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SIGURÐUR FLOSA Í HÖRPU
Saxófónleikarinn Sigurður Flosason heldur upp á 50 ára afmæli sitt með hátíðartónleikum í Norðurljósasal Hörpu á miðvikudag, 22. janúar kl. 20, en þann dag kemur út nýr geisladiskur með ellefu lögum eftir hann. Á tónleikunum verða góðir gestir.

ÁRATUGA REYNSLA 
Hreinsandi efh. hefur 
djúphreinsað húsgögn í 
þrjátíu ár og býr yfir full-
komnum tækjabúnaði til 
hreinsunar og lykteyð-
ingar að Eldshöfða 1.
MYND/STEFÁN

EINS OG NÝ 
Húsgögnin fara fyrst í 
gegnum ryksugun, þá 
djúphrei

Okkar fag er djúphreinsun á hús-
gögnum. Við hreinsum sófa og 
stóla, mottur, teppi, rúm og 

önnur húsgögn, bæði  fyrir heimili og fyrirtæki,“ segir Daníel M. Einarsson, framkvæmdastjóri Hreinsanda ehf. við Eldshöfða 1.
Öll hreinsun á húsgögnum fer fram í húsnæði Hreinsanda við Eldshöfða 1 sem

ina og svo þurrkun. Þetta getur tekið þrjá til fimm daga og þá fær viðskipta-vinurinn sófann hreinan og þurran 
heim.“

Daníel segir Hreinsanda ná nánast hvaða óhreinindum sem er úr áklæði og leðri og beiti við það aðferðum sem byggjast á áratugareynslu. Fyrirtækið hefur a t h i

VERÐA EINS OG NÝHREINSANDI EHF. KYNNIR Hreinsandi sérhæfir sig í djúphreinsun á húsgögn-um. Frábær vinnuaðstaða og fullkominn tækjabúnaður á staðnum.
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Vísað frá dómi
Bæjarstjórinn í Kópavogi fagnar 
ákvörðun Héraðsdóms Reykjaness 
um að vísa frá máli Þorsteins 
Hjaltested sem krafðist 6,9 milljarða 
króna vegna viðskipta með lóðir á 
Vatnsenda. Þorsteinn á ekki landið, 
segir héraðsdómur. 4
Bjartsýni á Blönduósi   Vonir 
heimamanna um að gagnaver rísi á 
Blönduósi glæðast með samþykkt 
Alþingis um eflingu atvinnulífs í 
Húnaþingi. 6
Hættumat fyrir ferðamenn   
Þingmenn allra flokka vilja að ríkis-
lögreglustjóri vinni hættumat fyrir 
ferðamenn.  8

SKOÐUN Spjótin standa á innanrík-
isráðherra í máli Tonys Omos, segir 
Guðmundur Andri Thorsson. 13

MENNING Aðalleikkonan í The Kill-
ing klæðist peysu sem er hönnun 
Ragnheiðar Eiríksdóttur. 26

SPORT Björgvin Páll Gústavsson 
hefur farið mikinn í íslenska markinu 
í síðustu leikjum Íslands á EM.  22
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Sjá úrvalið á ht.is

Fjárveitingavaldið hefur hindr-
að Lyfjastofnun í að taka að sér 
verkefni sem hún fær greitt fyrir 
að fullu frá innlendum lyfjafyr-
irtækjum. Þar með takmarkast 
umsvif stofnunarinnar og komið 
er í veg fyrir nýsköpun í lyfjaiðn-
aðinum hér á landi.
Þetta kemur fram í aðsendri grein 
Rannveigar Gunnarsdóttur, for-
stjóra Lyfjastofnunar, í Frétta-
blaðinu í dag.

„Þetta er barátta sem við höfum 
staðið í frá hruni þegar gerð var 
krafa um lækkun rekstrarkostnað-
ar hjá Lyfjastofnun eins og öðrum 
ríkisstofnunum, hvort sem þær 
voru fjármagnaðar af sjálfsaflafé 
eða með framlagi úr ríkissjóði. Ef 
við eyðum tekjum sem við fáum 
umfram heimildir fjárlaga er það 
skilgreint sem hallarekstur,“ segir 
Rannveig.

Hún kveðst hafa rætt við ráð-
herra og embættismenn án árang-
urs. „Það er alltaf talað um ramma 
sem ráðuneytin hafa. Þetta virð-
ist vera einhver fasti. Það er ekki 
hægt að stækka rammann þótt 
tekjur aukist.“

Rannveig greinir frá því að árið 
2006 hafi Lyfjastofnun ráðist í 
það nýsköpunarverkefni að meta 
umsóknir um markaðsleyfi fyrir 
samheitalyf að fullu, í stað þess að 
byggja matið á vinnu sérfræðinga 
annarrar lyfjastofnunar á Evr-
ópska efnahagssvæðinu, EES. Til 
þess að þetta væri framkvæman-
legt þurfti að fjölga sérfræðing-
um og þróa verkefnið. Lyfjafyrir-
tækin óska eftir þjónustunni og 
greiða fyrir hana. Rannveig bend-
ir á að með því að meta umsókn-
irnar hér skapist gjaldeyristekjur 
og atvinnutækifæri. Fjárheimildir 

fjárlaga hafi hins vegar heft þróun 
nýsköpunarverkefnisins þar sem 
heimild til fjárlaga var lægri en 
rekstraráætlanir stofnunarinnar.

Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, 
forstjóri Actavis á Íslandi, segir 
málið fáránlegt. „Þótt Lyfjastofn-
un vilji sinna sínu hlutverki eins 
vel og hún getur er henni í raun 
gert ókleift að gera það.“

Hún kveðst hafa farið á fund 
fjármálaráðherra í sumar. „Hann 
kvaðst ekki þekkja bakgrunninn 
en hafði tvo embættismenn með 
sér sem vitnuðu í eitthvað sem 
hafði gerst fyrir nokkrum árum og 
búið var að laga. Mér sýndist fjár-
lagaskrifstofumennirnir vera inni 
í sínum kassa og ekki geta horft út 
fyrir hann.“ ibs@frettabladid.is

Fá ekki að búa sér til tekjur
Krafa um niðurskurð gerir Lyfjastofnun ókleift að nýta greiðslur frá lyfjafyrirtækjum til nýsköpunarverkefna. 
Embættismenn inni í sínum kassa, segir forstjóri Actavis. Ríkisendurskoðun segir að taka þurfi á þessari stöðu.

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar frá 2012 segir að neikvæð fjárhags-
staða Lyfjastofnunar skýrist að stórum hluta af því hvernig hún er 
fjármögnuð og hvernig tekjur hennar og gjöld eru færð í bókhaldi 
ríkisins. 

Bent er á að stofnuninni sé óheimilt að mæta hallanum með mörk-
uðum tekjum sínum sem eru umfram áætlun fjárlaga nema Alþingi 
kveði sérstaklega á um það í fjár- eða fjáraukalögum. 

Að mati Ríkisendurskoðunar er mikilvægt að taka á þessari óvenju-
legu rekstrarstöðu Lyfjastofnunar til frambúðar og þeim vanda sem 
henni fylgir.

➜  Taka þarf á þessari óvenjulegu stöðu

FÉLAGSMÁL „Ef þetta er ekki í lagi, 
þá flyt ég mig bara annað,“ segir 
Valdemar Viðarsson, gullsmiður á 
Dalvík, sem slökkvliðsstjóri telur 
nota of hættuleg efni til að vera 
með verkstæði í ráðhúsi bæjarins.
Byggðarráð Dalvíkur samþykkti í 
síðustu viku að tillögu slökkviliðs-
stjórans að skylda Valdemar til að 
fjarlægja hættuleg tæki og efni 
úr byggingunni. Um er að ræða 
súrefnis- og gaskúta á verkstæði 

Valdemars auk þess sem gullsmið-
urinn notar eld við iðju sína.
„Þetta kom í ljós þegar slökkvi-
liðsstjóri tók út húsið nú nýverið,“ 
segir Kristján Eldjárn Hjartarson, 
formaður byggðarráðs. 

Valdemar segir umræddan 
búnað nauðsynlegan starfsemi 
sinni. Hann hafi þó ekki miklar 
áhyggjur af málinu.

„Það þýðir ekkert að vera í fýlu,“ 
segir Valdimar gullsmiður.  - bá

Hlýða slökkviliðsstjóra og losa gas- og súrefniskúta úr ráðhúsinu á Dalvík:

Gullsmíði sögð ógna ráðhúsinu

Bolungarvík 2°  NA 3
Akureyri 3°  A 2
Egilsstaðir 5°  SA 5
Kirkjubæjarkl. 5°  A 7
Reykjavík 3°  SA 2

Milt í veðri    Í dag verður yfirleitt fremur 
hægur vindur, úrkomulítið N- og V-til en 
rigning SA- og A-lands og slydda til fjalla. 
Hlýjast syðst. 4

Þetta 
er starfsemi 

sem húsið 
hentar 

ekki.
Kristján Eldjárn 

Hjartarson, 
formaður byggðar-

ráðs Dalvíkurbyggðar.

LOFTFIMLEIKAR Líflegt er í Æskusirkusnum, sirkusskóla fyrir börn sem Sirkus Íslands er með í fimleikasal Ármanns á 
sunnudögum. Þar efla krakkarnir sjálfstraust og sköpunargleði með því að læra gripl, línudans, loftfimleika og sviðsframkomu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

VÍSINDI Vísinda-
menn við Illinois-
háskóla í Banda-
ríkjunum, undir 
forystu prófess-
orsins Sair Taif, 
hafa búið til „vél-
frumur“, sem 
geta synt um í 
vessum líkamans 
eins og sæðisfrumur.

Fyrirbærið er með haus og vír-
þráð, en við halann tengjast frum-
ur af því tagi sem venjulega eru í 
hjartavöðva. Þær slá í reglulegum 
takti og hreyfa með því halann 
þannig að vélfruman syndir.

Hugmyndin er sú að nota þessar 
vélfrumur til að koma meðal ann-
ars lyfjum inn í líkamann, gera 
örsmáar aðgerðir í lækningaskyni 
eða ráðast gegn krabbameins-
frumum.

Frá þessu er skýrt í tímaritinu 
Nature Communications. - gb

Hafa búið til vélfrumur:

Synda um eins 
og sæðisfrumur

TAIR SAIF
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SPURNING DAGSINS

Kringlunni

heyrnarstodin.is 
HEYRNARSTÖ‹IN

LÖGREGLUMÁL Daði Freyr Ingólfs-
son háskólanemi varð sársvekkt-
ur þegar úlpu hans var stolið úr 
háskólanum á mánudag. Daði dó 
þó ekki ráðalaus og hafði upp á úlp-
unni, þar sem búið var að auglýsa 
hana til sölu á vefnum Bland.is. 

Með hjálp lögreglu endurheimti 
Daði yfirhöfnina sem var honum 
mjög kær og var hann afar þakk-
látur lögreglu.

„Úlpan hafði horfið hérna úr 
skólanum á mánudaginn og fyrir 
tilviljun sá ég hana auglýsta á 
Bland, innan við sólarhring eftir 
að hún hvarf,“ sagði Daði. Eftir 
samráð við lögreglu ákvað hann 
að mæla sér mót við þann sem aug-
lýsti úlpuna til sölu.

 „Ég hafði samband við lögreglu 
sem benti mér á að mæla mér mót 
við aðilann sem auglýsti úlpuna til 
sölu. Þeir fóru síðan á fundinn óein-
kennisklæddir og endurheimtu úlp-
una,“ sagði Daði.

Fundinn við auglýsandann sagði 
Daði hafa verið skrítinn. „Það skap-
aðist hálfgerð umsátursstemning 
þarna við Laugardalshöllina þar 
sem ég hafði mælt mér mót við aðil-
ann. Undir lokin voru komnir tveir 
lögreglubílar þarna á bílaplanið og 
nokkuð gekk á.“ 

Daði sagði þann sem reyndi 
að selja úlpuna hafa neitað því í 
fyrstu að hafa stolið henni. „Fyrst 
sagðist hann hafa keypt úlpuna og 
að hún væri ný. Þegar við bentum 

honum á að úlpan væri augljós-
lega ekki ný þar sem  þvottamið-
inn væri til dæmis eyddur breytti 
hann sögunni og sagði að sér hefði 
verið gefin úlpan fyrir nokkrum 
dögum. Þetta er bara í höndum lög-
reglunnar núna. Þeir klára þetta,“ 
sagði Daði sem kveður úlpuna dýr-
mætan grip.

„Ég var alveg búinn að sætta mig 
við að hún væri horfin. Þetta var 
mjög skrítið allt saman en ég er 
ánægður að úlpan er komin aftur 
í mínar hendur.“  elimar@frettabladid.is

Endurheimti stolnu 
úlpuna af Bland.is
Daði Freyr Ingólfsson varð fyrir því að úlpunni hans var stolið í síðustu viku en  
endurheimti flíkina með aðstoð óeinkennisklæddra lögregluþjóna eftir að hafa 
rekist á hana á auglýsingasíðunni Bland.is. Þjófurinn þrætti fyrir stuldinn.

Páll, myndir þú frekar vilja 
vera bara hrár?
Já, ég held það nú bara. 

Páll Rósinkrans söngvari fagnaði um helgina 
fjörutíu ára afmæli sínu. Hann sagði í viðtali 
við Fréttablaðið að það væri „glatað að 
eldast“.

ALMANNAVARNIR Veðurstofan, almannavarnir og rík-
islögreglustjóri sendu í gær frá sér viðvörun vegna 
hlaups í Skaftá, sem hófst í gær.

Lýst var yfir óvissustigi en vísindamenn töldu að um 
lítið hlaup væri að ræða. Upptök þess virðast vera í 
vestari Skaftárkatlinum í Vatnajökli.

Þó er talið rétt að benda ferðafólki á að halda sig 
fjarri kötlunum í Vatnajökli, sem og jöðrum Skaftár-
jökuls, Tungnárjökuls og Síðujökuls þar sem hlaupvatn 
gæti brotið sér leið upp á yfirborðið.

Búast má við flóðahættu næstu daga, auk þess sem 
brennisteinsvetni sem berst með flóðinu getur skað-
að slímhúð í augum og öndunarvegi. Þá geta sprungur 
myndast hratt í Vatnajökli í kringum ketilinn.

„Núna rétt áðan kom hér feikna jökulpest inn í 
húsið,“ sagði Oddsteinn Kristjánsson, bóndi í Hvammi 
í Skaftártungu, þegar Fréttablaðið hafði tal af honum 
um kvöldmatarleytið í gær.

Hann sagðist þó ekki hafa miklar áhyggjur af flóði, 
enda ekki reiknað með stóru hlaupi í þetta skiptið og 
jörð auð hvort eð er. „Það þarf meira til en svona gusu,“ 
segir hann. 

 - gb

Skaftárhlaup hófst í gær og kemur líklega úr vestari katlinum:

Ekki reiknað með stóru hlaupi

TYRKLAND Þúsundir manna komu saman í Istanbúl í gær til að minnast 
blaðamannsins Hrants Dink, sem myrtur var 19. janúar árið 2007.

Mannfjöldinn krafðist þess að Dink fengi uppreisn æru, en hann var 
52 ára þegar hann var myrtur úti á götu um hábjartan dag fyrir utan 
skrifstofur dagblaðsins Argo í Istanbúl, þar sem hann starfaði.

Dink var einn helsti talsmaður armenska minnihlutans í Tyrklandi, 
en tyrkneskir þjóðernissinnar hötuðust við hann vegna þess að hann 
hikaði ekki við að kalla fjöldamorð Tyrkja á Armenum á árum fyrri 
heimsstyrjaldarinnar þjóðarmorð.

Óeirðalögreglan hafði mikinn viðbúnað í borginni af þessu tilefni.

Sex ár liðin frá morði á armenskum blaðamanni:

Þúsundir minntust Hrants Dink

FJÖLMIÐLAR Ummæli Björns Braga 
Arnarssonar í tengslum við leik 
Íslands og Austurríkis hafa ratað í 
þýska og austurríska miðla en hann 
líkti íslenska landsliðinu við nasista 
sem væru að slátra því austurríska. 

„Íslenska landsliðið er eins og 
þýskir nasistar árið 1939 – að slátra 
Austurríkismönnum,“ sagði Björn 
Bragi Arnarsson um íslenska karla-
liðið í hálfleik í leik Íslands og Aust-
urríkis en íslenska liðið vann leikinn 
33-27. Björn Bragi er umsjónarmað-
ur EM stofunnar á RÚV, en í þætt-

inum er fjallað um Evrópumótið í 
handknattleik sem fram fer í Dan-
mörku. Björn hefur beðist afsökun-
ar á ummælum sínum. 

Fjallað er um málið á þýsku vef-
síðunni Sport1.de í gær. Einnig er 
fjallað um það á austurrísku síð-
unni laola1.at en þar kemur fram 
að austurríska handknattleiks-
sambandið líti málið alvarlegum 
augum. 

 „Við erum ennþá að bíða eftir 
réttri þýðingu og staðfestingu á því 
að hann hafi látið þessi orð flakka 

en ef það reynist rétt munum við 
leita réttar okkar,“ segir Gerhard 
Hofbauer, forseti austurríska hand-
knattleikssambandsins. 

Patrekur Jóhannesson, þjálf-
ari austurríska landsliðsins, hafði 
þetta að segja um ummæli Björns 
Braga:

„Það er ótrúlegt að einhver láti 
svona út úr sér. Sem Íslending-
ur skammast ég mín í raun fyrir 
svona ummæli og er það vægt til 
orða tekið,“ sagði Patrekur í sam-
tali Sport1.de  - jme/sáp

Ummæli umsjónarmanns EM stofunnar um að landsliðið sé eins og þýskir nasistar vekja athygli:

Ótrúlegt að nokkur láti svona út úr sér

BANDARÍKIN, AP Bandarískir 
þingmenn lýstu í gær alvarleg-
um áhyggjum af öryggismálum 
við Vetrarólympíuleikana í Sotsjí 
í Rússlandi, sem haldnir verða í 
næsta mánuði.

„Við virðumst ekki fá allar þær 
upplýsingar sem við þurfum til 
að tryggja öryggi íþróttamanna 
okkar á leikunum,“ sagði Mike 
Rogers, formaður leyniþjónustu-
nefndar fulltrúadeildar Banda-
ríkjaþings. „Ég held að þetta 
þurfi að breytast, og það fljótt.“

 - gb

Ólympíuleikar nálgast:

Bandaríkin 
hika við Sotsjí

ALÞINGI Frosti Sigurjónsson, for-
maður efnahags- og viðskipta-
nefndar Alþingis, segir að 50 
milljarða króna frískuldamark 
bankaskatts hafi orðið til á fundi 
nefndarinnar 11. desember eftir 
samskipti við fjármálaráðuneyti.

Frískuldamarkið þýðir að 
bankar og fjármálafyrirtæki í 
slitameðferð greiða ekki skatt af 
fyrstu 50 milljörðunum sem þau 
skulda. Frosti sagði í síðustu viku 
að hann myndi ekki hvernig fjár-
hæðin var fundin út.  

  - bá

50 milljarða frískuldamark:

Ákváðu mörkin 
í fjárlaganefnd

MÓTMÆLI Í ISTANBÚL  Mannfjöldinn krafðist þess að Hrant Dink fengi uppreisn 
æru. NORDICPHOTOS/AFP

SKAFTÁ  Næstu daga munu flóðaaðstæður ríkja við bakka 
Skaftár. FRÉTTABLAÐIÐ/

Í ÚLPUNNI  Daði var mjög ánægður með viðbrögð lögreglu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

  Það skapaðist hálfgerð 
umsátursstemning.

Daði Freyr Ingólfsson
 lyfjafræðinemi við Háskóla Íslands

BJÖRN BRAGI ARNARSON  Misheppn-
uð ummæli draga dilk á eftir sér
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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SVONA ERUM VIÐ

bakaðar kjúklingabringur
Prófaðu bökuðu kjúklingabringurnar, fylltar með 
ferskum kryddjurtum og rjómaosti. Gottimatinn.is

1.800  tonn af plasti 
úr flöskum

 með skilagjaldi eru seld úr landi 
árlega. 
Því til viðbótar eru um 700 tonn af 
endurunnu áli úr drykkjarumbúðum 
seld úr landi á ári. 
 Heimild: Endurvinnslan

DÓMSTÓLAR „Það er ekkert um 
þennan úrskurð að segja á þessu 
stigi málsins. Það eru engin kom-
ment frá mér,“ segir Þorsteinn 
Hjaltested á Vatnsenda. 

Þorsteinn hafði krafist þess 
fyrir dómi að Kópavogsbæ yrði 
gert að greiða honum um 6,9 millj-
arða króna með dráttarvöxtum frá 
1. júní 2007 til greiðsludags auk 
málskostnaðar. 

Forsagan málsins er sú að Kópa-
vogsbær tók eignarnámi 864 hekt-
ara úr jörðinni Vatnsenda árið 
2007.  Gerð var svokölluð „sátta-
gerð“ í málinu samkvæmt henni 
fékk Þorsteinn 2.250 milljónir 
króna fyrir landið. Þá átti Þor-
steinn að fá 300 lóðir undir sér-
býli á 35 hekturum jarðarinnar 
sem ekki voru teknir eignarnámi.  
Einnig átti hann að fá 11 prósent af 
öllum byggingarrétti fyrir íbúðar-
hús og atvinnuhúsnæði sem úthlut-
að yrði á svæðinu. Þorsteinn taldi 
að bærinn hefði ekki staðið við 
sáttagjörðina og krafðist bóta. 

Kópavogsbær krafðist þess að 
málinu yrði vísað frá dómi með 
þeim rökum Þorsteinn ætti ekki 
landið. Hæstiréttur hefði dæmt að 
í maí á síðasta ári að beinn eignar-
réttur á jörðinni væri en á hendi 
dánarbús Sigurðar Kristjáns Lár-
ussonar Hjaltested en Sigurður 
var afi Þorsteins. 

Í úrskurði Héraðsdóms segir að 
því verði ekki slegið föstu hvort 
Þorsteinn eigi í raun fjárkröfu sem 
hann hefur uppi í málinu. 

Eins og málið liggi fyrir dómn-
um sé hvorki mögulegt að dæma 
stefnanda hina umkröfðu fjárhæð 

í heild eða að 
hluta, né sýkna 
stefnda af kröf-
um hans. Málið 
þykir vanreif-
að af hálfu Þor-
steins og því 
beri að vísa 
því frá dómi og 
Þorsteini gert 
að greiða hálfa 

milljón í málskostnað. 
„Ef þetta verður endanleg niður-

staða þá eru þetta auðvitað mjög 
góð tíðindi fyrir Kópavogsbæ enda 
tekist á um gríðarlega háar fjár-
hæðir í málinu,“ segir Ármann Kr. 

Ólafsson bæjarstjóri í Kópavogi. 
„Málið hefur verið fyrir dómi í 
tæp þrjú ár og hefur Kópavogs-
bær allt frá upphafi talið að kröf-
ur stefnanda væru  byggðar á afar 
veikum grunni.“ +

 johanna@frettabladid.is

Segja Þorstein ekki 
eiga Vatnsendaland
Þorteinn Hjaltested krafðist þess að Kópavogsbær greiddi honum tæpa 7 króna 
milljarða króna fyrir vanefndir í Vatnsendamálinu. Héraðsdómur sagði málið 
vanreifað og vísaði því frá. Bæjarstjóri segir þetta góð tíðindi fyrir íbúa Kópavogs.

STJÓRNMÁL Flokksval Samfylk-
ingarinnar í Hafnarfirði fer fram 
dagana 14. til 15. febrúar. Er frest-
ur til framboðs rann út á föstudag-
inn höfðu fjórtán boðið sig fram. 
Samfylkingin hefur fimm full-
trúa í bæjarstjórn. Þar af bjóða 
þau Margrét Gauja Magnúsdóttir, 
Gunnar Axel Axelsson og Eyjólfur 
Sæmundsson sig fram á ný.

Í flokksvalinu er kosið um sex 
sæti. Lokafrestur til að skrá sig á 
félags- eða stuðningsmannaskrá 
rennur út 7. febrúar.  - bá

Samfylkingin í Hafnarfirði:

Flokksval fer 
fram í febrúar

SAMGÖNGUR Farþegar Wow Air á 
leið til Salzburg voru strandaglóp-
ar í rúman sólarhring í Stuttgart 
um helgina.

„Við vorum föst inni í vélinni 
í ellefu klukkutíma,“ segir Guð-
mundur Rafn Bjarnason farþegi 
og bætir við: „Ég veit í raun ekki 
af hverju vélin gat ekki lent.“

Svana Friðriksdóttur, upplýs-
ingarfulltrúi Wow Air, segir að 
þoka hafi hamlað för og því ekki 
verið hægt að halda áætlun. Far-
þegarnir voru látnir gista eina 
nótt í Stuttgart en þokunni hafði 
létt í Salzburg daginn eftir og þá 
gat vélin lent.  - jme

Gátu ekki lent vegna þoku:

Fastir í flugvél 
í ellefu tíma

BYGGÐAMÁL Knattspyrnusam-
band Íslands vill að Akureyrar-
bær útbúi framkvæmdaáætlun 
vegna smíði þaks á stúku Þórs-
vallar. 

Akureyrarbær hefur undan-
farin ár varið rúmum þremur 
milljörðum króna til uppbygging-
ar knattspyrnustarfsemi. Má þar 
nefna yfirbyggðan gervigrasvöll 
í fullri stærð, 1.000 manna stúku 
á Þórsvelli og gervigrasvöll á 
svæði KA. Í framkvæmdaáætlun 
næstu þriggja ára er ekki er gert 
ráð fyrir þaki á Þórsstúku.  - bá

KSÍ spyr um stúku á Akureyri:

Hyggjast ekki 
smíða stúkuþak

HEILBRIGÐISMÁL „Íslendingar eru 
hættir að fitna, bæði börn og full-
orðnir,“ segir Stefán Hrafn Jóns-
son, félagsfræðingur hjá embætti 
Landlæknis. Þetta kom fram í 
fréttum Stöðvar 2 í gær.  

Gögn Hjartaverndar um þróun 
líkamsþyngdarstuðuls full-
orðinna Íslendinga frá 1967 til 
2010 sýna að Íslendingar voru 
að þyngjast til 2007 en eftir það 
hefur líkamsþyngdin staðið í 
stað.  

 Þá hefur börnum yfir kjör-
þyngd fækkað frá árinu 2008 um 
4 til 5%,  samkvæmt gögnum frá 
embætti Landlæknis.  - jme/hþ

Offeitum fer hægt fækkandi:

Íslendingar 
hættir að fitna

LANDBÚNAÐUR Niðurlagning sauð-
fjárveikivarnarlína var rædd á 
sveitarstjórnarfundi í Mýrdals-
hreppi í síðustu viku. Einar Þor-
steinsson, fyrrverandi ráðunautur, 
vakti athygli fundarmanna á því að 
niðurlagning varnarlína hefði þegar 
haft slæmar afleiðingar fyrir dýra-
heilbrigði. 

„Ég hef haft veður af þessu und-
anfarin ár,“ segir Sigurður Sig-
urðarson dýralæknir. Erfitt sé að 
stöðva útbreiðslu sjúkdóma á borð 
við lungnapest, kregðu og garna-

veiki í sauðfé ef varnarlínur eru 
lagðar niður.

„Þá geta menn farið að versla,“ 
segir Sigurður. „Ein aðalhættan við 
það er að sjúkdómar geta breiðst út 
milli landshluta.“

Varnarlína milli Eyjafjalla og 
Mýrdals er meðal þeirra sem lagð-
ar hafa verið niður. Sigurður var 
mótfallinn þeirri ákvörðun. „Mín 
afstaða hefur verið sú að það sé 
ekki sniðugt að versla með sauðfé á 
meðan sjúkdómar eru mismunandi 
eftir svæðum.“  - bá

Sveitarstjórn Mýrdalshrepps vöruð við áhrifum niðurlagðra varnarlína:

Slæmar afleiðingar fyrir sauðfé

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Miðvikudagur
Hæg breytileg átt.

FROSTLAUST Á LÁGLENDI  Það er milt í veðri miðað við árstíma þessa dagana. Í 
dag og næstu daga verður yfirleitt fremur hægur vindur og úrkomulítið norðan- og 
vestanlands en rigning eða slydda suðaustan og austanlands.
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SAUÐFÉ VARNARLÍNUR  geta stemmt 
stigu við því að smitsjúkdómar á borð 
við lungnapest og kregðu dreifist milli 
staða.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

LÚÐVÍK GEIRSSON  Bæjarstjórinn fyrr-
verandi býður sig ekki fram til bæjar-
stjórnar að nýju.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MÁLAFERLI  Kópavogsbær telur að samkvæmt dómi Hæstaréttar eigi dánarbú 
Kristjáns Hjaltested Vatnsendaland. Landið er afar verðmætt byggingarland fyrir 
Kópavog. FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR 

ÁRMANN KR. 
ÓLAFSSON

  Það eru 
engin komm-

ent frá mér.
Þorsteinn Hjaltested 

á Vatnsenda.

ÞÓRSVÖLLUR   Nú stendur yfir smíði 
þaks á nýja stúku Knattspyrnufélagsins. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SJÁVARÚTVEGUR Togarinn Kald-
bakur EA, stærsti ísfisktogari 
landsins, var aflahæstur ísfisk-
togara á síðasta ári, veiddi rúm-
lega 8.100 tonn. Hann var eini 
íslenski togarinn sem fór til veiða 
í Barentshafi. 

Næstmesta aflann fékk Björg-
úlfur EA, tæp 7.700 tonn.  Björg-
úlfur landaði mest 950 tonnum í 
einum mánuði sem var mesti mán-
aðarafli ísfisktogara á síðasta ári. 
24 ísfisktogarar stunduðu veiðar 
hér við land í fyrra.  - jme

Góður afli hjá ísfisktogurum:

Kaldbakur EA 
aflahæstur 



Frá Borgartún 26

1,7 km — 5 mínútur

Til Ármúli 13a

Keyrðu austur Borgartún
268 m

Beygðu til hægri á Kringlumýrarbraut
700 m

Beygðu til vinstri á Suðurlandsbraut
280 m

Beygðu til vinstri á Ármúla
250 m

Beygðu til hægri á Hallarmúla
190 m

Velkomin að Ármúla 13a
Við erum á vinstri hönd

www.mp.is
Hafðu samband
thjonusta@mp.is
��� ����

Mánudaginn ��. janúar lokaði útibú MP banka 
við Borgartún �� og flutti alla þjónustu  
í höfuðstöðvar bankans í Ármúla ��a.

Með þessu viljum við efla tengsl okkar við 
viðskiptavini okkar og bjóða eftir sem áður upp 
á framúrskarandi þjónustu á sviði eignastýringar, 
verðbréfamiðlunar, fyrirtækjaráðgjafar, 
og gjaldeyrismiðlunar — auk sérhæfðrar 
bankaþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Hjá MP banka starfar �öldi sérfræðinga  
í bankastarfsemi, eða um ��� manns.  
Þessi kraftmikli hópur mun framvegis starfa  
að sameiginlegu marki í Ármúlanum, þar sem  
öll þjónusta er á einum stað. Með tilheyrandi 
hagræði fyrir viðskiptavini. 

Verið velkomin í MP banka.
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SVEITASTJÓRNIR „Gagnaver gæti 
skapað fimm til fimmtán ný störf 
á Blönduósi. Þó þetta séu ekki mörg 
störf myndu þau skipta miklu máli 
fyrir atvinnulíf hér um slóðir,“ 
segir Arnar Þór Svavarsson, bæj-
arstjóri á Blönduósi.

Alþingi hefur samþykkt þings-
ályktunartillögu um átak stjórn-
valda og sveitarfélaga í Aust-
ur-Húnavatnssýslu um eflingu 
atvinnulífs og sköpun nýrra starfa 
á Norðurlandi vestra svo hægt sé 
að nýta raforku sem framleidd er í 
Blönduvirkjun á sem hagkvæmast-
an hátt. Þá er fyrst og fremst horft 
til byggingar gagnavers á Blönduósi. 

Blönduvirkjun var tekin í gagnið 
árið 1991. Síðan hafa sveitarfélög 
í Austur-Húnavatnssýslu unnið að 
því að fá orkufrekan iðnað í héraðið. 

Í greinargerð með þingsálykt-
unartillögunni kemur fram að 
samstarf við innlenda og erlenda 
aðila sem reynslu hafa af byggingu 
gagnavera hafi leitt í ljós að svæð-
ið sé kjörið fyrir starfsemi öflugs 
gagnavers sem krefst verulegrar 
raforku með miklu afhendingar-
öryggi, gnægð byggingarlands og 
góðum kælimöguleikum.

Orkuöryggið byggist að verulegu 
leyti á nálægð við Blönduvirkjun 
og tengivirki Landsnets við Laxár-
virkjun.

Náttúruleg vá sé í lágmarki 
miðað við íslenskar aðstæður þar 
sem svæðið sé utan virkra eld-
fjalla- og jarðskjálftasvæða.

Hætta á flóðbylgjum, snjóflóðum 
og skriðuföllum sé heldur ekki til 
staðar. Þessu til viðbótar má nefna 

að aðalskipulag Blönduósbæjar 
gerir ráð fyrir 270 hektara lóð sem 
er 40 metra yfir sjávarmáli. 

Arnar Þór segir að áhugi 
erlendra fjárfesta á að reisa gagna-
ver hér landi hafi aukist á nýjan 
leik enda sé efnahagsástand í heim-
inum að batna. 

Á síðasta áratug voru viðræður 
um byggingu gagnavers á Blöndu-
ósi komnar nokkuð langt. Sá sem 
sýndi mestan áhuga var Morgan 
Stanley-bankinn sem ætlaði að 
hýsa rafræn gögn sín í verinu.  Það 
slitnaði upp úr viðræðum 2012 og 
síðan hafa engar beinar viðræður 
átt sér stað.

„En ég er vongóður um að í fyll-
ingu tímans rísi hér gagnaver,“ 
segir Arnar Þór. 
 johanna@frettabladid.is

Bjartsýni á Blönduósi 
um gagnaver í bæinn
Alþingi hefur samþykkt þingsályktunartillögu um eflingu atvinnulífs í Húnaþingi 
eystra. Horft til byggingar gagnavers svo hægt sé að nýta á hagkvæman hátt orku 
frá Blönduvirkjun. Bæjarstjórinn er því vongóður um að gagnaver rísi á Blönduósi.

STJÓRNSÝSLA Ofanflóðanefnd neit-
ar að verða við ósk Ísafjarðar-
bæjar og styrkja framkvæmdir 
vegna vatnsaga á tveimur lóðum 
við Urðarveg á Ísafirði.
„Framkominni ósk um styrk var 
synjað þar sem ekki hefur verið 
rökstutt að vatnsaginn hafi verið 
tilkominn vegna framkvæmda 
við ofanflóðavarnir og ekki var 
leitað eftir stuðningi við fram-
kvæmdina áður en hún fór fram,“ 
útskýrir ofanflóðanefndin. Hins 
vegar veitti nefndin 250 þúsund 
krónur vegna framkvæmda við 
vegslóða við ofanflóðavarnir 
neðan Gleiðhjalla. - gar

Ofanflóðanefnd synjar:

Borga ekki fyrir 
vatnsaga á lóð

SVEITARSTJÓRNARMÁL Birkir Jón 
Jónsson, fyrrverandi alþingis-
maður og varaformaður Fram-
sóknarflokksins, hefur ákveð-
ið að gefa kost á sér í fyrsta sæti 
flokksins í Kópavogi fyrir sveit-
arstjórnarkosningarnar í vor.
Birkir Jón var þingmaður Fram-
sóknarflokksins í Norðaustur-
kjördæmi frá 2003 til 2010 en 
þá ákvað hann að hætta á þingi. 
Hann var aðstoðarmaður Páls 
Péturssonar félagsmálaráðherra 
á árunum 2001 til 2003 og sat í 
bæjarstjórn Fjallabyggðar 2006 
til 2010. -jme

Birkir Jón í Kópavoginn:

Býður sig fram 
í  bæjarstjórn

LÖGREGLA Töluverður erill var hjá 
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu 
um helgina. Um klukkan hálf níu 
á laugardagskvöldið var karlmaður 
handtekinn við veitingahús í miðbæ 
Reykjavíkur fyrir að ráðast á starfs-
mann staðarins. Maðurinn var 
vistaður í fangageymslu.

Lögregla var einnig kölluð að fjöl-
býlishúsi í Austurborginni rétt eftir 
klukkan eitt aðfaranótt sunnudags 
vegna gruns um heimilisofbeldi. Á 
vettvangi fundust fíkniefnaplöntur 
og voru tveir menn handteknir og 
vistaðir í fangageymslu fyrir vikið. 
Annar aðilinn reyndi að flýja lögreglu 
með því að fara fram af svölum á 4. 
hæð en náðist stuttu síðar.  - bá

Talsvert að gera hjá lögreglu:

Reyndi að flýja 
af fjórðu hæð

FJARSKIPTI Sveitarstjórn Mýr-
dalshrepps hefur samþykkt að 
setja fjórar milljónir króna inn 
í óstofnað hlutafélag sem ætlar 
að leggja ljósleiðara á alla bæi í 
hreppnum. Framlagið verur ann-
aðhvort í formi aðgangskaupa að 
kerfinu fyrir skrifstofu og skóla 
eða í formi hlutafjár.
„Skilyrði þess að framlagið verði 
greitt út er að takist að fullfjár-
magna verkefnið að öðru leyti og 
að almenn þátttaka verði í verk-
efninu í Mýrdalshreppi,“ segir í 
skilmálum sveitarstjórnarinnar. -
 -gar

Framlag frá Mýrdalshreppi:

Fjórar milljónir 
í ljósaleiðarann

1. Hvaða íslenska skáld er sagt hafa 
reynt að selja norðurljósin?
2. Hvaða íslenski listamaður ætlar að 
loka sig af nakinn í heilan mánuð í 
Ketilhúsinu á Akureyri?
3. Hve hátt hlutfall íslenskra stórfyrir-
tækja uppfyllir lagakröfur um kynja-
hlutfall starfsfólks?

SVÖR:

STJÓRNSÝSLA Umboðsmanni Alþing-
is hafa að undanförnu borist all-
margar kvartanir þar sem fólk 
telur að lögregla hafi brotið á rétt-
indum þess. Umboðsmaður segir 
að þar eigi í hlut einstaklingar sem 
sætt hafa rannsókn eða afskiptum 
lögreglu vegna gruns um refsi-
verða háttsemi eða af öðru tilefni.  

Í bréfi sem umboðsmaður sendi 
Hönnu Birnu Kristjánsdóttur inn-
anríkisráðherra um áramót segist 
umboðsmaður hafa velt því fyrir 
sér hvaða úrræði standi fólki til 

boða þegar það telur að lögregl-
an hafi ekki farið að réttum sam-
skiptareglum. 

 Í bréfi umboðsmanns kemur 
fram að að í núgildandi lögum sé 
ekki að finna sérstök ákvæði um 
kvartanir vegna framgöngu lög-
reglumanna í starfi ef frá eru talin 
ákvæði lögreglulaga sem varða 
kæru vegna meintrar refsiverðrar 
háttsemi.  

Umboðsmaður segir að í 
nágrannalöndunum hafi þróunin 
verið sú að tryggja betur mögu-

leika borgaranna til að bera fram 
kvartanir vegna samskipta við lög-
reglu og þá líka í tilvikum þar sem 
ekki leikur grunur á að framganga 
lögreglu hafi verið með refsiverð-
um hætti.  

Loks biður umboðsmaður ráð-
herra að upplýsa hann um hvort 
ábendingar hans verði tilefni til 
viðbragða af hálfu ráðuneytisins. 
Jafnframt hvort tilefni sé til þess 
að umboðsmaður taki að sér fram-
kvæmd eftirlits með starfsemi lög-
reglunnar að eigin frumkvæði. - jme

Umboðsmaður Alþingis segist hafa fengið allmargar kvartanir vegna framgöngu lögreglumanna:

Vantar sérstök lagaákvæði um lögregluna

GAGNAVER  Frá því að Blönduósvirkjun var tekin í notkun fyrir rúmum tuttugu árum hefur verið reynt að leita leiða til að nýta 
orkuna sem næst virkjunarstað. Í þeim tilgangi hafa menn boðið fram lóð og aðstöðu fyrir gagnaver á Blönduósi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

BIRKIR JÓN JÓNSSON

Í MÝRDAL  Mýrdælingar horfa til betri 
netþjónustu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1. Einar Benediktsson. 2. Curver Thorodd-
sen. 3. Rétt rúmlega helmingur. TRYGGVI GUNNARSSON  Umboðsmað-

ur Alþingis vill farveg vegna kvartana 
um aðgerðir lögreglu.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



HONDA CR-V

BÍLL ÁRSINS 2014

Á ÍSLANDI Í FLOKKI JEPPA OG JEPPLINGA*

     HONDA CR-V         KOSTAR FRÁ  5.290.000        EYÐSLA FRÁ  4,5L/100km

www.honda.is
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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
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ÖRYGGISMÁL Þingmenn allra 
flokka vilja að unnið verði áhættu-
mat fyrir Ísland í tengslum við 
ferðaþjónustu. Aukið öryggi er 
ekki aðeins kappsmál af augljós-
um ástæðum – til að fækka slys-
um og minnka kostnað við leit-
ar- og björgunarstarf – heldur er 
um risavaxið ímyndarmál fyrir 
íslenska ferðaþjónustu að ræða. 
„Auðvitað þarf alltaf að vinna að 
því að tryggja öryggi ferðafólks, 
og lágmarka kostnað. En þetta er 
ekki síður skaðinn sem getur orðið 
fyrir ferðaþjónustuna ef alvarleg-
ir atburðir gerast. Það getur orðið 
gríðarlegt áfall fyrir ferðaþjón-
ustuna ef eitthvað alvarlegt ger-
ist hér og það rís umræða um að 
við sinnum ekki öryggismálum af 
fullri alvöru. Tjónið sem gæti hlot-
ist af því gæti orðið mjög mikið,“ 
segir Víðir Reynisson, sérfræðing-
ur hjá almannavarnadeild Ríkis-
lögreglustjóra. 

Þingmenn allra flokka lögðu 
fram þingsályktunartillögu í gær 
um að ríkislögreglustjóri vinni 
áhættumat fyrir Ísland með tilliti 
til ferðamennsku. Markmiðið er 
að fækka slysum hjá sífellt stækk-
andi hópi ferðamanna og draga úr 
kostnaði samfélagsins vegna leit-
ar- og björgunarstarfs. 

Víðir segir málið ekki síst 
aðkallandi vegna sífellt vaxandi 
ferðamennsku utan hins hefð-
bundna ferðamannatíma. „Í ljósi 
fjölgunar ferðamanna er nauðsyn-
legt að staldra við og meta hvað 
má gera betur.“
Lilja Rafney Magnúsdóttir, þing-
kona Vinstri grænna og fyrsti 
flutningsmaður tillögunar, sagði 
að fengi málið brautargengi yrði 
það unnið í samstarfi Ferðamála-
stofu, Landsbjargar, Umhverfis-
stofnunar og annarra á vettvangi 
ferðamála, öryggismála og nátt-
úruverndar. Næði málið fram að 
ganga yrði kannað hvort ástæða 
þætti til að setja sérreglur um 

ferðir á þeim stöðum sem falla 
undir efsta áhættuflokk.

Hér er ekki verið að finna upp 
hjólið; mörg lönd hafa þegar þenn-
an háttinn á. Svo er málum háttað 
á Grænlandi og Svalbarða, er til-

tekið í greinargerð tillögunnar. 
Eins hafa Nýsjálendingar tekið 
þetta skref til fulls, segir Víðir.

Málið er ekki heldur nýtt af nál-
inni í þinginu. Má segja að það sé 
framhald þess að Katrín Júlíus-

dóttir, þáverandi iðnaðarráðherra, 
lagði fram stjórnarfrumvarp sem 
byggðist á tillögum um endurskoð-
un laga um skipan ferðamála en 
náði ekki fram að ganga.  
 svavar@frettabladid.is

Lögreglan vinni hættumat 
fyrir ferðamenn á Íslandi 
Þingmenn allra flokka vilja áhættumat fyrir Ísland vegna ferðaþjónustu til að fækka slysum og minnka kostn-
að. Sérfræðingur segir málið brýnt ímyndarmál. Umfjöllun um ónógt öryggi geti stórskaðað ferðaþjónustuna.

 - Ferðamálastofa, Landsbjörg og Umhverfisstofnun unnu árið 2011 
skýrsluna Öryggi á ferðamannastöðum. Stefna til 2015 –   drög. Þar er lagt 
til að ferðamannastaðir á Íslandi verði flokkaðir í þrjá öryggisflokka. Í 
flokki 1 verði ferðamannastaðir í byggð, í flokki 2 ferðamannastaðir utan 
alfaraleiða og í flokki 3 þeir ferðamannastaðir þar sem aðgengi er erfitt. 

 - Með tilliti til hnattstöðu Íslands, náttúrufars og veðurlags og þeirrar 
staðreyndar að talsvert er um slys á ferðafólki hér á landi og kostnaðar- 
og áhættusamir leitar- og björgunarleiðangrar í óbyggðum virðist ærin 
ástæða til þess að gert verði áhættumat fyrir ferðir í óbyggðutm Íslands 
þar sem helstu áhættuþættir við slíkar ferðir verði dregnir fram og metnir.

Tillaga til þingsályktunar um áhættumat vegna ferðamennsku.

Mælt með þrískiptingu vegna hættu

LÖGREGLUMÁL Af sextán nýnem-
um í Lögregluskóla ríkisins eru 
ellefu þeirra konur eða 68,57 pró-
sent. Það er hæsta hlutfall kvenna 
sem nokkru sinni hefur verið og í 
fyrsta sinn sem konur eru í meiri-
hluta nemenda.

Meðalaldur nýnemanna er 24,8 
ár sem er nokkru lægra en áður. 
Af þessum nýnemum hafa fimm 
starfað sem afleysingamenn í lög-
reglunni. Önnin tekur fjóra mán-
uði. Eftir það fara nemendurnir í 
starfsnám í lögreglunni.  - fbj

Nýnemar Lögregluskólans:

Konur fleiri í 
lögreglunámi

VIÐSKIPTI Eignarhaldsfélagið 
Stoðir hefur selt allan hlut sinn í 
Tryggingamiðstöðinni hf. (TM). 
Ríflega 5,5 prósenta hlutur Stoða 
í TM var seldur í útboði sem lauk 
síðdegis á fimmtudag.

Boðnar voru til sölu tæplega 
42,1 milljónir hluta og samþykkt 
voru tilboð á bilinu 31,5 til 32,56 
krónur á hlut, að því er fram 
kemur í tilkynningu til Kauphall-
ar. Heildarsöluverðmæti útboðs-
ins var 1.341,2 milljónir króna. 

„Gjalddagi og eindagi greiðslu 
vegna útboðsins er klukkan 16.00 
þann 21. janúar 2014 og verða 
hlutir í Tryggingamiðstöðinni hf. 
afhentir kaupendum sama dag,“ 
segir í tilkynningunni.  - óká

5,5% hlutur í TM boðinn út:

Seldu bréf fyrir 
1,3 milljarða

HEILBRIGÐISMÁL Rótin, félag um 
málefni kvenna með áfengis- og 
fíkniefnavanda, segir svör heil-
brigðisráðherra og menntamála-
ráðherra við spurningum Rótar-
innar um menntun áfengis- og 
vímuefnaráðgjafa benda til þess 
að málaflokkurinn sé í ólestri.

„Námið tilheyrir engu skóla-
stigi og litlar sem engar kröfur 
eru gerðar til þeirra sem annast 
kennslu ráðgjafanna. Umgjörð 
náms áfengis- og fíkniráðgjafa er 
því í skötulíki og yfirvöld þurfa að 
ráðast í úrbætur,“ segir í tilkynn-
ingu frá Rótinni.

Að sögn Rótarinnar kemur fram 
í svari heilbrigðis-
ráðuneytisins að 
menntun ráð -
gjafa sé ekki á 
ákveðnu skóla-
st igi heldur 
á heilbrigðis-
stofnunum sem 
annist fíknimeð-
ferð og endur-
skoðun á náminu 
sé ekki hafin. Námið 
heyri undir velferð-
arráðuneytið 
sem ætli ekki 
að beita sér 
fyrir því að 
menntun-
in feli í sér 

fræðslu um ofbeldi og áföll og 
áhrif þess á fíknisjúkdóma. Engar 
kröfur séu gerðar til þeirra sem 
kenna ráðgjöfina aðrar en þær að 
námið sé í umsjón læknis.

„Með tilliti til þess vandasama 
hlutverks sem þessir starfsmenn 
hafa í lífi þeirra sem leita sér með-
ferðar þarf að gera metnaðarfyllri 
kröfur,“ segir Rótin. „Háskóli 
Íslands býður upp á diplómanám 
í áfengis- og vímuefnamálum sem 
samanstendur af tveimur 10 ein-
inga fagnámskeiðum og einu sér-
verkefni. Það er langt frá því að 
vera fullnægjandi.“

Þá segir Rótin að hafa verði til 
hliðsjónar við endurskoðun ráð-

gjafanámsins og við námskrár-
gerð að um 80 prósent kvenna 
sem fari í meðferð hafi orðið 
fyrir ofbeldi. „Þá er tímabært 
að boðið sé upp á fullt nám í 
fíknifræðum við háskóla hér á 

landi með tilheyrandi rannsókn-
arstarfi í faginu.“

 - gar

Gagnrýni kvenna með áfengis- og fíkniefnavanda:

Nám áfengisráðgjafa 
í ólestri og skötulíki

Í KAUPHÖLLINNI  Frá skráningu TM í 
í fyrravor. Sigurður Viðarsson forstjóri 
hringir inn viðskiptin. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GUÐRÚN EBBA ÓLAFSDÓTTIR
 Formaður Rótarinnar 

vill að ráðgjafanám 
taki mið af því að 
80 prósent kvenna 
sem fari í með-
ferð hafi orðið 
fyrir ofbeldi.

LEIT  Ferðamenn leita ævintýra víða og því fylgja slys með tilheyrandi hættu fyrir björgunarfólk, auk mikils kostnaðar.  FRÉTTA-

BLAÐIÐ/VILHELM

  Það getur orðið gríðar-
legt áfall fyrir ferðaþjón-

ustuna ef eitthvað alvarlegt 
gerist hér og það rís umræða 

um að við sinnum ekki 
öryggismálum af fullri 

alvöru.
Víðir Reynisson, sérfræðingur hjá 

almannavarnadeild Ríkislögreglustjóra



PROMENNT
Skeifunni 11B  108 Reykjavík  Sími  519 7550  promennt@promennt.is  promennt.is

BÓKHALDS- OG TÖLVUNÁM
Við hjá Promennt bjóðum upp á mikið úrval sérstaklega skemmtilegra og hagnýtra námskeiða í upplýsingatækni. Þeir sem vilja 
bæta við sig almennri tölvuþekkingu eða verða sterkari í bókhaldsvinnunni ættu ekki að láta þessi námskeið framhjá sér fara.

www.promennt.is

PI
PA

R\
TB

W
A

 •
SÍ

A

BÆTTU
VIÐ ÞIG
ÞEKKINGU

Skráning fer fram á www.promennt.is og þar má einnig finna allar nánari upplýsingar.

FRAMABRAUT – VIÐURKENNDUR BÓKARI
Þrískipt 350 stunda námsbraut sem unnin er í samvinnu við Endurmenntun Háskóla Íslands 
og eiga nemendur því möguleika á að fá hluta námsins metinn til ECTS-háskólaeininga.

AF HVERJU FRAMABRAUT – VIÐURKENNDUR BÓKARI?
Markmiðið með þessari geysilega öflugu námsbraut er að nemendur öðlist þá hæfni sem þarf til 
að geta skarað fram úr í bókhaldsvinnu og verði vel undirbúnir fyrir próf til viðurkennds bókara 
á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins.

NÁMSBRAUTIN ER SAMSETT ÚR ÞREMUR HLUTUM AUK UNDIRBÚNINGS:
Kynning og námstækni með Mindjet hugarkortshugbúnaðinum
1. Bókhald grunnur – kennt hjá Promennt
2. Bókaranám fyrir lengra komna – kennt hjá Promennt
3. Viðurkenndur bókari – kennt hjá EHÍ

FYRIR HVERJA?
Um er að ræða mjög gagnlega og áhugaverða námsbraut sem gerir miklar kröfur til nemenda. 
Þetta nám hentar þeim sem hafa áhuga á að ná frama á sviðum bókhalds-, fjármála- og 
hagdeilda fyrirtækja og stofnana, styrkja kunnáttu sína eða nota sem grunn fyrir frekara nám. 
Krafist er almennrar tölvukunnáttu.

Hefst: 28. feb. (morgunhópur), 1. mars (kvöldhópur) 

BÓKHALD – GRUNNUR
Hnitmiðað nám fyrir starfandi skrifstofu- og verslunarfólk eða þá sem hafa hug á að starfa á 
þeim vettvangi. Námið hentar einnig einstaklingum með sjálfstæðan atvinnurekstur og þeim 
sem eru að hefja rekstrur og vilja vera sem mest sjálfbjarga við bókhaldið. 

Hefst: 28. feb. (morgunhópur), 1. mars 110 std. 119.000 kr.

EQM
VOTTUN

NÁMSSTYRKIR 
Í BOÐI

FRAMABRAUT – SKRIFSTOFUNÁM
Öflug námsbraut sem skilar strax árangri. Nám á þessari braut hentar fólki á öllum 
aldri sem vill styrkja stöðu sína enn frekar á vinnumarkaði með aukinni menntun. 
Þetta nám hentar einnig vel sjálfstæðum atvinnurekendum sem vilja vera sem mest 
sjálfbjarga í allri tölvuvinnu og við bókhaldið.

FYRIR HVERJA?
Námið hefur nýst nemendum mjög vel í atvinnuleit enda eiga þátttakendur að vera 
færir um að sinna flestum skrifstofustörfum sem ritarar og öflugir tölvunotendur eða 
sem fulltrúar og aðstoðarbókarar í bókhaldsdeildum. 
Þetta nám er einnig tilvalið sem grunnur fyrir frekara nám.

VIÐFANGSEFNI NÁMSBRAUTARINNAR
 Námstækni og verkefnastjórnun með MindManager   
 (forritið, að verðmæti 32.000 kr, fylgir frítt með).
 Tölvugreinar: Windows 7 og 8 tölvugrunnur og skjalavarsla. Ritvinnsla í Word,  
 Excel, PowerPoint og Outlook tölvupóstur, dagbók og skipulag.
 Viðskiptagreinar:
 bókhaldsgrunnur og tölvubókhald í Navision. Tollskýrslugerð.

Hefst: 29. jan. 200 std. 159.000 kr.

ALMENNT TÖLVUNÁM
Sérstaklega hagnýtt námskeið fyrir þá sem komnir eru af byrjunarstiginu og nota 
tölvu í vinnunni eða heima. Tilvalið námskeið fyrir þá sem þurfa að auka öryggi sitt í 
allri tölvuvinnslu með aukinni þekkingu, hraða og færni. 

HELSTU KENNSLUGREINAR:
 Windows skjalavarsla
 Word
 Excel
 Internet
 Outlook, tölvupóstur og dagbók

Hefst: 3 feb. 60 std 59.000 kr.

NÁMSSTYRKIR 
Í BOÐI
Nánar á promennt.is

Hér tók ég mín fyrstu skref og það voru gæfuspor.“
Hörður Jónasson, almennt tölvunám

Ég var mjög ánægð með námskeiðið, frábært að geta verið heima og læra í 
gengum netið. Það var líka svo gott að geta nýtt sér sveigjanleikann í mætingu 
þar sem ég var í vaktavinnu. Ég er í alla staði mjög ánægð með þjónustuna hjá 
Promennt og á klárlega eftir að nýta mér það að fara á fleiri námskeið.“
Sólveig Pétursdóttir, bókhald – grunnur og Excel
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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: 2.990.000 kr.
Ford Focus Trend Edition HMY43
Skráður apríl 2013, 1,6TDCi dísil, beinsk.
Ekinn 32.000 km. 
Ásett verð: 3.230.000 kr.

     Tilboð: 1.590.000 kr.
Citroën C3 Seduction Airdream FYB41
Skráður apríl 2012, 1,6HDi dísil, beinsk.
Ekinn 74.000 km. 
Ásett verð: 1.850.000 kr.

     Verð: 1.390.000 kr.V
Toyota Rav4 AWD  SO842
Skráður maí 2005, 2,0i bensín, beinsk.
Ekinn 122.000 km. 

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

Fylgstu með á

FACEBOOKFACE
Notaðir bílar
- Brimborg 

32.000 km.
verð: 3.230.000 kr.

NOTAÐIR BÍLAR
M

Komdu.Gerðu betri

Tilboðsbílarnir fara
beint á Facebook!

Í ábyrgð

Í ábyrgð

bílakaup!ðu betrð

     Tilboð: 3.790.000 kr.
Volvo S40 Momentum D3 MBF22
Skráður sept. 2011, 2,0Di dísil, sjálfsk.
Ekinn 36.000 km. 
Ásett verð: 3.990.000 kr.

     Tilboð: 2.590.000 kr.
Ford Mondeo Trend LOS38
Skráður júlí 2011, 1,6TDCi dísil, beinsk.
Ekinn 78.000 km. 
Ásett verð: 2.880.000 kr.

Hafðu samband strax!

NOREGUR Mikill bruni varð í 
bænum Leirdalseyri í Noregi 
um helgina. Alls brunnu þar 23 
timbur hús til grunna, þar af sex-
tán íbúðarhús. 

Nokkur önnur 
hús skemmdust 
í eldinum, sem 
kviknaði seint 
á laugardags-
kvöld. Ekki tókst 
að ráða niður-
lögum hans fyrr 
en hálfum sólar-
hring síðar, en 
slökkvilið vakt-

ar húsin áfram vegna hættu á að 
eldurinn brjótist út á ný.

Engin dauðsföll urðu í eldsvoð-
anum, en um níutíu manns þurftu 
á læknisaðstoð að halda vegna 
reyk eitrunar.

Eitt sögufrægt hús varð eldin-
um að bráð, en í gamla bænum er 
byggð gamalla timburhúsa frá 18. 
og 19. öld sem er á heimsminjaskrá 
UNESCO, menningar- og vísinda-
stofnunar Sameinuðu þjóðanna. 
Mikil áhersla var lögð á að reyna 
að bjarga þessu hverfi, og tókst 
það að mestu.

Rafmagnslaust varð í stórum 

hluta bæjarins og farsímasam-
band lá niðri.

Mikið hvassviðri torveldaði 
slökkvistarfið og gekk um tíma 
afar erfiðlega að ráða niðurlögum 
eldanna. 

„Vindurinn vann á móti okkur 
allan tímann,“ er haft eftir Gaute 
Johnsgaard, slökkviliðsstjóra í 
Årdal og Lærdal, í norska ríkisút-
varpinu, NRK. „Á tímabili dreifð-
ist eldurinn í allar áttir.“

Loka þurfti götum í stórum 
hluta bæjarins og rýma hús.

Aðeins níu mánuðir eru síðan 
mikill bruni varð í Bergen þar sem 
gömul timburhús urðu eldi að bráð. 
Sannað þótti að kveikt hefði verið 
í á þremur stöðum þar, en óvíst er 
enn um upptök eldsins í Lærdal.

Margir Íslendingar hafa búið 
í Lærdal á undanförnum árum, 
meðal annars hjúkrunarfólk sem 
hefur farið þangað til starfa tíma-
bundið.

Ein þeirra er Heiða Arsenault, 
sem býr í Årdal, skammt frá Lær-
dal.

„Þetta var rosalegt ástand. Fólk 
öskrandi og flautandi í bílum að 
reyna að koma sér í burtu. Fólk sá 
ekkert fyrir reyk og svo bara end-

uðu allir á sjúkrahúsinu til að fá 
súrefni,“ sagði Heiða í viðtali við 
Stöð 2 í gær.

Móðir sambýlismanns hennar 
býr í Lærdal og þegar hann fór að 
sækja móður sína var hann feng-

inn til slökkvistarfa og var við þau 
í alla nótt. „Þeir voru bara á fullu 
að slökkva elda og reyna að hjálpa 
til. Bæjarbúar eru voðalega ósjálf-
bjarga því þeir hafa svo lítið vatn.“

 gudsteinn@frettabladid.is

Tugir timburhúsa brunnu
Stórbruni varð í norska bænum Lærdal aðfaranótt sunnudags og var barist við hann í hálfan sólarhring. Níu-
tíu manns þurftu að leita sér læknishjálpar og eitt sögufrægt hús í gamla bænum varð eldinum að bráð.

ÚKRAÍNA, AP Hundruð mótmæl-
enda héldu um helgina út á götur 
í Kíev, höfuðborg Úkraínu, þrátt 
fyrir ný lög sem setja strangar 
skorður við mótmælum. Til átaka 
kom við lögreglu.

Margir mótmælendur voru 
með hjálma og gasgrímur og 
reyndu að komast í áttina að þing-
húsinu, sem lögreglan hafði girt 
af. Sumir tóku að ráðast á lög-
regluna með bareflum, og sumir 
köstuðu eld sprengjum og beittu 
jafnvel rafstuðssprengjum og 

slökkvitækjum. Einhverjir særð-
ust og þurfti að hlúa að þeim.

Vitalí Klitsjkó, einn af helstu 
leiðtogum stjórnarandstöðunn-
ar, reyndi að koma í veg fyrir að 
mótmælendur réðust að lögregl-
unni, en varð þá sjálfur fyrir 
árásum.

Andstæðingar Viktors Janúk-
ovítsj forseta hafa staðið fyrir 
nánast linnulausum mótmælum 
í miðborg Kíev frá 21. nóvember 
síðastliðnum.

  - gb

Klitsjkó reyndi að stöðva árásir mótmælenda á lögreglu í Úkraínu:

Hörð átök brutust út á götum Kiev

TAÍLAND, AP Að minnsta kosti 
28 manns særðust þegar tvær 
sprengingar urðu í Bangkok, höf-
uðborg Taílands, í gær. Sprengj-
urnar sprungu skammt frá minn-
ismerki í norðanverðri borginni, 
þar sem stjórnarandstæðingar 
hafa hreiðrað um sig til mótmæla 
síðustu vikurnar.

Aukin harka hefur færst í mót-
mælin eftir því sem nær dregur 
kosningum, sem stjórnin hefur 
boðað til 2. febrúar.

Mótmælendur krefjast þess að 
stjórnin segi af sér, en bráða-
birgðastjórn fái það hlutverk að 
gera endurbætur á stjórnkerfinu 
áður en boðað verði til kosninga.

 - gb

Mótmælin í Taílandi:

Tugir særðust 
í sprengingum

MIÐ-AFRÍKULÝÐVELDIÐ, AP Víga-
menn, vopnaðir sveðjum og kylf-
um, réðust á hóp múslima sem 
voru að flýja átök í Mið-Afríkulýð-
veldinu. Rúmlega tuttugu manns 
voru myrtir, þar af þrjú börn.

Alls hafa á annað þúsund manns 
látið lífið síðan átök hófust í land-
inu fyrir mánuði. Nærri milljón 
manns hefur flúið heimili sín.

Leiðtogi uppreisnarmanna, sem 
hefur verið forseti landsins um 
hríð, sagði af sér í síðustu viku.

  - gb

Ólga í Mið-Afríkulýðveldinu:

Réðust á hóp 
flóttamanna

BARIST VIÐ 
BOXARANN  
Vítalí Klitsjkó, 
heimsmeistari í 
boxi og einn leið-
toga úkraínsku 
stjórnarandstöð-
unnar, í stymp-
ingum við aðra 
mótmælendur.
 NORDICPHOTOS/AFP

LEIÐTOGI  Suthep Thaugsuban, leiðtogi 
mótmælenda, tekur við seðli frá einum 
stuðningsmanna sinna. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HEIÐA 
ARSENAULT

BRUNINN Í LÆRDAL  Tugir húsa urðu eldinum að bráð. NORDICPHOTOS/AFP



– Er hraðlest á milli Keflavíkur og Reykjavíkur aðeins spurning um tíma?

– Hverju myndi hún breyta fyrir samfélagið á Suðvesturlandi?

– Hvaða þýðingu hefði hún fyrir þróun innanlandsflugs á Íslandi? 

– Hvað kostar framkvæmdin og hvernig yrði hún fjármögnuð?

– Hverjir væru tilbúnir að leggja fjármagn í verkið?

– Gæti það borgað sig upp á nokkrum árum?

Runólfur Ágústsson ráðgjafi fjallar um möguleika háhraðalestar 
á milli Keflavíkurflugvallar og Reykjavíkur á hádegisfyrirlestri í boði 
Kadeco, þriðjudaginn 21. janúar kl. 12.00–12.45 í Offiseraklúbbnum, 
Grænásbraut 619.

Keflavíkurhraðlestin: Fjarlægur draumur eða forgangsverkefni?

Hádegisfyrirlestur í Offiseraklúbbnum 
þriðjudaginn 21. janúar kl. 12.00

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.asbru.is

15 mínútna hraðferð 
milli KEF og REY?
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Fundurinn um Keflavíkurhraðlestina er hluti af þriðjudags-
fyrirlestraröð Kadeco, Geopark, Heklunnar, Keilis og 
Markaðsstofu Reykjaness.

Komdu með í háhraðaferð inn í framtíðina
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TIL DAGS

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is

Í umdeildri samþykkt á síðasta fundi bæjar-
stjórnar Kópavogs var tekið fram að kaupa 
ætti nú þegar 30 til 40 íbúðir í bænum til 
að mæta vanda þeirra sem þurfa á félags-
legum úrræðum að halda. Í sömu samþykkt 
var tekið fram að hefja ætti nú þegar undir-
búning að byggingu tveggja fjölbýlishúsa 
með leiguíbúðum.

Engin greinargerð fylgdi samþykktinni 
með til dæmis ítarlegri kostnaðargrein-
ingu, tekjuleiðum, áætlunum eða mati á 
áhrifum alls þessa á bæjarsjóð. Ljóst er þó 
að samþykktin felur í sér útgjöld upp á að 
minnsta kosti þrjá milljarða þótt tillögu-
flytjendur séu í þessum töluðum orðum að 
reyna að skrúfa þá tölu niður á harðahlaup-
um sínum undan sinni eigin samþykkt. 

Ég hef í störfum mínum sem bæjarstjóri 
Kópavogs lagt ríka áherslu á vel sé vand-
að til verka enda kennir sagan okkur (og 
þarf þá ekki að leita langt aftur í tímann) 
að óvandaðar, ófaglegar og fljótfærnislegar 
ákvarðanir um stórauknar skuldsetningar, 
útgjöld og ég tala nú ekki um innistæðulaus 
loforð korteri fyrir kosningar, geta komið 
okkur á kaldan klaka. 

Einmitt af þessum sömu ástæðum hefur 
löggjafinn takmarkað svigrúm sveitar-
stjórna til að víkja frá þegar samþykktum 
fjárhagsáætlunum nema fyrir liggi viðauki  
þar sem m.a. sé gerð grein fyrir því hvern-

ig mæta eigi fyrirséðum útgjöldum. Enginn 
slíkur viðauki fylgdi umræddri samþykkt 
og þess vegna hefur lögmaður Sambands 
íslenskra sveitarfélaga staðfest að hún er 
ólögleg. Það er í samræmi við það sem ég 
hef sagt frá upphafi þótt Guðríður Arn-
ardóttir, bæjarfulltrúi og varaformaður 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, kunni 
að skella skollaeyrum við því og telji þar 
með fráleitt að sveitarfélög fylgi vönduðum 
stjórnsýsluháttum.

Þar fyrir utan er fylgst grannt með fjár-
málum Kópavogsbæjar af nefnd um eftirlit 
með fjármálum sveitarfélaganna og hefur 
bærinn lagt fram áætlanir langt fram í tím-
ann sem sýna hvernig hann hyggst koma 
skuldahlutfallinu niður fyrir lögleg og við-
unandi mörk. Samþykktin setur allar þær 
áætlanir í uppnám.

Að framansögðu ætti því ekki að koma 
neinum á óvart að lánshæfismatsfyrirtæk-
ið Reitun hafi fært horfur á lánshæfismati 
bæjarins úr stöðugum í neikvæðar – nema 
kannski Guðríði Arnardóttur. 

Korter í kosningar

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins 
með glæsilegt forskot á keppinautana. 
Meðallestur Fréttablaðsins í 
aldurshópnum 25-54 ára er 73%  
á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra 
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið 
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga 
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

R
annveig Gunnarsdóttir, forstjóri Lyfjastofnunar, 
ritar áhugaverða grein í Fréttablaðið í dag þar sem 
hún lýsir vandræðum stofnunarinnar sem „rekin 
er fyrir þjónustugjöld frá fyrirtækjum en hefur 
ekki heimild til að nýta þau til fulls“. Lyfjastofnun 

fær ekkert framlag úr ríkissjóði og skilaði tekjuafgangi 2012. 
Stofnunin sinnir eftirlitshlutverki og fyrirtækin borga brús-
ann. Fyrir bankahrunið hóf Lyfjastofnun að meta umsóknir um 
markaðsleyfi fyrir samheitalyf í samkeppni við aðrar lyfja-
stofnanir á EES-svæðinu. Að sögn Rannveigar skapaði þessi 
starfsemi gjaldeyristekjur og atvinnutækifæri á Íslandi.

Eftir hrunið 2008 lá fyrir 
að nauðsynlegt væri að fara 
í gagngera endurskoðun á 
rekstri ríkisins og umfangi. 
Þjóðin reis einfaldlega ekki 
undir bólgnu bákni auk skulda 
ríkissjóðs. Þó hægt sé að þræta 
um  prósentu hér eða þar þá er 

það engu að síður þannig að stjórnvöld völdu að fara í flatan 
niðurskuð til að mæta vandanum. Þá skipti litlu hvort stofn-
anir voru fjármagnaðar af sjálfsaflafé, eins og Lyfjastofnun, 
eða með fé úr ríkissjóði. Rannveig segir að „í tilfelli Lyfja-
stofnunar þýddu fjárheimildir fjárlaga höft á þróun nýsköp-
unarverkefnisins, en heimild fjárlaga var lægri en rekstrar-
áætlanir stofnunarinnar.“

Flatur niðurskurður er skaðræði. Það veit hin venjulega 
fjölskylda sem hefur þurft að mæta tekjutapi eða skera niður 
útgjöld til að vinna á skuldum. Sú fjölskylda getur ekki leyft 
sér að minnka matarskammtinn um helming og fara í hálfa 
utanlandsreisu. Hún velur heldur að sleppa utanför og það 
hvarflar ekki að heimilisfólki að fækka ferðum í vinnuna og 
minnka þannig tekjurnar.

Flatur niðurskurður er bæði ósanngjarn og vitlaus. Fyrir 
hrun fjölgaði löggum ekki sérstaklega, né læknum og hjúkr-
unarfræðingum eða ljósmæðrum. Grunnstoðir voru ekki 
styrktar heldur blés kerfið út eins og líkami sem fitnar. Við 
sjáum þetta í nýlegu dæmi – vinnu sem hefur verið í gangi á 
vegum menntamálaráðuneytisins; í tillögum sem lúta að því 
að framhaldsskólakennurum sé gert að greina nemendur með 
tilliti til þess hversu gildir þjóðfélagsþegnar viðkomandi ein-
staklingar geti orðið. Hvernig gat það gengið svona langt? Það 
var í alvörunni fólk sem fékk útborguð laun fyrir að finna upp 
á slíkri þvælu. Þetta er því miður eitt dæmi af fjölmörgum; 
fitulög sem mega svo sannarlega fjúka. Sé líkingunni við 
líkamann haldið er staðan sú að fyrir hrun var ekkert gert til 
að styrkja grunnstoðir, vöðva og bein. Með flötum niðurskurði 
er skorið jafnt í bein og vöðva og fitu.

Flatur niðurskurður hefur stórskaðað okkur. Í tilfelli Lyfja-
stofnunar bendir margt til þess að við höfum orðið af bráð-
nauðsynlegum gjaldeyristekjum. Enn erum við að róa lífróður 
til lands, kreppan virðist ætla að lengjast vegna dugleysis 
stjórnvalda sem eru ofurseld vondu kerfi, vondri hugmynda-
fræði. Það er ljóst að það þarf að forgangsraða og til þess 
þarf kjark. Kjark til að hefja sig yfir þúfnahyggju – standa 
sómasamlega að því sem nauðsynlegt er til að rífa sig upp úr 
öldudalnum; fitan má fjúka. 

Skaðræði hins flata niðurskurðar:

Fitan má fjúka

STJÓRNMÁL

Ármann Kr. 
Ólafsson
bæjarstjóri 
Kópavogs

➜ Ljóst er þó að samþykktin felur 
í sér útgjöld upp á að minnsta kosti 
þrjá milljarða þótt tillögufl ytjendur 
séu í þessum töluðum orðum að 
reyna að skrúfa þá tölu niður.

Þarf enga kosningu
Sigrún Magnúsdóttir, þingflokks-
formaður Framsóknarflokksins, var 
skýr í svörum í sunnudagsþætti 
Gísla Marteins þegar rætt var um 
hvort það ætti að fara fram þjóðar-
atkvæðagreiðsla um framhald að-
ildarviðræðna við Evrópusambandið. 
„Við sögðum að við myndum aldrei 
ganga í Evrópusambandið 
nema að undangenginni 
kosningu og við ætlum 
ekkert að ganga í 
Evrópusambandið. 
Þannig að það þarf 
enga kosningu,“ sagði 
Sigrún. Mjög margir 
kjósendur stjórnar-
flokkanna 
töldu 
í ljósi 

ummæla, sem formenn þeirra létu 
falla, að fljótlega yrði kosið um 
hvort halda ætti aðildarviðræðunum 
áfram.  

Hvort og hvenær
Það væri ekki úr vegi að ríkisstjórn-
in færi að svara því hvort hún hygg-
ist halda þjóðaratkvæðagreiðslu 
um málið og hvenær. Í aðdraganda 
kosninganna í vor lýsti 

Bjarni Benediktsson, 
formaður Sjálfstæðis-
flokksins, því ítrekað 
yfir að halda ætti 

þjóðaratkvæðagreiðslu 
um aðildarviðræðurnar, 
til að mynda er haft eftir 

honum á Mbl.is undir 
lok apríl að hann 
hefði oft 

sagt að það ætti að halda þjóðar-
atkvæðagreiðslu um málið á fyrri 
hluta kjörtímabilsins. Þetta var í 
aðdraganda kosninga. Fyrir 
nokkrum dögum sagði Birgir Ár-
mannsson, þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins og formaður utanríkis-
málanefndar, á Alþingi: „Það er líka 
skýrt að það er vilji stjórnarflokk-
anna að ekki verði haldið áfram 

viðræðum nema að slíkt yrði 
samþykkt í þjóðaratkvæða-
greiðslu. Í því felst auðvitað 
ekki ákvörðun um að halda 
þjóðaratkvæðagreiðslu 
eða hvenær hún verði 
haldin,“ sagði Birgir. Það 
eru spurningarnar hvort og 

hvenær sem væri gott að fá 
skýr svör við.   

  johanna@frettabladid.is
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Allt sem þarf er 
vilji fjárveitinga-

valdsins og löggjafans til 
að leysa vandann þannig 
að stofnunin hafi tök á 
að veita þá nýsköpunar-
þjónustu sem fyrirtækin 
óska eftir og greiða fyrir.

➜ Hafi ætlunin með lek-
anum verið að snúa almenn-
ingsálitinu gegn þessum 
manni hefur það ekki 
tekist, og spjótin standa nú 
á innanríkisráðherra. Síðan 
hefur þetta mál þróast upp 
í gamalkunnugt pex um 
það hver var dónalegur við 
hvern í síma þar sem valda-
fólk reynir að koma sér fyrir 
í fórnarlambshlutverkinu 
sem hér hefur löngum þótt 
vænleg vígstaða. 

Umræða hefur 
verið í þjóð-
félaginu um 
mikilvægi upp-
byggingar og 
nýsköpunar í 
atvinnulífi hér 
á landi. Gjarn-
an er vísað í 
skýrslu ráð -
gjafafyrirtæk-
isins McKins-
ey sem kom út 
í ágúst 2012. Í 
henni er talað um Ísland sem eina 
af 15 ríkustu þjóðum heims mælt 
í landsframleiðslu á mann síðustu 
30 árin. Nú er Ísland að færast 
neðar. McKinsey bendir á mikil-
vægi þess að Ísland bæti fram-
leiðni, skapi ný tækifæri og auki 
fjölbreytni í undirstöðuatvinnu-
greinum. Allir vilja nýsköpun, 
ekki síst ráðamenn. Ýmislegt er 
tilgreint sem hjálpar nýsköpun svo 
sem opinberir styrkir.

Það er athyglisvert að yfirvöld 
nýta ekki öll tækifæri sem styðja 
nýsköpun, sem sum þarfnast ekki 
framlags úr ríkissjóði. 

Nýsköpun hjá Lyfjastofnun 
Á árinu 2006 réðst Lyfjastofnun í 
það nýsköpunarverkefni að meta 
umsóknir um markaðsleyfi fyrir 
samheitalyf að fullu, í stað þess að 
byggja matið á vinnu sérfræðinga 
annarrar lyfjastofnunar á Evr-
ópska efnahagssvæðinu EES. Til 
að þetta væri framkvæmanlegt 
þurfti að fjölga sérfræðingum og 
þróa verkefnið. Lyfjafyrirtækin 
óska eftir þjónustunni og greiða 
fyrir hana. Hér er um samkeppni 
að ræða við aðrar lyfjastofnanir 
á EES. Með því að meta þessar 
umsóknir hér skapast gjaldeyris-
tekjur og atvinnutækifæri fyrir 
hámenntaða sérfræðinga auk 
starfa hjá íslenskum lyfjafyrir-
tækjum.

Heftandi áhrif fjárlaga
Í kjölfar bankahrunsins var gerð 
krafa um lækkun rekstrarkostn-
aðar hjá Lyfjastofnun eins og hjá 
öðrum ríkisstofnunum. Skipti þá 
ekki máli hvort stofnanir voru 
fjármagnaðar af sjálfsaflafé, eins 
og Lyfjastofnun, eða með framlagi 
úr ríkissjóði. Í tilviki Lyfjastofn-
unar þýddu fjárheimildir fjárlaga 
höft á þróun nýsköpunarverk-
efnisins, en heimild fjárlaga var 
lægri en rekstraráætlanir stofn-
unarinnar. Þegar tekjumarki fjár-
heimilda er náð á stofnunin erfitt 
með sinna nýjum verkefnum, þrátt 
fyrir að greiðsla sé tryggð. Ekki 
hefur verið heimilt að nýta tekjur 
umfram fjárheimildir, sem hefur 
bein áhrif á þjónustustig stofnun-
arinnar. 

Mikil tregða hefur verið hjá 
fjárveitingavaldinu að hækka 
fjárheimild stofnunarinnar í sam-
ræmi við áætlun hennar um tekjur 
og því hefur stofnunin hvorki haft 
möguleika á að þróa verkefni 
frekar né efla starfsemina eins 
og stefnt var að. Ýmis lyfjafyrir-
tæki, s.s. Actavis og Alvogen, hafa 
áhuga á að Lyfjastofnun þjónusti 
þau frekar en þegar er gert og taki 

að sér verkefni sem að öðrum kosti 
eru unnin af öðrum lyfjastofnun-
um á EES. 

Önnur tækifæri
Eitt af lögbundnum hlutverk-
um stofnunarinnar er að meta 
umsóknir um klínískar rannsókn-
ir á sviði lyfja og lækningatækja. 
Lyfjastofnun tók við málaflokkn-
um lækningatæki í maí 2011. 
Ekki hefur tekist að finna lausn 
á fjármögnun málaflokksins og 
er staðan sú að ekki er gert ráð 
fyrir framlagi úr ríkissjóði eða 
fjárheimild í fjárlögum. Lyfja-
stofnun hefur því ekki möguleika 
á að meta klínískar rannsóknir á 
lækningatækjum eða sinna mála-
flokknum nema að mjög takmörk-
uðu leyti. Stofnuninni er óheim-
ilt að nýta tekjur af lyfjamálum í 
að þjónusta lækningatækjamála-
flokkinn. Sprotafyrirtækjum í 
lækningatækjaframleiðslu er því 
gert erfitt fyrir að framkvæma 
rannsóknir á Íslandi.

Hvað er til ráða?
Þegar stofnunum eru fengin ný 
verkefni samkvæmt lögum er 
nauðsynlegt að tryggt sé að verk-
efnum fylgi fjármagn til að sinna 
þeim á viðunandi hátt.

Lyfjastofnun verður að hafa 
heimild til að sinna þeim verkefn-
um sem viðskiptavinir stofnunar-
innar óska eftir, í samræmi við 
þær tekjur sem stofnunin aflar. 
Allt sem þarf er vilji fjárveitinga-
valdsins og löggjafans til að leysa 
vandann þannig að stofnunin hafi 
tök á veita þá nýsköpunarþjón-
ustu sem fyrirtækin óska eftir og 
greiða fyrir.

Við getum gert betur
Það má ekki gleyma mikilvægri 
þjónustu opinberra stofnana sem 
fyrirtækin reiða sig á. Lyfjastofn-
un er rekin fyrir þjónustugjöld 
frá lyfjafyrirtækjum en hefur 
ekki heimild til að nýta þau til 
fulls. Föst fjárheimild í fjárlög-
um hentar ekki slíkri starfsemi. 
Fjöldi umsókna er ekki þekkt-
ur í upphafi árs og gjöldin eiga 
að standa straum af kostnaði við 
að afgreiða verkefnin. Takmörk-
un fjárheimilda Lyfjastofnunar 
skerðir möguleika þessara fyrir-
tækja á að byggja upp atvinnu-
starfsemi á Íslandi. Hafa skal í 
huga að þessi atvinnustarfsemi 
skapar verðmæt störf hámennt-
aðra sérfræðinga og ekki má 
gleyma gjaldeyrisöflun og skatt-
tekjum fyrir ríkissjóð. 

Bregðum ekki fæti 
fyrir nýsköpun

Útlendingar sem vilja setjast að 
hér á landi þurfa að sanna að þeir 
geti með engu móti verið nokk-
urs staðar annars staðar í heim-
inum. Sjálfkrafa virðist litið á það 
sem glæpsamlegt afhæfi að sækj-
ast eftir búsetu hér. Fái fólk allra 
náðarsamlegast að búa hér skal 
það læra íslensku undireins, svo að 
öruggt sé að við skiljum allt sem 
það segir; það „aðlagist“ fremur en 
að vera það sjálft og auðga þann-
ig samfélagið nýjum einkennum. 
Og helst þarf viðkomandi að sýna 
fram á að vera góðmenni, rétt eins 
og mannréttindi séu verðlaun fyrir 
góða hegðun.

Vantar ekki bara góðmenni
Samt vantar hér alls konar fólk, 
og ekkert endilega bara góðmenni. 
Skortur er á vinnuafli á ótal svið-
um, og menningarlega þarf samfé-
lagið á meiri fjölbreytni að halda – 
hvenær fáum við til dæmis fyrstu 
innflytjendaskáldsöguna? 

Í grunninn er íslenskt samfélag 
innflytjendasamfélag; fólk kom 
úr ýmsum áttum og blandaðast, 
aðlagaðist – og mótaði. Eða þreifst 
ekki.

Það höfðar til ákveðinnar teg-
undar af fólki að búa hér á fjar-
lægri eyju úti í ballarhafi þar sem 
vetrarmyrkrin ríkja mánuðum 
saman – þumbaraháttur og dumb-

ungur – og alltaf rok – og reynir 
þar svo sannarlega á einstaklings-
bundna eiginleika og ekki á hvers 
mann færi að lifa hér. 

Híma í einagrun
Hér er sem sagt komið illa fram 
við þá sem sækjast eftir landvist-
arleyfi, þeir eru látnir híma eins 
lengi og hægt er í einangrun og 
iðjuleysi og allt gert til að fá þá til 
að skipta um skoðun á því samfé-
lagi sem þeir vilja tilheyra: hugsa: 
Nei hér er vont fólk, vont að vera. 
Þannig  er um Tono Omos sem 
hingað kom frá Nígeríu og veit 
ekki sitt rjúkandi ráð eftir sam-
skiptin við íslensk yfirvöld.

Böndin berast að ráðgjöfum
Einhver hafði fyrir því að taka 
saman minnisblað um hann og 
senda síðan til valinna fjölmiðla í 
því skyni að hafa áhrif á almenn-
ingsálitið í tengslum við brottvís-
un hans úr landi og réttlæta hana. 
Eðlilegt er að blaðamenn neiti að 
gefa upp heimildarmenn sína en 
hitt er líka eðlilegt: að böndin ber-
ist að pólískum ráðgjöfum innan-
ríkisráðherra.

Minnisblað um einkalíf
Í þessu minnisblaði var fjallað um 
einkalíf Tonys og væntanlegrar 
barnsmóður. Nafn hans er tengt 
við mansal, sem er býsna alvar-
legur áburður, en fram hefur 
komið að fallið hafi verið frá 
ákærum og ekki annað að skilja 
en að þær hafi verið tilhæfulaus-
ar. Þetta er glannalegt athæfi, 
ætlað til þess að sannfæra okkur 
um að viðkomandi maður sé rétt-
rækur – þetta sé glæpamaður, ill-
menni.

Atlaga úr launsátri
Það höfum við ekki hugmynd um 
heldur bara hitt: hann hefur verið 
borinn sökum opinberlega sem 
ekki virðast styðjast við annað en 
söguburð. Gerð hefur verið atlaga 
úr launsátri að mannorði hans og 
ekki vitað hvaða dilk það mun 
draga á eftir sér fyrir hann. Og 
aðra. Hafi ætlunin með lekanum 
verið að snúa almenningsálitinu 
gegn þessum manni hefur það 
ekki tekist, og spjótin standa nú á 
innanríkisráðherra. Síðan hefur 
þetta mál þróast upp í gamalkunn-
ugt pex um það hver var dónaleg-
ur við hvern í síma þar sem valda-
fólk reynir að koma sér fyrir í 
fórnarlambshlutverkinu sem hér 
hefur löngum þótt vænleg víg-
staða. Og Tony Omos gleymist. 
Sjálft fórnarlambið hér. Og eng-
inn grætur útlending.

Enginn grætur útlending

FUNDARSTJÓRI: Kristrún Heimisdó r, 
framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarinsf

Sameiginlegur ávinningur:

Sex sögur um samfélagsábyrgð 

Rannveig Rist, forstjóri 
Rio Tinto Alcan á Íslandi

SÖGUR AF FYRIRTÆKJUM

Miðstöð um samfélagsábyrgð  
Icelandic center for CSR

TÍMI: 23. jan. kl. 8.30 – 10.00
STAÐUR: Hilton Reykjavik Nordica
Fylgstu með á Twi er og Facebook  #samfelagsabyrgd 
SKRÁNING: www.festasamfelagsabyrgd.is

RÁÐSTEFNA SAMTAKA ATVINNULÍFSINS 
OG FESTU - miðstöðvar um samfélagsábyrgð

Steinþór Pálsson, 
bankastjóri Landsbankans

Sævar Freyr Þráinsson, 
forstjóri Símans 

Kristján Gunnarsson, 
meðeigandi Kosmos og Kaos

Hörður Arnarsson, 
forstjóri Landsvirkjunar

Hulda Hreiðarsdó r, 
stofnandi og yfirhönnuður Fafu

Sævar Freyr Þr
orstjóri Símans

LYFJASTOFNUN

Rannveig 
Gunnarsdóttir
forstjóri 
Lyfj astofnunar

Framsýnir stjórnmálamenn hljóta að hugsa í nýjum lausn-
um. Mér sýnist sá ágæti maður, Halldór Halldórsson, sem 
skipar fyrsta sætið á D-lista sjálfstæðismanna í Reykjavík 
ekki hugsa í nýjum lausnum, bara nýjum hraðbrautum og 
fyrir ennþá fleiri bíla.

Halldór segist vilja byggja hraðbraut út frá Suðurgötunni 
í vesturbæ Reykjavíkur yfir Skerjafjörðinn og út á Álftanes, 
til að taka við bílaumferð af Kópavogs-, Hafnarfjarðar- og Álftanessvæðinu.

Spennandi? Það er eftir því frá hvaða sjónarhóli málið er skoðað. 
Hafnfirðingar og einhverjir Suðurnesjamenn kunna að hrífast af þessum 
hugmyndum. Varla Álftnesingar og alls ekki Vesturbæingar í Reykjavík. Alla 
vega ekki þeir sem búa við Suðurgötuna, Ægissíðuna, Hagana þar uppaf eða 
í Skerjafirði. Þarna þekki ég nokkuð vel til. Mér heyrist Halldór Halldórsson 
ekki sópa að Sjálfstæðisflokknum atkvæðum á þessu svæði með tillögum 
sínum. Er hann ekki örugglega í framboði í Reykjavík?

www.ogmundur.is
Ögmundur Jónasson

Af netinu
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Hjördís Elín Lárusdóttur, sem er 
betur þekkt sem Dísella Lárusdótt-
ir, er á æfingu í Metropolitan-óper-
unni þegar blaðamaður Fréttablaðs-
ins hringir í hana. Hún kveðst vera í 
fullum skrúða, í grænum búningi með 
perlum. Hún er um þessar mundir 
við æfingar á óperunni Rusölku eftir 
Dvor ák. Í aðalhlutverki sýningarinn-
ar er hin heimsfræga óperusöngkona 
Renée Fleming. „Þessi æðislega ópera 
er í raun sagan um litlu hafmeyjuna 
eftir Hans Christian Andersen. Hún 
endar ekki eins vel og Disney-útgáfan, 
sækir meira í gamla ævintýrið eftir 
H.C. Andersen. Rusalka er hafmeyjan 
sem er flutt af Renée Fleming. Þarna 
er líka vatnaskrímsli og þrjár skógar-
dísir og ég fer með hlutverk einnar 
skógardísarinnar.“

Dísella er þakklát fyrir tækifærið 
til að fá að taka þátt í óperunni. „Nógu 
stórfenglegt er að fá að syngja á þessu 
sviði en að fá að deila því með Renée 
Fleming er ennþá betra! Hún er átrún-

aðargoðið mitt. Þetta þýðir auðvitað 
að fólk sækir í nafnið hennar, sækist 
eftir að sjá sýningar með henni. Í leið-
inni sér það mig sem er mikil auglýs-
ing fyrir mig. Þá er eins gott að klúðra 
því ekki.“

Dísella segir æfingahraðann á sýn-
ingum í óperuhúsinu vera mikinn. „Við 
byrjuðum að æfa fyrir þremur vikum. 
Síðan var fyrsta hljómsveitaræfing í 
gær, forsýning á mánudaginn og frum-
sýningin næsta fimmtudag.“

Þótt Rusalka sé sýnd í New York 
gefst Íslendingum kostur á að sjá sýn-
inguna. „Metropolitan-óperan stendur 
fyrir beinum útsendingum á völdum 
sýningum um allan heim, þar á meðal 
á Rusölku þann 8. febrúar. Það verður 
því hægt að sjá þessa sýningu í beinni 
útsendingu á Íslandi í Kringlubíói.“ Hún 
telur að þeir sem hafa áhuga á leikhúsi 
eða sviðsetningu gætu haft áhuga á 
sýningunni. „Það hafa kannski ekki 
allir áhuga á óperu en settið er mjög 
fallegt. Þetta er ævintýraleg sýning.“

Dísella hefur verið viðloðandi 
Bandaríkin síðustu ár og nú er hún 
búsett í Harlem í New York. „Ég er 
sjaldan í fríi, en þegar ég er í fríi er 
auðvitað gaman að líta í kringum sig 
í borginni. Ég bý í Harlem sem hefur 
verið í mikilli uppbyggingu, frábært 
hverfi sem er aðeins í tuttugu mínútna 
fjarlægð frá vinnunni, en það er hins 
vegar alræmd dópgata við hliðina á 
okkur. Okkur var sagt þegar við flutt-
um hingað: „Hvað sem þið gerið, ekki 
fara niður þessa götu,“ þannig að við 
sleppum því bara, annars fínt hverfi.“ 

Dísella er alltaf með annan fótinn á 
Íslandi. „Ég segi aldrei að ég búi í New 
York þótt ég sé að vinna hér. Ég á íbúð 
heima og planið er alltaf að vera meira 
þar en það er erfitt að plana hlutina 
fyrirfram í þessu söngvaralífi. Það er 
reyndar búið að vera ansi stabílt í ár. 
Ég sé fram á að geta verið meira heima 
á næsta ári en það er ekki alveg komið 
á hreint.“

 ugla@frettabladid.is

Heppin að fá að deila 
sviði með Rene Fleming
Dísella Lárusdóttir leikur á móti heimsfrægri óperusöngkonu í uppfærslu Metropolitan-
óperunnar á Rusölku eft ir Dvorák, sem er byggð á Litlu hafmeyjunni eft ir H.C. Andersen.

DÍSELLA  „Þessi æðislega ópera er í raun sagan um litlu hafmeyjuna,“ segir söngdívan Dísella um óperuna Rusölku eftir Dvorák, þar sem hún 
fer með hlutverk skógardísar. MYND/VILHELM GUNNARSSON

Þúsundir manna söfnuðust saman í 
mótmælum við Alþingishúsið við upp-
haf fyrsta þingfundar ársins 2009. Barið 
var á potta og pönnur, og af því er nafn 
búsáhaldabyltingarinnar dregið. 
Miðað er við þennan dag sem upphafs-
dag búsáhaldabyltingarinnar. Vikulegir 
og stundum daglegir mótmælafundir 
höfðu þó farið fram á Austurvelli frá 
því í október 2008. Þess var krafist að 
ríkisstjórnin segði af sér og að gengið 
yrði til nýrra alþingiskosninga. Lög-
reglan beitti piparúða og kylfum gegn 
mótmælendum og sakaði þá um að 
kasta steinum að lögreglumönnum og 
Alþingishúsinu. Nokkrir mótmælendur 
voru handteknir, og einhverjir slösuð-
ust. Um kvöldið var kveikt í bálkesti við 
Austurvöll. 

Mótmælin héldu áfram næstu daga 
á eftir. Veist var að bíl forsætisráðherra 
daginn eftir og tæpri viku síðar, 
mánudaginn 26. janúar, tilkynnti Geir 
H. Haarde, þáverandi forsætisráðherra, 
afsögn sína og stjórnarslit.

ÞETTA GERÐIST: 20. JANÚAR 2009

Upphafsdagur búsáhaldabyltingarinnar

MERKISATBURÐIR
1936 Játvarður VIII verður Bretlandskonungur. 
1921 Fyrsta stjórnarskrá Tyrklands er samþykkt.
1937 Franklin D. Roosevelt tekur við embætti forseta Bandaríkj-
anna í annað sinn.
1942 Wannsee-ráðstefnan um „endanlega lausn gyðingavanda-
málsins“ fer fram í Berlín.
1944 Flugsveit breska hersins sleppir 2.300 tonnum af sprengj-
um yfir Berlín í seinni heimsstyrjöld. 
1991 Sjaríalög eru sett á í Súdan, sem gera illt verra í borgara-
stríði milli norður- og suðurhluta landsins. 
1993 Bill Clinton tekur við embætti forseta Bandaríkjanna.
1996 Yasser Arafat er kosinn forseti Palestínu.
2001 George W. Bush tekur við embætti forseta Bandaríkjanna.
2009 Barack Obama tekur við embætti sem 44. forseti Banda-
ríkjanna.
2009 Fyrsti dagur búsáhaldabyltingarinnar.

Kveikt var bál á Austurvelli og lögreglan beitti kylfum gegn mótmælendum.
 MYND/ANTON BRINK

„Ég ætla að taka fyrir tvö 
atriði sem segja má að séu 
nýjungar í söguskoðun,“ 
segir Guðjón Friðriksson 
sagnfræðingur um erindi 
sitt á fræðslufundi Minja 
og sögu klukkan 17 á morg-
un þar sem hann fjallar 
um tilurð og efni bókanna 
Kaupmannahöfn sem höf-
uðborg Íslands, eftir hann 
og Jón Þ. Þór sagnfræðing. 

Dönsku kaupmennirn-
ir og einokunarverslun-
in verður fyrra umræðu-
efni Guðjóns. Hann segir 
ítök hollenskra og þýskra 
kaupmanna hafa verið 
mun meiri hér en áður 
hafi fram komið. „Dana-
konungur var svo háður 
lánardrottnum, sérstak-
lega í Amsterdam og Ham-
borg, útaf alls konar stríðs-
rekstri, að hann neyddist til 
að láta þá hafa meiri ítök í 
Íslandsversluninni en hann 
hefði kosið. Oft voru því 
dönsku kaupmennirnir hér 
bara leppar hollenskra og 
þýskra aðila, sérstaklega á 
það við um 17. öldina þegar 
þessi Íslandsverslun stóð 
með hvað mestum blóma,“ 
upplýsir hann. Hann segir 
til dæmis markaðinn fyrir 
íslenska skreið, sem var 
aðalútflutningsvara Íslend-
inga, hafa verið mestan í 

Hamborg. „Þar var skreið-
inni skipað upp og þaðan 
var hún flutt suður í Evr-
ópu,“ upplýsir hann.  

Guðjón segir ýmsa hópa 
Íslendinga hafa verið í 
Kaupmannahöfn fyrr á 
öldum, umfram þá stúd-
enta sem alltaf er talað um, 
til dæmis konur sem fóru 
þangað til að mennta sig í 
ýmsum greinum og einnig 
handverksmenn við nám og 
störf. „Við vitum um Hall-
grím Pétursson sem fór til 
Danmerkur að læra járn-
smíði en þeir voru miklu, 
miklu fleiri. Í rauninni 
kemur öll handverkskun-
nátta okkar frá Danmörku, 
trésmíði og allt mögulegt,“ 
segir hann. „Ég leitaði 
heimilda um iðnaðarmenn 
sem fóru ýmist í fram-
haldsnám í Danmörku eða 
lærðu þar alveg frá upp-
hafi og fann 270 trésmiði 
á tímabilinu frá 1814 til 
1918. Þeir eru örugglega 
ekki nærri allir upp tald-
ir. Þannig að öll þessi dan-
skættuðu gömlu timburhús 
hér byggjast á handverki 
sem er lært í Danmörku.“

Að loknum fyrirlestrin-
um í Þjóðminjasafninu mun 
Guðjón svara fyrirspurn-
um. Allir eru velkomnir og 
aðgangur er ókeypis.     - gun

Kunnáttan kom 
frá Danmörku
Á fræðslufundi Minja og sögu í Þjóðminja-
safninu á morgun ætlar Guðjón Friðriksson 
sagnfræðingur að ræða um Kaupmanna-
höfn sem höfuðborg Íslands. 

SAGNFRÆÐINGURINN  Guðjón ætlar að miðla fróðleik um þá sögu sem 
rakin er í tveimur bindum um Kaupmannahöfn sem höfuðborg Íslands.



SIGURÐUR FLOSA Í HÖRPU
Saxófónleikarinn Sigurður Flosason heldur upp á 50 ára 
afmæli sitt með hátíðartónleikum í Norðurljósasal Hörpu 
á miðvikudag, 22. janúar kl. 20, en þann dag kemur út nýr 
geisladiskur með ellefu lögum eftir hann. Á tónleikunum 
verða góðir gestir.

ÁRATUGA REYNSLA 
Hreinsandi efh. hefur 
djúphreinsað húsgögn í 
þrjátíu ár og býr yfir full-
komnum tækjabúnaði til 
hreinsunar og lykteyð-
ingar að Eldshöfða 1.
MYND/STEFÁN

EINS OG NÝ 
Húsgögnin fara fyrst í 
gegnum ryksugun, þá 
djúphreinsun og svo 
þurrkun. Ef óhreinindin 
hafa ekki náðst úr 
fer húsgagnið aftur í 
gegnum djúphreinsun 
og þurrkun.

Okkar fag er djúphreinsun á hús-
gögnum. Við hreinsum sófa og 
stóla, mottur, teppi, rúm og 

önnur húsgögn, bæði  fyrir heimili og 
fyrirtæki,“ segir Daníel M. Einarsson, 
framkvæmdastjóri Hreinsanda ehf. við 
Eldshöfða 1.

Öll hreinsun á húsgögnum fer fram í 
húsnæði Hreinsanda við Eldshöfða 1 sem 
er með fullkomnum tækjabúnaði til djúp-
hreinsunar og lykteyðingar. Hreinsandi 
notar efni frá KEMI. Húsgögnin eru sótt 
heim og send, sé þess óskað. 

Daníel segir Hreinsanda í raun eina 
fyrirtækið á markaðnum sem bjóði upp 
á víðtæka þjónustu sem þessa í hreins-
un húsgagna. 

„Það er ekki sambærilegt að láta 
hreinsa húsgögn heima í stofu þar sem 
áklæði er gegnbleytt með efnum og sóf-
inn svo látinn þorna í stofunni um ein-
hvern tíma. Þegar hann loksins þornar 
koma jafnvel í ljós taumar og blettir sem 
ekki náðust úr. Hjá okkur fara húsgögnin 
í gegnum ákveðið ferli, fyrst í ryksugun 
og þar á eftir í gegnum djúphreinsun 
og síðast þurrkun. Ef óhreinindin koma 
í gegnum áklæðið að þessu loknu, fer 
húsgagnið aftur í gegnum djúphreinsun-

ina og svo þurrkun. Þetta getur tekið 
þrjá til fimm daga og þá fær viðskipta-
vinurinn sófann hreinan og þurran 
heim.“

Daníel segir Hreinsanda ná nánast 
hvaða óhreinindum sem er úr áklæði 
og leðri og beiti við það aðferðum sem 
byggjast á áratugareynslu. Fyrirtækið 
hefur annast hreinsun búslóða og heim-
ila eftir brunatjón í þrjátíu ár og býr 
yfir tækni sem eyðir allri lykt og drepur 
niður sveppagró svo eitthvað sé nefnt.

„Við hreinsum húsgögn sem lent hafa 
í myglusveppi í sérstökum ozon-klefa. 
Ozon-meðferðin drepur einnig rykmaura 
í rúmdýnum og eyðir lykt, svo sem 
reykingalykt. Við eyðum einnig vondri 
lykt úr híbýlum fólks og bílum með 
ensímreykvélum þar sem ákveðin ensím 
brjóta niður lyktina í andrúmsloftinu 
svo það verður hreint og ferskt. Fagað-
ilar mæla með okkur,“ segir Daníel. 

Hann segir húsgögnin verða eins og 
ný eftir meðferð Hreinsanda. „Viðskipta-
vinir hafa jafnvel ekki þekkt húsgögnin 
fyrir þau sömu þegar þau koma úr 
hreinsun.“

Nánari upplýsingar á www.hreinsandi.is

VERÐA EINS OG NÝ
HREINSANDI EHF. KYNNIR  Hreinsandi sérhæfir sig í djúphreinsun á húsgögn-
um. Frábær vinnuaðstaða og fullkominn tækjabúnaður á staðnum.



FÓLK|HEIMILI

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ 
sem býður aug lýsendum að 
kynna vörur og þjónustu í formi 

viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum 
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu 
daglega.

Útgefandi: 365 miðlar 
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
Sölumenn: 
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

Anna Rakel Aðalsteinsdóttir 
kennari er uppfull af skemmti-
legum hugmyndum fyrir heim-

ilið og hefur breytt og bætt húsgögn 
og fegrað eigið heimili á skemmtilegan 
hátt. „Ég gerði nýlega grafískt mynstur 
á vegginn heima sem kom skemmti-
lega út. Ég hef líka verið að bólstra 
sessur, mála skápa og stóla, búa til 
skartgripi og margt fleira. Núna er ég 
líka með hugmynd um að mála stofu-
borðið mitt með steypu- eða sements-
málningu af því ég er komin með smá 
leiða á því,“ segir Anna Rakel. 

Anna er kennari í Ingunnarskóla og 
kennir þar í annað sinn valnámskeið 
sem kallast Endurnýting og hönnun. 
„Ég fékk hugmyndina að þessu nám-
skeiði þegar ég var í fæðingarorlofi. 
Það er svo margt sem er hægt að 
gera og búa til en fólk heldur að það 
sé miklu meira mál en það er. Margir 
veigra sér til dæmis við að taka upp 
málningardollu og mála dót sem er 
orðið gamalt og þreytt og henda því 
frekar. Mig langaði að sýna krökkunum 
fram á að það er auðveldara en maður 
heldur að breyta og bæta. Að kenna 
þeim að það felast verðmæti í hlutum 
þó þeir séu orðnir gamlir og ljótir, þá 
er bara hægt að laga þá.“

Margt skemmtilegt varð til á nám-
skeiðinu sem Anna kenndi á í fyrra 
og ætla margir nemendur að taka 
námskeiðið aftur. „Í fyrra fengu nem-
endurnir svolítið frjálsar hendur með 
hvað þau gerðu. Við byrjuðum á því 
að skoða alls kyns sniðugar síður 
á netinu eins og Pinterest og Ikea-
hackers. Þar fengu krakkarnir hug-
myndir sem þau þróuðu svo áfram. 
Þetta heppnaðist mjög vel og alls 
kyns hlutir sem komu út úr þessu 
eins og standar fyrir i-phone og eld-
flaugapallur,“ segir Anna og hlær en 
nokkrir strákar smíðuðu pall og skutu 
vatnsflösku á loft. „Þeir voru mjög 
áhugasamir um þetta og þetta var 
skemmtilegt og lærdómsríkt fyrir mig 
líka. Núna ætla ég að láta alla byrja 
á því að gera sama verkefnið, líklega 
læt ég þau breyta hitaplatta úr korki í 
klukkur.“

Anna hvetur fólk til þess að fram-
kvæma hugmyndirnar sínar. „Það er 
um að gera ef fólki dettur eitthvað 
sniðugt í hug að gera það þó það sé 
ekki endilega planið að eiga hlutinn 
eða nota.“

VERÐMÆTI Í LJÓTU DÓTI
HUGMYNDARÍKUR KENNARI  Anna Rakel Aðalsteinsdóttir kennir unglingum 
í Ingunnarskóla að endurnýta hluti sem eru orðnir gamlir og þreyttir. 

LISTRÆN
Anna Rakel á fallegt 
heimili sem henni finnst 
gaman að fegra og 
skreyta. Hún er mennt-
aður myndlistarkennari 
og gerði sjálf grafíska 
listaverkið á veggnum. 
MYND/VALLI

FALLEGT SKART Anna Rakel er flink í höndun-
um og hefur gert mikið af fallegum skartgripum.

PARKET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET...DÚKAR...FLÍSAR.

Þúsundir fermetra af flísumÞúsundir fermetra af flísum með 20 -70% afslætti
BaðherbergisvörurBaðherbergisvörurisvörur 20 -70% afsláttur
Teppi og dúkarTeTeppi og dúkarkar 25-70% afsláttur

ÚTSALA

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

FLÍSAR...TEPPI...PARKET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET.

VIFTUR
Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur, græn gata

HljóðlátarVerð frá 
7990

viftur.is

Fæst í apótekum, heilsubúðum 
og stórmörkuðum

www.gengurvel.is

BELLAVISTA náttúrulegt 
efni fyrir augun, ríkt af 
lúteini og bláberjum

BEEEEEELLLLLLLLLLLLAVAVAVAVAVAVAVISISISISISISISTATATATATAAATATATATAAATATATA nnnnnnnnnátátátátátátáttútútútútútútúrurururulllelelele tgtgtgttgtAAAAAAAA

NÁTTBLINDA

Skeifan 3j | Sími 553 8282 | www.heilsudrekinn.is

Öll kínvesk 
leikfimi
• Heilsu Qi Gong 5000 ára tækni
• Heilsubætandi Tai chi
• Hugræn teigjuleikfimi
• Kung Fu fyrir 4 ára og eldri

Í samstafi við Kínveskan 
íþrótta háskóla

Einkatímar
og  

hópatímar

Fullt af 
tilboðum 

í gangi

SÍ samstafi við Kínveskan
íþrótta háskóla

Fyrir alla 
aldurshópa

Jafnvægi líkama og sál!



GLUGGAR
MÁNUDAGUR  20. JANÚAR 2014

& GLER

Listaverk Tiffany
Steinda glugga frá Tiff any má fi nna víða um 
heim. Margir eru sannkölluð listaverk. SÍÐA 2

Einangrunargler frá 
Glerborg
Miklu máli skiptir að gler í gluggum hafi  góða 
einangrun. Hún heldur hitanum inni og lækkar 
upphitunarkostnað. SÍÐA 2
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Upphafsmaður Tiffany var Bandaríkjamaðurinn 
Louis Comfort Tiffany (1848–1933). Hann var 
sonur Charles Lewis Tiffany (1812–1902), 

sem stofnaði hið víðfræga skartgripafyrirtæki 
Tiffany & Co. Louis C. var listamaður og 
hönnuður sem vann flest undir listastefn-
unni Art nouveau.

Árið 1865 ferðaðist Tiffany, sem á 
þeim tíma starfaði sem innanhúss-
hönnuður, til Evrópu og í London heim-
sótti hann Viktoríu og Albertssafnið. Þar 
heillaðist hann af safni rómverskra og sýrlenskra gler-
verka. Hann dáðist að litablöndun glerverkanna og var 
viss um að hægt væri að bæta nútíma gler til muna.

Louis C. stofnaði Tiffany Studios í New York árið 
1878. Hann starfaði með mörgum virtum hönnuð-
um á borð við Lockwood de Forest, Candace Wheel-
er, Clara Driscoll og Samuel Colman. Nýstárleg-
ar aðferðir hans við framleiðslu og hönnun lit-
aðs glers vöktu mikla athygli. Verk hans urðu 
þekkt um allan heim og þykja enn í dag afar 
eftirsóknarverð.

Tiffany Studios var starfrækt til ársins 1933. Í dag eru til fyrirtæki sem 
sérhæfa sig í að endurskapa hönnun Tiffany, sum með sömu aðferðum og 
handverksmenn notuðu á sínum tíma hjá Tiffany Studios.

Marglit 
listaverk 
Tiffany
Tiffany er hvað þekktast fyrir lampa sína og 
loftljós úr litríku steindu gleri en margir gripanna 
eru hrein listaverk. Listaverk Tiffany eru þó fleiri 
enda má finna glæsilega steinda glugga frá 
fyrirtækinu víða um heim.

Tiffany Studios 
var einna 
tekktast fyrir 
lampa og 
ljósakrónur 
úr steinduðu 
gleri.

Hluti af glugga eftir Tiffany sem finna má í aðalstöðvum Rauða krossins 
í Washington-borg.

Steindur gluggi úr smiðju Tiffany í St. Paul-biskupakirkjunni í Troy í New 
York-ríki. Glugginn er frá því um 1890. NORDICPHOTOS/GETTY

Gluggi í Sáttmálakirkjunni, „Church of the Covenant“, í 
Boston í Bandaríkjunum. 

Aðferðir og hönnun Louis C. Tiffany við gerð steindra 
glugga vöktu mikla athygli.

Bæði félögin eru rótgróin 
glerfyrirtæki á höfuðborg-
arsvæðinu, Glerborg fagn-

aði 40 ára afmæli á síðasta ári og 
Glerslípun og speglagerð er elsta 
glerfyrirtæki landsins, stofnað 
1922. Á vormánuðum koma fyrir-
tækin til með að sameinast undir 
einu þaki í glæsilegu húsnæði í 
Mörkinni í Reykjavík. Með sam-
einingu verður hægt að þjónusta 
núverandi og nýja viðskiptavini 
enn betur. Glerborg býður í dag 
upp á fjölbreytt vöruúrval á sviði 
glugga, glerja, spegla og hurða. 
Rúnar Árnason, framkvæmda-
stjóri Glerborgar, telur framtíð ís-
lensks byggingariðnaðar bjarta 
og tekur áskoruninni fagnandi 
að uppfylla þá þörf sem nú hefur 
myndast á þeim markaði. Að sögn 
Rúnars liggur sérsvið fyrirtækis-
ins ekki síst í einangrunargleri og 
plastgluggum en fyrirtækið er í 
sérflokki hérlendis þegar kemur 
að þeim vörum. „Einangrunar-
glerið okkar er framleitt í verk-
smiðjum okkar erlendis. Þar 
notum við glænýjan og fullkom-
inn vélbúnað og náum þannig að 
bjóða Íslendingum upp á bestu 
mögulegu gæði sem völ er á.“

Climaplus-glerið frá Glerborg er 
sérvalið flotgler með þunna silfur-
blandaða en litlausa húð öðrum 
megin rúðunnar. „Þessi einangr-
unarhúð hefur tvöfalda virkni. 

Þannig kemst orku- og ljósflæði 
óskert inn en útstreymi hitans er 
um leið haldið í algjöru lágmarki. 
Með þessu eykst einangrunargildi 
glersins um nær 50% án þess að 
gegnsæi þess minnki. Upphitun-
arkostnaður heimila lækkar mikið 
með notkun slíkra glerja.“

Rúnar leggur mikla áherslu á 
þann sparnað sem hlýst af rétt-
um glerjum í gluggum. „Það getur 
sparað venjulegu heimili tugi þús-
unda á hverju ári. Þótt vissulega 
kosti fjármuni að skipta um gler 
er það fljótt að borga sig upp. Var-
lega áætlað geta heimili sparað sér 
um 50.000 kr. árlega með notkun 
réttra glerja sem einangra vel. Því 
tekur ekki mörg ár að greiða gler-
in upp og næstu ár á eftir eru bara 
í plús.“

Ódýrt, vandað og viðhaldsfrítt
Glerborg býður líka upp á við-
haldsfría og vandaða PVC-u plast-
glugga sem hafa hitt í mark víða 
um land að sögn Rúnars. „Helsti 
kostur glugganna er auðvitað að 
þeir eru viðhaldsfríir. Ekki þarf að 
mála þá og þeir líta alltaf út eins og 
nýir. Það hefur orðið mikil framför 
undanfarin ár í plastgluggum og í 
dag eru þeir orðnir ótrúlega vand-
aðir og fallegir. Raunar líta þeir út 
alveg eins og gömlu timburglugg-
arnir nema þá þarf ekki að mála 
á 3 ára fresti.“ Það er vinsælt að 

þurfa ekki að breyta ásýnd húss-
ins við gluggaskipti.

PVC-u-gluggarnir eru með 
með galvaníseruðum stálkjarna 
og hafa lamir með opnunarör-
yggi og læsingum. Gasfyllt Clima-
plus einangrunargler er í öllum 
rúðum sem gefur aukna einangr-
un gegn hitatapi. „Þessir gluggar 
eru byggðir upp til að líta út eins 
og hefðbundnir timburgluggar þar 
sem stærðir í prófíl eru nánast eins 
og lausafög inni í rammanum en 
ekki yfirfelld.“ Fjöldi lita er í boði 
og er afgreiðslutíminn fjórar til sex 
vikur. 

Nýjustu verkefnin
Glerborg hefur komið að fjölda 
stórra verkefna undanfarið ár. Þar 
má meðal annars nefna Hljóma-
höllina í Reykjanesbæ þar sem 
fyrirtækið setti upp glerveggi og 
hurðir ásamt aðgangsstýrðum 
álhurðum og gluggum. „Einnig 
má nefna Vogaskóla í Reykjavík 
en þar vorum við eina fyrirtæk-
ið sem leitað var til sem gat boðið 
hert öryggisgler fyrir skólann í 
umbeðnum stærðum. Hvert gler 
var um átta fermetrar að stærð. 
Við lendum reglulega í því að út-
vega sérlausnir fyrir ýmsa verk-
taka þegar þeir rekast á veggi og 
þurfa hjálp.“

Allar nánari upplýsingar má 
finna á www.glerborg.is.

Glerslípun og speglagerð og 
Glerborg sameinast í eitt fyrirtæki
Nýir og traustir eigendur Glerborgar hugsa fyrst og fremst um stöðugleika, gæði og faglega þjónustu. Sérsvið fyrirtækisins liggur 
ekki síst í einangrunargleri og plastgluggum en fyrirtækið er í sérflokki hérlendis þegar kemur að þeim vörum.

Helsti kostur plastglugganna er að þeir líta út eins og hefðbundnir timburgluggar.
MYND/ÚR EINKASAFNI



FASTEIGNIR.IS
20. JANÚAR 20143. TBL.

Fold fasteignasala kynnir: Björt og falleg 3ja 
herbergja íbúð á 5. hæð við Snorrabraut fyrir 55 
ára og eldri.

Íbúðin sem er rúmleg 90 fm er á  fi mmtu 
hæð. Þar er gott anddyri, fataskápur og 
parket á gólfi . Eldhúsið er með hvítri 
beykiinnréttingu. Stofan er parketlögð en 
út af henni eru svalir í austur með frábæru 
útsýni.

Tvö svefnherbergi með parketi og 
skápum. Baðherbergi fl ísalagt með sturtu 
og dúk á gólfi  og tengi fyrir þvotta-
vél. Rúmgóð geymsla innan íbúðar. 
Sameiginlegt þvottahús á jarðhæð með 
vélum. 

Öryggismyndavél tengd við dyrasíma. 
Sameign er vel um gengin og snyrtileg, 
aukasvalir í suður frá gangi. Húsvörður er 
í húsinu.

Húsið er á góðum stað, nálægt Sund-
höllinni og Droplaugarstöðum. Íbúðin er 
falleg í vönduðu húsi. 

Upplýsingar hjá Fold fasteignasölu, 
Laugavegi 170, sími 552-1400. 
Þjónustusími eftir lokun: 694-1401

Falleg íbúð á Snorrabraut

Íbúðin er á fimmtu hæð í fjölbýli sem er ætlað fyrir 55 ára og 
eldri. 

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

163,3 m2 – fjölskylduvænt 4ja her-
bergja parhús á frábærum stað við 
Skólagerði 62 í vesturbæ Kópavogs.  
Frábær staðsetning, stutt í alla 
þjónustu, stór garður til suðurs ásamt 
hellulögðum bakgarði með miklum 
stækkunarmöguleikum á fasteigninni.  
V. 39,9 m.

Mjög glæsilegt 232,6 m2 einbýlishús 
á tveimur hæðum við Ólafsgeisla 101 
í Grafarholtinu. Húsið sem stendur 
ofan við götu er með glæsilegu 
útsýni. Gólfeni eru aðallega ljós 
marmari og eikarparket. Lóðin er 
hellulögð og með sjávargrjóti að 
framanverðu og náttúrulegri lóð að 
baka til. Heitur pottur, ásamt skjól-
girðingu. Húsið stendur innarlega í 
götu við botnlanga rétt við golfvöllinn 
í Grafarholti. V. 68,3 m.

Skólagerði 62 - 200 Kópavogur  

Ólafsgeisli 101 - 113 Reykjavík  

Mjög glæsilegt 321,8 einbýlishús  
á tveimur hæðum með aukaíbúð í  
kjallara við Ásholt 3 í Mosfellsbæ. 
Lóðin er sérlega glæsileg með miklum 
trjágróðri og 28 m2 sólskála með heitum 
potti. V. 61,7 m.

Ásholt 3 - 270 Mosfellsbær 

Um 200 m2 einbýlishús í byggingu á 
fallegri jaðarlóð við Stórakrika 31 í 
Mosfellsbæ. Einstök staðsetning - Stór 
jaðarlóð með suðurgarði - Stórglæsileg 
og vandlega hannað einbýlishús á einni 
hæð. Húsið afhendist fullbúið að utan. 
Að innan skilast húsið fokhelt.  Eignin 
verður tilbúinn til afhendingar í febrúar 
2014. V. 42,5 m.

Stórikriki - 270 Mosfellsbær 

Falleg 79,7 m2, 3ja herbergja íbúð með 
sérinngangi og timburverönd á jarðhæð 
í 3ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð 
í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í tvö 
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, 
þvottahús, eldhús og stofu. Íbúðinni 
fylgir sérgeymsla í sameign. Frábær 
staðsetning í vinsælu hverfi í Mos-
fellsbæ. V. 26,7 m.

Opið hús þriðjudaginn  
21. janúar frá kl. 17:00 til 17:30

Falleg 185,6 m2 raðhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr við 
Þrastarhöfða 11 í Mosfellsbæ. Eignin 
skiptist í fimm svefnherbergi, baðher-
bergi, gestasalerni, þvottahús, forstofu, 
eldhús, stofu og bílskúr. Hellulagt 
bílastæði og timburverönd í suður. 
Frábær staðsetning. V. 46,5 m.

Klapparhlíð 7 - 270 Mosfellsbær 

Þrastarhöfði 11 - 270 Mosfellsbær  

Falleg og vel skipulögð 97,9 m2, 4ra 
herbergja endaíbúð með sérinngangi 
á 2. hæð, ásamt 31,3 m2 bílskúr við 
Hulduborgir 1 í Grafarvogi. Glæsilegt 
útsýni.  V. 32,9 m.

Hulduborgir 1 - 112 Reykjavík 

Barónsstígur 5 - 101 Reykjavík  

 
127,2 m2 skrifstofuhúsnæði á 2. hæð við 
Barónsstíg 5 í Reykjavík. Um er að ræða 
125,5 m2 skrifstofuhúsnæði á 2. hæð sem 
skiptist í 5 skrifstofur, fundarherbergi, 
kaffistofu og gang, ásamt salerni á gangi.  
Eigninni fylgir bílastæði á lóð. V. 23,1 m.

Lækjarás 8 -210 Garðabær   

 
178 m2 einbýlishús á 2. hæðum, ásamt 38,7 
m2 bílskúr við Lækjarás 8 í Garðabæ. Eignin 
er laus til afhendingar strax. V. 47,9 m.

Skuggabakki - 270 Mosfellsbær  

 
Til sölu: 50% eignarhlut, í 10 hesta húsi, 
með plássi fyrir 5 hesta í þremur rúmgóðum 
stíum ásamt hluta úr sameign. Í húsinu er 
góð kaffistofa með innréttingu, borðkrók og 
hnakkageymslu og góð hlaða. V. 4,4 m.

Laus strax

Nýtt á skrá

Laus straxNýtt á skrá

Nýtt á skrá
Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Laus straxNýtt á skrá
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Nýtt á skrá Laus strax
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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

HLÍÐARVEGUR- SUÐURHLÍÐAR KÓP.
- Nánast algjörlega endurnýjuð 108,8 fm. 4ra herb. íbúð.
- Nýtt eldhús, baðherbergi og gólfefni.
- Sér inngangur. Stór suður verönd.
- Ný hellulögn fyrir framan hús.

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, aukin lofthæð. Fallegur arinn í stofu.
- Flísalagðar svalir til suðurs. Hellulögð verönd.
- Frábær staðsetning.
- Laust til afhendingar fljótlega.

KÓPAVOGSBARÐ-KÓPAVOGI.
- Glæsilegt og vel hannað 315 fm. parhús á tveimur hæðum.
- Afhendist fullbúin að utan og tæplega tilbúin til innréttinga.
- Veruleg lofthæð og miklir gluggar á efri hæð.
- Svalir til suðurs og verönd til suðurs og vesturs.

ÞINGHOLTSSTRÆTI. EFRI HÆÐ.
- Glæsileg 98,9 fm. efri hæð á frábærum stað í Þingholtunum.
- Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum.
- Mikil lofthæð og rósettur í loftum. Lökkuð furugólfborð.
- Stórar svalir til suðvesturs.
- Hús nýlega málað að utan.

ÁLFTAHÓLAR – 4RA HERBERGJA.
- 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.

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

STIGAHLÍÐ – REYKJAVÍK.
- Góð 80,7 fm 3ja - 4ra herberja íbúð á 1. hæð.
- Rúmgóð stofa og borðstofa. Tvö svefnherbergi.
- Endurnýjað gler og gluggar á austurhlið hússins.
- Svalir til vesturs út af borðstofu.

LYNGMÓAR -LL GARÐABÆ.  M/BÍLSKÚR.
- Falleg og mikið endurnýjuð 85,7 fm. endaíbúð á 3. hæð.
- Íbúðin var endurnýjuð að innan árin 2007-2008.
- Nýtt baðherbergi, eldhús og gólfefni.
- Frábært útsýni. Svalir til suðvesturs.

SKÚLAGATA, REYKJAVÍK. 4RA HERB.
- Glæsileg 139,9 fermetra íbúð á efstu hæð, mikil lofthæð.
- Innangengt í lyftu frá sér bílastæði í bílageymslu.
- Samliggjandi stofur. Sjónvarpsstofa. 2 herbergi.
- Austursvalir. Húsið er allt nýendurnýjað að utan.

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.

ÖLDUGATA – HAFNARFIRÐI
- 51,4 fm. íbúð í kjallara í  eldra steinhúsi.
- Björt stofa með glugga á tvo vegu.
- Falleg og gróin lóð.
- Sérinngangur. Laus til afhendingar strax.

36,9 millj. 75,0 millj.

65,0 millj.38,5 millj.

25,9 millj. 69,5 millj.

29,9 millj.

23,9 millj.

33,9 millj.

44,5 millj. 

22,9 millj.

12,9 millj.

HVASSALEITI

Hvassaleiti 58
Falleg 75,7 fm. íbúð á 2. hæð í þessu eftirsótta húsi fyrir eldri borgara. Íbúðin er 65,4 fm. og tvær geymslur fylgja. Svalir til
suðvesturs út af stofu. Eldhús með góðum borðkrók. Á 2. hæðinni er sameiginleg setustofa og sameiginlegar svalir til austurs.
Á jarðhæð hússins er þjónustusel á vegum Reykjavíkurborgar og þar er boðið uppá ýmsa þjónustu  t.d. heitan mat í hádeginu,
hárgreiðslu, sjúkraþjálfun, hand- og fótsnyrtingu o.fl. Húsið að utan er í góðu ástandi, sameign til fyrirmyndar. Verð 26,9 millj.

4RA- 6 HERBERGJA

2JA HERBERGJA

Eldri borgarar 3JA HERBERGJA SÉRBÝLI

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG,  
FRÁ KL. 17.30-18.00

Mjög fín 94,6 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð,
miðhæð, í þriggja hæða fjölbýlishúsi, nærri
Smáralindinni.

Íbúðin skiptist í forstofu/gang, stofu með útgangi
á svalir til suðausturs, opið eldhús, þrjú góð svefn-
herbergi, öll með skápum og flísalagt baðherbergi.
Geymsla innan íbúðar.
Eignin er afar vel staðsett, stutt í verslanir, 
skóla og heilsugæslu.

Verð 28,9 millj.VV

Íbúð merkt 0201.
Verið velkomin.

Gullsmári 3- Kópavogi. 4ra herbergja íbúð.
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG  
FRÁ KL. 17.30-18.00

Glæsileg 6 herbergja 152,5 fm. neðri sérhæð í 
góðu fjórbýlishúsi í Hlíðunum auk sér geymslu
í kjallara og bílskúrsréttar. Stórar samliggjandi
skiptanlegar stofur með fallegum útbyggðum
glugga. Fjögur herbergi. Flísalagt baðherbergi auk 
gestasalernis. Svalir til austurs út af hjónaherbergi.
Húsið var málað og viðgert árið 2011.

Verð 48,5 millj.VV

Eignin verður til sýnis á morgun.
Verið velkomin.VV

Úthlíð 3 -  Reykjavík.  6 herbergja neðri sérhæð.

VÍÐIHLÍÐ

Víðihlíð – Reykjavík
Fallegt 201,5 fm. endaraðhús með glæsilegri lóð og um 70 fm. nýlegum palli út frá stofu. Nýleg sérsmíðuð innrétting í eldhúsi.
Borðstofa tengist eldhúsi og stofu. Arinn í stofu. Garðstofa. Fjögur herbergi. Eignin hefur fengið gott viðhald í gegnum árin og er
í mjög góðu ástandi. Gluggar hússins eru úr harðvið og eru í góðu ástandi. Þak hefur verið yfirfarið og málað. Þakkanntar eru úr
harðviði. Nýleg útidyrahurð. Eignin getur verið laus fljótlega. Einstök staðsetning í Suðurhlíðunum. VERÐ TILBOÐ

OPIÐ HÚS

á m
orgun

OPIÐ HÚS

á m
orgun



HLÍÐARHVAMMUR – KÓPAVOGI.
166,1 fm. einbýlishús sem er hæð og kjallari að meðtöldum 40,5 fm. bílskúr í grónu
hverfi í suðurhlíðum Kópavogs. Húsið og bílskúrinn eru klædd að utan með litaðri
aluzink klæðningu. Gólfsíðir gluggar í stofu. Þrjú herbergi. Bæði innangengt og sér
innangur í kjallara. Lóðin er 914,0 fermetrar að stærð, ræktuð og frágengin.

SÆBRAUT - SELTJARNARNESI. SJÁVARLÓÐ.
334,0 fm. einbýlishús á þremur pöllum á glæsilegri 963,0 fm. sjávarlóð á
sunnanverðu Seltjarnarnesi. 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.

VATNVV SSTÍGUR. GLÆSILEG EIGN Í MIÐBÆ RVK.
Glæsileg og vönduð 188,5 fm. 4ra - 5 herb. íbúð á 3. hæð, efstu hæð, að meðt.
12,7 fm. sér geymslu í kjallara, í nýlegu lyftuhúsi í Skuggahverfinu. Stæði í bílahúsi í 
kjallara. Mikil lofthæð í íbúðinni, mikið útsýni úr stofum. Kirsuberjaviður er í hurðum
og innréttingum. Parket er á stofum og herbergjum (Uberaro). Stórar og bjartar 
stofur. Yfirbyggðar opnanlegar svalir. Opið eldhús. 3 herbergi auk fataherbergis.

ESKIHOLT - GARÐABÆ.
Glæsilegt 302,5 fm. einbýlishús á tveimur hæðum/pöllum að meðt. 38,0 fm. tvöf.
bílskúr. Samliggjandi stofur með arni og góðri lofthæð. Garðstofa. Gufubað. Svalir
út af eldhúsi. Tvö auka bílastæði eru við húsið og yfirbyggð tvö bílastæði eru fyrir
framan bílskúr. Stórkostlegs útsýnis nýtur frá eigninni. Flísalagðar svalir út af eldhúsi. 
Falleg ræktuð lóð með tjörn og fossi.

BAKKAKK STAÐIR. 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 her-
bergi. Stór tæplega 100 fermetra suðvestur verönd með heitum pott. Stutt í skóla
og leikskóla. Arkitekt er Vífill Magnússon.

LINNETSSTÍGUR – HAFNARFIRÐI. PENTHOUSEÍBÚÐ.
Stórglæsileg og óvenju vönduð 157,4 fm penthouse íbúð ásamt tveimur sér 
stæðum í bílageymslu. Eignin er byggð árið 2005 og hefur aldrei verið búið í 
eigninni. Gæðainnréttingar. Gegnheilt parket. Hjónasvíta með baðherbergi og
fataherbergi inn af. Stórar stofur með útgengi út á mjög stórara svalir sem liggja 
meðfram allri íbúðinni. Útsýni yfir miðbæinn. Eignin er laus.

89,0 millj.

71,0 millj. 65,0 millj.

Breiðagerði - Reykjavík.
Vandað 283,8 fm. einbýlishús á þremur hæðum á fallegum og grónum stað. Sér 55,0 fm. aukaíbúð með sér inngangi er á 
jarðhæð hússins. Byggt var ofan á og við húsið fyrir ca. 20 árum síðan og á þeim tíma var húsið nánast endurbyggt.  M.a. var
húsið innréttað uppá nýtt með byggingarefnum úr ljósum viði og allar innréttingar sérsmíðaðar frá Brúnási, neysluvatnslagnir 
voru fóðraðar og skipt var um rafmagnstöflu og raflagnir. Þrjár samliggjandi stofur. Fimm herbergi. Skjólgóð verönd til suðurs.
Verð 75,0 millj.

Seinakur- Garðabæ. 4ra herbergja neðri hæð.
Glæsileg 4ra herbergja 141,3 fm. neðri hæð með um 40 fm. suðurverönd með skjólveggjum á frábærum stað í Akralandi auk 
sér stæðis í lokaðri og upphitaðri bílageymslu.  Íbúðin er í tveggja hæða húsi auk bílakjallara og er lyfta í húsinu. Rúmgóð og björt
stofa. Eldhús með fallegum eikarinnréttingum og stórri eyju með borðaðstöðu. Tvö flísalögð baðherbergi.
Mjög fín íbúð sem vert er að skoða. Verð 49,9 millj.

SEINAKUR BREIÐAGERÐI

42,9 millj.

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA- 6 HERBERGJA

Brúnás - Garðabæ
Afar glæsilegt 251,2 fm. einbýlishús á þremur pöllum á
frábærum útsýnisstað við opið svæði í  Garðabæ.
Húsið er í mjög góðu ástandi að innan og utan.  Tvöfalt og
þrefalt gler er í gluggum. Gluggar og útihurðir eru úr harðviði.  
Mjög mikil lofthæð er í stærstum hluta eignarinnar og loft þar
klædd með sedrusviði. Stórar og bjartar stofur með mikilli
lofthæð og mjög miklum gluggum til norðvesturs. Sjónvarps-
stofa með útgengi á lóð. Tvöfaldur bílskúr. Skjólgóð afgirt
viðarverönd. Gríðarlega fallegt “panorama” útsýni úr stofum
allt frá Esju að Reykjanesi og út á sjóinn.  -

Verð 89,0 millj.VV

BRÚNÁS 177,7 fermetra skrifstofuhúsnæði á 3. hæð
í góðu lyftuhúsi við fjölfarna umferðaræð.

Gengið er inn bakatil í húsinu og er nóg af 
bílastæðum. Húsnæðið skiptist í  stórt opið rými
sem hægt væri að stúka niður í minni einingar,
þrjú skrifstofuherbergi, snyrtingu og kaffistofu með
góðri hvítri innréttingu.

Mjög hagstætt leiguverð og mögulegt að semja 
um leigu til lengri eða skemmri tíma.

Húsnæðið er laust til afhendingar strax.

Grensásvegur- skrifstofuhúsnæði til leigu.

Glæsilegt 159,1 fm. 5 herbergja raðhús
á tveimur hæðum á frábærum stað
í grónu hverfi í Garðabæ. 

Stofa með stórum útbyggðum gluggum. Rúmgóð
sjónvarpsstofa sem auðvelt er að breyta í svefn-
herbergi. Frábært útsýni til sjávar og að Heiðmörk 
er af stórum suðursvölum á efri hæð hússins og
skjólgóð verönd til suðurs er á framlóðinni. Frábær
staðsetning þaðan sem stutt er skóla og leikskóla

Verð 53,9 millj.VV

Draumahæð – Garðabæ



Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

 HAMRAHLÍÐ 29 
- PARHÚS Á FRÁB. STAÐ. 

Vandað og vel viðhaldið 251,1 fm parhús ásamt 25,9 fm sér standandi bílskúr, 
samtals 277 fm. Efri íbúðin sem er á tveimur hæðum skiptist þannig að á 
neðri hæðinni er forstofa, gestasnyrting, hol, stofa og borðstofa, eldhús og 
herbergi. Á efri hæðinni eru fjögur herbergi og baðherbergi. Sér tveggja 
herbergja íbúð er í kjallara. Ásamt geymslum og þvottahúsi. Mögulegt er að 
sameina eignirnar í eina eign eða stækka aukaíbúðina.   
Eignin verður sýnd mánud. 20.jan. milli  kl. 17:00 og 18:00 V. 69,0 m. 3447 

 KLEIFARSEL 25
- RAÐHÚS MEÐ BÍLSKÚR. 

Sjarmerandi ca190 fm parhús á tveimur hæðum með góðum bílskúr. Húsið er 
staðsett í barnvænu og rólegu umhverfi og aðeins í nokkra mín. göngufæri 
frá Seljaskóla. Tvær stofur, fimm svefnh. og rúmg. suður svalir. Frá stofu er 
gengið út á suðurverönd. Garður er fallegur í rækt. Húsið á hlutdeild í grónu 
og fallegu leiksvæði  með verönd. V.41,5 millj. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 20.janúar milli kl. 17:30 og kl. 18:00.   3496

 LAUGALÆKUR 48
- ENDARAÐHÚS ÁSAMT BÍLSKÚR

Mjög vel staðsett og vel viðhaldið 135,8 fm pallaskipt endaraðhús ásamt 24,4 
fm bílskúr. Húsið skiptist í forstofu, þvottaherbergi, þrjú herbergi, stigahol, 
snyrtingu, borðstofu, eldhús með borðkrók, baðherbergi og stofu. Bílskúr 
stendur í bílskúrsröð við Laugalækinn. Frábær staðsetning.  Eignin verður 
sýnd mánudaginn 20. janúar milli kl. 17:00 og kl. 18:00. V. 48,0 m. 3468

 STÓRAGERÐI 15
- NEÐRI SÉRHÆÐ + BÍLSKÚR

Mjög góð og töluvert endurnýjuð 131 fm neðri sérhæð auk 26 fm bílskúr. 
Íbúðin er í góðu ástandi. Eldhús er nýtt og gólfefni góð.  Auðvelt væri að hafa 
fjögur svefnherbergi en veggur var tekinn niður og eru í dag þrjár stofur og 
þrjú svefnherbergi. Skólplagnir hafa verið endurnýjaðar.  
Eignin verður sýnd mánudag 20 jan. milli kl. 17:15 og 17:45 V. 46 m. 3490 

 MELGERÐI 24 REYKJAVÍK 
- EINBÝLISHÚS

Vinalegt einbýlishús á einni hæð. Húsið er járnklætt timburhús 81,5 fm. ásamt 
geymsluskúr á lóð, alls skráð 95,3 fm. Húsið var stækkað og endurbygt á mjög 
smekklegan máta árið 1984, m.a. þak, gluggar og lagnir að sögn eiganda. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 20.janúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 35,9 m. 3500

 FELLAHVARF 1
- 0201- LAUS STRAX

 
4ra herb. 119,3 fm glæsil. útsýnisíbúð á 2.h. með einstakl. glæsil. útsýni til  
austurs og suðurs á bæði fjöllin og að hluta út á Elliðavatn. Þrjú góð svefn-
herb. Stórar suðursvalir.  Möguleiki að yfirtaka áhvílandi lán að hluta . 
Eignin verður sýnd mánud.20.jan. milli kl. 17:15 og 17:45   V. 33,9 m. 3277

HAÐARSTÍGUR 15 
- EINBÝLI Í MIÐBORGINNI

Frábærlega staðsett og sjarmerandi 4ra herbergja ca 145 fm einbýlishús á 
besta stað í þingholtunum. Á aðalhæð er forstofu, stofa og eldhús. Á efri hæð 
eru þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Í kjallara er ca 33 fm geymsla. Fallegt 
hús við þessa einstöku götu í Þingholtunum.   
Eignin verður sýns mánudag 20. jan. milli kl. 18:30 - 19:00 V. 39,9 m. 3127 

 KÓPAVOGSBARÐ 5 
- GLÆSILEG EIGN. 

Glæsilegt  frábærl. staðsett 266,2 fm parhús á tveimur hæðum með innb. 
bílskúr. Eignin er björt og fallega hönnuð og klædd með álklæðningu. Falleg 
gluggasetning er í húsinu og góð lofthæð á efri hæð sem gefur húsinu skem-
mtilegt yfirbragð. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 21. janúar 
milli kl. 18:30 og kl. 19:00. V. 74,9 m. 3034

 GULLSMÁRI 3 ÍBÚÐ 0202 
- LAUS 

Falleg frábærl. vel skipul. 4ra herbergja ca 95 fm íbúð á 2.hæð í góðu einstakl. 
vel staðettu fjölbýli steinsnar frá Smáralind og mjög góðu íþrótta og skóla- 
svæði í smáranum. Þrjú svefnherbergi. Góð stofa. Parket, sérþvottahús innan 
íbúðarinnar. Íbúðin er laus fljótlega.    
Eignin verður sýnd miðvikudaginn 22.janúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  3504

 SOGAVEGUR 18 
-  ENDURNÝJAÐ HÚS

Mjög gott og mikið endurnýjað 128,6 fm hús á góðum stað. Húsið að utan er 
ný málað og múrað, nýlegir gluggar og gler og góðir sólpallar í lóð. Húsið 
skiptist í forstofu, eldhús, þvottahús, tvær stofur, gesta salerni, þrjú herbergi 
og baðherbergi.  Eignin verður sýnd þriðjud. 21.janúar milli kl. 17:15 og kl. 
17:45. V. 44 m. 2899

 TRÖLLAKÓR 2-4 
ÍBÚÐ 04-04

Glæsileg og vel skipulögð 113,1 fm 3ja herbergja íbúð á 4. hæð (efstu) í nýlegu 
lyftuhúsi í Kópavogi. Stæði í bílageymslu fylgir auk þess sem sér inngangur er 
af svölum. Þá er fallegt útsýni úr íbúðinni. Granít sólbekkir og granít borðlpöt- 
ur í eldhús- og á baði. Innbyggður ískápur og uppþvottavél geta fylgt með.  
Eignin verður sýnd þriðjudag 21.jan. milli kl. 17:30 og 18:00 V. 29,9 m. 3495

 SNORRABRAUT 56B 
- FYRIR 55 ÁRA OG ELDRI.

Falleg og björt 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi.  
Húsið er ætlað borgurum  55 ára og eldri. Húsvörður. Laus strax.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 21. janúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 22,5 m. 3491
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Frábærl. staðsett 4ra herbergja 147,2 fm efri sérhæð með bílskúr við Selvogsgrunn í Reykjavík. Fallegt útsýni er til 
suðurs og vesturs og stórar svalir til austurs, suðurs og vesturs. Samkvæmt núverandi skipulagi eru tvö svefnherbergi 
og tvær samliggjandi stofur en auðvelt er að breyta annarri stofunni í svefnherbergi. V. 36,9 m. 3479

SELVOGSGRUNN 29 - 0201 OG BÍLSKÚR  VOGARTUNGA 19 - MEÐ BÍLSKÚR

Parhús með bílskúr fyrir 60 ára og eldri. Húsið skiptist í forstofu, hol, stofu, sólstofu, eldhús, baðherbergi og bílskúr. 
Húsið er innst inn í botnlanga. Falleg lóð. Hit er í innkeyrslu og stéttum.   
Eignin verður sýnd miðvikudaginn 22.janúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 37,6 m. 3469

 50 ÁRA OG ELDRI.

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. 23,9 m. 3158

 EINBÝLI

Norðurtún - Álftanesi
Vandað einlyft einbýlishús með um 64 fm bílskúr. Húsið 
skiptist í forstofu, fjögur herbergi, tvær stofur, stórt 
alrými (tvö herbergi skv. teikningu), eldhús, baðherbergi, 
snyrtingu og þvottahús. Húsið hefur töluvert verið 
endurnýjað og er í góðu ástandi. Allt gler hefur verið 
endurnýjað, þakjárn og pappi, þakrennur og niðurföll o.fl.  
V. 47 m. 3472 

Merkurgata - Einbýlishús.
Frábærlega vel staðsett eldra hús á tveimur hæðum 
ofan við höfnina í Hafnarfirði á mjög góðri lóð í hrauninu. 
Húsið er skráðir 140,4 fm og þarfnast talsverðra endur-
bóta. Hluti var byggður 1920 en viðbygging er frá ca 1976. 
Allt að fjögur svefnherbergi, arinn. Laust samkvæmt 
samkomulagi.  V. 32,0 m. 3236 

Efstasund - einb./tvíbýli
Einbýlishús m. aukaaíbúð samt. 202  fm ásamt 50,3 fm 
bílskúr. Endurnýjaðar ofnalagnir og ofnar að hluta.  
Skólplagnir og hitalagnir. Séríbúð 70 fm endurnýjuð í  
kjallara hússins. Frábær staðsetning innarlega í lóðinni. 
Nýtt hellulagt bílaplan með hita og steypt aðkeyrsla að 
bílskúr Nýlega tyrfð lóð.  V. 49,9 m. 3296

 PARHÚS/RAÐHÚS

Austurkór - parhús með glæsilegu útsýni 
Vel hannað og fallegt 234,5 fm parhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum 31,7 fm bílskúr. Eignin selst tilbúin að 
utan með grófjafnaðri lóð og tilbúin undir tréverk og 
málningu að innan. Á 1.hæð er forstofa, þrjú herbergi, 
baðherbergi, þvottaherbergi, stigahol/gangur, geymsla 
og innbyggður bílskúr. Á 2.hæð eru tvö herbergi, baðher-
bergi, sjónvarpshol, stofur og opið eldhús. (Mögulegt að 
selja húsið fokhelt og frágengið að utan á 44,8 m.)   
V. 53,8 m. 3437 

Kvistavellir 56-62 - ný raðhús gott verð.
Ný frábærlega vel skipulögð raðhús á tveimur hæðum á 
ágætum stað á völlunum. Húsin eru afhent í núverandi 
ástandi sem er ca fullbúið að utan og rúmlega fokhelt að 
innan, einangrað að innan. Afhending strax. Sölumenn 
sýna.  V. 24,4 - 24,9 m. 3487 

Fjallalind 30 - endaraðhús laust strax. 
Glæsilegt endaraðhús á einni hæð, 152,6 fm m. innbyggð- 
um 24,1 fm bílskúr. 4. svefnherbergi. Parket, flísalagt bað-
herb.Stór afgirt timburverönd. Vönduð innbyggð lýsing. 
Húsið er laust strax. Hellulagt stórt bílaplan með hitalögn.  
V. 49,9 m. 3265 

 HÆÐIR

Hraunteigur - Hæð með bílskúr - Laus strax
Björt og vel skipulögð 136 fm efri hæð auk 22 fm bílskúr, 
samtals 158 fm. Tvær stórar stofur og þrjú góð svefn-
herbergi. Auðvelt að bæta við fjórða herbergi úr stofu. 
Endurnýjað eldhús. Laus við kaupsamning V. 37 m. 3488 

Rauðalækur  - mjög góð efri sérhæð
Rúmgóð og falleg 121,8 fm efri sérhæð ásamt sérb. 36 
fm bílskúr. Sérinng. er inn í stigahús og skiptist íbúðin í  
forstofuherbergi, stórt hol, eldhús með borðkrók, þvotta- 
herbergi ( hægt að hafa sem fjórða herbergið), stórar 
stofur, tvennar svalir, baðherb., hjónaherb. og stórt herb. 
sem var sameinað úr tveimur herb. Sérbyggður bílskúr 
með gluggum og göngudyrum. Góð staðsetning í lokaðri 
götu við opið leiksvæði fyrir börn. V. 44,9 m. 3453 

 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. Til afhendingar við kaupsamn-
ing.  V. 33,9 m. 3111

Hraunbær 96 - laus strax. 
3ja - 4ra herbergja íbúð við Hraunbæ sem skiptist í eld-
hús, stofu, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Aukaher-
bergi í kjallara. V. 22,5 m. 3449

Lækjasmári – 7. hæð.
Mjög falleg og vel um gengin 96 fm 3ja herbergja íbúð á 
7. hæð í góðu lyftuhúsi. Þvottahús innan íbúðar, baðher-
bergi með sturtu og baðkari, björt stofa með útgengi út á 
stórar suður svalir. Tvær lyftur eru í húsinu auk þess sem 
eignin er álklædd að utan. V. 31,8 millj.   

Þorláksgeisli 7 - íbúð 0404  og bílsk.
Glæsileg 4ra herb. 124,1 fm íbúð á 4.h. í fallegu vel staðs. 
lyfuhúsi í Grafarholtinu ásamt stæði í bílageymslu. 3. 
rúmgóð herb. og rúmgóð stofa. Góðar svalir. Sérþvotta- 
hús  innan íbúðarinnar. Parket og flísar. Íbúðin er að 
mestu nýmáluð. Afhending strax. V. 32,9 m. 3465 

 

17. Júnitorg - glæsileg - Laus strax
3ja herbergja glæsileg íbúð á 4. hæð (efstu) ásamt stæði 
í bílageymslu í eftirsóttri lyftublokk. Mikil lofthæð er í 
íbúðinni. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, snyrtingu, dag- 
stofu, stórt hjónaherbergi, fataherbergi/gang, baðher-
bergi, borðstofu, eldhús og sér þvottahús V. 41,9 m. 3492 

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

 3JA HERBERGJA

Álfhólsvegur 32 lyftuhús og tvö stæði í 
bílageymslu - nýjar glæsilegar íbúðir. 
Í einkasölu 3ja herb. 89,6 fm og 103,8 fm íbúðir á 2.hæð í 
nýju vönduðu lyftuhúsi í grónu hverfi í Kópavogi. Afhen-
dast í jan. 2014 fullbúnar. Tvö stæði í bílageymslu fylgja 
hvorri íbúð fyrir sig. Vandaðar eikarinnréttingar, flísar og 
parket á gólfum. Mjög gott skipulag. Verð 103,8 fm íbúðin 
er á 39,8 millj. 89,6 fm íb. er á 34,9 millj.   3336

 2JA HERBERGJA

Boðagrandi 7, 8B -  2ja herbergja m. bílskýli 
2ja herbergja falleg íbúð á 8. hæð í lyftublokk ásamt 
stæði í bílageymslu. Stórglæsilegt útsýni er úr íbúðinni. 
Sér inngangur er af svölum   V. 22,5 m. 3306

Garðastræti - Góð íbúð hús byggt 1987
Mjög góð og vel skipulögð 2ja herbergja 82 fm íbúð á 3ju 
hæð í nýlegu húsi í miðbæ Reykjavíkur. Góðar svalir með 
miklu útsýni. Góð fjárfesting. Íbúðin er í leigu. V. 30,4 m. 
3489 

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 

Sóleyjarimi - Nýleg íbúð fyrir 50 ára eða eldri
Nýleg og falleg 61,3 fm íbúð á 1. hæð í nýlegu lyftuhúsi. 
Sér inngangur er í íbúðina sem skiptist í forstofu, stofu 
og eldhús, svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og 
geymslu. Frá stofu er útgengi út á hellulagða sér verönd 
til suðurs. ÍBÚÐIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR.   3450 

OPIÐ HÚS 

miðvikudag



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.

Stofnað 
1983

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. 

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

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

Sími 520 7500

• Fallegar 3ja og 4ra herbergja 
íbúðir lyftuhúsi.

• Fullbúnar án gólfefna

• Baðherbergi og þvottahús 
flísalagt og fullbúið

• Klætt að utan  með álplötum og 
flísakerfi, lítið viðhald.

• Verönd á 1.hæð.

• Vandaðar innréttingar frá 
Trésmiðjunni GKS og tæki frá 
Gornje.

• Flestar íbúðir með tvennum 
svölum.

• Mynd-dyrasími.

• Bílgeymsla.

• Stærðir frá 98 fm. -127 fm.

NORÐURBAKKI 1 OG 3 Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR DALSÁS 2 - 6 - HAFNARFJÖRÐUR - GLÆSILEGT FJÖLBÝLI

Allar nánari upplýsingar veita:
Hilmar s. 892 9694 • Þorbjörn s. 896 0058 • Hlynur s. 698 2603 • Helgi Jón s. 893 2233

Allar nánari upplýsingar veita:
Hilmar s. 892 9694 • Þorbjörn s. 896 0058 • Hlynur s. 698 2603 • Helgi Jón s. 893 2233

Norðurbakki 13b íbúð 304 - Hf. LAUS STRAX
Opið hús í dag frá kl. 17:30 – 18:00 
Nýkomin í einkasölu glæsileg 96 fm íbúð á 3.hæð (næst efstu)
í nýlegu lyftuhúsi, útsýni. Frábær staðsetning. Stæði í bílahúsi
fylgir. Fullbúin eign í sérflokki. Laus fljótlega. Verð 28.9 millj.

Línakur - Gbæ. - Glæsilegt Endaraðhús
Glæsilegt nýlegt endaraðhús með innbyggðum bílskúr samtals
300 fermetrar vel staðsett í Akrahverfi í Garðabæ. Mögulegt er að
nýta 3ja herb. Íbúð á jarðhæð sér þannig að nýtingarmöguleikar

g g

hússins eru fjölbreyttir.Eignin er afar smekklega innréttuð með
glæsilegum sérsmíðuðum innréttingum og gólfefnum þar sem allt
er fyrsta flokks. Tvennar svalir og fallegur garður með afgirtum
sólpalli,hellulögðu bílaplani og fleirra. Eign í sérflokki.

Furuás – Gbæ. – Glæsilegt einbýli
Nýkomið í einkasölu glæsilegt nýlegt 230 fm.  einlyft einbýli með
innbyggðum bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar, vönduð gólfefni
og tæki. Halegonlýsing. Mjög fallegur garður með Pöllum og
skjólgirðingum. Róleg og góð staðsetning. Vönduð eign í sérflokki.

Norðurtún - Einbýli - Garðabæ. (Álftanesi)
Nýkomið sérlega fallegt mikið endurnýjað einbýli með góðum bíl-
skúr samtals 190 fm. en auk 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.

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 stað-
setning í hrauninu. Jaðarlóð, í göngufæri við lækinn, miðbæinn,
skóla og fleira. Myndir á netinu. Verðtilboð.

Hegranes - Garðabær - Einbýli 
Nýkomið glæsilegt 260 fm. einbýli á einni hæð með innbyggðum
bílskúr. 4 svefnherbergi. Einstök staðsetning. Sjávarlóð. Eignarlóð.
Útsýni. Mjög auðvelt er að stækka húsið ef vill þar sem lóðin er
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1.517,0 fermetrar að stærð. Verðtilboð.

Hliðarbyggð - Gbæ. - Raðhús
Mjög gott endaraðhús með innbyggðum bílskúr samtals um 190
fm. á fjölskylduvænum stað við Hlíðarbyggð 27 í Garðabæ. 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, baðherbergi, aukaherbergi með
baði, geymslu, þvottahús og bílskúr. Fallegar innréttingar og
gólfefni. Glæsilegur garður. Verð  52,9 millj.

Hraunás  - Garðabær - Einbýli 
Glæsilegt vel staðsett einbýlishús á frábærum útsýnisstað í 
Ásahverfi í Garðabæ. Húsið er skráð samkvæmt fmr 302,9 fm á
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tveimur hæðum, þarf  af bílskúr 40,6 fermetrar. Einstaklega fallegt
óhindrað útsýni er úr húsinu að Bessastöðum , Snæfellsjökli og
víðar. Glæsilegur verðlaunagarður. Eign í sérflokki. Glæsilegar
innréttingar og gólfefni. Verð 128 millj. Upplýsingar veitir Þorbjörn
Helgi gsm 8960058.

Linnetsstígur - Hafnarfjörður - Lúxus íbúð
Glæsilega 157,4 fermetra lúxus íbúð á efstu hæð á þessum frábæra
stað  í hjarta Hafnarfjarðar. Eigninni fylgja tvö stæði í bílageymslu.
Glæsilega innréttuð á mjög smekklegan hátt með sérsmíðuðum
innréttingum, tækjum og vönduðum gólfefnum. Skiptist í forstofu,
gang, stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi, herbergi, hjónasvítu
með baði og fataherbergi inn af, þvottahús, tvær geymslur og tvö
stæði í bílageymslu ásamt hefðbundinni sameign. Eign í sérflokki.

Vindakór - Kóp. - 4ra
Nýkomin  falleg 113,1 fm. 4ra herb. 1 hæð með sérinngang íbúð auk 
stæðis í lokaðri bílageymslu í góðu nýlegu fjölbýli á þessum skem-
mtilega stað. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, þrjú
herbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu og stæði í bílageymslu.
Fallaegar innréttingar og gólfefni. Laus strax. Verð 31,4 millj.

Kvistavellir 46 - 48 – Hf. - Raðhús
Tvö Falleg tvílyft raðhús á fínum stað í Vallarhverfinu í Hafnarfirði. 
Húsin eru 246 fm með bílskúr sem er 39,5 fm Gert er ráð fyrir 5
svefnherbergjum, Gott skipulag. húsin skilast í núverandi ástandi
þ.e. fokheld. Verð 24,5millj. og 24,9 millj.

Kvistavellir 56 – 62- Hf. – Raðhús
Fjögur Falleg tvílyft raðhús á fínum stað í Vallarhverfinu í Hafnar-
firði.  Húsin eru 222,4 fm með bílskúr sem er 29,5 fm Gert er ráð
fyrir 5 svefnherbergjum, Gott skipulag. húsin skilast í núverandi
ástandi þ.e. rúmlega  fokheld . Verð 24,4 millj. til 24,9 millj.

OPIÐ HÚS

Jófríðastaðavegur – Hf. – Einbýli/tvíbýli

Nýkomið mjög fallegt tvílyft
einbýli  með innbyggðum bílskúr
samtals ca. 260 fm.

Húsið skiptist m.a. þannig.
Efri hæð : stofur, eldhús, sjón-
varpsskáli, 2-3 herb.
Baðherbergi. Svalir ofl.

Neðri hæð: Bílskúr, mjög góð
2ja herb.íbúð ofl. Fallegur
garður,gróður hús. Róleg, góð og
frábær staðsetning. Hornlóð.
Útsýni yfir fjörðinn, Snæfells-

g

jökul ofl.

Glitvangur – Hf. – Einbýli

Nýkomið í einkasölu glæsilegt
einbýli á einni hæð með in-
nbyggðum bílskúr og garðhúsi
samtals 245 fm.
Húsið er hannað af Kjartani
Sveinssyni, en að innan eftir
Öglu Mörtu innanhússarkitekt.

y

Sérsmíðaðar innréttingar. 
Heitur pottur í garðhúsi. Parket
og granít á gólfum. Verðlauna
garður. Vönduð fullbúin eign í 
sérflokki.
Góð staðsetning í norðurbæ Hfj.

Verðtilboð.

Óttuhæð - Garðabær - Einbýlishús

Nýkomið í einkasölu glæsilegt
tvílyft einbýlishús með innbyggð-
um stórum tvöföldum jeppabíl-
skúr 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.

Verðtilboð. 

Allar nánari upplýsingar veitir
Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.
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Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Komið er í sölu fjölbýlishús við Lund, 2, 4 og 6 sem eru 5-10 hæða 
lyftuhús.  Við hönnun íbúðinna var haft að leiðarljósi að hafa þær bjartar 
og rúmgóðar. Hiti er í gólfum og vandaðar eikarinnréttingar frá Brúnás. 
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðunum. Íbúðirnar skilast án gólfefna 
en á baðherbergjum og þvottahúsi eru flísar á gólfi. Húsin eru álklætt og 
því viðhaldslítill. 
Flestar íbúðirnar hafa gott útsýni á þessum veðursæla stað. Einstök 
staðsetning á Stór-höfuðborgarsvæðinu þar sem stutt er í alla þjónustu 
og náttúruna.   

Herbergi: 2-6  Stærðir: 100-245 fm
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Vegna mikillar sölu  
vantar allar gerðir eigna á skrá.

Vesturbrún 15 - 104 Reykjavík

Mjög glæsilegt og vel við 
haldið 248 fm einbýlishús 
ásamt 31,2 fm bílskúr. 
Samtals 279,2 fm einbýli 
með auka íbúð sem er 
upplögð til leigu. 
V- 79 millj.
Velkomin í opið hús 
í dag milli kl. 17:30 - 
18:00. 

Grenimelur 39 - 107 Reykjavík

Mjög skemmtileg 61,2 fm 
2 herb. íbúð í kjallara á 
frábærum stað í Vest-
urbæ. Skiptist í forstofu, 
gang, svefnh., stofu, 
baðh. og sér geymslu.  
Sameigninlegt þvottahús 
og þurrkherbergi. 
V-19,9 millj. Velkomin í 
opið hús miðvikud.  
22. janúar  
milli kl. 17:30-18:00.

Furugrund 58 - 200 Kópavogur

Góð 3 herbergja 75,4 fm 
íbúð á 2. hæð og 12 fm 
herbergi í kjallara tilvalið 
til útleigu. Góð sameign. 
V- 23,9 millj. 
Velkomin í opið hús  
í dag 20. janúar  
milli kl. 17:30-18:00.

Gerðarbrunnur - 113 Reykjavík

Mjög vel staðsett 
parhúsalóð og teikning-
ar. Húsin eru 271 fm á
þremur hæðum. Húsið 
er teiknað og samþykkt 
miðað við einingar. Búið 
er að reisa sökkla, leggja 
skolplagnir og fylla. 
Drenlögn komin og búið 
að fylla að. Botnplata 
hefur ekki verið steypt. 
V-30 millj.

Skagabraut - 250 Garður

Vel skipulagt 125,7 fm
einbýli með 3 svefnher-
bergjum á einni hæð 
auk 67,7 fm bílskúrs þar 
sem búið er að innrétta 
einstaklingsíbúð í hluta 
bílskúrsins. Eignin fæst 
á yfirtöku hluta áhvílandi 
veðskulda frá íbúðalána-
sjóði auk greiðslu 2 millj. 
Verð tilboð.

Seljavegur - 101 Reykjavík

Mjög góð 119 fm íbúð á 
annari hæð í gamla Vest-
urbænum. Íbúðin skiptist 
í gang, tvö svefnherbergi, 
stofu, elhdús/borðstofu, 
og baðherbergi. Eigninni 
fylgir gott nýstandsett 
herbergi í kjallara, 
snyrting og sturta auk sér 
geymslu. Sameigninlegt 
þvottahús. V-33 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 sjávar-
síðuna umlukin 
náttúrufegurð.  
Eign sem vert er að skoða. 
V-29,7  millj.

Hulduland - 108 Reykjavík

Glæsileg 96,3fm 4ra herb. 
íbúð á 2. hæð á þessum 
sívinsæla stað. 
V- 29,9 millj.

Austurkór - 203 Kópavogur

Glæsilegt vel skipulagt 
raðhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr 
einstaklega vel staðsett 
við Austurkór. Húsið 
afhendist fullbúið að 
utan, fokhelt eða tilbúið 
til innréttinga að innan. 
Lóðin er tyrft og frágengin 
með timburpöllum en 
grófjöfnuð við innkeyrslu. 

Hraunbær - 110 Reykjavík

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

Lækjasmári - 201 Kópavogur

Mjög falleg og vel skipu-
lögð 4 herbergja, 152,1 
fm sérhæð á frábærum 
stað í Kópavogsdalnum. 
Endurnýjað baðherbergi, 
3 góð svefnherbergi og 
glæsileg björt  stofa. 
Afgirtur garður og húsið 
liggur að góðu útivistar-
svæði. Mjög góð 
staðsetning og stutt í alla 
þjónustu. V 43,8 millj.

Álfholt - 220 Hafnarfjörður

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.

Freyjugata - 101 Reykjavík

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

Laugateigur - 104 Reykjavík

Glæsileg hæð og ris í 
Teigunum. Á aðalhæð er
eldhús, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi og góðar 
samliggjandi stofur með 
útgengi út á þakverönd. Á 
efri hæð eru þrjú svefn-
herbergi ásamt eldhúsi og 
baðherbergi. Á efri hæð 
er rekið gistiheimili með 
öllum tilsettum leyfum. 
Mjög fallegur garður.

Blómvellir – 221 Hafnarfjörður

Sérstaklega skemmtilegt 
tæplega 200 fm einbýli á 
tveimur hæðum. 
5 svefnherbergi. 
Ca: 35 fm þaksvalir. Íbúðin 
skiptist í forstofu, þvot-
tahús, hol, 2 baðherbergi, 
5 svefnherbergi, eldhús, 
stofu og innbyggðan 
bílskúr. Við húsið er góð 
afgirt timburverönd.

OPIÐ HÚS
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Glæsileg 2ja herbergja íbúð með bílastæði í bílakjallara
Íbúðin er sérlega rúmgóð og glæsilega innréttuð
Yfirbyggðar svalir gott aðgengi fyrir hreyfihamlaða 
Aðgangur að þjónustu við aldraða í Jónshúsi
Björt og falleg íbúðBjört og falleg íbúð
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S íðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Vel staðsett einbýlishús á Selfossi
Alls 175 fm, fjögur svefnherbergi
Rúmgott eldhús og stofa
Góð afgirt timburverönd
Innbyggður bílskúr
Áhvílandi óverðt lán 24,7 millj

Furugrund
800 Selfoss

Verð  25,4 millj., j

Fallegt, hlýlegt og vel skipulagt 176 fm raðhús

Innbyggður 30 fm bílskúr 

4 svefnherbergi

Verönd framan og aftan við hús

Steinsnar frá Korpúlfsstaðagolfvelli

Brúnastaðir
112 Reykjavík

Verð  47,9 millj., j
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Fáar íbúðir í stigagangi

Afhh dendiing: Sumar 20141414

Nánari upplýsingar veitir

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

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

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

Páll Þórólfsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson
sölufulltrúi 
Sími: 775 1515

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

Helga J. Úlfarsdóttir 
löggiltur 
fasteignasali
Sími:Sími:Sími: 899 2907899 2907 899 2907

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi
Sími: 697  9300

Lára Björg Björnsdóttir
sölufulltrúi
Sími: 841 2333

Gunnar S. Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 899 5856

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

Halldór Ingi Andrésson
löggiltur
fasteignasali
Sími: 897 4210

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi
Sími: 822 2307

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Þröstur Þórhallsson
löggiltur
fasteignasali
Sími:Sími:SSími: 897 0634897 0634897 0634

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð 

Lækkað verð 

Strikið - Sjálandshverfi 210 Garðabær

ngar veitirNánari upplýsi

 Guðlaugsson,Svan G. sölufulltrúi
miklaborg.issvan@m sími: 697  9300

Verð  32,9 millj. 32 9 illj, j

60 ára og eldri 

Fallegt og vel skipulagt 156,7 fm raðhús á einni hæð

Fjögur svefnherbergi

Stór verönd með heitum potti

Innbyggður bílskúr

Frábær staðsetning

Mosarimi
112 Reykjavík

Verð  54,9 millj., j

Vel skipulagt parhús

Stærð 166,1 fm

Fjögur svefnherbergi

Innbyggður bílskúr

Suðurholt
220 Hafnarfjörður

Verð  44,9 millj., j

Glæsileg endaíbúð á efstu hæð
Stærð 160,7 fm
Fjögurra herbergja
Fallegt útsýni
Lyftuhús
Stæði í bílageymslu

Tröllakór
203 Kópavogur

Verð  41,9 millj., j

Falleg 95,9 fm íbúð á þriðju hæð

Fallegar stofur

Suður svalir

Stæði í bílakjallara

Andrésbrunnur
113 Reykjavík 

Verð  27,9 millj., j

Yfirtaka á láni
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Snyrtileg 3ja herbergja

Stærð 89,6

Miðsvæðis

Gott ástand

Gnoðarvogur
105 Reykjavík

Verð  22,9 millj., j

Góð 95,7 fm íbúð á annari hæð

Endurnýjað baðherbergi

Geymsla 4,6 fm ekki inn í skráningu

Frábær staðsetning

Eskihlíð
105 Reykjavík

Verð  29,5 millj. , j

Fjögra herbergja í lyftuhúsi

Vandaðar innréttingar

Yfirbyggðar svalir

Útsýni

Stæði í bílageymslu

Álfkonuhvarf
203 Kópavogur

Verð  32,9 millj. , j

Glæsilegt og vandað 230 fm einbýlishús 

Stórar stofur, 4 svefnherbergi, baðherbergi og 

snyrting

Stór og góð verönd með heitum potti, innb. bílskúr

Eigendur skoða skipti á minni eign

Fífuvellir - einbýli á einni hæð
221 Hafnarfjörður

Verð  53,9 millj., j

113113113113 ReRe ReReykjykjykjykjavíavíavíavíkkk

VerðVerðerðV  68686868686868,3,3,33,3,3 mmmmmmmilililililililljlll ., j

801 Selfoss

Verð  29,9 millj. , j
203 Kópavogur

Verð  89,9 millj. , j

Gnitakór

Verð  32,9 millj. , j

Grettisgata 101 Reykjjaavavavívívvvívvvívívíííííííííívívíavívívvívívívííííííavíavíavíavvvvívívívííííííívíavívvvívvííííavívvívíívavvvívívívívíííííavvvvvvívííííííííívííííívvívíííívívvvívívíííííívívvvvvvívííííííívvííívvvívívíííívííííívvííííívvíavívívívvíííííííííkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  44,9 millj. , j

107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  280 millj. j

Um er að ræða 2.775 fm skrifstofu-
og verslunarhúsnæði

Samþykki fyrir 30 hótelíbúðum

Frábært útsýni, mikið af bílastæðum

Afhendist tilbúið til innréttinga eða 
fullbúið

g

Um er að ræða 2.775 fm

Urðarhvarf 20303 KóKópavpa ogur

Nánari upplýsingar veitir

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

210 Garðabæ

Samtals að stærð 286.8 fm

Tvöfaldur bílskúr

Búið að endurnýja hús að hluta

Staðsetning vinsæl

Samtals að stærð 286.8 fm

Blikanes 14

TILBOÐ

Ólafsgeisli

m

Sólskáli 17 fm af heildarstærð

Einstök staðsetning

Kjarri vaxið land

Mikið útsýniý

Fallllegur r búsb taður 83 fm

Þingvellir

Glæsilegt einbýli

Heildarstærð 232,9 fm

FjöFjögurgg  svefnherbergi

TvöTvöTvövvöfalfafa durdurr bílskúrr

StaStataaaðseðseseðss tnitntnt ng,ng  viv ð gð gð golfo völvöllinnli nnn

801 Selfoss

Verð  29,5 millj., j

Öndverðarnes
Fallegt 137 fm heilsárshús í ÖndverðarnesiFallegt 137 fm heilsárshús í Öndve

4 stór svefnherbergi. Gólfhiti

Heitur pottur. Mikiði úúútsýtsýni.ni. Hv Hvítáítáítá ogg

SnæSnæSnænænænænæfokfokfokffokko sstsstssts taðaaðaðaðarskrskrskóguóguóguógur íír ír í gögö gögg g ngungungugug færfærfæræfæræ iiiiii

æða húsGlæsilegt tveggja hæ

Svefnherbergin 4

Samliggjandi stofur

Mikið útsýni

Frábær staðsetnnnningingngg

Granaskjól
æðSjarmerandi 1200000 fm fm fm fm fmm sérhæ

Stórar stofur oooog þg þg g þg þg þþrjú svefnherberrrgigigii
Frábær staðsaðsðsðsðsetnetneetntning
Hús sem fm fm fffeeengeene ið hefur gott viðhhaldaldaldaldda

88 fm 3ja herbergja íbúð 
Falleg eldrir  innrétting
Stór stofa og svefnherbergi
Sameignleegar þaksvalir 
Falleg og vel staðsett eign

Sumarhús
Þingvellir
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Verð  43,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 21. jan. 17:00 - 17:30

, j

10101101101101 Re Re ReReykjykjykjyykjavíavíavíavíavívíkkkkkk

samtals 125 fm

Neðri hæð í litlu fjölbýbýbýbýbýbýýýlli,lililili  nýtt 

semsemss  ei eie e e eee n ín íbúðbúð

RúmRúmúmúmRúmúmúmRúmúmmgóðgóðgóðgógg ar ar svasvassvavasvalirrlirlirlirliir t, tt, t, tvvö vvvövövö bíbíbílíí asta æðiæðiæ  

á bá bá bá bá bá bá bá baklaklaa óðóðóðð

EigEiggn mmeð eð eð mikmm la mögögögö uleuleuu ikak

Um UUmUmm er að að ræræðær a tvöööö 

fasstant úmeúmerrr

TvæTvær sr samlamliggiggjanjandi di íbúíbúðir

Grettisgata 52

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  53,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 21. jan. 17:30 - 18:15

, j

22020 H Hafnarfjörðururururururururrururururrurrrrrrrrrrurrrrurrrrrrrurrrrrrrrrrruruuurruurrrrurrururrrurrrrrr

j g g ý
stað samtals 256,9 fmm

Tvær íbúðir í húsinu og innnnn--
byggður bílskúr.

EfrEEfE i hhhæð æðæððæðæ er eeeeer 5 h5 hh5 5 h5 5 erberbeeee . íbúðúúú  ogoog á á 
neðneðeðneðneðeðneeðri rri hæðhæðhæðæðhæðhæðhæ  2  2  2 22 2 2 herhherherherherb. b. b. b. íbúíbúbíb ðððððð

HúsHúsHúsúsúsHúsHúsHús í  í  í í  í í í í góðgóðggóðgóðgóðgóðgóðgóðu su su su suu sstantantantantantaaata di didi idi di dd á fá fá fá fá faaallaaa egrgrri
horhorhorhorhorohoro nlónlónlónlónlónlólnl ððððð

Mjög gott einbýli á frábábábábbbæruæruæruæruæruæ mmm m mm

Jófríðarstaðavegur 19

Nánari upplýsingar veitir

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

201 Kópavogur

Verð  55,9 millj. , j

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 21. jan. 18:00 - 18:30

Lómasalir 23

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  39,7 millj. 

OPIÐ HÚS
Miðvikudag. 22. jan. 17:00 - 17:30

, j

MjöMjööMjöög fg fg fg fg alallegeg 5 h5 h5 5 5 h5 erb. íbúðð á á jarðhææðð

Velel sk skskskss ipuipuuip löglölöglögögöggölöggggögð oð oð oð ooð ooð oðð ðð oðððð g vg vg vg vg vg vggg vg vöndöndnöndöndönöö uð ð eigeign

SSSérSé  ininininniinngangangngngan ngungungungunguunguuur or or r or or or or oog sg sg sg sgg tóróórórór af afafa afa girgirgirirt vtt vttttt eröeröndnd

Góð stststststst stststssts ofuofofuofuofuofofofofufof  og og ogogogoggggg el el elelel eleleeleleldhúdhúdhúdhdhúdhúdhúdhúdhúsrýsrýssrss mimi

SStæStæStæStæStæSSStStæS ði ði ði í bí bbbí bbílaílaílaílaílaaílaílageygeygeygeygeygeygeygeyyygg mslmslmslmslmslmslmmmslmmsm uuu

MjöMjöMjMMjM g ffallallllllegegegegegeg 5 hhhh5 h555 h5 erb íbúðð áá jarja ðhææðð

Reiðvað 5 íbúð 207

1101101101100101101  Re RReReReReR ykjykjykjykkykyyk avíavíavívívívíavíavívíavívav kkkkkkkkkkk

Nánari upplýsingar veitir

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

Glæsileg 166,2 fm enda íbúð á annari hæð

Stæði í bílageymslu

Mikið útsýni bæði til sjávar og til fjalla, Esjan

Opið eldhús 

Útgengi út á tvennar svalir úr stofu

Skipalón
220 Hafnarfjörður 

Verð  45,9 millj. , j

+50 ára

3ja herbergja

Stærð 65,1 fm

Jarðhæð/kjallari

Ný gólfefni og nýmáluð

Rauðarárstígur
105 Reykjavík

Verð  19,9 millj., j

Verð  19,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 21. jan. 17:00 - 17:30

, j

107 R kja íík

2ja herbergja íbúð á 2. hæð

Suðursvalir

Snyrtileg eign á góðum stað

107 Reykjavívíkk

2ja herbergja íbúð á 2 hæð

Reynimelur 84

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  17,5 millj. 

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 21. jan. 18:00 - 18:30

, j

200 Kópavogur

2ja herbergja íbúð á 3. hæð

Suðursvalir

Sameiginleg stæði í bílahúsi

Stutt í alla þjónustu

2ja herbergja íbúð á 3 hæð

Hamraborg 18

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  53,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Miðvikudag. 22. jan. 17:30 - 18:00

, j

Fjörgur svefnherbergi

Verönd bæði til suðurrrrrrrs os osss g ng nnnnorðorðorðo ursursrs

FráFráF ááááááábærærbærbærbærbærææbærbær st st st s st taðsaðsaðsaðsðsðsaðsetnetnetnetnnetetningingingingng

BílBíllílBíllskúskúúskúskskskskkúskúrrrrr

Fallegt raðhús 182.9 fm

Jörfalind 7
2012012012012012010000002012220000000000000201112220000000100020011122222000000000101112222200000011111122220200001000101011111 Kó KóKó Kó Kó  KKK  KK pavpp oguurr

Nánari upplýsingar veitir

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

Vel skipulagt endaraðhús alls 230 fmVel skipulagt endaraðhús alls

Tvær hæðir, mjög gott innra skipulag

Góð alrými á efri hæð, fallegt útsýni

Fjögur svefnherbergi, bað og gesta wc

Innbyggður bílskúr, afgirt frágengin lóð

Lán geta fylgt

Verð  49,9 millj. , j

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 21. jan. 17:30 - 18:00

104 ReykjavíkSkeiðarvogur 9

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.isj g s sími: 845 8958

FalFalFaFF llegleggt rt rt raðhaðha ús ús sasamtals 164,9 fm.

BílBílBBíí skúskúskkk rr

FalFalFaFaFF leglegegegegur ur ur urr grógrógrógrógróinninninnnnnnn ga gag rðurð rr

FráFráFrááF bærbærbæbæbæ  st ststtstaðsaðsaðsaðsaðssetnetnetnetnetningingingingng

Verð  20,4 millj. 

OPIÐ HÚS
Miðvikudag. 22. jan. 18:00 - 18:30

, j

1091090  ReReReykjykjyk avíavíavíkkk

Gott skipulag, laus fljótlega

Tengi fyrir þvottavél á baði

Auðveld kaup, lán 18,18,8,7 f7 f7 f7 frá rárá áárá IlsIlsIlsIlls

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð

Grýtubakki 30

Nánari upplýsingar veitir

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

Yfirtaka á ILS láni



4/4 569 7000

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

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 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 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 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

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

jorunn@mikaborg.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

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

MIKLABORG

– með þér alla leið –

               til starfa

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

JasJa on on ÓlaÓl fssssonon
ísími: 77577  15151515

jasassi@mikklabla org.is
GunGunGununnar S. JóJónssonon
símsímsími: i: 8999  58566
gungungunnnarnarnarn @mi@miklaklaborborg.ig. s

Lára B. Björnsdsdóóttir
sími: 841 23333
larara@ma@miklaboorgrg.is

PálPáll Þl Þóróórólflfssonson
símsí i: 893 9929
pall@miklaborg.is



Opið hús þri 21.jan 12:30-13:00

ús

Opið hús

..

Bókið skoðun

 

Opið hús þri 21.jan 17:00-17:30

ússsssssss

Opið hús

Bókið skoðun

 

Upplýsingar á skrifstofu

 

Bókið skoðun

 

Opið hús mán 20.jan 17:30-18:00

Opið hús

Ég nota fagljósmyndara 

Sýni eignina, held opin hús

 Auglýsi eignina með áberandi hætti

fylgi mögulegum kaupendum eftir

Allar nánari upplýsingar veittar í síma:

thorgeir@hofudborg.isg g

Er með kaupendur af...

2ja-3ja herb. íbúð á svæði 101 
verð: allt að 22 millj.

3ja-4ra herb. íbúð á svæði 105-108
verð að 30 millj.

verð að 25 millj.

5 herbergja sérhæð helst með bílskúr  
svæði 104,105 eða 108.

Sérbýli í Grafarvogi upp að 50 millj.
.

3ja-4ra herbergja í grafarvogi 
með sérinngangi

Einbýli í Norðlingaholti  
Verð: 50-70 millj.

Einbýli í Kársnesinu í Kópavogi. 

Einbýli á Seltjarnarnesi 4-5 svefnherb. 
Verð: 60-80 millj.

Fáðu söluverðmat á þína eign án kosnaðar og án allra skuldbindinga. 

Bókið skoðun

 

ið hús

Viðskiptafræðingur
Sölufulltrúi Lögg. fasteignasali

Höfuðöfuð
   Fasteignasala

Bílag.4m2

167 Nei.3m2

130

Nei1m2

57 Bílsk.3m2

164

Bílsk.5m2

244

 

Bílsk.4m2

183



Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk 535 1009

Óskum eftir 3 herb. íbúð 
í lyftuhúsi eða á 1. hæð, 
miðsvæðis.

Óskum eftir einbýlishúsi 
með 5 svefnherbergjum 
í Fossvogi

Óskum eftir húsi með auka 
íbúð, verð allt að 50-70 
millj.

 Óskum eftir 3 herb. íbúð 
í 101, helst með svölum 
eða garði.

Barónsstígur 5 - 101 Rvk
Opið hús í dag, mánudaginn kl. 12-12:30
Vel staðsett og snyrtilegt skrifstofuhúsnæði á 2. hæð 
á horni Barónsstígs og Hverfisgötu. Snyrtileg sam-
eign. Sex skrifstofurými, eldhús og salerni. Sér stæði
á baklóð fylgir. Laust strax. Verð 23,1 millj.

Klukkurimi 59 - 112 Rvk.
Opið hús í dag, mánudaginn kl. 17-17:30
Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á annari hæð með
sér inngangi. Fallegar innréttingar og góð staðsetning
í Grafarvoginum. Laus strax. Verð: 23,9 millj.

Álfaskeið 117 - 220 Hfj.
Opið hús í dag, mánudaginn kl. 17-17:30
Glæsileg og vel við haldið einbýlishús með aukaíbúð
og rúmgóðum bílskúr. Falleg lóð. Mjög auðvelt er að
breyta núverandi skipulagi og opna á milli sér íbúðar
á jarðhæð og aðalíbúðar. Verð 56,5 millj.

Hólaberg 14 - 111 Rvk
Opið hús á morgun, þriðjudaginn kl. 17-17:30
128,2 fm. raðhús á tveimur hæðum. 5 svefnh. Sól-
pallur, stór garður í vestur. Frábær staðsetning fyrir
fjölskyldufólk í göngufæri við skóla og þjónustu,
steinsnar frá Elliðaárdal. Laust strax. Verð 29,9 millj.

Skógarás 2 - 110 Rvk
Opið hús á miðvikudaginn kl. 17-17:30
188,9 fm 7 herb. íbúð á tveim hæðum þar af 25,4 fm
bílskúr. Snyrtileg og mikið endurnýjuð íbúð.
Íbúðin er laus strax. Verð 37,9 millj.

Austurkór 43-47 - 201 Kóp. Opið hús í dag, mánudaginn kl. 17-17:30
160 fm. nýtt endaraðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Frábært skipulag, 3-4 svefnherbergi. Einstakt útsýni og stutt í ósnortna
náttúru. Húsið afhendist fullbúið án gólfefna, eða á öðrum stigum eftir óskum kaupanda. Lóð verður grófjöfnuð. Eignaskipti möguleg.
Sjón er sögu ríkari!

Einholt - 105 Rvk.
Heil húseign við miðbæinn, um er að ræða fjórar íbúðir sem nýlega hafa verið innréttaðar. Íbúðirnar eru í útleigu. 
Verð 125,0 millj.

Vindakór - 203 Kóp.
113,7 fm, 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í lyftublokk.
Sér inngangur er í íbúðina af svölum. Forstofa með
flísum á gólfi og forstofuskáp. Stofa og eldhús eru í 
opnu og björtu rými, plastparket. Stæði í bílageymslu
og sér geymsla í sameign. Verð 31,5 millj.

Álfhólsvegur - 200 Kóp.
190 fm, 4 herb. parhús, þar af 70 fm bílskúr, á 
útsýnisstað í Kópavogi.  Þrjú rúmgóð svefnherbergi á
efri hæð hússins, stórt þvottaherbergi með útihurð í 
kjallara. Stór bílskúr á tveimur hæðum. Stutt í skóla
og þjónustu. Verð 39,5 millj.

Lindargata - 101 Rvk
Falleg og björt 3-4ra herbergja íbúð á 2. hæð í litlu
lyftuhúsnæði. Stæði í bílageymslu, rúmgóð geymsla,
fallegar innréttingar. Nánari upplýsingar veittar á
skrifstofu Stakfells 535-1000

Hulduland - 108 Rvk
Glæsileg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á
fyrstu hæð í 6 íbúða húsi. Falleg suðurlóð með palli
út frá stofu. Einstök staðsetning á skjólgóðum stað í 
Fossvoginum. Verð 33,9 millj.

Ólafsgeisli 101 – 113 Rvk
Opið hús í dag, mánudaginn kl. 17-17:30
232,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innb.
bílskúr. Húsið skiptist í anddyri, stóra stofu og
borðstofu, eldhús, 4 svefnherbergi og 2 baðherbergi.
Eignin er laus við kaupsamning. Verð: 68,3 millj.

Skólavörðustígur - 101 Rvk
119,9 fm verslunarhúsnæði á horni Skólavörðustígs
og Bergstaðastrætis. Jarðhæð og kjallari. Mikil
lofthæð á jarðhæð. Frábær staðsetning.
Verð 36,0 millj.

Digranesvegur - 200 kópv.
179,4 fm einbýlishús við Digranesveg í Kópavogi.
Bílskúr og góður gróinn garður. Auka íbúð í kjallara.
Búið að klæða húsið að utan og skipta um gler og
glugga. Verð 44,6 millj.

Laugavegur - 101 Rvk
75,8 m2, 3ja herb. íbúð með sérinngang á 2. hæð
við Laugaveg. Laus til afhendingar strax.
Verð 23,5 millj.

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.

Þorrasalir – 23 Kóp. 
Gullfalleg 148 fm björt íbúð á jarðhæð með 26,4 fm
suður verönd. Sér inngangur, stæði í bílageymslu,
tvö salerni og fataherbergi innaf hjónaherbergi.
Mikið óhindrað útsýni yfir golfvöllinn.

Skólastræti – 101 Rvk
Falleg & nýuppgerð 151,7 fm. efri hæð og ris í einu
elsta og glæsilegasta íbúðarhúsi Reykjavíkur, sem
staðsett er við Bernhöftstorfuna.  Íbúðin er skráð 7
herbergja. Ótrúlegt útsýni og einstök staðsetning. 
Sjón er sögu ríkari. Eignaskipti möguleg.

VÍÐIHLÍÐ - 105 REYKJAVÍK

Stórglæsilegt og talsvert endurnýjað 201,5 fm endaraðhús sem hefur fengið gott viðhald.
Opið hús á morgun þriðjudag frá kl. 17:00-17:30
Falleg lóð með 70 fm palli og garði út frá stofu til suðurs. Garðstofa með gólfhita. Sérsmíðuð nýleg eldhúsinnrétting. Gegnheilt parket og náttúrustein á
gólfum. 3-4 svefnherbergi, 2 baðherbergi. Rúmgott þvottahús og góðar geymslur. Frábært fjölskylduhús. Einstök staðsetning í Suðurhlíðum. Falleg og
sjarmerandi eign í góðu viðhaldi. Gluggar úr harðvið. Þak nýlega yfirfarið og málað. Snjóbræðsla fyrir framan hús og bílskúr. Laus við kaupsamning.
Mögulegt að yfirtaka hagstætt lán til 40 ára, upphæð 40.000.000, með 3,7% föstum vöxtum. Verð: TILBOÐ
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Grétar Haraldsson hrl.
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Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali
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EIGNIR VIKUNNAR

Snorrabraut, útsýniseign á 5. hæð

Hrísateigur - efri hæð með bílskúr

Rúmlega 90 fm. 3ja herbergja íbúð á 5.hæð í vönduðuð lyftuhúsi á frábærum stað við miðbæ 
Reykjavíkur. Parket á gólfum, 2 svefnherbergi, björt stofa. Útsýnissvalir í austur. Eignin er mjög vel
staðsett við Sundhöll Reykjavíkur og við Droplaugarstaði. Laus við kaupsamning. Verð 35,9 millj.

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

Glæsileg sérhæð með bílskúr á þessum eftirsótta stað  í 105 Reykjavík.Hæðin skiptist í forstofu, 
Eldhús, bjarta stofu með útgengi á svalir, þrjú svefnherbergi, baðherbergi með glugga, Íbúðin
er öll endurnýjuð, ný eldhúsinnrétting og tæki, baðherbergi með nýjum flísum og tækjum. Ný 
gólfefni, eikarparket og flísar. Nytt gler og gluggar. Seljandi skilar húsi viðgerðu og máluðu að utan. 
Geymsluris er yfir íbúðinni. Frístandandi bílskúr er um 23 fm. Verð 35,9 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, smá-
íbúðahverfinu, 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 
borgara v. Grandaveg, Afla-
granda, Skúlagötu, Kleppsveg,
Hæðargarð, Árskóga og víðar.
Verðbil frá 20-40 millj.

Óskum eftir:

KÓPAVOGSBRAUT 77 - JARÐHÆÐ
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 21. 01. FRÁ KL. 17.30 - 18.00

Kópavogsbraut 77 - JARÐHÆÐ m. útgengi 
á verönd.:

Ca, 134 fm. falleg jarðhæð í nýlegu
fjórbýlishúsi við Kópavogsbraut í Kópavogi.
Íbúðin er hvítmáluð með hvítum háglansin-
nréttingum og skiptist í 2 svefnherbergi,
stofu, eldhús, baðherbergi, sjónvarpshol, og
þvottahús.Góður sameiginlegur garður og 
útsýni til sjávar. 

Verð 36,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 21.1. 
FRÁ KL. 17:30-18. VERIÐ VELKOMIN.

OPIÐ HÚS

-Til flutnings

jallkonuvegur Vandað hús til flutnings.F
Ca. 81 fm vandað, klætt timburhús. Húsið hentar 
sérlega vel sem þjónustuhúsnæði, t.d. í ferðageira-
num, Eins væri hægt að innréta 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!

2ja herbergja

Kríuhólar-ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Björt og falleg íbúð á 7. hæð í vönduðu lyftuhúsi 
við Kríuhóla. Falleg endurnýjuð eldhúsinnrétting,
parket. Frábært útsýni frá stofu yfir fjallahriginn og 
Elliðavatn. Verð 15,5 millj.

Hraunbær-LAUS V. SAMNING
Ca. 53. fm. 2ja herbergja íbúð á jarðhæð við
Hraunbæ. Laus strax. Verð 13,5 millj.

Kóngsbakki-jarðhæð, laus.
Tveggja herbergja íbúð á jarðhæð í áætu 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.

Suðurhlíð -2ja-
SUÐURHLÍÐ  REYKJAVÍK. Ca. 55 fm. Íbúð eru frá 2-3
herbergja. Góð staðsettning og tilvalið til útleigu.
Verð 14 millj.

3JA HERBERGJA

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

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.

4ra herbergja

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

Hæðir

Rauðagerði  miðhæð
Rauðagerði 10: Ca, 132 fm. björt og falleg 
miðhæð auk 26 fm. bílskúrs í góðu þríbýlishúsi v.
Rauðagerði.  SAMTALS 158 FM. Nýleg eldhúsin-
nrétting, arinn í stofu, 4 svefnherbergi. Skjólgóðar 
suðursvalir með útgengi frá stofu og hjónaherbergi. 
Verð 37,5 millj.

Víðimelur SÉRHÆÐ M. BÍLSKÚR-
Víðimelur , 1.hæð og 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.

Einbýlishús

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

Hákotsvör 7-Álftanesi-
Hákotsvör 7-Álftanesi: Vel skipulagt enýlegt 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.

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

Atvinnuhúsnæði

Síðumúli-skrifsofuhúsnæði
Ca. 194 fm. bjart og fallegt skrifstofuhúsnæði á
annari hæð við Síðumúla. Húsnæðið hefur ýmsa
möguleika í skipulagi. Verð 29,9  millj.

Dalbraut-verslunar/þjónustuhúsnæði
Ca. 148 fm. atvinnuhúsnæði á jarðhæð vel staðsett
nálægt Sundahöfn. Getur hentað vel fyrir verslun,
heildverslun, veitingarekstur o.fl. Verð 21,9 millj
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Glæsilegt 233 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr og 
heitum potti. Fjögur rúmgóð svefnher-
bergi. Tvö baðherbergi. Stór og björt stofa 
með arni. Fallegt eldhús. Vel staðsett eign 
á fallegum stað. LAUS STRAX. 

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

Vorum að fá í sölu 112 fm efri sérhæð 
auk 35 fm bílskúrs. Tvær stofur með 
suður svölum. Frábært útsýni. Tvö 
svefnherbergi. Eldhús með upprunanlegri 
innréttingu. Eignin er mikið til upprunan-
leg og þarfnast standsetningar. 

222 - 246 fm raðhús með bílskúr. Neðri 
hæð: Andyri, snyrting, borðstofa, stofa, 
eldhús, geymsla og innb. bílskúr. Efri 
hæð: Fjögur svefnherb., sjónvarpsstofa, 
baðherb. og þvottahús. Svalir. Eignirnar 
sem ekki eru fullbúnar og skilast í því 
ástandi sem þær eru. 

Vorum að fá í sölu rúmgóða og bjarta 95 
fm neðri sérhæð í góðu þríbýli. Þrjú stór 
svefnherbergi og rúmgóð og björt stofa. 
Nýlegar innréttingar. Flíslagt baðherbergi. 
Parket og flísar á gólfum.  
Eignin getur losnað fljótlega. 

Glæsileg 183 fm 4ra-5 herb. íbúð á 1. 
hæð með innbyggðum bílskúr í fallegu 
fjölbýli. Þrjú svefnherbergi. Sjónvarps- 
herbergi. Stór stofa og borðstofa með 
suðursvölum þaðan sem gengt er í 
sérgarð. Fallegar innréttingar. Parket og 
flísar á gólfum. Bílskúr fullbúinn. 

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 innrétt- 
ingar. Tvö baðherbergi. Parket og flísar á 
gólfum. Bílskúr fullbúinn.  

Góð 103 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð 
í góðu fjölbýli. Tvö svefnherbergi. Björt 
stofa með suðursvölum. Endurnýjað 
flísalagt baðherbergi með ljósum viðar- 
innréttingum. 11 fm herbergi í kjallara 
með aðgengi að snyrtingu. Falleg 
sameign. LAUS STRAX. 

Falleg 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í góðu 
fjórbýli ásamt aukaherbergi í kjallara. 
Íbúðin hefur fengið gott viðhald að utan 
sem innan. Nýl. hurðir og gólfefni. Góðar 
innréttingar. Parket og flísar á gólfum. 
Eignin getur losnað fljótlega. 

Gott 127 fm skrifstofuhúsnæði á eftir- 
sóttum stað í 101 Reykjavík. Húsnæðið er 
á 2. hæð og skiptist í 6 skrifstofuherbergi, 
rúmgott hol miðsvæðis og flísalagðan 
inngang, kaffistofu og snyrtingu.  
Eitt sérbílastæði. LAUS STRAX. 
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mánud. 20. jan. kl. 17:00-17:30

 
þriðjud. 21. jan. kl. 18:00-19:00

 
mánud. 20. jan. kl. 17:00-17:30

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is
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Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is

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

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

Föst sölulaun  
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk
Sölulaun eigna yfir 60 millj aðeins 0,8% + vsk

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Sími 568-5556 www.skeifan.is

Starfandi í yfir 27 ár!
Skýr svör – skjót þjónusta

VANTAR – VANTAR
Vegna mikillar sölu 
vantar allar stærðir 

eigna á skrá.



Guðjón 
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar-
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  Glæsilegt
3ja hæða álklætt fjölbýlishús 
með lyftu við Löngulínu 33-35
ásamt bílageymslu. 110-150 
fm. íbúðir. Sjávarútsýni.
Vandaðar innréttingar.

BRAUTARLAND
108  Rvk. 

• Raðhús á einni hæð. 
• Góður garður.
• Bjartar stofur.
• 4-5 svefnherbergi.

REYKÁS
110  Rvk.  

• 110 fm 3ja. herb. íbúð. 
• Mikið útsýni.  
• Góður bílskúr.
• Verð. 29,9 millj.

LUNDUR
200 Kóp. 160 fm. 

• Stórglæsileg penthouseíbúð.
• Efsta hæð. 
• Ca. 95 fm. þaksvalir. 
• 2 stæði í bílgeymslu.  
• Vandaðar innréttingar.
• Innfelld lýsing. 
• Aukin lofthæð. 
• Frábært útsýni.

FJÖRUGRANDI 16
107  Rvk. 

200 fm raðhús á  tveimur 
hæðum með innbyggðum 
bílskúr.  

Frábær staðsetning 
við KR völlinn.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 245 fm. 
Vandaðar íslenskar innréttingar.  Hiti í gólfum. 

Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  
Glæsileg hönnun að innan sem utan. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  

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

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund 2-4-6 í Fossvogsdal

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6
Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali ASPARHVARF

203  Kóp.  213 fm.  Raðhús. Góðar in-
nréttingar. Stutt í skóla og leikskóla. 
Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu.  

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

Verð 54,5 millj.

HRAUNBÆR
110 Rvk.  2ja herb. 85 fm. Góð íbúð.  
Flott útsýni. Mikil þjónusta fyrir eldri 

borgara.  Íbúðin er laus.   
ý þj y

HRINGBRAUT
107 Rvk.  3ja herb. Endaíbúð. 

Bílskúr. Verð 24,5 millj.

TRAÐARLAND
108 Rvk.  260 fm. Einbýlishús. In-
nbyggður bílkúr. Stór kjallari. Góð 

staðsetning við lokaða götu.  
Verð. 73 millj. 

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS
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Lundur 2-6

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi 2-6 í Kópavogi. íbúðirnar er frá 
100-245 fm og eru flestar með góðu útsýni. Stæði fylgja öllum íbúðum.
Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, 
Öskjuhlíðin og rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt með sex kjörnum 
og milli þeirra verða stór græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind, 
Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Fossvogsdalnum
í Kópavogi

Skoðið teikningar á bygg.is

BYGG byggir á 29 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

www.bygg.is

NÝTT



Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

TIL SÖLU
Tilboð óskast í fasteignina Boðagranda 6,  

íbúð 0301, Reykjavík. 

Til Sölu

15533 Boðagrandi 6, 3. hæð 
til vinstri, eigandi Ríkis-
sjóður Íslands. 

Um er að ræða þriggja her-
bergja íbúð í fjöleignarhúsi á 
þriðju hæð til hægri. 
Íbúðin er samtals 89,4 m², 
byggð árið 1979. 
Brunabótamat er kr. 
22.300.000,- og fasteignamat 
er kr. 24.800.000,- 

Íbúðin skiptist í hol, stofu, tvö herbergi, eldhús og baðherbergi.  
Útgangur er frá stofu á góðar suður svalir. Á jarðhæð er sérgeymsla og 
hjólageymsla í sameign. Eignin þarfnast einhverra lagfæringa í eldhúsi 
og á baðherbergi. Staðsetning er mjög góð, stutt er í leikskóla og 
grunnskóla. 

Húseignin er til sýnis í samráði Ríkiskaup, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík 
í síma 530 1400.  Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt 
reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði. Gögnin eru einnig 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa http://www.rikiskaup.is 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 4. febrúar 2014 þar 
sem þau verða opnuð í viðurvist viðstaddra bjóðenda er þess óska. 

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Til leigu 910 fm. gott geymslu- eða lagerhúsnæði með mikilli lofthæð og 
góðri skrifstofuaðstöðu að Dugguvogi 8 í Reykjavík.  Góð innkeyrsluhurð. 
Möguleiki á að breyta húsnæðinu eftir þörfum leigutaka.  

Upplýsingar hjá Fjárfestingu Fasteignasölu í síma 562-4250 
og hjá Gylfa í síma 693-7300

TIL LEIGU – Dugguvogur 8 – Reykjavík.

Til le
igu

Suðurlandsbraut 20

Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055

www.hofdi.is

Steinhella 17a  - Hafnarfirði

Til leigu  frá 330 – 1.000 fm rými í nýlegu húsi við Steinhellu í Hafnarfirði.   
Í húsnæðinu er 8 m. lofthæð og innkeyrsludyr eru  3,6 x 3,30 metrar.  
Húsnæðið er laust til afhendingar strax. 

 Nánari upplýsingar veitir Brynjar á Höfða  s: 698-6919  brynjar@hofdi.is

Vantar eignir fyrir fjársterkan aðila
Erum að leita að 2-3 herb. Íbúðum  á svæði 103,104,105 og 
108 fyrir fjársterkan aðila.  Staðgreiðsla getur verið í boði 
fyrir réttu eignina.  
Nánari upplýsingar veitir Brynjar s: 698-6919 og 533-6051.

Til le
igu

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín
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Hlíðasmára 2, 6. hæð 201 Kópavogur S:414-4488 
   Fasteignasala

Bókið skoðun

 600 Ak

Opið hús laug. 25.jan kl:13:00-14:00

27,5

Fasteignasali Sölufulltrúi Sölufulltrúi SölufulltrúiSölufulltrúi Sölufulltrúii

Höfuðborg

SölufulltrúiSölufulltrúii SölufulltrúiFasteignasali Sölufulltrúi Sölufulltrúi

Opið hús þrið. 21.jan kl:18:30-19:00

 

32,855,0 53,0

Bókið skoðun

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Vallarbraut 1 íbúð 301 –Hf. – 4ra herb. með bílskúr

Opið hús Þriðjudaginn 21.jan frá kl. 17:00 - 17:30 - íbúð 301.
Falleg fjögurra herbergja íbúð á efstu hæð (þriðju hæð) í lítlu fjölbýli. Vel staðsett 
á Hvaleyrarholtinu í Hafnarfirði. Íbúðin er 106,5 fm með geymslu auk þess er 
bílskúr sem er 22.6 fm. 3 svefnherb. Björt stofa og eldhús. Góð staðsetning.  
 
Verð: 29.6 millj. Nánari uppl. veitir Hlynur í s: 698-2603

Einstaklega falleg 166,3 ferm. 
penthouseíbúð á tveimur hæðum,  
glæsilegt útsýni.

Neðri hæð: Komið er inn í 
parketlagt hol, góðir skápar og 
skóskápur. Flísalagt bað í hólf 
og gólf með fallegri innréttingu. 
Svefnherbergi með rúmgóðum  
skápum. Stofa og borðstofa  
parketlögð með glæsilegu útsýni 
og útgeni út á svalir. Flísalagt eldhús með vandaðri innréttingu, 
flísalagt þvottahús.  
Efri hæð: Stórt sjónvarpshol og góðar svalir, stórt herbergi með 
vönduðum skápum, flísalagt bað inn af svefnherberginu með 
fallegri innréttingu. (kjörið fyrir unglinginn) Íbúðinni fylgir stórt 
stæði í bílageymslu, dekkjageymsla og mjög stór geymsla. 
Frábært útivistarsvæði, golfvöllur, frábærar gönguleiðir og stutt 
í margskonar þjónustu.  
Möguleiki að taka minni íbúð uppí. 
Allar nánari upplýsingar veitir Magnús  GSM 892-3467 eða 
magnus@midbaer.is

Barðastaðir 9, 
112 Reykjavík

Barðastaðir 9, 112 Grafarvogur. Verð: 45.000.000 

TIL SÖLU                      



Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS



www.byko.is - 515 4000

BYKO býður upp á vandaða álglugga í 

allar gerðir bygginga frá framleiðendum 

eins og REYNAERS og HS HANSEN. 

Í boði er fjöldi prófílgerða sem hafa 

mismunandi eiginleika og útlit.

BYKO hefur á boðstólum ýmsar gerðir 

álhurða svo sem handvirkar og sjálfvirkar 

rennihurðir, hringhurðir og hliðarfellihurðir 

ásamt fjölbreyttu úrvali opnunar- og 

hurðabúnaðar með álgluggum og hurðum.

ALLAR GERÐIR ÁLHURÐA

ÁLGLUGGAR

ÁLHURÐIR

facebook.com/BYKO.is



Fjöldi Íslendinga á sér draum um að eignast sumarbústað á unaðsreit í sveitum landsins enda er yndislegt að geta notið náttúrunnar í 
faðmi fjölskyldunnar. Sprotinn á rætur sínar í þeirri hugmynd  að geta boðið fólki falleg, íslensk hús í viðráðanlegri stærð með góða 
viðbyggingar- og útfærslumöguleika. Sprota húsin eiga sér rætur í byggingasögulegum menningararfi Íslands og þegar vandað er til
verka skapar samspil manngerðs umhverfis og náttúru góða upplifun.

Léttir er fjölnota þjónustuhús sem smíðuð eru í nokkrum útfærslum. Þau má nota sem salernis-, þvotta-, sturtu-, gisti- og 
afgreiðsluhús eða geymslu. Húsið fellur vel að íslensku umhverfi og þau geta staðið stök eða nokkur sambyggð. Húsin eru 
byggð upp á einingum sem smíðaðar eru við kjöraðstæður inn á verkstæði og klædd að innan með sterkum 
endingagóðum harðplastplötum sem auðvelt er að þrífa.

Þjónustuhús sem falla vel að íslensku umhverfi

Úr draumum og vonum er lífið ofið

Gluggagerðin ehf.   Súðarvogur 3-5     105 Reykjavík     Sími : 566-6630  www.gluggagerdin.is

Við gerum tilboð í glugga og hurðir og sérsmíðum samkvæmt óskum. Einnig sjáum við um úrtekningu og ísetningu nýrra glugga og hurða.

Gamli glugginn úr - nýji glugginn í



 | FÓLK | 3HEIMILI

Við deilum mikilli matar-
ástríðu, ég og mágur minn, 
og smullum strax saman í 

eldhúsinu þegar hann giftist litlu 
systur minni. Við höfum tekið að 
okkur veisluþjónustu í fjölskyldu-
boðum og höfum meira að segja 
rætt um að fara út í bissness,“ 
segir Vigdís Másdóttir, leikkona 
og matgæðingur, en hún og mágur 
hennar, Viðar Reynisson, gefa les-
endum Fólks uppskrift að gómsæt-
um rétti fyrir helgina.    

„Ég var au-pair í Bandaríkjunum 
og Viðar skiptinemi í Venesúela. 
Empanadas er cheddar-ostur og 
beikon í brauði en í Bandaríkj-
unum eru notaðar kartöflur til að 
gera klatta eða bollur en maís-
brauð í Venesúela. Þetta er frábær 
fingramatur. Með þessu er höfð 
salsasósa og svo skelltum við í 
ákaflega ferskan drykk sem bæði 
má drekka beint eða setja smá 
romm út í, ef maður er í stuði.“  

   ■heida@365.is

KARTÖFLUBOLLUR MEÐ OSTI OG 
BEIKONI Í RASPI

1 kíló kartöflur (soðnar og 
skrældar)
150 g rifinn cheddar-ostur
150 g rifinn svartur gouda
150 g rifinn parmesan 
4 msk. rjómi
3 egg
salt og pipar eftir smekk

brauðraspur (heimatilbúinn, helst 
úr hvítu brauði)
olía til steikingar
 
Kartöflum er stappað saman við 
ostana, rjómann og eitt egg. Bland-
an má ekki vera of blaut þá haldast 
bollurnar ekki saman (getið þykkt 
með hveiti).
Gerið litlar kúlur úr deiginu. Hrærið 
hin tvö eggin saman við vatn og 
rúllið bollunum í eggjunum og svo í 
raspnum og steikið á pönnu. Látið 
pappír á disk og leyfið bollunum að 
jafna sig í smá stund. 

EMPANADAS MEÐ CHEDDAR- OG 
BACON-FYLLINGU 

Uppskriftin inniheldur foreldað 
hvítt maísmjöl en hægt er að nálg-
ast slíkt mjöl undir vörumerkinu 

P.A.N. í versluninni Austurlenskar 
matvörur í Brautarholti. 

Innihald
3 þykkar beikonsneiðar
200 g cheddar-ostur
6 dl foreldað hvítt maísmjöl (P.A.N. 
eða Masarepa)
1 msk. salt
7 dl. vatn
2 msk. matarolía
Chili-duft á hnífsoddi
Jurtaolía til steikingar, t.d. Canola

Aðferð
Steikið beikonsneiðar þar til þær 
eru orðnar nokkuð stökkar, saxið 
niður í litla strimla og setjið til 
hliðar. Rífið niður cheddar-ost og 
setjið einnig til hliðar. 

Setjið vatn, matarolíu og chili-duft 

í pott og náið upp suðu. Blandið 
maísmjöli og salti saman í skál. 
Hellið vatnsblöndunni út í miðja 
skálina í nokkrum skömmtum og 
blandið sífellt meiru af mjölinu 
saman við blautt deigið. Þegar 
deigið er tilbúið setjið þá plastfilmu 
eða lok yfir skálina, án þess að loka 
henni alveg.

Leggið plast á borðið, deigblöndu 
þar ofan á og annað lag af plasti 
yfir. Þrýstið deiginu niður og fletjið 
út með kökukefli þar til það er orð-
ið 3-5 mm þykkt. Finnið þá hring-
laga skál sem er 8-15 cm að þver-
máli, og þrýstið niður líkt og þið 
séuð að skera út piparkökur. Takið 
efra plastið frá og setjið hæfilegt 
magn af cheddar og beikoni út frá 
miðjum bökunum. Því næst er flett 
upp á neðra plastið til að loka einni 
böku í einu og úr verða hálfmánar. 
Þrýstið á jaðrana, í gegnum plastið 
svo bökur lokist örugglega. Steikið 
bökur því næst á báðum hliðum 
upp úr mikilli olíu þar til þær eru 
orðnar gullinbrúnar.

LÍMONAÐI MEÐ GRANATFRÆJUM 
OG MYNTU

Simple síróp með myntu og lime
Simple síróp
Granatepli
Sódavatn
Hvítt romm (má sleppa)
mulinn klaki
myntulauf til að skreyta
 
Sjóðið saman 50/50 sykur og 
vatn. Setjið sírópið í glerflösku og 4 
stilka af myntu með blöðunum út í 
sírópið og börk af einu lime. Látið 
standa yfir nótt. Fræin úr granat-
eplinu eru lögð í hreint simple síróp 
í tvo tíma.
 
1 msk. af granateplafræjum í hvert 
glas
mulinn klaki
1/3 myntu og lime-síróp (úr flösk-
unni)
Sjúss af hvítu rommi (ef romminu 
er sleppt er bara meira sódavatn í 
staðinn)
Fyllt með sódavatni
Skreytt með einu myntublaði 

ÁSTRÍÐUKOKKAR
MATUR  Vigdís Másdóttir, leikkona og ástríðukokkur, hitti fyrir jafnoka sinn 
í eldhúsinu þegar Viðar Reynisson giftist inn í fjölskylduna. Saman hafa þau 
kokkað í boðum og gefa hér lesendum uppskrift að fingramat.

ÁSTRÍÐUKOKKAR Vigdís Másdóttir og Viðar Reynisson deila mikilli ástríðu fyrir mat 
og smullu saman í eldhúsinu þegar Viðar kvæntist inn í fjölskylduna. MYND/VALLI

FINGRAMATUR Empanada er búið til á 
ólíkan hátt í Bandaríkjunum og Venesúela. 
Ljúffeng salsasósa er tilvalin með.

FERSKUR DRYKKUR Granateplafræ eru 
látin liggja í sykurlegi áður en þau fara út í 
blöndu af simple sírópi og sódavatni.

ÚTSALA

STÓRÚTSALA!
Meiri verðlækkun!

40% afsláttur af öllum 
vörum!

Hér er hægt að gera frábær kaup 
á gæðafatnaði og skóm!

Stærðir 36-52

AFSLÁTTUR AF  
ÖLLUM  

ÚTSÖLUVÖRUM

MEIRI  
VERÐLÆKKUN! 

50% 

Vertu vinur okkar á Facebook



BÍLAR &
FARARTÆKI

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

OPEL Antara dísel. Árgerð 2008, ekinn 
113 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.990.000. Rnr.160679.

MERCEDES BENZ C 200 kompressor. 
Árgerð 2007, ekinn 75 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.990.000. 
Rnr.990543.

KIA Sorento ex classic 140 hö. 
Árgerð 2005, ekinn 108 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.290.000. 
Rnr.990587.

KIA Ceed w/g lx 1.4 dísel beinsk.. 
Árgerð 2013, ekinn 22 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 3.090.000. Rnr.990642.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

JEEP Grand Cherokee Overland 4x4. 
Árg 2006, ek 99 Þ.KM, bensín, sjálfsk, 
leður, lúga omfl, Einn eigandi, Mjög 
vel búinn og flottur bíll, Tilboð aðeins 
1.990.000. Rnr.150983. Er á staðnum,

TOYOTA Land Cruiser 100VX 38”. Árg 
1/2002, ek 195 Þ.KM, dísel, sjálfsk, 
Leður, Lúga, 38” breyttur, Topp eintak, 
vel búinn og lítur mjög vel út, Ásett 
verð 4.490.000. Rnr.118932. Er á 
staðnum.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

LÍTIÐ EKINN - RENAULT 
SCENIC

Renault Megane Scenic árg 2007, 
beinskiptur 6 gíra, ekinn aðeins 45 
þús. Mjög rúmgóður og snyrtilegur 
bíll, aðeins 2 eigendur. Áhvílandi tæp 
milljón, afborgun ca 26 þús á mán. 
Verð 1.400.000 Uppl í síma 896-0753

Land Rover Discovery 3, diesel, árg 
2007. Ek. 130 þúsund. Flottur bíll. 
Verð 5,9 mills. S. 6919988.

TIL SÖLU
Citroen C-Zero rafmagnsbíll árgerð 
6/2011. Ekinn 29.600 km. Verð 
2.600.000.- (kostaði nýr 3.890.000). 
Drægni á hleðslu allt að 130 km. Uppl 
í síma 660 0230 Magnús

PATROL 2005
til sölu árg. 2005 , breyttur fyrir 44 
tommu dekk ,aukatankur , vinnuljós 
, hópferðleyfisskoðaður í góðu standi 
fæst fyrir 3 milljónir staðgreitt uppl. í 
síma 773-5656.

Mjög góður sjö manna bíll til sölu, 
skipti koma til greina. Uppl. í s. 566 
6816 og 699 5185.

ATVINNUTÆKIFÆRI
Strandveiðibátur á góðu verði 2,390 
þús -2 færarúllur fylgja. Sími 6183074 
/ 8403011.

 0-250 þús.

2ja sæta Escort vinnubíll árg ‚00, ek. 
158 þús í góðu standi. Verð 100 þús. 
S. 695 4464

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 0-300 
ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 300 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vinnuvélar

Til sölu JCB JS240 LC árg. 2006, 
7000 vst. Vökvahraðtengi, Skófla, 
Hamarlagnir, 800mm spyrnur, vél í 
góðu lagi, verð kr. 8.800.000- án/vsk. 
www.velfang.is Vélfang ehf Gylfaflöt 
32 112 Reykjavík. S: 8400827 og 
5808200.

 Varahlutir

EIGUM VARAHLUTI Í ÞESSA. 
 KAUPUM BÍLA Í NIÐURRIF.

Nissan, 
Ford,Skoda,Subaru,Toyota,Mitsubishi. 
Hyundai Accent-Trajet,Dodge 
Caravan,Peugeot. Kia Sportage-
Volvo S70,Mazda 323,Opel Astra. 
Bílar&Partar 421-7979 bilarogpartar.is

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.

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til 
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir, 
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s. 
555 6020.

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.

 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

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

25% vetrarafsláttur af öllum 
mælingum. Frítt verðtilboð. S. 778 
0100.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Byggingarvinna á góðu verði. Góð 
gæði, vinn um helgar og kvöldin. Uppl. 
í s:7718013

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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.

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

 S. 896-5778.

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Spádómar

MIÐLA TIL ÞÍN, ÞVÍ SEM 
ÞEIR SEM FARNIR ERU 

SEGJA MÉR UM FRAMTÍÐ 
ÞÍNA.

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

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

ÖRLAGALÍNAN 908-1800
Spáum í spil og ráðum drauma, andleg 
hjálp og ráðgjöf. Opið frá 20 -23 öll 
kvöld.

 Múrarar

MÚRARAMEISTARI
Sérhæfum okkur í flísalögnum, 
vönduð vinna og sanngjarnt verð. Frítt 
verðtilboð og meðmæli ef óskað er. 
Björn sími 896-3035.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

til sölu

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

 Óskast keypt

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 ( við 
Austurvöll ), Verið velkomin

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.

Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

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

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

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

3. hæð ( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

 Hljóðfæri

Lítið notað og vel með farið píanó til 
sölu. Uppl. í s. 899 3133.

 Sjónvarp

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

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

Vantar íbúðar og atvinnuhúsnæði á 
leiguskrá, upplýsingar í síma 517-0150.

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.

Ein íbúð á svæði 105, 15fm. Leigð út 
með öllum búnaði. S. 898 2866.

 Húsnæði óskast

Fjölskylda utan að landi óskar eftir 
húsnæði á höfuðborgarsvæðinu til 
langtíma leigu, 4 - 5 herbergja. Með 
garði og sér inngagni. Er með ljúfa litla 
tík.Frá Apríl. S. 8673742

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Kona, finnst þér gaman að spjalla við 
heita djarfa karla? Rauða Torgið leitar 
samstarfs við glaðlyndar símadömur. 
Nóg að gera fyrir duglegar konur. Uppl. 
á RaudaTorgid.is (atvinna).

VÉLVIRKI / VANUR MAÐUR 
ÓSKAST

Álheimar ehf óskar eftir að ráða 
vélvirkja / vanan mann í málmsmíði 
/ vélavinnu. Fjölbreitt framtíðarstarf, 
góð vinnuaðstaða. Uppl. í s. 869 1122 
Örn efnir@efnir.is www.alheimar.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Karlmaður um fimmtugt vill kynnast 
undirgefnum karlmanni. Rauða Torgið 
Stefnumót, s. 905-2000 og 535-9920, 
augl.nr. 8463.

Gott slökunarnudd í boði. Rauða 
Torgið Stefnumót, s. 905-2000 og 535-
9920, augl.nr. 8491.

HEITT OG GOTT!
Nú eru margar nýjar upptökur hjá 
kynl.sögum Rauða Torgsins! s. 905-
2002 eða 535-9930.

STEFNUMÓT? SKYNDIKYNNI
Auglýstu frítt í síma 535-9923. 
Símastefnumót Rauða Torgsins 
Símastefnumót.is

Djarft ísenskt samfélag á netinu, 
ókeypis eða í áskrift. Frítt vídeóspjall. 
EroticAria.eu

á 36 mánuðum

180.000 kr.

sparnaður

7.990 kr.
0 kr.+

Kynntu þér tilboðin nánar í verslun okkar 
í Skaftahlíð 24 eða í sölubás okkar á 
jarðhæð Kringlunnar.

Þjónustuver 512 5100  |  Nánar á 365.is   

Internet og heimasími fylgir 
sjónvarpsáskrift í þrjú ár!

Með Skemmtipakkanum færðu aðgang að sex frábærum stöðvum, 
aðgang að Tónlist.is í þrjá mánuði og Stöð 2 Vild sem er eitt 
öflugasta vildarkerfi landsins. 

Sex frábærar sjónvarpsstöðvar

Netið og heimasími innifalið í 36 mánuði
Enginn binditími fyrir internet og heimasíma.
Tilboðið býðst aðeins út janúar! 

fyrir internet og 
heimasíma

Enginn
binditími

Vegna frábærra undirtekta
framlengjum við tilboðið okkar!

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

„Mér hefur mistekist aftur og aftur í lífinu og þess vegna skara 
ég fram úr.“

Michael Jordan

LÁRÉTT 2. vafra, 6. spil, 8. meðal, 9. 
framkoma, 11. tveir eins, 12. Afspurn, 
14. gistihús, 16. kvað, 17. fugl, 18. 
skörp brún, 20. klaki, 21. pottréttur.

LÓÐRÉTT 1. hæfileika, 3. málmur, 
4. sumbl, 5. styrkur, 7. sammála, 10. 
hlóðir, 13. sóða, 15. færni, 16. kirna, 
19. tveir eins.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. ráfa, 6. ás, 8. lyf, 9. fas, 
11. ll, 12. umtal, 14. hótel, 16. ku, 17. 
ari, 18. egg, 20. ís, 21. ragú. 

LÓÐRÉTT: 1. gáfu, 3. ál, 4. fyllerí, 5. 
afl, 7. samhuga, 10. stó, 13. ata, 15. 
list, 16. ker, 19. gg.

Nú hleypur 
Bjarni niður 
götuna á ný!

Borðið þið strákar því á 
morgun skoðum við stytturnar!

Hvað gengur 
á hér???

Ekkert! Ég sat bara hér og var ekki að 
sjúga snuð!

Hvað ertu 
að gera?

Ég stend hér að reyna að 
trúa því ekki að þú hafir 

verið að sjúga snuð!

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.

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

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

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

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

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

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

Stefán Bergsson (2.122) hafði hvítt 
gegn Friðgeiri Hólm (1.730) í þriðju 
umferð Skákþings Reykjavíkur.
Hvítur á leik:

23. Hg8! Svartur gafst upp þar sem 
hann tapar drottningunni eftir 
23. … Dxg8 24. Re7+. Stefán teflir 
manna fjörlegast á mótinu. Í gær var 
afar vel heppnaður stelpuskákdagur 
haldinn í Skákskólanum.
www.skak.is: Aronian efstur í Wijk 
aan Zee.
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www.samskip.is

> Tökum á því saman
Samskip óska handboltalandsliðinu góðs gengis á EM í Danmörku.
 

Þeir ná lengst sem sækja fram með samstilltum hætti og fylgja sendingum 

eftir alla leið. Samskip eru stoltur bakhjarl íslenska handboltalandsliðsins.
 

Áfram Ísland!

Saman náum við árangri



20. janúar 2014  MÁNUDAGUR| MENNING | 18

Bókaðu golfferðina þína á www.gbferdir.is eða í síma 534 5000

og kynna:

frá kr. 99.000-
pr. mann í tvíbýli

GOLFFERÐIR

 ★★★★★

Óraunveruleikir
Danssýning 
Kassanum, Þjóðleikhúsinu
Höfundar: Valgerður Rúnarsdóttir, Þyrí 
Árnadóttir og Urður Hákonardóttir

Það er ekki á hverjum degi sem 
hlátrasköll heyrast á danssýn-
ingu en sú var reyndin á frumsýn-
ingunni á verki Valgerðar Rún-
arsdóttur, Þyríar Árnadóttur og 
Urðar Hákonardóttur, Óraunveru-
leikir. Höfundar buðu áhorfendum 
inn í óvæntan heim sjónhverfinga 
að hætti „Black light theatre“, stíls 
innan leikhússins sem með hjálp 
útfjólublárra ljósa og neonlitaðra 
búninga skapar undraveröld innan 
ramma svarta kassans – Stíls sem 
sem varð vinsæll á Vesturlöndum 
á 6. og 7. áratug 20. aldar og má 
rekja til fjöllistasýninga í Kína til 
hins forna og hins japanska brúðu-
leikhússtíls Bunraku. Umgjörðin 
ásamt listrænni færni höfunda og 
færni flytjenda í látbragði, dans- 
og akróbatískri tækni skapar 

undraheima. Í Óraunveruleikum 
mátti einnig finna keim af verkum 
Alwins Nikolais frá 6. áratugnum 
en eftir tilfinningaþrungna ára-
tugi móderndansins, þar sem höf-
undar eins og Martha Graham 
tjáðu átök og gleði mannlegrar til-
veru í hreyfingum, kom fram kyn-
slóð dansara og danshöfunda sem 
leit á dans sem hreyfingu og ekk-
ert annað – eða eins og Nikolais 
setti það fram þá var dans hreyf-
ing á sviði þar sem dansarinn varð 
eitt með umhverfi sínu og því erf-
itt að greina hvar líkami og hreyf-
ing dansaranna endaði og hreyfing 
ljósa, sviðsmyndar og leikmuna 
tók við. 

Efni sýningarinnar var að 
mestu sjónrænt og höfundar 
lögðu áherslu á húmoríska fram-
setningu. Sýningin rann vel frá 
atriði til atriðis svo úr varð heild-
stæð mynd þó að hún hefði í sjálfu 
sér engan sýnilegan rauðan þráð 
annan en leik að formi. Atrið-
in voru hvert fyrir sig ágætlega 
útfærð nema þá helst lokaatrið-
ið sem hefði þurft meiri tíma og 
nákvæmni. 

Höfundar nýttu hæfileika sína 
vel bæði hvað varðar sköpun og 
framsetningu. Tónlist Urðar var 
áhugaverð og féll vel að því sjón-
ræna og söngurinn ljúfur. Hljóð-
ið var þó ekki alltaf hreint. Um 
hreyfifærni Þyríar og Valgerðar 
þarf varla að fjölyrða en hún er 
með þeim hætti að hið ótrúlega 
birtist áhorfendum á sviðinu aftur 
og aftur.

Sýningin Óraunveruleikir 
var ekki hnökralaus en hún var 
skemmtileg og bar færni aðstand-
enda sinna gott vitni. Framsetn-
ing og efniviður er þess eðlis að 
það væri óskandi að hún yrði sýnd 
áfram og þá á sýningartíma sem 
hentar fjölskyldum því hún á ekki 
síður erindi við yngri kynslóð leik-
húsgesta en þá eldri. 

 Sesselja G. Magnúsdóttir

NIÐURSTAÐA: Skondin sýning sem 
höfðað gæti til yngri kynslóða 
áhorfenda, byggð á leikhúsformi 
sem varla hefur verið sýnilegt hér 
á landi áður.  

Sjónrænar blekkingar
ÓRAUNVERULEIKIR  Hið ótrúlega birtist áhorfendum á sviðinu aftur og aftur.  MYND/HULDA SIF ÁSMUNDSDÓTTIR

Víkingur Heiðar Ólafsson, píanóleikarinn snjalli, mun 
fjalla um Píanókonsert númer 1 í d-moll eftir 
Brahms í kvöld í Norðurljósasal Hörpu. Þann 
konsert ætlar hann einmitt að flytja ásamt 
Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn 
Cristians Mandeal á tónleikum sveitar-
innar í Hörpu 23. og 24. janúar. 
Víkingur Heiðar ætlar líka í kvöld að tala 
almennt um Brahms og helstu einkenni 
tónsmíða hans, um túlkunarmöguleika í 
píanókonsertinum og um ferlið við að læra 
verkið en sjálfur er hann að fara að flytja 
það í fyrsta sinn opinberlega. Allt fer þetta 
fram við flygilinn þar sem Víkingur Heiðar 
mun leika fjölmörg tóndæmi.

Píanókonsert númer 1 í d-moll er fyrsta 
stóra hljómsveitarverk Brahms, eins konar 
sinfónía fyrir píanó og hljómsveit. Brahms 
frumflutti hann aðeins 26 ára gamall.

Allir eru hjartanlega velkomnir á kvöld-
stundina í Norðurljósum sem Vinafélag 
Sinfóníuhljómsveitarinnar stendur fyrir. 
Aðgangur er ókeypis.“ -gun

Víkingur og Brahms
Vinafélag Sinfóníuhljómsveitar Íslands lofar fræð-
andi og skemmtilegri stund með Víkingi Heiðari 
Ólafssyni í kvöld í Norðurljósasal Hörpu klukkan 20.

Eru einkenni sannrar ástar þau 
sömu í dag og þau voru um miðbik 
síðustu aldar? Hafa þau breyst? Eða 
hefur skilgreining okkar á sannri 
ást breyst í gegnum tíðina? Hvað 
hefur breyst? Þannig spyr Jenný 
Lára Arnórsdóttir í einleiknum 
Elska sem sýndur verður á Café 
Rósenberg í kvöld og annað kvöld. 

Elska er unnin upp úr sönnum 
ástarsögum Þingeyinga á okkar 
dögum því verkið er byggt á viðtöl-
um við pör og einstaklinga á aldr-

inum 24 til 78 ára sem tekin voru 
upp síðla árs 2013. Jenný Lára 
hefur unnið handritið upp úr þeim 
upptökum og leikurinn er einnig í 
höndum hennar.

„Elska hlaut afar góðar viðtök-
ur fyrir norðan og oft spunnust 
skemmtilegar umræður eftir sýn-
ingarnar,“ segir Jenný Lára sem 
að sjálfsögðu svarar einnig spurn-
ingum á Rósenberg eftir sýning-
arnar ef fólk hefur áhuga á. 

 - gun

Elska í Reykjavík
Einleikurinn Elska eft ir Jennýju Láru Arnórsdóttur 
verður sýndur klukkan 21 í kvöld og annað kvöld á 
Café Rósenberg á Klapparstíg 27 í Reykjavík.

HÖFUNDUR OG LEIKARI  „Oft spunnust skemmtilegar umræður eftir sýningarnar,“ 
segir Jenný Lára sem sýndi Elsku í Þingeyjarsýslum í desember.
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Ertu einn/ein þeirra fjölmörgu sem gjarnan vill vera
re kykllaus en gettur kekkiki h h fafiðið reykbkbiindidi dndii vegna þþess 
að þig vantar hvatninguna? Ef til vill hefur þú þegar
reynt en fallið. Það er reyndar mjög algengt svo þú 
ksk laltt kekkiki ö örvæntta!!

MiMinnnnkakaðuðu s smámámm sasamamann fjfjölöldada s sígígararetettntnaa
Ef þér vex í augum að hætta alveg að reykja getur 
kannski verið auðveldara að draga smám saman úr

reykingum þangað til þú verður alveg reyklaus. Það 
gettur flfljójótttt v ieitttt þ þéér t tililfifinniingu um vellgengnii, vegna 
þess að það er sigur jafnvel þótt ekki sé dregið nema
lítið úr reykingum og það mun verða þér hvatning til að
hhaldlda áfáfram þþa gng ðað t tilil þ þúú ve ðrður allv geg reyklklaus.

1. MÁN. 2. MÁN. 3. MÁN. 4. MÁN. 6. MÁN.

Nicotinell Spearmint 2 mg og 4 mg lyfjatyggigúmmí. Inniheldur nikótín. Ábendingar: 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. Skammtar fyrir fullorðna 18 ára og eldri: Skammta skal ákvarða út frá því hversu háður nikótíni einstaklingurinn er. Mælt er með 4 mg lyfjatyggigúmmíi fyrir einstaklinga með mikla nikótínþörf og fyrir þá sem ekki hefur tekist að hætta 
með notkun 2 mg lyfjatyggigúmmís. Ef þú reykir fleiri en 30 sígarettur/sólarhring má miða við notkun 4 mg, 20-30 sígarettur/sólarhring er miðað við 2 eða 4 mg eftir þörf en ef reykt er minna en 20 sígarettur á sólarhring er æskilegt að nota 2 mg. Ef þú færð aukaverkanir við 
notkun stærri skammtsins (4 mg lyfjatyggigúmmí), skaltu íhuga minni skammt í staðinn. Tyggja skal eitt stk við reykingaþörf þar til finnst sterkt bragð. Þá skal láta það hvíla milli kinnar og tannholds. Þegar sterka bragðið minnkar skal tyggja aftur. Þetta skal endurtaka í 30 mín. 
Venjuleg notkun er 8-12 stk, þó ekki fleiri en 15 stk af 4 mg og 25 stk af 2 mg lyfjatyggigúmmíi á sólarhring. Meðferðarlengd er einstaklingsbundin en skal í flestum tilfellum standa í a.m.k. 3 mánuði, skal þá draga smám saman úr notkun lyfjatyggigúmmísins. Meðferð skal hætt 
þegar neyslan er komin niður í 1-2 lyfjatyggigúmmí á sólarhring. Venjulega er ekki mælt með notkun lyfsins lengur en í eitt ár. Sumir, sem eru hættir að reykja, gætu þó þurft lengri meðferð til þess að forðast að byrja aftur að reykja. Geyma skal afgangs lyfjatyggigúmmí þar sem 
reykingaþörf getur skyndilega komið upp aftur. Ráðgjöf getur aukið líkurnar á því að reykingafólk hætti að reykja. Nota má lyfið til að lengja reyklaus tímabil og draga þannig úr reykingum. 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. Frábendingar: Ofnæmi fyrir nikótíni eða einhverju hjálparefnanna, reyk-
leysi. Ráðfærðu þig við lækni eða lyfjafræðing því ekki er víst að þú megir nota lyfið ef þú: ert á meðgöngu eða 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 eða ef þú ert yngri en 18 ára. Einstaklingum með gervitennur og þeim sem eiga í erfiðleikum með að tyggja tyggigúmmí er ráðlagt að nota önnur lyfjaform nikótínlyfja. Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol skulu ekki nota 
lyfið. Athuga ber að lyfið inniheldur natríum og bútýlhýdroxýtólúen (E321). 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. Markaðsleyfishafi: Novartis Consumer Health S.A. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ

NÝTT!

Haltu áfram að draga smám
saman úr daglegum fjölda 
Nicotinell lyfjatyggigúmmís

UUppUpph fhafhaflleglega:a:
20 sígarettur á dag

MiMinMin knkankaððuðu reyreykikinkingargar sm smáámám samsamanan ogog kiskiski tptuptu hhv hverrerriii 
sígarettu út fyrir 1 stk. af Nicotinell lyfjatyggigúmmíi

Gerðu áætlun um hvernig þú ætlar að draga úr sígarettunotkun og verða að lokum reyklaus.
FáFáðuðu g góðóð r ráðáð í í a apópótetekikinunu..

NÚ ERTU
REYKLAUS
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

ENTERTAINMENT WEEKLY TIMELY TIME

m.a. Besta Mynd, Besti Leikstjóri, 
Besti Leikari, Besta Leikkona, Besta Handrit

m.a. Besta Mynd, Besti Leikstjóri, 
Besti Leikari, Besti Aukaleikari, Besta Handrit

THE TIMES

THE NEW YORK TIMES

m.a. Besta Mynd, Besti Leikstjóri, 
Besti Leikari, Besti Leikari í aukahlutverki

47 RONIN 3D 8, 10:30
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D 6
LONE SURVIVOR 8, 10:30
HOBBIT 2 5:30, 9
SECRET LIFE OF WALTER MITTY 5:30

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

FÓR BEINT Á 
TOPPINN Í USA!

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

Ý ÖSKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM ...2 2D
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM ...2 3D
47 RONIN 3D
BELIVE
LONE SURVIVOR
SECRET LIFE OG WALTER MITTY 
SECRET LIFE OG WALTER MITTY LÚXUS
THE HOBBIT 3D48RD
THE HOBBIT 3D48R D LÚXUS
RISAEÐLURNAR 2D ÍSL. TAL

VENUS Í FELDI
EYJAFJALLAJÖKULL
ÉG UM MIG OG MÖMMU
38 VITNI
EINN Á BÁTI
AÐEINS ÞÚ
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM ...2 2D
47 RONIN
SECRET LIFE OG WALTER MITTY 

KL. 3.30 - 5.40
KL. 3.30  
KL. 8 - 10.30 
KL. 3.30 - 5.40 
KL. 8 - 10.35
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 8 - 10.30
KL. 5.40 - 9
KL. 4.30
KL. 3.30

KL. 8 
KL. 8 
KL. 10
KL. 5.50
KL. 10
KL. 5.50

KL. 8 - 10.30
KL. 5.30 - 8 - 10.30

NÁNAR Á MIÐI.IS

Ý ÖSKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM ...2 3D
LONE SURVIVOR
47 RONIN 3D
SECRET LIFE OG WALTER MITTY
THE HOBBIT 2 3D

KL. 5:50 
KL. 5:50
KL. 10.15
KL. 8
KL. 10.15 

-S.G.S., MBL

-L. K.G., FBL ,

-S.S.G.S., MBMBL

-L. K.G., FBL 

Aldarafmæli fagnað með stæl
Skipafélagið Eimskip hélt upp á hundrað ára afmæli sitt í Hörpu á föstudagskvöldið. Mikið var um góða 
gesti en veislan byrjaði á léttu hanastéli áður en gestum var boðið á tónleika í Eldborg. Meðal söngvara 
voru Björgvin Halldórsson, Bubbi, KK, Kristjana Stefánsdóttir, Stefán Hilmarsson og Eyjólfur Kristjánsson. 
Leikarinn Björn Hlynur Haraldsson var kynnir kvöldsins og fór yfi r sögu Eimskipafélagsins á léttu nótunum. 
Eft ir tónleikana var boðið upp á glæsilegar veitingar í Silfurbergi þar sem skeggrætt var fram á nótt.

ÞRJÚ HRESS  Gylfi Sigfússon, Steinar Magnússon og Margrét Aðalsteinsdóttir.
 MYNDIR/ARNALDUR HALLDÓRSSON 

FORSÆTISRÁÐHERRA OG FRÚ  Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Anna Stella 
Pálsdóttir.

GLAÐBEITT  Frosti Sigurjónsson og Ragnheiður Sigurðardóttir. ÞÉTTSKIPAÐUR SALUR  Stemningin var kynngimögnuð í Eldborg.

Í FÍLING  Björn Jörundur þenur raddböndin og Eyjólfur Kristjánsson dillar sér.

Ég er í háværri rokkhljómsveit. 
Um daginn ætluðum við félag-

arnir að frumflytja okkar fyrsta 
rólega lag á tónleikum. Áhorfendur 
voru rokkþyrstir og í miklu stuði. 
Þegar röðin kom að laginu sneri 
ég mér að trommuleikaranum og 
stakk upp á því lágum rómi að við 
geymdum það til betri tíma. Til-
laga mín var samþykkt og ég tel að 
rétt ákvörðun hafi verið tekin. Við 
frumfluttum svo lagið nokkrum 
vikum seinna á fámennum en góð-
mennum tónleikum þar sem því var 
vel tekið.

EFLAUST er það umdeilt að lista-
fólk hagi ákvörðunum sínum eftir 
stemningu og fyrirfram ákveðn-
um hugmyndum um viðtökur 
fjöldans. En tónleikar eru gagn-
virkir og lifandi þó efnið sem flutt 
er sé fyrirfram ákveðið að mestu. 
Listamaðurinn þarf því að taka 

ótal ákvarðanir á staðnum sem 
hafa áhrif á upplifunina. Auðvit-
að! Annars væri þetta steindautt 
og þvingað.

LISTAMAÐURINN Björn Bragi 
tók, að mínu mati og margra, kol-
ranga ákvörðun þegar hann sagði 
vafasaman og ófyndinn brand-
ara í EM-stofu RÚV í hálfleik 
Íslendinga og Austurríkismanna 
á laugardag. Ég segi vafasaman 
frekar en óafsakanlegan, vegna 
þess að ég trúi því að við ákveðnar 
aðstæður væri jafn gróft (eða gróf-
ara) grín réttlætanlegt. Aðstæður 
þar sem Björn getur horft framan 
í áhorfendur og tekið ákvarðanir 
út frá viðbrögðum þeirra. Aðstæð-
ur þar sem fólk er saman komið 
til að hlusta á grín og veit að það 
getur átt von á ýmsu.

Í EM-stofunni sér Björn ekki áhorf-

endur sína. Hann hefði þó senni-
lega getað sagt sér það sjálfur á 
laugardaginn að það væru hrein-
lega allir að horfa, að ummæli af 
þessu tagi ættu ekki við og gætu 
haft slæmar afleiðingar fyrir hann, 
RÚV og jafnvel íslenska landsliðið. 
Mun verri en afleiðingar þess að 
flytja ballöðu fyrir öskrandi rokk-
hunda.

HANN þurfti þó ekki að gera mikið 
til að fá fjölmarga aftur á sitt band. 
Hann baðst afsökunar og gerði 
það vel. Ekkert „ég biðst afsök-
unar ef einhver móðgaðist“-þvað-
ur. Bara einlæg afsökunarbeiðni. 
Það er fallegt og virðingarvert að 
geta viðurkennt það þegar maður 
skítur í skóna sína. Þetta veit Björn 
og þetta veit Ingó Veðurguð. Þess 
vegna er það svo skrýtið að margir 
hinna eldri, vitrari og valdameiri 
hafi aldrei lært það.

Staður og stund

Save the Children á Íslandi
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Bragðgott 
og meinhollt 
í morgunsárið

ORKA SEM ENDIST
Ef þú gerir kröfur um næringarríkt 

morgunkorn sem er gott á bragðið þá er Weetabix súkkulaði fyrir þig. 

Njóttu þess að borða morgunverð sem inniheldur 83% heilkorn og er 

sneisafullur af næringarefnum, trefjum og orku.
Prófaðu líka án súkkulaðis!

Heilkorna

Kornið er nýtt til hins ýtrasta. 
Ekkert er skilið eftir og öll 
næringarefnin skila sér á 
diskinn þinn.

83%
heil-
korna

Trefjaríkt

Inniheldur 
náttúrulegar trefjar 
sem aðstoða við heilbrigða 
meltingarstarfsemi.

Sykurminnsta
súkkulaðimorgunkornið

Lágmarks sykurmagn miðað 
við annað sykrað morgunkorn.

10,5 g 
prótein 
í 100 g

17,9 g 
sykur í 
100 g

Próteinríkt

Prótein eru mikilvæg fyrir 
uppbyggingu vöðva, 
styrkja ónæmiskerfið 
og flytja næringarefni 
inn og út úr frumum.

Vítamín og steinefni

Sneisafullt af mikilvægum 
steinefnum, vítamínum og 
járni sem nauðsynleg eru 
starfsemi líkamans.

67,9 g 
kolvetni 
í 100 g

Flókin kolvetni

Sjá vöðvum líkamans og 
heilafrumum fyrir orku.

10 g 
trefjar 
í 100 g
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BJÖRGVIN Á EM 2014 
MARKVARSLAN EFTIR LEIKJUM
Noregur 38 prósent  (15 varin)
Ungverjaland 0 prósent  (0 varin)
Spánn 37 prósent  (19/2 varin)
Austurríki 42 prósent  (19/1 varin)

Samtals 37 prósent (53/3 varin)
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Henry Birgir
Gunnarsson
henry@frettabladid.is
Daníel 
Rúnarsson    
danielr@365.is
Frá EM í Álaborg

HANDBOLTI Björgvin Páll Gústavs-
son hefur farið mikinn í síðustu 
tveimur leikjum Íslands á EM og 
hann þarf að halda uppteknum 
hætti gegn Makedóníu í dag.  

„Við erum aðeins byrjaðir að 
stúdera þá og munum halda því 
áfram í dag,“ sagði Björgvin Páll 
eftir æfingu Íslands í gær en hún 
var tekin í hádeginu. Það var 
afslappað andrúmsloft á æfing-
unni og allir léttir og kátir.

Þarf að lesa Lazarov
Besti leikmaður Makedóna er 
örvhenta stórskyttan Kiril Laz-
arov sem leikur með Barcelona. 
Björgvin þarf að lesa hann og 
koma í veg fyrir að hann skjóti 
íslenska liðið í kaf.

„Makedónar eru með klóka leik-
menn. Þeir spila leiðinlegan hand-
bolta en eru með frábæra leik-
menn eins og Lazarov. Það þarf að 
halda fókus og mjög mikilvægt að 
hefja leikinn vel gegn þeim. Svona 
lið á það til að gefast upp og því 
er mikilvægt að sýna styrk okkar 
og íslenska hjartað strax í byrjun. 
Því lengur sem þeir hanga inni í 
leiknum, þeim mun erfiðara verð-
ur þetta fyrir okkur.“

Fólki finnst oft skrítið að það 

séu til menn sem vilja fá boltann 
í sig á yfir hundrað kílómetra 
hraða. Það er einmitt fátt sem 
gleður Björgvin eins mikið.

„Það er skringileg atvinna að 
vera fyrir. Ég fæ borgað ágætlega 
fyrir það og fæ að vera í landslið-
inu. Ég er því í fínni vinnu,“ sagði 
Björgvin brosmildur.

Mega ekki fá blóð á tennurnar
Þó að Makedóníumenn hafi verið 
þungir og arfaslakir í tapi gegn 
Ungverjum í fyrsta leik millirið-
ilsins, þá tekur Aron Kristjánsson 
landsliðsþjálfari liðið mjög alvar-

lega en liðin mætast klukkan þrjú 
að íslenskum tíma.

„Við vitum að þeir eru stór-
hættulegir. Við spiluðum erfið-
an leik gegn þeim á HM í fyrra. 
Þetta verður annað stríð. Þeir 
virkuðu vissulega þreyttir gegn 
Ungverjum. Byrjuðu af krafti og 
svo dró af þeim. Það er því mikil-
vægt að við byrjum af krafti og 
gefum þeim ekki blóð á tennurn-
ar. Þá verða þeir stórhættuleg-
ir,“ segir Aron, en hvað með hinn 
hæga leik makedónska liðsins?

„Ef þeir fá að spila langar sókn-
ir þá eru þeir líka hættulegir. Við 

þurfum að fá upp hraða í leikinn. 
Keyra í bakið á þeim og láta þá 
hlaupa. Vörnin sem þeir hafa 
verið að spila hentar okkur líka 
mjög vel.“

Einn besti leikmaður heims
Aron segir að það þurfi að hafa 
góðar gætur á fleirum en Kiril 
Lazarov í liði Makedóna. 

„Hann er einn besti leikmaður 
heims. Línumennirnir eru sterk-
ir. Miðjumaðurinn er góður einn 
á móti einum og markvörðurinn 
mjög góður. Þetta verður hörku-
leikur.“

Skringileg vinna að vera fyrir
Ísland spilar sinn annan leik í milliriðli EM í dag. Makedónar bíða en þeir spila hægan og leiðinlegan hand-
bolta að margra mati. Strákarnir okkar ætla að reyna keyra yfi r þá og Björgvin Páll stefnir á annan stórleik.

TVÆR FRÁBÆRAR FRAMMISSTÖÐUR Í RÖÐ  Björgvin Páll Gústavsson hefur varið 19 skot í síðustu tveimur leikjum Íslands á 
EM í Danmörku og hefur því haft fullt af ástæðum til að fagna eins og hann gerir á myndinni hér fyrir ofan.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HANDBOLTI Sjúkraþjálfararnir Pétur Örn Gunnarsson og Elís Þór Rafnsson hafa 
haft í nógu að snúast á EM enda mannskapurinn ansi laskaður. „Það hefur aldrei 
verið svona mikið að gera hjá okkur. Við erum sem betur fer tveir núna og vinnan 
gengur betur fyrir vikið,“ segir Pétur Örn en hann hefur verið með landsliðinu 
síðan á EM árið 2008.  

„Dagarnir hjá okkur geta verið langir. Við höfum ekki oft þurft að vinna eftir 
miðnætti sem betur fer. En við erum mikið að allan daginn. Við fáum frí meðan 
strákarnir funda en þetta er samt rosalega gaman. Það er ekki hægt að neita því 
enda strákarnir rosalega skemmtilegir og gaman að vinna með þeim. Þetta er 
allt þess virði enda erum við ekki hérna út af peningunum. Það er alveg klárt.“ 
Pétur Örn er ávallt léttur og hress. Hefur tekið virkan þátt í fótboltanum og síðan 
verið aukamaður þegar kastað er á milli. „Ég er mikill handboltaáhugamaður þó 
að ég hafi aldrei æft handbolta. Það er mjög gaman að fá að vera með á þessum 
æfingum. Ég fékk ekkert að vera með í fótboltanum fyrst og var ekki kátur með 
það. Ég hafði aldrei kastað handbolta af viti fyrr en núna með Guðjóni Val. Það 
gengur misjafnlega vel hjá mér,“ sagði Pétur og hló við.    -hbg

Aldrei verið eins mikið að gera hjá okkur

MEÐ Í FÓTBOLTANUM  Pétur 
Gunnarsson og Guðjón Valur 
Sigurðsson í upphitunarbolt-
anum.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Þótt Arnór Atlason sé ekki lengur í sextán manna hópi 
Íslands á EM þá er ekki loku fyrir það skotið að hann 
muni koma aftur inn í hópinn.

Arnór er enn með liðinu í Herning og er í stífri með-
ferð hjá sjúkraþjálfurum íslenska liðsins. Hann eyðir 
mestum tíma á æfingum þó á þrekhjólinu.
Hann lét aðeins reyna á meiðslin á æfingunni í 
dag en er augljóslega ekki orðinn nógu góður. 
Það er því frekar hæpið að hann geti spilað 
gegn Makedóníu á morgun.

Ísland á svo leik gegn Dönum á miðviku-
dag og ef liðinu gengur áfram vel þá á það 
einnig leik á föstudag. Aron Kristjánsson lands-
liðsþjálfari hefur notað tvær leikmannaskiptingar 
á mótinu og á eina inni.

Arnór Atla gæti komið aft ur inn

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Aníta Hinriks-
dóttir vann örugglega 800 metra 
hlaup kvenna í frjálsíþróttakeppni 
Reykja víkurleikanna í gær. 

Aníta var vel studd af 
áhorfendum í Laugardalshöllinni 
og hún vann ekki aðeins öruggan 
sigur því hún setti í leiðinni 
nýtt Íslandsmet fullorðinna 
og nýtt Evrópumet unglinga. 
Aníta náði forskotinu strax á 
upphafsmetrunum og leit aldrei 
um öxl eftir það.

„Ég er mjög ánægð með þetta, 
ég náði að hlaupa á jöfnum hraða 
allan tímann og náði tímanum sem 
ég ætlaði mér,“ sagði Aníta eftir 
hlaupið. „Ég hef þá tilhneigingu 
að byrja hratt en ég náði að hlaupa 
jafnt í dag og fyrir vikið átti ég 
meira inni undir lokin. Markmiðið 
var að bæta Íslandsmetið í dag 
og ég náði því markmiði. Ég tók 
rólegar æfingar í vikunni til að 

vera fersk í dag eftir mikið álag 
undanfarið. Þetta er góð byrjun á 
árinu, að fá jafn sterka samkeppni 
og þetta og að vinna síðan á 
heimavelli var auðvitað æðislegt,“ 
sagði Aníta. 

„Þetta fór fram úr mínum 
björtustu vonum, við vissum fyrir 
mótið að hún væri tilbúin í þetta en 
þetta var stórkostlegt. Ég vissi að 
ef hún væri á 1:30 eftir 600 metra 
myndi hún ná að slá metið hérna í 
dag. Ég gæti ekki verið stoltari,“ 
sagði Gunnar Páll Jóakimsson, 
þjálfari Anítu.

„Við stilltum þessu upp á æfing-
um í vikunni þannig að hún væri 
tilbúin í dag. Það er langt keppn-
istímabil framundan og fram-
undan er bæði HM innanhúss og 
Norðurlandamót á næstunni og 
því taka núna við stífar æfing-
ar til að undirbúa það,“ sagði 
Gunnar.   -kpt

Þetta var góð byrjun á árinu
Aníta Hinriksdóttir setti Evrópumet unglinga í 800 metra hlaupi á RIG í gær.

➜ Íslandsmet Anítu í 
800 m hlaupi inni

Aníta Hinriksdóttir setti í gær sitt 
fjórða Íslandsmet í 800 metra hlaupi 
innanhúss og hefur nú bætt metið 
samtals um rétt tæpar átta sekúndur 
á undanförnum tveimur árum. 

21. JANÚAR 2012 2:05,96 MÍNÚTUR
Bætti 35 ára met Lilju Guðmundsdóttur (frá 26. 
febrúar 1977) um tæpar 4 sekúndur.

19. JANÚAR 2013 2:04,79 MÍN.
Bætti met sitt um rúma sekúndu.

2. FEBRÚAR 2013 2:03,27 MÍN.
Bætti met sitt um eina og hálfa sekúndu.

19. JANÚAR 2014 2:01,81 MÍN.
Bætti met sitt um eina og hálfa sekúndu. Metið 
er einnig Evrópumet í flokki 19 ára og yngri. 

SÁTT   Aníta 
Hinriksdót-
tir kom sá og 
sigraði í Lau-
gardalnum í gær.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Kolbeinn Sigþórsson 
svaraði gagnrýnisröddunum 
í Hollandi í gær með því 
að tryggja Ajax 1-0 sigur 
á PSV Eindhoven í stórleik 
hollensku úrvalsdeildarinnar. 
Kolbeinn skoraði með laglegum 
skutluskalla eftir fyrirgjöf frá 
Lasse Schöne. Markið kom Ajax 
á toppinn. 

Aron Jóhannsson skoraði fyrir 
AZ  í 3-0 sigri á NAC og Alfreð 
Finnbogason skoraði fyrir Heer-
enveen í 2-2 jafntefli á 
móti Roda. Í Belgíu 
skoraði 
Ólafur Ingi 
Skúlason 
skoraði 
sigurmark 
Zulte-War-
egem í 1-0 
sigri á FH-bönun-
um í Genk. - óój

Kolbeinn hetjan

FÓTBOLTI Samuel Eto‘o varð í 
gær aðeins fjórði leikmaðurinn 
til að skora þrennu á móti 
Manchester United en það gerði 
hann í stórleik helgarinnar í 
ensku úrvalsdeildinni þegar hann 
skoraði öll mörk Chelsea í 3-1 
sigri á Manchester United. 

Jose Mourinho, stjóri Chelsea, 
var þar með langfljótastur til 
að ná hundraðasta sigrinum í 
ensku úrvalsdeildinni en þetta 
var aðeins 142. leikur hans sem 
stjóri í deildinni. Mourinho 
var 20 leikjum á undan Sir 
Alex Ferguson og 37 leikjum á 
undan Arsene Wenger. Öll úrslit 
helgarinnar eru inn á visir.is - óój

Þrenna Eto’o
AFGREIDDI UNITED   Samuel Eto‘o 
skoraði þrjú fyrir Chelsea í gær.  MYND/AP
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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

SKJÁREINN

Í kvöld kl. 19:30Í

New York Knicks
Brooklyn Nets

Stöð 2 Sport býður til sannkallaðrar körfuboltaveislu
í kvöld þegar New York Knicks fá nágranna sína í 
Brooklyn Nets í heimsókn. Carmelo Anthony og 
félagar í Knicks þurfa að taka á öllu sem þeir eiga
til að stöðva firnasterkt lið Brooklyn Nets.

Ekki missa af þessum risaslag.

11.00 The Campaign  
12.25 Joyful Noise  
14.20 Spanglish  
16.30 The Campaign  
17.55 Joyful Noise  
19.50 Spanglish
22.00 Friends With Benefits  
23.50 Contagion  
01.35 Source Code  
03.10 Friends With Benefits

08.00 Inside The PGA Tour 2014 12.00 
European Tour 2014 12.45 PGA Tour 2014 15.45 
Champions Tour 2014 16.10 PGA Tour 2014  
20.10 Champions Tour 2014 

18.00 Strákarnir  
18.25 Friends  
18.45 Seinfeld  
19.10 Modern Family  
19.35 Two and a Half Men
20.00 Grey‘s Anatomy  (6:24) 
20.45 Sjálfstætt fólk  línunni.
21.15 Eldsnöggt með Jóa Fel  (9:12) 
21.45 Ally McBeal  (13:23) Gaman-
þættir sem unnu til fjölda verðlauna á 
sínum tíma. 
22.30 Without a Trace  
23.10 Mannshvörf á Íslandi  
23.50 Heimsendir  
00.25 Nikolaj og Julie  
01.05 Anna Pihl
01.45 Sjálfstætt fólk
02.15 Eldsnöggt með Jóa Fel  
02.45 Ally McBeal  
03.30 Without a Trace  
04.15 Tónlistarmyndbönd

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Eldhús Meistaranna 
21.00 Vafrað um Vesturland 21.30 Stormað um 
Hafnarfjörð 

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 þægindaramma 
launþegans og láta drauminn 

um að gera eitthvað annað 
rætast.

LÓA PIND ALDÍSARDÓTTIR–  
STÓRU MÁLIN

14.30 EM stofa
14.50 EM í handbolta - Ísland - Mak-
edónía
16.30 EM stofa
16.55 Fisk í dag
17.05 Hrúturinn Hreinn
17.10 Sveitasæla
17.20 Froskur og vinir hans
17.27 Grettir
17.39 Engilbert ræður
17.46 Skoltur skipstjóri
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Þrekmótaröðin 2013 
18.35 Landinn
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.00 Fisk í dag Landsátakið „Fiskí-
dag“, sem hefur það að markmiði að 
auka fiskneyslu Íslendinga, sýnir þætti 
þar sem Sveinn Kjartansson matreiðslu-
meistari kennir unglingum hvernig mat-
reiða á fljótlega og auðvelda fiskréti.
20.10 EM stofa
20.20 EM í handbolta - Danmörk-
Ungverjaland
20.55 EM-stofa Í þættinum fer Björn 
Bragi Arnarsson ásamt góðum gestum 
yfir leiki dagsins og stöðuna á Evrópu-
meistarmótinu í handknattleik 2014.
21.10 Dicte (8:10) 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið (Magnús Þorkell Bern-
harðsson) Bogi Ágústsson, Egill Helga-
son, Eva María Jónsdóttir og Þóra Arn-
órsdóttir skiptast á um að hafa um-
sjón með þættinum og ræða við áhuga-
vert fólk. 
22.45 Saga kvikmyndanna–  Ný 
landamæri
23.50 Kastljós
00.10 Fréttir
00.25 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 
19.05 Cheers 
19.30 Happy Endings (20:22)
19.55 Trophy Wife (3:22) Gamanþætt-
ir sem fjalla um partístelpuna Kate sem 
verður ástfangin og er lent milli steins 
og sleggju fyrrverandi eiginkvenna og 
dómharðra barna. 
20.20 Top Chef (7:15) Vinsæl þáttaröð 
um keppni hæfileikaríks matreiðslufólks 
sem allt vill ná toppnum í matarheimin-
um. Keppendur halda matarboð þar sem 
einn þeirra lærir dýrmæta lexíu.
21.10 Hawaii Five-0 (11:22) Steve 
McGarrett og félagar handsama hættu-
lega glæpamenn í skugga eldfjallanna á 
Hawaii í þessum vinsælu þáttum. 
22.00 CSI (3:22) 
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

07.00 Levante - Barcelona  
11.40 Denver Broncos - New Eng-
land Patriots  
13.40 Seattle Seahawks - San Franc-
isco 49ers  
15.40 Betis - Real Madrid  
17.20 Levante - Barcelona  
19.00 Spænsku mörkin 2013/14
19.30 New York - Brooklyn  Bein út-
sending 
22.30 NBA - Dr. J - The Doctor  Heim-
ildarmynd um NBA leikmanninn Juli-
us Erving.
23.40 New York - Brooklyn  

07.00 Chelsea - Man. Utd.  
13.10 Sunderland - Southampton  
14.50 Man. City - Cardiff  
16.30 Crystal Palace - Stoke  
18.10 Liverpool - Aston Villa  
19.50 WBA - Everton  Bein útsending 
22.00 Messan  
23.20 Football League Show

07.00 Ævintýri Tinna  07.22 Brunabílarnir 
 07.43 Latibær 07.55 Sumardalsmyllan 
 08.00 Skógardýrið Húgó 08.23 Elías  08.34 
Ævintýraferðin  08.47 UKI 08.52 Tommi og 
Jenni 09.00 Dóra könnuður 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 Latibær  11.55 
Sumardalsmyllan  12.00 Skógardýrið Húgó  12.23 
Elías 12.34 Ævintýraferðin 12.47 UKI 12.52 
Tommi og Jenni 13.00 Dóra könnuður  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 Latibær 15.55 
Sumardalsmyllan  16.00 Skógardýrið Húgó 16.23 
Elías  16.34 Ævintýraferðin 16.47 UKI 16.52 
Tommi og Jenni  17.00 Dóra könnuður  17.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  17.46 Doddi litli 
og Eyrnastór  18.00 Áfram Diego, áfram! 18.24 
Svampur Sveins  18.46 Hvellur keppnisbíll 18.56 
Rasmus Klumpur og félagar  19.00 Elías og 
Fjársjóðsleitin 20.15 Sögur fyrir svefninn 

06.05 Fréttir  
07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Malcolm In the Middle  
08.35 Ellen  
09.15 Bold and the Beautiful  
09.35 Doctors
10.20 Miami Medical  
11.00 Glory Daze  
11.45 Galapagos
12.35 Nágrannar  
13.00 The X-Factor
13.45 Wipeout USA
14.35 Secrets of the Lost Symbol  
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  (5:8) 
19.45 Mom  (10:22) 
20.10 Nashville  (3:20) Önnur þáttaröð 
þessara frábæru þátta þar sem tónlistin 
spilar stórt hlutverk og fjallar um kántrí-
söngkonuna Rayna og ungstirnið Juli-
ette Barnes. 
20.55 Hostages  (15:15) 
21.40 True Detective  (2:8) Spennandi 
þættir með Matthew McConaughey og 
Woody Harrelson í aðalhlutverkum. Lög-
reglumennirnir Rustin Cohle og Martin 
Hart rannsaka hrottalegt morð á ungri 
konu í Louisiana árið 1995. 
22.40 American Horror Story  (2:13) 
23.25 The Big Bang Theory  
23.50 The Mentalist  
00.30 Girls  
01.25 Bones  
02.10 Orange is the New Black  
03.00 Sons of Tucson  
03.20 Hellcats  
04.05 Bright Star
06.00 Fréttir og Ísland í dag 

17.10 Extreme Makeover. Home 
Edition
17.55 Hart of Dixie  
18.40 The New Normal 
19.00 The Amazing Race  
19.45 Offspring  (6:13) 
20.30 The Glades  (5:13) 
21.15 The Vampire Diaries  (20:22) 
21.55 Men of a Certain Age  (7:10) 
22.40 Pretty Little Liars  (19:24)
23.25 Nikita  
00.05 Justified  
00.45 The Amazing Race  
01.30 Offspring  
02.15 The Glades  
03.00 The Vampire Diaries  
03.40 Men of a Certain Age  
04.25 Tónlistarmyndbönd

X-ið 977 kl. 07.00
Harmageddon
Harmageddon er morgunþátturinn 
á X977, á dagskrá alla virka daga 
klukkan 7.00 til 10.00. Harmageddon 
er hrikalegur útvarpsþáttur sem tekur 

púlsinn á öllu því 
helsta sem 
gerist í þjóð-

félaginu í dag. 
Harmagedd-
on er eins 
alvarlegur 
og hann er 
fyndinn

New York - Brooklyn
STÖÐ 2 SPORT KL. 19.30 Bein útsend-
ing frá leik New York Knicks og Brooklyn 
Nets í NBA.

Grey‘s Anatomy
STÖÐ 2 GULL KL. 20.00 Níunda sería 
þessa vinsæla dramaþáttar sem gerist á 
skurðstofu á Grace-spítalanum í Seattle-
borg þar sem starfa ungir og bráðefni-
legir skurðlæknar.

EM í handbolta
SJÓNVARPIÐ KL. 14.50 Bein útsend-
ing frá leik Íslands og Makedóníu.
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„Ég sat heima og var að horfa á 
tvöfaldan lokaþátt The Killing í 
seríu þrjú – allt í einu sé ég aðal-
leikkonu þáttanna, Mireille Enos, 
í peysu eftir mig!“ segir Ragnheið-
ur Eiríksdóttir, prjónahönnuður og 
hjúkrunarfræðingur, en hún hefur 
á undanförnum árum kennt prjón 
víða um heim og hannað prjóna-
flíkur. 

„Peysan var örlítið breytt, en 
uppskriftin heitir Maren, eftir 
systur minni,“ heldur Ragnheiður 
áfram, létt í bragði.

„Þannig er mál með vexti að ég 
kenndi netnámskeið á heimasíð-
unni Craftsy, sem rúmlega fjög-
ur þúsund manns eru nú þátttak-
endur í, og uppskriftin sem ég fer 
í gegnum á námskeiðinu er ein-
mitt Maren. Eins og ég segi þá var 
peysunni örlítið breytt, en þannig 
vil ég hafa nemendur mína – skap-
andi prjónara,“ segir Ragnheiður 
jafnframt, sem veit ekki enn þá 
hver prjónaði peysuna eftir henn-
ar uppskrift á leikkonuna. 

„Ég finn út úr því á endanum. 
Það er ótrúlega skemmtilegt fyrir 
prjónahönnuð að sjá verk sín á 
fólki, ég tala nú ekki um í þessu 
samhengi,“ segir Ragnheiður, 
sem viðurkennir að hún hafi orðið 
undrandi þegar hún sá Enos í peys-
unni. 

Bandaríska sjónvarpsserían The 
Killing er byggð á dönsku þátta-
röðinni Forbrydelsen og fjallar um 
rannsóknarlögreglukonuna Söruh 
Linden sem í bandarísku útgáfunni 
er leikin af Mireille Enos. 

Í upprunalegu útgáfunni klædd-
ist aðalleikkonan, Sofie Gråbøl, 
peysum eftir færeyska hönnun-
arteymið Guðrún & Guðrún en 
í bandarísku endurgerðinni eru 
notaðar ýmiss konar prjónapeys-
ur, þar á meðal Maren. 

Fyrsta þáttaröðin var frumsýnd 
í apríl árið 2011 vestan hafs og var 
tilnefnd til fjölda Emmy-verðlauna 
og Critics‘ Choice-verðlauna. Þá 

hafa áhorfstölur ekki látið á sér 
standa og hefur um ein og hálf 
milljón manna í Bandaríkjunum 

horft á hvern þátt í þriðju þátta-
röðinni.  

 olof@frettabladid.is

Sarah Linden í peysu 
eft ir Röggu Eiríks
Ragnheiður Eiríksdóttir varð undrandi þegar hún horfði á lokaþátt The Killing 
og sá að aðalleikkonan, Mireille Enos, klæddist peysu sem er hennar hönnun.

„Við verðum í Toronto til 10. mars með íslensku leikarana 
Unni Ösp Stefánsdóttur, Björn Thors, Víking Kristjáns-
son og Eddu Arnljótsdóttur. Breski leikarinn Tom Mannion 
verður einnig með í för,“ segir Dýri Jónsson, framkvæmda-
stjóri leikhópsins Vesturports. Leikhópurinn fór til Tor-
onto í Kanada í gær til að setja upp leikritið Hamskiptin. 
Leikhópurinn hefur sett Hampskiptin upp víðs 
vegar um heiminn, þar á meðal í Hong Kong, Tasm-
aníu, Ástralíu, Bretlandi, New York og Rússlandi.
„Við erum að sýna Hamskiptin á sama tíma í München en þar 
standa einnig yfir sýningar á Ofviðrinu. Svo bíður ein leik-
mynd Hamskiptanna í Ósló eftir næsta áfangastað sem ég 
get ekki gefið upp hver er sem stendur. Við höfum sem sagt 
þurft að þrefalda leikmyndina til að anna eftirspurn. Það er 
lúxusvandamál,“ segir Dýri. Í Toronto verður leikritið sýnt 
í The Royal Alexandra-leikhúsinu.

„Þetta leikhús er í raun það þriðja í efsta klassanum á eftir 
Broadway og West End. Það er mjög gaman og spennandi að 
fara til Toronto en auðvitað skítkuldi,“ bætir Dýri við. - lkg

Setja upp Hamskiptin í skítkulda
Leikhópurinn Vesturport ferðaðist til Toronto í gær og frumsýnir þar 2. febrúar.

VINSÆL SÝNING  Hamskiptin hafa farið sigurför um 
heiminn.

„Happy með Pharrell Williams af því 
að ég er svo rosalega hamingjusöm 
þessa dagana.“
Sigríður Eyrún Friðriksdóttir, 
söng- og leikkona

MÁNUDAGSLAGIÐ

HISSA  Ragnheiður vissi ekki að peysan yrði í þáttunum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Það er sennilega hin mikla þjóðerniskennd sem 
hvatti okkur til að kýla á þetta snilldarverk. 
Þetta hefur líka ekki verið sett upp með svona 
miklu umfangi,“ segir Arnar Ingason, einn 
meðlima í Nemendamótsnefnd Verzlunarskóla 
Íslands en skólinn setur upp söngleikinn Með 
allt á hreinu eftir samnefndri kvikmynd. 

„Það er ekki svo erfi tt að útfæra þetta í söng-
leik. Bjartmar Þórðarson leikstjóri og Elva Rut 
Guðlaugsdóttir danshöfundur gera þetta með 
mikilli prýði,“ segir Arnar.

Verslingarnir halda öllum gömlu góðu frösu-
num og passa upp á að búningarnir séu eins og 
þeir eiga að vera. „Við erum með þessi einkenn-

andi tvískiptu jakkaföt hans Stinna. Stuðmenn 
eru allir í hljómsveitarbúningum og Gærurnar 
í gærum. Það koma um 150 manns að sýnin-
gunni.“

Hvernig taka Stuðmenn sjálfi r í uppsetning-
una? „Þeir leyfðu okkur þetta alveg, svo fra-
marlega sem við gengjum frá öllum lagalegum 
hliðum málsins við þá. Ágúst Guðmundsson, 
leikstjóri myndarinnar, var einnig ánægður með 
þetta,“ útskýrir Arnar. Í uppsetningunni sjást 
nokkrir nýir karakterar. „Nýju karakterarnir 
eru minni hlutverk eins og til dæmis rótari 
Gæranna, Siggi skífa og Hófí skífa.“ 

 - glp

Verslingar eru með allt á hreinu 
Nemendur setja upp söngleik, byggðan á Stuðmannamyndinni, í Austurbæ.

ENDURSKAPA KLASSÍKINA  Kvikmynd-
in Með allt á hreinu er klassík.

 Það er ótrúlega 
skemmtilegt fyrir prjóna-
hönnuð að sjá verk sín á 

fólki, ég tala nú ekki um í 
þessu samhengi.

Ragnheiður Eiríksdóttir
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið

1 „Ég biðst að sjálfsögðu afsökunar á 
þessu”

2 Líkti landsliðinu við nasista
3 RÚV harmar ummæli Björns Braga
4 Angel Care veldur dauðsföllum: 

Svona tryggir þú öryggi barnsins þíns
5 Fannst látinn í sjónum við Kjalarnes
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN
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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!

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Söngkonan Emilíana Torrini frum-
sýndi myndband við lagið Tookah um 
helgina. Myndbandinu var leikstýrt 
af listamannatríóinu Shynola en 
það skipa Richard Kenworthy, Chris 
Harding og Jason Groves. Tríóið 
hefur unnið með mörgum af stærstu 
nöfnunum í tónlistarbransanum og 
ber þar helst að nefna Radiohead, 
Queens of the Stone Age, Blur, Beck 
og Coldplay. Shynola segir í viðtali 
við NOWNESS að það hafi verið 
gaman að vinna 
með Emil-
íönu við gerð 
myndbandsins. 
„Söngvarar 
eru oft 
með glit 
í auga 
sem er 
erfitt að 
skil-
greina 
og Emil-
íana er 
tvímæla-
laust með 
þetta glit.“
  - lkg

Vinnur með frægu tríói

Rithöfundurinn og teiknarinn 
Þórarinn Leifsson sagði stoltur frá því 
á Facebook-síðu sinni í gær að styrkir 
hafi borist til að setja upp leikrit 
hans, Útlenski drengurinn. Leikritið 
gamansama var lesið upp í Tjarnar-
bíói síðastliðið vor af liði leikara 

á borð við Þorstein 
Bachman og Dóra DNA. 
Það fjallar um ósköp 
venjulegan íslenskan 
dreng sem missir fyrir 

misskilning ríkis-
fang sitt og þarf 

að bíða örlaga 
sinna á skóla-
bókasafninu. 
Samkvæmt 
heimasíðu 
Þórarins 
verður 

verkið 
sviðsett næsta 
haust.  - bá

Útlenskur drengur 
á fjalirnar
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