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Fasteignamiðstöðin, Hlíða smára 17, hefur til sölu fasteignina að Aðalstræti 31 á Patreksfirði. Þar er rekið Hótel Ráðagerði.

Hótel Ráðagerði er í myndar-legu 373,5 fm húsi á tveimur  hæðum auk kjallara. Húsið hefur verið gert upp að mestu síðastliðin ár.
Í húsinu eru 10 herbergi, 7 baðherbergi, stofur, eldhús  og geymslurými. Á fyrstu hæð hússins er möguleiki á að bæta við þremur herbergj-um og baðherbergjum. Húsið er í dag í útleigu og nýtt undir ferðaþjónustu. Húsið er án efa með reisulegri húsum á Patreks firði. Það stendur hátt og þaðan er stórkostlegt út-sýni yfir allan fjörðinn. Eign sem vert er að skoða og gefur ýmsa möguleik
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LISTAVERK Í TRÉ OG GRJÓTIJón Adólf Steinólfsson listamaður kynnir feril sinn í hörðum efnum á handverkskaffi í Gerðubergi á miðvikudagskvöld kl. 20. Jón Adólf hefur lengi unnið listaverk sín í tré en fyrir nokkrum árum ákvað hann að taka nýrri áskorun og gera listaverk í grjót. Aðgangur er ókeypis.

H jónin Vigdís Linda og Adrian 
Jack standa fyrir ókeypis nám-
skeiðum í heilsumatargerð. 

Hugmyndin að heilsunámskeiðinu 
varð til eftir að Adrian breytti um lífs-stíl fyrir fimm árum en hann var þá orðinn 134 kíló, með sykursýki og of háan blóðþrýsting og tók daglega lyf. Með breyttum lífsstíl náði hann af sér fimmtíu kílóum og er laus við öll lyfin.„Við erum á „vegan“ mataræði, sem sagt grænmetisætur sem sneiða hjá eggjum og mjólkurvörum, og á nám-skeiðunum fær fólk fræðslu um það mataræði,“ útskýrir Vigdís Linda. 

Námskeiðið verður haldið einu sinni í viku næstu sex vikur. 
„Við byggjum námskeiðið upp á 

fyrirlestrum og fræðslu og Adrian 
miðlar sinni reynslu. Í lok hvers fyrir-lesturs er gefið sm kk f h il

LAUS VIÐ 50 KÍLÓ
MATREIÐSLUNÁMSKEIÐ  Vigdís Linda og Adrian Jack aðhyllast „vegan“ mataræði og gerbreyttu lífsstíl sínum fyrir nokkrum árum. Þau halda ókeypis námskeið þar sem þau miðla reynslu sinni og kenna heilsumatargerð.

ÓKEYPIS NÁMSKEIÐ Adrian léttist um 50 kíló eftir að hann breytti um lífsstíl. Á námskeiðunum miðlar hann af reynslu sinni og kennir heilsum t ð

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012
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28. tölublað 14. árgangur

SKOÐUN Síðasta PISA-könnun bendir 
til að nemendum líði vel í grunnskól-
um landsins. 14

MENNING Hælisleitandinn Navid 
Nouri saumar föt og sinnir viðvikum í 
sjálfboðavinnu fyrir Konukot. 22

SPORT Hafdís Sigurðardóttir átti 
magnaða helgi á MÍ í frjálsum, vann 
fimm gull og setti eitt Íslandsmet. 26

Sushi allan 
sólarhringinn!
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ÞVOTTAVÉLAR

KÖNNUN Rúmur fjórðungur lands-
manna, um 26,2 prósent, er því 
fylgjandi að Ísland gangi í Evrópu-
sambandið  (ESB) samkvæmt nið-
urstöðum skoðanakönnunar Frétta-
blaðsins og Stöðvar 2 sem gerð var 
fyrir helgi.

Tæpur helmingur þjóðarinnar, 
48,2 prósent, segist andvígur því að 
ganga í ESB og fjórðungur til við-
bótar, 25,2 prósent, var því hvorki 
hlynntur né andvígur.

Andstaðan við inngöngu í ESB er 
langmest meðal stuðningsmanna 
Sjálfstæðisflokksins. Tíundi hver 
flokksmaður, 9,9 prósent, vill ganga 
í sambandið en þrír af hverjum fjór-
um, 75,6 prósent, eru því andvígir.  

Andstaðan er ekki jafn mikil 
meðal kjósenda Framsóknarflokks-

ins. Um 19,2 prósent þeirra eru 
fylgjandi aðild en 61,5 prósent and-
víg. Af stuðningsmönnum Vinstri 
grænna sögðust 20 prósent vilja 
ganga í ESB en 46,7 prósent vilja 
það ekki.

Mestur er stuðningurinn við Evr-
ópusambandsaðild meðal stuðn-
ingsmanna Samfylkingarinn-
ar, 58,2 prósent. Um 47,8 prósent 
þeirra sem kjósa myndu Bjarta 
framtíð vilja ganga í ESB, og svip-
að hlutfall Pírata, 46,7 prósent, er 
sömu skoðunar.

Hringt var í 1.322 manns þar 
til náðist í 800 samkvæmt lag-
skiptu úrtaki dagana 29. og 30. 
janúar. Svarhlutfallið var 61 pró-
sent. Spurt var: Ert þú hlynnt(ur) 
eða andvíg(ur) því að Ísland gangi 

í Evrópusambandið? Alls tóku 85,3 
prósent þeirra sem náðist í afstöðu 
til spurningarinnar.  - bj / sjá síðu 6

Lítill áhugi er á inngöngu í ESB samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins:

Um fjórðungur vill ganga í ESB
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Mjög andvígur Frekar hlynntur
Mjög hlynnturFrekar andvígur

Hvorki né

➜ Afstaða til aðildar

Heimild: Könnun 
Fréttablaðsins og 

Stöðvar 2 dagana 29. 
og 30. janúar 2014

DÝRALÍF „Maður finnur alveg að 
hann hefur einhvern tímann átt 
heimili,“ segir Halldóra Björk 
Ragnarsdóttir, starfsmaður 
Kattholts, um köttinn Berg sem 
var á flækingi um Hafnarfjörð 
í átta ár. Bergi 
var bjargað 
og hann fær 
nú viðeigandi 
meðferð og gott 
atlæti í Katt-
holti.

„Svona fer 
fyrir köttum 
sem ekki eru 
geltir,“ segir 
Halldóra.  „Þeir slást við aðra 
ógelta fressketti og sumir lenda 
á vergangi, eins og Bergur.“ 

Búið er að gelda köttinn og 
hann er farinn að gefa sig að 
starfsfólki Kattholts. „Ef þetta 
væri alveg villtur köttur þá 
væri erfiðara að nálgast hann,“ 
segir Halldóra.

  - ue / sjá síðu 30

Máli skiptir að gelda ketti:

Flækingsköttur 
húsum hæfur

BERGUR

SAMFÉLAG Ofbeldi nemenda gegn 
kennurum og öðrum starfsmönn-
um grunnskólanna fer vaxandi þótt 
það sé ekki algengt. Dæmi eru um 
að séð hafi á kennurum eftir árás 
nemanda, að því er Guðbjörg Ragn-
arsdóttir, varaformaður Félags 
grunnskólakennara, greinir frá. 
„Árásargjarnir nemendur á öllum 
stigum grunnskólans, sem eru sem 
betur fer ekki margir, grýta hlut-
um, rífa í kennara og annað starfs-
fólk og meiða,“ segir hún. 

Niðurstöður könnunar skólayfir-
valda í Stokkhólmi frá því í fyrra 
sýna að níu prósent starfsmanna 
skóla höfðu orðið fyrir ofbeldi eða 
verið hótað á árinu á undan. Kenn-
arar voru 60 prósent svarenda, sam-
kvæmt frétt Sænska dagblaðsins. 
Guðbjörg kveðst ekki vita til að slík 

könnun hafi verið gerð hér á landi.
Hér hafa kennarar í sumum til-

fellum þurft að leita læknis vegna 
ofbeldis sem þeir hafa orðið fyrir. 
Spurð hvort þeir hafi þurft að fara 
í veikindafrí vegna slíkra mála 
segir Guðbjörg svo vera. „Einelti 
fyrirfinnst alls staðar. Það eru til 
foreldrar og nemendur sem leggja 
kennara í einelti og einelti hefur 
áhrif á kennara eins og aðra.“ Að 
sögn Guðbjargar er allur gangur á 
því hvernig skólastjórnendur taka 
á málum. „Sumir segja að máli sé 
ekki fylgt nógu vel eftir en aðrir 
segja að skólastjórnendur standi 
110 prósent með þeim. Þá er fundað 
með viðkomandi nemanda og for-
eldrum og utanaðkomandi kallaðir 
til ef þurfa þykir.“

Nemendur eru farnir að ógna 

kennurum með því að bregða símum 
á loft í kennslustofunni, mynda þá 
og taka upp hljóð en yfirleitt er 
bannað að vera með síma í skól-
unum. „Nemendur hafa tekið upp 
hljóðið þegar kennarinn brýnir 
raustina. Þetta er svo sett á netið. 
Það er hins vegar ekki sýnt hvað 
nemendur gerðu markvisst, jafn-
vel um langt skeið, til að egna kenn-
arann. Nemendur nota símana sem 
tæki til að hóta kennurum. Fyrir 
kemur að grunnskólanemendur séu 
með síma sem kosta á annað hundr-
að þúsund krónur. Það er skiljanlegt 
að foreldrar vilji að börnin hafi síma 
sem öryggistæki en í þeim tilgangi 
þurfa nemendur ekki síma með 
öllum mögulegum tækninýjungum. 
Það ætti að vera nóg ef hægt er að 
hringja í símana og úr þeim.“

Guðbjörg tekur fram að alltaf 
hafi loðað við að nemendur reyni 
að espa upp kennara. „Það hefur 
ekkert breyst síðan ég var í skóla. 
Málin lenda hins vegar í öðrum far-
vegi núna. Nú eru viðbrögð kennar-
anna sýnd öllum almenningi en ekki 
aðdragandinn.“  -ibs

Ofbeldi gegn kennurum eykst
Dæmi eru um að séð hafi á kennurum eftir ofbeldi nemenda, segir varaformaður Félags grunnskólakennara. 
Nemendur ógna kennurum með því að nota síma til að taka upp og setja á netið þegar kennari brýnir raustina.

BARNALEIÐSÖGN  Fjöldi barna mætti með foreldrum í svokallaða barnaleiðsögn í Þjóðminjasafni Íslands í gær. „Þetta er eigin-
lega að sprengja utan af sér, við höfum alltaf haft barnaleiðsögn fyrsta sunnudaginn í hverjum mánuði. Áður fyrr mættu yfirleitt um 
50 manns en undanfarið hafa um 150 manns sótt leiðsögnina,“ segir Ólöf Breiðfjörð, kynningarstjóri Þjóðminjasafnsins. „Bæði börn 
og foreldrar hafa jafn gaman af þessu og erum við ákaflega þakklát fyrir þessi frábæru viðbrögð.“ FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Bolungarvík -2°  NA 12
Akureyri -2°  NA 7
Egilsstaðir -1°  NA 6
Kirkjubæjarkl. 1°  NA 9
Reykjavík 1°  NA 11

Hvessir með deginum    ,13-25 m/s en 
hægari NA- og A-lands. Það bætir síðan 
í úrkomu á öllu landinu seinna í dag og 
hlýnar. Hiti verður frá vægu frosti upp í 
5 stig.  4

Efla þarf íslenskukennslu
 Zane Brikovska, verkefnastjóri fjöl-
menningarmála hjá Akureyrarbæ, 
bendir á að lögvarinn réttur inn-
flytjenda til túlkunar fyrirbyggi ekki 
vandamál. 8
Vatn og sölt úr hlandi  ThorIce seldi 
nýverið stóra ískrapavél til svínabús í 
Hollandi. Nota á tækið til að hreinsa 
svínahland. 2
Myndlistarkonur fá eigin garð  Til 
skoðunar er að setja upp sérstakan 
garð fyrir sex „formæður“ íslenskrar 
höggmyndalistar í Hljómskála-
garðinum í Reykjavík. 4
Fátæk lönd missa mikilvægt 
starfsfólk  Innflytjendurnir, sem sum 
Vestur-Evrópuríki óttast að streymi 
frá ríkjum austar í álfunni, hafa 
margir hverjir verið dýrmætir starfs-
kraftar í heimalandinu. 10

  Árásar-
gjarnir 

nemendur [...] 
grýta hlutum, 
rífa í kennara 

og annað 
starfsfólk og 

meiða.
Guðbjörg Ragnarsdóttir, varaformaður 

Félags grunnskólakennara.
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SPURNING DAGSINS

Kringlunni

heyrnarstodin.is 
HEYRNARSTÖ‹IN

Sigríður, var skipt um hest á 
miðju vaði?
„Það var ekki riðið við einteyming.“
Sigríður María Egilsdóttir var tilnefnd til 
Edduverðlauna fyrir leik sinn í Hross í oss, en 
það var þó ekki hennar rödd sem áhorfendur 
heyrðu í myndinni.

IÐNAÐUR Fyrirtækið ThorIce 
seldi nýverið stóra ískrapavél til 
Hollands, sem nota á til hreins-
unar á svínaþvagi á svínabúi. 
Umrædd vél er þróuð fyrir fisk-
iðnað og hefur verið notuð hér 
á Íslandi sem og víða um heim á 
undanförnum tíu árum. Hún fram-
leiðir ískrapa úr svínaþvagi, en 
þegar ísinn hefur verið síaður frá 
og bráðnar er hann nánast hreint 
vatn. Aðferðina væri einnig hægt 
að nota til hreinsunar á kúaþvagi.

„Við höfum alltaf haldið því 
fram að það sé umhverfismál 
að fara vel með fiskinn, að kæla 
hann vel svo hann endist lengur. 
Til þess er búnaður okkar í skipum 
og fiskvinnslum notaður. Þarna 
erum við komnir inn í annan hluta 
af umhverfismálum, með því að 
hreinsa þvag svo úr verði nánast 
hreint vatn,“ segir Þorsteinn Ingi 
Víglundsson, stofnandi og fram-
kvæmdastjóri ThorIce.

Þorsteinn og samstarfsmenn 
hans hjá ThorIce hafa skoðað 
markaði fyrir þessa tækni í Evr-
ópu. „Markaðurinn fyrir hreins-
un svína- og nautgripaþvags er 
alveg geysilega stór. 

Ef þetta 
er ekki 
hreinsað 
og, sem 

dæmi, 
borið 
beint 
á tún, 

fer 
þetta út í 
umhverfið. 
Markmiðið 
með þess-

ari notk-

un vélarinnar er að skilja söltin í 
þvaginu frá og bóndinn getur svo 
selt þau sem afurð. Þar að auki er 
hægt að hreinsa vatnið með geisl-
un og setja það út í umhverfið eða 
aftur til skepnanna.“

„Þetta er í fyrsta sinn sem okkar 
vélar eru notaðar í þessum til-
gangi, en þörfin er alveg rosaleg 
og við sjáum mikil tækifæri í Evr-
ópu. Evrópusambandið er að leggja 
mikla á áherslu á hreinleika vatns 
og vatnshreinsun. Þar eru Hollend-
ingar líklegast harðastir, því þeir 
eiga lítið af grunnvatni. Kaupend-
urnir voru búnir að skoða marga 
framleiðendur svipaðs búnaðar og 
við erum með. Við þóttum henta 
vel og vélin hefur reynst mjög vel.“

ThorIce hefur fengið styrk frá 

Tækniþróunarsjóði meðal ann-
ars til þess að þróa vélar sem nota 
umhverfisvæna kælimiðla sem ekki 
skaða umhverfið. Þorsteinn segir 
stuðning Tækniþróunarsjóðs vera 
ómetanlegan fyrir svona fyrirtæki 
sem er að þróa vörur fyrir alþjóð-
legan markað, en yfir 85% af sölu 
fyrirtækisins eru erlendis.

Vélar ThorIce eru þegar mikið 
notaðar í Hollandi í litlum bátum 
og stærstu sjávarútvegsfyrirtækj-
um landsins. Einnig hefur vél frá 
fyrirtækinu verið notuð á Hróars-
kelduhátíðinni í Danmörku til að 
framleiða krapadrykki fyrir gesti. 
Í sumar var stærstur hluti fram-
leiðslu fyrirtækisins fluttur til 
Íslands og starfsfólki fjölgað.

 samuel@frettabladid.is

Vatn og sölt unnin 
úr svínahlandskrapi
ThorIce seldi stóra ískrapavél til svínabús í Hollandi nýverið, sem nota á til að 
hreinsa svínaþvag. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins sér tækifæri á þessum mark-
aði í Evrópu. Þetta er í fyrsta sinn sem vél frá ThorIce er notuð í þessum tilgangi.

MARGIR KOMA AÐ  Þorsteinn Ingi Víglundsson er hér til vinstri, ásamt Hauki Hilm-
arssyni og Birgi Jósafatssyni, sem ásamt fleirum hafa unnið að smíði vélanna.
 MYND/THORICE

BANDARÍKIN, AP Dylan Farrow, ættleidd dóttir kvikmyndaleikstjórans 
Woody Allen og leikkonunnar Miu Farrow, áréttar í opnu bréfi í New 
York Times um helgina sakir sem hún ber föður sinn um kynferðislega 
misnotkun þegar hún var barn. Alvarlegasta atvikið segir hún hafa átt 
sér stað þegar hún var sjö ára. 

Í bréfinu segist Farrow hafa orðið að tjá sig vegna viðvarandi stuðn-
ings og aðdáunar kvikmyndaiðnaðarins í Hollywood á Allen. Hann er 
tilnefndur til Óskarsverðlauna fyrir nýjustu mynd sína. Þá var hann 
heiðraður á nýafstaðinni Golden Globe hátíð fyrir framlag sitt til kvik-
myndanna. Saksóknari lét árið 1992 mál á hendur Allen niður falla, en 
hann hefur alltaf haldið fram sakleysi sínu.  - óká

Dylan Farrow ritar bréf um misnotkun af hálfu Woody Allen:

Segir Hollywood dreifa salti í sár

FARINN  Kvikmyndagerðarmaðurinn Woody Allen og eiginkona hans, Soon-Yi Previn, 
yfirgefa körfuboltaleik milli Miami Heat og New York Knicks skömmu fyrir leikslok í 
New York  á laugardag. Miami vann 106-91.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÚKRAÍNA Viktor Janúkovítsj, forseti Úkraínu, 
snýr til baka úr stuttu veikindaleyfi dag. Veik-
indaleyfi forsetans vakti áhyggjur manna um að 
hann væri í þann veg að lýsa yfir neyðarástandi í 
landinu.  

 Fjarvera Janúkovítsj varð til þess að ró komst 
á samskipti stjórnar og stjórnarandstöðu, en 
endurkoma hans er líkleg til þess að aftur leiði til 
óeirða í Kænugarði. 

Á sunnudag voru stærstu mótmæli andstæðinga 
forsetans haldin í miðborg Kænugarðs og komu 
saman um 30 þúsund manns á aðaltorgi borgar-
innar. Helstu leiðtogar stjórnarandstöðunnar tóku 
til máls og kröfðust meðal annars lausnar allra 
116 mótmælendanna, sem handteknir hafa verið í 
mótmælunum undanfarna þrjá mánuði.

Gert er ráð fyrir að þing Úkraínu taki fyrir 
á fimmtudag breytingar á stjórnarskrá sem 
minnka völd forsetans og færir þau forsætisráð-
herra landsins. 

Janúkovítsj hefur enn ekki skipað forsætis-
ráðherra í stað Mykola Azarov, sem sagði af sér í 
síðustu  viku.  - eb

Óttast að endurkoma forseta leiði aftur til óeirða í Kænugarði:

Forseti Úkraínu úr veikindaleyfi

MÓTMÆLI  30 þúsund stjórnarandstæðingar mótmæltu á sunnu-
dag samstarfi stjórnvalda við Rússland á kostnað aukinna sam-
skipta við Evrópusambandið.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Fleiri gögn í 
meintu kynferðisbrotamáli lög-
reglumanns gegn ungri stúlku 
hafa verið birt á vefsíðu á netinu. 

Meðal þess sem birt er á síð-
unni eru bréf sem móðir stúlk-
unnar sendi umboðsmanni 
Alþingis. 

Málið var ítarlega rannsakað á 
sínum tíma en þótti ekki líklegt 
til sakfellingar. Lögreglumaður-
inn hyggst fara í mál við aðstand-
endur síðunnar vegna birtingar 
gagnanna og Ríkissaksóknari 
kannar hvort tilefni sé til þess að 
hann aðhafist í málinu.  - kak

Niðurfellt kynferðisbrot:

Fleiri gögn birt 
á internetinu

BANDARÍKIN Bandaríski leikarinn 
Philip Seymour Hoffman fannst 
látinn í íbúð sinni á Manhattan 
skömmu fyrir 
hádegi í gær. 
Banamein hans 
er talið of stór 
skammtur lyfja, 
en hann hafði 
átt við fíkniefna-
vanda að stríða. 
Hoffman var 
46 ára og vann 
Óskarsverðlaun 
árið 2005 fyrir leik í kvikmyndinni 
Capote.  - kak

Harmleikur á Manhattan:

Leikari fannst 
látinn í gær

SVEITARSTJÓRNARMÁL Um helgina 
var leikskólinn Austurkór í Kópa-
vog vígður. Hann er annar leikskól-
inn sem opnaður hefur verið frá 
október 2008. Ármann Kr. Ólafs-
son bæjarstjóri færði skólanum 
spjaldtölvu að gjöf og Aðalsteinn 
Jónsson, formaður leikskólanefnd-
ar, gaf honum heimskort fyrir hönd 
leikskólanefndar og menntasviðs. 
Austurkór er 21. leikskólinn sem 
Kópavogsbær rekur, en auk þess 
eru tveir einkareknir leikskólar í 
sveitarfélaginu.  - kak

Annar leikskólinn frá Hruni:

Nýr leikskóli í 
Kópavogi opnar

PHILIP SEYMOUR 
HOFFMAN

SLYS Mikill viðbúnaður var vegna 
neyðarkalls sem barst frá báti við 
Akranes í talstöðvakerfi Landhelg-
isgæslunnar um miðjan dag í gær. 

Í neyðarkallinu kom fram að bát-
urinn læki og að skipverjar væru að 
fara í björgunargalla. 

Allt tiltækt lið Landhelgisgæsl-
unnar var kallað út auk þess sem 
tvær finnskar herþyrlur, sem voru 
staddar hér á landi vegna loft-
rýmisgæslu, voru nýttar í leitina. 
Björgunarskip Slysavarnafélags-
ins Landsbjargar frá Grindavík, 

Sandgerði, Hafnarfirði, Reykjavík 
og Rifi leituðu einnig bátsins. Smá-
bátar á svæðinu aðstoðuðu líka. 

Leitað var frá Reykjanestá að 
austasta hluta Snæfellsness, en 
áhersla var lögð á leit innarlega í 
Faxaflóa, þar sem báturinn var tal-
inn hafa verið staddur við Akranes. 

Þegar blaðið fór í prentun í gær 
hafði leitin ekki borið árangur. Smá-
bátar, þyrlur og flugvélar hættu 
leit um klukkan átta en björgunar-
skip leituðu fram undir klukkan tíu. 
Slæm skilyrði voru til leitar. - kak

Neyðarkall barst í gærdag frá lekum báti skammt frá Akranesi:

Leitað á Faxaflóa fram á kvöld

ALLIR LEITUÐU  Allt tiltækt lið Land-
helgisgæslunnar var kallað út í gær.
 MYND/LANDHELGISGÆSLAN
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2f1 af matseðli á Vegamótum

í hádeginu mán., þri. og mið. 
Gildir ekki af rétti dagsins og þegar tekið er heim.

2f1 á Nauthóli af kjúklingasalati, 

Nauthólsborgara og fiskisúpu.  
Gildir til 12. febrúar, frá kl. 14-22.

2f1 í Smárabíó og Háskólabíó

af alm. miðaverði mið. og fim.  
Gildir ekki á íslenskar myndir eða í Lúxussal.

2f1 hjá Hraðlestinni Lækjargötu

Hádegismatseðill mán. og þri. 
Gildir ekki þegar matur er tekinn með heim.
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Gestir vetrarinns verða:

1,5 milljónir lítra af geril-
sneyddri súkkulaðimjólk 

voru drukknar á Íslandi árið 1990.
Sautján árum seinna runnu 2,4 
milljónir lítra niður í belginn á land-
anum.  Heimild: Hagstofan.is

LISTIR Skipulagsráð Reykjavíkur-
borgar hefur samþykkt staðsetn-
ingu höggmyndagarðsins fyrir 
„formæður“ íslenskrar högg-
myndalistar hjá japönsku kirsu-
berjatrjánum í suðvesturhorni 
Hljómskálagarðsins.

Vísað er til þess í kynningu á 
höggmyndagarðinum að ríki og 
borg reki listasöfn til minning-
ar um „feður“ íslenskrar högg-
myndalistar, þá Einar Jónsson, 
Ásmund Sveinsson og Sigur-
jón Ólafsson. Konur hafi einnig 
lagt mikið til höggmyndalistar á 
Íslandi og því sé lagt til að setja 
upp garð þeim til heiðurs.

Gert er ráð fyrir verkum sex 
listakvenna í garðinum. Þær eru 
Gunnfríður Jónsdóttir (1889-
1968), Nína Sæmundsson 
(1892-1962), Tove Ólafsson 
(1909-1992), Þorbjörg Pálsdótt-
ir (1919-2009), Ólöf Pálsdóttir 
(1920) og Gerður Helgadóttir 
(1928-1975).

„Í sögu Tjarnarsvæðisins  
má finna dæmi um hversu erf-
itt konur áttu uppdráttar í 
íslenskri myndlist. Hafmeyja 
Nínu Sæmundsson sem var sett 
upp í Tjörninni var sprengd í loft 
upp 1959. Piltur og stúlka Tove 
Ólafsson var gefin Þjóðleikhúsinu 
við opnun hússins 1950 en síðan 
úthýst og var þá færð borginni til 
varðveislu og komið fyrir í Hljóm-
skálagarðinum,“ segir í kynningu á 
verkefninu.

Í umsögn Hafþórs Yngvasonar, 
forstöðumanns Listasafns Reykja-
víkur, segir að mikilvægt sé að gest-
ir garðsins skilji sérkenni mynd-
höggvaranna og ástæður þess að að 

Formæður íslenskra högg-
mynda fái sinn eigin garð
Uppsetning á sérstökum garði fyrir sex „formæður“ íslenskrar höggmyndalistar í Hljómskálagarðinum er til skoð-
unar hjá Reykjavíkurborg. Konur hafa lagt mikið til listarinnar og eiga að fá garð sér til heiðurs segir í kynningu.

NÍNA SÆMUNDSSON  Hafmeyja Nínu í Reykjavíkurtjörn var sprengd í loft upp.

sýna verk þeirra saman.
„Ferill þeirra er ólíkur enda 

aðstæður þeirra mismunandi og eru 
verkin valin til að sýna breiddina í 
listsköpun þeirri. Það sem listakon-
urnar eiga sameiginlegt er að vera 
frumkvöðlar á mótunarskeiði mynd-
listar á Íslandi og að hafa brotist til 
mennta og haft þann styrk að stunda 
list sína við erfiðar aðstæður,“ segir 
Hafþór í umsögninni.

Gert er ráð fyrir gagnvirkri 
vefsíðu með upplýsingum sem 
gestir geta nýtt sér á staðnum. 
„Lagt er til að samtímalista-
menn verði fengnir til að hanna 
merkingar á staðnum og yfir-
bragð vefsíðunnar með það í 
huga að gera hana listræna og 
lifandi. Einnig verði á hverju 
ári, á alþjóðlegum baráttudegi 
kvenna 8. mars, fengnir lista-

menn til að gera gjörninga í 
garðinum sjálfum til heiðurs 
myndhöggvurunum og til að 
vekja athygli á baráttu þeirra,“ 
segir forstöðumaður Listasafns 
Reykjavíkur.

Skipulagsráð hefur nú sam-
þykkt staðsetningu höggmynda-
garðsins og kemur málið nú til 
kasta borgarráðs.

 gar@frettabladid.is
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GERÐUR HELGADÓTTIR

VIÐSKIPTI Ný námskeið í fjármála-
fræðslu, samstarfsverkefni Verð-
bréfaþjónustu Íslandsbanka og 
Opna háskólans í Reykjavík, hafa 
fengið góðar viðtökur. Fullt er 
á fyrsta námskeiðið sem hefst á 
fimmtudag og fjallar um fyrstu 
skref fjárfestinga. 

„Aukin þekking er lykilatriði í 
fjárhagslegu heilbrigði og eftir-
spurnin eftir fræðslu er alltaf að 
aukast,“ segir Björn Berg Gunn-
arsson, deildarstjóri fræðslu og 
viðskiptaþróunnar VÍB. - kak

Fullt á fyrsta námskeið:

Fræðsla um 
fjármál vinsæl

ÍSRAEL Benjamín Netanjahú, forsæt-
isráðherra Ísraels, fullyrðir að það  
að sniðganga ísraelsk fyrirtæki, 
sem tengjast landnemabyggðum, 
muni ekki ná tilætluðum árangri. 

Aukinn fjöldi evrópskra fyrir-
tækja og sjóða er hættur að eiga 
viðskipti við ísraelsk fyrirtæki 
sem tengjast landnemabyggðum á 
Vestur bakkanum. 

John Kerry, utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna, sagði á öryggisráð-
stefnu í Þýskalandi um helgina að 
ef friðarviðræður milli Ísraels og 

Palestínu mistækjust, kæmi þessi 
þróun til með að ógna efnahagsleg-
um stöðugleika og öryggi Ísraels. 

Netanjahú segir alþjóðlegan 
þrýsting á Ísrael bara leiða til 
harðari afstöðu Palestínumanna. 
Þá segir hann að það að sniðganga 
fyrirtæki frá Ísrael siðlaust og 
óréttlátt. Nokkrir ráðherra ríkis-
stjórnar hans hafa gengið lengra 
og sakað Kerry um að grafa undan 
réttmæti ríkis gyðinga og mögu-
leikanum á samkomulagi við Pal-
estínumenn. - eb

John Kerry varar Ísrael við afleiðingunum ef friðarviðræður mistakast:

Netanjahú blæs á orð Johns Kerry

ÓHRÆDDUR  Netanyahu sagði að það 
að hætta viðskiptum við ísraelsk fyrir-
tæki myndi ekki hafa tilætluð áhrif.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FERÐAÞJÓNUSTA Erlendir ferða-
menn virðast nota bílaleigubíla í 
meiri mæli en áður hefur mælst í 
desember. Rannsóknasetur versl-
unarinnar segir ferðamenn hafa 
greitt 214 milljónir króna fyrir 
bílaleigubíla í desember. Það er 
aukning um 52 prósent á milli ára. 
Í desember 2012 greiddu þeir 141 
milljón króna.

Þá eyddu erlendir ferðamenn 
784 milljónum króna í skipulagðar 
skoðanaferðir og ýmsa sérsniðna 
ferðaþjónustu í desember, sem er 
aukning um 68 prósent. - skó

Aukin velta til bílaleigna:

Keyra meira á 
bílaleigubílum

52 PRÓSENTA AUKNING  Erlendir 
ferðamenn greiddu 214 milljónir til 
bílaleigna í desember. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

VÍSINDI Vísindamenn frá banda-
rísku geimferðastofnuninni 
(NASA) og Caltech-háskóla í Kali-
forníu þróa nú nýja tækni til rat-
sjármælinga á hreyfingu jökla 
í samvinnu við jöklafræðinga 
Háskóla Íslands að því er segir í 
tilkynningu skólans.

Mæla á hreyfingu jökla hér. 
„Flogið verður yfir Langjökul og 
Hofsjökul með nokkurra klukku-
stunda millibili í nokkra daga og 
við það fæst samfelld mynd af 
hreyfingu jöklanna. Á sama tíma 
verður komið fyrir GPS-land-
mælingatækjum sem mæla mjög 
nákvæmlega færslur í stökum 
punktum á jöklunum.“ - gar

Geimferðastofnun á Íslandi:

NASA mælir 
hreyfingu jökla

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundur@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, 
Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is  

FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

SVONA ERUM VIÐ

Veðurspá

Miðvikudagur
Fremur hæg SA-læg átt á öllu landinu.

ÚRKOMA Á ÖLLU LANDINU  seinni part dags og búast má við stormi á vesturhluta 
landsins og við SA-ströndina. Það dregur úr úrkomu N-lands á morgun og vind lægir 
þegar líða tekur á morgundaginn. Hiti frá vægu frosti og að 6 stigum næstu daga.
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MIKIÐ ÚRVAL

NOTADIR.BRIMBORG.IS Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030

Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Skoðaðu úrvalið á Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16

     Tilboð: 2.590.000 kr.
Citroën C4 Comfort SNZ90
Skráður mars 2013, 1,6Di dísil, beinsk.
Ekinn 29.000 km. 
Ásett verð: 2.790.000 kr.

Sölude

Fylgstu með á

FACEBOOKFAC
Notaðir bílar
- Brimborg 

Tilboðsbílarnir fara
beint á Facebook!

-16

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

*50.000 kr. bensíninneign fylgir öllum notuðum bílum frá Brimborg sem seldir eru á tímabilinu 28. janúar til og með 5. febrúar. Athugið: á ekki við um bíla í umboðssölu.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040

NOTAÐIR BÍLAR
bílakaup!

     Tilboð: 1.090.000 kr.
Nissan Primera  Acenta VE638
Skráður otk. 2005, 1,8i bensín, sjálfsk.
Ekinn 115.000 km. 
Ásett verð: 1.290.000 kr.

     Verð: 7.990.000 kr.
Ford Explorer Limited 4X4 KXV56
Skráður júní 2012, 3,5i bensín, sjálfsk.
Ekinn 61.000 km. 

     Tilboð: 7.590.000 kr.
MMC Pajero Instyle REJ72
Skráður maí 2011, 3,0Di dísil, sjálfsk.
Ekinn 65.000 km. 
Ásett verð: 7.990.000 kr.

     Tilboð: 4.190.000 kr.
Ford Kuga Titianium S AWD TKV42
Skráður apríl 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfsk.
Ekinn 71.000 km. 
Ásett verð: 4.660.000 kr.

     Tilboð: 3.790.000 kr.
KIA Ceed EX RYZ21
Skráður sept. 2012, 1,6Di dísil, sjálfsk.
Ekinn 4.000 km. 
Ásett verð: 3.990.000 kr.

     Tilboð: 2.990.000 kr.
Ford Escape XLT AWD PMM87
Skráður júní 2011, 2,5i bensín, sjálfsk.
Ekinn 77.000 km. 
Ásett verð: 3.480.000 kr.

     Tilboð: 2.590.000 kr.
Mazda3 Advance ZLP50
Skráður mars 2013, 1,6Di dísil, beinsk.
Ekinn 33.000 km. 
Ásett verð: 2.770.000 kr.

     Tilboð: 2.490.000 kr.
Ford Edge SEL Plus AWD SIS80
Skráður ágúst 2007, 3,5i bensín, sjálfsk.
Ekinn 133.000 km. 
Ásett verð: 2.790.000 kr.

     Tilboð: 1.990.000 kr.
Citroën C8 SX DAL57
Skráður júní 2008, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 76.000 km. 
Ásett verð: 2.290.000 kr.

     Tilboð: 2.990.000 kr.
Ford Focus Trend Edition JTE22
Skráður apríl 2013, 1,6TDCi dísil, beinsk.
Ekinn 31.000 km. 
Ásett verð: 3.190.000 kr.

     Tilboð: 1.790.000 kr.
Hyundai i20 Classic LVB51
Skráður ágúst 2011, 1,4i bensín, beinsk.
Ekinn 40.000 km. 
Ásett verð: 1.940.000 kr.

     Tilboð: 1.990.000 kr.
Citroën C4 Grand Picasso Comf. RAM43
Skráður maí 2008, 1,6 dísil, sjálfsk.
Ekinn 90.000 km. 
Ásett verð: 2.190.000 kr.

     Tilboð: 1.390.000 kr.
Peugeot 407 HZN09
Skráður okt. 2007, 1,6Di dísil, beinsk.
Ekinn 91.000 km. 
Ásett verð: 1.690.000 kr.

Komdu!50.000eldsneytisinneign 
fylgir öllum notuðum bílum

til 5. febrúar*.

Í ábyrgð

Í ábyrgð

Hafðu samband strax!

Í ábyrgð

kr.

50.000 kr. 

eldsneytisinneign

Gerðu betri

     Verð: 1.190.000 kr.
Ford C-MAX Trend UI839
Skráður ágúst 2005, 1,6i bensín, beinsk.
Ekinn 92.000 km. 

Í ábyrgð

50.000 kr. 

eldsneytisinneign 50.000 kr. 

eldsneytisinneign

50.000 kr. 

eldsneytisinneign

50.000 kr. 
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KÖNNUN Þrír af hverjum fjórum 
landsmönnum vilja halda þjóð-
aratkvæðagreiðslu um fram-
hald aðildarviðræðna við Evr-
ópusambandið (ESB) samhliða 
sveitarstjórnarkosningum í vor. 
Afgerandi meirihluti er meðal 
stuðningsmanna allra flokka 
fyrir því að halda atkvæða-
greiðsluna í vor.

Alls vilja 74,6 prósent halda 
þjóðaratkvæðagreiðsluna í vor, 
en 25,4 prósent vilja það ekki 
samkvæmt niðurstöðu skoð-
anakönnunar Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2.

Þegar afstaða fólks er skoðuð 
eftir stuðningi við flokka sést 
að stuðningurinn við atkvæða-
greiðslu í vor er mestur hjá 
stuðningsmönnum Bjartrar 
framtíðar, Samfylkingarinnar 
og Pírata. 

Alls vilja 84,8 prósent kjós-
enda Bjartrar framtíðar kjósa 
í vor, 80,8 prósent þeirra sem 
styðja Samfylkinguna og 83,9 
prósent pírata.

Stuðningurinn er heldur 
minni meðal kjósenda ann-
arra flokka. Um 68,9 prósent 
kjósenda Framsóknarflokksins 
vilja þjóðaratkvæðagreiðslu 
í vor, 65,3 prósent stuðnings-
manna Sjálfstæðisflokksins 
og 65,6 prósent fylgismanna 
Vinstri grænna. 

Lítill munur var á afstöðu 
fólks eftir búsetu og aldri. 
Ekki var marktækur munur á 
afstöðu kynjanna.

 brjann@frettabladid.is

Stuðningsmenn allra 
vilja þjóðaratkvæði
Mikill meirihluti stuðningsmanna allra flokka vill að þjóðaratkvæðagreiðsla um 
framhald aðildarviðræðna við ESB fari fram samhliða sveitarstjórnarkosningum í 
vor. Þrír af hverjum fjórum landsmönnum vilja halda atkvæðagreiðsluna í vor.

Hringt var í 1.322 manns þar til náðist í 800 samkvæmt lagskiptu úrtaki 
dagana 29. og 30. janúar. Svarhlutfallið var 61 prósent. Þátttakendur voru 
valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svarendur skiptust jafnt eftir kyni 
og hlutfallslega eftir búsetu og aldri. Spurt var: Vilt þú að þjóðaratkvæða-
greiðsla um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið fari fram 
samhliða sveitarstjórnarkosningum næsta vor? Alls tóku 79,5 prósent 
þeirra sem náðist í afstöðu til spurningarinnar.

➜ Aðferðafræðin
Heimild: Könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 dagana 29. og 30. janúar 2014
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1. Stuðningurinn við Sjálfstæðisfl okkinn 
hefur aukist mikið, hversu mikið fylgi 
mælist hann nú með samkvæmt skoðana-
könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2? 
2. Hversu mikið kostuðu ferðalög forseta 
Íslands í fyrra? 
3. Hversu margir Íslendingar eru heims-
foreldrar og styðja þar með starf UNICEF 
í hverjum mánuði?

SVÖR:

1. 30,5 prósent 2. 7.898.570 krónur 3. 22.000 
manns

JÁ NEI

HEILBRIGÐISMÁL „Ekki verður 
lengur við það unað að framlög 
til heilbrigðisþjónustu á hvern 
íbúa á Suðurnesjum verði áfram 
í slíku ósamræmi við aðra þegna 
landsins og raun ber vitni,“ segir 
bæjarráð Sandgerðis og kveðst 
þar með taka undir gagnrýni 
annarra sveitarfélaga á Suður-
nesjum.

„Það er réttlætismál að yfir-
völd heilbrigðismála bregðist við 
og leiðrétti hróplega mismunun 
sem komið hefur í ljós við sam-
anburð á framlögum ríkisins til 
heilbrigðismála á svæðinu miðað 
við önnur svæði landsins. Bæjar-
ráð skorar á þingmenn Suðurkjör-
dæmis að sameinast um að beita 
sér fyrir leiðréttingu þessa mis-
ræmis.“ - gar

Suðurnesjamenn ósáttir:

Segja óréttlæti í 
heilbrigðiskerfi

VIÐSKIPTI Kristján Freyr Krist-
jánsson hefur verið ráðinn í 
framkvæmdastjórn Meniga og 
mun bera ábyrgð á öllum íslensk-
um viðskiptum fyrirtækisins. 

Kristján 
lét nýverið af 
störfum sem 
framkvæmda-
stjóri Klak Inn-
ovit eftir fimm 
ára starf en 
Meniga hóf ein-
mitt starfsemi 
sína í húsakynn-
um Klak Innovit 
árið 2009. 

Meniga hóf starfsemi sína 
hér á  Íslandi árið 2009 en hefur 
síðan þá verið keypt af nærri 20 
fjármálastofnunum í 16 löndum 
og nær nú til rúmlega 10 milljóna 
netbankanotenda. - kak

Frumkvöðull á nýjum stað:

Kristján Freyr í 
stjórn Meniga

KRISTJÁN FREYR 
KRISTJÁNSSON

KJÓSENDUR FRAMTÍÐAR  Ekki er verulegur munur á afstöðu fólk til þjóðaratkvæða-
greiðslu um áframhald ESB viðræðna eftir stjórnmálaskoðunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SAMGÖNGUR „Það er verið að auka 
nýtingu Landeyjahafnar með Vík-
ingi en þetta er tilraunaverkefni til 
tveggja mánaða,“ segir Gunnlaugur 
Grettisson, rekstrarstjóri Herjólfs. 
Farþegabáturinn Víkingur, sem er 
í eigu ferðaþjónustufyrirtækisins 
Víking Tours, hóf í gær áætlunar-
siglingar á milli Landeyjahafnar og 
Vestmannaeyja. „Viking Tours sér 
um rekstur skipsins og ber ábyrgð 
á siglingunum en Eimskip um sölu-
hliðina og upplýsingagjöf. Miðar í 
Víking eru seldir á heimasíðu Herj-

ólfs,“ útskýrir 
Gunnlaugur. 

Siglingar Vík-
ings eru sam-
þættar við áætl-
un Strætó á 
Suðurlandi, tvær 
ferðir á dag ef 
aðstæður leyfa. 

Verð á að-
göngumiðum í 
Víking er það 
sama og í Herjólf en Víkingur er 
um 40 til 50 mínútur að sigla á milli 

Landeyjahafnar og Vestmannaeyja. 
Víkingur ristir töluvert minna en 
Herjólfur og er því hentugri fyrir 
Landeyjahöfn yfir vetrartímann en 
hins vegar getur Víkingur ekki siglt 
ef ölduhæðin fer yfir 2,4 metra. „Ef 
fólk á miða í Víking og ferð fellur 
niður vegna ófærðar fær fólk mið-
ann endurgreiddan eða það getur 
flutt sig í ferð Herjólfs til Þorláks-
hafnar. Gert er ráð fyrir að Herjólf-
ur geti hafið sigilingar til Landeyja-
hafnar um miðjan marsmánuð.“ 
 - glp

Tilraunasiglingar farþegabátsins Víkings hófust í gær á milli Landeyjahafnar og Vestmannaeyja:

Víkingur á að auka nýtingu Landeyjahafnar

GUNNLAUGUR 
GRETTISSON VÍKINGUR  Báturinn hóf í gær siglingar 

á milli Landeyjahafnar og Eyja.
 MYND/GUNNLAUGUR GRETTISSON

Gísli gefur kost á sér
Gísli Garðarsson gefur kost á sér í 
þriðja til fjórða sæti í félagsfundar-
vali Vinstri grænna í Reykjavík. Gísli 
nemur latínu og forngrísku við Há-
skóla Íslands og situr í stjórn Vinstri 
grænna í Reykjavik og flokksráði. 

Vill oddvitasætið
Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri í 
Mosfellsbæ, býður sig fram í fyrsta 
sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í 
Mosfellsbæ.

Óskar eftir 2. sæti
Aðalsteinn Jónsson, bæjarfulltrúi 
í Kópavogi, býður sig fram í annað 
sæti á framboðslista Sjálfstæðis-
flokksins í Kópavogi. 

Sækist eftir 3.-4. sæti
Heiða Björg Hilmisdóttir, formaður 
Kvennahreyfingar Samfylkingarinnar, 
hefur ákveðið að gefa kost á sér í 
þriðja til fjórða sæti í flokksvali Sam-
fylkingarinnar í Reykjavík. 

Vill 3. sæti
Sverrir Bollason, fulltrúi Samfylkingar-
innar í Reykjavík í velferðarráði, gefur 
kost á sér í þriðja sæti í flokksvali Sam-
fylkingarinnar í Reykjavík til borgar-
stjórnarkosninga.

SVEITARSTJÓRNARMÁL Rósa Guð-
bjartsdóttir vann afgerandi sigur 
í prófkjöri Sjálf-
stæðisflokksins 
í Hafnarfirði 
í gær og leiðir 
listann fyrir 
bæjarstjórnar-
kosningarnar 
næsta vor. Konur 
skipa fjögur af 
sex efstu sætum 
listans. 1.305 
manns tóku þátt 
í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í 

Rósa leiðir lista í Hafnarfirði:

Vann afgerandi 
sigur í prófkjöri

RÓSA GUÐ-
BJARTSDÓTTIR

SVEITARSTJÓRNARMÁL

VEISTU SVARIÐ?





3. febrúar 2014  MÁNUDAGUR| FRÉTTIR | 8

Innilegar þakkir fyrir þátttökuna 
í jólasöfnun Hjálparstarfs kirkjunnar 
og stuðning við innanlandsaðstoð. 

Við komum gjöfinni þinni í þakklátar 
hendur, þangað sem hennar er 
virkilega þörf.

www.help.is

SAMFÉLAG Samtök meðlagsgreið-
enda hvetja einstæða umgengnis-
foreldra til borgaralegrar óhlýðni 
með því að auðkenna sig á skatta-
skýrslunni sem einstæða foreldra. 

Með aðgerðunum mótmæla sam-
tökin framgöngu hins opinbera 
gagnvart umgengnisforeldrum og 
stöðu þeirra gagnvart velferðar-
kerfinu. Þeir fái ekki ívilnanir sem 
réttilega skráðir, einstæðir foreldr-
ar þiggja frá ríki og sveitarfélögum. 
Einstæðir umgengnisforeldrar séu 
líka einstæðir foreldrar. - ebg

Hvetja foreldra til óhlýðni: 

Skrá sig ein-
stæða á skýrslu 

KÖNNUN Rúmum þriðjungi lands-
manna finnst Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson hafa staðið sig vel 
í embætti forsætisráðherra sam-
kvæmt niðurstöðu skoðanakönnun-
ar Fréttablaðsins og Stöðvar 2 sem 
gerð var fyrir helgi.

Alls sögðust 38,4 prósent þeirra 
sem afstöðu tóku í könnuninni að 
Sigmundur Davíð hefði staðið sig 
mjög eða frekar vel í embætti. Um 
31 prósent sagði hann hafa staðið sig 
mjög eða frekar illa og 30,6 prósent 
sögðust hlutlaus.

Mest ánægja er með Sigmund 
Davíð meðal kjósenda Framsókn-
arflokksins, 83,6 prósent segjast 
ánægð með formann flokksins. 
Sama segja 64 prósent stuðnings-
manna Sjálfstæðisflokksins.

Alls eru 12,5 prósent stuðnings-
manna Bjartrar framtíðar og 16,9 
prósent stuðningsmanna Sam-
fylkingarinnar ánægð með störf 
Sigmundar. Um 25 prósent stuðn-
ingsmanna Vinstri grænna telja Sig-
mund Davíð hafa staðið sig vel og 
17,6 prósent kjósenda Pírata.

Hringt var í 1.322 manns þar 
til náðist í 800 samkvæmt lag-
skiptu úrtaki dagana 29. og 30. 
janúar. Svarhlutfallið var 61 pró-
sent. Þátttakendur voru valdir með 
slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svar-
endur skiptust jafnt eftir kyni og 
hlutfallslega eftir búsetu og aldri. 
Spurt var: Hversu vel eða illa 
finnst þér Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson hafa staðið sig í embætti 
forsætisráðherra? Alls tóku 90,6 
prósent þeirra sem náðist í afstöðu 
til spurningarinnar.  - bj

Ánægjan með störf forsætisráðherra mikil hjá stuðningsfólki stjórnarflokka samkvæmt könnun:

Nærri 40% finnst Sigmundur standa sig vel

31
%

30,6 %

38,4%

Illa
Vel
Hlutlaus

Heimild: 
Könnun Frétta-

blaðsins og Stöðvar 
2 dagana 29. og 
30. janúar 2014

➜ Skipting svara

VELFERÐARMÁL „Þótt innflytjend-
ur hafi lögvarinn rétt til túlkunar 
fyrirbyggir það ekki vandamál,“ 
segir Zane Brikovska, verkefna-
stjóri fjölmenningarmála hjá 
Akureyrarbæ.  

„Ef maður býr í sjö ár á Íslandi 
og krefst enn að fá túlk þegar farið 
er til heimilislæknis þá er skiljan-
legt að ástandið valdi gremju og 
tregðu hjá ríki og sveitarfélögum 
að standa undir kostnaði.“ 

Zane bendir á að samkvæmt 
tölum frá Heilsugæslunni á Akur-
eyri hafi kostnaður vegna túlka-
þjónustu aukist jafnt og þétt síð-
ustu árin. Árið 2010 var upphæðin 
168 þúsund krónur en árið 2012 
var hún komin upp í 463 þúsund. 

Hún segir að það eitt að fá 
meira fjármagn fyrir túlkaþjón-
ustu fyrir innflytjendur muni ekki 
hjálpa þeim við aðlögun í samfé-
laginu þegar til lengri tíma er 
litið. Þvert á móti dragi of mikil 
túlkaþjónusta úr hvatningu til að 
læra íslensku.

„Það þarf aftur á móti að bæta 
íslenskukennsluna. Fjöldi rann-
sókna og persónuleg reynsla fólks 
hefur sýnt fram á að enn skortir 
á sameiginlega uppbyggingu á 
kennsluferlinu og hæfa kennara 
til að tryggja gæðin.“ 

„Ef maður sem hefur farið á 
fjögur íslenskunámskeið, sem 
hvert kostar á fjórða tug þúsund, 
og er enn ekki fær um einfalt 
hversdagsmál á íslensku þá má 

spyrja um gæði námskeiðanna.“ 
Zane segir að stundum veki 

reiði þegar horft er á innflytjend-
ur sem fórnarlömb, frekar eigi að 
hjálpa þeim að vera sjálfbjarga. 

„Ef gæði íslenskunámskeiðs 
yrðu tryggð þá er engin ástæða 
lengur til þess að rukka ríki eða 
sveitarfélag fyrir túlkaþjónustuna 
heldur frekar innflytjandann 
sjálfan ef afstaða hans er einfald-
lega sú að læra ekki íslensku.“ 

Spurð hvort sjálfsagt sé að allir 
geti lært íslensku segir Zane að 
auðvitað yrðu að vera undanþágur 
fyrir til að mynda fólk sem flytur 
til Íslands seint á ævinni og á erf-
itt með að læra nýtt mál.

Zane segir Alþjóðastofu á Akur-
eyri gefa út leiðbeiningabækling 
um túlkaþjónustu hjá félagsþjón-
ustu, skóladeild og heilsugæslu 
Akureyrarbæjar. Það sé gert til að 
aðstoða sveitarfélagið við að meta 
þörf á túlkaþjónustu fyrir hvert og 
eitt tilfelli. Tekið sé tillit til alvar-
leika málsins og lengd búsetu á 
Íslandi. erlabjorg@frettabladid.is 

Bætt íslensku-
kennsla eflir 
aðlögun fólks
Verkefnastjóri fjölmenningarmála á Akureyri segir að 
aukið fjármagn í túlkun hjálpi ekki innflytjendum við 
aðlögun. Ekki eigi að líta á innflytjendur sem fórnar-
lömb heldur hjálpa þeim að verða sjálfbjarga.  

ZANE BRIKOVSKA  Að mati verkefnastjóra fjölmenningarmála á Akureyri eiga 
flestir innflytjendur að læra íslensku. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

  Ef maður býr í sjö ár 
á Íslandi og krefst enn að 

fá túlk þegar farið er til 
heimilislæknis þá er 

skiljanlegt að ástandið 
valdi gremju og tregðu. 

Zane Brikovska, verkefnastjóri 
fjölmenningarmála hjá Akureyrarbæ.
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Sporthúsið Gull er lítil og heimilisleg líkamsræktarstöð búin nýjustu og bestu fáanlegu 
líkamsræktartækjum frá Technogym á Ítalíu. Öll áhersla er lögð á persónulega og faglega 
þjónustu.

Íþróttafræðingur eða sjúkraþjálfari stendur vaktina á meðan stöðin er opin, mánudaga til 
laugardaga, tilbúinn að leiðbeina viðskiptavinunum, setja upp persónulega æfingaáætlun 
með hverjum og einum og aðstoða þá við að setja sér markmið og ná þeim.

Glæsilegan búningsklefa má svo finna fyrir konurnar sem og huggulega setuaðstöðu þar 
sem hægt er að tylla sér og spjalla eftir æfingu.

Innifalið
- Íþróttafræðingur sem er alltaf í salnum, tilbúinn að aðstoða og ráðleggja þér.
- Einstaklingsmiðuð æfingaáætlun sem er endurnýjuð á fjögurra til sex vikna fresti.
- Þolpróf, blóðþrýstingsmæling og líkamsástandsmæling.
- Ráðgjöf varðandi mataræði.

Komdu og prófaðu - það kostar ekkert 
Sendu íþróttafræðingunum okkar tölvupóst og pantaðu tíma í fría heilsufarsmælingu og 
ráðgjöf og við gefum þér viku aðgang að Sporthúsinu Gull

Stefán Magnússon
íþróttafræðingur
stebbi@sporthusid.is

Klara Lind Þorsteinsdóttir
íþróttafræðingur
klara@sporthusid.is

„Gullið er frábær æfingastöð búin öllum þeim tækjum 
sem góð æfingastöð þarf að prýða. Hér er allt til alls.“
Kjartan Guðjónsson

„Hér er heimilislegt og notalegt, góð leiðsögn og 
þjónusta og lítill hávaði.“
Brynja Asapar

„Gullið er heimilisleg og vel útbúin æfingastöð. 
Ég hafði ekki gaman af því að stunda líkamsrækt í 
tækjum en það hefur breyst eftir að ég prófaði Gullið.“
Ásmundur K. Ólafsson
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Skeifunni 11B • Reykjavík • Sími  519 7550 • promennt@promennt.is • promennt.is

TÖLVUNÁMSKEIÐ 
FYRIR ELDRI BORGARA

Sími 519 7550

Námskeið sérstaklega ætlað 60 ára og eldri sem litla sem enga tölvukunnáttu 
hafa. Hæg yfirferð með reglulegum upprifjunum og endurtekningum í umsjá 
þolinmóðra og reyndra kennara. Tölvugrunnur, internetið og tölvupóstur.  
Hefst: 6. feb.  •  Lýkur: 27. feb.  •  Kennt: Mán. og fim. (sjö skipti) frá kl. 13–16
Verð: 34.900 kr. (Kennslubók á íslensku innifalin)

Hentar þeim sem lokið hafa byrjendanámskeiðinu eða hafa sambærilega 
undirstöðu. Byrjað er á upprifjun tölvugrunns áður en haldið er lengra í ritvinnslu. 
Frekari æfingar í notkun internets (t.d. Facebook o.fl.) og í allri meðferð tölvupósts.  
Hefst: 7. feb.  •  Lýkur: 28. feb.  •  Kennt: Þri. og fös. (sjö skipti) frá kl. 13–16 
Verð: 34.900 kr. (Kennslubók á íslensku innifalin)

Vinsælt og gagnlegt námskeið þar sem tekið er fyrir það helsta sem 
almennir notendur þurfa að kunna um stafrænar myndavélar. Yfirfærsla 
mynda í heimilistölvuna, skipulag myndasafns, einfaldar lagfæringar, 
myndir prentaðar og sendar í tölvupósti. 
Hefst: 18. feb.  •  Lýkur: 27. feb.  •  Kennt: Þri. og fim. (fjögur skipti) frá kl. 13–16  
Verð: 22.900 kr. (Kennsluhefti á íslensku innifalið)

BYRJENDUR 60+

STAFRÆNAR MYNDAVÉLAR OG TÖLVAN 60+

FRAMHALD 60+

EVRÓPUMÁL Frá því að Rúmenía 
fékk aðild að Evrópusamband-
inu árið 2007 hafa fimm þúsund 
læknar flutt þaðan. Flestir þeirra 
eru innan við fertugt. Alvarlegur 
læknaskortur er því farinn að gera 
vart við sig í landinu.

Þetta er hin hliðin á innflytj-
endastraumnum frá austanverðri 
Evrópu, sem ráðamenn í Bretlandi 
og fleiri Vestur-Evrópuríkjum eru 
farnir að lýsa áhyggjum yfir.

Innflytjendurnir, sem streyma 
frá hinum fátækari ríkjum Evr-
ópusambandsins til hinna ríkari, 
hafa margir hverjir verið mikil-
vægir starfskraftar í heima-
landinu. Svonefndur „spekileki“ 
er farinn að verða þar vaxandi 
vandamál og munar þar mestu 
um lækna, upplýsingatæknifólk 
og verkfræðinga.

Frá þessu skýrir þýska dagblað-
ið Die Welt á vefsíðum sínum.

„Þetta er ferli sem byrjaði strax 
fyrir sex eða átta árum,“ hefur Die 
Welt eftir Láslzló Harsányi, ung-
verskum skurðlækni sem er pró-
fessor við Semmelweis-háskólann 
í Búdapest og yfirmaður skurð-
lækningadeildar háskólasjúkra-
hússins.

Hann segir að allir læknar sem 
eru á miðjum aldri og sjá sér fært 
að flytja úr landi séu nú þegar 
farnir frá Ungverjalandi. Hann 
segir ungversk sjúkrahús farin að 
finna illilega fyrir þessum lækna-
skorti.

Þá sé farið að skorta verulega 

menntað starfsfólk til annarra 
starfa á sjúkrahúsum í Ungverja-
landi, svo sem hjúkrunarfræðinga 
og aðstoðarfólk á skurðstofum. 
Erfiðast sé ástandið á sjúkrahús-
um úti á landi eða í úthverfum 
Búdapest, en skást á Semmelweis-
háskólasjúkrahúsinu í Búdapest, 
sem telst hið besta í landinu.

Sams konar ástand er að finna í 
flestum faggreinum hinna fátæk-
ari aðildarríkja ESB í austanverðri 
álfunni.

Fólksflóttinn frá Rúmeníu hefur 
á síðustu árum verið það stórtæk-
ur að íbúafjöldinn er kominn niður 
fyrir 20 milljónir, en þar bjuggu 
áður 23 milljónir manna.

„Maður væri brjálaður að gera 
það ekki,“ er haft eftir Ungverjan-
um Albert Kottner, sem hefur sér-
hæft sig í uppsetningu á lyftum. 
Fagmenn í þeirri grein eru nán-
ast horfnir í Ungverjalandi. „Hér 
í Ungverjalandi þénar maður með 
erfiðisvinnu 500 evrur á mánuði, 
en í Austurríki fær maður þúsund 
evrur á viku.“  gudsteinn@frettabladid.is

Starfskraftar
streyma frá 
Austur-Evrópu
Innflytjendurnir, sem sum Vestur-Evrópuríki óttast 
að streymi frá fátækari ríkjum í austurhluta álfunnar, 
hafa margir hverjir verið dýrmætir starfskraftar í 
heimalandinu. Læknaskortur er nú þegar í Rúmeníu.

Á LEIÐ TIL VESTURS  Í Sofíu, höfuðborg Búlgaríu, streymir fólk upp í langferða-
bifreiðar og er ferðinni hér heitið til London. NORDICPHOTOS/AFP

SVEITARSTJÓRNIR „Með öllu er ólíð-
andi að erindum sé ekki svarað og 
skorar byggðaráð á heilbrigðisráðu-
neytið að svara erindi sveitarfélags-
ins og koma á samráðsvettvangi til 
lausnar á málinu hið fyrsta,“ segir 
byggðaráð Skagafjarðar og ítrekar 
fyrri óskir til Kristjáns Þórs Júlí-
ussonar heilbrigðisráðherra um að 
svara erindum  frá 11. október 2013 
og 9. janúar 2014. 

„Þar mótmælti sveitarfélagið 
framkomnum hugmyndum um sam-
einingar heilbrigðisstofnana innan 

heilbrigðisumdæma.“ Byggðaráðið 
segir Heilbrigðisstofnunina Skag-
firðingum hjartfólgna og eina af 
grunnstoðum samfélagsins. 

„Heilbrigðisstofnunin Sauðár-
króki er sú heilbrigðisstofnun sem 
hvað mest hefur þurft að skera 
niður þjónustu frá árinu 2008 og nú 
er svo komið að ekki verður lengra 
gengið. Afar brýnt er að ríkið og 
sveitarfélagið taki höndum saman 
með það að markmiði að verja og 
efla þá þjónustu sem stofnunin 
veitir  í dag,“ segir byggðaráðið.  - gar

Byggðaráð Skagafjarðar vill svör og samráð frá heilbrigðisráðuneytinu:

Ólíðandi að svara ekki erindum

MÓTMÆLI  Spjót standa á heilbrigðisráð-
herra sem hér tekur við undirskriftum íbúa 
í Vesturbyggð sem mótmæltu sameiningu 
heilbrigðisstofnana.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SVÍÞJÓÐ Hætt verður að slátra 
hestum á sænsku eyjunni Got-
landi í Eystrasalti eftir rúman 
mánuð. Samkvæmt frétt sænska 
ríkisútvarpsins er það vegna 
hneykslismálanna í kringum 
kjötsölu þegar í ljós kom að 
hrossakjöt hafði verið selt sem 
nautakjöt. Haft er eftir fram-
kvæmdastjóra sláturhússins Got-
lands Slagteri að menn vilji ekki 
eiga á hættu að hrossakjöt bland-
ist saman við annað kjöt.

Framvegis verða íbúar Got-
lands að láta slátra hrossum 
sínum á meginlandinu eða fá 
dýralækni til verksins.  - ibs

Sláturhús á Gotlandi:

Hneykslismál 
koma í veg fyrir 
hrossaslátrun

5.000
Á árunum frá því að Rúm-
enía  fékk aðild að Evrópu-
sambandinu fyrir um sjö 
árum hafa fi mm þúsund 
læknar fl utt þaðan, fl estir 
innan við fertugt.



Lágmúla
Laugavegi
Nýbýlavegi

Smáralind
Smáratorgi
Borgarnesi

Grundarfirði
Stykkishólmi
Búðardal

Patreksfirði
Ísafirði
Blönduósi

Hvammstanga
Skagaströnd
Sauðárkróki

Húsavík
Þórshöfn
Egilsstöðum

Seyðisfirði
Neskaupstað
Eskifirði

Reyðarfirði
Höfn
Laugarási

Selfossi
Grindavík
Keflavík

Flux  
Hefur þú skolað í dag
Munnskol fyrir alla í f
gegn tannskemmdum. Án alkóhóls og parabena.

20%
afsláttur
Gildir til 9. febrúar

g?
fjölskylyldunni. FFy

m Án alkóhóls og
yriri byggjandi ii
g parabena

Listerine
Listerine er eitt mest rannsakaða munnskolið enda 
kemur í ljós að það styrkir glerunginn, fyrirbyggir 
tannskemmdir og andremmu. Inniheldur ekki 
klórhexidín. 

20%
afsláttur
Gildir til 9. febrúar.

Sensodyne
Tannkrem og burstar í úrvali.

ÍS
LE

N
SK

A 
SI

A.
IS

 L
YF

 6
74

88
 0

1/
14

A

www.lyfja.is

Brosum 
okkar blíðasta
Við hugsum vel um tennurnar með skínandi góðum 
tilboðum á tannverndardögum Lyfju í febrúar.   

Trisa
Rafmagnstannbursti með sveigjanlegan haus og 
hraðastilli. Hreinsar betur og gefur hvítari tennur enda 
mæla tannlæknar með honum. Hleðslutæki fylgir.

20%
afsláttur
Gildir út febrúar eða á 
meðan birgðir endast.

Curaprox
Mjúkur, mýkri, mýkstur. Fleiri hár bursta betur!

20%
afsláttur
Gildir til 9. febrúar

Gum
Gum Origi
hvíttunarefni, losar tennur við bletti án þess að 
skaða þær. Gum Paroex 0,12% munnskol, öflugt og
sótthreinsandi gegn bakteríum, sýkingum og bólgum. 

20%
afsláttur
Gildir til 9. febrúar

20%
afsláttur
Gildir til 9. febrúar

nal White tannkrkr mem, mum nnskkol og
fni, losar tennur við bletti án þess að
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Meirihluti Samfylkingarinnar og Besta 
flokksins í Reykjavík hefur staðið dyggan 
vörð um grænar áherslur á kjörtímabilinu 
og nú þegar ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks grefur markvisst undan 
vægi umhverfismála við landsstjórnina er 
mikilvægt að Reykjavíkurborg spyrni fast 
við fótum og taki forystu í þessum mála-
flokki.

Ég leiddi á sínum tíma stefnumörkun 
Alþingis um eflingu græna hagkerfisins 
í góðu samstarfi við fulltrúa allra þing-
flokka. Stefnan fól í sér tillögur um fjárfest-
ingar í grænni atvinnustarfsemi, fræðslu á 
öllum skólastigum, hagræna hvata til að efla 
umhverfisstjórnun og orkuskipti, áherslu á 
vistvæn innkaup o.fl.

Ríki heims hafa litið til græna hagkerf-
isins til að vega á móti skaðlegum áhrifum 
loftslagsbreytinga af manna völdum og und-
irstrika mikilvægi sjálfbærrar þróunar þar 
sem breytni okkar í dag er sett í siðferðilegt 
samhengi við hag komandi kynslóða.

Reykjavíkurborg hefur þegar sýnt 
vilja sinn í verki með grænum áherslum í 
atvinnustefnu og nýju aðalskipulagi. Þá má 
nefna Græn skref, umhverfisstjórnunar-
kerfi sem þróað var í samstarfi við Harvard 
háskóla og gengur út á að efla vistvænan 
rekstur og minnka umhverfisáhrif sveitar-

félagsins með kerfisbundnum hætti. Verk-
efnið hefur staðið í rúm 3 ár og taka nú þátt 
95 vinnustaðir borgarinnar. 

Ný ríkisstjórn ákvað að fella úr gildi 
ákvarðanir Alþingis um fjárveitingar til 
græna hagkerfisins þvert á eigin yfirlýs-
ingar um mikilvægi fjárfestinga. Nú er því 
þörf á nýrri forystu fyrir græna hagkerfið 
og þar er Reykjavíkurborg kjörin. Borgin á 
t.d. að taka forystu fyrir vernd gegn meng-
un hafsvæða og hafnarsvæða í samvinnu 
við háskóla, sérfræðinga og frumkvöðla í 
atvinnulífinu í grænni tækni. Gríðarlegir 
hagsmunir liggja í því fyrir Ísland að aukin 
skipaumferð á norðurslóðum leiði ekki af 
sér stóraukna mengun og hættu á umhverf-
isslysum á fiskimiðum, einni helstu auðlind 
þjóðarinnar.

Ég vil beita mér fyrir því að Reykjavík 
beiti sér sem höfuðborg græna hagkerfis-
ins í góðu samstarfi við önnur sveitarfélög, 
félagasamtök og almenning og haldi græn-
um áherslum hátt á lofti við kynningu á 
borginni á erlendum vettvangi. 

Græn höfuðborg

Löður er með                
á allan bílinn

Við erum á sex stöðum á höfuðborgarsvæðinu
www.lodur.is - Sími 544 4540

Rain-X býður upp á fullkomna yfirborðsvörn

Rain-X verndar bílinn, eykur útsýni og öryggi

Hreinn bíll eyðir allt að 7% minna eldsneyti

GRÆNT 
HAGKERFI

Skúli Helgason
býður sig fram í 
3. sæti í fl okksvali 
Samfylkingarinnar í 
Reykjavík

➜ Ríki heims hafa litið til græna 
hagkerfi sins til að vega á móti skað-
legum áhrifum loftslagsbreytinga af 
manna völdum.

F
rétt helgarinnar var tvímælalaust opið bréf Dylan 
Farrow í The New York Times þar sem hún lýsir 
kynferðislegu ofbeldi sem hún segist hafa orðið fyrir 
sjö ára gömul af hendi fósturföður síns, Woody Allen. 
Málið var reyndar rannsakað á sínum tíma og engin 

kæra lögð fram á hendur Allen, en það sannar að sjálfsögðu 
ekki að sagan sé uppspuni. Bréfið sannar svo sem ekki heldur að 
ásakanirnar séu sannar en það er erfitt að lesa það án þess að 
hallast á sveif með Farrow. Hví skyldi hún koma fram með sögu 
sína 21 ári síðar ef ásakanir um kynferðisofbeldi hefðu eingöngu 

verið tæki móður hennar, Miu 
Farrow, til að ná sér niðri á 
svikulum sambýlismanni og 
svipta hann umgengnisrétti við 
börnin, eins og haldið hefur 
verið fram? 

Eins og við mátti búast loga 
netmiðlar og samfélagsmiðlar 
í umræðu um málið og sitt 

sýnist hverjum eins og ævinlega í umdeildum málum. Ýmist vill 
fólk verja Allen vegna stöðu hans sem listamanns og bendir á að 
engin kæra hafi verið lögð fram eftir rannsókn málsins, eða það 
úthrópar hann og hvetur alla til að sniðganga verk hans á þeim 
forsendum að hann sé glæpamaður. Þessa umræðu þekkjum við 
Íslendingar vel eftir tvö áberandi mál þar sem þjóðþekktir menn 
voru ásakaðir um kynferðisofbeldi og ýmist úthrópaðir sem 
glæpamenn eða hafnir til skýjanna og ásakendurnir fordæmdir. 
Saklaus uns sekt sannast virðist ekki eiga við í slíkum málum, 
enda barnaníð og nauðganir alvarlegustu glæpir sem hægt er að 
fremja að morðum einum undanskildum og eðlilegt að fólki hitni 
í hamsi þegar ásakanir um slíkt koma upp.

Það sem gerir umræðuna um slíkar ásakanir á hendur lista-
mönnum sérstaka og kannski hættulegri en slíka umræðu 
almennt er krafan um að fólk hunsi verk þeirra. Sé saga lista-
manna í gegnum aldirnar skoðuð kemur nefnilega í ljós að þar 
er æði misjafn sauður í mörgu fé og margir af dáðustu lista-
mönnum sögunnar hafa haft ýmislegt miður fallegt á sam-
viskunni í einkalífinu. Engu að síður hafa verk þeirra lifað og 
öðlast háan sess í augum bæði leikra og lærðra. Verðum við 
ekki að leggjast í endurskoðun listasögunnar ef krafan er sú 
að listamenn hafi verið flekklausir í einkalífinu? Fjarlægja 
bækur þeirra, myndlist, tónlist, kvikmyndir, leiklist og allt sem 
þeir hafa sent frá sér úr listasöfnum, tónlistarhöllum, leik-
húsum, bíósölum, sjónvarpi og bókasöfnum og hætta að dást 
að snilli þeirra? Ef krafan er sú að vondur maður sem skapar 
góð listaverk eigi ekki að njóta sannmælis sem listamaður hvar 
ætlum við þá að draga mörkin? Á að flokka glæpina eftir alvar-
leika og sleppa minni háttar glæpamönnum inn í listasöguna en 
banna verk stórglæpamanna eða hvernig á framkvæmd slíkra 
hreinsana að fara fram? Og hver ætlar að kasta fyrsta stein-
inum? Getum við ekki orðið sammála um það að listin sé hafin 
yfir persónu listamannsins og lifi á eigin forsendum burtséð 
frá breyskleika hans? Bókabrennur vegna skoðana hafa aldrei 
þótt góð latína og sú stefna að dæma listaverk eftir breytni 
eða skoðunum þess sem skapaði þau kann ekki góðri lukku að 
stýra. Fordæmum manninn ef ástæða er til en leyfum listinni 
að lifa.

Getur vondur maður skapað góða list?

Lífið og listin

Friðrika 
Benónýsdóttir

fridrikab@frettabladid.is

„Ólæs og stamandi“
Vigdís Hauksdóttir fór mikinn á Fés-
bókinni um helgina, þegar hún taldi 
Sigurjón Egilsson, þáttastjórnanda 
Sprengisands, hjóla í persónur og 
þingmenn Framsóknarflokksins.  
Sagðist hún nokkrum sinnum hafa 
verið tekin fyrir af þeim „ólæsa og 
stamandi manni sem [skrifi] greini-
lega ekki pistlana sína sjálfur“. Vigdísi 
nægir hjólið greinilega ekki og beitir 
heldur stórvirkum landbúnaðarvélum 
þegar hún plægir niður persónu fjöl-
miðlamanns.

Á móti „bannfrumvörpum“
Vigdís var enn í stuði þegar hún 
mætti í fyrsta þátt Minnar 
skoðunar í stjórn Mikaels 
Torfasonar, og sparaði hún ekki 
stóru orðin. Þeirri spurningu 

var velt upp hvort ganga eigi lengra í 
löggjöf sem bannar reykingar, í ljósi 
þess góða árangur sem hlotist hefur 
undanfarin ár. Vigdís kvaðst almennt 
á móti „þvingaðri lagasetningu“, eða 
„bannfrumvörpum“ líkt og VG væri 
mikið fyrir. Var hún þá minnt á að 
það voru einmitt framsóknarmenn 
sem komu á reykingabanni á 

veitingastöðum. Þá 
má einnig rifja upp 
þingsályktunar-
tillögu 
fram sóknar-
konunnar 
Sivjar 

Friðleifsdóttur, sem lagði til að tóbak 
yrði framvegis lyfseðilskylt.

Töpuð umræða
Eyþór Arnalds hélt því fram í 
þættinum Sunnudagsmorgni að 
Sjálfstæðisflokkurinn væri um-
hverfisflokkur. Vandinn væri að 
flokkurinn hefði „tapað umræðunni“ 
um þennan málaflokk. Benti hann 
máli sínu til stuðnings á stjórnanda 

þáttarins og fyrrverandi borgarfull-
trúa Sjálfstæðisflokksins, Gísla 
Martein Baldursson, og baráttu 
hans fyrir bættri hjólamenningu 
í Reykjavík. Gísli Marteinn varð 
við það nokkuð vandræðalegur, 

enda óhætt að segja að hann hafi 
tapað þeirri umræðu innan síns 

flokks. 
 eva@frettabladid.is
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Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Í grein Björns B. Björns-
sonar í Fréttablaðinu 31. 
janúar kemur fram rétt-
mæt gagnrýni á meiri-
hluta borgarstjórnar sem 
hefur lagst gegn frið-
lýsingu sjö húsa í hjarta 
Reykjavíkur. Björn og 
félagar hans í BIN-hópn-
um hafa beitt sér gegn 
stórkarlalegri uppbygg-
ingu á svæðinu.

Það hafa fleiri gert. Fulltrúar 
Vinstri grænna í dómnefnd sam-
keppninnar, í skipulagsráði og í 
borgarráði og borgarstjórn hafa 
beitt öllum tiltækum ráðum til 
að koma í veg fyrir að skipulagið 
yrði samþykkt.

Nú þegar húsafriðunarnefnd 
hefur lagt það til við forsætis-
ráðuneytið að umrædd hús verði 
friðuð kallar ferlið á umsagnir 
úr ólíkum áttum. Eins og kemur 
fram í grein Björns, þá mótmæl-
ir meirihluti skipulagsráðs frið-
lýsingunni svo hægt sé að halda 
áformum deiliskipulagsins til 
streitu. Það sem hann tekur ekki 
fram er að umsögninni fylgdi 
svohljóðandi bókun Vinstri 
grænna í umhverfis- og skipu-
lagsráði:

„Fulltrúi Vinstri grænna fagn-
ar áformum Minjastofnunar og 
furðar sig á mótbárum og and-
stöðu meirihluta skipulagsráðs 
vegna friðlýsingar á húsum við 
Austurvöll, Vallarstræti og Ing-

ólfstorg. Fá ef nokkur dæmi eru 
um að Reykjavíkurborg mót-
mæli friðun húsa, enda hefur 
metnaður fyrir húsvernd farið 
vaxandi undanfarin ár og ára-
tugi. Athugasemdir meirihlut-
ans varða ekki efnisatriði máls-
ins, sem lúta að því að friðlýsa 
nokkur af elstu húsum borgar-
innar sem standa í hjarta hennar 
og hafa ótvírætt varðveislugildi. 
Fulltrúinn mótmælir því jafn-
framt að ekki sé þörf á að friðlýsa 
húsin þar sem borgin hafi mótað 
sér stefnu sem geri eldri byggð 
hærra undir höfði en áður. Ljóst 
er að sú stefna, eins góð og mikil-
væg og hún er, hefur ekki sama 
gildi og friðlýsing. Það er því 
full ástæða til að fagna áformum 
Minjastofnunar, enda krefjast þau 
varkárni í umgengni, skipulagi og 
uppbyggingu á svæðinu öllu.”

Vinstri græn hafa, og munu 
áfram, standa með varðveislu 
þeirra menningarverðmæta sem 
felast í hús- og minjavernd.

Vinstri græn berjast 
fyrir friðlýsingu húsa

  

SKIPULAG

Sóley Tómasdóttir
borgarfulltrúi

➜ Athugasemdir meiri-
hlutans varða ekki 
efnisatriði málsins, sem 
lúta að því að friðlýsa 
nokkur af elstu húsum 
borgarinnar sem standa 
í hjarta hennar og hafa 
ótvírætt varðveislugildi.

Við eigum að aka út í kant þegar 
heyrist babú-babú. Við eigum að 
aka eftir bendingum umferðar-
lögreglunnar, stöðva á rauðu ljósi 
og umfram allt: gefa stefnuljós 
áður en við beygjum. Við eigum 
ekki að stela hvert frá öðru eða 
svíkja fé hvert af öðru og ekki 
að drepa fleiri en við treystum 
okkur til að borða sjálf, eins og 
Halldór Laxness orðaði það ein-
hvern tímann. Við eigum að 
vera löghlýðin. Við gerum það 
hins vegar ekki fyrir lögreglu-
mennina eða yfirvöldin í land-
inu heldur fyrir hvert annað og 
fyrir sam félagið við hvert annað; 
við þurfum að geta treyst hvert 
öðru, svona upp að vissu marki. 
Við búum ekki í lögregluríki þar 
sem geðþótti ræður aðgerðum og 
höfum alla jafnan ekki ástæðu til 
annars en að hlýða fyrirmælum 
laganna varða; það er í þágu sam-
félagsins að það sé gert og ein-
staklinganna sem njóta verndar 
laganna á ótal sviðum, hvort sem 
það er fatlaða fólkið sem nýtur 
sérstakra stæða þar sem öðrum 
er bannað eða almennir vegfar-
endur sem eru í lífshættu þegar 
stútur er undir stýri.

Samfélagið hefur trúað lög-
reglumönnum fyrir gríðarlegu 
valdi. Þeim er falið ákaflega 
mikilsvert starf þar sem reynir 
á eiginleika á borð við sanngirni, 
visku, réttsýni, sálarstyrk, innri 
ró, þolinmæði og umfram allt 
virðingu fyrir öðru fólki og hvers 
kyns þankagangi, sem kann að 
virðast framandi eða ankanna-
legur.

Ætli við hugsum ekki flest 
eitthvað á þessa leið, nema þá 
kannski helst þau okkar sem 
hyggja á lögbrot eða eru andvíg 

samfélaginu. Eitthvað sérstakt 
þarf til að hinn almenni borgari 
óhlýðnist skipunum lögreglunnar 
– eitthvað alveg sérstakt.

Nímenningarnir nýju
Af hverju óhlýðnast fólk lögregl-
unni? Frægt var það í Búsáhalda-
byltingunni þegar mótmælendur 
tóku sér stöðu milli lögreglunnar  
og manna sem notfærðu sér upp-
lausnarástandið til að hafa í 
frammi skefjalaust ofbeldi gagn-
vart lögreglumönnum, meðal 
annars með því að kasta manna-
saur í lögreglumenn. Mótmæl-
endurnir sem þarna mynduðu 
vegg til að verja lögregluna höfðu 
sjálfir óhlýðnast ýmsum fyrir-
mælum – en ætli við sjáum ekki 
flest muninn á þessum tveimur  
ólíku hópum mótmælenda. Ann-
ars vegar fólk sem hafði ekki 
aðrar leiðir til að tjá reiði sína í 
garð stjórnvalda sem leitt höfðu 
hrun yfir land og þjóð – hins 
vegar bullur og ofbeldismenn. 
Á endanum sættu níu manns 
ákærðum eftir atburði kringum 
þinghúsið, en það reyndust ekki 
vera ofbeldismennirnir heldur 
mótmælendur sem vildu fá að 
komast á áhorfendapalla Alþingis 
og töldu sig hafa rétt til veru þar. 
Lengi vel var þetta fólk einu sak-
borningarnir í kjölfar Hrunsins 
sem auðræðið leiddi yfir land og 
þjóð.

Og nú hafa fundist nýir níu-
menningar sem taldir eru ógna 
landsfriði, lögum og reglu og 
valdstjórninni. Búið er að ákæra 
níu manns fyrir að hindra fram-
gang jarðýtunnar í Gálgahrauni. 
Þau eru ákærð fyrir kyrrstöðu, 
aðgerðarleysi, að standa ekki upp 
þegar þeim var sagt að standa 
upp. Þetta fólk vildi bíða eftir 
úrskurði réttmætra yfirvalda um 
það hvort vegalagning gegnum 
hraunið væri lögleg eður ei. Það 
taldi sig nauðbeygt til að óhlýðn-
ast lögreglunni svo að tryggt yrði 
að ekki yrði óafturkræft rask í 
Gálgahrauni, sem svo reyndist ef 
til vill ólöglegt. 

Tekið var til þess hversu harka-

lega lögreglumenn gengu fram 
við aðgerðir sínar. Heyrst hefur 
um fruntaskap, leiðinlegt orð-
bragð og sýnilega andúð lögreglu-
manna á þessu fólki sem þarna 
lagði töluvert á sig til verndar 
svæði sem það hafði myndað 
sterk tilfinningatengsl við, enda 
var þarna um íbúa Álftaness og 
nágrennis að ræða.

Neyðarréttur
Af hverju óhlýðnast fólk lög-
reglunni? Þetta fólk sem hér er 
ákært – þetta er venjulegt fólk 
svona eins og það hugtak getur 
haft einhverja merkingu; engir 
breskir flugumenn þarna á snær-
um leyniþjónustu eða mótmæla-
málaliðar, bara kórstjórnendur 
og píanókennarar á eftirlaunum, 
listafólk, lögmenn, gamlir stjórn-
málamenn, náttúrufræðingar; 
raunverulegt fólk með raunveru-

legar áhyggjur af raunverulegu 
umhverfi. Af hverju taka grand-
varir Álftnesingar, sem aldrei 
hafa komist í kast við lögin, sig 
upp á köldum og vindasömum 
degi til þess að setjast niður úti í 
hrauni til þess að horfast í augu 
við æðandi jarðýtur og skaprauna 
önugum löggum? Það er meira 
en að segja það fyrir flestalla að 
standa í slíku. Ástæðan er þessi: 
Þetta fólk taldi sig þurfa að grípa 
til neyðarréttar sem borgararnir 
hafa þegar þeir hafa rökstudda 
ástæðu til að ætla að yfirvöld fari 
fram með offorsi. Mótmæli eru 
iðulega eina úrræði hins valda-
lausa borgara til þess að koma á 
framfæri vilja sínum og varnaðar-
orðum þegar honum sýnist stefna 
í óefni. Lögreglumenn verða að 
virða þennan rétt og haga störfum 
sínum í samræmi við það. Réttur-
inn til mótmæla er heilagur.

Að hindra framgang jarðýtunnar
Búið er að ákæra 
níu manns fyrir að 

hindra framgang jarðýtunnar 
í Gálgahrauni. Þau eru 
ákærð fyrir kyrrstöðu, 
aðgerðarleysi, að standa ekki 
upp þegar þeim var sagt að 
standa upp. Þetta fólk vildi 
bíða eftir úrskurði réttmætra 
yfirvalda um það hvort 
vegalagning gegnum hraunið 
væri lögleg eður ei. Það taldi 
sig nauðbeygt til að óhlýðn-
ast lögreglunni svo að tryggt 
yrði að ekki yrði óafturkræft 
rask í Gálgahrauni.
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Fréttablaðið birti klausu 15. janú-
ar sem bar yfirskriftina „Verk-
efni kennara orðin of mörg“ með 
glefsum úr viðtali við Ólaf Lofts-
son, formann Félags grunnskóla-
kennara. Haft er eftir Ólafi að það 
komi honum ekki á óvart að niður-
stöður rannsóknar (Erlu Daggar 
Kristjánsdóttur) „sýni að börn á 
gráu svæði fái ekki nægan stuðn-
ing í grunnskólum“ og „að fjár-
magn vanti til að framkvæma 
hugmyndafræðina um skóla án 
aðgreiningar“. Enn fremur að 
„kennarar sinni mörgum öðrum 
verkefnum en kennslu, verkefnum 
sem ættu að heyra undir félags-
málayfirvöld og jafnvel heilbrigð-
iskerfið“. Til að bregðast við þessu 
þurfi að auka fjármagn til grunn-
skóla, ellegar „horfast í augu við 
að við séum komin of langt með 
þessa hugmyndafræði [skóla án 
aðgreiningar], spóla til baka og 
fækka þessum ætluðu verkefnum 
kennara.“

Formaðurinn virðist vera að 
undirbúa kjaraviðræður ella er 
rökfærslan sérkennileg.

Það gengur kraftaverki næst 
að upplýsingar úr síðustu PISA-
könnun benda til þess „að nem-
endum virðist almennt líða vel í 
grunnskólum landsins“. Kennar-
ar og annað starfsfólk skóla eiga 
heiður skilinn fyrir störf sín á erf-
iðum tímum. List kennara er að 
vinna með einstaklingana og hóp-
inn í senn – barnið allt, eiginleik-
ar þess, kostir, vankantar og hæfi-
leikar eru í brennidepli ekki síður 
en bekkurinn og skólinn sem heild. 
Góðir kennarar hólfa ekki verk-

efni sín niður eftir því hvort þeir 
telji þau heyra undir þennan eða 
hinn opinbera málaflokkinn. Þvert 
á móti beina þeir athygli að nem-
endum sínum sem einstaklingum 
og fullgildum þátttakendum í lær-
dómssamfélagi skólanna. 

Þurfum að hafa stefnu
Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 
2011 mynda sex grunnþættir 
kjarna íslenskrar menntastefnu: 
læsi, sjálfbærni, heilbrigði og vel-
ferð, lýðræði og mannréttindi, 
jafnrétti og sköpun. Skólastefnan 
„skóli án aðgreiningar“ eða „skóli 
margbreytileikans“ snýst um 
þessa þætti. Skóli án aðgreining-
ar er skóli sem leitast við að vinna 
í anda hugsjóna um heilbrigði og 
velferð, lýðræði og mannréttindi, 
félagslegt réttlæti, gæðanám og 
kennslu, hvert sem viðfangsefn-
ið er. Enda þótt menntapólitískar 
stefnur gangi aldrei fullkomlega 
upp í ófullkomnum heimi, þá þurf-
um við að hafa stefnu til að vita 
hvert ferðinni er heitið. Án stefnu 
er ókleift að fjarlægja hindran-
ir á námi og þátttöku nemenda 
og starfsfólks í skólasamfélag-
inu. Skóli án aðgreiningar snýst 
ekki um tiltekna hópa nemenda 
heldur um alla nemendur, kenn-
ara og starfsfólk skólanna. Stefn-
an varðar líka foreldra og sam-
félagið. Hún snýst um það hvers 
konar samfélag við viljum. Er það 
ekki samfélag þar sem hæfileikar 
allra fá að njóta sín, þar sem menn 
búa við lýðræði og mannréttindi í 
hversdagslífinu, samfélag sem 
einkennist af gagnkvæmri virð-

ingu, samhjálp og félagslegu rétt-
læti? Stefna er ekki hið sama og 
framkvæmd. Sífellt fleiri kennar-
ar vinna saman við undirbúning, 
kennslu og mat á starfinu með fjöl-
breyttum hópum nemenda. Þeir 
láta greiningarflokka, uppruna, 
kynhneigð, húðlit eða trú ekki 
byrgja sér sýn á einstaka nemend-
ur heldur leggja áherslu á að allir 
nemendur séu velkomnir í skólann. 
Frekar en að gefa því undir fótinn 
að við séum komin of langt með 
stefnuna um skóla án aðgreining-
ar væri nær að kalla eftir því að 
stjórnvöld styðji kennara og efli þá 
með því að treysta ríkjandi skóla-
stefnu í sessi.
 
Brynja Elisabeth Halldórsdóttir
Dóra S. Bjarnason
Hermína Gunnþórsdóttir
Ingólfur Ásgeir Jóhannesson
Kristín Aðalsteinsdóttir 
Ólafur Páll Jónsson
Rúnar Sigþórsson
Trausti Þorsteinsson
háskólakennarar

Menntun, réttlæti 
og starf kennarans

Eftir síðustu alþingiskosn-
ingar lýsti innmúraður og 
innvígður sjálfstæðismað-
ur því yfir í blaðagrein að 
Sjálfstæðisflokknum mætti 
treysta, að flokkurinn stæði 
við orð sín. Með þessu freist-
aði hann þess að mana for-
ystu Sjálfstæðisflokksins til 
að standa við skilyrðislaust 
loforð um þjóðaratkvæði um 
aðildarviðræður við ESB, á 
fyrri hluta kjörtímabilsins, en það 
loforð var forsenda margra kjósenda 
fyrir því að ljá Sjálfstæðisflokknum 
atkvæði sitt.

Nei, honum er ekki treystandi
Nú er það endanlega orðið ljóst að 
af þjóðaratkvæðinu verður ekki. 
Sjálfstæðisflokknum er ekki treyst-
andi til að standa við loforðin sem 
forystan gaf þegar reynt var að 
friða ESB-sinna innan flokksins í 
aðdraganda kosninga. Framsókn-
arflokkurinn hefur nú endanlega 
blásið af kosningar um áframhald 
viðræðna við ESB án þess að sjálf-
stæðismenn hafi hreyft legg né lið 
og látið það yfir sig ganga andmæla-
laust. Svo voru einhverjir sem kusu 
Sjálfstæðisflokkinn út á slagorðið 
„engar nefndir, bara efndir“ en það 
gilti bara fyrir útgerðarmenn, ekki 
almenning.

Já, honum er treystandi
Í borgarstjórnarkosningum fram-
undan hefur oddviti Sjálfstæðis-
flokksins í Reykjavík freistað þess 
að marka flokknum sérstöðu með 
því að lýsa því yfir að tími sam-
ræðustjórnmála sé liðinn. Nú skuli 

fara í hart og í engu leitast 
við að ná samstöðu um stór 
mál sem smá heldur muni 
allir hér eftir fá að vita hvar 
Davíð keypti ölið. Þetta er 
all sérstæð yfirlýsing þar 
sem flestir töldu að gömlu 
aðferðirnar við stjórn lands 
og borgar, þar sem „freki 
kallinn“ (sem Jón Gnarr 
hefur lýst svo ágætlega) 
réði för, hefðu gengið sér til 

húðar. Almennt var talið að meðal 
þess sem við hefðum átt að læra af 
hruninu væri að einstefnustjórnmál 
„freka karlsins“ hefðu átt sinn hlut í 
að leiða okkur fram af bjargbrúninni 
og nær væri að stjórnmálamenn töl-
uðu saman og freistuðu þess að ná 
breiðri samstöðu um sem flest mál.  

Nú ætla sjálfstæðismenn að taka 
upp gömlu gildin. Reykjavíkurborg 
verður enn á ný vettvangur fyrir 
litla „freka kalla“ sem ætla sér 
að komast til æðri metorða innan 
„Flokksins“. Hagsmunir borgarbúa 
skipta litlu þegar slíkur frami er 
annars vegar og tilgangurinn helg-
ar meðalið.

Flokkur svefngengla?
Deilt er um hver íslensku stjórn-
málaflokkanna eigi stærstan hóp 
„svefngengla vanans“, þ.e. þeirra 
sem kjósa „flokkinn sinn“ af göml-
um vana í þeirri trú að þannig séu 
þeir í raun ópólitískir. Þetta hefur 
enginn orðað betur en Haukur 
pressari, einn þeirra karaktera sem 
settu svip á Reykjavík á síðustu öld 
og orðaði það svo: „Ég algjörlega 
ópólitískur en kýs alltaf Sjálfstæð-
isflokkinn.“

Er Sjálfstæðis-
fl okknum treystandi?

MMundu mig

Multidophilus Pro inniheldur fjóra milljarða af virkum 
gerlum til að viðhalda góðu jafnvægi í meltingarflórunni. 
Nutra eru gæða vítamín á betra verði.

➜ Það gengur kraftaverki 
næst að upplýsingar úr síð-
ustu PISA-könnun benda til 
þess „að nemendum virðist 
almennt líða vel í grunnskól-
um landsins“. Kennarar og 
annað starfsfólk skóla eiga 
heiður skilinn fyrir störf sín á 
erfi ðum tímum. List kennara 
er að vinna með einstakling-
ana og hópinn í senn.

STJÓRNMÁL

Bolli Héðinsson
hagfræðingur



OPIÐ mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00 / fimmtudaga 09:00 - 18:30 
föstudaga 09:00 - 19:00 / laugardaga 10:00 - 16:00 / lokað sunnudaga. www.fjardarkaup.is

178
kr./kg

958
kr./kg

KARTÖFLUR Í LAUSU
verð 178 kr./kg

MAGGI CRISPY FISH
verð áður 239 kr.

GRÍMS ÝSURÚLLUR 1KG, FROSNAR
verð áður 1.198 kr./pk.

GRÍMS FISKIBOLLUR 2KG, FROSNAR
verð áður 1.998 kr./kg

ÝSUFLÖK ROÐ OG BEINLAUS
verð áður 1.795 kr./kg

SPERGILKÁL
verð 398 kr./kg

 - Tilvalið gjafakort

FJARDARKAUP

3.-8. FEBRÚAR

FISKI
DAGAR

958
kr./pk.

1.436
kr./kg

374
kr.

PLOKKFISKUR
verð áður 1.198 kr./kg

KÖTLU RASP 300G
verð 374 kr.

ÝSUGÚLLAS 
verð áður 1.695 kr./kg

GULRÆTUR 500G, SÉRVALDAR
verð 398 kr.

OG BEINLAUS

SS
kkr./kgg

SPERGILKÁL

1.134
kr./pk.

198
kr.

1.358
kr./kg

1.598
kr./pk.

989
kr./kg

1.092
kr./pk.

RAUÐSPRETTA, FROSIN
verð 989 kr./kg

LÍNUÞORSKUR 0,8KG, FROSINN
verð 1.134 kr./pk.

LÍNUÝSA 0,8KG, FROSIN
verð 1.092 kr./pk.

398
kr./kg

398
kr./kg
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Systir okkar,

KRISTRÚN ANNA FINNSDÓTTIR
frá Ytri-Á, Ólafsfirði,

lést 29. janúar á dvalarheimilinu Hlíð, 
Akureyri.

Fyrir hönd systkinanna,
Eva Finnsdóttir.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

HRAFNHILDUR ODDNÝ  
KRISTBJÖRNSDÓTTIR
Móabarði 20, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum sunnudaginn 26. janúar. Útförin fer fram 
frá Hafnarfjarðarkirkju fimmtudaginn 6. febrúar klukkan 13.00. 

Kristín Ómarsdóttir                 Sveinbjörg Bjarnadóttir
Guðrún Yrsa Ómarsdóttir
Árni Björn Ómarsson              Borghildur Þórisdóttir
                Hrafnhildur Hugrún, Álfrún Kristín,
                          Þórir, Oddný og Þórunn.

Holland liggur að miklum hluta undir 
sjávarmáli og um aldir hafa ár og sjór 
flætt yfir landið og hollenska þjóðin átt í 
sífelldri baráttu við hafið. Hinn 3. febrúar 
1825 fórust yfir 800 manns í miklum 
flóðum þegar Norðursjórinn braut 
stíflugarða og æddi yfir landið. 

Flóðið hafði átt sér mjög langan 
aðdraganda en miklar rigningar höfðu 
verið í allri Evrópu og vatnsmiklar árnar 
flæddu loks yfir bakka sína þennan dag. 
Miklir stormar höfðu einnig geisað og 
voru þegar komin skörð í gegnblauta 
stíflugarðana. Tunglstaða var einnig 
slæm aðfaranótt flóðadagsins og þegar 

storminn herti enn frekar gaf fyrsta 
stíflan sig suður af bænum Vollenhove. Í 
kjölfarið brustu stíflurnar ein af annarri. 
Allir sem vettlingi gátu valdið tóku þátt í 
björgunarstörfum og var fólk sem misst 
hafði heimili sín flutt til borgarinnar 
Steenwijk þar sem íbúum fjölgaði um 
1.600 manns á nokkrum dögum. Í byrjun 
mars hafði vatnið sjatnað og fólk gat 
byrjað að endurreisa heimili sín og stíflu-
garðana.

Enn þann dag í dag verjast Hollending-
ar hafinu en síðasta mannskæða flóðið 
varð 1953 þegar 1.835 manns fórust í 
suðurhluta Hollands.

ÞETTA GERÐIST 3. FEBRÚAR 1825

800 farast í fl óðum í Hollandi

MERKISATBURÐIR
1488 Bartholomeu Dias og áhöfn hans sigla fyrir Góðrarvonar-
höfða, fyrstir Evrópubúa.
1505 Víkurkirkja í Reykjavík vígð af Stefáni Jónssyni Skálholts-
biskupi.

1517 Tyrkjaveldi nær Kaíró á 
sitt vald.
1637 Túlípanaæðið í Hollandi 
hrynur með þeim afleiðing-
um að þúsundir túlípana-
spekúlanta missa aleiguna.
1815 Fyrsta ostabúið tekur til 
starfa í Sviss.
1917 Bandaríkin rifta stjórn-
málasambandi við Þýskaland.
1930 Útvegsbanki Íslands 
tekur við af Íslandsbanka 
hinum eldri.
1944 Hótel Ísland við Aðal-
stræti í Reykjavík brennur til 
kaldra kola. Einn maður ferst í 
brunanum.

1959 Dagurinn þegar tónlistin dó: rokkstjörnurnar Buddy 
Holly, Ritchie Valens og The Big Bopper farast í flugslysi.
1990 Þjóðarsáttin undirrituð.
1991 Fárviðri gengur yfir Ísland og verður mikið eignatjón. 
Sterkasta vindhviða sem mælst hefur á Íslandi, 237 km/klst., 
mælist í Vestmannaeyjum.

„Ég fékk þessa hugmynd þegar ég 
bjó úti í Skotlandi fyrir um tíu árum 
síðan og hef lengi ætlað að klára 
þessa þýðingu. Nú lét ég verða af því,“ 
segir Sölvi Björn Sigurðsson spurður 
um tildrög þess að hann þýddi ljóða-
bálkinn Tam o’Shanter eftir Roberts 
Burns, sem nú er kominn út hjá Gall-
erýi Brumm. 

Robert Burns er þjóðskáld Skota 
og ljóð hans eru mjög skosk, skapaði 
það vandamál við þýðinguna? „Hann 
blandar oft saman ensku og skosku 
sem var og er þjóðtunga þeirra Skota. 
Oft orti hann reyndar bara á skosku 
þannig að það er ekki alltaf hlaupið 
að því að skilja skáldið, en ég var með 
ágæta fræðilega útgáfu á verkum hans 
þar sem voru glósur og skýringar og 
þurfti að lesa dálítið stíft til að komast 
í gegnum það.“

Robert Burns var fæddur 1759, tala 
ljóð hans til nútímans? „Já, mér finnst 
það. Hann er mjög skemmtilegt skáld, 
fyndinn og tímalaus. Sérstaklega 
skemmtilegur, auðvitað, fyrir þá sem 
hafa einhver tengsl við Skotland, því 

skoskur kúltúr, landslag og matur er 
svo ríkt. Svo ekki sé nú minnst á ævin-
týrin og tungumálið.“ Bjóst þú lengi í 
Skotlandi? „Fyrst bjó ég þar í eitt og 
hálft ár og seinna í nokkra mánuði og 
hef alltaf verið þar með annan fótinn 
síðan, reyni að heimsækja Edinborg 
eins oft og ég get.“ 

Var Tam o‘Shanter, sem bálkurinn 
fjallar um, raunveruleg persóna? „Nei, 
ég held að hann sé skálduð persóna, en 
Burns byggir ljóðið á prósafrásögn 
annars manns og gerir það auðvitað  
með sínum hætti. Sagan fjallar um 
ósköp venjulegan bóndadreng sem fer 
á markaðinn og tefst á kránni á leið-
inni heim. Konan hans bíður, ekki par 
sátt, eftir honum heima en hann leggur 
ekki af stað heim fyrr en hann er búinn 
að drekka sig fullan og lendir í mikl-
um ógöngum og óförum á heimleið-
inni. Hann álpast inn í kirkju á norna-
nóttina sjálfa og hittir þar fyrir nornir, 
drýsla og djöfla sem eru að dansi og 
skemmtun. Hann verður svo heillaður 
að hann gerir vart við sig og þar með 
hefst mikill eltingaleikur. Það má alveg 

lesa þetta sem existensíalíska lýsingu á 
ástandi mannsins og það er mikið kjöt 
á beinunum í þessu kvæði.“

Bókin er gefin út af Gallerýi 
Brumm, hvað er það? „Það er lítið gall-
erý og forlag sem hóf sinn rekstur í 
skottinu á Land Rover og framdi gjörn-
inga uppi á fjöllum. Ég stóð fyrir þessu 
en það hafa ýmsir listamenn verið við-
loðandi gallerýið þótt það hafi svo sem 
ekki látið mikið að sér kveða.“

Þú sendir í haust frá þér mikið stór-
virki, Stangveiðar á Íslandi og Íslenska 
vatnabók, var ljóðagerðin og þýðing-
arnar nokkurs konar hvíld frá því? „Já, 
eiginlega, ég var bara að draga andann 
eftir þá útgáfu og notaði þýðinguna til 
að koma mér niður á jörðina í haust.“

Og hvar geta áhugasamir orðið 
sér úti um Tam o‘Shanter? „Ég er nú 
ekki búinn að dreifa henni í bókabúð-
ir ennþá, en það er á stefnuskránni 
að koma henni allavega í búðir í mið-
bænum. Þangað til geta þeir sem 
áhugasamir eru sent mér skilaboð á 
Facebook  og tryggt sér eintak.“ 

   fridrikab@frettabladid.is           

Drukkinn bóndadrengur 
lendir í ógöngum
Ljóðabálkurinn Tam o’Shanter eft ir Robert Burns er kominn út í íslenskri þýðingu 
Sölva Björns Sigurðssonar. Burns hefði orðið 255 ára gamall 25. janúar en Sölvi segir 
ljóðabálkinn skemmtilegan, fyndinn og tímalausan.

Í SKOTAPILSI
 Sölvi bjó í 
Skotlandi 
um tíma og 
heillaðist af 
landi, þjóð og 
tungumáli. 
MYND/HERMANN 

KARLSSON

Á djasskvöldi KEX Hostel annað 
kvöld kemur fram kvartett 
franska saxófónleikarans Daniels 
Beaussier. Kvartettinn skipa auk 
hans þeir Andrés Þór Gunnlaugs-
son á gítar, Róbert Þórhallsson 
á bassa og Matthías Hemstock á 
trommur.

 Daniel Beaussier er starf-
andi hljóðfæraleikari í París þar 
sem hann vinnur með ýmsum 
þekktum tónlistarmönnum og 
rekur eigin tónlistarskóla. Daniel 
hefur verið gestakennari við Tón-
listarskóla FÍH undanfarna daga 

og eftir hlé á tónleikunum munu 
nokkrir nemendur úr skólanum stíga á stokk með hljóm-
sveitinni. Tónlistin hefst kl. 20.30 og stendur í u.þ.b. 2 klst. 
með hléi. Sem fyrr er aðgangur ókeypis

Kvartett Daniels 
Beaussier leikur á KEX

DANIEL BEAUSSIER



LISTAVERK Í TRÉ OG GRJÓTI
Jón Adólf Steinólfsson listamaður kynnir feril sinn í hörðum efnum 
á handverkskaffi í Gerðubergi á miðvikudagskvöld kl. 20. Jón Adólf 
hefur lengi unnið listaverk sín í tré en fyrir nokkrum árum ákvað 
hann að taka nýrri áskorun og gera listaverk í grjót. Aðgangur er 

ókeypis.

Hjónin Vigdís Linda og Adrian 
Jack standa fyrir ókeypis nám-
skeiðum í heilsumatargerð. 

Hugmyndin að heilsunámskeiðinu 
varð til eftir að Adrian breytti um lífs-
stíl fyrir fimm árum en hann var þá 
orðinn 134 kíló, með sykursýki og of 
háan blóðþrýsting og tók daglega lyf. 
Með breyttum lífsstíl náði hann af sér 
fimmtíu kílóum og er laus við öll lyfin.

„Við erum á „vegan“ mataræði, sem 
sagt grænmetisætur sem sneiða hjá 
eggjum og mjólkurvörum, og á nám-
skeiðunum fær fólk fræðslu um það 
mataræði,“ útskýrir Vigdís Linda. 
Námskeiðið verður haldið einu sinni í 
viku næstu sex vikur. 

„Við byggjum námskeiðið upp á 
fyrirlestrum og fræðslu og Adrian 
miðlar sinni reynslu. Í lok hvers fyrir-
lesturs er gefið smakk af heilsurétti 
og ég sendi uppskriftirnar út á alla 
þátttakendur. Námskeiðið endar svo á 
matreiðslukennslu þar sem við eldum 
öll saman mismunandi heilsurétti.“

Vigdís og Adrian hafa haldið heilsu-
matreiðslunámskeiðin síðustu fimm 
ár. Það eru þó ekki einu námskeiðin 
sem þau hafa staðið fyrir. 

„Þegar kreppan skall á settum við 
saman ýmiss konar ókeypis námskeið, 
svo sem prjónanámskeið, tungumála-
námskeið og ýmislegt fleira. Okkur 
langaði einfaldlega að hjálpa til í þjóð-
félaginu,“ segir Vigdís.

Námskeiðið hefst miðvikudaginn 5. 
febrúar klukkan 20.10 í Loftsalnum, 
Hólshrauni 3. Skráning í síma 867-1640 
eða á vigdislinda@hotmail.com

Aðgangur er ókeypis.

PAPRIKUKASJÚ-OSTUR

1 bolli paprika, skorin í bita
1 bolli kasjúhnetur
3 msk. gerflögur
1 3/4 tsk. salt
2 tsk. laukduft
1/4 tsk. hvítlauksduft
1 tsk. paprikuduft
1/2 msk. maizenamjöl

2 msk. sítrónusafi
2 bollar kalt vatn

Paprikan er soðin í einum bolla af 
vatni við hæsta hita, þar til hún er 
orðin mjúk. Á meðan paprikan sýður 
er allt annað innihald sett í blandara 
og blandað þar til orðið mjúkt. Paprik-
unni er síðan hellt út í ásamt soðinu 
og blandað vel saman við. Síðan er 
blöndunni hellt í pott og látið sjóða þar 
til orðið þykkt. Mikilvægt er að hræra 
stanslaust í á meðan til að koma í veg 
fyrir að kekkir myndist. Sett í skál og 
látið kólna. Geymist í ísskáp í viku eða 
lengur. Gott út á kex og brauð. 

LAUS VIÐ 50 KÍLÓ
MATREIÐSLUNÁMSKEIÐ  Vigdís Linda og Adrian Jack aðhyllast „vegan“ 
mataræði og gerbreyttu lífsstíl sínum fyrir nokkrum árum. Þau halda ókeypis 
námskeið þar sem þau miðla reynslu sinni og kenna heilsumatargerð.

PAPRIKUKASJÚ-OST-
UR Adrian og Vigdís 
Linda kenna „vegan“ 
matreiðslu á ókeypis 
námskeiðum. Nám-
skeiðið hefst 5. febrúar 
og fer skráning fram á 
vigdislinda@hotmail.
com

ÓKEYPIS NÁMSKEIÐ Adrian léttist um 50 kíló eftir að hann breytti um lífsstíl. Á 
námskeiðunum miðlar hann af reynslu sinni og kennir heilsumatargerð.
 MYND/VALLI

Bíldshöfði 12 · 110 Rvk · 5771515 · skorri.is

Veldu öruggt start með TUDOR.



FÓLK|HEIMILI

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

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

Flestir erlendir ferðamenn hafa 
áhuga á að kaupa íslenskt hand-
verk og hönnun og meirihluti 

þeirra myndi nýta smáforrit (app) til 
að finna slíkar vörur ef það væri í boði. 
Þessum niðurstöðum kemst Margrét 
Rós Einarsdóttir að í lokaverkefni sínu í 
alþjóðaviðskiptum sem hún lauk frá Há-
skólanum á Bifröst. Viðfangsefni loka-
verkefnisins var markaðssetning hand-
verks og hönnunar með hjálp nýjustu 
net- og snjallsímatækni og um leið að 
kanna hvort markaðssetning í gegnum 
smáforrit gæti aukið sýnileika eða sölu 
á handverki og hönnun í dreifðum 
byggðum til erlendra ferðamanna. 
Hún segir ljóst að Íslendingar eigi ört 
vaxandi auðlind í skapandi greinum 
sem huga þurfi mjög vel að. „Það er 
nauðsynlegt að skoða hvaða leiðir eru 
mögulegar til að koma þessum auð-
lindum betur á framfæri, sérstaklega 
með tilliti til vaxandi ferðamannaversl-
unar. Það hefur varla farið fram hjá 
fólki að tækninýjungum í net- og snjall-
símatækni fleygir óðum fram og spilar 
núorðið mjög stórt hlutverk í daglegu 
lífi fólks. Meirihluti ferðamanna á snjall-
síma og fimmtungur þeirra á spjald-
tölvu. Ferðamenn nota tækin yfirleitt á 
ferðalögum og í auknum mæli til að fá 
rafræna ferðaleiðsögn.“

Ein lausnin að mati Margrétar Rósar 
er að þróa einfalt og notendavænt smá-
forrit sem ætlað er erlendum ferða-
mönnum sem vilja kaupa íslenska 
hönnun. „Það myndi hjálpa þeim mikið 
að finna þær vörur sem þeir hafa áhuga 
á um leið og þeir ferðast um landið. 
Það yrði svo í höndum stofnana og 
samtaka greinarinnar að halda utan um 
forritið og koma því á framfæri. Raunar 
tel ég að opinberir aðilar ættu að hafa 
forystu um slíkt verkefni enda eru 
skapandi greinar orðnar ein af fjórum 
máttarstólpum atvinnulífsins. Með slík-
um stuðningi væri hægt að þróa einfalt 
og notendavænt smáforrit þar sem ís-
lenskum hönnuðum gæfist kostur á að 
koma vörum sínum betur á fram-
færi.“

Að hennar mati virðast 
söluaðilar hönnunar og 
handverks hér á landi ekki 
hafa nýtt sér nógu vel þau 
tækifæri sem liggja í erlendri 
ferðamannaverslun. „Það 
kom mér til dæmis á óvart að 
aðeins rétt rúmur helmingur 
seljenda heldur úti heimasíðu 
til að kynna vörur sínar. Samfara 
byltingu í snjallsímatækni hefur 
samspil kaupanda og seljanda 
gjörbreyst. Neytendur ætlast til 
þess að geta nálgast upplýsingar 
hvar og hvenær sem er en mikil 
aukning er á sölu í gegnum snjallsíma 
og spjaldtölvur.“ Hönnuður og sölu-
aðilar í greininni verði því að taka 
fullan þátt í upplýsingaþróun og net-
væðingu til að auka samkeppnishæfni 
atvinnugreinarinnar. 

„Þeir þurfa að gera sér grein fyrir 
því að samvinnu allra þarf til að þetta 
verði að veruleika. Flestir hönn-
uðir eru einyrkjar og með smáfor-
riti væri hægt að mynda vettvang 
fyrir alla sem eru að selja íslenskt 
handverk til að koma sér betur á 
framfæri með litlum sem engum 
tilkostnaði.“
 ■ starri@365.is

TÆKIFÆRI FYRIR 
ÍSLENSKA HÖNNUN
HÖNNUN Í SÍMANN  Stór hluti erlendra ferðamanna sem koma hingað á 
snjallsíma og spjaldtölvu. Það skapar mörg tækifæri fyrir íslenska hönnuði.

SPENNANDI TÍMAR „Það er nauðsynlegt að skoða hvaða leiðir eru mögu-
legar til að koma þessum auðlindum betur á framfæri,“ segir Margrét Rós 
Einarsdóttir.  MYND/VILHELM

EFTIRSÓTT HÖNNUN Erlendir ferðamenn hafa mikinn áhuga á 
íslenskri hönnun. MYND/KAUPFÉLAGIÐ

VIFTUR
Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur, græn gata

Verð frá 
7990

viftur.is

Bíldshöfða 18  -  110 Reykjavík  -  sími: 557 9510  -  www.patti.is

Opið virka daga kl. 10-18
                  laugard. 11-16

AFSLÁTTUR AF 
VÖLDUM VÖRUM 

   Rúm           
 frá 99.000
 

Tungusófar frá 125.900 kr
Hornsófar frá 129.900 kr
Sófasett frá 199.900 kr

Sjónvarpskápur          
       55.900
 

Skenkur           
     77.000

   Sjónvarpsskápar         
           frá 33.500
         

Barskápur          
     89.000

VÖLDUM VÖRUM 

Vín  sófasett 3+1+1  verð 290.320 áður 362.900

Mósel hornsófi   verð 287.900 áður 359.900

70%Allt að Á

SÍÐUSTU DAGAR 
ÚTSÖLUNNAR



FASTEIGNIR.IS
3. FEBRÚAR 20145. TBL.

Fasteignamiðstöðin, 
Hlíða smára 17, hefur til sölu 
fasteignina að Aðalstræti 31 
á Patreksfirði. Þar er rekið 
Hótel Ráðagerði.

Hótel Ráðagerði er í myndar-
legu 373,5 fm húsi á tveimur  
hæðum auk kjallara. Húsið 
hefur verið gert upp að mestu 
síðastliðin ár.

Í húsinu eru 10 herbergi, 7 
baðherbergi, stofur, eldhús  
og geymslurými. Á fyrstu 
hæð hússins er möguleiki á 
að bæta við þremur herbergj-
um og baðherbergjum. Húsið 
er í dag í útleigu og nýtt undir 
ferðaþjónustu. Húsið er án 
efa með reisulegri húsum á 
Patreks firði. Það stendur hátt 
og þaðan er stórkostlegt út-
sýni yfir allan fjörðinn. Eign 
sem vert er að skoða og gefur 
ýmsa möguleika.

Hótel á Patreksfirði

Hótel Ráðagerði stendur hátt og 
þaðan er fallegt útsýni yfir allan 

Patreksfjörð.

Elín Viðarsdóttir Lögg. fasteignasali 

 Njörvasund 17 

elin@fasteignasalan.is           Sími: 695 8905 

Vantar 
eignir á skrá 

Frítt 
verðmat 

Rúmgóð 3ja herbergja, 75,8 fm  Sér inng. Þvottahús innan íbúðar  

2 mjög rúmgóð svefnherbergi  Geymsla nýtt í dag sem 3ja svefn-
herbergi (með glugga)  

Opið hús mánudaginn 3. febrúar kl. 17:30-18:00 
22,3m 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 13:00 til 13:30

85,3 m2 3ja herb. íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi fyrir 63 ára og eldri. Skiptist 
í hol, rúmgott baðh. með sturtu, tvö 
svefnh., stofu, eldh. og geymslu. Öll 
sameign og lóð frágengin og vel 
viðhaldið. Íbúðinni fylgir sameiginl.
setustofa, eldhús, salerni. og  
þvottahús með vélum. V. 35,5 m.

96,6 m2, 4ra herbergja endaíbúð með 
sérinngangi og stórri timburverönd 
á jarðhæð við Klapparhlíð 7 í 
Mosfellsbæ. Eignin skiptist í þrjú 
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, 
þvottahús, eldhús og stofu. Frábær 
staðsetning í vinsælu hverfi í Mos-
fellsbæ. V. 29,5 m.

Hæðargarður 33, íbúð 308 - 108 Reykjavík  

Klapparhlíð 7 - 270 Mosfellsbær  

Mjög rúmgóð og falleg 132,9 m2, 4ra 
herbergja endaíbúð á 3.hæð, ásamt 
bílastæði í bílakjallara í 4ra hæða 
lyftuhúsi við Vindakór 9-11 í Kópavogi. 
þrjú mjög rúmgóð herbergi og fallegt 
útsýni. V. 33,9 m.

Vindakór 9-11 - 203 Kópavogur 

Falleg og rúmgóð 158 m2, 5 her-
bergja íbúð með sérinngangi á 2. 
hæð við Engjavelli 1 í Hafnarfirði. 
Íbúðin skiptist í fjögur svefnherbergi, 
eldhús, stofu, borðstofu, forstofu, 
þvottahús, geymslu, baðherbergi og 
gestasalerni(óinnréttað). Gott skipulag. 
Fallegar innréttingar og gólfefni.  
V. 32,9 m.

Engjavellir 1 - 221 Hafnarfjörður 

Falleg 2ja herbergja íbúð á 2. hæð, 
ásamt bílskúr samtals 96 m2 við Reykás 
31 í Reykjavík. Eignin er skráð 96 m2, 
þar af íbúð 64,9 m2, geymsla 7,9 m2 og 
bílskúr 23,2 m2. Glæsilegt úsýni er frá 
íbúðinni. Tvennar svalir. V. 23,6 m.

Vel skipulagt 225,6 m2 parhús á pöllum 
við Grænatún 2 í Kópavogi. Garður með 
verönd til suðurs og rúmgóður bílskúr. 
Gott skipulag. 5 svefnherbergi. Um er 
að ræða fallegt fjölskylduhús í góðu 
hverfi. Stutt er í alla þjónustu og skóla. 
V. 44,6 m.

Reykás 31 - 110 Reykjavík  

Grænatún 2 - 200 Kópavogur  Glæsilegt 211,8 m2 einbýlshús á einni 
hæð í byggingu á fallegri jaðarlóð við 
Stórakrika 23 í Mosfellsbæ. Húsið er 
ca. tilbúið til innréttinga í dag og selst 
í núverandi ástandi. Húsið skiptist í 
forstofu, stofu, eldhús, sér þvottahús, 
svefnherbergisgang með fjórum 
svefnherbergjum, stóru baðherberi, 
gestasalerni, stóru þvottahúsi og 
rúmgóðum bílskúr með geymslu.  
V. 53,5 m.

Stórikriki 23 - 270 Mosfellsbær  

Hellisgata 21 - 220 Haf. 

 
80,7 m2 3ja herb. íbúð á 2. hæð í tvíbýlishúsi. 
Íbúðin varð fyrir vatnstjóni og þarfnast 
lagfæringa, s.s. gólf, veggir og innréttingar 
og fl. Hentar vel fyrir laghenta. V. 14,9 m.

Hraunbær 52 - 110 Reykjavík  

 
52,7 m2, 2ja herbergja íbúð á jarðhæð/
kjallara við Hraunbæ 52 í Reykjavík. Eignin 
er skráð 52,7 m2, þar af íbúð 51,1 m2 og 
geymsla 1,6 m2. V. 13,5 m

Þorláksgeisli 3 - 113 Reykjavík 

 
Mjög rúmgóð og falleg 127,1 m2, 4ra 
herbergja endaíbúð á efstu hæð í 4ra hæða 
lyftuhúsi , ásamt bílastæði í bílakjallara við 
Þorláksgeisla 3 í Grafarholti. V. 35,9 m

Viðarrimi 65 - 112 Reykjavík

 
Fallegt og vel skipulagt 145,4 m2 einbýlishús 
á einni hæð með bílskúr í litlum botnlanga.  
Húsið skiptist í rúmgóða stofu, glæsilegt 
eldhús með borðkrók, forstofu, sjónvarp-
shol, svefnherbergisgang, 3 svefnherbergi, 
baðherbergi, bílskúr og þvottahús. V. 46,9 m.

OPIÐ HÚS

Mánudag

Nýtt á skrá
Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá Nýtt á skrá

Laus strax
Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax
Laus strax

Laus strax

Laus strax
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Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur

Finndu okkur á Facebook



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

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

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

LÆKJASMÁRI - KÓP. 4RA HERBERGJA.
- Mjög falleg og björt 103,6 fm. íbúð á 3. hæð.
- Rúmgóð stofa. Þrjú svefnherbergi.
- Yfirbyggðar svalir til vesturs, flísalagðar.
- Góð aðkoma.  Góð staðsetning. Stutt í þjónustu.

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.

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.

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.

ÁLFTAHÓLAR – RVK. 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.

BRÁVALLAGATA. TVÆR ÍBÚÐIR.
Vel skipulögð 4ra herbergja 85,4 fm. íbúð á 2. hæð í fjórbýlis-
húsi auk sér um 40 fm. 2ja herbergja nýinnréttaðrar íbúðar
í risi hússins. Skjólgóðar svalir til suðurs út af barnaherbergi
stærri íbúðar. Auðvelt að breyta annarri stofu í herbergi. 
Nýlegir þakgluggar eru á risíbúð.

BÁSBRYGGJA- REYKJAVÍK.
- Glæsileg 100,0 fm. íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýlishúsi.
- Frábær staðsetning við sjávarkambinn.  30,8 fm. bílskúr.
- Opið eldhús. Rúmgóð stofa. 2 herbergi.
- Sjávarútsýni af svölum. Þvottaherb. innan íbúðar.

KÓPAVOGSBRAUT- NEÐRI SÉRHÆÐ.
- Glæsileg 134,0 fm. neðri sérhæð í nýlegu fjórbýlishúsi.
- Hvítar háglansinnréttingar í eldhúsi og baðherbergi.
- Skjólgóð suðurverönd. Sjávarútsýni úr stofu og af verönd.
- Húsið klætt með flísum. Harðviðarútihurðir og gluggar.

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.

BOÐAÞING- KÓPAVOGI.
- Mjög góð 87,2 fm. íbúð á 2. hæð í nýju fjölbýlishúsi.
- Vandaðar innréttingar. Granít borðplötur og sólbekkir.
- Eign í fallegu umhverfi við Elliðavatn. Stutt í golf og sund.
- Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning.                                      

34,0 millj. 75,0 millj.

69,5 millj.25,9 millj.

39,9 millj. 65,0 millj.

36,9 millj.

36,9 millj.

12,9 millj.

28,0 millj.

MELHÆÐ

Melhæð- Garðabæ
Glæsilegt 467,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innb. 85,0 fm. bílskúr á góðum stað í grónu hverfI. 6 svefnh. og glæsi-
legar stórar stofur með arni. Sólskáli með heitum potti. Sjónvarpsstofa með útgengi á svalir til suðurs. Húsið hefur verið endur-
nýjað að innan, m.a. öll baðherbergi þess, fataherbergi, fataskápar, granítborðplötur í eldhúsi og gluggakistum o.fl.  Stór og
gróin lóð með hellulagðri innkeyrslu og stéttum. Skjólgóð viðarverönd til suðurs. 5 bílastæði fyrir framan húsið. Verð 109,0 millj.

4RA- 6 HERBERGJA

2JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

SÉRBÝLI

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. Mikil sameign
og þjónusta er í húsinu. 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 fót-
snyrtingu o.fl. Húsið að utan er í góðu ástandi og
sameign er öll til fyrirmyndar.

Verð 26,9 millj.VV

Hvassaleiti 58
Frábærlega staðsett 195,5 fermetra einbýlishús
á 895,0 fermetra lóð við opið svæði með útsýni
að Heiðmörkinni og yfir golfvöllinn GKG.

Húsið hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum
árum og hús að utan, gluggar og þak eru nýlega
máluð. 

Eldhúsinnrétting var endurnýjuð fyrir um 10 árum.

Samliggjandi bjartar stofur. 

Fjögur herbergi.

Gróin lóð með hellulögðum stéttum og veröndum. 

Efstilundur - Garðabæ 

HESTHAMRAR

Hesthamrar – Reykjavík
Glæsilegt og afar vel skipulagt 181,5 fm. einbýlishús á einni hæð að meðt. 31,6 fm. innb.bílskúr. Húsið er allt í mjög góðu
ástandi að innan og utan og lóðin er falleg, skjólsæl og afgirt með verönd til suðurs og nýlega hellulagðri innkeyrslu og stéttum
fyrir framan hús með hitalögnum undir.  Að innan er húsið allt innréttað með ljósum viði og loft eru öll tekin upp og klædd með
aski.  Innfelld lýsing er í öllum loftum. Allar innréttingar, hurðir og fataskápar í húsinu eru úr aski. Verð 59,9 millj.

Höfum fengið í einkasölu stórglæsilegt og 
algjörlega endurnýjað um 300 fermetra steinsteypt einbýlishús 

á þremur hæðum á mjög góðum stað í Þingholtunum. 
Bílskúr. Stór afgirt lóð með veröndum og heitum potti.

Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur
Th. Jónsson lögg. fasteignasali.



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.  Þrjár
samliggjandi stofur. Fimm herbergi. Skjólgóð verönd til suðurs.

75,0 millj.

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 sem tengist eldhúsi og stofu á
skemmtilegan hátt. Arinn í stofu. Garðstofa. Fjögur herbergi. Eignin hefur fengið gott
viðhald í gegnum árin og er í mjög góðu ástandi. Þak hefur verið yfirfarið og málað.
Þakkanntar eru úr harðviði. Nýleg útidyrahurð. Laus fljótlega.

VATNSSTÍGVV UR. GLÆSILEG EIGN Í MIÐBÆ RVK.
Glæsileg og vönduð 188,5 fm. 4ra - 5 herbergja íbúð á 3. hæð, efstu hæð, að 
meðtalinni 12,7 fm. sér geymslu í kjallara í nýlegu lyftuhúsi. Stæði í bílahúsi í kjallara.
Mikil lofthæð er í íbúðinni og mikils útsýnis nýtur 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 fataherb.

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

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

LINNETSSTÍGUR – HAFNARFIRÐI. „PENTHOUSE.
Stórglæsileg og óvenju vönduð 157,4 fm penthouse íbúð ásamt tveimur sér 
stæðum í bílageymslu í nýlegu frábærlega staðsettu lyftuhúsi í hjarta miðbæjar
Hafnarfjarðar. Eignin er byggð árið 2005 og hefur aldrei verið búið í eigninni. Inn-
réttingar eru í hæsta gæðaflokki. Gegnheilt parket. Hjónasvíta með baðherbergi og 
fataherbergi inn af. Stórar stofur, útgengi út á mjög stórar svalir.71,0 millj. 65,0 millj.VERÐTILBOÐ

Einarsnes- Reykjavík
Glæsilegt 180,8 fm raðhús á tveimur hæðum að meðtöldum 22,7 fm bílskúr á frábærum útsýnisstað í Skerjafirði. Mikils útsýnis
nýtur frá eigninni yfir sjóinn og til vesturs. Rúmgóðar og bjartar stofur með stórum gluggum. Fjögur herbergi. Eignin hefur verið
talsvert mikið endurnýjuð m.a. húsið allt klætt að utan með álklæðningu sumarið 2012, þak var endurnýjað (járn og pappi) árið 
2003 og sett var nýtt parket á neðri hæð hússins árið 2004. Frábær staðsetning rétt við Háskóla Íslands. Verð 57,5 millj.

Mýrarás - Reykjavík
Mjög fallegt 255,7 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 46,5 fm. tvöföldum bílskúr í Seláshverfi. Byggt var við suðvestur-
hlið hússins fyrir nokkrum árum síðan. Ofan á þaki viðbyggingar er útsýnisverönd /svalir.  Nýlegar innréttingar eru í eldhúsi. Stórar
stofur með arni og mikilli lofthæð. 5 herbergi. 2 baðherbergi. Falleg afgirt lóð með veröndum og lýsingu. Verð 69,9 millj.

MÝRARÁS EINARSNES

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA- 6 HERBERGJA

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00
Falleg 131,6 fm.  6 herbergja íbúð á 2. hæð á
þessum eftirsótta stað í vesturbænum. Samliggj-
andi stofu með útgangi á stórar svalir til suðurs.
Fjögur herbergi. Rúmgott hol. Húsið er nýlega við-
gert og málað að utan. Lokaður bakgarður, tilvalið
fyrir barnafólk.

Verð 37,9 millj. 
Íbúð merkt 0301. Eiríkur á bjöllu.
Verið velkomin.

Fálkagata 28- Reykjavík.  6 herbergja íbúð.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00
124,7 fm. björt og afar vel skipulögð 4ra herbergja
íbúð á 2. hæð í góðu og nýviðgerðu fjölbýlishúsi
í Fossvogi auk 20,9 fermetra bílskúrs. Rúmgóðar
stofur með útgangi á skjólsælar svalir til suðurs.
Þrjú herbergi. Sér þvottaherbergi er innan íbúðar.
Húsið er nýlega viðgert og málað að utan. Gler í 
suðurhlið hússins er nýtt.  Útsýni yfir Fossvoginn,
að Bláfjöllum, Reykjanesi og víðar.  Virkilega falleg
eign á frábærum stað í Fossvoginum.

Verð 41,9 millj.
Íbúð merkt 0201. Sigurjón og Mattína á bjöllu.
Verið velkomin.

Geitland 6 – Reykjavík. 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00
Glæsileg 78,1 fm. 2ja herbergja íbúð á jarðhæð
með sér 40,0 fm. verönd með skjólveggjum til suð-
vesturs í litlu fjölbýlishúsi í Árbænum. Íbúðin hefur
verið mjög mikið endurnýjuð, m.a. baðherbergi,
gólfefni, innihurðir, eldhúsinnrétting og tæki o.fl.
Björt stofa. Rúmgott svefnherbergi. Sér þvottaher-
bergi er innan íbúðarinnar. 

Verð 24,9 millj.
Íbúð merkt 0301. Eiríkur á bjöllu.
Verið velkomin.

Skógarás 2- Reykjavík. 2ja herbergja íbúð með sér verönd.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00
Falleg 165,9 fm. 5 herbergja, efri sérhæð með
frábæru sjávarútsýni og ca. 50 fermetra þakgarði
auk 22,4 fermetra bílskúrs með mikilli lofthæð, á
sunnanverðu Kársnesinu í Kópavogi. Eldhús með
nýlegum innréttingum. Rúmgóð stofa með frábæru 
útsýni. Þrjú herbergi. Útgangur á þakgarð úr hjóna-
herbergi. Baðherbergi nýlega endurnýjað. Tvær sér
geymslur. Stutt í skóla, leikskóla og aðra þjónustu.

Verð 39,9 millj.
Íbúð merkt 0204. Sigrún á bjöllu.
Verið velkomin.

Þinghólsbraut 21F- Kópavogi. 5 herbergja íbúð með þakgarði.

OPIN HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

 BRÁVALLAGATA 22 
- 2.HÆÐ.  

Falleg og björt 88,2 fm íbúð á 2.hæð í virðulega steinhúsi með suður svölum 
við þessa eftirsóttu götu í Vesturbæ Reykjavíkur.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 3.febrúar milli kl. 17:00 og 18:00  
V. 34,4 m. 3494

 BISKUPSGATA 37  
- NÝLEGT RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ

Mjög glæsil. og vandað 168,9 fm raðh. á einni hæð m.bílskúr. Stórt stofa og 
ca 55 fm verönd með skjólveggjumi. Þrjú svefnh.  loft er tekin upp og tveir 
þakgluggar gefa góða birtu í miðrýmið. Stutt er í útivistaparadís og má þar 
nefna Reynisvatn og ýmsar gönguleiðir þar í kring. Eignin verður sýnd mánu-
daginn 3.febrúar milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 51 m. 3540

 AUSTURGERÐI 7 - KÓP. 
- EINBÝLISHÚS Á FRÁB. STAÐ. 

Vel skipulagt 132,2 fm einbýlishús á stórri lóð í grónu hverfi. Húsið skiptist í 
forstofugang, geymslu, þvottaherbergi, hol, eldhús með borðkrók, búr, stofa, 
sjónvarpshol ( hægt að innrétta þar fjórða herbergið), hjónaherbergi, baðher-
bergi og tvö herbergi.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 3.febrúar milli kl. 17:15 og 17:45 37,0 3532 

 BARMAHLÍÐ 37 
- NEÐRI SÉRHÆÐ

Mjög glæsileg og ný standsett ca 111 fm  neðri sérhæð á þessum vinsæla 
stað í hlíðum Reykjavíkur. Rúmgott, fallegt og nýtt eldhús, björt og falleg stofa 
með gluggum á tvo vegu. Baðherbergi einnig ný standsett með flísum, innrétt- 
ingu og sturtu. Íbúðin er með nýjum gólfefnum og ný máluð. Eignin verður 
sýnd mánudaginn 3.febrúar milli kl.17:30 og 18:00 V. 35,9 m. 3529 

 SKAFTAHLÍÐ 16 
- SIGVALDABLOKKIN

Falleg 4ra - 5. herbergja 113 fm íbúð á 1.hæð í fallegu fjölbýlishúsi. Parket á 
gólfum og svefnherb. gangur með þremur herb. Tvennar svalir og einungis 
ein íb. á hverjum stigapalli. Fráb. staðsetn. Eignin verður sýnd mánudaginn 
3.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 36,9 m. 3338

 LOGASALIR 14 
- LAUST STRAX.

Glæsilegt 279,9 fm einbýli m. tvöf. bílskúr og geysmlulofti. Húsið er mjög 
vel staðsett innst botnlanga. Aðkoma er góð. Hellul. bílaplan með góðum 
bílastæðum. Glæsil. lóð falleg og er með hellul. verönd, tjörn, skjólveggjum, 
grasflöt og fjölbreyttum trjágróðri. Eignin verður sýnd mánudaginn 3.febrúar 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 69,5 m. 3047

 LJÓSAVÍK 52 
ÍBÚÐ 0201 TVÆR ÍBÚÐIR OG BÍLSKÚR.

Einstaklega góð 4ra herbergja 115 fm íbúð á 2.hæð (jarðhæð til suðurs) í fall-
egu litlu fjölbýli ásamt sér “stúdíóíbúð” á jarðhæð og góðum 51,9 fm bílskúr. 
Fallegar innréttingar. Rúmgóð stofa. Nýlega endurnýjað vandað baðherbergi.  
Fallegt útsýni til norðurs. Afgirt timburverönd til suðurs. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 3.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,9 m. 2494

 GRUNDARHÚS 3 
- HÆÐ OG RIS. 

Falleg mjög vel skipulögð 126,3 fm endaíbúð á tveimur hæðum á einstaklega 
góðum stað í Grafarvoginum. Örstutt í skóla, sundlaug, íþróttasvæði o.fl.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 4.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  3549

 KLEIFARSEL 25 
- PARHÚS MEÐ BÍLSKÚR. 

Sjarmerandi ca190 fm parh. á tveimur hæðum með góðum bílskúr. Húsið er 
staðs.t í barnvænu og rólegu umhverfi og aðeins í nokkra mín. göngufæri frá 
Seljaskóla. Tvær stofur, fimm svefnh. og rúmg. suður svalir. Suðurverönd. 
Garður er fallegur í rækt.   Eignin verður sýnd þriðjudaginn 4.febrúar milli kl. 
17:30 og kl. 18:00. V. 41,5 m. 3496

 HRAUNTEIGUR 20 
- HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR - LAUS STRAX

(OPIÐ HÚS BORÐI ÞRIÐJUDAG)Björt og vel skipulögð 136 fm efri hæð auk 
22 fm bílskúr, samtals 158 fm. Tvær stórar stofur og þrjú góð svefnherbergi. 
Auðvelt að bæta við fjórða herbergi úr stofu. Endurnýjað eldhús. Laus við 
kaupsamning. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 4.febrúar 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 37 m. 3488

 EIKJUVOGUR 11 
- EINBÝLI- LAUST. 

Vel skipul. 194,5 fm einbýli á einni hæð m. innb. 32 fm bílskúr. Að auki er ca 135 
fm óskráð rými í kj. m. ágætri lofh. og sérinng. Í eigninni eru fjögur svefnherb., 
tvær stofur og sólskáli. Stór og fallegur garður. Eignin er laus til afhendingar.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 4.febrúar milli kl. 17:30 og kl. 18:00.  
V. 54,9 m. 3073

 LOGAFOLD 83 
-EINBÝLISHÚS. 

Glæsilegt 329 fm einbýlishús með innb. 46,9 fm tvöföldum bílskúr. Efri hæð:  
Innbyggður bílskúr, forstofa, snyrting, hol, eldhús með borðkrók, stofa og er 
að auki herbergi undir súð. Neðri hæð: Hol, hjónaherb. með klæðaherbergi, 
baðherbergi, geymsla, sjónvarpshol, þvottaherbergi, innra hol, tvö herbergi, 
baðherbergi og geymsla. Fallegt og vel staðsett hús með útsýni.   3505 
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 EINBÝLI

Grundargerði 29 - einbýlishús. 
 Mikið endurnýjað og vel staðsett 174,1 fm einbýlishús 
sem eru tvær hæðir og hluti í kjallara. Fallegur garður 
með verönd og heitum potti. Sérbílastæði á lóð. Frábær 
staðsetning.   3475 

Norðurtún - Álftanesi
Vandað einlyft einbýlishús með um 64 fm bílskúr. 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 

Austurgerði - tvær íbúðir
Einbýlis/tvíbýli.  Húsið er í eigu sömu fjöldskyldu og selt í 
einu lagi en er skráð sem tveir eignarhlutar. Möguleiki er 
að taka lán á hvor eignarhlutann. Húsið er skv. teikning- 
um byggt sem einbýlishús . Húsið stendur á fallegum 
útsýnisstað. Lóðinni hallar til austurs. Á efri hæðinni er 
3ja-4ra herbergja hæð auk bílskúrs en á neðri hæðinni er 
3ja herbergja íbúð auk geymslurýmis. V. 63 m. 2249 

Lindarsel 9 - Glæsilegt 2ja hæða einbýli. 
Frábærl.staðsett og rúmg. 353,6 fm einbýli með fallegu 
útsýni yfir borgina. Innb. bílsk, ca 100 fm 3ja herb. aukaíb. 
með sér inng. og frístand. sólhýsi í garðinum m. heitum 
potti. Garður til suðurs. Sunnan við húsið er grænt svæði.  
V. 64,7 m. 3019 

Heiðarlundur 18 - einbýli með tvöf.bílsk.
 Fallegt mjög vel skipul. steinsteypt 185,3 fm einb. á einni 
hæð m.51,3 fm tvöf. bílskúr. Mjög vel um gengið og vel 
viðhaldið hús á fráb. stað. Leiksvæði. 4 svefnherb. tvær 
stofur. Góður ræktaður garður með trágróðri og hellul. 
verönd.  V. 50,9 m. 3513

 PARHÚS/RAÐHÚS

Fagrihjalli 82 - fallegt parhús. 
 5 - 6 herbergja raðhús á tveim hæðum ásamt risi og in-
nbyggðum bílskúr. Húsið skiptist í tvær hæðir og ris.  
1. hæð, anddyri, tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvotta-
hús og sjónvarpshol (möguleiki að breyta í svefnher-
bergi). 2. hæð, stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi og 
tvö svefnherbergi.  V. 45,9 m. 3503

Grundarás 19 - raðhús m.tvöf. bílsk.
Fallegt og vel viðhaldið endaraðhús á þremur pöllum 
ásamt sérstæðum tvöföldum bílskúr. Fallegt útsýni er 
yfir borgina. Fjölskylduvæn staðsetning, stutt í skóla, 
sundlaug og íþróttastarf.  V. 55,9 m. 3477 

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 svefnher-
bergi og baðherbergi. Í kjallara er ca 33 fm geymsla. 
Fallegt hús við þessa einstöku götu í Þingholtunum.    
V. 39,9 m. 3127

Freyjubrunnur 2. endaraðhús 
228 fm endaraðhús á tveimur hæðum m.innb.bílskúr á 
mjög góðum útsýnisstað í Úlfarsárdalnum. Nær fullbúið 
hús með vönduðum innréttingum og parketi og flísum 
á gólfi. 3 stór svefnherbergi, fataherbergi, baðherb. 
og gestsnyrting. Stórar svalir. Húsið er laust strax og 
sölumenn sýna.   3535 

Vesturberg 157 - Útsýnisraðhús
Mjög snyrtilegt og vel um gengið ca 185 fm endaraðhús 
á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Bjartar stofur 
með arni og útgangi út á verönd með skjólveggjum. Mjög 
stórar svalir og glæsilegt útsýni er yfir höfuðborgina af 
efri hæðinni.   3531 

 4RA-6 HERBERGJA

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

Lindasmári - 7-8 herbergja 
7-8 herbergja íbúð á tveimur hæðum (hæð og ris). Á neðri 
hæðinni er n.k. forstofa, hol, þrjú svefnherbergi, tvær 
stofur, eldhús, þvottahús og baðherbergi. Í risinu er hol, 
tvö svefnherbergi og gluggalaust herbergi sem er með 
loftræsingu. Innaf því er geymsla.  V. 43,5 m. 3498 

 3JA HERBERGJA. 

Lækjasmári 4  - 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 m. 3493 

Flyðrugrandi - sér inngangur
3ja herbergja falleg í 87 fm búð með sér inngangi (beint 
aðgengi) og stórum suðursvölum. Íbúðin skiptist í 
forstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofu.  
3533 

Trönuhjalli góð 3ja herbergja.
Falleg og vel skipulögð ca 80 fm íbúð á jarðhæð í góðu 
húsi í suðurhlíðum Kópavogs. Tvö góð svefnherb. Parket 
og flísar. Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús á 
hæðinni. Góð afgirt timburverönd til suðurs.  
Möguleiki að yfirtaka hagst. lán. V. 25,2 millj. 3547 

Einivellir 7 - íbúð 0405 - Laus 
Eignin verður sýnd þriðjudag 4.feb. milli kl. 17:15 – 17:45
Íbúð 0405 er 3ja herbergja 87,2 fm íbúð á 4.hæð í góðu 
lyftuhúsi . Sérinngangur af svalagangi. Góðar eikarinn- 
réttingar, parket. Sérþvottahús innan íbúðarinnar. Fínt 
útsýni. Laus strax, sölumenn sýna.  V. 21,5 m. 3526 

Tröllakór 2-4 íbúð 04-04
Glæsileg og vel skipulögð 113,1 fm 3ja herbergja íbúð á 
4. hæð (efstu) í nýlegu lyftuhúsi við Tröllakór í Kópavogi. 
Stæði í bílageymslu fylgir auk þess sem sér inngangur er 
af svölum. Þá er fallegt útsýni úr íbúðinni. Granít sólbekk- 
ir og granít borðlpötur í eldhús- og á baði. Innbyggður 
ískápur og uppþvottavél geta fylgt með.  V. 29,9 m. 3495 

 SUMARBÚST. 

Asparskógar í landi Svarfhóls í Svínadal.
Fallegur fullbúinn 44,5 fm sumarbústaður á einstökum 
stað í landi Svarfhóls í Svínadal í einungis 30-40 mín 
fjarlægð frá Höfuðborginni. Heitur rafmagnsnuddpottur , 
góðar timburverandir og mjög gott útsýni. Mikil trjárækt- 
un á lóðinni og skjólgóð leikflöt.  V. 12,0 m. 3552 

 ATVINNUHÚSN.

Klettháls 1 - glæsilegt skrifstofuhúsn.
Mjög vandað og glæsilegt 237,5 fm skrifstofuhúsnæði á 
2. hæð (efstu) í nýlegu og fallegu húsnæði við Klettháls í 
Reykjavík. Lyfta er í húsnæði sem og sameiginlegar svalir 
til suðurs. Sameign er mjög snyrtileg og flísalögð. Eignin 
er glæsilega innréttuð og fylgja allar innréttingar með 
húsnæðinu. Húsið stendur á frábærum útsýnisstað með 
fallegri borgar, fjalla og sjávarsýn. V. 54,9 m. 3262

Hrólfsskálamelur - Nýjar glæsilegar íbúðir 

Reynir  
Björnsson
Sími 895-832

Hilmar Þór  
Hafsteinsson
Sími 824-9098

Nýjar glæsilegar íbúðir við Hrólfsskálamel. Húsið er hannað af 
T.ark ehf og byggt af Stólpum ehf. Bílakjallari er undir húsinu og 
fylgir stæði hverri íbúð. Einstakur staður.  Þægindi og öryggi eru 
lykilorðin í hönnun íbúðanna. Fáar, vel skipulagðar íbúðir eru í 
hverjum stigagangi og fáir um hverja lyftu.  
Til afhendingar í ágúst 2014

OPIÐ HÚS

Þrið
judag

Erum með kaupendur af einbýlis og raðhúsum í Fossvoginum.  
Staðgreiðsla í boði.  

Upplýsingar gefur Kjartan Hallgeirsson í síma 824-9093 

Er með kaupanda að einbýli, raðhúsi og sérhæðum í Vesturbæ Rvk.  
Staðgreiðsla í boði.  

Upplýsingar gefur Sverrir Kristinsson 

Eignir óskast



Einstaklega glæsilegt  einbýlishús  þar sem hönnun og skipulag er í 
sérflokki. Óviðjafnanlegt útsýni er af efri hæðinni yfir Snæfellsjökull, 
Esjuna og Garðabæ. 

Í húsinu er fimm svefnherbergi , sjónvarpssstofa (sýnt sem tvö svefnherbergi á teikningum), stofa 
með arni, borðstofa, salerni, tvö baðherbergi, þvottaherbergi, garðskáli með heitum potti, bílskúr 
og geymslur, allt með fyrsta flokks innréttingum og gólfefnum, náttúruflísar, flísar og  parket.  Stein 
á borðum í eldhúsi og hjónabaðherbergi.  

Húsið er staðsett í rólegu og fallegu umhverfi, þar sem stutt er á golfvöllinn og í náttúruna.
 
Uppl. Sigríður söluf, gsm: 699 4610

Hrísholt 2
210 Garðabæ

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Stærð: 366,9 fm Bílskúr EinbýlishúsHerbergi: 8Verð: 89.000.000
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Fasteignasalan Bær  Ögurhvarfi 6  203 Kópavogur  Sími 512 3400  Fax 517 6345  www.fasteignasalan.is

Rekagrandi 7 - 107 Reykjavík
Vel skipulögð og mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð í litlu 
fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Nýlokið er miklum 
fram kvæmdum á ytra byrði hússins. Hverfið er sér stak-
lega barnvænt, stutt í Grandaskóla, leikskólann Gull-
borg og á KR-svæðið. 
Verð 37.9 millj.
Uppl. veitir Björn Þorfinnsson, sölufulltrúi, 
sími 618 8864 eða bjorn@fasteignasalan.is

Þingvað 9 - 110 Reykjavík
Fallegt og vandað einbýlishús, 252,2 fm með bílskúr.
Allar innréttingar og frágangur utan húss sem innan er 
fyrsta flokks. Fjögur rúmgóð svefnherbergi og tvö bað-
herbergi. Stór stofa og eldhús.
Laust við kaupsamning.
Tilboða er óskað.
Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson lögg.fast.sali  
sími 864 80 90 eða snorri@fasteignasalan.is

Glæsivellir 15 – 270 Grindavík
161,5 fm einbýlishús + 45,1 fm bílskúr, 4 svefnherb., 2 
bað herb. 40 fm sólpallur og heitur pottur. Einbýli á frá-
bærum stað í Vallahverfinu. Sérlega glæsileg eign.
Verð 40 millj. 
Skoða skipti á minni eign í Grindavík eða Hafnarfirði.

Uppl. veitir Einar Pálsson, sölufulltrúi, 
sími 696 4490 eða einar@fasteignasalan.is

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Fagleg og persónuleg þjónusta

Páll Guðjónsson Björn Þorfinnsson Hafsteinn Þorvaldsson Guðbergur Guðbergsson Eggert Ólafsson Auður Kristinsdóttir Hannes SampstedLóa SveinsdóttirSnorri Sigurfinnsson

Rúnar S. Gíslason hdl Einar PálssonElín ViðarsdóttirKristín B. GarðarsdóttirÓskar TraustassonSighvatur Lárusson

Ágúst Valsson

Hannes HaraldssonJósep Grímsson Snorri SigurðarsonSigrún B. Ólafsdóttir

Lækjasmári - 201 Kópavogi
Góð 3ja herbergja íbúð á sjöundu hæð við Lækjasmáran 
í Kópavogi á með yfirbyggðum suðvestur svölum og 
stæði í bílskýli.

Verð 34 millj.

Uppl. veitir Guðbergur Guðbergsson, lögg. fast.sali, 
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Unubakki Þorlákshöfn – Atvinnuhúsnæði
Til sölu eða leigu 4 snyrtileg 109 fm iðnaðarbil ásamt 
34 fm millilofti í þremur þeirra í nýju atvinnuhúsnæði. 
T.d. tilvalið fyrir bátaeigendur. Mögulegt er að selja hvert 
bil fyrir sig eða allt húsið í einu, samtals tæplega 550 
fm. Góð lofthæð, 7 metrar þar sem hún er hæst. Inn-
keyrsluhurðarnar eru 4,5x4,0 m., rafmagnsknúnar.
Uppl. veitir Jósep Grímsson, sölufulltrúi 
sími 863 1126 eða josep@fasteignasalan.is

Hvassaleiti 28 - 108 Reykjavík
Glæsilega 4ra herb. 138 fm íbúð ásamt bílskúr. Eignin er 
mjög vel umgengin. Stór stofa ca 70 fm. Möguleiki á að 
bæta við 2 herbergjum. Útsýni til vesturs. Upprunaleg 
eldhúsinnrétting. Parket. Skrifstofuherb. í sameign. 
Geymsla í sameign. Bílskúr 20,7 fm. 
Verð 34.9 millj.
Uppl. veitir Lóa Sveinsdóttir, sölufulltrúi,
sími 698 87 33 eða loa@fasteignasalan.is

Kambsvegur 28 - 104 Reykjavík
- 205.6 fm einbýli á tveim hæðum
- 51.4 fm bílskúr
- 4 herbergi
- Sólpallur með heitum potti
Eign sem er á besta stað á Höfuðborgarsvæðinu
Verð 54.9 millj.
Uppl. veitir Ágúst  Valsson, sölufulltrúi, 
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Fjárfestar
Skemmtistaður/veitingahús i miðbæ Reykjavíkur
Sér innréttað atvinnuhúsnæði með 10 ára tryggum 
leigusamningi

Fyrirtæki til sölu m.a. 
Heildsala/smásala þekkt skóvörumerki
Heildsala hönnunarvörur
Heildsala fiskinet
Vefverslun með fatnað fyrir ófrískar konur.

Fyrirtæki óskast
Heildsala allt að 200 miljónir í veltu.
Bifreiðaverstæði: 50% eignarhlutur kemur til greina.

Skráið ykkur á forgangslista: kbc.is
Upplýsingar gefur fyrirtækjaráðgjafinn   
Óskar Thorberg í síma 659 2555, 512 3428,  
eða oskar@fasteignasalan.is

AUÐVELD KAUP
Bilið á 11.900.000.-

Útborgun 2.500.000.-
Lán frá lánastofnun 9.400.000.-

Greiðslubyrði á mánuði u.þ.b. 50.000.-
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Fasteignasali Sölustjóri Fasteignasali Sölufulltrúi Fasteignasali FasteignasaliSölufulltrúi SölufulltrúiSölufulltrúiSölufulltrúi FasteignasaliSölufulltrúi Sölufulltrúi Sölufulltrúi FasteignasaliFasteignasali Sölufulltrúi

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

NÝBYGGING

Stærð: 97,8 fm 

SELD

04,6 fm



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. 

Verð frá 27 millj.

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

Skipalón 10-14 - Hf.
Íbúðir fyrir 50 ára og eldri.

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

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

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

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

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

g g j

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

Norðurtún 9 - Einbýli - Garðabæ. (Álftanesi)
Opið hús þriðjud. 4.febrúar frá kl. 17:30 - 18
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 staðsetning í hrauninu.
Jaðarlóð, í göngufæri við lækinn, miðbæinn, skóla og fleira. Myndir
á netinu. Verðtilboð. Upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri  gsm.
893 2233.

Hliðarbyggð - Garðabær - 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.

Klausturhvammur - Hafnarfjörður - Raðhús 
Hraunhamar kynnir mjög fallegt tvílyft raðhús með innbyggðum
bílskúr samtals 214 fm. 4 svefnherbergi. Rúmgóðar stofur, arinn.
Nýlegt eldhús. Hellulagt bílaplan. Góð staðsetning.
Hagstætt verð 43,5 millj.

Hraunás  - Garðabær - Einbýli 
Glæsilegt vel staðsett einbýlishús á frábærum útsýnisstað í 
Ásahverfi í Garðabæ. Húsið er skráð samkvæmt fmr 302,9 fm á

g ý ý

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.

Linnetstígur 2 - Hafnarfjörður - Lúxus íbúð
Glæsileg 157,4 fm. lúxus íbúð á efstu hæð á þessum frábæra stað
í hjarta Hafnarfjarðar. Eigninni fylgja einnig tvö stæði í bílageymslu.
Eignin er glæsilega innréttuð með sérsmíðuðum innréttingum,
tækjum og vönduðum gólfefnum. Eignin 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.

Engjavellir - Hf. -  5-6 herb. íbúð.
Sérlega falleg 5-6 herbergja íbúð á annarri hæð í sexbýli vel stað-
sett í Vallarhverfinu í Hafnarfirði. Íbúðin er 158 fm, sérinngangur. 

g g gj ý

4 svefnherbergi, stór stofa, möguleiki að bæta við herb. Sérlega
fallegt eldhús með granítplötu á borðum. Þetta er falleg eign sem
hentar vel fyrir stórar fjölskyldur. Tvennar svalir. Laus strax. Verð
32,9 millj.

Einihlíð - Hafnarfjörður
Glæsilegt tæplega 300 fermetra einbýli á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr á frábærum útsýnisstað innst í botlanga við
grænnt svæði í Mosahlíðinni í Hafnarfirði. Um er að ræða mjög
snyrtilega eign með glæsilegri lóð, steyptu bílaplani sólpöllum og
tilheyrandi. Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsilegur garður. 
Frábær staðsetning. Verð 62 millj.

Einivellir 7 - Hf.-  3ja  -  Laus strax. 
Falleg 87,2 fm þriggja herbergja  íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi, tvö sve-
fnherbergi. Stofa og eldhús í einu rými, lyfta í húsinu, gott aðgengi.
Falleg íbúð sem vert er að skoða. Laus strax. Verð 21,5 millj.

Þrastarás - Hafnarfjörður - 3ja með 
sérinngang
Nýkomin í einkasölu sérlega skemmtileg 95 fm. 3ja herbergja íbúð
á efri hæð í litlu 2ja hæða fjölbýli á útsýnisstað efst í Áslandinu.

ý g g j gj

Tvö góð svefnherbergi og auk þess gluggalaus geymsla (herb.)
innan íbúðar. Góðar innréttingar. Sér inngangur. Laus fljótlega.
Verð 25,9 millj.

• Fallegar 3ja til 4ra herbergja.
• Sér stæði í bílageymslu.
• Lyfta.
• Innréttingar og skápar frá Parka.
• Fallegt útsýni.
• Tvennar svalir í stærri íbúðunum.

• Byggingaraðili er Fjarðarmót.
• Hús klædd að utan með áli.
• Ál-tré gluggar.
• Lítið viðhald.
• Gott aðgengi.
• Aðgangur að 55 fm samkomusal.

OPIÐ HÚS
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Við erum við símann

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

Páll Þórólfsson
sölufulltrúi
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson
sölufulltrúi 
Sími: 775 1515

Lára Björg Björnsdóttir
sölufulltrúi
Sími: 841 2333

Gunnar S. Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 899 5856

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
fasteignasali

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

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

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 1485

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð

Tjarnarstígur 170701  SeSeS lstlstjarjarnarnn neses

Verð  74,0 millj. , j, j

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

Halldór Ingi Andrésson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 4210

Fallegt rúmlega 900 fm skrifstofuhúsnæði til sölu

Húsnæðið er með mikilli lofthæð og öflugu 

loftræstikerfi

Sérinngangur

Laust fljótlega

Skútuvogur
104 Reykjavík

Verð  110 millj. j

GlæG silegt steypt einbnbýliýlýl shúús aað sð tærðð 2ð 227,727,9 f9 fmmGlæG silegt steyptt einbinbbýliýlýl shús s as a

FalFallega innréttað

EigEignanarlóð

Tvöfaldurdd  bílskúr

Til sölu glæsilegur 872,1 fm  veislusalur 

Frábær staðsetning í miðbænum

Góð aðkoma

Hallveigastígur
101 Reykjavík

Verð  89,0 millj., j

20320  KópavogurParhús í Austurkór

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515Austurkór 82 – 250 fm  59,9 millj.

Austurkór 84 og 86 – 160 fm  49,5 millj.

Fallegt raðhús 182.9 fm

Fjögur svefnherbergi

Verönd bæði til suðurs og norðurs

Frábær staðsetning

Bílskúr

Fallegt raðhús 182 9

Jörfalind 20101 KóKKóKópavpavpavavoguoguoguogurrr

Verð  53,9 millj. , j, j

Glæsilegt parhús

Stórbrotið útsýni

Mikil lofthæð

Austurkór 
82 - 86

SELD

Borgartún

105 Reykjavíky j

TILBOÐ

GlæGlæGlæGlæG silsilegtegtegt sk sksk skrifrifrr fifstosstostototofffuhfuhfuhfuhuhuhuhuhuhuhuhuhúúsnúsnúsnúsnúsnúsnúsnús æðiæðiæðæðæðæðæðæ  á  á á jajarjarjararrarararrðhðhæðhæðhæðhæððhæðhæððð oðð oð oð oog 2gg 2g 2g 2g 2. hh. hæðææ

FalFalalFalleglegleglegaar ar a inniinninnnnnnn rérérétrététététtinnnngargargargarargargg og o og ogg g gó gógógógg ðð lð lð lð lðð ooftoftoftofto hæðhæðhæðhæðhæðæð
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NNægNægNææg bí bíílasaslasll tæðtæðtææ iii

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.isos u @ a sími: 897 0634

Fallegt 200 fm einbýli

Glæsilegur útsýnisstaður

Fjögur svefnherbergi

Stór timburverönd með 

heitum potti

Markarflöt
210 Garðabær

Verð  63,9 millj., j

Glæsilegt tveggja hæða hús

Fjögur svefnherbergi

Gott flæði á milli stofa og eldhúss

Mikið útsýni

Frábær staðsetning

Gnitakór
203 Kópavogur

Verð  88,9 millj. , j
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4ra herbergja í lyftuhúsi

Vandaðar innréttingar

Yfirbyggðar svalir

Útsýni

Stæði í bílageymslu

Álfkonuhvarf
203 Kópavogur

Verð  32,9 millj. , j

3ja herbergja, 1.hæð

Stærð 60,4 fm

ca. 30 fm. bílskúr, ósamþykktur

Góð staðsetning

Laugarnesvegur
105 Reykjavík

Verð  22,7 millj. , j

FalF leg 111,9 m²
Sér inngangur
Afmörkuð lóð
Eldhúsið fallegt opið rými

Mosabarð rishæð 5.herb.
220 Hafnarfjörðrður

VerðVerðVerðVerðrðVer    29292229,0,00,0 mmmmmmmililililililili ljljljljljljljj.. ...

, j

Reiðvað
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Verð  39,7 millj. 
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Glæsilegt verslunar/skrifstofu/lagerhúsnæði

Eftirsótt staðsetning

Einstök eign með mikilli lofthæð

Svalir í suð-austur

Grandagarður
101 Reykjavík

TILBOÐ

Vönduð og ný  2ja herbergja 102 fm íbúð

Glæsilegt útsýni til vesturs

Rúmgóð stofa og svefnherbergi

Laus strax

Hrólfsskálamelur
170 Seltjarnarnes

Verð  39,5 millj. 

Björt og falleg sérhæð alls 142 fm

Vel skipulögð eign í góðu húsi

Tvöföld stofa, 2 svefnherbergi

Vinnuaðstaða / herb á jarðhæð

Eigninni fylgir bílskúr

Gunnarsbraut
105 Reykjavík

Verð  37,9 millj. , j

Glæsileg 117 fm 3ja herbergja íbúð

Við sjávarborðið með stórbrotnu útsýni

Gott skipulag og stór stofa

Stæði í bílageymslu

Strandvegur
210 Garðabær

Verð  44,9 millj. , j

234 fm einbýli
Fallegt sjávarútsýni
Eign sem hefur fengið
gott viðhald
Möguleiki á aukaíbúð

Tjarnarstígur 170 Seltjarnarnes

Verð  64,5 millj. 
170 Seltjarnarnes

Verð  54,9 millj. 

Fallegt raðhús samtals 164,9 fm
Endurnýjað eldhús
Bílskúr
Fallegur gróinn garður
Frábær staðsetning

Skeiðarvogur

111041041011040400010041000 RRRRR kjkjkkj íííííkkkkk1041041041041041041041040104104110010101104101010101000100010100104010000410400004041041111110111  ReRe ReRe ReR Re ReRReReeeeeee ReReeeeeeeeeeykjykjykyykykjykjyykjykykjykjyy avívíavívíavíavíavíavíavavíavívíavíavíavívívíavíavíavvívívíavívívívívíavavvvívívíívívívívvavívíívívvíííííííívíkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Verð  49,9 millj. 

g g j ý
Sunnan megin á Nesinu
Mjög gott180 fm parhús  
Allt á einni hæð

Stórglæsilegt sjávarútsýni

Tjarnarstígur

Glæsileg 130 fm íbúð ásamt stæði í bílageymslu

Stórar stofur og 3 góð svefnherbergi

Vandaðar innréttingar og viðhaldslétt hús. 

Stórbrotið útsýni

LAUS FLJÓTLEGA

Kristnibraut
113 Reykjavík

Verð 37,9 millj. , j

Góð 2ja herbergja 40,9 fm

Þriðja hæð

Mikið útsýni

Sameiginlegar suðursvalir

Baldursgata
101 Reykjavík

Verð  19,8 millj. , j

Góð 3ja herbergja

Húsi vel viðhaldið

Staðsetnig góð

Vallarbraut
300 Akranesi

Verð  15,9 millj. , j

Lækkað verð

Gott einbýlishús á tveimur hæðum
Endurnýjað eldhús og bað
Húsið hefur verið vel við haldið
Fimm svefnherbergi
Góður pallur með potti
Skipti á Reykjavíkursvæðinu

Háholt
170 Seltjarnarnes

Verð  43,0 millj. , j
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Mjög glæsilegt 335 fm einbýlishús

Tvær hæðir og innbyggður bílskúr

Möguleiki á aukaíbúð

Innst í botnlanga

Glæsilegur garður

Rituhólar
111 Reykjavík

Verð  59,9 millj. , j

Verð  49,5 millj. 

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 4. feb. 17:00 - 17:30

, j
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Logafold 90

Verð  44,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 4. feb. 17:30 - 18:00

, j

Vel skipulagt parhús

Stærð 166,1 fm

Fjögur svefnherbergi

Innnbyggðuður bbbílsl kúr

Vel skipulagt parhús

Suðurholt
222222202220220202  HaHaHaHaH H Hafnafnafnaafnafnafnaafnn rfjrffjfjfjjjrfjjrfjfjfjrf örðörðörððörðörðörðörðörðörðöörðöröröö ururururrururururr

Verð  59,5 millj. 

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 4. feb. 17:00 - 17:45

, j

201 Kópavogur

Verð  42,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Mánudag 3. feb. 17:00 - 17:30

, j

20320203 Kó KóKópavpavpavpavavavavvvvoguogogogoguoguoguoguuoguogggo rrEinstat klega falleg, fullullbúib n, n 4ra4r  heeh rberbergjja 1a 1a 36 3 fm hhæhæð.

StóStStS rar (20fm) svalir meðð frfrábæbæbæru ru útsú ýni yffir i höfh uðbbborgo gginainainanainainaa

Rúmgóðg  svefnherbergi

Sér ini ngan ngungurr

03030 papapapapapapaa oguooguoguu

Austurkór 94

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 4. feb. 17:30 - 18:00

Mosabarð 6

220222002 HaHaHafnafnafnafnarfjfjörðörðö urur22022000 HaHa Haafnafnafnafnarfjrfjrfjrfjörðörðöö urr
FalFalF leglegegt 1t 1t 1t 111,11 9 f9 f9 fmmm

SérSéSéSér innnngang nguur

Afmörkuð lóð

Eldhúsið fallegt opið rými

Nánari upplýsingar veitir

Páll Þórólfsson, Sölufulltrúi
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

VerðVerð  29,0 millj. 29,0 millj, j

Nánari upplýsingar veitir

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

Glæsileg íbúð í lyftuhúsi

Vandaðar innréttingar

Yfirbyggðar svalir

Útsýni

Stæði í bílageymslu

Álfkonuhvarf
203 Kópavogur

Verð  32,9 millj. , j

Glæsileg 76,1 fm íbúð

Efstu hæð

Mikil lofthæð

Lyftuhús

Árskógar
111 Reykjavík

Verð  29,9 millj. , j

Raðhús 97,5 fm að stærð

Hús á einni hæð

Stæði í bílakjallar fylgir

Afgirtur garður, pallur

Góð staðsetning

Hólmvað
110 Reykjavík

Verð  11,0 millj. , j

Góð 3-4 herbergja íbúð

Sér inngangur

Yfirtaka hagstæð lán 90% af söluverði

Verið endurnýjuð að hluta

Tunguvegur
260 Reykjanesbæ (Njarðvík)

Verð  12,7 millj. , j

Fjögur svefnherbergi

Bjartar stofur

Rúmgott eldhús

Bílskúr

Frábær staðsetning

Laxakvísl
110 Reykjavík

Verð  41,9 millj. , j

Falleg 133,5 fm 5 herbergja íbúð

Gott skipulag og rúmgóðar stofur

Herbergi í risi með aðgengi að baðherbergi. 

Grettisgata
105 Reykjavík

Verð  35,9 millj. , j

5. herbergja íbúð í lyftuhúsi

Rúmgóð

Vel skipulögð

Stutt í alla helstu þjónustu

Kríuhólar
111 Reykjavík

Verð  21,0 millj. , j

Falleg 4ra herbergja íbúð

Vel skipulögð, stærð 123,8 fm

Jarðhæð með hellulagðri verönd

Jöklafold
112 Reykjavík

Verð  29,9 millj. , j

180 fm penthouse-íbúð

Sér stæði í bílageymslu

60 fm þaksvalir með heitum potti

Einstakt útsýni

Vandaðar innréttingar og tæki

Drekavellir
111 Reykjavík

Verð  39,0 millj. , j

EinEinEiEinEinEininEinEE býlbýlbýbýbýbýbýlbýbýbý ishisishishishishhss ús ús úsúsúsúsús úsúúsúúú á táááááááá veiveveiveieveiveivvvveveivee murmmumummmumm  hæðummmm
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Björtusalir 19
pVandað 195 fm parhús 

á tveimur hæðum
Fallegl ar eikarinnrétting
VönVönVönVönVönduðduðð gó góg lfefefnif
4 g4 g4 g4 g4 4 g4 g4 óð óð óð óð óóð ó svesvesvesvesves fnhfnhfnhfnhhn erberberberbe ergergergergiiii
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Lækkað verð

Búseturéttur

Nánari upplýsingar veitir

Hilmar Jónasson, Sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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



Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk stakfell.is

Óskum eftir 3-4 herb. 
íbúð í lyftuhúsi, með bíla-
geymslu.

4 herb. í 103 eða 108 2-3 herb. íbúð í 101 3-4 herb. íbúð í Garðabæ

Þorrasalir - Kóp.
Íbúðir með glæsilegu útsýni til vesturs í kvöldsólina og að Esjunni. Stórar 25 fm svalir. Hægt að yfirbyggja. Eikar innréttingar frá AXIS.  
Tæki frá AEG. Göngufæri við alla þjónustu og sundlaug. Stutt í útivistarparadísir eins og Heiðmörk ofl. Stæði í bílageymslu. 
Verð frá 32.7 millj.

Norðurbakki 11A - 220 Hfj. Opið hús í dag, mánudaginn 3 febrúar kl. 17-17:30
Stórglæsileg,  rúmgóð og björt 137,2 fm. 3ja herb. útsýnisíbúð á 2. hæð í lyftuhúsi á besta stað við Norðurbakkann í Hafnarfirði.  
Óhindruð sjávarsýn og útsýni yfir miðbæ Hafnarfjarðar. Góð sameign. Sér bílastæði í bílakjallara. Örstutt göngufæri í verslanir og þjónustu 
og skemmtilegar gönguleiðir meðfram sjónum. Verð 47,9 millj. Íbúð 201. Verið velkomin

Hólaberg 14 - 111 Rvk
Opið hús í dag, mánud. 3. febrúar kl. 17-17:30. 
128,2 fm raðhús á tveimur hæðum. 5 svefnherbergi. 
Sólpallur og stór garður í vestur. Frábær staðsetning 
fyrir fjölskyldufólk í göngufæri við skóla, verslanir og 
þjónustu. Laust strax. Verð 29,9 millj.

Grænatún 2 - 200 kóp
Opið hús á morgun, þri. 4 febrúar kl. 17:30-18
Vel skipulagt fjölskylduhús á góðum stað við Foss-
vogsdalinn, Kópavogsmegin. Garður til suðurs og 
rúmgóður bílskúr. 5 svefnherbergi. Fallegt útsýni.  
Stór bílskúr. Laust við kaupsamning. Verð: 44,6 millj.

Álfaskeið - 220 Hfj. 
Glæsileg og vel við haldið einbýlishús með aukaíbúð 
og rúmgóðum bílskúr. Falleg lóð og góð staðsetning. 
Auðvelt er að breyta og opna á milli sér íbúðar á 
jarðhæð og aðalíbúðar. Verð 56,5 millj.

Engjavellir - 221 Hfj. 
Björt og falleg 5 herb. íbúð með sér inngangi og 
tvennum svölum. Eldhús er opið við stofu, þar eru 
flísar á gólfi, falleg hvít eldhúsinnrétting og granít 
borðplata. Laus strax - ekkert áhvílandi. Allar nánari 
upplýsingar á skrifstofu Stakfells í síma 535-1000

Reykás - 110 Rvk
Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð með fallegu útsýni 
yfir Rauðavatn. Svalir með útgengi á lóð. Parket og 
flísar á gólfum. Þvottahús innan íbúðar.  
Verð 21,9 millj.

Laugavegur - 101 Rvk
184,8 fm eignarlóð með byggingarrétti. Í dag stendur 
111,2 fm hús á lóðinni sem var byggt árið 1902. Sam-
kvæmt deiliskipulagi er nýtingarhlutfall 2,6 á lóðinni 
sem gerir 480 fm. Búið er að teikna fjögurra íbúða 
húsi ásamt verslunarrými og matsölustað á lóðina. 

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. 

Klapparstígur - 101 Rvk
117,6 fm íbúð á horni Klapparstígs og Lindargötu. 
50,1 fm tveggja herb. íbúð, tvö 18,3 fm stúdíóher-
bergi með eldunaraðstöðu og tvö geymslurými (12,9 
og 18 fm) sem mögulegt er að breyta í íbúðarrými. 
Rúmgóðar svalir. Verð: 34 millj.

Flyðrugrandi - 107 Rvk
Fjölskylduvæn, björt og rúmgóð íbúð í fjölbýli. Stutt í 
skóla, verslun og þjónustu. Fjögur svefnherbergi,  
opið milli eldhúss og stofu. Stórar suðursvalir.  
Verð 42,9m.

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

Skógarás - 110 Rvk
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.

Víðihlíð - 105 Rvk
Stórglæsilegt og endurn. 201,5 fm endaraðhús. 
Sérsm. innréttingar. Gegnh. parket og náttúrust. á 
gólfum. 3-4 svefnherbergi, fallegar stofur, 2 baðherb. 
Einstök staðsetning. Mögul. að yfirtaka lán að fjár-
hæð 40 millj. með 3,7% vöxtum. Verð: TILBOÐ

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 

Vatnsstígur - 101 Rvk
Vönduð 2ja herb. íbúð á 2. hæð til norðurs og suðurs. 
Íbúðin skiptist í borðstofu, setustofu, eitt svefn-
herbergi, eldhús, baðherbergi og þvottahús. Svalir 
til suðurs. Geymsla í neðri kjallara. Íbúðin skilast 
fullbúin án gólfefna.  

Vindakór – 203 kóp.
Björt 4ra herbergja endaíbúð í snyrtilegu lyftuhús-
næði. Stæði í bílageymslu. 3 svefnherbergi með 
skápum. Stæði í bílageymslu. Þvottahús innan íbúðar. 
Sér inngangur af svölum. Laus við kaupsamning. 
Verð 33,9 millj.

Austurkór - 201 kóp.
160fm nýtt endaraðhús á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr. Frábært skipulag, 3-4 svefnh. Einstakt útsýni 
og stutt í ósnortna náttúru. Afhendist fullbúið án 
gólfefna eða á öðrum stigum eftir óskum kaupanda. 
Lóð verður grófjöfnuð. Eignaskipti möguleg.

Hellisgata  - 220 Hfj.
80,7 fm. íbúð á annarri hæð í góðu húsi í Hafnarfirði. 
Íbúðin þarfnast mikilla lagfæringa, innréttingar, 
gólfefni og fleira. Frábært tækifæri fyrir laghenta. 
Verð: 14,9 millj.

Hverfisgata - 101 Rvk
Fjórar eignir við Hverfisgötu sem seljast einungis 
saman. Um er að ræða 61,2 fm. einbýlishús á tveimur 
hæðum, sér inngangur á hvora hæð, einbýlishús sem 
er 100,8 fm. og tvö hús sem eru samtals 200,2 fm. 
með þremur íbúðum. 

Miðhraun - 210 Gbæ
3383,4 fm atvinnuhúsnæði með leigusamning til 
30.09.2016.  Rýmið er innréttað sem kvikmyndaver 
og skrifstofur. Aðalinngangur er á norðurhlið og eru 
bílastæði fyrir framan húsið. Nánari upplýsingar 
veittar á skrifstofu Stakfells 535-1000 

AUSTURKÓR - 203 KÓPAVOGUR

Frá þessum fallegu húsum í Austurkór er eitt besta 
útsýnið á höfuðborgarsvæðinu. 

Aðeins 6 íbúðir í húsi. 3-4 svefnherbergi, 2 baðherbergi í öllum 
íbúðum, fataherbergi í stærri íbúðunum og tvennar svalir á efri 
hæðunum. Í húsi númer 102 fylgir bílskúr hverri íbúð.  
Húsin standa innst í Austurkór og góðar tengingar þegar til staðar 
fyrir akandi, gangandi og hjólandi.  
Húsin eru í byggingu og verða til afhendingar næsta haust. 

Hafðu samband við sölumenn í síma 535-1000 
og kynntu þér þennan spennandi kost nánar.

OPIÐ HÚS
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Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

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

Aðalheiður Karlsdóttir  
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali



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. 

Verð frá 27 millj.

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

Skipalón 10-14 - Hf. 
Íbúðir fyrir 50 ára og eldri.

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

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

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

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

 
Glitvangur - Hf. - Einbýli - Ein hæð.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr og garðhúsi samtals 245 fm. Húsið er hannað af Kjartani 
Sveinssyni, en að innan eftir Öglu Mörtu innanhússarkitekt. 
Sérsmíðaðar innréttingar. Heitur pottur í garðhúsi. Parket og granít 
á gólfum. Verðlauna garður. Vönduð fullbúin eign í sérflokki. Góð 
staðsetning í norðurbæ Hfj. Verðtilboð.

 
Norðurtún 9 - Einbýli - Garðabæ. (Álftanesi)
Opið hús þriðjud. 4.febrúar frá kl. 17:30 - 18
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 staðsetning í hrauninu. 
Jaðarlóð, í göngufæri við lækinn, miðbæinn, skóla og fleira. Myndir 
á netinu. Verðtilboð. Upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri  gsm. 
893 2233.

 
Hliðarbyggð - Garðabær - 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.

 
Klausturhvammur - Hafnarfjörður - Raðhús 
Hraunhamar kynnir mjög fallegt tvílyft raðhús með innbyggðum 
bílskúr samtals 214 fm. 4 svefnherbergi. Rúmgóðar stofur, arinn. 
Nýlegt eldhús. Hellulagt bílaplan. Góð staðsetning.  
Hagstætt verð 43,5 millj.

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

 
Linnetstígur 2 - Hafnarfjörður - Lúxus íbúð
Glæsileg 157,4 fm. lúxus íbúð á efstu hæð á þessum frábæra stað  
í hjarta Hafnarfjarðar. Eigninni fylgja einnig tvö stæði í bílageymslu. 
Eignin er glæsilega innréttuð með sérsmíðuðum innréttingum, 
tækjum og vönduðum gólfefnum. Eignin 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. 

 
Engjavellir - Hf. -  5-6 herb. íbúð.
Sérlega falleg 5-6 herbergja íbúð á annarri hæð í sexbýli vel stað-
sett í Vallarhverfinu í Hafnarfirði. Íbúðin er 158 fm, sérinngangur. 
4 svefnherbergi, stór stofa, möguleiki að bæta við herb. Sérlega 
fallegt eldhús með granítplötu á borðum. Þetta er falleg eign sem 
hentar vel fyrir stórar fjölskyldur. Tvennar svalir. Laus strax. Verð 
32,9 millj. 

 
Einihlíð - Hafnarfjörður
Glæsilegt tæplega 300 fermetra einbýli á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr á frábærum útsýnisstað innst í botlanga við 
grænnt svæði í Mosahlíðinni í Hafnarfirði. Um er að ræða mjög 
snyrtilega eign með glæsilegri lóð, steyptu bílaplani sólpöllum og 
tilheyrandi. Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsilegur garður. 
Frábær staðsetning. Verð 62 millj.

 
Einivellir 7 - Hf.-  3ja  -  Laus strax. 
Falleg 87,2 fm þriggja herbergja  íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi, tvö sve-
fnherbergi. Stofa og eldhús í einu rými, lyfta í húsinu, gott aðgengi. 
Falleg íbúð sem vert er að skoða. Laus strax. Verð 21,5 millj.

 
Þrastarás - Hafnarfjörður - 3ja með 
sérinngang
Nýkomin í einkasölu sérlega skemmtileg 95 fm. 3ja herbergja íbúð 
á efri hæð í litlu 2ja hæða fjölbýli á útsýnisstað efst í Áslandinu. 
Tvö góð svefnherbergi og auk þess gluggalaus geymsla (herb.) 
innan íbúðar. Góðar innréttingar. Sér inngangur. Laus fljótlega. 
Verð 25,9 millj.

• Fallegar 3ja til 4ra herbergja.
• Sér stæði í bílageymslu.
• Lyfta.
• Innréttingar og skápar frá Parka.
• Fallegt útsýni.
• Tvennar svalir í stærri íbúðunum.

• Byggingaraðili er Fjarðarmót.
• Hús klædd að utan með áli.
• Ál-tré gluggar.
• Lítið viðhald.
• Gott aðgengi.
• Aðgangur að 55 fm samkomusal.

OPIÐ HÚS
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Leifur Aðalsteinsson löggiltur fasteignasali        Kristín Sigurey Sigurðardóttir löggiltur fasteignasali 

Vindakór 7-9 - 203 Kópavogur

Góð og vel skipulögð 4 
herbergja 132,9 fm íbúð 
með stæði í bílageymslu 
í góðu fjölbýli með lyftu. 
V-33,9 millj. 

OPIÐ HÚS MÁNU-
DAGINN 3. FEBRÚAR 
MILLI KL. 18.00 OG 
18.30. 
SÖLUMAÐUR VERÐUR Á 
STAÐNUM.

Reykás 31 - 110 Reykjavík

Snotur og vel skipulögð 
eign í Árbænum. Íbúðin 
er 82,7 fm með tveimur 
svefnherbergjum, góðum 
svölum og útsýni yfir 
Rauðavatn. V-21,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 
3. FEBRÚAR MILLI KL. 
17.30 OG 18.00. 
SÖLUMAÐUR VERÐUR Á 
STAÐNUM.

Lundur 1 - 200 Kópavogi

LUNDUR 1 - ÍBÚÐ 501 
Stórglæsileg 144,3 fm 3 
herbergja íbúð á 5. hæð 
með frábæru útsýni í 
Lundi í Kópavogi. V-52,9 
millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 
4. FEB. MILLI KL. 18.00 
OG 18.30. 
SÖLUMAÐUR VERÐUR Á 
STAÐNUM.

Kleifakór - 203 

Sérstaklega glæsilegt 
272,6 fm, parhús á 
tveimur hæðum. Efri 
hæð: Forstofa, gangur, 
2 svefnherbergi, stofa, 
eldhús, baðherbergi, 
þvottaherbergi og bílskúr. 
Neðri hæð: Forstofa, gan-
gur, 3 svefnherbergi stofa, 
og eldhús. Fasteignin er 
skipulögð á glæsilegan 
máta. V- 68 millj.

Vesturbrún - 104 Reykjavík

Mjög glæsilegt og vel við 
haldið 248 fm einbýlishús 
ásamt lítilli einstakling-
síbúð og 31,2 fm bílskúr, 
samtals 279,2 fm. Mjög 
vandað hús í Laugarásh-
verfi. Eign sem vert er að 
skoða. 

V- 79 millj. 

Arnarheiði - 

810 Hveragerði

Mjög skemmtilegt 114 
fm raðhús á einni hæð.  
Eignin skiptist í forstofu, 
hol, 2 svefnherbergi, 
stofu, eldhús, baðherbergi 
og geymslu. Góð eign 
sem vert er að skoða. 
Áhvílandi lán frá Íbúðalá-
nasjóði að upphæð kr. 21 
millj. V-26 millj.

Úthlíð 7 - 105 Rvk

Mjög mikið endurnýjuð 
102,7 fm 3 herbergja íbúð 
á jarðhæð/kjallari í góðu 
húsi á þessum vinsæla 
stað. Endurnýjað eldhús 
og bað. V-28,5 millj. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 
4. FEBRÚAR MILLI KL. 
17.30 OG 18.00. 
SÖLUMAÐUR VERÐUR Á 
STAÐNUM.

Álfaskeið 117 - 220 Hafnarfirði

Gott einbýli með aukaíbúð 
á neðri hæð og bílskúr. 
Góður garður. Flott eign 
miðsvæðis í Hafnarfirði. 
Efri hæðin er 135,7 fm, 
aukaíbúðin er 62,9 fm. 
V-56,5 millj.  
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 
5. FEB. MILLI KL. 17.30 
OG 18.00. 
SÖLUMENN VERÐA Á 
STAÐNUM.

Ólafsgeisli 101 - 113 Reykjavík

Glæsilegt tvílyft einbýlis-
hús í rólegum botlanga 
við Ólafsgeisla í Grafar-
holti. Húsið er 232,6 
fm, íbúðin 182,9 ásamt 
geymslu og bílskúr, alls 
49,7 fm. V-68,3 millj. 
OPIÐ HÚS SUNNUD. 
9. FEB. MILLI KL. 15:00 
0G 15:30.
SÖLUMAÐUR VERÐUR Á 
STAÐNUM.

Hulduland - 108 Reykjavík

Glæsileg 96,3 fm 4 
herbergja íbúð á 2. hæð 
á þessum sívinsæla stað.
Frekari upplýsingar á 
skrifstofu. V- 29,9 millj.

Grettisgata - 101 Reykjavík

Einstaklega glæsileg 
149,5 fm íbúð á 3. hæð í 
nýuppgerðu húsi. Eignin 
er mjög vel hönnuð með 
tveimur svefnherbergjum, 
baðherbergi með 
hornbaðkari, stórri stofu 
og góðu eldhúsi í mjög 
snyrtilegu húsi. Eignin er 
öll ný standsett og máluð. 
V-52,6 millj.

Seljavegur - 101 Reykjavík

Mjög góð 119 fm íbúð 
á annari hæð í gamla 
Vesturbænum. Íbúðin 
skiptist í gang, tvö 
svefnherbergi, stofu, 
elhdús / borðstofu, og 
baðherbergi. Einnig er 
gott nýstandsett herbergi 
í kjallara, snyrting og 
sturta auk sér geymslu. 
Sameiginlegt þvottahús. 
V-33 millj.

Básbryggja - 110 Rvk.

3 herbergja 102,3 fm 
íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi í góðu fjölbýli. 

Anddyri, stofa, eldhús, 
tvö svefnherbergi, þvotta-
herbergi, baðherbergi og 
geymsla. Útgengt úr stofu 
á timburverönd. Góð íbúð 
en þarfnast standsetnin-
gar. V-26,9 millj.

Seilugrandi - 107 Reykjavík

Góð 2 herbergja íbúð á 
jarðhæð með sér inngangi 
ásamt stæði í bílageyms-
lu. Íbúðin er skráð 
samkvæmt FMR. 56,2 fm 
og stæði í bílageymslu 
er skráð 30,9 fm samtals 
87,1 fm.

V-21,9 miilj.

Gerðarbrunnur - 113 Reykjavík

Mjög vel staðsett 
parhúsalóð og teikningar. 
Lóðin er við Gerðarbrunn 
12-14 í Úlfarsárdal. Húsin 
eru 271 fm á þremur 
hæðum. Húsið er teiknað 
og samþykkt miðað við 
einingar.

Búið er að kaupa alla 
glugga og gler. 

 V-30 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. 

Nánari upplýsingar 
veitir Daði Hafþórsson 
dadi@101.is

Drangahraun 1b - 220 Hafafnarfirði

Vel staðstett atvinnuhús-
næði við Drangahraun 
1b í Hafnarfirði.  Eignin 
skiptist í þrjá matshluta 
sem eru 765 fm , 357 fm 
og 255 fm eða alls 1377 
fm. V-137 millj. 

Brautarholt - 105 Reykjavík

Stórglæsilegt 550 fm 
skrifstofuhúsnæði að 
Brautarholti 10-14 á 3. 
hæð.  Eignin er öll hin 
glæsilegasta með miklum 
möguleikum. Hentar vel 
undir margvíslega starf-
semi.  Í rýminu er gott 
eldhús ásamt snyrtingum. 
Húsnæðið er laust strax 
til afhendingar. Óskað er 
eftir tilboði í leigu.

Vegna aukinnar eftirspurnar vantar allar gerðir eigna á skrá.
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Sími 512 4900 
landmark.is

Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn
Eyland
Löggiltur

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur

fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

KÓPAVOGSBRÚN 1  -  200 KÓP.
- Glæsilegar 4-5 herbergja íbúðir í nýju fjórbýli ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.
- Íbúðirnar skilast fu llbúnar án gólfefna.Vandaðar innréttingar frá INN-X
- Frábær staðsetning í suðurhlíðum vesturbæ 
  Kópavogs.  Stutt í skóla og alla þjónustu
- Fjórar íbúðir sem eru 130,2  – 139,9 fm.
V. 44,9 - 47,9 millj.

JÖTUNSALIR – 201 KÓP - LAUS FLJÓTLEGA
- Falleg og mjög snyrtileg 4ra herbergja, 124,1 fm íbúð á 3. Hæð.
- Lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu.  
- Vel við haldið hús á frábærum stað í Salahverfinu í Kópavogi

V. 37,6 millj.

BIRKIDALUR – 230 RBÆR - FRÁBÆRT VERÐ
- Fallegt 240 fm einbýlishús á einni hæð í nýju hverfi í innri Njarðvík í Reykjanesbæ. 
- Í húsinu eru 4 svefnherbergi, 2 stofur og 2 baðherbergi.  
- Verönd og heitur pottur.

V. 33,9 millj.

KAMBASEL 29 – 109 RVK.
Virkilega björt og falleg 73,1 fm. 2ja herb. íbúð
Sérgarður afgirtur sem snýr til suðurs
Sér þvottahús og stór geymsla.

V. 18,9 millj.
Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON
sölufulltrúi. Sími 892 1931

KIRKJUSTÉTT - 113 RVK
- Rúmgóð 95 fm 3ja herb á jarðhæð
- Stæði í bílgeymslu
- Suðurverönd
- AFHENT FLJÓTT. 
V. 29.5.- millj.

AUSTURKÓR 53   203 KÓP - FRÁBÆRT VERÐ!
- 180 fm raðhús á einni hæð.
- 3 eða 4 svefnherbergi stór stofa.
- Húsin eru afhent rúmlega fokheld að innan og fullbúin að utan.
- Möguleiki á að fá húsin lengra komin

Miðjuhús V.  35.9 millj.
Endahús V.  37.4 millj.

VATNSENDABLETTUR DIMMA
EINSTAKLEGA GLÆSILEGT 300.6 FM EINBÝLISHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM Á BESTA STAÐ Í ÞESSARI 
NÁTTÚRUPARADÍS ALVEG NIÐUR VIÐ BAKKA ELLIÐAVATNS MEÐ STÓRKOSTLEGU ÚTSÝNI YFIR 
VATNIÐ OG FJALLAGARÐANNA. MIKIL LOFTHÆÐ OG FALLEG HÖNNUN GERIR ÞETTA HÚS MJÖG 
BJART OG SKEMMTILEGT. EKKERT HEFUR VERIÐ TIL SPARAÐ Í INNRÉTTINGUM OG TÆKJUM. 
PANTIÐ TÍMA Í SKOÐUN BENEDIKT SÝNIR EIGNINA S: 661 7788.

V. 109 millj.

FRÁBÆRT VERÐ

SUÐURHLÍÐAR KÓP

FRÁBÆRT VERÐ

LAUS FLJÓTLEGA

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Aðeins  1 hús eftir



Ellert       661 1121  
                         Löggiltur fasteignasali 
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                           Viðskiptafræðingur 

 

Aðalsteinn      690 2323 Katrín      570 4800Sveinbjörn       892 2916
                                                       Löggiltur fasteignasali 

Halldór      693 2916 Hafrún      570 4800

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

  Traust þjónusta í 30 ár

VERÐ:  29,8 millj.    

asteignas lala   GGrenFa  2. hhæðð 1 10808 R R kvk.    

  

n ásásvegur 13     0      gi lmlii.iisísí imi: 570 4800

Fallegt 226 fm parhús með innbyggð- 
um, góðum bílskúr. Fimm rúmgóð 
svefnherbergi og stór og björt stofa með 
suðurverönd. Eldhús með hvítum innrétt- 
ingum, opið inn í stofu. Stórt og gott 
flísalagt baðherbergi. Risloft með góðu 
útsýni. LAUS STRAX. 

Góð 158 fm fimm herbergja íbúð með 
sérinngangi á 2. hæð. Björt stofa með 
suðursvölum. Fallegt eldhús, opið inn 
í stofu. Fjögur svefnherbergi. Flísalagt 
baðherbergi. Þvottahús innan eignar. 
Norðursvalir frá hjónaherbergi. Parket og 
flísar á gólfum. LAUS STRAX. 

Falleg og rúmgóð 4ra herbergja endaíbúð 
á 3. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri 
bílageymslu. Eldhús opið í stofu með 
hvítri innréttingu. Stór og björt stofa með 
suðursvölum. Þrjú svefnherbergi. Þvotta- 
hús. Flísalagt baðherbergi með baðkari. 

Mjög góð 4ra herbergja endaíbúð á 
2. hæð með aukaherbergi í kjallara. 
Góð innrétting í eldhúsi. Rúmgóð stofa. 
Borðstofa (notuð sem herbergi í dag). 
Tvö svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi. 
Aukaherbergi í kjallara með aðgangi að 
snyrtingu. Áhv. ÍLS lán 22 millj. 

Falleg 3ja herb. 92 fm endaíbúð á 1. 
hæð með sérinngangi og sérsólpalli til 
suðvesturs. Tvö svefnherbergi. Björt stofa 
með timburpalli til suðvestur. Eldhús 
með hvítum innréttingum. Flísalagt 
baðherbergi. Góð eign á vinsælum stað. 
LAUS STRAX. 

Vorum að fá í sölu 3ja herbergja íbúð 
á efri hæð í tvíbýlishúsi á þessum góða 
stað í Hafnarfirði. Íbúðin þarfnast algjörar 
standsetningar. Tvö svefnherbergi. Stofa 
með útgengi á svalir/pall. Íbúðin er laus 
nú þegar. Ekkert áhvílandi. 

Falleg 87 fm íbúð á 3. hæð í góðu 
lyftuhúsi. Tvö svefnherbergi með skápum. 
Björt og góð stofa með suðursvölum. 
Eldhús með ljósri viðarinnréttingu, opið 
inn í stofu. Flísalagt baðherbergi með 
fallegum innréttingum. Þvottahús innan 
eignar. LAUS STRAX. 

Vorum að fá í sölu mjög góða 2ja her-
bergja íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýlishúsi. 
Eigninni fylgir sérgarður. Ágæt stofa með 
útgengi á verönd/garð. Falleg innrétting  
í eldhúsi. Baðherbergi með baðkari.  
Þvottahús og geymsla innan íbúðar.  
Áhv. ÍLS kr. 16,5 millj. 

82 fm íbúð á 1.hæð í góðu fjölbýli. Stórt 
svefnherbergi. Stór stofa, búið að útbúa 
aukaherbergi frá stofu. Austursvalir með 
útsýni yfir Rauðavatn. Parket og flísar á 
gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Falleg 
sameign.  EIGNIN ER LAUS NÚ ÞEGAR. 

Mjög vel staðsett 386 fm skrifstofuhús-
næði á 2. hæð í fallegu og virðulegu húsi 
í miðborg Reykjavíkur. Eignin skiptist í 
móttöku, sex skrifstofur, fundarherbergi, 
þrjú stór opin rými, eldhús, tvær snyrt-
ingar, tölvuherbergi og geymslu. Falleg 
fjalla- og sjávarsýn er frá húsinu. 
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þriðjud. 21. jan. kl. 17:15-17:45

 
mánud. 27. jan. kl. 17:30-18:00

 
mánud. 27. jan. kl. 17:00-17:30

 
mánud. 27. jan. kl. 17:45-18:15

 
mánud. 27. jan. kl. 17:00-17:45

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. 
• Vandaðar innréttingar.  
• Sjávarútsýni. 

STIGAHLÍÐ 20
Opið hús í dag mánudag 
á milli 17.00 og 17.30.
105  Rvk.  
• 4ra. herb. íbúð.  
• Endaíbúð.  
• Góðar innréttingar.  
• Verð 24,9 millj. 

SKAFTAHLÍÐ
105  Rvk.   
• Góð efri sérhæð.  
• 55. fm  bílskúr.  
• Mikið endurnýjuð.  
• Verð. 43,5 millj. 

FJÖRUGRANDI 
107  Rvk.  
• Raðhús á  tveimur hæðum  
 með innbyggðum bílskúr.  

• Frábær staðsetning  
 við KR völlinn. 

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.

Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 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 í Kópavogi

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 
innréttingar. Stutt í skóla og leikskóla. 
Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu.
  

 
HRAUNBÆR

110 Rvk.  2ja herb. 85 fm. Góð íbúð.  
Flott útsýni. Mikil þjónusta fyrir eldri 
borgara.  Íbúðin er laus.   

 
TRAÐARLAND

108 Rvk.  260 fm. Einbýlishús.  
Innbyggður bílkúr. Stór kjallari.  
Góð staðsetning við lokaða götu.   
Verð. 73 millj.   

 
REYKÁS

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

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

60 ára og eldri

OPIÐ HÚS





FASTEIGNIR.IS18 3. FEBRÚAR 2014

   

   

   

   

30 ára

    93% 
     mæla með Búseta
 
Samkvæmt þjónustukönnun 
 Capacent mæla 93% íbúa 
     með félaginu við vini
     og fjölskyldumeðlimi

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

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.

Fjögur Falleg tvílyft raðhús á fínum stað í Vallarhverfinu í Hafnarfirði.   
Húsin eru 222.4 fm með bílskúr sem er 29.5 fm Gert er ráð fyrir 5 svefn- 
herbergjum, Gott skipulag. húsin skilast í núverandi ástandi þ.e.  
rúmlega  fokheld . Verð: 24.4 millj
  
Nánari uppl. veitir Hlynur  s: 6982603

Kvistavellir 46 - 48 – Hf. - Raðhús

Kvistavellir 56 – 62- Hf. – Raðhús

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

TIL SÖLU
Tilboð óskast í fasteignina Rimasíðu 23F, 
Akureyri. 

Til Sölu
 
 

15384 Rimasíða 23F, 
Akureyri, eigandi 
Ríkissjóður Íslands 

 
Um er að ræða þriggja her-
bergja raðhús á einni hæð. 
Íbúðin er samtals  
89,2 m², byggð árið 1980. 
Brunabótamat er  
kr. 24.150.000,- og fasteigna-
mat er kr. 18.950.000,- Íbúðin 
skiptist í anddyri, forsto-

fuherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús, stofu og 
eldhús með búri inn af því. Útgangur er frá stofu út í bakgarð. Stað-
setning er mjög góð, stutt er í leikskóla og grunnskóla. 

Húseignin er til sýnis í samráði við Einar Ingimundarson hjá  
LEX lögmannsstofu, Hafnarstræti 94 á Akureyri, á skrifstofutíma í síma 
590 2600.  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 18. febrúar 2014 
þar sem þau verða opnuð í viðurvist  bjóðenda er þess óska.

  



MIKIL SALA – MIKIL SALA
 fasteign.is – fasteign fyrir þig

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Sími 5 900 800
Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Kíktu á nýja og glæsilega 
heimasíðu fasteign.is

VT
Sími: 537-9988 • Bíldshöfða 14 •110 Reykjavík •  www.vtfasteignir.is

 Viðskiptatengsl eru okkar fag Kristinn Tómasson   
Lögg. fasteignasali

820-6797

Sóleyjarimi 17

Opið hús í dag, mánudag frá kl. 17-18
Um er að ræða fallega 111.4 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi,  
auk rúmgóðs stæðis í bílastæðahúsi. Mjög fín eign sem hægt er að 
fá afhenta fljótlega.  Ásett verð:  32.6 millj.  Allar nánari upplýsingar 
veitir Kristinn Tómasson lögg. fasteignasali í síma 820-6797

TRAUST FASTEIGNASALA
Sími: 464 9955

SÍMI: 464 9955    FAX: 464 9901    SKIPAGATA 16    OPIÐ MÁN. - FÖS. KL. 9-12 & 13-17

Jarðhæð 42.7 fm. miðhæð 67.7 fm. 3. hæð 67,7 fm. Auk þess er 
sameign á jarðhæð hússins. Húsið er mikið endurnýjað. Góð bók-
unarstaða og vaxandi rekstur. Frekari upplýsingar á skrifstofu.  
Björn Guðmundsson löggiltur fasteignasali. 

Til sölu rekstur 

Gista.is 
Eina eign félagsins er  

fasteignin Gránufélagsgata 

43. Húsið samanstendur af 

þremur íbúðum á þremur 

hæðum steinsnar frá  

miðbæ Akureyrar.
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Fasteignasalan Bær  Ögurhvarfi 6  203 Kópavogur  Sími 512 3400  Fax 517 6345  www.fasteignasalan.is

Rekagrandi 7 - 107 Reykjavík
Vel skipulögð og mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð í litlu 
fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Nýlokið er miklum 
fram kvæmdum á ytra byrði hússins. Hverfið er sér stak-
lega barnvænt, stutt í Grandaskóla, leikskólann Gull-
borg og á KR-svæðið. 
Verð 37.9 millj.
Uppl. veitir Björn Þorfinnsson, sölufulltrúi, 
sími 618 8864 eða bjorn@fasteignasalan.is

Þingvað 9 - 110 Reykjavík
Fallegt og vandað einbýlishús, 252,2 fm með bílskúr.
Allar innréttingar og frágangur utan húss sem innan er 
fyrsta flokks. Fjögur rúmgóð svefnherbergi og tvö bað-
herbergi. Stór stofa og eldhús.
Laust við kaupsamning.
Tilboða er óskað.
Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson lögg.fast.sali  
sími 864 80 90 eða snorri@fasteignasalan.is

Glæsivellir 15 – 270 Grindavík
161,5 fm einbýlishús + 45,1 fm bílskúr, 4 svefnherb., 2 
bað herb. 40 fm sólpallur og heitur pottur. Einbýli á frá-
bærum stað í Vallahverfinu. Sérlega glæsileg eign.
Verð 40 millj. 
Skoða skipti á minni eign í Grindavík eða Hafnarfirði.

Uppl. veitir Einar Pálsson, sölufulltrúi, 
sími 696 4490 eða einar@fasteignasalan.is

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Fagleg og persónuleg þjónusta

Páll Guðjónsson Björn Þorfinnsson Hafsteinn Þorvaldsson Guðbergur Guðbergsson Eggert Ólafsson Auður Kristinsdóttir Hannes SampstedLóa SveinsdóttirSnorri Sigurfinnsson

Rúnar S. Gíslason hdl Einar PálssonElín ViðarsdóttirKristín B. GarðarsdóttirÓskar TraustassonSighvatur Lárusson

Ágúst Valsson

Hannes HaraldssonJósep Grímsson Snorri SigurðarsonSigrún B. Ólafsdóttir

Lækjasmári - 201 Kópavogi
Góð 3ja herbergja íbúð á sjöundu hæð við Lækjasmáran 
í Kópavogi á með yfirbyggðum suðvestur svölum og 
stæði í bílskýli.

Verð 34 millj.

Uppl. veitir Guðbergur Guðbergsson, lögg. fast.sali, 
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Unubakki Þorlákshöfn – Atvinnuhúsnæði
Til sölu eða leigu 4 snyrtileg 109 fm iðnaðarbil ásamt 
34 fm millilofti í þremur þeirra í nýju atvinnuhúsnæði. 
T.d. tilvalið fyrir bátaeigendur. Mögulegt er að selja hvert 
bil fyrir sig eða allt húsið í einu, samtals tæplega 550 
fm. Góð lofthæð, 7 metrar þar sem hún er hæst. Inn-
keyrsluhurðarnar eru 4,5x4,0 m., rafmagnsknúnar.
Uppl. veitir Jósep Grímsson, sölufulltrúi 
sími 863 1126 eða josep@fasteignasalan.is

Hvassaleiti 28 - 108 Reykjavík
Glæsilega 4ra herb. 138 fm íbúð ásamt bílskúr. Eignin er 
mjög vel umgengin. Stór stofa ca 70 fm. Möguleiki á að 
bæta við 2 herbergjum. Útsýni til vesturs. Upprunaleg 
eldhúsinnrétting. Parket. Skrifstofuherb. í sameign. 
Geymsla í sameign. Bílskúr 20,7 fm. 
Verð 34.9 millj.
Uppl. veitir Lóa Sveinsdóttir, sölufulltrúi,
sími 698 87 33 eða loa@fasteignasalan.is

Kambsvegur 28 - 104 Reykjavík
- 205.6 fm einbýli á tveim hæðum
- 51.4 fm bílskúr
- 4 herbergi
- Sólpallur með heitum potti
Eign sem er á besta stað á Höfuðborgarsvæðinu
Verð 54.9 millj.
Uppl. veitir Ágúst  Valsson, sölufulltrúi, 
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Fjárfestar
Skemmtistaður/veitingahús i miðbæ Reykjavíkur
Sér innréttað atvinnuhúsnæði með 10 ára tryggum 
leigusamningi

Fyrirtæki til sölu m.a. 
Heildsala/smásala þekkt skóvörumerki
Heildsala hönnunarvörur
Heildsala fiskinet
Vefverslun með fatnað fyrir ófrískar konur.

Fyrirtæki óskast
Heildsala allt að 200 miljónir í veltu.
Bifreiðaverstæði: 50% eignarhlutur kemur til greina.

Skráið ykkur á forgangslista: kbc.is
Upplýsingar gefur fyrirtækjaráðgjafinn   
Óskar Thorberg í síma 659 2555, 512 3428,  
eða oskar@fasteignasalan.is

AUÐVELD KAUP
Bilið á 11.900.000.-

Útborgun 2.500.000.-
Lán frá lánastofnun 9.400.000.-

Greiðslubyrði á mánuði u.þ.b. 50.000.-



FASTEIGNIR.IS20 3. FEBRÚAR 2014

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir
Íbúðir í tengslum við  

þjónustumiðstöð fyrir eldriborgara.
Akurgerði 25  
í Vogum
Til endurúthlutunar er bú-
seturéttur í nýlegri einstak- 
lingsíbúð í raðhúsalengju sem 
tengist þjónustumiðstöð fyrir 

eldriborgara í Vogum. Um er að ræða um 46 fm íbúð. 
Verð búseturéttar er um kr. 1.8 millj og mánaðagjöldin um 80.000.-. 
Allt er innifalið í mánaðargjöldunum.

Suðurgata 17-21  
í Sandgerði
Til endurúthlutunar er 
búseturéttur í 2ja herbergja 
íbúð sem er um 79 fm og eru 
svalir yfirbyggðar að hluta. 

Íbúðin er á  fyrstu hæð í tveggja hæða fjölbýlishúsi. Í húsinu er lyfta 
og fylgir aðgangur að þjónustumiðstöð sem sveitarfélagið rekur. Verð 
búseturéttarins er um kr. 1.8 millj. og eru mánaðargjöldin um 97.000.- 
Í mánaðargjöldunum er allt innifalið nema rafmagn.

Til endurúthlutunar er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð. Íbúðin er um 
91 fm  á annarri  hæð í tveggja hæða fjölbýlishúsi og eru svalir yfir- 
byggðar að hluta. Í húsinu er þjónustumiðstöð fyrir eldriborgara. Íbúðin 
getur verið til afhendingar strax. Verð búseturéttar er um kr. 2.1 millj. 
og mánaðargjöld um 118.000.-
Í mánaðargjöldunum er allt innifalið nema rafmagn.

Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins í síma  
552-5644 milli kl. 9-15. Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar 
um íbúðirnar og aðrar íbúðir í sölumeðferð á heimasíðu Búmanna.

Kjartan Hallgeirsson lögg. Fs.
sími 824 9093 

Þröstur Þórhallsson                            
Sími  897-0634                              

Dan Wium                    
Sími  896-4013                           

Borgartún  
skrifstofuhæðir til sölu eða leigu. 

Til sölu eða leigu nýlegt 634,4 fm skrifstofu- og þjónustuhúsnæði við Borgartún 30 í Reykjavík. Tvær hæðir í vesturenda 
hússins, jarðhæð og önnur hæð. Opið er milli hæða.  Góð bílastæði. Vandaðar innréttingar og góð bílastæði.  

Verð:  165 millj.Upplýsingar hjá eftirtöldum löggiltum fasteignasölum:

fréttaþyrstir
notendur

Smelltu þér á Fréttablaðsappið og lestu 
blaðið hvar sem er og hvenær sem er

Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna og snjallsímann með Fréttablaðsappinu. 
Sláðu inn Fréttablaðið á Google Play, Windows store eða í App store og náðu í appið. 

30.000

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is





BÍLAR &
FARARTÆKI

BESTA VERÐIÐ !
VW Passat VR6 4Motion 4X4 
Trendline 02/2001 ek 145 þ.km leður 
, 19” felgur góð dekk ofl verð aðeins 
699 þús !!!!!!

BESTA VERÐIÐ !
Range Rover Sport Supercharged 
11/05 (mód 2006) ek110 þ.km 
Glæsilegur jeppi hlaðinn búnaði, 
innfluttur af umboði Verð núna 3.6 
mil !!! ( 864 8989 )

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

VW Golf trendline. Árgerð 2011, 
ekinn 85 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
2.190.000. Rnr.990716.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

MERCEDES BENZ Ml 320 cdi. Árgerð 
2007, ekinn 81 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.690.000. Rnr.990702.

KIA Sorento ex luxury 164 hö. Árgerð 
2010, ekinn 50 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 3.990.000. Rnr.180034.

CHRYSLER Town - country. Árgerð 
2007, ekinn 85 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.290.000. 
Rnr.990604.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

SUZUKI Grand Vitara, Árg. 6/2008, 
ek. 84 og 86 Þ.KM, bensín, 5 gírar, 
loftkæling, hiti í sætum omfl, Flottir 
bílar, Verð 2290þkr. Rnr.150820. Erum 
með nokkrar gerðir Vitara 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

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

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Bátar

STRANDVEIÐIBÁTUR TIL 
SÖLU.

 TILBOÐ ÓSKAST.
DNG rúllur Viking 700 - dekkaður. 
Nonni KE 151 / 7196 Yanmar 75 hp 
24 V kerfi, lagt fyrir 3 vindum. VHF, 
radar, dýptarmælir, sjálfstýring, STK. 
Verð 7.9 millj. Ýmis Skipti koma til 
greina. Tilboð óskast . Uppl síma 
696-1001

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

 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

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.

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 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

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar, 
gerum tilboð í búslóðaflutninga út 
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 
772 3222

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

 Húsaviðhald

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.

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

 S. 896-5778.

Húsasmíða meistari getur bætt við sig 
verkefnum, sími:8969819 hermann@
parketogsmiðar.is

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

 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.

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

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

 Óskast keypt

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.

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.

 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.

 Verslun

WE-VIBE II, III OG IV
Unaðstæki ársins fyrir pör mörg ár 
í röð. Viamax fullnægingarkremið 
sem virkar o.fl. 50 Shades of Grey 
vörurnar og allt það vinsælasta í dag. 
Millifærsla, greiðslukort og netgíró. 
Sendum um allt land. www.hush.is

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

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

STUNDASKRÁ - SCHEDULE:
NORSKA I , II & III- NORSKA f. 
heilbrigðisgeira, ENSKA f. fullorðna. 
ÍSLENSKA f. útlendinga - ICELANDIC. 
Byrja/Starting: 10/2, 10/3, 7/4, 5/5. 
Morgna/ Síðdegi /Kvölds. Mornings/
Afternoons/Evenings. 4 vikur 5 x í 
viku- 4 weeks, 5 days a week. www.
iceschool.is. Fullorðinsfræðslan- 
IceSchool, Ármúli 5. s.588 1160.

 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.

Studió/herbergi með baði og 
sérinngang til leigu í hfj. Studio 
apartment for rent in hafnarfjörður. 
Verð: 70-100þús. S. 899 7004.

Herbergi með aðgang að eldhúsi, wc 
og baði til leigu. s. 6615219

Falleg 2-3 herb. íbúð á 3 hæð í 
Hvassaleiti. Geymsla fylgir. 75 
ferm. Leigan er 155þ. á mán. Hafið 
samband á arnalhj@gmail.com

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.

Herb. til leigu á svæði 201. Með 
aðgangi að eldh., baðherb. og 
þvottavél. Uppl. í síma 893 3475. Eftir 
klukkan 17.

50fm 2. herb. íbúð, fullbúin 
húsgögnum, til leigu á svæði 101. Allt 
innifalið. Uppl. í s. 898-1492 e. hádegi.

 Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.COM

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

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

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

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

 Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU VERSLUNAR 
EÐA ÞJÓNUSTHÚSNÆÐI 

MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Nýbýlavegi 8 (gamla 
Toyota húsinu) Til leigu 

60 - 700 fm verslunar eða 
þjónustuhúsnæði hentar vel 

fyrir verslanir, veitingastarfsemi, 
hárgreiðslustofur og fleira, einnig 
150- 1.500 fm húsnæði með allt 
að 4 metra lofthæð sem hentar 
undir léttan iðnað, lagerrými, 
heildsölur, verslanir o.fl greið 

aðkoma að húsnæðinu, frábært 
auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari uppl. veitir Sverrir í 

s. 661-7000

HAFNARFJÖRÐUR - 
SUÐURLANDSBRAUT

Til leigu 43m2 skrifstofuhúsnæði/
vinnustofa á annarri hæð í snyrtilegu 
húsnæði í Hafnarfirði. Hentugt fyrir 
einyrkja og lítil fyrirtæki. Einnig 58 
m2 skrifstofa á þriðju hæði í við 
Suðurlandsbraut í Rvk. Nánar á www.
leiga.webs.com og í síma 8987820

 Bílskúr

20,3 ferm. bílskúr til leigu í 
Hvassaleiti. Í skúrnum er rafmagn, 
hiti en ekki vatn. 25þ. á mán. Hafið 
samband á arnalhj@gmail.com

ATVINNA

 Atvinna í boði

SÓLAR EHF
Óskum eftir hressu fólki í 
ræstingarvinnu, hlutastarf. Nánari 
uppl á skrifstofu Sólar Kleppsmýarveg 
8, 104 R milli 10-16. We are looking 
for people for cleaning jobs, part 
time. More info at Sólar office 
Kleppsmýrarveg 8, 104 R between 
10-16. Must speak icelandic or english.

KVÖLD- OG HELGARVINNA.
Við leitum að öflugu og 

skemmtilegu fólki til úthringinga. 
Fjölbreytt verkefni, tímakaup og 
bónusar. Lágmarksaldur 18 ára. 

Hringið í síma 778-4500 eða 
sendið mail á kvoldvinna@

simstodin.is

TILKYNNINGAR

 Fundir

SJÖTTI FÉLAGSFUNDUR 
VETRARINS VERÐUR 
HALDINN Á HÓTEL 

NATURA (LOFTLEIÐUM) KL. 
20:00 Í KVÖLD

Á dagskrá verða m.a. 
innanfélagsmál, Pólfarar Arctic 

Trucks segja frá ferðum á 
Suðurskautið og kynning frá 

Wurth. 

Félagsmenn eru hvattir til 
að mæta svo og aðrir þeir 

sem áhuga hafa á starfsemi 
Ferðaklúbbsins 4x4. Nýjir félagar 

velkomnir.
Stjórnin

Save the Children á Íslandi

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS
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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

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. hróss, 6. óreiða, 8. mælieining, 9. 
hluti verkfæris, 11. bókstafur, 12. deyfa, 
14. einkennis, 16. tvíhljóði, 17. gagn, 
18. suss, 20. búsmali, 21. faðmlag.
LÓÐRÉTT
1. gleðimerki, 3. upphrópun, 4. flokkur 
sýklalyfja, 5. rá, 7. niðurstaða, 10. 
fálæti, 13. vöntun, 15. baklaf á flík, 16. 
umfram, 19. gyltu.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. lofs, 6. rú, 8. júl, 9. orf, 
11. ká, 12. slæva, 14. aðals, 16. au, 17. 
nyt, 18. uss, 20. fé, 21. knús. 
LÓÐRÉTT: 1. bros, 3. oj, 4. fúkalyf, 5. 
slá, 7. úrlausn, 10. fæð, 13. van, 15. 
stél, 16. auk, 19. sú.

Nei, nei, nei! Er 
ég nú sek um 

tískuslys?

Ekki nógu gott! 
Eins og ég sé á 

leiðinni í jarðarför!

Fullkomið! Fyrir 
skrifstofublók!

Jaaaa...ég nálgast 
eitthvað gott!

Amish-bar? 
Síðan hvenær?

Síðan 
núna!

KORT

100 KR.

„Ég veit ekki hver lykillinn að velgengni er, en lykillinn að 
mistökum er að reyna að geðjast öllum.“

Bill Cosby

Einhverjar óskir 
um hádegismat á 

morgun?

Já!

Ég vil túnfisksalat með ansjósum og 
lauk á hvítlauksbrauði.

Ég hélt að 
þú hataðir 

fisk. Það er ekki 
hægt að vinna 

andremmu-
keppni með 
hnetusmjöri 
og banana.

Er eitthvað 
fylgst með 

ykkur á leik-
vellinum??

Sigurbjörn Björnsson (2.375) vann 
nettan sigur á Gauta Páli Jónssyni 
(1.616) í áttundu umferð Skákþings 
Reykjavíkur.
Svartur á leik

31. … Bxg3! 32. Dxa1 (32. fxg3 
Ha2! með hótuninni 33. … De2+ 
vinnur strax) 32. … Dxa1 og svartur 
vann skákina nokkru síðar. Stefán 
Kristjánsson, Dagur Arngrímsson og 
Björn Þorfinnsson voru efstir á Nóa-
Síríus-mótinu með 3½ vinning eftir 
4 umferðir.
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MIKILVÆG ÖRYGGISTILKYNNING!

TÓNLIST  ★★★★ ★

Opnunartónleikar Myrkra 
músíkdaga 
Í Eldborg Hörpu fimmtudaginn 30. 
janúar. 
SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT ÍSLANDS LÉK 
VERK EFTIR STEVE REICH, ÞURÍÐI 
JÓNSDÓTTUR, HAUK TÓMASSON 
OG DANÍEL BJARNASON. HAMRA-
HLÍÐARKÓRINN SÖNG UNDIR STJÓRN 
ÞORGERÐAR INGÓLFS DÓTTUR. 
HLJÓMSVEITARSTJÓRI: DANÍEL 
BJARNASON. 

Eins og við mátti búast var míni-
malisminn allsráðandi í verk-
inu Three Movements eftir Steve 
Reich. Þessir kaflar voru fluttir af 
Sinfóníuhljómsveit Íslands á opn-
unartónleikum Myrkra músík-
daga í Eldborg Hörpu á fimmtu-
dagskvöldið. Mínimalisminn kom 
þannig út að örstutt stefbrot voru 
síendurtekin. Þetta voru líflegar 
hendingar sem smám saman tóku 
breytingum, endurtekningarnar 
urðu því aldrei leiðinlegar. 

Þegar Steve Reich er spilaður  
skiptir nákvæmni í flutningi 
miklu máli. Tónlistin er fínleg, 
vandvirknisleg mótun allskon-
ar blæbrigða hefur því töluvert 
um það að segja hvort tónlistin 
virki eða ekki. Ánægjulegt er að 

segja frá því að Sinfónían spilaði 
af einstakri fagmennsku undir 
hár nákvæmni en áreynslulausri 
stjórn Daníels Bjarnasonar. Slag-
verkið var frábært, píanóleik-
urinn var flottur og hinir hljóð-
færahóparnir voru líka með sitt 
á hreinu. Útkoman var glæst-
ur tónaseiður sem var lifandi og 
litríkur.   

Þrjú verk voru leikin eftir hlé. 
Fyrst var Miss Reykjavík Rita 
eftir Þuríði Jónsdóttur. Tónlistin 
var fremur rislítil, hún samanstóð 
lengi vel af lágværum trillum og 
litlum tónarunum. Síðan varð 
hljómurinn skyndilega ógurlega 
sterkur og svo var allt búið. Það 
var hálf fyrirvaralaust. Þuríður 
hefur samið margt tilkomumikið 
á ferlinum, hún getur gert betur 
en þetta.  Magnaðra var Í sjöunda 
himni sem Haukur Tómasson 
samdi í tilefni af opnun Hörpu. 
Ég hef fjallað um þessa ágætu 
tónsmíð áður. Hún var prýðilega 
flutt nú, hljómsveitin var sam-
taka, leikurinn hnitmiðaður og 
vandaður.

Í lokaatriðinu, The Isle Is Full 
of Noises eftir Daníel Bjarnason, 
gekk Hamrahlíðarkórinn inn 
á sviðið. Textinn samanstóð af 
brotum úr Ofviðrinu eftir Shake-
speare. Þar var jarðlífið hugleitt, 
fáfengilegur „sjónleikur sem 
hverfur og skilur ekkert eftir sig 
þegar leiktjöldin eru tekin niður,“ 
svo vitnað sé í tónleikaskrána. 

Í takt við þetta var tónlistin full 
af töfrum. Laglínurnar voru seið-
andi, hljómarnir svo hrífandi og 
litfagrir að það var alveg einstakt. 
Ég veit að margir halda að nútíma-
tónlist sé leiðinleg, en það er nú 
aldeilis ekki. Daníel er greinilega 
innblásinn músíkant, tónlistin 
hans var ekki af þessum heimi. 

Kórinn söng líka sérlega fal-
lega, raddirnar voru tandurhrein-
ar og í fullkomnu jafnvægi. Og 
hljómsveitin spilaði frábærlega 
vel, rétt eins og í hinum tónsmíð-
unum. Eins og áður sagði stjórn-
aði Daníel af afburðum – hann 
getur auðheyrilega allt.  
 Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Glæsilegir opnunar-
tónleikar Myrkra músíkdaga þar sem 
upp úr stóðu verk eftir Steve Reich 
og Daníel Bjarnason. 

Hrífandi og litfagurt

LEIKLIST  ★★★★ ★

Óskasteinar á Nýja sviði 
Borgarleikhússins
HÖFUNDUR OG LEIKSTJÓRI: 
RAGNAR BRAGASON 
LEIKMYND: HÁLFDÁN PEDERSEN
BÚNINGAR: HELGA RÓS V. HANNAM
LÝSING: ÞÓRÐUR ORRI PÉTURSSON
HLJÓÐ: ÓLAFUR ÖRN THORODDSEN
TÓNLIST: MUGISON  
LEIKARAR: KRISTÍN ÞÓRA HARALDSDÓTTIR, 
ÞRÖSTUR LEÓ GUNNARSSON, HANNA MARÍA 
KARLSDÓTTIR, NANNA KRISTÍN MAGNÚS-
DÓTTIR OG HALLGRÍMUR ÓLAFSSON

Óskasteinar er nýtt íslenskt leik-
verk eftir Ragnar Bragason. 
Eins og mörgum er kunnugt eru 
vinnuaðferðir Ragnars ekki hefð-
bundnar. Hann mótar handritið 
ásamt leikurunum og stór hluti 
efniviðarins verður til í spuna 
sem hann vinnur svo úr. Óska-
steinar er annar hluti í þríleik 
um afkima íslensks samfélags. 
Í verkinu er skyggnst inn í hina 
svokölluðu undirheima. 

Um er að ræða fjölskyldu sem 
rænir banka en vitni verður á 
vegi þeirra á flóttanum sem mis-
heppnast. Þau ákveða að fela sig 
á leikskóla í grenndinni og taka 
vitnið sem gísl. Á meðan þau bíða 
þess að ökumaðurinn (sem ók í 
burt með ránsfenginn) komi að 
sækja þau, skapast aðstæður sem 

sýna hugarástand persónanna. 
Má segja að ákveðinni dulúð eða 

hulu sé svipt af þessu „undirheima-
fólki“ og áhorfendur sjá kunnug-
legan veruleika fólks í peninga-
basli. Blasir við fólk sem á bágt 
og kann ekki að taka ábyrgð á lífi 
sínu. Það rímar við leikmyndina 
sem er leikskóli, að þau eru frekar 
krakkar heldur en krimmar. 

Leikararnir eiga hrós skilið 
fyrir frammistöðu sína en þeir 
túlka stereótýpískar persónurnar 
vel. Nanna Kristín Magnúsdótt-
ir fer á kostum sem Sísí og nær 
á kómískan hátt að gera fremur 
tóma persónuna áhugaverða. Sísí 
er fyrrverandi fitnessdrottning 
sem verður ekki fullorðin, getur 
ekki eignast börn og staðnar. Hún 
vill ekki vita í hvaða braski eigin-
maðurinn er svo lengi sem hann 
sér fyrir henni. (Eins og fleiri?) 
Þröstur Leó Gunnarsson er í hlut-
verki fjölskylduföðurins sem er 
með allt niður um sig og reynir 
að firra sig ábyrgð. Umkomuleysi 
hans er sannfærandi. Hann segir 
konu sína sífellt vilja stinga höfð-
inu í steininn en velta má merk-
ingu orðavalsins fyrir sér. Hanna 
María Karlsdóttir leikur Agnesi 
sem er tekin sem gísl. Hún spegl-
ar ranghugmyndir hinna persóna 
verksins og virkar heilög vegna 
þess eins að hún er heiðarleg. 
Agnes fer í hlutverk uppalanda 
og segir ógæfufólkinu að hér hafi 
ekkert hrun átt sér stað heldur 

aðeins skerðing á lúxus (sitt sýn-
ist hverjum) og að ræna banka sé 
að ræna frá almenningi. Hugmynd-
ir um ábyrgðarleysi og framtíðar-
kvíða eru ríkjandi í verkinu. Hin 
kasólétta Rakel er leikin af Krist-
ínu Þóru Haraldsdóttur. Hún fer 
vel með hlutverk stelpu sem hefur 
heldur betur þurft að mynda 
þykkan skráp. Oft voru tilsvör 
hennar hnyttin þegar hinar pers-
ónurnar voru dramatískar. Hall-
grímur Ólafsson leikur Steinar, 
tæpan og óöruggan ungan fíkil 
sem fellir töffaragrímuna. Þá 
sést í fjötraðan dreng sem vill 
öllu fremur eiga eðlilegt líf enda 
augljóslega aldrei átt kost á því. 
Það má því segja að vel hafi tek-
ist að sýna dýpt annars stereótýp-
ískra persóna en þrátt fyrir það 
og góðan leik gat hegðun þeirra 
virkað  fyrirsjáanleg. 

Öll umgjörð verksins var góð, 
leikmynd, búningar, tónlist og ekki 
síst leikgervi. Finna mátti fyrir 
áhrifum þar sem rannsókn á þrám 
mannsins og efnishyggjuhug-
myndir voru í fyrirrúmi. Varpa 
má fram að verkið sé leit að sönnu 
eðli manneskjunnar sem best má 
skilja að sé sjálfsbjargarviðleitni. 

 Eva Guðrún Gunnbjörnsdóttir

NIÐURSTAÐA: Óskasteinar er mjög 
fín leikhússkemmtun og góður sam-
félagsspegill. Umhugsunarverð sýning 
sem gefur áhorfendum tíma til þess að 
rýna í persónurnar.

Krimmar eða krakkar í Óskasteinum?
DANÍEL BJARNASON  „Hann getur 
auðheyrilega allt.“ FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

  Þegar manni er 
bannað að vinna er mjög 

erfitt að sitja heima 
allan daginn og hafa 

ekkert fyrir stafni.

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

DALLAS BUYERS CLUB 5:30, 8, 10:20
47 RONIN 3D 8
LONE SURVIVOR 10:30
HOBBIT 2 3D 8
SECRET LIFE OF WALTER MITTY 5:30

sýnd í 3d 48 rammaSýnd í 3d 48 Ramma

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

HER
JACK RYAN 
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM ...2 2D 
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM ...2 3D
47 RONIN 3D
BELIEVE
SECRET LIFE OG WALTER MITTY 
SECRET LIFE OG WALTER MITTY LÚXUS
THE HOBBIT 3D 48R
THE HOBBIT 3D 48R LÚXUS

HER
DALLAS BUYERS CLUB
EYJAFJALLAJÖKULL
AUGUST: OSAGE COUNTY
THE BOOK THIEF

KL.   8 - 10.40
KL. 5.30 - 8  
KL. 3.30 - 5.40 
KL. 3.30 
KL. 10.20
KL. 3.30
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 8 - 10.30
KL. 5.40 - 9
KL. 4.30

Miðasala á: og

KL. 6 - 9 
KL. 5.30 - 8 - 10.30 
KL. 6
KL. 8 - 10.35
KL. 6 - 9

NÁNAR Á MIÐI.IS

HER
DALLAS BUYERS CLUB
THE BOOK THIEF
AUGUST: OSAGE COUNTY

KL. 8 - 10:15 
KL. 8 - 10:15
KL. 5.45
KL. 5.45

„Ég geri þetta fyrst og fremst fyrir 
sjálfan mig,“ segir Navid Nouri, 
hælisleitandi á Íslandi, sem saum-
ar og gerir við föt fyrir Flóamarkað 
Konukots. „Sem flóttamanni leyfist 
mér ekki að stunda vinnu á Íslandi. 
Þegar manni er bannað að vinna 
er mjög erfitt að sitja heima allan 
daginn og hafa ekkert fyrir stafni. 
Þess vegna hafði ég samband við 
Rauða krossinn til að athuga hvort 
ég gæti fengið eitthvað að gera á 
daginn. Fyrir um þremur vikum 
byrjaði ég svo í sjálfboðavinnu 
hérna.“ Ágóðinn af flóamarkaðin-
um rennur til Konukots, neyðar-
skýlis fyrir heimilislausar konur.

Navid hefur töluverða reynslu af 

saumaskap. „Ég vann í saumaverk-
smiðju í Íran. Þar saumaði ég þó 
aðeins föt á karlmenn, en hér sauma 
ég konuföt.“ Það eru lítil viðbrigði 
fyrir hann. „Það er næstum eins að 
sauma fyrir konur og karla,“ segir 
Navid. Auk þess að sauma sorterar 
hann fötin sem Konukoti eru gefin 
og sinnir viðvikum.

Navid undrast að Flóamarkað-
ur Konukots sé ekki betur sóttur.
„Samt eru þetta fínustu föt, og þau 
eru seld á algjörum spottprís,“ 
segir Navid. „Ef ég fengi að ráða 
myndi ég tvöfalda verðið,“ segir 
hann.

Navid kveðst vera afar vinnu-
fús. „Ég vann hjá BK-kjúklingi í 

um mánuð. Það er ekki auðvelt að 
finna vinnu þegar maður er ekki 
með kennitölu. Þegar ég fékk vinnu 
hjá BK-kjúklingi sótti yfirmaður-
inn minn þar um kennitölu fyrir 
mig.“

Á þeim tíma bjó Navid í Kefla-
vík. „Ég hafði ekki efni á að taka 
rútu alla virka daga. Ég vildi hins 
vegar gera allt sem í mínu valdi 
stóð til að halda starfinu. Ég svaf 
á götunni í nokkrar nætur. Svo 
gisti ég í sex nætur hjá No Bord-
ers-samtökunum og vinkona mín 
leyfði mér að gista hjá sér í þrjár 
nætur. En ég fór heim til Keflavík-
ur um helgar. Eftir mánuð í þess-
ari vinnu var mér sagt að lögunum 

hefði verið breytt og ég mætti ekki 
vinna á Íslandi,“ segir Navid.

Navid er ánægður með að hafa 
eitthvað fyrir stafni. „Maður ærist 
af því að hafa ekkert að gera,“ 
segir Navid.

Markaðurinn verður opinn alla 
laugardaga í febrúar á milli kl. 
12 og 17 í Eskihlíð 4 þar sem Fjöl-
skylduhjálpin var áður.  
 ugla@frettabladid.is

Erfi tt að vera aðgerðarlaus
Hælisleitandinn Navid Nouri saumar föt og sinnir viðvikum í sjálfb oðavinnu fyrir Flóamarkað Konukots.

VINNUFÚS  Navid Nouri við saumavélina.  MYND/PJETUR

NBC Universal hefur sagt upp 
öllum 164 starfsmönnum The 
Tonight Show, með Jay Leno, nú 
þegar þátturinn færir höfuð-
stöðvarnar frá Burbank í Kali-
forníu til New York í þessum 
mánuði.

Þátturinn færir sig yfir á vest-
urströndina, en grínistinn Jimmy 
Fallon kemur til með að taka yfir 
þátt Jays Leno sem hefur stjórnað 
þættinum síðastliðin 22 ár.

Búist var við einhverjum upp-
sögnum í breytingunum, en nú 
virðist sem enginn þeirra 164 sem 
áður störfuðu við þáttinn fari með 
Leno í flutningunum.  - ósk

164 sagt upp 
hjá Jay Leno

JAY LENO  AFP/NORDICPHOTOS

Svar óskast
Það er erfitt að vera Woody Allen-aðdá-

andi í dag. Dylan Farrow, dóttir þessa 
dýrkaða og dáða kvikmyndagerðarmanns, 
greindi frá því í opnu bréfi sem birt var í 
New York Times um helgina að leikstjórinn 
hefði misnotað sig kynferðislega um árabil 
þegar hún var barn.

ALLEN hefur lengi verið umdeildur og 
frægt er orðið þegar hann hélt framhjá 
kærustu sinni með dóttur hennar. Ásakan-
irnar um kynferðisofbeldi eru reyndar 
ekki nýjar af nálinni. Mia Farrow, fyrr-
verandi kærasta Allens, bar ofbeldið upp 
á hann í forræðisdeilu um börnin þeirra 
þrjú árið 1992. En framhjáhaldið yfirtók 
alla umræðu og þar sem ekki þóttu nægi-

legar sannanir fyrir misnotkuninni til 
ákæru varð málið aldrei neitt meira 

en neðanmálsgrein við skandal-
inn.

EN nú hefur Dylan Farrow rofið 
þögnina og það er erfitt að trúa 
ekki óhuggulegri frásögn henn-
ar af ofbeldinu og afleiðingum 
þess. Hún beinir orðum sínum 
að þeim sem hafa látið ásakan-

irnar sem vind um eyru þjóta vegna þess 
að þær eru „orð gegn orði“. Ég get tekið 
þetta til mín, enda langaði mig frekar að 
trúa því að móðir Farrow væri snældu-
bilaður og hefnigjarn lygari en að einn 
af mínum uppáhaldslistamönnum væri 
barna nauðgari.

REYNDAR breytir bréf Dylan Farrow 
engu um það að ásakanirnar séu orð gegn 
orði. En bréfið breytir því hvað mér þykir 
um Woody Allen. Ég trúi Dylan Farrow 
þó ég hafi ekki trúað móður hennar. Stóra 
spurningin er hins vegar: Mun þetta breyta 
áliti mínu á kvikmyndum Allens? Sumir 
munu eflaust kjósa að horfa ekki á þær af 
prinsippástæðum. Það sjónarmið skil ég og 
virði. Flestar myndirnar eru bráðfyndnar, 
en er hægt að hlæja með manni sem maður 
trúir að hafi misnotað barn?

ÉG veit ekki hver niðurstaðan verður. 
Fyrirhuguðu Woody Allen-maraþoni er að 
minnsta kosti frestað um óákveðinn tíma. 
Maðurinn hefur ekki viljað ræða þetta í 
meira en tuttugu ár. Núna krefst ég þess að 
hann svari fyrir ásakanirnar. Annars hætt-
ir Annie Hall líklega alveg að vera fyndin.
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ENSKA DEILDIN  
NEWCASTLE - SUNDERLAND 0-3

WEST HAM - SWANSEA  2-0

CARDIFF - NORWICH  2-1

EVERTON - ASTON VILLA  2-1

FULHAM - SOUTHAMPTON  0-3

HULL - TOTTENHAM  1-1

1-0 Shane Long (12.), 1-1 Paulinho (61.)

STOKE - MANCHESTER UNITED  2-1

Charlie Adam 2 (38., 52), Robin van Persie (47.), 

WEST BROM - LIVERPOOL  1-1
Daniel Sturridge (24.) - Victor Anichebe (67.)

ARSENAL - CRYSTAL PALACE 2-0
Alex Oxlade-Chamberlain 2 (47., 73.)

• •

30 dagar - leið til 
betri lífsstíls
Davíð Kristinsson, næringar- og lífsstílsþjálfari, 
hjálpar þér að komast í form á nýju ári, 
fimmtudaginn 6. febrúar, kl. 19:00-21:00

30 dagar - leið til 
betri lífsstíls

ÓL2014 „Við erum með nokkuð 
sterkan hóp. Ég hugsa að við séum 
með fleiri jafnsterka einstaklinga 
en áður,“ segir Fjalar Úlfarsson, 
landsliðsþjálfari Íslands í alpa-
greinum skíðaíþrótta.

Fjalar er um þessar mundir í 
Austurríki ásamt landsliðsfólkinu 
Brynjari Jökli Guðmundssyni, Ein-
ari Kristni Kristgeirssyni og Maríu 
Guðmundsdóttur við æfingar og 
keppni fram að Vetrarólympíuleik-
unum í Sotsjí sem settir verða í lok 
næstu viku.

„Björgvin Björgvinsson var 
klassa ofar og svo auðvitað Dagný 
Linda Kristjánsdóttir þegar hún 
var. Ef þau eru eru frátalin er hóp-
urinn líklega sterkari en áður.“

Auk fyrrnefndra þriggja skíða-
kappa keppir Helga María Vil-
hjálmsdóttir einnig í alpagreinum. 
Hún er hins vegar stödd í Noregi og 
mun taka þátt í hraðaæfingum með 
liði sínu og keppa í mótum þar til 
að brottför til Sotsjí kemur. Helga 
María er eini íslenski Sotsjífarinn 
sem keppir í risasvigi auk svigs og 
stórsvigs. Þá er gönguskíðagarpur-
inn Sævar Birgisson í hæðaraðlög-
un á Ítalíu auk þess sem hann mun 
keppa á heimsbikarmóti áður en að 
leikunum kemur.

„Okkur hefur gengið rosalega 
vel bæði í haust og í vetur,“ segir 
Fjalar um hin fjögur fræknu í alpa-
greinunum sem hann hefur umsjón 
með.

„Það er tilhlökkun og spenna í 
hópnum. Þetta er hins vegar ekki 
búið núna. Við þurfum að halda 
áfram fram að leikum og svo gera 
eitthvað á leikunum,“ segir Fjalar. 
Tónninn í máli hans gefur til kynna 
að spýta eigi í lófana í Sotsjí.

„Það er ekki verið að fara á 
Ólympíuleika bara til að horfa á. 
Við ætlum að gera okkar besta og 
ná árangri. Ekki bara vera með.“

Taugastríðið þegar á hólminn 
er komið getur verið mikið. Það er 
meira en að segja það að vera til-

búinn í ræsingu hátt uppi í fjalli 
vitandi að fylgst er með úr öllum 
áttum. Andlegur undirbúningur 
fyrir slíkar stundir er afar mikil-
vægur.

„Við höfum ekki sálfræðing með 
okkur en við höfum hins vegar 
aðgang að honum í okkar fag-
teymi,“ segir Fjalar. Heimsmeist-
aramótið í Schladming í febrúar í 
fyrra muni vonandi nýtast íslensku 
keppendunum.

„Við fórum með alla okkar kepp-
endur í ólympíuhópnum þangað til 
að kasta þeim út í djúpu laugina. 
Viðburðurinn er rosalega stór og 
allt besta skíðafólk í heimi er meðal 
þátttakenda. Þau þekkja þetta því 
pínulítið.“

Íslenski hópurinn flýgur frá 
Þýskalandi til Rússlands 5. febrúar. 
Leikarnir verða settir föstudags-
kvöldið 7. febrúar í beinni útsend-
ingu á Vísi.
  kolbeinntumi@frettabladid.is

Ekki til Sotsjí til að horfa á
Fjalar Úlfarsson, landsliðsþjálfari Íslands í alpagreinum, leggur áherslu á að íslensku keppendurnir nái 
árangri  á Vetrarólympíuleikunum í Sotsjí. Okkar fólk hafi  þegar fengið smjörþefi nn af stórviðburðum.

Fjalar hefur verið með íslensku keppendunum 
í alpagreinum ytra meira og minna síðan í ágúst. 
Hópurinn hefur ýmist verið í Austurríki eða Noregi. 
Allajafna flýgur íslenska skíðafólkið frá einum stað 
til annars þó að undantekningar séu á því. Í öllum 
tilfellum keyrir landsliðsþjálfarinn, Fjalar Úlfarsson, 
Toyota Hiace sendibíl staðanna á milli. Bíltúrarnir geti 
verið langir.

„Þau stíga kannski upp í vél í Noregi og fljúga til 
München. Svo keyri ég bílinn til Þýskalands og sæki 
þau á flugvöllinn,“ segir Fjalar. Mikil hagræðing fylgir 
því að vera með stóra bifreið til að ferja bæði fólk og 
allan þann farangur sem afreksfólki í skíðaíþróttum 
fylgir. „Það var verið að áætla þyngd farangurs okkar 
til Sotsjí. Ég verð sjálfur með 180-190 kg,“ segir Fjalar og á aðeins við 
æfingabúnað liðsins. Skíðafólkið taki sinn búnað með og er hvert með 
tæplega 100 kg þungan farangur.

Keyrir búnaðinn á milli staða í Evrópu

KÖRFUBOLTI Undanúrslitaleikir Powerade-bikars 
karla fara báðir fram í kvöld. Grindavík og Þór 
úr Þorlákshöfn mætast í Röstinni í Grindavík og 
Tindastóll tekur á móti ÍR í Síkinu á Sauðárkróki. 
Báðir leikir hefjast klukkan 19.15. Tindastóll og 
Þór geta bæði stigið sögulegt skref með því að 
tryggja sér sæti í bikarúrslitaleiknum.
Lærisveinar Bárðar Eyþórssonar í 1. 
deildarliði Tindastóls hafa unnið alla 15 
leiki sína í deild og bikar á tímabilinu og 
komist þeir í bikarúrslitaleikinn verða 
þeir fyrsta liðið utan úrvalsdeildar til 
að spila bikarúrslitaleik. Ellefu lið utan 
úrvalsdeildar hafa komist svona langt frá 
því að úrvalsdeildin var stofnuð 1978, þar 

af tvö á síðustu tuttugu árum, KFÍ í fyrra (13 stiga tap 
fyrir Keflavík) og Breiðablik 2005. 
Mótherjar þeirra úr ÍR eiga aftur á móti möguleika á 

því að komast í Höllina án þess að mæta liði úr úrvals-
deild en lærisveinar Örvars Þórs Kristjánssonar í ÍR hafa 

slegið út Breiðablik (1. deild), Þór Akureyri (1. deild) og 
goðsagnarlið Keflavíkur á leið sinni í undanúrslitin. 
Lærisveinar Benedikts Guðmundssonar í Þór úr Þorláks-
höfn geta komist í fyrsta bikarúrslitaleikinn í sögu 
félagsins með sigri í Grindavík í kvöld en þórsliðið er 
þegar búið að ná sínum besta árangri í bikarnum. Bene-
dikt fór líka með Fjölni í fyrsta sinn í Höllina. Mótherjar 

þeirra úr Grindavík hafa verið mikið bikarlið 
undanfarin ár enda hafa Grindvíkingar spilað 
þrjá af síðustu fjórum bikarúrslitaleikjum.
 - óój

Tindastóll og Þór geta bæði stigið söguleg bikarskref í kvöld

HELGI RAFN VIGGÓSSON  Fyrirliði Tindstóls.

BESTI ÁRANGUR Í ALPAGREINUM Á SÍÐUSTU 

ÁTTA VETRARÓLYMPÍULEIKUM

FJALAR ÚLFARS-
SON.

ÍSLENSKA KEPPNISFÓLKIÐ Á ÓL Í SOTSJÍ  Frá vinstri; María Guðmunds-
dóttir, Sævar Birgisson, Einar Kristinn Kristgeirsson og Brynjar Jökull Guð-
mundsson. Helga María Vilhjálmsdóttir er síðan á innfelldu myndinni. 

23. SÆTI Í BRUNI 2002  Dagný Linda 
Kristjánsdóttir hefur náð hæst kvenna á 
ÓL frá og með 1998.  NORDICPHOTOS/GETTY

21. SÆTI Í SVIGI 2002  Kristinn Björns-
son er sá sem hefur náð bestum árangri 
á ÓL undanfarin 38 ár.

VANCOUVER 2010
Björgvin Björgvinsson 
43. sæti í stórsvigi

TORINO 2006
Björgvin Björgvinsson 
22. sæti í svigi

SALT LAKE CITY 2002
Kristinn Björnsson
21. sæti í svigi

NAGANO 1998
Sveinn Brynjólfsson
25. sæti í svigi

LILLEHAMMER 1994
Ásta Halldórsdóttir
20. sæti í svigi

ALBERTVILLE 1992
Kristinn Björnsson
43. sæti í risasvigi

CALGARY 1988
Daníel Hilmarsson
24. sæti í svigi

SARAJEVO 1984
Nanna Leifsdóttir
38. sæti í stórsvigi

FÓTBOLTI Alex Oxlade-Chamber-
lain, Uxinn, stimplaði sig inn í 
Arsenal-liðið á ný í gær þegar 
hann skoraði bæði mörkin í 2-0 
sigri á Crystal Palace. Arsenal  
endurheimti toppsæti ensku 
úrvalsdeildarinnar með sigrinum.

Oxlade-Chamberlain missti 
úr 19 leiki vegna meiðsla og var 
þarna að spila sinn fyrsta leik í 
byrjunarliði í deildinni eftir þau. 

M a nchester City  getur 
endurheimt toppsætið með sigri 
á Chelsea á Etihad-leikvanginum 
í kvöld en þarna mætast besta 
sóknin og besta vörnin í deildinni. 

City er búið að vinna alla 11 
heimaleiki sína í deildinni með 
markatölunni 42-8. Chelsea vann 
hinsvegar fyrri leik liðanna og nú 
er að sjá hvort lærisveinar Jose 
Mourinho geti orðið fyrstir til að 
taka stig af City-liðinu á Etihad. 
Margir bíða spenntir eftir því.  - óój

Uxinn hetja 
Arsenal í gær

MÆTTUR  Alex Oxlade-Chamberlain 
fagnar í gær.   MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

Það verða Snæfell og Haukar sem mætast í bikarúrslitaleik 
kvenna í körfubolta í ár en þau unnu bæði leiki sína í 
undanúrslitum Powerade-bikars kvenna um helgina. 
Snæfell vann 27 stiga stórsigur á KR á heimavelli, 88-61, 
en Haukakonur fóru til Keflavíkur og slógu út Ísland-
meistarana. Haukaliðið lenti undir í byrjun en tryggði 
sér 76-66 sigur með flottum seinni hálfleik. 
Lele Hardy var með 26 stig og 29 fráköst fyrir Hauka og 
Margrét Rósa Hálfdanardóttir skoraði 16 stig.
Chynna Brown skoraði 27 stig fyrir Snæfell og Hildur Björg 
Kjartansdóttir var með 15 stig og 11 fráköst. 
Haukakonur eru komnar í bikarúrslitin í níunda sinn en 
þær voru síðast í Höllinni fyrir fjórum árum. Snæfellsliðið 
var að komast í annan bikarúrslitaleik sinn á þremur árum 
en ólíkt Haukum (5 bikarmeistaratitlar) þá hefur kvennalið 
Snæfells aldrei unnið bikarinn. 

Snæfell og Haukar í Höllina
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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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Opið virka daga kl. 10-18
og laugardaga kl. 12-16
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Veldu
notaðan Kia með
lengri ábyrgð

M.v. 58% innborgun og 84 mán. óverðtryggt lán á 9,7% vöxtum. 
Árleg hlutfallstala kostnaðar: 11,92%.

39.900 kr. á mánuði  

6,5 ár
eftir af
ábyrgð

Kia Sportage EX 4wd 
Árg. 2013, ekinn 31 þús. km, dísil, 136 hö., 
sjálfskiptur, eyðsla 6,9 l/100.*
Verð: 5.590.000 kr.

FÓTBOLTI Alfreð Finnbogason 
var um helgina fyrsti íslenski 
knattspyrnumaðurinn sem nær 
að skora tuttugu mörk á tveimur 
tímabilum í efstu deild erlend-
is. Alfreð skoraði sitt tuttugasta 
deildarmark á leiktíðinni fyrir 
Heerenveen í 3-0 sigri á ADO 
Den Haag.

Alfreð skoraði 24 deildarmörk 
fyrir Heerenveen á síðustu leik-
tíð og setti þar markamet hjá 
Íslendingi í efstu deild en hann 
varð þá aðeins þriðji íslenski 
atvinnumaðurinn sem nær því 
að brjóta tuttugu marka múrinn. 

Pétur Pétursson var stofnmeð-
limur tuttugu marka klúbbsins 
þegar hann skoraði 23 mörk í 
33 leikjum fyrir hollenska liðið 
Feyenoord tímabilið 1979-80. 

Atli Eðvaldsson bættist í tutt-
ugu marka klúbbinn rúmum 
þremur árum síðar þegar hann 
skoraði 21 mark í 34 leikjum með 
Fortuna Düsseldorf í vestur-
þýsku úrvalsdeildinni 1982-83. 
Bæði Pétur og Atli urðu í öðru 
sæti á listanum yfir markahæstu 
leikmenn en Alfreð varð þriðji 
markahæstur í hollensku úrvals-
deildinni í fyrra. 

Alfreð stoppaði ekki lengi í 19 
mörkunum en tveir atvinnumenn 
voru einu marki frá því að kom-
ast í tuttugu marka klúbbinn en 
það voru þeir Teitur Þórðarson 
og Arnór Guðjohnsen. 

Teitur skoraði 19 mörk fyrir 
Lens tímabilið 1981-82 og varð 
fjórði markahæsti maður deild-
arinnar. Arnór Guðjohnsen varð 
markahæsti leikmaður belgísku 
deildarinnar 1986-87 þegar hann 
skoraði 19 mörk í 34 leikjum. 

Alfreð hefur nú skorað í fimm 
deildarleikjum í röð og aðeins 
mistekist að skora í 4 af 18 deild-
arleikjum sínum á þessu tíma-
bili. Mark hans á laugardaginn 
kom úr víti en 7 af þessum 20 
mörkum hans í vetur hafa komið 
af vítapunktinum. 

Alfreð er markahæstur í hol-
lensku deildinni eins og hann 

hefur verið nær allt tímabilið. 
Hann er nú með fjögurra marka 
forskot á Graziano Pellè hjá 
Feyenoord.

Hér fyrir ofan má sjá bestu 
markatímabil íslenskra leik-

manna í efstu deild í Evrópu 
en Aron Jóhannsson, sem hefur 
þegar skorað 12 mörk fyrir AZ 
Alkmaar á tímabilinu, á góða 
möguleika á því að komast á 
listann.  - óój

Alfreð að taka yfi r topplistann
Fyrsti íslenski knattspyrnumaðurinn til að eiga tvö tuttugu marka tímabil.

44 MÖRK 
Í  HOLLANDI  
 Alfreð 
Finnbogason 
fagnar hér 
marki sínu 
um helgina en 
hann náði með 
því sögulegu 
afreki.
MYND/NORDIC-

PHOTOS/GETTY

24 MÖRK

Alfreð Finnbogason 
Heerenveen, Hollandi 2012-13

23 MÖRK 

Pétur Pétursson  
Feyenoord, Hollandi 1979-80 

21 MARK 

Atli Eðvaldsson  
F. Düsseldorf, Vestur-Þýskalandi 1982-83 

20 MÖRK

Alfreð Finnbogason 
Heerenveen, Hollandi 2013-14

19 MÖRK

Teitur Þórðarson 
Lens, Frakklandi 1981-82 

Arnór Guðjohnsen 
Anderlecht, Belgíu 1986-87 

18 MÖRK

Arnar Grétarsson  
Lokeren,  Belgíu 2002-03

Veigar Páll Gunnarsson  
Stabæk, Noregi 2006 

17 MÖRK

Ríkharður Daðason 
Viking, Noregi 1999 

Gunnar H. Þorvaldsson 
Norrköping, Svíþjóð 2012 

16 MÖRK

Heiðar Helguson 
Lilleström, Noregi 1999 

Gunnar H. Þorvaldsson 
Halmstad, Svíþjóð 2005

15 MÖRK

Sigurður Grétarsson 
Luzern, Sviss 1985-86

Ríkharður Daðason 
Viking, Noregi 1998

Tryggvi Guðmundsson 
Tromsö, Noregi 2000

Ríkharður Daðason 
Viking, Noregi 2000

Tryggvi Guðmundsson 
Stabæk, Noregi 2002

Veigar Páll Gunnarsson 
Stabæk, Noregi 2007

Kolbeinn Sigþórsson 
AZ, Hollandi 2010-11

FLEST MÖRK ÍSLENDINGA Í EVRÓPSKRI DEILD

HAFDÍS SIGURÐARDÓTTIR UFA
 
60 metra hlaup 7,58 sekúndur

200 metra hlaup 24,21 sekúndur

400 metra hlaup 54,32 sekúndur

Langstökk 6,40 metrar

Þrístökk 12,12 metrar

KOLBEINN HÖÐUR GUNNARSSON UFA
 
60 metra hlaup 6,99 sekúndur

200 metra hlaup 21,76 sekúndur

400 metra hlaup  48,96 sekúndur

KÁRI STEINN KARLSSON ÍR
1500 metra hlaup  3:53,67 mínútur

3000 metra hlaup   8:26,34 mínútur

SVEINBJÖRG ZOPHONÍASDÓTTIR FH
60 metra grindahlaup  8,92 sekúndur

Kúluvarp  13,37 metrar

BJARKI GÍSLASON UFA
Þrístökk   14,15 metrar

BOGEY RAGNHEIÐUR LEÓSDÓTTIR  ÍR
Stangarstökk  3,60 metrar

SINDRI LÁRUSSON ÍR
Kúluvarp  15,94 metrar

MARK W. JOHNSON ÍR
Stangarstökk  4,80 metrar

KRISTINN TORFASON FH
Langstökk   7,26 metrar

KRISTINN ÞÓR KRISTINSSON HSK
800 metra hlaup 1:52,25 mínútur

ANÍTA HINRIKSDÓTTIR ÍR
800 metra hlaup  2:02,93 mínútur

Besta afrek helgarinnar, fékk fyrir það 1132 stig. 

GUÐLAUG EDDA HANNESD. FJÖLNIR
1500 metra hlaup   4:54,76 mínútur

FRÍÐA RÚN ÞÓRÐARDÓTTIR ÍR
3000 metra hlaup  10:36,84 mínútur

GUÐMUNDUR HEIÐAR GUÐM.  FH
60 metra grindahlaup  8,88 sekúndur

HREINN HEIÐAR JÓHANNSS. ÁRMANN
Hástökk  1,97 metrar

ÞÓRANNA ÓSK SIGURJÓNSD.  UMSS
Hástökk  1,66 metrar

Íslandsmeistarar í 
frjálsum inni 2014

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR „Ég er rosalega ánægð með 
þetta, sagði Hafdís Sigurðardóttir, fimmfald-
ur Íslandsmeistari á Meistaramóti Íslands í 
frjálsum íþróttum innanhúss, en hún vann 
ekki aðeins fimm einstaklingsgreinar í fyrsta 
sinn heldur bætti hún sig í öllum greinunum 
fimm. 

Hafdís þurfti að hafa mikið fyrir því að 
keppa í öllum þessum greinum sem fóru 
nokkrar fram á sama tíma. „Tímasetningin 
hentar kannski ekki alltaf fyrir svona margar 
greinar en þetta gekk upp. Ég er samt svolítið 
þreytt núna,“ viðurkennir Hafdís en hún tók 
þátt í alls sjö greinum um helgina. 

„Langstökkið var toppurinn,“ segir Hafdís en 
hún bætti ellefu ára Íslandsmet Sunnu Gests-
dóttur um tólf sentimetra þegar hún stökk 6,40 
metra á laugardaginn. „Ég var í smá brasi með 
að láta þetta smella í byrjun. Ég gerði ógilt í 
næstsíðasta stökkinu og ég sá að það var yfir 
metinu. Ég var þá frekar pirruð að það hefði 
verið ógilt. Svo negldi ég á þetta í síðasta 
stökki,“ segir Hafdís og þetta var stór stund. 

Hafdís hefur nú tekið bæði Íslandsmetin í 
langstökki af Sunnu Gestsdóttur en útimetið 
féll síðasta sumar. Stökkið um helgina er þó 
það lengsta í söguninni, innanhúss og utanhúss. 

„Ég er búin að dreyma lengi um þessi met. 
Það er ótrúlega ánægjuleg tilfinning að eiga 
þetta núna bara sjálf og vita það að það hefur 
engin kona á Íslandi stokkið lengra en ég. 
Þetta er rosalega gott,“ segir Hafdís.

Hafdís náði ekki aðeins í gullin í greinun-
um fimm. „Ég bætti mig í öllum greinum og 
tvíbætti mig bæði í 60 metra hlaupi og í 200 
metra hlaupi. Ég bætti mig líka í 400 metr-
unum og í þrístökkinu. Það er bara ótrúlegt 
að þetta geti allt gerst um sömu helgi,“ segir 
Hafdís ánægð.

Bikarkeppnin er næst á dagskrá hjá henni 
en hún verður 15. febrúar. „Við fundum ekki 
alvöru mót um næstu helgi. Ég held að ég fari 
bara í sveitina og skelli mér kannski á eitt 
þorrablót til að kúpla mig aðeins út úr þessu. 

Ég held að ég sé búin að vinna mér inn smá frí 
og ætla að njóta lífsins um næstu helgi,“ segir 
Hafdís í léttum tón. 

Hafdís getur ekki keppt í öllum fimm grein-
um í bikarkeppninni því það eru bara tvær 
greinar á mann plús boðhlaup. „Ég þarf að 
velja vel. Mig langar að taka 60 metra hlaup-
ið því mig langar að reyna við Íslandsmetið 
þar,“ segir Hafdís. Hún hljóp á 7,58 sekúndum  
í úrslitahlaupinu um helgina og var aðeins fjór-
um hundraðshlutum frá Íslandsmeti Geirlaugar 
Geirlaugsdóttur frá 1996. 

„Eftir hlaupið núna um helgina þá er alveg 
raunhæft að ná því meti ef ég hitti á gott hlaup. 
Það er gott að hafa Hrafnhild með sér til að 
keppa við,“ sagði Hafdís en hún hafði betur en 

Hrafnhild Eir Hermóðsdóttir í tveimur æsi-
spennandi hlaupum.

Hafdís hefur sankað að sér verðlaunum í 
frjálsum en hvað gerir hún við alla verðlauna-
peningana og bikarana? „Verðlaunaskápurinn 
heima er fullur en ég á nú smið sem kærasta og 
hann er búinn að hanna nýjan skáp fyrir mig. 
Það á bara eftir að hrinda því í framkvæmd. 
Vonandi fer hann bara að smella sér í að gera 
það því að það eru bikarar og verðlaun út um 
alla íbúð,“ segir Hafdís í léttum tón.

„Ég er búin að vera lengi í þessu og þetta 
gerist ekki á einni nóttu. Það þarf þrautseigju 
og þor í þetta og svona tekur tíma eins og allt 
annað. Þetta er bara vinna sem ég fæ ekki borg-
að fyrir nema í gleði og ánægju.“ ooj@frettabladid.is

Dreymt lengi um þessi met
Hafdís Sigurðardóttir átti magnaða helgi en hún vann fi mm einstaklingsgreinar á MÍ í frjálsum um helgina. 
Hápunkturinn var þó þegar hún bætti Íslandsmetið í langstökki með risastökki upp á 6,40 metra.

ÞAU SIGUR-
SÆLUSTU  UFA-
fólkið Kolbeinn 
Höður Gunnars-
son og Hafdís 
Sigurðardóttir 
unnu alls átta 
einstaklings-
greinar á MÍ um 
helgina. Hafdís 
vann fimm gull 
og Kolbeinn 
Höður þrjú en 
þau unnu bæði 
öll spretthlaupin. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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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

10.45 Love and Other Drugs
12.35 Spy Next Door  
14.10 The Bourne Legacy  
16.20 Love and Other Drugs  
18.10 Spy Next Door  
19.45 The Bourne Legacy  
22.00 The Messenger  
23.50 127 Hours
01.25 Brooklyn‘s Finest
03.35 The Messenger

08.00 PGA Tour 2014 11.00 PGA Tour 2014 
- Highlights 12.00 Golfing World 2014 12.50 
European Tour 2014 16.50 Herminator 
Invitational 17.25 Golfing World 2014 18.15 
Inside The PGA Tour 2014 18.40 Golfing World 
2014 19.30 Inside The PGA Tour 2014 19.55 
Íslandsmótið í höggleik 23.05 Herminator 
Invitational 

17.55 Strákarnir  
18.25 Friends  
18.45 Seinfeld
19.10 Modern Family
19.35 Two and a Half Men  
20.00 Grey‘s Anatomy  (16:24)  
20.45 Sjálfstætt fólk   
21.15 Eldsnöggt með Jóa Fel  (11:12)  
21.45 Ally McBeal  (15:23) 
22.30 Without a Trace  (20:23) 
23.10 Nikolaj og Julie
23.55 Anna Pihl  
00.40 Sjálfstætt fólk
01.05 Eldsnöggt með Jóa Fel  
01.35 Ally McBeal  
02.20 Without a Trace  
03.05 Tónlistarmyndbönd

Stöð 2 kl. 19.20
Eitthvað annað
Lóa Pind Aldísardóttir fj allar um 
fólkið á bak við íslensk sprota-
fyrirtæki, fólk sem þorir að 
stíga út úr þægindaramma 
launþegans og láta drauminn 
um að gera eitthvað annað 
rætast.

Fisk í dag
SJÓNVARPIÐ KL. 20.00 Skemmti-
legir og fræðandi þættir þar sem Sveinn 
Kjartansson matreiðslumeistari fær 
ungling sér til aðstoðar í eldhúsið. 

Grey‘s Anatomy
STÖÐ 2 GULL kl. 20.00 Níunda sería 
þessa vinsæla dramaþáttar sem gerist á 
skurðstofu á Grace-spítalanum í Seattle 
þar sem starfa ungir og bráðefnilegir 
skurðlæknar.

Man. City - Chelsea
STÖÐ 2 SPORT 2 kl. 19.50 Bein 
útsending frá leik Manchester City og 
Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.

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

07.00 Lukku láki 07.22 Ofurhundurinn Krypto  07.43 
Latibær  07.55 Mamma Mu 08.00 Ljóti andarung-
inn og ég  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 Sveinsson 10.46 Hvellur keppnisbíll 10.56 
Rasmus Klumpur og félagar  11.00 Lukku láki  11.22 
Ofurhundurinn Krypto  11.43 Latibær  11.55 Mamma 
Mu  12.00 Ljóti andarunginn og ég  12.24 Elías 
 12.35 Ævintýraferðin  12.48 UKI  12.53 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 Sveinsson 14.46 
Hvellur keppnisbíll  14.56 Rasmus Klumpur og félagar 
 15.00 Lukku láki 15.22 Ofurhundurinn Krypto  15.43 
Latibær 15.55 Mamma Mu 16.00 Ljóti andarunginn 
og ég  16.25 Elías 16.36 Ævintýraferðin  16.48 UKI 
 16.53 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 
Sveinsson  18.46 Hvellur keppnisbíll 18.56 Rasmus 
Klumpur og félagar  19.00 Algjör Sveppi og dularfulla 
hótelherbergið 20.20 Sögur fyrir svefninn  

16.35 Herstöðvarlíf 
17.20 Froskur og vinir hans
17.27 Grettir 
17.38 Engilbert ræður
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Þrekmótaröðin 2013
18.30 Landinn
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.00 Fisk í dag  Skemmtilegir og 
fræðandi þættir þar sem Sveinn Kjart-
ansson matreiðslumeistari fær ung-
ling sér til aðstoðar í eldhúsið. Þeir 
matreiða einfalda og fljótlega fiskrétti 
sem höfða til ungs fólks, eins og lax í 
taco, saltfiskspitsu, ýsu í pítubrauði og 
blálönguhamb orgara.
20.10 Aldamótabörnin–  Unglings-
árin (2:2) (Child of our time)  
21.10 Dicte (10:10) (Dicte)  Dönsk saka-
málaþáttaröð byggð á sögum eftir Else-
beth Egholm um Dicte Svendsen blaða-
mann í Árósum. Meðal leikenda eru 
Iben Hjejle, Lars Brygmann, Lars Ranthe, 
Ditte Ylva Olsen og Lærke Winther 
Ander sen. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið (Frú Vigdís Finnboga-
dóttir)   
22.45 Saga kvikmyndanna–   Kvik-
myndir núna og í framtíðinni (15:15) 
(The Story of Film: An Odyssey)
23.50 Kastljós
00.10 Fréttir
00.25 Næturvarp
07.30 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 (22:22) 
19.55 Trophy Wife (5:22)  
20.20 Top Chef (9:15)  V insæl þátta-
röð um keppni hæfileikaríkra mat-
reiðslumanna sem öll vilja ná toppnum í 
matar heiminum.
21.10 Hawaii Five-0 (13:22)  Steve 
McGarrett og félagar handsama hættu-
lega glæpamenn í skugga eldfjallanna á 
Hawaii í þessum vinsælu þáttum.
22.00 CSI (5:22)  
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 Athletic Bilbao - Real Madrid  
15.30 Sportspjallið  
16.10 Barcelona - Valencia  
17.50 Seattle Seahawks - Denver 
Broncos  
20.30 Spænsku mörkin
21.00 Atletico - Real Sociedad
22.40 Athletic Bilbao - Real Madrid  

07.00 Arsenal - Crystal Palace
13.10 Cardiff - Norwich  
14.50 Newcastle - Sunderland  
16.30 Hull - Tottenham  
18.10 West Ham - Swansea  
19.50 Man. City - Chelsea  Bein út-
sending
22.00 Messan  
23.20 Football League Show
23.50 Man. City - Chelsea  
01.30 Messan 

07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.01 Waybuloo  
07.20 Latibær  
08.05 Malcolm In the Middle 
08.30 Ellen  
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors
10.10 Miami Medical  
10.55 Glory Daze  
11.40 Falcon Crest  
12.35 Nágrannar
13.00 The X-Factor
14.25 Wipeout USA  
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  (7:8) 
19.45 Mom  (12:22) 
20.05 Um land allt   
20.35 Nashville  (5:20)  
21.20 Mayday  (2:5) 
22.20 American Horror Story: Asyl-
um  (4:13)
23.05 The Big Bang Theory
23.25 The Mentalist
00.05 Girls
00.35 Rake
01.20 Bones  
02.05 Orange is the New Black  
02.55 Boss
03.55 Sons of Tucson
04.20 Hellcats 
05.00 Amusement  

17.30 Extreme Makeover: Home 
Edition   
18.15 Hart of Dixie  
19.00 The Amazing Race
19.45 The New Normal
20.05 Offspring  (8:13) 
20.50 The Glades  (6:13) 
21.30 The Vampire Diaries  (22:22)  
22.15 Men of a Certain Age  (9:10) 
23.00 Revolution 
23.45 Pretty Little Liars  
00.25 Nikita  
01.05 Justified  
01.50 The Amazing Race  
02.30 The New Normal
02.55 Offspring  
03.35 The Glades  
04.20 The Vampire Diaries  
05.05 Men of a Certain Age  

FM 957 kl. 07.00
Morgunþáttur FM957
Morgunþátturinn á FM957 með 
þeim Sverri Bergmann og Ernu 
Hrönn. Morgunþátturinn er alla virka 
morgna milli kl. 07-10 í boði Cocoa 
Puff s.
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Í kvöld kl. 19:50

Chelsea
Man. City
Það verður toppslagur á Etihad-leikvanginum í kvöld 
þegar ljósbláu skemmtikraftarnir í Manchester City 
mæta José Mourinho og lærisveinum í Chelsea. 
Hvorugt lið vill misstíga sig í toppbaráttunni og því 
verður hart barist frá upphafi til enda. Ekki missa af 
þessum stórleik í kvöld!

Kötturinn Bergur fær gott atlæti 
hjá Kattholti eftir að hafa verið 
á vergangi árum saman. „Við 
komum honum undir dýralækn-
ishendur eftir að okkur var til-
kynnt um hann,“ segir Halldóra 
Björk Ragnarsdóttir, starfsmaður 
Kattholts og formaður Kattavina-
félagsins. „Núna er hann í með-
ferð.“

Bergur er með nafntogaðri kött-
um á landinu. Hann er kenndur 
við Hnotuberg í Hafnarfirði, því 
það er hverfið sem hann flakkaði 
um í minnst átta ár. Bataferli hans 
er vel skrásett á Facebook og hann 
á sér marga aðdáendur sem fylgj-
ast í ofvæni með honum batna.

Bergur hefur fengið ýmis meðul 
við kvillunum sem plaga hann. 
„Hann fékk sýklalyf, vítamín, 
ormalyf og hefur einnig verið 
meðhöndlaður við eyrnamaur,“ 
segir Halldóra. „Svo var hann 
geltur og rakaður í gær. Feldur-
inn á honum var mjög illa farinn.“ 

Halldóra segir að ástandið 
sem Bergur var í þegar honum 
var bjargað sé víti til varnaðar 
fyrir kattaeigendur. „Þetta sýnir 
hversu mikilvægt það er að láta 
gelda fressketti. Svona fer fyrir 
köttum sem ekki er búið að gelda. 
Þeir slást við aðra ógelta fress-
ketti, allir að berjast fyrir lífi sínu 
og um hvern matarbita. Eða þeir 
lenda á vergangi, eins og Berg-
ur.“ Feldur Bergs bar þess glögg-
lega merki að hann hefur lent í 
slagsmálum. „Það voru kleprar á 
feldinum þegar hann kom hingað 
fyrst,“ segir Halldóra.

Bergi er farið að líða betur. 
„Hann fær góða umönnun hjá 
starfsfólki Kattholts,“ segir Hall-
dóra. „Hann er farinn að gefa sig 
meira að okkur. Maður finnur  

alveg að hann hefur einhvern 
tímann  átt heimili,“ segir Hall-
dóra. „Ef þetta væri alveg villtur 
köttur þá væri erfiðara að nálgast 
hann. Bergur lætur alveg klappa 
sér. Þú klappar ekki alveg villtum 
ketti,“ segir Halldóra.

Halldóra er vongóð um að Berg-
ur eigi bjarta framtíð fyrir hönd-
um. „Enn er þó mikið verk að 
vinna,“ segir Halldóra. Kötturinn 

á ekki eins auðvelt með að treysta 
fólki og kettir sem hafa átt náðugri 
daga. „Ef hann fengi gott heimili 
væri það mikil áskorun að mynda 
traust. Hann er hálfvilltur eftir 
útiveruna, enda var hann í um átta 
ár á vergangi, eftir því sem okkur 
var sagt,“ segir Halldóra.

Fylgjast má með bataferli katt-
arins Bergs á Facebook-síðu Katt-
holts.  ugla@frettabladid.is

Stjörnukötturinn 
Bergur í meðferð
„Maður fi nnur að hann hefur átt heimili,“ segir Halldóra Björk, starfsmaður Kattholts.

Helga Lilja hannar föt undir 
merkjum Helicopter sem er henn-
ar eigið framleiðslufyrirtæki. 
Fyrir tveimur árum sá hún verk 
eftir myndlistarkonuna Hörpu 
Björnsdóttur sem hafði ákveðið 
að mála mynd á dag í Meistara-
mánuði og sýna almenningi. Hún 
varð heilluð af myndunum og sá 
fyrir sér að þær gætu skapað flott 
munstur á fötum.

„Harpa er vinkona mín og 
eftir að ég sá myndirnar spurði 
ég hana strax hvort hún væri til 
í að vinna með mér,“ segir Helga. 
„Fyrsta flíkin sem varð til 
úr þessu samstarfi er 
sundbolurinn sem ég 
sýndi á Facebook í 
vikunni en munstur 
eftir hana verða á 
fleiri flíkum sem ég 
kynni á næstunni.“

Helga segist allt-
af hafa gert sín 

munstur sjálf en stíll Hörpu sé 
skemmtilegur og hafi kveikt áhuga 
hennar á samstarfi. Sjálf er Helga 
að hefja fjórða starfsár sitt með 
Helicopter-vörurnar. Hún rekur 
verslunina Kiosk ásamt fleiri 
hönnuðum og segist hanna vörur á 
konur úr þægilegum efnum og ein-
földum sniðum þar sem litagleðin 

ræður ríkjum.
„Fatahönnunarbransinn 

er auðvitað enginn dans 
á rósum. Maður verður 
að taka áhættu en það 
er gaman að sjá hug-
myndir verða að veru-
leika,“ segir Helga. 

Fötin eftir hana 
og Hörpu verða 
til sölu í Kiosk í 
sumar auk þess 
sem Helga selur 
vörur í búðum í 
Bandaríkjunum og 
Bretlandi. - sb

Helga hannar litríka sundboli
Fatahönnuðurinn Helga Lilja Magnúsdóttir sækir innblástur í málverk.

„Górillan er gott dýr til að taka sér 
til fyrirmyndar á mánudögum. Þá 
fer maður óttalaus, hávær og hand-
leggjalangur inn í vikuna.“ 
Sigrún Hlín Sigurðardóttir myndlistarkona.

MÁNUDAGSDÝRIÐ

Á BATAVEGI  Bergur hefur fengið gott atlæti í Kattholti.  MYND/ÚR EINKASAFNI

LITRÍKUR SUNDBOLUR  Helga notaði 
munstur úr málverki eftir Hörpu 
Björnsdóttur vinkonu sína í sundbolinn. 
 MYND/HELGA LILJA

„Ég hef alla ævi verið að dansa og ég 
held það sjáist í myndunum,“ segir 
Unnur Elísabet Gunnardóttir dans-
ari um verkin sem nú eru til sýnis á 
efri hæðinni á kaffihúsinu Sólon. Hún 
segist sjálflærð í ljósmyndun – áhuga-
málið hafi breyst í ástríðu og nú sé 
hún stolt að sýna verk sín.

„Þetta er í raun myndlist frekar en 
hefðbundnar ljósmyndir. Nálgunin 
er önnur. Ég vinn mikið með dönsur-
um og markmiðið er að fanga hreyf-
inguna, hreyfingu líkamans í rýminu 
í verkinu,“ segir Unnur.

Unnur var lengi fastráðinn dans-
ari við Íslenska dansflokkinn en hætti 
í dansflokknum í maí. Nú er hún á 
samningi við Borgarleikhúsið og 
hefur dansað í yfir hundrað sýningum 
af Mary Poppins. Ljósmyndirnar taka 
hins vegar sífellt meira pláss í hennar 
lífi.

„Ég hef fengið svakalega góð við-
brögð við þessum myndum. Það er 
gaman að þróa sig áfram og gera eitt-
hvað nýtt,“ segir dansandi ljósmynd-
arinn Unnur, stolt af sýningunni sem 
stendur nú almenningi opin á Sólon. - sb

Dansandi málverk til sýnis á Sólon
Dansarinn Unnur Elísabet Gunnarsdóttir opnaði um helgina sýningu á dansandi ljósmyndum.

GLEÐI Á 
OPNUN
 Unnur 
Elísa bet 
Gunn ars-
dóttir við 
eitt verka 
sinna á 
sýning unni. 
 MYND/ÚR 

EINKASAFNI



MINNKAÐU SÍGARETTUNOTKUN SMÁM SAMAN 
OG VERTU REYKLAUS MEÐ NICOTINELL

Hættu þegar þú notar einungis 1-2 stk. á dag.
Ekki er mælt með notkun lengur en 1 ár.

Dæmi um minnkun reykinga með Nicotinell 2 mg  
lyfjatyggigúmmíi - valkostur á leið til reykleysis

Haltu áfram með því að 
draga smám saman úr fjölda 
lyfjatyggigúmmís á dag. 

1 ÁR

Byrja:  
20 síg./dag

NÚ ERTU 
REYKLAUS!

Minnkaðu 
notkun smám 

saman og 
skiptu hverri 
sígarettu út 
fyrir 1 stk. af 
lyfjatyggi-

gúmmíi

6 MÁN.

4 MÁN.

3 MÁN.

2 MÁN.

1 MÁN.

NÚNA

3 MÁ

2 MÁ

1 MÁ

NÚN



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Bílarnir eru ónýtir
2 Heimurinn séður úr hjálmi Baum-

gartners
3 „Menn munu fylgjast vel með í 

kvöld“
4 Kona Stinky endurheimt eft ir þrjá 

mánuði
5 Boeing-þota máluð í stærsta 

málning arskýli heims
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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DAKOTA
King Size rúm (193x203 cm)

FULLT VERÐ 234.200 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

117.100 kr.

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!

ÚTSALA 
REKKJUNNAR

AFSLÁTTUR
50-60%

SÍÐUSTUDAGAR!
STÓR

ÚTSALA!

ÓTRÚLEG
VERÐ!

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

Upphefð að utan
Sigurganga myndarinnar Hross í oss 
eftir Benedikt Erlingsson heldur áfram 
á alþjóðlegum vettvangi. Myndin hefur 
nú verið valin á hina virtu kvikmynda-
hátíð New Directors/New Films eða Nýir 
leikstjórar/Nýjar myndir í Lincoln Center 
og MoMA í New York í mars. Þetta er í 
43. sinn sem hátíðin verður haldin en 
þar eru valdar myndir sem þykja þróa 
kvikmyndamiðilinn og benda á nýja 
möguleika í kvikmyndagerð. Á síðustu 
hátíð var heimildarmyndin The Act of 
Killing meðal annars sýnd á hátíðinni. 
Er þetta enn ein rósin í hnappagat 
Benedikts Erlingssonar 
sem ákvað á dögunum 
að gera hlé á vinnu 
sínu í leikhúsum til 
að einbeita sér að 
kvikmyndagerð.

 - sb

Yrsa vinsæl vestanhafs
Bandarískir gagnrýnendur lofa 
skáldsöguna Ég man þig, eftir Yrsu 
Sigurðardóttur, sem ber titilinn I 
Remember You á ensku. Hún kemur 
út í Bandaríkjunum 25. mars. Sagan 
hefur fengið umfjöllun í virtum 
tímaritum sem eru mikið lesin af 
bóksölum og bókavörðum sem þeir 
byggja gjarnan sín innkaup á. Yrsa 

er sögð einn bestu 
norrænu glæpasagna-
höfundanna í tímarit-
inu Booklist. Gagn-
rýnendur tímaritanna 
Publishers Weekly og 

Library Journal, 
sem hafa bæði 
komið út í yfir 
120 ár, mæra 
söguna einnig. 
Bókaútgáfan St. 
Martin‘s Press í 
New York gefur 
I Remember 
You út.  - kak
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