög þeirra urðu gjörólík, önnur 
ólst upp í fátækt, hin í vellystingum. 
Þegar sú fyrrnefnda kemst að sannleik-
anum ákveður hún að hafa uppi á syst-
ur sinni og þá fara dularfullir atburðir 
að gerast.
22.20 The O.C.  (19:25) Orange-sýsla í 
Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís þar 
sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar við 
kynnumst þeim betur koma hins vegar 
leyndarmálin í ljós. Þriðja þáttaröð.
23.05 Don‘t Tell the Bride  (6:6) 
00.00 FM 95BLÖ  
00.25 The Lying Game  (12:20) 
01.10 The O.C  (19:25) 
01.55 Tónlistarmyndbönd Popptíví

> Stöð 2 kl. 21.35
Game of Thrones
Valdabaráttan heldur áfram í þátta-
röðinni Game of Thrones 
á Stöð 2 og núna er 
stríðið hafi ð. Villingarn-
ir sækja að Veggnum 
og Jon Snow þarf að 
ákveða hvort hann 
heldur tryggð 
við Vakt-
mennina 
eða ekki.

STÖÐ 2 KL. 21.35

1Game of 
Thrones.  „Að 
horfa á þátt sem 

er með ágætiseinkunn 
á IMDb og skeggjaða 
íslenska karlmenn og 
náttúru í þokkabót 
er uppskrift  að góðri 
vikubyrjun.“

RÚV KL. 19.35

2Kastljós.  „Ef ég 
er svo heppin að 
borða kvöldmat 

heima hjá mér reyni 
ég iðulega að ná Kast-
ljósi í leiðinni. Þau 
eiga það nefnilega til 
að taka frábær viðtöl.“

STÖÐ 2 KL.20.50

3Suits.  „Facebook-
vinir mínir hafa 
ausið lofi  yfi r 

Suits og ætla ég að 
kanna í kvöld hvort 
ég falli jafn kyllifl öt 
og þeir fyrir þessum 
jakkafataklæddu 
mönnum.“

HALLFRÍÐUR ÞÓRA TRYGGVADÓTTIR, VARAFORM. STÚDENTALEIKHÚSSINS

Reyni að forð-
ast sjónvarpsgláp. 
 „Ég horfi  daglega á 
fréttir en reyni að 
forðast mikið 
sjónvarpsgláp. 
Djöfl aeyjan er 
þó sá þáttur 
sem dregur 
mig að skján-
um.“
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INNKÖLLUN Á 
TRAMPÓLÍNI

Kæru viðskiptavinir.
Komið hefur í ljós galli á suðu í undirstöðum á trampólínum sem BYKO
seldi árið 2011.

Vörunúmer BYKO: 88040048 TRAMPÓLÍN 4,30 M MEÐ ÖRYGGISNETI.

Hætta er á alvarlegum slysum þar sem suðusamsetningin, sem tengir 
járnhringinn sem dúkurinn er festur í við lappirnar, getur gefi sig.
BYKO biður þá sem keyptu þetta trampólín um að skila því í næstu BYKO
verslun og fá því skipt út eða endurgreitt

Sæktu þér nýja appið og hlustaðu á 
FM957 hvar og hvenær sem er!

Farðu á visir.is/utvapp eða skannaðu QR kóðann 
og sæktu Útvappið fyrir iOS eða Android.

Fáðu FM95BLÖ
í símann þinn!

„Það er Losing You með Solange. 
Rosalega ljúft og þægilegt lag.“ 
Alexandra Ósk Bergmann, nemi í grafískri 
hönnun.

MÁNUDAGSLAGIÐ

„Það er auðvitað töluverður munur á því að spila á 
tónleikum þarna eða um miðjar nætur á skemmti-
stöðum. Þetta eru svona tónleikar þar sem fólk 
kemur með opin eyru til þess að hlusta og njóta og 
er bara að einbeita sér að því,“ segir söngkonan 
Sigríður Thorlacius sem spilar á tónleikum í Edrú-
höllinni, Efstaleiti 7, annað kvöld.

SÁÁ stendur fyrir tónleikunum en þeir eru hluti 
af tónleikaröðinni Kaffi, kökur og rokk & ról, sem 
er haldin þar síðasta þriðjudag hvers mánaðar. Á 
morgun verða stórskotabyssurnar heldur betur 
dregnar fram því Sigríður kemur þar fram ásamt 
Hjaltalín-félaga sínum Högna Egilssyni og á eftir 
þeim stígur Pétur Ben á svið. „Ég hef nú enga teng-
ingu við SÁÁ sjálf en Hjaltalín spilaði á þessari tón-
leikaröð fyrir ári síðan og það var mjög skemmti-
legt,“ segir Sigríður.

Tónleikarnir hefjast klukkan 20.30 og er miða-
verðið 500 krónur.  - trs

Fólk mætir til að hlusta og njóta
Stórskotalið stígur á svið á Kaffi  , kökur og rokk&ról í Edrúhöllinni á morgun

SKEMMTILEGT  Sigríður spilaði á tónleikum í Edrúhöllinni í 
fyrra og sagði það hafa verið mjög skemmtilegt.   
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Styrktartónleikar verða haldnir í Gamla bíói 
klukkan 20 í kvöld fyrir Steingrím Guðjóns-
son, fyrrverandi sviðsmann í Borgarleikhús-
inu og Þjóðleikhúsinu.

Fram koma KK, Egill Ólafsson, Snigla-
bandið, Orri Harðarson, leikararnir Hall-
grímur Ólafsson og Guðjón Davíð Karls-
son, Jóhanna Vigdís, Jóhann Sigurðarson og 
fleiri.

„Steingrímur greindist með krabbamein 
fyrir stuttu og við spurðum okkur hvað við 
gætum gert til að hjálpa honum,“ segir Hall-
grímur. „Það sem kveikti hugmyndina var 
umfjöllun í Kastljósi. Þar var hann í viðtali 
að tala um þennan kostnað sem fólk í hans 

sporum þarf að ganga í gegnum. Þegar 
þú ert með lítil laun á milli hand-
anna er þetta erfitt,“ segir hann. „Við 
ákváðum að blása til tónleika, enda 
fullt af fólki sem getur sprellað og 
gert eitthvað sem hefur unnið með 
honum í gegnum tíðina.“

Allir sem koma að tónleikunum 
gefa vinnuna sína og að sjálfsögðu 
rennur allur ágóðinn til Steingríms. 
  - fb

Styðja við bakið á Steingrími
Frægir leikarar og tónlistarmenn halda tónleika fyrir Steingrím Guðjónsson. 

„Ég er búinn að læra svo mikið af 
nýjum hlutum á stuttum tíma og 
hef verið ótrúlega heppinn,“ segir 
förðunarfræðingurinn Ísak Freyr 
Helgason.

Ísak Freyr flutti til London í júlí 
síðastliðnum og býr nú og starfar 
þar. „Mér hafði gengið mjög vel 
heima en þegar ég flutti út opnað-
ist algjörlega nýr heimur. Ég áttaði 
mig á því að það eru skrilljón lista-
menn að reyna að gera það sama og 
ég svo það er ekkert annað í boði 
en að vera alltaf með sitt á hreinu,“ 
segir Ísak sem hefur verið að vinna 
mikið fyrir umboðsskrifstofuna 
In Parlour í London. Í gegnum þá 
skrifstofu hefur hann farðað mörg 
þekkt andlit og fólk, sem er mikils 
metið í samfélaginu. „Ég hef alltaf 
reynt að vera ég sjálfur og komast 
áfram með vinnu og á hæfileikun-
um. Ég trúi ekki á það að fara auð-
veldu leiðina heldur ganga hlutirnir 
betur ef maður er glaður og sam-
kvæmur sjálfum sér,“ segir hann.

Auk þess að vinna fyrir In 
Parlour og gera sína eigin hluti þar 
úti hefur Ísak tekið að sér kennslu 
í Noregi. „Sóley Ástudóttir kenndi 
mér þegar ég var 17 ára og hún 
hefur verið að kenna í förðunar-
skóla í Noregi. Hún benti eigendun-
um á mig svo ég fór að kenna þarna 
í viku í fyrra og svo aftur núna. Það 
er alveg rosa gaman og gefandi,“ 
segir hann. „Ég reyni að kenna 
nemendunum hvað förðun er miklu 
meira en bara bananaskyggingin 
til dæmis. Ég fer líka yfir tjáningu 
og kenni fólki að nýta tilfinningar 
sínar. Ég reyni að taka nemendurna 
á taugum og ýta þeim út á ystu nöf.“

Ísak Freyr er nýfarinn aftur til 
London eftir nokkurra daga heim-
sókn hér heima. Fram undan er 
svo ekki minna spennandi verk-
efni því nú í maí liggur leið Ísaks 
til Cannes í tíu daga til að vinna 
á kvikmyndahátíðinni þar. Stuttu 
seinna heldur hann svo til Nice 
og St. Tropez að ferðast og farða 
og meðal annars vinna fyrir Alex-
öndru Tolstoy.   tinnaros@frettabladid.is

Kennir í Noregi 
og farðar í Cannes
Förðunarfræðingurinn Ísak Freyr Helgason gerir það gott í London.

SAMKVÆMUR SJÁLFUM SÉR  Ísak Freyr segist ekki trúa á að fara auðveldu leiðina í 
gegnum lífið en hann reyni umfram allt að vera glaður og samkvæmur sjálfum sér í 
öllu sem hann gerir.

➜ Steingrímur Guðjónsson starfaði lengi 
hjá Leikfélagi Akraness. 

KOMA FRAM Í KVÖLD 
 Hallgrímur Ólafsson og 
Jóhanna Vigdís styðja við 
bakið á Steingrími í kvöld.

Meðal frægra einstaklinga sem Ísak 
Freyr hefur farðað er pakistanski 
Óskarsverðlaunahafinn Shar-
meen Obaid-Chinoy. Hún 
er fyrsti kvikmyndagerðar-
maðurinn frá Pakistan sem 
hlýtur Óskarinn – hann fékk 
hún fyrir myndina Saving 
Face árið 2012. 

Á lista Ísaks er einnig að 
finna bresku fyrirsæt-
una Suki Waterhouse, 
nýjustu kærustu 
leikarans Bradley 
Cooper, sem hann 
farðaði áður en 
hún sótti GQ Men 
of The Year Awards 
í september.

Hefur farðað frægar konur



hr.is/mba

„MBA-námið við HR reyndist 
mér afskaplega vel. Það var 
þroskandi, lærdómsríkt og 
skemmtilegt. Ég mæli með 
náminu fyrir alla sem hafa 
metnað, tíma og löngun til 
að þróa leiðtogahæfileika 
sína í hvetjandi og ögrandi 
umhverfi.“

Magnús Geir Þórðarson
Leikhússtjóri Borgarleikhússins

 MBA-NÁM 
MEÐ ALÞJÓÐLEGA GÆÐAVOTTUN
OPIN KENNSLUSTUND Í HR 2. MAÍ

Dr. Joe Pons, prófessor við MBA-nám HR, býður þér í opna kennslustund 
í markaðsfræði fimmtudaginn 2. maí kl. 11:45 –13:00 í stofu M208. 

Í kennslustundinni er tekið fyrir raundæmi (e. case study) út frá sjónarhorni markaðsfræðinnar 
sem þátttakendur lesa fyrir tímann.

Dr. Pons var um 14 ára skeið prófessor í markaðsfræðum við IESE viðskiptaháskólann í Barcelona 
en er núna prófessor við Babson College í Boston og framkvæmdastjóri markaðsfyrirtækisins AXIOMA & Co.

Nánari upplýsingar á hr.is/mba
Skráning á mba@hr.is



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Þetta eru nýju þingmennirnir 
2 Þessir hætta á þingi 
3 Níu ára stelpa skorin á háls í 

Hafnarfi rði 
4 „Íslendingar gefa hrunvöldunum an-

nað tækifæri“ 
5 „Þegar vinir manns verða fyrir áföl-

lum þá faðmar maður þá“  
6 Eldræða Árna Páls: Gáfum ekki 

vildarvinum bankana 

Misstu af vökunni
Kosningavaka RÚV stóð fram undir 
morgun í gær en þangað voru boð-
aðir gestir úr öllum áttum. Meðal 
þeirra sem voru boðaðir í viðtal voru 
þau Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, 
formaður Heimdallar, Stefán Rafn 
Sigurbjörnsson, formaður Ungra jafn-
aðarmanna, Hafþór Eide Hafþórsson, 
formaður Sambands ungra fram-
sóknarmanna, Atli Fannar Bjarkason, 
framkvæmdastjóri Bjartar framtíðar 
og Eva Lind Þuríðardóttir, fram-
kvæmdastjóri Pírata. Voru þau mætt 

upp í Efstaleiti klukkan 
eitt um nóttina en 
ekki fór betur en svo 
að þau voru látin bíða 
í græna herberginu 
til klukkan fimm 

um morguninn 
eftir að komast 
að. Hópurinn 
missti því af 
kosningavöku 
sinna flokka en 
gat þó gætt sér 
á sérríi á meðan 
á biðinni löngu 
stóð.   - áp

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
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VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

„... HEILLAÐI MIG  
... GER SAMLEGA  
UPP ÚR SKÓNUM.“
The Guardian
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VIÐ GERÐUM ÞETTA Á SÍÐASTA ÁRI
OG GERUM AFTUR NÚNA

KOMDU STRAX AF ÞVÍ AÐ ÞETTA
TILBOÐ GILDIR BARA Í DAG

50%
AFSLÁTTUR Í

Á HVERJUM DEGI 
Í TÍU DAGA VELJUM 
VIÐ EINA TEGUND AF 
RÚMI OG SELJUM 

MEÐ 50% AFSLÆTTI

Í DAG ER ÞAÐ DEVINE PLUSH
FULLT VERÐ 282,083 Kr.

NÚ 141,041 Kr.
MEÐ 50% AFSLÆTTI

TILBOÐIÐ GILDIR MEÐAN BYRGÐIR ENDAST

50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM 
ROYAL TEXTILE LÖKUM
GILDIR MEÐAN BYRGÐIR ENDAST

DEVINE PLUSH
Queen size (153X203 cm)

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16 

Mikil umfjöllun
Um helgina var frumsýnt sýnishorn 
úr myndinni Prince Avalanche með 
þeim Paul Rudd og Emile Hirsch í 
aðalhlutverkum. Myndin er endur-
gerð á íslensku myndinni Á annan 
veg í leikstjórn Hafsteins Gunnars 
Sigurðssonar. Sýnishornið hefur 
vakið mikla lukku meðal kvikmynda-
rita vestanhafs en það hefur birst 
á miðlum á borð við 
Entertainment Weekly, 
Cinema Blend, Holly-
wood.com, Firstshow-
ing.net og Celebuzz 
og eru flestir sammála 
um að sýnishornið 
lofi góðu. Myndin 
verður frumsýnd 
í haust en tekur 
þátt í Tribeca-kvik-
myndahátíðinni 
sem fer fram í 
vikunni.  - áp
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