
FRÉTTIR

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Mánudagur

14

BLAÐALJÓSMYNDIR Í GERÐARSAFNI
Nú stendur yfir árleg ljósmyndasýning Blaðaljósmyndara-
félags Íslands í Gerðarsafni í Kópavogi. Á sýningunni má 
meðal annars sjá verðlaunaðar fréttamyndir síðasta árs. Á 
neðri hæð er stórglæsileg sýning Sigurgeirs Jónassonar frá 
Vestmannaeyjum. Sýningin stendur til 23. mars.

Regenovex fæst í apótekum og hægt er að kynna sér efnið betur á heimasíðunni regenovex.is.

REGENOVEX
Hægt er að fá Regeno-vex sem gel, perlur eða plástur.

V aldís Sylvía Sigurþórsdóttir, einkaþjálfari í Sporthúsinu, segist aldrei á sex ára hlaupaferli 
fundið slíka virkni eftir að hún byrj-aði að nota Regenovex. „Þetta hefur klárlega hjálpað mér að ná markmiðum 

mínum. Ég byrjaði að taka inn Regeno-
vex í apríl 2012 því þá var ég að undir-
búa mig undir að hlaupa maraþon. Þar 
sem ég var farin að finna fyrir eymslum 
ákvað ég að prófa einn pakka. Eftir það 
var ekki aftur snúið. Sumarið 2012 hljóp ég meiðslalÉg hef hla ið

var ég verkjalaus og stirðleikinn að mestu horfinn. Nú hef ég notað gelið og hylkin í sex 
mánuði með frábærum árangri. Ég er 
farinn að taka þátt í göngu og ýmsu öðru með eldri borgurum,“ segir Ólafur 
sem hefur sagt mörgum frá reynslu sinni og fengið að heyra að Regenovex-
gel hafi gert mörgum gott. 

GOTT FYRIR KROPPINNHýalúrónsýra e l k

ALVEG FRÁBÆR VIRKNI Á LIÐINAICEPHARMA KYNNIR  Regenovex er ný kynslóð af liðvernd sem hefur virkað 

vel. Hýalúrónsýra viðheldur heilbrigðum liðum og liðleika. Bionovex-olía 

hefur bólgueyðandi eiginleika.

Kynntu þér BELLAVISTA  á www.gengurvel.is

BELLAVISTA er eitt öflugasta fæðubótarefnið á 
markaðnum fyrir sjónina. Náttúrulegir  plöntukjarnar 
ásamt vítamínum og steinefnum sem gegna mikil-
vægu hlutverki í að viðhalda góðri og skarpri sjón 
langt fram eftir aldri. Í BELLAVISTA er hátt hlutfall af bláberjaþykkni og lúteini.
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FASTEIGNIR.IS
17. FEBRÚAR 2014

7. TBL.

Fasteignasalan Miðborg hefur 
til sölu fallega, bjarta og mjög 
rúmgóða 2-3 herb. íbúð, á 5. 
hæð í góðu fjölbýli með lyftu, 
á Þorragötu. 

Allt húsið er byggt og hannað með 
þarfir eldri borgara í huga. Allt að-
gengi er mjög gott og húsvörður er 
starfandi í húsinu. 

Eigninni fylgir sér bílskúr en 
innangengt er úr honum í góða 
geymslu og sameign sem liggur að 
lyftu. Úr bjartri og snyrtilegri sam-
eign á 5. hæð er gengið inn í hol með 
rúmgóðum fataskáp. Eldhús sem 
tengist holi og borðstofu ð

Útsýni yfir Skerjafjörð

Finnbogi 
Hilmarsson
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Ásdís Írena
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2 SÉRBLÖÐ
Fasteignir | Fólk  

Sími: 512 5000

17. febrúar 2014
40. tölublað 14. árgangur

SPORT Arsenal kom fram hefndum 
gegn Liverpool í ensku bikarkeppn-
inni í gær. 24 Sími 512 4900  landmark.is

Sushi allan 
sólarhringinn!Paratabs®

FÉLAGSMÁL „Það er samfélaginu dýr-
keypt að spara í þessum málum,“ 
segir Eygló Harðardóttir, félags- og 
húsnæðismálaráðherra, um málefni 
ungmenna sem glíma við geðræn 
vandamál eða vanda vegna fíkni-
efnaneyslu.

Eygló segir að koma þurfi í veg 
fyrir að einstaklingar verði háðir 
félags- og heilbrigðiskerfinu fyrir 
lífstíð eins og kostur er. Hún segir 
málaflokkinn flókinn og flækjustig 
stofnanakerfisins allt of hátt enda 
varði málaflokkurinn verkefna-
svið fjögurra ráðherra auk  sveit-

arfélaganna. „Núverandi skipulag, 
eða skipulagsskortur, ýtir undir 
að stofnanir og stjórnsýsla kasti 
ábyrgð á milli sín og einstakling-
arnir gjalda fyrir,“ segir ráðherra. 

„Þessu til viðbótar annast einka-
aðilar og félagasamtök rekstur 
ýmissa úrræða. Ríkið veitir þeim 
rekstrarfé án þess að fyrir liggi 
nákvæmlega hvað eigi að felast í 
þjónustunni, hver sé kaupandi og 
hver beri ábyrgð á eftirliti. Ég er 
ekki að gagnrýna starfsemi þessara 
samtaka og einkaaðila, heldur miklu 
frekar slælega stjórnun hins opin-

bera og skort á heildarsýn,“ segir 
Eygló sem kveður sárvanta skýra 
heildarstefnu í þessum málum sem 
tryggi einfaldara og aðgengilegra 
þjónustukerfi og samfellda þjónustu 
við þá sem þurfa hennar með.

„Það er nauðsynlegt og skylt að 
auka fjárframlög til þessara mála,“ 
segir Eygló sem kveður næsta verk-
efni að skoða hvernig best megi nýta 
þá fjármuni sem séu fyrir hendi í 
kerfinu og jafnframt greina hvar 
helst þurfi aukna fjármuni. „Á 
grundvelli þess mun ég beita mér í 
fjárlagavinnu næsta árs til að sækja 

aukið fé í þennan málaflokk til verk-
efna þar sem þörfin er brýnust.“

 - ebg / sjá síðu 12.

Ráðherra segir skort á stefnu 
bitna á ungmennum í vanda
Skortur á skipulagi í málum unglinga sem stríða við fíknivanda eða geðræn vandamál ýtir undir að stofnanir 
og stjórnsýsla kasti ábyrgð á milli sín og bitnar á einstaklingunum, segir Eygló Harðardóttir félagsmálaráðherra.

DÓMSMÁL Mótmæli fóru fram í gær fyrir fram-
an fangelsið í Horsens í Danmörku þar sem Hjör-
dís Svan Aðalheiðardóttir er í haldi. Boðað 
var til mótmælanna á danskri Facebook-síðu.
   Hjördís fór með dætur sínar með leynd til Íslands 
síðastliðið sumar, í andstöðu við úrskurð danskra dóm-
stóla sem höfðu dæmt barnsföður hennar forræði. 
Hún var úrskurðuð í fjögurra vikna gæsluvarðhald 
þann 12. febrúar síðastliðinn. Þá hafði henni þegar 
verið haldið af danskri lögreglu í tvo daga án þess að 
nokkur fengi að heimsækja eða tala við hana, ekki 
einu sinni lögmaður hennar. Á áðurnefndri Facebo-
ok-síðu er þetta kallað gróft mannréttindabrot. 
  „Við vorum um tuttugu sem mættum og vildum sýna 
Hjördísi samúð okkar,“ segir Laila Smillas Egensberg, 
ein þeirra sem stóðu fyrir mótmælunum. Hún segir við-
stadda hafa fengið að vera fyrir framan fangelsið í um 
tuttugu mínútur, syngja lög og færa lögreglu skilaboð til 
Hjördísar. Hún segir skammarlegt að íslensk stjórnvöld 
hafi framselt Hjördísi og börn hennar til Danmerkur.

„Mér finnst þetta mjög sorgleg staða fyrir Ísland,“ 
segir Laila. „Þetta er svo ósanngjarnt gagnvart börn-
unum að ég á engin orð.“ 

Laila segir að til standi að gera meira á næstunni til 
að sýna Hjördísi stuðning. - bá

Hópur kom saman fyrir framan fangelsið þar sem Hjördís Svan er í haldi:

Aðstæðum Hjördísar mótmælt

IÐNAÐUR Nýtt spennivirki Lands-
nets á Grundartanga eykur líkur 
á að fyrirtækjum á svæðinu fjölgi. 
Þetta segir Gísli Gíslason, hafn-
arstjóri Faxaflóahafna, sem að 
undanförnu hafa 
fengið þó nokkr-
ar fyrirspurnir 
um lóðir á svæð-
inu. Bandaríska 
fyrirtækið Sili-
cor Materials 
er meðal þeirra 
sem óska eftir 
lóð og ætlar 
hana undir sólarkísilverksmiðju.  

„Það mál er lengra komið en 
önnur sem eru annaðhvort í bið-
stöðu eða á frumstigi. Þar er um 
að ræða bæði innlenda og erlenda 
aðila sem vilja annaðhvort hefja 
sína eigin framleiðslu eða veita 
fyrirtækjum á svæðinu þjónustu. 
Ég á alveg eins von á því að áhugi 
fyrir svæðinu eigi eftir að aukast 
enn frekar með hækkandi sól og 
batnandi efnahagsástandi,“ segir 
Gísli Gíslason. - hg / sjá síðu 6

Spennivirki opnar tækifæri:

Mörg félög vilja 
á Grundartanga

STUÐ Í STANGARHYL  Félag eldri borgara í Reykjavík stendur fyrir dansleikjum öll sunnudagskvöld í félagsheimili sínu við 
Stangarhyl 2 í Árbæ. „Þetta er alltaf mjög vel sótt, um 100 manns,“ segir Dagmar Bragadóttir, ritari félagsins. Hljómsveitin Klassík 
leikur tónlist og helst ber á gömlu dönsunum og samkvæmisdansi. „Þetta er mjög skemmtilegt,“ segir Dagmar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bolungarvík -3°  ASA 5
Akureyri -4°  ASA 2
Egilsstaðir -4  NNV 2
Kirkjubæjarkl. -2°  ANA 4
Reykjavík -3°  ASA 6

Bjartviðri    víða um land og fremur 
hægur vindur en lítils háttar él og 
strekkingur við austurströndina.       
Frost 0 til 12 stig. 4

SÝNA SAMÚÐ  Tveir mótmælenda fyrir framan fangelsið í 
Horsens í gær. MYND/LAILA SMILLAS EGENSBERG

GÍSLI GÍSLASON
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SKOÐUN Ég felli mig ekki við að vera 
kallaður fasisti, segir Þorsteinn Sæ-
mundsson, þingmaður Framsóknar. 15

MENNING Tinna Empera Arlexdóttir 
var yfirförðunarmeistari hjá Maríu Ke 
Fisher man á tískuvikunni í New York. 30

Lokuð gata lokkar
Fleiri koma á Laugaveginn þegar 
lokað er fyrir bílaumferð á sumrin. 
Samtök kaupmanna eru mjög á móti 
lokun götunnar. 4
Minna brunatjón  Mann- og 
eignatjón af völdum eldsvoða er 
minna hér á landi en annars staðar 
á Norðurlöndum. Einn lét lífið í elds-
voða í fyrra og tryggingarfélög bættu 
eignatjón fyrir 1,3 milljarða króna. 8
Brestir í stjórnarsamstarfi  Mál 
þýska þingmannsins Sebastians 
Edathy, sem grunaður er um að 
hafa haft barnaklám í fórum sínum, 
hefur skapað vantraust á milli flokka 
þýsku samsteypustjórnarinnar. Einn 
ráðherra hefur þegar sagt af sér. 8
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STJÓRNSÝSLA Kafarar hafa kært gjaldtöku vegna 
köfunar í Silfru til umboðsmanns Alþingis og 
Samkeppniseftirlitsins. Telja kafararnir að 
reglur um gestagjöld á Þingvöllum standist 
ekki lög og að Þingvallanefnd veiti köfurun-
um ekki sérstaka þjónustu fram yfir aðra gesti 
þjóðgarðsins. 

Sigrún Magnúsdóttir, formaður Þingvalla-
nefndar, telur gjaldtökuna eðlilega miðað við 
þann kostnað sem lagður hafi verið í aðstöðu 
á svæðinu. 

„Það er búið að búa til aðstöðu fyrir kafarana, 
byggja skúr og lagfæra í kringum Silfru þar 
sem farið var að sjá á gróðri. Ég stend alveg á 

því að það sé eðlilegt að taka þarna gjald því 
þarna er verið að leyfa viðbótarstarfsemi innan 
þjóðgarðsins,“ segir Sigrún.

Þessu er Torfi Yngvason, einn eigenda Artic 
Adventures sem er einn þeirra þjónustuaðila 
sem bjóða upp á köfun í Silfru, ósammála. Hann 
segir ferðaþjónustuaðila við Silfru þá einu sem 
greiði gjald fyrir aðstöðu í þjóðgarðinum. 

„Þeir sem fara gangandi eða ríðandi um þjóð-
garðinn þurfa ekkert að greiða fyrir að koma 
þangað. Það þarf ekkert að segja mér að það sé 
meiri átroðningur af þeim sem kafa í Silfru en 
almennt af öðrum gestum. Þetta er náttúrulega 
rakið rugl og bull,“ segir Torfi.  -eh

Kafarar telja gestagjöld á Þingvöllum ekki lögmæt og hafa sent kvörtun til umboðsmanns Alþingis:

Kæra gjaldtöku við Silfru á Þingvöllum 

ÞINGVELLIR  Silfra er afar vinsæll viðkomustaður 
fyrir ferðamenn sem vilja snorkla.
  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM  

SPURNING DAGSINS

Kringlunni

heyrnarstodin.is 
HEYRNARSTÖ‹IN

Ólafur, munu þær hverfa eftir 
andartak?
„Ekki ef borgaryfirvöld hafa þá 
andagift sem til þarf.“
Þrjár andategundir munu að öllu óbreyttu 
hverfa af Reykjavíkurtjörn innan fárra ára. 
Ólafur K. Nielsen vistfræðingur vann skýrslu 
um málið fyrir borgaryfirvöld.

NEYTENDUR „Forsætisráðherra 
skortir upplýsingar um málið. Hann 
áttar sig ekki á því að ríkið er að 
selja tollkvóta,“ segir Finnur Árna-
son, forstjóri Haga.

Í byrjun febrúar sendi verslun-
arfyrirtækið Hagar atvinnu- og 
nýsköpunarráðuneytinu bréf þar 
sem sótt var um leyfi til að flytja 
inn geita-, ær- og buffalaost án inn-
flutningstolla. Hagar sögðu inn-
lenda framleiðslu nær enga og anna 
því ekki eftirspurn.  

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
forsætisráðherra sagði í Sunnu-
dagsmorgni, þætti Gísla Mar-
teins Baldurssonar, á RÚV í gær 
að Hagar hefðu næga tollkvóta til 
að flytja inn osta úr hvaða dýri 
sem þeir vildu. „Þeir hefðu ekki 
einu sinni þurft að sækja um þetta. 
Ég hugsa að menn hljóti að benda 
þeim á að þeir hafi nægan kvóta til 
að flytja inn ost úr hverju sem er, 
sagði ráðherrann.

Finnur segir að framleiðend-
ur hafi keypt þessa tollkvóta. Það 
sé lítið magn af tollkvótum í boði, 
þeir séu boðnir upp og það þurfi 
að borga fyrir þá. „Þetta jafngildir 
ofurtollum,“ segir hann.

Forsætisráðherra gerði því skóna 
að beiðni Haga væri vegna þess að 
fyrirtækið vildi brjóta kerfið á bak 
aftur. Hann sagði jafnframt að til 
stæði að einfalda tollakerfið. „Það 
verður gert. Hins vegar væri mjög 
óæskilegt að það leiddi til veiking-
ar á stöðu innlendra framleiðenda 
gagnavart erlendum,“ sagði Sig-
mundur.  

Ráðgjafarnefnd um inn- og 
útflutning landbúnaðarvara hefur 
umsókn Haga um innflutning á ost-
unum til umfjöllunar en tvær vikur 

eru frá því að umsóknin var send. 
Hagar óskuðu um miðjan janú-
ar eftir að fá að flytja inn lífræn-
an kjúkling án innflutningstolla 
þar sem innlend framleiðsla ann-
aði ekki eftirspurn. Svar við þeirri 

umsókn hefur ekki enn borist. 
„Ef við fáum neikvætt svar frá 

yfirvöldum ætlum við að fara með 
málið til umboðsmanns Alþingis,“ 
segir Finnur Árnason.

 johanna@frettabladid.is

Skilur ekki að ríkið 
selur tollkvótana
Forsætisráðherra segir að Hagar hafi næga tollkvóta til að flytja inn ost úr hvaða 
dýri sem er. Forstjóri Haga segir að ráðherrann skorti upplýsingar, hann átti sig 
ekki á því að kaup á tollkvótum jafngildi ofurtollum. Málið er enn í biðstöðu.

Í fjármálaráðuneytinu er verið að vinna frumvarp um breytingar á lögum 
um Seðlabanka Íslands.  

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra sagði í þættinum 
Sunnudagsmorgni með Gísla Marteini að ekki væri búið að ákveða hvort 
bankastjórum Seðlabankans yrði fjölgað úr einum í þrjá. „Neita því ekki, 
en sagði ekki að það myndi gerast,“ sagði Sigmundur Davíð. Forsætis-
ráðherra sagðist lengi hafa verið ósammála stefnu Seðlabankans, sér í lagi 
vaxtastefnu hans. Hann sagði að það væri æskilegt að bankinn endurmæti 
stefnu sína oftar en hann gerði.

„Menn munu ekki hverfa frá sjálfstæði Seðlabanka. Það getur verið 
æskilegt og mikilvægt, til dæmis ef það væri einhver annars konar 
ríkisstjórn en núna er. Þá myndum við auðvitað vilja hafa sjálfstæðan 
Seðlabanka til að passa upp á hana,“ sagði Sigmundur Davíð. Hann sagði 
jafnframt að mikilvægt væri að Seðlabankinn virkaði sem öryggisventill.

Sjálfstæðið brýnt ef önnur stjórn sæti

VIÐSKIPTI Norska Dagbladet segir 
olíu á Drekasvæðinu geta gert 
Íslendinga skuldlausa og gott 
betur.

Dagbladet reiknast til, út frá 
mati Eykon Energy og Olíustofnun-
ar Noregs, að olía á norsk-íslenska 
Jan Mayen-svæðinu sé um 125 
þúsund milljarða íslenskra króna 
virði. Sú upphæð nemur 220-föld-
um fjárlögum íslenska ríkisins. 

Umfjöllunin hefur vakið tals-
verða athygli og vitnuðu netmiðlar 
á Grænlandi og í Færeyjum í hana. 
 - kmu

Olían á Jan Mayen-svæðinu:

Gæti þurrkað út 
skuldir Íslands

BLAÐAMENNSKA Blaðamannaverð-
laun Íslands og verðlaun Blaða-
ljósmyndarafélagsins voru afhent 
í Gerðarsafni á laugardag. Stígur 
Helgason fór með sigur af hólmi í 
flokknum Viðtal ársins með viðtali 
sem hann tók við Maríu Rut Krist-
insdóttur og birtist í Fréttablaðinu 
í júlí. 

Þá fékk Vilhelm Gunnarsson, ljós-
myndari á Fréttablaðinu, verðlaun 
fyrir umhverfisljósmynd ársins, af 
síldardauða í Kolgrafafirði. Baldur 
Hrafnkell Jónsson, myndatökumað-
ur á Stöð 2, hlaut svo verðlaun fyrir 
besta myndskeið fréttatökumanns á 
ljósvakamiðlum.

Verðlaun fyrir rannsóknarblaða-
mennsku ársins fengu þeir Jón 
Bjarki Magnússon og Jóhann Páll 
Jóhannsson á DV. Verðlaun fyrir 
umfjöllun ársins hreppti ritstjórn 
Kastljóss en Bergljót Baldursdóttir 

á RÚV hlaut blaðamannaverðlaun 
ársins fyrir umfjöllun um heilbrigð-
ismál.

Þá átti Páll Stefánsson mynd árs-
ins 2013. Myndröð ársins tók Kjart-
an Þorbjörnsson og fréttamynd 
ársins tók Sigtryggur Ari Jóhanns-

son af Karli Vigni Þorsteinssyni. 
Íþróttamynd ársins tók Árni Torfa-
son af Anítu Hinriksdóttur. Tíma-
ritamynd ársins tók Kristinn Magn-
ússon en Kjartan Þorbjörnsson fékk 
verðlaun fyrir mynd í flokknum 
Daglegt líf. - gb

Blaðamannaverðlaun og ljósmyndaverðlaun ársins 2013 afhent:

Vilhelm og Stígur verðlaunaðir

STJÓRNMÁL Birgitta Jónsdóttir, 
kapteinn Pírata, segist munu hætta 
á þingi eftir kjörtímabilið. 

„Ég er á mínu 
síðasta kjörtíma-
bili,“ sagði Birg-
itta í viðtali við 
Mikael Torfason 
í þættinum Mín 
skoðun á Stöð 2 
í gær. Birgitta 
var einn þriggja 
þingmanna sem 
kjörnir voru á 

þing fyrir Borgarahreyfinguna, 
síðar Hreyfinguna, árið 2009. 
Birgitta stóð að stofnun Pírata og 
var kosin á þing fyrir þá.   - jme

Þingflokksformaður Pírata:

Ætlar að hætta

BIRGITTA
JÓNSDÓTTIR

ÚKRAÍNA, AP Í gærmorgun tóku mótmælendur að streyma út úr ráð-
húsinu í Kænugarði, sem þeir hafa haft á valdi sínum vikum saman. 
Stjórnvöld hétu öllum mótmælendum sakaruppgjöf ef þeir verða 
búnir að yfirgefa allar stjórnarbyggingar í borginni í dag.

Mótmælendur krefjast þess þó enn að Viktor Janúkóvitsj forseti 
segi af sér. Einn af leiðtogum mótmælenda, Arsení Jatsenjúk, hafnaði 
í gær eina ferðina enn boði frá forsetanum um sæti í ríkisstjórn lands-
ins.

„Mig er ekki hægt að kaupa með embættum, herra forseti,“ sagði 
Jatsenjúk þegar hann ávarpaði tugi þúsunda mótmælenda í gær. 
„Haltu bara áfram og keyptu þér skósveina.“ - gb

Mótmælendur gengu út úr ráðhúsinu í Kænugarði:

Fjöldi mótmælenda bíður átekta

SIGMUNDUR DAVÍÐ GUNNLAUGSSON  Forsætisráðherra segir að tollar verði ein-
faldaðir án þess veikja stöðu innlendra framleiðenda gagnvart erlendum. 
 MYND/SKJÁSKOT RÚV

FULLTRÚAR 365  Fréttastofa 365 fékk sex verðlaun og tilnefningar. Á myndinni eru 
Ólafur Þ. Stephen sen ritstjóri, Baldur Hrafnkell Jónsson myndatökumaður, Vilhelm 
Gunnarsson ljósmyndari, blaðamennirnir Stígur Helgason, Svavar Hávarðsson og 
Eva Bjarnadóttir og Mikael Torfason aðalritstjóri. MYND/ANDRI MARÍNÓ

MÓTMÆLENDUR STANDA VÖRÐ  Vígalegir mótmælendur vörðu ráðhúsið gegn 
öðrum mótmælendum, sem vildu fara aftur inn. NORDICPHOTOS/AFP
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15%
kynningarafsláttur
fyrir viðskiptavini

Nova!

Nike+ FuelBand SE

29.990 kr. stgr.

Kynningarverð: 25.490 kr.

Mælir hreyfingu, skref og brennslu
allan sólarhringinn. 

Polar Loop snjallarmband 

19.990 kr. stgr.

Kynningarverð: 16.990 kr.

Mælir hreyfingu, skref, brennslu og svefn 
allan sólarhringinn. Armbandið er vatnshelt.

Vertu í bandi
fir daginn og Polar p og Nike+ FuelBand snjallarmböndin mæla virkni þína yfir Loop

þ þhjálp  þér að ná markmiðum þínum. a þé App fyrir iPhone og forrit í tölvuna fylgir.App fyrir iPhone og forrit í tölvu

15%
kynningarafsláttur
fyrir viðskiptavini

Nova!

Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 325 kr./mán. greiðslugjald. Símnotkun fylgir 0 kr. Nova í Nova og umframnotkun í Súper Nova, áskrift og frelsi. Sjá, verðskrá á nova.is.

iPhone 5c 16GB

89.990 kr. stgr.

5.490 kr. /18 mán.

iPhone 5s 16GB

109.990 kr. stgr.

6.690 kr. /18 mán.

1.000 kr.
notkun í

12 mánuði
fylgir!

1.000 kr.
notkun í

6 mánuði
fylgir!
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1993 til 2005 
veiddi íslenski flotinn aldrei 
minna en 500.000 tonn af loðnu 
á vertíð. 
Aflinn fór oft yfir milljón tonn; 
mest 1,3 milljónir tonna 1997. 
Árin 2006 til 2013 fór aflinn niður 
í 14.000 tonn en var mestur rúm 
500.000 tonn. 27.000 tonn hafa 
veiðst á yfirstandandi vertíð.

REYKJAVÍK Sóley Tómasdóttir odd-
viti hlaut naumlega fyrsta sæti 
á framboðslista Vinstri grænna 
í Reykjavík en kjósa þurfti á ný 
milli hennar og Lífar Magneudótt-
ur. Kjörið fór fram á laugardag. 
Sóley og Líf sóttust báðar eftir 
fyrsta sæti listans ásamt Grími 
Atlasyni. Fór svo að í fyrri umferð 
hlaut Sóley 150 atkvæði, Líf 132 og 
Grímur 82. Kosið var aftur á milli 
Sóleyjar og Lífar þar sem eng-
inn frambjóðandi fékk meirihluta. 
Hlaut Sóley þá 153 atkvæði en Líf 
152.  - bá

Barist um efsta sæti á lista:

Sóley sigraði í 
seinni umferð

HAFNARFJÖRÐUR Gunnar Axel 
Axelsson bæjarfulltrúi hlaut 
fyrsta sætið í flokksvali Sam-
fylkingarinnar í Hafnarfirði um 
helgina. Úrslit lágu fyrir á ellefta 
tímanum á laugardagskvöld.
Í tilkynningu kjörnefndar kemur 
fram að rúmlega 900 manns hafi 
tekið þátt í flokksvalinu sem 
gerir um 33 prósenta kjörsókn.
Annað sætið hlaut Margrét Gauja 
Magnúsdóttir bæjarfulltrúi en 
bæði Margrét og Gunnar sóttust 
eftir fyrsta sæti í flokksvalinu. 
Hlaut Gunnar samtals 400 atkvæði 
í fyrsta sætið en Margrét 345 
atkvæði í 1.-2. sæti.  - bá

Flokksval Samfylkingarinnar:

Gunnar Axel 
leiðir listann

BORGARMÁL Fleira fólk kemur 
á Laugaveginn þegar gatan er 
lokuð fyrir bílaumferð á sumrin 
en þegar aka má götuna hindrun-
arlaust á öðrum árstímum. Þetta 
kemur fram í vettvangskönnun 
sem Páll J. Líndal gerði. 

Borgaryfirvöld lokuðu hluta 
Laugavegar og Skólavörðustígs 
síðastliðið sumar líkt og árin á 
undan og mótmæltu nokkrir kaup-
menn harðlega. 

„Við erum ekki alfarið á móti 
lokun Laugavegar og Skólavörðu-
stígs en teljum að það verði að 
vera á forsendum verslunarinn-
ar,“ segir Björn Jón Bragason, 
framkvæmdastjóri Samtaka kaup-
manna og fasteignaeigenda við 
Laugaveg, en samtökin tala máli 
hluta kaupmanna við Laugaveg-
inn.

Björn Jón segir að það mætti til 
að mynda loka Laugaveginum ef 
hiti fer yfir 15 gráður og loka þá 
allri götunni fyrir bílaumferð.

Enginn komi á Laugaveginn 
í votviðri því að engum finnist 
gaman að spóka sig í rigningu. 
Verslun dragist því verulega 
saman þegar veður er leiðinlegt 
og fólk megi ekki aka göturnar. 

Samkvæmt vettvangskönnun 
Páls J. fækkaði gangandi vegfar-
endum á Laugavegi um 16 prósent 
þegar opnað var fyrir umferð bíla 
í ágúst. 

Efsti hluti götunnar er frek-
ar talinn umferðarsvæði en eftir 
því sem neðar dregur finnst fólki 
gatan fýsilegri kostur sem dvalar-
staður til lengri eða skemmri tíma. 

Könnunin leiðir líka í ljós að 

Fleiri koma á Laugaveginn 
þegar lokað er fyrir bílana
Fleiri koma á Laugaveginn þegar lokað er fyrir bílaumferð á sumrin. Fólk staldrar við, kíkir í búðarglugga, 
spjallar saman eða tyllir sér og horfir á mannlífið. Samtök kaupmanna eru mjög á móti lokun götunnar.

EFSTU TVÆR  Líf bauð sig fram í annað 
sæti eftir einvígið við Sóleyu og hlaut 
kjör.  MYND/ÞORBJÖRN ÞÓRÐARSON

flestir, eða um það bil þriðjung-
ur, stoppa á Laugavegi og Skóla-
vörðustíg vegna þess að þeir eru í 
verslunarhugleiðingum. Um fjórð-
ungur þeirra sem heimsækja göt-
urnar stansar til að spjalla. Tíu 
til fimmtán prósent stoppa til að 
skoða umhverfi og mannlíf og 

álíka margir koma vegna þess að 
þeir eiga persónulegt erindi. 

Björn Jón segir að það sé eink-
um eldra fólk sem komi ekki á 
Laugaveginn þegar lokað er fyrir 
umferð.

„Það er ein gleraugnaverslun 
á Laugaveginum þar sem fólk 

er afgreitt eftir kennitölum. Það 
kemur greinilega í ljós að eldra 
fólkið kemur ekki í búðina þegar 
gatan er lokuð. Þetta veldur líka 
vandræðum í verslunum sem selja 
stærri hluti þegar menn geta ekki 
lagt beint fyrir utan búðina,“ segir 
Björn Jón. johanna@frettabladid.is 

SKIPULAGSMÁL Sveitarstjórn Mýr-
dalshrepps hefur samþykkt 
umsókn um lóðaúthlutun undir 
tvö raðhús með samtals tíu íbúð-
um í Vík í Mýrdal. 

Að umsókninni standa þrír 
ferðaþjónustuaðilar í Mýrdalnum 
en þrátt fyrir mikla uppbyggingu 
í ferðaþjónustu síðustu ár hefur 
íbúðarhúsnæði vantað á svæðinu. 

„Á síðustu árum er búið að 
margfalda hótelrými á svæðinu 
og heilmikið verið að gera í ferða-
þjónustu. Síðan ég kom hingað 

fyrir fjórum árum er hins vegar 
bara búið að byggja tvö íbúðar-
hús. Þetta er því frábær við-
bót fyrir okkur,“ segir Ásgeir 
Magnússon, sveitarstjóri Mýr-
dalshrepps. Undir þetta tekur 
Sigurður Elías Guðmundsson, 
einn ferðaþjónustuaðilanna sem 
standa að byggingu íbúðanna.

„Það sem hefur verið hamlandi 
fyrir vöxt samfélagsins hér er 
gríðarlegur skortur á fasteign-
um. Það er auðvitað hagur okkar 
ferðaþjónustuaðila og allra hér á 

svæðinu að hingað geti flust fólk 
á öllum aldri og starfað bæði hjá 
okkur ferðaþjónustuaðilum og 
öðrum,“ segir Sigurður Elías.

   -eh
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SVONA ERUM VIÐ Sveitarstjóri Mýrdalshrepps fagnar áformum ferðaþjónustuaðila um uppbyggingu íbúðarhúsnæðis:

Ný raðhús reist í Vík eftir fjögur ár í lægð

ÍBÚABYGGÐ  Mikil uppbygging hefur 
átt sér stað í Vík en skortur hefur verið 
á íbúðarhúsnæði.  

  Þetta er 
frábær viðbót 

fyrir okkur.
Ásgeir Magnússon, 

sveitarstjóri
Mýrdalshrepps

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Miðvikudagur
Strekkingur eða hvassviðri S- og V-
lands. Stormur allra syðst.

BETRA VEÐUR NORÐANLANDS  en sunnan til næstu daga því á morgun hvessir 
sunnanlands og þykknar upp með éljum með suðurströndinni en norðan heiða verður 
hins vegar bjart og fremur hægur vindur næstu daga.
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FLOKKAR ATFERLIS Á LAUGAVEGI  (Vatnsstígur-Ingólfsstræti) þegar lokað og opið er fyrir bílaumferð og leiðrétt hefur 
verið fyrir mun í fjölda gangandi vegfarenda.
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SUMARLOKANIR HAFA ÁHRIF Á HEGÐUN
Fólkið á Laugaveginum hagar sér öðru vísi þegar lokað er fyrir bílaumferð og staldrar lengur við
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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: 2.5
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 notaða bílinn þinn uppí á hagstæðu verði. Sýndu okkur bílinn þinn og við gerum þér tilboð í milligjöf. Engin skuldbinding.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040

NOTAÐIR BÍLAR
bílakaup!

     Tilboð: 990.000 kr.
Nissan Primera  Acenta VE638
Skráður okt. 2005, 1,8i bensín, sjálfsk.
Ekinn 115.000 km. 
Ásett verð: 1.290.000 kr.

     Tilboð: 2.630
Mazda3 Advance VYL56
Skráður mars 2013, 1,6TDi dísil, beinsk.
Ekinn 25.000 km. 
Ásett verð: 2.830.000 kr.

     Verð: 2.690.000 kr.
Ford Escape Limited AWD RZE50
Skráður sept. 2008, 3,0Di bensín, sjálfsk.
Ekinn 79.000 km.

     Tilboð: 1.390.000 kr.
Skoda Octavia Ambiente LI505 
Skráður apríl 2007, 1,9TDi dísil, sjálfsk.
Ekinn 215.000 km. 
Ásett verð: 1.590.000 kr.

     Tilboð: 1.9
Citroën C3 Seduction ZPY30
Skráður maí 2013, 1,6Di dísil, beinsk.
Ekinn 33.000 km. 
Ásett verð: 2.190. 000 kr.

     Tilboð: 990.000 kr.
Ford Focus Ghia Wagon YJ899
Skráður apríl 2006, 1,6i bensín, beinsk.
Ekinn 166.000 km. 
Ásett verð: 1.090.000 kr.

     Tilboð: 1.790.000 kr.
Hyundai i20 Classic  LVB51
Skráður ágúst 2011, 1,4i bensín, beinsk.
Ekinn 42.000 km. 
Ásett verð: 1.940.000 kr.

     Tilboð: 2.640.000 kr.
Ford Focus Trend ZER40
Skráður mars 2013, 1,0i bensín, beinsk.
Ekinn 39.000 km. 
Ásett verð: 2.890.000 kr.

     Tilboð: 1.540.000 kr.
Hyundai i30 Classic  TOH76
Skráður júní 2008, 1,6i bensín, beinsk.
Ekinn 95.000 km. 
Ásett verð: 1.690.000 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: 2.990.000 kr.
Ford Focus Trend Edition ONK73
Skráður apríl 2013, 1,6TDCi dísil, beinsk.
Ekinn 21.000 km. 
Ásett verð: 3.290.000 kr.

     Tilboð: 1.940
Ford Fiesta Trend MUE42
Skráður maí 2013, 1,0i bensín, beinsk.
Ekinn 32.000 km. 
Ásett verð: 2.090.000 kr. 

     Verð: 4.190
Mazda6 Vision ARF14
Skráður maí 2013, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 22.000 km. 

KKKKKKKKoooommmmmmmmddddddduuuuuu!!!!!!KKKKKKKoooooooGÓÐIR
   FJÁRMÖGNUN 

                                               Á VÖLDUM BÍLUM*

KKKKKKK

Hafðu samband strax!

Gerðu betribílakau !

     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.

Í ábyrgð

AFSLÆTTIR

80%  

Í ábyrgð

    
                                            ALLT AÐ

Í ábyrgð

Í ábyrgð

990 000 k

andax!straxsst

Í ábyrgð

GÓÐUR 

AFSLÁTTUR!

90.000 kr.
fort SNZ90
6Di dísil, beinsk.

0 kr.

N N
M*LUM

LDUM BÍLÍLU

GÓÐUR 

AFSLÁTTUR!

GÓÐUR 

AFSLÁTTUR!

*Kaskótrygging er forsenda fyrir fjármögnun ásamt því að lántaki standist lánshæfis- eða greiðslumat.

0.000 kr.
56

990.000 kr.
uction ZPY30

0.000 kr.

GÓÐUR 

AFSLÁTTUR!

GÓÐUR 

AFSLÁTTUR! GÓÐUR 

AFSLÁTTUR!

Í ábyrgð

.000 kr.
ARF14

GÓÐUR 

AFSLÁTTUR!

GÓÐUR 

AFSLÁTTUR! GÓÐUR 

AFSLÁTTUR!

GÓÐUR 

AFSLÁTTUR!
GÓÐUR 

AFSLÁTTUR!

GÓÐUR 

AFSLÁTTUR!

GÓÐUR 

AFSLÁTTUR!
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Hágæða flísalím og fúga

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

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

Weber.tec 822 Rakakvoða
8 kg kr. 7.890
24 kg kr. 19.990

Weber.xerm. 
850 BlueCom-
fort  C2TE 

kr. 2.790

Weber.xerm. 
BlueComfort 
852 C2TE S1

kr. 3.990

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið má-fö kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið má-fö kl. 8-18 

Látið fagmenn vinna verkin!

Weber.xerm. 
BlueComfort  
CE /TE S1  
Xtra Flex

kr. 5.290

Weber.Fug 870
Fúga 1-6 mm
CG1 5 kg

kr. 1.690

Weber.Fug 880
Silicone
EC.1. plus 

310 ml. 

kr. 1.190

DEITERMANN
TECHNOLOGY INSIDE

IÐNAÐUR Nýtt spennivirki Lands-
nets á Grundartanga eykur líkur 
á að fyrirtækjum á svæðinu fjölgi. 
Þetta segir Gísli Gíslason, hafnar-
stjóri Faxaflóahafna. 

Fyrirtækið hefur að undan-
förnu fengið þó nokkrar fyrir-

spurnir um lóðir 
á Grundartanga 
en þær eru í eigu 
Faxaflóahafna. 
Fréttablaðið 
greindi í síðustu 
viku frá því að 
bandaríska fyr-
irtækið Silicor 
Materials hefði 

óskað eftir lóð á svæðinu undir 
sólarkísilverksmiðju sem gæti 
framleitt um sextán þúsund tonn 
af kísil á ári.  

„Það mál er lengra komið en 
önnur sem eru annaðhvort í bið-
stöðu eða á frumstigi. Þar er um 
að ræða bæði innlenda og erlenda 
aðila sem vilja annaðhvort hefja 
sína eigin framleiðslu eða veita 
fyrirtækjum á svæðinu þjónustu. 
Ég á alveg eins von á því að áhugi 
fyrir svæðinu eigi eftir að aukast 
enn frekar með hækkandi sól og 
batnandi efnahagsástandi.“

Gísli vill ekki fara nánar út í 
þær fyrirspurnir sem enn eru á 
frumstigi en tvær umsóknir eru 
í biðstöðu. Þar er annars vegar 
um að ræða umsókn félagsins 
Quantum ehf., sem er í eigu inn-
lendra aðila, um lóð undir þurrk-
un á timbri og framleiðslu á viðar-
kubbum. Hin umsóknin er frá öðru 
félagi í eigu innlendra aðila, At-
lantic Green Energy, en forsvars-
menn þess vilja framleiða lífdísil 
á svæðinu.  

 „Við fáum líka fyrirspurnir sem 

við teljum ekki tækar inn á svæðið 
og í haust settum við umsókn fyr-
irtækis sem óskaði eftir aðstöðu til 
niðurrifs á skipum í biðflokk.“  

Faxaflóahafnir eiga nú í viðræð-
um við sveitarstjórn Hvalfjarðar-
sveitar um breytingar á aðalskipu-
lagi svæðisins.

„Við létum gera umhverfis-
úttekt á Grundartangasvæðinu í 
maí í fyrra og höfum lagt það til 
við sveitarstjórnina að breytt aðal-
skipulag taki mið af þeirri úttekt. 

Ný starfsemi sem fylgdi losun á 
brennisteinsdíoxíði eða flúor væri 
því ekki valkostur á Grundartanga 

og  undir það myndi til dæmis falla 
kísilbræðsla,“ segir Gísli.

    haraldur@frettabladid.is

Fyrirtækjum á Grundartanga
fjölgi með nýju spennivirki 
Landsnet tekur nýtt spennivirki á Grundartanga í notkun á þriðjudag. Fyrirtæki sem vilja framleiða kísil, 
lífdísil og viðarkubba hafa sóst eftir lóðum á svæðinu og Faxaflóahafnir hafa fengið fleiri fyrirspurnir.

GÍSLI GÍSLASON

ATHAFNASVÆÐIÐ  Um 870 manns starfa hjá þeim tíu fyrirtækjum sem nú eru á Grundartanga.  

➜ Lóðin sem Silicor
Materials gæti fengið

➜ Álver Norðuráls

➜ Elkem.
 Héðinn hf. 
 Stálsmiðjan hf. 
 GTT ehf. / Meitill ehf.
 Hamar hf. 
 Klafi ehf. 
 Lífland hf. 
 Securitas 
 ISS ehf. 

Nýja spennivirkið er norðvestan við lóð Norðuráls á Grundartanga og 
er hugsað sem fyrsti áfangi í endurskipulagningu orkuafhendingar á 
svæðinu. Framkvæmdir hófust fyrir tveimur árum, þær hafa kostað um 
tvo milljarða króna og virkið verður formlega tekið í notkun næstkomandi 
þriðjudag. Virkið gerir Landsneti kleift að nýta betur núverandi flutnings-
línur, bæta spennustýringu og eykur flutningsgetu rafmagns inn á svæðið. 

Nýtir betur núverandi flutningslínur

1. Með aðalhlutverk í hvaða sjónvarps-
þáttaröð fara Kevin Spacey og Robin 
Wright? 
2. Hvar í heiminum hófst í vikunni fjórða 
eldgosið á örfáum mánuðum?
3. Hvað voru drengirnir tveir sem stóðu 
að baki falskri sprengjuhótun hjá WOW 
air gamlir?

SVÖR

MANNRÉTTINDI  Fjáröflunarátakið 
Út að borða fyrir börnin hófst 
um helgina og stendur yfir til 15. 
mars. Átakið felst í því að andvirði, 
eða hluti andvirðis, ákveðinna 
rétta hjá þeim veitingastöðum sem 
taka þátt rennur til samtakanna 
Barnaheilla – Save the Children á 
Íslandi.
     Í ár taka 22 veitingastaðir þátt í 
átakinu. Á vefsíðu Barnaheilla má 
sjá hvaða staðir taka þátt og með 
hvaða hætti. 

„Við erum afskaplega ánægð 
með þessa frábæru veitingastaði 
sem styðja mannréttindi barna 
með þessum hætti,“ segir Erna 
Reynisdóttir, framkvæmdastjóri 
samtakanna í tilkynningu.  - bá

Fjáröflunarátak Barnaheilla:

Borðað úti til 
bjargar börnum

ÚTIVIST Prýðilegt skíðafæri hefur 
verið víða um land undanfarna 
daga og voru flest skíðasvæði opin 
í gær. Í Hlíðarfjalli var opið frá 10 
til 16 og veður frábært samkvæmt 
tilkynningu. Sömuleiðis var opið til 
16 í Tindastól og þar sagður mikill 
og góður snjór.

Skíðafæri var misjafnt við höf-
uðborgarsvæðið, opið var í Skála-
felli þó kalt væri en lokað í Blá-
fjöllum vegna roks. 

Þá var opið í Tungudal og Selja-
landsdal og boðið upp á kaffi og 
safa við lyftur líkt og aðra sunnu-
daga.  - bá

Gott skíðafæri víða um land:

Flestar brekkur 
opnar í gær

BANDARÍKIN, AP Í Bandaríkjunum 
er andstæðingum hjónabanda sam-
kynhneigðra hætt að lítast á blik-
una, eftir að vígi þeirra hafa fallið í 
hverju ríkinu á fætur öðru. 

Nú berjast þeir fyrir því að 
stjórnarskrá Bandaríkjanna verði 
breytt, þannig að í nýjum viðauka 
verði hjónaband skilgreint þann-
ig að það geti einungis verið milli 
eins karls og einnar konu. 

Roy Moore, yfirdómari hæsta-
réttar Alabamaríkis, hvetur alla 
ríkisstjóra í Bandaríkjunum til að 

styðja slíka stjórnarskrárbreytingu.
Þá hafa þingmenn Repúblikana-

flokksins á ríkisþinginu í Miss ouri 
kært Jay Nixon ríkisstjóra til emb-
ættismissis fyrir að hafa skipað 
embættismönnum sínum að fallast 
á sameiginleg skattframtöl sam-
kynhneigðra para sem hafa gengið 
í hjónaband í öðrum ríkjum Banda-
ríkjanna.

Einnig hefur víða verið reynt að 
ná því fram að fyrirtæki geti neitað 
að þjónusta samkynhneigð hjón af 
trúarlegum ástæðum. - gb

Bandarískir andstæðingar hjónabanda samkynhneigðra eiga í vök að verjast:

Vilja nú breyta stjórnarskránni
HEILBRIGÐISMÁL Fjöldi þeirra sem 
greinast með inflúensu fer nú vax-
andi. Inflúensa var staðfest hjá 15 
einstaklingum í síðustu viku, að 
því er segir á vef landlæknis.

Alls hafa 35 greinst með inflú-
ensu undanfarnar vikur. Veikin er 
seinna á ferð miðað við þrjá síð-
ustu vetur.

Þeir sem greinst hafa með 
inflúensu í vetur eru allt frá því 
að vera á fyrsta ári til 88 ára og 
búa flestir á suðvesturhorni lands-
ins.  - bá

Fimmtán ný inflúensutilfelli:

Inflúensa sækir 
ört í sig veðrið

ROY MOORE Á KOSNINGAFUNDI  Eink-
um þekktur fyrir baráttu sína fyrir því 
að kristileg stytta fái að standa í dóms-
húsi í Alabama. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

1. House of cards 2. Indónesíu 3. Þrettán ára

Í HLÍÐARFJALLI  Margir nýttu tækifærið 
og sóttu brekkurnar um helgina.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ÆGIR

VEISTU SVARIÐ?



ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

AF ÞVÍ AÐ LÍFIÐ ER SKEMMTILEGT

ENDUR-
GREIÐSLA

STOFN

Nú er gaman að vera hjá Sjóvá, því þessa dagana fá 21.288 tjónlausar 
og skilvísar fjölskyldur í vildarþjónustunni Stofni endurgreiddan hluta 
af iðgjöldum síðasta árs. Við erum stolt af því að vera eina tryggingafélagið 
sem umbunar viðskiptavinum sínum á þennan hátt. 

Þú innleysir endurgreiðsluna á Mínum síðum á sjova.is
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SLYS Eignatjón á mannvirkjum 
sem tryggingarfélögin bættu 
árið 2013 vegna eldsvoða var 
tæpir 1,3 milljarðar króna. Það er 
minnsta tjón í rúma tvo áratugi. 
Einn lét lífið í eldsvoða árið 2013.

Þetta sýna bráðabirgðatölur 
Mannvirkjastofnunar um mann- 
og eignatjón í eldsvoðum 2013.

Björn Karlsson, forstjóri 
Mannvirkjastofnunar, segir að 
vissulega sé um eftirtektarverð-
ar niðurstöður að ræða og í fyrra 
hafi eignatjón verið með því 
lægra sem sést hefur. Hins vegar, 
eðli málsins samkvæmt, geti töl-
fræði sem þessi verið mjög ólík 
á milli ára. Björn segir að stofn-
unin hafi ekki ráðist í greiningu 
á mismunandi eignatjóni af völd-
um eldsvoða á milli ára en hitt sé 
vitað að eignatjón hér á landi sé 
töluvert minna en annars staðar 
á Norðurlöndunum, ef horft er 
til tölfræði á hverja 100 þúsund 
íbúa. Hið sama eigi við þegar 
manntjón af völdum eldsvoða er 
skoðað með sama hætti.

„Fyrir þessu geta verið nokkr-
ar ástæður, tel ég. Húsin okkar 
eru úr steinsteypu, ólíkt því sem 
víða gerist. Við erum lítið sam-
félag og lítum kannski frekar til 
hvert með öðru. Eins held ég að 
brunavarnir séu hér kannski eitt-
hvað betri, auk þess sem slökkvi-
liðin í landinu virðast standa sig 
vel,“ segir Björn. 

Guðmundur Gunnarsson, yfir-
verkfræðingur hjá Mannvirkja-
stofnun, fjallaði um niðurstöð-

urnar á fundi í Brunatæknifélagi 
Íslands 29. janúar. Þar kom fram 
að þetta er minnsta tjón sem 
orðið hefur frá árinu 1993 og er 
774 milljónum undir meðaltali 
áranna 1981-2013. Einn fórst í 
bruna á árinu 2013 sem einnig 
er undir meðaltali síðastliðinna 
ára sem er 1,87 á ári eða 0,68 á 
hverja 100 þúsund íbúa. Á tíma-
bilinu 1979 til 2013 hafa 62 farist 
í brunum á Íslandi; 49 karlar og 
13 konur. 

Guðmundur vék að því að eitt 
stórtjón hefði orðið vegna elds á 
árinu 2013, en þá kom upp eldur 
í bátnum Magnúsi SH frá Rifi í 
slipp Skipasmíðastöðvar Þor-
geirs og Ellerts á Akranesi. Tjón 
er metið sem stórtjón ef það 
nær 15% af meðaltjóni áranna á 
undan.

Þess má geta að í ársskýrslu 
Mannvirkjastofnunar fyrir árið 
2011 kemur fram að bætt bruna-
tjón tryggingarfélaganna frá 
1981 til 2011 nam 59 milljörðum 
króna.

  svavar@frettabladid.is

  Við 
erum lítið 

samfélag og 
lítum kannski 

frekar til 
hvert með 

öðru.
Björn Karlsson, 

forstjóri Mannvirkjastofnunar

  Léttar veitingar og kaffi

DAGSKRÁ

Höskuldur H. Ólafsson setur fundinn

 
 Við erum hætt að spóla
 Regína Bjarnadóttir, forstöðumaður 
 greiningardeildar Arion banka

 Nýju fötin krónunnar
 Hafsteinn G. Hauksson, 
 greiningardeild Arion banka
 
 Hvert fara krónurnar?
 Hrafn Steinarsson, greiningardeild  
 Arion banka

Fundarlok
 

Fundarstjóri Halldór Bjarkar
 Lúðvígsson, framkvæmdastjóri  
 Fjárfestingarbankasviðs 
 Arion banka 

  Skráning á arionbanki.is

HAGSPÁ 
KOMIN UPP ÚR HJÓLFÖRUNUM

Arion banki býður til morgunverðarfundar. 
Fundurinn verður haldinn miðvikudaginn 

Minnsta tjón 
í eldi í rúma 
tvo áratugi
Íslensk tryggingarfélög bættu eignatjón að andvirði 
1,3 milljarða króna vegna eldsvoða á síðasta ári. Einn 
lét lífið. Mann- og eignatjón af völdum eldsvoða er 
minna hér á landi en annars staðar á Norðurlöndum.

RÚSTIR EINAR  Trésmiðja Akraness gjöreyðilagðist í eldi að kvöldi 18. september í 
fyrra.  MYND/SKESSUHORN

ÞÝSKALAND Mál þýska þingmannsins Sebastians 
Edathy, sem grunaður er um að hafa haft barna-
klám í fórum sínum, hefur orðið til þess að skapa 
vantraust milli flokka þýsku samsteypustjórnar-
innar.

Einn ráðherra, Hans-Peter Fried rich, hefur 
þegar sagt af sér vegna málsins. Hann var inn-
anríkisráðherra í október og fékk þá upplýsingar 
frá lögreglu um að Edathy sætti rannsókn.

Friedriech, sem er úr Kristilega sambands-
flokknum, systurflokki Kristilega demókrata-
flokksins, upplýsti leiðtoga Sósíaldómkrata-
flokksins fljótlega um málið í trúnaði, en grunur 
leikur á að upplýsingar hafi lekið frá þeim til 

Edathys sjálfs, sem hafi þannig fengið tækifæri 
til að gera ráðstafanir til að verjast rannsókn lög-
reglu. 

Kröfur hafa því skotið upp kollinum um að Sig-
mar Gabriel, sem er bæði efnahagsráðherra og 
leiðtogi Sósíaldemókrataflokksins, segi einnig af 
sér og jafnvel þeir Frank-Walter Steinmeier utan-
ríkisráðherra og Thomas Oppenheim þingflokks-
formaður sömuleiðis.

Edathy sagði af sér þingmennsku þann 7. 
febrúar en neitar öllum ásökunum um að hafa 
haft barnaklám í fórum sínum. Hann virðist hins 
vegar hafa vitað af rannsókn lögreglunnar í síð-
asta lagi í lok nóvember. - gb

Rannsókn á þýskum þingmanni vegna barnakláms varð til þess að ráðherra sagði af sér:

Þýska samsteypustjórnin komin í vanda 
SUÐUR-AFRÍKA Tugum námuverka-
manna var í gær bjargað út úr 
námu í úthverfi Jóhannesarborgar, 
en óttast var að meira en 200 aðrir 
væru fastir inni í námugöngunum.

Námumennirnir fóru í óleyfi 
niður í námurnar, sem voru ekki 
lengur í notkun, og vildu sumir 
ekki koma út af ótta við að verða 
handteknir.

Námugöngin lokuðust þegar 
hnullungar hrundu niður úr lofti 
þeirra. Ekki er vitað til þess að 
neinn hafi slasast. - gb

Námumenn lokuðust inni:

Sumir vildu 
ekki fara út

SIGMAR GABRIEL OG ANGELA MERKEL  
Leiðtogar þýsku stjórnarflokkanna eru strax 
lentir í erfiðum málum þótt stjórnin hafi ekki 
setið nema í tvo mánuði. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Audi Q5. Notadrjúgur

og glæsilegur.

Fullkomlega 

samstillt hönnun.

Skilvirkni er undirstöðuþáttur í hverju einasta smáatriði. Hönnun Audi Q5 skartar rennilegum línum sem gefa útlitinu 

sérlega tilkomu mikinn blæ. Staðalbúnaður er m.a. rafdrifin opnun og lokun á afturhlera, skyggðar rúður, 3ja svæða 

loftkæling, leður áklæði, bluetooth símkerfi, bi-xenon aðalljós og díóðuljós (LED). Audi Q5 kostar frá kr. 9.040.000.

Fiskikóngurinn 
www.fiskikongurinn.is

NÝ VERSLUN
HÖFÐABAKKI 1

VERIÐ 
VELKOMIN

Sogavegi 3
Höfðabakka 1

TILBOÐIÐ GILDIR ALLA VIKUNA

HOLLAND, AP  Ljósmynd  eftir 
bandaríska ljósmyndarann John 
Stanmeyer af innflytjendum í 
tunglsljósi var valin besta frétta-
ljósmynd ársins 2013 í hinni árlegu 
ljósmyndakeppni World Press Photo. 
Myndina má sjá hér að ofan.

Þetta var niðurstaða 19 manna 

dómnefndar sem kynnti úrslit 
keppninnar á föstudaginn. Alls 
sendu ljósmyndarar víðs vegar að 
úr heiminum nærri 100 þúsund ljós-
myndir í keppnina.

Verðlaun voru veitt í 18 flokkum 
og alls fengu 53 ljósmyndarar verð-
laun. - gb

Erlendar fréttaljósmyndir síðasta árs:

Bestu myndir valdar

BEÐIÐ EFTIR SAM-
BANDI  Innflytj-
endur í Djíbútí 
rétta upp síma sína 
í von um að ná 
ódýrri tengingu frá 
nágrannalandinu 
Sómalíu til að geta 
rætt við ættingja 
sína. Verðlauna-
myndina tók John 
Stanmeyer. 
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FAGNAÐ Í JARÐARFÖR  Félagar í uppreisnarher Kachin-manna í Búrma skemmta 
sér hið besta við söng og drykkju í jarðarför eins félaga síns. Myndina tók Julius 
Schrank. FRÉTTABLAÐIÐ/AP



MÁNUDAGUR  17. febrúar 2014  | FRÉTTIR | 11

Rauði krossinn boðar til málþings um hindranir 
við komu alþjóðlegs björgunarliðs til Íslands á 
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LANDHELGI Landhelgisgæslan og Fáfnir 
Offshore hf. hafa undirritað fimm mán-
aða samning um að leigja sýslumannin-
um á Svalbarða varðskipið Tý frá byrj-
un maí næstkomandi. Þetta kemur fram 
í fréttatilkynningu frá Landhelgisgæsl-
unni.

Skipið verður leigt til eftirlits- og 
björgunarstarfa sem og almennra lög-
gæslu- og þjónustustarfa fyrir sýslu-
manninn með heimahöfn í Longyearbyen. 
Sýslumaðurinn fer með yfirstjórn allrar 
stjórnsýslu sem lýtur að aðkomu norska 
ríkisins á Svalbarða, þar með talið stjórn 

löggæslumála til sjós og lands, leitar, 
björgunar og umhverfismála.

„Landhelgisgæslan hefur leitast við 
að koma eldri varðskipum í tímabundin 
verkefni þar sem ekki er fyrir hendi fjár-
magn til að halda úti rekstri þeirra hér 
við land,“ segir í tilkynningunni. Jafn-
framt að samningurinn muni styrkja 
rekstur Gæslunnar. Hún hefur beint 
og óbeint sinnt verkefnum fyrir sýslu-
manninn á Svalbarða gegnum árin en 
mikið samstarf hefur verið milli þyrlu-
sveitar sýslumannsins og þyrlusveitar 
Landhelgis gæslunnar.   - fb

Landhelgisgæsla Íslands og fyrirtækið Fáfnir Offshore hafa undirritað fimm mánaða leigusamning:

Sýslumaður Svalbarða leigir varðskipið Tý
TÝR  Eftirlits- og 
björgunarstörf á 
Svalbarða bíða 
varðskipsins Týs 
næstu fimm 
mánuðina.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SÝRLAND, AP Walid al Moallem, 
utanríkisráðherra Sýrlands, sakar 
Bandaríkjamenn um að hafa spillt 
fyrir friðarviðræðum í Sviss með 
því að búa til „neikvætt andrúms-
loft“.

Tilraun til að koma á friðarvið-
ræðum milli Sýrlandsstjórnar og 
uppreisnarmanna lauk á laugar-
daginn án niðurstöðu.

Fulltrúi Sameinuðu þjóðanna 
og Arababandalagsins, Lakhdar 
Brahimi, sem hafði reynt að hafa 
milligöngu um viðræður, baðst 
á laugardag afsökunar á að ekki 
hefði náðst árangur. „Mér þykir 
þetta afar leitt og ég bið sýrlensku 
þjóðina afsökunar á því að þær 
miklu vonir sem hún gerði sér hafi 
ekki ræst,“ sagði Brahimi. - gb

Brahimi biðst afsökunar:

Moallem segir 
Bandaríkin sek

NEPAL, AP Óttast er að átján 
manns hafi farist með farþega-
flugvél í Nepal í gær. Einn far-
þeganna er talinn hafa verið 
danskur ríkisborgari en aðrir um 
borð voru nepalskir.

Allt samband við vélina tapað-
ist fáeinum mínútum eftir að hún 
tók á loft frá flugvelli í bæðnum 
Pokhara, en þar lenti hún óvænt 
til að ná í eldsneyti á leið sinni 
frá höfuðborginni Katmandú til 
bæjarins Jumla.

Snjókoma var og lélegt skyggni 
og óttast er að vélin hafi farist í 
fjallshlíð. Björgunarþyrla var í 
gær á leiðinni að þeim stað þar 
sem talið er að vélin hafi farist.

 - gb

Flugslys í Nepal:

Óttast að átján 
hafi látið lífið

INDÓNESÍA, AP John Kerry, utan-
ríkisráðherra Bandaríkjanna, 
segir að loftslagsbreytingar geti 
reynst skæðasta gjöreyðingar-
vopn mannkynsins og hvatti 
ríki heims til að sameinast um 
aðgerðir gegn þeim.

Þetta sagði hann í gær í Indó-
nesíu þar sem hann hélt ræðu á 
fundi með námsmönnum og emb-
ættismönnum í höfuðborginni 
Djakarta.

Kerry líkti þeim, sem afneita 
loftslagsbreytingum eða efast um 
orsakir þeirra, við þá sem enn í 
dag standa fastir á því að jörðin 
hljóti að vera flöt. - gb

Kerry um hlýnun jarðar:

Skæðasta gjör-
eyðingarvopnið

WALID AL MOALLEM  Utanríkisráð-
herra Sýrlands. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÓTTASLEGNIR ÆTTINGJAR  Biðin eftir 
fréttum var erfið. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

JOHN KERRY  Utanríkisráðherra Banda-
ríkjanna í Indónesíu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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• Rennihurð á báðum hliðum
• Topplúga að aftan
• Skilrúm með glugga
• Niðurfellanlegt farþegasæti

• Útvarp með USB og AUX tengi
• Handfrjáls símabúnaður
• Hæðarstilling á bílstjórasæti ásamt hitara
• Loftkæling (AC)

www.renault.is
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*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

➜ Fastur í kerfinu ➜ Grípa fyrr inn í ➜ Efla samvinnu 
Aron Elí Smárason var á 
meðferðarheimilum frá 13 
til 18 ára aldurs. 

„Í fyrsta lagi lærði ég 
að dópa almennilega inni 
á Stuðlum, því ég var í 
meðferð með mun eldri 
og harðari krökkum. Það 
þyrfti að sérhæfa meðferð-

ir á Íslandi.“ 
Annað sem honum finnst ábótavant er 

eftirfylgni eftir meðferð, að koma börn-
um af stað í lífinu, hjálpa þeim að fara 
í tómstundir og komast í réttan félags-
skap. „Það er margt gott í meðferðum en 
vandinn er að þegar maður er kominn 
inn í kerfið er erfitt að komast út úr því.“ 

Guðrún Bryndís Guðmunds-
dóttir, yfirlæknir á barna- og 
unglingageðdeild Landspítal-
ans (BUGL), segir að eingöngu 
sé til fíknideild fyrir full-
orðna. 

„Það getur verið hluti af 
framtíðarsýn að stofna sam-
bærilega deild fyrir börn. 

Slíkar hugmyndar hafa þó ekki verið mót-
aðar hér á BUGL enda höfum við nóg með að 
sinna þeim verkefnum sem við erum að fást 
við í dag.“

Guðrún segir mikilvægt að grípa strax í 
taumana. „Hvað varðar kerfið í heild sinni 
þarf að huga betur að nærumhverfinu, efla 
fræðslu- og forvarnarkerfið og þjónustu 
fyrir þau börn sem eru í áhættuhópi.“  

Halldóra Gunnarsdóttir, 
framkvæmdastjóri barna-
verndarnefndar Reykja-
víkur, segir ríki og sveitar-
félög þurfa að stilla saman 
strengi sína. 

„Kerfið má ekki vera 
í hólfum, við þurfum að 
vinna saman. Barnavernd, 

Barnaverndarstofa, félagsþjónusta og 
heilbrigðiskerfi þurfa að taka í samein-
ingu á móti börnunum, líka þegar þau 
eru orðin 18 ára, og hætta að vísa hvert 
á annað.“ 

Halldóra segir einnig að úrræðin þurfi 
að vera nær borginni, því að vegalengdir 
skipti máli upp á tíma, mannafla og orku 
sem fer í að sinna barni.

„Þeir sem eru við 
stjórnvölinn í heil-
brigðismálum mættu 
hafa meiri áhuga,“ 
segir Þórarinn Tyrf-
ingsson, yfirlæknir á 
Vogi. „Og þeim áhuga 
þarf að fylgja fjár-
magn.

Þórarinn segir að bæta þyrfti við 
starfi geðlæknis eða sálfræðings á deild 
á Vogi og þá ætti stofnunin betra með 
að taka á móti þessum hópi barna. „Það 
þarf að styðja betur við úrræðin sem 
fyrir eru, bæta þau og stækka. Það er 
betra en að finna endalaust upp nýjar 
lausnir því þar er reynslan og þekk-
ingin.“ 

➜ Skortir áhuga 

„Það er nauðsynlegt og skylt 
að auka fjárframlög til þess-
ara mála,“ segir Eygló Harðar-
dóttir, félags- og húsnæðismála-
ráðherra. „Það er samfélaginu 
dýrkeypt að spara í þessum 
málum.“ 

Eygló segir að næsta verkefni 
sé að skoða hvernig best megi 
nýta þá fjármuni sem eru fyrir 
hendi í kerfinu, en jafnframt 
greina hvar helst þurfi aukna 
fjármuni. 

„Á grundvelli þess mun ég 
beita mér í fjárlagavinnu næsta 
árs til að sækja aukið fé í þenn-
an málaflokk til verkefna þar 
sem þörfin er brýnust.“

Eygló segir að koma þurfi í 
veg fyrir að einstaklingar verði 
háðir félags- og heilbrigðiskerf-
inu fyrir lífstíð eins og  kostur 
er. Hún segir málaflokkinn 

flókinn og flækjustig stofnana-
kerfisins allt of hátt enda varði 
málaflokkurinn verkefnasvið 
fjögurra ráðherra og sveitar-
félaga. 

„Þessu til viðbótar annast 
einkaaðilar og félagasamtök 
rekstur ýmissa úrræða. Ríkið 
veitir þeim rekstrarfé án þess 
að fyrir liggi nákvæmlega hvað 
eigi að felast í þjónustunni, hver 
sé kaupandi og hver beri ábyrgð 
á eftirliti. Ég er ekki að gagn-
rýna starfsemi þessara sam-
taka og einkaaðila, heldur miklu 
frekar slælega stjórnun hins 
opinbera og skort á heildarsýn,“ 
segir Eygló.

Hún segir sárvanta skýra 
heildarstefnu í þessum málum 
sem tryggi einfaldara og 
aðgengilegra þjónustukerfi og 
samfellda þjónustu við þá sem 

þurfa hennar með. „Núverandi 
skipulag, eða skipulagsskortur, 
ýtir undir að stofnanir og stjórn-
sýsla kasti ábyrgð á milli sín og 
einstaklingarnir gjalda fyrir.“ 

Í ráðuneytinu er verið að 
vinna að mótun á fjölskyldu-
stefnu og telur Eygló nauðsyn-
legt að koma inn á þessi mál í 
stefnunni. Sérfræðingar verða 
kallaðir til, frá mismunandi 
ráðuneytum og sveitarfélögum.

  Núverandi skipulag, 
eða skipulagsskortur, ýtir 

undir að stofnanir og 
stjórnsýsla kasti ábyrgð á 

milli sín og einstakling-
arnir gjalda fyrir.

Eygló Harðardóttir, 
félags- og húsnæðismálaráðherra

Skipulagsskortur skaðar börn, segir félagsmálaráðherra

Að koma börnunum af brúninni
Síðustu daga hefur Fréttablaðið fjallað um börn sem eiga í alvarlegum geð- og fíknivanda. Það vantar úr-
ræði fyrir hópinn, það vantar fjármagn fyrir úrræðin og sumir segja að stjórnvöld skorti áhuga. Fréttablaðið 
leitaði hugmynda að úrlausnum hjá félagsmálaráðherra og fleiri aðilum sem koma að málaflokknum. 

Erla Björg
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

Börnin á brúninni
Hópur barna sem eiga í alvar-
legum vanda á Íslandi er ekki 
endilega mjög stór en hann er 
erfiður. Börnin eru í fíkniefna-
neyslu, í mörgum tilfellum með 
geðraskanir, í afbrotum og búa 
meira og minna á götunni. 

Þetta eru börnin sem eru á 
brúninni og oft festast þau á 
gráu svæði út lífið. Þau passa 
hvergi inn í ramma samfélags-
ins og leiðast út í dópneyslu sem 
hjálpar þeim að lifa með geð-
röskununum eða passa inn í ein-
hvern hóp.

Vantar úrræði
Börnin rekast á enn einn vegg-
inn í meðferðarúrræðum ríkis-
ins. Engin meðferð er til fyrir 
börn sem þurfa að komast yfir 
fíkn sína og læra að lifa með 
geðröskunum. 

Ráðgjafar hjá Foreldrahúsi 
segja sárlega vanta sértæka 
vímuefnameðferð fyrir börn, 
þar sem unnið er með fíknina en 
ekki bara einblínt á hegðunar-
vandann. Þeir segja að fíkn sé 
ekki óþægð hjá börnum, þau séu 
raunverulega háð efnum sem 
breyta skapgerð þeirra og per-
sónuleika.

Foreldrar ráðalausir
Foreldrar segja kerfið ekki 
grípa börnin þeirra. Það þurfi 
að bregðast strax við með afger-
andi hætti. Foreldrar standa 
ráðalausir og hafa engin verk-
færi til að grípa barnið sitt 
þegar það sekkur dýpra og 
dýpra í neyslu á götunni, oft 
ekki fyrr en það er orðið of seint 
og barnið skaðað eftir erfiða 
reynslu í undirheimum. 

Foreldrar sem Fréttablaðið 
ræddi við vilja að barn í svo 
alvarlegum vanda sé lokað inni 
og þannig sé það tekið úr skað-
legum aðstæðum.

Versnar við 18 ára aldur
Fréttablaðið hefur rætt við 
fjölda fagfólks sem starfar með 
börnum í vanda, foreldra barna 
og börnin sjálf. Allir hafa sama 
markmið, að hjálpa börnunum 
að komast af gráa svæðinu. 
Því miður eru mörg börn sem 
aldrei komast þaðan og vand-
inn verður erfiðari með hverju 
árinu. Eftir 18 ára aldur eru þau 
ekki lengur undir umsjá barna-
verndaryfirvalda og þá liggur 
leiðin oft í afbrot, fangelsisvist 
og útigang.

Dýrt fyrir samfélagið
Fyrir utan félagslegu vanda-
málin er þessi hópur dýr fyrir 
ríkið. Það er hagstæðara að 
einstaklingar geti séð um sig 
sjálfir og jafnvel gefið af sér 
til samfélagsins. Allir viðmæl-
endur Fréttablaðsins hafa verið 
sammála um eitt; það vant-
ar fjármagn í málaflokkinn. 
En þá má spyrja hversu mikið 
myndi sparast fyrir samfélagið 
ef hægt væri að koma, þó ekki 
væri nema hluta hópsins, af 
brúninni.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Fyrir skömmu lagði ríkissaksóknari fyrir 
lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu, 
Stefán Eiríksson, að rannsaka lekamál 
innanríkisráðuneytisins, þar sem ráðherra 
og aðrir starfsmenn ráðuneytisins hafa 
verið kærðir fyrir hegningarlagabrot.

Að ríkissaksóknari hafi fyrirskipað lög-
reglurannsókn, eftir að hafa sjálfur rann-
sakað málið í tvo mánuði, þýðir að hér er 
ekki um að ræða kærur einhverra kverú-
lanta sem eru að reyna að trufla eðlileg 
störf ráðuneytisins, eins og bæði forsætis-
ráðherra og formaður Sjálfstæðisflokks-
ins hafa ítrekað haldið fram, líklega gegn 
betri vitund, því þeir eru varla svo skyni 
skroppnir að ætla að ríkissaksóknari 
stundi slíkan hráskinnaleik.

Í löndum með sæmilega heiðarlegt rétt-
arfar hefði ráðherra vikið tímabundið eftir 
þessa ákvörðun ríkissaksóknara, þar sem 
ráðherrann er æðsta yfirvald þess réttar-
kerfis sem á að rannsaka málið, og ákæra 
ráðherrann og dæma ef til þess kemur. 
Svo virðist þó sem ráðherra ætli að sitja 
áfram sem yfirmaður þeirra sem eiga að 
rannsaka hann.

Þessi þaulseta ráðherra gerir hins vegar 
lögreglustjórann sem á að rannsaka málið 
vanhæfan skv. 3. gr. stjórnsýslulaga, en 
þar segir m.a. að maður sé vanhæfur „Ef 
hann á sjálfur sérstakra og verulegra 

hagsmuna að gæta“, og „Sama á við ef 
næstu yfirmenn hans hjá hlutaðeigandi 
stjórnvaldi eiga sjálfir sérstakra og veru-
legra hagsmuna að gæta.“ Enn fremur „Ef 
að öðru leyti eru fyrir hendi þær aðstæður 
sem eru fallnar til þess að draga óhlut-
drægni hans í efa með réttu.“

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæð-
inu er skipaður af innanríkisráðherra og 
á því augljóslega verulegra hagsmuna 
að gæta gagnvart ráðherranum, sem þar 
að auki hefur gríðarleg áhrif á fjárveit-
ingar og önnur starfsskilyrði embættis-
ins. Yfirmaður Stefáns er ríkislögreglu-
stjóri, sem heyrir beint undir ráðherra og 
á ekki minni hagsmuna að gæta. Síðast en 
ekki síst er það núverandi ráðherra, ef hún 
situr áfram, sem ákveður hvort Stefán fær 
áframhaldandi skipun í embætti, eða hvort 
staðan verður auglýst.

Í réttarríki hefði aldrei komið til þess 
að málið þyrfti að ræða á þessum nótum; 
ráðherrann hefði vikið, en lögreglustjóri 
annars lýst sig vanhæfan.

Lögreglustjóri vanhæfur
STJÓRNSÝSLA

Einar 
Steingrímsson
stærðfræðingur

➜ Síðast en ekki síst er það núver-
andi ráðherra, ef hún situr áfram, 
sem ákveður hvort Stefán fær 
áframhaldandi skipun í embætti, 
eða hvort staðan verður auglýst.

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

Þ
að er trú mín að eiturlyf hafi eyðilagt líf margra, 
en röng stefna stjórnvalda hefur eyðilagt líf miklu 
fleiri,“ sagði Kofi Annan í ræðu á World Economic 
Forum nú í janúar. Píratarnir Birgitta Jónsdóttir, 
Helgi Hrafn Gunnarsson og Jón Þór Ólafsson 

gera orð hans að sínum í greinargerð sem fylgir tillögu til 
þingsályktunar og þau hyggjast leggja fram á næstunni og á 

að boða nýja og mannúðlegri 
stefnu í vímuefnamálum á 
Íslandi. 

Kofi Annan segir að núver-
andi stefna, sem felur í sér hið 
svokallaða stríð gegn fíkni-
efnum, virki ekki: „Við þurfum 
að horfa á stefnuna og spyrja 

okkur einlæglega og heiðarlega: Virkar hún? Ef hún virkar 
ekki, höfum við þá hugrekki til að breyta henni?“

Margt bendir til þess að Kristján Þór Júlíusson heilbrigðis-
ráðherra hafi hugrekkið sem Kofi Annan kallar eftir. „Ég 
er mjög hallur undir þá skoðun að við eigum að reyna að 
afglæpavæða neysluna í þessum málum,“ sagði ráðherrann 
á fundi sem ungir sjálfstæðismenn í Reykjavík stóðu fyrir í 
síðustu viku. 

Kristján Þór er einn fjölmargra sem hafa lýst yfir miklum 
efasemdum um ríkjandi stefnu í fíkniefnamálum. Annar skoð-
anabróðir hans, Jón Steinar Gunnlaugsson fyrrverandi hæsta-
réttardómari, hefur áratugum saman talað fyrir breyttri 
stefnu og hann var á fundinum.

„Ráðherra Sjálfstæðisflokksins er að ganga lengra í átt 
skynseminnar með þessari afstöðu sinni. Núverandi stefna 
er stefna þekkingarleysis, fordóma og ákveðins vanmáttar,“ 
sagði Jón Steinar og útskýrði nánar í fréttum Stöðvar 2 á 
föstudagskvöld þegar hann sagði að við sendum börnin okkar, 
sem leiðast út í neyslu á fíkniefnum, á Litla-Hraun í stað þess 
að veita þeim heilbrigðisþjónustu. 

Í prinsippinu snýst þingsályktunartillaga Pírata og mál-
flutningur þeirra Kristjáns Þórs Júlíussonar og Jóns Steinars 
Gunnlaugssonar um að taka upp mannúðlegri stefnu. Við 
getum ekki haldið áfram að refsa fólki með fíknisjúkdóma 
og eftirlátið glæpagengjum að selja því vímuefnin. Við sem 
samfélag berum meiri ábyrgð en það.

Stríð okkar Íslendinga gegn fíkniefnum er innflutt, að 
mestu frá Bandaríkjunum, en það var Richard Nixon sem hóf 
þessa blóðugu baráttu fyrir um 40 árum eða svo. Vestra eru 
margir að vakna til vitundar um að þetta stríð sé tapað og 
í tveimur ríkjum Bandaríkjanna er neysla, varsla og sala á 
marijúana lögleg. Þetta er aðeins upphafið.

Þótt öll rök hnígi að lögleiðingu fíkniefna og því að tekin 
verði upp mannúðlegri stefna eru enn skiptar skoðanir hér á 
landi. Í dag ætla sjálfstæðismenn að ræða í þingflokki sínum 
um afglæpavæðingu fíkniefna. Umræðan er tekin upp í kjöl-
far ummæla Kristjáns Þórs Júlíussonar heilbrigðisráðherra. 
Nú er spurning hvort fleiri þingmenn Sjálfstæðisflokks séu 
jafn hugrakkir og Kristján Þór. 

Heilbrigðisráðherra hallur undir afglæpavæðingu:

Stefnan skaðlegri 
en fíkniefnin sjálf

Ég stýri viðtalinu
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson for-
sætisráðherra var viðskotaillur þegar 
hann mætti í þáttinn Sunnudagsmorg-
un með Gísla Marteini. Forsætisráð-
herra sakaði Gísla Martein ítrekað um 
að gera honum upp skoðanir og halda 
fram eigin skoðunum í þættinum. Á 
endanum var Gísli Marteinn 
orðinn pirraður og minnti for-
sætisráðherra á að hann stýrði 
viðtalinu. Þátturinn endaði 
svo á því að Sigmundur Davíð 
sagði við Gísla Martein þegar 
hann var að þakka fyrir 
viðtalið að hann hefði 
staðið sig ágætlega 
í að sanna að hann 
væri ekki að tala 
fyrir ríkisstjórn-
ina.  

Ráðherrum verður fjölgað
Eitt af því sem bar á góma í viðtali 
Gísla Marteins við Sigmund Davíð var 
hvenær ráðherrum í ríkisstjórninni 
yrði fjölgað. Forsætisráðherra sagði 
að það yrði ekki fyrr en búið væri 
að endurskoða verkaskiptingu milli 
ráðuneyta stjórnarráðsins. Samkvæmt 
því styttist í að nýr ráðherra bætist í 
stjórnina. „Ekki á næstum vikum 
en fljótlega,“ sagði Sigmundur 
Davíð. 

Í pólitískri krossferð 
Forsætisráðherra 

agnúaðist út í há-
skólasamfélagið 
í þættinum og 
fór hörðum 

orðum 
um hópa 

sem hann sagði vera í pólitískum 
krossferðum. „Það eru til dæmis þeir 
sem mæta árvisst til að reka áróður í 
blöðum og fjölmiðlum, til dæmis hvað 
varðar íslenskan landbúnað og fullyrða 
hluti, sem eru ekki réttir, með það að 
markmiði að hafa áhrif á þá umgjörð 
sem íslenskur landbúnaður og íslensk 

matvælaframleiðsla býr við.“ For-
sætisráðherra vildi ekki nafngreina 
neinn, það var ekki fyrr en eftir 
smáþras við Gísla Martein að hann 
viðurkenndi að einn þessara kross-
fara í Háskólanum væri Þórólfur 

Matthíasson prófessor en 
hann hefur gagnrýnt höft 
á innflutningi á landbún-
aðarafurðum og landbún-
aðarstefnu stjórnvalda.
 johanna@frettabladid.is
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Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Þegar gamla kisan okkar, hún 
Krísurófa, var orðin um það bil 
hundrað ára í mannárum talið 
lagðist hún í sína kisukör og 
mornaði þar og þornaði, hætti að 
nærast, hætti að mjálma, hætti 
meira að segja að vera hvumpin. 
Þá var ekki um annað að ræða en 
að fara með hana til dýralæknis-
ins. Ég hélt á henni meðan konan 
gaf henni náðarsprautuna og 
hún dó í fanginu á mér. Svo fór 
ég með hana heim og gróf hana 
í beðinu undir stofuglugganum. 
Það var rigning. Ég raulaði yfir 
henni Nú legg ég augun aftur en 
yngri dóttir mín stóð í glugga-
kistunni hinum megin við gler-
ið og fylgdist með, söng svo líka 
yfir kisu lagið Attikattínóa.

Svo var þetta búið, við settum 
kross og kringum leiðið óx með 
tíð og tíma ókennilegur arfi sem 
ég kann engin skil á en guð býr í 
gróðurmoldinni og ekki í mínum 
verkahring að hlutast of mikið til 
um það. 

Alvaldið starfar án strits
Lífsins gangur. Gíraffi að nafni 
Maríus var á dögunum aflífaður 
í dýragarði í Kaupmannahöfn. 
Þetta var opinber aftaka, og ekki 
nóg með það, heldur var gíraff-
inn krufinn á eftir svo að börnin 
mættu fræðast um samsetningu 
hans – og voru víst áhugasöm – 
og svo var honum að sögn fleygt 

fyrir ljónin eins og hverjum 
öðrum Spartakusi. 

Vesalings Maríus hlaut þann-
ig enga virðulega útför með 
sálmasöng og syrgjendum. Það 
varð líka af mikið fjaðrafok 
um gjörvöll Vesturlönd meðal 
fólks sem taldi að dauðinn eigi 
ekkert erindi á almannafæri – 
dýragarðsstjórinn var boðaður 
snarlega í yfirheyrslu hjá sjón-
varpsmanni sem spurði höstug-
lega hvað það ætti að þýða að láta 
börn horfa upp á lífsins gang, sjá 
dauðann að störfum.

Fólk sýndi því skilning að 
Maríus ætti sér ekki framtíð 
meðal hinna gíraffanna þarna á 
þessum slóðum vegna hættu á 
innræktun – og hinir gíraffarn-
ir gætu sennilega ekki útkljáð 
málið á sína gíraffavísu; með 
einvígi þar sem hálsinn er helsta 
vopnið – og hann svo sendur eitt-
hvert burt út á örkina; hvert gæti 
slíkur gíraffi svo sem farið: til 
Hvidovre? 

Það var hitt sem fór fyrir 
brjóstið á fólkinu: að hann skyldi 
ekki aflífaður á afviknum stað. 
Dauðinn má vissulega hafa sinn 
gang en óþarfi er að hafa hann 
fyrir augunum á okkur. Dauðinn 
særir blygðunarkennd okkar; 
dauðinn er síðasta tabúið.

Nútímastríð eru háð á klín-
ískan og snyrtilegan hátækni-
hátt utan kastljóss fjölmiðlanna, 
með svokölluðum drónum, þar 
sem við eigum ekki að þurfa að 
horfa upp á nokkurn mann drepa 
annan mann. Engin föðurlands-
svik þykja verri en þegar lekið 
er myndefni af hernaði í fjöl-
miðla. Aflífun óæskilegra manna 
á að fara fram utan við skynsvið 
okkar; dauðinn er eina nektin sem 

eftir er sem þykir klúr; dauðinn 
er það síðasta sem þykir dónalegt.

Sú var tíð …
Sú var tíð að dauðinn var partur 
af lífinu. Forðum tíð fæddist fólk 
á heimilunum, lifði þar og dó þar, 
lá þar dáið um hríð þangað til 
það var sett í gröfina og gekk svo 
væntanlega aftur þar, hefði það 
skapferli til þess. Orka viðkom-
andi einstaklings fékk nógan tíma 
til að setjast og taka sér bólfestu 
í húsgögnum, innviðum og vitund 
ástvina. Dauðinn hafði sinn stað 
í lífinu. Börn sáu dýr deyja – dýr 
sem þau unnu og höfðu átt sínar 
stundir með. Börn sáu ástvini 
deyja og skynjuðu nálægð þess-
ara einstaklinga lengi eftir dauð-
ann. Dauðinn var hinn eðlilegi 
lokapunktur lífsins – og upphafs-
reitur nýrra leiðangra. Margt fólk 
trúði því að sálin – kjarni vitund-
arinnar hjá fólkinu – væri ódauð-
leg og færi með einhverjum óskil-
greindum hætti í aðra staði, aðrar 
víddir, sem ekki hvarflaði að nein-
um að hvíldi á vísindaleg sönnun-
arskylda. 

Sjálfur hef ég horft á einkenni-
lega arfann vaxa á leiði hennar 
Krísurófu gömlu og er mér nægi-
legur vitnisburður um ódauðleik 
sálarinnar.

Dauðinn dónalegi

Undanfarið hefur nokkuð 
verið drepið á nauðsyn þess 
að bæta yfirbragð opin-
berrar umræðu, sérstak-
lega í netheimum. Sann-
arlega er ekki vanþörf á 
vakningu í þessum efnum 
því margir orðaleppar sem 
látnir eru falla eru engum 
sæmandi. Verst er þó þegar 
fólk sem vill væntanlega 
láta taka sig alvarlega lætur 
ummæli falla sem ganga 
þvert á allt velsæmi.

Þeir sem vinna opinber störf 
þurfa að vera við því búnir að finna 
til tevatnsins vegna aðgerða sinna 
eða aðgerðaleysis. Allir hafa fullan 
rétt á að gagnrýna og benda á það 
sem betur má fara. Ég skal samt 
viðurkenna að með fullu tilliti til 
þess sem áður er sagt eru atriði sem 
ég felli mig ekki við að sé beint að 
mér og þeim stjórnmálasamtökum 
sem ég var kosinn á þing fyrir. Ég 
felli mig til dæmis ekki við að vera 
kallaður fasisti eða að ég eða stjórn-
málasamtök þau sem ég tilheyri búi 
yfir slíkum tilhneigingum. Að vísu 
er það svo að flestar ávirðingar í 
þessa átt hafa undanfarið borist frá 
einstaklingum sem eru lítt traust-
vekjandi og njóta reyndar ekki 
almenns trausts. 

Nú rétt fyrir áramótin var birt 
viðtal í Fréttatímanum um atburði 
nýliðins árs. Þar lét annar við-
mælandinn hafa eftir sér ummæli 
um síðustu kosningabaráttu sem 
gengu gersamlega fram af mér. 
Meðal annars sagði viðkomandi: 
„ … að í aðdraganda kosninganna, 
þegar skoðanakannanir sýndu í 

hvað stefndi og við sáum 
fylgi Framsóknar stíga, 
leið mér eins og ég væri að 
horfa á hryllingsmynd með 
raðmorðingja sem gengur 
laus.“ Og litlu síðar:  „… ég 
held við séum á vissan hátt 
í gini morðingjans núna 
og erum að súpa seyðið af 
þessu.“

Ekki sæmandi
Nú er ekki eins og sá sem 
lét ummælin falla sé ein-

hver skynskiptingur. Þvert á móti 
á viðkomandi að heita bókmennta-
fræðingur og ætti því að þekkja 
merkingu þeirra orða sem hún 
lætur falla. Ekki lítur samt út fyrir 
að viðkomandi hafi verið á kafi í 
fagurbókmenntunum. Hvað sem því 
líður eru ummæli bókmenntafræð-
ingsins náttúrulega ekki sæmandi 
og bera vitni um litla sjálfsvirðingu 
því sá sem ekki ber virðingu fyrir 
sjálfum sér er ekki fær um að bera 
virðingu fyrir öðrum. Auðvitað á 
maður ekki að skensa svona fólk 
heldur vorkenna því en sá sem hér 
skrifar er ekki nógu langt kominn 
á þroskabrautinni til að láta svona 
ummæli sem vind um eyrun þjóta. 
Nú er nefnilega kominn tími til að 
spyrna við fótum. Opinber umræða 
á ekki að vera á þessum nótum. Það 
á ekki að þola að stór hluti þjóðar-
innar sé dreginn niður með þess-
um hætti. Brýn nauðsyn er á því 
að opinber umræða sé dregin upp 
úr þessum förum. Vinnum það ára-
mótaheit að bæta opinbera umræðu 
og hætta slíkum endemis sleggju-
dómum heimsku og niðurlægingar.

Bætt umræða – 
aukin virðing Dauðinn má vissu-

lega hafa sinn gang 
en óþarfi er að hafa hann 
fyrir augunum á okkur. 
Dauðinn særir blygðunar-
kennd okkar; dauðinn er 
síðasta tabúið.

SAMFÉLAG

Þorsteinn 
Sæmundsson
alþingismaður 
Framsóknarfl okks
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og fósturafi,

MÁR RÖGNVALDSSON
Háteigsvegi 23,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
fimmtudaginn 6. febrúar síðastliðinn. Útförin 
fer fram frá Háteigskirkju fimmtudaginn  
20. febrúar kl. 13.00.

Gíslína Gunnarsdóttir
Steinunn I. Másdóttir  Bergur Steingrímsson
Gunnar Már Másson
Ellen Elísabet, Bjarki Már, Jóhanna Þórný og Brynjar Þór

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma, 

SIGRÍÐUR SOFFÍA JÓNSDÓTTIR 
húsmæðrakennari, 

Sléttuvegi 17, Reykjavík,  

sem lést á hjúkrunarheimilinu Eir 
sunnudaginn 9. febrúar, verður jarðsungin 
frá Dómkirkjunni miðvikudaginn 19. febrúar kl. 11.00.

Fanney Jónsdóttir
Sólveig Jónsdóttir      Gestur Þorgeirsson
Björg Jónsdóttir          Grímur Sæmundsen
barnabörn og langömmubörn.

MERKISATBURÐIR
1867 Fyrsta skipið siglir í gegnum Súesskurðinn í Egyptalandi.
1904 Madame Butterfly er frumsýnd í fyrsta sinn í La Scala í 
Mílanó.
1925 Harald Ross og Jane Grant setja á stofn tímaritið The New 
Yorker.
1978 Sprengja springur fyrir utan veitingastaðinn La Mon í Bel-
fast. Tólf láta lífið og þrjátíu særast.
1996 Garry Kasparov sigrar ofurtölvuna Deep Blue í skák.
2008 Kósóvó lýsir yfir sjálfstæði.

„Okkur fannst áhugavert að Eve 
Markowitz Preston frá New York 
hefði haft samband og viljað halda 
þennan fyrirlestur á almennings-
bókasafni á ferðalagi sínu um 
Ísland. Þetta er skemmtilega öðru-
vísi og við vonumst til að sjá sem 
flesta,“ segir Guðríður Sigurbjörns-
dóttir, verkefnastjóri Borgarbóka-
safnsins. 

Eve Markowitz Preston er mark-
þjálfi og doktor í sálfræði en hún 
mun fjalla um reiðistjórnun og 
útskýra hvernig hægt er að stuðla 
að betri líðan og lífi með því að hafa 
áhrif á eigin hugsanir. Fyrirlest-
urinn fer fram á ensku og verður 
fluttur í aðalsafni Borgarbókasafns 
á Tryggvagötu 15 kl. 17. Guðrún 
segir að almennt telji hún að margir 
einstaklingar þurfi á þessum fyrir-
lestri að halda því reiði getur ógnað 
samböndum, fækkað starfsmögu-
leikum og haft neikvæð áhrif á 
líkamlega heilsu fólks. Hægt sé þó 
að hafa hemil á reiðinni og breyta 
henni í betri og meðfærilegri til-
finningu hvenær sem er, með því 
einu að breyta hugsanaganginum. 
„Margir hafa tamið sér ákveðna 
hegðun þegar þeir verða reiðir og 
sýna ýmist ágengni, ákveðni eða 
byrgja hana inni og draga sig í hlé. 
Doktor Preston mun skýra muninn 
á þessu þrennu og fjalla síðan um 
kosti þess að sýna ákveðni og lýsa 
því hvernig hægt er að rækta hana 
með sér í daglegu lífi,“ segir hún. 
Aðgangseyrir er enginn og eru allir 
velkomnir. 

 marinmanda@frettabladid.is

Fagnar fyrirlestri um 
ákveðni í stað reiði
Eve Markowitz Preston fj allar um reiðistjórnun á fyrirlestri í Borgarbóksasafninu í dag. 
Guðríður Sigurbjörnsdóttir, verkefnastjóri safnsins, telur marga þurfa á honum að halda.

FYRIRLESTUR 
Á ENSKU
 Guðríður Sigur-
björnsdóttir, 
verkefnastjóri 
hjá Borgar-
bókasafni.

Mani pulite, sem þýðir hreinar hendur, 
kallaðist röð réttarhalda sem komu í 
kjölfar rannsókna á Ítalíu á spillingu 
í ítölskum stjórnmálum. Í ljós kom 
að stjórnmálaflokkar skiptu með sér 
embættum og stöðum hjá hinu opinbera 
eftir ákveðnu kerfi sem átti að tryggja 
þeim stöðuveitingar sem væru í samræmi 
við fylgi. Þetta leiddi til þess að ýmsir 
óhæfir einstaklingar voru fengnir til að 
gegna stöðum hjá ríkinu og í ríkisfyrir-
tækjum. Þessir einstaklingar gátu notfært 
aðstöðu sína til að hagnast persónulega 
með því að gera ákveðnum einstaklingum 
og fyrirtækjum greiða.

Mani pulite hófst með handtöku 

Mario Chiesa fyrir mútuþægni 17. febrúar 
1992. Chiesa var þá forstjóri elliheimilis 
í Mílanó og meðlimur í ítalska sósíalista-
flokknum. Aðrir meðlimir flokksins héldu 
því fram að mál Chiesa væri einangrað 
tilvik og að mútuþægni viðgengist ekki 
innan flokksins.

Eftir að hafa dúsað nokkra mánuði 
í fangelsi hóf Chiesa að gefa út yfirlýs-
ingar sem tengdu marga þekkta stjórn-
málamenn við spillingu og gerði þetta 
dómurum kleift að víkka rannsóknina út 
enn frekar. Réttarhöldin leiddu til þess að 
Kristilegir demókratar og Ítalski sósíal-
istaflokkurinn liðu undir lok sem greiddi 
leið Silvio Berlusconi inn í stjórnmálin.

ÞETTA GERÐIST: 17. FEBRÚAR 1992

Mani pulite hófst með handtöku

SILVIO BERLUSCONI  AFP/NORDICPHOTOS

Leikkonan Rene Marie 
Russo er sextug í dag. Hún 
er þekktust fyrir að leika 
í fjölmörgum myndum á 
tíunda áratugnum, þar á 
meðal In the Line of Fire, 
Outbreak, Ransom og The 
Thomas Crown Affair. 

Rene hóf ferilinn í fyr-
irsætubransanum eftir 
að umboðsmaðurinn John 
Crosby rak augun í hana 
á tónleikum með Rolling 
 Stones árið 1972. Rene 
landaði samningi við 
umboðsskrifstofuna Ford 
og prýddi forsíður tímarita 
á borð við Vogue, Madem-
ois elle og Cosmopolitan.

Þegar hún varð þrítug 
minnkaði eftirspurn eftir 
henni í módelheiminum 
og hóf hún leiklistanám. 
Hún þreytti frumraun 
sína í sjónvarpi árið 1987 
í sjónvarpsseríunni Sable. 
Tveimur árum síðar fékk 
hún sitt fyrsta kvikmynda-
hlutverk í Major League.

Síðari ár hefur hún til 

dæmis leikið í myndun-
um Yours, Mine and Ours, 
Thor og Thor: The Dark 
World.

Rene hefur verið gift 
Dan Gilroy síðan árið 1992 
og eiga þau saman dótt-
urina Rose sem fæddist ári 
síðar. - lkg

Sextug stórleikkona
Leikkonan Rene Russo á afmæli í dag.

TIL LUKKU  Rene á glæstan feril 
að baki.

GARRY KASPAROV

Öllum syngjandi konum á Vestur-
landi og víðar stendur til boða að 
taka þátt í söngbúðum með djass-
söngkonunni Kristjönu Stefánsdótt-
ur. Söngbúðirnar verða í Hjálma-
kletti í Borgarnesi helgina 1. til 2. 
mars og stendur skráning nú yfir.
Þátttakendur munu læra og æfa söng 
undir stjórn Kristjönu en það er 
Freyjukórinn sem annast skipulagn-
ingu.

„Markmiðið er að efla sönggleði, 
þjálfa og hvetja konur til þátttöku í 
söngstarfi,“ segir sálfræðingurinn 
Inga Stefánsdóttir fyrir hönd undir-
búningshóps Freyjukórs.

Meðal laga sem æfð verða eru More 
than Words, Walk on the Wild Side, 
Lazy Daisy, Hraustir menn, Einbúinn 
og Feeling Good svo nokkur séu nefnd. 

„Mikil samstaða og gleði hefur skap-
ast milli þátttakenda og krafturinn 
engu líkur,“ bætir Inga við og hvetur 
konur til að taka þátt og skrá sig sem 

fyrst á vefnum vefurinn.is/freyjur. 
Söngbúðirnar enda með tónleikum í 

Hjálmakletti í Borgarnesi. Þær konur 
sem geta fara síðan á flakk með hópn-

um og syngja í Grundarfirði miðviku-
dagskvöldið 5. mars og í Fríkirkjunni í 
Reykjavík laugardaginn 8. mars.

 - lkg

Kraft urinn engu líkur í söngbúðum
Freyjukórinn hvetur allar syngjandi konur á Vesturlandi og víðar að taka þátt.

MIKIL SAM-
STAÐA  Mikil 
gleði hefur 
skapast hjá 
þátttak-
endum í 
búðunum.
MYND/EINKASAFN



BLAÐALJÓSMYNDIR Í GERÐARSAFNI
Nú stendur yfir árleg ljósmyndasýning Blaðaljósmyndara-
félags Íslands í Gerðarsafni í Kópavogi. Á sýningunni má 
meðal annars sjá verðlaunaðar fréttamyndir síðasta árs. Á 
neðri hæð er stórglæsileg sýning Sigurgeirs Jónassonar frá 
Vestmannaeyjum. Sýningin stendur til 23. mars.

Regenovex fæst 
í apótekum og 
hægt er að kynna 
sér efnið betur 
á heimasíðunni 
regenovex.is.

REGENOVEX
Hægt er að fá Regeno-
vex sem gel, perlur eða 
plástur.

Valdís Sylvía Sigurþórsdóttir, 
einkaþjálfari í Sporthúsinu, 
segist aldrei á sex ára hlaupaferli 

fundið slíka virkni eftir að hún byrj-
aði að nota Regenovex. „Þetta hefur 
klárlega hjálpað mér að ná markmiðum 
mínum. Ég byrjaði að taka inn Regeno-
vex í apríl 2012 því þá var ég að undir-
búa mig undir að hlaupa maraþon. Þar 
sem ég var farin að finna fyrir eymslum 
ákvað ég að prófa einn pakka. Eftir það 
var ekki aftur snúið. 

Sumarið 2012 hljóp ég meiðslalaus. 
Ég hef hlaupið yfir Laugaveginn og 
mörg fjallahlaup ásamt tugum minni 
hlaupa. Það verður engin breyting 
á þetta árið því ég hef markmið um 
stærri hlaup og mun að sjálfsögðu nota 
Regenovex. Ég mæli með þessu efni frá 
innstu hjartarótum.“

STIRÐLEIKINN HORFINN
Ólafur Kristjánsson, 72 ára, hefur glímt 
við mikinn stirðleika og verki í hnjám. 
„Ég þurfti að minnka alla hreyfingu,“ 
segir hann. „Á sama tíma hef ég tekið 
inn alls konar náttúrulyf sem eiga að 
bæta líðan mín en án árangurs. Mér var 
bent á Regenovex-gel og eftir 4-6 daga 

var ég verkjalaus og stirðleikinn að 
mestu horfinn. 

Nú hef ég notað gelið og hylkin í sex 
mánuði með frábærum árangri. Ég er 
farinn að taka þátt í göngu og ýmsu 
öðru með eldri borgurum,“ segir Ólafur 
sem hefur sagt mörgum frá reynslu 
sinni og fengið að heyra að Regenovex-
gel hafi gert mörgum gott. 

GOTT FYRIR KROPPINN
Hýalúrónsýra er lykilefni í brjóski og í 
liðvökvanum í liðamótum. Hýalúrón-
sýra er talin auka virkni liðvökvans 
sem virkar smyrjandi og höggdeyfandi 
á liðina. Með aldrinum gengur á þessar 
birgðir og með því að taka inn Regeno-
vex endurhlöðum við þessar birgðir 
líkamans.

Bionovex-olía hefur bólgueyðandi 
eiginleika. Þegar magn og gæði liðvökv-
ans sem umlykur liðina er ekki nægjan-
legt geta myndast bólgur og sársauki. 
Bionovex-olían er unnin úr grænkrækl-
ingi og er því náttúruleg. Bionovex-olían 
inniheldur einstaka omega-3 olíu sem 
finnst aðeins í þessari tegund græn-
kræklings og hefur sýnt bólgueyðandi 
eiginleika. 

ALVEG FRÁBÆR 
VIRKNI Á LIÐINA
ICEPHARMA KYNNIR  Regenovex er ný kynslóð af liðvernd sem hefur virkað 
vel. Hýalúrónsýra viðheldur heilbrigðum liðum og liðleika. Bionovex-olía 
hefur bólgueyðandi eiginleika.

VALDÍS SYLVÍA 
SIGURÞÓRSDÓTTIR
Aldrei fundið aðra eins 
virkni.

ÓLAFUR 
KRISTJÁNSSON
Gat farið að hreyfa sig 
aftur.

Kynntu þér BELLAVISTA  á www.gengurvel.is

BELLAVISTA er eitt öflugasta fæðubótarefnið á 
markaðnum fyrir sjónina. Náttúrulegir  plöntukjarnar 
ásamt vítamínum og steinefnum sem gegna mikil-
vægu hlutverki í að viðhalda góðri og skarpri sjón 
langt fram eftir aldri. Í BELLAVISTA er hátt hlutfall 
af bláberjaþykkni og lúteini.



FÓLK|HEIMILI

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug lýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið 
fylgir Fréttablaðinu daglega.
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Við eigum kvenkyns 
ástargauk sem heitir Kisa 
og hún eignaðist kær-

asta í haust, hann Bongó. Þau 
eignuðust síðan unga,“ útskýrir 
Matthildur María Pálsdóttir 
þegar hún er spurð út í gælu-
dýrin á heimilinu en hún og 
bróðir hennar, Hálfdán Hörður, 
hafa hjálpast að við að ala upp 
ungana sem komu úr eggjum 
fyrir nokkru. 

„Áður en Kisa og Bongó eign-
uðust almennilegan varpkassa 
reyndu þau að búa til hreiður 
undir hillum inni í borðstofu. 
Pabbi smíðaði svo varpkassa í 
búrið þeirra svo að næst verpti 
Kisa í hann. Það liðu um það bil 
þrjár vikur þangað til það komu 
ungar. Kisa sat á allan tímann 
og við sáum hana varla koma 
út til að borða. Við höldum að 
Bongó hafi gefið henni mat, 
eins og hann gerði síðan fyrir 
ungana,“ segir Matthildur.

Fjórir ungar komu úr eggjum 
og þrír lifðu. Matthildur segir 
að þeir hafi ekki beinlínis verið 
krúttlegir fyrst en samt dálítið 
sætir.

 „Þeir voru eiginlega bæði 
svakalega sætir og ferlega ljót-
ir,“ segir hún sposk. „Þeir voru 
með bleika húð og gulbleikt 
fiður og með húð yfir augunum. 

Augun opnuðust ekki fyrr en 
eftir rúma viku og þá voru þeir 
dálítið sætir í nokkra daga. Svo 
hættu þeir aftur að vera sætir 
þegar fiðrið fór að detta af en 
fjaðrirnar ekki almennilega 
komnar. Þeir eru með stóran 
sarp framan á bringunni þar 
sem þeir geyma matinn og á 
meðan þeir voru fiðurlausir 
voru þeir eiginlega eins og 
skrítnir snjókallar, með tvær 
stórar kúlur fyrir búk. En eftir 
að fjaðrirnar komu almennilega 
eru þeir mjög fallegir.“

Systkinin völdu nöfn á ung-
ana og vildu hafa þau í stíl. Ung-
arnir heita Krummi, Þröstur og 
Lóa.  „Við höfum einmitt áður 
alið bæði hrafnsunga og þrast-
arunga, en engan lóuunga,“ 
segir Matthildur. „Hálfdán fann 
einu sinni lóuunga í Vatnaskógi 
en flokkstjórunum fannst hann 
eiga að vera frekar úti í nátt-
úrunni.“ 

Kunna ungarnir að fljúga? 
„Já, þeir kunna það eiginlega 
allt of vel. Við höfum þurft að 
vængstýfa þá tvisvar, en þá eru 
flugfjaðrirnar klipptar. Þá eru 
þeir rólegri og fljúga ekki út um 
allt hús, eins og þeir voru farnir 
að gera.“

Matthildur segir ástargauka 
geta lært að tala en það geti 

verið erfitt að skilja þá þar sem 
þeir séu skrækari í rómnum en 
aðrir páfagaukar. Hún býst samt 
ekki við að kenna Krumma, 

Þresti og Lóu nein orð þar sem 
ungarnir fari líklega á ný heimili 
bráðum. 

„Við viljum helst eiga þá alla, 

en mömmu og pabba finnst 
aðeins of mikið að eiga fimm 
fugla.“ 

 ■ heida@365.is

SVAKALEGA SÆTIR OG  FERLEGA LJÓTIR
HEIMILI  Systkinin Matthildur María og Hálfdán Hörður eru miklir dýravinir. Þau hafa átt margs konar gæludýr og stutt er síðan páfa-
gaukskærustuparið þeirra, Kisa og Bongó, eignaðist unga sem systkinin hafa alið upp.

SÆTIR LEIKFÉLAGAR Matthildur María Pálsdóttir er mikill dýravinur. Ástargaukskærustuparið á heimilinu, Kisa og Bongó, eignaðist 
unga fyrir nokkru sem Matthildur og Hálfdán Hörður, bróðir hennar, hafa hjálpast að við að ala upp.   MYND/VALLI

Þótt bananarnir séu orðnir 
brúnir er tilvalið að nota 
þá í ýmiss konar bakstur. 

Brúnir bananar eru mjúkir 
og því betra að stappa þá og 
blanda þeim við deig. Þessar 
gómsætu bananasúkkulaði-múff-
ur er tilvalið að skella í næst 
þegar bananarnir eru orðnir of 
gamlir til að borða þá beint. 

200 g hveiti 
1½ tsk. lyftiduft 
150 g sykur 
1 egg 
125 g smjör, bráðið 
3 msk. mjólk 
½ tsk. vanilludropar 
3 bananar, vel þroskaðir 
100 g súkkulaði (bitar)

Hitið ofninn í 180 gráður. 
Bræðið smjörið. Hrærið hveiti, 
lyftiduft og sykur saman í skál. 
Hrærið egg, smjör, mjólk og van-

illudropa saman í annarri skál. 
Blandið hrærunum saman en 

reynið að hræra sem minnst. 
Stappið bananana með gaffli og 
hrærið saman við ásamt súkku-
laðibitunum. Setjið í múffuform 
og bakið í 25 til 30 mínútur, eða 
þar til múffurnar eru gullinbrún-
ar og hafa lyft sér vel.

GÓMSÆTAR BANANA-
SÚKKULAÐI-MÚFFUR

Stofnun og rekstur fyrirtækja
Námskeiðið hefst laugardaginn 22. febrúar 

Upplýsingar og skráning á 

www.nmi.is

Ert þú með viðskiptahugmynd?

Vegna breytinga í verslun okkar bjóðum við

nokkrar sýningarinnréttingar með 50% afslætti .

30% afsláttur af Þvottahúsinnréttingum til 20. febrúar



FASTEIGNIR.IS
17. FEBRÚAR 20147. TBL.

Fasteignasalan Miðborg hefur 
til sölu fallega, bjarta og mjög 
rúmgóða 2-3 herb. íbúð, á 5. 
hæð í góðu fjölbýli með lyftu, 
á Þorragötu. 

Allt húsið er byggt og hannað með 
þarfir eldri borgara í huga. Allt að-
gengi er mjög gott og húsvörður er 
starfandi í húsinu. 

Eigninni fylgir sér bílskúr en 
innangengt er úr honum í góða 
geymslu og sameign sem liggur að 
lyftu. Úr bjartri og snyrtilegri sam-
eign á 5. hæð er gengið inn í hol með 
rúmgóðum fataskáp. Eldhús sem 
tengist holi og borðstofu er með 
fallegri innréttingu og góðu skápa-
plássi. Þakgluggi er í eldhúsi sem 
veitir góðri dagsbirtu inn í rýmið. 

Stofa/borðstofa er björt með 
stórum gólfsíðum suðurgluggum. 
Þaðan er gott útgengi á rúmgóðar 
suðvestursvalir með stórkostlegu 
útsýni til sjávar (út yfir Skerjafjörð-
inn). Sjónvarpsherbergi er inn af 
borðstofu og hægt að breyta í her-
bergi. Íbúðin snýr öll í suður og er 

með beyki parketi og ljósum marm-
ara á íverurýmum. 

Baðherbergi með sturtuklefa 
er rúmgott með góðu skápaplássi. 
Veggir og gólf eru flísalögð. Hjóna-
herbergi er með stórum fataskáp 
og tveimur suðurgluggum. Flísa-
lagt þvottahús/geymsla með góðum 
hillum er innan íbúðar. 

Öllu húsinu og lóð er mjög vel 

við haldið. Góð bílastæði eru fyrir 
framan hús og sér dekkjageymsla 
er á lóðinni fyrir íbúa. Innangengt 
er úr sameign í Þorrasel, sem er 
þjónustumiðstöð og dagvistun á 
vegum Reykjavíkurborgar fyrir 
eldri borgara.

Útsýni yfir Skerjafjörð

Íbúðin er á efstu hæð með suðvestur-
svölum og óviðjafnanlegu útsýni.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Fallegt og vel við haldið 210 m2 
raðhús við Unufell í Reykjavík, 
þar af 21,6 bílskúr og ca. 50 m2 
ósamþykktur kjallari . Fjögur 
svefnherbergi. Falleg aðkoma er að 
húsinu, upphitað hellulagt bílaplan og 
góður garður í suður. V. 39,8 m.

Falleg 146,6 m2 3-4ra herberja íbúð 
á tveimur hæðum ásamt bílskúr 
og innréttuðu herbergi(gluggalaus 
geymsla) á jarðhæð við Frostafold 21 
í Reykjavík. V. 28,9 m.

Unufell 8 - 111 Reykjavík  

Frostafold 21 - 112 Reykjavík  

Opið hús miðvikudaginn 19. febrúar  
frá kl. 17:00 til 17:30

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. Glæsulegt úsýni er frá 
íbúðinni. Tvennar svalir. V. 23,6 m

Reykás 31, íbúð 203 - 110 Reykjavík 

Opið hús þriðjudaginn 18. febrúar  
frá kl. 17:00 til 17:30 

Fallegt 183,6 m2 einbýlishús á einni hæð 
með bílskúr við Bergholt 8 í Mos-
fellsbæ.  Eignin skiptist í stóra stofu, 
gott eldhús m/borðkrók, 4-5 svefnher-
bergi, baðherbergi, baðherb., þvotta- 
hús og geymslu ásamt bílskúr. Eignin 
er mikið endurnýjuð að innan. Hellulagt 
bílaplan og stór timburverönd. V. 45,4 m.

Bergholt  8 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 17:00 til 17:30 

Fallegt 155,2 m2 raðhús á einni hæð 
auk ca. 18 m2 millilofts, á mjög góðum 
stað við Spóahöfða 12 í Mosfellsbæ. 
Eignin skiptist í góða stofu, eldhús með 
borðkrók, sjónvarpshol, þrjú svefnher-
bergi, baðherbergi og þvottahús, auk 
þess er gott milliloft í húsinu, en þar eru 
tvö svefnherbergi. V. 43,9 m.

85,3 m2 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi fyrir 63 ára og eldri við Hæðar-
garð 33 í Reykjavík. V. 33,9 m.

Spóahöfði 12 - 270 Mosfellsbær 

Hæðargarður 33 - 101 Rvk. 
Um 200 m2 einbýlishús í byggingu 
á fallegri jaðarlóð við Stórakrika 31 
í Mosfellsbæ. Einstök staðsetning 
- Stór jaðarlóð með suðurgarði - 
Stórglæsileg og vandlega hannað 
einbýlishús á einni hæð. Húsið 
afhendist fullbúið að utan. Að innan 
skilast húsið fokhelt.  V. 42,5 m.

Stórikriki - 270 Mosfellsbær  

Vesturvör 30B - 200 Kópavogur   

 
512,4 m2 atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum 
við Vesturvör í Kópavogi. Tvær stórar inn-
keyrsludyr. Mikil lofthæð og lýsing. Eignin er 
skráð 512,4 m2, þar af Iðnaður á 1. hæð 393,2 
og Skrifstofur á 2. hæð 119,2 m2. V. 55,0 m.

 Rauðarárstígur 22 - 105 Rvk.

  
63,1 m2 3ja herbergja kjallaraíbúð. Eignin 
skiptist í tvö herbergi, hol, baðherbergi, 
eldhús og stofu. Íbúðinni fylgir tvær litlar 
sérgeymslur í sameign. V. 16,9 m.

Hörðukór 5 - 203 Kópavogur  

 
Falleg 110,7 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 
lyftuhúsi við Hörðukór 5 í Kópavogi. Fallegar 
innréttingar og gólfefni. V. 30,0 m.

Helgaland - 270 Mosfellsbær 

 
286,4 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með 
aukaíbúð. Auk þess er ca. 30 m2 óskráð rými 
í kjallara undir bílskúr. Húsið stendur á 1.200 
m2 eignarlóð. V. 53,9 m. 

Bókið skoðun

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Árni S.  
Guðmundsson 
sölufulltrúi  
atvinnuhúsnæðis 

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur Finndu okkur  

á Facebook

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

Elín Viðarsdó r Lögg. fasteignasali 

 Austurströnd 4 

elin@fasteignasalan.is           Sími: 695 8905 

Vantar 
eignir á skrá 

Frí  
verðmat 

Rúmgóð 2ja herbergja, 67,2 fm 
Ly ublokk 
Þvo ahús á sömu hæð   

6.hæð 
Bílageymsla 
Suðursvalir   

Opið hús miðvikudaginn 19. febrúar kl. 17:30-18:00 
24,9m 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



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

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.

MÝRARÁS – REYKJAVAA ÍK
- Fallegt 255,7 fm. einbýlishús að meðt. 46,5 fm. bílskúr.
- Byggt var við suðvesturhlið hússins fyrir nokkrum árum.
- Nýlegar innréttingar í eldhúsi. Stofur með arni. 5 herbergi.
- Ofan á þaki viðbyggingar er útsýnisverönd /svalir.

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

LAUGARÁSVEGUR – REYKJAVAA ÍK.
- 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.

LÆKJASMÁRI - 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.

NAUSTABRYGGJA.  4RA HERBERGJA.
- 145,9 fm. útsýnisíbúð á tveimur hæðum auk 20,5 fm. bílsk.
- Mikil lofthæð. Stofa með miklum gluggum.
- Tvö herbergi á hæðinni. Opið rými á neðri hæð.
- Frábært útsýni úr stofum að Esju, út að Viðey og víðar.

KÓPAVAA OGSBRAUT- 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.

BÁSBRYGGJA- REYKJAVAA ÍK.
- 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.

LJÓSHEIMAR- REYKJAVAA ÍK.
- 62,0 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. sér geymslu.
- Íbúðin er þó nokkuð endurnýjuð m.a. eldhús og gólfefni.
- Austursvalir. Gott lyftuhús, nýlega viðgert að utan.
- Góð staðsetning. Stutt í þjónustu.

HVERFISGATA- RVK. SÉRINNGANGUR.
- Mikið endurnýjuð 63,6 fm. íbúð á 1. hæð.
- Sérinngangur. Þvottaaðstaða í íbúð.
- Búið að endurnýja gólfefni, innréttingar og hurðir.
- Gott steinhús miðsvæðis í Reykjavík.

25,9 millj. 69,9 millj.

75,0 millj.33,9 millj.

38,9 millj. 65,0 millj.

36,9 millj.

36,9 millj.

19,9 millj.

22,9 millj.

KJARRMÓAR

Kjarrmóar – Garðabæ.
Glæsilegt 84,8 fm 3ja herbergja raðhús á tveimur hæðum. Eignin er nánast öll endurnýjuð á mjög smekklegan og vandaðan
máta. Falleg hvít sprautulökkuð innrétting í eldhúsi. Baðherbergi allt nýtt með góðum sturtuklefa. Falleg og vönduð gólfefni,
sandblásin eik og fallegar flísar. Lóðin er mjög snyrtileg, nýlega hellulögð fyrir framan húsið með hitalögn undir og góður sólpallur
er í suðurgarði. Mjög falleg eign í alla staði. Verð 33,9 millj.

4RA- 6 HERBERGJA

2JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

SÉRBÝLI

Glæsileg 119,8 fm. 2ja - 3ja herbergja útsýnisíbúð
á efstu hæð í Sjálandi í Garðabæ auk sér stæðis í
lokaðri og upphitaðri bílageymslu.

Íbúðin er innréttuð á vandaðan og smekklegan
hátt. Rúmgóðar stofur, eitt svefnherbergi og sjón-
varpshol. Auðvelt er að gera auka svefnherbergi
í íbúðinni. Flísalagðar svalir til suðurs og vesturs.
Húsið stendur rétt við þjónustumiðstöðina í Jóns-
húsi og við hliðina á hjúkrunarheimilinu.

Verð 45,0 millj.

17. Júnítorg – Sjálandi Garðabæ. 2ja – 3ja herbergja útsýnisíbúð
Þrjú verslunarrými til sölu á frábærum stað á
yfirbyggðu verslunartorgi í Garðabænum. Mikil
uppbygging er að eiga sér stað í miðbænum
um þessar mundir og þegar hefur verið byggður
bílakjallari til að þjónusta verslanir á svæðinu.

Hagstæð áhvílandi yfirtakanleg lán og
mögulegt að kaupa félagið sem á fasteignirnar.
Bókfært tap er inn i í reikningum félagsins.

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Garðatorg – Framtíðar verslunarstaður - leigusamningar

177,7 fermetra skrifstofuhúsnæði á 3. hæð í góðu
lyftuhúsi við fjölfarna umferðaræð. Gengið er inn
bakatil í húsinu og er nóg af bílastæðum. Hús-
næðið skiptist í stórt opið rými sem hægt væri að
stúka niður í minni einingar, þrjú skrifstofuherbergi,
snyrtingu og kaffistofu með góðri hvítri innréttingu.

Mjög hagstætt leiguverð og mögulegt að semja
um leigu til lengri eða skemmri tíma.
Húsnæðið er laust til afhendingar strax.

Grensásvegur- skrifstofuhúsnæði til leigu.

BÆJARGIL

Bæjargil – Garðabæ.
Mjög fallegt, vandað og þó nokkuð endurnýjað 159,7 fm. parhús að meðtöldum 32,8 fm. bílskúr, á stórri hornlóð með stórum
veröndum. Nýlegt og vandað eldhús með vönduðum tækjum og góðri borðaðstöðu. Bjartar stofur. Þrjú rúmgóð herbergi.
Verandir til suðurs og suðvesturs með skjólveggjum og mikilli hellulögn. Suðursvalir út af hjónaherbergi. Verð 49,9 millj.



HESTHAMRAR – REYKJAVAA ÍK
Glæsilegt og afar vel skipulagt 181,5 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum
31,6 fm. innbyggðum 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, loft eru öll tekin upp og klædd með aski.

SIGURHÆÐ- GARÐABÆ
Mjög fallegt og vandað 292,0 fm einbýlishús að meðtöldum 44,0 fm. bílskúr í
Hæðahverfinu í Garðabæ. Húsið stendur á 840 fm. skjólgóðri lóð með afgirtri
verönd með heitum potti. Eldhús er nýlega endurnýjað. Nýtt og vandað aðalbaðher-
bergi. Ný gólfefni að hluta og hiti í gólfum að hluta. Samliggjandi stofur með arni. 5
herbergi. Frábær staðsetning í góðu göngufæri við skóla.

ÞINGHÓLSBRAUT - 5 HERBERGJA MEÐ ÞAKGARÐI.
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 hjónaherbergi. Baðherbergi
nýlega endurnýjað. Tvær sér geymslur. Stutt í skóla og þjónustu.

LANGAMÝRI – GARÐABÆ.
Fallegt og vel staðsett 219,1 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum
32,0 fm. bílskúr. Samliggjandi stofur með útgangi á hellulagða verönd. Fimm her-
bergi auk fataherbergis. Rúmgott alrými/setustofa/sjónvarpsstofa á efri hæð. Góð
lofthæð á efri hæð og ofanbirta um stóran þakglugga. Arkitekt er Sverrir Norðfjörð.
Ræktuð lóð með nýlegri hellulögn.

BREIÐAGERÐI- REYKJAVAA ÍK.
Vandað 283,8 fm. einbýlishús á þremur hæðum á fallegum og grónum stað. Sér
55,0 fm. aukaíbúð með sér inngangi er á jarðhæð hússins. Byggt var ofan á og við
húsið fyrir ca. 20 árum síðan og á þeim tíma var húsið nánast endurbyggt. M.a. var
húsið innréttað uppá nýtt með byggingarefnum úr ljósum viði og allar innréttingar
sérsmíðaðar frá Brúnási. Skjólgóð verönd til suðurs.

FLYÐRUGRANDI- 5 HERBERGJA
5 herbergja 126,8 fm. íbúð á 4. hæð með tvennum svölum í vesturbænum. Stórar
suðvestur svalir með fallegu útsýni. Fjögur herbergi. Mjög stutt er í alla þjónustu,
skóla, íþrótta- og tómstundastarf. Gengið er inn í húsið af 2. hæð og upp tvær
hæðir á 4. hæðina. Garðurinn er mjög fallegur og skjólgóður. Frábær eign fyrir
barnafólk.

59,5 millj.

75,0 millj. 42,9 millj.

39,9 millj.

Eskiholt 10 – Garðabæ. Glæsilegt einbýli á útsýnisstað.
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG FRÁ KL. 17.30-18.00
Glæsilegt 302,5 fm. einbýlishús á tveimur hæðum/pöllum að meðt. 38,0 fm. tvöföldum bílskúr. Stórkostlegs útsýnis nýtur frá
eigninni. Glæsilegar stofur með arni. Garðstofa. Fjöldi herberja. Flísalagðar svalir út af eldhúsi. Falleg ræktuð lóð með tjörn og
fossi, fallegu holtagrjóti, fjölærum plöntum og fjölda trjátegunda. Tvö auka bílastæði eru við húsið og yfirbyggð tvö bílastæði
eru fyrir framan bílskúr. Verð 89,0 millj.  Verið velkomin.

Barðaströnd – Seltjarnarnesi.
Vel skipulagt 195,4 fm. endaraðhús á þremur pöllum að meðtöldum 29,3 fm. bílskúr á þessum eftirsótta útsýnisstað á Seltjarnar-
nesinu. Samliggjandi stórar stofur með arni. Frábært útsýni úr stofum út á sjóninn, að Esju, Akrafjalli og víðar. Þrjú herbergi auk
fataherbergis. Húsið að utan var málað fyrir ca. 3 árum síðan og þakjárn er mjög nýlegt. Skjólgóð viðar- og hellulögð verönd til
suðurs. Verð 56,9 millj.

BARÐASTRÖND ESKIHOLT

59,9 millj.

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA- 6 HERBERGJA

OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG  
FRÁ KL. 17.30-18.00
Glæsilegt 159,1 fm. 5 herbergja raðhús á tveimur
hæðum á frábærum stað í grónu hverfi í Garðabæ.
Stofa með stórum útbyggðum gluggum. Rúmgóð
sjónvarpsstofa sem auðvelt er að breyta í svefn-
herbergi. Frábært útsýni til sjávar og að Heiðmörk
er af stórum suðursvölum á efri hæð hússins og
skjólgóð verönd til suðurs er á framlóðinni. Frábær
staðsetning þaðan sem stutt er í Hofsstaðaskóla,
Fjölbrautarskóla Garðabæjar og þjónustu í bæjar-
félaginu.

Verð 51,9 millj.

Verið velkomin.

Draumahæð 4 – Garðabæ.
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG  
FRÁ KL. 17.30-18.00

142,2 fm. efri hæð og ris með sér inngangi ásamt
21,4 fm bílskúr samtals 163,6 fm. í fallegu þriggja
íbúða steinhúsi. Eldhús með snyrtilegri innréttingu.
Sjónvarpshol. Fjögur herbergi. Húsið lítur mjög
vel út að utan og var allt steinað upp á nýtt árið
2010. Bílskúr var allur múraður upp á nýtt að utan
árið 2012.

Verð 49,5 millj.

Verið velkomin.

Grenimelur 31. Efri hæð og ris ásamt bílskúr.

Fallegt 201,5 fm. endaraðhús með glæsilegri lóð
og um 70 fm. nýlegum palli út frá stofu. Nýleg sér-
smíðuð 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.

Eignin getur verið laus fljótlega. 
Einstök staðsetning í Suðurhlíðunum.
Mögul. að taka yfir um 40 millj. Lífeyrissjóðslán.

VERÐ TILBOÐ

Víðihlíð – Reykjavík
Falleg og vel skipulögð 124,7 fm. efri hæð og ris
auk bílskúrsréttar í fallegu og nýuppgerðu steinhúsi
við Flókagötu á móts við Kjarvalsstaði. Í dag eru
3 svefnherbergi og 2 stofur í eigninni, en auðvelt
er að hafa 4 svefnherbergi í risi auk samliggjandi
stofa og hjónaherbergis á hæðinni. Íbúðinni fylgir
sér stæði á lóð. Húsið að utan er í góðu ástandi,
nýlega viðgert og steinað.

Verð 45,9 millj.

Flókagata. Efri hæð og ris.
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Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

HÁALEITISBRAUT 23 
-  EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ

Fallegt og vel staðsett 285 fm einbýli. Mikil og góð þjónusta í nágrenninu.
Innbyggður bílskúr, 2ja herb. aukaíbúð sem er með sérinng. en einnig er
innang. í íbúðina milli hæða. Fallegur garður í rækt. og skjólveggir.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 17.febrúar milli kl. 17:30 og kl. 18:00.  
V. 62,4 m. 1842

GRETTISGATA 18 
- ÍBÚÐ 0101

Falleg 89,2 fm 3ja herb. íbúð á jarðh.í nýl. húsi byggðu árið 1998 í miðbæ Rvík.
Gott aðgengi. Suðurverönd. Hægt að leggja á lóð.
Eignin verður sýnd mánudaginn 17.febrúar milli kl. 17:30 og kl. 18:00.
V. 32,9 m. 3616

HRÍSRIMI 38 PARHÚS 
- FRÁBÆR STAÐSETNING

Mjög gott 160,8 fm parh. með innb. bílsk. Mjög gott skipul. 4 svefnherb. Fráb.
staðsetn. innst í botnl. við óbyggt svæði og grunnskóla. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 17.febr. milli kl. 17,15 og kl. 17,45. 
V. 48,0 m. 3527

ÁLFHÓLSVEGUR 32 
- TVÆR NÝJAR OG GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR

Í einkasölu 3ja herb.(íbúð 0202) 89,6 fm og 103,8 fm (íbúð 0204)íbúðir á 2.hæð í 
nýju vönduðu lyftuhúsi í grónu hverfi í Kópavogi. Afhendast í jan. 2014 fullbú-
nar. Tvö stæði í bílageymslu fylgja hvorri íbúð fyrir sig. Vandaðar eikarinn-
réttingar, flísar og parket á gólfum. Mjög gott skipulag. Verð 103,8 fm íbúðin er
á 39,8 millj. 89,6 fm íb. er á 34,9 millj. Eignirnar verða sýndar miðvikudaginn 
19.febrúar milli kl. 17:00 og 17:30

KÁRSNESBRAUT 91 
- 4RA HERB. ÁSAMT BÍLSKÚR

Þrjú herb. Sér þvottah. í íbúð. Útsýni.
j g g g p

Eignin verður sýnd þriðjud. 18.febr. milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 29,9 m. 3622

ÞORLÁKSGEISLI 7 
- ÍBÚÐ 0404  OG BÍLSK.

Glæsil. 4ra herb. 124,1 fm íb. á 4.h. í fallegu vel staðs. lyfuhúsi í Grafarholti
ásamt st. í bílag. 3. rúmg herb. og rúmg. stofa. Góðar svalir. Sérþvottah. Parket
og flísar. Íbúðin er að mestu nýmáluð. Afhend. strax.

g g g g

Eignin verður sýnd þriðjud. 18.febr. milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 32,9 m. 3465

ENGJATEIGUR 17 
- ENDAÍBÚÐ 0206

á svalagangi og er með sérinng. Engin gangandi umferð er því fyrir framan
íbúðina og virkar svalagangurinn því sem góðar sér svalir. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 18.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 35,9 m. 3497

GRANASKJÓL 
- EINBÝLI

Glæsilegt tveggja hæða einbýlishús á afar rólegum stað í Vesturbæ Reykja-
víkur.  Húsið er byggt árið 1983 og er einstaklega vel við haldið. V. 85,0 m. 3613

BJARNARSTÍGUR 
- ÞRJÁR ÍBÚÐIR 

Einstaklega góðar þrjár íbúðir á fráb. stað í miðb. Rvík. Bjarnarstígur er falin
lítil gata sem liggur á milli Njálsgötu og Skólavörðustígs. Húsið er fallegt og
hefur verið mikið endurn. á síðustu árum. Um er að ræða tvö fastanúmer. 
Eina 2ja herb. íb. á jarðh. með sérinng. og tvær íb. á 1. hæð með sameiginl.
inngang. 1. hæð er skráð sem ein íbúð en hefur verið breytt í 2ja til 3ja herb.
íbúð og studió íbúð. V. 62,9 m. 3537

OPIÐ HÚS 

miðvikudag

OPIÐ HÚS 

mánudag
OPIÐ HÚS 

mánudag
OPIÐ HÚS 

mánudag

 EINBÝLI

Vesturberg 129 - einbýlishús. 
Mikið endurn. 215,5 fm einbýli á þremur pöllum í  botn-
langagötu við Vesturberg. Mjög gott skipulag.  V. 49,8
m. 3553

 EINBÝLI

Langholtsvegur - heil húseign 386 fm
Hér er um að ræða íbúðarhúsnæði sem er að hluta nýtt
sem atvinnuhúsnæði. Húsnæðið er á tveimur hæðum,
229,1 fm auk bílskúrs sem er 25,4 fm sem er nýttur sem
íbúðarhúsnæði.. Í risi er 4ra herbergja séríbúð.  

ý
Tilboð

2005

 EINBÝLI

Norðurtún - Álftanesi
Vandað einlyft einbýli með um 64 fm bílsk .4 herb., tvær 
stofur, stórt alrými (tvö herb. skv. teikningu). Húsið hefur
töluvert verið endurn. og er í góðu ástandi. Allt gler hefur
verið endurn. þakjárn og pappi, þakrennur og niðurföll
o.fl. V. 47 m. 3472

 EINBÝLI

Logafold 83 -einbýlishús. 
Glæsilegt 329 fm einbýli m. innb. 46,9 fm tvöf. bílsk. Mjög
gott skipulag og mögul. er að hafa sér íbúð á neðri hæð.
Fallegt, mikið endurnýjað og vel staðsett hús með útsýni.
V.  83,0 m. 3505

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag





Ellert       661 1121  
                         Löggiltur fasteignasali 

Árni      570 4800
                           Viðskiptafræðingur 

 

Aðalsteinn      690 2323 Katrín      570 4800Sveinbjörn       892 2916
                                                       Löggiltur fasteignasali 

Halldór      693 2916 Hafrún      570 4800

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

  Traust þjónusta í 30 ár

VERÐ:  29,8 millj.    

asteignas lala   GGrenFa  2. hæðð  110808 R R kvk.    

   

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

Glæsilegt og mikið endurnýjað 280 
fm einbýlishús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr á góðum stað á 
Arnarnesinu í Garðabæ. 4 - 5 svefnher-
bergi, 2 - 3 stofur. Arinn í stofu. Fallegar 
nýlegar innréttingar Stór suðurverönd. 
Glæsilegur garður.

Vandað og fallegt einbýli á einni hæð 
með innbyggðum tvöföldum bílskúr. 
Húsið sem er timburhús er klætt að 
utan með sléttri klæðningu. Fjögur góð 
svefnherbergi og stór og björt stofa.  
Lóð er grófjöfnuð. Eftir er að klæða loft  
og lokafrágang. LAUST STRAX. 

Vorum að fá í einkasölu 3ja herbergja 
risíbúð á góðum stað í miðbæ Reykja- 
víkur. Baðherbergi með sturtu. Tvö 
svefnherbergi. Ágæt stofa og borðstofa. 
Hvít innrétting í eldhúsi.  
Áhvílandi kr. 12 millj. frá ÍLS. 

Vorum að fá í sölu glæsilegt einbýlishús 
á góðum stað í Grafarvogi. Eignin er 
242 fm með fjórum svefnherbergjum og 
25 fm bílskúr. Björt og góð stofa með 
kamínu. Stórt eldhús. Fallegar innrétt- 
ingar. Parket og flísar á gólfum. LAUS 
STRAX. 

Falleg 117 fm 4ra - 5 herb. íbúð á 
tveimur hæðum auk stæðis í bílageymslu. 
Björt og rúmgóð stofa með suðvestur- 
svölum. sjónvarpshol. Þrjú rúmgóð svef-
nherbergi. Flísalagt baðherbergi. Fallegar 
innréttingar. Parket og flísar á gólfum. 

Efri sérhæð á fallegum stað í vesturbæ 
Hafnarfjarðar. Íbúðin sem er 102 fm er á 
tveimur hæðum. Neðri hæðin er 80fm og 
risið er 22fm. Neðri hæð: Eldhús, stofa, 
borðstofa, svefnherbergi og  baðherbergi.  
Í risi er opið rými og herbergi. Eignin 
þarfnast mikils viðhalds. LAUS STRAX. 

Vorum að fá í sölu góða 88,4 fm 3ja her-
bergja íbúð á 2. hæð með fallegu útsýni 
yfir miðbæ Reykjavíkur. Tvö svefnherber-
gi.  Stór og björt stofa. Eldhús með eldri 
góðum innréttingum og suðausturvölum. 
Parket á gólfum. LAUS STRAX. 

97 fm 4ra herbergja íbúð á 4. hæð í 
lyftuhúsi. Íbúðin er öll upprunanleg og 
þarfnast endurbóta. Þrjú svefnherbergi og 
björt stof. Aukaherbergi útbúið úr stofu. 
Góð sameign. Eignin er laus nú þegar, 
ekkert áhvílandi. 

Mjög góð 47 fm 2ja herbergja ósamþykkt 
íbúð á 1. hæð auk 26 fm geymslu með 
gluggum (lofthæð 1,9m) í kjallara. Stofa 
með tekkinnréttingu. Svefnherbergi. 
Eldhús með hvítri innréttingu.  
Lítið baðherbergi með sturtu. 

Vorum að fá í sölu snyrtilega 2ja 
herbergja íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi. 
Íbúðinni fylgir aukherbergi í kjallara.  
Ágæt stofa með útgengi á svalir. Lítið 
eldhús með góðri innréttingu. Lítið 
svefnherbergi. Baðherbergi með sturtu. 
Herbergið í kjallara er með skáp. 
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mánud. 17. feb. kl. 17:00-17:30
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Fasteignasali Sölustjóri
Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 118,9 fmHerb. 4

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 335,6 fmHerb. 7

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 119,3 fmHerb. 3

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 249,2 fmHerb. 7

Opið
hús



Stærð: 94,3 fmHerb. 3 Stærð: 157,8 fm Herb. 4-5Stærð: 333,6 fm Herb. 6Stærð: 67,3 fm Herb. 3

Stærð: 151,0 fm Herb. 6-7 Stærð: 173 - 226 fm Bílskúr: 80 fmRaðhúsStærð: 207,4 fm EinbýliStærð: 111,0 fm 

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 125,2 fmHerb. 3

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 276 fmHerb. 6

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 140 fmHerb. 6

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 93,8 fmHerb. 2

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 129 fmHerb. 4

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 117,5 fmHerb. 5

Opið
hús

Fasteignasali Sölustjóri Fasteignasali Sölufulltrúi Fasteignasali FasteignasaliSölufulltrúi SölufulltrúiSölufulltrúiSölufulltrúi FasteignasaliSölufulltrúi Sölufulltrúi Sölufulltrúi FasteignasaliFasteignasali Sölufulltrúi

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Einstakt útsýni, sér inngangur, stór timburverönd. 
Afhent við kaupsamning. Björt og rúmgóð 4ra herb. íbúð á 
1.hæð með stæði í bílag. Eignin er með tvö barnaherb, 
hjónaherb. með fataherb. innaf og innang. í baðherb. 
Eldhús opið við rúmgóða stofu, gestab., þvottahús innan 
íbúðar. Sérgeymsla í sameign. 

Verð: 45.500.000

Herbergi: 4

Stærðir: 148,1 fm

Timburverönd

Bílageymsla

Stærð: 151,0 fm -7

SELD



Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

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

Svöluás - Hafnarfjörður - Parhús 
Sérlega fallegt tvílyft parhús með innbyggðum bílskúr samtals
208 fm.Hellulagt bílaplan með hita, góð aðkoma. 4 svefnherbergi.
Parket og flísar á gólfum. Áhvílandi hagstætt lán frá Íls. Mjög

g p gg

góð staðsetning á banvænum stað í Áslandinu. Hornlóð. Fallegur
g g g j g

garður. Verð 48.9 millj.

Óttuhæð - Garðabær - Einbýlishús
Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft einbýlishús með innbyggðum
stórum tvöföldum jeppabílskúr samtals stærð ca. 320 fm. Húsið
stendur á frábærum stað innst í botnlanga. Góð aðkoma og næg
bílstæði. Mjög fallegur garður með heitum potti og pöllum. Eign í 
sérflokki. Verð 93,5 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 - Einbýli - Garðabæ. (Álftanesi)
Nýkomið sérlega fallegt mikið endurnýjað einbýli með góðum bíl-
skúr samtals 190 fm. en auk þess er nýr glæsilegur garðskáli. Fimm
svefnherbergi, tvö baðherbergi. Glæsilegt nýtt eldhús. Hús í mjög
góðu ástandi utan sem innan, glæsilegur garður. Verð 47.9 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.

Hliðarbyggð - Gbæ. - Raðhús
Mjög gott endaraðhús með innbyggðum bílskúr samtals um 190
fm. á fjölskylduvænum stað við Hlíðarbyggð 27 í Garðabæ. Eignin
er góðu ástandi töluvert endurnýjuð og er vel staðsett neðst í 
botnlanga. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús,
þvottahús, gang, þrjú herbergi, baðherbergi, aukaherbergi með
baði, geymslu, þvottahús og bílskúr. Fallegar innréttingar og
gólfefni. Glæsilegur garður. Verð  52,9 millj.

Ásakór - Kópavogur - 4ra herbergja.
Nýkomin í sölu glæsilega 143,8 fm. íbúð á fimmtu hæð ásamt
stæði í bílageymslu við Ásakór 15 í Kópavogi. Eignin er mjög rúm

ý g g
-

góð. Smekklega innréttuð með fallegum innréttingum og gólfefnum.
Eignin skiptist í forstofu, hol, þrjú herbergi, baðherbergi, eldhús,
stofu, borðstofu, þvottahús, geymslu ásamt hefðbundinni sameign.
Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 36,4 millj

Einihlíð - Hafnarfjörður  - Einbýli 
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 kr. 62 millj.

Þúfubarð - Hafnarfjörður - Sérhæð
Nýkomin í einkasölu sérlega skemmtileg 121 fm. neðri  sérhæð í 
góðu tvíbýli.
Þrjú svefnherbergi, hol, möguleiki á fjórum svefnherbergjum.
Rúmgóðar stofur. Sér garður. Allt sér.
Íbúðin  er laus strax. Ekkert áhvílandi.

g g

Allar frekari upplýsingar veitir Hilmar Bryde sölumaður
hjá Hraunhamri.

Vallarbraut - Hafnarfjörður - 4ra. herb.
Nýkomin í sölu  mjög góða 116,8 fm. 4ra herb. íbúð á frábærum
stað.Íbúðin er með yfirbyggðum svölum.  Eignin skiptist í forstofu,

ý j g g

hol, sjónvarpshol, stofu, þrjú herbergi, baðherbergi, eldhús, þvotta-
hús, yfirbyggðar svalir, geymslu ásamt hefðbundinni sameign.
Frábær staðsetning. Verð 27,9 milj

Bjarkarás  - Garðabær - 3ja m. sérinngang
Mjög góð 98,7 fermetra íbúð fyrstu hæð með sér inngang á þessum
frábæra stað í Ásahverfinu í Garðabæ. Tvö rúmgóð svefnherb. Björt

j g g y g g þ

og falleg stofa, útgengt út af afgirtan sólpall. Eldhús með fallegri
innréttingu. Lofthæð íbúðarinnar er 3 metrar. Gott aðgengi.
Verð 35,9 millj. Íbúðin er laus strax.

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.    

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

Sími 520 7500

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 27,3 millj.

• Fallegar 3ja og 4ra herbergja 
íbúðir lyftuhúsi.

• Fullbúnar án gólfefna

• Baðherbergi og þvottahús 
flísalagt og fullbúið

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

• Verönd á 1.hæð.

• Vandaðar innréttingar frá 
Trésmiðjunni GKS og tæki frá
Gornje.

• Flestar íbúðir með tvennum 
svölum.

• Mynd-dyrasími.

• Bílgeymsla.

• Stærðir frá 98 fm. -127 fm.

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

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. FEBRÚAR MILLI KL. 17 OG 18

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

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

• 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 mánudag
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Við erum við símann

Lágmúla 4  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 

Halldór Ingi Andrésson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 4210

1/4

Við erum flutt í 
Lágmúla 4

Með þér alla leið 
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Nánari upplýsingar veitir

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

170 Seltjarnarnes

Verð 95,0 millj. 

Barðaströnd
Rúmlega 340 fm einbýlishús með stórbrotnu útsýni
Hús sem hefur fengið gott viðhald
Rúmlega 30 fm svalir í norður
Möguleiki á aukaíbúð í kjallara

Falleg 2ja herbergja íbúð í góðu húsi

Nýtist vel

Gott eldhús

Góðar leigutekjur af eign

Reykjahlíð
105 Reykjavík

Verð  22,8 millj. 

Mikið endurnýjað 208 fm einbýli á einni hæð

Falleg eign með gott skipulag

Glæsilegt útsýni til norðurs og verönd í suður

3-4 svefnherbergi

Rúmgóður bílskúr

Neströð
170 Seltjarnarnes

Verð  72,0 millj. 

Nánari upplýsingar veitir

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

107 Reykjavík

Verð  42,9 millj. 

Flyðrugrandi 127 fm íbúð á efstu hæð
Fjögur svefnherbergi
Rúmgóðar stofur með 
Útgengt á suðursvalir
Frábær staðsetning

Vel skipulagt parhús

Stærð 166,1 fm.

Fjögur svefnherbergi

Innbyggður bílskúr

Suðurholt
220 Hafnarfjörður

Verð  44,9 millj. 

Mjög gott 180 fm parhús  

Stórglæsilegt sjávarútsýni

Frábær staðsetning 

Sunnan megin á Nesinu

Allt á einni hæð

Tjarnarstígur
105 Reykjavík

Verð  54,9 millj. 

Einstaklega falleg, fullbúin, 4ra herbergja 136 
fm hæð.
Stórar (20fm) svalir með frábæru útsýni yfir 
höfuðborgina
Rúmgóð svefnherbergi
Sér inngangur

Austurkór
203 Kópavogur

Verð  43,9 millj. 

Vandað 195 fm parhús á tveimur hæðum

Fallegar eikarinnrétting

Vönduð gólfefni

4 góð svefnherbergi

Stór verönd með heitum potti

Björtusalir
201 Kópavogur

Verð  59,0 millj. 

110 fm 4ra herbergja íbúð með risi

Hagstætt lán frá Íslandsbanka að upphæð 28 m.

Gler og gluggar verið endurnýjaðir

Sér stæði

Melabraut
??? Seltjarnarnes

Verð  34,9 millj. 

Vel skipulögð 4ra herb, 104 fm endaíbúð.

Sér innngangur af svölum

Stórbrotið útsýni til norðurs

Frábær staðsetning

Kirkjulundur
210 Garðabær

Verð  37,0 millj. 

Glæsilegt útsýni

Einbýlishús á tveimur hæðum

Vel skipulagt í grónu hverfi

bískúrinn 33,0 fm. Samtals 259,7 fm.

Gróin lóð

Logafold
112 Reykjavík

Verð  49,5 millj. 

Rúmgott einbýlishús með stórum bílskúr sam-
tals 257,1 fm
Stofa, vel útbúið eldhús, 7 stór svefnherbergi, 2 
baðherbergi
Húsið er nánast fullbúið en lóð ófrágengin
Eigandi skoðar skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu

Leirdalur
190 Vogar

Verð  34,9 millj. 

Glæsileg íbúð

Efstu hæð

Mikil lofthæð

Lyftuhús

Árskógar
108 Reykjavík

Verð  29,9 millj. 

Falleg 111,9 fm 4ra herbergja

Sér inngangur

Afmörkuð lóð

Eldhúsið fallegt opið rými

Mosabarð rishæð
220 Hafnarfjörður

Verð  27,9 millj. 

Falleg 117,9 fm að stærð á annari hæð

Upprunnalegar innréttingar

Vel um gengin

Stórar og miklar svalir

Laugarnesvegur
105 Reykjavík

Verð  29,9 millj. 

Tvílyft endaraðhús ( tvær íbúðir )

Tvöfaldur sérstæðun bílskúr

Alls um 360 fm

Eign með mikla möguleika m.a. til útleigu

Eignaskipti geta komið til greina

Esjugrund
116 Kjalanes

Verð  43,9 millj. 

Verð  88,9 millj. 

203 Kópavogur

olafur@miklab

Gnitakór
Glæsilegt tveggja hæða hús

Svefnherbergin 4

Sofur samliggjandi

Mikið útsýni

Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir

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



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

 113 Reykjavík
Marteinslaug 7
Mjög vönduð 130 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli

Stórar stofur og eldhús með frábæru útsýni,  bílastæði í bílageymslu

Íbúð og sameign er innréttuð með hreyfihamlaða í huga

Gott aðgengi

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð 38,350 m. 

3/4MIKLABORG
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Frábær staðsetning

Stærð 275,9

6 svefnherbergi

Tvöfaldur bílskúr

Vel með farin eign

Stórihjalli
200 Kópavogur

Verð  54,9 millj.

Fallegt 209 fm tvílyft einbýlishús

Einstakt útsýni og fallegt umhverfi

Gott skipulag, rúmgóð alrými

Arinn í stofu og sauna innaf baðher

Klapparholt
220 Hafnarfjörður

Verð  54,9 millj. 

Falleg 48,2 fm sumarhús auk millilofts 

4.707 fm kjarri vaxin leigulóð

Sólpallur, heitur pottur, hitaveitusvæði

Lokað svæði (rafmagnshlið)  

Dynskógar, Svarfhóll
301 Akranes

Verð  13,7 millj. 

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. 

Fallegt 3200 fm. Verslunar og iðnaðarhúsnæði
8000 fm. Sérstæð malbikuð lóð
Mikil lofthæð og góðar innkeyrsluhurðir
Stór hluti hússins getur verið til afhendingar strax
Húsið er vel staðsett við margar bílasölur

Klettháls
110 Reykjavík

TILBOÐ 

Laus strax

Verð  49,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 19. feb. 17:30 - 18:00

105 Reykjavík
Blönduhlíð 10 - efri hæð

Rúmgóð efri hæð og bílskúr 
samtals 181,5 fm

2 rúmgóðar stofur, stórt 
eldhús, 3 stór svefnherbergi, 
baðherbergi

Eignin er í góðu standi og 
hefur fengið gott viðhald

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð 85,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Fimmtudag 20. feb. 17:00 - 18:00

101 Reykjavík

svan@miklaborg.is sími: 697  9300

Skugginn - Lindargata 37  íbúð 702

Erum með síðustu þrjár íbúðirnar til sölu í 
þessu glæsilega húsi á 7 og 8 hæð

Stærðir frá 173 - 200 fm og íbúðirnar 
afhentar fullbúnar án gólfefna

Nánari upplýsingar veitir

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

Vandað 306,5 fm einbýlishús á frábærum stað 
með tvöföldum bílskúr
Fjögur stór svefnherbergi. Stórar stofur 
Aukaíbúð með sérinngangi
Suðurverönd með skjólgirðingu
Mikið endurnýjað 

Rauðagerði
108 Reykjavík

Verð  79,9 millj. 

Snyrtileg 3ja herbergja

Stærð 89,6

Miðsvæðis

Gott ástand

Gnoðarvogur
105 Reykjavík

Verð  22,9 millj. 

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  51,9 millj. 

Verð  49,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Mánudag 17. feb. 17:30 - 18:00

104 Reykjavík

www.miklabo

Skeiðarvogur
Fallegt raðhús samtals 164,9 fm

Nýleg eldhúsinnrétting

Bílskúr. Fallegur gróinn garður

Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir

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

Hólmvað 6a

110 Reykjavík

Verð 11,0 millj. 

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 19. feb. 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

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

Laus strax

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 18. feb. 17:00 - 17:45

210 Garðabær

Verð  58,9 millj. 

160 fm íbúð á 1.hæð að 
meðtöldum 25 fm bílskúr

Hönnuð af Rút Káradóttur

Stórkostlegt sjávarútsýni

Fullbúin með gólfefnum

160 fm íbúð á 1.hæð að

21021010 Ga Garðaðða

Nýhöfn 1

Raðhús 97,5 fm að stærð

Hús á einni hæð

Stæði í bílakjallara fylgir

Afgirtur garður, pallur

Góð staðsetning

Nánari upplýsingar veitir

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

Búseturéttur
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101 Reykjavík

Mýrargata 26
HEIMILI VIÐ HÖFNINA!

Til sölu glæsilegar 2ja–5 herbergja  
íbúðir við Reykjavíkurhöfn

Afhending sumar 2014

Allar nánari upplýsingar á www.m26.is  
eða hjá sölumönnum Mikluborgar í síma 569-7000



Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk stakffell.is

Óskum eftir 4-5 herb. íbúð  
í 105 Rvk.

Óskum eftir 3ja herb. íbúð 
á jarðhæð í 108 eða 103. 

Óskum eftir 3ja herb. íbúð í 
lyftuhúsnæði í smárahverfi  
í kópavogi.

Óskum eftir 2-3 herb. íbúð  
í 101 Rvk

Vatnsstígur - 101 Rvk
Glæsileg 4ra herb. íbúð á þriðju og efstu hæð í lyftuhúsnæði ásamt stæði í bílageymslu. Stórglæsilegt útsýni til norðurs frá stofu, svefnher-
bergi og eldhúsi. Svalir til suðurs. 2 baðherbergi, þvottahús innan íbúðar og gott skápapláss. Parket og flísar á gólfi. Laus strax.
Verð 69,5 millj.

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

Vindakór 9-11 - 203 Kóp.
Opið hús í dag, mán. 17. feb. kl. 17:30-18 í íbúð 306. 
Hægt er að fá að skoða íbúð 403 líka. Bjartar 132,9
fm og 113,7 fm, 4ra herbergja íbúðir á 3. og 4. hæð í
lyftublokk. Sér inngangur af svölum. Íbúðunum fylgir
stæði í bílageymslu og sér geymsla í sameign

Lindasmára 29 – 201 Kóp.
Opið hús í dag, mán. 17. feb. kl 17:00 – 17:30. 
Björt og falleg 6 herbergja íbúð á 3 og efstu hæð.
Endurnýjað baðherbergi, þvottahús og geymsla inann
íbúðar. Mikil lofthæð. Flísar og parket á gólfum.
Svalir út frá stofu. Verð: 39,9 millj.

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. 
Eignaskipti möguleg. Verð 57 millj.

Álfaskeið - 220 Hfj.
Glæsileg og vel við haldið einbýlishús með aukaíbúð
og rúmgóðum bílskúr. Falleg lóð og góð staðsetning
í Hafnarfirði. Mjög auðvelt er að breyta núverandi
skipulagi og opna á milli sér íbúðar á jarðhæð og
aðalíbúðar. Verð 56.5 millj.

Blöndubakki – 109 Rvk
Björt 101,1 fm 3ja herb íbúð á þriðju og efstu hæð í 
snyrtilegu stigahúsi. Tvennar svalir. Íbúðin er laus við
kaupsamning og ekkert áhvílandi. Verð: 20,5 millj.

Grænatún - 200 Kóp.
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.

Rjúpufell – 111 Rvk
Snyrtileg 101,4 fm 4ra herb íbúð á 1. hæð (jarðhæð).
Gengið út í garð frá stofu. Laus við kaupsamning,
ekkert áhvílandi. Verð: 22,8 millj.

Jörfabakki - 109 Rvk
Björt og falleg, 85,3 fm, 3ja herbergja íbúð á fyrstu
hæð í mikið endurnýjuðu húsi. Eldhús var endurnýjað
2011. Hvít innrétting, flísar á milli skápa. Stofa er
björt og rúmgóð, útgengi á suðursvalir. Þvottahús
innan íbúðar og geymsla í sameign. Verð 23,9 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.

Norðurbakki - 220 Hfj.
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. Verð 47,9 millj.

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

Hólaberg - 111 Rvk
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 og steinsnar frá Elliðaárdalnum. Laust strax.
Verð 29,9 millj.

Bláskógar - 109 Rvk
Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús sem stendur á
942 fm lóð. Húsið er 245 fm og innangengt í bílskur
sem er 27,9 fm. 6 svefnherbergi, stórar stofur og
fallegur garður með verönd og útihúsi. Gróið og fjöl-
skylduvænt hverfi. Laust strax. Verð: 55,6 millj.

Kjarrbraut - Sumarbúst.
Fallegur sumarbústaður í Vaðneslandi á 5.000 fm.
eignarlóð. Innbú fylgir. Hitaveita, pallur með heitum
potti, svefnloft. Laus við kaupsamn. Verð: 19,9 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.

Reykás - 110 Rvk
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð með frábæru útsýni
yfir Rauðavatn. Stutt í skóla, íþróttir, verslanir og
þjónustu. Tvennar svalir, aðrar yfirbyggðar. Bílskúr 
með góðu geymslulofti fylgir. Verð 29,9 millj.

Laugavegur - 101 Rvk
Einstaklega sjarmerandi og vel staðsett 78,3 fm.
3-4ra herb. penthouse íbúð á 3ju hæð í góðu húsi.
Húsið er byggt 1985. Mikil lofthæð og góðir þak-
gluggar setja skemmtilegan svip á íbúðina. Svalir til
suðurs og lokaður suðurgarður. Verð 29,5 millj.

Krummahólar – 111 Rvk
71,2 fm 2ja herb íbúð á  5. hæð í lyftuhúsi. Sér inn-
gangur af svölum. Fallegt útsýni. Frá stofu er gengið
út á yfirbyggðar svalir. Laus við kaupsamning, ekkert
áhvílandi. Verð: 17,9 millj.

Sölkugata - 270 Mos.
Tvö parhús, ásamt bílskúr. Eignirnar eru á bygg-
ingarstigi 4 og  afhendist í núverandi ástandi. Húsin
skiptast í tvær hæðir, aðkoma að ofanverðu.
Verð 27,9 millj.

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

OPIÐ HÚS

Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

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

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali
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Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Gakktu í bæinn - úrvalsþjónusta alla leið

Snorri Sigurfinnsson
GSM 864 8090

snorri@fasteignasalan.is

Guðbergur Guðbergsson
GSM 893 6001  

beggi@fasteignasalan.is

Rúnar S. Gíslason hdl
 

runar@fasteignasalan.is

Auður Kristinsdóttir
GSM 824 7772

audur@fasteignasalan.is

Lóa Sveinsdóttir
GSM 698 8733

loa@fasteignasalan.is

Kristín B. Garðarsdóttir
GSM 899 1091

kristin@fasteignasalan.is

Elín Viðarsdóttir
GSM 695 8905

elin@fasteignasalan.is

Eggert Ólafsson
GSM 893 1819  

eggert@fasteignasalan.is

Páll Guðjónsson
GSM 699 4994

pall@fasteignasalan.is

Björn Þorfinnsson
GSM 618 8864  

bjorn@fasteignasalan.is

Ágúst Valsson
GSM 611 6660

gusti@fasteignasalan.is

Hannes Sampsted
GSM 666 1700

hos@fasteignasalan.is

Jósep Grímsson
GSM 863 1126

josep@fasteignasalan.is

Hannes Haraldsson
GSM 822 7518

hannes@fasteignasalan.is

Sighvatur Lárusson
GSM 778 5900

sighvatur@fasteignasalan.is

Einar Pálsson
GSM 696 4490

einar@fasteignasalan.is

Óskar Traustasson
GSM 659 2555

oskar@fasteignasalan.is

Sigrún B. Ólafsdóttir
GSM 512 3400

sigrun@fasteignasalan.is

Hafsteinn Þorvaldsson
GSM 891 8891

hafsteinn@fasteignasalan.is

Snorri Sigurðarson 
GSM 897 7027

ssig@fasteignasalan.is

Lautasmári 10, 2. hæð - 201 Kópavogi
Opið hús þriðjudaginn 18. feb. kl. 18:00 - 18:30
 4ra herbergja. Stærð: 110 fm. Suðvestur svalir.
Endaíbúð. Þvottahús inní íbúð. Mjög snyrtilegt 

lítið fjölbýli. Bílskúr 24 fm. Innangengt úr bílskúr 
í sameign. Stór geymsla.

Upplýsingar veitir Lóa Sveinsdóttir sölufulltrúi, 
sími 698 8733 eða loa@fasteignasalan.is

Hvassaleiti 28 - 108 Reykjavík
Opið hús miðvikudaginn 19. feb. kl. 18:00 - 18:30
 Laus við kaupsamning.  Stærð 126 fm. 4ra herb. 
 Bílskúr 20.7. fm.  Stór stofa.  Auðvelt að bæta 

við 2 herbergjum.  Suðvestur svalir, fallegt útsýni.  
 Skrif stofuherb. í kjallara. 

Mjög snyrtileg og vel umgengin fasteign.
Upplýsingar veitir Lóa Sveinsdóttir sölufulltrúi, 
sími 698 8733 eða loa@fasteignasalan.is

Gagnheiði 13 - 800 Selfossi
Iðnaðarhúsnæði í Gagnheiði byggt 1979 og er samtals 
503,4 fm. Húsið skiptist í tvennt og eru báðir hlutar þess 
til sölu annarvegar 293,4 fm og hins vegar 210 fm Þetta 
er gott hús á góðum stað og  stendur á stórri athafnalóð 
sem er 2.115 fm. Mikið áhvílandi. Auðveld kaup.
Verð 34.5 millj.
Upplýsingar veita Snorri Sigurðarson 897 7027 og 
Hafsteinn Þorvaldsson 891 8891

Þykkvaflöt 4 - 820 Eyrarbakka
Gullmoli á Bakkanum. Nýlegt „handverkshús“ byggt í 
aldarmótastílnum árið 1900. Tæpir 150 fm. Lítið gisti-
heimili er rekið í húsinu í dag. Allt innbú fylgir.
Sjón er sögu ríkari.
Tilboð óskast.

Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson lögg. fast.s., 
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Rekagrandi 7 107 Reykjavík
Vel skipulögð og mikið endurnýjuð fjögurra herbergja 
íbúð í litlu fjölbýli í Vesturbænum ásamt stæði í bíla-
geymslu. Nýlokið er miklum framkvæmdum á ytra byrði 
hússins. Frábærlega barnvænt hverfi, stutt í skóla og 
tómstundir. 
Verð 37.9 millj.
Upplýsingar veitir Björn Þorfinnson sölufulltrúi, 
sími 618 8864 eða bjorn@fasteignasalan.is

Safamýri 50 - 108 Reykjavík
Falleg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð (fjórðu) með 
suðvestur svölum og bílskúr. Húsinu hefur verið vel 
viðhaldið. 
Verð 31,5 millj.

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

Heildverslunin Auntsdesign 
með þjóðlega hönnun og gjafavöru sem býður 
vöru  línu er samanstendur af fatnaði og gjafa vöru. 
Varan hefur verið á markaðnum í 4 ár og er seld í 
helstu ferða mann versl unum og í um 30 lyfja versl-
unum landsins. Stækk unar möguleikar og besti sölu-
tíminn framundan. Verð 6.5 millj.
Uppl. veitir Óskar Traustason fyrirtækjaráðgj. 
sími 659 2555 eða oskar@fasteignasalan.is

Almannadalur 19 110 Reykjavík
Opið hús þriðjudag 18. feb. kl. 17:30-18:00

*HESTHÚS ÁSAMT ÍBÚÐ * SKIPTI MÖGULEG *
Átján hesta hús, 264 fm., ásamt fallegri 3ja til 4ra herb. 
íbúð í risi. Gólfflötur rishæðar er mun stærri en fm 
gefur til kynna. Rúmgott gerði. Gott útsýni. Stutt er í 
keppnisvöll. Góðar reiðleiðir. Verð frá kr. 44.6 millj.
Upplýsingar veitir Eggert, lögg. fasteignas.,  
sími 893 1819 eða eggert@fasteignasalan.is

Fannafold -112 Reykjavík
Góð 132,6 fm fjögurra herbergja íbúð á annari hæð 
ásamt bílskúr í litlu fjölbýlishúsi.
Verð 32.5 millj.

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

Fjárfestar
Nýtt:  1000 fm atvinnuhúsnæði m. föstum leigusamning
Nýtt:  Verslunarfyrirtæki velta 150 m. 
Heildsölu/smásölufyrirtæki í skófatnaði velta 80 m.
Nýtt:  Verslanasamstæða með 7 verslunum

Fyrirtæki til sölu m.a. 
Nýtt:  Veitingahús í 101 Reykjavík
Bar ásamt matsölustað í 101 Reykjavík
Fyrirtæki í umbroti og prentun  með eða án húsnæðis
Ísbúð í verslunarkjarna auðveld kaup

Fyrirtæki óskast
Stórt heildsölufyrirtæki velta 100-300 m.
Lítil heildsölulfyrirtæki velta 15-50 m.
Bifreiðaverskstæði.  Eignarhlutur kemur til greina
Blómabúð í 101 R

Vantar fyrirtæki á skrá.
Upplýsingar gefur fyrirtækjaráðgjafinn  
Óskar Thorberg í síma 659 2555, 512 3428,  
eða oskar@fasteignasalan.is

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

Opið
hús

Opið
hús

Opið
hús

LÆKKAÐ VERÐ

Kynnum 3 nýjar íbúðir á útsýnisstað á Álfhólsvegi 32 Kópavogi. Íbúðirnar eru 100 til 115 fm, frá 3ja til 4ra 
herbergja. Þvottahús, flísalagt baðherbergi, parket á gólfum, skápar í öllum herbergjum, vandaðar innréttingar 
og 2 bílastæði fylgja hverri íbúð. Íbúðirnar til afhendingar strax. Verð frá 37.9 millj. til 41.9 millj.
Ágúst Valsson og Guðbergur Guðbergsson veita upplýsingar og sýna eignirnar.
Ágúst Valsson sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is
Guðbergur Guðbergsson sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Álfhólsvegur 32 - 200 Kópavogur
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Leifur Aðalsteinsson löggiltur fasteignasali        Kristín Sigurey Sigurðardóttir löggiltur fasteignasali 

Strandvegur - 210 Garðabær
Stórglæsileg, 3 herbergja 77,2 fm íbúð á 1.
hæð. Útgengi er á sérpall frá svefnherbergi.
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu og góð
geymsla. Stutt í baðströnd frá íbúðinni og í 
garði er leikvöllur fyrir börn. V- 32,9 millj.

Laugarnesvegur - 105 Reykjavík
Mjög smekkleg 70,5 fm 3 herbergja íbúð.
Íbúðin er á 3. hæð í fjölbýli með flottu u.þ.b.
30 fm risherbergi sem ekki telst til fermetra.
Í snyrtilegri sameign er þvottahús, þar sem
hver íbúð er með tengi fyrir þvottavél og
þurrkara, ásamt sér geymslu. V-26,9 millj.

Friggjarbrunnur - 113 Reykjavík
Stórglæsileg og vel hönnuð 174,4 fm,
5 herbergja íbúð með miklum íburði við
útivistarperlu í Úlfarársdal. Íbúðin er á
2. hæð með tvennum stórum svölum og
stæði í bílageymslu. Allar innréttingar eru
sérsmíðaðar. V-52,6 millj.

Vatnsstígur - 101 Reykjavík
Falleg 167,5 fm 4 herb. íbúð á efstu hæð í 
þriggja hæða lyftuhúsi ásamt stæði í bíla-
geymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, stóra 
stofu/borðstofu, eldhús, þrjú góð svefnh. 
stórt baðherbergi, gestasalerni og geymslu. 
Útsýni til norðausturs. V-69,5 millj.

Lyngholt - 225 Álftanes
Mjög skemmtilegt 174,5 fm raðhús á 
tveimur hæðum.  Eignin skiptist í forstofu, 
eldhús, snyrtingu, stofu, 3 svefnherbergi, 
sjónvarpshol, baðherbergi, þvottaherbergi 
og bílskúr. V-47,9 millj.

Hólaberg - 111 Reykjavík
Gott endaraðhús á tveimur hæðum með 
góðum skjólpalli. Mjög barnvinsamlegt og 
rólegt hverfi. Eign sem bíður upp á mikla 
möguleika. 29,9 millj.

Álfaskeið - 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 auk þess er bílskúrinn 
43,1 fm. V-56,5 millj. 

Grænatún - 200 Kópavogur
Mjög rúmgott 8 herbergja parhús á 4 pöllum. 
Eignin skiptist í forstofu, gang, 5 svefnher-
bergi, stofu, hol, sjónvarpsherbergi, fata-
herbergi, geymslu, baðherbergi, snyrtingu, 
þvottaherbergi og bílskúr. V-44,6 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 herbergi í 
kjallara, snyrting og sturta auk sér geymslu. 
Sameiginlegt þvottahús. V-33 millj. 

Flúðasel 91 - 109 Reykjavík
Góð þriggja herbergja íbúð í Flúðaseli 91 
í Seljahverfi. Íbúðin er mjög vel skipulögð 
og hælega má gera íbúðina mjög fína með 
litlum tilkostnaði. V.17,9 millj.

Móabarð - 220 Hafnarfjörður
Mjög skemmtileg 119 fm 4. herbergja efri 
sérhæð. Íbúðin skiptist í gang 3 svefnherb. 
stofu og borðstofu, eldhús, baðherbergi og 
sér geymslu í kjallara. Sér inngangur. 
V- 26,9 millj.

Austurkór - 203 Kópavogur
Austurkór 109 til 115 er vel skipulagt raðhús 
á einni hæð með innb. bílskúr. Húsið afhend-
ist fullbúið að utan, fokhelt eða tilbúið 
til innréttinga að innan. Lóðin er tyrft og 
frágengin með timburpöllum en grófjöfnuð 
við innkeyrslu. V-39,8 millj og 41,5 millj.

Grandatröð 4 - 222 Hafnarfjörður
825,1 fm húsnæði á einni hæð. Var innréttið 
fyrir fiskvinnslu, með kælum og góðum 
innkeyrsludyrum.  Eignin skiptist í vinnusali, 
móttöku, frystiklefa, kæla, kaffistofu, 
skrifstofu og tvær snyrtingar. Tvennar 
innkeyrsludyr. V-69 millj.

Dragnahraun 1B - 220 Hafafnarfirði
Vel staðstett atvinnuhúsnæði við Dranga-
hraun 1b í Hafnarfirði.  Eignin skiptist í þrjá 
matshluta sem eru 765 fm , 357 fm og 255 
fm eða alls 1377 fm. V-137 millj.

Smiðsbúð 12 - 210 Garðabæ
Gott 126,4 fm lager- eða geymslubil á 
afgirtri lóð. Húsnæðið skiptist í 86,7 fm á 
jarðhæð og 39,7 fm á millilofti. Bilið er með 
innkeyrsludyrum sem eru ca 2,5 m á hæð. 
V-24 millj.

Melabraut 17 - 220 Hafnarfjörður
456,9 fm atvinnuhúsnæði á einni hæð með 
ágætri lofthæð, dyr fyrir móttöku. Eignin 
skiptist í tvo stóra sali, skrifstofu, móttöku, 
sturtur og salerni. V-29,9 millj.

Laxatunga - 270 Mos.
171,5 fm parhús með 32,5 fm bílskúr,
samtals 204 fm. Innangengt er í bílskúr frá 
íbúð. V-25,9 millj. á hús.

Þverholt – 101 Reykjavík
Mjög gott skrifstofuhúsnæði til leigu á 
góðum stað í miðbænum.  Húsnæðið skiptist 
í 5 -6 skrifstofurými, fundarherbergi, geymslu 
og snyrtingu. Í rýminu er eldhúsaðstaða.

Tranavogur 5 - 104 Reykjavík
Gott  296,4 fm skrifstofuhúsnæði á 2. 
hæð. Fimm skrifstofur, stór salur, svalir, 
eldhúsaðstaða og snyrting alls 296,4 fm. 
V-37,9 millj.

Gerðarbrunnur - 113 Reykjavík
Mjög vel staðsettir söklar undir parhús auk 
glugga og fl.  Lóðin er við Gerðarbrunn 12-14 
í Úlfarsárdal. Húsin eru 271 fm á þremur 
hæðum. Nánari upplýsingar á skrifstofu. 
V-30 millj.

Hlíðasmári – 201 Kópavogur
141 fm skrifstofuhúsnæði á efstu hæð í góðu 
húsnæði í Hlíðasmára. Húsnæðið skiptist í 
fundarherbergi með glerveggjum, eina stóra 
skrifstofu og rúmgott opið rými sem væri 
hægt að skipta upp. V-21,7 millj.

Atvinnuhúsnæði og nýbyggingar

TIL L
EIGU

Traust og góð þjónusta í 11 ár

Hulduland 1- 108 Reykjavík
Velkomin í opið hús mánudaginn 17. febrúar milli kl. 17:30 og 18:00. 

Glæsileg 96,3 fm 4 herbergja íbúð á 2. hæð á þessum sívinsæla stað. 

V- 31,9 millj.

Hraunbær - 110 Reykjavík  
Velkomin í opið hús mánudaginn 17. febrúar milli kl. 17:30 og 18:00.  

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

OPIÐ HÚS
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LANGALÍNA
210 Garðabær.  

Glæsilegt 3ja hæða álklætt
fjölbýlishús með lyftu við 
Löngulínu 33-35 ásamt 
bílageymslu. 110-128 fm.
íbúðir. 
Vandaðar innréttingar. 
Sjávarútsýni.

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj.

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir.

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj. 

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

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. 

DÚFNAHÓLAR
111 Rvk. 

5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.  
Frábært útsýni.

Verð 26,9 millj.

BÓLSTAÐARHLÍÐ
105 Rvk. 

115 fm. 4ra herb. 
Góð staðsetning.  
Verð. 28,7 millj.

ÁLFKONUHVARF 
203 Kóp.   

110 fm 4ra. herb íbúð.  Stæði í 
bílageymslu.  Stór timbursólverönd.  

Sér inngangur. Verð 32,9 millj 

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Stál og hnífur
Bubbi Morthens

Það er svo margt sem
ég ætla þér að segja

Mánudagskvöld kl. 22 – 24
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Ármúla 19 – Sími 575-8500 Pálmi Almarsson, lögg.fasteignasali
Þór Þorgeirsson lögg. fasteignasali

VANTAR EIGNIR - STAÐGREIÐSLA.   
Við Erum með á skrá fjölda kaupenda sem eru að leita að 2ja, 3ja 

og 4ra herbergja íbúðum. Staðgreiðsla í boði í sumum tilfellum. Ef þú ert  
í söluhugleiðingum hafðu þá samband í síma 575-8500 og skráðu eignina.

ÁLFKONUHVARF – LAUS
Mjög falleg 99 fm 3ja herbergja íbúð á 4 
hæð ásamt stæði í  bílageymslu í nýlegu 
fjöleignarhúsi með sérinngangi af svala-
gangi, lyfta. Verð 28,9 millj.

GAUTLAND – LAUS
Vorum að fá í sölu 57,3 fm 2ja herb íbúð 
á  1. hæð (jarðhæð) í fjöleignarhús með 
útgangi á verönd.  Verð 18,9 millj.

VALLARÁS – EINSTAKLINGSÍBÚÐ
43,3 fm einstaklingsíbúð á  2. hæð í góðu 
fjöleignarhúsi með lyftu. Svefnkrókur inn 
af stofu. Verð 13,9 millj. 

SKJÓLBRAUT - EINBÝLI
Upphaflegt 249 fm einbýlishús með 
innbyggðum bílskúr. Neðri hæðin er 86 
fm og bílskúrinn 39 fm, og efrihæðin hæð 
124 fm. Húsið er laust til afhendingar. 
Verð 49,9 millj. 

Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is Gylfi Þórisson

Sölustjóri
Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lgf

Þorragata 7 – Falleg íbúð á efstu hæð 
í góðu lyftuhúsi. Stórkostlegt útsýni.

Íbúðin sem er á efstu hæð er með rúmgóðri stofu og borðstofu, suðvestursvalir með 
útsýni. Sjónvarpsherbergi. Hjónaherbergi með stórum fataskápum. Þvot tahús og geymsla 
innan íbúðar. Eldhús aðgengilegt og með þakglugga. Baðherbergi með stur tuklefa. Fallegt 
parket er á allri íbúðinni og flísar á baðherbergi og þvot tahúsi. Eigninni fylgir sér bílskúr 
og úr honum er innangengt í góða geymslu og sameign. Úr sameign er innangengt í Þor-
rasel, þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara á vegum Reykjavíkurborgar. Íbúðin er samtals 
108,1 fm og bílskúr er 19 fm. samtals er eignin 127,1 fm. Óskað er eftir tilboðum í eignina.
 
Vinsamlega bókið skoðun á eigninni hjá Gylfa Þórissyni, sölustjóra Miðborgar  
í síma 822-0700 eða gylfi@midborg.is, sem einnig veitir allar nánari upplýsingar.

Kjartan Hallgeirsson lögg. Fs. 
sími 824 9093 

Þröstur Þórhallsson                            
Sími  897-0634                               

Dan Wium                    
Sími  896-4013                           

Til leigu Sundagarðar   
– Tvær skrifstofuhæðir ! 

Húseignin, er sjö hæða skrifstofubygging ásamt geymslum í kjallara og lokaðri bifreiðageymslu. Einnig eru stæði fyrir framan og
aftan húsið. Vandað skrifstofuhúsnæði með tveimur lyftum. 1. hæðin skiptist í tvennt, annars vegar 145,1 fm og hins vegar 186,7
fm skrifstofurými, auk hlutdeildar í sameign.  4. hæðin er 464,3 fm skrifstofurými, auk hlutdeildar í sameign. Húsið er klætt að utan.
Mikið og fallegt útsýni er frá hæðunum.  Langtímaleigusamningar eru í boði.

Upplýsingar hjá eftirtöldum löggiltum fasteignasölum:

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 á morgun,  sunnudag frá kl. 16-17 LÆKKAÐ VERÐ
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:  31,9 millj  Allar nánari upplýsingar 
veitir Kristinn Tómasson lögg. fasteignasali í síma 820-6797

Opið hús á morgun, þriðjud. 18. feb,  frá kl 17:00 til 17:30 
Falleg 191,4 fm efri hæð ásamt risi í góðu húsi við Barmahlíð í Reykjavík
Sérhæð sem skiptist í 4 herb. rúmgóðar stofur, tvö baðherbergi og  
frístandandi bílskúr.  Efri hæðin er öll nýlega tekin í gegn. Neðri hæð skiptist í 
þjú herb., tvær stofur, eldhús og baðherbergi, efri hæð skiptist í sjónvarpsstofu, 
herb. stórbaðherb. og þvottahús.  
Bílskúr við hliðina á húsi.    
Verð: 47.9 milj.  
 
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356  
eða á heidar@valholl.is

Barmahlíð 55 

Póstdreifing   |   Vatnagörðum 22   |   104 Reykjavík  |   Sími 585 8300   |   www.postdreif-

Við sjáum um örugga dreifingu á fjölpósti

Við náum til fjöldans

Br
an

de
nb

ur
g

Póstdreifing dreifir fjölpósti sex daga vikunnar til heimila 

á stærsta markaðssvæði landsins. Mælingar sýna að 60% 

landsmanna skoða fjölpóst og er hann því áhrifarík leið 

til að koma skilaboðum um vöru eða þjónustu beint inn 

á heimilin. Örugglega til þín.

Nánari upplýsingar veitir söludeild í síma 585 8300.

  



Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Góð eign
gulli betriBrynjar Baldursson

sölufulltrúi
Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Helgi Jónsson 
sölufulltrúi

Glósalir 16, Kópavogi  –  Raðhús

Opið hús í dag mánudaginn 17. febrúar frá kl. 17:00 -18:00 ATH: skipti möguleg á minni eign.  

Fallegt og vel staðsett raðhús á tveimur hæðum sem er alls skráð 191,1 fm og þar af 24,6 fm bílskúr. Fjögur svefnherbergi. 

Fallegar innréttingar og gólfefni. Skipti möguleg á minni eign. Verð kr. 54.9 millj.  Nánari upplýsingar veitir Runólfur á Höfða s:  892 7798. 

Langeyrarvegur - Hafnarfirði

100,3 fm 3ja herb íbúð á neðri hæð 
(jarðhæð) í tvíbýlishúsi við Langeyrarveg 
í Hafnarfirði.   Íbúðin er skráð  90,5 fm og 
geymsla 9,8 fm, samtals 100,3 fm.    
Verð kr. 18 millj.   
Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798. 

OPIÐ HÚS

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

 Bæjargil.
Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals
202 fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. 
Rúmgott eldhús. Sólpallur í suður. Góð eign við vinsæla 
götu.  V. 55,9 m.    8504 

Gunnarsbraut. Norðurmýri
Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á 
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri.  Samtals: 
143 fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. 
Hús í góðu viðhaldi.  V. 37,9 m  8598 

Hlíðartún. Mosfellsbæ
Vel staðsett 167,5 fm. parhús auk 31 fm. bílskúrs, samt. 
198,5 fm. Stór lóð. Bílskúr með gryfju. 4 svefnherbergi. 
Góð eign í fögru umhverfi.    8641.

Breiðavík.
Falleg 83 fm. íbúð á jarðhæð í fallegu fjölbýli við Breiðuvík 
í Grafarvogi. Eikarparket á gólfum. Tvö rúmgóð herbergi 
Stór og björt stofa, verönd. Laus strax.  Verð tilboð. 8660 

 Álfkonuhvarf
Falleg 100 fm. íbúð á efstu hæð í fallegu lyftuhúsi. Stæði 
í bílastæðahúsi. Flott íbúð með vönduðum innréttingum. 
Laus strax.  V. 28,9 m.  8669

Gautland
Vel staðsett  58 fm. íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli í 
Fossvogi. Laus strax. Björt stofa, útgengt í garð í suður.   
V. 18,9 m.  8678

Ásakór
Glæsileg 158 fm. íbúð á efstu hæð í flottu lyftuhúsi 
við Ásakór í Kópavogi. Vandaðar innréttingar. 4 góð 
svefnherbergi. Vönduð gólfefni. Tvennar svalir. Stæði í 
bílahúsi.    V. 42,5 m.  m. 8675

Skeljatangi
Ný í sölu. Falleg  4.ra herb. íbúð á jarðhæð 
með sér inngangi í  litlu fjölbýli við Skeljatanga 
í Mosfellsbæ. 3 svefnherbergi. Björt stofa, gott 
eldhús. Sólpallur í suður.  27,8 m.   8234

Þingás Fallegt og vel byggt  228,8 fm. einbýli 
auk 44,5 fm. bílskúrs, samtals, 267,3 fm. við Þingás í 
Seláshverfi. Fallegar innréttingar. Góð gólfefni. Arin í stofu. 
Útgengt ur stofu á nýlegan sólpall. Flottur garður. Tvíbreiður 
bílskúr.  Sér íbúð á jarðhæð.     V. 64,9 m. 8677

OPIÐ HÚS mánud. 17.feb kl 17.00 - 17-30 
Frábær staðsetning með skemmtilegu útsýni. stórar svalir! Húsið eru 
í dag rúmlega fokhelt að innan en fullbúið að utan. Að innan eru þau 
einangruð og tilbúin til spörstlunar, rafmagn komið að hluta, gert ráð  
fyrir gólfhita. Verð frá 38.900.000 

OPIÐ HÚS  mánud. 17.feb kl. 18.00-18.30
- Neðri sérhæð í góðu bakhúsi sem í dag eru tvær íbúðir! 
Tvær íbúðir á neðri sérhæð í góðu bakhúsi við Bergstaðastræti  !!
Annarsvegar 60,8 fm endurnýjuð  2013 að mestu leiti Hinn hlutin er skráður 33 
fermetrar. Þar er  ný standsett studioíbúð með sérinngangi.Samtals 93.5 fm.  
Hér er frábært tækifæri til að búa í annari íbúðinni og leigja hina frá sér.  
Verð kr.37,9 milj.  Laus við kaupsamning. 

TIL SÖLU                      Barðastaðir 7, 112 Reykjavík
Sifjabrunnur 18-24 

Bergstaðastræti 30b  

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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Þverholt, Mosfellsbæ
Verslunar- og þjónusturými í Kjarnanum
í miðbæ Mosfellsbæjar.

Fitjar, Reykjanesbærr
100 til 200 m² verslunar- og þjónusturými í verslunarkjarna 
í alfaraleið við stór íbúðahverfi á Suðurnesjum.

Suðurlandsbraut 24
1032 m² verslunar- og skrifstofuhúsnæði á götuhæð. 
Góð aðkoma, næg bílastæði og mikið auglýsingagildi.

Lækjargata 2a, Reykjavík
301 m² verslunar- eða veitingarými 
í kjallara „Iðu hússins“.

Spöngin, Reykjavík
Verslunar- og þjónusturými á götuhæð í vinsælum 
stórum verslunarkjarna í Grafarvogi.

Ármúli 7, Reykjavík
220 m² verslunar- eða skrifstofuhúsnæði
á götuhæð miðsvæðis í Reykjavík.



BÍLAR &
FARARTÆKI

BESTA VERÐIÐ !
Suzuki Grand Vitara 05/2005 ek 169 
þ.km beinskiptur , Allur yfirfarinn , 
Gott eintak BESTA VERÐIÐ 790 þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

NÝJIR CAMP-LET 
TJALDVAGNAR

ÚTSALA, Camp-let Classic, Eldhús, 
helluborð, vaskur, vatnstankur m/dælu 
ofl, Einstaklega auðveldir í tjöldun, 
ATH aðeins 3 stk í boði, Verð aðeins 
1.150.000, Er í salnum hjá okkur,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 11-15
http://www.isband.is

VW Passat dísel 4motion. Árgerð 2006, 
ekinn 200 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
1.690.000. Rnr.160942.

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

MERCEDES BENZ Ml 320 cdi . 
Árgerð 2008, ekinn 115 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.490.000. 
Rnr.990615.

KIA Ceed h/b lx 1.6 disel beinsk.. 
Árgerð 2012, ekinn 40 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 2.550.000. Rnr.160745. 5 ár 
eftir af verksmiðjuábyrgð.

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

TOYOTA Corolla. Árgerð 2003, ekinn 
240 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
650.000. Rnr.110991. GSM 899-0555

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 260 

Reykjanesbæ
Sími: 420 3040
www.heklarnb.is

 Bílar til sölu

Til sölu Toyota Raf árg.‘04 ek. 114þús. 
Ný dekk krókur, í topp standi. V. 
1.5milj. Uppl. í s. góður stgr afsl mjög 
gott eintak s: 8680737/5676438

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

Toyota Yaris T Sport ( 136 hö ). Árgerð 
2007. Ekinn 133.000.- Nýskoðaður, 
Dekur bíll í topp standi. Sími. 861-
1400

Hyundai Terracan ‚05. 3000 vél. 
Disel, 5 gíra, beinskiptur. Ek. 138 þús. 
Mjög fallegur dekur bíll. Verð 1800 
þús. 4x heilsársdekk á felgum. Skipti 
mögulega á ódýrari. Uppl. í s. 898 
2820.

Nissan Pathfinder ‚07, ssk. dísel 
ek:128þús. 7 manna, krókur, 33” dekk, 
1 eigandi, þjónustubók Ásett 3,3m 
TILB. 2,8m stgr. S.6616000

Range Rover Sport HSE 2006 
ek.101.000. Bensín. Í toppstandi. 
Tilboðsverð: 3.900.000 Uppl. í s. 
7774314

 500-999 þús.

SPARIBAUKUR EK AÐEINS 
28 ÞÚS!

FORD KA 1,3 árg 2007 ekinn aðeins 
28 þús km frá upphafi, ný skoðaður 
2015, heilsárs og sumar dekk, beinsk, 
eins og að keyra nýjan bíl! verð 790 
þús möguleiki á 100% láni s.841

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 0-300 
ÞÚS!

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

BÍLL ÓSKAST 
Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 
eða sendu sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Bátar

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

GRÁSLEPPUSJÓMENN
Flottóg, blýtóg, felligarn, grásleppunet. 
Gott verð. Heimavík ehf, Smiðjuvegur 
28D Rauð gata. S. 892 8655 www.
heimavik.is

 Flug

Til sölu hlutur í Vulcanair P.68 C 
(Partenavia) árg. 1980. Skemmtileg 
tveggja hreyfla vél. Hagkvæm í rekstri. 
Uppl. í síma 8961548 og 8630162.

 Varahlutir

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

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

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

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka 
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

 Viðgerðir

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

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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.

 Garðyrkja

 Bókhald

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

 Málarar

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

 Búslóðaflutningar

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

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

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

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

til sölu

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Húsaviðhald

PARKETSLÍPUN 
REYKJAVÍKUR

Parketslípun um allt land. 20 ára 
reynsla. Aðeins hágæða efni. www.
parketslipunrvk.is S. 7728100. Geymið 
auglýsinguna. Alltaf besta verðið.

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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.

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

 S. 896-5778.

 Nudd

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

 Spádómar

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

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 Önnur þjónusta

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. Hakk, 
gúllas, snitsel og steikur. www.
myranaut.is s. 868 7204.

 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 - 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.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

 Nudd

Nudd Nudd Nudd tilboð í dag, 
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469. 
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

VALENTÍNUSARTILBOÐ Á 
TANTRA NUDDI

20% afsláttur til 1. mars. Ekta vígsla 
í leyndardóma Tantra með Tantra 
nuddi. Einstæð upplifun fyrir pör, 
konur og karla. 112 Rvk. S. 698 8301 
www.tantra-temple.com

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

IQ CARE HEILSU 
RAFMAGNSRÚM 

STÆRÐ 90X200
Til sölu vel með farið 3ja ára 

rafmagnsrúm 90x200, frá Svefn 
og Heilsu, m/ Iq care heilsudýnu, 

hlífðardýna fylgir (lítið notað). 
Selst á 80 þús.

Upplýsingar í síma 699 2778 
Eftir hádegi.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

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

HERBERGI TIL 
LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 

HÖFUÐBORGARSVÆÐINU!
Til leigu snyrtileg, rúmgóð 
herbergi með aðgangi að 
baði, eldhúsi, þvottavél og 

internet aðgangi. Stutt í Bónus, 
veitingastaði, kaffihús og strætó. 

Available now! Rooms for rent, 
with access to kitchen, bath, 

laundry, internet. Close to Bónus, 
restaraunts and buses.

Tel. 661-7000

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.

Rooms for rent in 101 Reykjavik. 
Phone: 862 1846 call after 16:00 SMS

 Húsnæði óskast

4 manna fjölskylda með gæludýr óskar 
eftir húsnæði á höfuðborgarsvæðinu. 
Allt kemur til greina,helst 
langtímaleiga. 6973645,6973642

 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

 Geymsluhúsnæði

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.

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.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óskum eftir fólki í úthringistarf. 
Hentar vel sem aukastarf. Föst laun 
og bónusar í boði. Uppl gefur Ágúst í 
770-2277 og agust@tmi.is

JÁRNAVINNA / IRON JOB
Vantar járnamenn mikil vinna í boði. 
Góð laun. Uppl. í s. 897 1995 Sigurður 
866 1083 & Andrés. jarnaverk@
internet.is

Culiacan is looking for pepole to work 
in the resturant for cleaning and 
servise, weekdays 11:30-20:00 Tel. 
846 9940 Tinna Dögg & culiacan@
culiacan.is

 Atvinna óskast

65 ára mann vantar vinnu. Margt 
kemur til greina. Húsasmiður að 
mennt. S. 844 7901.

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS
asteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi, með yfir 12.000 eignir á skrá.Fa

Eini vefurinn með allar sölueignir á skrá
Lifandi og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir kaupendur, seljendur og leigjendur
Opin hús, myndasýningar og þjónustusíður fyrir húseigendur

ú færð góð ráð um fasteignaviðskipti og aðstoð við leigu á íbúð.Þ
ú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.Þ

Save the Children á Íslandi
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SÍÐUMÚLA 9 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2900

samsungsetrid.is

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · SÍMAR 530 2800
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SÍMI 456 4751

ORMSSON ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖÐUM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTAÐ
SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
SÍMI 480 1160

GEISLI
VESTMANNAEYJUM
SÍMI 481 3333

KS
SAUÐÁRKRÓKI
455 4500

KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSONORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

12 mánaða
vaxtalausar

raðgreiðslur

Hágæða heimilistæki
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RS7778FHCSRRS7567BHCSR
RFG23UERS1

STÓR

DV80F5E4HGW

A++
þurrkari

12
vax

rað

ÁÐUR: NÚ:
439.900 369.900
AFSLÁTTUR: 70.000

ÁÐUR: NÚ:
379.900 309.900
AFSLÁTTUR: 70.000

ÁÐUR: NÚ:
599.900 519.900
AFSLÁTTUR: 80.000

WF2124ZAC

12 kg.

ÁÐUR: NÚ:
214.900 179.900
AFSLÁTTUR: 35.000

WF806P4SAWQ

8 kg.
ÁÐUR: NÚ:

169.900 144.900
AFSLÁTTUR: 25.000

WD0704EEC 

7 kg.

Sambyggð
þvottavél
og þurrkari

ÁÐUR: NÚ:
169.900 139.900
AFSLÁTTUR: 30.000

SPANHELLUBORÐ
VERÐ FRÁ 129.900

GOTT ÚRVAL

ÁÐUR: NÚ:
159.900 139.900
AFSLÁTTUR: 20.000

STÁL:

HVÍTUR:

ÁÐUR: NÚ:
176.900 139.900

AFSLÁTTUR: 37.000
145.900 119.900 26.000145 900
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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
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SPAKMÆLI DAGSINS
„Það er ekki hægt að finna frið með því að forðast lífið.“

– Virginia Woolf

Hvað með að gleyma lélegum 
fótboltamönnum frá Englandi í 
augnablik og hlusta í staðinn á 
falleg ljóð? Leyfið mér að lesa 

eitt sem ég samdi sjálfur!
Afsakið, 

gott fólk!

Sjáðu smáfuglana í fjarska 
á bekknum, elsku vinur! Nú 
fljúga þeir í hringi og leita 

að mat! Og sjáðu ...

Við fundum 
þessa 

stílabók 
í vélinda 

hans!

Hvað 
þýðir 

fébjáni?

Fábjáni á 
ljóða-
máli!

Hvað erum við 
aftur að gera?

Við erum að bíða í 
röð til að fá mynd 

af okkur með 
jólasveininum.

Og af hverju 
erum við að 
gera það?

Af því að 
það er 
hefð.

Ó.
Hvað þýðir 

hefð?

Ég held að það 
sé tekið úr 

frönsku og þýði 
leiðindi.

Eldhús djöfulsins
Upp-

skriftir að hörmungum

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.

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. útdeildu, 6. skammstöfun, 8. skarð, 
9. fúsk, 11. í röð, 12. háspil, 14. fjöldi, 
16. tveir eins, 17. sakka, 18. fyrirboði, 
20. frú, 21. bannhelgi.

LÓÐRÉTT
1. klæðaleysi, 3. óður, 4. undirbúnings-
próf, 5. þakbrún, 7. sjampó, 10. kverk, 
13. poka, 15. innyfla, 16. hylli, 19. í 
röð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gæfu, 6. eh, 8. rof, 9. kák, 
11. rs, 12. tromp, 14. skari, 16. áá, 17. 
lóð, 18. spá, 20. fr, 21. tabú. 
LÓÐRÉTT: 1. nekt, 3. ær, 4. forpróf, 5. 
ufs, 7. hársápa, 10. kok, 13. mal, 15. 
iðra, 16. ást, 19. áb.

Heimir Páll Ragnarsson vann Jón 
Aðalstein Hermannsson á unglinga-
móti í Árbót í Aðaldal um helgina.
Svartur á leik

21...Rh3+ (tvískák) 22. Kh1 Dg1+! 
23. Hxg1 Rgf2#. Vigfús Ó. Vigfússon 
og Tómas Veigar Sigurðarson sigruðu 
á mótinu en þeir tefldu sem gestir. 
Óskar Víkingur Davíðsson varð þriðji 
og efstur unglinga. 
www.skak.is Hraðkvöld hjá GM 
Helli í kvöld.



stærsti rafgeymaframleiðandi 
í heiminum
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Vatnagörðum 24-26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

33,,66 L/101 0KM Í BLÖNÖ DUD ÐUUM M AKAKSTS RI C02 ÚÚTBT LÁSTUR AÐEINS S 94 gg

HONDA CIVIC 1.6 DÍSIL KOSTAR FRÁ  KR. 

Áreiðanlegasti bílaframleiðandinn
Samkvæmt What Car og Warranty Direct hefur Honda verið 

valin  áreiðanlegasti bílaframleiðandinn átta ár í röð.
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94 g/km2
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Komdu í reynsluakstur og prófaðu Honda Civic dísil, 
með nýrri Earth Dreams Technology dísilvél, sem 
býður upp á einstakt samspil sparneytni og krafts.

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

www.honda.is

HONDA CIVIC 1.4 BENSÍN  -  BEINSKIPTUR,    KOSTAR FRÁ KR. 3.490.000
HONDA CIVIC 1.8 BENSÍN  -  SJÁLFSKIPTUR, KOSTAR FRÁ KR. 3.940.000

LEIKHÚS ★★★ ★★

Fyrirgefðu ehf
MÁLAMYNDAHÓPURINN

Höfundur: Þórdís Elva Þorvaldsdóttir
Leikstjóri: Þórdís Elva Þorvaldsdóttir
Sviðsmynd: Rebekka A. Ingimundardóttir  
Sviðshreyfingar: Ólöf Ingólfsdóttir 
Búningar: Eleni Podara 
Lýsing: Arnar Ingvarsson
Tónlist: Jarþrúður Karlsdóttir
Leikarar: Árni Pétur Guðjónsson, 
Ragnheiður Steindórsdóttir, Víðir Guð-
mundsson og Þóra Karítas Árnadóttir

Fyrirgefðu ehf. er nýtt íslenskt leik-
verk í uppsetningu Málamynda-
hópsins, sýnt í Tjarnarbíói. Þórdís 
Elva Þorvaldsdóttir er höfundur og 
leikstjóri verksins en söguþráður-
inn er byggður á viðtölum við fólk 
á aldrinum 5–85 ára um fyrirgefn-
inguna. 

Verkið fjallar um markaðsvæð-
ingu á fyrirgefningunni og varpar 
fram spurningum svo sem: Hvers 
vegna fyrirgefum við? Er hægt að 
setja fyrirgefninguna upp í kerfi? 
Hvaða siðferðislegu spurningum 
þarf að svara áður en fyrirgefið er? 
Komið er inn á siðferðislegt gjald-
þrot fyrirgefningarinnar í nútíð og 
framtíð. Hjá Fyrirgefðu ehf. er farið 
eftir „lögmáli fyrirgefningarinnar“ 
þar sem iðrun gerandans er ekki 
grunnurinn að fyrirgefningunni 
heldur skilningur fórnarlambsins. 

Í verkinu er fyrirgefningin sölu-
vara og munaður hinna efnuðu. 
Talað er um að fyrirgefningin 
„aftengi sprengjuna“. En kannski 

er það aðeins svo ef hún kemur 
eðlilega og er sönn. Hræsni og 
afmyndun sannleikans er afleiðing 
fyrirgefningarinnar sem söluvöru 
– það veltir upp þeirri spurningu 
hvort samfélagið sé komið of langt 
frá einhverju upphafi. Margt kom 
fram sem ég tel að hafi verið ætlað 
að brjóta upp taktinn í verkinu, sem 
var heldur langdregið fyrir hlé, en 
það skilaði sér ekki nógu vel. Eftir 
hlé varð verkið kraftmeira, þá birt-
ist t.a.m. rappandi femínisti í fullum 
skrúða og var fútt í því. 

En hvort verkið hafi átt að ná til 
innstu tilfinninga eða skemmta var 
ekki skýrt. Líklega átti það að skila 
þessu hvoru tveggja en til þess hefði 
kannski þurft meiri öfgar eða annan 
flutningshraða þegar á heildina er 
litið. Ég var með vasaklút í veskinu 
(bara svona til öryggis því umfjöll-
un um fyrirgefningu getur haft 
tármyndandi áhrif) en þurfti ekki 
á honum að halda. Fyrirgefðu ehf. 
sýndi flóknar hugmyndir á annars 
einfaldan hátt en það olli því að þær 
gátu virkað matreiddar. Trúarlegar 
tilvísanir þjónuðu sínu hlutverki og 
voru fallegar en voru heldur mikið 
notaðar. 

Leikmyndin hafði framtíðar-
legt þema, nýtingin á henni var 
skemmtileg og studdi vel við verk-
ið. Einnig var falleg vídeólist í verk-
inu og eiga búninga- og ljósahönn-
uðir hrós skilið fyrir sína vinnu. 
Umgjörðin ýtti undir sögnina í 
verkinu og fegurð. Fjórir leikar-
ar eru í verkinu sem sjá um fleiri 
en eitt hlutverk hver. Þóra Karítas 
Árnadóttir átti mikið í sýningunni 
að mínu mati og var mjög góð í hlut-

verkum sínum. Þau Árni Pétur Guð-
jónsson og Ragnheiður Steindórs-
dóttir áttu greinilega gott með að 
setja sig í mismunandi hlutverk og 
sýndu góðan leik. Víðir Guðmunds-
son stóð sig einnig með ágætum í 
sínum hlutverkum.

Innihald verksins er fjölþætt og 
bendir á margt um siðferði einstak-
linga, fyrirtækja og gildi sannleik-

ans í nútímasamfélagi. Um er að 
ræða metnaðarfulla uppsetningu og 
á Málamyndahópurinn hrós skilið 
fyrir að taka fyrir svo ögrandi við-
fangsefni. Þetta nýja íslenska verk 
er vel þess virði að fara á og mynda 
sér á því sína eigin skoðun. Þetta er 
falleg sýning og þá ekki aðeins fyrir 
augað. 

 Eva Guðrún Gunnbjörnsdóttir 

NIÐURSTAÐA: Nýtt íslenskt leikverk 
þar sem ekki er ráðist á garðinn þar 
sem hann er lægstur og hrist upp í 
hugmyndum um fyrirgefningu og sam-
félagsgerð. Innihaldsrík sýning í fallegri 
umgjörð. Flutningshraðinn á villigötum. 

Fyrirgefðu ehf. aft engir sprengjuna fyrir þig!

Á HRÓS SKILIÐ  „Þóra Karítas Árnadóttir átti mikið í sýningunni að mínu mati og var mjög góð í hlutverkum sínum.“
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

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

LEGO ÍSL. TA L 2D
LEGO ÍSL. TA L 3D  
LEGO ÍSL. TA L 3D LÚXUS  
ROBOCOP
ROBOCOP LÚXUS 
HER
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM ...2 2D 
SECRET LIFE OF WALTER MITTY
THE HOBBIT 3D 48R

NYMPHOMANIAC PART 1
ROBOCOP
INSIDE LLEWYN DAVIS 
DALLAS BUYERS CLUB 
AUGUST: OSAGE COUNTY
THE BOOK THIEF

KL.  3.30 - 5.45
KL. 3.30 - 5.45  
KL. 3.30 - 5.45 
KL. 5 - 8 - 10.35 
KL. 8 - 10.35
KL. 8 - 10.30
KL. 3.30
KL. 8 - 10.30
KL. 5.40 - 9

Miðasala á: og

KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30 - 8 - 10.30 
KL. 5.40 - 8 
KL. 10.30
KL. 6 
KL. 9

NÁNAR Á MIÐI.IS

NYMPHOMANIAC PART 1
ROBOCOP
INSIDE LLEWYN DAVIS HER
DALLAS BUYERS CLUB

KL. 8 - 10:15  
KL. 8 - 10:15
KL. 5.50
KL. 5.50

- THE GUARDIAN

- T.V. - BÍÓ VEFURINN / S & H- ROGER EBERT

ROBOCOP 8, 10:25(POWER)

LEGO - ÍSL TAL 3D 5:50

DALLAS BUYERS CLUB 5:45, 8, 10:20

47 RONIN 3D 10:30

SECRET LIFE OF WALTER MITTY 5:45, 8

 

TIME

T.V. - Bíóvefurinn.is

T.V. - Bíóvefurinn.is

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

TIMEHOLLYWOOD REPORTER

ENTERTAINMENT WEEKLYROGEREBERT.COM

CHICAGO SUN-TIMESCHICAGO SUN TIMESCHICACHICACHICACHICACHICACHICAGO SUGO SUGO SUGO SUGO SUN TIN TN TIMN TIMN-TIMN-TIMESESSESESES

Save the Children á Íslandi

Óskarsverðlaunahátíðin fer fram 
2. mars og bíða margir spenntir 
eftir henni. Venja er að þeir sem 
tilnefndir eru fái gjafapoka, hvort 
sem þeir vinna eður ei, og eru 
gjafirnar ávallt mjög veglegar. 

Í ár er verðmæti hvers poka 
um 55 þúsund dollarar, rúmlega 
sex milljónir króna. Í honum má 
meðal annars finna lúxuskonfekt, 
svissnesk úr, Jan Lewis-armbönd, 
frí til Kanada, Mexíkó og Japans. 
Þá geta þeir sem fá gjafapokana 
einnig gefið tíu þúsund máltíðir til 
dýraathvarfs að eigin vali en mál-
tíðirnar eru frá Halo, fyrirtæki 
Óskarsverðlaunakynnisins Ellen 
DeGeneres.  - lkg

Milljóna 
gjafapokar

HRESS  Ellen verður kynnir á Óskarnum.

Ungir sem aldnir í banastuði
Fjölmenni var á risatónleikum Sveppa og Villa í Háskólabíói í gær. Voru gestir á öllum aldri og komu 
kynslóðir saman til að skemmta sér yfi r þeim félögum sem hafa notið mikilla vinsælda meðal yngstu 
kynslóðarinnar síðustu misseri. Tóku tvímenningarnir ýmsa popp- og rokkslagara og sviku engan.

Í BANASTUÐI 
 Þeir Sveppi 
og Villi kunna 
að skemmta 
landanum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FEÐGAFJÖR  Feðgarnir Arnór Helgason og Helgi Aðalsteinsson létu sig ekki vanta. HRESS HÓPUR  Kristín Þórdís, Ingibjörg Ýr, Óskar Sigurbjörn, Íris og Þórdís Katla.

KLÆDDAR 
EFTIR VEÐRI 
 Sigríður 
Ragnarsdóttir 
og Anna Fanney 
Kristinsdóttir 
komu dúðaðar í 
Háskólabíó.

ÉG er nógu gamall til að muna eftir því 
þegar norska hljómsveitin Bobbysocks! 
fór með sigur af hólmi í Eurovision-keppn-
inni 1985. Það var ári áður en Íslendingar 
sendu sitt fyrsta lag í keppnina, sjálf-
an Gleðibankann, sem mér finnst ennþá 
óskiljanlegt að hafi ekki unnið. Ég man 
enn eftir vonbrigðakokteilnum sem hellt-
ist yfir mig þegar sigurvegarinn, hin 13 
ára Sandra Kim, flutti hið andstyggilega 
sigurlag J‘aime la vie aftur á meðan ICY-
flokkurinn þurfti að gera sér 16. sætið 
að góðu. Ég var sex ára og ég hef hatað 
Belgíu síðan.

SÍÐAN eru liðin 28 ár og enn hafa 
Íslendingar ekki náð að sigra í 

þessari asnalegu keppni. Já, 
ég segi asnalegu keppni, 
því að í hvers konar keppni 
kemst lag eins og Draumur 
um Nínu ekki einu sinni í 
eitt af tíu efstu sætunum? 
Hvaða samansafn vitfirr-
inga gefur Það sem enginn 
sér ekkert stig? Ekki eitt 
einasta! Og minnumst ekki 
ógrátandi á Is It True? 

skandalinn. Sigurinn var Jóhönnu, en samt 
fór hún tómhent heim. Alexander Rybak 
(eða Kölski eins og ég kýs að kalla hann) er 
ekki einu sinni norskur. Hann er sálarlaus 
Sovétmaður (eins og Ivan Drago) og hann 
var ekki einu sinni að spila á fiðluna sem 
vann hug og hjörtu Evrópu. Óverðskuldað-
ur sigur ef þið spyrjið mig.

OG NÚNA ætlum við enn eina ferðina 
að senda lag í keppnina sem er alltof gott 
fyrir hana. Hinir litríku Pollar munu rétt 
slefa inn á úrslitakvöldið og verða síðan 
niðurlægðir af B-klassa döbbsteppi frá 
Austur-Evrópu. Já, mafían á Balkanskag-
anum sér um sína. Og skiptir þá engu þó 
boðskapur Íslendinga sé fallegur og eigi 
erindi við alla álfuna.

VIÐ ættum kannski sjens ef það væru 
ekki samantekin ráð hinna Norður-
landanna að halda okkur frá toppbarátt-
unni. Illgirni „frændsystkina“ okkar í 
Skandinavíu er takmarkalaus. Þar eru 
sjálfir gestgjafarnir, Danir, fremstir í 
flokki. Þetta fullyrði ég algjörlega án for-
dóma. Frændi minn býr í Danmörku og ég 
veit alveg hvernig fólk þetta er.

Enga fordóma
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VIÐ KOMUM ÞVÍ TIL SKILA – RAFRÆNT

Kynntu þér málið á www.postur.is 

Með Skönnunarþjónustu Póstsins nýtir þú þér nútímatæknina 
og minnkar pappírsflóðið. Við skönnum inn nafnamerktan póst 
og sendum þér rafrænt. Þú kemur skipulagi á póstinn þinn og 
getur nálgast hann þegar þér hentar.

NÚ GETUR ÞÚ FENGIÐ 
PÓSTINN RAFRÆNT

Miðasala er hafin á ABBA heiðurs-
tónleika sem haldnir verða í Eld-
borgarsal Hörpu 12. apríl. Tónleik-
arnir eru haldnir í tilefni af því að 
fjörutíu ár eru liðin síðan ABBA 
sigraði í Eurovision með laginu 
Waterloo.

ABBA er vinsælasta hljómsveit 
allra tíma að Bítlunum undanskild-
um og hafa plötur sveitarinnar 
selst í yfir 370 milljónum eintaka. 
Hljómsveitin starfaði aðeins í tíu 
ár en á þeim tíma sendi hún frá sér 
fjölmarga smelli.

Tónlistarstjóri á heiðurstónleik-
unum er Jón Ólafsson en söngvar-
ar eru Selma Björnsdóttir, Regína 
Ósk Óskarsdóttir, Erna Hrönn 
Ólafsdóttir, Stefanía Svavarsdóttir 
og Einar Þór Jóhannesson.  - lkg

Til heiðurs 
ABBA

ÞENUR RADDBÖNDIN  Selma 
Björnsdóttir er meðal söngvara á tón-
leikunum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Umræðuefni Nýsköpunarhádegis 
Klaks Innovit og Landsbankans á 
morgun er hópfjármögnun nýrra 
viðskiptahugmynda. Frummælend-
ur eru þeir Svavar Pétur Eysteins-
son, bulsugerðarmaður, nýsköp-
unarsinni og tónlistarmaður og 
Arnar Sigurðsson, verkefnastjóri 
hjá Karolina Fund.

Titill fyrirlesturs Svavars er Öll 
ferðalög hefjast á litlu skrefi. Þar 
segir hann frá tilurð bulsanna, en 
bulsur eru íslenskar grænmetis-
pylsur sem farið hafa sigurför um 
landið. Arnar mun fjalla um Karo-
lina fund, hvernig kerfið virkar og 
hvernig frumkvöðlar geta fundið 
syllu í gegnum hópfjármögnunar-
síður eins og Karolina Fund býður 
upp á.

Nýsköpunarhádegið er haldið 
í frumkvöðlasetrinu Innovation 
House á Eiðistorgi.  - lkg

Hófst á 
litlu skrefi 

FJÖLHÆFUR  Svavar er þekktur tón-
listar- og bulsugerðarmaður. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Leikhópurinn Vesturport frum-
sýndi Hamskiptin fyrir stuttu í 
Royal Alexandra-leikhúsinu í Tor-
onto í Kanada og verða sýningar 
fram til 10. mars. Sýningin hefur 
fengið glimrandi dóma en leik-
stjóri er Gísli Örn Garðarsson.

„Sannarlega merkilegt. Áhrifa-
mikil snilldarsýning! Sýningin hel-
tekur mann og sleppir ekki!“ segir 
meðal annars í dómi Toronto Star. 
Gagnrýnandi The Globe & Mail er 
líka hæstánægður með sýninguna. 
„Eftirtektarverð! Kemur á óvart! 
Öflugir líkamsburðir! Ég mæli 
hiklaust með þessari sýningu!“  - lkg

„Sannarlega 
merkilegt“

GÓÐIR DÓMAR  Hamskiptin slá í gegn.

Kendall Jenner þótti standa sig með prýði er 
hún gekk tískupallana á tískuvikunni í New 
York. Hún tók þátt í sýningu fatahönnuðar-
ins Marcs Jacobs en þetta er í fyrsta sinn 
sem hún gengur pallana á tískuviku. 

Kendall Jenner er næstyngsta systir 
þeirra Kim, Khlóe og Kourtney Kardashi-
an og er að reyna fyrir sér í fyrirsætubrans-
anum. Hún þykir efnileg og vakti mikla 
athygli meðal gesta tískuvikunnar. Kendall 
Jenner er fræg fyrir þátttöku sína í raun-
veruleikaþættinum um Kardashian-fjöl-

skylduna sem á góðu gengi að fagna á sjón-
varpsstöðinni E!. 

Á dögunum komst fyrirsætan í heims-
pressuna er talið var að hún ætti vingott 
við Harry Styles, hjartaknúsarann úr hljóm-
sveitinni One Direction. Sáust þau saman 
á nokkrum stefnumótum en hvorugt þeirra 
hefur staðfest sambandið.  - áp

Kendall Jenner þreytti frum-
raunina fyrir Marc Jacobs
Kardashian-systirin gekk tískupallana í New York.

GEGNSÆTT
 Kendall Jen-
ner var ekki 
spéhrædd 
er hún sýndi 
nýjustu línu 
Marc Jacobs. 
FRÉTTABLAÐIÐ/

GETTYIMAGES

➜ Kendall er 19 ára gömul og næst-
yngst af Kardashian-systkinunum. 



17. febrúar 2014  MÁNUDAGUR| SPORT | 24

25.000
Það er mikið verk að halda 
Ólympíuleika og það 
gengur ekki upp án 
aðstoðar margra 
aðila. Sjálfb oðal-
iðar á leikunum í 
Sotsjí eru 
25.000 talsins 
og vinna allir 
frítt. Þeir koma 
frá 66 löndum.

VETRARÓLYMPÍULEIKARNIR SOCHI 2014 STJARNA DAGSINS EVA SAMKOVA SNJÓBRETTAAT
Skíðabrettakonan Eva Samková færði 
Tékkum þeirra fyrsta Ólympíugull 
í gær með öruggum sigri í snjó-
brettaati.

Í þeirri grein keppa margir í einu. 
Keppendur þurfa að fara í gegnum 
margar þrautir á leiðinni og sá er 
kemur fyrstur í mark vinnur. Einfalt. 
Samková hafði mikla yfirburði í 
greininni í gær.

Hún sker sig úr í fjöldanum á fleiri 
en einn hátt. Vörumerki hennar 
er að mála á sig yfirvaraskegg í 
keppnum. Yfirvaraskeggið í gær var í 
fánalitum Tékklands.

Samková keppti í fyrstu á snjó-

bretti með frjálsri aðferð. Það gekk 
ekki nógu vel hjá henni og hún var 
iðulega meidd. Þá ákvað hún að færa 
sig yfir í snjóbrettaatið.

Hún hefur þrisvar orðið heims-
meistari ungmenna í greininni og er 
landsmeistari þess utan. Samkova 
missti af öllu tímabilinu 2011-12 
vegna meiðsla en hefur verið í 
frábæru formi í vetur.

Hún hefur gert sér lítið fyrir og 
unnið þrjár keppnir í heimsbikarnum 
í ár og er nú búin að fullkomna 
veturinn með Ólympíugulli. Hún er 
aðeins tvítug að aldri og er því rétt 
að byrja sinn feril af alvöru. - hbg

DAGSKRÁ MÁNUDAGUR

09.25 SNJÓBRETTAAT KARLA
10.00 KRULLA KARLA
12.30 ÍSHOKKÍ KVK: 
UNDANÚRSLIT
15.00 12,5 KM SKÍÐASKOTFIMI 
KVENNA
15.00 ÍSDANS
16.00 BOBSLEÐAKEPPNI KARLA
17.00 ÍSHOKKÍ KVK: 
UNDANÚRSLIT
17.15 SKÍÐASTÖKK KARLALIÐA
17.30 SKÍÐAFIMI KARLA
22.00 SAMANTEKT

FÓTBOLTI Það var líf og fjör í leik 
Arsenal og Liverpool í gær. Liver-
pool flengdi Arsenal, 5-1, á dögun-
um og þeim leik höfðu leikmenn 
Arsenal ekki gleymt.

Þeir mættu gríðarlega grimmir 
til leiks og Uxinn Oxlade-Cham-
berlain kom þeim yfir snemma 
leiks. Hann lagði svo upp mark 
fyrir Lukas Podolski.

Liverpool komst inn í leikinn  
með marki úr umdeildri víta-
spyrnu. Liverpool átti að fá víti 
skömmu síðar en fékk ekki.

Liðið fékk þó færi til þess að 
jafna leikinn en gerði það ekki.
Bikarinn fer því ekki til þeirra í ár 
en Arsenal á enn möguleika á því 
að vinna sinn fyrsta titil í níu ár.

„Við vildum allir sýna að leik-
urinn í deildinni á dögunum sýndi 
ekki styrkleikamuninn á milli 
þessara liða. Við vildum sýna hvað 
í okkur býr,“ sagði Uxinn eftir leik.

„Markið mitt kom okkur í gang. 
Við gerðum síðan vel í að halda 
forskotinu í leiknum. Það er risa-
leikur fram undan gegn Bayern í 
Meistaradeildinni og þessi sigur 
gefur okkur byr undir báða vængi 
fyrir þann leik.“

Brendan Rodgers, stjóri Liver-
pool, var að vonum hundfúll með 
úrslit leiksins.

„Betra liðið tapaði. Við áttum 

skilið að minnsta kosti jafntefli í 
þessum leik. Við byrjuðum leik-
inn vel og áttum að vera komnir 
2-0 yfir eftir sex til sjö mínútur,“ 
sagði Rodgers hundfúll.

„Sóknarleikurinn var frábær hjá 
okkur en ég var að sama skapi ekki 

nógu ánægður með varnarleikinn. 
Það var aldrei spurning að dómar-
inn átti að dæma annað víti. Það er 
ekki hægt að sjá augljósara dæmi 
um víti en þetta. Svona er þetta og 
við verðum að einbeita okkur að 
deildinni það sem eftir er tímabils-

ins.“ Arsene Wenger sagðist hafa 
séð umdeilda brotið en vildi ekki 
tjá sig um það. Sagðist eiga eftir 
að kíkja á það aftur og svo myndi 
hann tjá sig.

City átti skilið að vinna
Lærisveinar Jose Mourinho litu 
ekki vel út gegn Man. City á laug-
ardeginum. Í raun sáu þeir aldrei 
til sólar, sköpuðu ekki neitt og 
Man. City vann sanngjarnan 2-0 
sigur.

„Við vildum hefnd í þessum 
leik. Þetta er risasigur gegn góðu 
liði. Við elskum bikarkeppnina og 
gætum ekki verið sáttari,“ sagði 
Vincent Kompany, fyrirliði Man. 
City, en City tapaði 2-0 gegn Chel-
sea í deildinni á dögunum og náði 
því nú fram hefndum.

Jose Mourinho tók tapinu nokk-
uð vel.

„Ég myndi ekki segja að liðið 
hafi brugðist mér. Ég myndi frek-
ar segja að City hafi spilað mun 
betur en við og átt skilið að sigra,“ 
sagði Portúgalinn. „Það er ekkert 
flókið að greina þennan leik. City 
var betra liðið og vann.“

Arsenal á heimaleik gegn Ever-
ton í átta liða úrslitum keppninn-
ar en Man. City fær bikarmeistara 
Wigan í heimsókn.

 henry@frettabladid.is

Sæt var hefndin hjá Arsenal
Arsenal svaraði fyrir fl enginguna frá Liverpool á dögunum með því að henda liðinu út úr ensku bikarkeppn-
inni í gær. Frábær leikur hjá góðum liðum þar sem mörkin hefðu hæglega getað orðið fl eiri. Chelsea átti 
aldrei möguleika gegn Man. City. Arsenal mun spila gegn Everton í átta liða úrslitum bikarkeppninnar.

SÁTTUR  Podolski fagnar marki sínu í gær en hann kláraði færið afar vel eftir send-
ingu frá Oxlade-Chamberlain. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

UNNU RIÐILINN  Það er ein umferð 
eftir af riðlakeppni Meistaradeildar-
innar í handbolta. Kiel er búið að vinna 
sinn riðil og önnur Íslendingalið á leið í 
16 liða úrslit eru Rhein-Neckar Löwen, 
Kolding, Kielce, PSG og Flensburg.
 FRÉTTABLAÐIÐ/BONGARTS
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HANDBOLTI „Það er ljóst að ég er 
á förum enda er samningur minn 
hér á enda. Það er alveg óvíst hvert 
ég fer næst,“ segir línumaðurinn 
Kári Kristján Kristjánsson.

Samningur hans við danska 
félagið Bjerringbro-Silkeborg 
rennur út í sumar. Félagið hefur 
samið við danska landsliðslínu-
manninn Michael Knudsen og mun 
því ekki semja aftur við Kára.

„Ég er bara að skoða mín mál í 
rólegheitum en það er ekkert fast í 
hendi enn sem komið er. Ég myndi 
helst vilja vera annaðhvort áfram 
í Danmörku eða í Þýskalandi. Ég 
loka samt ekki hurðinni á eitthvað 
annað. Ég mun eðlilega bara skoða 
mína möguleika næstu vikurnar.“

Kári hefur lítið fengið að spreyta 
sig með liðinu síðustu vikur en 
tekur því með jafnaðargeði.

„Því er ekki að neita að ég er 
ósáttur við þann spiltíma sem ég 
hef verið að fá. Það þýðir samt 
ekkert að væla yfir því. Ég verð 
bara að nýta þau tækifæri sem 
ég fæ. Ég reyni að vera jákvæður 
enda lítið annað í stöðunni. Menn 
verða að vera hressir.“

Gengi Bjerringbro í vetur undir 
stjórn Svíans Per Carlén hefur 
valdið vonbrigðum. 

Bjerringbro ætlaði sér stóra 
hluti í vetur en er aðeins tveimur 
stigum frá því að missa af sæti í 
úrslitakeppninni.

   - hbg

Framtíðin er óráðin
Kári Kristján mun ekki spila áfram með Bjerringbro.

HVAÐ NÆST?  Kári veit ekki hvar hann spilar næsta vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ENSKI BIKARINN 
ARSENAL - LIVERPOOL 2-1
1-0 Alex Oxlade-Chamberlain (15.), 2-0 Lukas 
Podolski (46.), 2-1 Steven Gerrard, víti (58.).

SHEFF. UTD - NOTT FOREST 3-1
0-1 Jamie Paterson (28.), 1-1 Conor Coady (65.), 
2-1 Chris Porter, víti (90.), 3-1 Chris Porter 
(90.+2.).

EVERTON - SWANSEA 3-1
1-0 Lacina Traore (4.), 1-1 Jonathan de Guzman 
(15.), 2-1 Steven Naismith (65.), 3-1 Leighton 
Baines, víti (72.).

SUNDERLAND - SOUTHAMPTON 1-0
1-0 Craig Gardner (49.).

CARDIFF - WIGAN 1-2
0-1 Chris McCann (18.) 1-1 Fraizer Campbell 
(27.), 1-2 Ben Watson (40.).

MAN. CITY - CHELSEA 2-0
1-0 Stevan Jovetic (16.), 2-0 Samir Nasri (67.).

SHEFF. WED - CHARLTON 
Frestað.

Skeifunni 11  | Sími 515 1100 www.rekstrarland.iswww.rekstrarland.is

Hafið samband við sölumenn Rekstrarlands og leitið tilboða.
Rekstrarland er byggt á fyrrum rekstrarvörudeild Olís  
og er dótturfyrirtæki Olíuverzlunar Íslands hf.

Öflug fjáröflun 
fyrir hópinn
Samsettir fjáröflunarpakkar eða sérsniðnir eftir óskum hópsins 
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FRJÁLSAR Aníta Hinriksdóttir 
varð í fjórða sæti í 800 metra 
hlaupi á gríðarlega sterku móti í 
New York. Aníta hljóp á 2:02,66 
mínútum sem er aðeins frá henn-
ar besta tíma innanhúss sem er 
2:01,81 mínúta síðan 19. janúar 
síðastliðinn. Þetta er aftur á móti 
hennar næstbesti tími.

Hlaupið var gríðarlega spenn-
andi. Aníta tók forystuna í næst-
síðasta hring og leiddi þegar 
stúlkurnar fóru í lokahringinn. 
Héri fór fyrir hlaupinu fyrstu 
400 metrana. Aníta hafði aftur á 
móti ekki næga orku í lokasprett-
inn og missti þá þrjár stelpur 
fram úr sér.

Hin bandaríska Ajee Wilson 
kom fyrst í mark á 2:01,81 mín-
útu. Hún átti áður best 2:02.64 
mínútur frá því fyrir ári. Hörku-
bæting hjá Wilson sem verður 
tvítug í maí.  

Jenna Westaway, einnig frá 
Bandaríkjunum, varð önnur 
á 2:01,88. Natoya Goule frá 
Jamaíku tók bronsið á 2:02,22 
mínútum.   - hbg

Aníta lenti í 
fj órða sæti

REYNSLA  Aníta lærði eflaust mikið af 
hlaupinu um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Frábær vinnuaðstaða með góðu aðgengi fyrir farm og farþega. 180° opnun á afturhurðum, rennihurð, þægileg 
hleðsluhæð, há sætisstaða og fjöldi geymsluhólfa. Öflug en sparneytin 90 hestafla dísilvél ásamt spólvörn og ESP 
stöðugleikakerfi gera Berlingo Van að öruggum og hagkvæmum kosti fyrir þinn rekstur.

KOMDU OG PRÓFAÐU CITROËN BERLINGO VAN

citroen.is

  3,3 M - 4,1 M  HLEÐSLURÝMI  850 KG BURÐARGETA  3JA MANNA  SPARNEYTINN 3 3

Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu

BETRI REKSTUR OG AUKIN ÞÆGINDI
CITROËN BERLINGO VAN 1,6 HDi 90 hö dísil

VERÐ FRÁ: 2.382.470 KR. ÁN VSK
VERÐ FRÁ: 2.990.000 KR. MEÐ VSK

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16. 
  Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

KÖRFUBOLTI „Það er alveg góður 
möguleiki á því að ég byrji að 
þjálfa aftur einn góðan veður-
dag,“ segir Friðrik Ingi Rúnars-
son í samtali við Fréttablaðið en 
hann þurfti að láta af störfum sem 
framkvæmdastjóri Körfuknatt-
leikssambands Íslands um síðustu 
mánaðamót vegna hagræðingar í 
rekstri sambandsins.

Friðrik Ingi er margverðlaunað-
ur þjálfari en hann tók við uppeld-
isfélagi sínu Njarðvík rétt skrið-
inn yfir tvítugt og gerði það að 
Íslandsmeisturum. Hann skilaði 
svo bikarmeistaratitli í hús sem 
þjálfari Grindavíkur árið 2006 
áður en hann lét af störfum um 
sumarið og réð sig til KKÍ.

Ekki dregist aftur úr
„Þjálfun hefur alltaf verið stór 
hluti af lífi mínu. Það er alltaf stutt 
í það að maður hugsi eins og þjálf-
ari þegar maður fylgist með ein-
hverjum leik. Maður er alltaf að 
spá í ýmsa hluti sem aðrir kannski 
horfa ekki til,“ segir Friðrik Ingi 
sem segist ekki standa kollegum 
sínum að baki í dag þrátt fyrir að 
hafa ekki þjálfað í átta ár.

„Ég hef auðvitað fylgst vel með 
og sótt námskeið bæði á netinu og 
ferðalögum um heiminn. Ég er 
alltaf eitthvað að spá og skoða og 
á einnig gott net af fræðimönnum 
úti um allan heim. Ég er mjög lán-
samur hvað það varðar.“

Friðrik Ingi hefur líka starfað 
náið með landsliðunum á sínum 
átta árum hjá KKÍ og verið á kafi 
í hlutunum. „Hluti af starfi mínu 

hjá KKÍ var að sýsla með lands-
liðsmálin og svo vann ég líka sem 
ákveðinn ráðgjafi þjálfaranna og 
landsliðsnefndar og síðar afreks-
nefndarinnar. Það eina sem mig 
vantaði var í raun bara flautan í 
munninn. En já, ég hef fylgst vel 
með fræðunum og horft á þúsund-
ir leikja úr hinum ýmsu deildum. 

Þannig að fara út í þjálfun aftur 
er eitthvað sem ég er að skoða og 
hver veit nema maður verði mætt-
ur á parketið aftur von bráðar,“ 
segir hann.

Ný ævintýri bíða
Komnar eru tvær vikur síðan Frið-
rik Ingi gekk út af skrifstofu sinni 

hjá KKÍ sem framkvæmdastjóri í 
síðasta skipti og saknar hann eðli-
lega starfsins. Hann reynir þó að 
líta á björtu hliðarnar og gráta það 
sem gerst hefur ekki of mikið.

„Ég hef það bara ágætt. Maður 
tekur þann pól í hæðina að reyna 
að horfa jákvætt á lífið. Það eru 
margir sem hafa það verra en ég. 
Það er eins og með svo margt í 
þessu lífshlaupi, maður getur ekki 
stýrt öllu. Ég var mjög ánægð-
ur hjá sambandinu og fannst ein-
staklega gaman að eiga samskipti 
við alla hreyfinguna. Allt frá yngri 
flokka leikmönnum til þjálfara í 
efstu deild. En þessi kafli er bara 
búinn í bili og ég staldra ekki leng-
ur við það. Nú bíður maður bara 
eftir næstu ævintýrum,“ segir 
Friðrik Ingi.

Margir sakna Friðriks Inga úr 
starfinu en Ingi Þór Steinþórsson, 
þjálfari Snæfells, ritaði langan 
póst á Facebook-síðu sína þar sem 
hann mærði störf Njarðvíkingsins 
og þá sagði Jón Arnór Stefánsson í 
viðtali við Vísi að hann myndi svo 
sannarlega sakna Friðriks. Hann 
væri drifkrafturinn á bak við 
körfuknattleikssambandið.

„Ég væri auðvitað að ljúga ef ég 
viðurkenndi ekki að þessar kveðj-
ur yljuðu mér um hjartarætur. Ég 
hef fengið gríðarlega mikil við-
brögð úr ótrúlegustu áttum bæði 
hérlendis og erlendis. Það er bara 
gaman að því. Ég er þakklátur 
fyrir að menn hugsa til mín og það 
gefur manni einnig aukinn kraft,“ 
segir Friðrik Ingi Rúnarsson. 

 tom@frettabladid.is

Það er í blóði mínu að þjálfa
Friðrik Ingi Rúnarsson, sem lét af störfum sem framkvæmdastjóri KKÍ í lok janúar, er opinn fyrir því að byrja 
að þjálfa aft ur. Hann þjálfaði síðast Grindavík árið 2006 og gerði liðið að bikarmeisturum. Það var erfi tt að 
þurfa að yfi rgefa körfuboltasambandið en stuðningskveðjur úr öllum áttum ylja honum um hjartarætur.

AFTUR Í BARÁTTUNA  Friðrik Ingi er hér að stýra landsliðsæfingu fyrir nokkrum 
árum. Hann er orðaður við landsliðið aftur í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA
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Nýja 6th SENSE spansuðu helluborðið setur ný viðmið þegar kemur að eldunartíma og orkuntotkun. Þegar vatn er soðið, stilla skynjarar 
6TH SENSE tækninnar orkugjöfina þannig að vatnið nái suðupunkti mjög hratt. Sérstök hljóðmerki gerir þér viðvart þegar vatnið er soðið 
en þá er hitinn lækkaður sjálfvirkt til að viðhalda hitastigi vatnsins. Svo þú þarft ekki að gera neitt! Getur þú hugsað þér einfaldari og 
þægilegri leið til að draga úr orkunotkun sem nemur allt að 30%?* Allt þetta er einungis mögulegt hafir þú 6th SENSE.

HÉR ER SPANSUÐU HELLUBORÐ MEÐ HÁÞRÓAÐRI NÆMNI FYRIR SKILVIRKNI

*Í samanburði við Whirlpool spansuðu helluborð án 6th SENSE á suðustillingu.
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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

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

07.00 QPR - Reading  
14.30 Norwich - Man. City
16.10 Swansea - Cardiff  
17.50 Football League Show 2013/14
18.20 Arsenal - Liverpool  
20.00 Sigurður Jónsson  Guðmund-
ur Benediktsson stýrir þætti um ensku 
stórliðin.
20.45 Arsenal - Man. Utd.  
22.30 Arsenal - Man. Utd.  

09.25 Snjóbrettaat karla  BEINT
10.50 Arsenal -  Liverpool  
12.30 Undanúrslit  BEINT
15.00 12,5 km skíðaskotfimi kvenna  
BEINT 
16.25 ÓL 2014 - samantekt  
17.00 Undanúrslit  BEINT
19.35 Brighton - Hull  BEINT
21.35 Spænsku mörkin 2013/14  
22.00 ÓL 2014 - samantekt  
22.30 Ensku bikarmörkin 2014  
23.00 Ísdans. Frjáls aðferð  

10.20 Dumb and Dumber
12.10 The Best Exotic Marigold Hotel
14.10 Under solen  
16.10 Dumb and Dumber  
18.00 The Best Exotic Marigold Hotel  
20.00 Under solen  
22.05 Johnny Mad Dog  
23.45 Rock of Ages  
01.45 The Children
03.10 Johnny Mad Dog  

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers 
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
17.00 Judging Amy 
17.45 Dr. Phil
18.25 Top Gear 
19.15 Cheers
19.40 Family Guy (16:21)  Ein þekkt-
asta fjölskylda teiknimyndasögunnar 
snýr loks aftur á SkjáEinn.  
20.05 Trophy Wife (7:22)  Gamanþætt-
ir sem fjalla um partýstelpuna Kate sem 
verður ástfanginn og er lent milli steins 
og sleggju fyrrverandi eiginkvenna og 
dómharðra barna. 
20.30 Top Chef (11:15)  Vinsæl þátta-
röð um keppni hæfileikaríkra mat-
reiðslumanna sem öll vilja ná toppnum í 
matarheiminum. 
21.15 Mad Dogs (1:4)
22.00 CSI (7:22)  Vinsælasta spennu-
þáttaröð frá upphafi þar sem Ted Dans-
on fer fyrir harðsvíruðum hópi rann-
sóknardeildar lögreglunnar í Las Vegas. 
22.45 CSI (22:23)  Endursýningar frá 
upphafi á þessum mögnuðu þáttum. 
23.30 Law & Order
00.15 Mad Dogs
01.00 In Plain Sight
01.45 Pepsi MAX tónlist

06.55 Vetrarólympíuleikar–  Snjó-
brettaat Bein útsending
09.25 Vetrarólympíuleikar–  Snjó-
brettaat Bein útsending 
10.35 Vetrarólympíuleikar–  Krulla 
Bein útsending 
13.10 Vetrarólympíuleikar–  Íshokkí
14.50 Táknmálsfréttir
15.00 Vetrarólympíuleikar–  Listdans 
á skautum Bein útsending
18.50 Fisk í dag
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.00 Afríka–  Hitabeltisgresjur (2:5) 
 Ævintýraleg þáttaröð frá BBC um Afr-
íku í allri sinni dýrð. Séð með einstökum 
gleraugum Sir Davids Attenborough. 
21.05 Spilaborg (1:13) (House of Cards 
II)  Bandarísk þáttaröð um klækjastjórn-
mál og pólitískan refskap þar sem einsk-
is er svifist í baráttunni. Atriði í þáttun-
um er ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.10 Veðurfréttir
22.15 Íþróttir
22.25 Viðtalið (Dr. Andreas Hensel)   
22.50 Vetrarólympíuleikar–  Skíða-
fimi
00.05 Kastljós
00.25 Fréttir
00.35 Íþróttir
00.45 Dagskrárlok

06.15 Sjálfstætt fólk  
07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm In the Middle  
08.30 Ellen
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors
10.15 Miami Medical
10.55 Don‘t Tell the Bride  
11.50 Falcon Crest  
12.40 Nágrannar  
13.05 The X-Factor 
14.30 Wipeout USA  
15.20 ET Weekend  
16.05 Kalli litli kanína og vinir
16.25 Ellen  
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar  
17.55 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður
18.30 Fréttir 
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.11 Veður  
19.20 Stelpurnar
19.40 Mom  (14:22) 
20.05 Nashville  (7:22)  
20.50 True Detective  (5:8) 
21.50 Mayday  (4:5)  
22.50 American Horror Story. Asyl-
um  (6:13) Önnur þáttaröðin þessum 
dulmögnuðu þáttum og nú eru nýjar 
söguhetjur kynntar til leiks og sagan er 
alls ekkert tengd þeirri sem sögð var í 
fyrstu þáttaröð. 
23.30 The Big Bang Theory  (12:24)
23.55 The Mentalist
00.40 Rake
01.20 Bones  
02.05 Girls  
02.35 Orange is the New Black
03.30 Boss  
04.25 Sons of Tucson
04.50 Hellcats  
05.30 Fréttir og Ísland í dag

17.30 Extreme Makeover. 
18.15 Hart of Dixie  
19.00 The Amazing Race  
19.50 The New Normal  
20.10 Offspring  (10:13)  
20.55 The Glades  (8:13) 
21.40 The Vampire Diaries  (2:22) 
Þriðja þáttaröðin um unglingsstúlku sem 
fellur fyrir strák sem er í raun vampíra 
og hefur lifað í meira en 160 ár. 
22.20 Men of a Certain Age  (1:12) 
Bandarísk þáttaröð um þrjá gamla skóla-
félaga sem komnir eru á miðjan aldur 
og viðhalda vinskapnum löngu eftir að 
þeir útskrifuðust. 
23.05 Revolution  (14:20) 
23.45 Pretty Little Liars  
00.30 Nikita  
01.10 Justified 
01.55 The Amazing Race
02.40 The New Normal
03.05 Offspring  
03.50 The Glades
04.35 The Vampire Diaries
05.15 Men of a Certain Age  
06.00 Tónlistarmyndbönd

07.00 Lukku láki 07.25 Brunabílarnir  07.47 
Ávaxtakarfan 08.00 Ljóti andarunginn  08.23 Hello 
Kitty  08.34 Ævintýraferðin  08.47 UKI 08.52 Tommi 
og Jenni  09.00 Dóra könnuður 09.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 09.46 Doddi litli  10.00 Áfram 
Diego, áfram!  10.24 Svampur Sveins  10.50 Gulla og 
grænjaxlarnir 11.00 Lukku láki 11.22 Brunabílarnir 
 11.44 Ávaxtakarfan 12.00 Ljóti andarunginn  12.25 
Hello Kitty 12.34 Ævintýraferðin  12.47 UKI  12.52 
Tommi og Jenni  13.00 Dóra könnuður  13.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  13.46 Doddi litli 14.00 
Áfram Diego, áfram! 14.24 Svampur Sveins  14.50 
Gulla og grænjaxlarnir 15.00 Lukku láki  15.22 
Brunabílarnir  15.44 Ávaxtakarfan 16.00 Ljóti andar-
unginn  16.25 Hello Kitty  16.34 Ævintýraferðin 
 16.47 UKI  16.52 Tommi og Jenni 17.00 Dóra 
könnuður 17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
17.46 Doddi litli  18.00 Áfram Diego, áfram!  18.24 
Svampur Sveins  18.50 Gulla og grænjaxlarnir  19.00 
Arthúr 2  20.35 Sögur fyrir svefninn

17.55 Strákarnir
18.20 Friends  
18.45 Seinfeld  
19.10 Modern Family  
19.35 Two and a Half Men
20.00 Grey‘s Anatomy  (2:24)
20.45 Sjálfstætt fólk  
21.15 Eldsnöggt með Jóa Fel  (1:12) 
21.45 Ally McBeal  (17:23) 
22.30 Without a Trace  (22:23) 
23.15 Nikolaj og Julie  
00.05 Anna Pihl  
00.50 Sjálfstætt fólk  
01.20 Eldsnöggt með Jóa Fel  
01.45 Ally McBeal  
02.30 Without a Trace
03.15 Tónlistarmyndbönd

14.50 VÓ Skíðaskotfimi B 17.10 VÓ Skíðastökk 
B 19.45 VÓ Snjóbrettaat 20.55 VÓ Listdans á 
skautum

Stöð 2 
kl. 20.05
Nashville
Önnur syrpa þess-
ara frábæru þátta 
þar sem tónlistin 
spilar stórt hlut-
verk og fj allar um 
kántrí-söngkonuna 
Rayna og ungstirn-
ið Juliette Barnes.

Bylgjan kl. 06.50
Í bítið
Í bítið er alla virka daga á Bylgjunni. 
Heimir Karlsson, Hulda Bjarna og 
Gunnlaugur Helgason vakna eld-
snemma og koma þér af stað alla 
morgna. Fylgstu með fréttum og 
taktu púlsinn 
á þjóðmálun-
um, færðinni, 
veðrinu og 
íþróttun-
um strax 
í bítið.

Grey‘s Anatomy
STÖÐ 2 GULL KL 20.00 Tíunda sería 
þessa vinsæla dramaþáttar sem gerist 
á skurðstofu á Grey Sloan-spítalanum 
í Seattle-borg þar sem starfa ungir og 
bráðefnilegir skurðlæknar.
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Í KVÖLD

Afríka–  Hitabeltisgresjur
SJÓNVARPIÐ KL 20.00 Þáttaröð frá 
BBC um Afríku í allri sinni dýrð. Með 
einstökum gleraugum Sir Davids Atten-
borough ferðast áhorfandinn yfi r álfuna 
þvera og endilanga og upplifi r fj ölbreyti-
leika náttúrunnar með nýjustu töku- og 
vinnslutækni.

Spænsku mörkin
STÖÐ 2 SPORT KL 21.35 Sýndar 
svipmyndir frá leikjunum í spænsku 
úrvalsdeildinni.

ASUS PRO ADVANCED

STERKBYGGÐ OG ÖRUGG

HAFÐU SAMBAND

08.00 Golfing World 2014  08.50 PGA Tour 2014 
14.20 Unglingaeinvígið í Mosfellsbæ 15.10 PGA 
Tour 2014 - Highlights  16.05 Golfing World 2014
16.55 Unglingaeinvígið í Mosfellsbæ 17.50 
Champions Tour 2014 19.50 Golfing World 2014 
20.45 Inside The PGA Tour 2014 21.10 Golfing 
World 2014  22.00 Champions Tour 2014 
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ÁÐUR ÓÞEKKT VERÐ!
UNITED SJÓNVÖRP

49.990 79.990
VERÐ 59.990 VERÐ 89.990

UNITED LED39X16T2
• Einfalt og gott 39“ sjónvarp 
• Háskerpu 1920x1080 punkta FHD upplausn
• Progressive Scan
• Stafrænn DVB-T2+C móttakari
• USB margmiðlunartengi sem styður DivX, 
   MKV, MP3 og JPEG
• 3 x HDMI, Scart, CI kortarauf, S-video, 
   Coax, PC, heyrnartóls- og RCA tengi

UNITED LED32X16
• Einfalt og gott 32“ sjónvarp
• 1366x768 punkta upplausn
• Progressive Scan
• Stafrænn móttakari DVB-T+C
• USB margmiðlunartengi sem styður DivX,   
   MKV, MP3 og JPEG
• 3 x HDMI, Scart, CI kortarauf, S-video, 
   Coax, PC, heyrnartóls- og RCA tengi

KYNNINGARTILBOÐ KYNNINGARTILBOÐ
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„Traustur vinur með Upplyftingu, 
því traustur vinur getur gert 
kraftaverk.“ 
Björn Ingi Halldórsson, hönnuður vefjanna 
Vinur.is og Makaleit.is.

MÁNUDAGSLAGIÐ

„Brettin sem listaverkin okkar 
prýða eru komin í sölu,“ segir 
listamaðurinn Margeir Dire 
Sigurðsson en hann ásamt 
Georg Óskari Giannakou dakis 
mynda saman listamanna-
tvíeykið Góms. Þeir hönnuðu 
listaverk sem prýðir snjóbretti 
sem íþróttavörumerkið Head 
hefur sett í sölu. Head er þekkt 
merki í íþróttaheiminum og þá 
sérstaklega í vetraríþróttaheim-
inum. 

Svissneska snjóbrettadívan 
Sina Candrian notar bretti sem 

verk Góms prýðir á Vetraról-
ympíuleikunum í Sotsjí. „Það er 
gaman að sjá svona virtan snjó-
brettakeppanda nota bretti með 
okkar listaverki,“ segir Margeir 
léttur í lundu.

Þeir félagar eru æskuvinir 
og hafa unnið saman í mynd-
list í allmörg ár. Fyrir utan 
brettalistaverk vinnur Margeir 
hörðum höndum við að skreyta 
veggina sem umlykja hjarta-
garðinn á milli Laugavegs og 
Hverfisgötu. „Ég er einnig að 
vinna í því að opna eigið gall-

erí og verslun sem mun heita 
33, enda stendur sú aðstaða við 
Laugaveg 33,“ útskýrir Margeir. 
Þá er Georg Óskar með sýningu 
í Reykjavík Art Gallery, við 
Skúlagötu 30.

  - glp

Íslensk listaverk prýða snjóbretti í Sotsjí
Tveir Íslendingar hönnuðu listaverk á snjóbretti frá íþróttavörufyrirtækinu Head. 

SAMVINNA  Margeir Dire Sigurðsson 
og Georg Óskar Giannakoudakis, ásamt 
Míu Margeirsdóttur, vinna vel saman og 
skipa listamannatvíeykið Góms. 
 MYND/EINKASAFN

Sigrún Lilja Guðjónsdóttir, konan 
á bak við hönnunarmerkið Gyðja 
Collection, hlýtur heiðursverðlaun 
á virtu verðlaunahátíðinni Expy 
Awards í New York sem fer fram 
í byrjun apríl. Verðlaunin hlýtur 
hún fyrir framúrskarandi störf sín 
við að deila reynslu sinni og þekk-
ingu til annarra, meðal annars með 
námskeiðunum Konum til athafna, 
Empower Women og upp úr bók-
unum tveimur sem hún skrifaði 
ásamt fleiri sérfræðingum úr við-
skiptalífinu hvaðanæva úr heim-
inum, The Next Big Thing og The 
Success Secret. Þá mun margverð-
launaði rithöfundurinn Brian Tracy 
einnig fá heiðursverðlaun.

Sigrún Lilja fór af stað með nám-
skeiðin Konur til athafna fyrir rúmu 
ári og í kjölfarið fer hún af stað með 
alþjóðleg samtök þar sem stefnt er 
að því að hvetja konur til athafna 
úti í heimi, þá r sérstaklega hugsað 

um að sníða það að þörfum kvenna 
í þriðja heims löndunum. Hug-
sjón Sigrúnar Lilju með Konum til 
athafna er að hvetja konur til dáða, 
að vera óhræddar við að láta til sín 
taka og fylgja draumum sínum eftir, 
hverjir svo sem þeir eru. Aðspurð 
segist Sigrún vera mjög upp með sér 
yfir verðlaununum.

„Sérstaklega fyrir þær sakir að 
ég er talin með í hópi svona mikils 
metinna einstaklinga. Ég stefni að 
sjálfsögðu á að mæta til að taka á 
móti verðlaunastyttunni en vegna 
mikilla anna hjá Gyðju Collection 
á þessum tíma er ekki enn öruggt 
að ég muni sjá mér fært að mæta,“ 
segir Sigrún Lilja.  - lkg

Hlýtur heiðursverðlaun
Sigrún Lilja Guðjónsdóttir, konan á bak við Gyðju 
Collection, nýtur mikillar velgengni erlendis.

SIGURSÆL 
 Sigrún Lilja 
fékk verðlaun 
í Los Angeles 
árið 2011.
MYND/EINKASAFN

➜ Sigrún Lilja hafði áður 
fengið tvenn verðlaun í Los 
Angeles, árin 2011 og 2012.

„Þetta er í fyrsta skiptið sem ég 
gegni starfi yfirförðunarmeist-
ara og það spillir ekki fyrir að það 
gerist á New York Fashion Week,“ 
segir Tinna Empera Arlexdóttir, 
sem var yfir förðun hjá fatamerk-
inu María Ke Fisherman á tísku-
sýningu á New York Fashion Week, 
sem er nýafstaðin. 

„Það var brjálað að gera meðan 
á hátíðinni stóð. Það er loksins 
aðeins byrjað að róast í dag. Merk-
ið er spænskt, og hefur verið að 
ryðja sér til rúms. Þau eru búin að 
fá verðlaun hjá Vogue og Style, og 
bæði Katy Perry og Miley Cyrus 
hafa klæðst fötum frá þeim á tón-
leikum hjá sér. Öll fötin frá þeim 
eru rosa 90‘s. Ekki eitthvað sem ég 
myndi klæða mig í, en þau eru að 
verða ansi stór, og það er gaman að 
taka þátt í þessu.“

María Ke Fisherman var að sýna 
í fyrsta skipti á New York Fashion 
Week. „Undirbúningi var þann-
ig háttað að við sátum fundi með 
hönnuðum og hárgreiðslumeistur-
um til þess að ákveða heildarlúkk 
út frá fatalínunni. Allar ákvarð-
anir voru teknar í sameiningu. 
Hönnuðirnir komu ekki til New 
York fyrr en þremur dögum fyrir 
sýningu, en við vorum í samskipt-
um á netinu fram að því.“

Tinna hefur búið í New York í 
tæp þrjú ár. „Ég hef séð um förð-
un í fullt af sýningum, bæði hér og 
heima. Ég hef meðal annars unnið 
með Andreu Helgadóttur og gert 
ýmislegt fyrir Reykjavík Fashion 
Festival heima, og hef farðað fyrir 
ýmis tímarit. Meðal íslenskra 
merkja sem ég hef ég unnið fyrir 
eru Kríu Jewellery og KALDA.“

Tinna var ráðin í gegnum 
umboðsskrifstofu sem  heitir 

 Laicale. „Hún er tengd hár-
greiðslustofu sem ég vinn á, sem 
heitir líka Laicale. Ég lærði hár-
greiðslu heima, og líka förðun hjá 
skóla sem hét M Make-up school, 
sem er ekki til lengur. Svo byrj-
aði ég að vinna í Mac og vann þar 
í einhvern tíma áður en ég flutt-
ist hingað. Ég er með bandarísk-
an ríkisborgararétt og vildi nýta 
hann áður en ég festist heima.“

Hárgreiðslunám frá Íslandi 
gefur forskot í Bandaríkjunum. 
„Hér úti er mismunandi eftir 
fylkjum hvað hárgreiðslunám-
ið er langt. Sums staðar er það 
ekki nema sex vikur. Í New York 
og Los Angeles er langlengsta 
námið, sem er samt ekki nema 
níu mánuðir. Heima er allt hár-
greiðslunám fjögur ár. En það 
er mikið um námskeið alls stað-
ar hér í New York sem fólk nýtir 
sér, og ef þú vilt vera á góðri stofu 

þarftu að læra á hárgreiðslustofu í 
mörg ár. En hárgreiðslumenn hafa 
allavegana mjög mismikla mennt-
un og reynslu, og hárgreiðsla er 
mjög misdýr. Hér er hægt að fá 
klippingu fyrir sjö dollara og líka 
fyrir tvö þúsund dollara. Stofan 
sem ég vinn á er miðlungsdýr og 
er í Soho. Klipping hér kostar frá 
90 dollurum upp í 160.“  
 ugla@frettabladid.is

Spillir ekki að byrja á
New York Fashion Week
Katy Perry og Miley Cyrus hafa klæðst fötum frá María Ke Fisherman, en Tinna 
Empera Arlexdóttir var yfi rförðunarmeistari á fyrstu tískusýningu merkisins í 
New York. Merkið er spænskt og hefur fengið verðlaun hjá Vogue og Style.

FRÁBÆR LÍFSREYNSLA  Tinna Empera Arlexdóttir ásamt samstarfskonu á New York Fasion Week.  MYND/ÚR EINKASAFNI.

STUTT Í STÓRU STUNDINA  Fyrirsæta í sminki á New York Fashion Week.
 MYND/ÚR EINKASAFNI.

 Öll fötin frá þeim 
eru rosa 90‘s. Ekki 

eitthvað sem ég myndi 
klæða mig í, en þau eru 

að verða ansi stór, og 
það er gaman að taka 

þátt í þessu.
Tinna Empera Arlexdóttir

➜ Svissneska snjóbrettadívan 
Sina Candrian notar bretti sem  

verk Góms prýðir á Vetrar-
ólympíuleikunum í Sotsjí.



Þeir sem panta í Megaviku fá 
aðgang að fyrstu 12 þáttum
Agents of S.H.I.E.L.D. á SkjáFrelsi!

Í BOÐI DOMINO’S! 



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

1 Arsenal náði hefndum gegn Liver-
pool

2 Umfj öllun og viðtöl: ÍBV–  Akureyri 
30-27 | ÍBV tók annað sætið af Val

3 Gengu á milli borða og drukku úr 
glösum gesta

4 Hlaupið hjá Anítu í New York | Mynd-
band

5 „Batnandi mönnum er best að lifa“

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

SSSSSSSSSSSÆSÆSSSSÆSSSSSSSSÆSÆ

STOCKHOLMQueen Size rúm (153x203 cm)FULLT VERÐ 163.600 kr.
ÚTSÖLUVERÐ
81.800 kr.

50%
AFSLÁTTUR!

DÚNSÆNGUR

30%
AFSLÁTTUR!

ÚTSALA 
REKKJUNNAR

AAVEGNA FJÖLDA 
ÁSKORANNA 

FRAMLENGJUM 
VIÐ ÚTSÖLUNNA 

UM 3 DAGA!
LÝKUR MIÐVIKUDAGINN,

19. FEBRÚAR!

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

Vöðvabúnt í sviðsljósinu
ÍMARK-dagurinn, Íslenski markaðs-
dagurinn, verður haldinn næsta 
föstudag með ráðstefnu í Silfurbergi í 
Hörpu. Meðal þeirra sem flytja erindi 
á ráðstefnunni er Martin Ringq-
vist, hönnunarstjóri og meðeigandi 
hjá auglýsingastofunni Forsman & 
Boden fors í Gautaborg í Svíþjóð. Stof-
an á heiðurinn af Volvo-herferðinni 

með vöðvabúntinu Jean-
Claude Van Damme í 
aðalhlutverki þar sem 
hann fer í spíkat á 
milli tveggja trukka. 
Auglýsingin hefur 

farið sigurför um 
heiminn og 
mun Ringquist 
fjalla ítarlega 
um herferð-
ina á ÍMARK-
deginum. - lkg

Einbeitir sér að sólóferli
Hljómsveitin Ylja sendi í gær frá sér 
tilkynningu á Facebook þess efnis 
að Smári Tarfur Jósepsson hefði sagt 
skilið við sveitina. Ástæðan ku vera 
sú að Smári ætlar að einbeita sér að 
sólóferli sínum, en hann hyggst gefa 
út sína fyrstu plötu á árinu. 

Í tilkynningu frá Ylju, en hljóm-
sveitina skipa þær Guðný Gígja 
Skjaldardóttir og Bjartey Sveins-
dóttir, kemur fram að Smári hafi 
fyrst verið dyggur stuðningsmaður 
sveitarinnar áður en hann varð 
fullgildur meðlimur. Sveitin óskar 
honum alls hins besta og segir að 

leiðir þeirra 
muni ef-
laust liggja 
saman 
á ný ein-
hvern 

tímann 
í fram-
tíðinni. 
 - bá

Mest lesið
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