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D eux-lampinn er í sérstöku uppáhaldi hjá 
mér. Kunningjakona mín er stálsmiður 
og hönnuður, en hún keypti hönnunina 

á lampanum og framleiðir hann sjálf. Hún gaf 
mér eitt stykki en hann er nýkominn á mark-
aðinn í Berlín. Lampinn er öðru vísi og mikið 
stofu stáss. Svo leiðist mér ekki að það eiga 
ekki margir svona lampa,“ segir Tinna Péturs-
dóttir, grafískur hönnuður og fagurkeri, þegar 
hún er spurð út í uppáhaldshlutinn á heim-
ilinu. 

Hún segist forðast tískubylgjur og viður-
kennir að tengjast hlutum tilfinningaböndum.

„Ég tengist hlutum kjánalega mikið og nenni 
ekki að eiga hluti sem ég tengist ekkert. Það er 
því ekki hægt að tala um neinn ákveðinn stíl 
heima hjá mér, þetta eru bara persónulegir 
hlutir sem ég umkringi mig með. Þannig líður 
mér best. Ég er mikill fagurkeri og stöðugt að 
dunda mér við heimilið og breyta til. Skipta 
um liti, hengja eitthvað upp eða taka niður og 
skipta út römmum. Ég er samt ekkert í því að 
hreinsa allt út og skipta um stíl, ég lappa frekar 
upp á, skipti um höldur og slíkt,“ segir Tinna 
og segist frekar kaupa sér hluti fyrir heimilið 
en föt og skó.

Tinna hannar vörur undir merkinu Dóttir & 
Sonur, meðal annars veggfóður, púða og plaköt 
og þá vakti loftljósið Lightlace athygli þegar 
það kom út fyrir nokkrum misserum. Tinna er
grafískur hönnuður og segist fbú til

KÓSÍSTEMNING Í JANÚARNú þegar jólatré og skraut er tekið niður verður 
umhverfið dapurlegt. Þá er um að gera að kveikja á 

kertum eða leyfa einhverri ljósaseríunni að loga út 
janúar. Þessi mánuður er stundum lengi að líða og í 
góðu lagi að hafa það kósí.

KAUPIR HÚSMUNI FREKAR EN FÖTHEIMILI  Tinna Pétursdóttir hönnuður er stöðugt að breyta til á heimilinu. Hún 

safnar í kringum sig persónulegum munum og forðast tískubylgjur.

FAGURKERI Tinna Pétursdóttir hönnuður heldur mikið upp á lamp-
ann Deux.
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Heimili fasteignasala sími 
530 6500 kynnir: Einbýli í 
Fossvogi á tveimur hæðum, 
260 m², með innbyggðum 
bílskúr.

Húsið er í gamalgrónu hverfi í 
Fossvogi, stendur í botn langa á 
mjög skjólgóðum stað. Það var 
byggt árið 1974 og er íbúðarrými 
skráð 221 m2 en bílskúrinn 38,3 
m2.

Einbýli á skjólsælum 
stað í Fossvoginum
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SPORT Íslenska handboltalandsliðið 
tapaði stórt í síðasta leik og missti af 
gullinu á Þýskalandsmótinu. 22

LÖGREGLUMÁL „Það virðist vera svo 
margt sem ekki passar í þessu ferli 
öllu,“ segir Mikael Tryggvason, sem 
hyggst óska opinberrar rannsókn-
ar á tildrögum flugslyss á Akureyri 
fyrir fimm mánuðum.

Bróðir Mikaels, Pétur Tryggva-
son sjúkraflutningamaður, lést í 
flugslysinu ásamt flugstjóra vélar-
innar. Annar flugmaður sem var 
um borð lifði af. Um var að ræða 
sjúkraflutningavél frá Mýflugi sem 
brotlenti á akstursbraut Bílaklúbbs 
Akureyrar mánudaginn 5. ágúst. 
Flugstjórinn var gjaldkeri bíla-

klúbbsins. Lágflug vélarinnar yfir 
akstursbrautinni var brot á reglum.

Rannsóknarnefnd samgönguslysa 
segir í bráðabirgðaskýrslu um slysið 
að flugvélin hafi „misst hæð“ þegar 
hún nálgaðist akstursbrautina í 
vinstri beygju. Mikael Tryggvason 
telur þetta hvorki ríma við frásögn 
sjónarvotta né myndbandsupp tökur 
af slysinu. „Eftir því sem kunnáttu-
menn segja mér er flugvélin að 
fljúga, hún er ekki að missa hæð,“ 
segir hann.

Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, lög-
maður tveggja barna Péturs, segir 

sömuleiðis að ályktanir rannsóknar-
nefndarinnar um að flugvélin hafi 
„misst hæð“ stangist á við fram-
burð vitna sem lágu fyrir hjá lög-
reglu strax daginn eftir slysið. 
„Samkvæmt sjónarvottum missti 
vélin ekki hæð heldur var henni 
flogið allan tímann. Þarna er veru-
legt ósamræmi,“ segir Vilhjálmur.

Flugmaðurinn sem lifði af, Axel 
Albert Jensen, vill ekki veita við-
tal. Í skýrslu lögreglu segir hins 
vegar að Axel hafi verið vel áttað-
ur eftir slysið. „Axel talaði um að 
honum hafi fundist að vélinni hafi 

verið flogið allt of lágt og að hann 
hafi haft orð á því við flugstjórann,“ 
segir í skýrslunni. - gar / sjá síðu 6

Bróðir sjúkraflutningamanns 
krefst rannsóknar á flugslysi
Lögmaður barna sjúkraflutningamanns sem fórst í flugslysi á Akureyri, segir ósamræmi vera milli framburðar 
vitna og skýrslu Rannsóknarnefndar samgönguslysa. Föðurbróðir barnanna vill opinbera rannsókn á slysinu.

Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla

  Eftir því 
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áttumenn 
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Mikael Tryggvason

Bolungarvík -3°  NA 12
Akureyri 0°  N 6
Egilsstaðir 1°  NA 6
Kirkjubæjarkl. 3°  NA 5
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Strekkingur eða allhvass vindur 
  NV- og V-til. Bætir í vind A-lands í kvöld. 
Slydda eða snjókoma N- og A-lands. Hiti 
um frostmark N-til en 0-5 stig syðra. 4

Atgangur í Smáralind
Þúsundir ungmenna reyndu að berja 
Vine-stjörnurnar Jerome Jarre og Nash 
Grier augum í Smáralind í gær. Börn 
slösuðust og bílar skemmdust. 2
Blinda augað á fortíðina  Alræmdur 
njósnaforingi í Búrma rekur nú gallerí 
og segist hættur afskiptum af stjórn-
málum. 4
Langar að fljúga  Hjálmar Grétarsson 
er einn margra flugmanna sem hafa 
ekki fengið vinnu við fagið. Hann lærði 
verkfræði með flugnámi. 10
Þriðjungur yfir kjörþyngd  Einn af 
hverjum þremur fullorðnum í heiminum 
er yfir kjörþyngd. Þá hefur tala of feitra í 
þróunarríkjum fjórfaldast frá 1980. 10

MENNING Hljómsveitirnar Portishead 
og Interpol koma fram á tónlistar-
hátíðinni ATP Iceland. 26

SKOÐUN Guðmundur Andri Thorsson 
las Íslandsklukku Halldórs Laxness í 
aðventumyrkrinu. 13

UMHVERFISMÁL „Þetta er mjög 
afhjúpandi leið sem ráðherrann 
velur þarna, hann er í raun og 
veru að draga línu sem mynduð er 
að ósk Landsvirkjunar og það er 
ekki verkefni umhverfis-
ráðherra hvers tíma að 
búa til einhvers konar 
hlaðborð fyrir orku-
fyrirtækin,“ segir 
Svandís Svavarsdóttir, 
fyrrverandi umhverfis-
ráðherra, í samtali 
við Fréttablaðið 
um ákvörðun 
Sigurðar Inga 
Jóhannssonar 
umhverfis-
ráðherra 

að breyta friðlýsingarskilmál-
um Þjórsárvera sem gerir fram-
kvæmd Norðlingaölduveitu mögu-
lega.

Mörk friðlandsins verða dreg-
in í kringum lónið, svo veitan 
falli utan við friðlýsta svæðið.

Sigurður Ingi segir að 
síðan menn byrjuðu að berj-
ast fyrir friðun Þjórsárvera 
hafi orðið almenn sátt um 
hana. Þá snerust átökin 

um það hvort 
Norðlinga-

ölduveita 
væri inni 
í skil-
greindu 
svæði 

sem hétu Þjórsárver eða fyrir 
utan en sú umræða hefur aldrei 
verið kláruð.

„Svandís teiknaði stækkun frið-
landsins í Þjórsárverum langt 

út fyrir það sem menn 
almennt kalla Þjórsárver,“ 
segir Sigurður í samtali 
við Fréttablaðið.

Hann segir að þar gæti 
því átt í framtíðinni eftir 

að skilgreina nýja 
orkukosti sem 

yrðu þá metnir af 
verkefnisstjórn 
verndar- og 
orkunýtingar-
áætlunar.

  - fbj / sjá síðu 8

Núverandi og fyrrverandi umhverfisráðherrar ósammála um Þjórsárver:

Deila um mörk friðlandsins

SIGURÐUR INGI 
JÓHANNSSON  
umhverfisráðherra.

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR  
fyrrverandi umhverfisráðherra.
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BANGLADESS, AP Lögregla í Bangladess skaut á mótmælendur og aðger-
ðasinnar úr röðum stjórnarandstöðu kveiktu í meira en hundrað lög-
reglustöðvum við upphaf þingkosninga í landinu í gær. Stjórnarand-
stæðingar sniðganga kosningarnar og alþjóðasamfélagið segir þær 
gallaðar. Þrettán hið minnsta eru sagðir hafa látið lífið í átökunum.

Ákvörðun forsætisráðherra Bangladess um að hunsa ákall um að 
hann skipaði hlutlausan tilsjónarmann kosninganna leiddi til snið-
göngunnar og mótmælanna.  - óká

Á annan tug drepnir í átökum lögreglu og mótmælenda:

Kveikt í yfir 100 lögreglustöðvum

KASTAR ATKVÆÐI SÍNU  Kona nýtir sér kosningarétt sinn á kjörfundi í lögreglustöð 
í Dakka í Bangladess í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Dóri, ertu svona svakalega 
sannspár?
„Nostradamus var ekkert merkilegri 
en ég.“
Halldór Halldórsson, betur þekktur sem Dóri 
DNA, sendi sjálfum sér bréf þegar hann var 
í áttunda bekk, þar sem hann spáði fyrir um 
hvernig líf sitt yrði í framtíðinni. Nú, sextán 
árum síðar, kom í ljós að hann var nokkuð 
sannspár.

FJÖLMIÐLAR Fanney Birna Jóns-
dóttir blaðamaður hefur tekið við 
starfi fréttastjóra viðskiptafrétta 
365 miðla. Fanney Birna er þrítug 
og hóf störf hjá 
365 miðlum í 
fyrra. Hún lauk 
lögfræðinámi 
2010 og starfaði 
sem héraðsdóms-
lögmaður hjá 
Opus lögmönn-
um.

Fanney Birna 
ritstýrir meðal 
annars Markaðnum, fylgiriti 
Fréttablaðsins um viðskiptalífið og 
viðskiptavef Vísis.  - óká

Fréttastjóri viðskiptafrétta:

Fanney Birna 
með viðskiptin

FANNEY BIRNA 
JÓNSDÓTTIR

FÓLK „Það var ekki hægt að kom-
ast neitt, þetta var algjör martröð 
og ég er eiginlega enn þá í sjokki,“ 
segir Andri Marinó Karlsson, ljós-
myndari Vísis, sem staddur var í 
Smáralind í gær þegar Vine-stjörn-
unum Jerome Jarre og Nash Grier 
brá þar fyrir. 

Miklar skemmdir urðu á bílum 
og vitni segja gríðarlegt öngþveiti 
hafa skapast þegar mikill fjöldi ung-
linga safnaðist saman í Smáralind 
um klukkan fjögur í gær til að sjá 
kappana. 

Vine-stjörnurnar dreifðu þeim 
boðskap á samfélagsmiðlunum að 
þeir hygðust vera í Smáralindinni 
klukkan fjögur á sunnudag. „Klukk-
an fjögur var hálf Smáralind troð-
full af unglingum. Ég sá síðan börn 
detta inn í jólatréð og þarna heyrð-
ist í grátandi börnum sem kom síðan 
í ljós að höfðu slasast eitthvað. Síðan 
barst þvagan út í gegnum starfs-
mannaútgang sem öryggisvörður-
inn opnaði en hann réði ekkert við 
mannfjöldann,“ útskýrir Andri Mar-
inó og bætir við að ekki hafi verið 
hægt að hreyfa sig fyrir mann-
mergð.

Þúsundir ungmenna lögðu leið 
sína í Smáralindina og hefur annar 
eins fjöldi sjaldan sést í verslunar-
miðstöðinni. Þegar franska stjarn-
an hafði lokið sér af inni í Smára-
lindinni færðust lætin út á bílastæði 
Smáralindarinnar. „Þegar komið 
var út á bílastæðið norðanmegin 
stökk fólk upp á bíla sem skemmd-
ust. Jerome stóð með Nash uppi 
á einum bílnum og það voru ótrú-
leg öskur og læti. Krakkarnir tóku 
síðan allir upp símana sína og voru 
að taka þetta upp.“ 

Lögreglan mætti á staðinn til 

aðstoðar en ekki liggur fyrir hversu 
mikið tjón varð af öngþveitinu.  

Á Twitter-síðu sinni baðst Jarre, 
sem dvalið hefur á landinu undan-

farna daga, afsökunar á ringulreið-
inni og vonaðist til þess að enginn 
hefði slasast. gunnarleo@frettabladid.is, 
 johannes@frettabladid.is

Börn slösuðust og 
bílar skemmdust
Vine-stjörnur Jerome Jarre og Nash Grier gerðu allt vitlaust í Smáralind í gær. 
Þúsundir ungmenna komu þar saman til að berja stjörnurnar augum sem höfðu 
tilkynnt komu sína í Smáralind á samfélagsmiðlum. 

INDLAND, AP Að minnsta kosti 15 
létust þegar fimm hæða íbúðar-
hús í smíðum í bænum Canacona 
á Indlandi hrundi í gær. Björgun-
armenn leituðu eftirlifenda í rúst-
unum í gær. Stjórnvöld grunar að 
tugir manna séu enn fastir í rúst-
unum. Hermenn og slökkviliðsmenn 
hlustuðu eftir köllum frá rústunum 
og björguðu þannig tíu manns.

Yfirvöld í héraðinu höfðu farið 
fram á að byggingin yrði skoð-
uð eftir að sprungur mynduðust 
í nærliggjandi húsum, sem voru 

byggð af sama fyrirtæki. Hönnun 
hússins er sögð gölluð og það hafi 
valdið slysinu. Lögregla rannsak-
ar nú fyrirtækið og þá embættis-
menn sem samþykktu bygginguna, 
en hefur hvorki náð sambandi við 
framkvæmdastjóra fyrirtækisins 
né verktaka. Því er ekki vitað hve 
margir voru í byggingunni.

Algengt er á Indlandi að bygging-
ar hrynji. Mikil eftirspurn er eftir 
húsnæði og slælegt regluverk ýtir 
undir notkun lélegs byggingarefnis 
og ósamþykktar hæðir. - skó

Fjöldi verkamanna lést þegar íbúðarhúsnæði í smíðum hrundi á Indlandi:

Tugir taldir fastir í rústunum

LÍKFLUTNINGUR  Björgunarmenn bera 
hér lík verkamanns frá rústum húss sem 
hrundi á Indlandi. MYND/AP

SÁDI-ARABÍA, AP Lendingarbún-
aður bilaði í flugvél flugfélags-
ins Saudi Arabian svo nauðlenda 
þurfti henni í borginni Medina í 
gær. 

Ekki var mögulegt að setja 
afturhjól vélarinnar niður. 

Alls slösuðust 29 manns af 
þeim 315 sem í vélinni voru, þó 
ekki við lendinguna heldur tróð-
ust þeir undir þegar vélin var 
rýmd. Tólf voru fluttir á sjúkra-
hús.

 - skó

Flugvél nauðlent í Medina:

Tróðust undir 
við rýmingu

ÍRAK, AP Hrina sprengjuárása var 
gerð í Bagdad, höfuðborg Íraks, 
í gær og féllu að minnsta kosti 
tuttugu manns. Mannskæðasta 
árásin var gerð á veitingastað og 
tehús, þar sem tvær bílasprengj-
ur voru sprengdar samtímis. 
Embættismenn í Bagdad segja tíu 
hafa fallið og 26 slasast í árás-
inni.

Öryggissveitir Íraks sitja nú um 
borgirnar Fallujah og Ramadi, þar 
sem vígamenn frá samtökunum 
ISIL ráða lofum og lögum. Hers-
höfðinginn Rasheed Fleih segir 
það muni taka tvo til þrjá daga að 
ná borgunum að fullu aftur á vald 
stjórnvalda. - skó

Ný hrina sprenginga í Írak:

Sprengjuárásir 
felldu marga

ALLIR VILJA MYND   Jerome Jarre er hér uppi á bílþaki og unglingarnir þyrpast að 
honum með myndavélarnar á lofti. MYND/ANDRI MARINÓ 

NOREGUR Það er mat norska laxeldisfyrirtækisins 
Norway Royal Salmon að 68.000 laxar hafi slopp-
ið úr sjókví fyrirtækisins í byrjun desember. 
Aðeins nokkur hundruð laxar náðust aftur. 

Kvíin er staðsett um það bil miðja vegu á milli 
Bergen og Stavanger við suðvesturströnd Nor-
egs. Í henni voru 130.000 laxar og meðalþyngd 
fisksins var um þrjú kíló þegar hann slapp úr 
kvínni. Aðeins 347 laxar náðust eftir að starfs-
menn fyrirtækisins staðfestu hvers kyns var. 

Fyrirtækið Norway Royal Salmon hefur þá 
stefnu að enginn lax eigi nokkru sinni að sleppa 
úr sjókvíum þess, og mun í framhaldinu skoða 
allan búnað og verkferla til að fá staðfest hvað 
fór úrskeiðis. Enn er á huldu hvers vegna svo 
mikið af laxi slapp út, að sögn norskra fjöl-
miðla. 

Þá kemur fram að norsk yfirvöld gruni að 
laxinn hafi sloppið vegna þess að farið var á 
skjön við sjóeldisreglugerðir í Noregi, sem eru 
strangar. Eins segir að atvikið komi í kjölfar 
þess að lax hafa sloppið út annars staðar við 
Noregsstrendur í stórum stíl á síðasta ári. - shá

Stjórnvöld í Noregi fela lögreglu að rannsaka þegar lax slapp úr sjókví:

Þúsundir laxa sleppa úr sjókví

SLÁTRUN  Laxinn sem slapp var svipaður að stærð og þessi hér. 
Myndin tengist fréttinni ekki.  MYND/SIGURJÓNÓ

Hver er Jerome Jarre og hvað er Vine?
Jerome Jarre er 23 ára gamall franskur strákur sem hefur öðlast heimsfrægð 
fyrir skemmtileg myndbönd á samfélagsmiðlinum Vine. 

Hann er því eins konar net-
skemmtikraftur og hefur meðal 
annars komið fram í spjallþætti 
Ellen Degeneres. Myndbönd hans 
hafa verið birt af fjölmiðlum víðs 
vegar um heiminn. Meginþemað í 
myndböndum Jeromes eru vandræða-
legar eða fyndnar uppákomur með 
ókunnugu fólki.
Vine er samfélagsmiðill, líkt og Instag-
ram og Facebook, þar sem notendur 
deila stuttum myndböndum. Einungis 
er hægt að hlaða upp sex sekúndna örmyndböndum á Vine. Nú fylgja Jerome 
Jarre tæplega fjórar milljónir manna á Vine.

SPURNING DAGSINS

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

Hefst 7. janúar
Þri. og fim. kl. 12:00-13:00 
Mán. og fös. kl. 12:00-13:00 
Kennari: Gyða Dís
Verð kr. 13.900.- 

Jóga

MIKLAR SKEMMDIR  Skemmdir urðu á 
bílum og öðrum eignum í öngþveitinu í 
Smáralind. MYND/ANDRI MARINÓ



231.771.999
Aukakrónur
endurgreiddar
árið 2013
A-korthafar fengu endurgreiddar ríflega 231 milljón Aukakróna árið 

2013. Aukakrónurnar safnast sjálfkrafa og má nýta í allt milli himins 

og jarðar hjá yfir 300 samstarfsaðilum. Ert þú með A-kort?

Það er auðvelt að safna.
Þú færð Aukakrónur fyrir: 

� alla innlenda veltu af kreditkorti
� viðskipti við samstarfsaðila
� þjónustuþætti hjá Landsbankanum

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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BÚRMA, AP „Sýnist þér ég líta út fyrir að vera 
ógnvekjandi?“ spyr Khin Nyunt, sem í eina tíð 
var yfirmaður hinnar alræmdu leyniþjónustu í 
Búrma en rekur nú lítið gallerí og minjagripa-
verslun í höfuðborginni Jangon.

Hann brosti vingjarnlega þegar Than Htay 
gekk inn í búðina og sagði við hann: „Sæll 
frændi, við vorum einu sinni óvinir.“

Than Htay var meðal þeirra fjölmörgu sem 
handteknir voru fyrir andstöðu gegn herfor-
ingjastjórn landsins á tíunda áratug síðustu 
aldar.

Khin Nyunt var þá einn helsti kvalari hans 
og sá úr röðum ráðamanna sem landsmenn ótt-
uðust einna mest.

„Það sem þú ert að tala um tilheyrir for-
tíðinni,“ sagði Khin Nyunt þá og lét eins og 
þetta grimma tímabil í sögu landsins skipti 
engu máli lengur. „Það gleður mig að hitta 
þig,“ sagði hann og reyndi að taka í höndina 
á Than Htay.

Í nýlegu viðtali sagði hann: „Ég hef ekki 
áhuga á pólitík lengur. Sá hluti lífs míns er 
að baki. Ég einbeiti mér núna að fjölskyldunni 
minni.“

„Satt að segja vorkenni ég honum,“ segir 
Than Htay. „Hann var brosandi og reyndi að 
vera vingjarnlegur. Hann þóttist vera ein-
hver allt annar en hann var. Þegar hann var 
við völd þurftu allir að sýna honum virðingu. 
En núna virðist hann vera svo einmana. Hann 
er valdalaus orðinn.“

Than Htay var handtekinn árið 1991 fyrir 
að koma matvælum og peningum til uppreisn-
armanna, sem börðust gegn herforingjastjór-
ninni. Hann sat fimm ár í fangelsi og mátti 
þola pyntingar af ýmsu tagi, meðal annars 
barsmíðar og raflost. Öllu var því stjórnað af 
Khin Nyunt, sem nú segist bara hafa verið að 
vinna vinnuna sína og þurft að hlýða skipun-
um annarra.

„Þegar maður stjórnar leyniþjónustu þá 

þarf að yfirheyra fólk og fá svör. Það þarf að 
nota ákveðnar aðferðir,“ segir Khin Nyunt. 
„Það sem við gerðum var ekkert frábrugðið 
því sem CIA gerir, eða KGB eða Mossad. Það 
er ekki hægt að kalla þetta pyntingar.“

Hann var gerður að forsætisráðherra her-
foringjastjórnarinnar árið 2003, en strax árið 
eftir lauk valdaferli hans snögglega. Hann 
var handtekinn og sakaður um spillingu, sat í 
stofufangelsi í sjö ár og fékk engin samskipti 
að hafa við fjölskyldu sína og vini á meðan. 
Hundruð félaga hans voru einnig teknir hönd-
um, og meira en tuttugu þeirra sitja enn í fang-
elsi þótt Khin Nyunt hafi verið náðaður árið 
2012 ásamt fjölmörgum öðrum pólitískum 
föngum.

Than Htay segir erfitt að horfa upp á þennan 
fyrrverandi kvalara sinn njóta nú lífsins laus-
an allra mála: „Hann ætti að koma fyrir dóm 
vegna þess sem hann gerði. Hann ætti að sitja 
í fangelsi fyrir glæpina sem hann framdi.“

Ógnvaldur reynir að láta 
sem fortíðin skipti engu
Alræmdur njósnaforingi í Búrma rekur nú gallerí og segist hættur afskiptum af pólitík. Fyrrverandi fangi 
segist vorkenna þessum gamla kvalara sínum. Engu að síður verði að koma honum í fangelsi fyrir glæpi sína.

KHIN NYUNT  Eitt sinn alræmdur yfirmaður leyniþjónustu landsins, rekur nú vinalegt gallerí og minjagripabúð í 
Jangon. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÓHAPP Tómur olíuflutningabíll 
rann til í hálku á veginum um 
Vatnaleið á Snæfellsnesi í gær. 
Hann var þversum á veginum sem 
var lokaður í um tvær klukku-
stundir. Tjón varð ekki á bílnum. 

Veðurstofa Íslands segir búist 
við stormi á Vestfjörðum og á 
sunnanverðu Snæfellsnesi í dag.

 - glp 

Olíuflutningabíll rann til:

Lokaði vegi á 
Snæfellsnesi

ÞVERSUM   Tómur olíuflutningabíll 
lokaði veginum um Vatnaleið í um tvær 
klukkustundir. MYND/ GUNNBJÖRN SKÚLI

LÖGREGLUMÁL Karlmaður var 
handtekinn í gær eftir að hafa 
reynt að stela söfnunarbauk fyrir 
barnaspítala Hringsins á kaffihúsi 
við Höfðatorg. Í ljós kom að hann 
hafði  kvöldið áður stolið sams 
konar bauk í ísbúð við Fákafen.

Samkvæmt tilkynningu frá lög-
reglunni er maðurinn á fimmtugs-
aldri og nýkominn til landsins og 
gistir nú fangageymslur. Pólska 
lögreglan á þó eitthvað vantalað 
við manninn samkvæmt alþjóð-
legri eftirlýsingarskrá. - skó 

Handtekinn fyrir þjófnað:

Stal söfnunar-
bauk Hringsins

VATÍKANIÐ, AP Frans páfi tilkynnti 
í gær að hann ætlar að ferðast til 
Ísraels, Vesturbakkans og Jórdaníu 
í maí og verður það fyrsta heimsókn 
hans til landsins helga. Páfinn sagði 
í sunnudagsblessun sinni að tilgang-
ur ferðarinnar væri að minnast þess 
að fimmtíu ár væru frá fundi Páls 
níunda og þáverandi leiðtoga rétt-
trúnaðarkirkjunnar, Aþengorusar. 
Ferðin mun þó einnig undirstrika 
náin tengsl Frans við gyðinga og 
múslíma og langvarandi kall Vatík-
ansins um frið í Mið-Austurlöndum.

Mahmud Abbas, forseti Palest-
ínu, segir heimsókn páfans kær-
komna og vonar að heimsóknin 
dragi úr þjáningu Palestínumanna, 
sem óski eftir frelsi, réttlæti og 
sjálfstæði. Utanríkisráðherra Ísra-
els, Yigal Palmor, var spenntur 
fyrir heimsókninni og sagði páfann 
velkominn til Ísraels og honum yrði 
tekið jafn vel og forverum hans. 
Konungshöll Jórdaníu segir heim-
sóknina vera mikilvægan áfanga 
fyrir bræðralag og fyrirgefningu 
á milli múslíma og kristinna. - skó

Frans páfi tilkynnir að hann mun heimsækja Ísrael, Palestínu og Jórdaníu:

Páfinn heimsækir landið helga

PÁFINN TIL MIÐAUSTURLANDA  Frans 
páfi mun sækja landið helga heim í 
maí og skoða hæðina þar sem Jesús var 
krossfestur. MYND/AP

SÚDAN, AP Stríðandi fylkingar í 
Suður-Súdan hófu friðarviðræð-
ur í gær. Fulltrúar Salva Kiir, 
forseta Súdans og Riek Machar, 
fyrrverandi varaforseta, reyna 
að ná að samkomulagi um vopna-
hlé og lausn pólitískra fanga.

Salva Kiir segir átökin hafa 
byrjað sem tilraun til valdaráns, 
þann 15. desember, en Machar 
neitar þeim ásökunum. Í kjölfarið 
hafi hafist átök þjóðarbrota þar 
sem ættbálkar berjast. - skó

Viðræður fylkinga í Súdan:

Reynt að stöðva 
átök í Súdan

12,9 milljarða króna 
munur var á tekjum af 

erlendum ferðamönnum á þriðja 
fjórðungi 2012 og 2013. 
Á þriðja fjórðungi 2012 voru 
tekjurnar 93,8 milljarðar. 
Á sama tíma 2013 voru þær 106,7 
milljarðar.
 Heimild: Hagstofa Íslands

  Þegar hann var við 
völd þurftu allir að sýna 

honum virðingu. En 
núna virðist hann vera 

svo einmana. 
Than Htay, 

fyrrverandi fangi herforingja-
stjórnarinnar í Búrma
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SVONA ERUM VIÐ

LEIÐRÉTT

Nýtt Baðhús Lindu Pétursdóttur, sem 
Guðlaug Jónsdóttir arkitekt hannar, 
verður opnað í Smáralind, en ekki við 
Smáratorg, líkt og ranghermt var í 
helgarblaði Fréttablaðsins. Beðist er 
velvirðingar á mistökunum.

Veðurspá

Miðvikudagur
8-15 m/s NV- og V-til, annars hægari. 

NORÐAUSTLÆG ÁTT  áfram næstu daga en snýst þegar nær dregur helgi. Snjókoma 
eða slydda N- og NA-til næstu daga en dregur úr á miðvikudag.  Heldur léttara yfir 
S-lands en þó stöku skúrir eða slydduél.
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KRÖPP BEYGJA  TF-MYX var nánast komin á hliðina 
er hún kom inn yfir akstursbrautina eins og sést 
á þessari mynd sem tekin er úr myndavél á þaki 
spyrnubíls sem útbúinn var tveimur gleiðlinsu 
myndavélum sem vísuðu fram og aftur.

NÁLÆGT KLÚBBHÚSINU  Mikil mildi þykir að flugvélin hafi ekki brotlent á 
klúbbhúsinu og áhorfendum þar. Sömuleiðis að ekki hafi verið bílar á spyrnu-
brautinni. Myndin er úr öðrum bílanna sem biðu þess að verða ræstir út á 
brautina í tímatöku.

VÆNGUR SNERTIR JÖRÐ  Vinstri vængur flugvélarinnar rakst í jörð um 
það bil sjötíu metra frá klúbbhúsinu. Vélin steyptist síðan um sjálfa sig 
og brotnaði í marga parta. Búkurinn þeyttist 350 metra út af fjærenda 
brautarinnar.

LÖGREGLUMÁL „Það virðist vera svo 
margt sem ekki passar í þessu ferli 
öllu,“ segir Mikael Tryggvason sem 
hyggst óska opinberrar rannsókn-
ar á tildrögum og eftirmálum flug-
slyss á Akureyri fyrir fimm mán-
uðum.

Bróðir Mikaels, Pétur Tryggva-
son sjúkraflutningamaður, lést í 
slysinu ásamt flugstjóra vélarinn-
ar. Annar flugmaður sem var um 
borð lifði af.

Rannsóknarnefnd samgöngu-
slysa sendi í október frá sér bráða-
birgðaskýrslu um flugslysið sem 
varð á akstursbraut Bílaklúbbs 
Akureyrar mánudaginn 5. ágúst.

„Þegar flugvélin nálgaðist 
aksturs íþróttabrautina í vinstri 
beygju, misst hún hæð og vinstri 
vængur hennar snerti jörð við 
hægri hlið akstursíþróttabraut-
arinnar með þeim afleiðingum 
að hún brotlenti,“ segir í skýrslu 
rannsóknar nefndarinnar sem kveð-
ur frekari rannsókn munu beinast 
að því hvers vegna flugvélin missti 
hæð.

Mikael segir þessa ályktun 
nefndarinnar hvorki ríma við frá-
sögn sjónarvotta né myndbandsupp-
tökur af slysinu.

„Eftir því sem kunnáttumenn 
segja mér er flugvélin að fljúga, 
hún er ekki að missa hæð heldur 
lækkar flugið í krappri beygju. 
Rannsókn á slysum er fyrst og 
fremst til að komast að því hvað 
gerðist og að fyrirbyggja að slíkt 
eigi sér stað aftur. Til þess þarf 
skýrslan að vera rétt,“ segir Mikael.

Aðflugið og brotlendingin á mynd
Fréttablaðið hefur myndbandsupp-
tökurnar sem Mikael nefnir undir 
höndum. Þær eru hluti gagna sem 
safnað hefur verið fyrir aðstand-
endur Péturs. Meðal annars er 
um að ræða myndskeið úr tveimur 
myndavélum á þaki bíls sem var 
um það bil verið að ræsa í tíma-
töku þegar sjúkraflugvélin kom á 
mjög miklum hraða inn yfir braut-
ina í krappri beygju. Linsur beggja 
myndavélanna eru 120 gráður og 
því er sjónar hornið vítt.

Virðist af þessum myndskeiðun-
um að flugvélin sé ekki að „missa 
hæð“ í venjulegum skilningi þess 
orðs. Mikael bendir þess utan á 
frásögn sjónarvotta við golfvöllinn 
og hesthúsahverfi sem vélinni var 
flogið yfir suðaustan við aksturs-
brautina og á framburð sjónarvotta 
á brautinni sjálfri. 

Kristján Skjóldal, sem stadd-
ur var við þann brautarenda sem 
flugvélin kom yfir og var fyrstur 
að flakinu, segist hafa séð vélina 
koma yfir hesthúsahverfið suðaust-
ur af akstursbrautinni. „Mér fannst 
hann vera ískyggilega lágt og sagði 
við strákana að þetta væri bannað,“ 
segir Kristján sem kveður vélina 
síðan hafa tekið krappa beygju að 
akstursbrautinni. „Hún keyrir sig 
þá bara niður og hann nær ekki að 
gera neitt.“

Geirþrúður Alfreðsdóttir, for-
maður Rannsóknarnefndar sam-
gönguslysa, segir merkingu hug-

taksins að „missa hæð“ vera þá að 
„flugvélin lækki flugið“. Hvorki 
Geirþrúður né framkvæmdastjóri 
nefndarinnar vilja svara frekari 
spurningum um málið.

Flugstjórinn var í bílaklúbbnum
„Flugstjórinn var gjaldkeri Bíla-
klúbbs Akureyrar og hann var 
búinn að boða komu sína á keppnis-
staðinn eftir flugið. Hann flaug lágt 
meðfram fjallinu, líklega til þess 
að ekki sæist til hans fyrr en vélin 
myndi birtast allt í einu. Beygjan 
yfir hesthúsahverfinu að brautinni 
var alltof skörp og halli flugvélar-
innar um 70 gráður,“ segir Mikael.

Vélin var að snúa aftur til heima-
hafnar á Akureyri eftir að hafa 
sótt sjúkling á Hornafjörð og flutt 
til Reykjavíkur. Um tveimur mín-
útum fyrir slysið óskuðu flugmenn-
irnir eftir og fengu heimild flugum-
ferðarstjóra á Akureyrarflugvelli 
til að taka einn útsýnishring yfir 
bæinn fyrir lendingu. Lágflugið 
sem þeir reyndu síðan yfir aksturs-
brautinni er ekki heimilt því sam-
kvæmt reglum má ekki fljúga neðar 
en þrjú hundruð metra yfir slíkum 
stöðum.

Í bráðabirgðaskýrslu Rannsókn-
arnefndar samgönguslysa segir 
að flugið hafi verið „flutningaflug 
eftir sjúkraflug“. Þetta telur Mikael 
orka tvímælis.

„Sjúkraflugi Landhelgisgæsl-
unnar lýkur til dæmis ekki fyrr en 
þyrla er lent aftur á Reykjavíkur-
flugvelli,“ segir Mikael. Pétur hafi 
verið í sjúkraflugi og því hafi ekki 
átt að ljúka fyrr en menn hefðu 
stigið niður fæti í heimahöfn. Pétur 
heitinn hafi enn verið á vakt, tilbú-
inn í næsta útkall. „Þetta er bara 
eitt dæmið um hluti í skýrslunni 
sem virðast rangir,“ segir hann.

Lögmaður barna sér ósamræmi
Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, lög-
maður barna Péturs Tryggvasonar, 
segir nú til vandlegrar skoðunar að 
óska opinberrar rannsóknar á brot-
lendingunni og tildrögum hennar. 
Ákvörðun um slíka kröfu fari meðal 
annars eftir því hver næstu skref 
verða hjá Rannsóknarnefnd sam-
gönguslysa.

„Rannsóknarnefndin sendi frá 
sér bráðabirgðaskýrslu um málið 
í október. Ályktanir í skýrslunni 
um að flugvélin hafi „misst hæð“ 
stangast á við framburð vitna sem 
lágu fyrir hjá lögreglu strax daginn 
eftir slysið. Samkvæmt sjónarvott-
um missti vélin ekki hæð heldur var 
henni flogið allan tímann. Þarna 
er verulegt ósamræmi,“ segir Vil-
hjálmur.

Flogið á ofsahraða
Þegar TF-MYX kom aðvífandi að 
akstursbrautinni var um það bil 
verið að ræsa tvo bíla í tímatöku 
fyrir spyrnukeppni. Vélinni var 
flogið nánast á hlið inn yfir braut-
ina naumlega fram hjá klúbbhúsinu 
og áhorfendum þar til hún rak niður 
vinstri vænginn um sjötíu metra 
frá byggingunni. Við húsið og ann-
ars staðar við spyrnubrautina stóðu 

tugir áhorfenda sem fylgdust með 
flugvélinni snúast um sjálfa sig, 
splundrast og þeytast í eldhafi eftir 
brautinni. Vængir og stél brotnuðu 
frá skrokknum.

Sumir viðstaddra brugðust hratt 
við og óku og hlupu fram hjá ýmsu 
braki úr flugvélinni þangað sem 
skrokkur hennar lá í tveimur hlut-
um í grasi aftan við brautarendann, 
um 350 metrum frá þeim stað sem 
vængurinn snerti fyrst jörðina. Í 
fremri hlutanum voru flugstjór-
inn sem lést og flugmaðurinn sem 
lifði af. Í aftari hlutanum var Pétur 
Tryggvason sjúkraflutningamaður.

Varaði flugstjórann við
Flugmaðurinn sem lifði af, Axel 
Albert Jensen, hefur ekki viljað 
veita viðtöl. Í skýrslu Gústafs Ant-
ons Ingasonar lögreglufulltrúa 
segir hins vegar að Axel hafi verið 
með góðri meðvitund og vel áttað-
ur eftir slysið. „Axel talaði um að 
honum hafi fundist að vélinni hafi 
verið flogið allt of lágt og að hann 
hafi haft orð á því við flugstjórann,“ 
segir í skýrslu Gústafs.

Fjórir menn sem voru á golfvelli 
suðaustur af kappakstursbrautinni 
sáu til flugvélarinnar rétt fyrir 
brotlendinguna. Einn þeirra, Bene-
dikt Guðni Gunnarsson, gaf sig 
fram og óskaði eftir að gefa skýrslu 
hjá lögreglu. Í skýrslu sem lögregl-
an gerði kemur að fram að Bene-
dikt kveðst hafa tekið eftir flugvél-
inni koma eftir hlíðinni á töluverðri 
ferð. Henni virtist hafa verið gefið 
inn eldsneyti.

„Benedikt sagði að vélin hafi allt-
af verið að lækka sig og hún hafi 
haldið áfram hlíðina og svo í nánd, 
að hann heldur við húsnæði Vega-
gerðarinnar, þá stingi vélin sér upp 
á hlið alveg, það er að segja vængur 
beint upp og beint niður og hverfur 
svo á bak við hólinn,“ er haft eftir 
Benedikt, sem kvað þá félaga and-
artaki seinna hafa séð sprengingu 
og svartan reyk.

„Benedikt sagði að þeim hafi 
fundist mjög skrítið hvernig vélin 
kom eftir hlíðinni á mikilli ferð og 
lækkaði sig,“ segir í skýrslunni. 
„Benedikt sagði aðspurður að vélin 
hafi alltaf verið á leiðinni niður.“

Þess má geta að þegar TF-MYX 
flaug yfir hjá golfvellinum hringdu 
hjón sem þar voru stödd í Neyðar-
línu til að láta vita af lágflugi.

Horfir til almannahagsmuna
Aðspurður segir Mikael kröfu um 
rannsókn byggjast á hagsmun-
um tveggja barna sem Pétur skil-
ur eftir sig og þeirri staðreynd að 
óheimilt sé að nota skýrslu Rann-
sóknarnefndar flugslysa í öðrum 
tilgangi en þeim sem tengist flug-
öryggi.

„En það er stór þáttur í þessu líka 
að Pétur bróðir minn var að búa til 
viðbragðsáætlanir gagnvart slys-
um og óhöppum og það var ætlast 
til að það væri farið eftir þeim. 
Þarna virðist svo margt vera sem 
ekki passar varðandi slysið og 
umgjörðina alla,“ segir Mikael og 
nefnir meðal annars boðun björg-

unarmanna. „Það þýðir ekki að hafa 
nýjar og fínar viðbragðsskýrslur 
uppi í hillu og fara svo ekkert eftir 
þeim.“

Þá segir Mikael að hafa verði í 
huga ríka almannahagsmuni þegar 
sjúkraflug sé annars vegar. Beina 
þurfi sjónum í opinberri rannsókn 
að rekstri Mýflugs á sjúkraflug-
inu og þætti eftirlitsaðila. „Það var 
svo margt sem var talið eðlilegt en 
á ekki heima í þessum bransa og á 
ekki að líðast. Sjúkraflug er dauð-
ans alvara,“ segir hann.

Kemur þér ekkert við
Eitt af því sem Mikael telur að þurfi 
að rannsaka er starfsumhverfi 
Mýflugs þar sem liðist hafi hátt-
semi eins og sú sem leiddi til slyss-
ins á Akureyri.

Í fréttatilkynningu Mýflugs 
skömmu eftir slysið sagði að félagið 
myndi gera eigin athugun á slysinu. 
„Unnið verður af heilum hug með 
rannsóknaraðilum auk eigin skoð-
unar. Í þeirri vinnu verður ekkert 

undan dregið,“ sagði í tilkynning-
unni.

„Innanhússrannsóknir hjá okkur 
koma þér ekkert við, nákvæmlega 
ekki neitt,“ svarar Leifur Hall-
grímsson, framkvæmdastjóri 
Mýflugs, spurður um gang þeirrar 
rannsóknar.

Aðspurður hvort algengt hafi 
verið og þótt eðlilegt hjá Mýflugi 
að flugmenn í sjúkraflugi brygðu 
sér í útsýnisflug segist Leifur ekki 
tjái sig um það.

„En ef þú hefur eitthvert vit á því 
sem þú ert að tala um þá átt þú að 
vita það, og þarft ekki að spyrja að 
því, að svoleiðis lagað er ekki sam-
kvæmt stöðluðu verklagi,“ segir 
framkvæmdastjóri Mýflugs.

 gar@frettabladid.is

Búkur 
vélarinnar 
endaði hér.

Áætluð flug-
leið TF-MYX.

Akstursbraut 
Bílaklúbbs Akureyrar

Klúbbhús bílaklúbbsins

Hesthúsabyggð

Eyjafjörður
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➜ Brotlending TF-MYX í Hlíðarfjalli 5. ágúst 2013

BrotlendingarstaðurBrotlendingarstaður

H
líðarfjall

LÁGFLUGIÐ  
 Flugmenn 
TF-MYX á 
leið heim úr 
sjúkraflugi 
hugðust taka 
útsýnishring 
áður en lent 
yrði á Akur-
eyrarflugvelli.

Kílómetrar
0,75

➜ Lágmarksflughæð

NN
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Lágmarkshæð yfir borgum, 
öðrum þéttbýlum svæðum 
og yfir útisamkomum skal 
vera að minnsta kosti 1.000 
fet (300 metrar) yfir hæstu 
hindrun innan 600 metra 
fjarlægðar frá loftfarinu og 
annars staðar að minnsta 
kosti 500 fet (150 metrar) yfir 
láði og legi.
(Úr reglum um lágmarks-
flughæð)

Vilja rannsókn á Hlíðarfjallsslysinu 
Bróðir sjúkraflutningamanns sem fórst er sjúkraflugvél brotlenti á kappakstursbraut á Akureyri í ágúst hyggst krefjast opinberrar rann-
sóknar á slysinu. Flugstjórinn lést einnig í slysinu en aðstoðarflugmaðurinn, sem varaði hann við því að flogið væri alltof lágt, lifði af.

X.XXX.

MIKAEL 
TRYGGVA-
SON 
„Hann flaug 
lágt með-
fram fjallinu, 
líklega til 
þess að ekki 
sæist til hans 
fyrr en vélin 
myndi birtast 
allt í einu,“ 
segir Mikael 
Tryggvason.

Myndbandsupptakan af slysinu 
og ítarleg umfj öllun um málið 

verður á Vísi.is í dag og í fréttum 
Stöðvar 2 í kvöld.

visir.is



Við gerum meira fyrir þig



6. janúar 2014  MÁNUDAGUR| FRÉTTIR | 8

UMHVERFISMÁL Sigurður Ingi 
Jóhannsson umhverfisráðherra 
hefur látið hafa eftir sér í fjölmiðl-
um, að í umræðu um ákvörðun hans 
að færa mörk friðlandsins í kring-
um lón Norðlingaölduveitu, sé rugl-
að saman verndun Þjórsárvera og 
einhverjum hugsanlegum virkjana-
kostum neðar í Þjórsá í framtíðinni.

Þóra Ellen Þórhallsdóttir grasa-
fræðingur var formaður fyrsta 
faghópsins sem mat verðmæti 
svæðanna og síðan áhrif einstakra 
virkjana á náttúru og menningar-
minjar. Hún segir í samtali við 
Fréttablaðið aldrei hægt að ná full-
kominni sátt um rammaáætlun.

„Þarna náðist málamiðlun þar 
sem verið var að móta stefnu til 
langrar framtíðar og vegnir saman 
mismunandi kostir í landnýtingu,“ 
segir Þóra Ellen.

„Þess vegna gengur það alls ekki 
upp að mínu mati að svæði sem búið 
er að skipa í verndarflokk sé samt 
sem áður mögulegt svæði til orku-
nýtingar. Eftir að búið er að nýta 
land til orkuvinnslu er búið að fórna 
möguleikanum á náttúrunýtingu 
svæðisins og ef það á að gera þetta 
endalaust þá blasir það við að á end-
anum yrði ekkert eftir,“ segir Þóra.

Hún segir að þó það komi fram 
einhver breytt útfærsla á virkjana-
hugmynd á þessu svæði þá skipti 
það engu máli fyrir þá ráðstöf-
un sem áður hefur verið gerð með 

því að setja svæðið í verndarflokk. 
„Þar eru það náttúruverndarverð-
mætin en ekki orkuverðmætin sem 
eru grundvöllur þess að svæðið er 
sett í verndarflokk,“ segir Þóra 

Ellen. Hún segir einnig að fossarn-
ir í Þjórsá hafi verið metnir sérstak-
lega til verðmæta og þeir verði fyrir 
miklum áhrifum ef af þessari fram-
kvæmd verður.  fanney@frettabladid.is

„Aldrei hægt að ná 
fullkominni sátt“
Umhverfisráðherra segir ruglað saman verndun Þjórsárvera og hugsanlegum 
virkjanakostum neðar í Þjórsá. Formaður faghóps um rammaáætlun segir breytta 
útfærslu virkjunar engu breyta um ástæður þess að svæði sé sett í verndarflokk.

Náttúruverndarsamtök Íslands sendu á laugardag frá sér yfirlýsingu þar sem 
ákvörðun umhverfisráðherra er fordæmd. Í henni kemur fram að með ákvörðun-
inni sé enn á ný opnað fyrir að víðerni svæðisins vestan Þjórsár verði spillt og 
stórkostlegir fossar eyðilagðir. Ráðherra hafi rammaáætlun að engu og komist 
hann upp með geðþóttaákvarðanir þvert á gildandi lög og samþykktir Alþingis 
muni Landsvirkjun – hér eftir sem hingað til – engar sættir virða.

Það svæði sem ráðherra undanskilji frá friðlýsingu líkt og reki fleyg inn í 
hjarta Þjórsárverasvæðisins sem Landsvirkjun og stjórnvöld munu í framtíðinni 
nýta sér til að stækka fyrirhuguð stíflumannvirki til samræmis við fyrri áform 
fyrirtækisins.

Katrín Júlíusdóttir, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, hefur farið fram 
á opinn fund í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis vegna ákvörðunar um-
hverfisráðherra og segir í yfirlýsingu að þetta mál sé allt með miklum ólíkindum. 
Það verði að fá úr því skorið hvort þetta standist og hver lagaleg staða verndar-
flokksins er eftir samþykkt rammaáætlunar á Alþingi.

Ákvörðun umhverfisráðherra fordæmd 

MÖGULEIKI Á VIRKJUN  Mörk friðlandsins verða dregin í kringum lón Norðlinga-
ölduveitu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hryðjuverkamaður handtekinn á Spáni

1SPÁNN Lögregla á Spáni hefur tekið höndum mann sem grunaður er um aðild að 
hryðjuverkasamtökum með tengsl við al-Kaída og að hafa tekið þátt í bardögum 

í Sýrlandi. Þetta kemur fram í tilkynningu innanríkisráðuneytis landsins. Maðurinn, 
sem nefndur er Abdeluahid Sadik Mohamed, var gripinn á flugvellinum í Malaga á 
Spáni á leið til Istanbúl í Tyrklandi. Þaðan er talið að hann hafi ætlað að lauma sér 
til Sýrlands, líkt og vitað er að hann gerði áður þegar hann hlaut þar þjálfun í búðum 
hryðjuverkamanna.

Ferðafólk varað við

2LÍBANON Sendiráð Bandaríkjanna 
í Beirút hvetur Bandaríkjamenn í 

Líbanon til að forðast hótel, verslunarmið-
stöðvar með vestrænu sniði, matvæla-
verslanir og viðburði þar sem Banda-
ríkjamenn koma saman. Þetta séu líkleg 
skotmörk hryðjuverkaárása. Sendiráðið 
kom þessum boðum til Bandaríkjamanna 
í landinu í gær í kjölfar hrinu sprenginga 
og skotárása í höfuðborginni Beirút og 
víðar í Líbanon.

Harðlínumenn hóta 
stjórnarslitum

3ÍSRAEL Harðlínuflokkar í ríkisstjórn Benjamíns Netanjahú, forsætisráðherra 
Ísraels, hótuðu í gær stjórnarslitum verði látið undan þrýstingi frá Bandaríkj-

unum í yfirstandandi friðarviðræðum um að láta undan lykilkröfum Palestínumanna 
um landsvæði. Viðbrögð flokkanna komu þegar John Kerry, utanríkisráðherra Banda-
ríkjanna, gerði stutt hlé á viðræðum við Netanjahú og Mahmúd Abbas, forseta Pal-
estínu, sem staðið höfðu í þrjá daga. Kerry hefur líka farið fram á að Palestínumenn 
viðurkenni Ísrael sem gyðinglegt ríki. Því hefur Abbas ítrekað hafnað, enda gæti það 
grafið undan réttindum palestínskra flóttamanna og minnihluta araba í Ísrael.

Í BEIRÚT  Vatni sprautað á verslanir 
þar sem bílar voru sprengdir í úthverfi 
Beirút síðasta fimmtudag. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HEIMURINN

1 32
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FLUG Hjálmar Grétarsson er einn 
þeirra mörgu menntuðu flug-
manna hér á landi sem hafa ekki 
fengið vinnu við sitt fag. Hann 
ákvað að skrá sig í vélaverkfræði 
við Háskóla Íslands og útskrifað-
ist þaðan með BS-próf árið 2012. 

Hugsanlega mun hagur hans 
vænkast eftir nokkur ár ef flug-
mannaskortur verður í heimin-
um eins og spár flugiðnaðarins 
gera ráð fyrir. „Í hvert sinn sem 
þeir auglýsa hendir maður inn 
umsókn. Þetta er svolítið eins og 
lottó. Það eru gríðarlega margir 
sem sækja um í hvert einasta sinn 
og margir um hverja stöðu,“ segir 
Hjálmar aðspurður en hann hefur 
tvívegis sótt um hjá Icelandair. 

Hann var einn þeirra 197 
umsækjenda sem komust ekki í 
gegnum síuna þegar Icelandair 
réði þrjátíu nýja flugmenn fyrir 
skömmu. „Maður þarf að halda í 
vonina en vissulega er það leiðin-
legt að fá ekki starf við sitt hæfi.“

Hjálmar, sem er 26 ára, hlaut 
atvinnuflugmannsréttindi árið 
2009. Flugmenn sem eru ráðn-
ir til Icelandair þurfa einnig að 
hafa lokið fimm hundruð flug-
tímum og kaus hann því að fara 
tvisvar til Bandaríkjanna þar 
sem hann kláraði þrjú hundruð 
tíma. Afganginn lauk hann við 
hér heima.

„Ég reyndi fyrst mikið og var 
að tala við stór sem smá fyrir-
tæki, meðal annars í útlöndum,“ 
segir hann spurður út í atvinnu-

horfur að námi loknu. „En fljót-
lega eftir að fyrsta árið var búið 
fór maður að hugsa sinn gang. 
Mig langaði að hafa varaplan og 
þess vegna fór ég í verkfræðina.“

Hjálmar starfar nú hjá verk-
fræðideild ITS í viðhaldsskýli á 
Keflavíkurflugvelli. Þar sinnir 
hann viðhaldskerfi, meðal ann-
ars fyrir flugvélar Air-Niugini 
frá Papúa Nýju-Gíneu, og líkar 
það vel. Hann heldur samt enn í 
flugmannsdrauminn og vonast til 
að hann verði að veruleika fyrr en 
síðar.

Aðspurður segir Hjálmar mjög 
algengt að starfandi flugmenn 
fari í háskóla eins og hann hefur 
gert og sæki sér gráðu. „Þeir sem 
eru ráðnir inn til að byrja með 
fá sumarráðningu fyrstu árin og 
þurfa því að gera eitthvað á vet-
urna. Ég veit um verkfræðinga 
sem fljúga á sumrin og vinna á 
verkfræðistofum eða annars stað-
ar á veturna. Þetta er smá þrauta-
ganga,“ segir hann en telur að hún 
sé vel þess virði fyrir þá sem ala 
með sér þann draum að verða 
flugmenn í fullu starfi.   
 freyr@frettabladid.is

Lærði verk-
fræði en lang-
ar að fljúga
Hjálmar Grétarsson er einn margra flugmanna sem 
hér hafa ekki fengið vinnu við fagið. Hann útskrifað-
ist sem vélaverkfræðingur og starfar á Keflavíkurflug-
velli. Flugmannsdraumurinn er samt langt í frá úti.

FLUGMAÐUR OG VERKFRÆÐINGUR  Hjálmar Grétarsson er einn þeirra flugmanna 
sem hafa ekki fengið vinnu við sitt hæfi undanfarin ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

300
Hjálmar kláraði þrjú hundr-
uð fl ug tíma í Bandaríkjun-
um. Hinum tvö hundruð 
lauk hann hér heima.

HEILSA  Fjöldi fólks sem er yfir kjörþyngd og 
þjáist af offitu í þróunarríkjunum hefur næst-
um fjórfaldast frá árinu 1980 og er kominn í 
tæpan einn milljarð, samkvæmt skýrslu Stofn-
unar þróunarmála í Bretlandi (ODI). 

Í skýrslunni kemur fram að einn af hverj-
um þremur jarðarbúum er yfir kjörþyngd og 
hvetja höfundar hennar ríki heims til að hafa 
meiri áhrif á mataræði almennings. Í Bret-
landi eru 64 prósent fullorðinna yfir kjör-
þyngd eða þjást af offitu. Í skýrslunni er spáð 
mikilli aukningu hjartaáfalla, heilablóðfalla 
og sykursýki í heiminum vegna þessarar þró-
unar.

Í heiminum öllum fjölgaði fullorðnum sem 
voru yfir kjörþyngd eða þjáðust af offitu úr 23 
prósentum í 34 prósent á árunum 1980 til 2008. 

Mesta aukningin var í þróunarríkjunum, sér-
staklega í löndum þar sem tekjur hafa verið að 
aukast eins og í Egyptalandi og Mexíkó, sam-
kvæmt frétt BBC. 

Að mati ODI er ástæðan fyrir þessu breytt 
mataræði. Fólk borðar minna af morgunkorni 
og hrísgrjónum og meira af fituríkum mat, 
sykri, olíu og dýraafurðum.

Samtals eru 904 milljónir manna í þróunar-
ríkjunum skilgreindar yfir kjörþyngd en fjöld-
inn var 250 milljónir árið 1980.  - fb

Skýrsla bresku stofnunarinnar ODI sýnir fram á fjórföldun of itu í þróunarríkjunum frá árinu 1980: 

Þriðjungur jarðarbúa yfir kjörþyngd

YFIR KJÖRÞYNGD  Fjöldi fólks sem er yfir kjörþyngd 
eða þjáist af offitu hefur fjórfaldast í þróunarríkjun-
um.  NORDICPHOTOS/GETTY

PÓSTÞJÓNUSTA Pósturinn vinnur 
nú að samræmingu á staðsetningu 
bréfakassa í dreifbýli. Fyrirtækið 
þjónar um sex þúsund heimilum í 
sveitum landsins. 

Að því er segir í tilkynningu 
skiptir staðsetning bréfakassa 
miklu máli varðandi hagkvæmni í 
dreifingu því bréfum hefur fækk-
að mikið á síðustu árum. 

Mikilvægt sé að tryggja að mót-
tökuskilyrði séu samkvæmt lögum 
og reglum. Vinnan er sögð hafa 
gengið vel og yfir níutíu prósent 
bréfakassa nú rétt staðsett sam-
kvæmt reglugerð um alþjónustu 
og framkvæmd póstþjónustu.  - fb

Póstkassar á landinu öllu:

Níutíu prósent 
rétt staðsett

V M - F É L A G  V É L S T J Ó R A  O G  M Á L M T Æ K N I M A N N A   

STÓRHÖFÐA 25   -    110 REYKJAVÍK   -    575 9800   -    WWW.VM.IS

Nánari upplýsingar á heimasíðu VM, www.vm.is.

Kynningarfundir vegna nýgerðs 
kjarasamnings á almennum vinnumarkaði 
verða haldnir á eftirtöldum stöðum: 

REYKJAVÍK
Fimmtudaginn 9. janúar kl. 20:00  
að Stórhöfða 25 - 3. hæð

Fundurinn verður sendur út 
gegnum fjarfundarbúnað. 
Þeir sem vilja fylgjast með 
fundinum sendi beiðni þar um 
ásamt símanúmeri á gudnig@
vm.is. Hægt verður að senda 
inn fyrirspurnir á gudnig@vm.is 
á meðan fundi stendur.

AKUREYRI
Mánudagur 13. janúar kl: 20:00  
að Skipagötu 14, 5. hæð

SELFOSS
Þriðjudaginn 14. janúar kl. 20:00  
að Hótel Selfoss

FÉLAGSFUNDIR VM

Mánudaga og miðvikudaga 
frá 14:30-16:00 
eða frá 18:00-19:30
Þriðjudaga og fimmtudaga 
frá 14:30-16:00 eða frá 
18:00-19:30

904.000.000
Í þróunarríkjum eru rífl ega níu hundr-
uð og fj órar milljónir yfi r kjörþyngd.



Lækkun á MÚRBÚÐARVERÐI er ávísun á gott verð!

og margt, margt fleira!

WC aukahlutir 
og sturtusett

Flísar

Parket
Verkfæri

RyksugurSturtuhorn

Handlaugar

Smávörur
MERBAU

Baðkör MMM

Heimilistæki

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

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

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

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

Akureyri Óseyri 1. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-14

25-50% afsláttur

IÐNAÐAR- OG HEIMILISRYKSUGUR
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Í okkar nútímasamfélagi ætti jafnrétti 
kynjanna að vera sjálfsagður hlutur 
enda segjumst við flest vilja jafnrétti 
kynjanna og á tyllidögum segja flest-
ir stjórnmálamenn að þeir og flokkar 
þeirra berjist fyrir auknum áhrifum 
kvenna. Ef við ætlum að búa í réttlátu 
samfélagi skiptir máli að konur séu með 
í ákvarðanatöku um uppbyggingu sam-
félagsins. Að þeirra rödd heyrist og þær 
hafi áhrif.

Á yfirstandandi kjörtímabili eru 
konur um 40% sveitarstjórnarmanna, 
í tuttugu sveitarstjórnum er hlutfall 
kvenna undir 30% og í einni sveitar-
stjórn er engin kona meðal kjörinna full-
trúa. Engu að síður voru konur um 50% 
frambjóðenda í síðustu sveitarstjórnar-
kosningum svo ekki er hér áhugaleysi 
kvenna um að kenna. Ástæðuna má fyrst 
og fremst rekja til þess að konur eru 
mun síður en karlar í efstu sætum fram-
boðslista og því minni líkur á að þær 
nái kjöri. Einungis 25% lista höfðu á að 
skipa konu í leiðtogasæti fyrir fjórum 
árum og það er óásættanlegt. 

Hjá Samfylkingunni og VG, þeim 
stjórnmálaflokkum sem hafa sýnt raun-
verulegan pólitískan vilja til að tryggja 
jafnan hlut kynja, hafa kynjareglur um 
röðun á framboðslista haft mikil áhrif. 
Líkt og við skipan í stjórnir fyrirtækja, 

lífeyrissjóða og hjá hinu opinbera hafa 
slíkar reglur einfaldlega reynst brýn 
nauðsyn, enda hafa aðrir flokkar og 
framboð setið eftir í þessum efnum og 
konur þar með. Við það verður ekki unað 
öllu lengur.  

Að okkar mati væri eðlilegt að lög um 
jöfn hlutföll kynja í stjórnum og ráðum 
giltu einnig um sveitarstjórnir þannig 
að tryggt væri að hlutfall hvors kyns 
fari aldrei undir 40%. Þannig náum við 
betri árangri og byggjum upp réttlát-
ara samfélag enda er samfélag þar sem 
konur og karlar eru metin til jafns ein-
faldlega betra fyrir okkur öll.

Nú, í aðdraganda sveitarstjórnarkosn-
inga, reynir á hvort og þá hvaða stjórn-
málaflokkar standa við stóru orðin og 
tryggja jafnan hlut kynja við skipan 
framboðslistanna. Þeir sem það vilja 
gera skipa konum til forystu til jafns við 
karla. Einungis þannig stöndum við vörð 
um þann árangur sem þegar hefur náðst 
og jöfnum enn frekar hlut kynjanna við 
stjórn málefna nærsamfélagsins.

Kjósum konur til forystu

Fjölbreyttur tími þar sem bæði er dansað 
ZUMBA Fitness og ZUMBA Toning.
Einföld og skemmtileg dansspor

Þri. og fim. kl. 16:30
Þjálfari: Hjördís Zebitz
Verð kr. 12.900.- 

í form!

Hefst 7. janúar

E
ins og staðan er má færa fyrir því sterk rök að ekki 
þurfi að fjölga erlendum ferðamönnum á Íslandi 
heldur væri nær að fá meira út úr þeim. Vinsælustu 
ferðamannastaðir landsins þola ekki meiri ágang og 
við virðumst ekki hafa neinar raunhæfar áætlanir um 

hvernig við ætlum að fjármagna vernd náttúruperlna. Ríkis-
sjóður á ekki peninga til að takast á við verkefnið og á meðan 

fórnum við fallegustu stöðum 
landsins fyrir skyndigróða. 
Ferðamenn sem koma hingað 
til lands borga ekkert fyrir að 
sjá þessar perlur og ferðaþjón-
ustufyrirtækin bera sig engu 
að síður illa og tala mörg hver 
gegn eðlilegri skattheimtu.

Ferðaþjónusta á Íslandi býr 
við flókið og ívilnandi skattaumhverfi. Af sumu er greiddur 
virðisaukaskattur en öðru ekki. Þóknun til ferðaskrifstofu fyrir 
að skipuleggja ferð er undanþegin virðisaukaskatti, en ekki það 
sem hún er að selja. Virðisaukaskatturinn er ýmist sjö prósent 
eða 25,5 prósent. Fólksflutningar eru enn undanþegnir virðis-
aukaskatti, bæði innanlands- og millilandaflug auk fargjalda 
með hópferðabílum, ferjum og leigubílum. Bílaleigubílar bera 
hins vegar 25,5 prósent virðisaukaskatt.

Skipulagðar hópferðir með fararstjóra eru undanþegnar 
virðisaukaskatti sem og sjóstangaveiði, hvalaskoðun, hestaferð-
ir og flúðasiglingar. En kajakleiga eða hestaleiga (án leiðsögu-
manns) og leiga á köfunarbúnaði er virðisaukaskattskyld. Og 
til að flækja umhverfið enn frekar þá er sala á veiðileyfi í vatni 
undanþegin virðisaukaskatti en ekki leyfi til að veiða fimm 
silunga í vatninu.

Löggjöfin er gömul og var hugsuð til að styðja við unga 
atvinnugrein sem átti undir högg að sækja. Frumkvöðlar hafa 
fjárfest af miklu hugrekki í ferðaþjónustu síðustu áratugi. Nú 
er uppskerutíð og skiljanlegt að eigendur ferðaþjónustufyrir-
tækja vilji ekki sjá á eftir öllum hagnaðinum til ríkisins. Hins 
vegar er það svo að ef við pössum ekki upp á auðlindina verður 
ekkert til skiptanna.

Ferðaþjónusta er í svo örum vexti að miðað við vöxtinn 
síðustu ár munu erlendir ferðamenn verða milljón talsins innan 
fimm ára. Við eigum ekki að horfa á það sem sérstakt keppi-
kefli að fá hingað milljón ferðamenn heldur eigum við að horfa 
til þess hvað hver ferðamaður skilur eftir sig. Eins og staðan er 
í dag er ekkert sem bendir til þess að við séum í stakk búin til 
að taka á móti þessum fjölda. Við erum enn ekki búin að koma 
okkur saman um hvernig við viljum fjármagna verndun og 
uppbyggingu í kringum náttúruperlurnar okkar.

Það er mikilvægt að við höfum skarpa sýn á það hvert við 
viljum stefna. Við eigum ekki að sætta okkur við að Ísland 
verði ódýr ferðamannastaður því þá munum við ganga á auð-
lindina og rústa henni. Það er ómögulegt að ferðaþjónustufyrir-
tæki geti gert út á náttúru Íslands án þess að borga fyrir það 
og fái að auki skattaívilnanir. Eitt verður yfir alla að ganga og 
best er að skattkerfi séu einföld og gagnsæ.

Milljón ferðamenn innan fimm ára:

Færri ferðamenn 
sem eyða meiru

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is

STJÓRNMÁL

Heiða Björg 
Hilmisdóttir
formaður Kvenna-
hreyfi ngar Samfylk-
ingarinnar

Margrét Lind 
Ólafsdóttir
varaformaður 
Kvennahreyfi ngar 
Samfylkingarinnar

➜ Að okkar mati væri eðlilegt 
að lög um jöfn hlutföll kynja í 
stjórnum og ráðum giltu einnig um 
sveitarstjórnir þannig að hlutfall 
hvors kyns fari aldrei undir 40%. 

Aldrei verið tekið til skoðunar
Sigurður Ingi Jóhannsson um-
hverfisráðherra sagði í fréttaflutningi 
um ákvörðun sína að breyta friðlýsingar-
skilmálum Þjórsárvera að umræða um 
fossana neðar í Þjórsá tengdist „að 
sjálfsögðu“ ekki friðlýsingu Þjórsárvera. 
„Það er önnur umræða sem hefur aldrei 
verið tekin til skoðunar í rammaáætlun 
um vernd og nýtingu og ég tel að það sé 
eðlilegt að hún fari þangað,“ sagði 
Sigurður.
Þó að vel megi deila um hvar mörk 
Þjórsárvera í raun liggja þá er nú 
samt ótrúlegt að halda því fram 
að þessar umræður tengist 
ekki neitt. Þannig hefur 
einmitt komið fram að 
rennslið í Þjórsá hefur 
minnkað um 40% frá því 
framkvæmdir hófust hjá 

Landsvirkjun fyrir áratugum, sem og að 
rennslið í fossunum muni minnka enn 
frekar verði af veituframkvæmdum. Í 
skýrslu 2. áfanga rammaáætlunar er 
lagt til að stækka skuli friðlandið meðal 
annars vegna fossaraðar í stórfenglegu 
landslagi.

Þúsundir milljóna í mjólkina 
Elliði Vignisson, bæjarstjóri í Vest-
mannaeyjum, hefur farið mikinn 

í umræðunni undanfarið um 
fjárlög ríkisins. Hann rændi um-
ræðunni í lengri tíma með því 
að spyrja hvort Ísland hefði 

efni á því að reka 
Þjóðleikhúsið.
Elliði var í 
viðtali hjá 
Sigur-
jóni M. 

Egilssyni á Sprengisandi í gær þar sem 
hann skýrði mál sitt ágætlega og setti 
spurningar sínar í sanngjarnt samhengi. 
Þannig velti hann því upp hvort eðlilegt 
væri að við notum 6.500 milljónir í 
niðurgreiðslu til mjólkurframleiðslu, 
sem gerir 251 þúsund króna niður-
greiðslu á hverja kú. Hann nefndi einnig 
að sauðfjárframleiðsla væri niðurgreidd 
um 4.800 milljónir, grænmetisfram-

leiðsla um 575 milljónir og 400 
milljónir færu í skógrækt.
Eftir upphlaup undanfarinna 
mánaða í hvert sinn sem Elliði 
opnar munninn verður í þessu ljósi 

að teljast eðlilegt að bæjarstjóri 
sem telur heilbrigðisþjónustu 
í bæjarfélagi sínu ógnað velti 
fyrir sér hvort verið sé að fara 
rétt með peningana okkar.
  fanney@frettabladid.is
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Ég las nú í aðventumyrkrunum 
Íslandsklukku Halldórs Laxness 
sem ég hafði árum saman talið 
mér trú um að mér líkaði ekki út 
af stílnum eða þjóðernishyggj-
unni eða jafnvel upphafssetning-
unni. Óekkí. Það reyndist öðru 
nær við lesturinn, stórkostlegt 
verk; töfrar þess engu líkir. Enn 
les maður setningarnar aftur og 
aftur og klökknar yfir orðsnilld-
inni. Og enn glottir maður með 
Jóni Hreggviðssyni, sem kannski 
er eini ógalni maðurinn þarna 
mitt í öllum þessum hetjuskap, 
og smjattar á tilsvörum hans og 
þylur með honum vængjaðar ræð-
urnar um hið ljósa man  – „með 
gullband um sig miðja þar rauður 
loginn brann kona góð“. Og enn er 
maður miður sín yfir sorglegustu 
ástarsögu Íslandsögunnar; þessum 
harmleik: sögunni af þeim Árna 
og Snæfríði, sem var ekki skapað 
nema að skilja, jafn óskiljanlegt 
og það er. Og enn horfir maður 
í öngum sínum á eftir Snæfríði 
Íslandssól í lokaósigri bókarinnar 
ríðandi í svörtu út úr verki sínu, 
hnarreist og buguð, heitbundin 
þeim næstbesta – sem er verstur.

Og enn hugsar maður: Af hverju 
þarf þetta að vera svona? 

Þarf þetta að vera svona?
Þetta er saga Snæfríðar, allt 

hverfist um hana, hennar gerðir 
og hennar örlög, birtan frá henni 
ríkir yfir verkinu; allir þessir karl-
menn í kringum hana eru auka-
persónur, þjónar. Hún er Huldan 
úr Hulduljóðum Jónasar; álfkonan 
sjálf; draumsýn karlskáldsins um 
hina íslensku kvenhetju, hina veik-
byggðu valkyrju sem kýs mönnum 
örlög. Hún er hið ljósa man, hún 
er sólin sjálf. Eins og ýmsar aðrar 
kvenpersónur sem Halldór skap-
aði er hún umfram allt birta, holdi 
klætt ljós jafnvel þó að hún sé allt-
af svona jarðbundin í tali – kippi 
háfleygum karlmönnum í kringum 
sig snarlega niður á jörðina með 
svolítið þreytulegum en háðsk-
um athugasemdum sínum.  Það er 
hún sem þeir þjóna, hún sem þeir 
svíkja.

Skáldsögur iða af lífi sem á sér 
eigin forsendur, séu þær nokkurs 
verðar. Þær eru vissulega smíð-
aðar úr margs konar efniviði en 
við getum samt ekki tekið meint-
an efnivið og sett saman annan 
og æðri veruleika úr honum og 
sagt síðan: Svona var þetta í raun 
og veru. Við getum heldur ekki 
horft á persónurnar og sagt: Þessi 
er þessi og þessi þarna er þessi 
hér. Þannig virkar skáldskapur-
inn ekki. Snæfríður Íslandssól er 
önnur en Þórdís Jónsdóttir, lög-
mannsdóttirin sem gift var Magn-
úsi í Bræðratungu og var sökuð 
af manni sínum um að hafa verið 
í tygjum við Árna Magnússon. 
Snæfríður Íslandssól er heldur 
ekki einskært tákn þjóðarandans 
eða þjóðarsálarinnar – hvað sem 
það nú annars er – og hún er ekki 
algóð heldur eða óskeikul heldur 
verður henni ýmislegt á í sögunni.

En hún er sem sé Íslandssól. Í 

þessari konu eru samankomnir 
eiginleikar sem Íslendingar hafa 
látið sig dreyma um að þeir hafi 
til að bera, alveg frá því að þessi 
skrifóða þjóð fór að setja saman 
bækur um sjálfa sig. Hún er sólin 
og allir karlmenn sem á vegi 
hennar verða sverja henni trún-
aðareiða – og allir svíkja hana, 
nema Jón Hreggviðsson. 

Heldur þann versta …
Hvers vegna svíkur Árni hana 
ekki einu sinni, ekki tvisv-
ar, heldur þrisvar? Sem sé: 
Af hverju þarf þetta að fara 
svona? Hann er hugsjónamað-
ur, svona á sinn hátt, prinsipp-
maður; kannski eins og Júdas 
var. Sú stóra megin hugmynd 
gengur í gegnum allan bálkinn, 
að Íslendingar séu skapaðir til 
annars og merkilegra hlutskipt-
is en að njóta hamingju. Heldur 
þann versta en þann næst besta. 
Heldur að þola fátækt og niður-
lægingu en að að lifa við góð kjör 
og mannlega reisn.

Heldur að giftast Magnúsi 
í Bræðratungu en einhverju 
meðalmenni, fyllibyttunni, sem 
dregur nafn okkar í svaðið, selur 
undan okkur jarðirnar, kallar 
yfir okkur smán með framferði 
sínu en er þó að minnsta kosti 
höfðingi og stórbrotin fylli-
bytta. Meðvirkni Snæfríðar er 
birtingarmynd á stórlæti – eins 
og fínasti katólikki speglar hún 
stolt sitt í þjáningunni og niður-
lægingunni. En um leið birtist 
í þessu sjúka sambandi brotin 
sjálfsmynd og sjálfsfyrirlitning 
þeirrar konu sem gafst öðrum 
manni sextán ára gömul. Sjálfur 
hefur Arnas náð sér í sinn versta 

hugsanlega ektamaka, danska 
kvenskrímslið Mette.

Sami hugsunarháttur ræður 
för þegar Arnas afþakkar land-
stjóratignina sem Úffelen greifi 
hefur boðið honum í kjölfar þess 
að Danakonungur vill selja landið 
Hamborgarkaupmönnum – heldur 
þann versta en þann næstbesta – 
og leggst sjálfur í kjölfarið í nokk-
urs konar drykkjukör, sjálfur 
besti maður landsins. Af hverju 
tekur hann ekki boðinu og giftist 
Snæfríði og þau setjast svo að á 
Bessastöðum og sitja þar í sæmd 
sinni? Af hverju þarf þetta að 
fara svona? Það hef ég í rauninni 
aldrei skilið.

Tilboð Hamborgarkaupmanns-
ins um að koma fram við Íslend-
inga eins og menn, af virðingu 
og sanngirni, finnst Arnasi tor-
tryggilegt. Hann vill heldur að 
Íslendingar séu undir stjórn 
manna sem arðræna þá, fyrirlíta 
þá og koma viðurstyggilega fram 
við þá – því að slíkur óvinur sé 
smáþjóð auðveldari viðfangs en 
hinn sem kemur með gýligjaf-
ir á borð við maðkalaust korn 
til okkar er líklegri til að brjóta 
undir sig landið og eyða þeirri 
þjóð sem fyrir í landinu er. 

En honum skjátlast auðvitað. 
Og enn frekar á okkar fjölþjóð-
legu tímum en þegar Halldór 
skrifaði bók sína til að vara þjóð-
ina við tröllinu vinalega úr vestri. 
Hann er á villigötum rétt eins og 
Snæfríður var þegar hún gekk 
að eiga Magnús í Bræðratungu – 
og fór svo aftur til hans eftir allt 
sem á undan var gengið; já og rétt 
eins og íslenskir kjósendur þegar 
þeir sneru í síðustu kosningum 
aftur til sinnar Bræðratungu.

Harmleikurinn um Ísland
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Á ég að berja þig? 
Verkleysi og 
ósætti á sér ekki 
stað innan ríkis-
stjórnarinnar og 
milli stjórnarliða 
á Alþingi. Hvað 
er þá til ráða hjá 
andstöðumönnum 
Framsóknarflokks 

og ríkisstjórnar? Jú, þá er hægt að 
fara í  lægstu þrep umræðunnar og 
kalla framsóknarmenn fasista og 
nýhægri flokk.

Þetta minnir mig óneitanlega 
á þegar ég sem ungur maður var 
að stunda rökræðu um pólitík á 
skemmtistöðum borgarinnar. Þegar 
vel gekk í rökræðunni og mér hafði 
tekist að máta viðmælanda og 
hann kominn í þrot, kom oft þessi 
setning: „Á ég að berja þig“.

http://www.pressan.is/pressupennar/
Lesa_Gudlaugur_Sverris

Guðlaugur G. Sverrisson

Þjórsárver á vetrarútsölu
Svokallaður um-
hverfisráðherra 
er á hröðum fjöl-
miðlaflótta undan 
ákvörðun sinni um 
veituframkvæmdir 
í Þjórsárverum 
eða á áhrifasvæði 
þeirra. Samt er það 

þannig að hann er núna að full-
komna hlýðni sína við Landsvirkjun 
og Ragnheiði Elínu Árnadóttur 
iðnaðarráðherra frá í haust þegar 
hann hætti við nýja friðlýsingar-
gjörð.

Niðurstaða Sigurðar Inga 
Jóhannssonar, Landsvirkjunar og 
iðnaðarráðherrans: Ný útsala–  á 
kostnað náttúru Íslands.

http://blog.pressan.is/mordur/
Mörður Árnason
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Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

BERTA GUÐRÚN  
ENGILBERTSDÓTTIR
Sléttuvegi 23, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli  
23. desember. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 
7. janúar kl. 13.00. Blóm og kransar afþökkuð en þeim sem 
vilja minnast hinnar látnu er bent á FAAS (Félag aðstandenda 
Alzheimersjúklinga), sími 533 1088 eða faas.is. 

Eyjólfur Davíðsson
Héðinn Eyjólfsson Guðrún H. Fjalldal 
Guðrún S. Eyjólfsdóttir Snjólfur Ólafsson 
Sigríður Eyjólfsdóttir Ólafur Ó. Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir,  
tengdamóðir og amma,

BORGHILD INGER  
STEINGRÍMSDÓTTIR  
Árskógum 8, Reykjavík,

lést föstudaginn 27. desember á Landspítalanum Fossvogi. 
Útförin fer fram frá Seljakirkju kl. 13.00 þriðjudaginn 7. janúar. 

 Einar Ingvarsson 
Ellen Einarsdóttir Ólafur Sigurðarson
Steingrímur  Einarsson Sigríður Jóna Sigurjónsdóttir
Ingvar Einarsson Kalisuri Murugasn
Guðrún María Einarsdóttir Viðar Ásgeirsson
og barnabörn. 

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

JÓN ÓLAFUR ÍVARSSON
skipstjóri

Ránarbraut 22, Skagaströnd,

lést á heimili sínu sunnudaginn 29. desember.  
Útförin fer fram frá Hólaneskirkju Skagaströnd  
föstudaginn 10. janúar og hefst kl. 14.00. 

Guðrún Sigurðardóttir
Þórey Jónsdóttir Sigurbjörn Björgvinsson
Hallbjörg Jónsdóttir Sigurjón Ingi Ingólfsson
Sigrún Jónsdóttir 
Ingvar Þór Jónsson Sigríður Björk Sveinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

ÞÓRÓLFUR PÁLSSON
lést á Landspítala, Fossvogi, fimmtudaginn 
2. janúar. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Eydís María Þórólfsdóttir
Dóra Kristín Þórólfsdóttir Sigurður Ómar Ásgrímsson
Inga Þórólfsdóttir Einar Baldvin Axelsson
Kristján Máni, Eva Kristín, Svanhvít Þóra, María Björk,  
Hildur Herdís og Axel Þór

MERKISATBURÐIR
1902 - Í Reykjavík var haldinn grímudansleikur í fyrsta sinn og 
þótti góð skemmtun.
1923 - Halldór Laxness gerðist meðlimur hinnar heilögu 
kaþólsku kirkju og var fermdur og skírður fullu nafni Halldór 
Kiljan Marie Pierre Laxness í Clervaux-klaustri í Lúxemborg.
1949 - Fæðingardeild Landspítalans og Ljósmæðraskólinn fluttu 
í nýtt hús við Landspítalann.
1955 - Rowan Atkinson fæddist, breskur leikari.
1968 - Rannsóknastöð Hjartaverndar var tekin í notkun. Fyrsti 
yfirlæknir hennar var Ólafur Ólafsson, síðar landlæknir.
1986 - Hafskipsmálið: Íslenska skipafélagið Hafskip var lýst 
gjaldþrota.

Bjarni Freyr Pétursson er 24 ára tón-
listarmaður sem kemur fram undir 
listamannsnafninu Lonewolf. Hann 
gaf út plötu með eigin efni nýlega sem 
ber heitið It Was My Mind. Platan er í 
raun ein saga og fjallar meðal annars 
um geðsjúkdóma og hvernig manns-
hugurinn virkar, að sögn höfundar-
ins. „Ég er búinn að semja bæði tón-
list og texta í dálítinn tíma og alltaf út 
frá ákveðnum þemum,“ útskýrir hann. 

„Fyrsta platan mín, Expectations, 
Ideas and Emotions kom út í mars 
2013 og fjallaði um tilfinningar, ást, 
sorg og missi en þemað bak við þessa 
plötu er geðsjúkdómar og kveikjan er 
áhugi minn á þeim eftir að hafa kynnst 
þeim í kringum mig.“ Hann kveðst 
vilja vekja athygli á þeirri þöggun sem 
oft eigi sér stað innan fjölskyldna sem 
geðsýki verður vart í. „Á bak við geð-
sjúkdóma á ekki að vera nein skömm. 
Það velur sér enginn að fá átröskun 
eða hugsar um hvað hann langi mikið 

til að vera með geðhvarfasýki,“ bendir 
hann á.

Á nýju plötunni eru níu lög og Bjarni 
Freyr hefur gert myndbönd við fjögur 
þeirra í samstarfi við unga leikstjóra 
og myndatökulið. Þau birta meðal ann-
ars togstreituna sem skapast innra með 
fólki sem finnur ekki ró, glímir við 
áráttuhegðun og er aldrei sátt við sjálft 
sig. „Með því að búa til efni um and-
lega sjúkdóma vil ég styðja við þá sem 
berjast við þá í lífi sínu sem sjúklingar 
eða aðstandendur þeirra. Ég vil halda 
umræðunni opinni um þessi viðkvæmu 
mál, það er vopn í baráttunni gegn for-
dómum.“ segir hann. 

Grimmd mannskepnunnar gagn-
vart náttúrunni kemur líka við sögu á 
It Was My Mind. „Mér finnst fólk ekki 
fara nógu vel með jörðina, umhverfið og 
dýrin sem vantar rödd og þurfa sterka 
málsvara,“ tekur hann fram.

Bjarni Freyr kveðst hafa haft áhuga 
á tónlist frá því hann man eftir sér, 

hann syngur og spilar á gítar og píanó 
og tölvan er líka hans verkfæri. Hann 
var í bílskúrsböndum sem krakki og í 
þungarokkinu í nokkur ár, meðal ann-
ars í sveitinni Project Lonewolf. Auk 
þess hefur hann starfað sem hljóðmað-
ur, meðal annars í Þjóðleikhúsinu. Nú 
er hann á förum í hljóðupptökuskóla 
í London sem nefnist Alchemia til að 
mennta sig í upptökutækninni og vonast 
til að geta nýtt tímann líka til að semja. 
„Tónlistin hefur verið mín ástríða lengi 
og þegar hún kemur til mín þá verð ég 
að gera eitthvað úr henni,“ segir hann.

 gun@frettabladid.is

Vörn gegn fordómum 
Andlegir kvillar og áhrif þeirra á samfélagið er þema plötunnar It Was My Mind sem 
Bjarni Freyr Pétursson gaf út rétt fyrir jól. Hún er ætluð sem vörn gegn fordómum. 

Þrettándinn er 6. janúar og er stytting á 
þrettándi dagur jóla og er almennt kallaður 
síðasti dagur jóla. Upphaflega hét hann 
opinberunarhátíð meðal Rómarkirkjunnar 
og hefur verið tengdur ýmsum kristnum 
trúaratburðum. 
Hann var talinn fæðingardagur Krists, 
áður en sú trú fluttist yfir á 25. desember. 
Á 4. og 5. öld fór að tíðkast að minnast 
fæðingarinnar hinn 25. desember en skírnar 
Krists og Austurlandavitringanna 6. janúar. 
Formlega var það fyrirkomulag ákveðið árið 
567 á 2. kirkjuþinginu sem haldið var í Tours 
í Frakklandi.

Fram til ársins 1770 hvíldi á þrett-
ándanum helgi og var hann almennur 
frídagur en það ár var hann afhelgaður, 
sem og þriðji í jólum sem einnig hafði verið 
helgi- og frídagur og við það minnkaði mikið 
allt tilstand á þessum degi. Hérlendis hefur 
þrettándinn öðru fremur verið lokadagur 

jóla en eftir tímatalsbreytinguna árið 1700 
munaði ekki miklu að hann bæri upp á 
sama dag og jólin hefðu annars byrjað sam-
kvæmt gamla tímatalinu.

Algengt var að gera sér dagamun í lok jóla 
og einnig var þrettándinn eins konar vara-
dagur fyrir útiskemmtanir ef veður brást um 

áramót. En nær eini siðurinn sem tengist 
þrettándanum í dag eru útiskemmtanir með 
brennu, dansi og söng. Þar koma fram álfar, 
tröll, jólasveinar og aðrir slíkir. Fólk kemur 
saman við brennuna með kyndla, skýtur upp 
síðustu flugeldunum frá áramótunum og 
syngur saman áramóta- og álfasöngva.
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Síðasti dagur jóla er í dag, því miður

VIÐ PÍANÓIÐ  „Tónlistin hefur verið mín ástríða lengi og þegar hún kemur til mín þá verð ég að gera eitthvað úr henni,“ segir Bjarni Freyr.
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  Á bak við geðsjúkdóma 
á ekki að vera nein skömm. 

Það velur sér enginn að fá 
átröskun eða hugsar um 

hvað hann langi mikið til að 
vera með geðhvarfasýki.



Deux-lampinn er í sérstöku uppáhaldi hjá 
mér. Kunningjakona mín er stálsmiður 
og hönnuður, en hún keypti hönnunina 

á lampanum og framleiðir hann sjálf. Hún gaf 
mér eitt stykki en hann er nýkominn á mark-
aðinn í Berlín. Lampinn er öðru vísi og mikið 
stofu stáss. Svo leiðist mér ekki að það eiga 
ekki margir svona lampa,“ segir Tinna Péturs-
dóttir, grafískur hönnuður og fagurkeri, þegar 
hún er spurð út í uppáhaldshlutinn á heim-
ilinu. 

Hún segist forðast tískubylgjur og viður-
kennir að tengjast hlutum tilfinningaböndum.

„Ég tengist hlutum kjánalega mikið og nenni 
ekki að eiga hluti sem ég tengist ekkert. Það er 
því ekki hægt að tala um neinn ákveðinn stíl 
heima hjá mér, þetta eru bara persónulegir 
hlutir sem ég umkringi mig með. Þannig líður 
mér best. Ég er mikill fagurkeri og stöðugt að 
dunda mér við heimilið og breyta til. Skipta 
um liti, hengja eitthvað upp eða taka niður og 
skipta út römmum. Ég er samt ekkert í því að 
hreinsa allt út og skipta um stíl, ég lappa frekar 
upp á, skipti um höldur og slíkt,“ segir Tinna 
og segist frekar kaupa sér hluti fyrir heimilið 
en föt og skó.

Tinna hannar vörur undir merkinu Dóttir & 
Sonur, meðal annars veggfóður, púða og plaköt 
og þá vakti loftljósið Lightlace athygli þegar 
það kom út fyrir nokkrum misserum. Tinna er 
grafískur hönnuður og segist yfirleitt byrja að 
búa til munstur og síðan spretti hugmyndirnar 
út frá þeim.

„Ég fór aðeins út fyrir þægindarammann við 
hönnun ljóssins, sem var bara mjög skemmti-
legt. Yfirleitt vinn ég munstur og var einmitt að 
gera nýtt plakat núna, sem ég er búin að setja 
upp hjá mér,“ segir Tinna.  En skreytir hún 
heimilið mikið fyrir jólin?

„Ég skreyti rosalega mikið. „Less is more“ á 
alls ekki við hjá mér,“ segir hún hlæjandi. „Ég 
safna kúlum og á mikið af vintage-jólakúlum í 
bland við pappaskraut og föndur frá börnun-
um, það fer allt upp. En svo fæ ég algjört ógeð 
og verð að drífa allt niður, strax eftir jól.“

Nánar má forvitnast um hönnun Tinnu á 
www.dottirandsonur.com.

KÓSÍSTEMNING Í JANÚAR
Nú þegar jólatré og skraut er tekið niður verður 

umhverfið dapurlegt. Þá er um að gera að kveikja á 
kertum eða leyfa einhverri ljósaseríunni að loga út 
janúar. Þessi mánuður er stundum lengi að líða og í 
góðu lagi að hafa það kósí.

KAUPIR HÚSMUNI 
FREKAR EN FÖT
HEIMILI  Tinna Pétursdóttir hönnuður er stöðugt að breyta til á heimilinu. Hún 
safnar í kringum sig persónulegum munum og forðast tískubylgjur.

NÝJASTA VARAN Tinna 
vinnur mikið af munstrum 
og var að senda frá sér 
nýtt plakat. Vörurnar 
má nálgast í Aurum í 
Bankastræti og Farva í Álf-
heimum. Þá heldur Tinna 
úti vefverslun á www.
dottirandsonur.com.
MYND/ARI MAGG

FAGURKERI 
Tinna Pétursdóttir 

hönnuður heldur 
mikið upp á lamp-

ann Deux.
MYND/GVA



FÓLK|HEIMILI

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

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434 
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 Kolbeinn 
Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

Sala á íslenskri hönnun 
erlendis vex ár frá ári og 
þar hafa vefurinn og sam-

félagsmiðlarnir hjálpað mikið 
til. Einn ungur hönnuður, Sunna 
Ósk hjá SOSK Design, hefur vakið 
athygli erlendis fyrir ávaxtarennu 
sem hún kynnti á Pinterest-síðu 
sinni. Í kjölfarið hefur hún fengið 
um þrjú þúsund fyrirspurnir 
að utan frá aðilum sem vilja 
kaupa hana eða selja í smásölu. 
Önnur skemmtileg vara sem hún 
hefur hannað er billiard-hringur 
sem ætlaður er þeim sem spila 
billiard og snóker að sögn Sunnu 
Óskar. „Langstærstur hlutur 
sölunnar fer til Bandaríkjanna en 
ég hef einnig selt þá til til Japans, 
Bretlands, Kanada, Ástralíu, 
Georgíu, Ítalíu, Hollands, Noregs 
og Rússlands. Salan fer fram í 
gegnum netverslunina Reykjavík 
Corner Store sem selur mikið 
af íslenskri hönnun til útlanda. 
Salan fór hægt af stað fyrir um 
ári en fór á gott flug þegar sam-
starfsaðilar okkar í Bandaríkjun-
um hófu að kynna hringinn fyrir 
viðskiptavinum sínum.“ Hring-
irnir eru til í sex stærðum og 
nokkrum litum.

Ingi Rafn Sigurðsson, eigandi 
og stofnandi Reykjavík Corner 
Store, segir billiard-hringinn 
vekja athygli meðal þeirra sem 
stunda íþróttina. „Ég hef ekki 
séð sambærilega vöru og þessa 
sem út af fyrir sig gerir hana afar 
sérstaka. Mér finnst hringurinn 
vera fullkomin tækifærisgjöf 
fyrir allt áhugafólk um snóker og 
billiard.“ 

Sunna Ósk segir samfélags-
miðla mjög öflugt tæki fyrir ís-
lenska hönnuði sem vilja selja 
á erlenda markaði. „Samfélags-
miðlar eins og Facebook og 
Pinterest eru ótrúlega áhrifa-
miklir og eru mikilvægustu miðl-
arnir til þess að ná til fólks með 
vörur eins og ég er með. Ég held 
að um 90% af heimsóknunum á 
vefinn minn komi gegnum Pint-
erest enda virðist markhópurinn 
minn nota þá síðu mjög mikið.“

BILLIARD-HRINGIR 
UM ALLAN HEIM
ÍSLENSK HÖNNUN  SOSK Design hefur nýtt netið og samfélagsmiðla með 
góðum árangri. Billiard-hringurinn hefur verið seldur til fjölda landa.

Húsgögnin, sem eru úr línuni Drawing, eru búin til úr stál-
vírum. Í línunni eru tveir stólar, tveir lampar og borð sem 
öll líta út eins og gróflega teiknuð skissa. Park 
byrjaði á að skissa upp húsgögnin 
með línum sem skerast og valdi 
síðan nokkrar þeirra og lét útbúa í 
þrívídd. Hún notaði víra af mismun-
andi þykkt sem hún sauð saman til að 
búa til nógu sterkt form. 

Drawing-línan var sýnd á Gwangju-
hönnunartvíæringnum í Suður-
Kóreu sem stóð frá september 
fram í nóvember á síðasta ári.

Heimild: www.dezeen.com

HÚSGÖGNIN LÍKT OG TEIKNUÐ
Suður-kóreski hönnuðurinn Jinil Parks hefur búið til húsgagnalínu sem lítur út 
eins og hún sé teiknuð.

DRAWING Húsgagnalínan er eftir kóreska 
hönnuðinn Jinil Park.

VIFTUR
Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur, græn gata

HljóðlátarVerð frá 
7990

viftur.is

Enskunámskeið í Hafnarfirði fyrir byrjendur og lengra komna

Á hverri önn sækja um 200 nemendur enskunám í skólanum, 
langflestir á aldrinum 40 ára og eldri. 

Skráning stendur yfir í síma 8917576 ogg erlaara@ggmail.com

Enskunámskeið í Hafnarfirði fyrir byrjendur og lengra kkomna

Enskuskóli Erlu Ara - Let‘s speak English 

www.enskafyriralla.is

Sumarið 2014 verður boðið upp á námsferð til Englands,  
bæði fyrir unglinga og fullorðna.

Nýtt námskeið hefst 26. septemberNýtt námskeið hefst 17. aprílNæsta námskeið hefst 12. júníNæsta meirapróf byrjar 8. janúar 2014

VINSÆL HÖNNUN 
Sunna Ósk Þorvalds-
dóttir, hönnuður hjá 
SOSK Design, hefur 

selt billiard-hringi sína 
til fjölda landa.

 MYND/VALLI

NYTSAMLEGUR 
Billiard-hringurinn 

er til í sex stærð-
um og nokkrum 

litum. 
 MYND/ÚR MYNDASAFNI

SUNNA 
ÓSK SOSK 

DESIGN
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Heimili fasteignasala sími 
530 6500 kynnir: Einbýli í 
Fossvogi á tveimur hæðum, 
260 m², með innbyggðum 
bílskúr.

Húsið er í gamalgrónu hverfi í 
Fossvogi, stendur í botn langa á 
mjög skjólgóðum stað. Það var 
byggt árið 1974 og er íbúðarrými 
skráð 221 m2 en bílskúrinn 38,3 
m2. 

Gengið er inn í flísalagða for-
stofu með góðu skápaplássi. Til 
hliðar er forstofuherbergi með 
parketi á gólfi og góðum skáp. 
Gesta snyrting með flísum á gólfi. 
Stofan er L-laga, parketlögð og 
með arni. Gengt er úr stofu út 
á hellu lagða verönd. Eldhús-
ið er með parketi á gólfi, viðar-
innréttingu og góðum eldhús-
krók. Her bergisgangur er park-
etlagður með góðu skáparými. 
Baðherbergi er flísalagt með 

viðarinnrétt ingu, sturtu klefa 
og bað kari. Þvottahús með flís-
um á gólfi. Fjögur svefnher bergi 
með parketi á gólfi. Inn af hjóna-
herbergi er fataherbergi, gengt er 
úr hjónaherbergi út á hellu lagða 
verönd. 

Á milli hæða er hringstigi 
niður í kjallara. Sér inngangur er 
í kjallarann. Hol með dúk á gólfi. 
Herbergi með parketi á gólfi. 
Geymsla. Stórt rými með dúk á 
gólfi. Gott hús á rólegum stað. 
Þakið er nýlega endurnýjað.

Einbýli á skjólsælum 
stað í Fossvoginum

Húsið er í Fossvogi, grónu og fallegu hverfi. 

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Dalsás 2-6  - Hafnarfjörður –  Glæsilegt fjölbýli 

Hraunhamar fasteignasala kynnir í einkasölu glæsilegar fullbúnar 94 – 125  
fermetra 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir með sér inngang ásamt stæði í  
bílageymslu fyrir sérvaldar íbúðir. Dalsás 2-6 er vel staðsett 28 íbúða fjölbýli á 
frábærum útsynisstað í Áslandinu í Hafnarfirði. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með  
vönduðum innréttingum og gólfefnum þær fyrstu í mars 2014.  
Upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

2416 m2 atvinnuhúsnæði við  
Köllunarklettsveg 8 í Reykjavík. 
Húsnæði er í leigu til Nýherja til 
janúar 2022, með góðum leigutekjum. 
V. 390,0 m.

Gott 577,1 m2 verslunarhúsnæði á 
jarðhæð við Grensásveg 16 í  
Reykjavík. Húsnæði með góðum 
gluggum á þessum vinsæla stað og 
miklu auglýsingagildi.  
Húsnæðinu er í dag skipt í tvö bil.  
V. 84,9 m.

Köllunarklettsvegur 8 - 104 Reykjavík  

Grensásvegur 16 -108 Reykjavík  

Mjög glæsileg 127,5 m2, 3-4ra herbergja 
íbúð á 2. hæð, ásamt bílastæði í bíla- 
kjallara í litlu lyftuhúsi við Lindargötu 31 
í Skuggahverfinu í Reykjavík.  
Glæsilegar innréttingar og gólfefni. 
Íbúðin er nýmáluð, og búið að slípa 
parket. V. 53,7 m.

Lindargata 31 - 101 Reykjavík  

125,8 fm, 5 herb. + eitt herb og geymsla 
í kjallara og bílskúr í tvíbýlishúsi við 
Álfhólsveg í Kópavogi. Íbúð skráð 99,9 
fm, 4 herb. á neðri hæð auk herbergis 
og geymslu í kjallara og bílskúr skráður 
25,9 fm alls 125,8 fm. V. 30,9 m.

Álfhólsvegur 115 - 200 Kópavogur   

Vorum að fá í sölu þrjár íbúðir á fyrstu 
hæð í fjölbýlishúsi/gistiheimili við 
Suðurhlíð í Reykjavík.  
Íbúðirnar þarfnast standsetningar. 

Íbúð 104 54,6 m2 3ja herbergja V. 16,0 m.

Íbúð 105 48,8 m2 2ja herbergja V. 14,0 m.

Íbúð 106 71,2 m2, 3ja herbergja V. 18,0 m.

Glæsileg 98,1 m2, 3ja herbergja íbúð á 
2. hæð í 3ja hæða fjölbýli við  
Þrastarhöfða í Mosfellsbæ ásamt 
bílastæði í bílakjallara. Eignin er sérlega 
falleg og vel umgengin.  
Fallegar innréttingar og gólfefni. 
V. 29,5 m.

Suðurhlíð 35 - 105 Reykjavík  

Þrastarhöfði 2 - 270 Mosfellsbær 

Mjög falleg 122,8 m2, 4-5 herbergja 
endaíbúð á jarðhæð í 3ja hæða 
fjölbýli við Þrastarhöfða 1-3 í Mos-
fellsbæ, ásamt stæði í bílakjallara og 
sér garði. Frábær staðsetning. Gott 
skipulag. Rúmgóð svefnherbergi. 
Fallegar innréttingar og gólfefni.  
V. 34,9 m.

Þrastarhöfði 1 - 270 Mosfellsbær 

Nóatún 24 -105 Reykjavík

  
70,7 fm 3ja herb. risíbúð á 3ju hæð í fjöl-
býlishúsi við Nóatún í Rvk. Íbúðin er skráð 
54,6 fm og geymsla 16,1, samtals 70,7 fm auk 
þess eru óskráðir  6,8 fm í risi. V. 19,5 m.

Kleifarsel 16 - 109 Reykjavík  

  
Falleg 113,4 m2, 5 herbergja íbúð á tveimur 
hæðum við Kleifarsel 16 Rvk. V. 27,9 m.

Hólaberg 14 - 111 Reykjavík  

  
128,2 m2 parhús á 2 hæðum við Hólaberg 
14 í Reykjavík. Eignin er laus til afhendingar 
strax. Fimm svefnherbergi og gott skipulag. 
Tvær timburverandir. Húsið er í heild sinni 
orðið nokkuð slappt að innan og þarfnast 
standsetningar. V. 29,9 m.

Klukkurimi 59 - 112 Reykjavík  

  
 Falleg 89 m2, 3ja herbergja. íbúð með 
sérinngangi á 2. hæð við Klukkurima 59. 
Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, eldhús og stofu. Íbúðinni fylgir 
sérgeymsla á jarðhæð. V. 23,9 m.

Laus strax

Laus strax

Nýtt á skrá

Laus strax

Laus straxNýtt á skrá

Laus straxNýtt á skrá

Laus strax

Laus straxNýtt á skrá

Nýtt á skrá

Laus straxNýtt á skrá

Laus straxNýtt á skrá
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Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur

Finndu okkur á Facebook



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

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

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@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

GULLSMÁRI- KÓPAVOGI. 4RA HERBER.
- Mjög góð 94,6 fm. íbúð á 2. hæð, miðhæð í litlu fjölbýli.
- Þrjú góð svefnherbergi. Geymsla innan íbúðar.
- Opið eldhús. Svalir til suðausturs út af stofu.
- Frábær staðsetning. Stutt í skóla og verslanir.

DRAUMAHÆÐ – GARÐABÆ.
- Glæsilegt 159,1 fm. 5 herb. raðhús á tveimur hæðum.
- Stofa með stórum útbyggðum gluggum.
- Rúmgóð sjónvarpsstofa, hægt er að breyta í svefnherbergi.
- Útsýni til sjávar. Stórar suðursvalir.
- Skjólgóð verönd til suðurs

UNDRALAND- REYKJAVÍK.
- Afar vel skipulagt 277,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum.
- Arinstofa. Samliggjandi borð- og setustofa. Sjónvarpsstofa.
- Mögulegt er að hafa allt að 7 svefnherbergi í húsinu.
- Gróinn og skjólsæll staður miðsvæðis í Reykjavík.

LAUGARÁSVEGUR – REYKJAVÍK.
- 200,0 fm. tvílyft parhús að meðt. 22,2 fm. innb. bílskúr.
- Sofa og borðstofa með aukinni lofthæð. Arinn í stofu.
- Flísalagðar svalir til suðurs. Hellulögð verönd.
- Frábær staðsetning. Laust til afhendingar fljótlega.

ÁSBRAUT- KÓPAVOGI. 4RA HERB.
- 85,9 fm. íbúð á 4. hæð ásamt 25,2 fm. bílskúr.
- Suðursvalir með miklu útsýni.
- Rúmgóð stofa. Þrjú herbergi.
- Húsið hefur allt verið klætt að utan.

ÁLFTAHÓLAR – RVK. 4RA HERB.
- Góð 108,6 fm. íbúð á 4. hæð að meðt. geymslu í kjallara.
- Rúmgóð stofa með útgangi á suðursvalir. 
- Þrjú herbergi. Lyfta.
- Íbúðinni fylgir 29,6 fermetra bílskúr.

LAUTASMÁRI – KÓPAVOGI.
- Falleg 95,1 fm. íbúð á 1. hæð auk 7,7 fm. geymslu í kj.
- Stór afgirt suður verönd út af stofu.
- Gegnheilt stafaparket á gólfum.
- Stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR. 3JA HERB.
- Glæsileg 67,1 fm. íbúð auk 5,3 fm. geymslu.
- Nýlegt lyftuhús neðarlega við Skólavörðustíginn.
- Rúmgóðar hellulagðar suðvestur svalir.
- Frábær staðsetning í miðbænum.

VESTURVALLAGATA.
- Falleg og björt 77,4 fm. íbúð á 1. hæð í vesturborginni.
- Rúmgóð stofa. Tvö góð herbergi.
- Skjólsælar suðursvalir. Nýjar raflagnir. Sér geymsla í kj.
- Frábær staðsetning. Stutt í skóla og aðra þjónustu.

SKELJAGRANDI- REYKJAVÍK.
- 56,2 fm. íbúð á 1. hæð með sérinngangi.
- Suðursvalir. Sér stæði í bílageymslu.
- Stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu.
- Íbúðinni fylgir 11 fm. sér geymsla í kjallara.

NJÁLSGATA – 2JA – 3JA HERBERGJA.
- Mikið endurnýjuð 58,5 fm. íbúð á 5. hæð.
- Suður svalir með útsýni. Nýleg innrétting í eldhúsi.
- Auðvelt er að bæta við herbergi í hluta af stofu.
- Stór stofa og borðstofa.

HVASSALEITI 58.
- Góð 65,4 fm. íbúð á 2. hæð í þessu eftirsótta húsi.
- Tvær geymslur fylgja íbúðinni
- Stofa með útgangi á svalir til suðvesturs.
- Sameign til fyrirmyndar. Þjónustusel á jarðhæð.

29,0 millj. 53,9 millj. 

75,0 millj.24,9 millj.

25,9 millj. 65,0 millj.

31,5 millj.

31,7 millj.

24,9 millj.

22,9 millj.

21,9 millj.

26,9 millj.

GARÐASTRÆTI

Garðastræti. Heil húseign.
365,9 fm. húseign á þremur hæðum auk geymsluriss við Garðastræti auk 5 sér bílastæða á framlóð hússins. Grunnflötur
hverrar hæðar hússins er um 120 fermetrar. Tvær samþykktar íbúðir eru í húsinu auk kjallara. Full lofthæð er í kjallara hússins.
Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

4RA- 6 HERBERGJA2JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

ELDRI BORGARAR

SÉRBÝLI

Falleg 100,8 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í 
Austurbæ Rekjavíkur.

Laugardalurinn er í göngufæri og stutt er í alla
þjónustu m.a. skóla og leikskóla. Íbúðin hefur verið
mikið endurnýjuð m.a. eldhús og gólfefni ásamt
gluggum og gleri. Svalir til suðausturs út af borð-
stofu. Rúmgóð stofa og tvö herbergi. Sameigin-
legur inngangur er með annarri íbúð á hæðinni.
Laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 34,5 millj.

Hraunteigur- 4ra herbergja

Glæsileg 94,5 fm. íbúð á 2. hæð í fallegu stein-

húsi við Laufásveg auk 30 fermetra harðviðar-rr

verandar til suðausturs.

Eignin hefur verið mikið endurnýjuð nýlega, m.a.

gólfefni, baðherbergi, eldhús og gler auk raflagna.

Samliggjandi stofur. Fataherbergi innaf hjónaher-

bergi.

Mjög falleg, friðsæl og mikið endurnýjuð íbúð á

frábærum stað í miðborginni.

Verð 39,9 millj.VV

Laufásvegur- 3ja herbergja íbúð.

HJARÐARHAGI

Hjarðarhagi. Glæsileg 4ra herbergja íbúð.
Mjög falleg 101,2 fm. 4ra herbergja íbúð á 4. hæð ásamt 24,0 fm. bílskúr eða samtals 125,2 fm. Íbúðin hefur verið mikið endur-
nýjuð undanfarin ár m.a. eldhús, baðherbergi, allar innihurðar, gluggar og gler að stórum hluta og gólfefni ( nýtt parket 2013
hvíttuð eik). Endaíbúð með glugga á þrjá vegu.  Austursvalir með fallegu útsýni. Frábær staðsetning í vesturbænum.
Verð 39,2 millj.



GRANASKJÓL.
Glæsilegt um 340 fm. einbýlishús með innbyggðum bílskúr í vesturbænum. Húsið
hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum árum á vandaðan og smekklegan
hátt. Rúmgóðar og bjartar stofur. Glæsilegt eldhús með sérsmíðuðum innréttingum.
Fataherbergi innaf hjónaherbergi. Hátt til lofts á efri hæð. Garður í suður og vestur
með um 60 -70 fm. veröndum úr harðviði og fallegri lýsingu.

BAKKASTAÐIR. KK FRÁBÆR STAÐSETNING.
253,8 fm. einbýlishús með óinnréttuðu rými í risi á frábærum stað í Grafarvoginum.
Húsið er 211,8 fm. og bílskúrinn er 42 fm. Húsið er fullbúið að innan, en að utan
er eftir að mála og klára lóð og innkeyrslu. Tvennar stofur auk borðstofu. Fjögur
herbergi. Stór tæplega 100 fermetra suðvestur verönd með heitum pott.  Frábært
útsýni og stutt í skóla og leikskóla. Arkitekt er Vífill Magnússon.

LINNETSSTÍGUR – HAFNARFIRÐI. 
Stórglæsileg og óvenju vönduð 157,4 fm penthouse íbúð ásamt tveimur sér
stæðum í bílageymslu í nýlegu frábærlega staðsettu lyftuhúsi. Eignin er byggð árið
2005 og hefur aldrei verið búið í eigninni. Innréttingar eru í hæsta gæðaflokki. Gegn-
heilt parket. Hjónasvíta með baðherbergi og fataherbergi inn af. Stórar stofur með 
útgengi út á mjög stórara svalir sem liggja meðfram allri íbúðinni.

MELHÆÐ- GARÐABÆ.
Glæsilegt 467,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innb. 85,0 fm. bílskúr á
góðum stað í grónu hverfi í Garðabæ.  6 svefnherbergi og glæsilegar stórar stofur
með arni.  Sólskáli með heitum potti. Sjónvarpsstofa með útgengi á svalir til suðurs.
Húsið hefur verið þó nokkuð endurnýjað að innan á undanförnum árum. Skjólgóð
viðarverönd til suðurs. 5 bílastæði eru á lóð fyrir framan húsið. 

KLEIFARÁS – REYKJAVÍK
Vandað og veglegt einbýlishús með innbyggðum bílskúr, ofan við götu í Seláshverfi. 
Tvær íbúðir eru í húsinu í dag og er möguleiki á góðum leigutekjum af neðri hæð.
Fjöldi herbergja. Glæsilegur gróinn garður sem hefur verið vel hirtur í gegnum
árin. Stór sólpallur. Eignin er staðsett á mjög fjölskylduvænum stað en  stutt er í 
Elliðaárdalinn, sundlaug, íþróttahús, skóla og verslanir. 

STIGAHLÍÐ- 3JA – 4RA HERB.
Falleg 107,5 fm. 3ja til 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með sér inngangi og sér afgirtri
vestur verönd. Rúmgóð stofa. Eldhús með nýjum tækjum.  Húsið hefur allt verið
klætt að utan og er í góðu ásigkomulagi. Frábær staðsetning stutt í skóla, leikskóla
og alla þjónustu.

26,9 millj.

109,0 millj.

69,9 millj.

65,0 millj.

71,0 millj.

Sæbraut - Seltjarnarnesi. Sjávarlóð.
334,0 fm. einbýlishús á þremur pöllum á glæsilegri 963,0 fm. sjávarlóð við Sæbraut á sunnanverðu Seltjarnarnesinu.
Staðsetning eignarinnar er frábær alveg niður við sjóinn þaðan sem nýtur frábærs útsýnis. Útbyggð setustofa með blágrýti
á gólfi og útgengi á lóð.  Frábært útsýni er úr setustofu út á sjóinn, að Reykjanesi og víðar. Borðstofa með útgengi á svalir til
suðurs. Sjónvarpsstofa með útgengi á lóð. Hjónasvíta með baðherbergi innaf. Fjögur önnur herbergi. Tvöfaldur bílskúr.

Hlíðarvegur - Suðurhlíðar Kópavogs. Glæsilegar íbúðir.
Íbúðirnar eru tvær og eru nánast algjörlega endurnýjaðar á vandaðan og smekklegan hátt. Hvítar háglansinnréttingar í eldhúsum
og á baðherbergjum. Ný gólfefni og nýjar innihurðir. Allar lagnir endurnýjaðar. Ný hellulögn fyrir framan hús og næg bílastæði.

• 4ra herbergja – Til afhendingar strax. Verð 34,5 millj.
• 4ra herbergja með bílskúr – Til afhendingar strax. Verð 36,9 millj.

Frábær staðsetning. Stutt í skóla og  alla þjónustu.

HLÍÐARVEGUR SÆBRAUT

99,0 millj.

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA- 6 HERBERGJA

Súlunes-Garðabæ. Efri sérh.
Stórglæsileg 176,8 fm. 6 herbergja, efri sérhæð í tví-

býlishúsi á Arnarnesi auk 37,2 fm. tvöfalds bílskúrs. 

Aukin lofthæð er í eigninni. Gólfhiti. Vandaðar inn-

réttingar og tæki. Extra háar innihurðir. Samliggjandi 

rúmgóðar stofur með arni. Glæsilegt eldhús. Sjón-

varpshol. Fjögur herbergi. Stórar svalir til suðurs og 

útsýni til sjávar. Gluggar eru allir úr áli og viðhaldsfríir.

VeVV rð 69,9 millj.  

SÚLUNES

Kirkjulundur 12 - 14, Garðabæ

• Glæsilegar 3ja – 4ra herbergja lúxusíbúðir með yfirbyggðum svölum og frábæru útsýni. 
• Lyfta og sér stæði í bílageymslu. 
• Íbúðirnar afhendast tilbúnar án gólfefna, en baðherbergi, þvottaherbergi og gestasalerni flísalögð. 
• Allar innréttingar eru sérsmíðaðar 
• Eikarinnréttingar frá Fagus ehf.  
• Afhending íbúða er í mars – apríl 2014. 
• Stærðir íbúða eru frá 91,4 fm. upp í 136,7 fm.
• Íbúðirnar eru sýndar í samráði við sölumenn Fasteignamarkaðarins ehf. 
• Byggingaraðili: Kristjánssynir ehf.

KIRKJULUNDUR



  EINBÝLI

Brekkuland - óvenjuleg eign. 
Óvenju glæsilegt og frábærlega hannað 255,2 fm 
einbýlishús ásamt 42 fm frístandandi tvöföldum tveggja 
hæða bílskúr, efri hæð hans er 42 fm vinnustofa sem er 
innréttuð sem stúdíó íbúð, eða samtals 339,6 fm.  Húsið 
er teiknað af Halldóri Gíslasyni og hefur prýtt forsíðu 
Arkitektablaðsins og einnig verið fjallað um það í öðrum 
tímaritum. Við hönnun hússins var lögð mikil áhersla á 
glæsileika og að hið fagra útsýni nyti sín sem best og 
Álafossinn blasir við.. v. 74,9 m. 3014 

Miðbraut 20 - Seltjarnarnesi
Fallegt og vel staðsett samtals ca 202 fm einbýlishús á 
einni hæð með 38 fm bílskúr. Mjög gott skipulag. 4 svefn-
herb. Gestasnyrting. Endurn. baðherb. Stofa og sólstofa. 
Bílskúr er sérbyggður og er skipt í geymslu og herbergi 
með snyrtingu.   V. 58,0 m. 3317

Fornaströnd  - einbýli.
 Fallegt og velhannað 333,9 fm einbýlishús á Seltjar-
narnesi. Húsið hefur fengið gott viðhald en að mestu 
upprunalegt að innan. Mikil lofthæð er í stofu og er húsið 
opið, auðvelt er að breyta skipulagi. Tvöfaldur bílskúr.  V. 
84,0 m. 2302 

 PARHÚS/RAÐHÚS

Asparholt - Álftan. - Gott raðhús með verönd
 Gott 181 fm raðhús á tveimur hæðum byggt 2005. Mjög 
stór timburverönd er við húsið bakatil og gott hellulagt 
bílaplan fyrir framan með snjóbræðslukerfi (sem á eftir 
að tengja). Mjög gott skipulag. Tvennar svalir. Laus við 
kaupsamning. V. 39,9 m. 3349 

Berjarimi - Parhús
Vel skipul. og skemmtilegt 180,6 fm parhús á tveimur 
hæðum. Þar af er bílskúr 30,9 fm. Björt og skemmtil.stofa 
með útg. út á rúmg. verönd með skjólveggjum. Eldhús 
rúmgott með stórum borðkrók við horn glugga. Þrjú svef-
nherb. og rúmg. svalir á efri hæðinni.  V. 45,5 m. 3263

Logaland - endaraðhús í Fossvogi.
Fallegt og vel skipulagt 203,1 fm enda raðhús ásamt 25,6 
fm bílskúr, samtals 228,7 fm. Velskipulagt hús í góðu 
ástandi.   V. 56,9 m. 3237

 FJALLALIND 30 
- ENDARAÐHÚS LAUST STRAX. 

Glæsilegt endaraðhús á einni hæð, 152,6 fm m. innbyggðum 24,1 fm bílskúr. 
4. svefnherbergi. Parket, flísalagt baðherb.Stór afgirt timburverönd. Vönduð 
innbyggð lýsing. Húsið er laust strax. Hellulagt stórt bílaplan með hitalögn. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 6.jan. frá kl. 17:00 - 17:30  V. 49,9 m. 3265 

 STIGAHLÍÐ 2  
– 4.H. OG RIS. 

Mikið endurn. 4ra herb. íbúð á 4. h. m. auka útleigurými í risi. Húsið er snyrtil. 
og búið að endurnýja mikið. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, tvöfalda stofu, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi og lítið búr (geymsla) Eignin verður sýnd mánu-
daginn 6. janúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 32,9 millj. 

 KRISTNIBRAUT 
- BÍLSKÚR

3ja herbergja falleg 82,2 fmíbúð á 3. hæð (efstu) í lyftuhúsi með glæsilegu 
útsýni og 23,8 fm bílskúr. Íbúðin nær í gegnum húsið og eru gluggar til suðurs  
í eldhúsi og stofu en til norðurs úr báðum herbergjum V. 28,5 m. 3188 

 FLUGUMÝRI - MOSFELLSBÆ 
- ATVINNUHÚSN.

Flugumýri 30 er mjög gott iðnaðarhúsnæði á ágætum stað í Mosfellsbæ. 
Góðar innkeyrsludyr, hátt til lofts. Grunnflötur er 108 fm og svo er skrifstofu- 
aðstaða í millilofti.  V. 20,0 m. 3455 

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag

ÓSKUM EFTIR EIGNUM  
Á EFTIRTÖLDUM SVÆÐUM

EINBÝLISHÚS  
Í VESTURBORGINNI EÐA ÞINGHOLTUM 

Staðgreiðsla.
Traustur kaupandi óskar eftir 300-400 fm einbýlishúsi í Þingholtunum  
eða Vesturborginni. Staðgreiðsla í boði .  
Allar nánari uppl. veitir Sverrir Kristinsson.  

 3JA OG 4RA HERBERGJA 
Í AUSTURBÆ KÓPAVOGS

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

 2JA HERBERGJA ÍBÚÐ 
Í AUSTURBÆNUM

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

 3JA EÐA 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ 
Í STAÐARHVERFI 

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

 SÉRHÆÐ 
Í HLÍÐUNUM 

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

 ENGIHJALLI - EFSTIHJALLI 
-HLÍÐARHJALLI

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

 ÍBÚÐ Á SELTJARNARNESI

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

 EINBÝLISHÚS Í GERÐUNUM 
EÐA FOSSVOGI RVK.

Er með trausta kaupendur sem bráðvantar einbýlishús í ofangreindum  
hverfum. 
Upplýsingar gefur Reynir Björnsson s. 895-8321  

 FOSSVOUR 
- 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ.

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

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  



 HÆÐIR

Melhagi  -  0101 hæð ásamt bílskúr 
Falleg 109 fm neðri sérhæð rétt við Melaskóla ásamt 
26,7 fm bílskúr. Samtals 136,6 fm. Eignin skiptist í þrjú 
herbergi, stofu, hol, baðherbergi og eldhús. Í kjallara eru 
sérgeymsla og sér útigeymsla ásamt sameignar þvot-
tahúsi.   V. 44,9 m. 4559

Lindarbraut - Seltj.nesi m. bílskúr
Falleg 5 herbergja 135,4 fm efri sérhæð í þríbýlishúsi 
á fínum stað á Seltjarnarnesi ásamt 23,2 fm bílskúr. 
Sérinngangur. Fjögur svefnherb. Bað og gestasnyrting.  V. 
42,9 m. 3445 

Rauðalækur - mjög góð efri sérhæð
Rúmgóð og falleg 121,8 fm efri sérhæð ásamt sérbyg-
gðum 36 fm bílskúr. Sérinngangur er inn í stigahús og 
skiptist íbúðin í forstofuherbergi, stórt hol, eldhús með 
borðkrók, þvottaherbergi ( hægt að hafa sem fjórða 
herbergið), stórar stofur, tvennar svalir, baðherbergi, 
hjónaherbergi og stórt herbergi sem var sameinað úr 
tveimur herbergjum. Bílskúr er með gluggum og göngud-
yrum.  Góð staðsetning í lokaðri götu við opið leiksvæði 
fyrir börn. V. 44,9 m. 3453 

Kólguvað  - 0101 - laus strax
4ra herbergja 127,5 fm neðri sérhæð í tvíbýlishúsi. stór 
stofa, eldhús,  baðherbergi og þvottahús. 3 rúmgóð svef-
nherbergi. Út af stofunni er gengið út á sérverönd sem er 
með skjólveggjum.   V. 33,9 m. 3290

Hófgerði 12 A Kóp - 4ra + bsk. 
Íbúð 0101 er 4ra herb. 90,2 fm neðri hæð í tvíbýlishúsi 
ásamt 32,9 fm bílskúr. Mjög góð staðsetning. Góður 
garður. 3 svefnherb.  stofa, baðherb. eldhús og geymsla, 
innangengt í sameiginl. þvottahús. Laus strax.   V. 24,9 
m. 3352

Ölduslóð 15  Hafnarfj. - Góð neðri sérhæð
 Góð 144 fm neðri sérhæð þar af 20 fm innbyggður bílskúr 
með gluggum. Þrjú svefnherbergi og tvær stofur í dag en 
auðvelt að hafa fjögur svefnherbergi. Laus við kaupsamn-
ing.  V. 33,9 m. 3350 

 4RA-6 HERBERGJA

Kórsalir -  íb. 0403- glæsileg útsýnisíbúð. 
Glæsileg mjög vel skipulögð 4ra - 5 herbergja 125,7 fm 
íbúð á 4.hæð í vönduðu lyftuhúsi. Suðvestursvalir og 
glæsil. útsýni. Þrjú herb., stofa og borðstofa. Mjög góð 
sameign og innang. í bílskýli. Góðir skólar, íþróttaaðstaða 
og sundlaug í nágrenninu.  V. 33,9 m. 3111

Laugarásvegur - Glæsileg endurnýjuð íb.
Glæsileg og vel skipulögð 108 fm endaíbúð með 30 fm 
svölum við Laugardalinn með fallegu útsýni. Íbúðin var al-
gjörlega endurnýjuð árið 2008 á vandaðan og smekklegan 
hátt. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar og lýsing innfelld.  
Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað á sl. árum.   V. 
39,8 m. 3340

Efstaleiti 10 jarðhæð - Glæsilegt útsýni
Rúmgóð og falleg ca 155 fm 4ra herb. íbúð á jarðhæð í 
lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu, stór og mikil stofa með útg. 
út á verönd til suðurs, glæsilegt útsýni til austurs, suðurs 
og vesturs. Gegnheilt parket og eignin skilast með nýjum 
eldhúsnnrétt., ný innrétt. baðherb. og nýpússuðu parketi.   
V. 57 m. 3234

Línakur - Glæsileg útsýnissíbúð. 
Fullbúin, björt og vel skipulögð 4ra herbergja 131 fm 
útsýnisíbúð á þriðju hæð við Línakur 3 Í Garðabæ.Íbúðin 
er með parketi og flísum á gólfum.    V. 40,9 m. 3311

Álfhólsvegur - m.bílskúr.
3ja- 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í þríbýli. Íb. er 79,6 
fm og bílskúrinn er 30,4 fm. 3 svefnherb. Bað, eldhús, 
þvottahús og stofa. Góð staðsetning. Húsið þarfnast 
lagfæringa. Laus strax, lyklar á skrifstofu.  V. 16,9 m. 3458 

Ásakór - m. bílskýli - laus. 
110,6 fm 4ra herbergja íbúð á 3.hæð í góðu lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Sérinng. af svalagangi. 3 sve-
fnherb. Parket og flísar. Suðursvalir. Fínt útsýni. Snyrtileg 
sameign.  V. 30,9 m. 3444 

Skaftahlíð - Sigvaldablokkin
Falleg 4ra - 5. herbergja 113 fm íbúð á 1.hæð í fallegu 
fjölbýlishúsi. Parket á gólfum og svefnherbergisgangur 
með þremur herbergjum. Tvennar svalir og einungis er 
ein íbúð á hverjum stigapalli. Frábær staðsetning.  36,9 
m. 3338 

Fellahvarf  0201- laus fljótlega
 4ra herbergja 119,3 fm glæsileg útsýnisíbúð á 2.hæð með 
einstaklega glæsilegu útsýni til austurs og suðurs á bæði 
fjöllin og að hluta út á Elliðavatn. Vandaðar hvítar innrét-
tingar. Þrjú góð svefnherb. Stórar suðursvalir.  Möguleiki 
að yfirtaka áhvílandi lán að hluta .  V. 35,9 m./ tilboð 3277 

Karfavogur- 4ra herb. laus . 
Mjög góð 3-4ra herb. íbúð í kj í góðu tvíbýli Húsið er tim-
burhús á steyptum kj. Íbúðin var mikið. endurn. sumarið 
2013 m.steypt ný gólfplata m. hitalögn, ný gólfefni, klæðn-
ingar á veggi, eldhús og fl. 3 svefnherb. Hvítt nýtt opið 
eldhús. Parket. Endurn. raflagnir.  V. 23,9 m. 3260

Vesturberg 2  -  Útsýnisíbúð
Mjög vel skipul. og björt 4-5 herb. 108,2 fm íbúð á 4. hæð 
í nýviðgerðu fjölb. Tvær stofur og þrjú svefnherb., þvot-
tahús innan íbúðar, baðkar og sturtuklefi á baði, rúmg. 
vestur svalir og glæsileg borgar-, fjalla- og sjávarsýn. 
Skólar, verslun og sund í göngufæri.  V. 23,5 m. 3254 

Hjallavegur 5 Rvk. - Risíbúð og bílskúr
Vel staðsett 4ra herb. 85 fm risíb með sér inngangi ásamt 
24 fm bílskúr. Íbúðin hefur verið endurn. að hluta og er 
með þremur svefnherb., eldhúsi, stofu, holi  rúmgóðu 
baðherb. með þvottaaðstöðu. Húsið er klætt að utan og er 
íbúðin laus til afhendingar.  V. 27,9 m. 3347 

 3JA HERBERGJA

Lundur 1 - 0503 glæsileg íbúð.
Falleg, mjög vel skipulögð 120,2 fm íbúð á 5 hæð í nýlegu 
lyftuhúsi við Lund í Kópavogi. Vandaðar innréttingar 
.Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning. V. 40,9 m. 3328 

Arnarsmári - Bílskúr - íbúð 0202 
Mjög falleg 3ja herbergja 81,1 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjöl-
býlishúsi við Arnarsmára í Kópavogi. Eigninni fylgir 25,2 
fm bílskúr og tvennar svalir til suðurs. Fallegt gegnheilt 
parket á gólfum. Sturta og baðkar á baðherbergi.  V. 29 
m. 3264 

Reykjahlíð  - 3ja herbergja hæð
Vel staðsett og björt hæð í þriggja íbúða stigahúsi. Íbúðin 
skiptist í hol, eldhús, búr, baðherbergi, tvö stór herbergi 
og stofu. Svalir eru til vesturs.  Mikið endurnýjað.  V. 25,9 
m. 3231 

Urðarstígur - Sérbýli
Frábærlega staðsett og skemmtilegt 96,3 fm sérbýli á 
tveimur hæðum í Þingholtunum. Íbúðin skiptist í tvö sve-
fnherbergi, baðherbergi, eldhús og stóra og bjarta stofu. 
Sér verönd með skjólveggjum, sér þvottahús og geymsla.  
V. 38,5 m. 3434

 2JA HERBERGJA

Þórufell - nýlega viðgert hús. 
Mjög falleg og vel skipulögð 57,3 fm 2ja herbergja íbúð 
á 4. hæð (efstu) í nýviðgerðu fjölbýlishúsi við Þórufell í 
Reykjavík. Íbúðin er björt með stórum svölum til vesturs 
með glæsilegu borgar-, sjávar- og fjallasýn. Sameign er 
snyrtileg með nýlegu teppi á gólfum.  V. 15,5 m. 3452 

Þinghólsbraut Kóp. - 2ja herb. laus
2ja herbergja 40 fm íbúð í kjallara í að sjá góðu fjór-
býlishúsi í vesturbæ Kópavogs. Laus strax.  V. 13,9 m. 3443 

Fálkagata - laus strax. 
Mikið endurnýjuð, 2- 3 herbergja íbúð á jarðhæð ( ekki 
kjallari ) á vinsælum stað. Íbúðin skiptist í forstofu, 
baðherbergi, stofu með opnu eldhúsi, svefnherbergi og 
gluggalaust herbergi. Íbúðin er laus við kaupsamning. V. 
18,9 m. 3113 

Þórðarsveigur 18 - 2ja í lyftuhúsi
Mjög góð og vel skipulögð 62 m2 2ja herbergja íbúð á 
þriðju hæð í lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, stofu, 
svefnherbergi, baðherbergi og þvottaherbergi innan 
íbúðar. Gott hús, byggt árið 2004. Vestursvalir með ágætu 
útsýni V. 20,9 m. 3310 

Vesturgata 7 - laus fljótl.
Falleg 2ja herb. íbúð á 2.hæð í góðu lyftuhúsi fyrir eldri 
borgara í góðum þjónustukjarna í Vesturbænum. Mikil 
og góð þjónusta m.a. hægt að kaupa mat, hárgreiðsla, 
heilsugæsla, samkomusalur og fl.   V. 24,9 m. 3158

Nýjar glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í lyftuhúsi á mjög góðum stað í Norðlingaholti. Í húsinu eru 34 íbúðir en 
þegar er búið að selja meginþorra þeirra. Einungis eftir níu 4ra herb ca 105- 113 fm íbúðir. Verð frá 29,9 millj.    2326

Ferjuvað  1-3 - Nýjar og glæsilegar íbúðir

3ja herbergja 124,8 fm íbúð á 1.hæð í nýju glæsilegu lyftuhúsi.  Húsið er hannað af T.ark ehf og byggt af Stólpum ehf. 
Bílakjallari er undir húsinu og fylgir stæði hverri íbúð. Einstakur staður.  Þægindi og öryggi eru lykilorðin í hönnun 
íbúðanna.  Fáar, vel skipulagðar íbúðir eru í hverjum stigagangi og fáir um hverja lyftu. Upplýsingar um eignirnar á 
www.stolpar.is  V. 45,990 m. 2971 

Nýtt hús á Seltjarnarnesi



Framúrskarandi sala ...

... fleiri eignir vantar á skrá

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

Hjá okkur færðu faglega og vandaða ráðgjöf



Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á  www.fold.is – eða hafðu samband 

í síma  552 1400 / 694 1401

Í fasteignaviðskiptum 
skiptir traust öllu máli

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

EIGNIR VIKUNNAR

Lindarbraut, Seltjarnarnesi-sérhæð

Álfatún-4ra herbergja íbúð

Ca. 159 fm. vel skipulögð efri sérhæð á útsýnisstað á Seltjarnarnesi. Íbúðin sem er ca. 135 fm.
skiptist í stofu, 4 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, þvottahús o.fl. Eigninni fylgir ca. 24 fm.
bílskúr. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

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

ÁLFATÚN, KÓPAVOGI,: Ca. 103 fm falleg íbúð með góðu útsýni yfir fossvoginn á frábærum stað 
í kópavoginum. Íbúðin skiptist í 3 svefnherbergi o.fl. 2 svalir og bílskýli fylgir með, góð geymsla í 
kjallara sem gæti notast sem auka herbergi. Verð 29 millj

Sumarhús

Fjallkonuvegur -Vandað hús til flutnings.
Ca. 81 fm vandað klætt timburhús. Húsið hentar sér-rr
lega vel sem þjónustuhúsnæði t.d. í ferðageiranum.
Eins væri hægt að innrétta það sem sumarhús o.fl.
Húsið er við Fjallkonuveg og selst til flutnings af lóð. 
Brunabótamat 25.250.000.- Verð aðeins 9,9 millj.
-GÓÐ KAUP!

Sumarhús við Apavatn á eignarlandi.
Fallegur ca. 61 fm. vel viðhaldinn bústaður  með 
svefnlofti ásamt tveimur geymsluskúrum og heitum
potti. Bústaðurinn er frábærlega vel staðsettur 
á gróinni eignarlóð í landi Grafar við Apavatn.
Kröftug á rennur við lóðarmörk sem bleikjan sækir 
í. Möguleki á að yfirtaka rúmlega 8,6mllj. lán .Verð
18,9  millj

3ja herbergja

Suðurhlið-LAUS STRAX. 
Rúmlega 71 fm. 3ja herbergja íbúð. Hentar vel til 
útleigu. Erum með tvær aðrar íbúðir i sama húsi. 
Geta selst saman eða sitt í hvoru lagi. ÍBÚÐIRNAR 
ERU TIL AFHENDINGAR NÚ ÞEGAR.

Karlagata 3ja herb. íbúð.
 Björt og falleg 3ja herb. kjallaraíbúð sem hefur 
verið mikið endurgerð, t.d. skolp, rafmagn, vatnslag-
nir, baðherbergi, gólfefni og gluggar yfirfarnir. Íbúð 
á góðum stað í Reykjavík sem vert er að skoða.

Ásvallagata, 39, miðh. 
Ásvallagata 39,  2.hæð: Mikið endurnýjuð vel
skipulögð 3ja herbergja íbúð við Ásvallagötu.
Innréttingar og gólfefni eru nýleg. Á hæð er stofa og 
2 svefnherbergi en auk þess er rúmgott herbergi/
geymsla í kjallara. 

Vesturbraut-Hafnarfirði.
Ca. 70 fm íbúð á efstu hæð í þríbýlishúsi í 
Hafnarfirði. Íbúðin skiptist í 2 svefnherb., stofu o.
fl. Þarfnast standsetningar. Kjörið tækifæri fyrir 
laghenta. Verð 15,5 millj. Íbúðin er laus.

2ja herbergja

Suðurhlíð -2ja-3ja herbergja (3 íbúðir)-
LAUSAR STRAX
SUÐURHLÍÐ 35, REYKJAVÍK. 3 ÍBÚÐIR frá ca. 55-72 
fm. Íbúðir eru frá 2-3 herbergja. Góð staðsetning
og tilvalið til útleigu. Möguleiki á að kaupa eina eða
fleiri íbúðir. Verð 14-18 millj.

Kóngsbakki-jarðhæð, laus.
Tveggja herbergja íbúð á jarðhæð í ágætu fjöl-
býlishúsi við Kóngsbakka í Reykjavík. Íbúðin er laus
til afhendingar. Ásett verð 14,5. GERIÐ TILBOÐ!

Barðavogur
Ca. 57 fm. ágæt íbúð í þríbýlishúsi. Góð kaup. Verð
13,7 millj.

4ra herbergja

Stelkshólar-LAUS
Ca. 95 fm. falleg 4ra herbergja íbúð við Stelkshóla
í Breiðholti. 3 svefnherbergi. Góð eign fyrir fjölsky-
ldufólk. Laus. Ásett verð 22,5 millj. Óskað er eftir 
tilboðum.

Vesturgata- 2.hæð
Vesturgata  2.h.-: Björt og góð 4ra herbergja íbúð
m. suðursvölum við Vesturgötu, nálægt miðbænum.
Íbúðin getur nýst sem 3 svefnherb og stofa en er 
teiknuð sem tvær stofur og tvö herbergi.

Sérhæðir

Víðimelur SÉRHÆÐ M. BÍLSKÚR
Mjög falleg ca. 109 fm. sérhæð ásamt ca. 30 fm.
bílskúr. Sérinngangur, þrjú svefnherbergi,rúmgóð
stofa, fallegt eldhús og baðherbergi. Gengt frá 
svölum í stórann afgirtan garð.  FALLEG HÆÐ Á 
MELUNUM. Verð 39,9 millj.

Kópavogsbraut - jarðhæð
Sérhæð m. útgengi á verönd.: Ca, 134 fm. falleg
jarðhæð í nýlegu fjórbýlishúsi við Kópavogsbraut
í Kópavogi. Íbúðin er hvítmáluð með hvítum hág-
lansinnréttingum og skiptist í 2 svefnherbergi, stofu,
eldhús, baðherbergi, sjónvarpshol, og þvottahús.
Góður sameiginlegur garður og útsýni til sjávar. 

Einbýlishús

Fossvogshæð
Ca. 357 fm. glæsilegt einbýli við Austurgerði sem 
er lokuð einbýlishúsagata. Húsið hefur allt verið
endurnýjað í klassískum stíl og er allur frágangur 
vandaður. Á efri hæð eru rúmgóðar stofur, eldhús,
svefnherbergisálma, bað, gestasnyrting og góð
garðstofa með arni, frá garðstofu er gengið út á
skjólgóðan, stóran pall. Á neðri hæð eru herbergi,
baðherbergi, tómstundarými, bílskúr o.fl. Þar er 
sérinngangur og auðvelt að útbúa séríbúð.
Verð 95 millj.

Reynihvammur-Kópavogi - einbýli
Ca. 207 fm. Gott,  mikið endurnýjað einbýlishús 
með bílskúr á skjólgóðum stað í suðurhlíðum
Kópavogs. Arinn í stofu, 4 svefnherbergi. Einstak-kk
lega skjólgóður staður miðsvæðis á Höfuðborgars-
væðinu. Verð 51,9 millj.

Kirkjugerði 12 - Einbýli Vogum, Vatns-
leysuströnd.
Ca. 142 fm. fallegt einbýlishús m. bílskúr á góðum 
stað Í vogunum. húsið skiptist í 3 svefnherbergi
o.fl., stór bílskúr. Falleg gróin lóð og góður pallur v. 
húsið. Verð 24,9 millj.

Hákotsvör - Álftanesi
Vel skipulagt nýlegt einbýli á einni hæð við
sjávarsíðuna á Álftanesi. Rúmgóðar stofur, 4
svefnherbergi, stór bílskúr. Húsið sem stendur v. 
sjávarsíðuna á sunnan- verðu Álftanesi er með
góðri lóð m. heitum potti. Verð 47,9 millj.

Eikjuvogur - einbýli
Fallegt og vel skipulagt einbýlishús við Eikjuvog.
Arinn hlaðinn úr Drápuhlíðargrjóti í stofu. 4-5 svefn-
herbergi á hæðinni. Möguleiki að innrétta íbúð með
sérinngangi í kjallara. Húsið er samtals um 290 fm.
Tvöfaldur bílskúr. Verð 68,9 millj.

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

Einbýlis og 
raðhúsum í Kópavogi,
Garðabæ, Grafarvogi, Grafar-
holti, ÁRbæ, Breiðholti, teiga-
hverfi og túnum, vesturborg-
inni og á Seltjarnarnesi.
Verðbil 40-140 millj.

Hæðum í Hlíðunum,smáí
búðahverfinu,vesturborginni og
austurborginni, verðbil 30-50
millj.

3ja og 4ra herb. 
íbúðum í Bryggjuhverfi
Grafarvogs, Garðabæ, Hólum,
Bökkum, Seljahverfi, Grafarvogi,
Engihjalla og víðar í Kópavogi.
Verðbil 20-30 millj.

2ja herbergja
íbúðum í Reykjavík,
Kópavogi og Hafnarfirði. Verðbil 
12-25 millj. Íbúðir fyrir eldri bor-rr
gara v. Grandaveg, Aflagranda, 
Skúlagötu, Kleppsveg, Hæðar-rr
garð, Árskóga og víðar. Verðbil 
frá 20-40 millj.

Óskum eftir:
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Páll Þórólfsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 9929

Lára Björg Björnsdóttir
sölufulltrúi
Sími: 841 2333

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

www.miklaborg.is

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

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi
Sími: 822 2307

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

569 7000
Við erum við símann

Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Helga J. Úlfarsdóttir 
löggiltur 
fasteignasali
Sími: 899 2907

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi
Sími: 697  9300

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð 

Einbýlishús á þremur hæðum.

Hús 248,8 fm ásamt 32,9 fm bílskúr.

Auka íbúð 48,5 fm íbúð með sér inngangi. 

Eignin er mikið endurnýjuð  Góð staðsetning. 

Stutt í alla þjónustu. 

Klyfjasel
109 Reykjavík

Verð 49,9 millj. , j

Falleg 2ja herbergja íbúð

Lítið niðurgrafinn kjallari

Hús lítur vel út að utan

Góðar leigutekjur af eign

Reykjahlíð
105 Reykjavík

Verð 22,8 millj. , j

Falleg 4ra herbergja

Endaíbúð

Stór bílskúr

Frábær staðsetning

Baugakór
203 Kópavogur

Verð 39,8 millj. , j

Mjög gott og mikið endurnýjað 128,6 fm ein-

býlishús

Fallegur garður með sólpöllum

Nýlegir gluggar og gler

Sogavegur
108 Reykjavík

Verð 44,0 millj. , j

Glæsileg 130 fm íbúð ásamt stæði í bílgeymslu

Stórar stofur og 3 góð svefnherbergi

Vandaðar innréttingar og viðahaldslétt hús

Stórbrotið útsýni

Kristnibraut
105 Reykjavík

Verð 37,9 millj. , j

Falleg 166,6 fm 5 herbergja íbúð 

Vel skipulögð eign

Rúmgóð barnaherbergi

Lyftublokk

Barnvænt hverfi

Ásakór
200 Kópavogur

Verð 39,9 millj. , j

Frábær staðsetning

Stærð 275,9

6 svefnherbergi

Tvöfaldur bílskúr

Stórihjalli
200 Kópavogur

Verð  54,9  millj. , j

Gott einbýlishús á tveimur hæðum

Húsið hefur verið vel við hadið

Fimm svefnherbergi

Góður pallur með potti

Skipti á Reykjavíkursvæðinu

Háholt
230 Keflavík

Verð 43,0 millj. , j

Góð tæplega 160 fm íbúð á tveimur hæðum

Glæsilegt útsýni i vestur og austur

5 svefnherbergi

Nýlegt eldhús

Veghús
112 Reykjavík

Verð 32,5 millj. , j

258 fm einbýlishús á tveimur hæðum

Efri hæðin 141,7 fm og neðri hæðin 79,7 fm

Bílskúrinn er 38 fm

Gróin lóð

Traðarland 
108 Reykjavík

VerðVerð 73,0 millj.73,3,,0 0 mimim llllj.j. ,,, jj
220220220200220 H Ha HaHa HaHHaaHaffnafnafnafnannf rfrfjrfjrfjrfjrfjrfjrrfjrfrrfjjjörðrðörððrðörðööörðö ðrðrðö ðððuururururruuuu

Verð  45,9 millj., j

Skemmuvegur 6
20000 KóKópavpavoguogurr

Nánari upplýsingar veitir

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

Til sölu nokkur rými í þessu glæsilega húsnæði
urnnýjuð fyrir nokkrum árumEignin var algerlega endu
á hhluta húsnæðisinsLeigusamningar á

Iðnaðarbil 1002,7 fm skiptist í 3 aðskilin rými, 
verð 129,5 millj.

Iðnaðar - og þjónusturými 262,5 fm, 
verð 43,9 millj.

Verslunarrými 264,9 fm, 
verð 43,7 millj.

á ááá annannannannana arrarrarrarrarrarrarrri hi hi hæðæðæð

Stæði í bí bí bílaílageygeyyeeymslmslms uu

Mikið útsýniýý  bæði tilil sjs ávaá r or g til fjallallallalaa E, E, EEsjasjasjas nnn

OpiOpið eð eldhldhdhdddhdhús úsúús úsúsússús ss

ÚÚtgÚtgÚÚÚÚ engengi úi úúúút át át áát át át áát át át át át á tvtvtvtvtvtvtv tvtvt ttt ennenenne ar arr rr svavavavaavalirirlirli  úr úrúúú  stofufufuuf

Glæsileg 166666,2 ,2 ,22,2 22 m² m² m²m²m²²² endenddenda ía íííbúðbúðbúðúðúð 

Skipalón 166



Afhending

febrúar 
2 0 1 4
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 31,9 millj. , j

201 Kópavogur

Glæsileg nýbygging í einstöku  
umhverfi í Kópavogi
Íbúðirnar eru 3ja-4ra herbergja,  
110-150 fm
Gott skipulag og veglegar innréttingar
Fallegt útsýni yfir Garðabæ og golf-
völlinn GKG
Stórar skjólgóðar svalir og stæði í 
bílageymslu

Verð  49,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 7. janúar 17:00 - 17:30

, j

112 R kj íkFallegt, hlýlegt og vel skiiiiipppppppulppppppppppp agt 176fm raðhús á einni hæð
Innbyggður 30 fm bílskúrrrrrrrrrrrrrrrr   
4 svefnherbergi
Verönd framan og aftan vvvvvvvvvvvið hús
Steinsnar frá Korpppppppúlfl sstaðaaaaðaðððaððaðaðaðða golfvelli

112 Reykjavík

Brúnastaðir 11

ý í

Þorrasalir 9-11

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veitir

Lára Björg Björnsdóttir, Sölufulltrúi
lara@miklaborg.is sími: 841 2333

110 Reykjavík

Verð frá 29,9 millj., j

Ferjuvað 1-3

1091109099 ReRReRRRRReeeeReReRRRR ykyykkkkjkjkjkjykkjkk aaaaavvavvívííavavvavvavaavavavvaa kkk

Verð  61,9 millj., j

Melsel
g 4646466,8 88,8 fmFalFallallllFalleglegegleleleleglege t rt rraðhaðhaðha ús sús ús 3434343

AukAuka ía búð á jarðhæð 999997,17,77,1,7,17,1 fm fm fmfm 3ja

TvöTvöfalfaldurd  bílskúrúr

Fráábærær st staðsað etnne ingin  innannannannannnnn hv hvhv hv hv hvhvverferfereeee isiss

Falleg 2ja herbergja íbúð

Stór afgirtur pallur 

Parket á gólfi

Kópavogsbraut
200 Kópavogur

Verð 22,9 millj. , j

Hönnuð af Rut Kára

Vandaðar innréttingar

Svalir í suður

Nýhöfn
101 Reykjavík

Verð 51,9 millj. , j

Frábær staðsetning

Stærð 157 fm

Bílskúr 28 fm

Glæsilegt útsýni

Gnípuheiði
200 Kópavogur

Verð 37,9 millj. , j

Falleg 113 fm 4ra herbergja íbúð

Mikið endurnýjuð að innan sem utan

Gott skipulag og útgengt á suður verönd

Góð staðsettning á sunnanverðu Seltjarnarnesi

Miðbraut
170 Seltjarnarnes

Verð 39,8 millj. , j

Laus straxAfhending

mars
2 0 1 4

TILBOÐ

104 Reykjavík
Fallegt 221,6 fm parhús á vinsælum stað í Laugarásnum 
Tvær íbúðir í húsinu - góðar leigutekjur
90 fm sólpallur og góð útiaðstaða
Eigandi skoðar skipti á ódýrari eign 

Austurbrún 30

Nánari upplýsingar veitir

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

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 7. janúar 17:30 - 18:00

12 fm4ra herbergja íbúðir um 100-1

Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar

Afhent fullbúin án gólfefna.

Traustur verktaki í meira en 30 áár

AfhAfhende ing í mars 22014014

9 af 34 íbúðum óseldar

Verð  39,8 millj. 

OPIÐ HÚS
Miðvikud. 8. janúar 17:00 - 17:30

, j

200200 KóKó Kópavpavoguogurr

mt bílskúr

FFrFráFráFráFrFráF bærbærbærbærbæ st st sstaðsaðsaaðsð etnetne ingin  í suðurhlíðum Kópavogs

EinEinEinEinEEEinEinEinE nsstastastas kt kt kt útsút ýniýn , suður svalir og sama eiginlegur pallur/garður

SérSérérSérSérSérrSér iinin inin ininngangangnng ngngugurr

Verð  4

BjööBjöBjört rt tr og ogogg falf leg 149,8 fm íbúð ásam

Heiðarhjalli 35

gar veitirNánari upplýsing

rg Björnsdóttir,Lára Björ Sölufulltrúi
laborg.islara@mikl sími: 841 2333

Falleg  148 fm 5 herbergja íbúð

Vel skipulögð eign

Velumgengin eign

Getur losnað fljótt

Hjallabraut
220 Hafnarfjörður

Verð 32,3 millj. , j

Falleg kjallaraíbúð 2ja herbergja

Mikið endurnýjuð

Skolp og rafmagnað endurnýjað

Guðrúnargata
101 Reykjavík

Verð 20,9 millj. , j

Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson, Sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: : 697 3080
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Við leitum að ...
2ja – 3ja herbergjaj j gj
2ja herbergja íbúð í Smáíbúðahverfi
Reykjavíkur, 18 milljónir að hámarki.
- Nánari upplýsingar gefur Svan: s:697 9300 eða svan@miklaborg.is

2ja - 3ja herbergja íbúð í 200 Kópavogi.
22 milljónir að hámarki.
- Nánari upplýsingar gefur Hilmar í S: 695-9500 eða 

hilmar@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Reykjavík, hverfi
101 – 107. Verð allt að 22 milljónum.
- Nánari upplýsingar gefur Hilmar í S: 695-9500 eða

hilmar@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð við Sóleyjarima í 
Grafarvogi fyrir eldri konu.
- Nánari upplýsingar gefur Svan: s:697 9300 eða svan@miklaborg.is

2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðum í 
Akrahverfi Garðabæjar.
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

2ja - 3ja herbergja íbúð í 200-201 Kópavogi
fyrir ákveðinn kaupanda.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð s.697-3080 eða david@miklaborg.is

3ja – 5 herbergja íbúðirj gj
3ja – 4ra herbergja íbúð í Grafarvogi,
Grafarholti eða Mosfellsbæ fyrir allt að
25 milljónir. Kostur ef mikið er áhvílandi.
- Nánari upplýsingar gefur Hilmar í S: 695-9500 eða

hilmar@miklaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð með 100% yfirtöku,
helst í Seljahverfi Reykjavíkur.
– Nánari upplýsingar gefur Helga s: 899-2907 eða

helga@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð með háum lánum eða 
hreinni yfirtöku í Reykjavík, hverfum 109 
og 110.
– Nánari upplýsingar gefur Helga s: 899-2907 eða

helga@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð við Grænumýri á
Seltjarnarnesi.
-Nánari upplýsingar gefur Páll: s: 893-9929 eða pall@miklaborg.is

3ja - 5 herbergja íbúð í Reykjavík,
hverfi 105, fyrir ákveðna kaupendur.

- Nánari upplýsingar gefur Hilmar í S: 695-9500 eða
hilmar@miklaborg.is

3ja- 4ra herbergja íbúð í Hlíðunum í 
Reykjavík, 2 svefnherbergi nauðsynleg.
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

jorunn@mikaborg.is

3ja herbergja íbúð í Vesturbæ Reykjavíkur,
kostur ef borðkrókur í eldhúsi er rúmgóður.
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

jorunn@mikaborg.is

4ra herbergja íbúð í Salahverfi Kópavogs með
sér eldhúsi og borðkróki. Bílskúr er kostur.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð s.697-3080 eða david@miklaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð í Grafarholti í 
Reykjavík, kostur ef stæði í bílakjallara fylgir.
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

jorunn@mikaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð í Grafarvogi í 
Reykjavík, kostur ef stæði í bílakjallara fylgir.
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

jorunn@mikaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð í Salahverfi
Kópavogs, kostur ef íbúðin er ofarlega í 
háhýsi.
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

jorunn@mikaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð í Safamýri í 
Reykjavík, kostur ef íbúðinni fylgir bílskúr.
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

jorunn@mikaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð við Háaleitisbraut í 
Reykjavík, kostur ef íbúðin er í fjölbýli.
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

jorunn@mikaborg.is

5 - 6ja herbergja íbúð í Grafarvogi í Reykjavík, 
kostur ef að íbúðinni fylgir bílskúr.
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

jorunn@mikaborg.is

3ja – 4ra herbergja íbúðir miðsvæðis í 
Reykjavík fyrir stórt leigufélag.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur s: 822-2307 eða olafur@miklaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð í Árbænum í 
Reykjavík. Rúmur afhendingartími í boði.
- Nánari upplýsingar gefur Svan: s:697 9300 eða svan@miklaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð á 1. hæð eða í 
lyftuhúsi í Mosfellsbæ.
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð í Hvörfunum í 
Kópavogi
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð í Garðabæ, verð allt að
35 milljónir. Rúmur afhendingartími kemur
til greina.
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð með bílskúr
og góðu aðgengi í fjölbýlishúsi á
höfuðborgarsvæðinu
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Sérbýli og sérhæðirý g
Glæsilegu einbýli á höfuðborgarsvæðinu
í skiptum fyrir 17 herbergja gistiheimili á
landsbyggðinni. Milligjöf möguleg.
– Nánari upplýsingar gefur Helga s: 899-2907 eða

helga@miklaborg.is

Sérbýli á Seltjarnarnesi með 4
svefnherbergjum. Verð að hámarki
60 milljónir.
-Nánari upplýsingar gefur Páll: s: 893-9929 eða pall@miklaborg.is

Rað- eða parhús í Seljahverfi Reykjavíkur í 
skiptum fyrir 4ra -5 herbergja íbúð í sama 
hverfi.
- Nánari upplýsingar gefur Svan: s:697 9300 eða svan@miklaborg.is

Hæð í vesturbæ Reykjavíkur eða
Seltjarnarnesi í skiptum fyrir 3ja herbergja
íbúð í miðbæ Reykjavíkur.
- Nánari upplýsingar gefur Svan: s:697 9300 eða svan@miklaborg.is

Sérhæð með eða án bílskúrs í Reykjavík,
hverfum 105 og 108.
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð eða litlu sérbýli á
Álftanesi
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Stóru einbýlishúsi með möguleika á
aukaíbúð og helst rúmgóðum bílskúr
í Garðabæ, Kópavogi eða Reykjavík, 
hverfum 105, 108, 110, 112, 113.
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Rað-, par- eða einbýlishúsi í Lindahverfi
Kópavogs. Rúmur afhendingartími í boði.
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Rað- eða parhúsi í Akrahverfi Garðabæjar,
sterkar greiðslur og rúmur afhendingartími
í boði.
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Stóru sérbýli á sjávarlóð á Seltjarnarnesi,
staðgreiðsla í boði fyrir réttu eignina,
einnig koma til greina húsin í efstu röð á
Ströndunum á Seltjarnarnesi.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur s: 822-2307 eða olafur@miklaborg.is

Lóð fyrir raðhús, parhús eða lítið
einbýlishús á höfuðborgarsvæðinu.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur s: 822-2307 eða olafur@miklaborg.is

Einbýlishús á einni hæð á Seltjarnarnesi,
rúmur afhendingartími í boði.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur s: 822-2307 eða olafur@miklaborg.is

Raðhús í Brekkuseli, skipti möguleg á 
3ja - 4ra herbergja íbúð í Engjaseli.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð s.697-3080 eða david@miklaborg.is

Atvinnuhúsnæði
200 fm iðnaðarhúsnæði með stórum
innkeyrsluhurðum á höfuðborgarsvæðinu.
-Nánari upplýsingar gefur -Nánari upplýsingar gefur
Davíð s.697-3080 eða david@miklaborg.is

Við erum við símann

MIKLABORG

www.miklaborg.is  

Starfsfólk Mikluborgar óskar  
viðskiptavinum sínum gleðilegs nýs árs 

og þakkar viðskiptin á liðnum árum.



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

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

Holtsbúð  - Garðabæ m. aukaíbúð.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt 312 fm 
einbýlishús á grónum og barnvænum stað í 
Garðabænum. Húsið nánst allt endurnýjað 
að innan. Allt í toppstandi að utan.  3 
baðherb. Parket. 70 fm séríbúð á neðri hæð 
sem að auðvelt er að tengja aðalíbúð. Góður 
tvöfaldur bílskúr. Glæsilegur suðurgarður 
með stórri timburverönd og skjólveggjum. 
Eign í algjörum sérfl. Verð 90 millj. Bárður 
H Tryggvason verður á staðnum s- 896-5221.

Endaraðhús með bílskúr við Kríuás í Ásahverfi

168 fm endaraðhús með bílskúr á góðum 
stað í Ásahverfi Hafnarfjarðar. Á neðri hæð 
er rúmgóður bílskúr með geymslu innaf(sem 
búið er að breyta í herbergi) eldhús, þvot-
tarhús og stofa, á efri hæð eru þrjú góð her-
bergi, opið sjónvarpsrými og baðherbergi.  
Gólfefni eru flísar og parket.  Eign ekki alveg 
fullbúin. Verð 40,9 milj Uppl.gefur Heidar 
í s:693-3356  

Frjóakur - Garðabæ.

Mjög gott vel skipulagt 260 fm. einbýli með 
tvöföldum bílskúr, húsið er nánast tilbúið, 
vandaðar innréttingar, fallegar flísar á 
flestum gólfum,golfhiti, húsið er mjög vel 
staðsett, göngufæri í skóla. Möguleiki að 
taka minni eign upp í kaupverð. V. 95,8m. 
Nánari uppl veitir Ellert 893-4477

Birkiás - skipti möguleg á stærri eign.

Höfum í einkasölu glæsilegt 142 fm, vel 
skipulagt raðhús m. innb. bílskúr á eftirsót-
tum stað í grónu hverfi. Frábært skipulag og 
góð nýting. 3 rúmgóð svefnherb. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni. Glæsilegur stór 
sólpallur í suður með skjólveggjum. Stórt 
upphitað bílaplan. Eigendur leita að 
stærra húsi í Garðabæ.  Uppl. veitir Bárður 
í 896-5221.

Hæðir

Falleg hæð með bílskúr við 

Goðheima

Falleg 5 herb. 162,5 fm hæð á frábærum stað við 
Goðheima í Reykjavík.  Bjartar stofur, rúmgott en-
durnýjað eldhús.  Baðherbergi með flísum og baðkari, 
möguleiki á 4 svefnherbergjum.  30fm bílskúr. Hús í 
ágætu ástandi á frábærum stað í Reykjavík.  Verð 
41,9 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á 
heidar@valholl.is

Hlíðarhjalli - efri sérhæð. Glæsilegt 

útsýni. 

Nýkomin í einkasölu glæsileg 132 fm efri sérhæð 
á frábærum útsýnisstað í Suðurhlíðum Kópavogs, 
ásamt 31 fm stæði í upphitaðri bílageymslu. 3 góð 
svefnherbergi, endurnýjað bað og glæsil. eldhús. 
Suðvestur svalir, þvottaherbergi í íb., sérinngangur 
og fl. Verð 39,9 m. Uppl.veitir Ingólfur Giss. lg.fs. 
896-5222

Kársnesbraut - sérhæð m. aukaíb.+ 

stór bílskúr. 

Falleg velskipul. neðri sérhæð á fallegum útsýnisstað 
í vesturbæ Kópavogs. Hæðin er um 130 fm, auka 
studio íbúð á jarðhæð ca 35 fm og stór 47 fm bílskúr 
með klósetti.  Góðar innréttingar, 3-4 sv.herb. góður 
bakgarður.  Alls 212,5 fm.  Laus fljótlega.  Verð 41,8 
millj. Áhvílandi: Íbúðarlán ca 31 millj. Uppl. veitir 
Ingólfur Giss. lg.fs. S:896-5222.

Efri sérhæð með bílskúr við 

Drápuhlíð.

Í einkasölu falleg 134,8 fm efri sérhæð, af því er 
19,5 fm sérstæður bílskúr.  Hæðin skiptist í tvær 
stofur, tvö herbergi, eldhús og baðherbergi.  Eldhús 
og baðherbergi var endurnýjað fyrir nokkrum árum, 
vönduð gólfefni.  Hæð á frábærum stað í hlíðunum.  
Verð 38,9 milj.  Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Nýbyggingar

Parhús við Aflakór í Kópavogi

Í einkasölu 268 fm parhús á tveimur hæðum við 
Aflakór í Kópavogi.  Möguleiki á séríbúð á neðri hæð. 
Neðri hæð skiptist í fjögur herbergi, bílskúr, baðher-
bergi og geymsla. Efri hæð skiptist í tvö herbergi, 
stofur, baðherbergi og eldhús.  40fm svalir.  Eignin 
skilast tilbúin að utan en að innan er hún tilbúin 
til innréttinga.  Verð 59 milj.  Uppl. veitir Heiðar í 
s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Austurkór 150 fm raðhús á einni 

hæð.

Höfum tekið í sölu 5- raðhús á einni hæð við Aus-
turkór í Kópavogi.  Húsin seljast fullbúin án gólfefna 
á stofu og herbergjum  2-3 svefherbergi eru í húsu-
num sem eru skemmtilega skipulögð.  Verð frá 49,5 
milj. Uppl. um eignirnar veita Heiðar í s:693-3356 
eða á heidar@valholl.is eða Bárður í s:896-5221 eða 
á bardur@valholl.is

4ra herb.

Glæsileg 4ra herb. með bílskúr við 

Ennishvarf í Kópavogi

Í einkasölu glæsilega 155,7 fm efri hæð í fjórbýli með 
fallegu útsýni yfir Elliðavatn.  Íbúðin skiptist í þrjú 
herbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, eldhús og sto-
fur.  Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Stórar suður 
svalir. Bílskúr í bílskúralengju.  Verð 42,5 milj, uppl. 
veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heida@valholl.is.

3ja herbergja

Víðihvammur - bílskúr

Falleg ca. 80 fm, þriggja herb. íbúð  á 2 hæð ásamt 
24 fm bílskúr í fjórbýlishúsi sem byggt var 1994. 
Glæsilegt útsýni. 2 svefnherb. Massift parket. Góður 
sérstæður bílskúr. Laus strax. Frábær staðsetning í 
grónu hverfi. Fallegt útsýni. Góðar svalir.  Verð 26.9 
m. Uppl. veitir Bárður í 896-5221. Hafið samband, er 
alltaf við símann.

Tómasarhagi 16 - laus fljólega.

Opið hús í dag frá kl. 17:30 – 18:30 
Í einaksölu falleg 84 fm þriggja herb. íbúð lítið 
niðurgrafin í fallegu þríbýli. Sérinng. Nýlega búið að 
skipta um þakjárn, skólplagnir og leggja dren undir 
gólfplötu umhverfis húsið. Tvö rúmgóð svefnherb. 
Nýlega uppgert baðherbergi. Nýlegt parket. Björt 
stofa til suðurs. Laus fljóltlega. Verð 28.9 m. Uppl. 
veitir Bárður í 896-5221.

Nýbýlavegur 3ja herb. með 

sérinngangi

Mjög góð 3ja herb. með sérinngangi. Tvö svefnher-
bergi og góð stofa. Endurnýjað baðherbergi og fallegt 
eldhús. Húsið er klætt að utan og snýr íbúðin öll að 
bakgarði. Gróinn garður og sér bílastæði V.23.9 m 
Uppl Sigþór s: 899 9787

2ja herbergja

Nýbýlavegur. mikið áhv.

Góð 55 fm. íbúð á1.hæð í góðu vel staðsettu húsi, 
suður svalir, íbúð er í leigu. 
V.19,2m. áhv. ca.  13 m. við banka. Nánari uppl. 
veitir Ellert 893-4477

Verktakar - Fjárfestar

Höfum tekið í sölumeðferð byggingarframhvæmd sem komin er á stað  

á stór Reykjavíkursvæðinu, um er að ræða rúmar 60 íbúðir ásamt bílageymslu.  

Áhugasamir hafi samband við:  

Heiðar Friðjónsson lögg.fast. í s: 693-3356 eða heidar@valholl.is  

Ingólf Gissurarson lögg.fast. í s: 896-5222 eða ingolfur@valholl.is

www.Valholl.isÁratuga 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

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur  
Davíðsson  
Löggiltur 
fasteignasali. 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir  
s: 866-1515
skrifstofustjóri. 

Garðar  
Kjartansson
Sölumaður
S:853-9779

Ólafur Sævarsson
Sölumaður
S: 820-0303

Sigþór 
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s: 899-9787
Lögg.fast.Sali.
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Valdimarsson 
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Leifur Aðalsteinsson löggiltur fasteignasali        Kristín Sigurey Sigurðardóttir löggiltur fasteignasali 

Vesturbrún - 104 Reykjavík

Stórglæsileg, einstaklega vel staðsett
u.þ.b. 280 fm eign á tveimur hæðum.
Glæsilegt útsýni. 

Eignin er öll nýlega standsett.

Einnig er hægt að kaupa allt húsið.

Heildareignin er um 460 fm.

Nánari upplýsingar veitir Leifur Aðalsteinsson.

Brúnastaðir - 112 Rvk

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

Seilugrandi - 107 Rvík.

2 herbergja íbúð á 
jarðhæð með sér inngangi 
ásamt stæði í bíla-
geymslu.  íbúðin er skráð 
samkvæmt FMR. 56,2 fm 
og stæðið í bílageymslu 
er skráð 30,9 fm samtals 
87,1 fm. V-22,5 millj.

Freyjugata - 101 Rvk

Mjög glæsilega 3 
herbergja íbúð á annari 
hæð á þessum frábæra 
stað í Þingholtunum. 
Íbúðin er öll nýstandsett. 
Eignin skiptist í forstofu, 
2 svefnherbergi, stofu, 
eldhús, baðherbergi og 
sér geymslu í kjallara. 
V-28,5 millj.

Urðarstígur – 101 Rvk

Mjög skemmtegt 80,8 fm 
raðhús á tveimur hæðum 
auk 15,5 fm bakhúss sem 
nýtt er undir þvottahús 
og geymslu.  Eignin 
skiptist í forstofu, stofu, 
eldhús, 2 svefnherbergi, 
fataherbergi innaf öðru, 
snyrtingu, þvottahús og 
geymslu. Sér lóð er aftan 
við húsið. V 38,5 millj.

Hliðsnes - 225 Álftanes

Sjarmerandi  húseign byggð 1938.
Húsið er 136 fm  á tveimur hæðum auk kjallara,
nýstandsett að utan sem innan á vandaðan máta.

Frábær staðsetning við sjávarsíðuna umlukin náttúrufegurð.

Eign sem vert er að skoða.

V-29,7 millj.

Hraunbær - 110 Rvík.

Mikið endurnýjuð 123 fm 
íbúð á 3. hæð (efstu) í 
snyrtilegu fjölbýli. Auka-
herbergi í kjallara. Íbúðin 
skiptist í forstofu/hol, 
3 svefnherbergi, stofu, 
edlhús, baðherbergi, 
þvottahús og auka herb.í 
kjallara, tilvalið til útleigu. 
V-27 millj.

Álfholt - 220 Hfj

Mjög falleg og snyrtileg 
95 fm íbúð með sér 
inngangi á 1. hæð með 
sér verönd í litlu fjölbýli. 
Barnvinsamlegur og góður 
staður. V-22.4 millj.

Baldurgata - 101 Rvk

Mjög skemmtileg 3 
herbergja íbúð í risi. Í 
kjallara er sér 16 fm 
herbergi auk snyrtingar 
og geymslu. Verið er að 
erndurnýja íbúðina en er 
ekki fulllokið. Eignin selst 
í því ástandi sem hún er í 
við skoðun. 

Freyjugata - 101 Rvk

Góð 43,9 fm 2 
herbergja íbúð á jarðhæð 
í litlu tvíbýlishúsi við 
Freyjugötu í Reykjavík. 
V-16,5 millj.

Laugavegur - 101 Rvk

Mjög rúmgóð og falleg 
94,2 fm 3 herbergja íbúð 
á 4 hæð í góðu húsi í 
miðborginni. Rúmgott 
eldhús, tvær samliggjandi 
stofur með fallegri tvö-
faldri hurð, stórt svefn-
herbergi og baðherbergi 
með tengi fyrir þvottavél. 
Í kjallara er sérgeymsla. 
V-30,5 millj

Grettisgata - 101 Rvk

Einstaklega glæsileg 
149,5 fm íbúð á 3. hæð í 
nýuppgerðu húsi. Eignin 
er mjög vel hönnuð með 
tveimur svefnherbergjum, 
baðherbergi með 
hornbaðkari, stórri stofu 
og góðu eldhúsi í mjög 
snyrtilegu húsi. Eignin er 
öll ný standsett og máluð. 
V-49,5 millj.

Fannborg - 200 Kóp

Mjög góð 40,0 fm 
studeóíbúð á 6 hæð. 
Íbúðin er er öll nýstand-
sett. Íbúðin skiptist í 
forstofu með skápum, 
baðherbergi með sturtu-
klefa, eldhús og stofu/
svefnherbergi. Eignin 
er laus til afhendingar. 
V-14,9 millj.

Fannborg - 200 Kóp.

Mjög góð og snyrtileg 
65,8 fm 2 herbergja íbúð á 
fyrstu hæð. Íbúðin skiptist 
í anddyri, svefnherbergi, 
baðherbergi með sturtu, 
eldhús og stofu. Frábær 
staðsetning og stutt í alla 
þjónustu. Eignin er laus til 
afhendingar. V-18,4 millj.

Norðurbakki - 220 Hfj.

Mjög vel skipulögð 
um 140 fm 4 herbergj 
lúxusíbúð á 4. hæð 
í lyftuhúsi. Íbúðin er 
innréttuð á vandaðan og 
smekklegan hátt. Tvennar 
svalir og tvö baðherbergi. 
Sér bílastæði í innan-
gengum bílakjallara. 
Glæsileg eign sem vert er 
að skoða. V-45,8 millj.

Norðurbakki - 220 Hfj.

Glæsilegar 3 herbergja 
íbúðir í vönduðu vel stað-
settu lyftuhúsi. Íbúðirnar 
afhendast fullbúnar en án 
gólfefna að undanskildum 
flísalögðum baðherbergis- 
og þvottahúsgólfum. Sér 
bílastæði í innangengum 
bílakjallara.
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Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

stakfell.is

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

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk 535 1009

Óskum eftir 2-4 herb. íbúð 
í 110, 112, 113 og 270

Óskum eftir íbúðum 
miðsvæðis í Rvk. 

Óskum eftir 2-4 herb. 
íbúðum í Garðabæ

Óskum eftir 2 herb. 
íbúðum í 101

Opið hús miðvikudag 8. jan. kl. 17-18
Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús sem stendur á
942 fm lóð. Húsið er 245 fm og innangengt í bílskur
sem er 27,9 fm. 6 svefnh., stórar stofur og fallegur
garður með verönd og útihúsi. Laust. Verð 59 millj.

Maríubaugur - 109 Rvk
Falleg 141,9 fm, 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð í 
fjölbýli. Svefnherbergin tvö eru parketlögð  og bæði
með fataskápum. Stofa er einnig parketlögð og með
hurð út á suður svalir. Verð 30,9 millj. 

Flúðasel - 109 Rvk
3ja herbergja íbúð í kjallara við Flúðasel. Eignin
skiptist í stofu, eldhús, baðherbergi og tvö svefnher-
bergi. Sameignlegt þvottahús og 5,6 fm geymsla í 
sameign. Verð 17,9 millj.

Sóleyjargata 29 - 101 Rvk - Opið hús á morgun, þriðjudaginn 7. jan. kl. 17-17:30.
Einstakt 400fm. hús á frábærum stað í Þingholtunum. Húsið er í funkisstíl, teiknað af Sigurði Guðmundssyni arkitekt, og skiptist í kjallara,
tvær hæðir og þakherbergi með þaksvölum og glæsilegu útsýni. Hentar vel sem einbýlishús, gistiheimili eða skrifstofur. Góð staðsetning í 
lítilli lokaðri götu í hjarta borgarinnar. Góð bílastæði og stór gróinn garður. Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Austurkór - 201 kóp
160 fm. nýtt endaraðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið afhendist fullbúið án gólfefna, lóð verður grófjöfnuð. Mögul. á fjórum
svefnh.  Glæsilegt útsýni. Eignaskipti möguleg. Verð 59,5 millj.

Þorrasalir - Kóp.
Íbúðir með glæsilegu útsýni til vesturs í kvöldsól-ina
og að Esjunni. Stórar 25 fm svalir. Hægt að yfir-
byggja. Eikarinnréttingar frá AXIS. Tæki frá AEG.
Göngufæri við þjónustu og sundlaug. Stutt í Heið-
mörk ofl. Stæði í bílageymslu. Verð frá 32.7 millj.

Engjasel - 109 Rvk
Góð 90,1 fm íbúð á 3 hæð með svölum auk bílskúrs á
góðum stað við Engjasel í breiðholti. Verð 19,9 millj.
Laus strax.

Bústaðavegur - 108 Rvk
Björt efri sérhæð og ris á góðum stað við Bústaða-
veg. Glæsilegt útsýni. Sér inngangur og falleg lóð.
3-4 svefnherb. og 2 baðherb. Frábær staðsetning.
Verð 28,5 millj.

Víðihlíð - 105 Rvk
Stórglæsilegt og talsv. endurn. 201,5 fm endaraðhús.
Glæsileg lóð með 70 fm palli og garði út frá stofu til
suðurs. Sérsm. innréttingar. Gegnh. parket og nátt-
úrust. á gólfum. 3-4 svefnh., fallegar stofur.
Mögul. að yfirtaka hagstætt lán. Verð 64,9 millj.

Leirubakki - 109 Rvk
Snyrtilega 94 fm 3ja herbergja íbúð með sérinngangi
á jarðhæði í 6 íbúða fjölbýli. Parket og flísar á gólfi.
Verð 25,9 millj.

Furugrund - 200 kóp
Vel skipulögð 86,2 fm 4ra herb. íbúð í lítið
niðurgröfnum kjallara í snyrtilegu fjölbýlishúsi við
Fossvogsdalinn. Þvottahús inn af eldhúsi. Laus strax.
Verð 23,9 millj.

Stigahlíð - 105 Rvk
Glæsilegt 325,4 fm. einbýlishús í rólegri, lokaðri
götu. Stórar stofur, sér hjónasvíta, 4 - 5 svefnh.
Möguleiki á aukaíbúð. Tvöfaldur bílskúr. Gróinn og
fallegur garður, gott útsýni. Stutt í alla þjónustu,
verslanir og góða skóla. Verð 128 millj.

Engihjalli - 200 kóp.
78,1 fm 3ja herb. íbúð á 6. hæð (efstu) í lyftuhúsi.
Stórar svalir. Laus strax. Verð 19 millj.

Klukkurimi - 112 Rvk.
Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á annari hæð með
sér inngangi. Fallegar innréttingar og góð stað-
setning í Grafarvoginum. Laus strax. Verð 23,9 millj.

Furugrund - 200 kóp
83,1 fm 3ja herb. íbúð á 3 hæð í snyrtilegu fjölbýli á
góðum stað í kóp. 69 fm íbúð ásamt 14,1 fm herbergi
í kjallara. Laus strax. Verð 20 millj.

Hólaberg - 111 Rvk
Snyrtilegt og vel staðsett endaraðhús á 2 hæðum
með timburverönd og sér garði. 3-4 svefnh. Snyrtil.
eldhús, þvottahús inn af forstofu. Verð 29,9 millj.

Álfaskeið - 220 Hfj.
Glæsileg og vel við haldið, 5 herb. einbýlishús með
aukaíbúð og rúmgóðum bílskúr. Falleg lóð og góð
staðsetning Frá stofu er gengið út á fallega lóð sem
er bæði hellulögð og með grasi. Á jarðhæð er sér
íbúð með sér inngangi. Verð 56,5 millj.

Hörðukór - 203 kóp
109,7 fm 3ja herb íbúð á  7. hæð ásamt stæði í  bíla-
geymslu í nýlegu lyftuhúsi. Parket og flísar á gólfum.
Snyrtileg eign með útsýni. Laus strax. Verð 32 millj.

Lómasalir - 201 kóp.
102,6 fm 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð ásamt
stæði í bílageymslu í góðu lyftuhúsi við Lómasali í 
Kópavogi. Þvottahús innan íbúðar. Parket og flísar á
gólfum. Laus strax. Verð 28,9 millj.

VATNSSTÍGUR - 101 REYKJAVÍK

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á þriðju og efstu hæð í lyftuhúsnæði ásamt stæði í 
bílageymslu. Stórglæsilegt útsýni til norðurs frá stofu, svefnherbergi og eldhúsi.

• Svalir til suðurs.

• 2 baðherbergi.

• Þvottahús innan íbúðar og gott skápapláss. 

• Parket og flísar á gólfi.

• Laus strax.

Verð: 69,5 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Óskum viðskiptavinum  
okkar nær & fjær  
gleðilegs nýs árs.



Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

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

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

Stofnuð 1983

Mánastígur - Hf. - Einstök staðsetning
Einstök húseign og staðsetning. Höfum fengið í einkasölu glæsilegt
og virðulega húseign á þremum hæðum með innbyggðum bílskúr
samtals 330 fm. Tvímælalaust eitt allra fallegasta steinhús
bæjarins. Einstök staðsetning í hrauninu. Jaðarlóð, í göngufæri við
lækinn, miðbæinn, skóla og fleira..Verðtilboð.

Hlíðarbyggð – Gbæ. - Raðhús
Mjög gott endaraðhús með innbyggðum bílskúr samtals um 190 fm.
á fjölskylduvæna stað. Eignin er góðu ástandi töluvert endurnýjuð
og er vel staðsett neðst í botnlanga. Eignin skiptist í forstofu, hol,
stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, gang, þrjú herbergi, baðherber-
gi, aukaherbergi með baði, geymslu, þvottahús og bílskúr. Fallegar
innréttingar og gólfefni. Glæsilegur garður. Verð  52,9 millj.

Óttuhæð - Garðabær - Einbýlishús
Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft einbýlishús með innbyggðum
stórum tvöföldum jeppabílskúr samtals stærð ca. 320 fm. Húsið
stendur á frábærum stað innst í botnlanga. Góð aðkoma og næg
bílstæði. Mjög fallegur garður með heitum potti og pöllum. Eign í 
sérflokki. Verð 98 millj. Allar nánari upplýsingar veitir Helgi Jón
sölustjóri s. 893 2233.

Norðurtún - Einbýli - Garðabæ. (Álftanesi)
Nýkomið sérlega fallegt mikið endurnýjað einbýli með góðum bíl-
skúr samtals 190 fm. en aiuk þess er nýr glæsilegur garðskáli. Fimm
svefnherbergi, tvö baðherbergi. Glæsilegt nýtt eldhús. Hús í mjög
góðu ástandi utan sem innan, glæsilegur garður. Verð 49 millj.

Mosabarð - Hf. - Einbýlishús
Nýkomið sérlega fallegt mikið endurnýjað einbýli á einni hæð 145
fm. auk bílskúr 32 fm samtals 177 fm. Mjög fallegt eldhús með
nýlegri innréttingu og tækjum (2006), gaseldavél, flísar á gólfum. 
Mjög fallegt baðherbergi, hornbaðkar, gluggi, flísar í hólf og gólf,
nýleg tæki, innrétting. 5 svefnherbergi. Húsið er mikið endurnýjað
m.a. innréttingar, gólfefni (parket og flísar). Verð 41.5 millj.

Suðurgata -  Hf. -  Einbýli
Höfum fengið í einkasölu þetta fallega virðulega steinhús 233 fm.
Húsið er vel staðsett og er á þremur hæðum. Það er teiknað af
Einari Sveinsyni Arkitekt, samliggjandi stofur og m.a. er 7 herbergi
í húsinu, möguleiki á aukaíbúð. Mjög skjólsæll og fallegur garður.
Verð 55 millj.

Hraunás  - Garðabær - Einbýli 
Glæsilegt vel staðsett einbýlishús á frábærum útsýnisstað í Ásah

ý
-

verfi í Garðabæ. Húsið er skráð samkvæmt fmr 302,9 fm á tveimur
hæðum, þarf  af bílskúr 40,6 fermetrar. Einstaklega fallegt óhindrað
útsýni er úr húsinu að Bessastöðum , Snæfellsjökli og víðar. Glæ-
silegur verðlaunagarður. Eign í sérflokki. Glæsilegar innréttingar og
gólfefni. Verð 128 millj. Uppl. veitir Þorbjörn Helgi gsm 8960058.

Erluás - Hf.  - Raðhús
Nýkomið glæsilegt endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr samtals 162,4 fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Sérsmíðaðar innréttingar í öllu húsinu.Þrjú góð svefnherbergi. Tvö
flísalögð baðherbergi. 30 fm. útsýnissvalir. Glæsileg verönd og
hellulagt bílastæði. Vönduð og góð eign.
Verð 45 mill. Upplýsingar gefur Hilmar Bryde s. 892 9694.

Gleðilegt nýtt ár!

Ellert       661 1121  
                         Löggiltur fasteignasali 

Árni      570 4800
                           Viðskiptafræðingur 

 

Aðalsteinn      690 2323 Katrín      570 4800Sveinbjörn       892 2916
                                                       Löggiltur fasteignasali 

Halldór      693 2916 Hafrún      570 4800

Fasteignasala    Grensásvegur 13      2. hæð  108 Rvk.      sími: 570 4800      gimli.is

  Traust þjónusta í 30 ár

VERÐ:  29,8 millj.    

asteignas lala   GGrenFa  2. hhæðð  110808 R R kvk.    

  

n ásásvegur 13     0      gi lmlii.iis ísí imi: 570 4800

Vorum að fá í sölu gott 300 fm tveggja 
íbúða hús, á fallegum útsýnisstað í Mos-
fellsbæ. Efri hæð: Falleg 4ra herb. íbúð 
með stórum bílskúr. Neðri hæð: 4ra herb. 
íbúð með sérinngangi. Góðar innréttingar. 
Parket, flísar og teppi á gólfum. Húsið 
er laust. 

273 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
ásamt innbyggðum bílskúr. Neðri hæð: 
Anddyri, þvottaherbergi. Geymsla. Þrjú 
svefnherbergi. Efri hæð: Stofur með 
suðursvölum. Þrjú svefnherbergi. Góðar 
innréttingar. Flísalagt baðherbergi.  
LAUS STRAX. 

Falleg sex herbergja 163 fm íbúð á  
tveimur hæðum auk 25 fm bílskúrs.  
Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Tvö bað- 
herbergi. Björt og rúmgóð stofa með 
vestursvölum. Eldhús með hvítri innrétt- 
ingu. Þvottahús innan íbúðar.   
Laus strax. 

Vorum að fá í einkasölu fallega 175 fm 
4ra herb. íbúð með sérverönd og bílskúr. 
Þrjú stór svefnherbergi og stór og björt 
stofa með suðurverönd. Fallegar innrét-
tingar. Tvö baðherbergi. Parket og flísar á 
gólfum. Bílskúr fullbúinn.  

Vorum að fá í einkasölu fallega 3ja 
herb. íbúð á 2. hæð í fjölbýli á þessum 
eftirsótta stað í Smáranum Kópavogi.  
Tvö stór herbergi og björt og rúmgóð 
stofa með suðaustursvölum. Góðar  
innréttingar. Dúkur og flísar á gólfum. 

102,6 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
góðu lyftuhúsi við Lómasali í Kópavogi. 
Björt stofa með útgengi á vestursvalir. 
Eldhús með góðri innréttingu. Flísalagt 
baðherbergi, með baðkari og innréttingu. 
Tvö svefnherbergi með skápum. 

Rúmgóð 3ja herb íbúð á 2.hæð með 
sérinngangi af svölum. Tvö svefnherbergi 
með skápum. Flísalagt baðherbergi, tengi 
fyrir þvottavél. Góðar innréttingar. Björt 
stofa með suðursvölum. Parket og flísar á 
gólfum. Laus strax. 

Vorum að fá í sölu 3ja herbergja íbúð á 3. 
hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðinni fylgir herbergi 
í kjallara. Stofa með útgangi á suðursvalir. 
Eldhús með upprunanlegri innréttingu. 
Tvö herbergi, annað með skáp. Flísalagt 
baðherbergi, með baðkari. 

3ja herbergja 76 fm íbúð á 3. hæð í fjöl-
býlishúsi. Tvö svefnherbergi og er skápur 
í öðru þeirra. Stofa með austursvölum. 
Flísalagt baðherbergi með baðkari.  
Upprunanleg innrétting í eldhúsi. Eignin 
er laus nú þegar, ekkert áhvílandi. 

60,6 fm 3ja herbergja íbúð í kjallara 
í þríbýlishúsi með sérinngangi. Ágæt 
stofa. Tvö svefnherbergi, annað frekar 
lítið. Eldhús með góðri innréttingu. Lítið 
baðherbergi með sturtu. Eignin er laus nú 
þegar, ekkert áhvílandi. 
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Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Óskum viðskiptavinum okkar 
og landsmönnum öllum 

farsældar á nýju ári. 
Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Helgi Jónsson 
sölufulltrúi

 Nóatún, 3ja herb. + ris  Básendi Rvk, hæð og bílskúr. 

 Steinhella 17 A Hafn. – til leigu Furugrund Kóp. 4-5 herb. 

70,7 fm 3ja herbergja risíbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi við 
Nóatún í Reykjavík. Íbúðin er skráð 54,6 fm og geymsla 
16,1, samtals 70,7 fm auk þess eru óskráðir  6,8 fm í risi.  
 
Verð kr. 19,5 millj.   
Uppl. veitir Runólfur á Höfða s. 892 7798. 

4ra herb. 111,4 fm. íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi með 
sér inngangi, ásamt frístandandi 30,4 fm. bílskúr,  
alls skráð 141,8 fm.   
 
Verð 33 millj.  
Uppl. veitir Runólfur á Höfða s. 892 7798. 

Til leigu 330 fm rými í nýlegu húsi. 
Möguleiki að fá fleiri eignarhluta leigða í húsinu. 
 

Laust strax. 
 
Uppl. Ásmundur á Höfða s. 895 3000

Góð 113 fm 4-5 herb. íbúð á jarðhæð í góðu stigahúsi  
við Furugrund í Kópavogi. Þvottahús innan íbúðar.  
 
 Verð kr. 29 millj.   
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TIL SÖLU                      Barðastaðir 7, 112 Reykjavík

Hér er frábært tækifæri til að búa í 
annari íbúðinni og leigja hina frá sér.  
Laus við kaupsamning. 

Ingólfur Ingvarsson sími: 893-7806  ingolfur@midbaer.is 
 
Kristbjörn Sigurðsson löggiltur fasteignasali

- Neðri sérhæð í góðu bakhúsi 
sem í dag eru tvær íbúðir! 
 
Annarsvegar 60,8 fm endurnýjuð  2013 að 
flestu eða öllu leiti
Hinn hlutin er skráður 33 fermetrar. Þar er  
ný standsett studioíbúð með sérinngangi. 
Samtals 93,5fm.  

Bergstaðastræti

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800

gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

FAGMENNSKA – REYNSLA – METNAÐUR

LJÓSAKUR 6 og 8, GARÐABÆ. 22 af 24 íbúðum seldar
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. JAN.  MILLI KL. 17.30- 18.00.
Tvær 3-4 herbergja íbúðir eftir. Í hverju húsi eru sex íbúðir og geymslur í  
kjallara. Sérinngangur. Fallegar íbúðir  sem taka á móti þér björtar og hlýlegar, 
með hátt til lofts og stórum gluggum. Veglegar svalir bjóða þér út að horfa 
suður yfir Garðabæ. Lausar strax. 
 Verð 38,9 millj. 

Brekkubyggð 79, Garðabær
58,7 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð/kjallara í tvíbýlishúsi við Brekkubyggð 
í Garðabæ. Íbúðin er skráð 58,7  þ.m.t. geymsla. Stór timburverönd með 
skjólveggjum. Íbúðin í heild þarfnast lagfæringa. 
Laus strax.  
 
Verð 17,9 millj

Hofakur 3 Garðabæ
PANTIÐ SKOÐUN – LYKLAR Á SKRIFSTOFU.
Falleg 76,2 fm 2ja herb íbúð á  2. hæð ásamt stæði í  bílageymslu í nýlegu 
lyftuhúsi. Flott útsýni. Íbúðin er skráð 63,7 fm og geymsla í kjallara 12,5 fm, 
samtals 76,2 fm. Laus strax.   
 
Verð 28 millj.

Asparás 10, Garðabæ.
PANTIÐ SKOÐUN – LYKLAR Á SKRIFSTOFU
Snyrtileg og góð 96,3 fm 3ja herb íbúð á fyrstu hæð í góðu fjórbýlishúsi við 
Asparás í Garðabæ. Íbúðin er skráð 88,5 fm, geymsla á hæð er  7,8 fm,  
samtals 96,3 fm. Góð verönd og gott útsýni. Laus strax.  
 
Verð 31 millj. 

Strikið 8 , Garðabær
Mjög góð íbúð á 4. hæð (efstu hæð) í fjölbýli fyrir eldri borgara í Sjálandi í 
Garðabæ. Hátt til lofts í stofu, flísalagðar svalir með svalalokun. 
Íbúðinni fylgir stæði í bílskýli. Laus strax.   
 
Verð 42,9 millj.

Melás 10 Garðabær
Snyrtileg 60,3 fm 3ja herb íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýlishúsi við Melás í 
Garðabæ. Timburverönd með skjólveggjum. Íbúðin þarfnast lagfæringa.  
Laus strax.  
 
Verð 17,9 millj. 

OPIÐ HÚS

Laus strax 

Laus strax 

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

TIL SÖLU GÓÐAR EIGNIR Í  
GARÐABÆ TIL AFHENDINGAR  

VIÐ KAUPSAMNING.

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ís

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS
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BÍLAR &
FARARTÆKI

VW Up! take. Árgerð 2013, ekinn 27 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.790.000. 
Rnr.191787.Flott kaup!!! Bílabankinn 
588-0700

SKODA Roomster style. Árgerð 2007, 
ekinn 100 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.390.000. Rnr.107902.Möguleiki á 
100% láni Bílabankinn 588-0700

FORD Transit 14 manna. Árgerð 2007, 
ekinn 129 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.600.000. Rnr.107904.
Bílabankinn 588-0700

VW Passat comfortline diesel. Árgerð 
2005, ekinn 197 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.490.000. Rnr.104081.Möguleiki 
á 100% láni Bílabankinn 588-0700

FORD econoline e350. Árgerð 2006, 
ekinn 56 Þ.MÍLUR, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 10.890.000. Rnr.106933.Einfalt 
að breyta í hópferðabíl Bílabankinn 
588-0700

SKODA Octavia ambiente combi 4x4. 
Árgerð 2012, ekinn 44 Þ.KM, dísel, 
6 gírar. Verð 4.090.000. Rnr.107643.
Bílabankinn 588-0700

TOYOTA Hilux double cab d/c, sr. 
Árgerð 2008, ekinn 158 Þ.KM, dísel, 
5 gírar. Verð 4.350.000. Rnr.105760.
Bílabankinn 588-0700

TOYOTA Land cruiser 100 disel. 
Árgerð 2002, ekinn 210 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.890.000. 
Rnr.107738.Bílabankinn 588-0700

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16

www.bilabankinn.is

VW Transporter kasten langur lwb. 
Árgerð 2007, ekinn 101 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 2.480.000. Rnr.155850.

TOYOTA Hiace 2wd 2wdi stuttur. 
Árgerð 2001, ekinn 215 Þ.KM, bensín, 
5 gírar. Verð 300.000. TILBOÐ 
Rnr.155779.

M.BENZ 412d. Árgerð 1998, ekinn 
260 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.250.000. Rnr.155775.

CITROEN Berlingo sendibíll. Árgerð 
2004, ekinn 166 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 590.000. með vsk Rnr.155744

RENAULT Kangoo express. Árgerð 
2003, ekinn 146 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 590.000. Rnr.155810.

MERCEDES-BENZ Sprinter 316ngt. 
Árgerð 2012, ekinn 22 Þ.KM, bensín 
og metan 6 gírar. Verð 5.590.000. 
Rnr.155849.

VW Transporter kasten langur. 
Árgerð 2008, ekinn 152 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.720.000. 
Rnr.155813.

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk

Sími: 567 0333
Okkur vantar bíla á skrá og í 

stæði
www.jrbilar.is

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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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
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KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

VANTAR ALLAR GERÐIR BÍLA Á SKRÁ 
OG Á STAÐINN!!, Komdu til okkar, 
sendu okkur mail á 100bilar@100bilar.
is eða hringdu í síma 5179999, 
Skráðu bílinn frítt hjá okkur. Kíktu á 
www.100bilar.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

toyota corolla árg ‚00 til sölu 
skoðaður ‚14 góður bíll-þarfnast smá 
lagfæringar. S.694-7179

BENZ 230E ÁRG 93
Mjög góður bíll úr dánarbúi. S. 
8974230 - Þröstur

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST 
Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 

eða sendu sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Lyftarar

Til sölu Toyota 3500 lyftari árgerð 
2005. Allur ný yfirfarinn. Lyfta ehf 
Upplýsingar í síma 892 7512

 Varahlutir

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra 
varahluta í Subaru, Skoda, Suzuki, 
Nissan, Opel, Wolkswagen, Kyron, 
Mitsubishi, Honda, Peugeot, Renault, 
Ford Escepe. Uppl. á Smápartar.is eða 
í s. 567 5040/ 7785040

 Viðgerðir

Plexiform og bólstrun Dugguvogi 11 
Viðgerðir og bólstrun með leðri, taui 
eða leðurlíki á bílsæti og húsgögnum. 
S. 5553344, opið kl. 9-16.

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

VANTAR ÞIG PÍPARA ?
Getum bætt við okkur verkefnum, 
viðgerðir, viðhald og nýlagnir. Vönduð 
vinnubrögð. Tilboð/tímavinna. Uppl. í 
s. 869 4808 Heimslagnir ehf.

 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.

 Bókhald

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

 Málarar

MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 868 5171 
& egillsverris@gmail.com

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.

 Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. 

 S. 896-5778.

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla. 
S. 867 7753.

 Tölvur

Allar almennar tölvuviðgerðir og 
vírushreinsanir. Kem á staðinn. S. 699 
6735 Baldvin.

 Spádómar

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.

Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 ( við 
Austurvöll ), Verið velkomin

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSBYGGINGA

 SJÁ NÁNAR Á: WWW.
VIDUR.IS

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

 Ýmislegt

Lagerrekkar til sölu sirka 35lm, 2 m 
háir. Verð tilboð. S.8967021

HEILSA

 Heilsuvörur

Ég náði árangri með Herbalife. Frítt 
lífsstílsmat. Rannveig 862 5920, 
rkbald@simnet.is

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

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

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 45.000 á mán. Rent 
a room price from 45.000 kr 

per month
gsm 824 4535

leiga@leiguherbergi.is

Studió/herbergi með baði til leigu 
í hfj. Studio apartment for rent in 
hafnarfjörður. S 899-7004.

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.

þrjár íbúðir á svæði 105, 70fm , 35 
fm & 15fm. Leigðar út með öllu fyrir 
fólk á ferðalagi. S. 6934848/8982866. 
facebook.com/apartmentreykjavik

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

MOSFELLSBAKARÍ 
- REYKJAVÍK - 
HLUTASTARF

Leitum að þjónsutulunduðum 
einstakling til starfa í verslun 
okkar að Háaleitisbraut 58-60 

vinnutími frá kl. 9-13 virka 
daga og einn dag aðra hverja 
helgi. Viðkomandi verður að 
vera snyrtilegur, glaðlyndur 
og íslensku mælandi. Einnig 

vantar helgarstarfsmann sem 
uppfyllir sömu kröfur.

Áhugasamir geta fyllt út 
umsókn á: 

www.mosfellsbakari.is
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Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn býður upp á margskonar
afþreyingu auk gífurlegs úrvals frétta. Vefurinn er léttur og
skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að finna það
efni sem leitað er að.“
 

BESTI FRÉTTA- OG
AFÞREYINGARVEFURINN 

Minna að fletta
meira að frétta
Frábært úrval afþreyingar, ferskar fréttir, 
fjölbreytt efnisval, myndrænt viðmót og 
færri flettingar. 

Þess vegna var visir.is kosinn besti frétta- 
og afþreyingarvefur ársins á Íslensku 
vefverðlaununum 2012.

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Save the Children á Íslandi
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Sinfóníuhljómsveit Íslands í Hörpu

Peter GGuth hljómsvveittaarrstjjóórii
Hannaa Dóra Sturluudóttttiir oggg   
Gissur Páll Gissuraarsoonnn einnssöööngggvvvaarraar

Árlegir Vínartónleikar Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands eru vinsælustu tónleikar hljóm-
sveitarinnar. Tónleikarnir eru fyrir mörgum 
ómissandi upphaf á nýju ári enda einkenna 
glæsileiki og gleði Vínartónlistina. 

Einsöngvarar eru þau Hanna Dóra og Gissur 
Páll sem eru landsmönnum að góðu kunn. 
Hljómsveitarstjóri er Peter Guth, einn fremsti 
túlkandi heims á tónlist Strauss feðga. 

Tryggðu þér miða og taktu vel á móti nýju ári. 
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Takk fyrir 
boðið, 
maður!

Það sakar ekki að 
sleppa frá konunni, 

börnunum og lútfisk-
inum nokkrum sinnum 

yfir hátíðirnar!

Þú bjargaðir lífi 
mínu! Ég vona að þú 
bjóðir okkur á hvern 
einasta leik héðan 

í frá! 

Skál fyrir því! Nú 
búum við okkur 
undir maraþon 
af yndislegum, 

enskum fótbolta!

Fótbolta? Já, Ívar … 
fótbolta!

Þetta 
verður 

dálítið sárt …

Ég veit hvað 
ég hefði átt 

að vera á 
Hrekkjavökunni!

Hvað?

Uppvakningur! Þú hefðir getað látið 
líta út fyrir að opið sár 
væri á höfðinu mínu og 

að heilinn í mér væri 
hangandi niður á bak!

Jæja, það kemur ár 
eftir þetta ár.

Flýtum okkur! 
Förum í 

búningaversl-
unina á meðan 
maðkarnir eru 

enn til sölu!

„Ekki liggja uppi í rúmi nema þú getir þénað 
peninga í rúminu.“

George Burns

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

LÁRÉTT
2. eyja í asíu, 6. tímabil, 8. stroff, 9. 
meðal, 11. tveir eins, 12. hökutoppur, 
14. taka ófrjálsri hendi, 16. kvað, 17. 
nasaop, 18. siða, 20. grískur bókstafur, 
21. dæld.
LÓÐRÉTT
1. elds, 3. frá, 4. vitsmunamissir, 5. 
sigað, 7. heimilistæki, 10. lengdarmál, 
13. litningar, 15. heimsálfa, 16. frost-
skemmd, 19. tvíhljóði.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. java, 6. ár, 8. fit, 9. lyf, 11. 
tt, 12. skegg, 14. stela, 16. ku, 17. nös, 
18. aga, 20. pí, 21. laut. 
LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. af, 4. vitglöp, 
5. att, 7. ryksuga, 10. fet, 13. gen, 15. 
asía, 16. kal, 19. au.

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út 
í reitina þannig að í hverjum 
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. 
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.

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

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

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

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

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

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

Garry Kasparov tefldi nýlega á 
fjöltefli í Oman. Þar vann alla 19 
andstæðinga sína. Einni skákinni 
hefði getað lokið glæsilega.
Svartur á leik

21. Dxf7!!. Ef 21...Bxf7 þá 22. Re4# 
Andstæðingur hans tefldi því miður 
skákina ekki alveg nógu nákvæmt 
og gaf Kasparov ekki möguleika á 
þessum snotra leik, lék af sér fyrr. 
Kasparov verður á Íslandi 9.-11. mars 
nk.
www.skak.is Atkvöld hjá GM Helli 
í kvöld.
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  Contemporary 
Dans

Hannes
Þór

Byrjum
6. janúar

Inga
Maren

Skeifan 19
(við hliðina á Myllunni)
Einar 899 6005

Kleppsvegur 152
(við hliðina á versluninni Adam og Evu)
Jóhann & Ragnar 690 7424

SKOÐAÐU VIDEO AF FLUGELDUNUM Á HEIMASÍÐU OKKAR WWW.FLUGELDAR.COM

Vitinn, Oddeyrarbryggju
(við Eimskip)
Steinar 694 9021

Fjölskyldupakkar

Rekettur

Skotkökur
Blævængskökur

Smádót

Opið í dag þrettándann kl. 12-20

pakkar
BlævængskökurBB rB

ALLT Á 

HÁLFVIRÐI!!

n Od

Sölustaðir okkar eru:

Ástin blómstraði ekki hjá öllum á 
nýliðnu ári og voru mörg pör sem 
ákváðu að fara hvort í sína átt-
ina enda ástarloginn slokknaður.
Skilnaðurinn sem kom hvað mest 
á óvart var hugsanlega þegar 
leikarinn Orlando Bloom og fyrir-
sætan Miranda Kerr tilkynntu 
að þau væru hætt saman en þau 
eiga saman soninn Flynn sem er 
tveggja og hálfs árs. Orlando og 
Miranda giftu sig árið 2010 og 
virtist allt leika í lyndi hjá parinu.
Það kom engum á óvart þegar 
sjarmörinn George Clooney og 
Stacy Keibler hættu saman en 
George er þekktur fyrir að skipta 
ört um kærustur.

Ætli umtalaðasti skilnaður-
inn sé ekki þeirra Nigellu Law-
son og Charles Saatchi en mynd-
ir af Charles með kyrkingartak 
á Nigellu á veitingastað skóku 
heimsbyggðina. - lkg

Skilnaðaralda í Hollywood 2013
Árið var ekki mjög gæfuríkt fyrir þessi Hollywood-pör og dó ástin víða.

NIGELLA LAWSON OG CHARLES 
SAATCHI  Gift í tíu ár. 

MILEY CYRUS OG LIAM HEMSWORTH
 Saman í fjögur ár.

GEORGE CLOONEY OG STACY 
KEIBLER  Saman í tvö ár.

ORLANDO BLOOM OG MIRANDA 
KERR  Gift í þrjú ár.

RYAN SEACREST OG JULIANNE 
HOUGH  Saman í tvö ár.

KHLOE KARDASHIAN OG LAMAR 
ODOM  Gift í fjögur ár.
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Listkennsludeild Listaháskólans 
býður uppá námskeið á 
meistarastigi fyrir starfandi 
listgreina kennara og listafólk 
sem vill sækja sér símenntun.

– Listmeðferð í námi
– Rytmaspuni og  

kroppaklapp
– From studio to  

classroom

– Barna- og unglingakór
– Aðferðir leiklistar  

í kennslu
– Manngert umhverfi  

og menningarlæsi

Allar nánari upplýsingar um námskeiðin,  
og umsóknareyðublað er að finna á lhi.is

OPIN NÁMSKEIÐ 
Í LIST  KENNSLU-
DEILD 

NÁMSKEIÐ Á VORMISSERI 2014

Verkið er byggt á tveimur sögum 
eftir Jakobínu Sigurðardóttur, ann-
ars vegar smásögu sem heitir Lífs-
hætta og birtist í Sjö vindur gráar 
árið 1970 og hins vegar skáldsög-
unni Í sama klefa frá 1981,“ segir 
Þórey Sigþórsdóttir leikkona, 
spurð um útvarpsleikrit hennar 
Lífshættu sem frumflutt verður í 
Bíói Paradís á morgun. „Að mestu 
leyti er þetta texti Jakobínu, enda 
er það mjög flottur texti, en ég 
raða honum upp á nýtt og bæti inn 
í nokkrum atriðum.“

Lífshætta byggist upp á tveimur 
samtölum tveggja kvenna, annars 
vegar kvenna sem þekkjast ekki 
neitt en ná góðu sambandi og hins 
vegar æskuvinkvenna sem upp-
götva að þær eru eiginlega hættar 
að þekkja hvor aðra og ná engum 
tengslum. Þórey segist hafa viljað 
skoða þessi samskipti meðal annars 
út frá því sem komi fram í samtöl-
um kvennanna um þrár og drauma 
sem aldrei urðu að veruleika og 
eins því hvort það að þekkja ein-
hvern sé endilega forsenda þess 
að ná góðum tengslum. „Verk-
ið átti upphaflega að heita „Ef, 
ef aðeins, aðeins ef“ enda er það 
sterkt element í samtölum að þær 
velta því fyrir sér hvað hefði gerst 

ef þær hefðu sagt eða gert hlutina 
öðru vísi.“

Það vekur athygli að Jakobína 
sjálf er skrifuð fyrir einu hlut-
verkanna, hvernig bar það að? 
„Það vildi svo skemmtilega til að í 
sumar var ég að vinna í handritinu 
og sá þá að það var verið að endur-
flytja upplestur hennar á Í sama 
klefa í útvarpinu. Þá datt mér í 
hug að kannski væri hægt að nota 
hana sem persónu í verkinu, fór að 
hlusta og fékk síðan upptökuna frá 
útvarpinu. Fyrst reyndi ég að klippa 
eitthvað saman sjálf og sá að þetta 
gæti alveg gengið. Um leið og ég 
var svo komin með Einar Sigurðs-
son tæknimann með mér varð þetta 
bara mjög eðlilegt og ég stóðst ekki 
mátið að leika á móti henni. Höf-
undur þessa verks hittir sem sagt 
höfund upphaflega verksins og þær 
ræða saman.“

Frumflutningur í bíósal, hvers 
vegna? „Útvarpsleikhúsið hefur 
stundum verið með lokaðan flutn-
ing fyrir aðstandendur leikritanna 
í bíósal en mig langað svolítið að 
reyna að nálgast annan hlustenda-
hóp en vanalega hlustar á Rás 1. 
Þetta er lokaverkefnið mitt í MA-
námi í hagnýtri menningarmiðlun 
og mig langar jafnvel að vera með 

viðhorfskönnun hjá áhorfendum 
og sjá hvernig þetta mælist fyrir. 
Kannski er þetta tilraun með nýtt 
form, að sitja í myrkum bíósal með 
hóp af fólki og bara hlusta.“

Auk þeirra Jakobínu og Þóreyj-
ar eru leikendur í Lífshættu þau 
Halldóra Rósa Björnsdóttir, Elva 
Ósk Ólafsdóttir, Gunnar Hansson 
og Kristín Erna Úlfarsdóttir. Einar 

Sigurðsson sá um hljóðvinnslu og 
Viðar Eggertsson er framleiðandi 
fyrir hönd RÚV.

Húsið verður opnað klukkan hálf 
fimm og flutningur leikritsins hefst 
rétt fyrir fimm í sal 2. Flutningur-
inn tekur um eina klukkustund og 
allir eru velkomnir meðan húsrúm 
leyfir. Aðgangur er ókeypis.

 fridrikab@frettabladid.is 

Leikur á móti látnum
höfundi verkanna
Lífshætta er nýtt útvarpsleikrit eft ir Þóreyju Sigþórsdóttur sem frumfl utt verður í Bíói Paradís á morgun. 
Verkið er frumfl utt í bíósal því Þóreyju langaði til að nálgast annan hlustendahóp. Lífshætta er byggð á 
tveimur sögum Jakobínu Sigurðardóttur og Jakobína sjálf er meðal leikenda, þótt látin sé fyrir þó nokkru. 

LÍFSHÆTTA  Útvarpsleikrit Þóreyjar er byggt á sögum eftir Jakobínu Sigurðardóttur 
og samskipti kvenna eru í brennidepli. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL    

BÆKUR  ★★★★ ★

Bara börn
Patti Smith  
Þýðing: Gísli Magnússon
SALKA

Ástarsaga þeirra Patti Smith og 
Roberts Mapplethorpe er engin 
venjuleg ástarsaga eins og glöggt 
kemur fram í sjálfsævisögu Patti, 
Bara börn, sem komin er út í 
íslenskri þýðingu Gísla Magnús-
sonar. Patti rekur sögu þeirra frá 
því þau hittust í New York seint á 
sjöunda áratug síðustu aldar og 
þar til Robert deyr úr alnæmi árið 
1989. Þrátt fyrir að hann uppgötvi 
að hann sé samkynhneigður og 
hún eigi í mislöngum og misalvar-
legum samböndum við aðra karl-
menn slitna aldrei tengslin á milli 
þeirra og sú ást sem þau bera hvort 
til annars lýtur engum venjulegum 
skilgreiningum. Þau eru elskendur, 
systkin í andanum, vinir og sálu-
félagar, því fær ekkert breytt.

Þótt ástarsagan sé í öndvegi 
varpar bókin einnig skemmtilegu 
og töluvert óvægnu ljósi á líf lista-
manna í New York á þessum miklu 
umbrotatímum. Þau skötuhjú ger-
ast meira að segja svo fræg að búa 
um hríð á Hóteli Chelsea þar sem 
nánast allir sem gerðu sig gild-
andi á listasviði þessara ára virðast 
hafa haft lengri eða skemmri við-
dvöl. Hér ægir saman lýsingum á 
dragdrottningum, vændiskonum, 
alþjóðlegum stjörnum og óþekktu 
fólki með stóra drauma. New York 
er suðupottur sem sogar fólk til 
sín, oft með hörmulegum afleið-
ingum fyrir viðkomandi, eiturlyf 
eru hluti af daglegu lífsmynstri 
og allir, nákvæmlega allir, ætla 
sér að verða ódauðlegir fyrir einar 
eða aðrar sakir. Eins og alltaf eru 
margir kallaðir og fáir útvaldir en 
þau Patti og Robert ná þó bæði þeim 
frama og viðurkenningu sem þau 
þrá, hún sem ljóðskáld, rokksöng-
kona og myndlistarmaður og hann 
sem ljósmyndari. Fórnir þeirra 
á altari listarinnar skila árangri 
en það gerir Patti þó ekki ónæma 
fyrir hörmulegum örlögum margra 
félaga þeirra í baráttunni sem hún 
lýsir af fágætri næmni.

Bara börn er merkileg heimild 
fyrir margra hluta sakir. Heimild 
um bóhemlífið og þann toll sem það 
tekur, um vonir, vonbrigði, sigra 
og ósigra ungs fólks með drauma 
en þó fyrst og fremst um einstaka 
ást sem lætur ekki sveigja sig 
undir hefðbundnar skilgreiningar. 
Sterkastur af öllu er þó stíll Patti. 
Ljóðrænan liggur undir en verð-
ur aldrei yfirþyrmandi og textinn 
flýtur eins og tekíla; sterkur, höf-
ugur og áhrifamikill. Þýðing Gísla 
Magnússonar er ofurtrú frumtext-
anum og frábærlega vel unnin um 
leið og hún er á kjarngóðri og eðli-
legri íslensku sem Patti yrði örugg-
lega stolt af ef hún skildi hana. Þetta 
er bók sem enginn sem nýtur þess 
að lesa góða og áhrifamikla sögu á 
góðu máli ætti að missa af og þið 
sem lesið bara eina bók á ári gætuð 
gert margt vitlausara en að velja 
Bara börn. Friðrika Benónýsdóttir

NIÐURSTAÐA: Ein fallegasta og 
áhrifamesta ástarsaga síðustu aldar sett 
fram á ógleymanlegan hátt. 

Ást, ást, 
ást …

BARA BÖRN EFTIR PATTI SMITH

F32030114 
ÞÓREY
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

Fyrsti innibrennótími ársins fer 
fram í Kórnum í Kópavogi í kvöld 
klukkan 21. Íþróttin verður spiluð 
á mánudögum klukkan 21 og mið-
vikudögum klukkan 20 fram á 
vor og eru allir velkomnir í þenn-
an fyrsta tíma til að prófa.

Þeir, sem kunna við sig í Kórn-
um, greiða sex þúsund krónur 
fyrir önnina sem er rúmlega 
þrjátíu tímar. Nánari upplýsingar 
er að finna í hópnum Innibrennó 
á Facebook.

Reykjavíkurmótið í innibrennó 
var haldið seint á síðasta ári og 
var það liðið Bríó sem bar sigur 
úr býtum.  - lkg

Allir velkomnir 
í brennó

Í SIGURVÍMU  Liðið Bríó er ríkjandi 
Reykjavíkurmeistari.

SECRET LIFE OF WALTER MITTY 5:30, 8, 10:20
HOBBIT 2 4, 7, 10:20
ANCHORMAN 2 8, 10:30
FROZEN 2D 4:45

S.G.S - MBL

„Mjög skemmtileg mynd, mikið hlegið“
-Nanna Bryndís, Of Monsters and Men

sýnd í 3d 48 rammaSýnd í 3d 48 Ramma

SECRET LIFE OF WALTER MITTY
SECRET ... WALTER MITTY LÚXUS
THE HOBBIT 3D 48R
THE HOBBIT 3D 48R LÚXUS
RISAEÐLURNAR 3D
RISAEÐLURNAR 2D

SECRET LIFE OF WALTER MITTY
THE HOBBIT 3D
THE HUNGER GAMES 2 

KL. 3.30 - 5.30 - 6 - 8 - 9 - 10.30
KL. 8 - 10.30  
KL. 4.30 - 6 - 8 - 9.30
KL. 4.30 
KL. 3.30
KL. 3.30

Miðasala á: og

KL. 5.30 - 6.30 - 8 - 9 - 10.30
KL. 5.30 - 9 
KL. 6 - 9

NÁNAR Á MIÐI.IS

SECRET LIFE OF WALTER MITTY
THE HOBBIT 3D
RISAEÐLURNAR 3D

KL. 8 - 10.10
KL. 6 - 9
KL. 6

„HVER RAMMI MYNDARINNAR 
ER NÁNAST EINS OG LISTAVERK“

-S.G.S., MBL
 

„HVER RAMMI MYNDARINNAR
ER NÁNAST EINS OG LISTAVERK
„HVER RAMMI MYNDARINNAR„HVER RAMMI MYNDARINNAR

-S.G.S., MBL

R
K“
R 

VESTURLANDSVEGUR

VÍKURVEGUR

ÞÚSÖLD

VÍN
LANDSLEIÐ

Nýtt þjónustuver Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) opnaði 
að Vínlandsleið 16 í Grafarholti þann 2. janúar sl.

SÍ annast framkvæmd sjúkra- og slysatrygginga. 

Frekari upplýsingar:
• Þjónustuver SÍ – Vínlandsleið 16, Reykjavík
• www.sjukra.is
• Réttindagátt – mínar síður á www.sjukra.is
• sjukra@sjukra.is
• Sími 515-0000

Nýtt þjónustuver
Sjúkratrygginga Íslands
opnaði 2. janúar

SJÚKRATRYGGINGAR ÍSLANDS     
VÍNLANDSLEIÐ 16     
150 REYKJAVÍK     

Verið hjartanlega velkomin 
á nýjan stað á nýju ári!

NÝJASTA MYND MICHEL GONDRY 
MOOD INDIGO

SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

Guðrún Eva Mínervudóttir, Tyrf-
ingur Tyrfings og Marteinn Thors-
son verða með frásagnarnámskeið 
(Master Class) á Hótel Örk laugar-
dagana 18. og 25. janúar. 

Guðrún Eva byrjar námskeiðið 
með kynningu og þátttakendur 
skrifa síðan eða vinna í hugmynd 
sem þeir koma með. Tyrfingur 
verður með frekari úrvinnslu og 
hugmyndavinnu og Marteinn mun 
síðan kynna hugmyndir Josephs 
Campbell á „ferðalagi hetjunnar“.

Hugmyndin er að sem flest geti 
fengið aðstoð við þau verkefni sem 
þau eru með hverju sinni og verður 
mikið skipst á hugmyndum.

Verð fyrir báða dagana eru sjö 
þúsund krónur og 3.500 krónur 
fyrir stakan dag. Innifalið er kaffi, 
hádegisverður og síðdegisvöfflur. 
 - lkg

Frásagnarnám-
skeið á hóteli

OPNAR NÁMSKEIÐIÐ  Guðrún Eva 
kynnir námskeiðið fyrir þátttakendum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

ÁLFABAKKA
WOLF OF WALLSTREET KL. 5 - 8:30 - 10:20
WOLF OF WALLSTREET VIP   KL. 5:30 - 9
HOBBIT: DESOLATION OF SMAUG 3D KL. 5 - 8:30 
HOBBIT: DESOLATION OF SMAUG 2D KL. 6 - 10
ANCHORMAN 2  KL. 5:30 - 8 - 10:20
FROZEN ENSTAL2D KL. 8
FROSINN ÍSLTAL2D KL. 5:40

AKUREYRI
WOLF OF WALLSTREET KL. 8 - 10:30
ANCHORMAN 2 KL. 8
FROSINN ÍSLTAL3D KL. 5:40
FROZEN ENSTAL2D KL. 5:40

WOLF OF WALLSTREET  KL. 7 - 10:20
HOBBIT: DESOLATION OF SMAUG 3D KL. 7
ANCHORMAN 2 KL. 10:30

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI
SECRET LIFE OF WALTER MITTY KL. 5:30 - 8 - 10:30
WOLF OF WALLSTREET KL. 6 - 9 - 10
FROSINN ÍSLTAL3D KL. 6

WOLF OF WALLSTREET KL. 4:40 - 7 - 8 - 10:30
HOBBIT: DESOLATION OF SMAUG HFR 3D KL. 4:40 - 7 - 10:20
ANCHORMAN 2  KL. 8
HOMEFRONT KL. 10:30
RISAEÐLURNAR ÍSLTAL2D  KL. 5
FROSINN ÍSLTAL3D KL. 4:40

 NÚMERUÐ SÆTI

KEFLAVÍK

GLEÐILEGT NÝTT ÁR!

“HÆTTU AÐ LÁTA ÞIG DREYMA OG BYRJAÐU AÐ LIFA““HÆTTU AÐ LÁTA ÞIG DREYMA OG BYRJAÐU AÐ LIFA“

“HVER RAMMI “HVER RAMMI 
MYNDARINNAR ER NÁNAST MYNDARINNAR ER NÁNAST 

EINS OG LISTAVERK“EINS OG LISTAVERK“
S.G.S., MBL

ÆVINTÝRIÐ HELDUR ÁFRAMÆVINTÝRIÐ HELDUR ÁFRAM

22 tilnefningar tilnefningar
til Golden Globetil Golden Globe

verðlaunaverðlauna
Besta Mynd ársins

Besti leikari í aðalhlutverki

Leonardo DiCaprio

T.V. - BÍÓVEFURINN/SÉÐ OG HEYRT

ROLLING STONE

EMPIRE

THE GUARDIAN

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

Dvalið hjá djúpu vatni, sýning á 
verkum Rúnu – Sigrúnar Guðjóns-
dóttur í Hafnarborg, hefur verið 
framlengd til 26. janúar 2014. 
Sýningin gefur innsýn í fjölbreytt-
an feril Rúnu en sýnd eru verk fá 
öllum listferli hennar, þau elstu 
frá því um 1950 en þau nýjustu frá 
þessu ári.

Rúna (f. 1926) hefur í gegnum 
tíðina unnið að listsköpun sinni 
með margvíslegum hætti. Má þar 
nefna skreytingu leirmuna, mynd-
ir málaðar á stein- og postulíns-
flísar og efnismikinn japanskan 
pappír, bókaskreytingar og aug-
lýsingagerð auk fjölda veggmynda 
fyrir opinberar byggingar sem 
hún vann oft í samstarfi við eigin-
mann sinn, Gest Þorgrímsson. 
Rúna hefur einnig starfað að ýmiss 
konar hönnunarverkefnum og átt 
í samstarfi við virt erlend hönn-
unarfyrirtæki eins og danska post-
ulínsfyrirtækið Bing & Grøndahl.

Sýning Rúnu 
framlengd

RÚNA  Sýning hennar hefur verið fram-
lengd. FRÉTTABLAÐIÐ/

„Eftir ábendingar frá viðskiptavinum okkar kom upp sú hug-
mynd að við myndum bjóða upp á barnabækur og í kjölfarið 
opnuðum við barnaveröld í kjallara búðarinnar,“ segir Svanhild-
ur Eva Stefánsdóttir, sem er eigandi verslunarinnar Spilavina 
ásamt Lindu Rós Ragnarsdóttur. 

Barnaveröldin er sannkallað ævintýraland fyrir börnin en 
þar er að finna helli, litla verslun, gat í gegnum vegg og ýmislegt 
skemmtilegt. Það eru hjónin og hönnuðirnir Linda Mjöll og Daní-
el Hjörtur sem standa á bak við hönnunina á barnaveröldinni. 

Verslunin Spilavinir var opnuð árið 2007 en ýmsir viðburð-
ir eru á döfinni þar eins og spilakvöld og spilastundir. „Einnig 
ætlum við að halda viðburði tengda barnabókmenntum á næst-
unni,“ bætir Svanhildur Eva við. - glp

Heillandi barnaveröld í búðinni
Verslunin Spilavinir hefur látið hanna sérstaka barnaveröld í kjallara búðarinnar.

ÆVINTÝRALAND  Barnaveröldin ber nafn með 
rentu. MYND/STYRMIR KÁRI

ÞEGAR ég hugsa um barnæsku mína er 
hún meira og minna í svarthvítu. Bæði er 
mjög langt síðan hún var (allt sem gerðist 
fyrir löngu síðan var svarthvítt) og svo var 
ekki keypt litasjónvarp á mínu heimili fyrr 
en upp úr 1990. Eðlilega hafði ég því minni 
áhuga á sjónvarpinu en jafnaldrar mínir. 
Ég lék mér með skeljar og bein, smíðaði 
kassabíla og hljóp upp og niður Bakara-

brekku með gjörðina mína á meðan 
augu innipúkanna vina minna urðu að 
kössum.

MÉR þótti það aldrei neitt tiltökumál 
að vera mörgum árum á eftir öðrum í 

tækninni. Notkun þeirra „nýjunga“ 
sem ég þó hef tileinkað mér 

hefur undantekningarlaust 
komið til vegna inngripa 

vina og vandamanna. Í árs-
lok 2006 gaf vinkona mín 
mér Nokia-símann sem 
ég notaði þar til nú fyrir 
helgi. Vorið 2007 fékk 
vinur minn nóg og gaf 
mér mína fyrstu tölvu. 
Og síðasta föstudag seldi 
vinnufélagi minn mér 
gamla snjallsímann sinn 

fyrir slikk. Honum blöskraði samanlímda 
hryggðarmyndin sem gamli síminn minn 
var orðinn.

EN svona var ég alinn upp. Hluti skal nota 
þar til þeir verða ónýtir. Annað er peninga-
eyðsla og hégómi. Kannski misminnir mig. 
Þetta er allavega mantran sem ég hef þulið 
til að afsaka frumstæðan lífsstíl minn. 
Hamingjan er ekki fólgin í því að sanka að 
sér dauðum hlutum. Jé ræt.

Á ÞREMUR dögum er nýi síminn orð-
inn minn besti vinur. Ég er kominn með 
Instagram, Twitter, Vine, allt heila klabbið. 
Að vísu bólar lítið á því ógrynni Snap-
chat-túttumyndbanda sem kunningjakon-
ur lofuðu mér í von um að lokka mig inn 
í nútímann, en að öðru leyti er ég mjög 
ánægður með apparatið.

OG núna er ég kominn á bragðið. Mig lang-
ar að kaupa öll þau tæki og tól sem ég áður 
fussaði yfir. Ég mun ekki unna mér hvíldar 
fyrr en ég er búinn að fjárfesta í spjald-
tölvu og þrívíddarsjónvarpi, og ég tel niður 
dagana þar til Google Glass fer í almenna 
sölu. Ég hef verið hnepptur í þrældóm 
tækninnar og það verður ekki aftur snúið.

Nýjasta tækni og vísindi
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Skoðaðu úrvalið á
NOTADIR.BRIMBORG.IS

Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

     Tilboð: 3.790.000 kr.
Kia Ceed EX RYZ21
Skráður sept. 2012, 1,6 dísil, sjálfskiptur
Ekinn 4.200 km. 
Ásett verð: 3.990.000 kr.

     Tilboð: 3.280.000 kr.
Ford Escape XLT AWD PMM87
Skráður júní 2011, 2,5i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 77.000 km. 
Ásett verð: 3.580.000 kr.

     Tilboð: 2.890.000 kr.
Audi A6 JKU08
Skráður sept. 2007, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 87.000 km. 
Ásett verð: 3.350.000 kr.

     Tilboð: 2.750.000 kr.
Mazda3 Advance UZR99
Skráður mars 2013, 1,6i dísil, beinskiptur
Ekinn 35.000 km. 
Ásett verð: 2.950.000 kr.

6

Mazda3 Adva
Skráður mars 201
Ekinn 35.000 km
Ásett verð: 2.950

Við tökum notaðabílinn þinn uppí á hagstæðu verði og þú getur fengið milligjöfina lánaða - möguleiki á engri útborgun.
Sö

ður sept. 2012, 1,6 dísil, sj
n 4.200 km. 
t verð: 3.990.000 kr.

Fylgstu með á

FACEBOOKFACE
Notaðir bílar
- Brimborg 

Nýlegir bílar hafa mun lægri rekstrarkostnað en eldri bílar. Viðhaldið er minna og eyðslan lægri.Kynntu þér málið!

000 km. 
ð: 3.580.000 kr. Aud

Skráð
Ekinn 
Ásett 

LÆKKAÐU
REKSTR

Mikið úrvalnýlegra bíla

Tilboðsbílarnir fara
beint á facebook!

VINSTRI HORNAMENN9
ÚR HVAÐA LEIKSTÖÐUM KOMU MÖRK ÍSLENSKA LIÐSINS Á ÆFINGAMÓTINU Í ÞÝSKALANDI

STEFÁN RAFN SIGURMANNSSON 7 
BJARKI MÁR ELÍSSON  2

VINSTRI SKYTTUR14
ARON PÁLMARSSON 7
ÓLAFUR GUÐMUNDSSON 7

LÍNUMENN13
KÁRI KRISTJÁN KRISTJÁNSSON 7
RÓBERT GUNNARSSON 4
BJARKI MÁR GUNNARSSON 1
VIGNIR SVAVARSSON 1

LEIKSTJÓRNENDUR12
ÓLAFUR BJARKI RAGNARSSON 6
SNORRI STEINN GUÐJÓNSSON 3
GUNNAR STEINN JÓNSSON 3

HÆGRI SKYTTUR22
ÁSGEIR ÖRN HALLGRÍMSSON 12
RÚNAR KÁRASON 10

HÆGRI HORNAMENN12
ÞÓRIR ÓLAFSSON 10
ÁRNI STEINN STEINÞÓRSSON 2

HANDBOLTI Einn stórsigur, eitt 
sigur mark á síðustu stundu og 
einn stór skellur er uppskeran 
úr þremur síðustu undirbúnings-
leikjum strákanna okkar fyrir 
EM í handbolta sem hefst í Dan-
mörku um næstu helgi. 
Sigrarnir í tveimur fyrstu leikj-
unum á móti Rússlandi og Austur-
ríki þrátt fyrir forföll voru mikið 
gleðiefni en íslenska liðið var 
síðan skotið í kaf í lokaleiknum á 
móti þýsku liði, sem er ekki einu 
sinni á leiðinni á EM. 

„Ég var mjög ánægður með 
þessa tvo fyrstu sigra þar sem við 
vorum að spila mjög góðan sókn-
arleik og hraðaupphlaupin gengu 
vel á móti Rússum. Varnarleikur-
inn var ekki nægjanlega öflugur 
þá og við vorum svolítið passívir. 
Á móti Austurríki voru við beitt-
ari varnarlega og náðum góðum 
sigri þar. Í kvöld spiluðum við 
mjög illa,“ sagði Aron Kristjáns-
son eftir leikinn á móti Þýska-
landi í gær.

„Ég hefði auðvitað vilja fá betri 
frammistöðu frá yngri leikmönn-

um sem eru að reyna að sanna 
sig. Í raun var á endanum bara 
gott að sleppa út úr þessu með 
ekki stærra tap en 32-24,“ sagði 
Aron. 

„Það vantaði marga inn í þetta 
hjá okkur í dag og þá líka leik-
menn sem voru hérna úti. Þegar 
frammistaðan er ekki betri hjá 
leikmönnum þá er enginn til þess 
að taka við,“ sagði Aron. Þórir 
Ólafsson var ekki með liðinu 
og Aron Pálmarsson og Vignir 
Svavars son spiluðu lítið. Þá meidd-
ist Ólafur Bjarki Ragnarsson. 

„Þetta er búið að vera svolítið 
meiðslaár í landsliðnu og mikið 
um forföll. Þá hafa þessir strákar 
fengið fleiri mínútur og það sem 
þeir þurfa,“ sagði Aron. 

Guðjón Valur Sigurðsson og 
Arnór Atlason fóru ekki með út 
en Aron vonast til þess að Arnór 
getið æft með liðinu á þriðjudag-
inn. Það er hins vegar lengra í 
Guðjón Val. „Það kemur ekki í 
ljós fyrr en seinna í vikunni hvort 
hann verður klár,“ sagði Aron.

 ooj@frettabladid.is

Skotnir niður í lokaleiknum
Íslenska handboltalandsliðið endaði í öðru sæti á æfi ngamótinu í Þýskalandi. Liðið vann tvo fyrstu leiki 
sína á móti Rússum og Austurríkismönnum en steinlá síðan á móti Þjóðverjum í úrslitaleiknum í gær.

HUNDRAÐ PRÓSENT   Kári Kristjánsson nýtti öll fimm skotin sín í gær en restin af 
liðinu skoraði aðeins úr 15 af 46 skotum sínum utan af velli.  NORDICPHOTOS/GETTY

MÖRK ÚR VÍTUM7
SNORRI STEINN GUÐJÓNSSON 4
RÓBERT GUNNARSSON 2
ÞÓRIR ÓLAFSSON 1

VARIN SKOT MARKVARÐA ÍSLENSKA LIÐSINS
ARON RAFN EÐVARÐSSON 32 (39 PRÓSENT)
BJÖRGVIN PÁLL GÚSTAVSSON 12 (24 PRÓSENT)

BIKARHELGI ENSKU 
ÚRVALSDEILDARLIÐANNA

KOMIN ÁFRAM Í 4. UMFERÐ (11)
Arsenal  2-0 sigur á Tottenham

Cardiff City 2-1 sigur á Newcastle

Chelsea  2-0 sigur Derby 

Crystal Palace 2-0 sigur á WBA

Everton 4-0 sigur á QPR

Hull  2-0 sigur á Middlesbrough

Liverpool 2-0 sigur á Oldham

Southampton  4-3 sigur á Burnley

Stoke  2-1 sigur á Leicester

Sunderland  3-1 sigur á Carlisle

Swansea  2-1 sigur Man. United

AUKALEIKUR FRAMUNDAN (3)
Manchester City 1-1 á móti Blackburn

Fulham 1-1 jafntefli við Norwich

Norwich  1-1 jafntefli við Fulham

ÚR LEIK Í BIKARNUM (6)
Aston Villa 1-2 tap fyrir Sheff. United

Manchester United 1-2 tap fyrir Swansea

Newcastle  1-2 tap fyrir Cardiff

Tottenham 0-2 tap fyrir Arsenal

West Ham 0-5 tap fyrir Nott. For.

West Brom 0-2 tap fyrir Crystal Palace

Lokastaðan á mótinu:
1. Þýskaland 3 2 0 1 95-79 4
2. Ísland 3 2 0 1 89-88 4
3. Austurríki 3 2 0 1 82-88 4
4. Rússland 3 0 0 3 90-101 0

FÓTBOLTI Lærisveinar Michaels 
Laudrup í Swansea slógu Eng-
landsmeistara Manchester Uni-
ted óvænt út úr enska bikarn-
um á Old Trafford í gær og voru 
United-menn eitt af sex úrvals-
deildarliðum sem féllu úr bikar-
keppninni í 3. umferðinni.  

Norðmaðurinn Ole Gunnar 
Solskjær stýrði Aroni Einari 
og félögum í Cardiff City til 2-1 
endurkomusigurs á útivelli á 
móti Newcastle í sínum fyrsta 
leik og Arsenal sló út Gylfa Þór 
Sigurðsson og félaga í Spurs. - óój

United úr leik
SVEKKELSI  United er búið að tapa 4 af 
síðustu 6 heimaleikjum sínum.  AFP



Nicotinell er samstarfsaðili 
Krabbameinsfélagsins

Nicotinell, lyfjatyggigúmmí. Inniheldur nikótín. Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum og það auðveldar þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, að hætta og auðveldar þeim sem ekki geta hætt, eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum. 
Hætta skal alfarið reykingum meðan á meðferð með Nicotinell stendur. Upphafsskammtur skal ákvarðaður út frá því hversu háður nikótíni einstaklingurinn er. Verði vart við aukaverkanir þegar hærri styrkleiki er notaður skal íhuga að skipta yfir í lægri styrkleika. Meðferðarlengd er 
einstaklingsbundinn. Samtímis neysla á súrum drykkjum, eins og t.d. kaffi og sódavatni, getur minnkað frásog nikótíns í munni. Forðast skal þessa drykki í 15 mínútur fyrir notkun lyfjatyggigúmmís. Tyggja skal eitt stykki Nicotinell lyfjatyggigúmmí við reykingaþörf. Venjuleg notkun er 8-12 
stykki á sólarhring, þó ekki fleiri en 15 stykki af 4 mg lyfjatyggigúmmíi og 25 stykki af 2 mg lyfjatyggigúmmíi á sólarhring. Vegna eiginleika lyfjatyggigúmmís sem lyfjaforms getur nikótínþéttni í blóði verið mismunandi á milli einstaklinga. Því skal miða tíðni skammta við einstaklingsþörf, innan 
uppgefinna hámarksskammta. Tyggja skal eitt lyfjatyggigúmmí þar til finnst sterkt bragð. Lyfjatyggigúmmíið skal því næst hvíla á milli kinnar og tannholds. Þegar sterka bragðið minnkar skal byrja að tyggja aftur. Þetta skal endurtaka í 30 mínútur. Í flestum tilfellum skal meðferðin standa í 
a.m.k. 3 mánuði. Eftir 3 mánuði skal draga smám saman úr notkun. Venjulega er ekki mælt með notkun Nicotinell lyfjatyggigúmmís lengur en í eitt ár. Ef ekki hefur dregið úr fjölda sígaretta á sólarhring eftir 6 vikur skal leita faglegrar ráðgjafar. Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn 
er reiðubúin til þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða meðferð. Leita skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að hætta reykingum eftir 9 mánaða meðferð. Þeir sem reykja ekki og þeir sem hafa ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna eiga ekki að nota Nicotinell. Ráðfærðu þig við lækni eða 
lyfjafræðing því ekki er víst að þú megir nota Nicotinell ef þú: ert þunguð, með barn á brjósti, hefur nýlega fengið hjartabilun eða hjartastopp, ert með hjarta- eða æðasjúkdóm, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil/nýrnahettur, magasár eða verulega skerta nýrna- og/eða 
lifrarstarfsemi. Einstaklingar undir 18 ára aldri mega ekki nota Nicotinell nema að læknisráði. Nikótín sem er gleypt getur valdið versnun einkenna hjá sjúklingum sem eru með bólgu í vélinda, munni eða koki, magabólgu eða magasár. Einstaklingum með gervitennur, eiga við vandamál í 
liðamótum kjálka og þeim sem eiga í erfiðleikum með að tyggja tyggigúmmí er ráðlagt að nota önnur lyfjaform en lyfjatyggigúmmí. Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol skulu ekki nota lyfjatyggigúmmíið. Athuga ber að lyfjatyggigúmmíið og munnsogstöflurnar innihalda natríum og 
bútýlhýdroxýtólúen (E321) sem getur valdið staðbundinni ertingu slímhúðar en sumar bragðtegundir innihalda að auki sorbitól (E420), maltitól (E965) eða aspartam (E 951) sem ekki allir mega taka. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar 
í fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Jafnvel lítið magn af nikótíni er hættulegt börnum og getur valdið alvarlegum einkennum eða dauða. Markaðsleyfis hafi: Novartis Consumer Health S.A. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ

inell er saamstarfsaðili 
bameinsfélélagagsisinsns

gigúmmí. Inniheldur nikótín. Til meðferðar á tóbak
reykingum meðan á meðferð með Nicotinell ste

í i l á ú d kkj m eins og t d

ennum og það auðveldar þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, að hætta og auðveldar þeim se
í hversu háður nikótíni einstaklingurinn er. Verði vart við aukaverkanir þegar hærri styrkleiki er notaðu

d. kaffi og sódavatni, getur minnkað frásog nikótíns í munni. Forðast skal þessa drykki í 15 mínútur fyrir notkun lyfjatyggigúmmís. Tyggja skal eitt stykki Nico
míi og 25 stykki af 2 mg lyfjatyggigúmmíi á sólarhring. Vegna eiginleika lyfjatyggigúmmís sem lyfjaforms getur nikótínþéttni í blóði verið mismunandi á milli eins
til finnst sterkt bragð. Lyfjatyggigúmmíið skal því næst hvíla á milli kinnar og tannholds. Þegar sterka bragðið minnkar skal byrja að tyggja aftur. Þetta skal e
Venjulega er ekki mælt með notkun Nicotinell lyfjatyggigúmmís lengur en í eitt ár. Ef ekki hefur dregið úr fjölda sígaretta á sólarhring eftir 6 vikur skal leita fagl
skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að hætta reykingum eftir 9 mánaða meðferð Þeir sem reykja ekki og þeir sem hafa ofnæmi fyrir einhverju innihalds

ksfíkn en lyfið dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinke
endur. Upphafsskammtur skal ákvarðaður út frá því
d kaffi og sódavatni getur minnkað frásog nikótíns

NÝTT



Bylgjan kl 06.50
Í bítið
Í bítið er alla virka daga á Bylgjunni. 
Heimir Karlsson, Hulda Bjarna og Gunn-
laugur Helgason vakna eldsnemma og 
koma þér af stað alla morgna. Fylgstu 
með fréttum og taktu 
púlsinn á þjóð-
málunum, færð-
inni, veðrinu 
og íþróttunum 
strax í bítið.
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ÚTVARP 
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 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2 STÖÐ 3
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LARAMIE Hornsófi. 
Brúnt microfiber. D: 95 H: 95 L: 250x250 cm.

359.990
FULLT VERÐ: 449.990

20%
AFSLÁTTUR

20-30%
AFSLÁTTUR

LA-Z-BOY

12.00 Last Night
13.30 I Don‘t Know How She Does It  
15.00 Joyful Noise  
16.55 Last Night  
18.30 I Don‘t Know How She Does It  
20.00 Joyful Noise  
22.00 Tristan + Isolde  
00.05 Another Earth  
01.35 The Imaginarium of Doctor 
Parnassus
03.35 Tristan + Isolde

12.30 Feherty 13.15 Hyundai Tournament 
of Champions 20.15 Feherty 21.00 Hyundai 
Tournament of Champions 01.00 Dagskrárlok.

17.50 Strákarnir
18.20 Friends  
18.45 Seinfeld  
19.10 Modern Family  
19.35 Two and a Half Men  
20.00 Sjálfstætt fólk
20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel  (7:12) 
21.00 Ally McBeal  (11:23) 
21.45 Without a Trace  (16:23) 
22.30 Mannshvörf á Íslandi  (6:8)
22.55 Réttur  
23.45 Heimsendir  
00.25 Sjálfstætt fólk  
00.55 Eldsnöggt með Jóa Fel  
01.25 Ally McBeal  
02.10 Without a Trace
02.55 Tónlistarmyndbönd

07.00 Ævintýri Tinna  07.22 Brunabílarnir  07.43 
Skoppa og Skrítla 07.55 Sumardalsmyllan  08.00 
Ljóti andarunginn og ég  08.23 Elías  08.34 
Ævintýraferðin  08.47 UKI  08.52 Tommi og Jenni 
09.00 Könnuðurinn Dóra  09.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  09.46 Doddi litli og Eyrnastór  10.00 
Áfram Diego, áfram! 10.24 Svampur Sveins  10.46 
Hvellur keppnisbíll 10.56 Rasmus Klumpur og 
félagar  11.00 Ævintýri Tinna  11.22 Brunabílarnir 
 11.43 Skoppa og Skrítla 11.55 Sumardalsmyllan 
 12.00 Ljóti andarunginn og ég  12.25 Elías  12.36 
Ævintýraferðin  12.48 UKI 12.53 Tommi og Jenni 
 13.00 Könnuðurinn Dóra  13.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 13.46 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 14.24 Svampur 
Sveins  14.46 Hvellur keppnisbíll 14.56 Rasmus 
Klumpur og félagar  15.00 Ævintýri Tinna  15.22 
Brunabílarnir  15.43 Skoppa og Skrítla 15.55 
Sumardalsmyllan  16.00 Ljóti andarunginn og 
ég  16.25 Elías 16.36 Ævintýraferðin 16.48 UKI 
 16.53 Tommi og Jenni 17.00 Könnuðurinn Dóra 
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.46 Doddi 
litli og Eyrnastór 18.00 Áfram Diego, áfram! 
 18.24 Svampur Sveins  18.46 Hvellur keppnis-
bíll  18.56 Rasmus Klumpur og félagar  19.00 
Unstable Fables 20.15 Sögur fyrir svefninn  

17.10 Extreme Makeover. Home Edi-
tion  
17.55 Hart of Dixie  
18.35 The New Normal
19.00 Make Me A Millionaire Inventor  
19.40 Dads  (8:22)  
20.05 Mindy Project  (17:24) 
20.25 The Glades  (3:13) 
21.10 Men of a Certain Age  (5:10)
21.50 Pretty Little Liars  (17:24) 
22.35 Nikita  (17:23)
23.20 Justified
23.55 Make Me A Millionaire Inventor
00.40 Dads
01.05 Mindy Project  
01.25 The Glades  
02.05 Men of a Certain Age  
02.55 Tónlistarmyndbönd

17.10 Sveitasæla 
17.20 Froskur og vinir hans
17.27 Grettir
17.39 Engilbert ræður
17.46 Skoltur skipstjóri
18.00 Þrekmótaröðin 2013
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Landinn
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.05 Fisk í dag Skemmtilegir og fræð-
andi þættir þar sem Sveinn Kjartansson 
matreiðslumeistari fær ungling sér til að-
stoðar í eldhúsið.
20.15 Í leit að betri manni–  Í leit að 
betri manni (Don´t Worry Be Happy 
(Horizon)) Vandaður breskur heimildar-
þáttur þar sem Michael Mosley kemst að 
því að jákvætt lífsviðhorf virðist lengja líf 
okkar og spyr sig í framhaldi hvort jákvæð 
eða neikvæð lífsviðhorf séu okkur með-
fædd eða lærð.
21.10 Dicte (6:10) Dönsk sakamálaþátta-
röð byggð á sögum eftir Elsebeth Egholm 
um Dicte Svendsen blaðamann í Árósum. 
Meðal leikenda eru Iben Hjejle, Lars Bryg-
mann, Lars Ranthe, Ditte Ylva Olsen og 
Lærke Winther Andersen. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið (Dr. Jón Þ. Þór) Bogi 
Ágústsson ræðir við dr. Jón Þ. Þór um sam-
band Danmerkur og Íslands þegar Kaup-
mannahöfn var höfuðborg Íslands. 
22.45 Saga kvikmyndanna–  Fjölsala-
bíó og asíski meginstraumurinn (11:15) 
(The Story of Film. An Odyssey)
23.45 Kastljós
00.05 Fréttir
00.15 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers 
08.25 Dr. Phil
09.10 Pepsi MAX tónlist
16.45 Judging Amy 
17.30 Dr. Phil
18.15 Top Gear´s Top 41 
19.05 Cheers 
19.30 Happy Endings (19:22) Bandarísk-
ir gamanþættir um vinahóp sem einhvern 
veginn tekst alltaf að koma sér í klandur.
19.55 Trophy Wife - NÝTT (1:22) 
Gaman þættir sem fjalla um partístelpuna 
Kate sem verður ástfangin og er lent milli 
steins og sleggju fyrrverandi eiginkvenna 
og dómharðra barna. 
20.20 Top Chef (5:15) Vinsæl þátta-
röð um keppni hæfileikaríkra matreiðslu-
manna sem allir vilja ná toppnum í mat-
arheiminum. Það reynir á hugmyndaflugið 
þegar sérkennilegt hráefni er skylda á mat-
seðlinum í eyðimerkurkenndum þætti.
21.10 Hawaii Five-0 (9:22) 
22.00 CSI - NÝTT (1:22) Vinsælasta 
spennuþáttaröð frá upphafi þar sem Ted 
Danson fer fyrir harðsvíruðum hópi rann-
sóknardeildar lögreglunnar í Las Vegas. 
22.50 CSI 
23.35 Law & Order. Special Victims 
Unit
00.20 Hawaii Five-0
01.10 CSI: New York
02.00 Pepsi MAX tónlist

13.50 Aston Villa - Crystal Palace
15.30 Ensku mörkin - úrvalsdeildin
16.25 Hull - Man. Utd.  
18.05 Fulham - Liverpool  
19.45 David James  Guðmundur Bene-
diktsson stýrir þætti um ensku stórliðin. 
20.20 Nottingham Forest - QPR  
22.00 Man. Utd. - Tottenham  
23.40 Cardiff - Southampton

07.00 Derby - Chelsea
08.40 Malaga - Atletico  
14.00 Nott. Forest - West Ham  
15.40 Barcelona - Elche  
17.20 La Liga Report  
17.50 Real Madrid - Celta de Vigo  Bein 
útsending
19.55 Spænsku mörkin 2013/14  
20.25 Ensku bikarmörkin 2014  
20.55 Man. Utd. - Swansea  
22.35 Real Madrid - Celta de Vigo

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Malcolm In The Middle
08.35 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.15 Miami Medical  
11.00 Glory Daze  
11.45 Galapagos 
12.35 Nágrannar  
13.00 Wipeout USA
13.50 The X-Factor
15.20 ET Weekend  
16.30 Ellen  
17.10 Bold and the Beautiful  
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður
18.30 Fréttir 
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður  
19.20 Eitthvað annað  (3:8) Lóa Pind 
Aldísardóttir fjallar um fólkið á bak við 
íslensk sprotafyrirtæki, fólk sem þorir að 
stíga út úr þægindaramma launþegans og 
láta drauminn um að gera eitthvað annað 
rætast.
19.55 Mom  (8:22) Frábær gamanþáttaröð 
um einstæða móður, Christy, sem hefur 
háð baráttu við Bakkus en er nú að koma 
lífi sínu á rétt ról. Hún ákveður að hefja 
nýtt líf í Napa Valley í Kaliforníu en það 
eru margar hindranir í veginum, ekki síst í 
hennar eigin fjölskyldu.
20.15 Nashville  (1:20) Önnur þáttaröð 
þessara frábæru þátta þar sem tónlistin 
spilar stórt hlutverk og fjallar um kántrí-
söngkonuna Rayna og ungstirnið Juliette 
Barnes.
21.00 Mary and Martha  Mögnuð mynd 
með Hilary Swank og Brendu Blethyn í 
aðalhlutverkum.  
22.35 Banshee  (3:10)
00.15 Sons of Tucson  
00.40 Hellcats  
01.20 Che. Part One  
03.30 Che. Part Two  
05.40 Fréttir og Ísland í dag

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Eldhús meistaranna 
21.00 Vafrað um Vesturland 21.30 Panorama

Stöð 2 kl. 19.20
Eitthvað annað

Lóa Pind Aldísardóttir fj allar 
um fólkið á bak við íslensk 
sprotafyrirtæki, fólk sem 
þorir að stíga út úr þæg-
indaramma launþegans og 
láta drauminn um að gera 
eitthvað annað rætast.

Eldsnöggt með Jóa Fel
STÖÐ 2 GULL KL. 20.30 Elleft a þátta-
röðin með sjónvarpskokknum og bak-
arameistaranum Jóa Fel. Hann snýr nú 
aft ur ferskari en nokkru sinni fyrr til að 
kenna okkur að elda gómsæta rétti án 
mikillar fyrirhafnar og af hjartans lyst.

Fisk í dag
SJÓNVARPIÐ KL. 20.05 Skemmti-
legir og fræðandi þættir þar sem Sveinn 
Kjartansson matreiðslumeistari fær 
ungling í eldhúsið sér til aðstoðar.

Pretty Little Liars
SKJÁR EINN KL. 21.50 Þriðja þátta-
röðin af þessum dramatísku þáttum 
um fj órar vinkonur sem þurfa að snúa 
bökum saman til að geta varðveitt 
skelfi legt leyndarmál.
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KOMIN Í BÍÓ

2 tilnefningar 
til Golden Globe 

verðlauna

Besti leikari í aðalhlutverki: 

Leonardo DiCaprio

Besta Mynd ársins 

Empire

DiCaprio is undoubtedly at his best here.

Total Film

Scorsese and DiCaprio’s fifth and best pairing, 
it’s liable to give the Academy a heart attack.

ROLLING STONE

Pow.  Pow. Pow. Pow. Pow. That’s how Martin 
Scorsese’s The Wolf of Wall Street comes at you.

The Guardian

Leonardo DiCaprio cranks the volume up 
to 10 for his performance as Jordan Belfort.

T.V. - Bíóvefurinn/Séð & Heyrt

„Snilldarmynd! DiCaprio hefur aldrei verið betri 
og Scorsese sjálfur upp á sitt besta.“
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„Black Velvet með Alannah Myles 
er 90‘s lag um Elvis Presley. Hann á 
sama afmælisdag og ég, og stundum 
ímynda ég mér að lagið sé um mig.“
Steinunn Björg Hrólfsdóttir fatahönnuður.
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ÖLL 
SMÁVARAVV Hljómsveitin Highlands tók upp sitt 

fyrsta myndband við lagið Hearts á 
dögunum en sveitin er skipuð þeim 
Loga Pedro Stefánssyni úr Retro 
Stefson og Karin Sveinsdóttur. 

„Þetta er fyrsta lagið sem band-
ið gefur út og það heitir Hearts. Í 
Retro Stefson leggjum við mikið 
upp úr myndbandagerð og það 
sama er uppi á teningnum með 
Highlands,“ segir Logi Pedro.
Myndbandið er væntanlegt í febrú-
ar ásamt þremur nýjum lögum frá 
sveitinni. 

„Tobbi og Ellen sem eru með 
Narvi Creative leikstýra og svo er 
mjög fínt tökulið með þeim,“ bætir 
Logi Pedro við.

Atli Óskar Fjalarsson, best þekkt-
ur fyrir hlutverk sitt í kvikmynd-
inni Óróa, og Hera Hilmarsdóttir 
leikkona leika aðalhlutverkin. 

„Sagan fylgir í raun bara texta 
lagsins,“ segir Logi Pedro, og vill 
lítið gefa upp.

Næst á dagskrá hjá Highlands er 
tónlistarhátíðin Sónar Reykjavík, en 
þau koma fram á hátíðinni í febrúar. 

„Við erum fáránlega spennt fyrir 
framhaldinu,“ segir Logi. 
 olof@frettabladid.is

Á bak við tjöldin hjá 
sveitinni Highlands
Highlands tók upp sitt fyrsta myndband við lagið Hearts á dögunum.

ALLT LIÐIÐ  Efri röð frá vinstri: Emil Moravek, Eyjólfur ljósamaður, Anna Maggý stílisti, Sigríður framleiðandi, Ellen leikstjóri, 
Þorsteinn tökumaður, Karin söngkona og Hrefna framleiðandi. Neðri röð frá vinstri: Tobbi leikstjóri, Haraldur leikari, Hera 
Hilmars leikari og Logi Pedro rokkari.

SIGURBJARTUR, HARALDUR ARI OG UNNSTEINN MANUEL LOGI PEDRO OG JÓN PÉTUR

ANNA MAGGÝ, SIGRÚN PERLA, ARNA 
RUT OG KARIN

Sagan fylgir 
í raun bara texta lagsins.

Logi Pedro Stefánsson

Stórhljómsveitirnar Portishead og Interpol koma 
fram á tónlistarhátíðinni ATP Iceland sem haldin 
verður á Ásbrú í Keflavík dagana 10. til 12. júlí 
næstkomandi. 

„Hátíðin stendur yfir í þrjá daga í ár en ekki tvo 
daga eins og í fyrra og því töluvert stærri í snið-
um. Portishead verður stærsta nafnið á föstudeg-
inum og Interpol stærsta nafnið á laugardeginum,“ 
segir Tómas Young, framkvæmdastjóri hátíðarinn-
ar. Báðar sveitirnar eru margverðlaunaðar og hafa 
farið sigurför um heiminn.

„Það er mjög spennandi að tilkynna að sveitirn-

ar báðar spila í fyrsta skiptið á ATP þegar ATP 
Iceland verður haldið í annað sinn í júlí á Ásbrú,“ 
segir Barry Hogan, stofnandi ATP.

Hljómsveitirnar Mammút, For a Minor 
Reflection, Samaris, Sóley og Low Roar eru einnig 
á meðal þeirra hljómsveita og tónlistarmanna sem 
koma fram á hátíðinni. Á næstu vikum verður til-
kynntur fjöldinn allur af erlendum og innlendum 
hljómsveitum til viðbótar en í heildina munu um 
25 hljómsveitir koma fram á hátíðinni.

Miðasala fer fram á midi.is, í verslunum Brim 
og atpfestival.com. - glp

Portishead og Interpol koma 
fram á ATP Iceland í sumar
Tónlistarhátíðin ATP Iceland haldin í annað sinn á Ásbrú í Kefl avík í júlí. 

Í FYRSTA SINN Á ÍSLANDI  Hljómsveitin Portis-
head kemur fram á Íslandi í sumar í fyrsta sinn, 
ásamt hljómsveitinni Interpol. NORDICPHOTOS/GETTY
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Vatnagörðum 24-26 • Sími 520 1100

Umboðsaðilar: Bernhard, Reykjanesbæ, sími 421 7800 • Bílver, Akranesi, sími 431 1985 • Höldur, Akureyri, sími 461 6020 • Bragginn, Vestmannaeyjum, sími 481 1535



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

1 Aspas opnaði markareikning sinn í 
sigri

2 Charlie Sheen á Íslandi
3 Stal peningum frá barnaspítala 

Hringsins
4 Rodman búinn að velja liðsfélagana 

fyrir leikinn í Norður-Kóreu
5 Obi Mikel skoraði með fyrirliða-

bandið

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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

AFSLÁTTUR!

ÚTSALA 

H E I L S U R Ú M

REKKJUNNAR

DAKOTA
King Size rúm (193x203 cm)

FULLT VERÐ 234.200 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

117.100 kr.

ÓTRÚLEG
VERÐ!

50%
AFSLÁTTUR!

SÆNGURFÖT40%
AFSLÁTTUR!
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STOCKHOLMQueen Size rúm (153x203 cm)FULLT VERÐ 163.600 kr.
ÚTSÖLUVERÐ
81.800 kr.

50%
AFSLÁTTUR!

DÚNSÆNGUR

30%
AFSLÁTTUR!

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is

Sigur rós og Sálin 
saman á sviði á spot
Orri Páll Dýrason, trommuleikari Sigur 
Rósar, steig á svið með Sálinni hans 
Jóns míns á skemmtistaðnum Spot um 
helgina. Um er að ræða skemmtilegt 
atvik þar sem að Sigur Rós og Sálin 
hans Jóns míns eru talsvert ólíkar 
hljómsveitir. 

Orri Páll lék lagið Krókurinn og leysti 
verkefnið af mikilli fagmennsku og 
með miklum glæsibrag.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins mun Orri Páll vera mikill Sálaraðdá-
andi og því líklegt að glatt hafi verið 

á hjalla þetta 
kvöld.

Ljósa-
meistari og 
rótari Sálar-
innar, Freyr 
Vilhjálmsson, 

er einmitt 
fyrrverandi 

ljósameist-
ari Sigur 
Rósar 
og er því 
tenging 
á milli 
sveit-
anna.

  - glp

Stjörnum prýtt afmæli 
Margar þekktustu konur Íslands 
komu saman um helgina til að fagna 
fertugsafmæli tónlistarkonunnar og 
þúsundþjalasmiðsins Kiddu Rokk. 
Buðu vinkonurnar afmælisbarninu 
út að borða en 
meðal gesta 
voru leik-
konan og 
leikstjórinn 
Unnur Ösp 
Stefánsdóttir, 
leikstjórinn 
Kristín Eysteins-
dóttir og tón-
listarkonan 
Emilíana 
Torrini.
 - lkg

Mest lesið


	FB048s_P001K.indd
	FB048s_P002K.indd
	FB048s_P003K.indd
	FB048s_P004K.indd
	FB048s_P005K.indd
	FB048s_P006K.indd
	FB048s_P007K.indd
	FB048s_P008K.indd
	FB048s_P009K.indd
	FB048s_P010K.indd
	FB048s_P011K.indd
	FB048s_P012K.indd
	FB048s_P013K.indd
	FB048s_P014K.indd
	FB048s_P015K.indd
	FB048s_P016K.indd
	FB048s_P017K.indd
	FB048s_P018K.indd
	FB048s_P018K.indd
	FB048s_P020K.indd
	FB048s_P020K.indd
	FB048s_P022K.indd
	FB048s_P023K.indd
	FB048s_P024K.indd
	FB048s_P024K.indd
	FB048s_P026K.indd
	FB048s_P027K.indd
	FB048s_P028K.indd
	FB048s_P029K.indd
	FB048s_P030K.indd
	FB048s_P031K.indd
	FB048s_P032K.indd
	FB048s_P033K.indd
	FB048s_P033K.indd
	FB048s_P035K.indd
	FB048s_P036K.indd
	FB048s_P037K.indd
	FB048s_P038K.indd
	FB048s_P039K.indd
	FB048s_P040K.indd
	FB048s_P041K.indd
	FB048s_P042K.indd
	FB048s_P043K.indd
	FB048s_P044K.indd
	FB048s_P045K.indd
	FB048s_P046K.indd
	FB048s_P047K.indd
	FB048s_P048K.indd

