
LÖGREGLUMÁL Maðurinn sem er til 
rannsóknar hjá lögreglu vegna kyn-
ferðisbrots gegn þroskaheftri konu 
í Kópavogi var ráðinn til Strætó 
stuttu eftir að honum var sagt upp 
störfum hjá Smartbílum. Eftir að í 
ljós kom að hann væri grunaður um 
kynferðisbrot var hann þó líka lát-
inn hætta hjá Hagvögnum, sem eru 
verktakar fyrir Strætó. 

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
bílstjóri er látinn fara vegna kyn-
ferðisbrota. Reynir Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Strætó, segist muna 
eftir eina öðru dæmi, þegar manni 

sem hafði skilað inn hreinu saka-
vottorði var sagt upp störfum eftir 
að ættingi fórnar lambs bar kennsl 
á hann undir stýri. 

„Við teljum ekki forsvaranlegt 
að meintir brotamenn starfi í þágu 
okkar meðan á rannsókn máls 
stendur,“ segir hann. Viðkomandi 
hafði tekið út sinn dóm mörgum 
árum áður og því sást það ekki á 
sakavottorðinu. Reynir segir þau 
oft veita falskt öryggi. 

Rannsókn lögreglu á hinum mann-
inum stendur enn yfir en miðar 
vel. Kópavogsbær hefur boðað for-

svarsmenn Smartbíla á sinn fund 
til að ræða viðbrögð þeirra við til-
kynningu þroska heftrar konu um 
kynferðis brot af hans hálfu, en ekki 
var brugðist við því fyrr en hann var 
kærður til lögreglu fyrir að nauðga 
annarri þroska skertri konu. 
 sunna@frettabladid.is
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GRIPINN
Spænski hönnuðurinn Jaime Hayón hannaði þennan 
skemmtilega stól með örmum og nefndi hann Catch. 
Fyrirmynd Hayón var maður með útréttar hendur 
líkt og hann ætlaði að grípa eitthvað.

Steinrún Ótta Stefánsdóttir, nýút-skrifaður vöruhönnuður, vill vekja fólk til umhugsunar um það neyslu-óhóf sem viðgengst í samfélaginu í dag. Lokaverkefni hennar úr vöru-hönnunardeild Listaháskólans fjallar um ferðalag húsgagns kyn-slóða og landshluta á milli.„Með verkefninu vil ég fá fólk til að endurmeta eigur sína og auka verðgildi þeirra með sögum og minningum,“ segir Steinrún. „Með skrásetningu á æviskeiði hluta má lengja líf þeirra og gildishlaða svo að tilfinningalegt verðmæti aukist og eins getum við minnkað óþarfa neyslu og framleiðslu í heiminum og haft jákvæð áhrif á umhverfið.“Verkefnið heitir Mann fram af manni og fjallar um skáp sem fylgt hefur fjölskyldu Steinrúnar frá því fyrir aldamót. Skápinn lét langa-langamma Steinrúnar, Guðrún Jóns-dóttir, smíða í kringum árið 1880 en hún bjó í Syðri-Vík á Vopna-firði. Skápurinn geymdi spariföt hjónanna í Syðri-Vík og gekk svo mann fram af manni og ferðaðist um landið, fyrst á hestum og svo á bíl, eftir því hvar hver eigandi var búsettur. Steinrún rannsakaði málningarlög á skápnum og þær viðgerðir sem gerðar hafa verið áhonum

MANN FRAM AF MANNI
ÍSLENSK HÖNNUN  Steinrún Ótta Stefánsdóttir fylgdi ferðalagi skáps eftir í 

lokaverkefni sínu frá LHÍ. Hún segir sögu hluta auka tilfinningalegt gildi.

þeð örmum og nefndi hann Ca
Fyrirmynd Hayón var maður með útréttar hendu
líkt og hann ætlaði að grípa eitað grípa eitthvað.thvað.ð.
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Plastið hagkvæmt
Fanntófell ehf. er eina fyrirtækið á Ís-
landi sem framleiðir boðplötur úr harð-plasti með heilrúnuðum köntum.  
SÍÐA 2

Afmælisár
Sólsteinar/S.Helgason fagnar 60 ára 
afmæli. Fyrirtækið rekur eigin stein-
smiðju og býður fj ölbreytt úrval af borð-plötum og sólbekkjum. 
SÍÐA 3

& BORÐPLÖTUR
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Plastið hagkvæmt
Fanntófell ehf.Fanntófell ehf.Fanntófell ehf.Fanntófell ehf.Fanntófell entófell ehf  er eina fyrirter einaeina fy er eina fyrirteina fyrirtrt er eina fyrirta fyrir er eina fyrirri æækið á Ís-ð á Íæ á Íækið á Ís-ækið á Ísækið á Ís-æ iðækið
landi sem fralandi sem framllandi sem framlndi sem framllandi sem framlndi semsem fram eiðir boðplötueiðir boðplötueiðir beiðir boðplötueiðir boðplötutureiðir boðplötulöboðplötur úr harð úr harð-r hararð-ar
plasti plasti með heillasti með heilasti með heilmm rúnuðum köntum.rúnuðum köntumúrúnuðum köntum.köntönönnnrúnuðum köntum k     
SÍÐA 2

Afmælisár
SólstSólsteinar/S.Heól nar/S.HeHe.Heelglgasolgagason fagnar 6gason fagnar 6lgglgaso 0 ára 0 ára
afmæli. Fyrirtæafmæli. FyrirtæFyrirtætæmæli. Fyrirtæ æa kið rekur eiginkkið rekur eiginð  stein-stein-
smiðju og býðusmiðju smiðju og bs u og býðurg býður fj fj ölbreytt úrvalölbreytt úrval af borð af borð-orðorð-orð-rðf borðfjfjfjfj
plötuplötum ogötum og sólbeplötum oog sólbekkjum. kkjum. um. m. 
SÍÐA 3
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Íshrúti stolið í tölvuleik
Áhugaljósmyndari sem hannaði 
furðuveru fyrir auglýsingu var furðu-
lostinn þegar hann rakst á hugverk 
sitt í tölvuleiknum Gardens of Time. 
Leikjafyrirtækið er í eigu Disney. 2
Sprengjum rignir   Ísraelsher gerði 
loftárás á Damaskus, höfuðborg Sýr-
lands, aðfaranótt sunnudags. 6
Vill láta brjóta ísinn  Rithöfundur-
inn og umhverfisverndarsinninn 
Bill McKibben hvetur Íslendinga til 
að vinna hvorki olíu, gas né kol úr 
jörðu. 6
Sagan endalausa  Fáir telja að 
allsherjar stríðsátök brjótist út milli 
Norður- og Suður-Kóreu. 12

  Við teljum ekki 
forsvaranlegt að meintir 
brotamenn starfi í þágu 

okkar.
Reynir Jónsson, Strætó bs.

SKOÐUN Guðmundur Andri Thorsson 
veltir fyrir sér sjónvarpsþáttagerð og 
sjálfsskoðun í pistli dagins. 15

MENNING Rebekka Ingimundardóttir 
ráðleggur Eyþóri Inga í fatavali á Euro-
vision. Hann verður trúr sjálfum sér. 34

SPORT Framkonur urðu loksins Ís-
landsmeistarar í handbolta kvenna 
eftir 23 ára bið. 30

ZENBOOK™

HÖNNUN        

HRAÐI        
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MENNING Djúpavogshreppur, tæplega 500 manna 
sveitarfélag á sunnanverðum Austfjörðum, hefur 
hlotið inngöngu í Cittaslow-hreyfinguna, fyrst-
ur byggða á Íslandi. Markmið Cittaslow-sveitar-
félaga er að auka lífsgæði íbúa og leggja áherslu á 
sérstöðu þeirra. Verndun náttúrunnar og fegrun 
umhverfisins er þar í forgrunni; notkun nýjustu 
tækni í þágu samfélagsins, staðbundin matar-
menning og framleiðsla. 

„Eins munum við leggja mikið upp úr gest-
risni, kurteisi og vinalegu viðmóti,“ segir Gauti 
Jóhannes son, sveitarstjóri Djúpavogshrepps, um 
verkefnið, sem var styrkt af Nýsköpunarsjóði og 
hefur verið í undirbúningi um skeið. 

Á hausti komanda verður blásið í herlúðra og 
svokallaðir Íslenskir dagar – Cittaslow haldnir í 
sveitarfélaginu. „Þá tökum við eina langa helgi í að 
ganga í smiðju og læra eitt og annað nytsamlegt. 
Það er þetta gamla íslenska; taka slátur, laga saft, 
úrbeina kjöt, tína og nýta sveppi og herða fisk. Allt 

kemur til greina og við erum á fullu í hugmynda-
vinnu þessa dagana.“  - shá / sjá síðu 10

Djúpavogshreppur fékk aðild að Cittaslow-hreyfingunni, fyrstur sveitarfélaga:

Leggja upp úr vinalegu viðmóti
AFKVÆMI 
SLOWFOOD-
SAMTAKANNA 
 Í apríl síðast-
liðnum höfðu 
176 bæir og 
sveitarfélög 
í 27 löndum 
víðs vegar um 
heiminn gerst 
aðilar að hreyf-
ingunni.

Strætóbílstjórar reknir 
vegna kynferðisbrota
Strætó hefur látið tvo bílstjóra hætta störfum vegna kynferðisbrota. Annar maður-
inn keyrði áður fatlaða hjá Smartbílum og er til rannsóknar vegna nauðgunar þar. 

Bolungarvík -1°  NA 8
Akureyri 1°  NNA 7
Egilsstaðir 2°  N 6
Kirkjubæjarkl. 7°  A 6
Reykjavík 8°  NA 5

Bjart syðra    Í dag verður NA-strekkingur 
norðvestanlands en hægari vindur annars 
staðar. Stöku él eða slydduél norðantil en 
nokkuð bjart S- og SA-til.  4

ÁLFUR Í UPPHAFI VEGFERÐAR  Þeir Bjarni Benediktsson og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hófu gærdaginn á Austurvelli 
þar sem þeir keyptu SÁÁ-álfa af Guðrúnu Jónu Stefánsdóttur áður en þeir héldu burt úr bænum til stjórnarmyndunarviðræðna. 
Álfasalan hefst um allt land í dag, en þetta er stærsta fjáröflunarátak SÁÁ ár hvert.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓLK „Húsið er stútfullt. Það er 
ekki hægt að leggja nálægt því. 
Það eru 150 starfsmenn búnir 
að bætast við 
fyrir utan hefð-
bundið starfs-
fólk,“ segir 
Hallgrímur 
Kristinsson, 
yfirmaður 
kynningarmála 
og viðskipta-
þróunar hjá 
Latabæ, en 
tökur á fjórðu 
þáttaröð Lata bæjar eru nýhafn-
ar í Garðabæ.

Samkvæmt tölum frá fjármála-
stjóra Latabæjar hafa um fjór-
ir og hálfur milljarður króna 
streymt inn í íslenska hagkerfið 
frá eiganda þáttaraðarinnar, Tur-
ner Broadcasting, undanfarin tvö 
ár.  - fb / sjá síðu 34

Starfsfólki fjölgar um 150:

4,5 milljarðar 
lagðir í Latabæ

HALLGRÍMUR 
KRISTINSSON

STJÓRNMÁL Formennirnir Bjarni 
Benediktsson og Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson munu halda 
áfram stjórnarmyndunarvið-
ræðum fyrir hönd Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknar flokks í 
dag. 

Formlegar viðræður hófust í 
gær þegar formennirnir brugðu 
sér út á land, en þeir vildu 
ekkert gefa út um stöðu við-
ræðnanna í gærkvöldi.

Stjórnmálafræðingurinn 
Grétar Þór Eyþórsson segir 
fyrirsjáanlegt að stóru flokk-
arnir tveir hafi látið reyna fyrst 
á samstarf sín á milli. Einhver 
munur sé á stefnuskrám flokk-
anna en það ætti ekki að koma í 
veg fyrir að saman náist.

„Það dettur engum í hug að 
báðir flokkar nái sínu ýtrasta 
fram,“ segir Grétar í samtali við 
Fréttablaðið.  - þj / sjá síðu 4 

Stjórnarmyndun í gangi:

Formennirnir 
halda áfram 
að funda í dag
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FÓLK Þorsteini Úlfari Björnssyni, 
kvikmyndagerðarmanni og áhuga-
ljósmyndara, brá heldur betur í 
brún á dögunum þegar furðuvera í 
líki ísbjarnar með hrútshöfuð, sem 
hann sjálfur hafði búið til og sett 
saman með aðstoð myndvinnslu-
forritsins Photoshop, birtist í tölvu-
leik sem hann var að spila.

Tölvuleikurinn heitir Gardens 
of Time og er frá fyrirtæki sem 
heitir Playdom og er í eigu Disney. 
Þorsteinn setti myndina af furðu-
verunni inn á ljósmyndavefinn 
Flickr.com í júlí 2008 undir yfir-
skriftinni „Polar Sheep?“. Ís hrútinn 
hannaði hann upphaflega fyrir aug-
lýsingu. 

Á spjallborði á vefnum ljós-
myndakeppni.is lýsir Þorsteinn því 
hvernig hann sá íshrútinn fyrir ein-
skæra tilviljun þar sem hann sat og 
spilaði tölvuleikinn. „Þegar ég var 
búinn að spila þennan leik og kom-
inn í 10. borð missti ég andlitið. Þar 
var helvísk ísrollan kominn sem 
hluti af leiknum og meira að segja 
kölluð sama nafni og á Flickrinu 
mínu eða Polar Sheep? Það þarf 
náttúrlega ekki að taka það fram að 
Disney og/eða Playdom höfðu ekki 
samband við mig varðandi notkun, 
sem hefði verið auðvelt fyrir þá þar 
sem netfangið mitt kemur fram á 
Flickrinu.“ 

Þorsteinn Úlfar hafði samband 
við lögmann og var í kjölfarið boð-
inn samningur frá Disney þar sem 
farið var fram á að hann afsalaði 
sér öllum rétti til myndarinnar. Á 
spjallinu segir Þorsteinn að Dis-
ney hafi boðist til að borga honum 
1.300 dollara, eða um 150.000 krón-
ur, fyrir að ljúka málinu í góðu. 

Samkvæmt heimildum hefur 

Þorsteinn skrifað undir samning 
við Disney en í honum er jafnframt 
ákvæði um að hann tali ekki um 
samninginn eða málið opinberlega. 
Þorsteinn tjáði sig hins vegar á 
spjallþræðinum áður en hann skrif-
aði undir samninginn og var þá ekki 
mjög hrifinn. „Svo á ég að halda 
kjafti og ekki ræða þetta við nokk-
urn mann. Þá ætla þeir að senda 
lögfræðinga á mig. Aukinheldur 

sem ég á að láta frá mér allan rétt 
til að sækja þá til saka ef þeir brjóta 
samkomulagið,“ skrifaði hann þar.

Eins segist hann þar ósáttur við 
upphæðina sem þeir buðu honum 
eftir að hafa stolið myndinni. „Hefði 
verið sáttur með 1.300 dollara ef 
þeir hefðu spurt um leyfi. Jafnvel 
minna. En þeir stálu myndinni og 
það er ég ósáttur við.“                        

 hanna@frettabladid.is

Fyrirtæki í eigu 
Disney stal íshrúti
Áhugaljósmyndari hannaði furðuveru sem hann sá síðan fyrir tilviljun í erlendum 
tölvuleik. Leikjafyrirtækið er í eigu Disney, sem býður 150 þúsund króna greiðslu 
gegn því að fá að eiga hugsmíðina. Ljósmyndarinn skrifaði ósáttur undir samning.

FURÐUVERA  Íshrúturinn eða Polar 
sheep eins og Þorsteinn Úlfar kallar 
furðuveruna sem hann bjó til.  
 MYND/ÞORSTEINN ÚLFAR BJÖRNSSON

SKJÁSKOT AF LEIKNUM  Á myndinni 
má sjá íshrútinn. Einnig  sést að notast 
er við nafnið Polar sheep.

  Þar var helvísk 
ísrollan kominn sem hluti 

af leiknum og meira að 
segja kölluð sama nafni og 

á Flickrinu mínu eða 
„Polar Sheep?“

VATÍKANIÐ, AP Frans páfi kallar eftir auknu hugrekki til að vernda börn 
gegn níðingum. Páfi messaði við Sankti Péturstorg í Vatíkaninu í gær.

Frans nefndi þó ekki hneykslismál í mörgum löndum þar sem kirkj-
unnar þjónar hafa misnotað börn og kirkjan breitt yfir afbrotin. Í mess-
unni sagði hann hins vegar að fórnarlömb níðinga væru í bænum hans.

Páfinn lagði áherslu á að hver og einn yrði að vinna í hugrekki sínu til 
þess að börnin, sem síst gætu varið sig, nytu ávallt verndar og öryggis.

Páfinn lét rigningardembur ekki stöðva sig í að yfirgefa páfabifreiðina 
til þess að faðma fatlaða og börn þar sem hann fór um.

Þá kom á óvart að hann fór í bifreið sinni út fyrir páfagarð yfir á Rómar-
stræti til að heilsa þeim þúsundum sem ekki komust fyrir á torginu.  - óká

Páfinn segir fórnarlömb níðinga vera í bænum sínum:

Vill efla dáð til verndar börnum

PÁFINN KVEÐUR  Frans páfi yfirgefur Sankti Péturstorgi í Vatíkaninu í gær eftir 
messu sem fram fór í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BRETLAND, AP Nigel Evans, þing-
maður Breska íhaldsflokksins sem 
handtekinn var vegna gruns um 
að hafa nauðgað tveimur mönnum, 
ber af sér sakir.

Evans var 
handtekinn á 
laugardag og 
færður til yfir-
heyrslu vegna 
kynferðisbrota 
sem áttu að hafa 
átt sér stað milli 
júlí 2009 og 
mars 2013.

Í yfirlýsingu kvaðst Evans þar 
til um helgina hafa litið á mennina 
sem bera á hann sakir sem vini. 
„Ásakanirnar eru uppspuni frá 
rótum,“ segir hann. - óká

Þingmaður handtekinn:

Sakaður um að 
nauðga tveimur

NIGEL EVANS

Sigurður, ertu fullur af hug-
myndum?
„Ég er að minnsta kosti ekki 
þunnur.“
Sigurður Haukur Traustason, einn fram-
leiðenda drykksins B.Okay sem á að draga úr 
timburmönnum.

SÓMALÍA, AP Sjö létu lífið í Sómalíu 
í gærmorgun þegar bíl hlöðnum 
sprengiefni var ekið inn í bílalest 
hersins sem fylgdi fjögurra manna 
sendinefnd frá Katar.

Haft er eftir yfirmanni lögreglu 
að sendinefndina frá Katar hafi 
ekki sakað og hún hafi komist heilu 
og höldnu á hótel sitt. Sendinefndin 
var í landinu í boði innanríkisráðu-
neytisins en innan ríkis ráðherra 
Sómalíu var ekki í bílalestinni. 
Sendinefndin tekur þátt í þróunar-
verkefnum í Mógadisjú.

Mohamed Abdi, lögreglumaður á 
vettvangi, sagði að fjórir óbreyttir 
borgarar og einn hermaður hefðu 
dáið samstundis í sprengingunni. 

Tveir til viðbótar létust á sjúkra-
húsi og gert var að sárum átján 
til viðbótar, sagði dr. Duniya 
Mohamed Ali á sjúkrahúsinu í 
Medína.

Forseti Sómalíu, Hassan Sheikh 
Mohamud, segir uppreisnar sveitina 
al-Shaban bera ábyrgð á árásinni, 
en hún er sögð hafa tengsl við al-
Kaída hryðjuverkasamtökin. - óká

Al-Shabab lét aka bíl hlöðnum sprengiefni á bílalest í Sómalíu:

Sjö létu lífið í sjálfsmorðsárás

EFTIR ÁRÁSINA  Sómalskir öryggis-
verðir bera slasaðan mann frá vettvangi 
sprengingar.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

MANNRÉTTINDI Réttindi unglings-
stúlku með þroska- og geðrask-
anir voru margbrotin af félags-
málanefnd Álftaness, samkvæmt 
áliti Barnaverndarstofu. Stúlkan 
fékk ekki þjónustu í samræmi við 
þarfir sínar. Rúv greindi frá mál-
inu í kvöldfréttum í gær. 

Vegna þessa telur Barna-
verndar stofa ástæðu til að skoða 
sérstaklega máls meðferð nefndar-
innar í öðrum málum sem komið 
hafa á hennar borð. Nefndin hafi 
brotið barna verndar lög þegar 
stúlkan hafi verið vistuð hjá ein-
staklingum sem ekki höfðu leyfi 
samkvæmt lögum til þess að 
vista börn. Um er að ræða hótel í 
Hafnar firði og sambýli fyrir fatl-
aða í Króksmýri og í Vinakoti.  - hó

Brotið á unglingsstúlku:

Fékk ekki þjón-
ustu sem þurfti

BANDARÍKIN Skilyrði til að fást við 
skógarelda í Kaliforníu í Banda-
ríkjunum eru sögð hafa batnað í 
gær. Um tvö þúsund slökkviliðs-
menn berjast þar við skógarelda 
sem geisað hafa síðustu daga.

Eldarnir eru sagðir fyrr á ferð-
inni í ár en síðustu ár sökum mik-
illa þurrka í síðustu viku. Logarnir 
eru sagðir ógna yfir fjögur þúsund 
heimilum, en meira ein þúsund 
manns hafa þegar þurft að yfir-
gefa heimili sín. Notast er við flug-
vélar og þyrlur við slökkvistarfið.

Skógareldar fyrr á ferðinni:

Tvö þúsund 
berjast við elda

TÆKNI Upplýsingaveitan Já, sem rekur meðal ann-
ars vefinn já.is, hefur í dag tilraunaverkefni sem 
miðar að því að gera þrívíddarmyndir af íslenskum 
vegum aðgengilegar á kortavefum fyrirtækisins. 
Þessi þjónusta yrði að erlendri fyrirmynd, en 
tæknirisinn býður upp á Google Street View á 
kortavef sínum þar sem sjónarhorn notanda er frá 
götunni. Sú þjónusta Google er ekki í boði á Íslandi 
sem stendur.

Sigríður Margrét Oddsdóttir, forstjóri Já, segir 
í samtali við Fréttablaðið að undirbúningur verk-
efnisins sé aðeins á byrjunarstigi. Tækjabúnaður-
inn sé nýkominn til landsins og prófanir hefjist í 
dag. Enn liggi ekkert fyrir um hvort og hvenær 
þjónustan verði tekin í notkun, það muni þó skýrast 
á næstu dögum.

„Við köllum verkefnið „Já 360“ og ætlum einmitt 
að nýta þetta myndefni til að bæta inn á kortin hjá 
okkur, ef tilraunir næstu daga takast eins og við 
erum að vona,“ segir Sigríður.

 „Við horfum að sjálfsögðu til fjölfarinna vega en 
ekki síður til vinsælla ferðamannastaða til að nýta 
fyrir ferðaupplýsingavefinn okkar.“  - þj

Íslenskt verkefni að fyrirmynd Google Street View í startholunum:

Já í tilraunir með þrívíddarkort

MYNDAVÉLABÍLLINN  Notendum kortavefs Já gæti staðið til 
boða að skoða kortin eins og þeir standi á götunni, ef fram 
fer sem horfir. Myndavélabíllinn fer af stað í dag.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SPURNING DAGSINS



Snjallpakkinn er frábær áskriftarleið þar sem þú færð SMS, 

gagna magn og innifaldar mínútur sem gilda í farsíma og heima-

síma óháð kerfi. Engin upphafsgjöld eru af inniföldum mínútum.

Fjölskyldan alltaf
í sambandi
Í Núllinu talar fjölskyldan 

saman fyrir 0kr.

Gildir til 27 landa
Notaðu mínúturnar til að hringja 

í heimasíma í 27 löndum.

Hafðu stöðuna á hreinu
Í Símaappinu geturðu fylgst með 

notkuninni.

Veldu Snjallpakka sem hentar þér

Vertu í sterkara sambandi 

með Galaxy S II Plus

og Snjallpakka

Samsung 
Galaxy S II Plus 

3.990 kr.
Á mánuði í 18 mánuði*

64.900 kr. staðgreitt
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300 mín. | 300 SMS | 300 MB

3.490 kr./mán.

300

500 mín. | 500 SMS | 500 MB

4.990 kr./mán.

500
Tilboð! 3000 SMS 

og 3 GB á mánuði 

eru innfalin í öllum

Snjallpökkum 

til 1. júní 2013
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207,1912
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

115,8 116,36

180,19 181,07

151,91 152,77

20,377 20,497

19,954 20,072

17,809 17,913

1,1802 1,1872

174,9 175,94

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

GENGIÐ 
03.05.2013
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..fást í næstu verslun!Ora grillsósur..

Grillum saman
       í sumar

l óóó fá í...
Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Miðvikudagur
Víða hæg breytileg átt.

TÍÐINDALÍTIÐ  Í dag verður strekkingur á Snæfellsnesi og Vestfjörðum en lægir 
smám saman í kvöld og nótt. Á morgun og miðvikudag verður vindur yfirleitt fremur 
hægur og á miðvikudaginn eru horfur á björtu og úrkomulitlu veðri víðast hvar.
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Strekkingur SA-til, annars hægari.

Gildistími korta er um hádegi

8°

3°

7°

1°

5°

Alicante
Aþena
Basel

25°
28°
22°

Berlín
Billund
Frankfurt

23°
18°
23°

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn

19° 
14°
14°

Las Palmas
London
Mallorca

24° 
20°
21°

New York
Orlando
Ósló

18° 
25°
19°

París
San Francisco
Stokkhólmur

20° 
17°
16°

7°

6
m/s

7°

5
m/s

2°

6
m/s

2°

11
m/s

1°

7
m/s

2°

10
m/s

-1°

8
m/s

7°

0°

6°

1°

3°

SAMGÖNGUR Umferð um Borgar-
fjarðarbrú er nú stýrt með ljósum 
vegna vinnu sem þar fer fram við 
brúargólf.

„Búast má við töfum ef umferð 
er mikil,“ segir í tilkynningu 
Vegagerðarinnar. Auk vinnu við 
brúargólfið er verið að breikka 
uppfyllinguna beggja vegna 
brúar innar. „Hraði er tekinn niður 
og vegfarendur þurfa að gæta var-
úðar.“

Áætlað er að vinna við brúna 
standi til 15. næsta mánaðar. - óká

Brúargólfið er í viðgerð:

Umferðarljós 
við Borgar-
fjarðarbrú

BORGARNES  Fram í miðjan næsta 
mánuð má búast við töfum við Borgar-
fjarðarbrú. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FÓLK Hljómsveitin Sigur Rós er 
fyrsta hljómsveitin sem fengin 
er til að semja tónlist sérstaklega 
fyrir gamanþáttinn The Simpsons. 
Að auki mun með limum hennar 
bregða fyrir í sama þætti, sem 
frumsýndur verður 19. maí næst-
komandi. 

Þátturinn nefnist The Saga of 
Carl Carlsson og segir frá því 
þegar umræddur Carl, Homer, 
Moe og Lenny vinna stóra vinning-
inn í happdrætti. Carl stingur hins 
vegar af með allan peninginn til 
heimalands síns, Íslands. Homer, 
Moe og Lenny veita Carl eftirför 
og upphefst mikið ævintýri í anda 
þáttanna.  - sm

Sigur Rós í teiknimynd:

Semur tónlist 
fyrir Simpsons

TEIKNIMYNDAFÍGÚRUR  Meðlimir 
hljómsveitarinnar Sigur Rósar eins og 
þeir koma fyrir í þættinum. 

SVEITARSTJÓRNARMÁL Bæjar-
fulltrúar Samfylkingar segjast 
hafa haft uppi varnarorð þegar 
Kópavogsbær tók hluta Vatnsenda-
jarðarinnar eignarnámi árið 2007.

„Meðal annars töldum við 
eignar hald á Vatnsenda ekki 
skýrt og alls ekki ljóst hvort ábú-
andi á jörðinni færi með eignar-
hald,“ segir í tilkynningu bæjar-
fulltrúanna. Þeir segjast hafa verið 
á móti eignarnámssátt sem gerð 
var 2007 og töldu eðlilegra að bær-
inn tæki alla jörðina eignarnámi án 
samninga við ábúanda. Samkvæmt 
nýföllnum dómi hæstaréttar er 
óljóst hver fer með eignarhald á 
Vatnsendajörðinni.  - óká

Segja mikla hagsmuni í húfi:

Vöruðu við 
eignarnáminu

ELDSVOÐI
Eldur í í skorsteini
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var 
kallað út aðfaranótt sunnudags vegna 
elds sem kviknaði í skorsteini á veitinga-
húsi við Barónsstíg. Vel gekk að slökkva 
eldinn og skemmdir voru ekki alvarlegar.

VIÐBÚNAÐUR
Æfðu hópslys á Akureyri
Um 400 manns tóku þátt í flugslysa-
æfingu sem haldin var um helgina 
á Akureyrarflugvelli. Fram kemur í 
tilkynningu Isavia að æfingin hafi byggt 
á flugslysaáætlun flugvallarins og þátt 
hafi tekið fólk frá öllum viðbragðs-
aðilum á svæðinu, þar á meðal 
björgunar sveitir, lögregla, landhelgis-
gæsla, prestar og heilbrigðisstarfsfólk.

STJÓRNMÁL Stjórnarmyndunar-
viðræður milli Sjálfstæðisflokks 
og Framsóknarflokks hófust í 
gær og munu halda áfram í dag. 
„Óvenju vandasöm verk“ bíða 
úrlausnar á næsta kjör tímabili 
að sögn Sigmundar Davíðs 
Gunnlaugs sonar, for maður 
Framsóknar flokksins. Því sé 
eðlilegast að leitast við, í fyrstu 
atrennu hið minnsta, að mynda 
ríkisstjórn með nægilega öflug-
an meirihluta á þingi til að hafa 
afl til að sinna þeim verkum.

Í tilkynningu um stjórnar-
myndunarviðræðurnar segist 
Sigmundur hafa fundið góðan 
vilja hjá Bjarna til að vinna að 
aðgerðum vegna skuldamála. 
Horft verði til hugmynda beggja 
flokkanna til að ná settu marki í 
þeim málum.

Bjarni og Sigmundur vildu ekki 
tjá sig að loknum fundi.

Allt frá því fyrir kosningar 
var líklegasta stjórnarmynstrið 
talið vera Framsóknar flokkur og 
Sjálfstæðis flokkur, enda fengu 
flokkarnir 38 þingsæti af 
63.

Þó virtist örla á efa-
semdum í síðustu viku 
um að áherslur flokk-
anna væru samræman-
legar.

Í samtölum Frétta-
blaðsins við nokkra 
þingmenn flokkanna 
tveggja var hins 
vegar ekki annað að 
heyra en að fullur 
vilji væri til þess að 

flokkarnir tveir næðu saman um 
stærstu málaflokkana, meðal 
annars skuldamál, atvinnumál og 
skatta. Mestar líkur voru taldar á 
því að samstarf þeirra yrði raunin.

Bjarni sagði í viðtali við Bylgj-
una í gær að hann myndi ekki gera 
kröfu um að fá forsætisráðherra-

stólinn í þessum við-
ræðum. Flokkarnir 

hafa ekki gefið sér 
tímaramma um við-
ræðurnar en  Bjarni 
sagðist bjartsýnn á 
að þær gætu gengið 
fljótt fyrir sig. 

„Ég er bjart-
sýnn á að vikan 
muni reynast 

okkur drjúg til 
að ljúka verk-
inu.“ 
 thorgils@frettabladid.is

Stór verkefni krefjast 
styrks þingmeirihluta 
Viðræður um myndun ríkisstjórnar hófust í gær þegar Bjarni Benediktsson og 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson settust að fundi. Sigmundur segir eðlilegast að 
leita eftir sem öflugustum þingmeirihluta í ljósi þeirra verkefna sem liggi fyrir.

Grétar Þór Eyþórsson, prófessor í stjórnmálafræði við 
Háskólann á Akureyri, segir nokkuð fyrirsjáanlegt að 
fyrst sé reynt við þetta stjórnarmynstur.

„Það var ekkert óeðlilegt við það að Sigmundur 
kannaði stöðuna hjá öllum hinum flokkunum en það 
var alltaf líklegast að stærstu flokkarnir–  þeir einu sem 
geta myndað tveggja flokka stjórn og hafa verið saman 
í stjórnarandstöðu í fjögur ár–  byrjuðu á því að reyna að 
ná saman.“

Grétar segir að einhver munur sé á stefnuskrám 
flokkanna en það þurfi ekki að koma í veg fyrir að 
saman náist.

„Það dettur engum í hug að báðir flokkar nái sínu ítrasta fram í 
stjórnarmyndunarviðræðum. Það er því ljóst að flokkarnir munu nú reyna 
að finna málamiðlun sem báðir geta sætt sig við.“

Fyrirsjáanlegt að B og D hefji leikinn 

GRÉTAR ÞÓR 
EYÞÓRSSON
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BANGLADESS, AP Yfir sex hundruð 
lík hafa nú fundist í rústum fata-
verksmiðjunnar sem hrundi í 
Bangladess fyrir rúmri viku, að 
sögn lögregluyfirvalda á staðnum.

Að kvöldi sunnudags sagði lög-
regla að tala látinna væri komin 
upp í 610. Frá því á miðvikudag 
hafa yfir 200 lík fundist, en þá 
sögðu yfirvöld að aðeins 149 væri 
saknað.

Stækjan af rotnandi líkum 
liggur yfir rústum byggingar-
innar, sem var átta hæða há.  - óká

Enn finnast lík í Bangladess:

Tala látinna 
komin yfir 600

VEÐUR „Það eru engin sérstök hlý-
indi á næstunni en það verður þó 
hlýrra en hefur verið undanfarn-
ar vikur, “ segir Teitur Arason, 
veðurfræðingur hjá Veðurstofu 
Íslands. Spurður hvort Norð-
lendingar, sem margir eru orðn-
ir langþreyttir á snjónum, megi 
búast við leysingum segir Teitur 
að ekki megi búast við meiri snjó 
eftir að stytti upp síðdegis í dag. 
„Þá ætti ekki að snjóa meira í bili. 
En það þarf að fá hlýja sunnanátt 
til að taka snjóinn, og hún er því 

miður ekki sjáanleg næstu sjö, 
átta daga.“

Það er bjartara yfir Vest-
fjörðum ef marka má Teit, en þar 
gæti hitastigið farið yfir tíu stig 
um miðja vikuna. „Það er heldur 
hlýrra almennt yfir landinu en 
hefur verið, en það kólnar síðan 
aftur yfir helgina með frekar 
kaldri vætu. Það má því búast við 
heldur betra veðri en hefur verið 
undanfarið en það verður samt 
ekkert til að hrópa húrra fyrir.“  
 - hó

Hitastig gæti farið yfir tíu gráður á Vesturlandi um miðja viku:

Ekkert lát á snjóþyngslum nyrðra

VETUR  Þó svo að sumarið sé komið 
að nafninu til er einhver bið í að Norð-
lendingar losni við snjóinn. 



Kauptu miða á www.das.is 
eða í síma 561 7757.

Miðaverð 1.300 kr. á mán. fyrir einfaldan miða.

SEX    VW BJALLA!
Sex sinnum á happdrættisárinu verður dregin út 
Volkswagen Bjalla, sportlegur lúxusbíll, 5 milljóna virði.

eða 10 milljónir í peningum.
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Nýtt happdrættisár framundan

5 MILLJÓNIR KRÓNA Í SKOTTINU
á tvöfaldan miða

STYRKTU MÁLEFNI
ALDRAÐRA

MILLJÓNAVINNINGAR
7×6 milljónir og 39×4 milljónir

Fjórtán 3 milljóna króna og sjötíu og átta
2 milljóna króna vinningar á einfaldan miða.

Alls er dregið um 50 þúsund vinninga á árinu.
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BEIRÚT, AP Ísraelsher gerði loft-
árás á Damaskus, höfuðborg 
Sýrlands, aðfaranótt sunnudags. 
Sýrlenskum og ísraelskum stjórn-
völdum ber ekki saman um hvert 
skotmark árásarinnar hafi verið. 
Samkvæmt ísraelskum stjórn-
völdum var markmið árásar-
innar að eyða stýriflaug sem 
verið var að flytja frá Íran til 
Líbanon og var ætluð Hezbollah-
samtökunum. 

Sýrlenskir ríkisfjölmiðlar 
halda því fram að eldflaugarn-
ar hafi hæft þrjár herstöðvar 
og rannsóknarstofu í grennd við 
Damaskus og að mannfall hafi 
orðið. Þetta er önnur loftárásin 
sem Ísrael gerir á Sýrland síðustu 
daga og sú þriðja frá áramótum. 

Í bréfi sem utanríkisráðuneyti 
Sýrlands sendi Sameinuðu þjóðun-
um kemur fram að þarlend stjór-
völd fordæmi árásina og telji hana 
svívirðilega. Þar segir jafnframt 
að mikil eyðilegging hafi orðið í 
höfuðborginni við árásina og að 
með henni hafi ísraelsk stjórnvöld 
lagt sýrlenskum hryðjuverka-
mönnum lið, en þar er átt við her 
uppreisnarmanna sem hafa bar-
ist við sýrlensk stjórvöld í nærri 
tvö ár.

Aðgerðasinnar í Sýrlandi segja 
ísraelsku eldflaugarnar hafa hæft 
skotmark sitt því mikil spreng-
ing hafi orðið við árásina og að 
mikill appelsínugulur blossi hafi 
blossað upp í kjölfar hennar. Sýr-
lenskur blaðamaður sagði í viðtali 
við breska ríkisútvarpið, BBC, að 
það væri engu líkara en að jarð-
skjálfti hefði skekið borgina. 

Frá því að uppreisnin í Sýrlandi 
hófst í mars árið 2011 hafa ísra-

elsk stjórnvöld ítrekað lýst því 
yfir að þau ætli ekki að blanda 
sér í átökin. 

Benjamín Netanjahú, forsætis-
ráðherra Ísraels, hefur þó áður 
komið því á framfæri að leiki 
grunur á um að verið sé að flytja 
vopn ætluð Hezbollah um Sýrland 
verði gripið til aðgerða líkt og nú 
hafi komið til. 

Á meðan segjast sýrlensk stjórn-
völd, undir stjórn Bashar Assad 
forseta, líta svo á að með árás-
unum sé Ísraelsher að veita upp-
reisnarmönnum lið. Með þessu eru 
sýrlensk stjórnvöld talin reyna að 

grafa undan trúverðugleika upp-
reisnarmanna. Haldi árásirnar 
áfram stendur stjórn Assads þó 
frammi fyrir mikilli valþröng; 
aðgerðaleysi að hálfu stjórnvalda 
mætti túlka sem veikleika en 
gjaldi þau líku líkt er hætta á enn 
frekari árásum frá öflugum her 
Ísraels. sara@frettabladid.is

Ísraelsher lætur sprengjum 
rigna á höfuðborg Sýrlands
Ísraelsher gerði loftárás á Damaskus aðfaranótt sunnudags. Yfirvöldum landanna tveggja ber ekki saman um 
hvert skotmark árásarinnar var. Haldi árásirnar áfram standa sýrlensk stjórnvöld frammi fyrir valþröng. 

ÁRÁSIR HALDA ÁFRAM  Ísraelsher gerði loftárás á Damaskus aðfaranótt sunnudags. Ísraelsk stjórnvöld segja tilgang árásarinnar 
hafa verið að eyða stýriflaug sem flytja átti til Líbanon. Myndin er fengin úr fréttatíma Ugarit-fréttastofunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FLUGSKEYTI  Haustið 2010 sendi 
íranska varnarmálaráðuneytið út myndir 
af uppfærðum Fateh-110 stýriflaugum í 
vöruhúsi í Teheran.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Frá áramótum hefur 
Ísraelsher þrisvar 
staðið fyrir loft árásum 

á Damaskus, höfuðborg 
Sýrlands.

MALASÍA, AP Þjóðarfylkingin, flokk-
ur Najibs Razak forsætisráðherra, 
fékk 112 af 222 þingsætum sem í 
boði voru í kosningum sem fram 
fóru í gær.

Ríkisstjórnarflokkarnir halda 
með þessari niðurstöðu óslitnum 
völdum frá því að landið fékk sjálf-
stæði frá Bretum árið 1957. Síðan 
þá hafa verið haldnar tólf þingkosn-
ingar.

Flokkur forsætisráðherrans 
mætti engu að síður samhentari 

andstöðu en áður í sameinuðu fram-
boði þriggja flokka. Leiðtogi stjórn-
arandstöðunnar, Anwar Ibrahim, 
hefur sakað stjórnina um hroka, 
bruðl og mismunun þjóðarbrota.

Fyrir kosningarnar var Þjóðar-
fylkingin með 135 sæti í þinginu og 
hefur því tapað 23 þingsætum.

Metþáttaka var í kosningunum, 
en tíu milljónir af um þrettán millj-
ónum skráðra kjósenda mættu á 
kjörstað, eða um áttatíu prósent. 
 - óká

Ráðandi flokkar í Malasíu hafa nú unnið 13 kosningar í röð frá árinu 1957:

Stjórnin heldur óslitnum völdum

BÚIN AÐ KJÓSA  Kona heldur á loft 
lituðum fingri sem er til marks um að 
hún sé búin að kjósa. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Í RÖÐ  Langar biðraðir mynduðust við kjörstaði í Malasíu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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VEISTU SVARIÐ?

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™

1. Af hverju hefur Landspítalinn kært 
starfsmann sinn til lögreglu?
2. Hversu miklu amfetamíni mistókst 
að smygla hingað í janúar?
3. Hvað eiga þingmenn, ráðherrar og að-
stoðarmenn rétt á miklum biðlaunum?

SVÖR

FERÐAMÁL Frá áramótum hafa 
167.902 erlendir ferðamenn komið 
hingað til lands. Það er 42 þúsund-
um fleiri en í fyrra. Aukning milli 
ára nemur 34 prósentum. 

Bretum hefur fjölgað mest, 
um 52 prósent. Norðurlanda-
búum hefur fjölgað hlutfallslega 
minnst, um 7,8 prósent. 

Íslendingar sem héldu utan 
voru ögn færri en í fyrra. Þeir 
eru frá áramótum 99.554. Á 
fyrstu fjórum mánuðum síðasta 
árs fóru 100 þúsund utan.  - mlþ

Ferðamönnum fjölgar í ár:

Yfir þriðjungi 
fleiri ferðamenn

BANDARÍKIN Tíu árum var bætt við 
eldri fimm ára fangelsisdóm yfir 
tuttugu og sex ára fanga í Banda-
ríkjunum fyrir að hafa barna-
klám í fórum sínum innan veggja 
áfangaheimilis. Hann verður einn-
ig hafður undir eftirliti í 25 ár eftir 
að afplánun lýkur. 

Maðurinn, Jeremy Huart, var 
áður verið dæmdur fyrir vörslu 
barnakláms árið 2008 í Illinois-
ríki og fékk þá rúmlega fimm ára 
dóm. Árið 2010 var hann fluttur á 
áfangaheimili en stuttu síðar upp-
götvuðust 214 barnaklámsmyndir í 
farsímanum hans. Hann verður nú 
aftur færður í almennt fangelsi.  
 - sv

Barnaklám fannst í farsíma:

Barnaníðingur 
í 25 ára eftirlit

UMHVERFISMÁL Einhver þjóð þarf 
að verða fyrst til að tilkynna að 
olía, gas og kol verði ekki unnin 
úr jörðu. Þetta sagði rithöfund-
urinn og umhverfissinninn Bill 
McKibben á 
fundi sínum 
með fulltrúum 
þingflokka um 
helgina. 

McKibben 
sagði einhverja 
þjóð þurfa að 
brjóta ísinn í 
þessum efnum. 
Yfirlýsing í 
þessa veru yrði markvert framlag 
af hálfu Íslands til að sporna gegn 
loftslagsbreytingum.

Fundinn með McKibben sátu 
fyrir hönd þingflokkanna Illugi 
Gunnarsson, Vigdís Hauksdóttir, 
Árni Þór Sigurðsson, Sigríður Ingi-
björg Ingadóttir og Helgi Hrafn 
Gunnarsson. - óká

Talar fyrir umhverfisvernd:

Segir einhverja 
þjóð verða að 
brjóta ísinn

BILL MCKIBBEN

1. Starfsmaðurinn gekk réttindalaus í störf 
hjúkrunarfræðings. 2. Tæplega nítján og 
hálfu kílói auk amfetamínbasa. 3. Rúmlega 
121 milljón króna.

SLYS „Dóttir mín, tveggja og hálfs 
árs, var með okkur í bílnum en 
blessunarlega slapp hún ótrúlega 
vel,“ segir Bjarki Kristjánsson. 
Bíll sem hann ók lenti í hörðum 
árekstri við jeppa við Leirubrú á 
Akureyri á laugardag. Í bílnum var 
einnig systir Bjarka.

Áreksturinn var mjög harður, 
en bílarnir, sem komu hvor úr 
sinni áttinni, voru á miklum hraða. 
Systir Bjarka viðbeinsbrotnaði við 
áreksturinn en talið er að viljað 
hafi dóttur hans til happs að hún 

var í nýlegum og góðum barna-
bílstól. Stúlkan dvaldi þó sólar-
hring á sjúkrahúsi, þar sem læknar 
vildu fylgjast með ástandi hennar. 

Sjálfur segist Bjarki vera aðeins 
stirður. „Þetta er alveg ótrúleg 
heppni og ég er ótrúlega þakk látur 
að við séum öll í lagi.“

Klippa þurfti ökumann jeppans 
úr bifreið sinni, en grunur leikur á 
um að hann hafi verið undir áhrif-
um áfengis. Maðurinn mun þó ekki 
hafa meiðst alvarlega. Bílarnir eru 
báðir ónýtir.                                          -hó

Mildi þykir að enginn hafi slasast alvarlega í hörðum árekstri á Akureyri:

Bílstjóri jeppa grunaður um ölvun

EYÐILEGGING  Áreksturinn var mjög 
harður, eins og sjá má á bílunum. Þeir 
eru báðir ónýtir. MYND/ÞORGEIR BALDURSSON



Halló Borg! Allir þekkja lipurð og öryggi Honda CR-V. Fjórða kynslóð Honda  CR-V
setur ný viðmið í ferðaþægindum, gæðum innréttinga og auknu öryggi í akstri.
Ný stopp-start tækni ásamt sparnaðarráðgjafa lækkar eldsneytiskostnaðinn.
Upplýsingaskjár, átta fjarlægðarskynjarar og bakkmyndavél víkka sjóndeildar-
hringinn. Með aksturseiginleika Honda CR-V óskar þú þér fleiri ferða um
borg og bæ.
Lifðu meira nýtt og veldu Honda CR-V. Besta 4x4 bíl ársins*.
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Umboðsaðilar:
Bernhard, Reykjanesbæ, sími 421 7800
Bílver, Akranesi, sími 431 1985
Höldur, Akureyri, sími 461 6020
Bragginn, Vestmannaeyjum, sími 481 1535
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Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • www.fiskikongurinn.is

 Tilboðið gildir alla vikuna
6.maí- 11.maí

• Gellur nýjar og saltaðarGellur nýjar og saltaðar

• Þorskhnakkar

• Löngusteikur

• Keilusteikur

• Rauðsprettuflök

• Ýsuflök roðlaus beinlaus

• Þorskflök roðlaus beinlaus

• Hlýrasteikur

• Karfaflök

• Skötuselur

• Humarsúpa 1.390 kr.líter

• Fiskisúpa 1.390 kr.líter

• Allir fiskréttir úr hvítum fiski

2 KG.

2 FYRIR 1

2 KG.

2 FYRIR 1

Bálreiðir sikhar

 Átök brutust út milli lögreglu í Nýju-Delí á Indlandi og sikha sem hrópuðu slagorð gegn stjórnvöldum og mótmæltu sýknudómi 
yfir stjórnarþingmanninum Sajan Kumar í morðmáli á hendur honum. Dómstóll í Nýju-Delí kvað upp sýknudóm sinn 30. apríl, 
en málið á hendur Kumar tengist fjöldamorðum á sikhum eftir að Indira Gandhi, forsætisráðherra Indlands, var myrt árið 1984. 
 NORDICPHOTOS/AFP

Skattar hækkaðir á olíugeirann í Noregi

1NOREGUR Norska ríkisstjórnin leggur til að skattbyrðin verði aukin hlut-
fallslega á olíuiðnaðinn í landinu til að ýta undir vöxt í öðrum geirum 

atvinnulífsins. Jens Stoltenberg kynnti í gær nýja tekjuáætlun ríkisins, þar 
sem gert er ráð fyrir því að hækka skatta á olíuiðnaðinn um sem nemur 70 
milljörðum norskra króna (tæpum 1.400 milljörðum íslenskra króna) fyrir árið 
2050. Tekjuaukningin fæst með því að fækka mögulegum leiðum til skatta-
afsláttar í iðnaðinum. Um leið er gert ráð fyrir því að lækka fyrirtækjaskatt úr 
28 prósentum í 27 prósent frá og með næsta ári.

Mótmæla auknum réttindum 
samkynhneigðra

2FRAKKLAND Þrátt fyrir að lög hafi 
verið samþykkt í apríllok sem heimila 

hjónaband samkynhneigðra í Frakklandi 
mótmæla sumir Frakkar enn lögunum. 
Þannig blés „La Manif Pour Tous“ til 
mótmæla í Toulouse í gær.

Verslunarmiðstöðvaþjófagengi stöðvað

3 SPÁNN Lögregla á Spáni hefur handsamað þungvopnað þjófagengi sem 
sagt er hafa staðið fyrir margvíslegum ránum. Gengið er til að mynda í 

þrígang sagt hafa ráðist á verslunarmiðstöð í ferðamannaparadísinni Mallorca 
með aðferðum sem alla jafna einkenna árásir þrautþjálfaðra hermanna. Meðal 
þeirra fimm sem handteknir hafa verið eru Breti sem spænska innanríkis-
ráðuneytið segir vera fyrrverandi breskan sérsveitarmann, sérfræðing í 
vopnum og herkænsku. Tveir voru líka áður í spænska hernum. Einnig var 
handtekinn öryggisvörður í verslunarmiðstöðinni sem veitt hafði hópnum 
upplýsingar.

HEIMURINN

1

2
3



HEILBRIGÐISTÆKNIDAGURINN
ykjavík og Landsspítaítali ––nifélag Íslands, Háskólinn í Reykjavík og Landsspít listækngðilbriHeiH nifélag Íslands, Háskólinnlb iH iHHHHHHHHH

efna til ráðstefnu um nám í heilbriggðissverkfrræðði oi ogúkrahúlasjskólhásh ús efna til ráðstefnu um nl jskólhásh
s spítanýskni ntækt la s spínýskni ntækt miðvikudaginn 8. maí kl. 13:15–16:000 stoofu M220 í HR.09 í HRí stoofu M220 H209 í H

RÁGSKRDAGD

3:205–1313:151 ÁvarpvarpÁv
Guðrúún u Sævarsdóttir deilddar ræðid, deildarforseti tækni- og verkfræ

NÁMM ÍÁ HEILBRIGÐISVERKFRÆÐI
03:400–1313:201 eilbbrigðisverkfræði við HHeHe R

ralddur Har Auðunsson ík  , dósent við Háskólann í Reykjaví

4:000–1413:401 K rfislíffræði við Her Í
S urðður Brynjólfssonigu , prófessor við Háskóla Íslands

4:200–1414:001 L kööpuun og klíníssk nootnisfræðileg líkanagerð – rannsóknir, nýskknæk
 oPaolo Gargiulo guur víssindamaðður áársins á, lektor við Háskólann í Reykjavík og ung

spítala – háskólasjúkrahúsisLands

4:400–1414:201 léhlKaffih

N R SPÍTALI – TÆKNI OG RRÝR H GAGRÆÐINGG
4:500–1414:401 A erju nýr spítali?vef hvAA

rssonBaldurssonr Ólafur , lækningaforstjóri Landspítala – háskóólasjjúkrahússslækningaf

5:100–1514:50114 51 A st og lækningatæki í nýjum spítalafkösAA
Gísli GGeorgsson, verkfræðingur hjá Nýjum kfræðingur hjá Nýjum Landspítala oohf.

15:1 5:300–155:1 5:300–15 SSjúkrahúsþjónusta fyrir landsbyggðarfójúkr fyrir landsbyggðarfólk: V stnaðuriðhorff og kostnaðurg
SS n Þóra itefánn Þórarinssontefán , lækningaforstjóri hjá Heilbrigðisstoff ndsri hjá Heilbrigðisstoffnun Austurla

15:30–15:50 SS irkari þjókilvirkari þjónusta.kilv Flæði fólks og vöru í nýjumm s ís og vöru í nýjumm spítala
JóhannnesJóhan Gunnarssonnnarsson ohf.ohflæknis Nýj d, læknisfræðilegur verkefnastjóri hhjá NNýjum La dspítala ohfNýjum Landsjó hjá N um La

16:00000 Lokaorðorð
RRagnheiður Haraldsdóttir ds, forstjóri Krabba, orstjóri Krabbameinsfélags Íslands

Fundarstjóri: RagnRagnheiðuheheiðu Heiður Haraldsdóttir, forstjóri Krabbameinsfélags Íslandsnds
Ráðstefnan er öllum om opinn.inn. Aðgangur ókeypiseypis efangið efangið Vinsamle. Vinsamlegast tilkynnið þátttöku á nefangið skraning@hr.issksk
Hvar: Háskólanum í Reykjavíkkjavík, MennMennMMenntavegi 1, stofu M209 á 2. hæð.
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Djúpavogshreppur er Cittaslow. 
Þetta segir á heimasíðu fyrsta og 
eina íslenska sveitarfélagsins sem 
hefur hlotið inngöngu í hreyfingu 
sem grundvallast á hugmynda-
fræði Hæglætishreyfingarinnar 
(The Slow Movement). Þar er haft 
að markmiði að byggja undir sér-
stöðu samfélagsins og láta það eiga 
sig að elta hnattvæðingu og hraða-
áráttu samtímans.

Gauti Jóhannesson, sveitarstjóri 
Djúpavogshrepps, segir hugmynd-
ina ekki nýtilkomna. Undirbúning-
ur vegna aðildarumsóknar hefur 
staðið um nokkurt skeið, en verk-
efnið var styrkt af Nýsköpunar-
miðstöð Íslands. „Hugmyndafræðin 
fellur afar vel að stefnu sveitar-
stjórnar eins og hún hefur verið 
um skeið. Hún fellur að aðstæðum 
á Djúpavogi, og menn geta nú lagt 
sig eftir því að byggja undir sögu, 
menningu og staðbundna þætti í 
sveitarfélaginu.“

Gauti segir að fyrirhugað sé að 
kynna Cittaslow-hugmyndafræðina 
á opnum fundi nú með vorinu, þá í 
stórum dráttum. Á hausti komanda 
verður aftur á móti blásið í herlúðra 
og svokallaðir Íslenskir dagar – 
Cittaslow haldnir í sveitarfélaginu 
í samvinnu íbúa, félagasamtaka 
og atvinnulífs. „Þá tökum við eina 
langa helgi þar sem við verðum 
með smiðjur þar sem menn geta 
lært eitt og annað nytsamlegt. Það 
er þetta gamla íslenska; taka slátur, 
laga saft, úrbeina kjöt, tína og nýta 
sveppi og herða fisk. Allt kemur til 
greina og við erum á fullu í hug-
myndavinnunni þessa dagana.“

Gauti segir skipta miklu að fyrir-
tæki á svæðinu geti fengið að nýta 
hugmyndafræðina, til dæmis með 
því að nota Cittaslow-lógó sveitar-
félagsins í kynningar starfsemi 
sinni. „Þetta er afar mikil vægt á 
tímum þegar krafa um uppruna-
merkingar matvæla- og þjónustu-
fyrirtækja verður sífellt háværari.“ 

Aðlögunin átakalítil
Þegar kemur að því að laga sam-
félagið að Cittaslow-hugmynda-
fræðinni segir Gauti það skipta 
afar miklu máli að það sé átakalítið 
fyrir íbúa á Djúpavogi. Samfélags-
gerðin sé með þeim hætti að hún 
falli þegar að mörgu sem þar er að 

finna, en í aðalskipulagi hreppsins 
til ársins 2020 er verndun náttúru 
og menningarminja eins og rauður 
þráður. 

Þegar hafa verið tekin stór skref. 
Lögð er áhersla á sérstöðu náttúr-
unnar, til dæmis í gegnum verk-
efnið Birds.is, en svæðið er para-
dís til fuglaskoðunar. Flokkun og 
endurvinnsla sorps hefur verið 
innleidd og stór skref verið tekin 
til fegrunar umhverfis. Þá hefur 
verið leitað leiða til að finna göml-
um byggingum nýtt hlutverk. 

Gauti nefnir einnig að vistvænn 
atvinnurekstur er sérstaklega 
boðinn velkominn. Skólar á svæðinu 
starfa undir merkjum Grænfánans 

Hæglæti verður í hávegum haft
Djúpavogshreppur er fyrsta sveitarfélagið á Íslandi sem gengur til liðs við Cittaslow-hreyfinguna, sem snýst um aukin lífsgæði íbúanna og 
gesta þeirra. Áherslan er á virðingu fyrir fólki, staðbundna menningu og umhverfi. Gestrisni skal höfð í hávegum, sem og matur úr héraði.

➜ Cittaslow-hreyfingin er afsprengi 
„Hæglætishreyfingarinnar“ (The Slow 
Movement), sem rekja má aftur til ársins 
1986, þegar blaðamaður að nafni Carlo 
Petrini mótmælti opnun veitingastaðar 
McDonald‘s-skyndibitakeðjunnar á hinu 
einstaka Piazza di Spagna-torgi í Róm á 
Ítalíu. 

➜ Síðan hefur Hæglætishreyfingin með 
SlowFood-samtökin í fylkingarbrjósti 
unnið að því að upphefja staðbundna 
menningu með virðingu og vitund 
fyrir umhverfi og uppruna í öndvegi. Á 
undanförnum árum hefur hugmynda-
fræðinni vaxið ásmegin og hefur hún verið 
heimfærð á fjölmörg svið samfélagsins.

➜ Í víðasta skilningi er markmið Cittaslow-hreyfingarinnar að auka lífsgæði 
og ánægju fólks með því að veita hnattvæðingu, einsleitni og hraðaáráttu 
í borgum og bæjum nútímans viðnám og heiðra þess í stað sérstöðu, 
vitund og sjálfbærni. Því er lögð áhersla á verndun náttúru og menningar-
minja, fegrun umhverfis, umhverfisgæði, notkun á nýjustu tækni í þágu 
samfélagsins, eflingu staðbundinnar matarmenningar og framleiðslu, 
öryggi og aðgengi, gestrisni, kurteisi og vinsamlegt viðmót.

Í apríl höfðu 176 bæir og sveitarfélög í 27 löndum víðs vegar um 
heiminn gerst aðilar að Cittaslow-hreyfingunni. Heimild: djupivogur.is

176 bæir og sveitarfélög í 27 löndum

FRÁGENGIÐ  Gauti Jóhannes-
son tekur við staðfestingu á 
þátttöku Djúpavogshrepps 
úr hendi framkvæmdastjóra 
Cittaslow-hreyfingarinnar, Pier 
Giorgio Oliveti.

og kaffi- og veitingahús leggja sig 
fram um að bjóða upp á staðbundið 
hráefni og framreiðslu. 

Sérstaða
Það dylst engum sem þekkir til á 
Austurlandi að Djúpivogur sker sig 
úr að mörgu leyti. Sveitarfélagið 
hefur staðið utan við sameiningu 
sveitarfélaga og má halda því fram 
að sérstaðan gæti reynst ein helsta 
auðlindin þegar til fram tíðar er 

litið. Íbúaþróun og ekki síður íbúa-
samsetning er jákvæð, en eftirtekt-
arvert þykir hversu þetta litla sam-
félag er ríkt af barna fjölskyldum, 
sem eru að sprengja skólana á 
staðnum utan af sér. 

„Já, við erum bjartsýn,“ segir 
Gauti. „Það er sérstaklega jákvætt 
að ungt barnafólk kýs að búa hér 
á Djúpavogi. Í því ljósi má horfa á 
framtíðarmöguleika staðarins.“

 svavar@frettabladid.is

Í GLEÐIVÍK  Við höfnina í Gleðivík er glæsilegt listaverk eftir listamanninn Sigurð 
Guðmundsson. Verkið samanstendur af 34 eggjum jafnmargra fugla og verpa í 
Djúpavogshreppi. Eitt egg er stærst, en það er egg lómsins, sem hefur verið valinn 
einkennisfugl svæðisins.  MYND/ANDRÉS SKÚLASON

DJÚPIVOGUR  Verslunarstaðurinn Djúpivogur stendur á Búlandsnesi, milli 
Hamarsfjarðar og Berufjarðar. Saga Djúpavogs samtvinnast mjög verslunar-
sögunni, en þar hefur verið rekin verslun í 420 ár. Frá upphafi hefur sjávar-
útvegur verið mikilvæg atvinnugrein á staðnum, en við Djúpavog eru hafnar-
aðstæður frá náttúrunnar hendi mjög góðar.  MYND/ANDRÉS SKÚLASON

SAMFÉLAGSMÁL Hjólasöfnun Barna-
heilla – Save the Children á Íslandi 
og hjólreiðakeppninnar Wow 
Cyclothon hófst fyrir helgi. 

Þetta er í annað sinn sem staðið er 
fyrir söfnun á notuðum reiðhjólum 
fyrir börn og unglinga, en söfnunin 
stendur til 3. júní. Hjólunum verð-
ur safnað á endurvinnslu stöðvum 
Gáma þjónustunnar, Hring rásar og 

Sorpu á höfuðborgar svæðinu. Þau 
verða síðan gerð upp, en þau eru 
ætluð börnum sem ekki hafa kost á 
því að kaupa sér reiðhjól. 

Sækja má um hjól hjá Félags-
þjónustunni og í gegnum Mæðra-
styrksnefnd Reykjavíkur. Á 
Facebook-síðu hjólasöfnunarinnar 
getur fólk fylgst með og skráð sig 
til þátttöku í viðgerðum. - hó

Barnaheill og Wow Cyclothon safna saman:

Gera upp notuð 
reiðhjól fyrir börn

HJÓLAFJÖR  Nemendur í 4. bekk Langholtsskóla fylktu liði í endurvinnslustöð 
Hringrásar í Klettagörðum í gær og hleyptu söfnuninni formlega af stokkunum með 
söng og leik ásamt Skoppu og Skrítlu.



Afsláttarþrep Orkunnar er nýjung á Íslandi þar sem Orkulyklahöfum býðst stighækkandi 
afsláttur af eldsneyti hjá Orkunni í takt við aukinn fjölda keyptra lítra í mánuðinum á undan 

hjá Orkunni og Shell. Þín stöð bætist við Afsláttarþrep Orkunnar og verður afslátturinn 
þannig að hámarki 10 kr.

Skráðu þig í Afsláttarþrep Orkunnar á orkan.is og 
hámarkaðu afsláttinn þinn.

Sjá nánar á www.orkan.is

AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!Símanúmer þjónustuvers: 578 8800www.orkan.is/afslattarthrep
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Nýlegur dómur þar sem banda-
rískur ríkisborgari, Kenneth Bae 
að nafni, var dæmdur til fimm-
tán ára þrælkunarvinnu í Norður-
Kóreu er síðasta útspilið í yfirstand-
andi deilum á Kóreuskaga, en þar 
hefur tæknilega ríkt stríðsástand 
frá 1950 þegar stríð braust þar út 
milli Norður- og Suður-Kóreu, þar 
sem stórveldi Kalda stríðsins voru 
hvort sínum aðila til fulltingis.

Eftir lok stríðsátaka árið 1953 
hefur ríkt ákveðið ógnarjafnvægi 
við 38. breiddargráðu þar sem 
fjögurra kílómetra breitt hlutlaust 
svæði skilur ríkin að. Ekki hefur 
enn verið samið um varanlegan 
frið og sú staðreynd er grundvallar-
atriði og útgangspunktur þeirra ill-
saka sem Norður-Kórea treður við 
Bandaríkin og Suður-Kóreu.

Skilin í sundur eftir stríð
Eftir að Japönum var bolað burt 
frá Kóreuskaga eftir seinna stríð 
skiptu Bandaríkjamenn og Sovét-
ríkin skaganum með sér og miðuðu 
við 38. breiddargráðu. Bandarík-
in litu á skiptinguna sem skamm-

tímaúrræði en Sovétmenn tóku 
norðurhlutann föstum tökum með 
þeim afleiðingum að þúsundir 
flúðu suður á bóginn. Stórveldin 
náðu í framhaldinu ekki saman um 
hvernig ætti að standa að samein-
ingu landsins.

Kim Il-sung, sem hafði þjónað í 
sovéska hernum í seinna stríði, tók 
fljótt stjórnina í Norður-Kóreu, og 
skömmu síðar lýsti Suður-Kórea 
yfir sjálfstæði. Af þessu hlutust 
átök sem mögnuðust sífellt fram til 
1950 þegar allsherjar stríð braust 
út. Þar barðist lið Sameinuðu þjóð-
anna, undir forystu bandaríska 
hershöfðingjans Douglas Mac-
Arthur, með Suður-Kóreu en norð-
anmenn fengu stuðning frá Kína og 
Sovétríkjunum. Eftir mannskæð 
átök þar sem hálf þriðja milljón 
manna lét lífið fór Bandaríkjunum 
og Sovétríkjunum að þverra stríðs-
þróttur og sæst var á vopnahlé 
vorið 1953.

Einbúinn umdeildi
Norður-Kórea er nú einangraðasta 
ríki veraldar, en það má rekja aftur 
til stefnu Kim Il-sung, sem lagði 
mikla áherslu á að Norður-Kórea 
væri sjálfu sér næg um sem flest. 

Alvald Kims yfir ríki sínu og 
þegnum jókst stöðugt á löngum 
valdatíma, sem stóð frá 1948 fram 

til dauða hans árið 1994. Persónu-
dýrkun var alltumlykjandi í þjóð-
félaginu og minnkaði síst eftir að 
sonur hans Kim Jong-il tók við 
taumunum í Pjongjang. Ekki er enn 
útlit fyrir opnara þjóðfélag þrátt 
fyrir að þriðji ættliðurinn, hinn 
tæplega þrítugi Kim Jong-un, hafi 
tekið við.

Velmegun var fyrst um sinn 
meiri í Norður-Kóreu en í suður-
hlutanum, en frá áttunda áratugn-
um hefur leið ríkjanna legið í ólíkar 
áttir; Suður-Kórea er eitt af helstu 
efnahagsveldum heims en allt frá 
öndverðum tíunda áratugnum, eftir 
að stuðningur frá Sovét ríkjunum 
þvarr, hefur matarskortur og jafn-
vel hungursneyð verið landlæg í 
Norður-Kóreu. Það hefur þó ekki 
komið í veg fyrir að gríðarlega 
mikið sé lagt upp úr vörnum lands-
ins, fjölmennum fastaher og þróun 
gjöreyðingarvopna.

Kjarnorkuvopn hafa einmitt verið 
notuð sem skiptimynt í viðræðum 
um mataraðstoð til handa Norður-

Kóreu, sem sakar Bandaríkin hins 
vegar um að halda aftur af eðlilegri 
þróun landsins með þvingunum.

Hvað þarf til?
Spennan síðustu vikur og mánuði 
er sprottin af refsiaðgerðum sem 
alþjóðasamfélagið lagði á Norður-
Kóreu eftir eldflaugatilraunir fyrr 
í ár. Þriðja kjarnorkusprenging 
norðurs ins, í tilraunaskyni, varð svo 
til þess að enn var hert á skrúfunni, 
og hin árlega heræfing Suður-Kór-
eu og Bandaríkjanna varð enn til 
þess að hvessa orðfæri Pjongjang-
manna, sem létu í það skína að þeir 
myndu grípa til kjarnorkuárása á 
bandarísk skotmörk.

Að undanförnu hafa aðilar hins 
vegar gert því skóna að þeir séu til 
í viðræður, að uppfylltum ýmsum 
skilyrðum að sjálfsögðu. Dómurinn 
yfir Kenneth Bae er að mati margra 
sérfræðinga til þess fallinn að 
knýja á um að viðræður hefjist sem 
fyrst. Þetta tilfelli á sér margar 
hliðstæður, meðal annars árið 2009 

þegar Bill Clinton, fyrr verandi for-
seti, sótti Kim Jong-il heim til að 
frelsa tvo fanga, og annar gamall 
forseti, Jimmy Carter, sótti Pjongj-
ang heim í sömu erindagjörðum 
árið 2011. 

Pjongjang hefur um áratuga-
skeið krafist þess að bundinn verði 
endi á Kóreustríðið með opinberum 
friðarsamningum og tvíhliða griða-
samningum við Bandaríkin, sem 
hafa ekki sýnt vilja til þess í gegn-
um áratugina. Skilyrði Norður-
Kóreu fyrir viðræðum er hins vegar 
að Sameinuðu þjóðirnar aflétti fyrst 
viðskiptabanninu og Bandaríkin láti 
af heræfingum með Suður-Kóreu og 
dragi kjarnavopn sín frá Suðaustur-
Asíu, auk þess sem hætt verði gagn-
rýni á stjórnvöld í Pjongjang og 
Suður-Kórea biðjist afsökunar á 
meintum móðgunum í þann garð.

John Kerry, utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna, fagnaði nýlega þess-
ari viðleitni en ítrekaði að Pjongj-
ang þyrfti að segja skilið við kjarn-
orkuáætlun sína áður en sest væri 
að samningsborðinu.

Enn eru mörg ljón í veginum áður 
en fer að rofa til á Kóreuskaga. 
Þangað til heldur spennan við 38. 
breiddargráðu áfram eins og síð-
ustu 60 ár.

1991  Norður- og Suður-Kórea fá 
aðild að Sameinuðu þjóðunum. 
Semja um aukin samskipti sín á 
milli, en fl jótt slitnar upp úr því.
1993  Norður-Kórea slítur tengsl 
við Seúl.
1994  Kim Jong-il tekur við 
stjórnartaumunum í Pjongjang 
eft ir að faðir hans fellur frá.
1998  Norður-Kórea skýtur eld-
fl aug yfi r Japan, sem lendir svo 
í hafi nu. Heldur því fram að um 
gervihnött hafi  verið að ræða.
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NÁGRANNAERJUR Á KÓREUSKAGA

Þorgils 
Jónsson
thorgils@frettabladid.is

Sagan endalausa á Kóreuskaga
Þó að mikil athygli hafi beinst að deilum milli Norður- og Suður-Kóreu síðustu vikur og mánuði hafa fáir trú á því að allsherjar stríðs-
átök muni brjótast út að þessu sinni. Í áraraðir hefur ástandið einkennst af reglubundnu upphlaupi frá Pjongjang sem er mætt með refsi-
aðgerðum. Norðanmenn þrýsta á um friðarviðræður en setja skilyrði sem Vesturveldunum þykja óásættanleg með öllu.

TAUMLAUS PERSÓNUDÝRKUN  Þeir feðgar Kim Il-sung og Kim Jong-il eru tilbeðnir 
eftir andlát sitt, að því er má ráða af fréttum frá Norður-Kóreu.

1945  Sovétríkin og Bandaríkin skipta 
Kóreuskaga upp í áhrifasvæði eft ir að 
hernámslið Japana er rekið á brott. 
Kommúnistar undir stjórn Kim Il-sung ná 
tökum á norðurhlutanum en Bandaríkin 
halda hlífiskildi yfir sunnanmönnum.
1948  Norður-Kórea lýsir yfi r sjálfstæði
1950  Suður-Kórea lýsir yfi r sjálfstæði. Kór-
eustríðið brýst út, stendur allt fram til 1953 
 þegar samið er um vopnahlé, eft ir að tvær 
milljónir manna létust. Síðan þá hefur í raun 
verið stríð milli Norður-Kóreu og Bandaríkj-
anna án þess að komið hafi  til beinna átaka. 

FRÁ HRINGIÐU KALDA STRÍÐSINS...

Einn stærsti óvissuþátturinn í yfirstandandi deilu milli Norður-Kóreu 
annars vegar og Bandaríkjanna og Suður Kóreu hins vegar er leiðtogi 
norðursins, Kim Jong-un. Bæði er hann óreyndur í klækjum stjórn-
málanna, þar sem einstigið milli oflátungsháttar og stríðsátaka er afar 
mjótt, og eins er ekki vitað hvort hann er leiksoppur herforingja sinna. 
Kim Jong-un er rétt tæplega þrítugur að því er talið er, og yngsti sonur 
Kim Jong-il heitins. Á barnsaldri sótti hann skóla í Sviss en tók við af 
föður sínum í árslok 2011 og hefur síðan verið að reyna að festa sig í 
sessi sem leiðtogi þjóðar sinnar. 

Eitt af fyrstu markverðu embættisverkum hans var að láta skjóta á 
loft eldflaug, sem sögð var til þess fallin að koma gervihnetti á braut 
um jörðu. Skotið mistókst hrapallega, en í desember síðastliðnum tókst 
Norður-Kóreumönnum ætlunarverk sitt í vel heppnuðu eldflaugaskoti. 
Það vakti þó reiði alþjóðasamfélagsins, en deilan færðist enn á nýtt stig 
þegar Norður-Kóreumenn sprengdu kjarnorkusprengju neðanjarðar í til-
raunaskyni. Enn er nokkur dulúð yfir leiðtoganum unga, sem kann þó að 
sögn kunnugra vel að meta körfubolta og er giftur Ri Sol-ju, sem er talin 
hafa verið söngkona áður en hún batt trúss sitt við Kim.

Ættarlaukurinn vill skapa sér nafn

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

2000  Þíða í samskiptum nágrannaríkjanna þegar 3.500 föngum er 
sleppt í Suður-Kóreu og hundrað Norður-Kóreubúar fá að hitta ætt-
ingja í Suðurhlutanum.
2002  George W. Bush setur Norður-Kóreu í hóp „öxulvelda hins illa“. 
Herskip Norður- og Suður-Kóreu skiptast á skotum á Gulahafi  þar 
sem tugir sjóliða falla.
2003  Pjongjang segist eiga nægt plúton til að búa til kjarnorku-
sprengju. Viðræður um kjarnorkuáætlun Norður-Kóreu hefjast 
en sigla í strand árið eft ir.
2005  Norður-Kórea segist hafa búið til kjarnorkuvopn, í varnar-
skyni þó. Í viðræðum við Vesturveldin samþykkir Pjongjang að láta af 
þróun kjarnavopna gegn því að fá matvælaaðstoð og fullvissu um að 
ekki verði ráðist á landið.
2006  Norður-Kórea segist hafa sprengt kjarnorkusprengju í tilrauna-
skyni.

2007  Norður-Kóreumenn fallast á að loka kjarnorkuveri gegn því að 
fá olíu. Lofa að loka þremur öðrum kjarnorkuverum og binda enda á 
kjarnavopnagerð. Norður- og Suður-Kórea boða viðræður um að semja 
formlega frið, tæpum fi mmtíu árum eft ir að samið var um vopnahlé.
2008  Ný stjórn í Suður-Kóreu bindur aðstoð þeim skilyrðum að 
Norður-Kórea eyði kjarnavopnum og bæti úr stöðu mannréttinda í 
landinu. Samskiptin versna hratt. Norður-Kóreumenn gera tilraunir 
með skammdrægar eldfl augar og saka sunnanmenn um að hafa sent 
herskip inn í landhelgi sina. Norður-Kórea er tekin af lista Bandaríkj-
anna yfi r ríki sem styðja hryðjuverk. Pjongjang veitir eft irlitsmönn-
um aðgang að kjarnorkuverum.
2009  Norður-Kórea skýtur upp eldfl aug sem vekur reiði á alþjóða-
vettvangi. Sprengir svo kjarnorkusprengju í tilraunaskyni í annað 
sinn. Dæmir tvær bandarískar konur til þrælavinnu, en þeim er 
sleppt efi tir að Bill Clinton sæki Kim heim. 

2010  Suður-kóreska herskipinu Cheonan sökkt. Norður-Kórea 
sökuð um glæpinn. Hert á refsiaðgerðum.     
2011  Kim Jong-il deyr. Kim Jong-un tekur við stjórnartaumunum.
2012  Norður-Kórea segist geta varpað sprengum 
á meginland Bandaríkjanna. Eldfl aug kemur 
gervihnetti á braut um jörðu en skotið er for-
dæmt af SÞ.
2013  Pjongjang stendur fyrir þriðju til-
raunakjarnorkusprengingunni. Hlýtur að 
launum strangari refsiaðgerðir. Norður-
Kórea hótar árásum á Bandaríkin. 
Kenneth Bae dæmdur til fi mmtán ára 
þrælkunarvinnu í Norður-Kóreu fyrir glæpi 
gegn stjórnvöldum. 

Tókýó

Seúl
Pjongjang

NORÐUR-
KÓREA

SUÐUR-
KÓREA

JAPAN

KÍNA

Í form

Þri. og fim. kl. 12:10–12:55
Hefst 7. maí (4 vikur)
Fyrir bæði konur og karla
Þjálfari: Arndís Hulda Óskarsdóttir,  
íþróttafræðingur
Verð kr. 12.900 

Skráðu þig núna í síma 560 1010 
eða á mottaka@heilsuborg.is
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Nýjasta útspilið í hernaðinum gegn náttúru 
Reykjanesskagans er hugmyndir um að 
leggja niður Reykjanesfólkvang.

Miklir kærleikar hafa tekist með bæjar-
yfirvöldum í Grindavík og erlenda orku-
fyrirtækinu HS Orku. Ein birtingarmynd 
þess er glórulausar hugmyndir um virkjun 
í Eldvörpum samkvæmt svokallaðri auð-
lindastefnu bæjarins, sem í stuttu máli 
gengur út á að virkja allt sem hægt er að 
virkja innan landamerkja sveitarfélagsins.

Þá hafa þessir aðilar, Grindavíkurbær 
og HS Orka, unnið að stofnun jarðvangs 
(GeoPark) á Reykjanesi. Bæjaryfirvöld 
í Grindavík vilja sem sagt að hann komi 
í stað fólkvangsins. En hvers vegna þarf 
Reykjanesfólkvangur að víkja fyrir jarð-
vangi? Af hverju getur þetta tvennt ekki 
farið saman?

Reykjanesfólkvangur var friðlýstur sem 
fólkvangur árið 1975. Friðlýsingin var 
reyndar all takmörkuð og náði í rauninni 
yfir fátt annað en bann við utanvegaakstri. 
Í raun var verið að taka svæðið frá sem úti-
vistarsvæði þangað til annað kæmi í ljós. 
Þar er nefnilega jarðhiti og ýmsir sem hafa 
hugsað sér gott til glóðarinnar með hann.

Það breytir því ekki að fólkvangar hafa 
ákveðinn sess í hugum fólks. Hugtakið 
sjálft segir okkur að eitthvað sé varið í nátt-
úru svæðisins úr því að ákveðið var að kalla 
það fólkvang. Þannig er það nokkurs konar 

ígildi þjóðgarðs í hugum okkar – eitthvað 
sem ætti að umgangast af nærgætni og 
virðingu. Fjallað er um fólkvanga í lögum 
um náttúruvernd og umhverfis ábyrgð.

Orðið jarðvangur kemur hins vegar 
ekki fyrir í íslenskum lögum og European 
Geoparks Network gerir engar sérstakar 
kröfur um náttúruvernd og friðun innan 
jarðvanga. Orðið jarðvangur er nýtt fyrir-
bæri sem hefur enga sérstaka merkingu 
í huga almennings. Það hefur fólkvangur 
hins vegar.

Þá komum við að kjarna málsins. 
HS Orka hyggur á miklar virkjana-
framkvæmdir innan marka Reykjanes-
fólkvangs. Þegar vinnuvélarnar streyma 
þangað verður kannski dálítið óþægilegt að 
hugtakið „fólkvangur“ sé að þvælast fyrir. 
Þess vegna er auðvitað best að búið verði að 
leggja hann niður sem slíkan og menn geti 
þá rústað svæðinu með betri samvisku „í 
sátt við umhverfið“ svo vitnað sé í slagorð 
fyrirtækisins. Og þar sem HS Orka er ekki 
aðili að Reykjanesfólkvangi liggur auð vitað 
beinast við að bæjaryfirvöld í Grindavík 
græi málið fyrir vini sína.

Og ekki verður verra fyrir Grindavíkur-
bæ og HS Orku að geta hampað GeoPark-
lógóinu til að fegra slæma ímynd í 
umhverfis málum þegar búið verður að 
virkja allt sem hægt er að virkja með til-
heyrandi náttúruspjöllum.

Reykjanesfólkvangur lagður niður?
NÁTTÚRU-
VERND

Ellert Grétarsson
stjórnarmaður í 
Náttúruverndar-
samtökum 
Suðvesturlands

Hætti og fékk starfslokagreiðslur
Þegar leiðir Ríkisútvarpsins og Sig-
rúnar Stefánsdóttur, dagskrárstjóra 
útvarps og sjónvarps, skildu í október 
síðastliðnum fór ekki á milli mála 
að starfslokin voru að frumkvæði 
Sigrúnar sjálfrar. Bæði kom það fram 
strax í upphafi og svo ítrekaði hún 
það í forsíðuviðtali við Vikuna, þar 
sem fyrirsögnin var: „Ég sagði upp“. 
Ekkert ætti að vera að athuga við 
það, nema að í síðasta eintaki 
Viðskiptablaðsins kemur 
fram að starfslokagreiðslur til 
Sigrúnar vógu þyngst í þeim 
11,4 milljónum króna sem 
RÚV greiddi í starfsloka-
greiðslur á síðasta ári. 
Þetta hlýtur að skjóta 
eilítið skökku við. 
Að stjórnandi hjá 

fyrirtæki í eigu ríkisins fái starfsloka-
greiðslu, í formi skattpeninga, þrátt 
fyrir að segja upp að eigin frum-
kvæði. Fróðlegt er að vita hvort þetta 
eru viðtekin vinnubrögð.

Hvað á barnið að heita?
Bjarni Benediktsson og Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson eru nú að tala 
sig saman um myndun nýrrar ríkis-
stjórnar og fór strax af stað umræða 
um hvað stjórnin skyldi kallast. 

Fyrsta nafnið er komið 
á blað: Krónu stjórnin. 
Þeir Bjarni og Sigmund-
ur komu nefnilega við 
í verslun Krónunnar til 

að sækja kost fyrir 
úthaldið í 
viðræð-

unum.

Baugs-, Þingvalla-, Hrun-...
Sagan hefur þó sýnt að nöfnin 
eru ekki greypt í stein. Til dæmis 
gengu ýmsir fram í því að stimpla 
stjórn Samfylkingar og Sjálfstæðis-
flokks árið 2007 Baugsstjórnina en 
flokkarnir sneru því upp í Þingvalla-
stjórnina. Það breyttist svo enn 
í Hrunstjórnina, af augljósum 
ástæðum. Ekki var vitað hvar Bjarni 

og Sigmundur funduðu 
í gær en gárungar eru 
örugglega margir að 

vona að það hafi verið 
í Munaðarnesi. Ekki 
í Hrunamannahreppi 
þó, það nafn er upp-
tekið.   
 thorgils@frettabladid.is

Í
dag hefst árleg álfasala SÁÁ og stendur út vikuna. SÁÁ 
eru félagasamtök sem reka sjúkrahúsið Vog og fjölda ann-
arra meðferðarstofnana. Álfasalan er liður í að fjármagna 
barna- og fjölskyldudeild SÁÁ. Það má með sanni segja 
að fátt snerti börn okkar með jafn afdrifaríkum hætti og 

ofneysla áfengis. Og á Íslandi er áfengi misnotað fram úr hófi. 
Á Vog koma tveir af hverjum tíu karlmönnum einhvern tíma 
á lífsleiðinni og ein af hverjum tíu konum. Það er ótrú legur 
fjöldi og í raun með ólíkindum hversu stór hluti þjóðarinnar á í 
vandræðum þegar kemur að áfengis- og vímuefnaneyslu.

SÁÁ hefur selt álfinn í tutt-
ugu og þrjú ár og nemur sölu-
hagnaðurinn á þessum árum 
fjögur hundruð og þrjátíu millj-
ónum króna. Þessum peningum 
hefur meðal annars verið varið 
í að byggja upp unglingadeild 
á Vogi en ákall SÁÁ nú snýr að 

börnum alkóhólista. Sjúkdómurinn alkóhólismi virðist, sam-
kvæmt nýjustu rannsóknum, leggjast á heilu fjölskyldurnar. 
Þannig er talið að næstum helmings líkur séu á að sonur sem á 
pabba sem hefur farið á Vog leiti þangað sjálfur. Börn alkóhól-
ista eru því miklu líklegri til að verða alkóhólistar sjálf síðar á 
lífsleiðinni. SÁÁ vill hefja forvarnarstarf sem miðar að því að 
ná til þessara krakka áður en þeir hefja neyslu.

Annað mikilvægt forvarnastarf sem SÁÁ hyggst efla er 
stuðningur við unga foreldra sem leita til SÁÁ. Það er mikil-
vægt að efla foreldrahæfni þessa fólks og gera það að betri 
mömmum og betri pöbbum. Þannig næst að rjúfa þá keðju sem 
oft hefur myndast kynslóð fram af kynslóð. 

Foreldrar á Íslandi hafa aldrei drukkið meira af brennivíni 
en nú. Fyrir fjörutíu árum var enn virk bindindishreyfing í 
landinu og þriðjungur kvenna á hinum svokallaða barneignar-
aldri drakk ekki áfengi. Í dag er þetta hlutfall að nálgast fimm 
prósent. Fyrir fjörutíu árum drakk aðeins einn af hverjum tíu 
pöbbum oftar en einu sinni í viku en nú drekkur annar hver 
pabbi oft í viku. Auðvitað eru það ekki bara alkóhólistar sem 
drekka áfengi en þeir drekka mest og fara verst með það.

Saga samtakanna SÁÁ er mögnuð. Alkóhólismi er illvígur 
sjúkdómur og oft erfitt að hafa samúð með sjúklingum sem 
hafa jafn slæm áhrif á umhverfi sitt og alkóhólistar sem eru 
ekki í bata frá sjúkdómnum. Við Íslendingar höfum búið með 
þessum sjúkdómi lengi og hann hefur komið mörgum í gröfina 
langt fyrir aldur fram.

Samtökin voru stofnuð árið 1977 af alkóhólistum og fjölskyld-
um þeirra. Erindi samtakanna var brýnt en alkóhólistar áttu þá 
litla von á bata frá sjúkdómnum. Meðferð var ekki virk í land-
inu og heppnustu sjúklingarnir leituðu til útlanda í meðferð. 
Annars var það bara Kleppur eða sjúkrahúsin, en alkóhólistar á 
Íslandi vissu að til væri betri leið. Að stofna hér afeitrunarstöð, 
Vog, og meðferðarstofnanir sem hjálpuðu alkóhólistum í bata 
að koma undir sig fótunum. 

Nær allar fjölskyldur á Íslandi hafa notið góðs af starfi SÁÁ 
síðustu þrjátíu og sex ár. Og enn og aftur er erindið brýnt. Nú 
er mánudagur og börn virkra alkóhólista áttu ekki þá helgi sem 
þau eiga skilið. Tökum vel á móti sölufólki álfsins. 

Börn alkóhólista eru í mestri hættu:

Kaupum álfinn 

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is
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SILKISKORIÐ ÁLEGG FRÁ GOÐA
– gott á brauðið, í salatið eða bara eitt og sér!
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KJÚKLINGAÁLEGG REYKT SPÆGIPYLSA HUNANGSSKINKA
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En við þurfum 
meira. Við þurfum 

seríur sem gerast í bönk-
unum fyrir Hrunið. Við 
þurfum seríur sem gerast 
í stjórnmálaflokkunum 
fyrir kosningar. Við þurfum 
seríur sem lýsa lífinu í þorpi 
eins og það horfir við sér-
lunduðum héraðslækni.

AF NETINU
Nýja og gamla Framsókn

Meðal nýrra þingmanna Framsóknarflokksins er að finna margt fólk sem 
er að lífsskoðun og hjartalagi félagshyggjumegin í tilverunni. Ég nefni 
bara tvær konur, sem ég þekki oggolítið til, Sigrúnu Magnúsdóttur og 
Líneik Sævarsdóttur. Hvort skyldi þeim hugnast–  og kjósendum þeirra 
almennt út um land–  að starfa á næsta kjörtímabili með félagshyggju-
fólki eða ættarblómanum úr Garðabæ?

Sjálfstæðisflokkurinn fór fram í þessum kosningum með vúdú-
hagfræði Hannesar Hólmsteins, um að auka tekjur ríkissjóðs með því 
að lækka skatta. [...] Munu Sigrún, Líneik og þau hin fallast á últra-
frjálshyggjustefnu Sjálfstæðisflokksins í skattamálum?

http://http://blog.pressan.is/karl/
Karl Th. Birgisson

Þegar maður horfir á enska 
sakamálamynd þátt í sjónvarp-
inu sem gerð er upp úr bók 
eftir Agöthu Christie er ánægj-
an ekki endilega fólgin í því að 
brjóta heilann um plottið – er 
það ekki alltaf ungi myndarlegi 
maðurinn? Ekki er það heldur 
óvægin krufning á þjóðfélag-
inu, hvað þá fínlegar sálarlífs-
lýsingar. Nei, ánægjan er eink-
um fólgin í því að horfa á það 
hvernig Englendingar fara að 
því að setja sig á svið.

Þeir eru svo góðir í að leika 
sig. Það gera þeir í þessum þátt-
um með hárfínum ofleik – ein-
kenni eru ýkt og staðalímyndir 
blygðunarlaust útfærðar. Þetta 
gera leikararnir af slíkri gleði 
að það smitast yfir til okkar sem 
horfum úr öðru landi. Svipað má 
segja um Dani: þeir eru góðir í 
því að leika sig; þessa týpu og 
þessa og þessa. 

Báðar þjóðar hafa búið til afar 
vinsælar sjónvarpsseríur um 
stjórnmálalífið hjá sér – refskap 
þar og átök, hugsjónir og kald-
hæðni og leikstíllinn þar öllu 
raunsæislegri, en sama natnin 
við smáatriði í sjálfskoðuninni. 
Bandaríkjamenn gera þetta líka 
af miklu kappi.

Þannig spegla þessar þjóðir 
sig í sjónvarpsefni sínu; nota 
miðilinn til að læra að þekkja 
sögu samfélagsins, innviði þess, 
átök, valdastrúktrúr, veikleika 
og styrk. Þetta er eitt mikils-
verðasta hlutverk sjónvarpsins.

Og við? Tja. 

Ólafur Ragnar og Ólafur Ragnar
Ekki þarf að fara mörgum 
orðum um það hversu mikið við 
eigum af framúrskarandi leik-
urum en af einhverjum ástæð-
um hefur ekki orðið til hefð hér 
á landi fyrir því að leika í sjón-
varpi ólíkar tegundir af Íslend-
ingum. Hér er fyrst og fremst 
við Ríkisútvarpið að sakast, þar 
sem ráðamenn hafa þver skallast 
við að búa til leiknar myndir 
með ummælum sem fleyg hafa 
orðið, á borð við: „Hver hefur 
áhuga á einhverjum mönnum á 
bensínstöð?“

Svarið er náttúrlega: Við öll. 
Og umfram allt: Við höfum 
miklu meiri áhuga á því að horfa 
á Ólaf Ragnar í Vaktaþáttunum 
en enn einn leikarann að setja 
upp glókollshárkollu, og puttann 
í krók við brjóstið, grettuna á 
andlitið og svo röddina …

Einkastöðvarnar hafa sinnt 
þörf landsmanna fyrir leikið efni 
miklu betur og stundum hefur 
tekist prýðilega til, til dæmis í 
Hæ Gosi, nokkuð skemmtilegri 
lönguvitleysu sem látin var ger-
ast á Akureyri fyrir nokkru. En 
þess varð ekki vart í leiknum 
að neinn aðstandenda hefði haft 
spurnir af því að þar nyrðra 
væri fólk almennt harðmæltara 

en gerist og gengur annars stað-
ar á landinu. Hið sama var uppi 
á teningnum í þáttaröð á RÚV 
fyrir nokkrum árum sem átti að 
gerast fyrir norðan: allir þar töl-
uðu samræmda reykvísku eins 
og hún sé orðin að fyrirskipuðu 
ríkismáli. Sú var raunar tíð að 
nánast engum þulum var hleypt 
í útvarp nema með syngjandi 
og raddaðan norðlenskan – helst 
svarfdælskan – framburð en nú 
hefur þetta snúist svo kyrfilega 
við að ekki einu sinni Svarfdæl-
ingar fá að tala með sinni fallegu 
hrynjandi. Einhvern tímann var 
mér sagt að í leiklistarnámi hér 
á landi væri engin kennsla í ólík-
um framburði. 

Þetta er náttúrlega óttalegt 
tuð í mér, en framburðarleysið 
á þáttunum sýnir eitt: skort á 
löngun til að leika Akureyringa – 
„leika Íslendinga“ – ná þeim eins 
og þeir eru, færa þá fram á skjá-
inn svo að við sem heima sitjum 
sláum okkur á lær og segjum: 
Það sem þau ná þessu vel! Skort 
á hefð.

Skortur á sjálfsskoðun
Þetta skiptir máli. Spaugstofan 
hefur vissulega gegnt mikils-
verðu speglunarhlutverki, og 
Fóstbræður líka; leigubílstjóri 
Karls Ágústs er allir leigubíl-
stjórar á landinu og íslensku-
fræðingur Pálma Gestssonar 
allir íslenskufræðingar landsins 
í meistaralegri skrípamynd – en 
þetta er spéspegill; afskræming 
tiltekinna einkenna, revíulýsing á 
landsmönnum.

Hún er fín. En við þurfum 
meira. Við þurfum seríur sem 
gerast í bönkunum fyrir Hrun-
ið. Við þurfum seríu um harð-
snúna sveit sérstaks saksókn-
ara að eltast við útrásarvíkinga. 
Við þurfum seríur sem gerast í 
stjórnmála flokkunum fyrir kosn-
ingar. Við þurfum seríur sem lýsa 
ást og átökum á auglýsingastofu, 
sorg og sigrum á Landspítalanum, 
mannlífinu um borð í togurun-
um, á fjölmiðlunum, í álverunum. 
Þannig endalaust. Við þurfum að 
fá að sjá okkur. Hvernig unnum 
við úr hruninu? Það voru skrif-
aðar ábúðar miklar skýrslur og 
gerðar margar samþykktir; og 
skrifaðir margir snjallir Facebo-
ok-statusar. Svo voru Framsókn 
og Sjálfstæðisflokknum afhent 
völdin í landinu á ný.

Íslendingar mættu vera dug-
legri að horfa vandlega á sjálfa 
sig, með tilhlýðilegri ást og virð-
ingu að sjálfsögðu – en ískalt og 
af nákvæmni. Það gerum við með 
ýmsum hætti – til dæmis með því 
að við lærum að leika okkur. 

Lærum að 
leika okkur
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur
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Gangi áform verktaka eftir hefj-
ast senn framkvæmdir við nær 
150 íbúða fjölbýlishús á allt að níu 
hæðum á Lýsisreitnum svokallaða 
í Vesturbæ Reykjavíkur. Íbúar í 
nágrenninu reyna nú af veikum 
mætti að koma í veg fyrir að þessi 
risastóra bygging verði reist innan 
um gömul timburhús og lág reistar 
íbúablokkir. Fólk hefur ekkert á 
móti fjölbýlishúsi á reitnum en 
flykki af þessu tagi verður ekki í 
neinu samræmi við umhverfið og 
mun skapa margvís leg vandamál 
fyrir íbúa hverfisins. Þessi sjónar-
mið komu m.a. fram á fjölmennum 
íbúafundi í lok síðasta mánaðar.

Viðkvæm ásýnd Bráðræðis-
holtsins
Lýsisreiturinn ber nafn sitt af því 
að Lýsi rak þar verksmiðju um 
árabil. Reiturinn er á Bráðræðis-
holtinu en á því standa einkum 
gömul og aðflutt timburhús auk 
steinbæjar, eins örfárra sem enn 
er að finna í Reykjavík. Í skýrslu 
Minjasafns Reykjavíkur um 
byggðina á holtinu frá 2004 segir 
að flest hafi húsin menningar-
sögulegt gildi og mikilvægt sé 
að vernda yfirsýn hverfisins. Það 
verður ekki gert með níu hæða 
nýbyggingu.

Grandavegi breytt í botnlanga
Á Bráðræðisholtinu eins og ann-
ars staðar í Vesturbæ skortir mjög 
bílastæði. Ökumenn neyðast til að 
leggja þvers og kruss, við gular 
línur og uppi á gangstéttum ef því 
er að skipta, til ama fyrir íbúa og 
gangandi fólk. Ekki verður séð að 
gert sé ráð fyrir nægilegum fjölda 
bílastæða í bílakjallara sem til 
stendur að hafa undir nýbygging-
unni. Óleyst vandamál verður enn 
erfiðara viðureignar.

Þá má hafa áhyggjur af 
þeirri þungu umferð sem verð-
ur óumflýjan lega um Granda-
veg, fari svo sem horfir. Á fundi 
sínum lýstu íbúar þeirri kröfu að 
komið yrði í veg fyrir að umferð 
vegna nýbyggingarinnar fari öll 
eða nær öll um Grandaveginn, 
til dæmis með því að loka honum 
miðjum og breyta í botnlanga. 
Íbúahverfi verður aldrei friðsælt 
með umferðaræð sem sker það í 
sundur.

Vindstrengir
Bitur reynsla er af snörpum vind-
hviðum við háhýsi á höfuðborg-
arsvæðinu. Allir vita að hætta 
verður á slíkum ófögnuði við níu 
hæða fjölbýlishús niðri við sjó 
í Vesturbænum. Þrátt fyrir þá 
vitneskju hefur engin rannsókn 
farið fram á vindstrengjum vegna 
nýbyggingar innar og hugsan-
legum leiðum til að lágmarka þá. 
Íbúar í nágrenninu vænta þess að 
slíkar rannsóknir fari fram áður 
en hafist verður handa, í stað þess 
að það komi bara í ljós hvort það 
verður yfirleitt stætt við háhýsið 
þegar vind hreyfir í framtíðinni.

Deiliskipulag frá 2007
Núverandi deiliskipulag á Lýsis-
reitnum var samþykkt í borgar-

ráði í febrúar 2007 (fimm dögum 
áður en bygging Höfðatorgs var 
samþykkt). Á því herrans ári 
þótti sniðugast að byggja sem 
hæst, mest og hraðast. Við hefð-
um haldið að valdhafar hefðu eitt-
hvað lært síðan þá, ekki síst þeir 
sem voru kjörnir á grundvelli 
loforða um breytta tíma. Blokkir 
eru ekki betri, því hærri sem þær 
eru, og það er ekki íbúalýðræði í 
reynd sem snýst bara um að leyfa 
okkar að velja hvort gert verður 
við rólur eða göngustíg þetta árið.

Við biðjum okkar lýðræðislega 
kjörnu fulltrúa að koma í veg 
fyrir að fín áform um þéttingu 
byggðar í borginni leiði þá ekki 
út í það feigðarflan að fara ein-
faldlega alltaf eftir ítrustu kröf-
um verktaka og fjárfestingar-
fyrirtækja. Hugsið líka um okkur 
hin.

Risaháhýsi frá 2007
SKIPULAGSMÁL

Guðni 
Th. Jóhannesson
sagnfræðingur

Dögg Hjaltalín
viðskiptafræðingur

Velferðarráðuneytið hefur 
undan farið kynnt með pompi og 
prakt fyrirhugaðar breytingar á 
greiðsluþátttöku lyfjakostnaðar. 
Margir hafa gagnrýnt frumvarp-
ið af ýmsum ástæðum en það er 
þó einn hópur sem kemur verst 
út úr fyrirhuguðum breytingum. 
Fólk með sykursýki af tegund 1 
situr eftir í sjokki og skilur ekki 
hvernig frumvarpið hefur farið í 
gegnum nefndir og ráð án þess að 
neinn átti sig á því hvaða afleið-
ingar það hefur. Breytingin er 
einnig þungt högg fyrir foreldra 
barna með sykursýki og ekki síst 
ung börn með sykursýki sem nú 
þurfa allt sitt líf að greiða háar 
fjárhæðir fyrir það eitt að grein-
ast með sykursýki. Hingað til 
hefur insúlín verið niðurgreitt að 
fullu enda er það lífsnauðsynlegt 
fyrir alla sem greinst hafa með 
sykursýki 1 og lifir einstakling-
ur ekki viku án insúlíns. Þar sem 
ekki er mögulegt að minnka dag-
lega lyfjagjöf er hætta á að fólk 
fækki læknisferðum og mæli blóð-
sykur sjaldnar til að vega upp á 
móti auknum kostnaði. Þessi 
breyting getur haft þær afleið-
ingar að einstaklingar eru neydd-
ir til verri meðferðarúrræða en 
áður sem getur haft alvarlegar 
afleiðingar síðar meir og kostn-
aður orðið meiri til lengri tíma 
fyrir heilbrigðiskerfið.

Fólk með sykursýki er ekki 
þekkt fyrir að kvarta yfir hlut-
skipti sínu en fyrirhugaðar breyt-
ingar eru svo óréttlátar að nú 
verður að bregðast við. Eftir 
breytinguna munu fullorðn-
ir greiða 69.000 á hverju ári en 
börn, ungmenni og elli- og örorku-
lífeyrisþegar greiða 45.000. Þetta 
segir þó ekki alla söguna því auk 
lyfjakostnaðar er annar kostn-
aður sem fólk með sykursýki 
þarf að greiða; Reglulegt eft-
irlit á göngudeild, blóðprufur, 
blóðsykur mælar, blóðsykurstriml-
ar, augnlæknaeftirlit, fylgihlutir 

í insúlíndælu, blóðhnífar, aukinn 
ferðakostnaður, vinnutap foreldra 
og fleira. Heildarkostnaður full-
orðins einstaklings eftir breyt-
inguna getur farið upp í 140-160 
þúsund krónur á ári vegna sjúk-
dómsins. Þar vegur lyfja kostnaður 
upp á 69.000 krónur mjög þungt. 
Ekki má heldur gleyma að fólk 
með sykursýki þarf hverja einustu 
mínútu, hverja viku, hvern mánuð 
og ár að fylgjast stöðugt með jafn-
vægi blóðsykurs, hreyfingu, mat-
aræði, álagi og insúlíngjöf. Að 
auki eru mörg dæmi um að fleiri 
en einn einstaklingur innan fjöl-
skyldu sé greindur með sykursýki 
1. Mörg dæmi eru um að systkini 
séu bæði með sykursýki eða for-
eldri og barn/börn. 

Einna verst að greinast hér
Með þessu vanhugsaða frumvarpi 
mun fólk með sykursýki, sem býr 
í landi „velferðar og jöfnuðar“, 
búa í því samfélagi þar sem einna 
verst er að greinast með sykur-
sýki í allri Evrópu vegna kostnað-
ar. Ef bornar eru saman aðstæður 
fólks með sykursýki á Norður-
löndum sker Ísland sig úr þeim 
hópi því hér mun vera langdýrast 
að búa með sykursýki 1. Það kæmi 
okkur ekki á óvart að foreldr-
ar nýgreindra barna með sykur-
sýki hugsi sig vel um hvort hagur 
barna þeirra sé ekki betur tryggð-
ur í nágrannalöndum okkar. 

Til að mótmæla þessu frum-
varpi hefur verið efnt ti l 
undirskrifta söfnunar, kallað 
eftir fundi með forseta Íslands, 
talað við ráðherra, þingmenn og 
aðra háttsetta einstaklinga. Þá 
hafa fjölmargir einstaklingar 
með sykur sýki og félagasamtök 
á Norðurlöndum frétt af þessum 
fyrirhuguðu breytingum á Íslandi 
og sent okkur baráttukveðjur. Þeir 
eiga ekki til orð yfir þessu frum-
varpi. Einnig hafa lögfræðingar 
haft samband og velt upp þeirri 
spurningu hvort frum varpið sé 

brot á Stjórnarskrá Íslands (76. 
gr. „Börnum skal tryggð í lögum 
sú vernd og umönnun sem vel-
ferð þeirra krefst.“) og á Barna-
sáttmála SÞ („Allar ákvarðanir 
eða ráðstafanir yfirvalda er varða 
börn skulu byggðar á því sem er 
börnum fyrir bestu. Setja á lög 
og reglur sem tryggja börnum þá 
vernd og umönnun sem velferð 
þeirra krefst.“). Hvað sem því 
líður er þessi breyting alvarlegt 
siðferðilegt brot gegn börnum 
sem eru svo óheppin að greinst 
með sykursýki. 

Við vonum að þetta neyðar-
kall okkar nái eyrum yfirvalda 
og treystum að óréttlætið verði 
leiðrétt sem fyrst af nýjum vald-
höfum. Við sem hér erum skráð 
fyrir þessari grein tölum fyrir 
hönd fjölmargra með sykursýki 
1, foreldra barna með sykursýki 
og barna sem ekki enn hafa rödd 
en eru dæmd fyrir lífstíð til að 
greiða dýru verði fyrir það eitt 
að geta lifað eðlilegu, heilbrigðu 
og hamingjusömu lífi. 

Fyrir hönd sykursjúkra, tegund 
1. 
Dropinn, styrktarfélag barna með 
sykursýki 

Þórhildur Eir Sigurgeirsdóttir 
Anna Jórunn Sigurgeirsdóttir 
Margrét Þórðardóttir 
Júlíus Arnarson 
Sigurður Svavarsson 
Inga Heiða Heimisdóttir 
Heba Líf Jónsdóttir 
Íris Björg Fjólmundsdóttir 
Ólafur Freyr Guðmundsson 
Hálfdan Þorsteinsson 
Anna María Skúladóttir 
Ingibjörg Th. Hreiðarsdóttir

Nýtt lyfjafrumvarp – alvarlegt 
brot gegn fólki með sykursýki

➜ Ekki verður séð að gert 
sé ráð fyrir nægilegum 
fjölda bílastæða í bíla-
kjallara sem til stendur að 
hafa undir nýbyggingunni. 
Óleyst vandamál verður enn 
erfi ðara viðureignar.

➜ Fólk með sykursýki er 
ekki þekkt fyrir að kvarta 
yfi r hlutskipti sínu en fyrir-
hugaðar breytingar eru svo 
óréttlátar að nú verður að 
bregðast við. 

Fljótt og gott fyrir 4

Matur undir 2000 kr.!

grísakjötSúrsætt

1273kr.
kg

Verð áður 1498 kr. kg
Grísagúllas

15%115115515155555555555afsláttur
HVER BAKKI ERca. 500 g

 
þannig að verðið er um 636 kr. pk.

399kr.
pk.

Uncle Ben ś hrísgrjón 
í suðupokum, 448 g

279kr.
stk.

Coca-Cola, 2 l

399kr.
stk.

Uncle Ben ś súrsæt 
sósa, 
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Umboðsmenn um land allt

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 75670FL

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 60260FL

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 75470FL

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 60460FL

PAR 1 PAR 2

Listaverð:
135.900,-

1200 snúninga
Taumagn 6 kg
Öll hugsanleg
þvottakerfi
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
27.180,-

Listaverð:
189.900,-

1600 snúninga
Taumagn 7 kg
Öll hugsanleg
þvottakerfi
Kolalaus mótor
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
37.980,-

Listaverð:
179.900,-

1400 snúninga
Taumagn 7 kg
Öll hugsanleg
þvottakerfi
Kolalaus mótor
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
35.980,-

Listaverð:
145.900,-

1400 snúninga
Taumagn 6 kg
Öll hugsanleg
þvottakerfi
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
29.180,-

ÞURRKARI
Barkalaus með rakaskynjara
Taumagn 8 kg
Íslensk notendahandbók
Íslensk notendahandbók
Listaverð á PARINU:
329.800,-
Þú sparar: 65.960,-

ÞVOTTAVÉL
1400 snúninga · Taumagn 7 kg
Öll hugsanleg þvottakerfi
Íslensk notendahandbók

ÞURRKARI
Barkalaus með rakaskynjara
Taumagn: 8 kg
Stafrænn framvinduskjár
Íslensk notendahandbók
Listaverð á PARINU:
363.800,-
Þú sparar: 72.760,-

ÞVOTTAVÉL
1600 snúninga · Taumagn 8 kg
Öll hugsanleg þvottakerfi
Kolalaus mótor
Íslensk notendahandbók

UPPÞVOTTAVÉL ZDF2010 - W/M 

LÁGMÚLA 8
SÍMI 530 2800
www.ormsson.is

VAXTALAUSAR
RAÐGREIÐSLUR

3.6% lántökugjald

ÞURRKARI LAVATHERM T76280AC

Listaverð:
149.900,-
Þú sparar:
29.980,-

Barkalaus
Rakaskynjari
Taumagn: 8 kg
Íslensk notendahandbók

Listaverð:
197.900,-

1600 snúninga
Taumagn 8 kg
Öll hugsanleg
þvottakerfi
Kolalaus mótor
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
39.580,-

K
V

I
K

A

12 manna stell
5 þvottakerfi
Turbo-þurrkun
Hljóðlát vél: 47db (re 1 pW)
Orkunýtni: A
Þvottahæfni: A
Þurrkhæfni : A

UPPÞVOTTAVÉL FAVORIT 45010-W/M

95.920,-  STÁL
87.920,-  HVÍTTILBOÐSVERÐ –  116.720,-

TILBOÐSVERÐ –  151.920,-TILBOÐSVERÐ –  143.920,-

TILBOÐSVERÐ –

TILBOÐSVERÐ –  PARIÐ 263.840,- TILBOÐSVERÐ –  PARIÐ 291.040,-

TILBOÐSVERÐ –  119.920,-TILBOÐSVERÐ –  158.320,-

TILBOÐSVERÐ –  108.720,-

ÞVOTTAVÉL OG ÞURRKARI ÞVOTTAVÉL OG ÞURRKARI
LAVAMAT 75470 & LAVATHERM T76280

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 87680FL

LAVAMAT 87680FL & LAVATHERM T86280IC

12 manna stell
5 þvottakerfi
4 hraðastillingar
A/A/A orkunýting
Hljóð 51db
Þvottahæfni: A
Þurrkhæfni : A

89.990,-  STÁL
79.900,-  HVÍT

afsláttur af öllum
þvottavélum,  þurrkurum

og uppþvottavélum

ÍSLENS ÍSLEN

Ð Ð

RÐ Ð



6. maí 2013  MÁNUDAGUR| SKOÐUN | 18

„Valitor fagnar allri sam-
keppni sem er á jafnréttis-
grunni.“ Þetta skrifaði 
Viðar Þorkelsson, forstjóri 
Valitors, í Fréttablaðið 18. 
apríl síðastliðinn. Valitor, 
fyrir þá sem ekki vita, er 
eitt þriggja fyrirtækja sem 
viðurkenndu í lok árs 2007 
langvarandi og víðtækt 
ólögmætt samráð, sem mið-
aðist við að koma fyrirtæki 
mínu, Kortaþjónustunni, 
út af íslenska markaðnum. 
Þetta er þekkt sem korta-
samráðsmálið og muna sjálfsagt 
margir eftir skeytasendingum 
milli forstjóranna sem merkt voru 
„Delete eftir lestur.“

Með því að viðurkenna verknað-
inn og gangast undir að hætta 
ólöglegum aðgerðum fékk Val-
itor lægri sekt en ella. En þann 
12. apríl sl. fékk Valitor svo 
hæstu sekt sem lögð hefur verið á 
íslenskt fyrirtæki fyrir markaðs-
misnotkun – hálfan milljarð króna 
– fyrir að hafa á árunum 2007 til 
2009 misnotað markaðsráðandi 
aðstöðu sína í samkeppni, m.a. við 
Kortaþjónustuna. Þetta var sem 
sagt á sama tíma og Samkeppnis-
eftirlitið var að semja um lægri 
sekt gegn bót og betrun.

Málsvörnin léttvæg fundin
Málsvörn Viðars er skemmti-
leg: Valitor er í raun lítilmagn-
inn að berjast við vonda erlenda 
„risann“ og Samkeppniseftirlitið 
áttar sig ekki á „sjónarspilinu“. 
Þeir sem lesa úrskurð Sam-
keppniseftirlitsins sjá hins vegar 
vel hvernig þessi rök eru vegin 
og léttvæg fundin. Kortaþjónust-
an er einfaldlega íslenskt fyrir-
tæki í eigu Íslendinga. Við erum í 

sömu stöðu og þúsundir 
annarra íslenskra fyrir-
tækja sem kaupa vörur 
og þjónustu frá útlönd-
um og endurselja hér á 
landi. 

„Valitor fagnar allri 
samkeppni sem er á 
jafnréttisgrunni.“ Það 
er kannski þess vegna 
sem Valitor sótti í skjóli 
aðstöðu sinnar upp-
lýsingar um viðskipta-
vini Kortaþjónustunn-
ar og misnotaði með 

ólögmætum hætti til að ná þeim 
frá okkur? Það var kannski þess 
vegna sem Valitor fór fram á að 
fá upplýsingar hjá Reiknistofu 
bankanna til að geta betur herj-
að á viðskiptavini okkar? Það var 
kannski þess vegna sem Valitor 
seldi ákveðnum viðskiptavinum 
sínum þjónustu undir kostnaðar-
verði svo þeir annað hvort kæmu 
til Valitors eða myndu ekki fara 
frá Valitor til Kortaþjónustunnar?

Samfelld brotasaga frá 2002
„Valitor fagnar allri samkeppni 
sem er á jafnréttisgrunni.“ Þegar 
ég las þetta að morgni 18. apríl 
voru mín fyrstu viðbrögð að 
horfa í kringum mig og athuga 
hvort ég væri í falinni myndavél. 
Frá því að við stofnuðum Korta-
þjónustuna árið 2002 hefur Valitor 
stundað allt annað en samkeppni 
á jafnréttis grunni. Samkeppnis-
lagabrot á samkeppnislagabrot 
ofan og sektir sem nálgast nú 
milljarð króna. Og taktíkin allt-
af sú sama: Lofa bót og betrun, 
þykjast „fagna samkeppni“ en 
halda brotunum áfram í von um 
að bola okkur út af markaðnum á 
endanum.

Þeir sem áhuga hafa geta lesið 
meira um framferði Valitors á 
www.Kortasamráð.is, upplýs-
ingavef um þá viðskiptahætti 
sem félag Viðars hefur stundað 
frá því að Kortaþjónustan tók til 
starfa. Við þann lestur sér fólk 
að kannski er skiljanlegt að eina 
málsvörnin sem Viðar getur fund-
ið fyrir sig og sitt fyrirtæki gangi 
út á að reyna að telja okkur trú 
um að vindmyllurnar sem hann 
berst við séu risar. 

Kunna ekki að skammast sín
Viðar segir að „ágreiningur“ sé 
milli Valitors og Samkeppnis-
eftirlitsins um nýjasta dóm-
inn yfir félaginu. Þegar dómur-
inn er skoðaður sést vel hversu 
afdráttar laus hann er og að 
„ágreiningurinn“ er einfaldlega 
réttlæting afbrotamannsins á því 
hvers vegna hann framdi glæp-
inn. Það sorglega er hins vegar 
að málatilbúnaður Viðars bendir 
til að afstaða hans og þess fyrir-
tækis sem hann stýrir hafi ekk-
ert breyst þrátt fyrir að þeir séu 
reglulega gripnir í bólinu við að 
brjóta samkeppnislög. Hjá Valitor 
virðast menn ekki kunna að 
skammast sín og það er slæmur 
fyrirboði um það sem koma skal 
í þeirra viðskiptaháttum.

Er ég í falinni myndavél?
Özur Lárusson, fram-
kvæmdastjóri Bílgreina-
sambandsins, fer mikinn 
í grein sem hann kallar 
„Fúsk í skúrnum“ í Frétta-
blaðinu nýverið. Í greininni 
kveður við gamlan tón sem 
oft hefur komið frá honum 
áður, nema að alltaf magn-
ast vitleysan. Nú er svo að 
skilja á Özuri að karakterinn 
úr Spaug stofunni, þessi sem 
sinnir öllum sínum bílaviðgerðum 
með slaghamri og bara massar´etta 
aðeins, sé að yfirtaka allar bíla-
viðgerðir á Íslandi. 

Fullyrðingar Özurar um fjölda 
fólks sem hefur farið til fúskara 
með ófyrirséðum afleiðingum og ótal 
meint dæmi um stórhættulega bíla í 
umferðinni eru auðvitað ýkjusögur 
svo að ekki sé nú dýpra tekið í árinni. 
Eflaust má finna einhver dæmi um 
ófaglegar viðgerðir á bílum, en að 
þetta sé svona yfirgengilega dramat-
ískt ástand er alveg áreiðanlega 
fjarri öllu sanni. 

Svört atvinnustarfsemi er auð-
vitað aldrei af hinu góða en hafi Özur 
og hans Bílgreinasamband áhyggjur 
má benda honum á að lausnin liggur 
að stórum hluta hjá þeim sjálfum. 
Ef þeir hættu sínu botnlausa okri á 
varahlutum og þjónustu þrifist þessi 
svarti markaður ekki.

Engin geimvísindi
Ef Özur heldur að fólki finnist það 
í góðu lagi að borga 10.389 kr. fyrir 
hundómerkilegt öryggi (já og þetta 
er ekki prentvilla, tíuþúsund..... fyrir 
eitt skitið öryggi) og 40.000 kr. fyrir 
olíu og síuskipti á ársgömlum smábíl 
er kannski ekki skrýtið að hann skilji 
ekki hvert bílarnir fara sem ekki 
sækja slíka þjónustu. Flest verkstæði 
innan þessa blessaða Bílgreinasam-

bands taka hátt í (kannski 
yfir) 10.000 kr. á tímann eða eru búin 
að koma sér upp samræmdu kerfi þar 
sem smáviðvik eins og bremsuklossa-
skipti (sem eru nú engin geimvísindi) 
kosta handlegg og fótlegg bíleigand-
ans eftir einhvers konar punktakerfi. 
Þetta þykjast þeir geta gert í krafti 
fagmennsku, en gera í skjóli ein-
okunar. Þeir hóta fólki t.d. að fella 
niður lögboðna verksmiðjuábyrgð 
ef bíll er ekki færður til reglubund-
ins og rándýrs eftirlits hjá „réttum“ 
aðila. Ef góður sjálfstæður og sann-
gjarn bifvélavirki skiptir um bremsu-
klossa fyrir bíleiganda stendur iðu-
lega eftir að það þarf sérstaka tölvu 
til að taka út aðvörunarljósið. Margir 
bílar birta á skjá „service due“ eða 
önnur álíka skilaboð og þó að þjón-
ustan sé framkvæmd er eftir að losna 
við aðvörunina og endursetja teljara. 
Hjá verkstæðum Bílgreinasambands-
ins getur kostað mörg þúsund krón-
ur bara að setja bílinn í samband við 
tölvu og kvitta út slík merki. 

Það sem Özuri gengur til með 
þessum dramatísku skrifum er því 
miður ekki umhyggja fyrir öllum 
aumingja litlu bíleigendunum sem 
lenda í klóm vonda fúskarans og sitja 
uppi með ónýta og stórhættulega 
bíla, heldur hrein hagsmunagæsla 
fyrir okurbúllurnar í Bílgreinasam-
bandinu sem fólk flýr nú hver sem 
betur getur.

Fúsk eða féfl etting?
VIÐGERÐIR

Árni Árnason
vélstjóri

➜ Efl aust má fi nna 
einhver dæmi um 
ófaglegar viðgerðir á 
bílum, en að þetta sé 
svona yfi rgengilega 
dramatískt ástand 
er alveg áreiðanlega 
fjarri öllu sanni. 

SAMKEPPNIS-
MÁL

Jóhannes Ingi 
Kolbeinsson
framkvæmdastjóri 
Kortaþjónustunnar

➜ Það sorglega er hins 
vegar að málatilbúnaður 
Viðars bendir til að afstaða 
hans og þess fyrirtækis 
sem hann stýrir hafi  ekkert 
breyst þrátt fyrir að þeir séu 
reglulega gripnir í bólinu við 
að brjóta samkeppnislög.

Omnis stækkaði 
pakkann og treystir nú á 
morgundreifingu Póstsins

„Lykilatriði í góðri þjónustu Omnis er áreiðanleiki. 
Morgundreifing Póstsins kemur pöntunum til skila 
fyrir hádegi daginn eftir pöntun. “ 
Bjarki Jóhannesson, 
framkvæmdastjóri sölusviðs hjá Omnis

www.postur.is

Við viljum gera meira fyrir viðskiptavini okkar 
og aðstoða þá við að bjóða viðskiptavinum sínum 
réttar lausnir og hagræða í rekstri – það köllum 
við að stækka pakkann. 

Hafðu samband við Fyrirtækjalausnir Póstsins 
í síma 580 1090 eða í fyrirtaekjalausnir@postur.is.
Þú getur líka skoðað þær lausnir sem í boði eru 
á postur.is.



GRIPINN
Spænski hönnuðurinn Jaime Hayón hannaði þennan 
skemmtilega stól með örmum og nefndi hann Catch. 
Fyrirmynd Hayón var maður með útréttar hendur 
líkt og hann ætlaði að grípa eitthvað.

Steinrún Ótta Stefánsdóttir, nýút-
skrifaður vöruhönnuður, vill vekja 
fólk til umhugsunar um það neyslu-
óhóf sem viðgengst í samfélaginu í 
dag. Lokaverkefni hennar úr vöru-
hönnunardeild Listaháskólans 
fjallar um ferðalag húsgagns kyn-
slóða og landshluta á milli.

„Með verkefninu vil ég fá fólk til 
að endurmeta eigur sína og auka 
verðgildi þeirra með sögum og 
minningum,“ segir Steinrún. „Með 
skrásetningu á æviskeiði hluta má 
lengja líf þeirra og gildishlaða svo 
að tilfinningalegt verðmæti aukist 
og eins getum við minnkað óþarfa 
neyslu og framleiðslu í heiminum 
og haft jákvæð áhrif á umhverfið.“

Verkefnið heitir Mann fram af 
manni og fjallar um skáp sem fylgt 
hefur fjölskyldu Steinrúnar frá því 
fyrir aldamót. Skápinn lét langa-
langamma Steinrúnar, Guðrún Jóns-
dóttir, smíða í kringum árið 1880 
en hún bjó í Syðri-Vík á Vopna-
firði. Skápurinn geymdi spariföt 
hjónanna í Syðri-Vík og gekk svo 
mann fram af manni og ferðaðist 
um landið, fyrst á hestum og svo 
á bíl, eftir því hvar hver eigandi 
var búsettur. Steinrún rannsakaði 
málningarlög á skápnum og þær 
viðgerðir sem gerðar hafa verið á 
honum gegnum tíðina. Þá skoðaði 
hún hvað eigendur geymdu í skápn-
um og fór á miðilsfund.

„Það var meira gert til gamans, 
en þar kom þó fram að sá smiður-
inn hefði verið hávaxinn maður,“ 
segir Steinrún, sem sjálf notar 
skápinn sem búrskáp. Hann hefur 
þó gegnt mismunandi hlutverkum 
heima hjá henni þau tíu ár sem 
hún hefur átt hann. „Ég hef geymt í 
honum ýmislegt og flutt hann með 
mér milli landshluta. Ég mun klár-
lega nota hann meðan ég lifi og svo 
verða dætur mína tvær bara að bít-
ast um hann þegar þar að kemur.“

Nánar má forvitnast um ferðalag 
skápsins á www.otta.is.

 ■ heida@365.is

MANN FRAM AF MANNI
ÍSLENSK HÖNNUN  Steinrún Ótta Stefánsdóttir fylgdi ferðalagi skáps eftir í 
lokaverkefni sínu frá LHÍ. Hún segir sögu hluta auka tilfinningalegt gildi.

VÖRUHÖNNUÐUR 
Steinrún Ótta Stefáns-

dóttir útskrifaðist úr 
vöruhönnun frá LHÍ með 
verkefni sínu Mann fram 

af manni.
MYND/ÚR EINKASAFNI

FJÖLSKYLDUVINUR 
Rauði skápurinn hefur 
gengið kynslóða á milli, 
en hann var smíðaður 
fyrir aldamótin 1900 
fyrir langalangömmu 
Steinrúnar.
MYND/ÚR EINKASAFNI

 SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja
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FERÐAFÉLAG ÍSLANDS

Gönguferðir með barnavagna og kerrur alla daga vikunnar kl. 12.00
Hressileg ganga fyrir mömmur og pabba, afa og ömmur með léttum 
æfingum, teygjum og slökun, hver gönguferð tekur ca. 60 - 75 mínútur.
Mætið í góðum gönguskóm og helst göngufatnaði.
Gengið er eftir göngustígum borgarinnar, sjá dagskrá hér neðar.

Þátttaka ókeypis og allir velkomnir. 
Fararstjóri: Auður Kjartansdóttir. Brottför er kl 12:00 alla daga:
Mánudag: Mæting við Perluna Öskjuhlíð
Þiðjudagur: Mæting við Gerðasafn í Kópavogi
Miðvikudag: Mæting við Árbæjarlaug
Fimmtudag: Mæting við Nauthól
Föstudag Mæting við Húsdýragarðinn Laugardal

Barnavagnavika 
FÍ og Ferðafélags barnanna 13. - 17. maí 

DS

gardal

Við skutlum Júlíu heim
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Birtingur treystir okkur fyrir 
öruggri dreifingu á Júlíu

Save the Children á ÍslandiSave the Child

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

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

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

Húsgagnasýning nemenda í hús-
gagnadeild Tækniskólans hófst 
á fimmtudaginn og lýkur á morg-

un, þriðjudag. Á sýningunni eru sýnd 
lokaverkefni nemenda en einnig ýmis 
önnur verkefni sem nemendur hafa 
unnið í vetur. Rúmlega 30 nemendur 
stunda nám við deildina en aðsókn í 
námið hefur aukist undanfarin ár að 

sögn Magnúsar 
Ólafssonar, yfir-

kennara í hús-
gagnadeild. 
„Íslensk 
húsgagna-

smíði hefur 
braggast mikið 

undanfarin 
ár. Nemendur 

okkar fá mikil-
vægt tækifæri til 

að hanna og smíða húsgögn. 
Þau gera eigin efnis- og verkáætlun og 

fá svo leyfi til að fara út í búð og kaupa 
efni. Svo er líka gaman að sjá að kynja-
hlutföllin eru að jafnast í náminu.“

Það eru fjölbreytt verk sem nemend-
ur sýna á húsgagnasýningunni að sögn 
Sigríðar Óladóttur kennara, en hún og 
Magnús hafa umsjón með sýningunni. 
„Öll húsgögn á sýningunni eru hönnuð 
af nemendunum. Hér eru sýnd skrif-
borð, sófi, tólf stakir stólar, ýmsar teg-
undir skápa, bókahillur, kommóða 
og taflborð svo nokkur 
dæmi séu tekin. Flest 
húsgögnin eru smíðuð 

úr eik og mahónívið 
en birkið, hlynur 

og hnota eru líka 
vinsælt hráefni.“

Magnús segir íslenska 
húsgagnahönnun vera 
mjög blátt áfram. „Við notum 
meira alvöru efni alla leið og 
erum ekki að pota inn gervi-
efnum eða ýmsum redd-
ingum. Við erum heiðar-
leg í efnisnotkun og það 

sést á verkum nemenda 
okkar.“

Flestir nemendur 
eru komnir með 
vinnu eftir útskrift 
enda mikil eftir-
spurn eftir starfs-
kröftum þeirra 

að sögn Sigríðar. 

„Það er beðið eftir 
nemendum okkar á 

verk stæðum landsins. Þar 
munu þau mörg vinna sem 

innréttingasmiðir og taka síðan 
sveinsprófið eftir 18 mánuði. Það er 

svo sannarlega setið um þessa krakka.“
Upphaflega átti sýningin að standa 

yfir í tvo daga en Magnús segir umfang 
hennar hafa kallað á fleiri 
sýningardaga. „Fólk 
getur komið hingað 
í dag og á morgun 
þriðjudag milli kl. 
10 og 16 en sýningin 
verður á annarri hæð í 
vesturálmu skólans hér 
á Skólavörðuholtinu.“ 

 ■ starri@365.is

ALVÖRU EFNI 
OG HEIÐARLEIKI 
HÚSGAGNASÝNING  Nemendum hefur fjölgað í húsgagnadeild Tækniskólans 
undanfarin ár. Nú stendur yfir sýning á fjölbreyttum verkum þeirra.

NEMENDASÝNING
Fjölbreytt verk verða 
sýnd á húsgagnasýningu 
í Tækniskólanum. Að 
ofan má sjá skipuleggj-
endur sýningar ásamt 
Evu, sem er nemandi á 
lokaári, fyrir framan verk 
hennar.
MYND/PJETUR

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Plastið hagkvæmt
Fanntófell ehf. er eina fyrirtækið á Ís-
landi sem framleiðir boðplötur úr harð-
plasti með heilrúnuðum köntum.  
SÍÐA 2

Afmælisár
Sólsteinar/S.Helgason fagnar 60 ára 
afmæli. Fyrirtækið rekur eigin stein-
smiðju og býður fj ölbreytt úrval af borð-
plötum og sólbekkjum. 
SÍÐA 3

& BORÐPLÖTUR
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Tiltölulega einfalt er að f lísaleggja 
gluggakistuna til að hressa vel upp á 
útlitið. Þar sem yfirleitt er um lítinn 

flöt að ræða þarf kostnaðurinn ekki að vera 
svo mikill. Oft er líka hægt að nota afganga 
frá fyrri flísalögnum og jafnvel flísabrot.

Gott er að fá ráðleggingar frá starfs-
manni í verslunum sem selja flísar, fúgu og 
lím áður en hafist er handa. Mismunandi 
aðferðir geta átt við mismunandi undir lag. 
Eftirfarandi ráðleggingar eru fengnar af 
www.ehow.com um flísalögn á gluggakistu 
úr við.
● Pússið yfir gluggakistuna með sand-

pappír til að hreinsa burt gamla máln-
ingu eða lakk.

● Mælið lengd gluggakistunnar og merkið 
fyrir miðjunni til að geta reiknað út stað-
setningu flísanna.

● Berið flísalím á flötinn með með spaða og 
dragið yfir með tenntum spaða svo rend-
ur myndist í límið.

● þrýstið flísunum í límið og notið þar til 
gerða krossa á milli ef það á við. Ef notuð 
eru óregluleg flísabrot má raða þeim 
eftir auganu á flötinn. 

● Látið þorna yfir nótt. Fjarlægið krossana.
● Blandið fúgu eftir leiðbeiningum á um-

búðunum.
● Berið fúgu yfir flísarnar með gúmmí-

sköfu og þrýstið henni vel niður í rauf-
arnar milli flísa. Hreinsið svo strax yfir 
með rökum svampi svo flísarnar verði 
skínandi hreinar.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga:  Elsa Jensdóttir, s. 512-5427, elsaj@365.is Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Mikið vatn hefur runnið til 
sjávar síðan Fanntófell 
ehf. var stofnað í Reyk-

holti í Borgarfirði árið 1987, fyrir 
26 árum. Þá fór framleiðslan fram 
í 180 fermetra húsnæði. Fljótlega 
óx fyrirtækinu fiskur um hrygg 
og stækkaði við sig en í dag fer 
starfsemi Fanntófell fram í þús-
und fermetra húsnæði á Bílds-
höfða 12.

„Við framleiðum borð plötur og 
sólbekki fyrir einstaklinga og fyr-
irtæki ásamt annarri sérsmíði,“ 
segir Sigurður Bragi Sigurðs-
son, eigandi og einn stofnenda 
Fanntófells, um starfsemi fyrir-
tækisins. Nokkrar mismunandi 
efnisgerðir eru notaðar við fram-
leiðsluna.

Hagkvæmt harðplast
„Við framleiðum borðplötur úr 
hágæða harðplasti frá Arpa, en 
Arpa er ítalskt fyrirtæki sem 
hefur þróað og framleitt hágæða 
harðplast plötur (HPL) frá árinu 
1954 og er í dag annar mesti fram-
leiðandi slíks efnis í Evrópu,“ 
upplýsir Sigurður. Hann bætir við 
að Arpa sé að auki mjög lifandi 
fyrirtæki í hönnun og bjóði upp á 
ótal margar útfærslur og liti.

Fanntófell hefur sérhæft sig í 
að framleiða borðplötur úr harð-
plasti með heilrúnuðum könt-
um. „Þess má geta að Fanntófell 
er eini aðilinn á Íslandi sem fram-
leiðir heilrúnaða kanta,“ segir 
Sigurður, en kosti slíkra kanta 

segir hann vera að þeir dragi 
síður til sín raka og óhreinindi.
Sigurður segir plastið mjög vin-
sælan og hagkvæman kost í borð-
plötur. „Helstu kostir þess eru að 
það er slitsterkt og hefur mikið 
hitaþol. Þá dregur það ekki í sig lit 
og upplitast ekki.“ Einnig er í boði 
frá Arpa gegnheilt plast í ýmsum 
þykktum sem Fanntófell vinnur 
úr klósettskilrúm, borðplötur og 
ýmislegt f leira.

Akrýlsteinn frá Rehau
„Við framleiðum einnig borð-
plötur úr akrýlsteini frá Rehau,“ 
segir Sigurður, en Rehau er stórt 
og virt þýskt fyrirtæki og yfir sex-
tíu ára gamalt. „Rehau er einn 
helsti fjölliðaframleiðandi heims 
og býður upp á ýmiss konar vörur 
fyrir byggingar-, bíla- og flugvéla-
iðnaðinn,“ upplýsir Sigurður.

A k r ýlsteinninn frá Rehau 
sem Fanntófell smíðar úr kallast 

R AU V ISIO. Það er gegnheilt 
steinefni úr náttúrulegu stein-
efni og akrýl-trjákvoða auk litar-
efna. „Það er slitsterkt og hita-
þolið, dregur ekki í sig lit og upp-
litast ekki, þolir sýru og basískar 
lausnir en rispur og skemmdir 
má auðveldlega fægja af,“ segir 
Sigurður. Hann bendir einnig á 
að akrýl steinninn hafi mikla end-
ingu og að hönnunar möguleikar 
hans séu nánast óþrjótandi. „Við 

bjóðum upp á marga liti og mis-
munandi borðplötuþykkt. Þá eru 
vaskar einnig fáanlegir í sama 
efni og í mörgum gerðum. Þeir 
eru undirlímdir og mynda því 
eina heild með borðplötunni,“ 
segir Sigurður og bendir á að við 
vinnslu RAUVISIO-steinefnisins 
verði samskeyti nánast ósýnileg.

„Að sjálfsögðu má sameina 
R AU V ISIO-steinefnið öðrum 
efnum eins og tré, náttúru-
steini og gleri,“ segir Sigurður og 
bendir á að RAUVISIO sé tilval-
ið í eldhús og baðherbergi, skrif-
stofur og almenningssvæðum, al-
menna þjónustu, veisluþjónustu 
og hótel, á rannsóknarstofum og 
heilbrigðis þjónustu.

Hlýlegt límtré
Fanntófell framleiðir einnig úr 
límtré sem Sigurður segir að 
geti verið bæði stílhreint, lifandi 
og hlýlegt. „Olíuborið límtré er 
góður kostur í vinnuborði eld-
hús. Olían er vatnsfráhrindandi 
og ver yfirborðið vel. Það tryggir 
að límtréð þorni og svigni ekki,“ 
segir Sigurður en tíð notkun olíu 
gerir það að verkum að límtréð 
endist í mörg ár. Hann segir ol-
íuborið límtré mun ákjósanlegra 
en lakkað. Erfitt sé að gera við 
rispur í slíkum plötum en olíu-
borið límtré sé lítið mál að slípa 
upp.

Nánari upplýsingar um starf-
semi Fanntófells má finna á 
www.fanntofell.is

Plastið er hagkvæmur kostur
Fanntófell ehf. að Bíldshöfða 12 framleiðir borðplötur, sólbekki, skilrúm, skápahurðir og fleira fyrir arkitekta, hönnuði, verktaka, 
innréttingaframleiðendur og einstaklinga, allt eftir óskum hvers og eins. Fanntófell hefur sérhæft sig í að framleiða borðplötur úr 
harðplasti með heilrúnuðum köntum og er eina fyrirtækið á Íslandi sem gerir slíkt.

RAUVISIO-akrýlsteinn er endingargóður. Þá eru hönnunarmöguleikarnir endalausir.

Ef um djúpa gluggakistu er að ræða ná munstraðar flísar að njóta sín vel.

Flísabrot geta komið skemmtilega út.

Litríkar flísar með suðrænum blæ.

Frískað upp á með flísum
Lúnar gluggakistur eru lítið fyrir augað. Ef hugmyndaflugið fær að ráða má fríska vel upp á þær með litlum tilkostnaði. Það ættu 
flestir að ráða við það að leggja flísar á lítinn flöt en þó er skynsamlegt að leita ráða fagmanns í flísaverslun áður en hafist er handa.

Vel má 
nota grófar 
gólfflísar í 
gluggann 
sem urðu 
afgangs 
þegar 
gólfið var 
lagt.

Leikur með liti umbreytir rýminu.
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Fasteignasalan Gimli kynnir 
fallegt 189 fermetra parhús að 
Fjallalind 91 í Kópavogi. Húsið 
er á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr.

Nánari lýsing á húsinu er sem 
hér segir: Í anddyri á neðri hæð 
er skápur. Innangengt er þaðan í 
bílskúr. Á hæðinni er sömuleiðis 

gestasalerni, stór og björt stofa og 
borðstofa með útgengt á timbur-
verönd og þaðan út í garð. Eld-
húsið er með viðar innréttingum 
og borðkrók. Steyptur stigi er frá 
stofu á efri hæð. 

Á efri hæð eru fjögur svefn-
herbergi. Útgengt er á svalir 
frá hjónaherbergi. Á hæðinni er 
flísalagt baðherbergi með bað-
kari, sturtuklefa og innréttingu. 

Inni af hjónaherbergi er þvotta-
hús.

Gólfefni í húsinu eru parkett og 
flísar. Teppi er á stiga. Bílskúrinn, 
sem er innbyggður, er 27 fermetr-
ar og fullbúinn. Lóðin er falleg og 
fullbúin og garðurinn gróðursæll. 
Bílastæði er hellulagt.

Opið hús verður í dag 
frá klukkan 18-19. 

Parhús á eftirsóttum stað 
í Lindunum í Kópavogi

Opið hús verður í 
dag frá 18 til 19. 
Heimilisfangið er 
Fjallalind 91.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Vorum að fá í sölu raðhúsalengju við 
Laxatungu 24-34 í Mosfellsbæ. 243,5 m2, 5 her-
bergja raðhús á tveimur hæðum með bílskúr 
við Laxatungu í Mosfellsbæ. Húsin eru vel 
staðsett með góðu útsýni. Tvær svalir. Stórar 
stofur. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Björt rými 
og stórir gluggar. Húsin eru rúmlega fokheld 
í dag og afhendast í núverandi ástandi. Verð 
24,0 til 25,2 m.

Rúmgóð 84,1 m2, 3ja herbergja endaíbúð á 
jarðhæð með sér inngangi og garði við Huldu-
hlíð 9 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í forstofu, 
tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og 
geymslu. Eignin er laus til afhendingar strax. 
V. 23,0 m.

Laxatunga 24-34 – 270 Mosfellsbær 

Hulduhlíð 9, íbúð 101 - 270 Mosfellsbær 

240,2 m2 raðhús á tveimur hæðum við 
Kvíslartungu 62 í Mosfellsbæ. Gott skipulag. Ýmis 
frágangur er eftir í húsinu. V. 36,0 m.

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

Fallegt 2ja herbergja, 59,3 m2 endaraðhús á 
rólegum 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.

70,2 m2 sumarbústaður við Hlíð 12A í landi Meðal-
fells í Eilífsdal, Kjósarhreppi. Um er að ræða 
glæsilegan sumarbústað byggðan árið 2009. Stór 
timburverönd með girðingu. Húsið stendur á 4.896 
m2 lóð. Lækkað verð! V. 15,9 m.

 

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

2ja herbergja, 60,0 m2, íbúð á neðri hæð í tví-
býlishúsi við Litlakrika 33 í Mosfellsbæ. Eignin 
skiptist í forstofu, stofu, eldhús, svefnherbergi, 
geymslu, baðherbergi og þvottahús. Eignin er 
laus til afhendingar strax. V. 16,5 m.

Litlikriki 33, neðri hæð - 270 Mosfellsbær 

Kvíslartunga 62 - 270 Mosfellsbær 

Tröllateigur 30 - 270 Mosfellsbær 

Dalatangi 25 - 270 Mosfellsbær 

Hlíð – Kjós Glæsilegur 

Stóriteigur 18 - 270 Mosfellsbær 

 
Óðinsgata 24 - 101 Reykjavík 

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

 
Baldursgata 11 - 101 Reykjavík 

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

 
Laugavegur 32 - 101 Reykjavík 

75,8 m2, 3ja herbergja íbúð með sérinngangi 
á 2. hæð við Laugaveg 32. Inngangur í íbúð-
ina er bakatil. Eignin er laus til afhendingar 
strax. V. 25,9 m.

 
Kistumelur 22 - 116 Kjalarnes 

Stórt og mikið 3612,3 m2 stálgrindarhús í 
byggingu á 5.893 m2 lóð við Kistumel 22 á 
Kjalarnesi. V. 145,0 m.

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá
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Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Ruth  
Einarsdóttir
sölufulltrúi

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Finndu okkur á Facebook

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur

Fasteignasalan Bær • Ögurhvarf 6 • 203 Kópavogur

SALA SUMARHÚSA

Ég hef mikla reynslu af sölu 
sumarhúsa og vantar allar 
gerðir á söluskrá.

Leitið upplýsinga
Snorri Sigurfinnsson, 
lögg. fasteignasali sími 864 8090 
eða snorri@fasteignasalan.is

FR
U

M Nú fer í hönd aðal sölutími sumarhúsa

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

FRÍTT VERÐMAT
HRINGDU NÚNA

Sylvía G. Walthersdóttir
sylvia@remax.is

820 8081
Haukur Halldórsson, hdl.
Löggiltur fasteignasali



Jón Guðmundsson
Sölustjóri
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

Páll Þórólfsson
Sölumaður
pall@fastmark.is

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

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

hald.

SKÚLAGATA, REYKJAVÍK.   
4RA HERBERGJA ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.
- Glæsileg 139,9 fm íbúð á efstu hæð með mikilli lofthæð.
- Samliggjandi stofur. Sjónvarpsstofa. 2 herbergi.
- Austursvalir. Húsið er allt nýendurnýjað að 

utan.

HÁTEIGSVEGUR, RVK. NEÐRI SÉRHÆÐ.
- 5 herbergja 122,5 fm. neðri sérhæð auk 32,0 fm. bílskúrs.
- Samliggjandi skiptanlegar stofur. 3 herbergi. 
- Svalir út af stofu og einu herbergi. 
- Nýlegt parket er á íbúðinni.

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

sólskála og um 50 fm. rýmis innaf bílskúr. 
- Mikið endurnýjuð eign, innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt. 
- Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi. Gólfsíðir 

gluggar í stofu. 

LOKASTÍGUR, REYKJAVÍK
- 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. 
- Íbúðin í kjallara er 2ja herb. með fullri 

lofthæð.

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

staðsetning.

NAUSTABRYGGJA- REYKJAVÍK. 
GLÆSILEG 7 HERBERGJA 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.

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

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

góðu lyftuhúsi.
- Opið eldhús. Rúmgóð stofa. Tvö góð herbergi.
- Sér stæði í bílageymslu.

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.

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

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

HRINGBRAUT – REYKJAVÍK.
- Björt 46,1 fm. íbúð á 3. hæð auk 8,1 fm. sér geymslu.
- Björt stofa. Eitt svefnherbergi.
- Búið er að endurnýja allt gler og glugga. 
- Íbúðin er laus til afhendingar strax.

BRÆÐRABORGARSTÍGUR- REYKJAVÍK
- 80,7 fm. 2ja – 3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
- Tvennar svalir, til suðausturs og norðvesturs.
- Samliggjandi borð – og setustofa. Eitt svefnherbergi. 
- Laus til afhendingar við kaupsamning.

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

Reykjavík.

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

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

42,9 millj.49,9 millj. 

47,9 millj. 57,9 millj.    

 42,5 millj.

99,0 millj. 

 52,9 millj.

33,5 millj.

31,0 millj.

25,5 millj.

22,5 millj.

17,5 millj.

25,4 millj.

13,5 millj.

17,9 millj.

18,3 millj.

HJARÐARHAGI 15

HJARÐARHAGI 15, REYKJAVÍK. 5 HERBERGJA HÆÐ.
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30 - 18.00 Falleg og björt 132,4 fm. 5 herbergja hæð í fjórbýlis-
húsi í vesturbænum. Rúmgóðar og bjartar stofur. Þrjú herbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar. Útgengi á svalir úr hjónaherbergi 
og stofu. Þvottaherbergi innan íbúðar. Sér geymsla í kjallara og einnig sér útigeymsla.  Verð 38,5 millj. Eignin verður til 
sýnis á morgun. Verið velkomin.

NÖNNUSTÍGUR 2 – HAFNARFIRÐI.
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30- 18.00 Mjög glæsilegt 143,7 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum 
auk geymslu í kj á þessum fallega og eftirsótta stað í gamla bænum í Hafnarfirði.  Húsið stendur á 309 fermetra leigulóð með góðum 
veröndum, sér bílastæðum og matjurtargarði. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum, m.a. járn á húsi og þaki, þakrennur og 
niðurföll, þakkantur endurnýjaður, verandir á lóð, raflagnir og tafla, gler og gluggar o.fl.  Verð 43,0 millj.  Verið velkomin.

NÖNNUSTÍGUR 2
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



MÓAFLÖT-GARÐABÆ
- 160,7 fm. raðhús auk 42,7  fm. bílskúrs.
- Húsið var mikið endurnýjað fyrir um 10 árum síðan.
- Stórar stofur. 3 svefnherbergi, möguleiki á fjórum.
- Ræktuð og skjólgóð lóð til suðurs og vesturs.

HVANNALUNDUR- GARÐABÆ
- Glæsilegt 206 fm. einbýlishús að meðtöldum bílskúr. 
- Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað á undanförnum árum. 
- Samliggjandi stofur með útgengi í sólskála. Fjögur herbergi. 
- Falleg ræktuð lóð með veröndum og skjólveggjum.

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.

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

ÚTHLÍÐ, REYKJAVÍK. NEÐRI SÉRHÆÐ.
- 6 herbergja 152,5 fm neðri sérhæð í fjórbýli.
- Samliggjandi stofur með útbyggðum glugga. 4 herbergi.
- Svalir til austurs. Bílskúrsréttur.
- Hús nýlega viðgert og málað. Frábær staðsetning.

KÓPAVOGSBARÐ-KÓPAVOGI.
Glæsilegt og vel hannað parhús á tveimur hæðum. Eignin er 315 fm. að stærð að 
meðtöldum 29,1 fm. bílsku´r og 18 fm. opinnar geymslu/herbergis. Vel hönnuð og 
vönduð eign. Verulega lofthæð og miklir gluggar á efri hæð. Svalir til suðurs og verönd 
til suðurs og vesturs. Frábær staðsetning. Stutt í skóla, sund, þróttaaðstöðu og alla 
aðra þjónustu. Eignin afhendist fullbúin að utan og tæplega tilbúin til innréttinga. 

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

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

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

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

EIGNIR ÓSKAST

• Íbúð við Þorragötu.

• Sérhæð á Högum eða Melum.

• Sérhæð við Ægisíðu með sjávarútsýni

• Einbýli í Þingholtum

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

• Einbýlis- rað- og parhús í Garðabæ. 

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

4RA- 6 HERBERGJASÉRBÝLI PARHÚS

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

51,9 millj. 

TILBOÐ ÓSKAST.31,5 millj. 

36,9 millj. 29,9 millj.

54,9 millj

56,9 millj.

 69,9 millj.

GOÐAKÓR- KÓPAVOGI.
Afar vandað og glæsilegt 202,7 fermetra einbýlishús á frábærum útsýnisstað innst í götu við opið svæði. Vönduð gólfefni og gólf-
hiti í öllu húsinu. Næturlýsing í veggjum og vönduð tæki í baðherbergjum og í eldhúsi. Rúmgóð sofa með gólfsíðum gluggum að 
hluta. Opið eldhús við stofu. Fjögur herbergi. Skjólgóðar svalir til austurs og suðurs.  Verð 64,9 millj.  

GOÐAKÓR

NÝHÖFN SJÁLANDI GARÐABÆ
Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í Sjálandinu í Garðabæ. Um er að ræða íbúðir á 1. og 2. Hæð og eru stærðir frá 152,4 
fm. upp í 161,0 fm. Íbúðirnar eru með aukinni lofthæð og afhendast fullbúnar án gólfefna, nema baðherbergi og þvottaher-
bergi verða flísalögð. Ein íbúðin afhendist fullbúin með gólfefnum ásamt aukabúnaði. Innanhússarkitekt er Rut Káradóttir. 
Íbúðirnar eru með rúmgóðum bílskúr og góðri geymslu þar inn af. Frábært útsýni. Nánari upplýsingar á skrifstofu.

NÝHÖFN



Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

ÁLFKONUHVARF  33 
- 0301 LAUS STRAX. 

Glæsileg 128,5 fm 4ra herb. endaíbúð á einstökum útsýnisstað með suður 
og austurútsýni yfir Elliðavatn og á fjallgarðinn. Sérinngangur af svölum. 3 
góð svefnherb. Suðvestursvalir. Sérþvottahús. Parket og flísar. Innangengt í 
bílskýli þar sem íbúðin á sérstæði. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAG FRÁ KL. 
17:15 - 17:45. V. 33,9 millj.

FANNAFOLD 184
 - PARHÚS

Fallegt og vel skipulagt 150,8 fm parhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. 
Íbúðin er 127 fm og bílskúr 23,8 fm. Loft tekin upp að mestu sem gefur eigninni 
skemmtilegt yfirbragð. Bjartar stofur með útgangi út á fallega og rúmgóða 
verönd með skjólveggjum. Þrjú bílastæði á lóð. EIGNIN VERÐUR SÝND Á  
V. 41,5 m. 2702 

MÁNATÚN 3 ÍB 604
 - STÓRGLÆSILEG ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ

Stórglæsileg 5 herb. 198,3 fm íbúð á 6. hæð (efstu). Íbúðinni fylgja tvö stæði í bílageymslu. 
Sér inngangur af flísal. svölum, tvær íb. á gangi. Innréttingar eru sérsm. frá Brúnási , 
klæddar hnotu. Á baðherbergjum eru granítborðplötur og vönduð blöndunartæki. Glæsileg 
sérvalin gólfefni.  Innihurðir eru frá Trévík, geretalausar úr hnotu. Gólfhitakerfi er í her-
bergjum. Stórir gluggar. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00  V. 79,3  

LAUFÁSVEGUR 58
 - EINSTÖK STAÐSETNING. 

Falleg og vel skipulögð 191,1 fm efri hæð og ris við Laufásveg með glæsilegu 
útsýni og suðursvölum. Íbúðin er í góðu ástandi EIGNIN VERÐUR SÝND 
MÁNUDAGINN 6.MAÍ MILLI KL. 17:00 OG KL. 18:00.  2705 

BRÆÐRATUNGA 20 
- RAÐHÚS - LAUST STRAX 

135,1 fm raðhús á tveimur hæðum á mjög góðum stað í Kópavogi. Í dag eru í 
húsinu tvö til þrjú herbergi en miklir möguleikar á breytingum. Góður garður. 
Hellulögð verönd. Húsið er laust strax og sölumenn sýna. EIGNIN VERÐUR 
SÝND MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 29,9 m. 2545 

NJÁLSGATA 23 
- FALLEG ÍBÚÐ

Vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í fallegu steinhúsi í hjarta Reykja-
víkur. Nýlega er búið að endurnýja þak og skólplagnir. EIGNIN VERÐUR SÝND 
MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 18:00 GENGIÐ INN FRÁ FRAKKASTÍG.  
V. 16,5 m. 1175 

REKAGRANDI 3 
- ÍBÚÐ 0403

(OPIÐ HÚS BORÐI MÁNUDAG) Góð og vel skipulögð 52 fm 2ja herbergja íbúð 
við Rekagranda í Reykjavík. Íbúðin er skráð á 4. hæð en aðeins er gengið upp 
2 hæðir frá bílaplani að framan. Fallegt suður útsýni. EIGNIN VERÐUR SÝND 
MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 19,5 m. 2682 

AUSTURSTRÖND 
- STÓRKOSTLEGT ÚTSÝNI

Ný komið á sölu 160,5 fm íbúð í lyftuhúsi á 8. hæð, efstu hæð, með ótrúlega fallegu 
útsýni og stórum svölum. Stæði í bílageymslu fylgir. Stórar svalir, sem eru yfirbyggðar 
að hluta með skemmtilegri tengingu við stofu og eldhús. Stór stofa, þrjú góð svefn-
herbergi og stórt sjónvarpshol. Ótrúlega falleg fjalla-, sjávar- og borgarsýn.EIGNIN 
VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 7. MAÍ MILLI KL. 17:00 OG KL. 18:00. V. 49,0 millj.  

DAGGARVELLIR 4B. 0305
 - M. BÍLSKÝLI 

110,6 fm íbúð ásamt bílskýli. 2 svefnherbergi (geta verið þrjú). Allar innrétt-
ingar, hurðir og skápar eru úr eik.  Gólfefni eru flísar og eikar parket. Góðar 25 
fm yfirbyggðar svalir eru til suð/vesturs.  Yfirtakanleg hagstæð lán frá íbúðar-
lánasjóði allt að 25,6 millj. EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 7.MAÍ 
MILLI KL. 17:00 OG KL. 17:30. V. 26,9 millj. 

PERLUKÓR 
- GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS.

Glæslegt 219,3 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 44,8 fm bílskúr 
á þessum fallega útsýnisstað við Elliðavatn.  Mjög vandaður frágangur. 
Eikarparket. Einstök staðsetning.  V. 73,9 m. 2686 

BREKKUGERÐI 
-GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS

Fallegt og vel hannað 231,8 fm einbýli á einni hæð með góðum garði til suðurs. 
Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarsyni arkitekt. Húsið hefur mikið verið 
endurnýjað m.a. gólfefni, innréttingar, eldhús, baðherbergi, lagnir, rafmagn og 
fl. V. 79,0 m. 2592 

FERJUVAÐ 1-3 
- NÝJAR ÍBÚÐIR

Ferjuvað 1-3 er 4ra hæða fjölbýlishús í Norðlingaholti í Reykjavík.  Í húsinu eru 34 
íbúðir með tvö stiga/lyftuhús og svalagangi. Íbúðirnar í húsinu eru bjartar og rúm-
góðar og samanstanda af tveggja, þriggja, fjögurra og fimm herbergja íbúðum. 
Húsið er byggt af Sérverk sem er þekkt fyrir vönduð og góð vinnubrögð,. Nánari 
upplýsingar á www.eignamidlun.is/nybyggingar Verð frá 22,0 - 44,0 m. 2326 
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 EINBÝLI

 

Kópavogsbraut - 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 sjónvarps-
hol. Sjón er sögu ríkari. V. 53,9 m. 2687 

Leirutangi Mos - einbýli á góðri hornlóð.
Vel staðsett tvílyft einbýlishús ásamt sérstæðum bílskúr. 
Húsið er múrsteinsklætt timburhús á fallegri hornlóð 
með fallegum og skjólríkum garði sem er með skjól-
verönd, heitum potti o.fl. Þak er klætt með steinflísum. Að 
austanverðu er góð innkeyrsla og hellulögð gangstétt.    
V. 44 m. 2638

Hólmaþing -glæsilegt útsýni. 
Fokhelt einbýli á einstökum stað í skógarjaðri með útsýni 
yfir Elliðarvatnið. Húsið er á þremur pöllum og er keyrt að 
því frá Elliðarvatnsvegi  2119 

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 

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

Kambsvegur  -  Einbýlishús 
Einbýlishús á þessum frábæra stað húsið er kjallari, 
hæð og ris og er alls alls 246,6 fm þar af er bílskúr 32 
fm.  Nýlegt þak og húsið að utan gluggar og gler í góðu 
ástandi. Góður bílskúr.  V. 45 m. 2423 

RAÐHÚS

 

Vogatunga - raðhús
Tvílyft vandað 231 fm raðhús á mjög góðum útsýnisstað. 
Á efri hæðinni er forstofa, snyrting, þvottahús, hol, stofa, 
eldhús og svefngangur. Innaf svefnganginum er baðherb. 
og fjögur herbergi Í kj. er rúmgóð 2ja herb. íbúð.  
V. 47,0 m. 2148 

HÆÐIR 

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

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

Rauðalækur   -  5 herbergja hæð. 
Mjög góð og vel skipulögð 5 herbergja íbúð á 2. hæð 
ásamt bílskúr. Tvennar svalir. Íbúðin skiptist í rúmgott hol, 
stórt eldhús, tvær stofur (önnur notuð í dag sem herbergi) 
þrjú herbergi og baðherbergi. Gert ere ráð fyrir gesta-
salerni. Að utan lítur húsið vel út. V. 37,9 m. 2492

4RA-6 HERBERGJA

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. Endur-
nýjað 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 

Ársalir  íb. 0204-  útsýnisíbúð m. bílageymslu.
Falleg og snyrtileg 85,4 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð 
ásamt stæði í bílageymslu. Fallegt útsýni. Tvær lyftur.  
V. 25,9 m. 2361 

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

Lindargata - skuggahverfi
Glæsileg og fullbúin 73 fm íbúð á 1. hæð í skuggahverfinu 
í Reykjavík. Stæði í bílageymslu fylgir. Góð íbúð fyrir fjár-
festa. Íbúðin er í leigu fyirir góðan pening. Upplýsingar 
gefur Hilmar Þór löggiltur leigumiðlari í síma 824-9098  
V. 30,4 m. 2656 

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 

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 

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
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Stærð: 213,8 fmHerb. 6

Opið
hús

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

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

Opið
hús

Stærð: 218,6 fm

2 baðhergi

Tvöfaldur bílskúr

Herbergi: 5

Opið
hús

Sigurður
Lögg.fast
898 6106

sg@fasttorg.is

NÝJAR
ÍBÚÐIR

NÝJAR
ÍBÚÐIR



Stærð: 187,9 fm Herb. 5Stærð: 64,1 fm Herb. 2

Stærð: 387 fmHerb. 5Stærð: 135,8 fm  Herb. 4

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 104-114 fm  Herb. 3

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 95,9 fmHerb. 3

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 95 fmHerb. 4

Opið
hús

Sigríður Rut
Sölufulltrúi

699 4610
siggarut@fasttorg.is

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

ÞORRASALIR 9-11
201 KÓPAVOGUR

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

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

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

Góður útsýnisstaður

NÝBYGGING afhendist í febrúar 2014

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

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

Stærð: 190,8 fm

Tvö baðherbergi

Stutt í skóla

Herbergi: 6

Stærð: 64,1 fm 

SELD







1/2 569 7000

MIKLABORG 569 7000

Falleg efri sérhæð miðsvæðis í Kópavogi

Mjög rúmgóð og vel skipulögð

Ákaflega vel staðsett íbúð með stórbrotnu útsýni

Vel hirtur og gróðursæll garður

Digranesvegur
200 Kópavogur

Verð  31,9 millj., j

Fjögur svefnherbergi

Bjartar stofur

Rúmgott eldhús

Bílskúr

Frábær staðsetning

Laxakvísl
110 Reykjavík

Verð  43,9 millj., j

Rúmgóð sérhæð á jarðhæð

Svefnherbergi eru fjögur

Gott eldhús

Afgirtur garður

Frábær staðsetning

Rauðagerði
108 Reykjavír

Verð 34,5 millj., j

Einbýli á einni hæð

Stór verönd

Gott útsýni til sjávar

Heitur pottur

Bílskúr

Gerðhamrar
112 Reykjavík

Verð  56,5 millj., j

171 fm glæsilegt endaraðhús

4 góð svefnherbergi

Nánast allt endurnýjað

Stórar svalir með miklu útsýni

Unnarbraut
170 Seltjarnarnes

Verð  64,9 millj., j

5 herbergi

Mjög góð 3ja herbergja íbúð

Kósý og notaleg íbúð

Góð nýting á rými

Fallegur garður

Frábær staðsetning

Stórholt
105 Reykjavík

Verð  21,0 millj., j

Falleg og rúmgóð eign

2ja-3ja herbergja 

70 fm á jarðhæð 

Útgengt í garð frá eldhúsi

Freyjugata
101 Reykjavík

Verð  22,9 millj., j

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

285 fm parhús

Frábært verð

5 rúmgóð svefnherbergi

Mikil lofthæð

Fallegar innréttingar og góður frágangur

Kvíslartunga 
270 Mosfellsbær

Verð  49,0 millj., j

Glæsileg 4ra herbergja íbúð 

Önnur hæð

Uppgerð að mestu

22 fm aukaíbúð í kjallara

Stutt í alla þjónustu 

Efstihjalli
200 Kópavogur

Verð  28,5 millj., j

Stórglæsilegt 224 fm heilsárshús 

Í landi Vaðness í Grímsnesi

Húsið er byggt 2002 og er allt hið glæsilegasta

Tjarnarhólslaut Vaðnesi
801 Selfoss 

Verð  66,0 millj., j

200 Kópavogur

Verð 41,9 millj., j
Stórar svalir og glæsilegt útsýni

Hús í góðu standi

Tunguheiði
Efri sérhæð ásamt bílskúr, samtals 192 fm

Stórar stofur, 4 svefnherbergi

105 Reykjaví

Verð 99,0 millj., j

Sérsmíðaðar innréttingar, vönduð tæki, arinn í stofu

Afar vönduð eign með glæilegu útýni

Sóltún
Um er ræða 216 fm íbúð ásamt 200 fm svölum 

með heitum potti

Glæsilegt tveggja hæða hús

Fjögur svefnherbergi

Stofur opnar og samliggjandi

Mikið útsýni

Frábær staðsetning

Gnitakór
203 Kópavogur

Verð  93,0 millj., j

Hrein yfirtaka auk sölulauna

93 fm, 3ja herbergja með sérverönd

Stæði í bílageymslu

Greiðslubyrði kr. 118.000 á mánuði

Andrésbrunnur
113 Reykjavík

Verð  23,9 millj., j

Frábært verð

Penthouse íbúð
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www.miklaborg.is MIKLABORG

Falleg 3ja - 4ra herbergja efri sérhæð

Bílskúr og frágengin lóð

Hús og þak er nýmálað 2012

Eigendur skoða skipti á minni eign í Hafnarfirði

Suðurhvammur
220 Hafnarfjörður

Verð  32,9 millj., j

Fallegt einbýli

Stærð 190,4 fm

5 svefnherbergi

Frábær staðsetning

Vel viðhaldið

Borgarholtsbraut
200 Kópavogur

Verð  46,9 millj., j

3ja herbergja íbúð

Tvennar svalir

Eldri innréttingar

Stutt í allar áttir

Engihjalli
200 Kópavogur

Verð  18,2 millj., j

Góð 5 herbergja, þrjú svefnherbergi

Möguleiki á fjórða svefnherberginu

Stórar stofur og bjartar

Herbergi á jarðhæð í útleigu

110 Reykjavík

Verð  27,9 millj.

Hraunbær 24, íbúð 301
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 6. apríl 17:00 - 18:00

, j

Góð 120.4 fm, 5 herbergja íbúð 
Íbúðin skiptist í hæð og ris
Stór gróinn garður og bílskúrsréttur fylgir eigninni
Frábær staðsetning, stutt í skóla og leikskóla

Verð  32,9 millj.

Ægisíða 123
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 6. apríl 17:30 - 18:00

, j

108 Reykjavík

Glæsileg hæð og ris með bílskúr
Sér einbýlishús/auka íbúð fylgir, góðar leigutekjur
Glæsileg lóð með heitum potti og sólpalli
Frábært útsýni 
Góð staðsetning

Verð  59,0 millj.

Sogavegur 216
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 6. apríl 17:00 - 18:00

, j

Ferjuvað 1-3 er 4ra hæða glæsilegt fjölbýlishús í Norðlingaholti í Reykjavík.  

Í húsinu eru 34 íbúðir með tveimur lyftuhúsum og svalagangi. Íbúðirnar í húsinu eru 
bjartar og rúmgóðar og samanstanda af 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðum. 

Allar innréttingar eru sérsmíðaðar af byggingaraðila. 

Byggingaraðili er Sérverk ehf. 

ASK arkitektar hönnuðu húsið.
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Ferjuvað 1-3

Nánari upplýsingar veitir

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

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

170 fm efri sérhæð auk 29 fm bílskúrs

Stórar stofur með stórbrotnu útsýni

4 - 5 svefnherbergi

Frábær staðsetning

170 Seltjarnarnes

Verð  48,5 millj.

Vallarbraut 12
OPIÐ HÚS

Mánudag 6. apríl 17:00 - 18:00

, j

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

107 Reykjavík



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

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

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

Stofnuð 1983

Norðurbakki 21 - Hf.

Útsýnisíbúðir - Hf.
• Glæsilegar útsýnisíbúðir.
• 3ja til 4ra herbergja íbúðir.
• Tvennar svalir.
• Stærð frá 107 fm. til 160 fm.
• Vandaðar íslenskar innrétt-

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

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

Skipalón 10 - Hf. Kvíslartunga - Mosfellsbæ 

• 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

Jófríðarstaðavegur - Hf. - Einbýli/
Tvíbýli.
Nýkomið mjög fallegt tvílyft einbýli  með innbyggðum 
bílskúr 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. Hornlóð. 
Útsýni. Verð 53,9 millj.

Ljósaberg - Parhús - Hf.
Mjög gott parhús samtals um 168 fm. vel staðsett 
í Setbergshverfi í Hafnarfirði. Húsið er á einni hæð 
með fjórum góðum svefnherbergjum. Eignin skiptist 
í m.a í stofu, borðstofu, eldhús, hjónaherbergi, tvö 
barnaherbergi, baðherbergi, þvottahús, geymsluloft 
og bílskúr.Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsi-
legur garður. Verð 44,5 millj.

Spóaás - Einbýli - Hf.- Frábær stað-
setning v/ Ásland tjörnina
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 frábærum útsýnisstað við 
Ástjörnina í Hafnarfirði. Eignin skiptist m.a. í sólstofu, 
tvö herbergi, tvö baðherbergi, hjónaherbergi, þvotta-
hús, geymslu og bílskúr. Verð 64 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.

Furuvellir - Hf - Einbýli 
Eitt glæsilegasta einbýlishúsið á völlunum, 
frábærlega staðsett í lokuðum botnlanga á völlunum 
í Hafnarfirði. Húsið er 211,3 fm og þar af bílskúr 32,3 
fm auk þess er steypt garðhýsi. 4 svefnherb. Tvö 
baðherb. Frábær útiaðstaða, heitur pottur, útisturta.  
Allur frágangur til fyrirmyndar. Eign fyrir vandláta. 
Eign í sérflokki. V. 58 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

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. 

Háaberg - Einbýli - Hf.
Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum um 230 fm 
með bílskúr. Vel staðsett á frábærum útsýnisstað í 
Setbergslandi í Hafnarfirði.Eignin skiptist í forstofu, 
gestasnyrtingu, hol, sólstofu, borðstofu, eldhús og 
stofu, bílskúr og herbergi inn af. Á neðri hæð er 
anddyri, gangur, tvö (þrjú) herbergi, hjónaherbergi 
með fataherbergi inn af, baðherbergi, geymsla og 
þvottahús. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Skipti 
möguleg. Verð 56,9 millj.

Stekkjahvammur - Raðhús m/ Bíl-
skúr - Hf. 
Mjög gott 227,4 fm. raðhús á tveimur hæðum þar af 
er bílskúr 26,3 fm. Eignin er mjög vel staðsett innst 
í lokaðri götu í nálægð við skóla og leikskóla. Eignin 
skiptist 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.

Fagrihvammur - Sérhæð - m/ bíl-
skúr - 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.

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.

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.

Sérhæðir og fjölbýli

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.

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.

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

Víðihvammur m/ bílskúr - 4ra herb. 
- Hf. - Góð eign.
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.

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.

Erluhraun - Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu sérlega 
fallegt einbýli með bílskúr og 
nýlegum sólskála samtals ca. 
170 fm. Mikið endurnýjuð eign 
á sl. árum. Glæsileg hraunlóð. 
Róleg og góð staðsetning. 
Verð 45,9 millj.

Kópalind - Neðri sérhæð - 201 Kóp.
Nýkomið í einkasölu 4ra her-
bergja sérlega falleg 123 fm. 
sérhæð á 2. hæð í vönduðu 
sex íbúða húsi. Sérinngangur, 
tvennar svalir, gott aðgengi, 
næg bílastæði. Frábær stað-
setning. Útsýni.  
Verð 34,5 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. 

Kvíslartunga - Mos-
fellsbær - Glæsilegt 
einbýli/tvíb.
Frábær staðsetning og útsýni Nýkomið í einkasölu glæsilegt 
einbýli/ tvíbýli með innbyggðum bílskúr, samtals ca. 320 fm. Á 
neðri hæð er 3ja herbergja íbúð m. sérinngangi. Húsið er nær 
fullbúið. Frábær staðsetning neðst við útivistarsvæði. (Jaðarlóð) 
Útsýni. Hagstætt lán. Sjón er sögu ríkari. Verð 74,9 millj. 



Stærri eignir

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.  Glæsilegar innréttingar, stórar og 
bjartar stofur, glæsilegt útsýni úr húsinu sem stendur 
á sjávarkambinum.  Þetta er eign fyrir vandláta.  
Möguleiki á séríbúð á neðri hæð. Verð 97,5 milj.  
Allar frekari upplýsingar um eignina veitir Heiðar 
Friðjónsson í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is.

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.

Fannafold - Sólstofa og pallur

Fallegt 151 fm parhús á einni hæð með bílskúr.  Stór 
stofa með fallegu eikarparketi.  Eldhús með góðri 
innréttingu.  Rúmgóð borðstofa við eldhús, útgengt í 
flísalagða sólstofu. Þrjú svefnherbergi   Bílskúr með 
millilofti og hurðaopnara.  V. 41,5 millj.  Uppl. Jón 
Rafn S: 695-5520

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

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 

Ennishvarf - glæsilegt útsýni.

Í einkasölu glæsilegt og sérlega bjart og vandað, 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 millj. Uppl. veitir 
Bárður 896-5221.

Miðskógar - Álftanes, einbýli á einni 

hæð.

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

Fannafold - Einbýli á einni hæð

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

Vesturás - Einstök staðsetning

Fallegt 168 fm endaraðhús ásamt bílskúr innst í 
lokaðri götu. Húsið stendur við jaðar Elliðaárdalsins 
á frábærum stað. Fjögur svefnherbergi eru í húsinu 
og eru þau öll parketlögð.  Stór stofa og borðstofa. 
Eldhúsið m. fallegri ljósri innréttingu.  Sjónvarpshol 
sem hægt væri að breyta í 5. svefnherbergið. V. 45 
millj.  Uppl. Sigþór S: 899-9787

Borgarvegur, Reykjanesbæ

Glæsilegt 200 fm. einbýlishús á einni hæð auk 
bílskúrs. Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, 
stofu,  arinstofu og borðstofu, fjögur svefnherbergi, 
baðherbergi og þvottaherbergi. Sólpallur móti suðri 
með heitum potti. Mjög góð staðsetning. Nánari 
upplýsingar gefur Erlendur s. 897-0199

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.

4ra herbergja

Glæsileg 4ra herb. með bílskúr við 

Ennishvarf í Kópavogi

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

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

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.

Fífusel - gullfalleg íbúð.

Í einkasölu 100 fm sérlega falleg og vel skipulögð, 
4ra herb. íbúð á 3 hæð. Parket. Gott skipulag, vel 
með farin íbúð. Nýtt þak. Sérþvottahús. Parket. 
Mögul. að yfirtaka hagstætt lán við Íbúðalána-
sjóð kr. 15,3 m. Verð 20,5 millj. Uppl. veitir Bárður 
s-896-5221.

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

Atvinnuhúsnæði

Vandað atvinnuhúsnæði á Melunum.

Höfum tekið í sölu 1495 fm húsnæði við Norður-
grafarveg, sem búið er að skipta upp í 10 einingar 
sem eru um 150 fm hver.  Öll bilin eru 100 fm grunn-
flötur og 50 fm milliloft.  Hurð á hverju bili er 3,3 m 
breið og 4,8 m há.  Salerni, hiti, 3ja-fasa rafmagn eru 
í hverju bili.  Gott malbikað plan í kringum húsnæðið. 
Verð 19,9 milj á bil.  Uppl. veitir Heiðar Friðjónsson í 
s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Tindar Kjalarnesi

Gott steinsteypt iðnaðarhúsnæði vel staðsett á 
Kjalarnesinu, Eitt stórt rými með innkeyrsluhurð. 
Ymiskonar skipti koma til greina. V 18.9 m. Uppl. 
Sigþór sími 899 9787

Súðarvogur - vinnustofa

Í einkasölu 90,5 fm vinnustofa/atvinnuhúsnæði á 
2 hæð, samt gengið beint inn. Húsnæðið er í fínu 
standi að innan með eldhúsaðstöðu. Fín snyrting. 
Góðri lofthæð. Fallegu útsýni yfir Elliðaárnar og 
Esjuna og víðar. Laust nær strax. Bárður sýnir hús-
næðið, s-896-5221. Verð 12 millj.

3ja herb

Klukkuvellir - Falleg íbúð.

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

Grensásvegur  -mikið endurnýjuð

Mjög góð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í góðri blokk. 
Íbúð er mikið endurnýjuð, parket á flestum gólfum, öll 
sameign til fyrirmyndar bæði úti og inni. Íbúð er laus. 
V. 21,5m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Fururgrund -mikið endurnýjuð.

Góð mjög vel skipulögð 73 fm íbúð á 5. hæð í góðri 
blokk, stórar svalir, glæsilegt útsýni. V. 20,3m. Nánari 
uppl. veitir Ellert 893-4477

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

2ja herb. 67,5 fm íbúð á 2- hæð við 

Flétturima

Höfum tekið í sölu ágæt 2ja herb. 67,5 fm íbúð á 
annari hæð við Flétturima í Grafarvogi. Íbúðin skiptist 
í ágætt eldhús með hvítri innréttingu og ágætum 
borðkrók.  Stofu með útgengi út á suður svalir, herb. 
með góðum skáp, baðherbergi með baðkari.  Sér 
stæði í opnu bílahúsi.  Eignin er laus 1. Júlí.  verð 
18,5 milj, áhv. 16,8 milj Íls,  uppl. veitir Heiðar í 
s:693-3356.

Sumarhús

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. V. 19,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Efsti Dalur - Innbú fylgir

Fallegt 52 fm endurbyggt sumarhús (2012) með 
frábæru útsýni.  Þrjú svefnherbergi og svefnloft. Sól-
stofa.  Baðherbergi með sturtu.  Stór pallur m. heitum 
potti.  V. 16,5 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

V. Þingvallavatn

Fallegt og notalegt 48 fm sumarhús á eignarlandi í 
landi Miðfells við Þingvallavatn. Tvö svefnherbergi. 
Eldhús og stofa í opnu rými, spónarparket á gólfum.   
Baðherbergi m. sturtu.  Innbú utan persónulegra 
muna fylgir með.  V. 9,9 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 
695-5520
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ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

Stekkjarhvammur  17 Hafnarfirði
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6.MAÍ FRÁ 
KL. 17:00-18:00 Glæsilegt raðhús. Fjögur 
svefnherbergi, tvær snyrtingar. Rúmgott eld-
hús og stórar stofur. Vönduð gólfefni. Tvær 
verandir. Björt og falleg eign. V 45 m. uppl.
Sigþór S: 899 9787

Glaðheimar 14 A - bílskúr 
SÝNUM Í DAG 6.MAÍ MILLI KL. 17.30-
18.00 fallega, 85 fm íbúð á jarðhæð ásamt 
28 fm bílskúr í góðu fjórbýlishúsi. Íbúðin 
var öll standsett 2005. Nýlegar innréttingar. 
Nýlegt gler. Íbuðin er laus strax. Sérinn-
gangur. Nýleg timburverönd í suðvestur. 
Frábær staðsetning. Áhvílandi 19 milljónir 
hagstæð lán. Verð 26.7 millj. Bárður verður 
á staðnum s-896-5221.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



ESKIVELLIR 21 - HFJ - FRÁBÆRT ÚTSÝNI OG FJALLASÝN

Fullbúnar íbúðir með gólfefnum
Vandaðar innréttingar og tæki
Sérinngangur af svölum 
Suðursvalir og verandir
Afhending við kaupsamning

Verð frá 18,9-26,8 millj.
PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufulltrúum Ás 

Fallegar 2ja-4ra herb. íbúðir í nýju lyftuhúsi á góðum stað. Stutt í leikskóla, skóla, 
sundlaug, íþróttasvæði og helstu þjónustu.

HAFNARBRAUT – KÓPAVOGUR

Átta 2ja herbergja íbúðir og tvær 3ja her-
bergja við Hafnarbraut í Kópavogi. Átta 
íbúðir eru í útleigu í dag en eru lausar 
01.09.2013. Tvær íbúðir eru lausar strax. 
Heildarleigutekjur eru u.þ.b. 800.000,- á 
mánuði.  Eignarhlutinn selst í einu lagi. 
Auk íbúða eru geymslur í kjallara.  
 

Fáðu frekari upplýsingar um fjárfestinguna og bókaðu skoðun hjá Aroni Frey sölu-
fulltrúa Ás fasteignasölu í s.772-7376 og/eða aron@as.is.

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

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

Heimasíða: www.as.is
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Aron Freyr  
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Sigurðardóttir
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Birna  
Benediktsdóttir

skjalagerð

Melkorka  
Guðmundsdóttir 

skjalagerð

 
VESTURBRAUT - HFJ

Sérlega fallegt og mikið uppgert tveggja íbúða 
hús á góðum stað í gamla bænum. Húsið er 
139,4 fm og að auki ris sem er óskráð.  2ja herb. 
aukaíbúð m/sérinngangi í kjallara sem hefur 
góðar leigutekjur. Verð 34,9 millj.

 
NORÐURBAKKI – HFJ

Sérlega falleg 113 fm 3ja herb. íbúð á 1. 
hæð ásamt stæði í bílageymslu í lyftuhúsi á 
frábærum stað við hafnarbakkann og miðbæinn. 
2 svefnherb. Tvennar svalir og sameiginlegar 
þaksvalir. Gott áhvílandi lán. LAUS STRAX. Verð 
30,9 millj.

 
FJARÐARGATA - HFJ

Falleg og vel með farin 111 fm 3ja herbergja 
íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu í lyftu-
húsi á góðum stað í miðbæ Hafnarfjarðar. Laus 
strax - lyklar á skrifstofu. Verð 32,9 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.  

 
DALBRAUT – GRINDAVÍK

Gott talsvert endurnýjað 208,5 fm einbýli ásamt 
bílskúr á frábærum útsýnisstað. Húsið er 142,7 
fm, bílskúr 50,8 fm og sólskáli 15 fm. 4 svefn-
herb. Verönd og heitur pottur. Róleg og góð 
staðsetning. Verð 20,5 millj.  

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LAUS STRAX 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 sölufulltrúum 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

NORÐURBAKKI 21 - HFJ - SJÁVARÚTSÝNI

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

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

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

FJÁRFESTING

DREKAVELLIR 44 - HFJ

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

Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan 
með gólfefnum. 

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

NÝTT

PANTIÐ SKOÐUN

PANTIÐ SKOÐUN

 
Laufrimi 14 B 
OPIÐ HÚS FRÁ KL. 17 -17 30. Laufrimi 
3ja herbergja 85 fm íbúð með stórum 
lokuðum palli í suður. Sérinngangur 
stór lóð mjög gott ástand á íbúð og 
húsi V 23.5 áhv lán 16.8 með 4.15% 
vöxtum.  Uppl Sigurður s 616 8880  

 
Ásakór 13 Kópavogi Íbúð 

302
Rúmgóð 3ja herb 106 fm íbúð. Flottar 
innréttingar og gólfefni. Stórar svalir. 
Laus strax. Áhvílandi óverðtryggt lán 
18.6 millj.  Uppl Sigurður s: 6168880 

 
Laufásvegur - Einbýli
Fallegt einbýlishús í hjarta Reykjavíkur, 
byggt 1901 en hefur verið endurbyggt 
og innréttað á glæsilegan hátt á síðari 
árum. Húsið er á þremur hæðum.  
V 58,9m Uppl. Ísak 8225588

 
Sefgarðar 170 Seltjarnarnesi 
Glæsilegt einbýlishús við þessa 
fallegu götu. Húsið er 193 fm með 
tvöföldum bílskúr. Einstaklega vel við 
haldið hús á frábærum stað.  
Allar upplýsingar Sigurður s 616 8880

 
Stekkjarhvammur - topp-

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

 
Klausturhvammur - enda-

raðhús
Endaraðhús ásamt bílskúr, samtals 
196,7 fm. Húsið er vel staðsett í 
frábæru stað. Skóli og leikskóli rétt 
hjá. Eign sem gefur mikla möguleika. 
Tilboð óskast. Uppl. Gylfi S: 822-0700

 
Hörðukór -  PENTHOSE
Í sölu glæsileg PENTHOSE 126 fm. 
4 herb. íbúð á 10. hæð með stæði 
í bílageymslu. Stórbrotnið útsýni 
að Hörðukór 5 í Kópavogi. Laus við 
kaupsamning. V. 35,9m Upp. Ísak S 
822-5588

 
Fletturimi - Jarðhæð
Í einkasölu fallega 4-5 herbergja 112.6 
fm íbúð á jarðhæð í Flétturima 23 
ásamt stæði í bílageymslu, eða sam-
tals 124.1 fm, 40 fm suður sólpallur.  
V. 26,5 Uppl. Stefán s 660-7761

 
Jöklasel - Bílskúr
Falleg 137 fm. 4-5 herbergja íbúð á 
tveimur hæðum ásamt 40 fm. bílskúr 
eða samtals 177 fm. við Jöklasel 23, 
Reykjavík. V 32,9m Uppl. gefur Viðar 
S 898-4477

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

 
Teigasel - Studíoíbúð
Í einkasölu falleg 40,5 fm. stúdíóíbúð 
á 3ju hæð í góðu fjölbýli við Teigasel  
Reykjavík. Íbúðin er töluvert endur-
nýjuð. Húsið er í góðu viðhaldi. 
 V 13,3 m Uppl. gefur Ísak S 822-5588

 
Óðinsgata - Miðbær
ÓÐINSGATA 32 kj. Í einkasölu 2ja herb. 
íbúð á eftirsóttum stað í Þingholt-
unum með sérinngang! Verð 14,9 m. 
áhvílandi ca  10 m. Uppl. gefur Ísak  
s: 822-5588

 
Álfaskeið - Bílskúr
 Falleg MIKIÐ ENDURNÝJUÐ 62,1 fm 
2ja herbergja íbúð á 3. hæð ásamt 23,7 
fm. bílskúr, samtals 85,8 fm. á 3. hæð í 
góðu fjölbýli. V 19,5m Nánast yfirtaka á 
láni. Uppl. gefur Ísak s 822-5588

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

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

 
Brekkuheiði í Brekkuskógi, 

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

 
Klausturhólar B-gata 9
Fallegur 54,5 fm bústaður með svefn-
lofti. Stór verönd með skjólveggjum. 
Rafkynntur pottur. Verkfæraskúr með 
sér inngang. Eigendur eru að leyta að 
raðhúsi/einbýli á Selfossi. Uppl. gefur 
Ísak 822-5588

 
Fífusel - Falleg 1. hæð
Þingholt kynnir í einkasölu 105,9 fm. 
4ra herbergja íbúð á 1 hæð við Fífusel. 
Allar frekari upplýsingar veitir Ísak í 
síma 822-5588

OPIÐ HÚS



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

stakfell.is

Aðalheiður Karlsdóttir  
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk Fax 535 1009

Fyrir fjársterkan erlendan aðila vantar okkur til kaups eða leigu stórt  
einbýlishús, helst með aukaíbúð, í Garðabæ eða 101 Reykjavík

Klappakór - 203 Kóp
Vel skipulögð 3-4ra herb. íbúð á fyrstu hæð í fjórbýli. 
Sérinngangur og stæði í bílageymslu. Lóð út frá 
stofu. 2 svefnherbergi, vinnuherbergi, baðherbergi, 
sér þvottahús innan íbúðar, eldhús og stofa sam-
liggjandi. Verð 26,9 millj.

Vatnsstígur - 101 Rvk
Glæsileg fullbúin 173 fm íbúð á 5 hæð. Gluggar til 
suðurs, vesturs og norðurs. Einstakt útsýni. Parket 
og flísar á gólfum, innréttingar úr hnotu. Stæði í bíla-
geymslu. Laus fljótlega. Verð 86,5 millj.

Hlynsalir - 201 Kóp
Gott 226,8 fm parhús á tveim hæðum með inn-
byggðum bílskúr. Húsið skiptist í tvær hæðir. Óskráð 
rými er á neðri hæð. Skipti möguleg á minni eign í 
sama hverfi. Verð 62,9 millj.

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

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.

Grundartangi - 270 Mosfellsbær
Stórglæsilegt og mikið endurnýjað 353,6 fm. einbýlishús með yfirbyggðri 11 metra sundlaug á 
frábærum útsýnisstað í Mosfellsbæ. Aukaíbúð með sérinngangi. Rekstrarleyfi fyrir ferðaþjónustu.  
Tvöfaldur 57 fm. 3ja bíla bílskúr. Gróið og fallegt umhverfi. Stutt í stofnbrautir, góða skóla, golfvöll 
og alla þjónustu. Einstök eign á frábærum stað. Verð 85 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 svefnherbergi, stór verönd með heitum potti. Innbyggður 
bílskúr. Einstakt sjónarhorn yfir á Bessastaði með Snæfellsjökul í baksýn. Lækkað verð 73,9 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.

Stuðlasel - 109 Rvk
Fallegt 246,1 fm vel staðsett einbýlishús á rólegum 
og veðursælum stað í lokaðri botnlangagötu. Gott 
skipulag, 6 svefnherb. og rúmgott eldhús. Fallegar 
stofur með uppteknum loftum. Verönd með heitum 
potti. 

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.

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

Mánatún - 104 Reykjavík.
Glæsileg 90,1 fm. 2ja herb. íbúð á 3ju hæð í nýlegu 
lyftuhúsi á vinsælum stað miðsvæðis í borginni. 
Þvottahús innan íbúðar. Vandaðar innréttingar. Fallegt 
útsýni. Húsvörður. Gott sér bílastæði í bílageymslu. 
Góð aðkoma. Verð 35,9 millj.

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

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

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.

Frjóakur - 210 Garðabæ
Á vinsælum stað í Akrahverfnu í Garðabæ: Glæsilegt 
270,4 fm. einbýlishús á einni hæð, þar af 39 fm. 
bílskúr. Gott skipulag og vandaðar innréttingar. Góð 
staðsetning. Verð 95,6 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.

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

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

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

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

ATVINNUFASTEIGNIR 

Arnarvöllur - 235 Reykjanesbær

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

Fyrir fjársterkan erlendan aðila vantar okkur til kaups eða leigu stórt  
einbýlishús, helst með aukaíbúð, í Garðabæ eða 101 Reykjavík



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

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

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

www.fjarfesting.is 

 
 KRISTNIBRAUT 5 EFRI HÆÐ

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

Vandaðar innréttingar og gólfefni.  
Innbyggður bílskúr Mikið útsýni.  

 
HRAUNTUNGA

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

götu.  Verð 44,9 millj.  

 
EGILSGATA

101 Rvk.  135,7 fm sérhæð með bílskúr. 
Nýlega standsett.  Vel skipulögð.  

Verð 41.9 millj   

 
LANGHOLTSVEGUR

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

 
FLÓKAGATA

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

 
HVASSALEITI

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

 
HÁTÚN

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

lýsing.  Frábært útsýni.  Tvennar svalir.

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
 SLÉTTUVEGUR

 108  Rvk.  85 fm. 3ja herb. ásmt 24 
fm bílskúr.  Gott útsýni.  Góð og vel 

umgengin sameign.   

 
REKAGRANDI

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

Verð 19,9 millj. 

60 ára og eldri

60 ára og eldri

Mikið útsý
ni

Aukaíbúð

GOÐALAND 19
108  Rvk.  
Gott raðhús á einni hæð. 
Frábær staðsetning.  
Falleg lóð.  
Verð 65,0 millj. 

SÓLVALLAGATA
107 Rvk.  
4ra herb. mjög góð íbúð. 
Mikið standsett, góð stað-
settning.  
Verð 25.9 millj

KRISTNIBRAUT 8 
PENTHOUSE
113 Rvk.  
Glæsileg íbúð.  Efsta hæð.  
Stórar þaksvalir sem snúa í 
suður og vestur.  
140 fm. auk 26 fm. bílskúr. 
Stórbrotið útsýni. 

NÝBYGGING

NÝ

LANGALÍNA 15-23

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

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

OPIÐ HÚS

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 182 fm + bílskýli Herb. 5

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 135,1 fmHerb. 4

Opið
húsSTÓRGLÆSILEGT HEILSÁRSHÚS

EINSTAKT SUMARHÚS

Rúmgott og vel skipulagt 150 fm. heilsárshús á tveimur hæðum hannað af 

Fallegur lækur rennur í gegn um lóðina sem er eignarlóð og skemmtilegar gönguleiðir eru í 
grennd við húsið.

HVAMMSSKÓGUR 
TIL SÖLU EINSTAKT HEILSÁRSHÚS VIÐ SKORRADALSVATN

VIÐ SKORRADALSVATN

SÖLUAÐILI:
FASTEIGNASALAN TORG       
GARÐATORGI 5

Árni Ólafur Lárusson Lgf.
arnilar@fasttorg.is

Sími: 893 4416

SÖLUAÐILI:
EIGNAMIÐLUN
SÍÐUMÚLA 21, RVK

Reynir Björnsson Lgf. 
reynir@eignamidlun.is

Sími: 895 8321  

AÐEINS 80 KM. FRÁ REYKJAVÍK

TIL SÖLU
EINSTAKT TÆKIFÆRI

F a s t e i g n a s a l a n  T O R G      G a r ð a t o r g i  5       2 1 0 G a r ð a b æ r      S í m i 5 2 0 9 5 9 5     www. f a s t t o r g . i s

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Gróðrastöðin Birkihlíð - 801 Selfossi
Gróðrastöðin Birkihlíð sem stendur á 16.000m2 skógi 
vaxinni eignarlóð í hjarta Reykholts þar sem leikvöllur, 
íþróttavöllur, tjaldsvæði og sundlaug eru í göngufæri. Um 
er að ræða sérhæfða garðyrkjustöð sem framleiðir og 
selur sumarblóm, matjurtir, tré og runna. Jarðhitaréttindi 
fylgja sem telja 1,25 sek/lítra af heitu vatni. Áhugaverð 
eign og gott viðskiptatækifæri
Verð 27,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Hafsteinn Þorvaldsson  
sími 891-8891 eða hafsteinn@fasteignasalan.is

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Fagleg og persónuleg þjónusta

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

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

Hamravík 20, 2 h. t.v. - 112 Rvík - Bílskúr
Opið hús þriðjudaginn 7. maí kl. 17:30-18:00

Björt og rúmgóð 4 herbergja, 126,5 fm íbúð með 24,8 fm 
bílskúr. Forstofa, hol, 3 svefnherb., baðherb., eldhús, stór 
stofa/ borðstofa. með útgengi á suður svalir. Eign í góðu 
og fjölskylduvænu hverfi, örstutt á vinsælan golfvöll og 
grunnþjónustu.
Verð tilboð.
Allar nánari upplýsingar veita Anna 
sími 697 9231 eða anna@fasteignasalan.is
og Svala sími 860 0341 eða svala@fasteignasalan.is

Opið
hús

Reynivellir 2 - 600 Akureyri 
Mikið endurnýjuð 120 fm neðri sérhæð í fallegu 
tvíbýlishúsi á Eyrinni. Frábær staðsetning - stutt í leik- 
og grunnskóla og alla verslun og þjónustu. 
Ásett verð 22.900.000

Nánari upplýsingar veitir Hannes 
sími 822 7518 eða hannes@fasteignasalan.is

Unufell 31, 2 h.t.v. - 111 Reykjavík
Opið hús miðvikudag 8. maí kl. 17:30-18:00

Góð 4. Herbergja 97 fm íbúð á 2. hæð í nýklæddri blokk. 
Stofa, eldhús, 3 rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi, 
yfirbyggðar svalir og þvottahús í íbúð. Stutt í alla helstu 
þjónustu og Elliðaárdalurinn í göngufæri – Frábær 
náttúra! 
Verð 20,5 millj.
Nánari upplýsingar veita Anna 
sími 697 9231 eða anna@fasteignasalan.is
og Svala sími 860 0341 eða svala@fasteignasalan.is

Opið
hús

Daggarvellir 4A - 221 Hafnarfirði
Opið hús miðvikudaginn 8. maí kl. 20.00

Björt og rúmgóð 4ja herbergja 106,3 fm íbúð á 3.hæð 
með sérinngangi af svölum og stæði í bílageymslu. 
Möguleiki á að yfirtaka lán frá Landsbankanum fyrir 
rúmlega 23 milljónir. Stutt í þjónustu, líkamsrækt, skóla 
og leikskóla
Verð kr. 26,5 millj.

Nánari upplýsingar veitir Svana 
sími 774 1008 eða svana@fasteignasalan.is

Opið
hús

Krókamýri - 210 Garðabæ
Einbýlishús á einni hæð í Krókamýri, Garðabæ. 
Glæsilegt 242 fm einbýlishús á besta stað í Garðabæ, 
með tvöföldum bílskúr, fallegum garði og stórum sólpalli 
með heitum potti. 
Verð 79,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir 
Guðbergur Guðbergsson löggiltur fasteignasali 
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Sléttuvegur 19, íbúð 213 - 103 Reykjavík
Opið hús í dag mánudag kl. 17:00-17:30

*FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI * LAUS STRAX*
Gullfalleg og vönduð 2ja herb., 77,8 fm. íbúð á 2. 
hæð, auk stæðis í bílageymslu í glæsilegu og nýlegu 
húsi. Íbúðin er nýlega máluð. Yfirbyggðar suðursvalir. 
Samkomusalur, æfingasalur o.fl. Húsvörður og lyfta. 
Þjónustusel í göngufæri. 
Verð kr. 29,220.000
Nánari upplýsingar veitir
Eggert, löggiltur fasteignasali, 
sími 893 1819 eða eggert@fasteignasalan.is

Opið
hús

Vallarkór 1–3 - 203 Kópavogur
Mjög fín, rúmgóð fjögurra herbergja íbúð 127,9 fm auk 
stæðis í bílakjallara.
Efsta hæð í lyftublokk. Sérinngangur af svölum. Vönduð 
gólfefni og innréttingar og tæki. Vel byggt hús.
Ásett verð 33,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson 
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Daggarvellir -221 Hafnarfirði
Glæsileg 3ja herb íbúð með fallegum innréttingum á 
Daggarvöllum í Hafnarfirði.
Íbúðin er 96.8 fm, sér inngangur, eikar innréttingar, 
fallegt baðherb, gott útsýni, sér hönnuð hagogen lýsing, 
þvottahús, geymsla, stæði í bílageymslu.
Verð: 25.5 millj.

Nánari upplýsingar veitir Gústi sími 611 6660 
eða gusti@fasteignasalan.is
www.fasteignasolufulltruinn.is

Lómasalir - 201 Kópavogur
Glæsileg og stór tveggja herbergja íbúð í viðhalds litlu 
húsi með stæði í bílageymslu. Falleg íbúð á fjórðu hæð 
með suðvestursvölum í nýlegu húsi með Lyftu og sér 
stæði í bílageymslu. Stutt í alla þjónustu og fallega 
náttúru í kring um Elliðavatn.
Verð 28,5 millj.

Nánari upplýsingar veitir 
Guðbergur Guðbergsson löggiltur fasteignasali 
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Smyrilshólar 4 - 111 Reykjavík
Góð 3ja herbergja 83,5 fm íbúð á 2. hæð. Íbúðin skiptist 
í forstofu, hol/gang, stofu, eldhús, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi og þvottahús/geymslu. Suðursvalir. 
FRÁBÆRT ÚTSÝNI! Barnvænt umhverfi. Stutt í alla 
þjónustu, leikskóla og skóla.
Verð 20,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir Aldís 
sími 896 6686 eða aldis@fasteignasalan.is

Smáratún 19 - 800 Selfoss
Mikið endurnýjuð 128 fm. efri hæð og ris ásamt 35,1 fm. 
bílskúr. Þrjú svefnherbergi. Fallegur garður. 
Aukaíbúð 75.6 fm er í kjallara með góðri lofthæð,tvö 
svefnherb og bílskúr 23.9 fm. Möguleiki á að kaupa 
hæð/ris sér og kjallara sér. 
Verð hæð/ris 26.7 millj.
Verð kjallari 15.5 millj.

Nánari upplýsingar veitir Lóa 
gsm 698 8733 eða loa@fasteignasalan.is

Fálkagata 9 – 107 Reykjavík.
Opið hús þriðjudaginn 7. maí kl. 18:00-18:30

Glæsileg 4 herb. íbúð, 79,3 fm, í vesturbænum. Vand-
aðar innréttingar. Allar lagnir hafa verið endurnýjaðar, 
nema ofnalagnir. Þak var endurnýjað árið 2007. Stór 
sameiginlegur garður, afgirt hellulagt svæði í garðinum 
tilheyrir eigninni. Vel staðsett eign á háskólasvæðinu. 
Stutt í alla þjónustu sem og fallegt útivistarsvæði við 
Ægissíðu. Afar falleg eign sem vert er að skoða.
Verð 27,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Anna Jónsdóttir 
sími 697 9231 eða anna@fasteignasalan.is

Opið
hús

Ós - 820 Eyrarbakka
Ltið og krúttlegt, rúmlega 100 ára gamalt einbýlishús. 
Húsið er bárujárnsklætt timburhús með tveimur burstum 
ásamt nýlegri viðbyggingu að austanverðu og stendur á 
hlöðnum steinsökkli. Húsið var byggt árið 1900 af Sveini 
Sveinssyni í Hausthúsum úr viðum skútu er strandaði 
fyrir utan Eyrarbakka. Lítið svefnloft er í annarri burstinni 
og kjallari undir miðju hússins. Í gegnum árin hefur húsið 
mikið verið endurnýjað og aðlagað nútímanum. 
Verð 11,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Hafsteinn Þorvaldsson 
sími 891 8891 eða hafsteinn@fasteignasalan.is

Stóragerði 14, 1. hæð hægri - 108 Reykjavík
Opið hús þriðjudag 7. maí kl. 17:30 - 18:00

*GÓÐ ENDAÍBÚÐ Á 1. HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR*
Björt og falleg 4ra herbergja, 121,4 fm. endaíbúð á 
1. hæð, ásamt bílskúr. Nýlega er búið að skipta um 
járn á þaki hússins og fóðra frárennslislagnir. Frábær 
staðsetning miðsvæðis í Reykjavík.
Verð kr. 26.9 millj.
Nánari upplýsingar veitir
Eggert, löggiltur fasteignasali, 
sími 893 1819 eða eggert@fasteignasalan.is

Opið
hús

Veghús 1 - 112 Reykjavík
Rúmgóð 185.8 fm. mikið endurnýjaða 5 svefnherbergja 
íbúð á tveimur hæðum ásamt 24.2 fm. bílskúr í 
Húsahverfinu í Grafarvogi. Tvö baðherbergi,suðvestur 
svalir,rúmgott eldhús, þvottahús inní íbúð. Eignin er 
sérlega björt og vel skipulögð. 
Neðri hæð: 122. fm.
Efri hæð: 64.fm.
Verð 37.2 millj.
Nánari upplýsingar veitir Lóa 
gsm 698 8733 eða loa@fasteignasalan.is
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Reykjavíkurvegur  40 - 101 Rvk 
Mjög vel skipulögð 80,8fm 
3 herb.íbúð á jarðhæð í 
nýlegu fjórbýlishúsi ásamt 
22,8fm bílskúrs, samtals : 
103,6fm. Hér er á ferðinni 
einstaklega vel staðsett 
eign. Eignin er laus strax.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 
17:15 – 17:45 

Lautasmári  4 - 201 Kóp
Mjög falleg og snyrtileg 
94,6fm 3herb. íbúð á 
2 hæð ásamt 24,5fm 
bílskúr, samtals  119,1 
fm, vel staðsett í þessu 
vinsæla hverfi. 
V-29 millj. OPIÐ HÚS 
Í DAG MILLI 17:30 - 
18:00

Skipholt  46 - 105 Rvk
Vel skipulögð 113,7fm 
5 herb.hæð með sérinn-
gangi og 30,0fm bílskúr, 
samtals 143,7 fm. EIGNIN 
FÆST FYRIR YFIRTÖKU + 
1,2MILLJ. V-33,9 millj. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 
18:00 – 18:30  

Egilsgata - 101 Rvk.
Mjög falleg og mikið 
endurnýjuð 4ra herbergja 
114,5fm miðhæð á 
þessum vinsæla stað. 
Sérinngangur. Endurnýjað 
eldhús og bað. Seljendur 
skoða skipti á sérbýli 
(einbýli/par/raðhús) í 105-
107 eða 200 vesturbær  
V- 36,9 millj.

Kristnibraut - 113 Rvk
Skemmtileg 121,2 fm. 4ra 
herb enda íbúð á annarri 
hæð. Rúmgóð herbergi, 
þvottahús í íbúðinn og 
með stórglæsilegu útsýni.  
Íbúðinni fylgja 2 stæði í 
lokaðri bílageymslu og 
tvennar svalir. V-31,8 millj 

Frakkastígur - 101 Rvk
Til sölu 2 íbúðir auk hluta 
bakhúss samtals 114,2 fm 
í þessu glæsilega húsi. Um 
er að ræða tvær 2ja her-
bergja íbúðir, önnur á jarð-
hæð og hin á annari hæð. 
auk 24,5 fm bakhúss sem 
mætti mögulega breyta í 
gistirými.  Það er nýbúið að 
lagfæra allt húsið að utan. 
V-37,9 millj. 

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

Fannborg - 200 Kóp
Mjög góðar 38,2 - 50 fm 
studeó og 2ja herb. íbúðir 
á mismunandi hæðum.  
Íbúðirnar eru allar 
nýstandsettar.  skiptast í 
forstofu, baðherbergi með 
sturtuklefa, eldhús og 
stofu / svefnherbergi. 
Sjón er sögu ríkari. 

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

Vantar allar gerðir eigna á skrá

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

GRETTISGATA 13, 2. HÆÐ OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 7. MAÍ KL. 17:30 - 18:30. 
Sérlega falleg 60 fermetra stúdíó íbúð á besta stað í miðbænum. Björt og falleg. selst 
með húsgögnum. Tilbúin til útleigu fyrir ferðamenn. Verð 21.9 millj.

Grettisgata 13
OPIÐ HÚS

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

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

Grenibyggð í Mosfellsbæ.
Mjög fallegt 164 fm. parhús í flottu viðhaldi á þessum vinsæla 
stað í Mosfellsbæ.  Góðar innréttingar. 4 svefnherbergi og 2 
baðherbergi. Heitur pottur.  Allt fyrsta flokks. Fallegur garður. 
Sólpallur og hellulagt pílaplan með hita.  V. 40,9.  8582

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

Akurhvarf.
Glæsileg 105 fm. íbúð á 2. hæð í flottu fjölbýli við Akur-
hvarf í Elliðavtnslandi. Stæði í vönduðu bílageymsluhúsi. 
Góðar innréttingar. Hlynparket á gólfum. Stórar suðursvalir. 
Lyfta í húsi. Góð eign á vinsælum stað.  V. 30,8 m.  8591

Háteigur á Akranesi.
Fallegt og vel byggt einbýli, 130 fm.  hæð og ris auk 
kjallara á flottum stað í gamla bænum á Akranesi. Gott 
viðhald. Laust strax.  V. 24,8m. 8586

Greyttisgata
Mjög vel staðsett 37,5 fm. kjallaraíbúð við Grettigötu. 
Snyrtileg eign í góðu viðhaldi. Hellulagt bílaplan og 
snyrtilegt umhverfi. V. 11,9 8589

Kvíslartunga í Mosfellsbæ. 
Tveggja hæða raðhús 240 fm. á tveimur hæðum. Búið 
er innrétta eignina að mestu leyti.  Góð eldhúsinnrétting.  
Baðherbergi klárað. Eftir að setja gólfefni. Laus strax.   
V. 36 m.  2145

Hulduhlíð, Mosfellsbæ. 
Mjög góð 84 fm. endaíbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli á 
vinsælum stað í Mosfellsbæ.  2 svefnherbergi, ágætar inn-
réttingar. Flottur garður. Laus strax.  V. 23 m.  8590

Litlikriki , Mosfellsbæ. 
Mjög flott 60 fm. tveggja herb. íbúð við Litlakrika íi Mosó.  
Flott eldhús og vandað baðherbergi, allt flísalgt með 
góðum græjum. Laus strax. Sér inngangur.  
V. 16,5 m.  2201

Save the Children á Íslandi



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

Byggingarverkefni 

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

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

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

Hvað kostar
eignin mín?

Kíktu á 
www.fold.is

– eða hafðu samband  
í síma 

552 1400 / 694 1401

Í fasteignaviðskiptum 
skiptir traust öllu máli

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

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

EIGNIR VIKUNNAR

Tómasarhagi , miðhæð m. bílskúr

Sumarhús Skorradal

Falleg rúmlega 120 fm. mikið endurnýjuð hæð asamt rúmlega 30 fm. bílskúr á goðum stað við 
Tómasarhaga. 4 svefnherbegi, Eldhús m. nýlegri innréttingu. Stórbrotið útsýni til sjávar. Skjólgóður 
pallur á lóð með skemmtilegu útsýni yfir Ægisíðuna. Verð 44,9 millj. 

Samtals ca. 100 fm. vandað og reisulegt sumarhús á eignarlóð við Skorradalsvatn.  Á aðalhæð 
eru 3 svefnherbergi, stofa, eldhús og baðherbergi á efri hæð er 1 herbergi og opið rými.  Á lóð er 
geymsluskúr, dúkkuhús o.fl. Góður pallur með heitum potti er við húsið. Húsið er arkitektateiknað 
og vandað.

Hestavað 3
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 7.5.FRÁ KL.17:30-18:30

Ca. 117,3 fm. 3ja herbergja íbúð á annari hæð 
og og ca. 125 fm. íbúð á jarðhæð.  
OPIÐ HÚS Á ANNARI HÆÐ FRÁ  
KL. 17:30-18:00 OG Á JARÐHÆÐ 
FRÁ 18:00-18:30. Stæði í bílgeymslu 
fylgir. Möguleiki á 90% fjármögnun.  
Verð frá 27,9 millj.  
Einar Ágúst s.694-7895 sýnir. Verið velkomin.

Hrísateigur 26-raðhús
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:30-18

Hrísateigur 26: Ca. 200 fm. raðhús ásamt 24 
fm. bílskúr á góðum stað í Teigunum.  
Möguleiki á aukaíbúð í kjallara.  
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:30-18. 
VERIÐ VELKOMIN

Eldri borgarar

Árskógar-60+
Ca. 74 fm. góð vel skipulögð íbúð á 9. hæð í 
vönduðu húsi fyrir eldri borgara. Góðar svalir., 
matsalur í sameign. Húsið er við hjúkrunarheimilið 
Skógarbæ og stutt er í alla þjónustu í Mjóddinni. 
Verð 24,4 millj. 

Sumarhús

Eyrarskógur eignarland, Lán getur fylgt
cA. 65 fm. vandaður og vel viðhaldinn bústaður 
með svefnlofti. Bústaðurinn er vel staðsettur á 
gróinni eignarlóð í Eyrarskógi nálægt Hvalfirði, . 
Möguleki á að yfirtaka lán allt að 10 millj. 
Verð 14,6  millj

Sumarhús Efri Reykjum
Fallegt sumarhús vel staðsett á gróinni eignarlíð 
milli Laugarvatns og Geysis. Í húsinu eru 3 svefn-
herbergi, baðherbergi, stofa og opið eldhús. Góður 
pallur með heitum potti er við húsið. Hitaveita er í 
húsinu.  Innbú fylgir. Verð 15,5 millj.

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

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

Sumarhús í  
Grímsnesi, á Þingvöllum, 
Laugavatni og við Skorradals  
og Meðalfellsvatn. 

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

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

Óskum eftir:

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Raðhús

Vesturberg-raðhús, góð lán geta fylgt
Ca. 198 fm. gott raðhús á tveimur hæðum við 
Vesturberg. 4 svefnherbegi. Stórar svalir með miklu 
útsýni. Innbyggður bílskúr. Verð 35,9 millj. Há lán 
geta fylgt. 

Sérhæð

Langamýri Garðabæ. Sérhæð m. bílskúr
Björt og falleg ca. 86 fm. björt og falleg íbúð  á 
annari hæð á frábærum stað í Garðabæ auk bíl-
skúrs.  Sérinngangur, þvottaherb. innan íbúðar og 
risloft yfir hluta íbúðar. Einstaklega góð staðsetning 
við opið svæði.  Verð 27,5 millj.

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

REYÐARKVÍSL 16 

Glæsilegt raðhús, 239,7 fm, tveggja hæða hús auk bílskúrs (undir húsinu er ófrágenginn 
kjallari). Á neðri hæð eru rúmgóðar stofur, arinn í dagstofu, eldhús, hol, snyrting og anddyri. 
Á efri hæð eru fjögur svefnherbergisjónvarpsherbergi og glæsilegt baðherbergi. Mjög vel 
staðsett hús. Stutt í allt. Mikið útsýni. Verið velkomin!

Opið hús í dag frá kl. 17.00 til 18.00  
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ÞAÐ ER  L ÍKLEGR A AÐ  E IGN Þ ÍN  VERÐI  SELD  EF HÚN ER  Á  SÖLUSKRÁ HJÁ  OKKUR .  ÞÚ  BORGAR EKKERT EF V IÐ  SEL JUM EKKI .

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

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

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

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

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

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

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

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

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

101 Tryggvagata
Einstaklingsíbúð á 4. hæð í 
lyftublokk, Hamarshúsinu.Húsið 
er nýlega klætt utan. Allir gluggar 
eru nýir sem og svaladyr, svalir 
nýgerðar og sama gildir um útidyr. 
Útgengi á suðursvalir  
 V. 16,1 m. 6240 

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

Ferðaþjónustan  
Kleppjárnsreykjum
Lögbýlið Björk ásamt Ferðaþjón-
ustunni Kleppjárnsreykjum.  Skipti 
möguleg á íbúð/húsi á Reykjavíkursv. 
Öll aðstaða er í góðu og endurbættu 
ástandi, Veitingasala/matasala/lottó 
Aðstaða fyrir allt að 100 bíla, Endur-
nýjað einbýli.6 herb. 6269 

Borgarhraun - Hveragerði
Mikið endurnýjað 123 fm einbýli 
á einni hæð ásamt tvöföldum 46 
fm bílskúr, samtals 169 fm.Hús og 
garður eru sérlega snyrtilegt.Skipti 
á sérbýli í Garðabæ, Kópavogi eða 
Hafnarfirði möguleg.  
V. 28,5 m. 5537

Trönuhraun - HFJ. Skipti
Ýmis skipti. Yfirtaka á ca.kr.15,5mlj 
bankaláni og td. góður bíll. Atvinnuhús. 
140,6fm að grunnfleti ásamt  30fm 
aðstöðu á efri hæð eða ca.170,6fm. 
Góð innkeyrsluhurð (ca.2,5fm) á neðri 
hæð ásamt sér gönguhurð, salur/lager  
Eignin hefur nýlega verið endurnýjuð, 
lagnir, loftræsting og fl V. 18,9 m. 6157

Austurberg 14 4.H.F.M. OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 6.MAI KL,17-18  AUSTURBERG 14 4,HÆÐ 
(EFSTA) FYRIR MIÐJU.  Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 63,5fm 2ja herb. 
íbúð á efstu hæð vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél á baði.Stórar suður-
svalir með miklu útsýni.   V. 15,9 m. 3902

OPIÐ HÚS

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

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Ruth  
Einarsdóttir
sölufulltrúi

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur

Finndu okkur á Facebook

Grandavegur 7 - 2ja herb 
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30-18:00. Góð 2ja herb. íbúð á jarðhæð með 
stórum sólpalli. Eignin skiptist í forstofu, eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi 
og bjarta og rúmgóða stofu. Íbúðin var mikið endurnýjuð 2008. V. 23,9 m. 

Hvassaleiti 53 - Endaraðhús 
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:00-17:40  Fallegt og mikið endur-
nýjað 226,6 fm endaraðhús á tveimur hæðum miðsvæðis í Reykjavík. 
Góð aðkoma og gott innra skipulag. Fjögur svefnherbergi og þrjár 
stofur. Parket og flísar á gólfum. Arinn. Stór og góð lóð. V.58 m.  

Selvogsgrunn 6 - einbýli ásamt aukaíbúð.
OPIÐ HÚS Í DAG  FRÁ KL. 17:30-18:00. Frábærlega vel staðsett, og töluvert 
mikið endurnýjað 246 fm, glæsilegt einbýli. Á jarðhæð er sér 2ja herbergja 
samþykkt íbuð. Húsið er með tveim stofum og 5 svefnherbergjum. Aflokaðar 
um 40 fm svalir með frábæru útsýni. Verð 75 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



KYNNING − AUGLÝSING Sólbekkir & borðplötur6. MAÍ 2013  MÁNUDAGUR 3

Sólsteinar/S.Helgason er 
langstærsta og öf lugasta 
steinsmiðja landsins. Fyr-

ir tæk ið framleiðir f jölbrey tt 
úrval vara auk þess að reka eigin 
verslun með fjölbreyttu vöruúr-
vali og viðhaldsþjónustu. Sól-
steinar/S.Helgason býður upp á 
mjög gott úrval af sólbekkjum og 
borðplötum fyrir allar tegund-
ir húsa, hvort sem um er að ræða 
heimili, fyrirtæki eða opinberar 
byggingar. Brjánn Guðjónsson, 
framkvæmdastjóri fyrirtækisins, 
segir alla sólbekki og borðplötur 
frá fyrirtækinu vera úr náttúru-
steini. „Bæði borðplöturnar okkar 
og sólbekkirnir eru ýmist úr gran-
íti eða marmara auk þess sem við 
framleiðum líka sólbekki úr ís-
lensku stuðlabergi sem er virki-
lega fallegt.“

Granít er að sögn Brjáns harð-
asta steintegundin sem völ er á 
en með faglegri slípun má ná háu 
gljástigi. „Þetta er virkilega fallegt 
efni sem hentar vel í sólbekki og 
auðvitað sérstaklega vel á borð-
plötur þar sem hægt er að leggja 
heita hluti á f lötinn, til dæmis 
heit föt beint úr ofninum. Marg-
ir litir eru í boði en svartur hefur 
lengi verið vinsælasti liturinn. Við 
bjóðum einnig upp á steypt efni 
úr kvarts-sandi sem hefur svip-
aða eiginleika og granít en er þó 
þéttara í sér. Efnið þarf enga yfir-
borðsmeðhöndlun og eins og með 
granítið geta viðskiptavinir valið 
úr 60 litbrigðum. Við erum með 
einkaumboð fyrir þetta efni sem 
kemur frá ítalska framleiðand-
anum Stone Italiana sem er fyrsti 
framleiðandinn í heiminum til að 
vinna úr kvarts-sandi.“ 

Glæsilegur marmari
Marmari er líka vinsæll enda 
þyk ir hann afar t ignarlegur 
steinn. Hann hefur verið not-
aður í gegnum aldirnar í hallir, 
kastala og opinberar byggingar. 

„Marmarinn sem við bjóðum upp 
á er mjúkur og auðunnin. Vinsæl-
asti liturinn er hvítur með gráum 
tóni en hann er þó til í mörgum 
litum.“ Að sögn Brjáns er ítalski 
marmarinn vinsælasta efnið í 
borðplötur hjá fyrirtækinu eins 
og víða annars staðar í Evrópu. 
„Við seljum ógrynni af honum 
sem er ekki skrýtið því þetta er 
glæsilegt efni sem sómir sér vel í 
hvaða húsi sem er. Þróunin hér á 
landi virðist vera sú sama og víð-
ast hvar í Evrópu þar sem hann 
nýtur sífellt meiri vinsælda.“ Sól-
steinar/S.Helgason sér einnig um 
að sérpanta vörur að utan fyrir 

viðskiptavini sína ef þær eru ekki 
til í versluninni.

Rúmgóð og falleg verslun
Verslun Sólsteina/S.Helgasonar er 
á Skemmuvegi 48 í Kópavogi. Þar 
geta viðskiptavinir skoðað gott 
vöruúrval í fallegu og björtu hús-
næði. Starfsmenn fyrirtækisins eru 
reynslumiklir og veita viðskipta-
vinum góð ráð varðandi kaup á sól-
bekkjum og borðplötum. „Við bjóð-
um viðskiptavinum að sjálfsögðu 
upp á þá þjónustu að mæla fyrir 
sólbekkjum og borðplötum heima 
hjá þeim. Við göngum frá öllu frá 
a-ö og festum vaska eða helluborð 

í borðplötuna þar sem við á. Það 
er betra að fagmenn taki á verk-
inu strax í upphafi og sinni þessari 
nákvæmnisvinnu svo engin mistök 
verði gerð síðar í ferlinu. Allt ferl-
ið tekur viku til tíu daga, frá mæl-
ingu og þar til borðplata eða sól-
bekkur er kominn á réttan stað.“ 
Viðskiptavinir Sólsteina/S.Helga-
sonar eru í góðum höndum að sögn 
Brjáns enda valinn maður í hverju 
rúmi. „Við höfum húsasmiða-
meistara, steinsmið og f leira gott 
fólk á meðal starfsmanna okkar. 
Við leggjum mikla áherslu á vönd-
uð og góð vinnubrögð og viljum 
vera þekkt fyrir það.“ 

Fjölbreytt úrval sólbekkja 
og frábær þjónusta
Fyrirtækið Sólsteinar/S.Helgason fagnar 60 ára afmæli í ár. Fyrirtækið rekur eigin steinsmiðju og býður upp á fjölbreytt úrval af 
borðplötum og sólbekkjum. Starfsmenn fyrirtækisins búa yfir mikill reynslu og bjóða viðskiptavinum upp á úrvals þjónustu.

Brot af lager fyrirtækisins. MYND/VILHELM

Konráð Halldór Konráðsson sagar hér granít í borðplötu fyrir eldhús. MYND/VILHELM

Ari Þorleifsson verkstjóri (til hægri) og Ægir Ólafsson verkefnastjóri. MYND/VILHELM

„Við leggjum mikla áherslu á vönduð og góð vinnubrögð og viljum vera þekkt fyrir það,“ segir Brjánn Guðjónsson framkvæmdastjóri.  MYND/VILHELM

Bæði 
borðplöturnar 

okkar og sólbekkirnir 
eru ýmist úr graníti eða 
marmara auk þess sem 
við framleiðum líka 
sólbekki úr íslensku 
stuðlabergi sem er 
virkilega fallegt.
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Djúpar gluggakistur eru töfrandi gluggaumbúnaður 
og setja fagran svip á heimilið. Háir og breiðir gluggar 
með djúpum gluggakistum bjóða upp á heillandi 
möguleika þar sem hugmyndaflugið ræður för og 
hægt er að fylla þær með mjúkum sessum og púðum. 
Þar getur heimilisfólkið notað gluggaútskotið sem 
hlýlegt athvarf, hvort sem ætlunin er að fá sér kríu, 
lesa góða bók, kíkja í spjaldtölvuna, skrafa saman, yrkja 
ljóð, hlusta á eigin hugsanir eða bara njóta útsýnis 
og kyrrðar. Lægri glugga með djúpum gluggakistum, 
þar sem ekki er hægt að sitja upprétt, er síðan tilvalið 
að nýta til kryddjurta- eða blómaræktunar vegna 
ríkulegrar birtunnar.

HEIÐURSSÆTI FYRIR SÁLINA

FRÆGASTA BORÐIÐ
Eitt frægasta borð landsins þessa 
dagana er gamalt eikarborð á 
Bessastöðum sem gengur undir 
nafninu Jóhann landlausi. Forseti Ís-
lands, herra Ólafur Ragnar Grímsson, 
fundaði með fulltrúum þingflokka 
við borðið þegar hann tók ákvörðun 
um hvaða flokkur skyldi fá umboð 
til stjórnarmyndunar. Borðið er talið 
vera um 400 ára gamalt og líklega 
mest myndaða borð landsins, en 
það er notað þegar ríkisráð fundar á 
Bessastöðum og undir myndatökur 
þegar nýjar ríkisstjórnir taka við 
völdum. 
Borðið er í bókhlöðunni á Bessa-
stöðum og hefur verið í notkun í 
húsinu allan lýðveldistímann. 
Jónas frá Hriflu er talinn eiga 
heiðurinn af nafni borðsins, en 
það var stöðugt fært til í tíð Sveins 
Björnssonar, fyrsta forseta Íslands. 
Nafn borðsins vísar í Jóhann land-
lausa sem varð konungur Englands 
árið 1199.

ÞOLIR MIKIÐ HNJASK
Granít er stórkornótt tegund af 
súru djúpbergi og er harðasta stein-
tegundin sem völ er á. Helstu frum-
steindir þess eru kvars og fedspat. 
Innan við tíu prósent bergsins eru 
dökkar steindir. 
Granít getur verið allt frá bleiku yfir 
í dökkgrátt og jafnvel svart. Sökum 
þéttleika og hörku er það vinsælt 
iðnaðargrjót. Meðalþéttleiki þess er 
2,75 g/cm3. 
Algengt er að nota granít í sólbekki 
og borðplötur enda þolir það mikið 
hnjask og má meðal annars leggja 
frá sér sjóðandi heita hluti beint 
á borðið. Með slípun má ná háu 
gljástigi sem gerir það einstak lega 
fallegt. Litaafbrigðin eru sem fyrr 
segir mörg og því auðvelt fyrir hvern 
og einn að finna lit sem hentar. 
Bergtegundin finnst aðeins á einum 
stað á Íslandi, í Slaufrudal í Lónasveit. 
Það er ljóst eins og granófýr en 
grófara.
 Heimild: www.is.wikipedia.org

Myndin er frá granítnámu í Suður-Afríku.

HREINT OG KLÁRT
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Þvottahús Úrvalið er hjá okkurFataskápar Sérsmíði

Baðherbergi Góðar hirslur Innbyggðar uppþvottavélar Pottaskápar Allar útfærslur

friform.is

INNRÉTTINGAR
GLÆSILEGAR DANSKAR

Í ÖLL HERBERGI HEIMILISINS

VIÐ HÖNNUM OG TEIKNUM FYRIR ÞIG
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, 
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu 
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

ÞITT ER VAVV LIÐ
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

FJÖLBREYTT ÚRVAL AF HURÐUM, FRAMHLIÐUM, KLÆÐNINGUM OG EININGUM, 
GEFA ÞÉR ENDALAUSA MÖGULEIKA Á AÐ SETJA SAMAN ÞITT EIGIÐ RÝMI.



DAGGARVELLIR 4.B ÍB.0305 - 
M/BÍLSKÝLI

110,6 fm íbúð ásamt bílskýli. 2 svefnherbergi (geta verið þrjú). Allar 
innréttingar, hurðir og skápar eru úr eik.  Gólfefni eru flísar og eikar 
parket. Góðar 25 fm yfirbyggðar svalir eru til suð/vesturs. Mögu-
leiki að yfirtaka ÍLS lán allt að 25,6 millj.  EIGNIN VERÐUR SÝND 
ÞRIÐJUDAGINN 7.MAÍ MILLI KL. 17:00 OG KL. 17:30. V. 26,9 millj. 

ESKIHLÍÐ 
– GLÆSILEG ÍBÚÐ. 

Sérstaklega glæsileg 84 fm íbúð við Eskihlíð í Reykjavík. Íbúðin 
er 3ja herbergja og nýtist í dag með tvær samliggjandi stofur og 
eitt svefnherbergi. Auðvelt væri að loka á milli stofa og útbúa 
annað herbergi. Íbúðin er mikið endurnýjuð og útsýni fallegt. Auka 
herbergi og sér geymsla er á hæðinni fyrir ofan íbúðina, eins og 
sameiginlegt þvottahús og snyrting. V. 25,9 millj. 

LAXATUNGA 
- NÝ RAÐHÚS Á MJÖG GÓÐU VERÐI.

Raðhús á tveimur hæðum með bílskúr við Laxatungu í  Mos-
fellsbæ. Um er að ræða raðhús í 6 íbúða raðhúsa lengju við 
Laxatungu 24-34. Húsin eru  vel staðsett með góðu útsýni.  Stórar 
stofur. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Björt rými og stórir gluggar. 
Húsið afhendist í núverandi ástandi.   2609 

HULDUHLIÐ 9 
– SÉRINNGANGUR

Góð 84,1 fm 3ja herb. íbúð á neðri hæð í litlu fjölbýli með sérinn-
gang. Íbúðin er laus við kaupsamning. Ekkert áhvílandi. Upp-
lýsingar gefur Hilmar Þór löggiltur fasteignasali í síma 824-9098 
eða hilmar@eignamidlun.is V. 23 m. 2613 

LITLIKRIKI 33 
- NEÐRI HÆÐ Í TVÍBÝLI

Ágæt 60,0 fm  2ja herb.  íbúð á neðri hæð í tvíbýli með sérinngang. 
Nánari upplýsingar gefur Hilmar Þór löggiltur fasteignasali í síma 
824-9098 eða hilmar@eignamidlun.is V. 16,5 m. 2612 

 ÓSKA EFTIR 

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

25,9 m 

27,9 m 

24,9 m 

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

Lynghagi 8  
Opið hús mánud. 06.05. kl 17.00-17.30 
rúmgóð 3ja herbergja, 85,4 fm 
sérinngangur 
jarðhæð, lítið niðurgrafin 
frábær staðsetning 
fjórbýli 

42,9 m 

NÚ ER RÉTTA TÆKIFÆRIÐ 
MIKIL EFTIRSPURN ER NÚNA EFTIR EIGNUM 
OG ÞVÍ ER ÞETTA RÉTTI TÍMINN TIL AÐ SETJA 
ÞÍNA EIGN Á SÖLU. FRÍTT VERÐMAT. 
Ég hef dýrmæta og góða reynslu í fasteignaviðskiptum og 
stend við bakið á þér alla leið. 

 
 

16,9 m 

24,3 m 

Laugarnesvegur 84  
Opið hús mánud. 06.05. kl 18.00-18.30 
Rúmgóð 3ja herbergja, 84,8 fm 
Töluvert endurnýjuð 
Á fyrstu hæð 
Skipti möguleg á stærri eign 
Opin og björt 

25,9 m 

LAUS VIÐ 
KAUPSAMNING 

Klukkurimi 17  
Opið hús þriðjud. 07.05. kl 17.00-17.30 
Rúmgóð 4 herb., 101,5 fm.  
3 góð svefnherbergi 
Sér inngangur 
Nýlega endurnýjað baðherbergi 

38,9 m 

28,9 m 

Kópalind 6  
Opið hús miðv.d. 08.05. kl 19.00-19.30 
Rúmgóð 3ja herbergja, 102,1 fm 
Sérinngangur 
Pallur 
Þvottahús innan eignar 
Einstaklega falleg eign 

Rauðalækur 36 
Opið hús mánud. 06.05. kl 19.00-19.30 
5 herbergja hæð, 134,6 fm. 2 stofur 
Bílskúr, 17,6 fm 
Þvottahús innan hæðar 
2 svalir, aðrar 47 fm 
Skipti möguleg á minni eign 

Digranesheiði 4   
Opið hús miðv.d. 08.05. kl 17.00-17.30 
2ja herbergja, 60,4 fm 
Yfirtakanlegt óverðtryggt lán 
Hagstætt, ca. 15,5 millj. 
Laus strax 

Rangársel 8  
Opið hús miðv.d. 08.05. kl 18.00-18.30 
Rúmgott hús,169,6fm 
Þar af 27,6fm bílskur 
3 svefnherbergi 
Stór suðurverönd 

18,9 m 

Birkiholt 2   
2ja herbergja 76,2 fm 
2. hæð 
Sérinngangur 
Þvottahús innan íbúðar 
Rúmgóðar svalir 

Traust þjónusta í 30 ár

Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is

Árni Stefánsson, við-
skiptafræðingur

og löggiltur 
fasteignasali.

 GARÐAVEGUR 6 - EINBÝLI
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 6. MAÍ FRÁ KL. 18:00 - 19:00. Fallegt 171 
fm tveggja hæða einbýlishús á góðum stað í Hafnarfirði. Húsið er 150 fm og 
bílskúr 21 fm. Á neðri hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. 
Útgengt á fallega timburverönd. Á efri hæðinni er glæsilegt eldhús, stór stofa 
og borðstofa. Tvennar svalir. Parket og flísar á gólfum. Verð 35 millj. 

DREKAVELLIR  34 - EFRI HÆÐ 
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 6 MAÍ FRÁ KL. 18:00 - 19:00 Glæsileg 4ra 
herbergja 104 fm íbúð með sérinngangi. Björt og stór stofa og borðstofa með 
suðursvölum. Eldhús opið inn í stofu með fallegri innréttingu. Þvottahús og 
geymsla innan íbúðar. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi. Frábær 
staðsetning, stutt í skóla og leikskóla. Parket og flísar á gólfum. Verð 26,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



BÍLAR &
FARARTÆKI

Frábært úrval af fatnaði og 
fylgihlutum fyrir mótorhjólafólk, 
hjálmar, skór, hanskar, olíur og margt 
fleira í úrvali.

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

TOYOTA Aygo h/b. Árgerð 2006, 
ekinn 113 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
890.000. Rnr.990370. Staðgreiðsluverð 
kr: 750.000,-

NISSAN Pathfinder. Árgerð 2007, 
ekinn 130 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.000. Rnr.160050. 
Staðgreiðsluverð kr: 2.990.000,-

KIA Sorento luxury 170 hö. 
Árgerð 2007, ekinn 105 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.390.000. 
Rnr.990413. Staðgreiðsluverð kr: 
3.100.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

NÝ COLEMAN CHEYENNE 10 FET, 
Ný fellihýsi, Truma miðstöð, 220V, 
ísskápur ofl, 2 ára ábyrgð, Frábært 
verð aðeins frá 1.999þ.kr, ATH aðeins 
5stk eftir, Komdu og skoðaðu,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

TILBOÐ 2350 ÞÚS. Grand Cheerokee 
ág 2006 5,7L HEMI til sölu. Ekinn 
93þkm. Með öllu. Vel með farinn. S. 
897 0081.

KIA TILBOÐ 285 ÞÚS
Kia Shuma 1,8 ssk, árg 01, ek. 117 þús, 
sko ‚14. Eyðslugrannur bíll á 285 þús. 
S. 891 9847

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.

Jeep Cherokee 2005. ek. 127þ. Sértilb. 
1690þ. Eingöngu staðgreiðsla. GSM: 
6977888

Honda CRV til sölu 2000 árgerð og 
ekinn 264.000km. Nýyfirfarinn og 
nýskoðaður, reiklaus og vel með 
farinn. Verð 600.000kr Endilega hafið 
samband í síma 823-2519

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

Skoda Octavia e:146000, í algeru 
toppstandi. Tilboð 600.000. S. 772 
5228.

 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.

 Mótorhjól

Kawasaki 65 cc, árg. 2008, mjög lítið 
notað. verð 320 þús. Uppl. í s. 822 
1845.

 Reiðhjól

Gerum við allar gerir reiðhjóla. Fljót 
og góð þjónusta. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp. 
S: 554 0661 GSM: 897 4996 - 699 
2502 velaverkjw@simnet.is velaverkjs.
is - slattuvel.is

 Fellihýsi

 Lyftarar

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

 Bátar

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

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

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

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

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

GARÐAÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR 

 20% AFSLÁTTUR FYRIR 
ELDRI BORGARA.

Öll almenn garðvinna! Trjáklippingar 
Beðahreinsanir, Trjáfellingar, 
þökulagnir, hellulagnir ofl. Fagleg 
vinnubrögð og sanngjarnt verð. s. 
777-8100

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

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

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

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

SÓLPALLASLÍPUN
Er pallurinn orðinn ljótur eða vantar 
á hann olíu ? Tökum að okkur 
sólpallaslípun og olíuburð og gerum 
pallinn eins og nýjan. Erum með gott 
verð og vandað verk. Uppl. í s. 773 
4949.

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

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

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

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

 Spádómar

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

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.

 Rafvirkjun

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 Önnur þjónusta

ÞARFNAST BÍLAPLANIÐ 
ÞRIFA EÐA VIÐHALDS?
Við bjóðum upp á eftirfarandi: 

Götusópun 

Gangstéttarsópun 

Þvott á götum, bílastæðum og 
gangstéttum Málun og merkingar 

á bílastæðum 

Malbiks- og kantsteinaviðgerðir 

Grasslátt og umhverfishreinsun
Allar nánari upplýsingar 
veita ráðgjafar Íslenska 

Gámafélagsins. www.gamur.is 
S: 577 5757 eða 
gamur@gamur.is

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

NOTAÐUR HEITAPOTTUR
til sölu með loki, Snorralaug blár. 2000 
Litrar. Setlaug fyrir allt að 8-10 manns. 
Íslensk framleiðsla. Framleiddur 
úr Polyethylene. Efnisþykkt er ca 
7-10mm. Þyngd er ca 85 kg. Verð 100 
þús. S: 852 3010.

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

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.

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 - 
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

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.

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

www.siggaogtimo.is

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

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

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

kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18, 

Kringlan - 3. hæð 
( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

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

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Taktu 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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 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.

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Byssur

ÚTSALA - SKOTVEIÐVÖRUR 
OG SKOTFÆRI

Bjóðum nú 30 % afslátt af öllum 
skotveiðivörum og skotfærum. T.d 
Pakkinn af .22LR Standard á aðeins 
kr.483 með afslætti. Tactical.is 
Verslunarmiðstöðinni Glæsibæ.Opið 
virka daga 11-18 Sími 517-8878.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

 Húsnæði óskast

Vantar íbúð strax 35 ára kk með 
3 og 5 ára gömul börn er með 
fyrirframgreiðslu tilbúið. s:8478845 
Jóhannes

 Atvinnuhúsnæði

HÖFUM TIL LEIGU 
MARGSKONAR 

ATVINNUHÚSNÆÐI.
Verslunar - Skrifstofu - Iðnaðar 

og Lagerhúsnæði 
- Allar mögulegar stærðir -

Hafðu samband. jonvikingur@
fyrst.is, Símar 533 1316 - 892 

1316 - Alltaf opið.

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

20 - 50 fm vel staðsettar 
skrifstofur eða skrifstofuhæðir 

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

Möguleiki á að leigja stakar 
skrifstofur eða heila hæð.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Sverrir í s. 661-7000

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

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

Öflugt loftræstikerfi, niðurföll 
með olíugildrum, stórar 

innkeyrsludyr, allt að 4 metra 
lofthæð, greið aðkoma að 

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

Sverrir í s. 661-7000

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

VEITINGASVIÐ ISS
óskar eftir starfsfólki í mötuneyti 

á höfuðborgarsvæðinu. Um er 
að ræða 50% og 100% störf 

og felst starfið í framreiðslu á 
hádegisverði og frágangi.

Umsóknir sendist til Jónu Möttu 
á netfangið jonam@iss.is

Óskum eftir vélaverði á Sæfara ÁR 
170 sem fer á rækjuveiðar. Vélastærð 
465 kw. Uppl. í s. 852 3233 & 852 
0113 einnig á: saefari170@gmail.com

 Atvinna óskast

Vantar vinnu á höfuðborgarsvæðinu, 
er 27 ára með reynslu af lager 
og útkeyrslustörfum ásamt 
verktakavinnu. Lyftararéttindi og góð 
tölvukunnátta. Allt kemur til greina. 
Gsm 823 2293 Jóhannes eða joi@vrl.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

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!

Nýtt 
app
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MERKISATBURÐIR 6. MAÍ
1527 Hermenn Karls V. keisara ráðast inn í Rómaborg, ræna 
þar og rupla og fella flesta lífverði Klemens 7. páfa við tröppur 
Péturs kirkjunnar.
1682 Loðvík XIV. flytur með frönsku hirðina til Versala frá 
Tuileries.
1910 Georg V. tekur við konungstign í Bretlandi eftir lát föður 
síns, Játvarðs VII.
1912 Jarðskjálfti, sem talinn er hafa verið um sjö stig á Richter, 
verður í grennd við Heklu. Allmargir bæir hrynja.
1981 Framhaldsþátturinn Dallas hefur göngu sína í íslenska 
Sjónvarpinu.
1986 Hornsteinn er lagður að húsi Seðlabankans við hátíðlega 
athöfn á 25 ára afmæli bankans.
1994 Mannréttindasáttmáli Evrópu er lögtekinn á Íslandi.
2007 Nicolas Sarkozy er kosinn forseti Frakklands.
2010 Hreiðar Már Sigurðsson og Magnús Guðmundsson, fyrr-
verandi háttsettir starfsmenn KB banka, eru handteknir eftir 
skýrslutöku hjá sérstökum saksóknara.
2010 Í þingkosningum í Bretlandi nær enginn einn stjórnmála-
flokkur hreinum meirihluta í fyrsta skiptið í 36 ár.

Fjölbreytt menningardagskrá verður í 
Bókasafni Seltjarnarness dagana 6. til 
8. maí. Dagskráin hefst með tónleikum 
í dag en þá leikur Halldór Víkingsson 
píanóleikari einleik undir yfirskrift-
inni Á rómantískum nótum. Titillinn 
vísar til þess að verkin á efnis skránni 
eru frá rómantíska tímabilinu og eru 
eftir Brahms, Liadov, Schubert og 
Rachmaninoff. Allir eru velkomnir og 
aðgangur er ókeypis. 

Annað kvöld mun Kristín Arnþórs-
dóttir bókasafnsfræðingur leiða 
umræður um bókina Ósjálfrátt eftir 
Auði Jónsdóttur innan bókmennta-
félagsins, sem er opinn félagsskapur 
bókaáhugamanna sem hittist reglulega 
á Bókasafninu. Allir eru velkomnir og 
það er heitt á könnunni. Á sama tíma 
er opið hús fyrir hannyrðafólk, sem 

getur sinnt sínu áhugamáli og leitað 
lið sinnis hjá textílkennaranum Katr-
ínu Ósk Björnsdóttur. 

Boðið er upp á dagskrá fyrir yngstu 
gesti bókasafnsins á miðvikudaginn 
klukkan 17.30 þar sem Sirrý Gunnars-
dóttir mun lesa og kynna söguna Lítil 
saga um latan unga eftir Guðrúnu 
Helgadóttur.

Þá má minna á myndlistar sýninguna 
Dregið úr djúpi sem stendur yfir í 
Eiðis skeri, sýningarsal Seltirninga, 
sem er inni af bókasafninu. Þar sýna 
þau Edda Guðmundsdóttir, Georg 
Róbert Douglas, Gísli Kristjáns-
son, Jón Grétar Ingvason og Jórunn 
Kristins dóttir verk sem þau hafa unnið 
undir leiðsögn myndlistarmannsins 
Sigtryggs Bjarna Baldvinssonar hjá 
Myndlistarskóla Reykjavíkur. 

Tónleikar, bókmenntaumræður, 
lesstund og myndlistarsýning
Bókasafn Seltjarnarness stendur fyrir menningardagskrá í dag og næstu daga og verður 
boðið upp á einn viðburð á dag. Dagskráin hefst með tónleikum í dag.

ÓSJÁLFRÁTT  Rætt verður um bók Auðar 
Jónsdóttur í Bókasafni Seltjarnarness á 
morgun. Umræðurnar eru liður í menningar-
dagskrá safnsins sem stendur í þrjá daga.

Loftfarið Hindenburg brotlenti við 
bandarísku flotastöðina í Lakehurst 
í New Jersey þennan dag árið 1937. 
Hindenburg var að lenda í Bandaríkj-
unum eftir sextíu tíma ferð frá Frankfurt 
í Þýskalandi. 

Á þessum tíma tók það loftför þrjá 
daga að fara yfir Atlantshafið, sem var 
styttri tími en skip þurftu. 

Loftför nutu mikillar hylli á þriðja og 
fjórða áratugnum, en fyrsta farið var 
hannað árið 1852. Þau voru oft nefnd 
Zeppelin-för eftir  Þjóðverjanum 

Ferdinand von Zeppelin. Hindenburg var 
stærsta loftfarið sem byggt hefur verið og 
var rúmir 24 metrar að lengd. Það náði 
137 km hraða á klukkustund og hélst 
uppi af vetnisgasi, sem er mjög eldfimt. 

Farþegar voru 36 og 61 í áhöfn. 
Skipið var að lenda í Lakehurst þegar 
skyndilega kviknaði í því og það féll til 
jarðar. 36 létust í slysinu, þar af þrettán 
farþegar, 21 úr áhöfn og einn úr áhöfn á 
jörðu. Notkun loftfara varð óvinsæl eftir 
slysið og engin loftskip voru eftir við lok 
síðari heimsstyrjaldarinnar. 
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Hindenburg brotlendir í New Jersey

Ég kem bara sem hver annar fótgöngu-
liði inn í samfélag heimspekinganna 
þarna í kvöld,“ segir Guðrún Hrefna 
Guðmundsdóttir, skólameistari Fjöl-
brautaskólans í Breiðholti, um aðkomu 
sína að málþingi um hamingju sem 
haldið verður í Hannesarholti í kvöld. 
„Til liðs við mig hef ég fengið annan 
fótgönguliða, Guðrúnu Jónsdóttur, for-
stöðukonu félagsstarfs í Gerðubergi, 
og við munum tala um ákveðið sam-
starfsverkefni sem við höfum verið í.“
Geturðu lýst því nánar? „Þetta verk-
efni er sjálfboðin samfélagsþjónusta 
sem nemendur í lokaáfanga við FB 
taka að sér. Þau fara á vettvang og 
bjóða þjónustu sína í tiltekinn tíma 
undir stjórn tengiliðar og eiga síðan 

að skila mér dagbók um reynsluna.“
Guðrún Hrefna segir þetta vera aðra 

önnina sem verkefnið sé í gangi og að 
það hafi gengið ótrúlega vel. „Þeir 
nemendur sem taka þátt í þessu eru án 
undantekningar ánægðir og við ætlum 
að halda þessu áfram á næstu önn.“

En hvernig tengist þetta hamingj-
unni? „Hamingjan felst í því að þjóna 
öðrum og láta gott af sér leiða, það er 
ekkert flóknara en það.“ Þú ert sem 
sagt í andstöðu við heimspekingana 
sem ætla að tala í kvöld, það er ekki 
hugsun heldur athöfn sem gerir fólk 
hamingjusamt, eða hvað? „Einmitt, 
það er akkúrat yfirskrift erindis míns. 
Hins vegar er athöfn aldrei án hugs-
unar svo það má færa rök fyrir því að 

hugsunin skapi hamingjuna sé henni 
fylgt eftir. Í framkvæmdinni vakna 
líka ýmsar hugsanir og það er mjög 
fróðlegt að sjá það í dagbókum nem-
endanna að þau hafa vaknað til vit-
undar um ýmislegt og verkefnið hefur 
opnað augu þeirra.“

Auk þeirra Guðrúnanna munu heim-
spekingarnir Páll Skúlason og Henry 
Alexander Henrysson halda framsögu-
erindi og að því loknu verða um ræður 
um tengsl hugsunar og hamingju 
þar sem varpað verður fram ýmsum 
spurningum um efnið. Dagskráin 
fer fram í Hljóðbergi, sal Hannesar-
holts, og hefst klukkan 20. aðgangur er 
ókeypis og allir eru velkomnir.

 fridrikab@frettabladid.is

Hugsanir vekja ham-
ingju ef athöfn fylgir
Málþing um tengsl hugsunar og hamingju verður haldið í Hljóðbergi í kvöld. Meðal þeirra 
sem þar taka til máls er Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir, skólameistari FB, sem heldur 
því fram að það að þjóna öðrum skapi hamingjuna.

FÓTGÖNGU-
LIÐARNIR  Guðrún 
Hrefna Guðmunds-
dóttir og Guðrún Jóns-
dóttir eru meðal frum-
mælenda á málþingi 
um tengsl hugsunar og 
hamingju í kvöld. Þær 
hallast þó að því að 
það sé athöfnin sem 
skapi hamingjuna, en 
auðvitað sé nauðsyn-
legt að hugsa áður en 
framkvæmt er.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LOFTFARIÐ HINDENBURG

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

KRISTINN TRAUSTASON
bílamálari,

Vallarási 4, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
laugardaginn 27. apríl. Útförin hefur farið 
fram í kyrrþey, að ósk hins látna.

Guðrún Guðmundsdóttir
Ríkharður Kristinsson Margrét Rós Sigurðardóttir
Vigfús Elías Kristinsson Elísabet D. Þórðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð  
við andlát og útför

STEINUNNAR SIGURÐARDÓTTUR
Brekku, Garði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Hjúkrunar-
heimilisins Garðvangs fyrir hlýhug og góða 
umönnun.

 
Fjölskyldan.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

ÞORSTEINN SVEINSSON 
rafvirkjameistari,

Básenda 12,  
síðast til heimilis að Lindargötu 57, 

lést á Landspítalanum þann 25. apríl. Útförin 
fer fram frá Grafarvogskirkju þriðjudaginn  
7. maí klukkan 13.00.

Hadda Þorsteinsdóttir
Sveinn Óskar Þorsteinsson Sigurjóna Bára Hauksdóttir
Ásta Kristín Þorsteinsdóttir Frank Sandvik
Barði Valdimarsson Eva Valdimarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Fjölbreytt úrval legsteina
Frí áletrun og uppsetning

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

Bæjarhrauni 26 - 220 Hafnarfirði
www.granithollin.is 

Sími 555 38 88 

Sjá nána
Bæjarh

Bæja



Öll brúðhjón fá glæsilega svuntu með nöfnum 
sínum og brúðkaupsdegi ísaumuðum.

Íslensk kennslubók í matreiðslu fylgir!
Gildir um  hrærivélar.

Sérstök brúðkaupsgjöf

FOR THE WAY IT´S MADE

Nýjar                          vörur

Brúðarleikur
brúðhjón sem koma við í verslun okkar og Þau b

sig á brúðargjafalista fá nöfnin sín sjáfkrafa skrá s
skráð í pott. Í lok sumars verða heppin s

úðhjón dregin út og hljóta þau að launum brú
nýju KitchenAid matvinnsluvélina, nýju n
KitchenAid brauðristina, nýja KitchenAid K

blandarann og nýja KitchenAid 
töfrasprotann, samtals að verðmæti 

um 200 þúsund krónur.
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KROSSGÁTA

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

MYNDASÖGUR

LÁRÉTT 2. hreinsiefni, 6. frá, 8. 
klæðalaus, 9. sarg, 11. tveir eins, 12. 
strýtu, 14. hæðnisbros, 16. í röð, 17. af, 
18. málmur, 20. pfn., 21. treysta.
LÓÐRÉTT 1. kássa, 3. í röð, 4. 
ávaxtatré, 5. dýrahljóð, 7. fréttir, 10. 
fjallaskarð, 13. hrós, 15. rótartauga, 
16. besti árangur, 19. óreiða.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. sápu, 6. af, 8. ber, 9. urg, 
11. rr, 12. keilu, 14. glott, 16. mn, 17. 
frá, 18. eir, 20. ég, 21. trúa. 

LÓÐRÉTT: 1. mauk, 3. áb, 4. perutré, 
5. urr, 7. fregnir, 10. gil, 13. lof, 15. 
tága, 16. met, 19. rú.

SUDOKU
LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út í 
reitina þannig að í hverjum 3x3 reit 
birtist tölurnar 1-9. Það verður að 
gerast þannig að hver níu reita lína 
bæði lárétt og lóðrétt birti eining 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka 
neina tölu í röðinni. 
Lausnin verður birt í næsta 
tölublaði Fréttablaðsins.

6 9 2 8 4 5 7 1 3
1 3 4 6 7 2 8 9 5
5 7 8 9 3 1 4 2 6
2 8 7 1 5 3 9 6 4
9 6 5 4 2 8 1 3 7
3 4 1 7 9 6 5 8 2
4 1 3 5 6 9 2 7 8
7 2 9 3 8 4 6 5 1
8 5 6 2 1 7 3 4 9

9 2 7 5 4 8 3 6 1
8 4 5 6 3 1 9 2 7
1 3 6 9 2 7 4 5 8
7 5 2 1 6 3 8 9 4
3 9 8 4 5 2 1 7 6
6 1 4 7 8 9 2 3 5
2 7 1 8 9 5 6 4 3
5 6 3 2 1 4 7 8 9
4 8 9 3 7 6 5 1 2

1 5 4 8 2 6 9 3 7
6 3 7 1 9 5 4 8 2
8 9 2 3 4 7 5 1 6
2 8 6 5 1 9 7 4 3
9 7 5 4 3 8 6 2 1
3 4 1 7 6 2 8 9 5
4 2 8 6 5 3 1 7 9
5 1 9 2 7 4 3 6 8
7 6 3 9 8 1 2 5 4

6 9 2 8 4 5 7 1 3
1 3 4 6 7 2 8 9 5
5 7 8 9 3 1 4 2 6
2 8 7 1 5 3 9 6 4
9 6 5 4 2 8 1 3 7
3 4 1 7 9 6 5 8 2
4 1 3 5 6 9 2 7 8
7 2 9 3 8 4 6 5 1
8 5 6 2 1 7 3 4 9

9 2 7 5 4 8 3 6 1
8 4 5 6 3 1 9 2 7
1 3 6 9 2 7 4 5 8
7 5 2 1 6 3 8 9 4
3 9 8 4 5 2 1 7 6
6 1 4 7 8 9 2 3 5
2 7 1 8 9 5 6 4 3
5 6 3 2 1 4 7 8 9
4 8 9 3 7 6 5 1 2

1 5 4 8 2 6 9 3 7
6 3 7 1 9 5 4 8 2
8 9 2 3 4 7 5 1 6
2 8 6 5 1 9 7 4 3
9 7 5 4 3 8 6 2 1
3 4 1 7 6 2 8 9 5
4 2 8 6 5 3 1 7 9
5 1 9 2 7 4 3 6 8
7 6 3 9 8 1 2 5 4

Þá set ég 
þennan 
ársfund 

kóktappa-
félagsins 
í vestur-
deildinni!

Gott þú 
gast 

komið!
Það var 

lítið!

Hefur salurinn 
eitthvað fram 
að færa í ár?

Velja 
nýjan 

formann!

Segðu mér, Kolbeinn! 
Hvernig eigum við að 
geta einbeitt okkur 
á meðan þú tyggur 

tugguna þína?!

Við ættum 
að fá okkur 

nýjan bíl.

Eins og 
hvernig?

Dísil? Raf? Tvinn?

Skiptir ekki máli...

Ró í salnum! 
Ró í salnum!

..Ég verð ánægð ef hann 
angar ekki af örbylg ju-

poppi og barnapúðri.

Búa þeir til 
svoleiðis 

bíla??

ROOOOP!

KT,
vesturd.

KT,
   vestu          

Nýtt 
app

Nýtt 
app

Sæktu þér nýja appið í snjallsímann þinn og
hlustaðu á FM957, Bylgjuna og X977 hvar
og hvenær sem er.

Fáðu okkur
í símann þinn!

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

BAKÞANKAR 
SARA 
MCMAHON
SKRIFAR

SKÁK
Gunnar Björnsson

Stórmeistarinn Henrik Danielsen tók 
þátt í alþjóðlegu skákmóti í Kaup-
mannahöfn fyrir skemmstu, þar sem 
hann gerði sér lítið fyrir og sigraði 
ásamt sænska stórmeistaranum 
Jonny Hector.  Þeir hlutu báðir 7 
vinninga í 9 umferðum.
Í fyrstu umferð mætti Henrik sænska 
skákmanninum Tom Rydström. 
Sá sænski lék síðast 43.-e4, sem 
lítur ógnvænlega út fyrir hvítan við 
fyrstu sín þar sem erfitt er að sjá 
hvernig hvítur stöðvar framrás svörtu 
peðanna. En Henrik hafði séð lengra.

44. fxe4! g4 45. e5 g3 46. exd6 g2 47. 
d7+! Kxd7 48. Re5+ 
Svartur gafst upp, þar sem Henrik 
leikur næst 49. Rf3 og er þá heilum 
manni yfir.
www.skak.is Hægt er að fylgjast 
með Braga Þorfinnssyni og Ingvari 
Þór Jóhannessyni í beinni útsendingu 
í dag frá bresku deildakeppninni.

MUNDU mig, ég man þig alla 
tíð og tíma, ef þú þarft að ná í 
mig, þá hef ég þennan síma. Þetta 
var eitt af því sem ég skrifaði í 
minningabækur bekkjarsystkina 
minna í þá gömlu góðu. Slíkar 
bækur gengu manna á milli og 
fólk deildi ýmsum upplýsingum 
um sjálft sig, áhugamál sín og 
framtíðaráform með eiganda 
bókarinnar. 

FYRIR skemmstu velti ég vöng-
um um hvort gömlu minninga-
bækurnar væru undanfari 
samskipta síðunnar Facebook. 
Maður bjó til „prófíl“ og veitti 
fólki aðgang að alls kyns upp-
lýsingum, teiknaði myndir og 
reyndi eftir bestu getu að vera 
hnyttinn og áhugaverður því eig-
andi bókar innar var ekki sá eini 
sem gat skoðað „prófílinn“ ; það 
gat hver sá sem var með bókina 
undir höndum á eftir þér.

FACEBOOK er í senn furðulegt 
og frábært fyrirbæri með sína 
kosti og galla. Kostina þarf ekki 
að útlista frekar, þá þekkja flest-
ir. Gallarnir eru að mínu mati 
þeir að allt aðrar samskipta- og 
samfélagsreglur virðast gilda á 
Facebook en í raunheiminum og 
sjálf á ég svolítið erfitt með að 
átta mig á þessum reglum. Af 
hverju fær maður vinabeiðni frá 
fólki sem þykist svo ekki þekkja 
mann þegar því er mætt úti á 
götu? Af hverju má kalla ókunn-
ugt fólk illum nöfnum á veggn-
um sínum „svo allir heyri“? Af 
hverju vill fólk deila með mér 
myndum af morgunmatnum 
sínum? Af hverju er eðlilegt 
að ég hafi greiðan aðgang að 
sumarleyfis myndum einstak-
linga sem ég þekki lítið?

UPPLÝSINGAFLÆÐIÐ er 
gríðarlegt. Á síðasta ári settu um 
900 milljón Facebook-notendur 
meira en 300 milljón myndir inn 
á Facebook daglega. Orðsend-
ingarnar, eða kommentin svo-
kölluðu, voru aftur á móti um 
3,2 milljarðar talsins. Minninga-
bækur æsku minnar eru löngu 
horfnar og gömlu „prófílarnir“ 
með þeim. Í þeirra stað er kom-
inn nýr og töluvert tæknilegri 
„prófill“ og glænýtt samskipta-
munstur ... sem ég er enn ekki 
komin með tökin á.

Facebook 
æsku 
minnar

BAKÞANKAR 



Nýtt lyf sem verkar bæði gegn 
nefstíflu og nefrennsli

Tvíþætt áhrif gegn 
nefstíflu og nefrennsli

Skjótverkandi með 
langvarandi verkun 

Inniheldur ekki 
rotvarnarefni og veldur 
því síður ertingu í nefi

Andaðu með nefinu

Nýtt!
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Í tilefni af Fjölmenningardegi 
Reykjavíkurborgar 11. maí verður 
efnt til hádegisumræðna og kynn-
inga á rannsóknum um málefni inn-
flytjenda á Íslandi í Borgarbóka-
safninu nú í vikunni. Dagskráin er 
á vegum Mannréttindaskrifstofu 
Reykjavíkur, fjölmenningarráðs 
Reykjavíkur, MIRRA (Miðstöð 
Innflytjenda Rannsókna Reykja-
víkur Akademíunni) og Borgar-
bókasafns Reykjavíkur. 

Hádegisumræðurnar verða 
haldnar í dag, á miðvikudag og 
á föstudag. Á dagskrá eru meðal 
annars umræður um rann sóknir 
MIRRA, erindi um móður-
mál og tvítyngi, pör frá ólíkum 
menningar svæðum og stöðu Pól-
verja á höfuðborgarsvæðinu. 

Nánari upplýsingar um dag-
skrána má finna á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar, Reykjavik.
is. 

Staða innfl ytjenda í brennidepli 
Hádegisumræður í Borgarbókasafninu í tilefni af Fjölmenningardeginum.

FJÖLMENNINGU FAGNAÐ   Fjöl-
menningar dagur Reykjavíkurborgar 
verður haldinn á laugardag. 

Miðaverð er 3.900 kr. Miðasala fer fram á Miði.is, Harpa.is, í miðasölu Hörpu og í síma 528-5050.

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX Í DAG!

#laddilengirlifid

„Þarna rifjaðist

upp fyrir manni hversu mikill

snillingur Laddi er... Það komast

fáir með tærnar þar sem

hann hefur hælana...“

- Helgi Snær Sigurðsson,

Morgunblaðið

EINLEIKIN GAMANSEMI Í HÖRPU
EFTIR KARL ÁGÚST, LADDA OG SIGGA SIGURJÓNS

LEIKLIST ★★ ★★★

Hvörf 

Höfundar: Rúnar Guðbrandsson, Sjón, 
Stefán Hallur Stefánsson og leikhópur
Leikstjóri: Rúnar Guðbrandsson
Leikmynd og búningar: Eva Signý 
Berger
Tónlist: Guðni Franzson
Ljósahönnun: Magnús Arnar Sigurðs-
son og Lárus Björnsson
Leikarar: Arnar Jónsson, Árni Pétur 
Guðjónsson, Birna Hafstein, Friðrik 
Friðriksson, Hilmir Jensson, Klæmint 
H. Isaksen, Konráð Ragnarsson, Magnús 
Jónsson, Nicolaj Falck, Stefán Hallur 
Stefánsson, Svandís Dóra Einarsdóttir, 
Þorsteinn Bachmann.
Hvörf er nýjasta verk leikhópsins 
Lab Loki, en það er skapandi til-
raunaleikhús, stofnað árið 1992 
af þeim Rúnari Guðbrandssyni 
og Árna Pétri Guðjónssyni. Verk-
ið er sýnt í Kassa Þjóðleikhúss-
ins og fjallar um hina umdeildu 
rannsókn á hvörfum Guðmundar 
Einarssonar og Geirfinns Einars-
sonar. Sú misbeiting valds sem 
íslensk yfirvöld og opinberir 
starfsmenn beittu gagnvart sak-
lausum ung mennum er umfjöllun-
arefni sýningarinnar og eru opin-
berar skýrslur úr yfirheyrslum 
lagaðar að leikhúsformi.

Rúnar Guðbrandsson, Sjón og 
leikhópur sýningarinnar semja 
handrit verksins en Rúnar er 
einnig leikstjóri. Umfjöllun fjöl-
miðla hefur sýnt fram á hreint 
ótrúlega þróun þessa máls og í 
sýningunni sækir hópurinn í efni-
við ýmissa leikhúsfræða til að 
túlka þann fáránleika sem sagan 
ber vitni. Túlkun hópsins á þeirri 
ringulreið sem einkenndi rann-
sóknina er útfærð með ýmsum 
áhugaverðum stílbrögðum. Þó 
svo að handritið byggi á raunveru-
legum atburðum leikur það sér að 
efniviðnum á ýmsan máta, til að 
mynda skipta persónur iðulega 
um nöfn sem vísar til þess reiði-
leysis sem einkennir vitnisburði 
ungmennanna. Frásögnin er stöð-
ugt brotin upp og persónur hvort 
tveggja raunsæislegar en einnig 
byggðar á þekktum persónum úr 
kvikmyndasögunni. Þannig er 
ankannaleiki atburða rásarinnar 
útfærður með ýmsum miðlum 
leikhússins á frumlegan hátt.

Þátttökuleikhús
Í sýningunni hafa áhorfendur hlut-
verk. Sýnt er í tveimur rýmum, 
fyrst í Þjóðleikhúsinu og síðan í 
hinu sögufræga, gamla dómshúsi 

þar sem sakborningarnir voru 
dæmdir fyrir tæpum 40 árum 
síðan. Eva Signý Berger leik-
mynda – og búningahönnuður og 
Magnús Arnar Sigurðsson ljósa-
hönnuður vinna á góðan hátt með 
rýmið og nota einfaldar lausnir til 
að skapa raunsæja umgjörð fyrir 
atburðarásina. Rýmið sjálft er 
líklega eitt það áhrifamesta í sýn-
ingunni, áhorfendur eru færðir úr 
leikhúsinu yfir á raunverulegan 
vettvang sögunnar.

Aragrúi hugmynda
Þeir Árni Pétur Guðjónsson og 
Friðrik Friðriksson fara með hlut-
verk rannsóknarlögreglumanna 
og gera það vel. Í sýningunni er 
vinnulag þeirra og ætlunarverk 
við rannsókn málsins gert að meg-
inatriði. Hvað er það sem drífur 
þá áfram? Getur verið að rann-
sóknin hafi verið knúin áfram af 
fordómum gagnvart jaðarhópum 
samfélagsins?

Sú hugmynd skilar sér ekki 
beint og má þá helst um kenna 
hve hjákátlegar persónur lög-
reglumennirnir sjálfir eru. Þeir 
eru gerðir afkáralegir, haga sér 
líkt og þeir lifi í bíómyndaheimi 
og skáldi handrit sögunnar eftir 
eigin hentisemi.

Sú túlkun, sem átti einnig við 
um aðrar persónur, gerði það að 
verkum að ádeila verksins varð 
ekki eins beitt og hún hefði getað 
orðið ef persónunum væru gerð 
skil á raunsærri hátt. Sýningin 
líður fyrir að stílbrögð og hug-
myndir eru of óreiðukenndar sem 
leiðir af sér að erfitt er að átta sig 
á heildarmyndinni. Mitt í allri 
ringulreiðinni týnist hjarta sýn-
ingarinnar.

Auðséð er að ætlun hópsins er 
að segja sögu sakborninganna 
af virðingu og einlægni en þar 
hefði einfaldara frásagnarform 
skilað sér betur til áhorfenda. Til 
að mynda hefði raunveruleg lýs-
ing leikara á meðferð eins sak-
bornings þurft mun meira rými 
í verkinu til að hún gæti haft 
ætluð áhrif. Hugmynd verksins er 
skýr; eitt stærsta sakamál í sögu 
íslensku þjóðarinnar er byggt á 
uppspuna og saklaus ungmenni 
sættu hræðilegri meðferð, en rödd 
hennar hverfur í aragrúa leikhús-
tilrauna.

Sólveig Ásta Sigurðardóttir

NIÐURSTAÐA: Hörð ádeila á íslenskt 
réttarkerfi og glæpsamlega meðferð 
yfirvalda í einu stærsta sakamáli 
íslensku þjóðarinnar sem líður fyrir 
óreiðukennda framsetningu.

Óreiðukennt uppgjör 
við Geirfinnsmálið
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-H.S., MBL

G.H.J., RÚV        
-H.V.A., FBL

“FÍNASTI FUGL”

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

EVEE IL DEADL KL. 8 - 10 14
FALSKUR FUGL KL. 6    12 / THE CALL KL. 10 16
SCARY MOVIE 5 KL. 8 14
LATILL BÆR KL. 6 L

EVEE IL DEAD L  KL. 8 - 10.10 18
EVEE IL DEAD L LÚXUS  KL. 8 - 10.10 18
THE CALL KL. 5.45 - 8 - 10.15  16
LATIBÆR  KL. 4 L
FAFF LSKUR FUGL KL. 6  14
SCARY MOVIE 5 KL. 6 - 8 - 10  14
OBLIVION KL. 8 - 10.40  12
OBLIVION LÚXUS KL. 5.20 12
THE CROODS 3D ÍSLÍÍ . TAL KL. 3.30 - 5.45  2D KL. 3.30 L
FLÓTTINN FRÁ JÖÁ RÐU 2D KL. 3.30 L

EVEE IL DEAD L KL. 8 - 10.30  18
PASSION  KL. 5.45 - 8 - 10.15  16
THE PLACE L BEYOND  KL. 6 - 9 12 
THE CALL KL. 10.10  16
FAFF LSKUR FUGL  KL. 6 14

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%

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

AKUREYRI

H.S. - MBL

T.K., KVIKMYNDIR.IS

H.V.A. FRÉTTABLAÐIÐ

IN MEMORIAM? (L) 18:00

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

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

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

DÁVALDURINN (16) 22:10

SLÓ Í GEGN Á ÞÝSKUM
KVIKMYNDADÖGUM

EFTIR

ÓMAR  RAGNARSSON

IN MEMORIAM
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

Fatahönnuðirnir Rebekka Jónsdóttir og Dúsa Ólafs-
dóttir opnuðu nýja verslun á föstudag. Verslunin er 
til húsa við Miðstræti 12 og fæst þar meðal annars 

hönnun Rebekku og Dúsu auk tískufatnaðar frá 
Austur ríki og fylgihluta. Tímamótunum fögnuðu 
Dúsa og Rebekka með vinum og vandamönnum. 

Brosmild á opnun
SAMSTARFSKONUR  Rebekka Jónsdóttir og Dúsa Ólafsdóttir opnuðu verslun við Miðstræti 12. Þar selja þær eigin hönnun í 
bland við aðrar vörur.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

BROSMILDIR GESTIR  Þær stöllur Laufey, Guðrún og Kolbrún voru á meðal þeirra er 
litu við í nýju versluninni. 

VEL KLÆDD  Adan Ben-Ezra og Hannah 
Hjördís Herrera voru glæsileg á opnun-
inni. 

FLOTT  Sveinn Kjartansson og Kristín 
Ásta fögnuðu opnuninni með hönnuð-
unum. 

MEÐ SLAUFU UM HÁLSINN  Þremenningarnir Ingveldur, Jakob og Guðmundur voru 
einkar glæsileg á að líta. 

GLAÐLEGAR  Harpa og Anna Þorbjörg 
voru á meðal gesta. 
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TÓNLIST ★★★ ★★

Í blús
Helgi Júlíus
EIGIN ÚTGÁFA

Tónlistarmaðurinn og hjarta-
læknirinn Helgi Júlíus hitti ræki-
lega í mark með hinni prýðilegu 
reggíplötu Kominn heim, sem kom 
út í byrjun síðasta árs en skömmu 
áður hafði hann gefið út plötuna 
Haustlauf þar sem þjóðlagaskotið 
popp var í fyrirrúmi. 
   Á Kominn heim náði lagið Stönd-
um saman miklum vinsældum en 
í því söng Valdimar Guðmunds-

son um eftirköst banka-
hrunsins. Lagið Þú ert 
mín, einnig með Valdimar, 
varð sömuleiðis  vinsælt.  
    Núna er læknirinn 
afkastamikli mættur aftur 
til leiks og í þetta sinn 
spreytir hann sig á blúsn-
um. Hópur flottra söngv-
ara kemur við sögu, auk ein-
valaliðs hljóðfæraleikara og ljóst 
að metnaðurinn er fyrir hendi sem 
fyrr. 

Lögin tíu á Í blús eru öll þægileg 
áheyrnar og í raun er þetta mjög 
jöfn plata. Ekkert lag er lélegt en 
að sama skapi skarar ekkert virki-
lega fram úr. Það er kannski helsti 

gallinn því smell á 
borð við Stöndum 
saman vantar alveg. 
Næst því kemst 
lokalagið Æviskeið 
sem Valdimar Guð-
mundsson syngur 
geysifallega í eina 

lagi sínu á plötunni, því 
miður. Aðrir söngvarar komast 
einnig vel frá sínu og túlka lögin 
hver með sínum hætti. 

Ekki er hægt annað en að minn-
ast á textana eftir Bjarngerði 
Björnsdóttur, Sigurð Albertsson og 
Helga Júlíus, sem eru mjög góðir 
og hæfa blústónlistinni einkar vel, 
enda stútfullir af trega þótt ávallt 

glytti í birtuna og vonina. Gítar-
leikur Ómars Guðjónssonar gerir 
einnig mikið fyrir plötuna og er 
hreint út sagt afbragð.  Freyr Bjarnason

NIÐURSTAÐA: Hjartalæknirinn Helgi 
Júlíus sýnir að hann kann líka að 
semja góð blúslög. 

Góður en smellalaus blús 

Í BLÚS  „Ekkert lag er lélegt en að sama 
skapi skarar ekkert virkilega fram úr.“

Ben Stiller á í viðræðum um að 
leikstýra nýrri kvikmynd byggðri 
á ævintýri Carlo Collodi um Gosa. 
    Stiller ákvað að gefa verkefninu 
gaum eftir að Robert Downey Jr., 
sem lék á móti honum í Tropic 
Thunder, lagði til að hann leik-
stýrði myndinni eftir að Tim 
Burton hætti við. Þetta yrði næsta 
leikstjóraverkefni Stillers á eftir 
The Secret Life of Walter Mitty, 
sem var að hluta til tekin upp hér 
á landi.

Samkvæmt Deadline hefur Still-
er átt í viðræðum við kvikmynda-
verið Warner Bros. um gerð mynd-
arinnar. Downey Jr., sem mun 
leika útskurðarmanninn Geppetto 
í myndinni, mun framleiða ásamt 
eiginkonu sinni Susan. Jane Gold-
man, handritshöfundur Kick Ass, 
hefur þegar skrifað uppkast að 
handritinu. 

Stiller vill 
leikstýra Gosa

BEN STILLER  Stiller hefur áhuga á að 
leikstýra mynd um Gosa. 

Tónleikar til heiðurs bandarísku 
rokksveitinni Guns N´Roses verða 
haldnir á Gamla Gauknum 10. maí 
og á Græna hattinum á Akureyri 
kvöldið eftir.

Hljómsveitin var heiðruð á 
Gamla Gauknum 1. febrúar síðast-
liðinn við mjög góðar undirtektir. 
Tilefnið var innvígsla hennar í 
Frægðarhöll rokksins árið 2012. 
Lög af plötunum Appetite For 
Destruction, Use Your Illusion I+II 
og G N‘R Lies verða flutt á tóneik-
unum. Í heiðursbandinu eru Stefán 
Jakobsson, Thiago Trinsi, Þórhall-
ur Stefánsson, Jón Svanur Sveins-
son og Valdimar Kristjónsson.

Til heiðurs 
Guns N´Roses

STEFÁN ÚR DIMMU  Stefán Jakobsson 
úr Dimmu fetar í fótspor Axl Rose.

Leikkonan Mila Kunis hefur verið 
kosin kynþokkafyllsta kona í 
heimi að mati lesenda tímaritsins 

FHM. Kunis 
þykir ekki bara 
gullfalleg held-
ur líka fyndin 
og hafa húmor 
fyrir sjálfum 
sér að mati rit-
stjóra blaðsins, 
Dan Jude. Einn-
ig kemur fram 
að hún sé fyrir 

vikið talin hin fullkomna kærasta 
af lesendum blaðsins. 

Kunis er þessa dagana í sam-
bandi með leikaranum Ashton 
Kutcher og er við tökur á mynd-
inni Third Person ásamt James 
Franco og Oliviu Wilde. Aðrar 
konur á listanum góða eru þær 
Rihanna, Kelly Brook, Tulisa 
Conto stavlos, Taylor Swift og 
Pippa Middleton.

Kosin kyn-
þokkafyllst

MILA KUNIS

Nýtt greiðsluþátttökukerfi vegna kaupa á lyfjum tók gildi 4. maí sl. 
Markmiðið með kerfinu er að auka jafnræði milli einstaklinga óháð 
sjúkdómum og lækka lyfjakostnað þeirra sem nota dýr og/eða mörg lyf.

Á www.sjukra.is þar sem þú getur einnig reiknað út 
lyfjakostnaðinn þinn í nýju kerfi.

Hjá apótekum.

SJÚKRATRYGGINGAR ÍSLANDS     
LAUGAVEGI 114 / VÍNLANDSLEIÐ 16     
150 REYKJAVÍK     

www.sjukra.is 

Nýtt greiðsluþátttökukerfi 
vegna kaupa á lyfjum 4. maí 

Upplýsingar um kerfið má nálgast:
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visir.is
Allt um leiki 
gærkvöldsins

Mörkin:  1-0 Gunnar Már Guðmundsson (24.)

ÍBV (4-4-2): David James 7 - Arnór Eyvar Ólafsson 
5, Brynjar Gauti Guðjónsson 6, Eiður Aron 
Sigurbjörnsson 7, Matt Garner  6 - Ian David 
Jeffs 5, Tonny Mawejje 5, Gunnar Þorsteinsson 
6, Bradley Simmons 4 (55., Ragnar Leósson 
5) - Gunnar Már Guðmundsson 7, *Víðir 
Þorvarðarson 8.

ÍA (4-4-2): Páll Gísli Jónsson 6 - Aron Ýmir 
Pétursson 5 (59., Joakim Wrele 6), Ármann Smári 
Björnsson 7, Kári Ársælsson 6, Jan Mikel Berg 5 - 
Arnar Már Guðjónsson 6 (64.Theodore Furness 5), 
Jóhannes Karl Guðjónsson 5, Maksims Rafalskis 
5, Andri Adolphsson 6 - Jón Vilhelm Ákason 6, 
Eggert Kári Karlsson 5 (68., Þórður Birgisson 5).

Skot (á mark): 16-4 (5-2) Horn: 5-5  

Varin skot: James 2 - Páll 4 

Aukaspyrnur: 13-15 

Mörkin:  0-1 Almarr Ormarsson (12.), 0-2 Bjarni 
Hólm Aðalsteinsson (36.), 1-2 Steinar Már 
Ragnarsson (39.).

Víkingur (5-3-2): Kaspars Ikstens 4 - Brynjar 
Kristmundsson 5, Damir Muminovic 5, Tomasz 
Luba 5, Emir Dokara 4, Jernej Leskovar 5 ( 63. 
Alfreð Már Hjaltalín 5) - Farid Zato 4, Eldar 
Masic 5, Björn Pálsson 5 - Guðmundur Steinn 
Hafsteinsson 4 (87. Fannar Hilmarsson -), Steinar 
Már Ragnarsson 6 (74. Eyþór Helgi Birgisson -)..

Fram (4-3-3): Ögmundur Kristinsson 6 - Alan 
Lowing 5, Ólafur Örn Bjarnason 5, Bjarni Hólm 
Aðalsteinsson 6, Jordan Halsman 6 - Jón Gunnar 
Eysteinsson 5, Halldór Hermann Jónsson 6, 
Samuel Hewson 6 ( 90. Daði Guðmundsson 
-) - Haukur Baldvinsson 4 (71. Kristinn Ingi 
Halldórsson -), Steven Lennon 5, *Almarr 
Ormarsson 7.

Skot (á mark): 4-7 (1-4)  Horn: 1-5  

Varin: Ikstens 2 - Ögmundur 0 

Aukaspyrnur: 10-12 

Mörkin:  1-0 Elfar Árni Aðalsteinsson (24.), 2-0 
Nichlas Rohde (50.), 3-0 Árni Vilhjálmsson (63.), 
4-0 Árni Vilhjálmsson (73.), 4-1 Jóhann Helgi 
Hannesson (90.+3).

Breiðablik (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson 
6 - Þórður Steinar Hreiðarsson 6 (89., Viggó 
Kristjánsson -), Sverrir Ingi Ingason 7, Renee 
Troost 6, Kristinn Jónsson 8 - Finnur Orri 
Margeirsson 7, Andri Rafn Yeoman 8, Guðjón 
Pétur Lýðsson 7 - Elfar Árni Aðalsteinsson 8, *Árni 
Vilhjálmsson 8 (83., Páll Olgeir Þorsteinsson -), 
Nichlas Rohde 7 (76., Tómas Óli Garðarsson -).

Þór (4-3-3): Joshua Wicks 4 - Guiseppe P Funicello 
2, Atli Jens Albertsson 3, Hlynur Atli Magnússon 
4, Ingi Freyr Hilmarsson 3 (61., Janez Vrenko 
4) - Orri Freyr Hjaltalín 4, Orri Sigurjónsson 3 
(61., Jóhann Helgi Hannesson 5), Edin Beslija 5 
-  Sveinn Elías Jónsson 5,  Mark Tubæk 3, Jóhann 
Þórhallsson 3 (78., Kristinn Þór Björnsson -).

Skot (á mark): 16-6 (9-2) Horn: 9-3

Varin skot: Gunnleifur 1 - Wicks 5 

Aukaspyrnur: 9-11 

KÖRFUBOLTI Stjörnumaðurinn Justin Shouse var annað árið 
í röð valinn besti leikmaðurinn í íslenska körfuboltanum 

á lokahófi KKÍ um helgina og er hann fyrsti maðurinn í 
26 ár til að vinna þessi eftirsóttu verðlaun tvö ár í röð. 
Pálmar Sigurðsson (1986-87) og Valur Ingimundarson 
(1984-85) voru hingað til þeir einu sem höfðu verið 
kosnir tvö ár í röð. 

Guðmundur Jónsson hjá Þór var kosinn besti varn-
armaðurinn annað árið í röð en hann hefur nú ákveð-
ið að skipta yfir í Keflavík. 

Elvar Már Friðriksson hjá Njarðvík var valinn besti 
ungi leikmaðurinn annað árið í röð auk þess að komast 
í úrvalsliðið en það hafði ekki gerst síðan Jón Arnór 
Stefánsson, náði þeirri tvennu árið 2001. Aaron Bro-
ussard hjá Grindavík var valinn besti varnar maðurinn 
og Sverrir Þór Sverrisson, þjálfari Grindavíkur, besti 
þjálfarinn, en Sverri var einmitt valinn besti þjálfar-
inn hjá stelpunum í fyrra.  Sigmundur Már Herberts-
son var valinn besti dómari ársins. - óój

Justin sá fyrsti í 26 ár
KÖRFUBOLTI Keflvíkingurinn Pálína Gunnlaugsdóttir 
kórónaði frábært tímabil með því að vinna annað árið 
í röð tvöfalt á lokahófi KKÍ. 

Pálína var kosin besti leikmaðurinn og besti 
varnar maðurinn. Þetta var í sjötta sinn 
sem hún er kosin besti varnarmaður-
inn og með því að vera kosin besti 
leikmaðurinn í þriðja sinn kemst 
hún í hóp með þeim Önnu Maríu 
Sveinsdóttir (6), Lindu Jónsdóttur 
(3) og Helenu Sverrisdóttur (3) yfir þá 
sem hafa oftast verið kosnar bestar.

Keflavík átti einnig besti unga leikmanninn hjá 
konum, sem var valin Sara Rún Hinriks dóttir. 
Sigurður Ingimundarson, þjálfari Keflavíkur, var 
kosinn besti þjálfarinn. Hér fyrir meðan má sjá þá 
leikmenn sem valdir voru í úrvalsliðið, en Hildur 
Sigurðardóttir bætti met Önnu Maríu Sveins dóttur 
með því að vera valinn í úrvalsliðið í 11. sinn.  - óój

Pálína í úrvalshóp

ÚRVALSLIÐ KVENNA 2012-13

Pálína Gunnlaugsdóttir, Keflavík  4. sinn

Hildur Sigurðardóttir, Snæfell  11. sinn

Kristrún Sigurjónsdóttir, Valur 4. sinn

Bryndís Guðmundsdóttir, Keflavík 4. sinn

Hildur Björg Kjartansdóttir, Snæfell  1. sinn

ÚRVALSLIÐ KARLA 2012-13

Justin Shouse, Stjarnan  2. sinn

Elvar Már Friðriksson, Njarðvík  1. sinn 

Jóhann Árni Ólafsson, Grindavík  1. sinn

Jón Ólafur Jónsson, Snæfell  3. sinn

Sigurður G. Þorsteinsson, Grindavík  4. sinn

FÓTBOLTI Pepsi-deildin fór af stað í gær og 
í kvöld mætast á KR-vellinum tvö af þeim 
liðum sem er spáð hvað bestu gengi í sumar. 
Veigar Páll Gunnarsson og félagar í Stjörn-
unni heimsækja þá hans gömlu félaga í KR, 
en það er örugglega öllum alvöru KR-ingum í 
fersku minni þegar Veigar Páll sá öðrum frem-
ur til þess að 24. Íslandsmeistaratitilinn kom í 
Vestur bæinn árið 2003. 

Vanur að vinna á KR-vellinum
Veigar Páll snýr nú heim eftir áratug í 
atvinnumennsku í Noregi og Frakklandi 
og byrjar á sínum gamla heimavelli. „Ég er 
vanur að vinna á KR-vellinum,“ segir Veigar 
Páll í léttum tón. „Ég spilaði þarna í tvö ár, 
það er gaman að spila þarna og ég lít eigin-
lega þannig á þetta að ég byrji á heimaleik,“ 
segir Veigar.

Hann segir að það hafi tekið tíma að koma 
sér í gang. „Það byrjaði rosalega brösuglega 
hjá mér en það var vegna þess að ég ákvað að 
taka mér rúmlega eins og hálfs mánaðar frí 
til þess að hreinsa hausinn. Mér finnst ég vera 
kominn í fínt stand núna og formið verður bara 
betra með tímanum. Maður er klár í sumarið.“ 

Það er engin meistarapressa í Garðabænum 
þrátt fyrir að Veigar Páll sé kominn heim.

Skynsamlegar spár
„Ég held að þessar spár sem ég hef verið að 
kíkja á séu bara skynsamlegar hjá spámönnum. 
Fjórða til fimmta sætið er kannski eðlilegt en 
við vitum að ef þetta byrjar að ganga vel frá 
fyrsta leik erum við með nógu gott lið til þess 
að komast hærra,“ segir Veigar Páll.

Sóknarleikurinn ætti að vera í góðu lagi 
enda vandfundin önnur eins sóknarlína í deild-
inni (Veigar Páll, Garðar Jóhannsson, Hall-
dór Orri Björnsson, Kennie Chopart) en þótt 
skemmtana gildið hafi verið mikið í leikjum 
Stjörnuliðsins hefur liðið oftast varist illa. 

„Ég held að við séum búnir að styrkja vörn-
ina verulega með því að fá þessa tvo Dani, mið-
vörðinn Martin Rauschenberg og svo Micha-
el Præst sem er afturliggjandi miðjumaður. 
Præst bindur vörnina og miðjuna saman og 
hann er gríðarlega mikilvægur. Maður sér að 
hann er með reynslu og veit alveg hvernig hann 
á að spila það hlutverk. Hann talar mikið og ég 

held að hann eigi eftir að binda okkur saman,“ 
segir Veigar Páll, en hann fær síðan góða hjálp 
í sóknarleiknum.

Gott að spila með Garðari
Vinirnir og æskufélagarnir Veigar Páll og 
Garðar Jóhannsson spila nú hlið við hlið á ný. 
„Ég og Garðar vitum alveg hvernig á að skora 
mörk og eigum eftir að skora slatta af mörk-
um. Mér finnst rosalega gott að spila með 
honum. Við finnum hvor annan vel og ég hef 
trú á því að við eigum eftir að standa okkur vel, 
gamlingjarnir þarna frammi,“ segir Veigar. 

„Ég býst við því af sjálfum mér að ég eigi 
eftir að eiga þátt í flestum af okkar mörkum. 
Það hefur verið þannig úti í Noregi og ég vona 
ég geti haldið því áfram hérna heima. Það 
gekk gríðarlega vel hjá mér hjá KR enda var 
maður líka keyptur út eftir það. Ég er orðinn 
tíu árum eldri en engu að síður er ég í ágætis 
standi og líður vel. Ég býst við einhverju af 
mér í sumar,“ segir Veigar. Hann á einnig von 
á skemmti legum söngvum um sig frá Silfur-
skeiðinni.

„Ég held að þeir séu byrjaðir að semja eitt-
hvað þannig að ég bíð bara spenntur eftir því 
að heyra hver útkoman verður þegar dómar-
inn flautar leikinn á. Það er oft talað um að 
áhorfendurnir séu tólfti maðurinn á vellinum 
og Silfurskeiðin sér til þess að það er svoleið-
is hjá Stjörnunni. Það er rosalegt að heyra í 
þeim enda er ekki þögn uppi í stúku í eina sek-
úndu,“ segir Veigar Páll, fullur tilhlökkunar 
fyrir fyrsta leik. ooj@frettabladid.is

Eigum eft ir að skora slatta
Stjörnumaðurinn Veigar Páll Gunnarsson spilar í kvöld fyrsta deildarleik sinn á Íslandi síðan haustið 2003 
þegar hann kvaddi sem Íslandsmeistari með KR. Það er kannski við hæfi  að fyrsti leikurinn sé á KR-velinum.

KOMINN HEIM  Veigar Páll Gunnarsson. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FYRIR TÍU ÁRUM  Veigar Páll Gunnarsson var frábær 
með KR-liðinu þegar liðið varð Íslandsmeistari 2002 og 
2003. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Kolbeinn Sigþórsson skoraði fyrsta mark Ajax 
þegar liðið tryggði sér hollenska meistara-
titilinn í fótbolta þriðja árið í röð með því að 
bursta lið Willem II 5-0 í gær. Kolbeinn hefur 
skorað fimm mörk í síðustu átta leikjum liðsins 
og skoraði markið sitt í gær strax á 12. mínútu 
leiksins. 

Aron Jóhannsson skoraði í þriðja leiknum 
í röð eftir að hafa komið inn á sem 
vara maður þegar AZ Alkmaar vann 4-0 
sigur á PEC Zwolle, en Aron hefur skorað 
þrisvar á fyrstu 108 mínútum sínum í sænska 
boltanum. Alfreð Finnbogason lagði upp bæði 
mörk Heeren veen í 2-4 tapi á móti Utrecht. 

Kolbeinn hollenskur 
meistari með Ajax

FÓTBOLTI Margrét Lára Viðarsdóttir 
átti frábæra innkomu þegar Kristian-
stad vann 4-1 útisigur á Vittsjö í 
sænsku kvennadeildinni í fótbolta 
um helgina. Margrét Lára kom inn á 
sem varamaður í hálfleik og skoraði 
tvö mörk. Fyrst kom hún Kristianstad 
í 2-0 á 52. mínútu og innsiglaði síðan 
sigurinn á annarri mínútu í uppbótar-
tíma. 

Þetta eru frábærar fréttir fyrir ís-
lenska landsliðið, en Margrét Lára er 
að koma til baka eftir að hafa farið í 
aðgerð í vetur.   - óój

Margrét Lára 
með tvö mörk 

HANDBOLTI Róbert Gunnarsson og 
Ásgeir Örn Hallgrímsson komust 
um helgina í bikarúrslitaleikinn 
í Frakklandi þegar lið þeirra PSG 
Handball vann Dunkerque 33-29. 
Róbert skoraði fimm mörk í leiknum 
og Ásgeir Örn var með eitt mark. Það 
verður ekki Íslendingaslagur í úrslita-
leiknum í Bercy-höllinni í París 25. 
maí því Gunnar Steinn Jónsson og 
félagar í Nantes urðu að sætta sig við 
29-31 tap á móti Montpellier í hinum 
undanúrslitaleiknum. Gunnar skoraði 
tvö mörk.   - óój

Róbert og Ásgeir í 
bikarúrslitaleikinn

KÖRFUBOLTI Helena Sverrisdóttir 
og félagar hennar í slóvakíska liðinu 
Good Angels Kosice tryggðu sér 
sigur í slóvakísk-ungversku deildinni 
um helgina með 62-58 sigri á 
Sopron frá Ungverjalandi. Helena 
hefur þar með unnið fimm stóra 
titla með liðinu á þeim tveimur 
tímabilum sem hún hefur leikið í 
Slóvakíu. Kosice varð slóvakískur 
meistari fjórum dögum fyrr, en liðið 
varð einnig slóvakískur bikarmeistari 
og komst alla leið í undanúrslitin í 
Euroleague.   - óój

Helena vann 
enn einn titilinn

Ólafsvíkurv. Áhorf: 750 

1-2
Kristinn Jakobsson (7)

1-0
Hásteinsvöllur,. Áhorf: 1055 Gunnar Jarl Jónsson (7)

4-1
Kópavogsv., Áhorf: 1467 Valgeir Valgeirsson (7)

PEPSI-DEILDIN 2013 
LEIKIR DAGSINS
Fylkir-Valur Fylkisvöllur, kl: 19.15
FH-Keflavík Kaplakrikavöllur, kl: 19.15
KR-Stjarnan KR-völlur, kl: 19.15
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HEFST 30. MAÍ

GRILLAÐU MEÐ 
JÓA FEL

HEFST 30. MAÍ

GRILLAÐ MEÐ JÓA FEL
Jói Fel er mættur aftur og að þessu sinni ætlar hann að 
kenna okkur hvernig á að bera sig að við útigrillið í eitt 
skipti fyrir öll.

HEFST 11. MAÍ

LATIBÆR
Hinir geysivinsælu Latabæjarþættir snúa aftur! 
Fylgist með ævintýrum Íþróttaálfsins, Sollu stirðu 
og allra hinna.

HEFST 26. MAÍ

TOSSARNIR
Brottfall er mikið úr skólum. Í Tossunum fylgir 
Lóa Pind fimm einstaklingum sem hafa hætt 
í skóla, m.a. Jóni Gnarr borgarstjóra. 

HEFST 15. MAÍ

HIÐ BLÓMLEGA BÚ
Meistarakokkurinn Árni Ólafur lifir af landinu uppi  í 
Borgarfirði, kynnir fyrir okkur íslenska matarmenningu 
og hefðir með heimaræktuðu hráefni. Nýstárlegur og 
skemmtilegur matreiðsluþáttur.

MIÐVIKUDAGSKVÖLD 

KALLI BERNDSEN
Kalli Berndsen bregður á leik með litríkan og smekklegan 
þátt sem hjálpar þér að líta betur út og skemmtir þér 
vel í leiðinni.

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

Vertu með Stöð 2, 4 aukastöðvar 
og Netfrelsi fyrir 265 krónur á dag

BYRJAÐU SUMARIÐ Í FRÁBÆRUM FÉLAGSSKAP Á STÖÐ 2

ÍSLENSKU ÞÆTTIRNIR 
BLÓMSTRA Í MAÍ

FÖSTUDAGSKVÖLD 

SPURNINGABOMBAN
Frumlegustu spurningarnar, fyndnustu keppendurnir 
og fáránlegustu svörin!
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LOKSINS GULL  Stella Sigurðar-
dóttir fagnar hér Íslandsmeistara-
titlinum í leikslok ásamt félögum 
sínum Elísabetu Gunnarsdóttur, 
Sunnu Jóns dóttur, Sigurbjörgu 
Jóhannsdóttur og Ástu Birnu 
Gunnarsdóttur. Stella, Sigurbjörg 
og Ásta Birna höfðu allar þurft að 
sætta sig við silfur fimm undan-
farin ár.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÍSLANDSBIKARINN Í SAFAMÝRI 
 Ásta Birna Gunnarsdóttir og Elísabet 
Gunnars dóttir með Íslandsbikarinn eftir 
sigurinn á Stjörnunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HANDBOLTI Fram varð Íslands-
meistari í N1 deild kvenna með 
því að leggja Stjörnuna að velli, 
19-16, í oddaleik liðanna í úrslit-
um í gær. Fram vann þar sinn 
20. Íslandsmeistaratitil og þann 
fyrsta frá árinu 1990.

Stella Sigurðardóttir skoraði 
átta af 19 mörkum Fram í þessum 
síðasta leik sínum fyrir félagið 
í bili að minnsta kosti, en hún 
gengur til liðs við danska liðið 
SönderjyskE í sumar.

„Þetta er frábært. Ég á ekki 
orð yfir þennan sigur í dag. Liðs-
heildin og vörnin var frábær í 
dag og við algjörlega sýndum að 
við erum bestar á landinu í dag,“ 
sagði Stella eftir leikinn í gær.

„Það kveikti í okkur að Stjarn-
an var farin að tala um silfur-
hefð hjá okkur og að þær ætluðu 
að nýta sér það til góðs. Það er 

engin silfurhefð hér. Við ætluð-
um okkur gullið. Í fyrra fór þetta 
í fimmta leik og það gat fallið 
hvoru megin sem er. Við vissum 
að við gætum unnið þetta. Okkur 
fannst við ekki hafa sýnt okkar 
rétta andlit í heimaleikjunum og 

við ætluðum að koma brjálaðar í 
þetta og sýna að við erum miklu 
betra lið.

Spennustigið hefur verið hátt í 
heimaleikjunum og margir áhorf-
endur. Við vissum að við gætum 
miklu betur og við komum vel 
innstilltar í dag. Við nýttum 
áhorfendurna sem áttunda mann-
inn á vellinum í dag,“ sagði Stella.

Fram vann sinn 19. Íslands-
meistaratitil 27. mars 1990. Þrem-
ur dögum síðar, 30. mars, fædd-
ist Stella.

„Fram vann síðast á fæðingar-
ári mínu og það er mjög gaman að 
vinna titilinn áður en ég fer. Ég 
vann allt sem hægt var að vinna 
í yngri flokkunum. Ég byrjaði í 
meistaraflokki 16 ára og er búin 
að bíða eftir þessum stóra titli 
og loksins tókst það áður en ég 
flýg af landi brott,“ sagði Stella, 

en sami kjarni leikmanna hefur 
verið í Fram fá því að Stella steig 
sín fyrstu skref í meistaraflokki.

„Við höfum spilað svo lengi 
saman, þessi kjarni í liðinu. Við 
erum allar með Fram-hjarta. 
Mér finnst það skipta miklu máli. 
Þetta er ekki aðkeypt lið. Við 
vorum mjög ungar fyrir fimm 
árum þegar við vorum samt að 
slást um titilinn. Ég er ánægð 
með að við héldum allar hópinn 
og náðum loksins að vinna gullið.

„Fyrsta árið lendum við í fjórða 
sæti og sláum út Hauka sem höfn-
uðu í fyrsta með því að vinna þær 
2-0 og lentum á móti Stjörnunni. 
Við vorum litla liðið þá, ungir 
kjúklingar, en við höfum þroskast 
mikið sem leikmenn og sem liðs-
heild á þessum tíma,“ sagði Stella 
að lokum. 
 - gmi

Kvaddi með langþráðu gulli
Stella Sigurðardóttir átti stórleik þegar Framkonur tryggðu sér fyrsta Íslandsmeistaratitil sinn í 23 ár. Stella 
fæddist þremur dögum eft ir að síðasti titillinn kom í hús. Stella var búin að vinna silfur fi mm ár í röð. 

FRAM - STJARNAN  19-16

Mörk Fram (skot): Stella Sigurðardóttir 8 (13), 
Elísabet Gunnarsdóttir 5/5 (5/5), Ásta Birna 
Gunnarsdóttir 2 (3), Sunna Jónsdóttir 2 (5), 
Sigurbjörg Jóhannsdóttir 2 (6).

Varin skot: Guðrún Bjartmarz 12 (24/5, 50%), 
Hildur Gunnarsdóttir 1 (5/1, 20%),

Mörk Stjörnunnar (skot): Hanna Guðrún 
Stefánsdóttir 7/6 (9/6), Esther Viktoría 
Ragnarsdóttir 3 (6), Rakel Dögg Bragadóttir 2 
(8), Sólveig Lára Kjærnested 1 (1), Helena Rut 
Örvarsdóttir 1 (1), Kristín Clausen 1 (2), Jóna 
Margrét Ragnarsdóttir 1 (7)

Varin skot: Sunneva Einarsdóttir 12 (30/4, 40%), 
Hildur Guðmundsdóttir (1/1, 0%).

HANDBOLTI „Viljinn til að vinna 
var til staðar,“ sagði horna-
maðurinn Freyr Brynjarsson 
eftir að Haukar unnu 27-24 sigur 
á Fram í kaflaskiptum leik á 
laugardaginn og héldu voninni 
um Íslandsmeistara titilinn á lífi. 
Staðan er 2-1 fyrir Fram sem fær 
annað tækifæri til að tryggja sér 
titilinn í Fram húsinu í kvöld.

„Við höfum undanfarið farið 
illa með áhorfendur okkar á 
heimavelli. Í fyrra í úrslitakeppn-
inni og svo gegn ÍR í fyrsta leik 
og svo gegn Fram í fyrsta leik. 
Við þurftum að girða okkur í 
brók og sýna áhorfendum að við 
værum komnir í keppni um að 
taka þetta.“ Freyr og kollegi hans 
í hinu horninu, Gylfi Gylfason, 
fundu sig vel á laugardag og skor-
uðu samtals þrettán mörk. Freyr 
fagnaði 36 ára afmæli sínu í gær. 
„Við gömlu mennirnir vorum 
að finna þetta. Eins og ég sagði 
við strákana var þetta síðasti 

dagurinn sem ég var 35 ára. Ég 
krafðist sigurs og það var ekkert 
annað í boði.“

Annar dómarinn í leik tvö fékk 
gullmerki Fram nokkrum klukku-
tímum fyrir leik og hafði allt það 
mál áhrif á Haukana. 

„Það var bara eins og það var. 
Það er búið og ekkert hægt að 
breyta því hvernig leikur tvö fór. 
Það eina sem við getum gert er 
að vinna úrslitaleikina sem eiga 
eftir að koma. Við vorum alveg 
með blóð á tönnunum fyrir þenn-
an sigur og það er enn til staðar,“ 
sagði Gylfi Gylfason. En hafði 
hún áhrif á Framara:

„Hafði öll þessi dómara umræða 
áhrif á undirbúning Fram?

„Þessi umræða hafði allavega 
ekki nein áhrif á mig. Það væri 
asnalegt að reyna að skella skuld-
inni á það. Við verðum að einbeita 
okkur að okkar leik,“ sagði Einar 
Jónsson, þjálfari Fram. 
 - egm

Blóð komið á tennur Haukanna
Fram tókst ekki að tryggja sér titilinn - fj órði leikurinn í Framhúsinu í kvöld

FREYR FAGNAR  Haukar eru enn á lífi 
eftir sigur á laugardag.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ENSKA ÚRVALSDEILDIN

FULHAM - READING  2-4
0-1 Hal Robson-Kanu (12.), 0-2 Hal Robson-Kanu 
(62.), 1-2 Bryan Ruiz (70.), 1-3 Adam Le Fondre 
(75.), 2-3 Bryan Ruiz (77.), 2-4 Jem Karacan (83.)

NORWICH - ASTON VILLA 1-2
0-1 Gabriel Agbonlahor (56.), 1-1 Grant Holt 
(74.), 1-2 Gabriel Agbonlahor (90.)

SWANSEA - MANCHESTER CITY 0-0
WEST BROMWICH - WIGAN 2-3
1-0 Shane Long (29.), 1-1 Arouna Koné (39.), 2-1  
Gareth McAuley (50.), 2-2 James McArthur (58.), 
2-3 Callum McManaman (80.)

WEST HAM - NEWCASTLE 0-0
TOTTENHAM - SOUTHAMPTON 1-0
1-0 Gareth Bale (86.)

QPR - ARSENAL 0-1
0-1 Theo Walcott (1.)

LIVERPOOL-EVERTON 0-0
MANCHESTER UNITED-CHELSEA  0-1
0-1 Juan Manuel Mata (87.)

STAÐA EFSTU LIÐA:
Man. United 36 27 4 5 79-37 85
Man. City 35 21 9 5 61-31 72
Chelsea 35 20 8 7 69-35 68
Arsenal 36 19 10 7 67-36 67
Tottenham 35 19 8 8 61-43 65
Everton 36 15 15 6 52-38 60
Liverpool 36 14 13 9 67-42 55
West Brom 35 14 6 15 48-47 48
Swansea 35 10 13 12 43-44 43

ÚRSLIT
HANDBOLTI Ólafur Guðmundsson 
skoraði fimm mörk þegar Kristi-
anstad tryggði sér sæti í úrslita-
leiknum um sænska meistara-
titilinn í handbolta eftir 32-27 
útisigur á Sävehof í oddaleik. 

Kristians-
tad stöðvaði 
þar með sigur-
göngu Sävehof, 
sem var búið að 
vinna sænska 
titilinn þrjú ár 
í röð. Kristian-
stad mætir HK 
Drott í hreinum 
úrslitaleik 
sem fer fram 
í Scandinavi-
um-höllinni í 
Gautaborg 9. maí. 

Einar Ingi Hrafnsson og 
félagar hans í Mors-Thy Hånd-
bold tryggðu sér sæti í undan-
úrslitum um danska meistara-
titilinn í handbolta eftir 26-30 
útisigur á Aarhus Håndbold. 
Mors-Thy mætir AaB Håndbold í 
undanúrslitunum. - óój

Ólafur í úrslit

ÓLAFUR 
GUÐMUNDSSON
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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? 

14.15 Lalli
14.25 Refurinn Pablo  
14.30 UKI  
14.35 Strumparnir 
15.00 Waybuloo  
15.20 Svampur Sveinsson  
15.45 Könnuðurinn Dóra  
16.10 Áfram Diego, áfram!  
16.35 Mörgæsirnar frá Madagaskar
16.55 Histeria!  
17.15 Ofurhundurinn Krypto  
17.35 Lukku láki
18.00 Doddi litli og Eyrnastór
18.10 M.I. High  
18.35 Ofurhetjusérsveitin  
18.55 iCarly  (45:45) 
19.15 Victorious
19.40 Big Time Rush  

17.05 Simpson-fjölskyldan  (1:22) 
17.30 ET Weekend
18.15 Pretty Little Liars  (1:22) 
19.00 Friends  (18:24) Sjöunda þátta-
röðin um bestu vini allra landsmanna.
19.25 Two and a Half Men  (4:24) 
Hreingerningakona Charlie til margra 
ára hættir. Charlie kemst fljótt að því að 
hann getur ekki lifað án hennar.
19.50 Simpson-fjölskyldan
20.15 Moment of Truth  (1:13) 
Skemmtilegu spurningaþáttur þar sem 
þáttakendur leggja heiðarleika sinn að 
veði og svara afar persónulegum spurn-
ingum um sjálfa sig.
21.00 FM 95BLÖ  
21.20 The Lying Game  (13:20) 
Dramatískir spennuþættir frá höfundi 
Pretty Little Liars, og fjalla um ein-
eggja tvíbura systur sem voru aðskildar 
við fæðingu. Örlög þeirra urði gjörólík, 
önnur ólst upp í fátækt, hin í vellysting-
um. Þegar sú fyrrnefnda kemst að sann-
leikanum ákveður hún að hafa uppi á 
systur sinni, þá fara dularfullir atburð-
ið að gerast.
22.05 The O.C  (20:25) 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.
22.50 Moment of Truth  (1:13)
23.35 FM 95BLÖ  
23.55 The Lying Game  (13:20)
00.40 The O.C  (20:25)
01.25 Tónlistarmyndbönd frá Popp  

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 12.50 Dánarfregnir 13.00 Hringsól 
14.00 Fréttir 14.03 Orð um bækur 15.00 Fréttir 
15.03 Útvarpssagan: Hlustarinn 15.25 Fólk og 
fræði 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Bak við stjörn-
urnar 17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 Spegillinn 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 20.30 
Segðu mér 21.10 Ópus 22.00 Fréttir 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 Sjónmál 
22.30 Albúmið: Joni Mitchell - Ladies of the 
Canyon 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

15.30 Silfur Egils
16.50 Landinn
17.20 Fæturnir á Fanneyju (17:39) 
17.31 Spurt og sprellað (34:52) 
17.38 Töfrahnötturinn (24:52) 
17.51 Angelo ræður (18:78) 
17.59 Kapteinn Karl (18:26) 
18.12 Grettir (18:54)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Draumagarðar (4:4) (Drømme-
haver)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Attenborough - 60 ár í nátt-
úrunni–  Að skilja náttúruna (2:3) 
(Attenborough - 60 Years in the Wild) Sir 
David Attenborough á að baki 60 ára starf 
við gerð náttúrulífsþátta fyrir BBC. Í þess-
ari þáttaröð lítur hann um öxl og veltir 
fyrir sér hvaða breytingar hafa orðið á 
náttúru Jarðar.
21.00 Hrúturinn Hreinn (6:20) (Shaun 
the Sheep)
21.15 Hefnd (12:22) (Revenge)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Spilaborg (2:13) (House of Cards) 
23.10 Armadillo (Armadillo) Heimilda-
mynd um danska hermenn í Armadillo-
herstöðinni í Helmand-héraði í suður-
hluta Afganistans. 
00.50 Kastljós
01.20 Fréttir
01.30 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil
08.40 Pepsi MAX tónlist
16.05 Charlie‘s Angels (3:8)
16.50 Judging Amy (11:24)
17.35 Dr. Phil
18.15 Top Gear USA (10:16) Banda-
ríska útgáfa Top Gear þáttanna hefur 
notið mikilla vinsælda beggja vegna 
Atlants hafsins þar sem þeir félagar leggja 
land undir fót. 
19.05 America‘s Funniest Home 
Videos (16:48)
19.30 Everybody Loves Raymond 
(19:25) 
19.55 Will & Grace (23:24) 
20.20 Parenthood (5:16) Þetta er 
þriðja þáttaröðin af Parenthood en 
en þættirnir eru byggðir á samnefndri 
gaman mynd frá 1989. Ron Howard leik-
stýrði myndinni og er hann aðalframleið-
andi þessarra þátta sem hlotið hafa mjög 
góða dóma hjá gagnrýnendum. 
21.10 Hawaii Five-0 (11:24) Steve 
McGarrett og félagar handsama hættu-
lega glæpamenn í skugga eldfjallanna á 
Hawaii í þessum vinsælu þáttum. Steve 
hittir ungan dreng á lögreglustöðinni 
sem leitar að föður sínum og svo virð-
ist sem sannleikurinn um hann sé mun 
verri en hann þorði að ímynda sér.
22.00 CSI (18:22)
22.50 CSI: New York (4:22)
23.30 Law & Order (2:18)
00.20 Shedding for the Wedding (1:8)
01.10 Hawaii Five-0 (11:24)
02.00 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.15 Wells Fargo 
Championship 2013 11.45 Golfing World 12.35 
Wells Fargo Championship 2013 17.05 PGA Tour 
- Highlights 18.00 Golfing World 18.50 Wells 
Fargo Championship 2013 22.00 Golfing World 
22.50 THE PLAYERS Official Film 2012 (1:1) 
23.40 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm in the Middle  (18:22) 
08.30 Ellen  (138:170) 
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  (74:175) 
10.15 Wipeout
11.05 Making Over America With 
Trinny & Susannah  (4:7) 
11.50 Hawthorne  (9:10) 
12.35 Nágrannar
13.00 America‘s Got Talent  (27:32) 
14.15 America‘s Got Talent  (28:32) 
15.00 ET Weekend  
16.10 Lukku láki  
16.35 Doddi litli og Eyrnastór
16.50 Bold and the Beautiful  
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen  (139:170) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir 
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.11 Veður  
19.20 The Big Bang Theory  (15:17) 
19.40 New Girl  (17:24) 
20.05 Glee  (17:22) Fjórða þáttaröðin 
um metnaðarfulla ke
20.50 Suits  (5:16) Önnur þátta röðin  um 
hinn eitursnalla Mike Ross, sem áður fyrr 
hafði lifibrauð sitt af því að taka margvís-
leg próf fyrir fólk gegn greiðslu. Lögfræð-
ingurinn harðsvíraði, Harvey Specter, 
kemur auga á kosti kauða og útvegar 
honum vinnu á lögfræðistofunni.
21.40 Game of Thrones  (6:10) 
22.35 Big Love  (6:10) 
23.35 Mike & Molly  (10:23) 
23.55 Two and a Half Men  (14:23) 
00.20 How I Met Your Mother 
 (20:24) 
00.45 White Collar  (6:16) 
01.30 Weeds  (3:13) 
02.00 Revolution  (1:20) 
02.45 Revolution  (2:20) 
03.30 Captivity
04.55 Suits  (5:16) 
05.40 Fréttir og Ísland í dag 

11.55 Scott Pilgrim vs. The World
13.45 How To Marry a Millionaire
15.20 Benny and Joon
16.55 Scott Pilgrim vs. The World
18.45 How To Marry a Millionaire
20.20 Benny and Joon
22.00 Ray 
00.30 Extract  
02.05 The Deal  
03.45 Ray  

20.00 Ljósvakavíkingar - Stöð 2  (1:5) 
20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel
21.10 The Practice  (2:21) 
21.55 Cold Case  (1:24) (1.15) 
22.40 Ljósvakavíkingar - Stöð 2  (1:5) 
23.10 Eldsnöggt með Jóa Fel  
23.50 The Practice  (2:21) 
00.35 Cold Case  (1:24) (1.15) 
01.20 Tónlistarmyndbönd frá Popp  

07.00 Pepsi deildin 2013
15.30 Spænski boltinn: Barcelona 
- Betis
17.10 Pepsi deildin 2013
19.00 Pepsi deildin 2013  Bein útsend-
ing frá leik KR og Stjörnunnar
21.15 Spænsku mörkin  
22.00 Pepsi mörkin 2013  
23.15 Meistaradeild Evrópu - frétta-
þáttur
23.45 Pepsi deildin 2013
01.35 Pepsi mörkin 2013  

07.00 Man. Utd - Chelsea
14.35 Norwich - Aston Villa  
16.15 Stoke - Norwich  
17.55 Premier League Review Show 
2012/13  
18.50 Sunderland - Stoke  Bein út-
sending
21.05 Premier League Review Show 
2012/13  
22.05 Football League Show 2012/13  
22.35 Sunderland - Stoke  

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Golf fyrir alla 21.00 
Eldhús meistaranna 21.30 Suðurnesjaflétta

Stöð 2 Sport kl 19.00
Pepsi-deildin 2013 
Íslenski boltinn er byrjaður að rúlla 
á ný og í kvöld verður Stöð 2 Sport 
með beina útsendingu frá leik 
KR og Stjörnunnar í 1. um-
ferð Pepsi-deildar karla. Allir 
leikir umferðarinnar verða 
síðan gerðir upp í Pepsi-mörk-
unum sem hefj ast klukkan 22.00. 
Umsjónarmaður er Hörður 
Magnússon og spekingar þáttar-
ins verða þeir sömu og undan-
farin ár, Hjörvar Hafl iðason, Reynir 
Leósson og Tómas Ingi Tómas son. 
Þátturinn er í opinni dagskrá.

RÚV FÖST. KL 18.25

1 Hljómskálinn 
Sigtryggur er 
uppáhaldsryþma-

smiðurinn minn og 
mér fi nnst hann ná 
þessum karakteríska 
ryþma vel.

Á RÚV 

2 Dýralíf - Saga af 
fíl Þessir frábæru 
þættir voru í sýn-

ingu á RÚV. Ég græt 
þegar fílar deyja.

RÚV MÁN. KL 20.05

3 Attenborough 
– 60 ár í náttúr-
unni  Að skilja 

náttúruna, Atti er 
uppáhaldsafi  okkar 
allra!

ODDUR JÚLÍUSSON  LEIKARI

Get ekki án þess 
verið  „Ég horfi  ekkert 
á sjónvarp. Ég hef samt 
alltaf kveikt en án 
hljóðs. Einhverjar 
tíðnir berast frá 
rafmagninu í 
sjónvarpinu 
sem sefa hug-
ann og ég get 
hreinlega ekki án 
þess verið.“

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

Í KVÖLD KL. 21:40

VALDATAFLIÐ 
ER HAFIÐ
Þriðja serían um hið magnaða valdatafl í Westeros.ð
Þátturinn er sýndur á Íslandi og í Bandaríkjunum 

j g

með nokkurra klukkustunda millibili.
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PIZZAn ER STA RRI EN

AD

Rizzo PIZZAWILSONS
VISSIR

PIZZAn ER STA RRI EN Dominos PIZZAWILSONS
PIZZAn ER STA RRI EN hroa hattar PIZZAWILSONS
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Minna að fletta
meira að frétta
Frábært úrval afþreyingar, ferskar fréttir, 
fjölbreytt efnisval, myndrænt viðmót og 
færri flettingar. 

Þess vegna var visir.is kosinn besti frétta- 
og afþreyingarvefur ársins á Íslensku 
vefverðlaununum 2012.

F
ÍT

O
N

 /
 S

ÍA

Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn býður upp á margskonar
afþreyingu auk gífurlegs úrvals frétta. Vefurinn er léttur og
skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að finna það
efni sem leitað er að.“
 

BESTI FRÉTTA- OG
AFÞREYINGARVEFURINN 

Unnsteinn Manuel Stefánsson úr 
Retro Stefson syngur með hljóm-
sveitinni Sísí Ey á Sónar-hátíðinni 
í Barselóna í júní. 

„Ég er mjög spenntur. Ég hef 
farið til Barselóna og spilað en 
ekki á þessari hátíð,“ segir Unn-
steinn Manuel, sem söng einmitt 
með Sísí Ey á Sónar í Reykja-
vík fyrr á árinu við góðar undir-
tektir. Ólafur Arnalds, Samaris 
og Gluteus Maximus spila einnig 
á hátíðinni í Barselóna.

Unnsteinn Manuel heldur áfram 
tónleikaferð sinni með Retro Stef-
son á þriðjudaginn eftir níu daga 
pásu á Íslandi. Fyrst verður flogið 
til London en því næst til Austur-
Evrópu. Eftir spilamennsku í 

Þýskalandi og samanlagt fimm 
vikna tónleikaferð fer hann svo 
einn síns liðs á Sónar-hátíðina.

Nýlega greindi Viðskiptablað-
ið frá hagnaði Retro Stefson ehf. 
upp á 1,2 milljónir króna í fyrra, 
saman borið við tap upp á 6,3 
milljón ir árið 2011. „Ég er ótrúlega 
lítið inni í þessu,“ segir Unnsteinn 
um þessar tölur. „Allur peningur-
inn sem við fáum fer beint í flug, 
upptökur og græjur,“ segir hann. 
 - fb

Syngur með Sísí Ey á Sónar 
Unnsteinn Manuel Stefánsson syngur með Sísí Ey á Sónar-hátíðinni í Barselóna.

SYNGUR MEÐ SÍSÍ EY  Unnsteinn 
Manuel Stefánsson syngur með Sísí Ey í 
Barselóna.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

➜ Sónar-hátíðin í Barselóna 
verður haldin 13. til 15. júní. 
Kraftwerk og Pet Shop Boys 

spila á hátíðinni.

„Það er lagið Ready for the Floor með 
hljómsveitinni Hot Chip.“ 
Ása Baldursdóttir, dagskrárstjóri Bíós Paradísar.

MÁNUDAGSLAGIÐ

Tökur á fjórðu þáttaröð Lata-
bæjar eru nýhafnar í Garðabæ. 
Þrettán þættir verða teknir upp 
og að sögn Hallgríms Kristins-
sonar, yfirmanns kynningarmála 
og viðskiptaþróunar hjá Latabæ, 
er allt komið á blússandi siglingu. 
„Húsið er stútfullt. Það er ekki 
hægt að leggja nálægt því. Það 
eru 150 starfsmenn búnir að bæt-
ast við fyrir utan hefðbundið 
starfsfólk,“ segir hann. Tökurnar 
standa yfir fram í lok október en 
júlímánuður verður gefinn í sum-
arfrí. Eftirvinnsla fer svo fram 
hér á landi og líkast til verður 
þáttaröðin tilbúin í byrjun næsta 
árs.

Samkvæmt tölum frá Sigurði 
Stefánssyni, fjármálastjóra Lata-
bæjar, hafa um fjórir og hálfur 

milljarður króna streymt inn í 
íslenska hagkerfið frá eiganda 
þáttaraðarinnar, Turner Broad-
casting, síðastliðin tvö ár. „Það 
eru ofsalega margir sem koma að 
þessu og margfeldisáhrifin inn í 
hagkerfið eru gífurlega mikil. Ég 
veit ekki um neitt einstakt fyrir-
tæki sem er að koma með eins 
mikla fjárfestingu inn í landið 
og Turner Broadcasting. Þetta 
er mjög stórhuga fyrirtæki sem 
hefur miklar mætur á myndverinu 
okkar og sýnir það í verki.“

Íþróttaálfurinn Magnús Schev-
ing hefur verið duglegur undan-

farið við að kynna þriðju þátta-
röðina, sem er nýfarin í loftið í 
Bretlandi. Hún verður tekin til 
sýninga hér á landi á Stöð 2, í 
Bandaríkjunum og víðar um heim 
síðar í þessum mánuði. Á dögun-
um var Magnús staddur á sam-
komu á vegum bandarísku sjón-
varpsstöðvarinnar NBC í Los 
Angeles þar sem sumardagskráin 
var kynnt, þar á meðal Latabæjar-
þættirnir. Kryddpían Mel B heils-
aði upp á Magga, auk þess sem 
stjörnur á borð við Heidi Klum, 
Usher og Shakiru voru á svæðinu. 
 freyr@frettabladid.is

4,5 milljarðar króna 
í Latabæ frá Turner
Turner Broadcasting, eigandi Latabæjar, hefur eytt fj órum og hálfum milljarði 
króna í verkefnið hér á landi undanfarin tvö ár. Tökur á fj órðu þáttaröð eru hafnar.

TÖKUR HAFNAR  Tökur eru í fullum gangi á fjórðu þáttaröðinni af Latabæ í myndverinu í Garðabæ. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

„Það hefði verið viðeigandi miðað við 
umfang Eurovision að stílisti færi 
með en sú er ekki raunin í ár,“ segir 
búninga-og leikmynda hönnuðurinn 
Rebekka Ingimundardóttir, sem 
aðstoðar Eurovision-farann Eyþór 
Inga í fatavali á Eurovision. 

Nú styttist óðum í söngva keppnina 
frægu en Eyþór Ingi stígur á svið 
með lagið Ég á líf í undankeppninni 
16. maí. Íslenski hópurinn leggur af 
stað út á morgun og að þessu sinni 
fer enginn búningahönnuður með út. 
Það er tískufyrirtækið NTC sem sér 
um að klæða kappann en Rebekka 

vill engu ljóstra upp um sviðsfatnað-
inn sjálfan. „Ég er svokallaður ráð-
gjafi í ár. Eyþór verður úti í tólf daga 
og það er nauðsynlegt að hann sé 
vel klæddur á hverjum degi,“ segir 
Rebekka, sem býst við því að senda 
Eyþór út með minnismiða um hvað 
skuli klæðast á hverjum degi. „Ég 
er að undirbúa hann fyrir þetta en 
konan hans fer með og ég treysti á að 
hún komi honum í réttu fötin.“

Rebekka hefur áður unnið með 
Eurovision-förum og fór meðal út 
með Jónsa og Grétu Salóme í fyrra. 
Hún segir Eyþór Inga vera drauma-

verkefni búningahönnuðarins, 
þar sem hann sé óhræddur við 
að fara út fyrir kassann 
í klæðaburði. „Hann er 
blanda af breskum hefðar-
manni og pönkara. Hann 
verður trúr sjálfum sér á 
sviðinu en hann er sjálf-
ur mjög meðvitaður og 
með miklar skoðanir á 
því hverju hann klæðist.“ 
 - áp

Eyþór verður trúr sjálfum sér á sviðinu
Rebekka Ingimundardóttir er ráðgjafi  Eyþórs Inga í fatavali í Eurovision.

➜ 13 dagar eru í lokakeppni 
Eurovision í Svíþjóð

Eftirlaunasjóður starfsmanna 
Hafnarfjarðarkaupstaðar

Ársfundur 2013

Ársfundur Eftirlaunasjóðs starfsmanna Hafnarfjarðarkaupstaðar  
2013 verður haldinn fimmtudaginn 23. maí  nk. kl. 16.00, í Hafnarborg, 
Strandgötu 34, Hafnarfirði.

Dagskrá
1. Venjuleg ársfundarstörf samkvæmt samþykktum sjóðsins
2. Önnur mál löglega upp borin
3. Sameining lífeyrissjóða
Allir sjóðfélagar sem og launagreiðendur og viðkomandi stéttarfélög 
eiga rétt til fundarsetu með málfrelsi og tillögurétti og eru þeir hvattir 
til að mæta.
Fundargögn verða afhent á fundarstað fyrir setningu fundarins.

Hafnarfirði,  3. maí  2013
Stjórn Eftirlaunasjóðs starfsmanna Hafnarfjarðarkaupstaðar

Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar

Ársfundur 2013
Ársfundur Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar 2013, verður 
haldinn miðvikudaginn 22. maí kl. 16.00 í húsakynnum BSRB að 
Grettisgötu 89, Reykjavík.

Dagskrá
1. Venjuleg ársfundarstörf samkvæmt samþykktum sjóðsins

2. Önnur mál löglega upp borin

Allir sjóðfélagar sem og launagreiðendur og viðkomandi stéttarfélög eiga 
rétt til fundarsetu með málfrelsi og tillögurétti og eru þeir hvattir til að 
mæta.
Fundargögn verða afhent á fundarstað fyrir setningu fundarins.

Reykjavík, 2. maí 2013
Stjórn Lífeyrissjóðs stafsmanna Reykjavíkurborgar
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Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn býður upp á margskonar
afþreyingu auk gífurlegs úrvals frétta. Vefurinn er léttur og
skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að finna það
efni sem leitað er að.“
 

BESTI FRÉTTA- OG
AFÞREYINGARVEFURINN 

➜ Ný Latabæjar-sjónvarpsmynd verður hugsanlega tekin 
upp í byrjun næsta árs. Turner Broadcasting 

hefur gefið grænt ljós á verkefnið. 

LEYND YFIR FATA-
VALINU  Rebekka 
Ingimundardóttir er 
ráðgjafi Eyþórs Inga 
í fatavali. Hún segir 
hann vera blöndu af 
breskum hefðar-
manni og pönkara.  



JEPPADEKK



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið

„... HEILLAÐI MIG  
... GER SAMLEGA  
UPP ÚR SKÓNUM.“
The Guardian
 

NÝ
KILJA

1 Keyptu saman í matinn í morgun 
2 Bílstjórinn yfi rbugaði farþegann 
3 Deilan um Vatnsenda: „Þetta 

splundraði bara fj ölskyldunni“  
4 Versluðu saman í Krónunni í morgun 
5 Spiluðu í Saturday Night Live 
6 Flugdólgur handtekinn á Akureyri 
7 Vonast til að ný ríkisstjórn geri allt til 

að koma álverinu í Helguvík í gang 

Fjölmenn útför
Ljósmyndarinn Ingólfur Júlíusson 
var kvaddur við fjölmenna athöfn 
sem fram fór í Silfurbergi í Hörpu á 
laugar dag. Allsherjargoðinn Hilmar 
Örn Hilmarsson stýrði athöfninni og 
vakti lagavalið mikla athygli gesta. 
Meðal þeirra laga sem ómuðu voru 
One of These Mornings með Moby, 
The Last Beat of My Heart með 
Siouxsie and the Banshees, 
Ohne Dich með Ramm-
stein og lagið When I 
Think of Angels sem 
Ellen Kristjáns-
dóttir söng. Ing-
ólfur greindist 
með bráða-
hvítblæði í 
byrjun októ-
ber á síðasta 
ári og lést 
hinn 22. apríl. 
Hann lætur eftir 
sig eiginkonu og 
tvær dætur.  
 - sm

Trendaði á Twitter
Íslenska hljómsveitin Of Monsters 
and Men tók enn eitt skrefið á 
framabrautinni um helgina þegar 
hún flutti tvö lög í gamanþættinum 
fornfræga Saturday Night Live á 
NBC. Meðal annars komst sveitin á 
listann yfir helstu umræðuefnin, eða 
„trendin“, á Twitter þetta kvöldið, auk 
þess sem vefur tónlistartímaritsins 
Rolling Stone sagði að hún hefði 
svifið léttilega í gegnum smellinn 

Little Talks, en 
seinna lagið 
sem sveitin tók 
var Mountain 

Sound. Var 
forsöngvur-
unum 
Nönnu 
Bryndísi 
og Ragnari 

sérstaklega 
hrósað fyrir 
raddanir, sem 

voru sagðar 
líkt og hunang 
áheyrnar.  - þj
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Listahátíð
í Reykjavík

Upplifum Listahátíð

Dansar í Eldborg
@ Harpa, Eldborg — 24. & 25. maí — frá kr. 3.000

Vessel Orchestra
@ Miðbakki við Reykjavíkurhöfn — 17. maí — enginn aðgangseyrir

Listahátíð í Reykjavík 
17. maí — 2. júní

Öll dagskráin og miða-
sala á www.listahatid.is

Rýmin & skáldin i—vi
@ Borgarbókasöfnin — 21. maí til 1. júní
kr. 2.000

LeLeLeikikiðið í mmyryryrkrii
@@ Harpa, Norðurljós —  22. maí — krkr. 44.202000

Shostakovich—áskorunin
@ Harpa, Norðurljós —  2. júní 
kr. 2.000 / 6.800

Bang on a Can — All Stars
@ Harpa, Eldborg —  17. maí — kr. 4.800

Lúðurhljómur í skókassa
@ Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhús 
Opnar 18. maí

Diana Damrau & Xavier de Maistre
@ Harpa, Eldborg —  2. júní — frá kr. 3.200
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