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V erkefnið var að hanna hlut til að bera fram fingramat í veislum.  Ég velti fyrir mér hvernig það sem við berum fram er í laginu og tók 
kúluformið fyrir en oftast setjum við 
mat sem rúllar til og frá ofan í skál. Ég hannaði disk með kúlulaga holum 
sem hægt er að raða matnum í og leika þannig með liti og munstur,“ út-
skýrir Embla Sigurgeirsdóttir, einn níu 
nemenda Myndlistaskólans í Reykjavík 
sem nú ljúka tveggja ára námi í Mótun. 
Lokaverkin unnu þau í samvinnu við 
finnska hönnunarfyrirtækið Tonfisk.Eigandi Tonfisk, Brian Keaney, hitti 
nemendurna og lagði þeim línurnar 

fyrr í vetur. 
Hann kom 
einnig á 
lokayfir-
ferð nám-
skeiðsins 
og dæmdi 
verkin. 

„Við 
erum ekki 

búin að fá umsögnina en það gæti komið til þess að eitthvert verkanna 
yrði valið til framleiðslu hjá fyrir-tækinu,“ útskýrir Embla. Hún segir þó 
ekki að samkeppni hafi ríkt í hópnum í
vetur þrátt fyrir það

FINGRAMAT Í FORMÍSLENSK HÖNNUN  Embla Sigurgeirsdóttir er einn níu nemenda sem útskrifast 

úr Mótun við Myndlistaskóla Reykjavíkur. Nemendur unnu verkin í samstarfi 

við finnska hönnunarfyrirtækið Tonfisk.

EUROVISION-VIKANEurovision-vikan er runnin upp. Annað kvöld verður 
fyrri hluti undankeppninnar sýndur en Eyþór Ingi 
treður upp í seinni riðli á fimmtudagskvöld. Hann 
verður númer átta í röðinni. Aðalkeppnin fer fram 
í Malmö Arena laugardaginn 18. maí. 
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Miklaborg kynnir: Einstaklega 
glæsilegt og vel skipulagt 256 
fm. einbýlishús á vinsælum 
stað í Kórahverfinu. OPIÐ HÚS 
AÐ GNITAKÓR 3, 14. maí frá kl. 
17-18.

Húsið er teiknað af Vektor og 
sá Oddgeir Þórðarson, arki-
tekt hjá Go-Form, um alla 

innanhússhönnun. Innréttingar eru 
sérsmíðaðar. Lýsing hönnuð af 
Lumex Garðu i h ð
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Einstaklega glæsilegt hús

Landmark leiðir þig heim!
* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!
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Könnuðu öryggi
Bandarískir leiðsögumenn könnuðu 
um helgina öryggi og aðstæður til 
uppbyggingar skíðaferðaþjónustu í 
Fljótum. Fluguveiðimönnum yrði sinnt 
á sumrin en skíðafólki á veturna. 6
Sér til lands  Formenn Framsóknar-
flokks og Sjálfstæðisflokks hafa 
fundað stíft síðustu daga. Að sögn 
Svanhildar Hólm náðist nokkur 
árangur um helgina. 2
Biðja um frið  Amanda Berry, Gina 
DeJesus og Michelle Knight, sem 
frelsaðar voru nýverið úr kynlífs-
ánauð í Cleveland í Bandaríkjunum, 
báðu í gær um frið til að jafna sig. 6
Friðsöm valdaskipti  Flest bendir 
til að Nawaz Sharif taki við embætti 
forsætisráðherra í Pakistan. 8

SKOÐUN Mannúðlegri viðbrögð við 
fíknivandamálum. Lækningar fremur en 
refsingar, skrifar Guðmundur Andri.  13

MENNING Danshópurinn Flying 
Steps sýnir breikdans í Eldborgarsal 
Hörpu í júní.  30

SPORT Hermann Hreiðarsson 
er þegar búinn að endurskrifa 
þjálfarasöguna í Eyjum.  26
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SPJALDTÖLVUR FYRIR SUMARIÐ
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59.990

HEILBRIGÐISMÁL Ein af hverjum 
fimm konum sem mæta í viðtal í 
mæðravernd hefur upplifað heim-
ilisofbeldi. Þetta segir Ástþóra 
Kristinsdóttir ljósmóðir, sem er í 
hópi heilbrigðisstarfsmanna sem 
hafa þróað verklagsreglur sem 
fela í sér reglubundna skimun 
fyrir heimilisofbeldi meðal barns-
hafandi kvenna. 

„Það er því miður mjög algengt 
að konur eigi einhverja sögu um 
ofbeldi. Það er talað um að það sé 
um ein af hverjum fimm konum 
á meðgöngu sem hefur einhvern 
tímann verið í slíku sambandi. 
Þessar tölur eru hrikalegar og 

þetta er hlutur sem við verðum 
að hjálpa konum að taka á. Rann-
sóknir sýna einnig að 30 prósent 
kvenna sem upplifa heimilis-
ofbeldi upplifa það í fyrsta skipti á 
meðgöngunni. Það má því segja að 
meðganga sé áhættuþáttur fyrir 
heimilisofbeldi.“

Verklagsreglurnar hafa verið í 
þróun síðan 2007 en þá var skip-
aður vinnuhópur fulltrúa Land-
spítalans, Háskóla Íslands og Mið-
stöðvar mæðraverndar sem hafði 
það hlutverk að semja klínískar 
leiðbeiningar um mat og viðbrögð 
við ofbeldi í nánum samböndum. 
Reglurnar voru tilbúnar á síðasta 

ári og að sögn Ástþóru hafa lang-
flestar ljósmæður tekið þær upp. 

Ástþóra hefur, ásamt Páli Bier-
ing, geðhjúkrunarfræðingi og 
lektor, og Valgerði Lísu Sigurðar-
dóttur ljósmóður, haldið námskeið 
fyrir heilbrigðisstarfsfólk. „Það 
reynist oft erfitt fyrir heilbrigðis-
starfsfólk að spyrja þessara spurn-
inga. Starfsfólk þarf líka að vera 
vel að sér varðandi hvernig best 
sé að hjálpa konunum og hvaða 
úrræði séu í boði.“

Mismunandi er hvenær ljós-
mæður spyrja barnshafandi konur 
um ofbeldi en það er aldrei gert 
nema þær séu án maka í viðtalinu. 

Ýmis úrræði eru í boði bæði 
innan heilsugæslunnar og á vegum 
félagasamtaka. „Með því að spyrja 
erum við að opna fyrir að það sé 
ekki eðlilegt að vera í svona sam-
bandi og að það sé í lagi að tala um 
það við einhvern.“ - hó

Fimmta hver barnshafandi 
kona hefur orðið fyrir ofbeldi
Tekin hefur verið upp reglubundin skimum fyrir heimilisofbeldi hjá konum sem mæta í mæðraskoðun á 
heilsugæslustöðvum. Hrikalegar tölur, segir ljósmóðir. Meðganga er áhættuþáttur fyrir heimilisofbeldi.

Bolungarvík 5°  NA 9
Akureyri 6°  NA 6
Egilsstaðir 6°  NNA 6
Kirkjubæjarkl. 12°  N 5
Reykjavík 10°  NNA 7

Bætir í vind    á landinu í dag, bjart með 
köflum suðvestanlands en annars skýjað 
að mestu og dálítil rigning norðan og 
austan til. 4

Skima fyrir ofbeldi
Ljósmæður spyrja konur sem 
komu í mæðraskoðun hvort þær 
hafi orðið fyrir ofbeldi. Það er 
þó ekki gert að makanum við-
stöddum. Svari konur játandi er 
bent á hvaða úrræði séu í boði. 

SJÁVARÚTVEGUR „Ég tel öruggt 
að alvarlegt slys sé aðeins tíma-
spursmál,“ segir Ásgeir Ragnars-
son, sem gerir út strandveiðibát-
inn Snúlla SH 
frá Grundar-
firði. Ásgeir 
og sonur hans 
fengu á sig brot 
á fyrsta degi 
strandveið-
anna. Hann 
segir ekkert 
sjó veður hafa 
verið þennan 
dag en ef einn 
fari á sjó þá fylgi hinir á eftir. 

Landhelgisgæslan hvatti sjó-
farendur í síðustu viku til að 
gæta fyllsta öryggis. Tilkynnt 
hafði verið um tvö óhöpp þar sem 
skipverja tók út af strandveiði-
báti. Báðum skip verjum tókst að 
komast aftur um borð. Staðfest 
fékkst hjá Gæslunni að veður var 
vont þegar óhöppin urðu.

  - shá / sjá síðu 4

Uggandi vegna strandveiða:

Tímaspursmál 
hvenær illa fer

ÁSGEIR 
RAGNARSSON

ÍÞRÓTTIR Sir Alex Ferguson, sigursælasti 
knattspyrnustjóri í sögu enska fótboltans, 
stýrði Manchester United til sigurs í  síðasta 
heimaleik sínum í gær. Að leik loknum 
tók hann við enska meistarabikarnum og 
kvaddi síðan stuðningsmenn liðsins sem 
hann hefur stýrt frá árinu 1986.

Útvarpsmaðurinn Sigurður Hlöðversson 
er einn harðasti aðdáandi liðsins á Íslandi. 
Sigurður sótti leikinn í gær og segir að upp-
lifunin hafi verið mögnuð. „Þetta er ein 
besta upplifun sem ég hef átt á fótboltavelli. 
Ég hef komið á þennan völl hátt í 30 sinnum 

og þetta er jafnvel hápunkturinn. Þetta 
er það sem hefur komist næst upplifun-
inni að sjá liðið verða Evrópumeistara 
árið 1999,“ segir Sigurður og játar að það 
hafi verið sérstakt að kveðja Ferguson.

„Efst í huga eru þakklæti og virðing. 
Þetta er erfitt en menn hafa lengi vitað að 
það væri að styttast í þessi endalok. 
Svo er gleðilegt að Ferguson hætti 
sem sigurvegari,“ segir  Sigurður, 
sem hefur ekki  áhyggjur af því 
að gengi liðsins muni dala í kjöl-
farið. - mþl / sjá síðu 24

Sigursælasti knattspyrnustjóri í sögu enska fótboltans yfirgefur sviðið:

Magnað að kveðja Alex Ferguson

RÍKIDÆMI  Sir Alex Ferguson stillti sér upp með barnabörnum sínum ellefu að loknum kveðjuleik sínum í gær. Hann ætlar að 
gefa sér meiri tíma til að verja með fjölskyldu sinni nú þegar knattspyrnustjóraferlinum er lokið. NORDICPHOTOS/GETTY

SIGURÐUR 
HLÖÐVERSSON
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   Ég 
held að við 

séum 
loksins 

farin að sjá 
fyrir 

endann á 
þessu.

Svanhildur Hólm Valsdóttir, 
aðstoðarmaður formanns 

Sjálfstæðisflokksins

STJÓRNMÁL Farið er að sjást til lands í 
stjórnarmyndunarviðræðum Framsóknar-
flokksins og Sjálfstæðisflokksins en form-
legar viðræður hafa staðið yfir frá því 
sunnudaginn 5. maí. Þetta segir Svan hildur 
Hólm Valsdóttir, aðstoðarmaður Bjarna 
Benediktssonar, formanns Sjálfstæðis-
flokksins.

„Ég held að við séum loksins farin að sjá 
fyrir endann á þessu,“ segir Svanhildur og 
bætir við að hún eigi frekar von á því að 
viðræðunum ljúki í þessari viku.

Þeir Bjarni og Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson, formaður Framsóknarflokksins, 

funduðu alla helgina um stjórn-
armyndunina ásamt aðstoðar-
mönnum sínum. Í gær var fundað 
fram á kvöld á ótil greindum 
stað á Suður landi og stóð til að 
hefja viðræður aftur snemma í 
dag. Segir Svanhildur að nokkur 
árangur hafi náðst um helgina.

Síðdegis í dag mun þing flokkur 
Sjálfstæðisflokksins funda í Val-
höll um gang viðræðnanna en 
ekki hefur verið skipulagður 
þingflokksfundur hjá Fram-
sóknarflokknum.  -mþl

Eva Laufey, ertu búin að vera 
með bókina lengi í maganum?
„Já, hún var sérlega góð í magann.“
Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir ætlar að 
skrifa matreiðslubók í sumar en hún hefur 
haldið úti matarblogginu evalaufeykjaran.
com í þrjú ár.

ÖRYGGISMÁL „Alvarlegum slysum 
á leiksvæðum hefur fjölgað mjög 
á undanförnum þremur árum á 
tímum sparnaðar, einkum á leik-
skólalóðum. Sem betur fer hafa 
ekki orðið höfuðáverkar en dæmi 
eru um að börn hafi lærbrotnað á 
leikskólalóð. Milta sprakk í dreng 
við fall úr leiktæki á grunnskóla-
lóð. Undir lagið var ekki rétt og 
alltof þunnt. Börn hafa líka lær-
brotnað.“ Þetta segir Herdís L. 
Storgaard, starfsmaður landlækn-
isembættisins, en Herdís hefur um 
árabil barist fyrir bættu öryggi á 
leiksvæðum. 

Samkvæmt upplýsingum Um-
hverfis stofnunar var í fyrra gerð 
reglubundin árleg aðal skoðun 
af faggiltum aðila á aðeins 10 
prósentum leiksvæða allra leik- 
og grunnskóla landsins. Fram-
kvæma á yfirlitsskoðun daglega 
þar sem hættur eru fjarlægðar. 
Rekstrar skoðun á að framkvæma 
 fjórum sinnum ári af viðhaldsdeild 
ábyrgðaraðila.

Mörgum rekstrar aðilum þykir 
yfirlitsskoðun og rekstrar skoðun 
nægja, að því er Katrín Hilmars-
dóttir, sérfræðingur Umhverfis-
stofnunar, greindi frá í Frétta-
blaðinu í síðustu viku. 

Herdísi finnst að rýmka megi 
reglurnar um skoðun leiksvæða. 
„Mér finnst í lagi að framkvæma 
aðalskoðun sjaldnar en einu sinni 
á ári þegar menn hafa sýnt fram á 
að allt sé komið í lag. Ákvæðið um 
aðalskoðun var sett í reglugerðina 
um leiktæki og leiksvæði vegna 
þess að menn létu ekki fram-
kvæma rekstrarskoðun. Mönnum 
hafa þótt kröfurnar íþyngjandi 
en sveitarfélögin verða að átta sig 

á að þau borga ekki kostnaðinn 
vegna slysa. Hann er greiddur úr 
sameiginlegum sjóðum.“

Þörf er á samræmdri rekstrar-
skoðun leiksvæða, að mati Her-
dísar. „Það er mjög misjafnt 
eftir sveitarfélögum hversu vel 
rekstrar skoðun er framkvæmd. 
Það þyrfti að útbúa gátlista  þannig 
að þetta yrði sambærilegt um allt 
land. Ef rekstrarskoðun er fram-
kvæmd á réttan hátt er í raun 
óþarfi að framkvæma hana fjórum 
sinnum á ári á milli aðalskoðana.“

Herdís kveðst hafa fengið þau 
svör hjá umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytinu að endurskoða eigi 
reglugerðina um öryggi leiksvæða 
um leið og gefin hafi verið út 
öryggishandbók fyrir sundstaði í 
haust. „Þá þarf einnig að taka tillit 

til þeirra nýjunga sem hafa orðið. 
Það eru komin mörg innanhússleik-
svæði sem engin reglugerð nær til. 
Það hafa orðið slys á  þessum stöð-
um.“  ibs@frettabladid.is
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framkvæma aðalskoðun 
sjaldnar en einu sinni á 

ári þegar 
menn hafa 

sýnt fram á 
að allt sé 

komið í lag. 
Herdís L. Storgaard 

starfsmaður 
Landlæknis

Börn lenda oftar í 
alvarlegum slysum 
Milta sprakk í dreng við fall úr leiktæki á grunnskólalóð. Undirlagið of þunnt, 
að sögn Herdísar L. Storgaard, starfsmanns landlæknisembættisins. Þörf á sam-
ræmdri rekstrarskoðun sveitarfélaga. Umhverfisráðuneytið endurskoðar reglugerð.

LEIKSVÆÐI  Herdís L. Storgaard segir möl til sölu sem ekki uppfylli vottanir. Sveitar-
félög telji sig vera að kaupa rétta öryggismöl. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

BANGLADESS, AP Ríkisstjórn Bangla-
dess ætlar að stofna nefnd um 
 hækkun lágmarkslauna í gríðar-
stórum fataiðnaði þar í landi. 
 Nefndin mun svo leggja fram tillög-
ur að launum innan þriggja mánaða.

Kjör verkafólks í landinu eru mjög 
bág þrátt fyrir mótmæli árið 2010 
sem urðu til þess að vikulaun voru 
hækkuð um 80 prósent í 4.591 krónu.

Rúmlega tvær vikur eru liðnar 
frá því að átta hæða fataverksmiðja 
hrundi til grunna með þeim afleið-
ingum að meira en 1.100 manns 
 létust. Húsið hafði verið hækkað 
um þrjár hæðir án þess að tilskilin 
leyfi hefðu fengist. Of þungum fram-
leiðslutækjum var svo komið fyrir á 
efstu hæðunum með fyrrgreindum 
afleiðingum. Enn finnast rotnandi, 
illa leikin lík sem erfitt er að bera 
kennsl á.

Hryllingurinn hefur orðið til þess 

að ráðuneyti mála sem  tengjast text-
íliðnaði í Bangladess hefur gripið 
til ýmissa aðgerða, meðal annars 
að rannsaka ástand fataverksmiðja 

í landinu. Nú þegar hefur 22 verk-
smiðjum verið lokað tímabundið 
vegna óuppfylltra öryggiskrafna. 

 - bþh

Tveimur vikum eftir hrun fataverksmiðju í Bangladess finnast rotnuð lík:

Ætla að hækka laun verkafólks

RÚSTIR EINAR  Húsið var átta hæðir og hýsti margar fataverksmiðjur sem fram-
leiddu föt fyrir nokkur helstu merki heims. NORDICPHOTOS/AFP

KVIKMYNDIR Indverskur kvik-
myndaframleiðandi ætlar að koma 
til Íslands og taka upp hluta af 
endurgerð vinsællar Bollywood-
myndar í lok mánaðarins. Kvik-
myndin, sem nefnist Brindav-
anam, var fyrst gerð árið 2010 og 
gekk vel. Times of India greinir 
svo frá.

Hingað til lands koma indversk-
ar kvikmyndastjörnur og taka upp 
lag og atriði. Dagskráin gerir ráð 
fyrir að aðalstjörnur myndarinnar 
komi hingað 21. maí og dvelji í tíu 
daga á meðan tökur standa yfir.

Ísland hefur undanfarin ár orðið 
vinsæll tökustaður meðal banda-
rískra Hollywood-kvikmyndavera 
en áhugi Bollywood er nýmæli.

 - bþh

Bollywood-mynd á Íslandi:

Koma hingað í 
fyrsta sinn

FERÐAÞJÓNUSTA Ríkisskattstjóri 
ætlar að nýta lokunarheimildir 
sem embættið fékk með lögum í 
vor á gistiheimili sem ekki hafa 
tilskilin leyfi fyrir rekstri gisti-
þjónustu í ferðamannaiðnaði. 
Fréttastofa Stöðvar tvö greindi 
frá þessu í gærkvöldi.

Samtök ferðaþjónustunnar 
hafa undanfarin ár gagnrýnt 
harðlega aðgerðarleysi stjórn-
valda í þessum málum og meðal 
annars bent á fjölda leyfislausra 
gistirýma. Erna Hauksdóttir, 
framkvæmdastjóri samtakanna, 
segir fjölda leyfislausra íbúða í 
miðbænum hlaupa á hundruðum.

Eftirlit með gistirýmum er 
ekki í forgangi hjá lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu. - bþh

Nýta nýtilkomnar heimildir:

Herða á eftirliti 
með gistihúsum

BAREIN Bandaríkjaher mun fara fyrir heræfingum 41 ríkis á Persaflóa 
næstu vikur. Æfa á viðbrögð við hugsanlegum íhlutunum Íran í olíu-
flutninga um Hormússund. Manama, höfuðborg Barein, verður mið-
stöð æfinganna en þar hefur Bandaríkjaher varanlega herstöð.

Íranar hafa hótað því að hafa áhrif á olíuflutninga ef Vesturlönd 
hættu ekki að gagnrýna kjarnorkuáætlanir þeirra. Þá hafa Íranar lagt 
áherslu á að efla sjóflota sinn. - bþh

Bandaríkjaher fer fyrir heræfingum á Persaflóa:

41 ríki tekur þátt í heræfingum

MÁTTURINN SÝNDUR  Heræfingarnar á Persaflóa eiga að standa til 30. maí.
 NORDICPHOTOS/AFP

Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins fundar um gang stjórnarmyndunarviðræðnanna í dag:

Stjórnarmyndun gæti lokið í þessari viku

SIGMUNDUR 
DAVÍÐ GUNN-
LAUGSSON

BJARNI 
BENEDIKTSSON

SPURNING DAGSINS
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„... krakkarnir  
flottir og  
trúverðugir,  
atburðarásin  
er hröð og töff 
og bókin öll  
hin skemmti-
legasta.“
Anna Lilja Þórisdóttir
Morgunblaðið

SJÁVARÚTVEGUR Úthafskarfaver-
tíðin lofar góðu samkvæmt fyrstu 
fréttum á miðunum á Reykjanes-
hrygg. Veiðarnar hófust á mið-
nætti í gær og þegar stundin rann 
upp voru 12 íslenskir frystitog arar 
komnir á miðin. Fjöldi erlendra 
skipa er einnig á miðunum við 200 
mílna lögsögumörkin, þar sem veið-
in er jafnan best í upphafi vertíðar. 

Á heimasíðu HB Granda segir 
frá því að fjögur skip  fyrirtækisins 
eru á veiðum. Að sögn Heimis Guð-
björnssonar, skipstjóra á Helgu 

Maríu AK, var aflinn í fyrsta 
holli 20 tonn af karfa eftir að hafa 
 dregið í tólf tíma. Það gera 1,5 tonn 
á togtímann, en menn er sáttir við 

 tonnið. Aflabrögð eru því prýðileg 
og lofa góðu.

Að sögn Heimis hafa einir 15 
rússneskir togarar, fjórir til fimm 
spænskir og svipaður fjöldi fær-
eyskra og norskra togara verið á 
veiðisvæðinu við lögsögumörkin, 
en þær upplýsingar segist Heimir 
hafa fengið hjá rússneskum skip-
stjóra í fyrradag.

Heimir segir karfann sem veiðist 
vera ágætan, og mest sé um milli-
stóran karfa en einnig verði vart 
við smærri karfa í bland.  - shá

Fjölþjóðlegur floti fiskiskipa á Reykjaneshrygg við úthafskarfaveiðar:

Úthafskarfavertíðin lofar góðu

HELGA MARÍA AK  Fjögur skip frá HB 
Granda eru á miðunum.  MYND/HBGRANDI

STJÓRNSÝSLA Frá því að útgáfa á 
rafrænum skilríkjum hófst fyrir 
fimm árum hafa yfir 350 þúsund 
slík skilríki verið framleidd. Tæp 
90% Íslendinga 15 ára og eldri 
geta því nýtt sér rafræn skilríki 
og næstum helmingur þessa hóps 
hefur þegar virkjað þau. 

Meirihluti innlendra þjónustuað-
ila sem bjóða persónubundna þjón-
ustu á netinu nýta rafræn skilríki 
við innskráningu. Alls bjóða yfir 
120 innlendir og 40 erlendir þjón-
ustuaðilar viðskiptavinum þessa 
þjónustu; bankar, tryggingarfélög, 
lífeyrissjóðir, auk fjölmargra opin-
berra aðila.  - shá

Aukið öryggi á netinu:

Um 350 þúsund 
rafræn skilríki

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
gefið út ákæru á hendur tví-
tugum manni fyrir að brjóta kyn-
ferðislega gegn pilti sem þá var 
sautján ára gamall.

Manninum er gefið að sök að 
hafa tælt unglingspiltinn til ann-
arra kynferðismaka en samræðis 
með því að lofa honum gjöfum 
– meðal annars afnotum af bíl, 
samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins.

Málið verður tekið fyrir í Hér-
aðsdómi Reykjaness 15. maí.  - sh

Lofaði afnotum af bíl:

Ákærður fyrir 
að tæla ungling

ÖRYGGISMÁL „Ég tel öruggt að 
alvarlegt slys sé aðeins tímaspurs-
mál. Margir sjómenn deila  reyndar 
þessari skoðun,“ segir Ásgeir 
Ragnars son, sem gerir út strand-
veiðibátinn Snúlla SH frá Grundar-
firði, sem telur að fyrirkomulag 
strandveiða feli í sér mikla hættu 
og því verði að breyta. Ásgeir og 
sonur hans, Heimir Þór, fengu 
brot á  bátinn á fyrsta degi strand-
veiða með þeim afleiðingum að 
tvær rúður brotnuðu í stýrishúsi 
bátsins. „Það var ekkert sjóveður 
þennan dag en allir ruku á sjó til að 
ná sinni sneið. Það mun bátur, eða 
bátar, fara niður einhvern daginn af 
því að menn eru að keppa. Ef einn 
fer á sjó, þá fylgja hinir á eftir,“ 
segir Ásgeir sem vísar til þess að 
strandveiðar eru sóknarkerfi, oft 
kallaðar ólympískar veiðar, þar sem 
allir strandveiðibátar keppa um að 
veiða fyrir fram úthlutaðan afla 
innan hvers svæðis, en landinu er 
skipt í fjögur veiðisvæði. 

Landhelgisgæslan sendi frá sér 
tilkynningu á miðvikudag þar sem 
sjófarendur voru eindregið  hvattir 
til að gæta fyllsta öryggis. Tvö 
óhöpp voru tilkynnt með stuttu 
millibili þar sem skipverja hafði 
tekið út af strandveiðibáti. Í bæði 
skiptin tókst viðkomandi að komast 
með naumindum um borð aftur, en 
það fékkst staðfest hjá Gæslunni að 
vont veður var þegar óhöppin urðu. 

Örn Pálsson, framkvæmdastjóri 
Landssambands smábátaeigenda, 
segir að tillit til þessa hafi verið 
tekið í frumvarpi um stjórn fisk-
veiða sem dagaði uppi í þinginu 

nýlega. Þar voru hugmyndir uppi 
um að sjómenn gætu valið sér daga 
í maí og júní til að létta af þess-
ari hættu. „Þetta er alltaf hættan í 
svona veiðum. Menn freistast til að 
fara á sjó í tvísýnu en fyrst og síðast 
gildir alltaf sú grundvallarregla að 
menn fari ekki á sjó nema aðstæður 
leyfi það, segir Örn. Hann bætir þó 
við að slík aðgerð leysi ekki vand-
ann. Menn gætu geymt sér daga 
vegna aðstæðna, til dæmis á fisk-
mörkuðum og lent í harðri sókn ef 
dagar safnast upp í lok tímabils.

Ásgeir nefnir eins konar skyndi-
lokanakerfi í strandveiðunum, 
þegar hann er inntur eftir þeim 
breytingum sem sjómenn ræða sín 
á milli. „Það má setja viðmið, vind-

styrk, ölduhæð eða annað á viðkom-
andi svæði, sem ákvarðar hvort 
mönnum er hleypt á sjó. Ég held að 
það verði einhver að geta stjórnað 
þessu, þó að ég geti ekkert sagt um 
hvernig því eftirliti væri best fyrir 
komið,“ segir Ásgeir.

 svavar@frettabladid.is

Óttast mannskaða ef 
kerfi stendur óbreytt  
Sjómenn telja aðeins tímaspursmál hvenær slys verður hjá strandveiðiflotanum. 
Segja fyrirkomulag veiðanna fela í sér að sjómenn tefla á tvær hættur til að ná 
takmörkuðum afla. Breytingar í frumvarpi um stjórn fiskveiða dagaði uppi.

BROTIÐ OG BRAMLAÐ  Ásgeir situr hér í bát sínum Snúllu áður en viðgerð hófst. 
Rúðurnar brotnar og sjóskemmdir miklar. Þrír aðrir bátar fengu á sig brot þennan 
dag. MYND/TÓMAS KRISTJÁNSSON 

   Það var ekkert sjó-
veður þennan dag en allir 

ruku á sjó til að ná sinni 
sneið. Það mun bátur, eða 
bátar, fara niður einhvern 

daginn af því að menn eru 
að keppa. 

Ásgeir Ragnarsson sjómaður

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Miðvikudagur
Hægur vindur en strekkingur með 
SA-ströndinni.

NORÐANÁTT  og kólnandi veður verður á landinu næstu daga. Dálítil úrkoma fellur 
norðan- og austanlands í dag og á morgun en á miðvikudag verður úrkomulaust og 
víða bjart veður þótt líklega verði heldur skýjað norðaustan til.
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LÖGREGLUMÁL Vatnið í Kópavogslæk og í settjörn milli Kópavogs og 
Breiðholts varð hvítt um helgina. Lögreglan hefur málið til rann-
sóknar en er engu nær.

Í fyrstu beindist grunurinn að bensínstöð í nágrenninu en það var 
svo afráðið að mengun frá stöðinni kynni að hafa litun vatnsins í för 
með sér. Þorvaldur Sigmarsson, varðstjóri hjá lögreglunni á höfuð-
borgarsvæðinu, sagði í kvöldfréttum RÚV í gærkvöldi að embættið 
kynni engar skýringar á málinu.

Nýverið var samþykkt í Kópavogsbæ að kanna hvort hægt væri að 
sleppa fiskum og seiðum í lækinn. Íbúi sem vísir.is hafði samband við 
í gær var þó á því að sinna þyrfti svæðinu betur áður en áform um 
fiskeldi fengju fram að ganga. - bþh

Kópavogslækurinn varð mjólkurhvítur um helgina:

Lögregla rannsakar lækinn

HVÍTT VATN  Vatnið í læknum varð hvítt um helgina. Engar skýringar hafa fundist á 
lituninni.

LÖGREGLUMÁL Heildarfjöldi verk-
efna hjá sérsveit lögreglunnar 
á síðasta ári var 3.593. Þar af 
voru vopnuð útköll sjötíu og tvö 
 talsins. Vopnaútköllin eru því 
talsvert fleiri en árið á undan 
þegar sérsveitin fór í sextíu 
og þrjú vopnuð útköll. Flestar 
 beiðnir til sérsveitarinnar bárust 
frá ávana- og fíkniefnadeild lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu, 
eða tuttugu og sjö skipti.

Skotvopnatilkynningar sem 
bárust sérsveitinni voru þrjátíu 
og í tuttugu og sjö skipti var til-
kynnt um manneskjur með hnífa 
eða önnur eggvopn.  - mlþ

Talsverður fjöldi vopnamála:

Sérsveitin 72 
sinnum vopnuð 
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Á námskeiðinu sökkva nemendur sér í sérstakt gagnvirkt umhverfi þar sem þeim er sýnt hvernig 
á að skanna, prófa, hakka inn og vernda sitt eigið umhverfi/kerfi. Í þessu umhverfi fá nemendur 
djúpa þekkingu og hagnýta reynslu sem þeir geta nýtt í sínu raunumhverfi.
 
Námskeiðið er ætlað þeim sem starfa við upplýsingaöryggi, öryggisfulltrúa, öryggissérfræðinga, 
kerfisstjóra og alla þá sem er umhugað um öryggi innviða netkerfa sinna. 
Kennari: Wayne Burke, trainer of the year hjá EC-Council 2012. 
Kennt: kl. 9–16

 
Sérstakur aukapakki fylgir þessu fyrsta námskeiði
1. Sex mánaða aðgangur að CEHv8 iLabs (Virtual Labs) – Verðmæti: um 24.000 kr.
2. „Second shot“ fyrir CEHv8 prófið – Verðmæti: um 59.000 kr.
3. Eins árs aðgangur að CEHv8 e-courseware – Verðmæti: um 13.000 kr.
4. FRÍTT á ráðstefnuna Hacker Halted Europe 2013 í Hörpu 7.–8. okt – Verðmæti: 90.000 kr.
5. Aukadagur (4 klst.) í Mobile Hacking að verðmæti 49.000 kr.

Á ráðstefnunni Hacker Halted Europe 2013 verða um 50 fyrirlesarar sem fjalla um allt það 
nýjasta er lýtur að öryggi í upplýsingatækni í dag. Í þessum hópi eru margir af færustu 
sérfræðingum heims og fjalla þeir um hætturnar sem steðja að upplýsingakerfum í dag 
og hvernig mögulegt er að bregðast við þeim. 

Þessi alþjóðlega ráðstefna er kjörinn vettvangur fyrir fagfólk í upplýsingatækni til að auka 
þekkingu sína ásamt því að hitta fjöldan allan af sérfræðingum sem allir eru til í að deila 
reynslu sinni af öryggi í upplýsingatækni.

HEIMSFRUMSÝNING: FYRST Í 
HEIMINUM TIL AÐ KENNA V8!

Í FYRSTA SINN Í EVRÓPU!

Ef þú ert að leita að vottun sem sýnir getu og reynslu þína í 
prófunum og styrkingum á tölvukerfum og tæknibúnaði 
því tengdu, þá er CEH klárlega efst á listanum. Frá því ég 
kláraði CEH námskeiðið hef ég miklu betri innsýn inn í 
hætturnar sem hakkarar geta valdið í nútíma tölvukerfum. 
Þessi þekking er mjög gagnleg við mat á öryggisógnum og 
hvernig hægt er að bregðast við þeim.“

Ólafur R. Rafnsson, Ráðgjafi, upplýsingaöryggi og 
upplýsingatækni, Partner hjá Capacent

Þessi fyrsta Evrópuráðstefna Hacker Halted mun verða sú 
besta sem haldin hefur verið í heiminum hingað til. Við 
verðum með marga af bestu fyrirlesurum heims á sviði 
upplýsingaöryggismála sem fjalla um það heitasta í dag.“

Eric Lopez, Director of Conference and Events at EC-Council

Nánari upplýsingar og skráning: 
promennt.is

Nánari upplýsingar og skráning: 
www.proconf-iceland.com
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FERÐAÞJÓNUSTA Verið er að undirbúa áætlun 
um móttöku á fluguveiðimönnum á sumrin og 
skíðamönnum á veturna í Fljótunum á Trölla-
skaga. Bandarískir leiðsögumenn með sér-
fræðiþekkingu á snjóflóðum hafa undanfarna 
daga dvalist í Fljótunum til að meta aðstæður 
og öryggi fyrir hugsanlega vetrarþjónustu.

„Þetta er búinn að vera draumur í mörg 
ár að koma upp þarna mikilli aðstöðu. Ég er 
búinn að vera í sjö ár að undirbúa ána til þess 
að gera þetta að einu miklu ævintýri,“ segir 
Orri Vigfússon, frumkvöðull úr Fljótunum. 
Bandarísku leiðsögumennirnir voru hér á 
vegum Orra sem vonar að hægt verði að koma 
upp fullnægjandi aðstöðu á allra næstu árum.

Leiðsögumennirnir köstuðu sér úr þyrlum 
hátt í hlíðum fjallanna fyrir ofan Siglufjörð 
og Ólafsfjörð og renndu sér niður á skíðum 
og snjóbrettum með tilheyrandi tilþrifum. 
Um aðferðir leiðsögumannanna til að kanna 
öryggið í fjöllunum segir Orri að svona séu 
athuganirnar gerðar erlendis. „Svona er þetta 
gert í Colorado og í vesturhluta Kanada þar 
sem svona ferðaiðnaður er stundaður.“

Orri segir svona ferðaþjónustu dýra en 
þeim mun stærri erlendis. „Þetta er fyrir þá 
sem geta borgað mikið fyrir. Það kostar auð-
vitað mikið að leigja tvær þyrlur allan dag-
inn. Það er samt lagt gríðarlega mikið upp úr 
öryggismálum.“ birgirh@frettabladid.is

UTANRÍKISMÁL
Nýtt stjórnmálasamband
Ísland hefur tekið upp stjórnmálasam-
band við Trínidad og Tóbagó. Fasta-
fulltrúar Íslands og Trínidad og Tóbagó 
hjá SÞ, Gréta Gunnarsdóttir og Rodney 
Charles, undirrituðu yfirlýsingu þess 
efnis.

MIKIL TÆKIFÆRI  Snjórinn í fjöllunum getur setið langt fram á sumar og segir Orri í því felast mörg tækifæri. 
Bandaríkjamennirnir ætla til dæmis að koma aftur um miðjan júní, skíða og veiða bleikju í Fljótaá. MYNDIR/ALEX FENLON

Könnuðu öryggi í Fljótunum
Bandarískir leiðsögumenn könnuðu öryggi og aðstæður til uppbyggingar skíðaferðaþjónustu í Fljótum. Sama 
ferðaþjónusta myndi sinna fluguveiðimönnum á sumrin en skíðafólki ferðast á tindinn með þyrlum á veturna.

BANDARÍKIN, AP Amanda Berry, Gina De-
Jesus og Michelle Knight, sem frelsaðar 
voru úr kynlífsánauð í Cleveland í Banda-
ríkjunum á mánudag, gáfu frá sér yfirlýs-
ingu í gær. Biðja þær um frið til að jafna sig 
en segjast jafnframt þakklátar fyrir þann 
gríðarlega stuðning sem þær hafa fundið.

„Ég er rosalega hamingjusöm yfir því að 
vera komin heim. Ég vil þakka fyrir allan 
stuðninginn sem ég hef fundið og allar 
bænirnar. Nú vil ég einungis fá frið til að 
verja tíma með fjölskyldu minni,“ sagði 
DeJesus í yfirlýsingu sem lögmaður hennar 
las fyrir fjölmiðla.

Konunum þremur, sem eru nú á þrítugs- 
og fertugsaldri, var rænt á árunum 2002 til 
2004 þegar þær voru 14 ára, 16 ára og 20 
ára. Að sögn lögreglu hafa þær síðan dvalið 
í ánauð á heimili Ariels Castro þar sem 
þeim var ítrekað nauðgað og einungis leyft 
að fara út úr húsi í örfá skipti. 

Castro, sem er 52 ára gamall fyrrverandi 
skólabílstjóri, hefur verið ákærður fyrir 
mannrán og nauðganir. Þá hefur saksókn-
ari lýst því yfir að hugsanlega verði Castro 
ákærður fyrir morð en talið er að hann hafi 
samtals fimm sinnum orsakað fósturlát hjá 
konunum þremur. Verði Castro  ákærður 
fyrir morð gæti hann átt yfir höfði sér 
dauðarefsingu. - mþl

Amanda Berry, Gina DeJesus og Michelle Knight rufu þögnina í gær:

Biðja um frið til að jafna sig

VELKOMNAR HEIM  Íbúar Cleveland hafa sýnt mikla samstöðu með 
konunum þremur eftir að afdrif þeirra urðu ljós á mánudag.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

1. Hver rær í kringum Ísland til 
 styrktar Samhjálp?
2. Hver átti drykkinn sem kom Ómari 
Erni Sævarssyni í vandræði?
3. Hvaða íslenski kvikmyndatöku-
maður starfaði með John Cusack?

SVÖR:

MENNTAMÁL Fyrsta árs nemum 
við arkitektúrdeild Lista háskóla 
Íslands brá heldur betur í brún 
þegar þeir komu að verki sínu í 
Öskjuhlíð seinnipartinn í gær. 
Örbygging sem byggð hafði 
verið í tengslum við verkefni í 
 skólanum hafði verið eyðilögð. 

„Við vitum ekkert hvað  gerðist. 
Þetta hefur verið árviss við-
burður hjá okkur í skólanum um 
nokkurt skeið og við höfum aldrei 
lent í svona löguðu áður,“segir 
Hildigunnur Sverrisdóttir, fag-

stjóri í arkitektúr við Listahá-
skólann. 

Nemendurnir hafa undan-
farið unnið að því að skoða mis-
munandi not borgarbúa fyrir 
Öskjuhlíðina. Þeir unnu verk sín, 
örbyggingarnar, með notagildi 
ákveðinna hópa í huga. 

„Það hefur heilmikil vinna 
farið í skemmdarverkin þar 
sem skorið var á kaðla og spýtur 
brotnar. Maður bara skilur þetta 
ekki,“ segir Hildigunnur Sverris-
dóttir. - mlþ

Nemum við arkitektúrdeild Listaháskólans brugðið vegna skemmdarverka:

Örbyggingu listnema rústað

ÓNÝTT  Göngin sem eyðilögð voru.

VIÐSKIPTI Kristján Arason hefur 
látið af störfum sem yfirmaður 
sölusviðs N1. Viðskiptablaðið 
greindi frá þessu í síðustu viku 
en Kristján hafði starfað hjá 
félaginu frá hausti 2010.

Þá hafði Viðskiptablaðið eftir 
Eggerti B. Guðmundssyni, for-
stjóra N1, að ástæða brotthvarfs 
Kristjáns sé endurskipulagn-
ing á rekstri félagsins. Krist-
ján var áður framkvæmdastjóri 
viðskiptasviðs Kaupþings og 
atvinnumaður í handbolta. - mþl

Starfsemin endurskipulögð:

Kristján Arason 
hættur hjá N1

BÚLGARÍA, AP Mið-hægriflokkurinn 
í Búlgaríu og helsti keppi nautur 
þeirra, flokkur sósíalista, höfðu 
mest fylgi kjósenda í þingkosning-
um þar í landi í gær, samkvæmt 
útgönguspám. Hvorugur flokkur-
inn virtist hins vegar meirihluta 
til að mynda stjórn eins flokks.

Stjórnarkreppa er því yfirvof-
andi í Búlgaríu ef fer sem horfir. 
Ekki batnar þá ástandið sem efna-
hagskreppan hefur haft í Búlg-
aríu.

Kjósendur hafa dregið lögmæti 
kosninganna í efa og segja spillta 
embættismenn stjórna útkom-
unni. Yfir 250 alþjóðlegir eftir-
litsmenn fylgjast með kosningun-
um. Landinu hefur verið stjórnað 
af utanþingsstjórn síðan Boiko 
Borisov sagði af sér sem forsætis-
ráðherra í febrúar. Sá er leiðtogi 
mið-hægriflokksins og mun þurfa 
að mynda samsteypustjórn ef Ser-
gey Sanishev, leiðtogi sósíalista, 
 verður ekki fyrri til. - bþh

Þingkosningar í Búlgaríu:

Allt útlit fyrir 
stjórnarkreppu

BOIKO 
BORISOV

SERGEY 
SANISHEV

1. Guðni Páll Viktorsson. 2. Ryan Pettinella. 
3. Óttar Guðnason.

VEISTU SVARIÐ?

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

– Afslátt eða gott verð?

Eldhús- og skolvaskar

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Akureyri

Vestmannaeyjum

Bol-834  80x48x18cm þykkt 0,8mm

11.990,

Bol-604 48x43x18cmm 
Þykkt stáls 0,8mm

7.490,-
(fleiri stærðir til)

Gua 539-1 með veggstál-
plötu, grind fylgir, 1mm stál

16.990,- Botnventill og 
vatnslásar fylgja 
öllum vöskum

-

G 539 1 ð tál

CR Plast skolvaskur
55x34x21cm með botn-
ventli og vatnslás

6.990,-6.99999999900,-
Gua-543-1 vegghengdur, h dur
1mm stál, einnig fáanlegur
í borð kr. 17.990

19.900,-

Mikið úrval af 
blöndunartækjum.

Á MÚRBÚÐARVERÐI



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

Miðaverð 1.300 kr. á mán. fyrir einfaldan miða.
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STYRKTU MÁLEFNI
ALDRAÐRA

DREGIÐÁ MORGUN

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

FULLT SKOTT AF 
PENINGUM
5 milljónir króna 
í skottinu
á tvöfaldan miða

eða 10 milljónir í peningum.

MILLJÓNAVINNINGAR
7x6 milljónir og 39x4 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.

Leggjum okkar af mörkum og búum öldruðum 
áhyggjulaust ævikvöld. Happdrætti DAS hefur tekið 
þátt í því verkefni í 59 ár.

SEX VW BJALLA!

á tv

eða
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Erum með frábær eintök 
af bílum á tilboði í maí

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

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

KIA SORENTO LUXURY
Nýskr. 02/11, ekinn 177 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð  áður kr. 5.390.000

TILBOÐ kr. 4.690 þús.

CHEVROLET CAPTIVA
Nýskr. 11/10, ekinn 101 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð  áður kr. 4.290.000

TILBOÐ kr. 3.690 þús.

NISSAN X-TRAIL SE
Nýskr. 04/08, ekinn 105 þús km.
dísil sjálfskiptur.
Verð  áður kr. 3.370.000

TILBOÐ kr. 2.490 þús.

HONDA JAZZ COMFORT
Nýskr. 05/11, ekinn 31 þús km.
bensín, beinskiptur.
Verð  áður kr. 2.390.000

TILBOÐ kr. 1.990 þús.

RENAULT MEGANE BERLINE
Nýskr. 11/09, ekinn 57 þús km.
bensín, beinskiptur.
Verð  áður kr. 1.780.000

TILBOÐ kr. 1.290 þús.

NISSAN NOTE VISIA
Nýskr. 09/10, ekinn 81 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð  áður kr. 2.090.000

TILBOÐ kr. 1.690 þús.

SUZUKI GRAND VITARA PREMI.
Nýskr. 06/11, ekinn 41 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð áður kr. 4.490.000

TILBOÐSVERÐ!
3.790 þús.

Rnr. 151520

Rnr. 120147

Rnr. 151918

Rnr. 151151

Rnr. 151661

Rnr. 101823

Rnr. 151471

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

KOMDU STRAX Í DAG! GERÐU FRÁBÆR KAUP!

TILBOÐ

FÉLAGSMÁL Ellefu hundruð manns 
lögðu leið sína í Laugardalinn í 
gær til að taka þátt í styrktar-
göngu gegn brjóstakrabba. 

Átakið hófst fyrir viku með 
kokkteilboði í versluninni Kron-
kron. Þar voru bolir sem seldir 
voru til styrktar átakinu frum-
sýndir, en hönnuðir bolanna eru 
hjónin Hugrún Árnadóttir og 
Magni Þorsteinsson, hönnuðir 
Kron by Kronkron. Bolirnir nutu 
gríðarlegra vinsælda og seldust 
upp á örfáum dögum. 

Veðrið lék við göngumenn og 
gleðin skein úr hverju andliti að 
sögn viðstaddra. Aldrei hefur 
annar eins fjöldi tekið þátt í göng-
unni sem nú var farin í sjöunda 
sinn. „Þetta var bara alveg yndis-
legt og sannkölluð gleðiganga,“ 
sagði Ragnhildur Zoëga, ein 
stjórnarkvenna.

    - mlþ

Ellefu hundruð manns vöktu athygli á brjóstakrabba í Laugardalnum í gær:

„Sannkölluð gleðiganga“ 

GÖNGUM TIL GÓÐS  Um tvö þúsund manns gengu saman til að vekja athygli á 
brjóstakrabba á landsvísu. Aldrei hafa fleiri tekið þátt.  MYND STÖÐ 2

NÁTTÚRA Öll umferð almennings um náttúruvættið 
Dimmuborgir hefur verið bönnuð vegna viðkvæms 
ástands náttúrunnar nú þegar snjóa leysir.  Bannið 
tók gildi á laugardag og mun að öllum líkindum 
standa í eina til tvær vikur. 

Göngustígar svæðisins eru flestir fullir af snjó, 
krapa, ís eða drullu og því geta töluverð spjöll 
 hlotist af umferð almennings.

Landgræðslan og Umhverfisstofnun taka þessa 
ákvörðun eftir að hafa kannað ástand gróðursins 
undir snjónum. Í tilkynningu frá Umhverfisstofnun 
segir að gróður svæðisins þoli alls ekki átroðning 
þegar hann er að koma undan snjó en nú þegar hafa 
talsvert margir gestir heimsótt Dimmuborgir. - bþh

Gróður á náttúruverndarsvæði þolir ekki átroðning ferðamanna:

Umferð bönnuð í Dimmuborgum

DIMMUBORGIR  Svæðið er fagurt enda eru þar einstæðar 
hraunmyndanir á heimsvísu. Mikill fjöldi fólks heimsækir 
Dimmuborgir á hverju ári. MYND/UMHVERFISSTOFNUN

PAKISTAN, AP Flest bendir til að 
Nawaz Sharif, fyrrverandi for-
sætisráðherra Pakistan, taki við 
embættinu á ný í kjölfar kosn-
ingasigurs flokks hans; Múslíma-
bandalagsins. Fyrir nokkrum 
vikum benti fátt til þess að Sha-
rif myndi vinna kosningarnar en 
síðast þegar hann gegndi embætti 
forsætisráðherra steypti herinn 
honum af stóli.

Samkvæmt óformlegum niður-
stöðum kosninganna var flokkur 
Sharifs nálægt því að fá meirihluta 
þingsæta í pakistanska þinginu. 
Hann mun því þurfa að treysta á 
óháða þingmenn til þess að tryggja 
sér meirihluta í þinginu en það er 
talið formsatriði.

Múslímabandalagið fékk um-
tals vert fleiri atkvæði en þeir 
flokkar sem komu á eftir honum 
og því er talið óumdeilt að Sharif 
hafi  fengið umboð til að mynda 
ríkis stjórn . Hinn vinstrisinnaði 
Fólksflokkur Pakistan (PPP), sem 
stýrt hefur landinu síðustu fimm 
ár, tapaði miklu fylgi.

Ofbeldi og hryðjuverk vörpuðu 
skugga á kosningabaráttuna. Fleiri 
en hundrað létust í árásum sem 
tengdust kosningunum en þrátt 
fyrir ofbeldið var kosningaþátt-
taka 60%, sem er talsvert meira 
en í kosningunum árið 2008 þegar 
hún var 44%.

Á eftir Múslímabandalaginu 
fékk Réttlætishreyfing krikket-
stjörnunnar fyrrverandi Imran 
Khan flest atkvæði. Khan, sem 
leiddi lið Pakistan sem varð 
heimsmeistari í krikketi árið 
1992, fékk mikið fylgi meðal kjós-
enda sem orðnir eru þreyttir á 

hinum hefðbundnu valdaflokkum 
Pakistan.

Sharif, sem er 63 ára, var  tvisvar 
forsætisráðherra Pakistan á tíunda 
áratug síðustu aldar og setti meðal 
annars af stað kjarnorkuvopna-
áætlun landsins. Árið 1999 steypti 
herinn honum af stóli eftir að sam-
band hans við æðstu stjórnendur 
hersins versnaði. Sharif fór í kjöl-
farið í útlegð til Sádi-Arabíu en 
sneri aftur til Pakistan árið 2007.

Sharif hefur síðustu ár leitt 

stjórnarandstöðuna í Pakistan og 
mun nú taka við forsætisráðherra-
embættinu á ný við fyrstu friðsælu 
valdaskiptin í kjölfar lýðræðis-
legra kosninga frá sjálfstæði Pak-
istan árið 1947.

Mörg stór verkefni bíða nýrrar 
ríkisstjórnar en Pakistanar glíma 
meðal annars við mikla verðbólgu, 
skelfilegt dreifikerfi raforku sem 
veldur reglulega myrkvunum um 
allt landið og vopnaða uppreisn 
talibana. magnusl@frettabladid.is

Friðsöm valdaskipti í 
Pakistan í fyrsta sinn
Nawaz Sharif, sem gegndi tvisvar embætti forsætisráðherra Pakistan á tíunda 
áratugnum, tekur á ný við embættinu eftir þingkosningar þar í landi. Ríflega 130 
létust í árásum talibana í aðdraganda kosninganna, þar af tuttugu á kjördag.

LAHORE Í PAKISTAN  Stuðningsmenn Nawaz Sharif fögnuðu kosningasigri 
Múslíma bandalagsins með flugeldum í Lahore, heimaborg Sharifs. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Á kjördag gerðu talibanar fjölda árása á kjósendur og létust 20 hið 
minnsta, flestir í stórri sprengingu í hafnarborginni Karachi í suður-
hluta Pakistan. Alls létust því ríflega 130 einstaklingar í sprengingum og 
skotárásum tengdum kosningunum en aldrei áður hafa jafn margir fallið í 
aðdraganda kosninga í landinu.

Ofbeldi í aðdraganda kosninganna



FLUGFELAG.IS

*Flugsláttur gildir um bókanir til allra áfangastaða Flugfélags Íslands 
innanlands fyrir börn, 2–11 ára, í fylgd með fullorðnum og í sömu bókun.
Flugsláttur býðst eingöngu þegar bókað er á netinu, flugfelag.is, 
fyrir 31. maí 2013 en við bætist  flugvallarskattur.

VINGUMST: facebook.com/flugfelag.islands

99% 
 flugsláttur

AF BARNAFARGJALDI 
TIL 31. MAÍ 2013

AFSL ÁTTUR

BARN99*SMELLTU ÞÉR Á 
FLUGFELAG.IS

SLÁÐU INN FLUGSLÁTTARKÓÐANN VIÐ BÓKUN:

SVONA 
NOTAR ÞÚ 

FLUGSLÁTTINN

TJING!
ÞÚ FÆRÐ 
AFSLÁTT



13. maí 2013  MÁNUDAGUR| FRÉTTIR | 10

118 Já.is Stjörnur.is Símaskrá Já í símann i.ja.is

Á landsbyggðinni:
• Afgreiðslustöðvar Póstsins
• Verslanir Símans og Vodafone á Akureyri

Símaskráin liggur frammi á eftirtöldum stöðum

Á höfuðborgarsvæðinu:
• Afgreiðslustöðvar Olís og Skeljungs
• Verslanir Krónunnar
• Verslanir Símans, Vodafone og Tals
• Skrifstofa Já, Glæsibæ, Álfheimum 74

Símaskráin 2013
Í ár er Símaskráin tileinkuð 
sjálfboðaliðum Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar og þeirra góða starfi.
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Slepptu fjórum friðargæsluliðum

1 SÝRLAND Sýrlenskir uppreisnarmenn hafa sleppt fjórum filippseyskum 
friðargæslumönnum sem teknir voru höndum í síðustu viku. Friðargæslu-

mennirnir eru í Sýrlandi á vegum Sameinuðu þjóðanna en ránið á þeim varð 
til þess að Filippseyjar beittu hótunum í garð Sýrlendinga. Mennirnir fjórir 
munu gangast undir læknisskoðun þótt ljóst sé að þeir hafi ekki verið beittir 
harðræði í fangavistinni.

Fórust í námusprengingum

2 KÍNA Yfirvöld í Kína segja að 40 námuverkamenn hafi farist í tveimur 
aðskildum námuslysum í suðvestanverðu landinu um helgina. Svo virðist 

sem sprengingar hafi orðið í námunum með þeim afleiðingum að þær hrundu. 
Seinni sprengingin var á laugardag í Sísjúan-héraði þar sem 28 fórust. Sagt er 
að 108 verkamenn hafi verið í námunni þegar sprenging reið yfir. Tólf létust í 
fyrri sprengingunni nokkru sunnar í Guizhou-héraði.

Götuðu sig í tilbeiðslu

3 INDLAND Indverskir 
hindúar tilbáðu gyðjuna 

Maha Mariamman í Amritsar 
á Indlandi með því að reka 
löng spjót í gegnum báðar 
kinnar sínar. Hindúar trúa því 
að Maha Mariamman verndi 
alla þá sem tilbiðja hana og 
að hún færi fylgjendum sínum 
heilsu og velsæld.

FLOTTUR Í TAUINU  Richard Branson og Tony Fernandes eiga báðir flugfélög og mikið af peningum. Nýverið viðurkenndi Branson 
að hafa tapað veðmáli við Fernandes sem handsalað var árið 2010 þegar þeir áttu hvor sitt keppnisliðið í Formúlu 1 sem háðu 
mikla baráttu um neðstu sætin. Veðmálið gekk út á að sá sem yrði undir á kappakstursbrautinni myndi þjóna hinum um borð í flug-
vél sigurvegarans. Skemmst er frá því að segja að Branson þurfti að klæðast flugfreyjubúningi AirAsia-félagsins og mata Fernandes.
 NORDICPHOTOS/AFP

HEIMURINN Tapaði veðmáli um Formúlu 1

1 2
3
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BIKINÍ-ÁSKORUN

Allar nánari upplýsingar um 

námskeiðin, tímasetningu, 

verð og skráningu finnur

þú á www.hreyfing.is

Innifalið í námskeiðinu:
• Þjálfun og mataræði tekið í gegn

• Sérhannað æfingakerfi sem miðar að því að komast  úr stöðnun

 og tryggja að þú komist í þitt allra besta form

• Auka æfingaáætlun til að tryggja þátttakendum hámarksárangur

• Aðgangur að glæsilegri útiaðstöðu – jarðsjávarpotti

 og gufuböðum

• Dagleg hvatning, fróðleikur og aðgangur að uppskriftum frá 

 Ágústu Johnson á lokuðu heimasvæði inni á www.hreyfing.is

• Sérstakt mataræði sem dregur úr sykurlöngun og stuðlar

 að því að þú náir varanlegu þyngdartapi

• Mælingar – vigtun og fitumælingar – fyrir og eftir

• Kvöldstund í Blue Lagoon spa 

Taktu áskorun og vertu í þínu allra besta 
formi í sumar.  Vertu léttari á þér, léttari
í lund, sterkari og flottari!

VATÍKANIÐ Frans páfi tilkynnti 
um helgina um hundruð nýrra 
dýrlinga, þar á meðal píslarvotta 
frá fimmtándu öld sem höfðu 
neitað að taka upp íslamska trú. 

Píslarvottarnir sem hafa verið 
teknir í tölu dýrlinga eru frá 
Otranto og eru 813 talsins. Þeir 
voru myrtir í suðurhluta lands-
ins árið 1480 en allir voru þeir 
Ítalir. Það voru Tyrkir sem drápu 
fólkið þegar það neitaði að afneita 
kristnidóminum.

Þá fengu Kólumbíumenn sinn 
fyrsta dýrling um helgina. Það 
er nunnan Lára sem, ásamt fimm 
öðrum konum, reið inn í  skógana 
í landinu árið 1914 og kynnti 
kristni fyrir hinum innfæddu 
sem þar bjuggu. 

Frans páfi tók í dýrlingatölu:

Rúmlega 800 
nýir dýrlingar

FRANS PÁFI  Tilkynnti um fyrsta dýr-
linginn í Kólumbíu um helgina.

HÚSAVÍK Félagar úr Lions-klúbbn-
um á Húsavík færðu sjúkraflutn-
ingamönnum og Akureyrardeild 
Rauða Krossins hundrað bangsa 
fyrir helgina. 

Bangsarnir eru hugsaðir fyrir 
börn sem þurfa að ferðast með 
sjúkrabíl eða í sjúkraflugi. 

Þorbjörn Rúnarsson slökkvi-
liðsstjóri segir bangsana koma 
að góðum notum. Dæmi séu um 
að bangsarnir fylgi yngstu skjól-
stæðingunum í gegnum ferli 
tengt slysum eða veikindum.  - aþ

Lions á Húsavík gefur gjöf:

Bangsar fyrir 
börn í sjúkrabíl

FÓLK Matreiðslumeistarinn 
Bjarni Siguróli Jakobsson hlaut 
silfurverðlaun í keppninni um 
Matreiðslu-
mann Norður-
landanna. 
Keppnin fór 
fram á hótel-
inu Clarion 
Post í Gauta-
borg í Svíþjóð 
og var tilkynnt 
um úrslitin á 
laugar dag.

Bjarni er í 
íslenska kokka-
landsliðinu og starfar á Slipp-
barnum. Bjarni var valinn Mat-
reiðslumaður ársins árið 2012. 

Gullverðlaunin fóru til Noregs 
og bronsið til Danmerkur. 

Silfur í Norðurlandakeppni:

Bjarni Siguróli 
í öðru sæti

BJARNI SIGURÓLI 
JAKOBSSON

LÖGREGLUFRÉTTIR
Með 150 grömm kókaíns
Lögreglan á Suðurnesjum hefur að 
mestu lokið rannsókn á máli sem upp 
kom þegar karlmaður á fertugsaldri 
var tekinn með 150 grömm af kókaíni 
í Leifsstöð um miðjan síðasta mánuð. 
Fíkniefnin fundust í farangri mannsins. 
Hann hefur áður komið við sögu lög-
reglunnar. 

SAMFÉLAGSMÁL Samtökin ´78 hafa sent áskorun 
til fráfarandi innanríkisráðherra Ögmundar 
Jónassonar vegna brottvísunar hælis leitandans 
Martins. Samtökin bættust þar með í hóp fjölda 
fólks sem að undanförnu hefur þrýst á ráð-
herrann að grípa inn í og veita Martin land-
vistar leyfi. 

Nígeríubúinn Martin sótti um hæli á Íslandi á 
grundvelli kynhneigðar sinnar. Hann flúði frá 
Nígeríu til Ítalíu vegna ofbeldis sem hann mátti 
sæta. Undanfarin níu ár hefur hann dvalist á 
Ítalíu við bágbornar aðstæður. Verði Martin 
sendur aftur til Ítalíu á grundvelli Dyflinnar-
samningsins eru allar líkur á að hann verði 

 sendur aftur til Nígeríu þar sem beiðni hans um 
hæli á Ítalíu hefur verið hafnað. 

Samkvæmt Amnesty International eru að-
stæður hinsegin fólks í Nígeríu mjög slæmar og 
hafa á undanförnum árum farið versnandi. Þar 
hefur verið hert á löggjöf sem gerir samkyn-
hneigð refsiverða og hinsegin fólk sætir gríðar-
legum samfélagslegum fordómum. Samtökin 
biðla til ráðherra að veita Martin skjól þar sem líf 
hans sé í mikilli hættu í heimalandinu, ofsóknir á 
grundvelli kynhneigðar séu þar algengar og yfir-
völd veita hinsegin fólki ekki vernd gegn slíku.

Ekki náðist í Ögmund Jónasson við vinnslu 
fréttarinnar.  - mlþ

Samtökin ´78 skora á innanríkisráðherra að endurskoða brottvísun Nígeríumannsins Martins: 

Ráðherra veiti Martin landvistarleyfi

FRÁ GAY PRIDE  Amnesty segir aðstæður 
hinsegin fólks í Nígeríu mjög slæmar. 
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Nú standa yfir stjórnarmyndunarvið-
ræður Framsóknarflokks og Sjálfstæðis-
flokks. Formennirnir hafa aðallega rætt 
um efnahagsmál og stöðu ríkissjóðs sem 
eðlilegt er. Efnislega fékkst þó lítið upp 
úr þeim nema að þeir eru sammála um 
að einfalda skattkerfið og Bjarni Bene-
diktsson vísar í áherslur flokksins um 
lækkun skatta til að auka ráðstöfunar-
tekjur heimilanna. Fram hefur komið að 
formennirnir leggja áherslu á einföldun 
á kerfinu og jákvæða hvata.

Hvað eiga formennirnir við? Atvinnu-
þátttaka var mest á Íslandi árið 2011 
af OECD-ríkjunum, eða tæp 80%. Það 
ár unnum við Íslendingar líka  flestar 
vinnustundir á ári miðað við hinar 
Norður landaþjóðirnar og erum rétt 
undir meðaltali OECD-ríkjanna. Við 
eignuðumst líka flest börn Evrópuþjóða, 
að Írum einum undanskildum. Þá hefur 
komið fram í skýrslu McKinsey um 
vaxtarmöguleika á Íslandi að framleiðni 
er minni hér en annars staðar á Norður-
löndunum. Í fróðlegri rannsókn ASÍ um 
lífskjör á Norðurlöndunum kemur fram 
að „Íslendingar þurfi að vinna meira en 
aðrir Norðurlandabúar til að afla álíkra 
efnahagslegra lífskjara … og hafi þar 
af leiðandi lakari lífskjör þar sem frí-
tími er styttri“. Í sömu rannsókn kemur 
einnig fram að skattbyrði hér á landi er 

mun lægri en í Danmörku og  Svíþjóð 
og  heldur hærri en í Noregi. Þegar litið 
er til tekna upp að rúmlega 300.000 
 krónum á mánuði er skattbyrðin lang-
lægst hér á landi. 

Getur verið að formennirnir vilji að 
fólk vinni meira og auki þannig ráðstöf-
unartekjur sínar? Í því sambandi er rétt 
að minna á að BSRB hefur ályktað um 
mikilvægi þess að stytta vinnuvikuna í 
36 stundir. Það er eðlileg krafa í landi 
þar sem atvinnuþátttaka kvenna og 
karla er mikil, vinnutími langur og fjöl-
skyldur barnmargar. 

Samfylkingin hefur lagt áherslu á að 
efla verðmætaskapandi atvinnugreinar 
og auka framleiðni í íslensku atvinnulífi. 
Ég vona að formennirnir tveir velji að 
halda áfram á þeirri braut í stað þess að 
skapa „jákvæða hvata“ til lengri vinnu-
dags.

Lengri vinnudag?
ATVINNA

Sigríður Ingibjörg 
Ingadóttir
þingkona 
Samfylkingarinnar

➜ Getur verið að formennirnir vilji 
að fólk vinni meira og auki þannig 
ráðstöfunartekjur sínar? Í því sam-
bandi er rétt að minna á að BSRB 
hefur ályktað um mikilvægi þess að 
stytta vinnuvikuna í 36 stundir.

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

V
iðbrögð við ummælum Áslaugar Örnu Sigurbjörns-
dóttur, formanns Heimdallar, um bann við sunnudags-
opnun vínbúða, hafa verið vægast sagt öfgakennd. 
Áslaug svaraði spurningu Fréttatímans og sagðist trúa 
að sjálfstæðismenn sæju til þess að fólk gæti keypt hvít-

vín með humrinum og rauðvín með steikinni þegar því hentaði.
Fyrir þessi ummæli var Heimdallarformanninum Áslaugu 

úthúðað á netinu og hún kölluð alls konar illum nöfnum, sem ekki 
eru hafandi eftir. Mikið af skítkastinu fór reyndar fram í athuga-
semdakerfi DV, þar sem stundum virðast sett þau skilyrði fyrir 
þátttöku í umræðum að fólk kunni hvorki málfræði né stafsetn-

ingu, hafi hvorki til að bera 
almenna skynsemi né kurteisi og 
kunni alls ekki að skammast sín. 
Með dónaskapnum stimplar fólk 
sig strax út úr vitrænni umræðu.

En skoðum aðeins efni máls-
ins. Mörgum fannst að það væri 
ekki forgangsmál að geta keypt 
áfengi á helgidögum; önnur 
brýnni verk biðu nýrrar ríkis-

stjórnar. Það er rétt, en Áslaug var heldur ekki spurð hvort þetta 
væri forgangsmál. Alls konar góð mál eru ekki forgangsmál, þótt 
þau eigi skilið að komast í framkvæmd. Þetta er þannig mál; það 
myndi ekki kosta skattgreiðendur neitt að hafa vínbúðir opnar á 
sunnudögum og líkast til myndi ríkið græða á meiri viðskiptum.

Önnur rök eru þau að afnám bannsins myndi auka aðgengi að 
áfengi og það væri alveg voðalegt. Sú röksemd afhjúpar tvískinn-
unginn sem einkennir umræður um áfengismál á Íslandi. Aðgengi 
að áfengi hefur snar aukizt undanfarin ár; að hluta með fleiri 
vínbúðum sem hafa opið lengur, en þó miklu frekar með opnun 
hundraða vínveitingahúsa – sem eru vel að merkja líka opin á 
sunnudögum. Við þeirri þróun segir enginn neitt, enda er hún 
jákvæð og það eykur lífsgæði Íslendinga og gesta þeirra að geta 
keypt sér bjór eða vínflösku með matnum á veitingastað. En þegar 
formaður Heimdallar stingur upp á því að fólk sem vill frekar 
elda heima hjá sér geti líka keypt vín með máltíðinni á sunnudegi 
verður allt vitlaust. Það er ekki heil brú í þessu.

Sjálfstæðismenn boða að bjór og léttvín verði selt í matvöru-
búðum – og þá væntanlega líka á sunnudögum. Auðvitað ætti að 
ganga lengra og leggja niður ríkisbúðir fyrir þessa einu vöruteg-
und. Aðgengi að henni er hvort sem er almennt og víðtækt (nema á 
sunnudögum). Banni við sölu til unglinga má framfylgja með eftir-
liti og leyfisveitingum. Verðinu og tekjum ríkisins af sölunni má 
svo áfram stýra með skattlagningu. Þar hafa stjórnvöld reyndar 
gengið of langt síðustu ár, með þeim afleiðingum að landabrugg og 
smygl hefur stóraukizt.

Leiðin til að sporna gegn áfengisbölinu er ekki að reyna að 
takmarka alla notkun á áfengi, heldur að berjast gegn misnotkun 
og ýta undir ábyrga vínmenningu. Þeir sem vilja tryggja athafna- 
og valfrelsi almennings ættu að styðja Áslaugu Örnu og félaga 
hennar í baráttunni gegn boðum, bönnum og ríkisforsjá. Þeir sem 
vilja berjast gegn áfengisbölinu ættu að kaupa álfinn og styrkja 
SÁÁ og önnur samtök sem vinna að forvörnum og hjálpa áfengis-
fíklum. Þetta eru engan veginn ósamrýmanleg markmið.

Bann við helgidagaopnun vínbúða er tímaskekkja:

Valfrelsi með 
humrinum

Formenn mynda ríkisstjórn
Valgerður Bjarnadóttir, þingamaður 
Samfylkingarinnar, og Birgitta Jóns-
dóttir, þingmaður Pírata, gagnrýndu 
í gær þá Bjarna Benediktsson og 
Sigmund Davíð Gunnlaugsson 
fyrir litla aðkomu þingflokka þeirra 
að stjórnarmyndunarviðræðum. 
Gagnrýni þingkvennanna ber vita-
skuld að skoða í ljósi flokkslína en 
punktur þeirra er samt sem áður 
forvitnilegur. Það er nefnilega ansi 
mikið undir í stjórnarmyndunarvið-
ræðum. Þar eru stóru línurnar í 
málefnapakka ríkisstjórnar lagðar 
og séu gefin fyrirheit í stjórnar-
sáttmála þá er pólitískt 
mjög erfitt fyrir við-
komandi ríkisstjórn 
að standa ekki við 
fyrirheitin.

Aðföng fylgi umboði
Það má því velta fyrir sér hvort ekki 
sé ástæða til þess að auka örlítið fag-
mennsku við stjórnarmyndun. Hefðin 
síðustu kjörtímabil hefur verið sú að 
flokksformenn semji um stóru málin 
með aðkomu örfárra annarra. Það er 
hins vegar vel hægt að ímynda sér fag-
mannlegra ferli. Þannig gætu stjórnar-

myndunarumboði fylgt 
ákveðin aðföng 
sem hægt væri 
að nýta við 
stjórnarmynd-
unina. Til dæmis 
væri hægt að fá 
embættismenn 

stjórnkerfisins 
í greiningar-
vinnu.

Villistrákastjórnin?
Annars virðast Bjarni og Sigmundur 
Davíð vera mjög rólegir í tíðinni 
við stjórnarmyndunina. Fáar fréttir 
bárust af framvindunni um helgina 
og segja má að það sem hafi vakið 
mesta athygli hafi verið viðtal Sigga 
Hlö við þá félaga á Bylgjunni á 
laugar dag. Bað Siggi þá um óskalag 

og varð úr að beðið var um 
 Duran Duran-slagarann Wild 
Boys. Leitin að nafni á væntan-
lega ríkisstjórn stendur enn 
yfir og þetta lagaval hlýtur 
að hafa búið til einn mögu-
leikann enn: villi strákastjórnin.

magnusl@fretta bladid.is

allt að 35% afsláttur

  af árgerð 2012

49.995 kr.
Verð áður 75.995 kr.

Tilboð

Wheeler Pro 60
21 gíra • álstell • dömu og herra
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Eiturlyf. Sjálft orðið er hlaðið 
sprengikrafti: ‘eitur’ er það sem 
skaðar okkur en ‘lyf’ er það sem 
bætir líðan okkar til líkama og 
sálar. Annað orðið vísar til eyð-
ingar, hitt til lækninga. 

Eiturlyfin lækna náttúrlega 
ekki neitt. Þau eru ávísun á svika-
reynslu; þau veita stundarfró, 
óvissuferð inn í hugann, rang-
hugmyndir. En sjálft orðið endur-
speglar þversagnakennda afstöðu 
samfélagsins til þessara efna sem 
eiga það sammerkt að skekkja 
skynjun fólks á sig og umhverfið 
og stytta því leiðina að tilteknum 
boðefnum heilans sem annars eru 
frátekin fyrir heilbrigðari iðju: lík-
amsáreynslu, kynlíf og hugleiðslu. 
Fjöldi manns notar hins vegar 
eitur lyf – hass, spítt, kókaín, gras, 
sýru, að ógleymdu öllu læknadóp-
inu – að misjafnlega miklum stað-
aldri, menning okkar er gegnsýrð 
boðum og upplifunum sem misaug-
ljóslega vísa í vímu eiturlyfjanna; 
og stundum grunar mann að ýmis-
legt í aðdraganda hrunsins megi 
rekja til ótæpilegrar notkunar á 
örvandi efnum sem fylltu menn af 
bjartsýni og dug, nokkuð umfram 
tilefni. Góðærið var ein allsherjar 
ranghugmynd.

Að missa af sjálfum sér
Ekki þarf að fara mörgum orðum 
um þær hörmungar sem af neyslu 
eiturlyfja hljótast, bæði fyrir þau 
sem þeim ánetjast og ástvini. Þau 
leggja líf fólks í rúst. Hitt er vissu-
lega líka til að fólk noti slík efni 
endrum og sinnum til að gera sér 
dagamun; en það hættir þá líka á 
að gjalda upplifunina dýru verði, 
eftirköst vímunnar geta orðið 
þunglyndi og stæk grámakennd; 
boðefnahirslur heilans eru tómar.

Eiturlyf eru ógeðsleg. Sá sem 
notar þau fer illa að ráði sínu. En 
er það rétta leiðin í baráttunni við 
þau að gera það að glæp að hafa 
þau undir höndum og setja fólk í 
fangelsi fyrir? Er ekki réttara að 
líta á þau sem ánetjast hafa eitur-
lyfjum sem sjúklinga en glæpa-
menn? Eiturlyfin eru umlukin áru 
bannhelgi og hins forboðna, sem 
gerir þau í vissum skilningi eftir-
sóknarverð fyrir þau sem vilja 
hafna þeim veruleika sem þeim er 
búinn. En eiturlyf eru ekki spenn-
andi og djúp. Þau eru bjánaleg, 
grunn og niðurlægjandi.

Þau sem nota eiturlyf að stað-
aldri – eru alltaf skökk – dæma 
sjálf sig úr leik og þarf ekki dóm-
stóla til. Það er ef til vill hægt að 
ímynda sér útúrreyktan þjónustu-
fulltrúa í banka, spíttaðan tann-
lækni, kókaðan flugmann, sýru-
haus á fundi húsfélagsins um litinn 
á þakinu – og svo fram vegis – en 
helst vildi maður vera laus við 
að slíkt fólk verði á vegi manns 
 þannig á sig komið og hætt við að 
það endist ekki lengi í vinnu eða 
yfirleitt daglegu lífi eins og við 
skiljum það. Það fer ekki saman 
við daglegt líf að nota eiturlyf 
reglulega; maður er ekki með sjálf-
um sér – maður missir af lífinu. 
Sumpart gilda sömu lögmál um 

þetta og áfengið, hið viðurkennda 
og vottaða vímuefni okkar daga, 
sem hefur reyndar þann meginkost 
að maður sér á augabragði þegar 
fólk hefur neytt þess í óhófi. En þó 
að einhver mæti fullur á leiksýn-
ingu eða í sund setjum við viðkom-
andi ekki í fangelsi – við reynum 
að leiða honum fyrir sjónir að nú 
sé komið í óefni og hann þurfi að 
leita sér hjálpar, hafi viðkomandi 
á annað borð áhuga á því að upp-
lifa lífið með óbrjáluðum sönsum.

Gildi fræðslu
Reykingar drepa. Þeim fylgir 
andstyggileg stybba og fólk sem 
ánetjast hefur langvarandi tóbaks-
reykingum er líklegt til að kafna 
fyrr eða síðar – þ.e.a.s. deyja úr 
lungnasjúkdómum. Myndi einhver 
kveikja sér í sígarettu í miðri röð í 
Landsbankanum – eins og tíðkaðist 
á þeim árum þegar ég var ungur 
og kekk og alltaf fyrstur út á gólfið 
– yrði viðkomandi snarlega látinn 
drepa í eða rekinn á dyr með sína 
fúlu brælu og ömurlegu manna-
siði. Það var mikið framfara-
skref þegar reykingar voru bann-
aðar í opinberu rými. En þurfum 
við nokkuð að setja fólk í fangelsi 
fyrir það að reykja?

Náðst hefur undraverður 
 árangur á undanförnum árum 
í því að leiða unglingum fyrir 
 sjónir hvílíkt skaðræði reykingar 
eru og í kjölfarið hefur tekist að 
draga stórkostlega úr unglinga-
drykkju sem um árabil virtist ein-
hvers konar þjóðfélagslögmál hér 
á landi. Í framhaldi af því virð-
ist einnig hafa dregið úr fikti við 
marijúanareykingar, þrátt fyrir 
markvissa markaðssetningu á því 
hættulega efni. Þessi mikla við-
horfsbreyting hefur náðst með 
samtali, fræðslu og umhyggju. 

Í þessum efnum eins og ýmsum 
öðrum eru Bandaríkin víti til 
varnaðar. Þar blés Nixon forseti 
til stríðsins gegn eiturlyfjum á 
sínum tíma en hann gerði sér þó 
grein fyrir því að eiturlyfjanotk-
unin var birtingarmynd á vanda 
en ekki sjálf rótin. Síðan hefur 
sigið á ógæfuhliðina þar í landi og 
til orðið baneitruð blanda af refsi-
losta, rasisma og einkavæðingu á 
fangelsiskerfinu, þar sem það er 
hreinlega afkomuspursmál fyrir 
fjölda manns að geta fyllt fangelsi 
af fátæku og umkomulausu fólki 
og lögreglumenn á prósentum 
hundelta vesæla fíkla. Allir játa 
að sjálft stríðið gegn eiturlyfjum 
sé löngu tapað. 

Hvað er maðurinn eiginlega að 
tala um? Að sala eiturlyfja verði 
gefin frjáls? Að það verði sérstök 
eiturlyfjadeild í stórmörkuðum – 
kannski með fæðubótarefnunum? 
Að sérstök reykból verði opnuð 
í stíl við ópíumdyngjur í byrjun 
20. aldar? Ekki kannski bein línis: 
fremur hitt að við lítum ekki á það 
endilega sem úrlausnarefni dóms-
kerfisins að kljást við þennan 
vanda heldur fremur heilbrigðis-
kerfisins og skólanna, með fræðslu 
og umhyggju að leiðarljósi fremur 
en heift og refsigleði. 

Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Þau sem nota eitur-
lyf að staðaldri–  eru 

alltaf skökk–  dæma sig sjálf 
úr leik og þarf ekki dóm-
stóla til. 

Lækningar fremur 
en refsingar

Save the Children á Íslandi
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Fyrir kosningar rigndi 
inn blaðagreinum frá 
frambjóðendum þar 
sem ágæti framboðs var 
 tíundað. Björk Vilhelms-
dóttir, borgarfulltrúi og 
frambjóðandi Samfylk-
ingarinnar, fékk eina slíka 
birta í Fréttablaðinu 25. 
apríl sl. Þar sagði hún það 
vera eitt helsta kosninga-
mál Samfylkingarinnar að 
bæta stöðu leigjenda.

Björk hreykir sér af 
húsnæðisstefnu sem þó 
er ekki tilbúin og segir þann 
 árangur sem Samfylkingin náði 
á síðasta kjörtímabili hvað leigu-
málin varðar felast í því að tekju-
skerðingar vegna húsaleigubóta 
séu minni en áður og húsaleigu-
bætur hækki tvisvar á þessu ári.

Staðreyndin er hins vegar sú 
að staða þeirra leigjenda sem 
verst eru staddir fjárhagslega fer 
versnandi og þar bera Björk Vil-
helmsdóttir, formaður velferðar-
ráðs, og félagar hennar í Samfylk-
ingunni talsverða ábyrgð.

Almennar húsaleigubætur
Það er að vísu rétt að þeim 

hefur fjölgað sem fá 
 almennar húsaleigu-
bætur en greiðslubyrði 
af leigu þeirra hefur hins 
vegar aukist jafnt og þétt 
undan farin ár. Hækkun 
almennra húsaleigubóta 
1. janúar sl. nam 1.700 kr. 
til þeirra sem höfðu  fullan 
rétt. Þann sama dag 
hækkaði 150.000 kr. leiga 
Félagsbústaða, samkvæmt 
vísitölu um 2.040 kr. Bæt-
urnar hækka svo aftur 1. 
júlí um 2.300 kr., þannig 

að samanlögð hækkun bótanna 
nemur 4.000 kr. á árinu. Strax 1. 
apríl sl. hafði sama leiga hækkað 
um 4.950 kr. Húsaleiguhækkun 
fyrstu þrjá mánuði  ársins er því 
þegar búin að éta upp hækkun 
húsaleigubóta og vel það. Að öðru 
leyti hafa húsaleigubætur ekki 
hækkað síðan í apríl árið 2008 en 
húsaleiga Félagsbústaða hefur 
hækkað samkvæmt neysluvísitölu 
um rúm 40%.

Sérstakar húsaleigubætur
Félagslegar leiguíbúðir og sér-
stakar húsaleigubætur eru ætl-
aðar þeim fjölskyldum og einstak-

lingum sem ekki eru á annan hátt 
færar um að sjá sér fyrir hús-
næði sökum lágra launa,  þungrar 
framfærslubyrðar og annarra 
félagslegra erfiðleika. Sér stakar 
húsaleigubætur eru á ábyrgð 
sveitarfélaga og eru reiknaðar 
sem hlutfall af almennum bótum. 
Fram að síðustu áramótum var 
þetta þannig að hlutaðeigandi 
fékk 1.300 kr. í sérstakar húsa-
leigubætur fyrir hverjar 1.000 kr. 
sem hann fékk í almennar bætur. 
Meirihlutinn í Reykjavík sá ekki 
sóma sinn í að fylgja hækkun rík-
isins og lækkaði því hlutfall sér-
stöku bótanna. Þetta var gert, 
þrátt fyrir að greiðslubyrði borg-
arinnar af húsnæði fyrir fátækt 
fólk fari stöðugt lækkandi.

Þakið 
Þessu til viðbótar neitar meiri-
hlutinn í Reykjavík, með Björk 
Vilhelmsdóttur í fararbroddi, að 
afnema þak eða hámark sem sett 
var á húsaleigubætur árið 2008 
og stendur enn í sömu krónutölu. 
Samkvæmt upplýsingum frá Vel-
ferðarsviði verður þakið til þess 
að húsaleigubætur til allra ein-
stæðra  foreldra með fullan rétt 

skerðast og þar munar jafn-
vel tugum þúsunda á mánuði. 
Það má jafnframt geta þess að 
ekki var tekið tillit til barnafjöl-
skyldna þegar húsaleigubætur 
voru hækkaðar nú eins og hefð 
hefur verið fyrir og húsaleigu-
bótahækkunin nú er því fyrst og 
fremst í þágu þeirra tekjuhærri 
og barnlausu. 

Félagslegt leiguhúsnæði 
Þörfin fyrir félagslegt leiguhús-
næði fer stöðugt vaxandi. Þeir 
sem eiga skilgreindan rétt til 
þess í Reykjavík geta farið á bið-
lista eftir íbúðum Félagsbústaða. 
Reykjavíkurborg, eitt sveitar-
félaga á höfuðborgarsvæðinu, 
hefur skert tekjumörk skjólstæð-
inga sinna umtalsvert, þannig að 
færri eru á biðlistum en ella og 
borgin er í hópi þeirra sveitar-
félaga sem gera ströngustu kröf-
urnar um búsetu áður en íbúar fá 
að koma á biðlista eða þrjú ár (allt 
niður í eitt ár víða annars staðar). 
Samt sem áður er beðið eftir 782 
íbúðum og umsóknum hefur stöð-
ugt fjölgað frá árinu 2010. 

Verkamannabústaðakerfið 
tók við tekjulægsta fólkinu en 

þegar það var aflagt árið 1999 
setti borgin sér það markmið, til 
að eyða biðlistum, að kaupa 100 
íbúðir á ári og það sama var uppi 
á teningnum 2006 en þessar fyrir-
ætlanir runnu báðar fljótlega út 
í sandinn. Núverandi meirihluti í 
Reykjavík hefur engar áætlanir 
um að eyða biðlistum.

Aukin greiðslubyrði leigu sam-
fara raunlækkun húsaleigubóta 
hefur stórlega skert lífsgæði 
tekjulægstu íbúanna og þá sér 
í lagi einstæðra foreldra. Björk 
Vilhelmsdóttir, sem bæði er for-
maður velferðarráðs og á sæti 
í starfshópi velferðarráðherra 
um húsnæðisbætur, og flokkur 
 hennar, sem farið hefur með þessi 
mál bæði hjá ríki og borg, ættu að 
fara varlega í að hreykja sér af 
bættri stöðu leigjenda.

➜ Aukin greiðslubyrði leigu 
samfara raunlækkun húsa-
leigubóta hefur stórlega 
skert lífsgæði tekjulægstu 
íbúanna og þá sér í lagi ein-
stæðra foreldra.

Samfylkingin og staða leigjenda
HÚSNÆÐI

Þorleifur 
Gunnlaugsson
varaborgarfulltrúi 
og situr í velferðar-
ráði

Að Hátíð hafsins í Reykjavík standa Faxaflóahafnir og Sjómannadagsráð

Skráðu þig á bergur@sjómenn.is
SjómannadagurHafnardagur



HTH er metnaðarfullt danskt fyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu 
á innréttingum í eldhús og baðherbergi – auk fataskápa.

HTH er einn stærsti framleiðandi innréttinga í Evrópu, enda er dönsk 
hönnun og danskt handverk eftirsótt og mikils metið um heim allan.

Komdu og upplifðu af eigin raun þá snilld, þegar saman fer listræn 
sýn hönnuða, nákvæmar og framúrstefnulegar lausnir, framleiðsla 
sem stenst fyllilega allan samanburð og uppfyllir ströngustu gæða- 
og umhverfisstaðla.

Velkomin í ORMSSON LÁGMÚLA 8 og kynnist því nýjasta og 
flottasta í eldhúsinnréttingum frá HTH – og því heitasta í AEG 
eldhústækjum. Við hönnum án skuldbindinga fyrir þig tillögur að 
nýja draumaeldhúsinu þínu og gerum þér  frábært verðtilboð.

ELDHÚSIÐ ER HJARTA HEIMILISINS

ELDHÚSDAGAR

20%
afsláttur af öllum HTH innréttingum í maí!

20%
afsláttur af

hágæða AEG
eldhústækjum*

*með kaupum á HTH eldhúsinnréttingum

LÁGMÚLA 8 ·  REYK JAVÍK ·  2.  HÆÐ · SÍMI: 530-2819 & 530-2821

í ORMSSON

Opið:  VIRKA DAGA FRÁ KL. 10-18
Sjá: ormsson.is/innrettingar/
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Þjóðlagadúettinn Funi er  skipaður 
þeim Báru Grímsdóttur og Chris 
 Foster. Í byrjun apríl sendu þau frá 
sér hljómdiskinn Flúr, sem inniheldur 
íslenska þjóðlagatónlist við kvæði sem 
ná allt aftur á 16. öld. Dúettinn efnir til 
útgáfutónleika í Menningarmiðstöðinni 
Gerðubergi í kvöld. 

Meirihluti laganna á disknum er 
kvæðalög, tvísöngslög og sálmalög 
sem fundist hafa í ýmsum gömlum 
heimildum og eru flutt í útsetningum 
Báru og Chris. Textarnir eru bæði 
nýir og gamlir, allt frá þjóðkvæðum 
og sálmum frá 16. öld til kvæða eftir 
Grím Lárusson frá Grímstungu, föður 
Báru. Einnig eru nokkur ný lög eftir 
Báru og hafa fæst verið hljóðrituð 
áður. 

„Lagið við elsta kvæðið samdi ég 
eftir að Þjóðminjasafnið bað mig að 
finna lag við textann. Þegar mér tókst 
það ekki var ekki um annað að ræða en 
að búa lagið til sjálf.“ 

Bára kveðst ekki fylgja ströngum 
reglum þegar hún semur þjóðlög. 

„Ég hef flutt þessa tegund tón listar 
svo lengi að ég geri mér vel grein 
fyrir formum hennar og ólíkum tón-
tegundum. Maður hefur það til hlið-
sjónar, notast við stílinn.“ 

Bára og Chris syngja bæði og auk 
þess leikur Bára á finnskt kantele, en 
Chris spilar á hið gamla íslenska hljóð-
færi langspil, enskt hammer dulcimer 
og á gítar, sem er þó stilltur öðruvísi 

en venjulegt er. Þá notast þau einnig 
við nýlegri hljóðfæri, svo sem kontra-
bassa og klarinett. Á tónleikunum í 
kvöld koma einnig fram Birgir Braga-
son kontrabassaleikari, Lárus Halldór 
Grímsson á klarinett, Andri Eyvinds-
son á saxófón og söngvararnir Haf-
steinn Þórólfsson og Sólrún Lilja Páls-
dóttir.

Það liggur ansi mikil vinna að baki 
Flúri en með disknum fylgir 32 síðna 
bæklingur. Spurð hvort nóg sé gert til 
að hlúa að þjóðlagaarfinum segir Bára 
að það mætti gjarnan vera meira. 

„Þetta er ekki tónlist sem er spiluð 
mikið í útvarpi, nema helst á Gufunni. 
En áhuginn á þjóðlagatónlist hefur 
vissulega verið að glæðast á undan-

förnum árum. Það varð dálítil vit-
undar vakning þegar Steindór Ander-
sen vann með Sigur Rós um árið.“ 

Bára gerir ráð fyrir að sumarið fari í 
kynningu á disknum en þau Chris ætla 
að ferðast um landið og halda tónleika 
áður en þau halda vestur um haf, nánar 
tiltekið til Maryland í Bandaríkjunum. 

„Við höfum spilað í útlöndum undan-
farinn áratug, ýmist á hátíðum, á 
klúbbum eða jafnvel bara stofutón-
leikum. Ég er að fara að kenna íslenska 
þjóðlagatónlist á sumarnámskeiði 
í Maryland í sumar og þá notum við 
tækifærið og höldum tónleika.“ 

Tónleikar Funa í Gerðubergi hefjast 
klukkan 20. Hægt er að hlusta á  www.
funi-iceland.com. bergsteinn@frettabladid.is

Funi skarar í glæður 
þjóðlagatónlistar
Þjóðlagadúettinn Funi heldur tónleika í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi. Þar fl ytja þau 
Bára Grímsdóttir og Chris Foster lög af hljómdisknum Flúr sem kom út á dögunum. Síðar 
í sumar halda þau tónleika víðs vegar um landið áður en þau halda vestur yfi r haf. 

FUNI  Bára Grímsdóttir og Chris Foster ætla að ferðast um landið og halda tónleika áður en þau halda vestur um haf.

Bára Grímsdóttir ólst upp við söng og kveðskap, heyrði og lærði allt frá barnæsku 
kveðskap foreldra sinna, afa og ömmu á bænum Grímstungu í Vatnsdal. Bára er af 
mörgum talin vera einn allra besti túlkandi þjóðlegrar tónlistar hér á landi, en hún 
hefur sérstakan áhuga á rímnastemmum og kvæðalögum. Hún hefur fengist við 
flutning á margs konar þjóðlagatónlist bæði hér heima og erlendis. Sem tónskáld 
og útsetjari hefur Bára nýtt sér uppsprettulindir íslenskra þjóðlaga til skapandi 
starfs en hún hefur hlotið margvíslegar viðurkenningar sem tónskáld. 

Chris Foster kynntist þjóðlögum í uppvexti sínum í Somerset í Suðvestur-Eng-
landi. Flutningur hans einkennist af mikilli og persónulegri innlifun í tónlistina, 
sem oft leiðir til þess að áheyrendur verða beinir þátttakendur í því sem fram fer 
og flutt er. Chris hefur sett þjóðlagahefðina í nútímalegan búning með sérstæðum, 
frumlegum gítarundirleik og sannfærandi söngtúlkun. Hann er talinn einn besti 
listamaður síðari tíma á sínu sviði og í fremstu röð merkra brautryðjenda í endur-
vakningu á breskri þjóðlagatónlist.

Logarnir í Funa 

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi, 
langafi og langalangafi,

VALDIMAR AGNAR ÁSGEIRSSON
málari, 

Norðurbrún 1,

lést á Landspítalanum sunnudaginn  
5. maí. Útförin fer fram frá Árbæjarkirkju 
fimmtudaginn 16. maí klukkan 13.

Sigurborg Valdimarsdóttir Jón Ólafsson
Ásgeir Valdimarsson Hulda Jeremíasdóttir
Kristján Gunnar Valdimarsson 
Valdimar Agnar Valdimarsson Helga Rúna Péturs
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

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

Þær Erla Björg Káradóttir 
og Hanna Þóra Guðbrands-
dóttir syngja aríur og 
dúetta eftir Bellini, Pucc-
ini og fleiri á hádegistón-
leikum Íslensku  óperunnar 
í dag. Píanóleikari er 
 Antonía Hevesi.

Þessar tvær ungu sópran-
söngkonur hafa vakið at-
hygli fyrir söng sinn á 
undan förnum misserum, 
bæði á vegum Íslensku 
óperunnar og utan hennar. 
Báðar hafa þær sungið á 
hádegistónleikum Óper-
unnar áður og hafa tekið 
þátt í sýningum Óperunnar, 
meðal annars La Boheme í 
fyrra. Þær hafa komið fram 
á ýmsum vettvangi. Erla 
Björg kemur reglulega fram 
með ÓP- hópnum, meðal 
annars söng hún titilhlut-
verkið í sýningunni Systir 
Angelica eftir Puccini, sem 
sýnd var í Tjarnarbíói fyrir 
skömmu. Hanna Þóra söng 
í haust aðalkvenhlutverkið 

í gamanóperunni La Serva 
Padrona eftir Pergolesi hjá 
Alþýðuóperunni auk þess 
sem hún söng hlutverk 
 Inesar í Il Trovatore í haust 
hjá Íslensku óperunni.  -sbt

Sópransöngkonur 
syngja óperuaríur
Íslenska óperan heldur sína næstsíðustu 
hádegistónleika á þessu starfsári í dag.

ERLA BJÖRG KÁRADÓTTIR 
 Syngur á hádegistónleikum í 
dag.

MERKISATBURÐIR
1776 Konungur gefur út tilskipun um póstferðir á Íslandi. Slíkar 
ferðir hófust þó ekki fyrr en 1782.
1830 Ekvador fær sjálfstæði.
1848 Þjóðsöngur Finna, Maamme, frumfluttur. Lagið er eftir 
Fredrik Pacius en textinn eftir Johan Ludvig Runeberg.
1966 Íslenska ríkið kaupir Skaftafell í Öræfum undir þjóð-
garð og var hann opnaður tveimur árum síðar. Jörðin er 
einn hundraðasti af flatarmáli Íslands.
2000 Sprenging verður í flugeldaverksmiðju í borginni Enschede 
í Hollandi með þeim afleiðingum að 22 láta lífið og 950 særast.

Þennan dag árið 1981 reyndi Tyrkinn 
Mehmet Ali Agca að myrða Jóhannes Pál 
páfa II á Péturstorginu í Vatíkaninu. Agca 
skaut páfa, sem særðist illa.

Hann sat á torginu, beið eftir páfa og 
hóf skothríð þegar hann nálgaðist. Páfi 
særðist en nunnur og aðrir nærstaddir 
gripu Agca áður en hann náði að ljúka 
verkinu. Agca var handtekinn og sak-
felldur fyrir glæp sinn í júlí árið 1981. 
Hann var fluttur til heimalands síns eftir 
að hafa afplánað tuttugu ára dóm á Ítalíu.

Agca, sem hafði áður verið í slagtogi við 
tyrknesku fasistahreyfinguna Gráu úlfana, 
sagðist hafa skipulagt morðið á páfa 

ásamt landa sínum og tveimur Belgum. 
Fjölmiðlar birtu þó fréttir þess efnis að 
Agca hefði gert þetta fyrir Gráu úlfana, 
sem fengu þrjár milljónir marka fyrir.

Páfi bað fólk um að „fyrirgefa bróður 
mínum, sem ég hef svo sannarlega gert“. 
Árið 1983 hittust þeir og prýddu forsíðu 
tímaritsins Time. Páfi var líka í ágætu 
sambandi við fjölskyldu Agca og hitti 
móður hans árið 1987.

Agca var fluttur til Tyrklands eftir 
að hann hafði afplánað dóm sinn. Þar 
var hann fangelsaður á ný fyrir morð á 
vinstrisinnuðum ritstjóra sem var framið 
meira en tuttugu árum áður.

ÞETTA GERÐIST: 13. MAÍ 1981

Páfa sýnt banatilræði



Verkefnið var að hanna hlut til að 
bera fram fingramat í veislum.  
Ég velti fyrir mér hvernig það 

sem við berum fram er í laginu og tók 
kúluformið fyrir en oftast setjum við 
mat sem rúllar til og frá ofan í skál. 
Ég hannaði disk með kúlulaga holum 
sem hægt er að raða matnum í og 
leika þannig með liti og munstur,“ út-
skýrir Embla Sigurgeirsdóttir, einn níu 
nemenda Myndlistaskólans í Reykjavík 
sem nú ljúka tveggja ára námi í Mótun. 
Lokaverkin unnu þau í samvinnu við 
finnska hönnunarfyrirtækið Tonfisk.

Eigandi Tonfisk, Brian Keaney, hitti 
nemendurna og lagði þeim línurnar 

fyrr í vetur. 
Hann kom 
einnig á 
lokayfir-
ferð nám-
skeiðsins 
og dæmdi 
verkin. 

„Við 
erum ekki 

búin að fá umsögnina en það gæti 
komið til þess að eitthvert verkanna 
yrði valið til framleiðslu hjá fyrir-
tækinu,“ útskýrir Embla. Hún segir þó 
ekki að samkeppni hafi ríkt í hópnum í 
vetur þrátt fyrir það.

„Nei, sem betur fer ekki. Við erum 
frekar þéttur hópur og efst í huga okkar 
var að vinna verkin fyrir okkur sjálf. En 
það var að ýmsu að huga. Hluturinn 
þurfti að vera framleiðsluhæfur og sölu-
vænlegur svo hugmyndaflugið mátti 
ekki alveg fá lausan tauminn. Hluturinn 
mátti ekki vera of flókinn, heldur þurfti 
hann að vera eitthvað sem hugsanlegur 
viðskiptavinur  tengdist og skildi. Ég 
endaði á að gera þrjá diska með mis-
munandi stórum holum. Sú minnsta 
fyrir ólífur og súkkulaðitrufflur og slíkt, 
millistærð sem gæti hentað undir tóm-
ata eða jarðarber og sú stærsta undir 
ávexti og grænmeti.“

Embla hafði lokið námi á hönnunar-

sviði við Iðnskólann í Hafnarfirði og í 
Tækniskólanum þegar hún skellti sér 
í Myndlistaskólann í Reykjavík. Hún 
segist ekki sjá eftir þeirri ákvörðun og 
stefnir á eins árs framhaldsnám í Eng-
landi. 

„Við erum fimm úr hópnum sem 
 förum til Englands og tveir til Dan-
merkur. Hver veit nema við störfum 
saman í framtíðinni. Þetta verður 
spennandi ævintýri.“ 

 ■ heida@365.is

FINGRAMAT Í FORM
ÍSLENSK HÖNNUN  Embla Sigurgeirsdóttir er einn níu nemenda sem útskrifast 
úr Mótun við Myndlistaskóla Reykjavíkur. Nemendur unnu verkin í samstarfi 
við finnska hönnunarfyrirtækið Tonfisk.

EUROVISION-VIKAN
Eurovision-vikan er runnin upp. Annað kvöld verður 

fyrri hluti undankeppninnar sýndur en Eyþór Ingi 
treður upp í seinni riðli á fimmtudagskvöld. Hann 
verður númer átta í röðinni. Aðalkeppnin fer fram 
í Malmö Arena laugardaginn 18. maí. 

KÚLULAGA FINGRA-
MATUR Embla 
Sigurgeirsdóttir hannaði 
postulínsdiska undir 
kúlulaga fingramat. Hún 
er einn útskriftarnema 
úr Myndlistaskólanum 
í Reykjavík sem sýndu 
lokaverk sín í Þjóðmenn-
ingarhúsinu. 
MYND/VILHELM



FÓLK|HEIMILI

Börnum er dýrmætt að eiga einka-
stundir með afa og ömmu. Þar 
mætir þeim lífsreynsla, umburðar-
lyndi og skilningur og börnin eru 
umvafin kærleika og hlýju. Afi 
og amma hafa svo vitaskuld leyfi 
til að dekra við barnabörnin og 
hér gefast fáeinar hugmyndir að 
skemmtilegum dögum með afa og 
ömmu:
■ Á regndögum snemmsumars er 
indælt að fara í labbitúr og upplifa 
náttúruna með börnunum, sjá gróðurinn taka við sér, skoða ánamaðka 
á ferðalagi sínu eða blóm stinga upp kollinum. Þá er ómetanlegt fyrir 
börnin að fá kennslu ömmu og afa í því hvaða fugl á hvaða fuglasöng.
■ Til að spilla börnum með svolitlu sætindaáti er upplagt að efna til 
fjársjóðsleitar í húsinu og garðinum hjá ömmu og afa. Felið sleikibrjóst-
sykur, súkkulaði og karamellur á vel völdum stöðum, látið börnunum í 
té ílát og skellið ykkur í leit að sælgætinu með börnunum.  
■ Ömmur og afar eiga hjartfólgnar minningar um eftirlætisbíómynd 
barnanna sinna. Því gæti verið gaman að rifja upp gamla daga og horfa 
á myndina með barnabörnunum um leið og maulað er heimalagað 
poppkorn. 
■ Börn geta dundað sér lengi með nýja límmiða eða myndasögublað 
og skemmtilegur leiðangur að fara með þeim í bókabúð til að velja 
óvæntan glaðning eða hafa hann tilbúinn þegar þau koma í ömmu- og 
afahús.
■ Margar ömmur og afar stunda golf sér til skemmtunar og tilvalið að 
taka stuttan golfhring með barnabörnunum, leyfa þeim að slá golfkúlur 
og skemmta sér við að hitta í holu.

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. 
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

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

DÝRMÆT VINÁTTA Samvera með afa 
og ömmu er gefandi.

MEÐ ÖMMU OG AFA

Einn vinsælasti og elsti matarblogg-
ari landsins undanfarin ár, Ragnar 
Freyr Ingvarsson, undirbýr nú 

útgáfu fyrstu matreiðslubókar sinnar 
sem kemur út síðar á árinu. Ragnar 
hefur haldið úti matarbloggi í sjö ár við 
miklar vinsældir og þegar bókaútgáfan 
Sögur fékk ábendingu um að sniðugt 
gæti verið að gefa út matreiðslubók 
eftir hann fór boltinn að rúlla. Ragnar 
segir bókina innihalda vinsælustu 
uppskriftirnar af blogginu sínu ásamt 
fjölda nýrra uppskrifta sem hann hefur 
unnið að síðasta hálfa árið og hafa ekki 
birst áður. „Ég mun alltaf notast við 
besta hráefni hverju sinni og allir rétt-
irnir verða eldaðir frá grunni eins og 
ég geri alltaf þegar ég er að matbúa. 
Það er mikið um frönsk og ítölsk áhrif 
í réttunum mínum en ég heillast mikið 
af matarhefð þessara landa. Einnig má 
finna einstaka þræði frá Norður-Afríku 
og jafnvel Taílandi.“ 

Ragnar heldur úti matarbloggi á 
tveimur stöðum, á Eyjunni og á slóðinni 
laeknirinnieldhusinu.com. Auk þess 
má finna hann á Facebook undir The 
Doctor in the Kitchen. Til samans fá 
þessar síður um 80.000 heimsóknir í 
hverjum mánuði. „Núna er auðug flóra 
af íslenskum matarbloggum þar sem 
fólk getur sótt innblástur og fengið 
nýjar hugmyndir. Netið býður upp á að 
„óhefðbundið“ fólk hasli sér völl þar 
sem engan hefði grunað að það ætti 
nokkurt erindi. Hvern hefði annars 
grunað að gigtarlæknir ætti að geta gert 
nokkuð af viti í eldhúsinu nema fyrir til-
vist internetsins!“

Ragnar og fjölskylda hafa verið 
búsett í Lundi í Svíþjóð undanfarin ár 
þar sem hann starfar sem læknir auk 
þess að stunda doktorsnám. Mestallur 
frítími hans fer í að sinna fjölskyldunni 

en auk þess stundar hann skvass af 
kappi. „Þegar maður hefur jafn mikinn 
áhuga á mat eins og ég er nauðsyn-
legt að stunda íþrótt þar sem maður 
brennir miklu, jafnvel lífsnauðsynlegt. 
Því stunda ég skvass nokkrum sinnum 
í viku.“

LÆKNIRINN SEM 
BREYTTIST Í KOKK
MATREIÐSLUBÓK  Einn vinsælasti matarbloggari landsins gefur út fyrstu mat-
reiðslubókina sína síðar á árinu. Frönsk og ítölsk áhrif verða ráðandi í henni.

MATREIÐSLUBÓK 
VÆNTANLEG
Ragnar Freyr gefur út 
sína fyrstu matreiðslu-
bók síðar á árinu. Hún 
mun innihalda vinsæl-
ustu uppskriftirnar af 
blogginu auk nýrra upp-
skrifta.MYND/ÚR EINKASAFNI

LÆKNIR Í ELDHÚSINU
Ragnar Freyr Ingvarsson, 
læknir og matarbloggari.
MYND/ÚR EINKASAFNI



Miklaborg kynnir: Einstaklega 
glæsilegt og vel skipulagt 256 
fm. einbýlishús á vinsælum 
stað í Kórahverfinu. OPIÐ HÚS 
AÐ GNITAKÓR 3, 14. maí frá kl. 
17-18.

Húsið er teiknað af Vektor og 
sá Oddgeir Þórðarson, arki-
tekt hjá Go-Form, um alla 

innanhússhönnun. Innréttingar eru 
sérsmíðaðar. Lýsing hönnuð af 
Lumex. Garðurinn hannaður af 
Ólafi Melsted landslagsarkitekt.

Aðalhæðin skiptist í anddyri, 
gestasnyrtingu, hol, eldhús og 
tvær stofur. Neðri hæðin skiptist í 
sjónvarpshol, þrjú barnaherbergi, 
hjónaherbergi með fataherbergi og 
baðherbergi. Baðherbergi að auki 
og þvottaherbergi með geymslu. 
Möguleiki er að bæta við fjórða 
barnaherberginu.

Anddyrið er bjart, með mikilli 
lofthæð, góðri innfelldri lýsingu 
og rúmgóðum fataskáp. Gesta-
snyrting með vönduðum flísum. 
Góðir efri skápar fyrir ofan hand-
laug með speglum og hillu á milli. 

Úr anddyri er innangengt í bíl-
skúr sem er flísalagður og með 
rafmagnshurðar opnara. Einnig er 
innangengt í bílskúr frá innkeyrslu 
að utanverðu.

Úr forstofu er komið inn í al-
rými þar sem lofthæð er mikil og 
þaðan er opið inn í eldhús og  stofur. 
Eldhúsið er sérhannað og með inn-
felldri lýsingu og hljóðkerfi. Inn-
réttingin er úr hnotu að hluta og 
sprautulökkuð hvít að hluta. Stór 

eyja á milli skápa úr hnotu með 
borðplötu úr hvítum steini frá Stein-
smiðju S. Helgasonar. Milli eldhúss 
og borðstofu er skilrúm með teng-
ingu fyrir sjónvarpsskjá og hljóð-
kerfi. Úr borðstofu er hægt að 
ganga út á stórar svalir með víð-
áttumiklu útsýni. Stofan er rúm-
góð, opið rými þaðan sem hægt er 
að horfa inn í borðstofu og eldhús. 

Bókið skoðun hjá Jórunni í síma 
845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

FASTEIGNIR.IS
13. MAÍ 201319. TBL.

Einstaklega glæsilegt hús

Opið hús verður í Gnitakór 3 á morgun á milli klukkan 17-18.

Hólabraut 9 - 4ra herb. - Opið hús.
Góð og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í 
litlu fjölbylishúsi í Hafnarfirði.  Stutt í barna- og leik-
skóla ásamt verslun og þjónustu.  V. 18,0 m   
Áhv 14,5 m.  OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 14. MAÍ 
KL 17:30 - 18:00 

Kvísalatunga - Í byggingu
Vel skipulagt 240,2 fm  staðsteypt raðhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum 26,1 fm bílskúr.  mikil 
loftð og margir notkunnarmöguleikar. Húsið er rúm-
lega tilbúið til innréttinga.   Hagstæt verð 36 m. 

Breiðahvarf - nýjar sérhæðir.
Í einkasölu vandaðar sérhæðir í fjórbýlishúsi. Allar 
íbúðir með bílskúr, sérinngangi og sérsólpalli. 
Afhentar fullbúnar án gólfefna. Í hverri íbúð eru 
þrjú herb. og tvær stofur. Stærð 186 fm - 205 fm.  
Möguleiki að hanna sitt eigið! V. 52,0 - 58,0 m. 

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

Grandavegur -  2ja herb
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.23,9m   

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

Digranesvegur -  Sérhæð 
Góð  140 fm sérhæð í nýlegu húsi byggðu 1993. 
Stórar bjartar stofur með fallegu útsýni. Möguleiki 
á 5 svefnherbergjum. Vandað eldhús og rúmgott 
baðherbergi. Getur verið laus fljótlega. V. 37 m.  

Bústaðarvegur - Neðri sérhæð
Vel skiulögð 85 fm, 3ja - 4ra herb neðri sérhæð.  
Þrjú svefnherbergi, nýtt baðherbergi og nýleg 
elshús.  Góður bakgarður og sólpallur.  V. 25,5m. 

Eyrarskógur - sumarhús
Fallegur og velviðhaldinn 47 fm sumarbústaður 
ásamt geymsluhúsi í kjarrivöxnu umhverfi með 
útsýni yfir Eyrarvatn og Vatnaskóg. Sólpallur 
umlykur húsið á þrjá vegu. Tvö svefnherbergi ásamt 
svefnlofti. Laus strax. Verð 11,9 millj

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Ruth  
Einarsdóttir
sölufulltrúi

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur
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Finndu okkur á Facebook

Boðaþing - 55 ára og eldri
OPIÐ HÚS

Landmark leiðir þig heim!

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

100% þjónusta = árangur*

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur 

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur 

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi
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Vegna mikillar sölu vantar mig 2ja  
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Ákveðnir kaupendur  
bíða eftir réttu  
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vík.
ur 
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við Auði í síma  
824-7772 eða  

audur@fasteigna-
salan.is
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Sylvía G. Walthersdóttir
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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

LEIÐHAMRAR- REYKJAVÍK
- 170,0 fm parhús með innb. 28,6 fm. bílskúr.
- 4 svefnherbergi.
- Stórkostlegt útsýni af efri hæð.
- Vel staðsett eign við opið svæði.

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

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

ÁLFABREKKA- KÓPAVOGI.
- Glæsilegt einbýlishús á fallegri lóð með miklum veröndum.
- Eignin er hæð og kjallari 243,0 fm. að stærð að meðt.30,7 

fm. bílskúr
-  Stórar stofur. Sjónvarpsstofa. Hjónasvíta. 

Eldhús með nýlegum innréttingum. 

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

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

steyptri verönd.

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.

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

ásigkomulagi.

STÓRAGERÐI. 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.

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

í góðu lyftuhúsi.
- Útsýnis nýtur af svölum til sjávar og að ylströndinni.
- Opið eldhús. Rúmgóð stofa. Tvö góð herb.
- Sér stæði í bílageymslu.

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

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

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

HRÍSATEIGUR- REYKJAVÍK.
- Falleg 37,9 fm. 2ja herbergja risíbúð í Teigahverfinu. 
- Svalir til suðvesturs út af stofu.
- Skipt um járn á þaki 2008 og settur kvistur á húsið á sama tíma. 
- Húsið var málað og viðgert árið 2012.

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.

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.

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

 49,9 millj.31,5 millj. 

39,9 millj. 66,5 millj.

44,2 millj. 

45,9 millj.

33,5 millj.

20,9 millj. 

25,5 millj.

31,0 millj.

21,9 millj.

33,5 millj.

25,4 millj.

18,3 millj.

17,9 millj.

 14,3 millj.

SÓLHEIMAR 27

SÓLHEIMAR 27. ÚTSÝNISÍBÚÐ Á 8. HÆÐ
Falleg 100,8 fm. útsýnisíbúð á 8. hæð auk 4,6 fm. sér geymslu í kjallara. Íbúðin er 4ra herbergja á teikningu, en er innréttuð í dag sem tvær stofur 
og eitt rúmgott herbergi. Önnur stofan var áður tvö herbergi og því auðvelt að breyta aftur til fyrra horfs ef vill. Íbúðin var öll endurnýjuð fyrir 14 
árum síðan. Innréttingar og hurðir eru úr dekktri eik.  Stórkostlegs útsýnis nýtur frá íbúðinni. Yfirbyggðar svalir. Húsið er allt nýlega tekið í gegn að 
utan, viðgert og málað. Verð 29,5 millj. Íbúðin verður til sýnis á morgun. Íbúð merkt 0801. Guðfinnur og Kristín á bjöllu. 

HVANNALUNDUR 19 – GARÐABÆ
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00 Glæsilegt 206 fm. einbýlishús á einni hæð að með-
töldum bílskúr. Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað á undanförnum árum. Samliggjandi stofur með útgengi í sólskála. 
4-5 herbergi. Falleg ræktuð lóð með veröndum og skjólveggjum. Eignin er vel staðsett á frábærum stað innst í lokaðri botn-
langagötu í sunnanverðum Lundum í Garðabæ. Verð 56,9 millj.  Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.

HVANNALUNDUR 19
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Á MORGUN, 
ÞRIÐJUDAG, FRÁ  

KL. 17.30-18.00



GARÐAFLÖT 33 -GARÐABÆ.
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-.18.00
- Fallegt um 216 fm. einbýlishús að meðt. 37,5 fm. bílskúr.
-  Sér 2ja herbergja aukaíbúð er í viðbyggingu.
-  Arinn í stofum og 4 svefnherbergi eru í aðalíbúðinni. 

HÖRGSLUNDUR- GARÐABÆ
- Vandað 344,3 fm. einbýlishús á tveimur hæðum í Garðabæ. 
- Frábært fjölskylduhús sem hentar vel barnmörgum fjölskyldum.
- Allt að 7 svefnherbergi geta verið í húsinu. 
-  Mögulegt er að hafa sér íbúð í hluta kjallara hússins.

NÖNNUSTÍGUR  – HAFNARFIRÐI.
- Mjög glæsilegt 143,7 fm. tvílyft einbýlishús
- Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum. 
- Frábær staðsetning í gamla bænum í Hafnarfirði.
- Góðar verandir, sér bílastæði og matjurtargarður.

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

HÁTEIGSVEGUR, REYKJAVÍK. 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.

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

SKÚLAGATA, RVK.  4RA HERB. ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.
- Glæsileg 139,9 fermetra íbúð á efstu hæð í góðu lyftuhúsi.
- Sér bílastæði í upphitaðri bílageymslu. 
- Samliggjandi stofur. Sjónvarpsstofa með glerþaki að hluta. 2 herbergi.
- Húsið er nýendurnýjað að utan. Sameign til fyrirmyndar

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

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

EIGNIR ÓSKAST

• Íbúð við Þorragötu.

• 3ja – 4ra herb. íbúð í lyftuhúsi eða á 1. hæð við 
Kringluna.

• 2ja – 3ja herbergja íbúðir í 101.   

• Um 250 fm. einbýlishús á Flötunum í Garðabæ. 

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

BÆJARHRAUN- HAFNARFIRÐI
Til leigu vandað 2.615,2 fm. iðnaðar-, skrifstofu- og verslunarhúsnæði á frábærum stað og 
með miklu auglýsingagildi. Tveir stórir vinnslusalir, sér hannaðir fyrir matvælaframleiðslu. Stór 
afhafnalóð með fjölda bílastæða. Staðsetning er góð við Bæjarhraunið, og hefur framhúsið 
auglýsingagildi að Reykjanesbrautinni. Húsnæðið getur leigst í einu eða tvennu lagi.

4RA- 6 HERBERGJASÉRBÝLI SUMARBÚSTAÐIR

ATVINNUHÚSNÆÐI

44,9 millj. 19,5 millj.

49,9 millj. 12,5 millj.

48,5 millj.

46,9 millj. 

54,9 millj.

79,9 millj. 

 43,0 millj.

52,9 millj.

Sundlaugavegur 18- 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00  Glæsileg 101,7 fermetra 4ra herbergja íbúð á efri hæð með suðursvölum í mjög 
góðu steinhúsi við Laugardalinn auk 21,6 fermetra bílskúrs. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum, m.a. eldhús og tæki, 
baðherbergi, gólfefni, gler og gluggar, raflagnir og tafla o.fl.  Bjartar samliggjandi stofur með útgengi á suðursvalir. Tvö herbergi. 
Sér bílastæði er á lóð og fjöldi bílastæða við hlið hússins. Verð 35,9 millj.Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin.

SUNDLAUGAVEGUR 18

BYGGINGARLÓÐ
Höfum fengið í einkasölu um 550 fermetra 
byggingarlóð undir einbýlishús á frábærum stað í 
Laugarnesinu. Fyrir liggja teikningar að 310 fermetra 
einbýlishúsi og gatnagerðargjöld eru þegar greidd. 

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson,  
lögg. fasteignasali.

SELBRAUT – SELTJARNARNESI
Glæsilegt og nánast algjörlega endurnýjað 302,3 fm. einbýlishús. Nýtt þak með zinki er á húsinu og húsið var málað að utan 
árið 2012. Að innan hefur húsið allt verið endurnýjað á sl. 15 árum og er í mjög góðu ástandi. Sérsmíðaðar innréttingar í eld-
húsi. Bjartar stofur. 7 herbergi. Massívt parket á gólfum og vandaðar innréttingar og tæki. Lóð hússins er öll nýlega endurnýjuð 
með stórri hellulagðri og afgirtri skjólgóðri lóð til suðurs með heitum potti.  

SELBRAUT
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

 DALTÚN 20
- GLÆSILEGT PARHÚS. 

Mjög gott fjölskylduhús við Daltún í Kópavogi. Um er að ræða 241 fm parhús 
með fjórum til fimm svefnherbergjum. Húsið stendur við fossvogsdalinn og 
örstutt er í grunn- og leikskóla, íþróttaaðstöðu HK og útivistarsvæði.  Góður 
garður. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 13.MAÍ MILLI KL. 17:00 OG KL. 
18:00.  V. 52,9 m. 2720

 HAÐARLAND 8
- EINBÝLISHÚS 

 
Fallegt og vel staðsett 185,1 fm einbýlishús á einni hæð með 35,5 fm bílskúr 
neðst í Fossvoginum. Skjólgóður suðurgarður og stutt í skóla, leikskóla og 
íþróttastarf.   EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 13.MAÍ MILLI KL. 17:00 
OG KL. 18:00. V. 78,0 millj

 SUÐURGATA 76 
- HF. SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR.

Falleg 146 fm neðri sérhæð í tvíbýli ásamt 26 fm bílskúr. Mjög góð staðsetning. 
Nýmálað hús. Einstaklega gott skipulag. 3-4 svefnherbergi. Stórar stofur. 
Sjónvarpshol. Svalir. Mjög fjölskylduvæn hæð í afar góðu standi.  Mjög góður 
ræktaður garður. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 13. MAÍ FRÁ KL. 
17:30 - 18:00. V. 37,0 m. 2303

 ESKIHLÍÐ 12 A 
- GLÆSILEG EIGN

Sérstaklega glæsileg 84 fm íbúð. 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 sam-
eiginlegt þvottahús og snyrting. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 
13.MAÍ MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 25,9 m. 2707

 KÓPAVOGSBRAUT 76  
- GLÆSILEGT EINBÝLI ,  skipti möguleg á minni eign. 

Glæsilegt mjög mikið endurnýjað og fullbúið einbýlishús á tveimur hæðum. 
Húsið er allt ný uppgert á mjög glæsilegan hátt. Fjögur svefnherbergi, tvær 
stofur og sjónvarpshol. Sjón er sögu ríkari. Möguleiki að byggja bílskúr. 
EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 13.MAÍ MILLI KL. 17:00 OG KL. 18:00.  
V. 53,9 m. 2687

 HÖRÐUKÓR 1 
- ÚTSÝNISÍBÚÐ Á 11. HÆÐ

Mjög falleg og björt 97,8 fm 3ja herbergja íbúð á 11. hæð í álklæddu lyftuhúsi 
í Kópavogi. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu fylgir og er hún parketlögð með 
flísum á þvottahúsi og baðherbergi. Fallegar og vandaðar innréttingar, rúm-
góðar svalir til suðurs og vesturs. Baðherbergi með baðkari og sturtuklefa. 
Íbúðin er laus til afhendingar. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 13. MAÍ 
MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 29,4 m. 2714

 RAUÐALÆKUR 11  
-  5 HERBERGJA HÆÐ. 

Mjög góð og vel skipulögð 5 herbergja íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr. Tvennar 
svalir. Möguleiki á að útbúa þvottahús innan íbúðar.  Að utan lítur húsið vel út. 
EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 13.MAÍ MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. 
V. 35,9 m. 2492

 BRAUTARLAND 7  
- RAÐHÚS 

Mjög vel staðsett raðhús á einni hæð neðarlega í Fossvogsdalnum ásamt 
bílskúr. Gengið er beint út í suðurgarð frá stofu. Gott aðgengi er að húsinu 
og næg bílastæði. Húsið er laust við kaupsamning. EIGNIN VERÐUR SÝND 
ÞRIÐJUDAGINN 14.MAÍ MILLI KL. 17:00 OG KL. 18:00.   
V. 49,9 millj 

 ÁRSALIR 5 -  M. BÍLSKÝLI 
- LAUS STRAX.

Falleg mjög vel skipulögð 85,4 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt stæði í 
bílageymslu. Fallegt útsýni. Tvær lyftur. Laus strax. Mjög góð staðsetning í 
grónu hverfi. EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 14.MAÍ MILLI KL. 17:30 
OG KL. 18:00. V. 25,9 m. 2361

 NORÐURBAKKI 11 B OG C 
- TVÆR GLÆSILEGAR FULLBÚNAR ÍBÚÐIR

Glæsilegar fullbúnar og vandaðar íbúðir við Norðubakka 11 á besta stað í 
Hafnarfirði. Íbúðirnar eru 3ja herbergja og eru fullbúnar með mikilli innfelldri 
lýsingu, gólfefnum, hita í gólfi og fl. Stórar sameiginlegar hellulagðar þaks-
valir. EIGNIRNAR VERÐA TIL SÝNIS ÞRIÐJUDAGINN 14.MAÍ MILLI KL. 17:30 
OG KL. 18:00. V. 29,5 m. 1113

HESTHAMRAR 8  
EINBÝLISHÚS

samt.212,6 fm einbýlishús á einni hæð með bílskúr, sólskála og veröndum.  
Húsið þarfnast lagfæringa að innan. Mjög gott skipulag. 3-4 svefnherb. Sól-
skáli með arinstæði. Frábær staðsetning með frítt svæði norður af húsinu. 
Laust strax.  EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 14.MAÍ MILLI KL. 17:00 
OG KL. 17:40. V. 44,9 millj

 SAFAMÝRI 67 
- GLÆSILEG SÉRHÆÐ

Sérstaklega falleg og vel skipulögð 169 fm efri sérhæð ásamt bílskúr í þríbýlishúsi 
við Safamýri í Reykjavík. Húsið er mjög vel staðsett, stutt er í alla þjónustu, skóla, 
leikskóla, heilsugæslu og fl. Ástand íbúðar er gott og margt verið endurnýjað á 
síðustu árum.  EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 13.MAÍ MILLI KL. 17:30 
OG KL. 18:00. V. 49,9 m
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 EINBÝLI

 
Glitvangur - glæsilegt einbýli. 
Glæsilegt einlyft einbýlishús á eftirsóttum stað. Húsið 
stendur á 704 fm verðlaunalóð sem er með afgirtri 
sólverönd, sólskála, heitum potti o.fl. Húsið er teiknað 
af Kjartani Sveinssyni og ber sterkan keim af hans stíl. 
Húsið er með hallandi þaki og góðum þakkanti. Húsið 
skiptist í forstofu, sjónvarpsrými, tvö baðherbergi, 
snyrtingu,  stofu, borðstofu, arinstofu, eldhús, þvottaher-
bergi/geymslu og fjögur svefnherbergi og innbyggðan 
bílskúr.  V. 69,8 m. 2684

 
Víðivangur - einbýlishús.
Einbýlishús á einni hæð 145, 2 fm hús auk 49 fm bílskúrs 
samtals 194,2 fm.  Húsið skiptist m.a. í forstofu, gesta-
salerni,  3 til 4 herbergi, tvær stofur og sjónvarpshol, 
eldhús, þvottahús og bílskúr.  V. 43,9 m. 2692

 
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

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

 
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

 
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

PARHÚS/RAÐHÚS 

 
Brekkusel  - endaraðhús m. bílskúr.
247,1 fm endaraðhús á þremur hæðum með aukaíbúð á 
1.hæðinni og 22,6 fm bílskúr. Húsið hefur verið talsvert 
endurnýjað m.a eldhús og baðherb á efri hæðum. 4-5 
svefnherb. Góður garður. V. 41,9 m. 2698

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

 

Rauðamýri - Sérstaklega vandað raðhús
Sérstaklega vandað og vel búið 202 fm raðhús í Mos-
fellsbæ. Húsið er byggt 2006 og var ekkert til sparað í 
innréttingar og tæki. Frágangur mjög góður. Heitur pottur, 
stór pallur, allar innréttingar sérsmíðaðar, granít borð-
plötur, Philippe Stark blöndunartæki, lýsing frá Lumex, 
funkbus þráðlaust stýrikerfi frá Gira - Gegnheilt parket,  
tvöföld einangrun í veggjum, gólfhiti ofl. V. 49,9 m. 1532

 
Fannafold - 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. 
V. 41,5 m. 2702

 
Blikaás 40 HF - parhús 
Mjög gott og vel skipulagt tvílyft parhús. Rúmgott hellu-
lagt bílaplan og stór verönd. Húsið skiptist m.a. í forstofu, 
innbyggðan bílskúr fimm rúmgóð herbergi, sjónvarpshol 
tvö baðherbergi, eldhús og stofu.   V. 47,9 m. 2695

HÆÐIR 

 

Laufásvegur  - 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  2705

 

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

Víðimelur - mikið endurnýjuð
Mjög góð 126 fm neðri sérhæð auk 29,5 fm bílskúr á 
góðum stað í vesturbæ Reykjavíkur. Hæðin hefur mikið 
verið endurnýjuð. Falleg og góð eign í sérstaklega góðu 
ástandi.  6118

4RA-6 HERBERGJA

 

Austurströnd 12 -  Stórkostlegt útsýni
160,5 fm íbúð í lyftuhúsi á 8. hæð, efstu hæð, með ótrú-
lega fallegu útsýni og stórum svölum. Aðeins tvær íbúðir 
eru á hæðinni og stæði í bílageymslu fylgir. Stórar svalir, 
sem eru yfirbyggðar að hluta með skemmtilegri tengingu 
við stofu og eldhús. Stór stofa, þrjú góð svefnherbergi 
og stórt sjónvarpshol. Ótrúlega falleg fjalla-, sjávar- og 
borgarsýn.  V. 49 m. 2704

 

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 granít-
borðplötur og vönduð blöndunartæki. Glæsileg sérvalin 
gólfefni.  Innihurðir eru frá Trévík, geretalausar úr hnotu. 
Gólfhitakerfi er í öllum herbergjum. Stórir gluggar veita 
mikla og góða birtu.  V. 79,3 m. 1981

 

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

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

 

Perlukór - glæsil. útsýni - stæði í bílsk.
Einstaklega falleg og velskipulögð 3ja herb. íbúð á efri 
hæð í litlu húsi á einstökum útsýnisstað með sérinngangi. 
Íbúðin skiptist í forstofu, gang, stofu, eldhús, þvottaherb., 
tvö herbergi og baðherb.. Geymsla á 1.hæð tilheyrir íbúð-
inni og bílastæði í bílag. Möguleiki að yfirtaka hagstæð 
lán. V. 31,5 m. 1578

2JA HERBERGJA

 

Njálsgata 23 - falleg íbúð
Vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í fallegu stein-
húsi í hjarta Reykjavíkur. Nýlega er búið að endurnýja þak 
og skólplagnir.  V. 16,5 m. 1175

 

Rekagrandi  - íbúð
Góð og vel skipulögð 52 fm 2ja herbergja íbúð við Reka-
granda í Reykjavík. Íbúðin er skráð á 4. hæð en aðeins er 
gengið upp 2 hæðir frá bílaplani að framan. Fallegt suður 
útsýni.  V. 19,5 m. 2682

 

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

 

Eyrartröð - mjög gott ferm.verð. 
531,2 fm iðnaðarhúsnæði við Eyrartröð 14 í Hafnarfirði. 
Húsnæðið skiptist tvo stóra vinnslusali og milliloft með 
2.skrifstofum, salerni og kaffistofu. Tvær stórar inn-
keyrsludyr. Einnig er stórt lagerhúsnæði með þremur 
innkeyrsludyrum og hárri lofthæð.  V. 54,9 m. 2696

 

Gylfaflöt -  laust strax. 
Mjög gott nýlegt 207,2 fm atvinnuhúsnæði á tveimur 
hæðum á góðum stað í Grafarvogi. Neðri hæð skiptist í 
móttökusal, sal með mikilli lofthæð og innkeyrsluhurð og 
efri hæð skiptist í stórt alrými.   2694

 

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

SUMARBÚSTAÐIR

 

Flankastðir - Sandgerði
Jörðin Flankastaðir er lítil sjávarjörð sem liggur á milli 
Garðs og Sandgerðis alveg upp við Sandgerði. Jörðinni 
tilheyra tvær smá tjarnir. Ræktað land er 4,9 ha auk 50% 
hlutdeildar 193,9 ha lands.  Gamalt hús, um 130 ára, með 
rafmagni og hita tilheyrir jörðinni.  Tún eru þokkaleg, 
nytjuð af frístunda fjárbónda og hestamanni. Eign sem 
býður upp á mjög mikla möguleika. Tilboð 2420

Á bökkum Ytri Rangár
Glæsilegur 127 fm sumarbústaður (heilsárshús) með 27 
fm innbyggðum bílskúr í landi Svínhaga, við bakka Ytri 
Rangár. Bústaðurinn stendur á glæsilegum stað á 11.900 
fm eignarlóð. Bústaðurinn er vandaður með um 200 fm 
verönd til suðurs, vesturs og norðurs. Veröndin er með 
heitum nuddpotti en þaðan er hægt að horfa beint ofan í 
ána. V. 32,0 millj
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MIKIL SALA
SÍMI 520 9595

KOMDU MEÐ EIGNINA TIL OKKAR

Til sölu þrjár glæsilegar 3 herb íbúðir á 
1 og 2 hæð í mjög snyrtilegu lyftuhúsi á þessum fallega stað á 
Norðurbakkanum. Eldhús, stofa og borðstofa flæða saman í opnu 
björtu rými.  Gluggar eru stórir og gólfsíðir að hluta.  Útgengi á svalir frá 
stofu.  Vandaðar innréttingar og tæki eru í eldhúsi og baðherbergi.  
Svefnherbergin tvö eru með skápum og hjónaherbergið er með útgengi 
á sér svalir.  Baðherbergið er rúmgott með baðkari og sturtuklefa og 
flísalagt í hólf og gólf.  Þvottahús er innan íbúðar og merkt stæði í 
bílageymslu.  Á þaki hússins eru sameiginlegar hellulagðar svalir með 
frábæru útsýni. VANDAÐAR EIGNIR.
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LÆKKAÐ VERÐ!



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.

Stekkjarhvammur  Glæsilegt raðhús
Glæsilegt raðhús. Fjögur svefnherbergi, tvær 
snyrtingar. Rúmgott eldhús og stórar stofur. Vönduð 
gólfefni. Tvær skjólsælar verandir. Björt og falleg 
eign sem hefur verið mikið endurnýjuð. V 45 m. uppl.
Sigþór S: 899 9787

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

Skipasund - Þríbýli, heildareignin
Alls 204 fm fjölbýli.  Þrjár íbúðir eru í húsinu (þrjú 
fastanúmer), kjallari (3-4ra herb), miðhæð (3ja herb) 
og efsta hæð (3ja herb). Allar eignirnar eru í útleigu í 
dag.  V. 59,9 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Fagraberg - einbýli á einni hæð.
Gott samtals 207,3 fm einbýlishús á einni hæð á þessum 
vinsæla stað í Hafnarfirði, þar af er bílskúrinn 51,8 fm. 
Geymsluloft fyrir ofan bílskúr, innangengt úr íbúð í bíl-
skúrinn. Skjólgóður garður með pöllum og heitum potti. 
Verð 51,9 m. uppl. veitir Þórarinn s. 844-6353.

Sólvallagata - 3. og 4. hæð.
Góð samtals 156 fm íbúð á tveimur hæðum. Efri 
hæðin er nýtt sem séríbúð í dag og er skráð 51,5 fm 
og er með sérinngang og var öll tekin í gegn 2007. 
Flott útsýni. Áhugaverð eign á þessum vinsæla stað. 
Verð 49,5 m. uppl. Þórarinn s. 844-6353.

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.

4ra herb.

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.

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

Leifsgata - 2 íbúðir
Til sölu glæsileg 91.5 fm íbúð á 3 hæð ásamt 
glæsilegri 30 fm stúdíóíbúð í bakhúsi. Eignirnar eru 
algjörlega endurnýjaðar á vandaðann hátt. Stærri 
íbúðin er fjögurrra herbergja. Parket á gólfum. 
Suðursvalir. Skipti möguleg á ódýrari eign. Bárður H 
Tryggvason sýnir, hafið samband 896-5221.

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

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.

Eldri borgarar

Falleg útsýnisíbúð við Skúlagötu 
fyrir 60+ með stæði í bílageymslu
Höfum tekið í sölu fallega útsýnisíbúð sem er 101,1 
fm með 29,8 fm stæði í bílageymslu eða samtals birt 
stærð 130,9 fm við Skúlagötu 40, í húsi fyrir 60 ára og 
eldri.  Íbúðin skiptist í stórar og bjartar stofur, eldhús, 
baðherbergi, þvottarhús og geymsla innan íbúðar.  
Tvö herbergi annað með útgengi út á svalir. Parket á 
öllum gólfum. Bílastæði og sérgeymsla í bílageymslu.  
Verð 32,9 milj, Íbúðin er laus, allar upplýsingar veitir 
Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

3ja herb.

Falleg 136,7 fm nýleg íbúð með 
stæði í bílageymslu við Sóltún í 
Reykjavík
Höfum tekið í sölu 3ja herb. skemmtilega og 
falleg 136,7 fm íbúð í nýlegu lyftuhúsi við Sóltún í 
Reykjavík. Bílastæði í lokaðri bílageymslu.  Húsið var 
byggt af Íslenskum aðalverktökum árið 2007.  Fallegt 
eldhús og stórar stofur, tvennar svalir.  Eikarparket 
og eikarinnréttingar.  Eignin er laus og afhendist við 
kaupsamning. Verð 39,5 milj.  Allar frekari uppl. veitir 
Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

2ja herbergja

Seilugrandi - Laus v. kaupsamning
Þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð.  79,3 fm íbúð 
ásamt 30,9 fm stæði í bílgeymslu.  Sérgeymsla í kjall-
ara sameignar.  Tvö svefnherbergi m. fataskápum.  
Góð innrétting í eldhúsi.  Baðherbergi með baðkari og 
tengi f. þvottavél.   Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sólvallagata - Miðsvæðis.
Góð 48 fm 2ja herbergja ósamþykkt íbúð í kjallara. 
Íbúðin, stigagangur og húsið sjálft lítur mjög vel út. 
Verð 10,9, uppl. Þórarinn s. 844-6353

Hátún
Glæsileg 55 fm íbúð á 4 hæð (efsta hæð) í vönduðu 
lyftuhúsi. Góðar suðursvalir. Flott flísalagt baðher-
bergi með góðri innréttingu og tengi fyrir þvottavél 
og þurrkara. Gott svefnhergbergi með skáp. Parket 
og flísar á gólfi. Skuldlaus. Laus nær strax. Bárður 
verður á staðnum. íbúð 402.

Sumarhús

Sumarhús - Hæðarendi
Lítill og góður bústaður í Grímsnesi.  Eignin er á 
6000 fm eignarlandi. Svefnherbergi rúmar tvíbreitt 
rúm.  Einnig er svefnloft sem að sögn seljanda hefur 
náð að rúma 5 manns. V, 7,8 m. Uppl. Jón Rafn hjá 
Valhöll S: 695-5520, jonrafn@valholl.is 

Vandað hús - 10 mín akstur frá 
Flúðum.
88 fm heilsárshús í byggingu í landi Stóra Hofs í 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi.   Rafmagn komið, veggir 
og loft einangraðir og hiti í gólfi.  Einstakt útsýni. 
Gert er ráð f. 3 svefnherb, stóra stofa og eldhús. 
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Kiðjaberg - Frábært útsýni
Glæsilegt sumarhús, steyptur kjallari og hæð þar 
ofan á ásamt svefnlofti.  220 fm. Þrjú stór svefn-
herbergi. Baðherbergi með  tengi f. þvottavél,  Stofa 
og eldhús í opnu rými, Glæsilegt útsýni.   V. 36 mill.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

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

Atvinnuhúsnæði

Vandað atvinnuhúsnæði á 
Melunum.
Höfum tekið í sölu 1495 fm húsnæði sem búið er að 
skipta upp í 10 einingar sem eru um 150 fm hver.  Öll 
bilin eru 100 fm grunnflötur 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

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.

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

www.Valholl.is
Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

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

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

Bárður 
Tryggvason 
s: 896-5221 
sölustjóri

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

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur  
Davíðsson 
Löggiltur 
fasteignasali. 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir  
s: 866-1515
skrifstofustjóri. 

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

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

Þórarinn 
Friðriksson 
Sölum. 
Sími:844-6353 

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

Glaðheimar 6 - Sérinngangur
GLAÐHEIMAR 6 - OPIÐ HÚS Í DAG Á 
MILLI KL. 17:00 - 17:30 

Notaleg og vel skipulögð 70 fm kjallaraíbúð 
innst í botnlanga.  Tvö svefnherbergi, annað 
m. fataskáp.  Eldhús m. nýlegri innréttingu.  
Útgengt frá stofu á hellulagða suðurverönd.  
Baðherbergi m. baðkari og sturtu.  Sér-
geymsla og sameiginlegt þvottahús.  V. 21,5 
millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Breiðavík 11 - íbúð 03-01
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUD. 13. MAÍ FRÁ 
17:30 TIL 18:00 Höfum tekið í sölu fallega 
125,4 fm íbúð á efstu hæð í 3ja hæða 
fjölbýli við Breiðavík í Grafarvogi.  Íbúðin er 
í dag með fjórum svefherbergjum, þar sem 
fjórða herbergið er tekið af hluta stofunnar. 
Mjög rúmgóð þrjú herb. og mjög rúmgott 
eldhús.  Falleg íbúð á góðum stað í Víkur-
hverfi Grafarvogs.  Verð 29 milj. Uppl. veitir 
Heiðar í s:693-3356.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Flétturimi 34, góð 4ra herb. m. bílsk. í Grafarvogi
OPIÐ HÚS Á Í DAG 13.MAÍ FRÁ KL.18:00 
- 18:30, AÐ FLÉTTURIMA 34, ÍBÚÐ 
MERKT 02-02

Mjög góð ca. 108 fm íbúð á 2. hæð með sér 
inngangi af svölum, aðeins einn stigi upp, 
góður ca 24 fm bílskúr fylgir íbúð. Parket og 
flísar á gólfum, glæsilegt útsýni, öll sameign 
til fyrirmyndar. V. 27,5m. Nánari uppl. veitir 
Ellert 893-4477 

Víðimelur 57- Þrjár íbúðir sem seljast í sitt hvoru lagi. 
OPIÐ HÚS Á Í DAG 13.MAÍ FRÁ KL.16:30 
- 17:30.AÐ VÍÐIMEL 57 Í REYKJAVÍK

Góð 185 fm. miðhæð með sér inngangi 
á tveimur hæðum, tvennar svalir, fimm 
svefnherbergi, góðar stofur, parket á 
flestum gólfum. Góður suðurgarður. Frábær 
staðsettning. V. 49,7m. Góð ca. 50 fm ásamt 
risi sem er ekki inní fm. V. 20,9m. Og ca. 60 
fm ásamt 43 fm. bílskúr. V. 23,9m. Nánari 
upplýsingar veitir Ellert 893-4477 

OPIÐ HÚS

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

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
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Hlynur Halldórsson sölumaður
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Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.
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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

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

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

Mávahraun – Einbýli – Hf. 
Nýkomið sérlega fallegt vel staðsett einbýli á einni 
hæð m/ tvöföldum bílskúr samtals 202 fm. Fimm 
svefnherbergi, glæsilegt nýtt eldhús, arinn, glæsilegur 
garður með skjólgóðum palli, pottur ofl. Eign í mjög 
góðu ástandi. Verð 52,9 millj.

Blikanes - Einbýli - Gbæ.
Skemmrilegt 232,2 fm. einbýli á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr vel staðsett við Blikanes 10 
í Garðabæ. Húsið er hannað og teiknað af Birgi 
Breiðdal og er að mestu upphaflegt. Eignin skiptist 
í m.a.  stofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol. þrjú 
barnaherbergi, baðherbergi, fataherbergi, hjónaher-
bergi, þvottahús og bílskúr. Verð 72,5 millj.

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. Bað-
herbergi. 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.

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. 

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.

Háakinn - Hf. - m/ bílskúr.
Hraunhamar fasteignasla kynnir mjög góða 114,9 
fm. miðhæð í þríbýli ásamt 34 fm. sérstæðum bílskúr 
samtals um 148,9 fm. Eignin er vel staðsett ofanlega 
í kinnahverfi í Hafnarfirði.Eignin skiptist í forstofu, 
hol, stofu, borðstofu, tvö herbergi, hjónaherbergi, 
baðherbergi, eldhús, vinnuherbergi, þvottahús, 
geymslu og bílskúr. Verð 28. 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 26,9. millj.

Breiðvangur - 5. herb. - Hf. - m/ 
bílskúr
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 126 fm.  5. herb. 
íbúð á 1. hæð mjög góðu nýviðgerðu fjölbýli auk bíl-
skúrs samtals 30 fm. samtals 155 fm. Íbúðin er mjög 
vel innréttuð og vel skipulögð. Góð eign, vel staðsett. 
Sutt í skóla og alla helstu þjónustu. Verð 29,8 millj. 
Hagstæð lán.

Sérhæðir og fjölbýli

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.

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 vönd-
uðum 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 5. hæð, efstu í 
nýlegu lyftuhúsi. Yfirbyggðar flísalagðar svalir. Nýjar 
innréttingar. Sérinngangur. 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.

Þrastarás 17 - Einbýli - Hf. - Opið hús Þriðjud. 14. maí
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 14. 
MAÍ MILLI KL. 18-19. Sérlega vandað 
fullbúið 320 fm tvílyft einbýlishús með 
stórum tvöföldum bílskúr mjög vel 
staðsett á útsýnisstað í Áslandshverf-
inu í Hafnarfirði. 5 góð svefnherbergi. 
Vandaðar innréttingar og gólfefni eru í 
húsinu, gegnheilt rauðeikar parket og 
flísar, gólfhiti. Fullbúin afar vönduð eign í 
sérflokki. Glæsileg lóð.Góð staðsetning, 
útsýni. Verð 79,5 millj.  Hilmar Þór Bryde 
sölumaður s. 892-9694 verður á staðnum. 

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 barna-
herbergi, baðherbergi, þvottahús, 
geymsluloft og bílskúr.Fallegar innrétt-
ingar og gólfefni. Glæsilegur garður. 
Verð 44,5 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. 

OPIÐ HÚS

Þrið
judag
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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.

Fallegt einbýli

Stærð 190,4 fm

5 svefnherbergi

Frábær staðsetning

Vel viðhaldið

Borgarholtsbraut
200 Kópavogur

Verð  46,9 millj.

Glæsileg hæð og ris með bílskúr

Sér einbýlishús/auka íbúð fylgir, góðar leigutekjur

Glæsileg lóð með heitum potti og sólpalli

Frábært útsýni 

Góð staðsetning

Sogavegur
108 Reykjavík

Verð  59,0 millj.

Mjög góð 3ja herbergja íbúð

Kósý og notaleg íbúð

Góð nýting á rými

Fallegur garður

Frábær staðsetning

Stórholt
105 Reykjavík

Verð  21,0 millj.

Falleg og rúmgóð eign

2ja-3ja herbergja 

70 fm á jarðhæð 

Útgengt í garð frá eldhúsi

Freyjugata
101 Reykjavík

Verð  22,9 millj.

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  

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.

Stærð 60,6 fm

Snyrtileg íbúð

Endurnýjuð eldhúsinnrétting

Suðursvalir

Stelkshólar
111 Reykjavík

Verð  15,9 millj.

170 fm efri sérhæð auk 29 fm bílskúrs

Stórar stofur með stórbrotnu útsýni

4 - 5 svefnherbergi

Frábær staðsetning

Vallarbraut
170 Seltjarnarnes

Verð  48,5 millj.

170fm efri sérhæð með bílskúr
3-4 svefnherbergi
Nýlegt eldhús og bað
Tvennar svalir
Glæsilegt útsýni

170 Seltjarnarnes

Verð  47,9 millj.

Miðbraut 3
OPIÐ HÚS

Mánudag 13.maí 16:00 - 17:00

Nánari upplýsingar veitir

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

105 Reykjavík

Verð  99,0 millj.

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

Penthouse íbúð

203 Kópavogur

Tilboð 
Tvöfaldur bílskúr

Laus við Kaupsamning

Hörðukór
Glæsileg 200 ferm. Penthouse íbúð

þakgarður með potti

112 Reykjavík

Tilboð 
Innst í botnlanga

Stórbrotið útsýni

Dofraborgir
Sérlega góð 106 fm 4ra herbergja 

Endaíbúð + 21 fm bílskúr
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99 fm íbúð á annarri hæð 

3 herbergja íbúð

fallegt eldhús

lítið fjölbýli

111 Reykjavík

Verð  22,5 millj.

Orrahólar 3
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 14.maí 17:00 - 18:00

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

Verð  93,0 millj.

Gnitakór 3
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 14.maí 17:30 - 18:00

200 Kópavogur

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

Verð  49,8 millj.

Birkigrund 12
OPIÐ HÚS

Mánudag 13.maí 18:30 - 19:00

Fallegt og vel skipulagt 187 fm parhús

4 góð svefnherbergi 

Stórbrotið útsýni og skjólsamur suðurgarður

Vel viðhaldið hús

170 Seltjarnarnes

Verð  48,8 millj.

Baughús 17
OPIÐ HÚS

Mánudag 13.maí 17:00 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

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

107 Reykjavík

Sjá nánar á
www.m26.is

Glæsilegt sjö hæða lyftuhús 

Frábært útsýni yfir höfnina, Esjuna og miðbæinn

Allar íbúðir með sérinngangi af svölum

Stór sameiginlegur þakgarður á sjöttu og  
sjöundu hæð

Örstutt í iðandi mannlíf miðborgarinnar

Allar íbúðir með stæði í lokaðri bílageymslu

Möguleiki á að kaupa aukastæði

Stærðir frá 66,2 fm – 175,3 fm

Einstakar íbúðir við Reykjavíkurhöfn!

Nánari upplýsingar veitir

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

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

200 Kópavogur

Verð  41,9 millj.

Tunguheiði 12
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 14.maí 18:00 - 18:30

3ja herbergja á 2. hæð
94,7 fm ásamt 24 fm bílskúr
Nýlegt eldhús
mjög stór herbergi
snyrtilegt baðherbergi

111 Reykjavík

Verð  21,5 millj.

Krummahólar 6 - með bílskúr
OPIÐ HÚS

Miðvikudag 15.maí 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, lögg. fast.

helga@miklaborg.is sími: 899 2907

Nánari upplýsingar veitir

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, lögg. fast.

helga@miklaborg.is sími: 899 2907



Traust þjónusta í 30 ár

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

Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali 

Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur -
löggiltur fasteignasali.

VESTURGATA 7 - 67 ÁRA OG ELDRI
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 14. MAÍ FRÁ 17:00 - 18:00
Góð 4ra herbergja, 102 fm íbúð á 3. hæð, með lyftu, í þjónustuhúsi 
í miðbæ Reykjavíkur. Gott eldhús.  Tvær stórar stofur. Svefnherbergi 
með skápum. Vinnuherbergi. Flísalagt baðherbergi. Geymsla í sam-
eign. Sameiginlegur garður fyrir miðju.  LAUS STRAX.  Verð 30 millj.

HÓLABERG - EINBÝLI
Einbýlishús á tveimur hæðum 179fm ásamt sérstæðu húsi á framlóð 
sem er skráð sem gistiheimili og bílskúr 216 fm. Alls er því húsið 395 
fm. Aðalhús með 5 svefnherb. og bjartri stofu. Í aukahúsi eru níu 
svefnherbergi auk eldhúss og baðherbergja. Eign sem gefur mikla 
möguleika. 

FJALLALIND - PARHÚS
Fallegt 189 fm tveggja hæða parhús með innbyggðum 27 fm bílskúr á 
þessum eftirsótta stað í Kópavogi. Fjögur svefnherbergi.  Stór og björt 
stofa og borðstofa. Flísalagt baðherbergi. Góðar innréttingar. Parket, 
flísar og teppi á gólfum. Fallegur fullbúinn garður. Verð 53,5 millj. 

HELGUBRAUT - ENDARAÐHÚS
Vorum að fá í einkasölu gott 248 fm endaraðhús í vesturbæ 
Kópavogs. Húsið er á þremur hæðum. Í rishæð eru 3 svefnherb. og 
sjónvarpshol. Á aðalhæð eru stofur og eldhús. Í kjallara er möguleiki
á að útbúa sér 2ja herb. íbúð. Verð 45,5 millj. 

HÁALEITISBRAUT 38 MEÐ BÍLSKÚR
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 13. MAÍ FRÁ KL. 18:00 - 
19:00. Falleg og mikið endurnýjuð 113 fm 4ra herb. enda íbúð á 
4. hæð auk 21 fm bílskúrs (samtals 133,9 fm). Þrjú svefnherbergi, 
stór og björt stofa og borðstofa. Baðherbergi nýl. endurnýjað. 
Fallegar nýl innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Suður- og 
norðursvalir. Nýl. yfirfarið þak, skolp, dren og fl. Verð 28,5 millj. 

GAUTLAND 15 - 4RA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 13. MAÍ FRÁ KL. 18:00 - 19:00. 
Vorum að fá í einkasölu 102 fm 4ra herbergja íbúð á 3 hæð í fallegu 
fjölbýli á þessum eftirsótta stað í Fossvoginum. Þrjú svefnherbergi, 
stór og björt stofa með suðursvölum. Eldri góðar innréttingar. 
Parket, dúkur og teppi á gólfum. Fallegt útsýni. Góð sameign. Verð 
29,5 millj. 

ÁSTÚN 2 - 3JA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 13. MAÍ FRÁ KL. 17:00 - 17:30. 
Glæsileg 3ja herbergja 79 fm íbúð á 4. hæð. Íbúðin var tekin í gegn 
2011, nýl. eldhústæki, hurðir, gólfefni og baðherbergi endurnýjað. 
Fallegar og vandaðar innréttingar. Flísalagt baðherbergi. Björt og 
rúmgoð stofa með vestursvölum. Eldhús með fallegum eikarinnrétt-
ingum. Tvö Svefnherbergi. LAUS STRAX. Verð 23.9 millj.

Álfkonuhvarf 33  - 4RA HERBERGJA
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUD. 13. MAÍ FRÁ 17:15 - 17:45    
Falleg 131 fm 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð í góðu lyftu-
húsi ásamt stæði í bílageymslu. Þrjú rúmgóð svefnherbergi með 
skápum.  Þvottahús innan eignar.  Eldhús með fallegum eikarinn-
réttingum. Rúmgóð stofa með stórum suðursvölum. Glæsilegt 
útsýni. LAUS STRAX. Verð 33.9 millj.

GARÐASTRÆTI - 2JA HERBERGJA
Falleg 69 fm 2ja herbergja íbúð með sérinngangi í kjallara í þríbýli 
á þessum eftirsótta stað við miðbæ Reyjavíkur. Stórt svefnherbergi. 
Stór og björt stofa. Fallegar eldri innréttingar. Parket og flísar á 
gólfum. Stór og fallegur garður. Verð 22,9 millj. 

HÓLABERG - FÉLAG ELDRI BORGARA
Vorum að fá í sölu 119,5 fm 4ra herbergja  íbúð á 1. Hæð í nýju 
húsi fyrir eldri borgara. Íbúðin er afhent fullbúin með gólfefnum.  
Glæsilegar eikarinnréttingar.  Parket og flísar á gólfum.  Tvö sérstæði 
í bílageymslu fylgja íbúðinni.  Verð 45,8 millj. 

AUSTURBERG - 4RA HERB. MEÐ AUKAHERB.
Rúmgóð 4ra herbergja íbúð. Eldhús með innréttingu.  Búr og 
þvottahús.  Björt stofa með suðursvölum. Þrjú svefnherbergi. 
Flísalagt baðherbergi.  Aukaherbergi í kjallara með aðgengi að 
snyrtingu.  Geymsla. Verð 19,5 millj.

KRUMMAHÓLAR - 2JA HERBERGJA
Björt og rúmgóð 61 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi. 
Hol með stórum fataskáp, eldhús með eldri góðri innréttingu, opið 
í hol. Rúmgóð og björt stofa MEÐ norðursvölum. Flísalagt bað-
herbergi. Rúmgott svefnherbergi með stórum skáp. Sérgeymsla í 
kjallara. LAUS STRAX. Verð 13,5 millj.

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

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

SÓLEYJARIMI - 4RA HERBERGJA
Falleg 112,1 fm íbúð á 1. hæð með sérinngangi og stæði í bílskýli á 
góðum stað í Rimahverfinu. Stofa og borðstofa með vestursvölum. 
Eldhús með góðum innréttingum. Þrjú svefnherbergi, tvö þeirra með 
skápum. Flísalagt baðherbergi með baðkari og innréttingu. Þvotta-
hús innan íbúðar. Áhvílandi um 20 millj. frá ÍLS. Verð 27,2 millj.

ENGIHJALLI 17 - 3JA HEBERGJA
Góð 90 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð. Sjónvarpshol. Björt stofa 
með suðursvölum. Flísalagt baðherbergi. Eldhús með ljósum inn-
réttingum. Tvö rúmgóð svefnherbergi með fataskápum útgengt úr 
öðru herbergjanna út á stórar austursvalir. Sérgeymsla er í kjallara. 
LAUS STRAX. Verð 18.2 millj

BÆJARHRAUN - ATVINNUHÚSNÆÐI
Vorum að fá í sölu 2.615 fm atvinnuhúsnæði á mjög góðum stað 
í hafnarfirði af því eru 390 fm nýttir sem skrifstofupláss með gott 
auglýsingagildi, 2.225 fm lager rými með fimm innkeyrsluhurðum. 
Eigninn er í leigu til langs tíma. Verð: 320. millj

SMIÐJUVEGUR
656 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð við Smiðjuveg með sérinn-
gangi. Húsnæðið skiptist í stóran opin sal, 5 skrifstofur, eldhús og 
snyrtingar. Tvennar svalir með útýni til austurs og vesturs.  Eignin er 
laus nú þegar, allar nánari upplýsingar á skrifstofu. Verð 52 millj.

MELABRAUT - ATVINNHÚSNÆÐI
Mjög gott 70 fm atvinnhúsnæði við Melabraut í Hafnarfirði. Góð 
lofthæð og innkeyrsluhurð. Búið að stúka af skrifstofu, snyrting með 
vegghengdu salerni, geymsluloft yfir hluta af skrifstofu. 
Þetta er gott bil, malbikuð lóð. LAUS STRAX. Verð 10.5 millj

GARÐATORG - 77,5 FM VERSLUNARHÚSNÆÐI
Gott 77,5 fm verslunarhúsnæði á 1. hæð í verslunarmiðstöðinni 
við Garðatorg. Húsnæðið er vel staðsett og skiptist í sal, snyrtingu 
og eldhúskrók.  Parket á gólfum. Húsnæðið er í leigu.  EKKERT 
ÁHVÍLANDI

LÆKJARMELUR - MOSFELLSBÆ
Vorum að fá í sölu í nýlegu atvinnuhúsnæði 125,4 fm rými sem er 
salur með millilofti (salur er 95 fm og milliloft 30 fm).  Góð aðkoma 
og eru innkeyrslu- og göngudyr í húsnæðið. Góð sameign. Lóð 
malbikuð. LAUST STRAX. Verð 12,3 millj. 

DUGGUVOGUR - GISTIHEIMILI
Atvinnuhúsnæði skráð sem gistiheimili á tveimur hæðum og í risi. 
Á 1. hæð eru 4 studioíbúðir og er eldhúsinnrétting með helluborði 
í hverri þeirra svo og flísalagt sérbaðherbergi með sturtu. Á 2. hæð 
eru 5 studioíbúðir og eru þau eins þ.e. með eldhúsinnréttingum og 
með sérbaðherbergjum. Risið er skráð sem geymsluloft samkvæmt 
fasteiganmati en þar er búið að útbúa íbúð með þakgluggum. Allar 
einingar eru í útleigu í dag. Mjög góðar leigutekjur. Verð 59 millj.

STRANDGATA - HAFNARFIRÐI
Fallegt og vandað atvinnuhúsnæði sem er kjallari, hæð og ris í 
sögufrægu húsi á frábærum stað í Hafnarfirði. Eignin býður upp á 
mikla möguleika. Í kjallara er verslunarrými (í leigu). Á hæðinni er 
gott opið rými með eldhúsi inn af. Í risi eru 3 herbergi og fundar-
herbergi. Húsið hefur fengið ágætt viðhald í gegnum árin. Einnig er í 
kjallara geymslurými með sérinngangi. Verð 54 millj.

FAXAFEN - ATVINNUHÚSNÆÐI
Vorum að fá í sölu á þessum eftirsótta stað gott 746 fm atvinnhús-
næði í Faxafeninu. Innkeyrsludyr. Húsnæðið gefur mikla möguleika 
meðal annars að stúka það niður í minni útleigu einingar. Góð 
lofthæð ca 4 metrar. Niðurföll í gólfum.  Góð aðkoma er að 
eigninni. Verð 60 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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

Grundartangi - 270 Mos
Stórglæsilegt og mikið endurnýjað 353,6 fm. einbýlis-
hús með yfirbyggðri 11 metra sundlaug á frábærum 
útsýnisstað í Mosfellsbæ. Aukaíbúð með sérinn-
gangi. Rekstrarleyfi fyrir ferðaþjónustu.  Tvöfaldur 57 
fm. 3ja bíla bílskúr. . Verð 85 millj.

Þrastanes - 210 Gbæ
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.

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.

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.

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.

Láland - 108 Rvk
Glæsilegt 213,3 fm einbýlishús á einni hæð  auk 52,6 fm bílskúrs neðst í Fossvogsdalnum.  
5 svefnherb. fataherb. 2 baðherb. rúmgott eldh. og stór stofa. Falleg verönd með heitum potti.  
Verð 99,6 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.

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

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.

Súlunes - 210 Gbæ.
Afar góð sérhæð á Arnarnesinu ásamt bílskúr. Sér 
afgirt lóð fylgir eigninni með verönd og heitum potti. 
Hæðin skiptist í forstofu, stofu, fjögur svefnherbergi, 
baðherbergi, sólstofu og eldhús.Verð 49 millj. 

Fellsmúli - 108 Rvk
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.

Mánatún - 104 Rvk
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 bíla-
geymslu. Góð aðkoma. Verð 35,9 millj.

Frjóakur - 210 Gbæ
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.

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

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.

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

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.

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

Laugavegur - 101 Rvk
75,8 m2, 3ja herb. íbúð með sérinngang á 2. hæð 
við Laugaveg. Laus til afhendingar strax. Verð 25,9 
millj.

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

ATVINNUFASTEIGNIR 

Kistumelur  
- 116 Rvk
3612 fm iðnaðarhúsnæði við 
Kistumel. Um er ræða iðn-
aðarhúsnæði á byggingarstigi 
4, (tæplega fokhelt). Hús-
næðið skiptist í 3 fastanúmer. 
Tólf stórar innkeyrsludyr.
Verð 145 millj.

Faxafen - 108 Rvk
746 fm kjallara með góðri 
innkeyrsluhurð. Eignin er í 
leigu í dag en möguleiki að 
losna fljótt.
Verð 60 millj.

Hallveigarstígur 
- 101 Rvk
872,1 fm veislusalur við 
Hallveigarstíg. Rúmgot 
móttökurými.  Stór og fallegur 
salur, með bar og upphækk-
uðu sviði, sem rúmar allt að 
390 gesti. 
Allar nánari uppls. á skrifst.

Fyrir fjársterkan erlendan aðila vantar okkur til kaups eða leigu stórt  
einbýlishús, helst með aukaíbúð, í Garðabæ eða 101 Reykjavík
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Verð frá : 27.500.000 kr

Hjá Miðbæ er kappkostað við að vanda til allra 
þátta er koma að kaupum og sölu fasteigna.

Þorrasalir, 201 kópavogur

Einbýli Hæð Sumarhús

Kristbjörn Sigurðsson
Löggiltur 
fasteignasali

Sigfús Aðalsteinsson
Söluráðgjafi

Ingólfur Ingvarsson
Söluráðgjafi 

Magnús Magnússon
Söluráðgjafi

Eyjólfur Sverrisson
Söluráðgjafi

Vegmúli 2    |    108 Reykjavik    |    sími: 588 3300    |    midbaer@midbaer.is

S: 588 3300

Þorrasalir 5-7 Kópavogi . Fullbúnar glæsilegar 3ja-4 herbergja íbúðir. Hús á frábærum stað í Kópavogi, göngufæri við 
einn glæsilegasta golfvöll landsins, sundlaug, skóla, leikskóla, apótek, matvöruverslun og íþróttahús. 
Áætlaður afhendingatími í desember 2013. Íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu.

Verð: 45.000.000 kr

Jarðhæð. Sér garður með sólpalli. 135 fermetrar. 
2 svefnherbergi. Stæði í bílageymslu. 
Byggingaár 2000

Sóltún, 105 Reykjavík

Verð: 16.900.000 kr

Jarðhæð með sérgarði. 68 fermetrar. 
1 Svefnherbergji. Laus strax!

Veghús, 112 Reykjavík

Verð: 36.900.000 kr

Björtusalir, 201 Kópavogur

Verð: 21.900.000 kr

Tvær ósamþykktar íbúðir 70 fermetrar hvor. Báðar 
með tveimur svefnherbergjum. Sér garður.  Báðar
íbúðirnar eru í leigu. Seljast saman á 21.9 milj

Brautarholt, 105 Reykjavík

Verð: 42.600.000 kr

Vættaborgir, 
112 Reykjavík

Verð: 23.900.000 kr

Fullbúið sumarhús í Skorradal. 75 fermetrar 
ásamt svefnlofti. Eignarlóð. Byggingarár 2010. 

Dynhvammur - Skorradalur

Verð: 41.900.000 kr

Efri sérhæð. 156 fermetrar. Glæsilegt útsýni.  
3 svefnherbergi. Byggingaár 2009

Ástu Sólliljugata, 270 Mosfellsbær

Verð: 59.400.000 kr

Einbýlishús í vesturbænum. 180 fermetrar. 
4 svefnherbergi. 3 stofur. Sér garður. 
Byggingaár 1922

Framnesvegur, 101 Reykjavík

Hæð með bílskúr 
141 fermetrar
3 svefnherbergi
Bílskúr 23 fermetrar
Sér garður
Stór sólpallur
Byggingarár 2002

Efsta hæð í litlu fjölbýli. 149,5 fermetrar.
3 svefnherbergi. Bílskúr 30 fermetrar.  
Góðar suðursvalir. Byggingarár 2000

Óskar 
Sölufulltrúi

893 2499
oskar@fasttorg.is

Sigurður
Löggiltur

fasteignasaliF 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

NÝJAR
ÍBÚÐIR

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

Hringið og leitið upplýsinga - Nýjar íbúðir

Þorrasalir 5-7 
201 Kópavogur

Herbergi: 3-4

Fjölbýlishús 

Bílageymsla

Lyfta

Stærð: 95 - 119  fm

Verð: 27,5- 39,5 m

Íbúðirnar afhendast fullbúnar í des 2013. 
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Laugavegur 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
Leifur Aðalsteinsson Framkvæmdastj./ Sölum. leifur@101.is  • Helgi J. Jónsson Sölumaður / helgi@101.is  • Kristín S. Sigurðardóttir  Löggildur fasteigna, skipa og fyrirtækjasali 

Veghús 31 - 112 Rvk
Mjög falleg 92,2fm 3 
herbergja íbúð á 9 hæð 
með suð/vestur svölum. 
Einstaklega glæsilegt 
útsýni. Tvær lyftur eru 
í húsinu. V- 22,9 millj. 
OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI 18 – 19  

Framnesvegur - 101 Rvk
Ein af fallegustu 
risíbúð í bænum. Mjög 
vel skipulögð 37,5fm 2 
herb. íbúð í risi.  Íbúðin er 
nýstandsett.  Gólfflötur er 
mun stærri auk þess sem 
að yfir hluta íbúðarinnar er 
risloft sem nýta má sem 
svefnrými. Í kjallara er sér 
geymsla og sameiginlegt 
þvottahús. V: 19,5 millj 

Frakkastígur - 101 Rvk
Til sölu í þessu 
glæsilega húsi 2ja 
herbergja íbúð á annari 
hæð. Það er nýbúið að 
lagfæra allt húsið að 
utan. V-18 millj.

Skólastræti - 101 Rvk
Einstök 151,7 fm efri 
sérhæð og ris á þessum 
frábæra stað í mið-
borginni.

Smáratún 6 - 225 Garðabæ
Skemmtilegt 141fm ein-
býli á tveimur hæðum. 4 
svefnherbergi, stofa og 
borðstofa, sjónvarpshol, 
eldhús, baðherbergi, 
snyrting og þvottahús. 
Frístandandi 53,2fm 
bílskúr með aukaíbúð. 
V - 43,9 millj. 

Lundur - 200 Kóp
Stórglæsileg 144,3fm 
3 herb.íbúð á 5 hæð 
með frábæru útsýni í 
Lundi í Kópavogi. Eignini 
fylgir stæði í lokaðri 
bílgeymslu. Yfirbyggðar 
10,5fm flísalagðar svalir. 
Tvær lyftur.  
V-52,9 millj.

Ásgarður - 108 Rvk
Töluvert endurnýjuð 
125,7 fm íbúð á tveimur 
hæðum ásamt 28 fm 
bílskúr er stendur við 
húsið. samtals 153,7 fm.  
Sér inngangur. 
V-33,9 millj.

Nýbýlavegur - 200 Kóp
112,5 fm. 3ja herb.  íbúð 
á annari hæð í glæsilegu 
nýlegu lyftuhúsi auk 25,7 
fm íbúð/vinnustofu á 
jarðhæð. Íbúðin skiptist 
í forstofu með skápum, 
gang, þvottaherbergi, tvö 
svefnherbergi, bæði með 
skápum, baðherbergi með 
baðkari og sturtu, stofu og 
eldhús. V: 43 millj.

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

Vantar allar gerðir eigna á skrá

Sölusýning þann 14. maí 2013 milli 18 – 19
Fallegar mikið endurnýjaðar Studio og 2 herb.íbúðir  
í Fannborg 1. Einstaklega glæsilegt útsýni.

SJÓN ER SÖGU RÍKARI. EIGNIRNAR ERU LAUSAR TIL  
AFHENDINGAR STRAX. *** LÆKKAÐ VERÐ***

OPIÐ HÚS



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

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

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

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

OPIÐ HÚS Á MORGUN 18:30-19:00

Bleikjukvísl 2, 110 Rvk.

Tegund:  Einbýlishús

Stærð:   420,9 fm

Svefnherbergi: 5

Verð: 68.000.000  Ingibjörg Agnes, 897-6717

Einbýlishús á 2 hæðum með aukaíbúð.  Húsið er skráð 420,9 fm 
og þarf af bílskúr: 54,5 fm.  Húsið hefur fengið gott viðhald í 
gegnum tíðina og lítur vel út.  Húsið er hannað með 
hjólastólaaðgengi í huga.   Eigandi skoðar skipti á minni eign.

PANTIÐ SKOÐUN

Blásalir 7, 201 Kóp.

Tegund:  Fjórbýli 

Stærð:  156,9 fm

Svefnherbergi: 3

Verð:  42.000.000  Ásdís Rósa s: 895-7784

Björt og falleg íbúð í Salahverfi í Kópavogi. Sérinngangur, 
hjónaherbergi, 2 rúmgóð barnaherbergi og 2 baðherbergi. 
Þvottahús innan íbúðar. Hátt til lofts og vítt til veggja. Bílskúr. 
Stutt í skóla, leikskóla, sundlaug og gönguleiðir.

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 19:30-20:00

Leirubakki 14, 109 Rvk.

Tegund:  Fjölbýli

Stærð:  82 fm

Svefnherbergi: 2

Verð: 20.900.000  Ingibjörg Agnes s: 897-6717

Virkilega fín íbúð á 2. hæð með útsýni. Búið er að endurnýja 
eldhús, baðherbergi og gólfefni. Blokkin var öll klædd og 
einangruð fyrir 5 árum. Þvottahús innan íbúðar. Eign sem vert er 
að skoða.

OPIÐ HÚS Á MORGUN 17:30-18:00

Gnípuheiði 2, 200 Kóp.

Tegund:  Einbýlishús

Stærð: 249,9  fm

Svefnherbergi: 4

Verð:  75.000.000  Ásdís Rósa s: 895-7784

Einbýlishús á 2 hæðum með útsýni í allar áttir. Nýlegt einbýli í 
suðurhlíðum Kópavogs með möguleika á aukaíbúð á jarðhæð. Í 
dag eru 3 stofur og 4 svefnherbergi en auðvelt að hafa 6 
svefnherbergi. 

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18:30-19:00

Tómasarhagi 45, 107 Rvk.

Tegund:  Hæð

Stærð:  152,3 fm

Svefnherbergi: 4

Verð:  44.900.000   Ásdís Rósa s: 895-7784

Sjarmerandi hæð við Tómasarhaga í Vesturbæ Reykjavíkur með 
frábæru sjávarútsýni. 4 svefnherbergi, góðar stofur og bílskúr. 
Falleg eign sem vert er að skoða.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30-18:00

Stórholt 37, 105 Rvk.

Tegund: jarðhæð/kjallari

Stærð:  62,9 fm

Svefnherbergi: 1

Verð:  20.900.000   Ásdís Rósa s: 895-7784

Virkilega fín 2ja herbergja íbúð við Stórholt í Reykjavík. Mjög 
góð nýting á fermetrum. Svefnherbergi, nýlegt baðherbergi, 
rúmgott eldhús með borðkrók og stofa. Góðar geymslur fylgja 
íbúðinni. Húsið er nýlega steinað að utan.

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 18:30-19:00

Hofakur 7, 210 Garðabæ

Tegund:  Fjölbýli

Stærð:  141,8 fm

Svefnherbergi: 2

Verð:  46.900.000  Ásdís Rósa s: 895-7784

Falleg og rúmgóð íbúð í nýlegu hverfi í Garðabænum. Eikarparket 
og eikarskápar, rúmgott eldhús og stofur. Yfirbyggðar svalir, 
góðar geymslur og stæði í bílageymslu. Þægileg eign í 
viðhaldsléttu húsi.

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 17:30-18:00

Rangársel 2, 109 Rvk. 

Tegund:  Hæð

Stærð:  169,6 fm

Svefnherbergi: 3

Verð:  36.900.000  Ingibjörg Agnes s: 897-6717

Falleg fjölskylduvæn eign á tveim hæðum með 3 svefnherbergjum. 
Eignin er alls 169,6 fm, íbúðin er 142 fm og bílskúrinn 27,6 fm. 
Virkilega rúmgóð og fín eign, þar sem örstutt er í skóla og 
leikskóla.

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 19:30-20:00

Ugluhólar 8, 111 Rvk.

Tegund:  Fjölbýli

Stærð:  114,4 fm

Svefnherbergi: 3

Verð:  22.900.000   Ásdís Rósa s: 895-7784

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð í barnvænu hverfi við Ugluhóla. 3 
góð svefnherbergi, eldhús opið í stóra stofu. Baðherbergi með 
tengi fyrir þvottavél. Einnig fylgir bílskúr. Húsið hefur fengið 
gott viðhald og er klætt að hluta. 

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

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

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

www.fjarfesting.is 

 
 KRISTNIBRAUT 5 EFRI HÆÐ

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

Vandaðar innréttingar og gólfefni.  
Innbyggður bílskúr   

 
HRAUNTUNGA

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

götu.  Verð 44,9 millj.  

 
EGILSGATA

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

Verð 41.9 millj   

 
HVERFISGATA

105 Rvk.  104 fm 3ja herbergja íbúð. 
Mikið standsett, góð staðsettnign.  

Verð 33 millj 

 
LAUGARNESVEGUR

105 Rvk.  3ja herbergja íbúð á 2. hæð.  
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla 

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

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

húsi.    

 
ESPILUNDUR

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

Verð 54,5 millj.

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
 SLÉTTUVEGUR

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

umgengin sameign.   

 
FRÓÐAÞING

203 Kóp.  Einbýlishús.  Innbyggður 
bílskúr.  250 fm. Afhent tilbúið til inn-
réttinga.  Fallegt hús og góður staður.

60 ára og eldri

55 ára og eldri

Mikið útsý
ni

Aukaíbúð

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

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

EIKARÁS 
210 Garðabær. Einbýli.  Glæsi-
legar innréttingar og gólfefni.  
Innbyggður stór bílskúr.  
Fallegur garður.  Gott útsýni.  
Fallegt hús hvar sem litið er. 
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG 
FRÁ KL. 17:00 TIL 17:30

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
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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.

MÓBERG - HFJ
 

SÉRLEGA FALLEGT 226 fm parhús, þar af er bílskúr 28 fm á GÓÐUM STAÐ í Setberginu. 
5 svefnherbergi. Rúmgóðar svalir í SUÐVESTUR. Flott útsýni. Falleg ræktuð lóð, verönd m/
skjólveggjum. Stutt í skóla og leikskóla. Laust fljótlega. Verð 49,5 millj.

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

Kári  
Halldórsson

lögg. fasteignasali

Jónas  
Hólmgeirsson

sölustjóri

Eiríkur Svanur 
Sigfússon

lögg. fasteignasali

Aron Freyr  
Eiríksson
sölufulltrúi

Laufey Lind 
Sigurðardóttir

lögg. fasteignasali

Birna  
Benediktsdóttir

skjalagerð

Melkorka  
Guðmundsdóttir 

skjalagerð

 
LAUFVANGUR - HFJ

Góð 126 fm 4ra-5 herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð 
ásamt 8 fm geymslu, samtals 134 fm. 3 svefn-
herbergi möguleiki að bæta einu herbergi við. 
SUÐURSVALIR. Verð 24,9 millj.

 
VÍÐIVANGUR - HFJ

Fallegt 145 fm einbýli á einni hæð ásamt 49 
fm bílskúr, samtals 194 fm innst í botnlanga á 
góðum stað í Norðurbænum. 5 svefnherbergi. 
Eldhús nýuppgert með hvítri háglansinnréttingu.  
Verönd og ræktuð lóð. LAUST STRAX. Lyklar á 
skrifstofu. Verð 43,9 millj.

 
BREKKUSEL - RVÍK

Fallegt 247,1 fm ENDARAÐHÚS MEÐ 2ja herb. 
AUKAÍBÚÐ ásamt 22,6 fm bílskúr, samtals 269,7 
fm á góðum stað. 5 svefnherbergi í húsinu og 
1 í aukaíbúð. Svalir og verönd í SUÐUR. Flott 
leiksvæði fyrir börn. LAUST STRAX. Lyklar á 
skrifstofu. Verð 41,9 millj.

 
DIGRANESHEIÐI - KÓP.

Góð 102 fm 4ra herbergja NEÐRI SÉRHÆÐ í 
tvíbýli á góðum stað. SÉRINNGANGUR. 3 svefn-
herb. Sérlóð og sérbílastæði.  Verð 25,9 millj.

 
HESTHAMRAR – RVÍK

Falleg 185 fm 6 herbergja einbýli á einni hæð 
ásamt 28 fm bílskúr, samtals 213 fm á góðum 
stað. 4 svefnherb. Eldhús og baðherb. er ókl-
árað. Sólstofa, stór garður m/verönd. Frábærar 
gönguleiðir. Laust strax. Verð 44,9 millj.

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT
NÝTT

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.

TIL SÖLU 230,2 HA JÖRÐ KALDAKINN Í RANGÁRÞINGI YTRA
Jörðin er staðsett á mótum Landvegar og 
Árbæjarvegs með VÍÐÁTTU ÚTSÝNI. 50 ha 
ræktað land. Landið er mjög gróið og gras-
gefið. Tilraunaborun eftir heitu vatni hefur 
fari fram. Öll tilskilin leyfi fyrir ferðaþjónustu. 
Veiðiréttindi. Á landinu er gott 110,8 ÍBÚÐA-
HÚSNÆÐI. 2 GESTAHÚS annað 80,4 fm og 
hitt 38,2 fm. Gott 327,1 fm HESTHÚS pláss fyrir 
12-16 hross og GISTIAÐSTAÐA í efri hæð. 160 
fm FJÁRHÚS (skemma). Allar þessar eignir 
eru í góðu standi byggðar frá 1983 til 2010. 
VERÐ 90.000.000,-

PANTIÐ SKOÐUN

PANTIÐ SKOÐUN

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Mjög glæsileg 4ra herbergja 160,3 
m2 íbúð á 3. hæð með tveimur 
geymslum og bílastæði í bílakjallara 
í fallegu lyftuhúsið við Tröllateig 24 í 
Mosfellsbæ. Gott skipulag og fallegt 
útsýni á þessum vinsæla stað í Mos-
fellsbæ. V. 38.7 m.

212,6 m2 einbýlishús á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr við Hest-
hamra 8 í Reykjavík.  Gott skipulag. 
3-4 svefnherbergi. Sólskáli með 
arinstæði. Gróinn garður með timbur-
veröndum. Stórt hellulagt bilaplan.. 
Húsið þarfnast lagfæringar að innan. 
Eignin er laus til afhendingar strax. 
V. 44,9 m.

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

Tröllateigur 24 - 270 Mosfellsbær 

Hesthamrar 8 - 112 Reykjavík 

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

Hlíð – Kjós Glæsilegur 

Glæsilegt 225,6 m2 einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum bílskúr við 
Stórakrika 10 í Mosfellsbæ. Eignin er 
mjög vel skipulögð með fallegri inn-
felldri lýsingu og mikilli lofthæð, glæsi-
legar innréttingar og falleg gólfefni. 
Lækkað verð! V. 59,9 m.

Stórikriki 10 - 270 Mosfellsbær 

Vorum að fá í sölu raðhúsalengju við 
Laxatungu 24-34 í Mosfellsbæ. 243,5 
m2, 5 herbergja 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.

 

Mjög fallegt 205,5 m2 tveggja hæða 
parhús við Blikaás 40 í Hafnarfirði. 
Gott skipulag. Fallegar innréttingar. 5-6 
svefnherbergi. Frágengin lóð með stórri 
timburverönd og hellulögðu bílaplani. 
Eignin er laus til afhendingar strax. 
V. 47,9 m.

Laxatunga 24-34 – 270 Mosfellsbær 

Blikaás 40 - 221 Hafnarfjörður 

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.

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

Óðinsgata 24 - 101 Reykjavík 

 
Brekkusel 6 - 109 Reykjavík 
269,7 m2 endaraðhús á þremur hæðum 
með aukaíbúð og bílskúr við Brekkusel 6 
í Reykjavík. Eignin er laus til afhendingar 
strax. V. 41,9 m.

 
Eyrartröð 14 - 220 Hafnarfjörður 
Gott 531,2 m2 atvinnuhúsnæði við Eyrartröð 
14 í Hafnarfirði. Eignin er laus til afhendingar 
strax. V. 54,9 m.

 
Gylfaflöt 12- 220 Hafnarfjörður 
Gott 207,2 m2 atvinnuhúsnæði á 2 hæðum 
við Gylfaflöt 20 í Reykjavík. Eignin skiptist í 
Móttöku/verslun, salerni og stóran vinnusal. 
Á efri hæðinni er gott opið skrifstofurými. 
Eignin er laus til afhendingar strax. V. 28,9 m.

 
Víðivangur 8 - 220 Hafnarfjörður 
194,2 m2 einbýlishús með innbyggðum 
bílskúr við Víðivang 8 í Hafnarfirði. Eignin er 
laus til afhendingar strax. V. 43,9 m.

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax Laus strax

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

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

Eirhöfði 2-4  - 110 Rvk. - Til leigu.

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

Grandatröð - Matvæla/Fiskvinnsluhús – Hf.

Nýkomið sérlega gott 825 fm atvinnuhúsnæði, matvæla/fiskvinnsluhús-
næði á sérlóð 2400 fm.
Öll leyfi til staðar, Fullbúin eign. Laust fljótlega.
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893-2233.

Fjarðargata – Verslunarhúsnæði – Hf.

TIL LEIGU . Glæsilegt verslunarhúsnæði á jarðhæð (áður íslandsbanki) 
Frá 200 – 300 fermetrar.  Einstök staðsetning. Upplýsingar gefur Helgi 
Jón sölustjóri s. 893-2233

Skútahraun – Atvinnuhúsnæði – Hf. 

Nýkomið mjög gott 120 fm. atvinnuhúsnæði auk 20 fm. milliloft. Inn-
keyrsludyr.  Mjög góð staðsetning og aðkoma í rótgrónuhverfi.  
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893-2233

Drangarhraun – Atvinnuhúsnæði – Hf.

Gott 120 fermetra atvinnuhúsnæði. Góð lofthæð. Og innkeyrsludyr. Góð 
staðsetning í rótgrónuhverfi.

TIL LEIGU

TIL LEIGU

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson 
viðsk.fr./lögg. fasteignasali í síma 8984125

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

SPÁNN -  ÍTALSKUR VEITINGASTAÐUR
Höfum fengið í sölu glæsilegan veitingastað stutt frá Alicante á Spáni.
Staðurinn er starfræktur í 150 fm. húsnæði.  Frábær staðsetning.  Nýleg tæki og áhöld.
Ýmiss skipti koma til greina.

Fjárfesting í verslunarhúsnæði 
Höfum til sölu verslunarhúsnæði 

í austurborginni með 10 ára leigusamningum.

A. Húseign með u.þ.b. 800 fm. verslun og 200 fm. skrifstofur.  
 Leigutekjur kr. 1.900.00,- pr. mán.

B. Verslunarhús og lager u.þ.b. 4.400 fm.   
 Leigutekjur kr. 3.900.000,- pr. mán.
   

Traustir leigjendur. Eftirsóknarverðar eignir.  

VERSLUN 900 fm Lager 900 fm

Til leigu er glæsileg verslunarhæð með nægum bílastæðum á áberandi 
stað við Mörkina. Á neðri hæð með aðkeyrslu frá bakhlið er 900 fm. 
lagerrými með gámaplani. Laust fyrir haustið. 

Til sölu á Grandanum

Til sölu nýtt stálgrindarhús við Fiskislóð. Frábærlega vel staðsett hús, 
við hliðina á Krónunni. Skiptist nú í verslunarhluta í framhúsi, alls 1.777 
fm. og 1.663 fm. í aftari hluta hússins. 30 metrar á breidd. Minnsta 
lofthæð 8 metrar. Engar burðarsúlur. Mjög auðvelt og ódýrt er að breyta 
húsinu, t.d. að fjölga eða fækka hurðum og gluggum, eða skipta í minni 
einingar. Fjöldi bílastæða. Laust strax. Ekkert áhvílandi. Selst í einu eða 
tvennu lagi. Hagstætt verð. Einkasala. 

Glæsibygging 2.296 fm.

Til sölu er glæsileg og vönduð húseign við Askalind. Fjölnota hús. Á 
götuhæð er m.a. 1.273 fm. sýningar- og skrifstofurými. Á jarðhæð er 
m.a. 946 fm. rými með gólfsíðum gluggum sem hentar vel fyrir hverskyns 
þjónustustarfsemi og lagerhald. Laus strax. 

Sími 585 8300   |   www.postdreifing.is

Við flytjum þér 
góðar fréttir

Save the Children á Íslandi

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín



SUMARHÚS Í RANGÁRÞINGI

Til sölu er 43 fm sumarhús ásamt 20 fm útigeymslum við Hróarslæk í 
Rangárþingi ytra.  Húsið sem byggt er úr timbri árið 1979 er staðsett á 
1,3 hektara leigulóð, sem er  þakin  gróskumiklum skógi. 
Verð kr. 8.900.000.  
Nánari upplýsingar og myndir á heimasíðu www.fannberg.is

FANNBERG FASTEIGNASALA EHF.   
sími 487-5028, ÞRÚÐVANGI 18, 850 HELLU.  
Guðmundur Einarsson löggiltur fasteignasali 
Jón Bergþór Hrafnsson viðskiptafræðingur

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Glæsilegt og vel hannað parhús við Huldubraut í Kópavogi með flottu úsýni 
yfir Fossvoginn! Húsið er samtals 236,7 fm. með innbyggðum bílskúr. Um er 
að ræða vesturenda!  Húsið afhendist fullbúið að utan og tilbúið til tréverks 
að innan, grófjöfnuð lóð. Mikið er lagt upp úr stórum rýmum með fallegri 
gluggasetningu. 

Upplýsingar veitir Sigurður sími 898-3708 / sigurdur@gardatorg.is

Huldubraut - Kópavogur

Turninum 12. hæð - 201 Kópavogi - www.domusnova.is 
Grétar Hannesson Hdl., 

gretar@domusnova.is
Löggiltur fasteignasali.

sveinn@domusnova.is
Sími: 899 8546 
Vélfræðingur / Sölufulltrúi
Sveinn G. Guðmundsson

Til sölu tvö glæsileg 114,6 m2 sumarhús / 
einbýlishús í sveita- sælunni á suðurlandi. 
Aðeins klst. akstur frá Rvík. stutt á Flúðir. 
Frábært útsýni, Hekla og fl.
Húsin afhendast tilbúin að utan og einangruð að 
innan. Heitt og kalt vatn á lóðamörkum. 
Rafmagnstaflan komin og rafmagn tengt.

Vegna mikillar sölu vantar 
eignir á skrá, frítt sölumat.
Hringdu núna 899 8546

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Save the Children á Íslandi



BÍLAR &
FARARTÆKI

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

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

KIA Sorento lx. Árgerð 2010, ekinn 49 
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 4.590.000. 
Rnr.160349. Staðgreiðsluverð kr: 
3.900.000,-

NISSAN Pathfinder. Árgerð 2006, 
ekinn 121 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.790.000. Rnr.160279. 
Staðgreiðsluverð kr: 2.790.000,-

TOYOTA Rav4 langur 4wd. Árgerð 
2001, ekinn 149 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.090.000. 
Rnr.140580. Staðgreiðslusverð kr: 
890.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

VILTU KAUPA EÐA SELJA!!, Komdu 
til okkar, sendu okkur mail á 
100bilar@100bilar.is eða hringdu í 
síma 5179999, Skráðu bílinn frítt hjá 
okkur. Kíktu á www.100bílar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

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

 Bílar óskast

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

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

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

KAUPI BILAÐA BÍLA
Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar á 
ca. 30 - 300 þús. S. 896 6744.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Pallhýsi

Til sölu nokkur notuð Pallhýsi sem 
passa á Ameríska og japanska 
Pallbíla. Uppl. í s. 517 5200 Pkarlsson 
ehf. Ögurhvarfi 2, Kópavogi www.
pkarlsson.is

 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 velaverkjs@simnet.is velaverkjs.
is - slattuvel.is

 Fellihýsi

 Lyftarar

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

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

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

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

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

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

 Viðgerðir

REIÐHJÓLA OG 
SLÁTTUVÉLAÞJÓNUSTAN - 

 ENGINN BIÐTÍMI !
Tek við öllum gerðum af reiðhjólum, 
og sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla 
viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040.

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

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

 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

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar 
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. 
Vanir menn, snör handtök. S. 824 
1238.

GARÐAÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR 

 20% AFSLÁTTUR FYRIR 
ELDRI BORGARA.

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

ÓDÝR GARÐSLÁTTUR
Ódýr og mjög vandaður garðsláttur 
trjáklippingar fyrir húsfélög og 
einstaklinga. Engi ehf, sími 615-1605

 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

LISTVERK ÞAKMÁLUN
Gerum föst tilboð í 

mánlnigarvinnu úti sem inni. 
Sigurður S. 693 2625.

Listverk Málningarþjónusta 
Sigurður S. 693 2625

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

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

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

MÁLARAMEISTARI
Geri tilboð í allt sem tengist 
málningarvinnu og sandsparsli. 
Heiðarleiki, fagmennska og 
sanngjarnt verð. Hilmar S: 851-1960. 
hilmarmichaelsig@gmail.com

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

Sveitarfélagið Ölfus

Reykjadalur í Ölfusi, endurbætur á 
stígum, uppsetning skilta og lagfæringar 

við baðaðstöðuna í dalnum.
 Auglýst er eftir áhugasömum verktökum í vinnu við 

lagfæringar á stígnum upp Rjúpnabrekkur, lagfæringar 
á stígnum inn Reykjadalinn, uppsetningu á skiltum og 
að gera aðstöðu við lækinn þar sem ferðamenn baða 
sig.

Kröfur um val á verktaka eru þessar:
1. Hafa áður unnið við stígagerð á viðkvæmum  
 stöðum þar sem mikil krafa er gerð til vand-
 virkni vegna umhverfisins. Leggja skal með 
 upplýsingar um áður unnin verk.
2. Að skrúðgarðyrkjumeistari stýri verkinu.
3. Að verktakinn hafi vélar og tæki til að vinna á  
 þröngum stígum inni í Reykjadal.
4. Geti unnið verkið í júní og júlí 2013.

Áhugasamir verktakar sendi inn upplýsingar um sig og 
fyrirtækið fyrir 24. maí 2013, á netfangið 
sigurdur@olfus.is eða Sveitarfélagið Ölfus, merkt 
Reykjadalur 2013, Hafnarbergi 1 815 Þorlákshöfn.

Haft verður samband við þá sem valdir verða í að bjóða í 
verkið og fundað með þeim, þar sem verkið verður kynnt

 “Reykjadalur 2013”.

Atvinna

Save the Children á Íslandi

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



 Húsaviðhald

MÚRVIÐHALD SÍMI 770 
4520 HÚSAVIÐHALD - 

NÝBYGGINGAR
Allar múrviðgerðir - steining 

- múrar - 

áratuga reynsla. 

Smiðir - málarar - háþrýstiþvottur 
- píparar.

Netfang: murvinna@gmail.com

VERKSTOÐ EHF
Almenn smíðavinna.

Nýsmíði/Viðhald
Getum bætt við okkur 

verkefnum.
Uppl. í s. 840 1112 & 840 1113

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.

 Spádómar

MIÐLA TIL ÞÍN, ÞVÍ SEM 
ÞEIR SEM FARNIR ERU 

SEGJA MÉR UM FRAMTÍÐ 
ÞÍNA.

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

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

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

 Nudd

Klassískt slökunarnudd rvk 101, s: 841 
6795 Júlija.

 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

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

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

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 
Sogavegur 3, Sími 777 2000.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL
 og aðra eðalmálma gegn 

framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

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.

Fasteignir

| SMÁAUGLÝSINGAR | 

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

Lyngháls 5, 
110 Reykjavík
Sími 578 6300 
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is

Til sölu

Fallegt og vel staðsett 213,3 fm einbýli á einni hæð ásamt 52,6 fm bílskúr 
samtals 265,9 fm við Láland í Fossvogi. Örstutt er í skóla, leikskóla og 
íþróttastarfsemi. Anddyri, stofa, borðstofa, skrifstofa, eldhús, hol, sex 
svefnherbergi, snyrting og baðherbergi. Sérstæður bílskúr. 6397

EINBÝLISHÚS Í FOSSVOGI
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| SMÁAUGLÝSINGAR | 

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 ( við 
Austurvöll ), Verið velkomin

 Sjónvarp

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

 Verslun  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.

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

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.

Herbergi til leigu nærri Hlemm sími 
6615219

 Húsnæði óskast

Tveir reglusamir einstaklingar sem 
eru í vinnu óska eftir íbúð til leigu. 
Greiðslugeta 100-140 þús. Reglusemi 
og skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í 
s. 844 6547.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

 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.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

SILFURSMÍÐI VÍRAVIRKI
Síðustu námskeið á vorönn að hefjast. 
6 vikna námskeið þar smíðað er úr silfri 
og unnið með íslenska steina. Kennari 
er lærður gullsmiður. Viva skart. Vífill 
Valgeirsson.Uppl. í s. 823-1479.

 Ökukennsla

WWW.AKSTURINN.IS 
 S. 694 9515

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óskum eftir fólki í úthringistarf á 
kvöldin. Góðir tekjumöguleikar fyrir 
réttan aðila. Hentar vel sem aukastarf. 
Uppl. gefur Ágúst í 770-2277 eða 
agust@tmi.is

Apartment hotel in 101 RVK, seeks 
applicants for housekeeping. Both 
part and fulltime positions available. 
Please send applications to job@
apartmentk.is / Íbúðarhótel í miðborg 
RVK óskar eftir starfsfólki í þrif. 
Hlutastörf + full störf. Umsóknir 
sendast á job@apartmentk.is

YFIRÞERNA/
HEADHOUSEKEE

Íbúðarhótel í miðborg RVK óskar eftir 
yfirþernu í fullt starf. 100% trúnaði 
heitið. 1-2 ára starfsreynsla skilyrði. 
Umsóknir sendast á thjonusta@365.is 
merkt „yfirþerna”

 Atvinna óskast

Smiðir óska eftir vinnu, taka allt að sér 
og geta byrjað strax. S: 847 0638.

 Viðskiptatækifæri

Viltu skapa þér eigin atvinnu. Bónstöð 
í góðum rekstri til sölu. Uppl. í s. 867 
7266.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

27 ÁRA KONA
vill skemmta sér. Getur sent myndir. 
Rauða Torgið, 905-2000, 535-9920, 
#8542.

MIÐALDRA KONA,
hugguleg, þarfnast karlmanns nú 
þegar. Rauða Torgið, 905-2000, 535-
9920, #8566.

KONA, VILTU ÆVINTÝRI 
STRAX?

Auglýstu frítt á Rauða Torginu, s. 
535-9922.

Sæktu þér nýja appið í snjallsímann þinn og hlustaðu á FM957, Bylgjuna og X977
hvar og hvenær sem er.

Fáðu okkur í símann þinn!

Nýtt 
app

Nýtt 
app

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

Við skutlum Júlíu heim

Póstdreifing   |   Vatnagörðum 22   |   104 Reykjavík   |   Sími 585 8300   |   www.postdreifing.is

Birtingur treystir okkur fyrir 
öruggri dreifingu á Júlíu
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STOFNAÐ 1971 RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • www.sm.is
ALLAR GERÐIR

MINNISKORT

VORÚTSALA
ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR

SJÁIÐ ÖLL TILBOÐIN Á SM.ISOPIÐ VIRKA DAGA 9-18 - LAUGARDAGA 10-16

MÖRG HUND ÚTSÖLUNNIRUÐ VÖRUR 

JBL BÍLHÁTALARAR JBL BÍLHÁTALARAR 
með allt að 

41% AFSLÆTTI

HEYRNARTÓL
með allt að

40% AFSLÆTTI

MYNDAVÉLAR
með allt að 

38% AFSLÆTTI

HLJÓMTÆKI
með allt að 

39% AFSLÆTTI

etoothPhilips Bluetooth
HÖ Á L RIÖGGVARINN HÁTALARI

Frábær í fríið.
VVerð aðeins 19.990 
Fullt verð 49.9909.9

Sparið 30.0000.00
60% AFSLÁTTURÁTTURTUR

Epson 3DEpson 3D
IIARPIHEIMABÍÓSKJÁVARPI

Verð áður 199.990
Tilboð 159.990
Sparið 40.000ð 40.0

ÁTTUR20% AFSLÁTTURFSLÁ

Olympus Pen DSLM 
MMYNDAVÉL MEÐ LINSU

Verð áður 79.990
Tilboð 59.990
Sparið 20.000

25% AFSLÁTTUR

Philips 32“ 3D 
Ambilight SJÓNVARP
Verð áður 219.990

Tilboð 149.990
Sparið 70.000

UR32% AFSLÁTTURTTU

DPanasonic 32“ Full HD Panasonic 32“ Full HD 
LED SJÓNVARPARP

Verð áður 129.990
Tilboð 94.990oð 
Sparið 35.000ð 3
7% AFSLÁTTUR7% AFSLÁTTUR27% AFSLÁTTUR

D Panasonic 55“ 3D
SSmartViera SJÓNVARP

Verð áður 499.990
Tilboð 399.990Ti
Sparið 100.000S
20% AFSLÁTTUR

Thomson 39“ Full HDThomson 39“ Full HD Thomson 39“ Full H
LED SJÓNVARP

VVerð áður 119.990
Tilboð 89.990
Sparið 30.000

2525% AFSLÁTTUR

Panasonic 1000w 5.1 .1  Panasonic 1000w 5.
3D HEIMABÍÓ

0Verð áður 149.990
Tilboð 99.990T
Sparið 50.000S

UR33% AFSLÁTTUR3% AFSL

Panasonic 2.1 3Dnic
HEIMABÍÓKERFIERFI

Verð áður 84.990rð áður 84.99
Tilboð 59.990
Sparið 25.0000

29% AFSLÁTTUR
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BAKÞANKAR 
SÖGU
GARÐARSDÓTTUR

KROSSGÁTA

SKÁK
Gunnar Björnsson
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2 3 4 5PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

MYNDASÖGUR

SUDOKU

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út 
í reitina þannig að í hverjum 
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. 
Í hverri níu reita línu, bæði 
lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka 
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta 
tölublaði Fréttablaðsins.

LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

2 3 5 4 6 1 8 9 7
6 7 4 9 8 2 1 3 5
8 9 1 3 5 7 4 2 6
7 2 6 1 3 5 9 8 4
9 5 3 7 4 8 2 6 1
4 1 8 2 9 6 5 7 3
3 4 2 5 7 9 6 1 8
5 6 9 8 1 3 7 4 2
1 8 7 6 2 4 3 5 9

3 7 6 9 4 8 2 5 1
4 8 2 5 1 6 3 9 7
5 9 1 2 7 3 4 8 6
1 2 7 3 8 9 5 6 4
8 4 3 1 6 5 7 2 9
9 6 5 7 2 4 8 1 3
2 1 4 8 9 7 6 3 5
7 3 8 6 5 1 9 4 2
6 5 9 4 3 2 1 7 8

3 6 2 8 7 4 9 1 5
8 7 1 6 9 5 2 4 3
9 5 4 1 2 3 6 7 8
4 2 6 5 1 8 7 3 9
5 9 3 7 4 6 8 2 1
7 1 8 9 3 2 4 5 6
6 4 9 3 5 7 1 8 2
1 3 7 2 8 9 5 6 4
2 8 5 4 6 1 3 9 7

6 3 8 7 9 1 5 4 2
5 7 4 8 3 2 9 6 1
1 2 9 4 5 6 8 3 7
3 4 1 2 7 8 6 9 5
7 6 5 1 4 9 2 8 3
8 9 2 3 6 5 7 1 4
9 8 3 5 2 4 1 7 6
2 1 7 6 8 3 4 5 9
4 5 6 9 1 7 3 2 8

7 1 2 3 8 5 9 4 6
3 4 8 6 7 9 5 1 2
5 6 9 1 2 4 7 8 3
6 5 4 7 9 1 2 3 8
9 7 1 8 3 2 4 6 5
2 8 3 4 5 6 1 7 9
8 9 6 2 1 7 3 5 4
4 2 7 5 6 3 8 9 1
1 3 5 9 4 8 6 2 7

8 7 1 3 5 2 4 9 6
9 3 6 4 1 7 2 5 8
2 4 5 6 8 9 7 1 3
1 8 9 5 7 3 6 2 4
3 6 7 2 4 1 5 8 9
4 5 2 8 9 6 1 3 7
5 9 3 7 2 4 8 6 1
6 2 4 1 3 8 9 7 5
7 1 8 9 6 5 3 4 2

Barnablús –
spakmæli

Hæst bylur 
í tómri tunnu - 

nema þegar 
vinkonurnar gista.

Ég náði honum! 
Lemdu hann 

með grjótinu!

Í gær sagðirðu 
að ég væri hin 
eina sanna og 
nú siturðu hér 

með systur 
minni?!

Róum 
okkur 

núna góða 
mín!

Ég er bara að reyna að 
kreista upp úr henni smá 
upplýsingar! Eins og 
hvaða land er í 
uppáhaldi! Það átti 
að koma á óvart!

Ohhh!

Ég legg til að 
þú farir heim og 

grafir upp 
passann og 

bikíníið!

Jáá! 
Húrra!

Ok... hann er 
víst gæddur 
ákveðnum 
hæfileikum 
þessi!

Hæfileikum? Í 
þessum aðstæðum 

hefðir þú verið í 
sjúkrabíl á leið á 

g jörgæslu, Jói!

Bull!

LÁRÉTT
2. steintegund, 6. úr hófi, 8. hlé, 9. ílát, 
11. kyrrð, 12. traðk, 14. svall, 16. sjó, 
17. sólunda, 18. loga, 20. tveir eins, 
21. kjáni.

LÓÐRÉTT
1. gas, 3. gangflötur, 4. undirbún-
ingspróf, 5. hlóðir, 7. lánsamur, 10. 
samræða, 13. raus, 15. vaða, 16. 
dorma, 19. lést.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gifs, 6. of, 8. lot, 9. fat, 
11. ró, 12. tramp, 14. slark, 16. sæ, 
17. sóa, 18. eld, 20. ff, 21. flón. 

LÓÐRÉTT: 1. loft, 3. il, 4. forpróf, 5. 
stó, 7. farsæll, 10. tal, 13. mas, 15. 
kafa, 16. sef, 19. dó.

Alþjóðlegu meistararnir Guð-
mundur Kjartansson (2.446) og 
Dagur Arngrímsson (2.390) sitja 
þessa dagana að tafli á EM ein-
staklinga í Legnica í Póllandi.
Í fyrstu umferð lagði Guðmundur 
úkraínska stórmeistarann Sergey 
Fedorchuk (2.660) að velli á 
snaggaralegan hátt eftir að hafa 
saumað að honum jafnt og þétt.

Hvítur á leik

35. Hh8+! og svartur gafst upp 
því eftir 35.-Kxh8 36. Dh7# er 
hann mát.

 Hægt er að fylgjast með þeim 
kumpánum í gegnum www.skak.
is.

Tjáningarfrelsi er töff og ég vil 
hafa rétt á því að segja hvað 

sem mér sýnist hvenær sem mér 
sýnist en ég er líka meðvituð um 
að það sem ég segi hefur áhrif og 
því fylgir ábyrgð. Á sama tíma og 
ég hef rétt á að segja hvað sem er 
hefur þú rétt á að móðgast.

GRÍN sem særir er því miður oft 
skrifað á húmorsleysi þeirra sem 
fyrir því verða. Femínistar sem 
hlæja ekki að nauðgunarbrönd-
urum eru húmorslausir og fatl-
aða sem lolla ekki þegar þeir eru 
sýndir sem slefandi lúðar skortir 
bara húmor og æðruleysi fyrir 
sjálfum sér.

ÉG hef oft gerst sek um meið-
andi brandara og þótt erfitt að 
heyra það, því fyrstu viðbrögð 
við gagnrýni eru yfirleitt að fara 
í vörn og berjast af alefli við að 
halda í gefna hugmynd. Lukku-
lega er þó til einföld leið út úr 
þessari hallærislegu klemmu, 
sem er hið forna sport að hugsa 
sig tvisvar um.

NÆST þegar ég er við það að 
segja eða skrifa brandara, kom-
ment eða auglýsingu sem gæti 
verið særandi ætla ég að staldra 
við og gefa mér þann möguleika 
að efasemdaraddirnar hafi eitt-
hvað til síns máls. Og þótt það sé 
ekki nema 5% rétt, spyrja mig 
hvað það kosti mig að sleppa því. 
Sennilega er það engin raunveru-
leg fórn og eflaust dettur mér 
eitthvað fyndnara í hug. 

HÆNGURINN er þó sá að um leið 
og mér er bannað að grínast með 
eitthvað verður það óhjákvæmi-
lega fyndnara og hertar  reglur 
um viðeigandi húmor öskra 
beinlínis á að farið sé á skjön við 
þær. Lausnin felst því aldrei í 
reglum eða takmörkunum heldur 
í mannasiðum, því flest erum við 
sammála um að það er  langtum 
leiðinlegra að særa fólk með 
orðum en fá það til að hlæja. Og 
hversu fyndinn þarf brandari að 
vera til að það borgi sig að ganga 
á rétt annarra? Er ekki betra og 
fyndnara að segja bara annan 
brandara? 

Þroskaheft  
femínista-
hlussa gekk 
inn á bar …

VORHREINSUN RÝMUM TIL FYRIR NÝJUM VÖRUM

RÚMGAFLAR  |  STILLANLEG RÚM  |  HEILSUDÝNUR   |  SVEFNSÓFAR  |  HÆGINDASTÓLAR  |  SÆNGUR  |  HEILSU- OG DÚNKODDAR  |  SÆNGURFÖT  |  LÖK  O.FL.

20–50%
AFSLÁTTUR

N
Ý

TT
U TÆKIFÆ

R
IÐGerðu

frábær
kaup

Nú er tækifærið!
Allar vörur með 20% afslætti.

Seljum sýningareintök og valdar 

vörur með allt að 50% afslætti. 

Einungis í fáeina daga!

vörur með allt a

Einungis í f

i

D Ý N U R  O G  K O D D A R



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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Símavist
Sterkara samband 
fyrir fyrirtæki

IP símkerfið í öruggum höndum
Með Símavist geta fyrirtæki leigt IP símkerfi og látið Símann sjá um uppfærslur, rekstur og 
viðhald á því fyrir fast verð á hvern starfsmann. Vertu með fyrirtækið þitt í öruggri skýþjónustu 
hjá Símanum og losnaðu þannig við óvænt útgjöld og áhyggjur af rekstri símkerfisins.

Hringdu í síma 800 4000 og sérfræðingar Símans aðstoða þig við að finna hagkvæmustu lausnina.

Nánar á siminn.is

„Stuðlabergið kom fyrst út í nóvem-
ber á síðasta ári og markmiðið er 
einfalt: Að sýna hefðbundna  ljóðinu 
tilhlýðilega virðingu,“ segir  Ragnar 
Ingi Aðalsteinsson ritstjóri. „Hefð-
bundna ljóðið hefur verið dálítið 
hornreka og því ekki sýnd mikil 
virðing. Það er ekki sanngjarnt 
því hefðbundna ljóðið á gríðarlega 
mikið í Íslendingum. Það hefur 
fylgt okkur svo lengi og  margir 
yrkja í því formi, eru  hrifnir af 
því og finnst það gott. Svo hafa 
aðrir horn í síðu þess. Það hefur til 
dæmis  geng ið illa að koma þessu 
inn í skólakerfið sem hefur van-
rækt hefðbundna ljóðið mjög harka-
lega, en það hefur aðeins verið að 
lagast á allra síðustu árum. Menn 
eru loksins að vakna til vitundar 
um að við megum ekki týna þessu 
niður. Þetta er menningararfur 
sem er gríðarlega mikils virði. Við 
erum til dæmis búin að halda sömu 
stuðlasetningarreglum í 1.200 ár og 
í grunnatriðunum hafa þær ekkert 
breyst. Þetta er ábyggilega heims-
met í menningarvarðveislu.“

Lýsti ekki Steinn Steinarr því yfir 
á sínum tíma að „hið hefðbundna 
ljóðform væri nú loksins dautt“? 
Er það þá gengið aftur núna? „Ég 
verð nú að vitna í Sigfús Daða-

son sem benti á að Steinn  Steinarr 
hefði sennilega ekki talið sig skulda 
blaðamönnum neinar stað reyndir. 
Það var líka í þessu viðtali sem 
hann sagði að Baudelaire hefði verið 
bestur í að yrkja um ketti og annað 
í þeim dúr. Að taka þessi orð sem 
einhverja bókmenntafræðilega stað-
reynd er alveg út í hött. Ég tek ekki 
ofan fyrir því.“

Ragnar viðurkennir þó að sann-
leikskorn hafi leynst í þessum 
orðum Steins. „Bragformið var 
farið að yrkja sig svolítið sjálfkrafa 
og þessi formbylting sem varð – 
sem var reyndar engin bylting því 
að hefðbundna ljóðið lifir prýði-
legu lífi enn – var mjög góð fyrir 
hefðbundna formið. Þá þurftu þeir 
sem voru að yrkja undir því aðeins 
að fara að skoða sinn gang. Það er 
ekki nóg að yrkja bara hefðbundið 
og Steinn er væntanlega að vísa til 
þess að hann var orðinn dálítið leið-
ur á hjakkinu. Þetta var meira og 
minna orðið alltaf eins, sama stuðla-
setningin og bragarhættirnir og svo 
framvegis. Þess vegna vildu menn 
fara að gera eitthvað nýtt sem var 
auðvitað hið besta mál.“

Gengur þetta ekki bara í hringi? 
„Jú, jú, það hlýtur alltaf að gera það. 
Allar listir verða að umbreytast og 

það sem er í gildi núna gengur úr 
sér og við viljum nota aðrar að ferðir 
en áður til að túlka veruleikann. 
Hins vegar er fleira sem kemur 
til þegar við tölum um hefðbundna 
ljóðformið á Íslandi. Þetta er eins 
konar þjóðaríþrótt sem við viljum 
líka halda í sem slíka og kemur þá í 
rauninni listinni ekki svo mikið við. 
Ekki þar fyrir að margar vísur eru 
mikil listaverk. Stefnur í listum eru 
bara pínulítið annað og það ætti ekki 
að rugla þessu tvennu saman. Það 
eru ýmsar hliðar á þessu máli.“

Ragnar Ingi segir þó alls ekki 
mega einblína á stuðlasetningar-
reglur og gera þær algildar. „Ég 
legg samt til að við höldum í þær 
reglur og vísnahefðina sem þjóðar-
íþrótt. Við getum nefnilega alltaf 
huggað okkur við það að Svíarnir 
verða aldrei betri í þessu en við. Ef 
það væri haldin Eurovision-keppni í 
kveðskap mundum við alltaf vinna.“    
 fridrikab@frettabladid.is

Vinnum Eurovision 
í stuðlasetningu 
Tímaritið Stuðlaberg er komið út í annað sinn. Markmið útgáfunnar er að 
standa vörð um hefðbundinn kveðskap, enda er varðveisla hans heimsmet í 
menningarvarðveislu að sögn Ragnars Inga Aðalsteinssonar ritstjóra.

RITSTJÓRINN  Ragnar Ingi segir formbyltinguna hafa verið til góðs því gamla ljóð-
formið hafi verið farið að yrkja sig sjálft. Nú sé það gengið í endurnýjun lífdaga.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Það var líka í 
þessu viðtali sem hann 

sagði að Baudelaire 
hefði verið bestur í að 

yrkja um ketti …
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KEX klikkar ekki
Pétur Marteins og Gunnar kokkur á KEX taka á móti þúsundum erlendra og innlendra ferðalanga í 
hverjum mánuði. Sumir ferðast yfir hálfan hnöttinn og vantar afslappaða gistingu meðan aðrir koma 
gangandi í mat, drykk eða á tónleika. Það eru alltaf hundrað hlutir í gangi á KEX og þess vegna þurfa 
kerfin að vera traust og örugg.

Fyrirtæki

Með Símavist er fyrirtækið 

í sterkara sambandi

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
MÁNUDAGUR 
13. MAÍ 2013 

Tónleikar
20.00 Útskriftartónleikar Alexöndru 
Chernyshovu í Þjóðmenningarhúsinu. 
20.00 Dúettinn Funi, sem skipaður er 
þeim Báru Grímsdóttur og Chris Foster, 
heldur útgáfutónleika plötunnar Flúr 
sem kom út 2. apríl síðastliðinn og inni-
heldur lítt þekkta, gullfallega, íslenska 
þjóðlagatónlist.
20.00 Íslenski sönglistahópurinn flytur 
Magnificat eftir John Rutter í Sel-
tjarnarneskirkju. 
20.30 Hinir árlegu vortónleikar 
Karlakórs Keflavíkur fara fram í Ytri- 
Njarðvíkurkirkju.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá 

þá inni á visir.is.

ALEXANDRA CHERNYSHOVA

Hvísl er afurð nemenda meistara-
námskeiðsins „Á þrykk“. Um er að 
ræða rúmlega 200 blaðsíðna bók með 
sýnisverkum þrettán meistaranema 
í ritlist í ritstjórn fimm meistara-
nema í hagnýtri ritstjórn og útgáfu. 
Leiðbeinandi er Guðrún Sigfúsdóttir 
ritstjóri. Í bókinni er ýmist að finna 
brot úr lengri ritsmíðum eða styttri 
verk, sem ætlað er að veita les endum 
innsýn í hugarheim höfundanna. 
Lesendur geta gengið um bókina eins 
og hverja aðra sýningu; staldrað við 
hjá einu verki, gripið niður í annað, 
fetað ókunna slóð.

Haldið verður upp á útgáfu bók-
arinnar miðvikudaginn 15. maí 
klukkan 20.30 á farfuglaheimilinu 
Lofti, Bankastræti 7. Þar munu höf-
undar lesa úr verkum sínum auk 
þess sem tónlistarmennirnir  Svavar 
Knútur og Jónas Sigurðsson 
stíga á stokk.

Meistaranám í ritlist 
við Háskóla Íslands er ný 
námsleið og munu fyrstu 
meistaranemar í því námi 
útskrifast í vor. Umsjón 
með náminu hefur Rúnar 
Helgi Vignisson. Meistara-
nám í hagnýtri ritstjórn og 
útgáfu hefur hins vegar 
verið í boði um nokkurra 
ára skeið og nýtur vax-
andi vinsælda. Umsjón með 
náminu hefur Gunnþórunn 
Guðmundsdóttir.

Ritlistarnemar senda 
frá sér bókina Hvísl
Sýnisbók með verkum ritlistarnema kemur út á 
miðvikudag. Þrettán höfundar eiga efni í bókinni 
sem ritstýrt er af fi mm meistaranemum í hagnýtri 
ritstjórn og útgáfu. Útgáfunni verður fagnað með 
upplestri og hljóðfæraslætti.

Höfundar verka í bókinni Hvísl 
eru Ásdís Þórsdóttir, Björk Þor-
grímsdóttir, Bryndís Emilsdóttir, 
Dagur Hjartarson, Daníel Geir 
Moritz, Guðrún Inga Ragnars-
dóttir, Halla Margrét Jóhann-
esdóttir, Hrafnhildur Þórhalls-
dóttir, Kristian Guttesen, Sigurlín 

Bjarney Gísladóttir, Þór Tul-
inius, Þórey Mjallhvít H. 

Ómarsdóttir og Æsa 
Strand Viðarsdóttir. 
Ritstjórar eru Almarr 
Ormarsson, Árni 
Þór Árnason, Björg 

Björnsdóttir, 
Dagný Berglind 

Gísladóttir 
og Ellen 

Klara 
Eyjólfs-
dóttir.

➜ Þrettán höfundar, 
  fimm ritstjórar

BÆKUR ★★★ ★★

Kaffi og rán
Catharina Ingelman-
Sundberg
ÞÝÐING: JÓN DANÍELSSON
VERÖLD

Elliheimili og aðbún-
aður þar er útgangs-
punktur sænsku skáld-
sögunnar Kaffi og rán 
eftir Catharinu Ing-
elman-Sundberg sem 
Veröld gefur út. Þar segir af fimm 
gamalmennum í kringum áttrætt 
sem gera uppreisn gegn slæmum 
aðbúnaði á elliheimilinu og leggj-
ast í glæpi í þeirri von að komast í 
fangelsi þar sem aðbúnaðurinn er 
mun betri að þeirra áliti. Úr  verður 
hin kostulegasta hringavitleysa 
þar sem gamlingjarnir flækjast 
úr einni öskunni í annan eldinn og 
sýna og sanna að gamlir geta það 
sem þeir vilja – líka lagt fyrir sig 
glæpi.

Í forgrunni frásagnarinnar er 
Märtha Anderson, kjarnorkukona 
sem orðin er þreytt á því að sam-
félagið líti á gamalt fólk eins og 
hluti sem hægt er að ráðskast með 
að vild og hafa lítið sem ekkert 
að segja um gang eigin lífs. Hún 
fær í lið með sér fjóra vini á sama 
aldri og saman leggja þau á ráðin 
um – og framkvæma – æsilegustu 
glæpi. Þeim sjálfum til mikillar 
ánægju en samfélaginu til furðu 
og vantrúar. Gamlingjar á glæpa-
braut er einfaldlega of stór biti að 
kyngja.

Sagan er hin skemmtilegasta 
aflestrar og gamlingjarnir fimm, 
Märtha, Stina, Anna-Greta, Snilli 
og Garði, eru vel skapaðar persónur 

sem augljóst er að njóta 
fullrar samúðar höfund-
arins. Aðrar persónur eru 
hins vegar því miður ansi 
steríótýpískar og nægir 
þar að nefna Barbro, for-
stöðukonu elliheimilisins, 
sem er afspyrnu einhliða 
persóna sem höfundur-
inn greinilega fyrirlítur 
og nær því ekki að verða 
trúverðug. Lögregluþjón-
arnir sem rannsaka glæpi 
fimmmenninganna eru 
einnig hálfgerðar pappa-

fígúrur, heimsku löggurnar sem sjá 
ekki skóginn fyrir trjánum.  Þannig 
skapast viss halli í frásögninni sem 
kemur niður á spennunni, það er 
alltaf alveg ljóst að  gamlingjarnir 
fara með sigur af hólmi og eru 
aldrei í raunverulegri hættu. 

Sagan er markaðssett undir 
frasanum kósíkrimmi og það má 
alveg taka undir það. Hvað er 
kósí við harðsvíraða glæpi, jafn-
vel þótt glæpamennirnir séu um 
áttrætt, er hins vegar vandséð og 
ekki laust við að manni finnist höf-
undurinn með þessum kósíheitum 
lítillækka gamlingjana á sama 
hátt og hún er að ásaka samfélagið 
um að gera. Þau geta aldrei orðið 
„alvöru“ glæpamenn af því þau eru 
svo gömul.

Samt sem áður gengur sagan 
ágætlega upp innan þess ramma 
sem henni er settur og það er óhætt 
að lofa því að engum mun  leiðast 
ferðalagið með ellibelgjunum 
fimm. Friðrika Benónýsdóttir

NIÐURSTAÐA: Skemmtileg saga um 
uppreisn fimm gamalmenna gegn 
kerfinu. Ágætlega skrifuð en stutt í 
steríótýpur og klisjur sem draga úr 
trúverðugleika og spennu.

Krúttvæðing glæpanna
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Gallabuxnaefnið verður ríkjandi í sumartískunni 
aft ur í ár. Gallajakkar, gallabuxur, gallaskyrtur, galla-
samfestingar og gallastuttbuxur; öllu þessu má nú 
klæðast saman án þess að notkun gallaefnisins þyki 
gegndarlaus. Gallaefni hefur átt miklum vinsældum 
að fagna allt frá lokum 19. aldar þegar það kom fyrst 
á markað og vinsældir þess fara enn vaxandi. Stóru 
tískuhúsin hafa ekki látið gallaefnið fram hjá sér 
fara og sem dæmi má geta þess að gallafl íkurnar úr 
línu Chloé fyrir vorið 2010 og Celine fyrir vorið 2011 
urðu einstaklega vinsælar þau árin.  - sm

GALLABUXUR 
LENGI LIFI

HVÍTT OG LJÓSBLÁTT  Norski 
bloggarinn Maria Van Nguyen í flottum 
gallabuxum.  NORDICPHOTOS/GETTY

UPPBRETT OG RIFIÐ  Bloggarinn Peony 
Lim í víðum, rifnum gallabuxum á tísku-
vikunni í París. 

EKKI OFAUKIÐ  Gallajakki við galla-
buxur þykir ekki einum of. 

SMEKKBUXUR Í TÍSKU  Smekk buxurnar 
sem margir muna eftir frá tíunda 
áratugnum eru komnar aftur í tísku. 

BALMAIN 
VOR 2013

RIFNAR GALLA-
BUXUR  verða áfram 
vinsælar í sumar.  

TOMMY 
HILFIGER 
VOR 2013

RIHANNA  í galla-
jakka frá sænska 
tískuhúsinu Acne. 

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

AKUREYRI

H.S. - MBL

EMPIRE

FILM

T.V. - BÍÓVEFURINN

THE GUARDIAN

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

NUMBERS STATT TIAA ON  KL. 8  16
STARTT TREK KL. 5 - 8 - 10.45  12
STARTT TREK LÚXUS  KL. 5 - 8 - 10.45  12
MAMA KL. 8 - 10.15  16
EVIEE L DEAEE D KL. 8 - 10.10  18
LALL TIAA BÆR KL. 4 L
SCARY MOVIE KL. 6  14
OBLIVION KL. 10.10  12
THE CROODS 3D ÍÍSL. TAL KLTT . 3.30 - 5.45 L
THE CROODS 2D ÍSL.TALTT KL. 3.30 - 5.45 L

MAMA KL. 8 - 10 16
NUMBERS STATT TIAA ON  KL. 6 - 8   12 
EVIL DEL AEE D KL. 10 14
THE CALL KL. 6 16

NUMBERS STATT TIAA ON KL. 5.50 - 8 - 10.10  16
PLACE BEYOND THE PINES KL. 6 - 9  12
EVIEE L DEAE D  KL. 10.10  18
THE CALL KL. 5.45 - 8 - 10.15  16
FALSKFF UR FUGL KL. 6 - 8  14

ÞÝSKAR STUTTMYNDIR (L) 18:00

FUCK FOR FOREST (16) 20:00

PÓLSKAR STUTTMYNDIR (L) 22:00

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

HANNAH ARENDT (12) 17:50

IN MEMORIAM? (L) 20:30

ON THE ROAD (L) 20:00

DÁVALDURINN (16) 22:20

SLÓ Í GEGN Á ÞÝSKUM
KVIKMYNDADÖGUM

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS 
M : 12 7711  H  5     H   E  C

NEMAR, ÖRYRKJAR, ELDRI BORGARAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS! 
BÍÓ PARADÍS KL BBURINN: 
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Vince Vaughn hefur verið ráðinn til að 
leika í gamanmyndinni Daddy´s Home. Á 
móti honum leikur annar gamanleikari, 
Will Ferrell. 
Myndin fjallar um mann [Ferrell] sem 
reynir að standa sig vel sem stjúp faðir 
tveggja barna sem eiginkona hans á 
frá fyrra hjónabandi. Þegar barns faðir 
hennar [Vaughn] snýr aftur eiga sér 
stað spaugilegir árekstrar þar sem þeir 
 berjast um hylli barnanna.

Tvær aðrar gamanmyndir eru vænt-
anlegar frá Vaughn. Annars vegar The 

Internship þar sem hann leikur á móti 
Luke Wilson og hins vegar Delivery 
Man. Hann hefur einnig verið orðaður 
við myndina Business Trip.

Ferrell er þessa dagana að leika í 
Anchorman: The Legend Continues, 
sem margir bíða spenntir eftir. Fyrri 
myndin, Anchorman: The Legend of 
Ron Burgundy, kom út 2004 
við góðar undirtektir. 

Tökur á Daddy´s 
Home hefjast síðar á 
þessu ári. 

Berjast um hylli barnanna
Félagarnir Vince Vaughn og Will Ferrell leika í gamanmyndinni Daddy´s Home.

LEIKA Í DADDY´S 
HOME  Vince Vaughn 
og Will Ferrell leika 
í gamanmyndinni 
Daddy´s Home.

Bronsstytta af söngkonunni sál-
ugu Amy Winehouse verður reist 
skammt frá heimili hennar í Cam-
den í London. Yfirvöld hafa sam-
þykkt að styttan verði reist en 
söngkonan lést á heimili sínu í júlí 
2011, aðeins 27 ára.

Styttan verður reist við tón-
leikastaðinn Roundhouse í sept-
ember næstkomandi. Þar var 
Winehouse einmitt tíður gestur. 
„Amy elskaði Camden og allir 
aðdáendur hennar tengja hana 
við staðinn,“ sagði faðir hennar 
Mitch, sem er mjög ánægður með 
staðsetningu styttunnar.  

Reisa styttu 
af Winehouse 

AMY WINEHOUSE  Söngkonan lést á 
heimili sínu í Camden 2011.

Randy Jackson, sá eini sem enn er 
eftir af upphaflega dómaratríóinu 
í American Idol-þáttunum, hefur í 

hyggju að leggja 
dómaraskóna á 
hilluna þegar 
sýningum á nýj-
ustu þáttaröð-
inni er lokið. 
Jackson hefur 
starfað við þætt-
ina síðustu tólf 
árin.

„Ég er mjög 
stoltur af því 
hver n ig  v ið 

breyttum sjónvarpssögunni og 
tónlistariðnaðinum. Tækifærið til 
að vinna að þáttunum breytti lífi 
mínu,“ sagði Jackson.

Jackson 
hættir í 
American Idol

RANDY JACKSON

Söngvarinn Mick Jagger hefur 
greint frá því að forsenda þess að 
Rolling Stones færi aftur í tón-
leikaferð hefði verið afsökunar-
beiðni frá gítarleikar anum Keith 
Richards. Sá síðarnefndi hélt því 
fram í sjálfsævisögu sinni fyrir 
þremur árum að Jagger væri með 
lítið typpi en stór eistu, við lítinn 
fögnuð  söngvarans.

Í nýju viðtali við tímaritið Roll-
ing Stone sagðist Jagger lítið vilja 
ræða stóra typpamálið, en viður-
kenndi þó að afsökunarbeiðnin 
frá Richards hefði verið vel þegin 
og í raun forsenda þess að hljóm-
sveitin færi aftur í tónleikaferða-
lag. Í sama blaði ýjaði Richards þó 
að því að afsökunarbeiðnin hefði 
ekki verið fullkomlega einlæg. 
„Ég myndi segja hvað sem er til að 
ná hljómsveitinni aftur saman. Ég 
myndi ljúga að minni eigin móður 
til þess,“ útskýrði Richards.

Afsökunar-
beiðnin var 
forsenda

JAGGER OG 
RICHARDS 
 Gítarleikarinn 

gerði grín 
að lima-
stærð 
söngvar-
ans en 
baðst svo 
afsök-

unar.

TVÆR LEIÐIR TIL AÐ LOSNA VIÐ PAPPÍRINN

Allt um breytta sorphirðu í hverfinu þínu er að finna á 

pappirerekkirusl.is 

BLÁ TUNNA
Þú pantar bláa tunnu á pappirerekkirusl.is, með símtali  
í 4 11 11 11 eða með tölvupósti á sorphirda@reykjavik.is.  
Við komum með bláu tunnuna til þín innan nokkurra daga.

GRENNDARGÁMAR
Á pappirerekkirusl.is finnur þú næsta grenndargám í  
þínu hverfi.

NÚ ER KOMIÐ AÐ ÍBÚUM Í

AÐ HÆTTA AÐ HENDA PAPPÍR Í RUSLIÐ

Reykvíkingar hafa tekið breyttri sorphirðu opnum 
örmum. Fjöldi blárra tunna hefur ríflega tvöfaldast 
í borginni frá því verkefnið fór í gang. Nú er komið að 
Vesturbænum að hætta alfarið að henda pappír, pappa, 
dagblöðum, tímaritum, fernum og skrifstofupappír í 
almennar sorptunnur.

Pappír er verðmætt efni sem auðvelt er að nýta til hagsbóta 
fyrir umhverfið. Í stuttu máli: Pappír er ekki rusl.

tekið breyttri sorphirðu opnu
t h f ífl t öf

TATT AÐ HENDA PAPP

ld
Fjöldi blárra tunna 
hefur tvöfaldast á 

síðustu fimm 
mánuðum
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OG HOLLTÓDÝRT

fyrir

fjölskylduna

99kr.
kg

Verð áður 163 kr. kg
Íslenskar kartöflur í lausu

35%
afsláttur

15%
afsláttur

1398kr.
kg

 Verð áður 1698 kr. kg

 Ýsuflök, roð- og beinlaus

HANDBOLTI Framarinn Jóhann 
Gunnar Einarsson og Vals konan 
Dagný Skúladóttir voru valin 
Handknattleiksfólk ársins á Loka-
hófi HSÍ um helgina en bæði voru 
þau að fá þessi verðlaun í fyrsta 
sinn. Hrafnhildur Hanna Þrastar-
dóttir frá Selfossi og Bergvin Þór 
Gíslason frá Akureyri voru kosin 
efnilegust. 

Auk þess að vera kosinn  bestur 
af leikmönnum deildarinnar fékk 
Jóhann Gunnar einnig Valdi-
marsbikarinn sem er veittur 
fyrir mikil vægasta leikmanninn 
að mati þjálfara. Guðný Jenný 
Ásmundsdóttir, markvörður Vals, 
fékk Sigríðarbikarinn sem er 
sams konar verðlaun hjá konum.

Það eru fimmtán ár síðan að 
Dagný var kosin efnilegasti leik-
maður deildarinnar, þá sem leik-
maður FH. Dagný er aðeins ein 
af fjórum sem hafa náð að vinna 
bæði þessi verðlaun en engin 
hinna þriggja (Guðný Gunn-
steinsdóttir – 5 ár, Anna Úrsúla 
Guðmundsdóttir – 3 ár, Stella Sig-
urðardóttir – 4 ár) þurfti að bíða 
svona lengi. 

Jóhann Gunnar varð fyrsti 
Framarinn í 15 ár til þess að vera 

kosinn bestur (Oleg Titov) og 
 endaði um leið þriggja ára  einokun 
HK-inga á þessum verðlaunum. 

Florentina Stanciu, mark vörður 
ÍBV, var valin besti markvörður 
deildarinnar í sjöunda sinn og 
jafnaði þar með met  Kolbrúnar 
Jóhannsdóttur. FH-ingurinn 
Daníel Freyr Andrésson var 
valinn besti markvörðurinn hjá 
 körlunum. 

Steinunn Björnsdóttir úr Fram 
og Jón Þorbjörn Jóhannsson úr 
Haukum voru valin bestu varnar-

mennirnir en Þorgerður Anna 
Atladóttir úr Val og Björgvin Þór 
Hólmgeirsson úr ÍR þóttu bestu 
sóknarmennirnir. 

Stefán Arnarson hjá kvennaliði 
Vals og Einar Jónsson hjá karla-
liði Fram voru valdir bestu þjálf-
ararnir, Stefán þriðja árið í röð 
en Einar er fyrstur til að vinna 
þessi verðlaun með bæði karla- og 
kvennaliði. 

Anton Gylfi Pálsson og Hlynur 
Leifsson voru valdir besta dóm-
araparið sjöunda árið í röð.  - óój

Sú efnilegasta fyrir fi mmtán árum
Dagný Skúladóttir og Jóhann Gunnar Einarsson valin best á Lokahófi  HSÍ.

JÓHANN GUNNAR EINARSSON DAGNÝ SKÚLADÓTTIR
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ENSKA ÚRVALSDEILDIN

ASTON VILLA - CHELSEA 1-2
1- 0 Christian Benteke (15.), 1-1 Frank Lampard 
(61.), 1-2 Frank Lampard (88.)

STOKE - TOTTENHAM 1-2
1-0 Steven N‘Zonzi (3.), 1-1 Clint Dempsey (20.)

EVERTON - WEST HAM 2-0
1-0 Kevin Mirallas (6.), 2-0 Kevin Mirallas (60.)

FULHAM - LIVERPOOL 1-3
1-0 Dimitar Berbatov (33.), 1-1 Daniel Sturridge 
(36.), 1-2 Sturridge (62.), 1-3 Sturridge (85.)

NORWICH - WEST BROMWICH 4-0
1-0 Robert Snodgrass (25.), 2-0 Grant Holt (62.), 
3-0 Sjálfsmark (65.),  4-0 Jonny Howson (90.)

QPR - NEWCASTLE 1-2
1-0 Loïc Remy (11.), 1-1 Hatem Ben Arfa (18.), 
1-2 Yoan Gouffran (35.)

SUNDERLAND - SOUTHAMPTON 1-1
1-0 Phillip Bardsley (68.), 1-1 Jason Puncheon 
(76.).

MANCHESTER UNITED - SWANSEA 2-1
1-0 Javier Hernández (39.), 1-1 Michu (49.), 2-1 
Rio Ferdinand (87.)

ÚRSLITINFÓTBOLTI Sir Alex Ferguson og 
lærisveinar hans í Manchester 
United áttu sviðsljósið í ensku 
úrvalsdeildinni í gær þegar 
næstsíðasta umferðin fór fram. 
Fyrsta mark Rios Ferdinand í 
fimm ár tryggði United 2-1 sigur 
á Swansea og sá til þess að Swan-
sea spillti ekki sigur- og kveðju-
veislu Fergusons á Old Trafford. 

Tilfinngarnar flæddu á Old 
Trafford, fyrir og eftir leik þar 
sem Ferguson fékk magnaðar 
viðtökur. Það var líka við hæfi 
að karlinn fengi að taka við Eng-
landsbikarnum eftir leik, bik-
arinn sem hann var að vinna í 
þrettánda sinn sem knattspyrnu-
stjóri Manchester United. 

„Núna mun ég njóta þess að 
horfa á leikmennina í stað þess 
að þjást með þeim,“ sagði Sir 
Alex Ferguson í ræðu sinni eftir 
leikinn. „Ég óska leikmönnum 
liðsins alls hins besta í framtíð-
inni. Þið vitið allir hversu góðir 
þið eruð þegar þið sjáið í hvaða 
treyju þið eruð í núna. Ég hef 
alltaf fengið frábæran stuðn-
ing frá öllum hér í gegnum árin. 
Núna er kominn tími til að allir 

gefi nýjum knattspyrnustjóra 
þann tíma og þann stuðning,“ 
sagði Ferguson. 

Frank Lampard skoraði bæði 

mörk Chelsea í 2-1 endurkomu-
sigri á Aston Villa en með því 
tryggði hann sér markamet Chel-
sea og liðinu endanlega sæti í 
Meistaradeildinni á næstu leik-
tíð. „Það hefur lengi verið talað 
um þetta met og það er mjög 
sætt að hafa loksins ná að bæta 
metið. Ekki verra að gera það í 
svona mikilvægum leik,“ sagði 
 Lampard. 

Brendan Rodgers, stjóri Liver-
pool, var sáttur eftir þrennu 
Daniel Sturridge og 3-1 úti sigur 
á Fulham. „Við gátum skorað 
fleiri og þetta var frábær seinni 
hálfleikur. Daniel er ungur leik-
maður sem hefur allt til alls til 
að vera topp framherji í Evrópu,“ 
sagði Rodgers.

Emmanuel Adebayor tryggði 
Tottenham 2-1 útisigur á Stoke 
með marki sjö mínútum fyrir 
leikslok. Pressan er því á Arse-
nal sem er tveimur stigum á eftir 
Spurs en á leik inni. Norwich og 
Newcastle björguðu sér frá falli 
með góðum sigrum og það verða 
því Wigan, Sunderland og Aston 
Villa sem berjast fyrir sæti sínu 
í lokaumferðinni. ooj@frettabladid.is

Fergie lyft i bikarnum 
Rio Ferdinand tryggði Manchester United sigurinn í síðasta heimaleiknum 
undir stjórn Fergusons. Lampard bætti markamet Chelsea, Sturridge skoraði 
þrennu fyrir Liverpool og bæði Norwich og Newcastle björguðu sér frá falli.

GJÖRÐU SVO VEL GAMLI  Nemanja Vidic, fyrirliði Manchester United, leyfði Sir Alex Ferguson að lyfta bikarnum í síðasta 
heimaleiknum sínum. Þetta var í þrettánda sinn sem Sir Alex gerir United að enskum meisturum.  NORDICPHOTOS/GETTY
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Mikið úrval af flottum uppfærslum og öðrum íhlutum.
Allt að 20% afsláttur af móðurborðum fyrir Intel örgjörva!
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- Örgjörvi @ Intel G540 DualCore 2.5GHz 2MB cache
- Móðurborð @ MSI B75MA-P45, Intel B75 2x DDR3, socket 1155
- Vinnsluminni @ 2GB DDR3 1333MHz, Corsair með lífstíðarábyrgð
- Hljóðkort @ Innbyggt Realtek High Definition 7.1 
- Skjákort @ Intel HD Graphics með allt að 512MB minni
- Vifta @ Hljóðlát og góð örgjörvavifta
- Netkort @ 10/100/1000 netkort
- Tengi @ 1x SATA III, 5x SATAII, 8 x USB2, 3 USB3, ofl 

- Örgjörvi @ Intel Core i3 3220 3,3GHz DualCore, 3MB cache
- Móðurborð @ Asus P8B75-M LE - Intel B75, 2x DDR3, S1155
- Vinnsluminni @ 8GB Dual DDR3 1600MHz, Corsair með lífstíðarábyrgð
- Hljóðkort @ Innbyggt Realtek High Definition 7.1 
- Skjákort @ Intel HD 2500 skjástýring, VGA / DVI / HDMI útgangur
- Vifta @ Hljóðlát og góð örgjörvavifta
- Netkort @ 10/100/1000 netkort
- Tengi @ 3x USB3, 6x USB2, SATA3 & 5x SATA2, HDMI ofl.

- Örgjörvi @ Intel Core i5 3470 3,2GHz QuadCore, 6MB cache
- Móðurborð @ MSI H77MA-G43, Intel H77, 4x DDR3, socket 1155
- Vinnsluminni @ 8GB DDR3 1600MHz, Corsair með lífstíðarábyrgð
- Hljóðkort @ Innbyggt Realtek High Definition 7.1 
- Skjákort @ Geforce N650GTX-TI, 1GB GDDR5 OC útgáfa, 
   VGA DVI & HDMI out
- Vifta @ Hljóðlát og góð örgjörvavifta
- Netkort @ 10/100/1000 netkort
- Tengi @ 2x SATA3, 4x SATA II, 2x USB3, 10xUSB2, ofl.

MSI H77MA-G43
- Intel H77 kubbasett
- 4x DDR3, 2x SATA3 og 4x SATAII
- 1x PCI-E 16X, VGA og DVI skjátengi
- GB lan, USB3 og 7.1 hljóð

Asus P8Z77-V LX
- Intel Z77 kubbasett
- 4x DDR3, 4x SATAII og 2xSATA3 
- 4x USB3, 2x PCI-E 16X Crossfire og LucidLogix
- GB lan og 7.1 hljóð

LEIKJASKJÁKORT

MSI R7850 2GD5 OC
- 2GB 4800MHz DDR5 og 900MHz Core 
- DVI, DisplyPort, HDMI, PCI-E
- Hitman, Sleeping Dogs og Farcry 3 fylgja!

CoolerMaster Elite K350
Leikjaturnkassi án aflgjafa. Hentar fyrir ATX og 
micro-ATX móðurborð. Pláss fyrir 7 diska og stórt 
skjákort. USB 3.0, USB 2.0 og hljóðtengi að framan.

Coolermaster RS500
- Yfir 85% virkni
- Active PFC & PWM Combo Control
- Hljóðlát 120mm vifta með hraðastýringu
- Green power hönnun
- Öflug +12V mótstaða gegn yfirkeyrslu
- OCP / OVP / OPP / OTP / SCP

Seagate 2TB
- 2TB SATA3 6Gb/s harður diskur 
- 64MB cache 
- 7200rpm
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Samsung SSD 840
120 GB SSD diskur. Ein besta uppfærslan sem 
hægt er að fá sér fyrir fartölvu eða borðtölvu. 
SSD eru einnig sparsamir á rafmagn sem 
hentar vel í fartölvur.

CoolerMaster 
Hyper 212 EVO
- Örgjörvavifta fyrir AMD og Intel 
- 600-2000rpm
- 9-36dBA
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FÓTBOLTI Davíð vann svo sannar-
lega Golíat í úrslitaleik enska 
 bikarsins um helgina þegar 
Wigan fagnaði sínum fyrsta titli 
í 81 árs sögu félagsins með því að 
vinna 1-0 sigur á stórstjörnuliði 
Manchester City á Wembley-leik-
vanginum. Titlalaust tímabil hjá 
City gæti jafnframt þýtt endalok 
Ítalans Robertos Mancini sem 
stjóra félagsins. 

Það var varamaðurinn Ben 
Watson sem skoraði sigur markið 
með skalla í uppbótartíma eftir 
hornspyrnu Shauns Maloney. 
Þetta var eina skot Wigan á 
markið í leiknum og margir líktu 
markinu við sigurmark Lawrie 
Sanchez fyrir Wimbledon á móti 
Liverpool í bikarúrslitaleiknum 
1988. Í það minnsta eru þetta 
tveir af óvæntustu bikarsigrum í 
sögu þessarar fornfrægu keppni.

Þetta var því mjög stór stund 
og draumur að rætast fyrir Dave 
Whelan, stjórnarformann Wigan, 

sem á mikið í uppgangi félagsins. 
„Við eigum enn eftir  óklárað 

verkefni því það er leikur á 
þriðjudaginn og leikur á sunnu-
daginn,“ sagði Dave Whelan en 
Wigan situr í fallsæti og berst 
fyrir lífi sínu í deildinni. Bikar-
meistarar hafa aldrei fallið úr 
deildinni. 

„Strákarnir gera sér vel grein 
fyrir því að þeir fara allir strax 
heim og það verða engin fagnaðar-
læti í kvöld. Það verður æfing 
strax á morgun (í gær) því það eru 
tveir risaleikir fram undan. Það 
eru allir á sömu blaðsíðu og við 
ætlum ekki að fagna fyrr á sunnu-
daginn kemur,“ sagði Whelan og 
liðið var sett í áfengisbann. „Það 
verður ekkert kampavín og þeir 
fá ekki að drekka neitt. Roberto 
er Roberto og við ætlum að fagna 
þegar við höfum haldið sæti okkar 
í ensku úrvalsdeildinni á sunnu-
dagskvöldið,“ sagði Whelan við 
Sky Sports. - óój

Máttu ekki fagna titlinum strax
Wigan vann einn óvæntasta sigurinn í sögu úrslitaleikja ensku bikarkeppninnar.

KRAFTAVERKAMAÐUR  Roberto 
Martínez, knattspyrnustjóri Wigan, með 
bikarinn.  MYND/NORDIC PHOTOS/GETTY

KÖRFUBOLTI Íslensku unglingalands-
liðin í körfubolta unnu til þrennra 
silfurverðlaun á Norðurlandamóti 
unglinga í körfubolta sem lauk í Stokk-
hólmi í gær. Bæði 18 ára liðin sem og 
16 ára lið karla urðu í 2. sæti á mótinu 
en 16 ára stelpurnar urðu að sætta sig 
við 4. sætið. 
16 ára landslið karla tapaði stórt á 
móti Dönum í úrslitaleik um titilinn 
en 18 ára liðin tryggðu sér silfrið með 
sigrum á Dönum. Ísland átti fjóra 
leikmenn í úrvalsliðum mótsins. Kári 
Jónsson og Kristinn Pálsson voru valdir 
í úrvalslið 16 ára karla. Ingunn Embla 
Kristínardóttir var valin í úrvalslið 18 
ára kvenna og Dagur Kár Jónsson í 
úrvalslið 18 ára karla.  - óój

Þrjú silfur á NM
FÓTBOLTI Sara Björk Gunnarsdóttir skoraði 
tvö fyrstu mörkin þegar LdB FC Malmö 
vann 5-0 stórsigur á Elísabetu Gunn-
arsdóttur og stelpunum hennar í 
Kristianstad í gær í Íslendingaslag í 
sænsku kvennadeildinni í fótbolta. 
Þóra Björg Helgadóttir stóð allan 
tímann í marki LdB FC Malmö 
en Sara Björk var tekin af velli á 
72. mínútu, skömmu eftir að liðið 
komst fjórum mörkum yfir. Margrét Lára 
Viðarsdóttir spilaði fyrstu 68 mínúturnar 
en hún var óheppin að koma Kristianstad 
ekki í 1-0 þegar hún átti skot í slagverkið á 
3. mínútu leiksins. Sif Atladóttir lék 
allan leikinn með Kristianstad en 
Guðný Björk Óðinsdóttir var ekki 
með vegna meiðsla.    - óój

Sara Björk með tvö mörk

FÓTBOLTI Áður en Hermann 
Hreiðars son settist í þjálfara-
stólinn í Vestmannaeyjum  fyrir 
þetta tímabil hafði engum þjálf-
ara Eyjaliðsins tekist að landa 
sex stigum í fyrstu tveimur 
 leikjum sínum með liðið í efstu 
deild. Nokkrir höfðu náð í fjögur 
stig en Hermann varð í gær sá 
fyrsti til að ná í sex stig af sex 
mögulegum þegar ÍBV vann 4-1 
sigur á Breiðabliki á Hásteins-
vellinum.

„Úrslitin eru kannski ekki 
alveg spegilmynd leiksins því við 
fáum tvö mörk í restina en það er 
ekkert verra að vinna 4-1. Ég var 
ánægðastur með agaðan varnar-
leik en auðvitað er maður alltaf 
fúll að fá á sig mark,“ sagði Her-
mann í viðtali við Arnar Björns-
son á Stöð 2 Sport eftir leikinn 
í gær.

Fleet fékk bara fjögur stig
Það er liðið 31 ár síðan að þjálf-
ari stýrði ÍBV-liðinu til sigurs í 
fyrstu tveimur leikjunum en það 
voru bara gefin tvö stig fyrir 
sigur þegar ÍBV vann tvo fyrstu 
leikina sína sumarið 1982 undir 
stjórn Englendingsins Steve 
Fleet. Fleet var þó ekki algjör 
nýliði í íslenska boltanum því 
hann hafði þjálfað Skagamenn 
sumarið áður. Hermann er hins 
vegar að fá sína fyrstu reynslu 
af þjálfun og það er ekki hægt 
annað en „Herminator“ taki sig 
vel út á hliðarlínunni. 

„Við vissum að þeir eru með 
dúndur sóknarlið og að við 
yrðum að verjast vel til að fá eitt-
hvað út úr leiknum í dag,“ sagði 
Hermann í viðtalinu á Stöð 2 
Sport. ÍBV vann 1-0 sigur á ÍA 

í fyrstu umferðinni en Hermann 
segir fyrstu tvo leikina undir 
sinni stjórn hafa verið ólíka. 
„Þetta voru mjög ólíkir  leikir. 
Við vorum miklu meira með bolt-
ann á móti Skaganum. Þetta var 
öðruvísi próf fyrir liðið en eins 
og þá var þetta mjög öflugur 
varnar leikur,“ sagði Hermann. 

Það er erfitt að halda öðru 
fram en að sá kraftur, sigur-
vilji og barátta sem skilaði Her-
manni Hreiðarssyni öðru fremur 
fimmtán ára atvinnumannaferli 
í Englandi kristallist ekki í leik 
Eyjaliðsins undir hans stjórn. 

Leikmenn hafa gefið allt í fyrstu 
tvo leikina og uppskorið eftir því. 

Alvöru próf í næsta leik
ÍBV mætir Íslandsmeisturum 
FH í Kaplakrika í næsta leik en 
bæði lið eru með fullt hús eftir 
tvær fyrstu umferðirnar. „Það er 
gaman að þessu þegar vel gengur 
en það eru 20 leikir eftir. Það er 
alvöru próf að fara í Kaplakrikann 
og gott að geta farið þangað með 
tvo góða heimasigra á bakinu. Við 
förum þangað fullir sjálfstrausts 
og ætlum að halda áfram,“ sagði 
Hermann.  ooj@frettabladid.is

Einstök byrjun hjá 
þjálfara í Eyjum
Hermann Hreiðarsson stýrði ÍBV til sigurs í gær í öðrum leiknum í röð í Pepsi-
deild karla og endurskrifaði með því þjálfarasöguna í Vestmannaeyjum.

HERMANN BYRJAR FRÁBÆRLEGA  Sex stig og fimm mörk í fyrstu tveimur leikjum 
ÍBV undir hans stjórn í Pepsi-deild karla. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Í KVÖLD KL. 21:35

Valdataflið er hafið á ný og meira spennandi 
en nokkru sinni fyrr.

                  Í KVÖLD KL. 22:00

PRECIOUS
Mögnuð Óskarsverðlaunamynd um hina 16 ára gömlu 
Claireece Precious Jones. 

Í KVÖLD KL 22 00

                   Í KVÖLD KL. 21:35

ELDSNÖGGT MEÐ JÓA FEL
Jói Fel kann þá list betur en margir að búa til girnilega rétti. 
Hann hefur slegið eftirminnilega í gegn með þáttum sínum.

          Í KVÖLD KL. 20:50

SUITS
Önnur þáttaröðin af þessum frábæru spennuþáttum um 
snjöllustu lögfræðingana í New York.

NOTALEGUR
MÁNUDAGUR

Í KVÖLD KL. 21:35

Valdataflið er hafið á ný og meira spennandi 

Með áskrift að Stöð 2 fylgja eftirfarandi aukastöðvar: 
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Allt um leiki 
gærkvöldsins
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Mörkin:  1-0 Bradley Simmonds (3.), 2-0 Bradley 
(61.), 2-1 Kristinn Jónsson (78.), 3-1 Tonny 
Mawejje (90+3), 4-1 Ragnar Pétursson (90.+5)

ÍBV (4-4-2): David James 7 - Arnór Eyvar Ólafsson 
7, Brynjar Gauti Guðjónsson 7, Eiður Aron 
Sigurbjörnsson 8, Matt Garner 7 - Ian David 
Jeffs 6 (88., Ragnar Pétursson -), Tonny Mawejje 
7, Gunnar Þorsteinsson 7, *Bradley Simmonds 
8 (65., Gauti Þorvarðarson 6) - Gunnar Már 
Guðmundsson 7, Víðir Þorvarðarson 6 (83., Aaron 
Spear -).

Breiðablik (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson 
5 - Þórður Steinar Hreiðarsson 5 (46., Tómas Óli 
Garðarson 5), Sverrir Ingi Ingason 4, Reene Troost 
5 (79., Olgeir Sigurjónsson -), Kristinn Jónsson 6 - 
Finnur Orri Margeirsson 6, Andri Rafn Yeoman 4, 
Guðjón Pétur Lýðsson 5 - Elfar Árni Aðalsteinsson 
4, Árni Vilhjálmsson 3 (79., Jökull I Elísabetarson 
-), Nichlas Rohde 4.

Skot (á mark): 10-10 (9-9) Horn: 2-14

Varin skot: James 5 - Gunnleifur 4

4-1
Hásteinsvöllur 
1.112 áhorfendur

 Magnús 
Þórisson  (7)

Mörkin:  0-1 Sjálfsmark (64.), 0-2 Ingimundur 
Níels Óskarsson (72.), 0-3 Guðmann Þórisson 
(90+2).

Þór (4-4-2): Joshua Wicks 4 -Guiseppe P Funicello 
3, Atli Jens Albertsson 4, Hlynur Atli Magnússon 
4, Ingi Freyr Hilmarsson (6., Janez Vrenko 4) - 
Sveinn Elías Jónsson 4, Orri Freyr Hjaltalín 4, 
Edin Beslija 4, Mark Tubæk  5 (79., Sigurður 
Marinó Kristjánsson -) - Jóhann Þórhallsson 4 (66., 
Chukwudi Chijindu 4), Jóhann Helgi Hannesson 6

FH (4-3-3): Róbert Örn Óskarsson 8 - Guðjón 
Árni Antoníusson 6, Freyr Bjarnason 6, Guðmann 
Þórisson 7, Sam Tillen 6 - Emil Pálsson 5 (75., 
Dominic Furness -), Björn Daníel Sverrisson 5, 
Ingimundur Níels Óskarsson 7 (84., Viktor Örn 
Guðmundsson -) - *Atli Guðnason 8 (90., Kristján 
Flóki Finnbogason -), Ólafur Páll Snorrason 6, 
Brynjar Ásgeir Guðmundsson 6

Skot (á mark): 6-11 (5-7) Horn: 4-8

Varin skot: Wicks 4 - Róbert 5

0-3
Þórsvöllur 902 
áhorfendur

 Vilhjálmur 
Alvar Þór. (7)

Mörkin:  1-0 Halldór Orri Björnsson (11.), 2-0 
Jóhann Laxdal (14.), 2-1 Björn Pálsson (49.), 3-1 
Jóhann Laxdal (72.), 3-2 Damir Muminovic (90.)

Stjarnan (4-4-2): Ingvar Jónsson 7 - *Jóhann 
Laxdal 8, Daníel Laxdal 6, Martin Rauschenberg 
7, Hörður Árnason 6 - Ólafur Karl Finsen 6, Atli 
Jóhannsson 6 (86. Baldvin Sturluson -), Michael 
Præst 5, Halldór Orri Björnsson 7 - Veigar Páll 
Gunnarsson 5 (71. Kennie Knak Chopart 5), 
Garðar Jóhannsson 5 (90., Tryggvi Bjarnason -).

Víkingur Ó. (5-3-2): Kaspars Ikstens 4 - Alfreð 
Már Hjaltalín 5, Damir Muminovic 5, Tomasz 
Luba 3, Emir Dokara 4, Brynjar Kristmundsson 
5 - Abdel-Farid Zato-Arouna 6, Eldar Masic 5 
(84. Jernej Leskovar-), Björn Pálsson 7 - Steinar 
Már Ragnarsson 5 (65. Eyþór Helgi Birgisson 5), 
Guðmundur Steinn Hafsteinsson 4( 84. Fannar 
Hilmarsson-).

Skot (á mark): 10-5 (7-3) Horn: 6-1  

Varin skot: Ingvar 1 - Ikstens 4

3-2
Samsung-völlur 
1.047 áhorfendur

 Þóroddur 
Hjaltalín (7)

Mörkin:  0-1 Baldur Sigurðsson (30.), 0-2 Baldur 
Sigurðsson (55.)

Keflavík (4-3-3): David Preece 7 - Ray Anthony 
Jónsson 3, Halldór Kristinn Halldórsson 4, 
Haraldur Freyr Guðmundsson 5, Fuad Gazibegovic 
4 - Sigurbergur Elísson 5, Frans Elvarsson 7, 
Hörður Sveinsson 3 (71. Andri Fannar Freysson 
-) - Magnús Þórir Matthíasson 5 (60. Arnór Ingvi 
Traustason 5), Jóhann Birnir Guðmundsson 5 (85. 
Elías Már Ólafsson -), Marjan Jugovic 4.

KR (4-3-3):  Hannes Þór Halldórsson 8 - Aron 
Bjarki Jósepsson 6, Grétar Sigfinnur Sigurðsson 
7, Bjarni Guðjónsson 7, Guðmundur Reynir 
Gunnarsson 7 - *Baldur Sigurðsson 9, Jónas 
Guðni Sævarsson 6, Þorsteinn Már Ragnarsson 6 
(77. Atli Sigurjónsson -) - Emil Atlason 5 (88. Björn 
Jónsson -), Óskar Örn Hauksson 8, Gary Martin 6 
(90. Torfi Karl Ólafsson -).

Skot (á mark): 9-14 (3-7) Horn: 6-8  

Varin skot: Preece 5 - Hannes Þór 3 

0-2
Nettóvöllurinn 
1.600 áhorfendur

 Þorvaldur 
Árnason (7)

PEPSI DEILDIN 2013 
STAÐAN Í DEILDINNI
FH  2  2  0  0    5-1  6
ÍBV  2  2  0  0    5-1  6
KR  2  2  0  0    4-1  6
Fram  1  1  0  0    2-1  3
Valur  1  1  0  0    2-1  3
Breiðablik  2  1  0  1    5-5  3
Stjarnan  2  1  0  1    4-4  3
Fylkir  1  0  0  1    1-2  0
ÍA  1  0  0  1    0-1  0
Víkingur Ó.  2  0  0  2    3-5  0
Keflavík  2  0  0  2    1-4  0
Þór  2  0  0  2    1-7  0

MARKAHÆSTU MENN 
Baldur Sigurðsson, KR   2
Jóhann Laxdal, Stjarnan   2
Árni Vilhjálmsson, Breiðablik   2
Bradley Simmonds, ÍBV   2
Halldór Orri Björnsson, Stjarnan   2

PEPSI DEILDIN 2013 
NÆSTU LEIKIR
KR - Þór    fim. 16. maí kl. 18.00

Valur - Fram    fim. 16. maí kl. 19.15

Breiðablik - ÍA    fim. 16. maí kl. 19.15 

Víkingur Ó. - Keflavík    fim. 16. maí kl. 19.15

Fylkir - Stjarnan    fim. 16. maí kl. 19.15 

FH - ÍBV    fim. 16. maí kl. 20.00

FORMÚLA 1 Fernando Alonso hjá Ferrari vann 
sannfærandi sigur í Spánarkappakstrinum í gær. 
Þetta er fyrsti sigur Alonsos á heimavelli síðan 
árið 2006 og heimamenn í Barcelona fögnuðu 
sínum manni því vel. Alonso ræsti fimmti í 
kappakstrinum en vann sig upp í fyrsta sætið 
með snjallri herfræði og grimmd í brautinni. 
„Þetta var einstök tilfinning að vinna fyrir 
framan mitt fólk og ég fann vel stuðninginn 
frá öllum,“ sagði Fernando Alonso. Kimi 
Räikkönen hjá Lotus–Renault varð annar 
og Felipe Massa, liðsfélagi Alonsos hjá 
Ferrari, varð þriðji. Sebastian Vettel hjá 
Red Bull–Renault kom fjórði í mark en 
er með fjögurra stiga forskot á Räikkö-
nen í heimsmeistarakeppni ökumanna. 
Fernando Alonso er þar í þriðja sætinu, 17 
stigum á eftir Vettel. - óój

Sannfærandi heimasigur Alonsos

FÓTBOLTI Kolbeinn Sigþórsson og 
félagar í Ajax enduðu tímabilið á 2-0 
sigri á Groningen í hollensku úrvals-
deildinni í gær. Kolbeinn skoraði 
fyrra markið og skoraði því sjö mörk 
í 15 deildarleikjum á þessu tímabili 
en varð hollenskur meistari annað 
árið í röð. Þetta var í fimmta sinn 
sem Kolbeinn kom Ajax í 1-0 í leik á 
leiktíðinni. Alfreð Finnbogasyni tókst 
ekki að bæta við marki og endaði 
sem þriðji markahæsti leikmaður 
deildarinnar. Hann skoraði alls 24 
mörk í 31 deildarleik á þessu tímabili 
en enginn íslenskur leikmaður hefur 
skorað fleiri deildarmörk á einni 
leiktíð.    - óój

Kolbeinn skoraði í 
lokaleiknum
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STÖÐ 2 SKJÁREINN

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn 
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP

FM 92,4/93,5

07.00 Stoke - Tottenham  
11.25 Sunderland - Southampton
13.05 QPR - Newcastle
14.45 Sunnudagsmessan
16.00 Premier League Review Show 
2012/13
16.55 Man. Utd - Swansea
18.35 Brighton - Crystal Palace  
21.00 Premier League Review Show 
2012/13
22.00 Everton - West Ham  
23.40 Brighton - Crystal Palace  

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

ma 528-5050.

DAG!
„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

DAGSKRÁ
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Í KVÖLD

8,7 7,3TV.COM 6,88,1TV.COM

17.05 Simpson-fjölskyldan  (8:22) 
17.30 ET Weekend
18.15 Pretty Little Liars  (6:22) 
19.00 Friends  
19.25 Two and a Half Men  (9:24) 
19.50 Simpson-fjölskyldan
20.10 Hart of Dixie  (2:22) Dramatísk 
þáttaröð með léttu ívafi um unga stór-
borgarstúlku sem finnur sjálfa sig og 
 ástina í smábæ í Alabama. Rachel Bilson 
leikur ungan lækni sem neyðist til að 
taka að sér vinnu í smábæ þar sem lífið 
er allt öðruvísi en hún á að venjast.
20.55 FM 95BLÖ  
21.20 The Lying Game  (14:20) Drama-
tískir spennuþættir frá höfundi Pretty 
Little Liars, og fjalla um eineggja tví-
burasystur sem voru aðskildar við fæð-
ingu. Örlög þeirra urðu gjörólík, önnur 
ólst upp í fátækt, hin í vellystingum. 
Þegar sú fyrrnefnda kemst að sannleik-
anum ákveður hún að hafa uppi á syst-
ur sinni. Þá fara dularfullir atburðir að 
gerast.
22.05 The O.C  (21:25) 
22.50 Hart of Dixie  (2:22)
23.35 FM 95BLÖ
00.00 The Lying Game  (14:20)
00.45 The O.C  (21:25) 
01.30 Tónlistarmyndbönd 

15.30 Silfur Egils
16.50 Landinn
17.20 Fæturnir á Fanneyju 
17.31 Spurt og sprellað
17.38 Töfrahnötturinn
17.51 Angelo ræður
17.59 Kapteinn Karl
18.12 Grettir
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Hvað veistu?–  Risaeðlur á Borg-
undarhólmi  Danskur fræðsluþáttur.
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Leiðin til Malmö (1:2)  Þáttur um 
ferð íslenska hópsins í Söngkeppni evrópskra 
sjónvarpsstöðva í Malmö. Seinni hlutinn 
verður sýndur á miðvikudagskvöld. 
20.20 Attenborough–  60 ár í náttúr-
unni–  Að skilja náttúruna (2:3) (Atten-
borough–  60 Years in the Wild)  Sir David 
Attenborough á að baki 60 ára starf við gerð 
náttúrulífsþátta fyrir BBC. Í þessari þáttaröð 
lítur hann um öxl og veltir fyrir sér hvaða 
breytingar hafa orðið á náttúru Jarðar síðan 
hann hóf sjónvarpsferil sinn.
21.15 Hefnd (13:22) (Revenge)  Bandarísk 
þáttaröð um unga konu, Amöndu Clarke, 
sem sneri aftur til The Hamptons undir dul-
nefninu Emily Thorne með það eina mark-
mið að hefna sín á þeim sem sundruðu fjöl-
skyldu hennar. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Spilaborg (3:13) (House of Cards)
23.10 Neyðarvaktin (17:24) (Chicago 
Fire)
23.55 Kastljós
00.15 Fréttir
00.25 Dagskrárlok

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: Laura og Julio 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: Police - Synchronicity 00.00 
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.10 America‘s Funniest Home Videos
07.35 Everybody Loves Raymond 
(22:25)
07.55 Cheers (2:22)
08.20 Dr. Phil
09.00 Pepsi MAX tónlist
16.05 Charlie‘s Angels (6:8)
16.50 Judging Amy (12:24)
17.35 Dr. Phil
18.15 Top Gear USA (11:16)
19.05 America‘s Funniest Home Videos
19.30 Everybody Loves Raymond 
(23:25)
19.55 Cheers (3:22)
20.20 Parenthood (6:16)  Þetta er þriðja 
þáttaröðin af Parenthood en en þættirnir 
eru byggðir á samnefndri gamanmynd frá 
1989. Ron Howard leikstýrði myndinni og 
er hann aðalframleiðandi þessarra þátta 
sem hlotið hafa mjög góða dóma hjá 
gagnrýnendum. 
21.10 Hawaii Five-0 (12:24)  Steve 
McGarrett og félagar handsama hættu-
lega glæpamenn í skugga eldfjallanna 
á Havaí í þessum vinsælu þáttum. Há-
skólaprófessor er myrtur og aðeins þrír 
eru grunaðir.
22.00 CSI (19:22)  CSI eru einir vinsæl-
ustu þættir frá upphafi á SkjáEinum. Ted 
Danson er í hlutverki Russels, yfirmanns 
rannsóknardeildarinnar í Las Vegas. Þrefalt 
morð er framið og þarf rannsóknardeildin 
að fá eina vitnið að glæpnum til að leysa 
frá skjóðunni.
22.50 CSI: New York (5:22) 
23.30 Law & Order (3:18)
00.20 Shedding for the Wedding (2:8)
01.10 Hawaii Five-0 (12:24)
02.00 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.10 The Players 
Championship 2013 (1:4) 12.10 Golfing World 
13.00 The Players Championship 2013 (2:4) 
18.00 Golfing World 18.50 PGA Tour - Highlights 
(19:45) 19.45 World Golf Championship 2013 
(3:4) 22.00 Golfing World 22.50 The Open 
Championship Official Film 1979 23.45 ESPN 
America

08.05 Malcolm in the Middle  (22:22) 
08.30 Ellen  (143:170) 
09.15 Bold and the Beautiful  
09.35 Doctors  (79:175) 
10.15 Wipeout
11.05 Making Over America With 
Trinny & Susannah  (5:7) 
11.50 Hawthorne  (10:10)
12.35 Nágrannar  
13.00 America‘s Got Talent  (31:32) 
13.40 America‘s Got Talent  (32:32)
15.05 ET Weekend  
15.50 Villingarnir  
16.15 Lukku-Láki
16.40 Doddi litli og Eyrnastór
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen  (144:170) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir–  Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  19.11 Veður  
19.20 The Big Bang Theory  (2:23) 
19.40 New Girl  (21:24) 
20.05 Glee  (18:22) 
20.50 Suits  (6:16) Önnur þáttaröðin um 
hinn eitursnjalla Mike Ross, sem áður fyrr 
hafði lifibrauð sitt af því að taka margvísleg 
próf fyrir fólk gegn greiðslu. Lögfræðingur-
inn harðsvíraði, Harvey Specter, kemur auga 
á kosti kauða og útvegar honum vinnu á 
lögfræðistofunni.
21.35 Game of Thrones  (7:10) Þriðja 
þáttaröðin um hið magnaða valdatafl og 
blóðuga valdabaráttu sjö konungsfjölskyldna 
í Westeros en allar vilja þær ná yfirráðum 
yfir hinu eina sanna konungssæti.
22.30 Big Love  (7:10) Fimmta serían um 
Bill Henrickson sem lifir svo sannarlega 
margföldu lífi. Hann á þrjár eiginkonur, þrjú 
heimili og sjö börn, auk þess rekur hann 
eigið fyrirtæki sem þarfnast mikillar athygli.
23.30 Modern Family  (21:24)
23.55 How I Met Your Mother  (21:24) 
00.20 Two and a Half Men  (15:23) 
00.45 White Collar  (7:16) 
01.35 Weeds  (4:13) 
02.05 One Shot  
03.20 Revolution  (3:20) 
04.05 Revolution  (4:20) 
04.50 Suits  (6:16) 
05.35 Fréttir og Ísland í dag  

10.50 Her Best Move  
12.30 African Cats
14.00 The Help  
16.25 Her Best Move
18.05 African Cats
19.35 The Help
22.00 Precious
23.55 J. Edgar
02.10 Saving God  
03.50 Precious

20.00 Ljósvakavíkingar - Stöð 2  (2:5) 
20.35 Eldsnöggt með Jóa Fel
21.05 The Practice  (3:21) 
21.50 Cold Case  (2:24) (2.16) 
22.35 Ljósvakavíkingar - Stöð 2  (2:5) 
23.10 Eldsnöggt með Jóa Fel
23.45 The Practice  (3:21) 
00.30 Cold Case  (2:24) (2.16) 
01.15 Tónlistarmyndbönd 

07.00 Lalli  07.05 Refurinn Pablo 07.10 UKI 07.15 
Strumparnir  07.40 Waybuloo 08.00 Svampur 
Sveinsson 08.25 Könnuðurinn Dóra   08.50 Áfram 
Diego, áfram! 09.15 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
09.35 Ofurhundurinn Krypto   09.55 Histeria! 
 10.20 Lukku-Láki 10.45 Doddi litli og Eyrnastór 
10.55 M.I. High  11.25 Ofuröndin  11.45 iCarly 
 (5:25) 12.10 Victorious 12.30 Big Time Rush 
12.50 Lalli 13.05 Áfram Diego, áfram! 13.30 
Refurinn Pablo 13.35 UKI 13.40 Strumparnir 
14.05 Waybuloo 14.25 Svampur Sveinsson 
14.50 Könnuðurinn Dóra  15.10 Áfram Diego, 
áfram! 15.35 Mörgæsirnar frá Madagaskar   16.00 
Ofurhundurinn Krypto  16.25 Histeria!  16.45 
Lukku-Láki 17.05 Doddi litli og Eyrnastór 17.15 
Ofuröndin  17.40 Sorry I‘ve Got No Head 18.10 
Strumparnir 18.30 M.I. High   18.55 iCarly  (5:25)  
19.15 Victorious 19.35 Big Time Rush

07.00 ÍBV - Breiðablik
15.15 Meistaradeild Evrópu–  frétta-
þáttur  
15.45 Atl. Madrid - Baracelona
17.25 ÍBV - Breiðablik
19.15 Ensku bikarmörkin  
19.45 ÍA - Valur  Bein útsending
22.00 Pepsi mörkin 2013
23.15 Spænsku mörkin
23.45 ÍA - Valur
01.35 Pepsi mörkin 2013

Stöð 2 kl 21.35 
Game of Thrones
Spennan magnast í 
þáttaröðinni Game of 
Thrones á Stöð 2 í kvöld. 
Allir vegir liggja til 
höfuð borgarinnar þar 
sem lokabardaginn 
verður háður um hið 
eft irsótta „Járnsæti“.

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Golf fyrir alla 21.00 
Eldhús meistaranna 21.30 Suðurnesjaflétta

Big Love  
STÖÐ 2 KL. 22.30 Fimmta serían um 
Bill Henrickson sem lifi r svo sannarlega 
margföldu lífi . Hann á þrjár eiginkonur, 
þrjú heimili og sjö börn, auk þess sem 
hann rekur eigið fyrirtæki sem þarfnast 
mikillar athygli.

The Lying Game
POPPTÍVÍ KL. 21.20  Dramatískir 
spennuþættir frá höfundi Pretty Little 
Liars sem fj alla um eineggja tvíbura-
systur sem voru aðskildar við fæðingu. 
Örlög þeirra urðu gjörólík, önnur ólst 
upp í fátækt, hin í vellystingum. 

Attenborough–  60 ár í 
náttúr unni–  Að skilja 
náttúruna 
RÚV KL. 20.20 Sir David Attenborough 
á að baki 60 ára starf við gerð náttúru-
lífsþátta fyrir BBC. Í þessari þáttaröð 
 lítur hann um öxl og veltir fyrir sér 
hvaða breytingar hafa orðið á náttúru 
jarðar síðan hann hóf sjónvarpsferil sinn.
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„Það er lagið Cantaloop (Flip 
Fantasia) með US3.“
Ingibjörg Huld Haraldsdóttir, leikstjóri hjá 
Leikfélagi Akureyrar.

MÁNUDAGSLAGIÐ

„Þetta verður svona eins eða 
tveggja og hálfs mánaðar ver-
tíð fyrir mig. Nóg að gera skilst 
mér,“ segir Gunnar Helgi Guð-
jónsson, myndlistarmaður og 
sigurvegari í Masterchef, en hann 
hefur ráðið sig sem kokk á Hótel 
Látrabjarg í Örlygshöfn á Pat-
reksfirði í sumar. 

Gunnar Helgi fékk starfið 
fyrir tilstilli Friðrikku Hjör dísar 
Geirsdóttur sem einmitt var dóm-
ari í Masterchef. „Eiganda hót-
elsins vantaði kokk í sumar og 
Rikka benti á mig. Ég stökk á 

tækifærið en Patreksfjörður er 
einn af fáum stöðum á landinu 
sem ég hef aldrei komið til,“ segir 
Gunnar Helgi spenntur en hann 
fer um miðjan júní. „Mér skilst að 
ég gisti í vegavinnuskúr sem er 
spennandi út af fyrir sig. Svo hef 
ég sinnt myndlistinni lítið undan-
farna mánuði og ætla að taka með 
mér teikniblokkina og vatnslitina 
vestur. Mjög rómantískt.“

Gunnar Helgi hefur haft nóg 
fyrir stafni síðan hann bar sigur 
úr býtum í raunveruleikakeppn-
inni Masterchef. Hann hefur 

kennt á námskeiðum, kokkað á 
kaffi Nauthól og skrifað fyrir 
Gestgjafann. „Það er búið að 
vera nóg að gera. Svo er ég að 
leggja drög að matreiðslubók en 
það voru ein af verðlaununum í 
keppninni.“  -áp

Eyðir sumrinu í vegavinnuskúr
Meistarakokkurinn Gunnar Helgi Guðjónsson eldar í Örlygshöfn á Patreksfi rði.

ELDAR Í SVEITINNI  Gunnar Helgi 
Guðjónsson eldar ofan í gesti Hótels 
Látrabjargs í sumar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

➜ Plokkfiskur og annar heim-
ilismatur er í uppáhaldi hjá 

Gunnari Helga sem og eftir-
rétturinn tíramísú.

„Hópurinn er margfaldur heims-
meistari í breikdansi og  tvinnar 
saman breikdans og klassíska 
tónlist í þessu atriði. Þetta er 
mjög skemmtilegt og heillar 
breiðan aldurshóp,“ segir Sóley 
Kristjánsdóttir, vörumerkjastjóri 
Red Bull. Danshópurinn Flying 
Steps kemur hingað til lands í 
sumar á vegum Red Bull orku-
drykkjarins. 

Flying Steps hefur starfað 
saman frá árinu 1993 og hefur 
ferðast um heim allan með atriði 
sín. Danshópurinn mun sýna 
dansverkið Red Bull Flying Bach 
í Eldborgarsalnum þann 14. júní. 
Í sýningunni er klassískri tónlist 
tónskáldsins J.S. Bach og breik-
dansi blandað saman á skemmti-
legan hátt. 

„Red Bull eru þekktir fyrir við-
burði sína og eru vanir að styrkja 
annaðhvort menningarviðburði 
eða íþróttaviðburði. Þeir voru 
til dæmis helstu styrktaraðilar 
Felix Baumgartner,“ segir Sóley 
og á þar við Austurríkismanninn 
sem sló heimsmet er hann stökk 
úr loftfari í 39 kílómetra hæð í 
október í fyrra. 

Miðasala á sýninguna er hafin 
á Midi.is.  - sm

Breikdans við klassíska tóna
Danshópurinn Flying Steps sýnir breikdans í Eldborgarsal Hörpu í júní.

SPENNANDI SÝNING  Sóley Kristjáns-
dóttir segir sýninguna Red Bull Flying 
Bach henta breiðum aldurshópi. 
 MYND/ELLÝ ÁRMANNSDÓTTIR

„Ég fór um bekki hér og þar og 
kenndi börnum að semja ljóð. Ég 
byrjaði á því að láta þau finna 
orð sem þeim þóttu falleg og 
svo unnu þau út frá þeim. Ljóðin 
þurftu hvorki að vera rytmísk né 
rímuð,“ segir Arnljótur Sigurðs-
son tónlistarmaður. Hann kenndi 
grunnskólabörnum að semja ljóð, 
en kennslan var liður í barna-
menningarhátíð Reykjavíkur sem 
fram fór dagana 23. til 28. apríl.

Arnljótur er bassaleikari og 
söngvari reggísveitarinnar Ojba 
Rasta og einnig meðlimur í rapp-
sveitinni Fallegum  mönnum. 
Hann hóf snemma að setja 
saman ferskeytlur og var  skáldið 
Æri-Tobbi í miklu uppáhaldi hjá 
honum. „Ég byrjaði á því að vera 
bragfræðilegur en færðist svo 
yfir í rappið á unglingsárunum. 
Vinir mínir voru mikið í „free-
styling“ og ég varð auðvitað 
að vera jafn sniðugur og þeir. Í 
rappinu var ekki gerð sú krafa að 

maður yrði að vera Nóbelskáld í 
fyrstu setningu, maður þurfti 
bara að vera fljótur að grípa í 
tungumálið.“

Móðir Arnljóts er að hans sögn 
mikill hagyrðingur og meðlimur 
í Kvæðamannafélaginu Iðunni. 
„Þetta er í ættinni. Áhuginn á 
ljóðlist er í raun í báðum ættum 
mínum,“ segir hann. 

Börnin sem sóttu nám skeiðin 
hjá Arnljóti voru öll efnileg 

skáld að hans mati. „Þau voru öll 
lítil tón- og ljóðskáld og ég varð 
 sjálfur fyrir miklum innblæstri 
– ætli ég hafi ekki lært meira af 
þeim en þau af mér. Mér skilst að 
sum hafi haldið áfram að semja 
ljóð eftir tímann og það þykir mér 
gleðilegt. Kannski hefur svolítið 
ljóðaæði gripið um sig í grunn-
skólum borgarinnar eftir þetta,“ 
segir hann í gamansömum tón. 
 sara@frettabladid.is

Úr ferskeytlum í rapp
Arnljótur Sigurðsson tónlistarmaður kenndi grunnskólabörnum að yrkja. Hann 
samdi ferskeytlur sem barn en færði sig svo yfi r í rappið á unglingsárunum. 

MEÐ LJÓÐAKENNSLU  Arnljótur Sigurðsson tónlistarmaður kenndi grunnskólabörnum að yrkja ljóð.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

milljón dósa af Red 
Bull seldist á Íslandi í 

fyrra. Það var meira en 50 
prósenta aukning frá árinu 
áður. 

1

Uppáhaldsljóðskáld Arnljóts eru meðal annars John Lennon og Æri-Tobbi. 
„Ég held enn mikið upp á Æra-Tobba og John Lennon. Mörg af mínum 
uppáhaldsljóðum má finna í Eddukvæðunum,“ segir hann. 

Æri-Tobbi er skáld frá 17. öld. Hann hét réttu nafni Þorbjörn Þórðarson 
og samdi mikið af undarlegum vísum og kviðlingum. 

    Vambara þambara þeysingssprettir
    því eru hér svona margir kettir,
    agara gagara yndisgrænum,
    illt er að hafa þá marga á bænum.

Æri-Tobbi í uppáhaldi
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Listahátíð
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Leikið í myrkri
@ Harpa, Norðurljós — 22. maí

Routeopia
@ Lagt af stað frá Hörpu — 19., 26. & 31. maí

Shostakovich—áskorunin
@ Harpa, Norðurljós — 2. júní

Bang on a Can—All Stars
@ Harpa, Eldborg — 17. maí

Öll dagskráin og miðasala á
www.listahatid.is

17. maí — 2. júní



fyrir þi� fyrirtæki!

Advania á ré�u

viðskiptalausnina
Við hjá Advania leggjum metnað okkar í að bjóða 
�ölbrey�ar viðskiptalausnir sem henta mismunandi 
fyrirtækjum af öllum stærðum og gerðum. 

Viðskiptavinir okkar fá allt á einum stað:

Morgunverðarfundur um nýjustu 
útgáfu Microso� Dynamics NAV

Microso� Dynamics NAV
Öflug lausn fyrir umfangsmikinn rekstur

Viðskiptalausnir Advania

miðvikudaginn 15. maí kl. 8.30.

Skráning og nánari upplýsingar 
á www.advania.is/nav2013fundur



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Eft irlýstur glæpamaður handtekinn 

nærri Alicante
2 Báðu Sigga Hlö um The Wild Boys í 

miðjum stjórnarmyndunarviðræðum
3 Reif bensíntankinn með sér
4 Segja óeðlilegt að formenn sitji einir 

að samningaborðinu
5 Tollvörður vill milljónir–  og vinnuna 

aft ur
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Meiri Vísir.
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JEPPADEKK

Kerlingar á kúlum
XXX Rottweiler hundar frumsýndu 
nýtt myndband um helgina. Mynd-
bandið er að hluta til tekið upp á 
skemmtistaðnum Prikinu. „Við erum 
að spegla raunveruleikann eins og 
hann blasir við á djamminu. Partí 
eru nákvæmlega svona og við erum 
ekkert að reyna að fegra það neitt,“ 
segir Erpur Eyvindarson. Spurður 
út í textann við lagið, þar sem heyra 
má slangur yfir fíkniefnaneyslu, 
segir Erpur að það sé túlkunaratriði. 
„Sjálfir erum við ekki á eiturlyfjum 
en við sjáum mikið af þannig neyslu í 
kringum okkur og það er svo myndin 
sem okkur langaði að draga upp,“ 

segir Erpur. 
Myndbandið 
má finna á 
vefsíðunni 
Youtube og 
þegar það 

hafði verið 
inni í um 
sólarhring 
hafði það 
verið skoðað 
um átta 
þúsund 
sinnum.  -mlþ

Bókmenntaeinvígi á Dolly
Óhefðbundin lestrarröð mun eiga 
sér stað næsta föstudag. Þá munu 
fjórir þekktir rithöfundar berjast í 
upplestrareinvígi á skemmtistaðnum 
Dolly við Hafnarstræti. Kvöldið er 
að erlendri fyrirmynd og hefur að 
sögn aðstandenda farið sigurför um 
heiminn og sambærileg kvöld haldin 
í 47 borgum. Hugmyndasmiður 
 kvöldanna, Adrian Todd Zuniga, 
 verður á staðnum og stýrir keppninni. 
Á Dolly etja kappi fjórir af þekktustu 
rithöfundum Íslands, þau Andri 
Snær Magnason, Auður Jónsdóttir, 
Kristín Eiríksdóttir og Kári Tulinius. 

Tveir rithöfundanna 
komast í gegnum síu 

dómnefndar og ku 
lokaviðureignin 
vera spreng-
hlægileg og afar 
óvænt. Inn á 
einvígið kostar 
þúsund krónur. 
 -mlþ 
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