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Í slenska lambið fær heiðurssess á Tex-asborgurum næstu vikur og mánuði, enda vorið á næsta leiti og ferðamenn 
sólgnir í þetta úrvalskjöt af íslenskumheiðum eins Í

og allir vita sem hafa smakkað. Við notum 
úrvals lambahakk og búum til borgaraúr því án nokkurra k

RAMMÍSLENSKUR LAMBABORGARI TEXASBORGARAR KYNNA  Lambaborgari með bernaise-sósu verður í heið-

urssæti á Texasborgurum við Grandagarð fram á sumar.

GUÐNI ÁGÚSTSSONSEGIR

HÚSRÁÐ
Stundum vilja hringar skilja eftir leiðin-legan gráan eða grænan lit á fingrunum. 

Til að koma í veg fyrir slíkt er gott að naglalakka innan í hringinn með glæru naglalakki.
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Gætu skipt úr Fokker-vélunum 
 Flugfélag Íslands skoðar flugvélar frá 
Bombardier Aerospace sem gætu 
komið í stað Fokker 50-véla félagsins. 2
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Oscar Pistorus sem hefjast í dag. 4
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Heimild: Könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 
dagana 26. og 27. febrúar 2014

KÖNNUN Stuðningur við Sjálfstæð-
isflokkinn hefur minnkað úr 30,5 
prósentum í 26,8 prósent á síðasta 
mánuði samkvæmt niðurstöðum 
skoðanakönnunar Fréttablaðs-
ins og Stöðvar 2. Um 13,9 prósent 
styðja Framsóknarflokkinn.

Samanlagt styðja því 40,7 pró-
sent kjósenda stjórnarflokkana 
tvo. Yrðu niðurstöður kosninga í 
takt við þetta fengju þeir samtals 
26 þingmenn, en eru með 38 þing-
menn í dag. Til að halda þing-

meirihluta þyrftu þeir að hafa 
32 þingmenn af 63, sex fleiri en 
þeir fengju yrði gengið til kosn-
inga nú.

Sá stjórnarandstöðuflokkur sem 
tekur mest stökk síðasta mán-
uðinn er Björt framtíð. Flokkur-
inn mælist nú með stuðning 18,4 
prósenta kjósenda. Það er tæplega 
fimm prósentustiga meiri stuðn-
ingur en fyrir mánuði. Stuðningur 
við Samfylkinguna dalar örlítið á 
sama tíma, og mælist fylgi þess-

ara tveggja flokka því næstum 
það sama í dag.

Stuðningur við aðra stjórnar-
andstöðuflokka eykst lítillega 
frá síðustu könnun. Um 11,3 pró-
sent segjast myndu kjósa Vinstri 
græn yrði gengið til kosninga nú. 
Um 10,2 prósent styðja Pírata, og 
er það í fyrsta skipti sem fylgi 
þeirra rýfur tíu prósenta múr-
inn í könnunum Fréttablaðsins 
og Stöðvar 2.

 - bj / sjá síðu 4

Um 41% styður stjórnarflokka
Stuðningur við Sjálfstæðisflokkinn hefur dalað um tæplega fjögur prósentustig á einum mánuði samkvæmt 
skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Stuðningur við Bjarta framtíð eykst en Samfylkingin tapar fylgi.

Bolungarvík 1°  7 A
Akureyri 2°  5 A
Egilsstaðir 2°  4 NA
Kirkjubæjarkl. 5°  6 NA
Reykjavík 6°  6 A

Hlýindi  víðast hvar á landinu í dag 
og verður hiti 0-7 stig. Fremur hæg 
austlæg átt, 3-10m/s. Úrkoma á köflum 
A- og NV-lands og síðan tekur að rigna 
SV-lands seinnihluta dags.  4

ÚKRAÍNA, AP Vladímír Pútín Rúss-
landsforseti gekk að tillögu Angelu 
Merkel Þýskalandsforseta um 
að koma á starfshópi sem safn-
aði saman staðreyndum og héldi 
utan um samskipti vegna málefna 
Úkraínu. Hópinn leiði Öryggis- og 
samvinnustofnun Evrópu, ÖSE.

Georg Streiter, talsmaður stjórn-
valda í Þýskalandi, upplýsti að til-
lagan hefði verið lögð fram í sím-
tali Merkel og Pútíns í gær. Í því 
sakaði Merkel Pútín um að brjóta 
alþjóðalög með „óásættanlegu inn-
gripi Rússa á Krímskaga“.

Eitt helsta verkefni vinnuhóps-
ins, sem Frank-Walter Steinmeier 
utanríkisráðherra Þýskalands, 
kynnti í gær og í eiga að sitja full-
trúar átta helstu iðnríkjanna (G8), 
er að koma af stað viðræðum milli 

Rússlands og Úkraínu. „Þegar allt 
kemur til alls, þarf niðurstaðan að 
verða sú að rússneskir hermenn 
snúi aftur í skála sína,“ sagði Stein-
meier. Hann nefndi ekki mögulegar 
refsiaðgerðir en áréttaði að deildar 
meiningar væru um framtíð Rúss-
lands innan G8.

Staðan í samskiptum ríkjanna 
er mjög eldfim. Þannig lýsti í gær 
nýskipaður aðmíráll og flotaforingi 

Úkraínu, Denis Beresovskí, yfir 
stuðningi við Krímskaga og Sergeí 
Akíjonov, leiðtoga svæðisins, sem 
hliðhollur er Rússum. 

Beresovskí gaf út tilkynningu um 
að flotinn ætti ekki að hlýða skip-
unum sjálfskipaðrar ríkisstjórnar í 
Kænugarði. Hann hefur í kjölfarið 
verið kærður fyrir landráð.

Úkraína hefur sett allan herafla 
sinn í viðbragðsstöðu til að bregð-
ast við aðgerðum Rússa á Krím-
skaga.  - óká, skó / sjá síðu 12

Vladímír Pútín samþykkti tillögur Angelu Merkel í símtali þeirra í gærkvöldi:

ÖSE blandar sér í mál Úkraínu

ANGELA MERKELVLADIMÍR PÚTÍN

Þegar allt kemur til alls, 
þarf niðurstaðan að verða 
sú að rússneskir hermenn 

snúi aftur í skála sína. 
Frank-Walter Steinmeier,

utanríkisráðherra Þýskalands.

Á AUSTURVELLI  Fimmta daginn komu þúsundir manna saman fyrir framan Alþingishúsið til að mótmæla tillögu ríkisstjórnarinnar um slit viðræðna um aðild Íslands 
að Evrópusambandinu, og krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu um málið. Á laugardaginn fjölmenntu átta þúsund manns á Austurvöll. Tæplega 44.000 manns, eða 18,1 prósent 
atkvæðisbærra manna, höfðu skrifað undir áskorun þessa efnis þegar blaðið fór í prentun í gærkvöldi.  FRÉTTABLAÐIÐ/FRIÐRIK ÞÓR HALLDÓRSSON
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  Ég held 
að fólki, og 

ekki síst 
frjálslyndu 
fólki innan 
Sjálfstæðis-

flokksins, 
hafi algjörlega misboðið 

þessi nálgun. 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 

fyrrverandi ráðherra Sjálfstæðisflokks.

SAMGÖNGUR Stjórnendur Flug-
félags Íslands skoða nú hvort 
Fokk er 50-vélum félagsins verði 
skipt út fyrir vélar frá kanadíska 
fyrirtækinu Bombardier Aero-
space. Engin ákvörðun hefur verið 
tekin um kaup en koma kanadísku 
vélanna gæti fjölgað ferðum í 
millilandaflugi. 

„Þetta hefur í rauninni alltaf 
legið fyrir og við erum að velta 
fyrir okkur hvenær eða hvort við 
munum skipta Fokker-vélunum út. 
Einhvern tímann kemur að því að 
vélarnar fara úr rekstri en þær 
voru framleiddar á árunum 1991-
1992,“ segir Árni Gunnarsson, 
framkvæmdastjóri Flugfélags 
Íslands.

Félagið á fimm fimmtíu sæta 
Fokker 50-farþegavélar og tvær 
37 sæta vélar af gerðinni Bomb-
ardier Q200. Bombardier-vélarn-
ar voru framleiddar árið 1996 
en Flugfélag Íslands keypti þær 
árið 2012. Þær eru að sögn Árna 
hentugar til lendingar á stutt-
um flugbrautum og því kjörnar 
í áætlunarflug fyrirtækisins til 
Grænlands. 

„Frá því við tókum inn þess-
ar 37 sæta vélar hefur það alltaf 
legið fyrir að það væri skynsam-
legt að horfa til stærri útgáfunn-
ar af þessum Bombardier-vélum 
sem eru af gerðinni Q400, þar 
sem Fokk erinn er ekki framleidd-
ur lengur,“ segir Árni. 

Hann segir það einnig inni í 
myndinni að nota Fokker-vélarn-
ar áfram næstu fimm til tíu árin. 
Þær henta að hans sögn vel til inn-
anlandsflugs því þær eyða tiltölu-
lega litlu eldsneyti miðað við aldur. 
Kaup á Bombardier-vélunum gætu 

hins vegar leitt til þess að fyrir-
tækið bjóði aftur upp á millilanda-
flug.   

„Við erum fyrst og fremst að 
horfa á innanlandsmarkaðinn en 
auðvitað myndi þetta opna á ýmsa 
möguleika. Við höfum svo sem 

áður flogið Fokkerunum til Nor-
egs og Glasgow í áætlunarflugi 
en það eru reyndar um tuttugu 
ár síðan. Þessi Q400-vél er hrað-
fleygari en Fokkerinn og því gætu 
opnast auknir möguleikar á milli-
landaflugi.“  haraldur@frettabladid.is

SPURNING DAGSINS

Kringlunni

heyrnarstodin.is 
HEYRNARSTÖ‹IN

Gætu skipt Fokker út 
fyrir stærri flugvélar
Flugfélag Íslands skoðar nú flugvélar frá Bombardier Aerospace sem gætu komið  
í stað Fokker 50-véla félagsins. Kaup á Bombardier-vélunum gæti fjölgað ferðum í 
millilandaflugi. Fokker-vélarnar voru framleiddar á árunum 1991-1992. 

FLUG  Fokker-vélarnar eru aðallega notaðar í innanlandsflug.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Bombardier Q400

Sæti: 72-78
Flughraði: 620 km/klst
Lengd: 32,9 metrar
Vænghaf: 28,4 metrar
Vegalengd: 2.591 kílómetrar
Hámarkshæð: 25.000 fet

Fokker 50 

Sæti: 50 
Flughraði: 490 km/klst
Lengd: 25 metrar
Vænghaf: 29 metrar
Vegalengd: 2.100 kílómetrar
Hámarkshæð: 25.000 fet

➜ Flugvélarnar tvær

Skafti, stendur þú fyrir 
bjórmottumars?
„Já reyndar, en bæði er ég mottu-
laus og drekk ekki bjór.“
Skafti Harðarson, formaður Samtaka skatt-
greiðenda, dreifði sérstökum bjórmottum á 
veitingastaði Reykjavíkur og nágrennis með 
skilaboðunum, skálaðu við skattinn.

ÍSRAEL, AP Strangtrúaðir gyðingar komu saman á götum Jerúsalem-
borgar í gær til að mótmæla áformum stjórnvalda um að skylda þá til 
að gegna herþjónustu.

Þeir lögðu nánast undir sig borgina, enda mældist fjöldi þeirra í 
hundruðum þúsunda. Loka þurfti götum og mannlíf allt lamaðist á 
meðan mótmælin stóðu yfir.

Til þessa hafa strangtrúargyðingar verið undanþegnir herskyldu í 
Ísrael. Þeir eru um átta prósent af hinum átta milljónum íbúa Ísraels. 
Þeim hefur verið hlíft við herskyldu svo að þeir geti sinnt guðfræði-
legum rannsóknum. Margir komast einnig hjá því að stunda vinnu 
mest alla ævina, en fá í staðinn bætur frá ríkinu og geta þannig varið 
tíma sínum í rannsóknir. - gb

Strangtrúargyðingar mótmæla á götum Jerúsalem:

Sætta sig ekki við herskyldu

LÖGÐU UNDIR SIG BORGINA  Hundruðum þúsunda saman þöktu strangtrúargyð-
ingar götur og torg borgarinnar. NORDICPHOTOS/AFP

FÉLAGSMÁL Átakið Mottumars 
hófst um helgina og má af því 
tilefni sjá strætisvagna á götum 
Reykjavíkurborgar skarta 
myndarlegu yfirvaraskeggi 
út mánuðinn. Þetta er hluti af 
nýju verkefni Strætó bs. sem 
felst í því að góðgerðarsamtök fá 
að kynna viðburði á sínum vegum 
á strætisvögnum.

„Mottumars er bara í gangi, það 
er ekkert flóknara en það,“ segir 
Reynir Jónsson, framkvæmda-
stjóri Strætó, um gjörninginn. 
Auk yfirvaraskeggjanna segir 
hann að farþegar megi eiga von 
á því að vagnstjóri þeirra verði 
í búningi næstkomandi miðviku-
dag, öskudag.
„Það eru einhverjir sem hafa 
lýst yfir þeim vilja að fá að vera í 
búningi,“ segir Reynir. „Við leyf-
um það.“  - bá

Vagnar borgarinnar munu sumir hverjir skarta yfirvaraskeggi út mánuðinn:

Strætó tekur þátt í Mottumars

VEL SNYRTIR  Um 30 vagnar á götum borgarinnar skarta nú yfirvaraskeggi.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

DANMÖRK Borgaraflokkarnir í 
Danmörku óttast að fyrirhugað 
lagafrumvarp dönsku ríkisstjórn-
arinnar um auðveldari kynleiðrétt-
ingu muni skapa þriðja kynið.

Danska stjórnin leggur til að 
þeir einstaklingar sem finnst þeir 
vera í röngum líkama geti fram-
vegis fengið nýja kennitölu og nýtt 
kyn í vegabréf og ökuskírteini án 
þess að fara fyrst í kynleiðréttingu 
eins og nú er kveðið á um. Borg-
araflokkarnir óttast kynjaöng-
þveiti, að því er Politiken segir. - ibs

Lög um kynjaleiðréttingu:

Óttast kynja-
öngþveiti

ÍTALÍA, AP Miklar rigningar á 
Ítalíu undanfarið hafa orðið til 
þess að fornminjar í Pompei eru 
byrjaðar að skemmast. 

Í gær hrundi hluti steinveggs 
auk þess sem nokkrir steinar 
féllu úr Venusarhofinu.

Embættismenn á Ítalíu vilja nú 
grípa til aðgerða hið fyrsta til að 
bjarga rústum borgarinnar, sem 
grófst undir ösku þegar eldfjallið 
Vesúvíus gaus árið 79 eftir Krist, 
frá frekari skemmdum.

Á síðasta ári ákváðu ítölsk 
stjórnvöld að útnefna sérstakan 
fulltrúa sinn, sem átti að hafa eft-
irlit með því að styrkir frá ESB 
og Ítalíu til viðhalds og verndar 
Pompei væru notaðir eins og til 
er ætlast. - gb

Úrhellisrigning í Pompei:

Fornminjar að 
hruni komnar

GRÆNLAND Græn-
lenska lands-
stjórnin ætlar að 
opna eigin skrif-
stofu í Washing-
ton á þessu ári. 
Lýst hefur verið 
yfir að það sé 
gert í því skyni að 
efla viðskipti við 
Bandaríkin. 

Kristilega dagblaðið í Dan-
mörku hefur það eftir stjórnmála-
skýrendum að formaður græn-
lensku landsstjórnarinnar, Aleqa 
Hammond, sé með þessu að senda 
skilaboð um að Grænland vilji 
standa á eigin fótum en stjórn 
utanríkismála Grænlands og Dan-
merkur er sameiginleg.  - ibs

Grænlenska landsstjórnin:

Eigin skrifstofa 
í Washington

ALEQA 
HAMMOND

STJÓRNMÁL Margir frjálslyndir 
yfirgefa Sjálfstæðisflokkinn í kjöl-
far tillögu ríkisstjórnar um að slíta 
viðræðum við Evrópusambandið og 
aðrir segjast ekki vilja leyfa „harð-
línunni“ að taka yfir. Þetta sagði 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 
fyrrum ráðherra Sjálfstæðisflokks, 
í þættinum Sunnudagsmorgunn með 
Gísla Marteini í gær.

„Ég held að fólki, og ekki síst 
frjálslyndu fólki innan Sjálfstæðis-
flokksins, hafi algjörlega misboðið 
þessi nálgun því hún er ekkert í takt 

við flokkinn okkar,“ sagði Þorgerð-
ur. Blaðið hefur heimildir um að all-
nokkrir hafi sagt sig úr flokknum 
síðustu daga.

Þórður Þórarinsson, fram-
kvæmdastjóri Sjálfstæðisflokks-
ins, segist ómögulega geta gefið það 
upp hversu margir hafi skráð sig úr 
flokknum á undanförnum vikum.

„Það er meira um það en ef ekk-
ert væri að gerast, en kannski ekki 
meira en búast má við þegar svona 
umdeild mál eru til umræðu,“ 
segir Þórður.  - bá

Fólki misbýður nálgun Sjálfstæðisflokksins að sögn fyrrverandi ráðherra:

Segir frjálslynda yfirgefa flokkinn
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STUÐNINGUR VIÐ STJÓRNMÁLAFLOKKA

Heimild: Könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 dagana 26. og 27. febrúar 2014

370 tegundir fugla hafa 
sést við Ísland. 

Á listanum er ein útdauð tegund, 
ein á alþjóðlegum válista og ein 
tegund sem kom upp stofni á 
landinu vegna afskipta manna.

KÖNNUN Björt framtíð og Samfylk-
ingin mælast nú með nær sama 
fylgi á landsvísu samkvæmt niður-
stöðum skoðanakönnunar Frétta-
blaðsins og Stöðvar 2. Báðir flokk-
arnir mælast með stuðning um 18 
prósenta kjósenda, en stuðningur 
við Bjarta framtíð mælist á uppleið 
á meðan fylgi Samfylkingarinnar 
hefur dalað undanfarið.

Alls myndu 18,4 prósent kjós-
enda merkja við A fyrir Bjarta 
framtíð yrði gengið til kosninga 
nú samkvæmt könnuninni. Stuðn-
ingur við flokkinn hefur tekið kipp 
frá síðustu könnun Fréttablaðs-
ins og Stöðvar 2, en hann mældist 
13,5 prósent í lok janúar. Kjörfylgi 
Bjartrar framtíðar í síðustu kosn-
ingum var 8,2 prósent og hefur 
fylgið því meira en tvöfaldast síðan.

Kæmi þetta fylgi upp úr kjör-
kössunum tvöfaldaðist fjöldi þing-
manna Bjartrar framtíðar og færi 
í 12, en flokkurinn er með sex 
þingmenn í dag.

Samfylkingin er á sama róli 
þegar kemur að fylgi, en sækir 
ekki í sig veðrið nema síður sé. 
Flokkurinn mælist með um 18 
prósenta stuðning í könnuninni, 
en 20,2 prósent í lok janúar. 

Fylgið er engu að síður vel yfir 
12,9 prósenta kjörfylginu, og 
myndi skila flokknum 12 þing-
mönnum, en samfylkingarþing-
mennirnir eru níu í dag.

Sjálfstæðisflokkurinn mælist 
enn stærsti flokkurinn, með 26,8 
prósenta fylgi, nær sama fylgi og 
kom upp úr kjörkössunum í síðustu 
kosningum. Fylgi flokksins hefur 

minnkað talsvert á síðasta mán-
uði, en 30,5 prósent sögðust styðja 
flokkinn í lok janúar.

Flokkurinn myndi tapa tveimur 
þingsætum yrði þetta niðurstaða 
kosninga, og fá 17 þingmenn kjörna.

Fylgi hins stjórnarflokksins, 
Framsóknarflokksins, er komið á 
kunnuglegar slóðir. Um 13,9 pró-
sent styðja flokkinn nú, og hefur 
hann tapað meira en tíu prósentu-
stigum frá kosningum, þegar 24,4 
prósent greiddu honum atkvæði 
sitt. Fylgi Framsóknar er nú 
nærri því sem það var í frá árinu 
2009 út árið 2012.

Framsókn myndi tapa meira 
en helmingi þingmanna sinna ef 
kosið yrði nú, samkvæmt könnun-
inni, fengi níu menn kjörna en er 
með 19 í dag.

Litlar breytingar mælast á fylgi 
Vinstri grænna. Um 11,3 prósent 
myndu kjósa flokkinn í dag sam-
kvæmt könnuninni, heldur fleiri 
en í síðasta  mánuði, en fylgið er 
aðeins örlitlu hærra en kjörfylgið 
eftir fjögur erfið ár í ríkisstjórn. 
Flokkurinn er með sjö þingmenn 
og myndi halda þeim í kosningum 
í dag samkvæmt könnuninni.

Stuðningur við Pírata mælist nú 
í fyrsta skipti með tveggja stafa 
tölu. Alls segjast 10,2 prósent 
myndu kjósa Pírata yrði gengið til 
kosninga nú, en 9,2 prósent voru 
sömu skoðunar í síðasta mánuði. 
Píratar hafa samkvæmt þessu tvö-
faldað 5,1 prósents kjörfylgi sitt og 
fengju sex þingmenn í stað þriggja 
nú yrði gengið til kosninga í dag.

 brjann@frettabladid.is

Jafn margir segjast núna styðja 
Bjarta framtíð og Samfylkinguna
Stuðningur við Bjarta framtíð hefur aukist verulega undanfarið á meðan dregur úr fylgi Samfylkingarinnar. Fylgi Sjálfstæðisflokksins er 
komið aftur niður í kjörfylgi flokksins og Framsókn er í kunnuglegum fylgistölum. Núna myndi flokkurinn tapa yfir helmingi þingmanna.

Hringt var í 1.309 manns þar til náðist í 805 manns samkvæmt lagskiptu úrtaki dagana 26. og 27. febrúar. Svarhlut-
fallið var 61,5 prósent. Þátttakendur voru valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svarendur skiptust jafnt eftir kyni, 
og hlutfallslega eftir búsetu og aldri. Spurt var: Hvaða lista myndir þú kjósa ef gengið yrði til þingkosninga í dag? Ef 
ekki fékkst svar var spurt: Hvaða flokk er líklegast að þú myndir kjósa? Ef ekki fékkst svar var spurt Er líklegra að þú 
myndir kjósa Sjálfstæðisflokkinn, eða einhvern annan flokk? Það er gert í samræmi við aðferðafræði sem þróuð var 
á Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Alls tóku 65,5 prósent þeirra sem náðist í afstöðu til spurningarinnar.

Aðferðafræðin

Veðurspá

Miðvikudagur
Hvessir úr suðvestri, 10-20m/s.

BÆTIR Í ÚRKOMU MEÐ KVÖLDINU  fyrst SV-lands en síðar á öllu landinu. Búast 
má við smáskúrum fyrir austan í dag, éljum eða slyddu á Vestfjörðum en annars 
úrkomuminna. Hiti verður frá 0-7 stig, hlýjast syðst. Það kólnar svo næstu daga. 
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PRETÓRÍA, AP Réttarhöld hefjast 
yfir suður-afríska spretthlaup-
aranum Oscar Pistorius í dag. 
Pistorius er sakaður um morð á 
kærustu sinni, Reeva Steenkamp, 
en hún var skotin til bana á heim-
ili hans aðfaranótt Valentínusar-
dagsins í fyrra.

Pistorius viðurkennir að hafa 
banað Steenkamp, en segist hafa 
haldið að hún væri boðflenna 
á heimili hans. Hann heldur 
því fram að hann hafi hleypt af 
skammbyssu sinni í gegnum sal-
ernishurð sína án þess að vita 

hver væri hinum megin við hurð-
ina. 

Sérfræðingar segja að hlaupar-
inn gæti vegna þessa hlotið dóm 
fyrir manndráp þó svo fari að 
hann verði ekki sakfelldur fyrir 
morð. Suður-afrísk lög túlki það 
ekki sem slys að skotið sé í gegn-
um lokaða hurð.

Pistorius hlaut heimsfrægð 
fyrir afrek sín í íþróttum en hann 
tók þátt í Ólympíuleikunum árið 
2012 þrátt fyrir að báðir fætur 
hans væru fjarlægðir þegar hann 
var barn.  - bá

Réttarhöld hefjast yfir suður-afrísku íþróttahetjunni Oscar Pistorius sem banaði unnustu sinni:

Segist hafa talið sig skjóta á innbrotsþjóf

HRYGGUR  Pistorius er sakaður um að 
hafa skotið Steenkamp í kjölfar rifrildis 
þeirra.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Í gær fór í loftið í Suður-Afríku 
ný sjónvarpsstöð sem mun sýna 
frá og fjalla um réttarhöldin yfir 
Pistorius 24 tíma á sólarhring. 

Stöðin kallast á frummálinu 
„The Oscar Pistorius Trial–  A 
Carte Blanche Channel“ og er á 
vegum kapalstöðvafyrirtækis sem 
hefur komið fyrir þremur mynda-
vélum í dómsalnum í Pretoríu. 

Málið hefur vakið athygli á 
heimsvísu og hefur af mörgum 
verið líkt við mál O.J. Simpsons. 

➜ Réttarhöld í beinni
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SVEITARSTJÓRNARMÁL Konur í sveitarstjórnum 
staldra styttra við í embætti heldur en karlar. 
Talið er að það orsakist af ákveðnum hindr-
unum í pólitísku starfi sem virki letjandi. Þá 
hefur fjölskylduábyrgð mikil áhrif.

„Ég hef haft samband við stjórnmálakonur 
sem hætta nú í vor og þar kemur ítrekað fram 
að ekki ríkir jafnrétti heima fyrir. Konur axla 
meiri ábyrgð á heimilinu, en það hefur líka 
áhrif að stjórnmálakerfið er íhaldsamt,“ segir 
Bergljót Þrastardóttir, sérfræðingur hjá Jafn-
réttisstofu. 

Í dag halda RIKK – Rannsóknastofnun í 
jafnréttisfræðum við Háskóla Íslands og Jafn-
réttisstofa málþing um þátttöku kvenna í sveit-
arstjórnum. Hlutfall nýkjörinna fulltrúa er 
hærra meðal kvenna. Hlutfallið fór lækkandi 
fram til ársins 1994, en stóð í stað hjá körlum. 
Frá þeim tíma hefur hlutfall nýkjörinna hækk-
að meðal beggja kynja. Á síðasta kjörtímabili 
voru 65 prósent kvenfulltrúa nýkjörin, en 52 
prósent karlfulltrúa. 

Bergljót hefur rannsakað stöðu og viðhorf 
kvenna í sveitarstjórnum. „Þegar rannsóknir 
frá árunum 2012 og 1990 eru bornar saman, 
sést að hlutfall kvenna hefur vissulega breyst. 
Konum hefur fjölgað úr 22 prósentum í 40 pró-
sent. Aftur á móti eru viðhorf til vinnumenn-
ingar á sveitarstjórnarstiginu sláandi lík og 
sömu hindranir virðast ríkjandi,“ segir Berg-
ljót. 

Stjórnmálastörf kynjanna reynast ólík eftir 
að kosningum sleppir. Konur taka frekar að 
sér málaflokka sem tengjast velferðar- og 
menntamálum, en karlar sinna frekar valda-
meiri stöðum á sviði skipulags- og fjármála. 

Bergljót segir konur oft telja sig hafa komist 
að vegna utanaðkomandi þrýstings um aukinn 
sýnileika kvenna. „Þannig upplifa þær sig sem 
tákn um að stjórnmálaflokkar aðhyllist jöfn 
tækifæri kynjanna í stjórnmálum, frekar en 
að flokkurinn treysti þeim fyrir völdum innan 
flokksins,“ segir Bergljót. 

Bergljót segir það hafa komið á óvart að 
þvert á flokka hafi konur verið sammála um að 
endurskoða þyrfti kerfið með tilliti til sveigj-
anleika, vinnuálags, lýðræðislegra starfshátta, 
gagnsæis og meiri samvinnu. 

 eva@frettabladid.is

Konur staldra skemur við
Nýliðun kvenna í sveitarstjórnum er meiri en karla. Ástæðan er talin vera staðnað vinnuumhverfi og færri 
tækifæri kvenna til valda. Þvert á flokka eru konur sammála um að breyta þurfi kerfinu. Konur eru í þriðjungi 
oddvitasæta þeirra framboðslista sem fram eru komnir fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor. 

SVEITARSTJÓRNARKONUR  Á síðasta kjörtímabili voru 65 prósent kvenna nýkjörin, en 52 prósent karla.

Lausleg athugun Fréttablaðsins leiddi í ljós að nú liggja 
fyrir efstu sæti 21 framboðslista til sveitarstjórnar-
kosninganna í vor, flestra á höfuðborgarsvæðinu. Árið 
2010 buðu í heild 185 listar fram um land allt, þar af 40 
á höfuðborgarsvæðinu. 

Ef litið er til fyrstu fimm sæta þeirra framboðs-
lista sem fram eru komnir má sjá að hlutfall kynjanna 
er jafnt. Aftur á móti er hlutfall kvenna í fyrsta sæti 
einungis 33 prósent, en hlutfall kvenna í öðru sæti er 
52 prósent. Til samanburðar voru konur í 25 prósentum 
tilvika í fyrsta sæti árið 2010 og í 62 prósentum tilvika í 
öðru sæti. 

Rósa Erlingsdóttir, doktorsnemi í stjórnmálafræði, 
segir allar kenningar sem fjalla um stjórnmálaþátttöku 

kvenna beina sjónum að framboðsaðferðum stjórnmálaflokka. „Það 
eru stjórnmálaflokkarnir sem hafa forræði yfir framboðsmálum og hafa 
þannig úrslitavald um þátttöku kvenna,“ segir hún. Rósa segir vandann 
meðal annars fólginn í minni þátttöku kvenna heldur en karla í próf-
kjörum, en konur eru 35–40 prósent frambjóðenda og hefur hlutfall þeirra 
ekki hækkað frá árinu 1999. „Þær bjóða sig síður fram í forystusæti og 
veljast síður til forystusætis í prófkjörum,“ bendir Rósa á. Í rannsókn 
hennar hefur komið í ljós að kostnaðurinn við framboð og tengslanet 
frambjóðenda eru þættir sem skipta konur miklu máli. 

Konur í þriðjungi oddvitasæta 
„Stjórnmálin endur-
spegla algjörlega 
kynjað valdakerfi 
samfélagsins og 
við konur erum 
náttúrlega að stíga 
fyrstu skrefin í kerfi 
sem er algjörlega 
hugsað fyrir, byggt 
upp af körlum og 
fyrir karla … þess 
vegna erum við oft 
í vörn, of hikandi, 
of tillitssamar og 
stundum meðvirkar 
með karllægu valdi.” 

Tilvitnun í stjórn-
málakonu úr rannsókn 

Rósu Erlingsdóttur, 
doktorsnema í stjórn-

málafræði

➜ Orð stjórn-
málakonu

RÓSA 
ERLINGSDÓTTIR

1.  Hvers lenskur er gítarleikarinn 
Tommy Emmanuel sem kemur fram á 
tónleikum í Háskólabíói 8. mars?
2. Hversu mörg prósent þjóðarinnar 
vilja halda aðildarviðræðum við ESB 
áfram, samkvæmt skoðanakönnun 
Fréttablaðsins og Stöð 2?
3.  Hversu mikla fjárhæð hyggst stjórn 
HB Granda greiða hluthöfum sínum í 
arð fyrir árið 2013?

SVÖR:

1. Ástralskur. 2. 64,1 prósent. 3. 2,72 millj-
arða króna.

ÁRÉTTING
Við vinnslu á frétt um undirskriftasafn-
anir fyrir helgi vantaði einhverjar 
safnanir sem farið hafa fram á síðustu 
árum. Til dæmis afhentu Hagsmuna-
samtök heimilanna 33.525 undirskriftir 
þar sem krafist var leiðréttinga á lánum 
heimilanna og afnáms verðtryggingar 
í október 2011. Þá skrifuðu ríflega 45 
þúsund undir mótmæli við Fljótsdals-
virkjun árið 2000.

LEIÐRÉTT
Í samantekt um feril baráttukon-
unnar Hildar Lilliendahl í helgarblaði 
Fréttablaðsins var rangt farið með nafn 
Hönnu Bjargar Vilhjálmsdóttur, en 
hún var í nóvember 2012, ásamt Hildi, 
heiðruð af UN Women fyrir framlag í 
baráttu gegn kynbundnu ofbeldi. 

Þá var rangt farið með tölur um stuðn-
ing meðal kjósenda Vinstri grænna og 
Pírata við að slíta aðildarviðræðum við 
ESB í frétt um niðurstöður skoðana-
könnunar Fréttablaðsins og Stöðvar 2 í 
helgarblaði Fréttablaðsins. Réttar tölur 
komu fram í texta fréttarinnar.

STJÓRNSÝSLA Eftir að úrskurði 
mannanafnanefndar var hrund-
ið var Reykdal Máni Magnússon 
skírður í Selfosskirkju í gær.

Reykdal Máni og fjölskylda 
hans vann mál gegn íslenska 
ríkinu og fékk úrskurði manna-
nafnanefndar hnekkt, en nefnd-
in taldi að eiginnafnið Reykdal 
bryti í bága við íslenskt málkerfi. 
Margir hafa þó borið nafnið í 
gegnum tíðina, svo sem  afi 
Reykdals Mána, Reykdal Magn-
ússon á Selfossi.   - bþ / glp

Reykdal Máni skírður í gær:

Þriggja ára 
baráttu lokið

KOSNINGAR Árni 
Sigfússon, bæjar-
stjóri í Reykja-
nesbæ, leiðir þar 
lista sjálfstæðis-
manna í vor.

Lokatölur úr 
prófkjöri flokks-
ins liggja nú fyrir 
en Árni hlaut 959 
atkvæði í fyrsta sætið sem svarar 
til um 66 prósenta atkvæða. Gunn-
ar Þórarinsson, sem stefndi á 1. til 
2. sætið, endaði í því fimmta með 
655 atkvæði.  - glp

Árni Sigfússon leiðir listann:

Öruggur sigur

ÁRNI SIGFÚSSON

Sæti  Atkvæði alls
1. Árni Sigfússon  1.115
2. Böðvar Jónsson  763
3. Magnea Guðmundsdóttir  960
4. Baldur Guðmundsson  737
5. Gunnar Þórarinsson  655
6. Björk Þorsteinsdóttir  721
7. Einar Magnússon  742

Prófkjörið

VEISTU SVARIÐ?

FÓLK Bolludagurinn er í dag og hópuðust því margir út 
í bakarí um helgina til að verða sér úti um gómsætar 
vatnsdeigsbollur.

„Dagurinn í dag hefur verið mjög góður. Við byrj-
uðum að baka klukkan tvö í nótt. Svo erum við í smá 
hléi núna en byrjum aftur klukkan 11 í kvöld til að eiga 
nóg á morgun,“ sagði bakarameistarinn Óttar Sveins-
son í Bakarameistaranum í gær. „Þetta eru um 50 þús-
und bollur sem við erum að baka og selja þessa daga í 
kringum bolludaginn.“ Óttar segir vatnsdeigsbollurnar 
vinsælli en gerbollurnar. 

Bolluát og flengingar hafa fyrir löngu fest sig í sessi 
á mánudeginum fyrir lönguföstu, en siðurinn er talinn 
hafa borist til Íslands frá Danmörku og Noregi. - bá, bb

Mikið var að gera í bakaríum landsins um helgina vegna bolludagsins:

Tugþúsundir renna ofan í fólk

UNDIRBÚNINGUR  Ásdís Karen og Helena Björk í Bakarameistar-
anum með sýnishorn af góðgætinu. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL



Við bjóðum
góða þjónustu
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Ánægð og stolt

Íslandsbanki leggur mikla áherslu á að bjóða góða þjónustu. Það gleður okkur að viðskiptavinir  

bankans gáfu Íslandsbanka hæstu einkunn á bankamarkaði samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni.

Við erum stolt af þessari niðurstöðu og staðráðin í að halda áfram að veita fyrsta flokks þjónustu.

Við þökkum viðskiptavinum ánægjulegt samstarf!
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Nicotinell er samstarfsaðili 
Krabbameinsfélagsins

Nicotinell Spearmint 2 mg og 4 mg lyfjatyggigúmmí. Inniheldur nikótín. Ábendingar: Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið 
dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum og það auðveldar þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, að hætta og 
auðveldar þeim sem ekki geta hætt, eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum. Skammtar fyrir fullorðna 18 ára og eldri: 
Skammta skal ákvarða út frá því hversu háður nikótíni einstaklingurinn er. Mælt er með 4 mg lyfjatyggigúmmíi fyrir 
einstaklinga með mikla nikótínþörf og fyrir þá sem ekki hefur tekist að hætta með notkun 2 mg lyfjatyggigúmmís. Ef þú 
reykir fleiri en 30 sígarettur/sólarhring má miða við notkun 4 mg, 20-30 sígarettur/sólarhring er miðað við 2 eða 4 mg eftir 
þörf en ef reykt er minna en 20 sígarettur á sólarhring er æskilegt að nota 2 mg. Ef þú færð aukaverkanir við notkun stærri 
skammtsins (4 mg lyfjatyggigúmmí), skaltu íhuga minni skammt í staðinn. Tyggja skal eitt stk við reykingaþörf þar til finnst 
sterkt bragð. Þá skal láta það hvíla milli kinnar og tannholds. Þegar sterka bragðið minnkar skal tyggja aftur. Þetta skal 
endurtaka í 30 mín. Venjuleg notkun er 8-12 stk, þó ekki fleiri en 15 stk af 4 mg og 25 stk af 2 mg lyfjatyggigúmmíi á 
sólarhring. Meðferðarlengd er einstaklingsbundin en skal í flestum tilfellum standa í a.m.k. 3 mánuði, skal þá draga smám 
saman úr notkun lyfjatyggigúmmísins. Meðferð skal hætt þegar neyslan er komin niður í 1-2 lyfjatyggigúmmí á sólarhring. 
Venjulega er ekki mælt með notkun lyfsins lengur en í eitt ár. Sumir, sem eru hættir að reykja, gætu þó þurft lengri meðferð 
til þess að forðast að byrja aftur að reykja. Geyma skal afgangs lyfjatyggigúmmí þar sem reykingaþörf getur skyndilega 
komið upp aftur. Ráðgjöf getur aukið líkurnar á því að reykingafólk hætti að reykja. Nota má lyfið til að lengja reyklaus 
tímabil og draga þannig úr reykingum. Ef ekki hefur dregið úr fjölda sígaretta á sólarhring eftir 6 vikur skal leita faglegrar 
ráðgjafar. Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn er reiðubúin til þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða meðferð. 
Leita skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að hætta reykingum eftir 9 mánaða meðferð. Frábendingar: Ofnæmi fyrir 
nikótíni eða einhverju hjálparefnanna, reykleysi. Ráðfærðu þig við lækni eða lyfjafræðing því ekki er víst að þú megir nota 
lyfið ef þú: ert á meðgöngu eða með barn á brjósti, hefur nýlega fengið hjartabilun eða hjartastopp, ert með hjarta- eða 
æðasjúkdóm, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil/nýrnahettur, magasár eða verulega skerta nýrna- og/eða 
lifrarstarfsemi eða ef þú ert yngri en 18 ára. Einstaklingum með gervitennur og þeim sem eiga í erfiðleikum með að tyggja 
tyggigúmmí er ráðlagt að nota önnur lyfjaform nikótínlyfja. Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol skulu ekki nota lyfið. 
Athuga ber að lyfið inniheldur natríum og bútýlhýdroxýtólúen (E321). Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað 
er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Jafnvel lítið magn 
af nikótíni er hættulegt börnum og getur valdið alvarlegum einkennum eða dauða. Markaðsleyfishafi: Novartis Consumer 
Health S.A. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ
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draaga úr reykingum. Skammtar fyrir fullorðna 18 ára og eldri:

r nikótín. Ábendingar: Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið
ar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, að hætta og
aga úr reykingum. Skammtar fyrir fullorðna 18 ára og eldri:

Loksins
á Íslandi!

Nicotinell með 
Spearmint bragði
- auðveldar þér að 
hætta reykingum

Heimild: Könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 dagana 26. og 27. febrúar 2014
 mjög lítið  frekar lítið  mjög mikið  frekar mikið  hlutlaus

➜ Hversu mikið traust berð þú 
til Sigmundar Davíðs?

➜ Hversu mikið traust berð þú 
til Bjarna Benediktssonar? 

KÖNNUN Rúmlega fimmti hver kjós-
andi segist bera mjög eða frekar 
mikið traust til Sigmundar Davíðs 
Gunnlaugssonar forsætisráðherra 
og Bjarna Benediktssonar fjármála-
ráðherra samkvæmt skoðanakönn-
un Fréttablaðsins og Stöðvar 2.

Alls sögðust 21,3 prósent bera 
mjög eða frekar mikið traust til 
Sigmundar Davíðs, 19,3 prósent 
voru hlutlaus og 59,4 prósent sögð-
ust bera mjög eða frekar lítið traust 
til hans. 

Um 84 prósent stuðningsmanna 
Framsóknarflokksins treystu Sig-

mundi mjög eða frekar vel, en 45,7 
prósent stuðningsmanna Sjálfstæð-
isflokksins. Traust á Sigmundi var 
mun minna meðal stuðningsmanna 
annarra flokka.

Um 22,5 prósent sögðust bera 
mjög eða frekar mikið traust til 
Bjarna og 16,3 prósent voru hlut-
laus. Þá sögðust 61,2 prósent bera 
mjög eða frekar lítið traust til 
Bjarna.

Um 64,1 prósent stuðnings-
manna Sjálfstæðisflokksins sagð-
ist treysta Bjarna mjög eða frekar 
mikið. Meðal stuðningsfólks Fram-

sóknarflokksins voru 55,2 pró-
sent sömu skoðunar. Traust í garð 
Bjarna mældist varla meðal stuðn-
ingsmanna annarra flokka.

Hringt var í 1.309 manns þar 
til náðist í 805 manns samkvæmt 
lagskiptu úrtaki dagana 26. og 27. 
febrúar. Svarhlutfallið var 61,5 pró-
sent. Spurt var: Hversu mikið traust 
berð þú til Sigmundar Davíðs Gunn-
laugssonar forsætisráðherra? Spurt 
var á sama hátt um Bjarna Bene-
diktsson fjármálaráðherra. Alls 
tóku 96,8 prósent þeirra sem náðist 
í afstöðu til spurninganna.  - bj

Meirihluti landsmanna vantreystir formönnum ríkisstjórnarflokkanna samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2:

Um fimmti hver treystir Sigmundi Davíð og Bjarna

RANNSÓKNIR Ferðamálastofa hefur 
samið við Háskóla Íslands um fram-
kvæmd þolmarkarannsókna á átta 
vinsælum ferðamannastöðum á 
Suður- og Vesturlandi. Árlega heim-
sækja yfir 1,5 milljónir gesta þessa 
átta staði, án þess að innviðir þeirra 
þoli álagið. 

Anna Dóra Sæþórsdóttir, dósent í 
ferðamálafræði við líf- og umhverf-
isvísindadeild Háskóla Íslands, mun 
annast rannsóknirnar sem hún 
hefur um árabil talað fyrir.

Spurð um val þeirra átta ferða-
mannastaða sem um ræðir, en þeir 
eru allir á Suður- og Vesturlandi, 
segir Anna Dóra að álagið sé mest 
á þessu svæði og eðlilegt að hefjast 
handa þar.

„Það er þarna sem menn hafa 
áhyggjur af að fjöldinn sé að nálgast 
hættumörk. Til að ganga úr skugga 
um það þá er þetta fyrsta verk. Það 
eru síðan aðrir staðir sem í fram-
haldinu þarf að rannsaka með sama 
hætti,“ segir Anna Dóra og nefnir 

að þolmarkarannsóknirnar nái yfir 
allar árstíðir. „Það var orðið mjög 
tímabært að skoða vetrarferða-
mennskuna, því við vitum afskap-
lega lítið um hana.“ 

Þolmörk ferðamennsku eru meðal 
þeirra rannsókna sem ferðaþjón-
ustan hefur mjög kallað eftir, enda 
ljóst að álag á sum svæði hefur auk-
ist verulega samfara stöðugri fjölg-
un ferðamanna. Án þolmarkarann-
sókna er hins vegar erfitt að byggja 
upp og skipuleggja ferðaþjónustu á 
hverjum stað til að sporna við nei-
kvæðum áhrifum. Ferðamálastofa 
metur því afar brýnt að fara í þess-
ar rannsóknir sem fyrst, en niður-
stöðu er að vænta í árslok 2015.

En hefði ekki þurft að ganga hrað-
ar til verks en núna er áætlað og á 
fleiri stöðum? Setja í rannsóknirn-
ar mun meira fjármagn, enda fái 
ferðaþjónustan aðeins eitt prósent 
af opinberu rannsóknafé sem ferða-
þjónustan hefur mjög gagnrýnt.

Anna Dóra segir, án þess að taka 

sérstaklega tillit til styrkjakerfis 
atvinnuvegarannsókna, að rann-
sóknin nú muni fara langt með að 
kortleggja álag og þolmörk ferða-
mannastaða á Suður- og Vestur-
landi. Það markast af því að rann-
sókn á einum stað gefur miklar 
upplýsingar um aðra ferðamanna-
staði í næsta nágrenni. „Ég tel því 
ekki þörf á rannsókn á hverjum ein-
asta vinsæla ferðamannastað held-
ur að rannsaka einkennandi staði 
í hverjum landshluta sem fyrsta 
skref.“ svavar@frettabladid.is

 

Djúpalónssandur
Hraunfossar

GeysirÞingvellir

Seltún

Jökulsárlón

Húsadalur

RANNSÓKNIR GERÐAR Á ÁTTA FJÖLSÓTTUM FERÐAMANNASTÖÐUM

250.000

100.000

140.000

150.000

500.000 30.000

500.000

100.000

Fjöldi ferðamanna á ári

Sólheimajökull

  Það er 
þarna sem 
menn hafa 

áhyggjur af 
að fjöldinn sé 

að nálgast 
hættumörk.

Anna Dóra Sæþórsdóttir, 
dósent við Háskóla Íslands

Rannsaka þolmörk 
ferðamannastaða
Þolmörk átta vinsælla ferðamannastaða verða könnuð í nýrri rannsókn til tveggja 
ára. Staðina sækir yfir ein og hálf milljón ferðamanna á ári hverju.

VIÐSKIPTI Polarsyssel, nýtt skip 
Fáfnis OffShore, var sjósett í 
skipasmíðastöðinni í Cemre í 
Tyrklandi um helgina. Skipið er 
89 metra langt og 18 metra breitt. 
Það fer nú í Hayvard-skipasmíða-
stöðina í Noregi þar sem það 
verður fullbúið. 

Skipið er sérútbúið til að þjón-
usta olíuiðnað í norðurhöfum, 
ekki síst til birgðaflutninga til og 

frá olíuborpöllum. Á því er þyrlu-
pallur og 850 fermetra þilfar. Það 
er talið vera dýrasta skip Íslands-
sögunnar, en reiknað er með að 
smíði þess kosti 7,3 milljarða 
króna.

Fyrsta verkefni skipsins verð-
ur að leysa af hólmi varðskipið 
Tý, sem Fáfnir tók á leigu, við 
gæslu- og björgunarstörf við 
Svalbarða.  - glp, sój

Dýrasta skip Íslandssögunnar sjósett í Tyrklandi um helgina:

Sérhannað fyrir erfiðar aðstæður 

STÆLTUR SKROKKUR  Búið er að 
sjósetja skipið Polarsyssel, sem er í eigu 
íslenska fyrirtækisins Fáfnis Offshore.
 MYND/FÁFNIR OFFSHORE
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Reykjavík,  27. febrúar 2014.

Kjörstjórn
Flóabandalagsins

Efling-stéttafélag 
Verkalýðsfélagið Hlif 
Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis

Nýr kjarasamningur  
á almennum vinnumarkaði  

–  Póstatkvæðagreiðsla er hafin 
um sáttatilögu ríkissáttasemjara

Hafin er sameiginleg póstatkvæðagreiðsla um nýjan 
kjarasamning Eflingar-stéttarfélags, Verkalýðsfélagsins Hlífar og 
Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og  
nágrennis  við  Samtök atvinnulífsins  fyrir störf á 
almennum vinnumarkaði.
 
Atkvæðisrétt eiga allir félagsmenn í ofangreindum félögum sem 
vinna eftir þessum samningi og greiddu félagsgjöld til einhvers  
þessara félaga í okt/nóv. sl. 
 
Kjörgögn og kynningarefni hefur verið sent út samkvæmt kjörskrá.
 
Fái einnhver sem telur sig eiga atkvæðisrétt ekki send kjörgögn, 
getur viðkomandi snúið sér til skrifstofu síns stéttarfélags og fengið 
sig færðan á kjörskrá og greitt atkvæði, enda leggi viðkomandi fram 
launaseðil sem sanni afdregin félagsgjöld í okt/nóv. 2013.  
 
Tekið er við kjörskrárkærum samkvæmt framansögðu 
til kl. 12.00 föstudaginn 7. mars en þá lýkur  
atkvæðagreiðslu um samninginn. 
Athugið.  Til þess að tryggt sé að atkvæðið berist kjörstjórn fyrir lok 
tímafrests þá er nauðsynlegt að  
póstleggja svarumslagið í síðasta lagi fimmtudaginn 6. mars. 
En þeir sem það vilja geta skilað svarumslaginu á skrifstofu  
félaganna til kl. 12.00 föstudaginn 7. mars en þá lýkur atkvæða
greiðslu um samninginn. 

ÁÐUR 1.690

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

DÓMSMÁL Hópur fólks undirbýr 
málshöfðun á hendur húsnæðis-
samvinnufélaginu Búmönnum 
og vill fá búseturétt sinn end-
urgreiddan. Um er að ræða hóp 
fólks frá Suðurnesjum og Hvera-
gerði. 

Húsnæðis-
samvinnufélag-
ið Búmenn var 
stofnað 1998. 
Samkvæmt 
upphaflegum 
samþykktum 
félagsins áttu 
félagsmenn sem 
keyptu búseturétt 
að eiga þess kost 

að segja upp búseturéttarsamningi 
með sex mánaða fyrirvara og losna 
á þann hátt undan samningi og fá 
greitt til baka það gjald sem þeir 
lögðu í búseturéttinn.

Búmenn ákváðu að afnema 
kaupskyldu félagsins árið 2007 
og félagsmenn segja að frá þeim 
tíma hafi búseturéttur verið 
óuppsegjanlegur með öllu. Marg-
ir félagar í Búmönnum telja að 
breytingarnar hafi verið illa 
kynntar og séu í andstöðu við lög. 

„Félagið telur sér óskylt að end-
urgreiða félagsmönnum búsetu-
rétt þeirra. Þess í stað er það sett 
á herðar félagsmanna að selja 
búseturéttinn á frjálsum mark-
aði,“ segir Hjördís Birna Hjartar-
dóttir, annar af tveimur lögmönn-
um hópsins. Hún segir að takist 
fólki ekki að selja búseturéttinn 
á frjálsum markaði sitji það uppi 
með búseturéttinn. Margir hafi 
lent illa í því á landsbyggðinni 
þar sem lítil sem engin hreyfing 
er á húsnæðismarkaði. Því sjái 
fólk ekki annan kost í stöðunni 
en fara í mál.

Daníel Rúnarsson, fram-
kvæmdastjóri Búmanna, segir að 
þegar kaupskyldan var afnumin 
2007 hafi það verið gert að kröfu 

félagsmanna sem áttu búseturétt 
í félaginu. Á þeim tíma hafi verð 
íbúðarhúsnæðis hækkað meira en 
vísitala neysluverðs og fólk hafi 
verið ósátt við að fá eingöngu 
verðbætur ofan á upphaflegt 
kaupverð búseturéttarins. Breyt-
ingin hafi verið í samræmi við lög 
og samþykktirnar sendar félags-

málaráðuneytinu og ráðuneytið 
hafi samþykkt breytingarnar. 

„Markaðsverð á búseturétti 
er mjög misjafnt eftir sveitarfé-
lögum og jafnvel hverfum. Hátt 
verð á búseturétti gerir það oft að 
verkum að enginn sýnir áhuga á 
viðkomandi íbúð,“ segir Daníel. 

 johanna@frettabladid.is

Fólk segist sitja uppi 
með búseturréttinn 
Hópur fólks á Suðurnesjum og í Hveragerði undirbýr þessa dagana málshöfðun á 
hendur húsnæðissamvinnufélaginu Búmönnum. Markaðsverð á búseturétti er afar 
misjafnt eftir sveitarfélögum. Búmenn eiga á sjötta hundrað íbúðir víða um land.

ÍBÚÐIR  Búmenn hafa byggt 540 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HJÖRDÍS BIRNA 
HJARTARDÓTTIR 

„Í upphafi hélt ég, að ég væri sú eina sem væri óánægð með 
samskipti mín við Búmenn en nú veit ég að við erum miklu 
fleiri,“ segir Erna Guðmundsóttir í Hveragerði. Hún keypti 
búseturétt 2008 og greiddi 4,5 milljónir fyrir.

„Árið 2010 var ég orðin ósátt við Búmenn af ýmsum 
orsökum. Ég hafði samband við félagsmálaráðuneytið og 
spurði hvort það gæti verið að ég gæti ekki sagt samningnum 
við Búmenn upp. Ég fékk óformlegt svar um að ég ætti að 
geta sagt upp,“ segir Erna.

Hún sendi Búmönnum skriflega uppsögn á samningnum en ekki var tekið 
mark á uppsögninni. „Mér var sagt að ég gæti selt búseturéttinn á frjálsum 
markaði í gegnum Búmenn. En áður en það mætti verða átti ég að greiða 
þeim 40 þúsund krónur.“ Erna ákvað að hætta að greiða mánaðargjald af 
íbúðinni 2011 og fékk í kjölfarið innheimtubréf. Síðan hefur ekkert gerst. „Ég 
var að vona að þeir myndu rifta samningnum við mig en það hafa þeir ekki 
gert,“ segir Erna og bætir við að hún sjái ekki aðra leið en fara í mál félagið.

HÉLT AÐ ÉG VÆRI EIN Í HEIMINUM 

Húsnæðissamvinnufélagið Búmenn var stofnað með það að markmiði að 
byggja og reka búseturéttaríbúðir fyrir félagsmenn sína. Félagssvæðið nær til 
landsins alls og hefur félagið lokið byggingum rúmlega 500 íbúða í 13 sveitar-
félögum víðsvegar um land. Félagið er opið öllum, bæði einstaklingum og sam-
tökum. Sérstakt félagsnúmer veitir félagsmanni, sem náð hefur 50 ára aldri, rétt 
til kaupa á búmannaíbúð án tillits til núverandi búsetu.   (Af heimasíðu Búmanna.)

Á SJÖTTA HUNDRAÐ ÍBÚÐIR

SJÁVARÚTVEGUR Sigurður Ingi 
Jóhannsson sjávarútvegsráðherra 
segist vonast til að leggja fram á 
næstu vikum frumvarp til laga um 
stjórnun fiskveiða sem tæki gildi 
í haust. Í frumvarpinu er gert ráð 
fyrir því að leggja sérstakan skatt 
á hagnað sjávarútvegsfyrirtækja.

Sigurður 
Ingi var tekinn 
tali í þættinum 
Sprengisandi á 
Bylgjunni í gær 
þar sem hann 
sagði óljóst hvort 
tekjur ríkissjóðs 
myndu aukast 
eða minnka með 
nýja frumvarp-

inu. „Þetta er svona á hröðum enda-
spretti og við erum að leggja loka-
hönd á þetta. Ég vænti því að við 
getum komið þessu inn í þing sem 
fyrst,“ sagði ráðherra og kvað inni 
á þingi tekið á málinu í heild sinni, 
en ekki einungis veiðigjöldum.

Gildandi lög um stjórn fisk-
veiða falla úr gildi 1. september 
næstkomandi. Gert er ráð fyrir 
talsverðum breytingum í frum-
varpi ráðherra og verður meðal 
annars lagður sérstakur skattur á 
hagnað sjávarútvegsfyrirtækja. 
„Ef það gengur mjög vel þá munu 
þau fyrirtæki sem skila miklum 
hagnaði skila hluta af honum til 

ríkisins,“ sagði ráðherra. Mikið 
samráð hafi verið haft við helstu 
hagsmunaðila í sjávárútvegi. „Ég 
ætla að leggja mikið á mig til að 
ná fram sem víðtækastri sátt. Það 
þýðir auðvitað að það verða ekkert 
allir ánægðir.“

Ríkissjóður fær um 10 milljarða 
árlega í tekjur af sérstöku veiði-
leyfagjaldi. Sigurður Ingi segir 
ekki ljóst hvort tekjur ríkissjóðs 
muni lækka með nýju frumvarpi. 
„Ef allt gengur vel og við fáum 
hæstu verð sem þekkjast á mörk-
uðunum þá mun leigugjaldið og 
sérstaki skatturinn skila umtals-
verðum tekjum til þjóðarinnar. Ef 
það gerist ekki þá er mjög ósann-
gjarnt að gera fyrirtæki gjald-
þrota og í raun heimskulegt.“  - sój

SIGURÐUR INGI 
JÓHANNSSON

AFLI  Ráðherra segir stefnt að víðtækri 
sátt um stjórn fiskveiða.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ný lög um stjórn fiskveiða eru í smíðum:

Óljóst um tekjur af 
nýju lagafrumvarpi



Tengdu punktana:

Innheimtulausn fyrir 
framsækin fyrirtæki

Vandræðalaus viðskipti
Mynta er nútímalegt innheimtukerfi fyrir fyrirtækið þitt. Mynta 
býður kröfuhöfum upp á fruminnheimtu, milliinnheimtu, lög-
innheimtu og kröfuvakt. Öll umsjón með þinni innheimtu er á 
einum stað og allt ferlið er fyrirtækinu þínu að kostnaðarlausu!

Við viljum að þín viðskipti verði vandræðalaus. 

www.mynta.is 
Sími 569 2000
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 DAGSKRÁ
12.30 Fræðslusjóðir og fræðsluaðilar kynna sig á menntatorgi.

13.00 Setning. Margrét Kristmannsdóttir, varaformaður Samtaka atvinnulífsins.

13.10 Svo lengi lærir sem lifir. Dr. Andreas Schleicher, yfirmaður menntamála hjá Efnahags- og framfarastofnuninni OECD. 

13.40 Frá handahófskenndri fræðslu til faglegrar fræðslustefnu. Ásberg Jónsson, framkvæmdastjóri Nordic Visitor.

14.05 Samspil fyrirtækja og menntakerfis. Aðalheiður Héðinsdóttir, framkvæmdastjóri Kaffitárs. 

 Kaffi og með því. Fræðslusjóðir og fræðsluaðilar kynna sig á menntatorgi.

15.00 Mikilvægi iðn- og tæknimenntunar. Bolli Árnason, framkvæmdastjóri Meitils og GT Tækni.

15.25 Hvað vill unga fólkið og hvers vegna? Niðurstöður nýrrar rannsóknar meðal framhaldsskólanema. Dr. Inga Dóra Sigfúsdóttir.

16.00 Menntaverðlaun atvinnulífsins 2014. Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra afhendir verðlaunin.

16.30 Ráðstefnulok.

 Ráðstefnustjóri er Eggert B. Guðmundsson, forstjóri N1.

Vinsamlegast skráið þátttöku 
á vef SA: www.sa.is

Mánudaginn 3. mars á Hilton Reykjavík Nordica kl. 13.00-16.30

ÚKRAÍNA Rússneskt herlið hóf um 
helgina að hreiðra um sig á Krím-
skaga, en Úkraínustjórn svar-
ar með því að kalla út allt vara-
lið úkraínska hersins og búa sig 
undir stríð við Rússa.

„Þetta er ekki hótun, þetta 
er í raun stríðsyfirlýsing gegn 
landinu mínu,“ sagði Arsení 
Jatsenjúk, forsætisráðherra í 
bráðabirgðastjórn Úkraínu, um 
aðgerðir Rússa. „Það var engin 
ástæða fyrir Rússa að ráðast á 
Úkraínu.“

Hann sagðist treysta því að 
Vesturlönd og alþjóðasamfélagið 
allt muni nú standa vörð um 
Úkraínu.

Olexander Túrtsjínov, forseti 
bráðabirgðastjórnarinnar, sagði 
Rússa hins vegar fyrst og fremst 
vera að reyna að vekja ótta og 
óðagot: „Markmiðið er að stöðva 
efnahag Úkraínu og koma á öng-
þveiti,“ sagði Túrtsjínov.

Vladímír Pútín Rússlandsfor-
seti hefur fengið heimild frá rúss-
neska þinginu til að senda herlið 
til Úkraínu.

Bækistöðvar rússneska Svarta-

hafsflotans eru á Krímskaga. 
Meirihluti íbúa Krímskaga er auk 
þess rússneskumælandi. Pútín 
heldur því fram að Rússar hafi 
því fullan rétt til að verja hags-
muni sína á Krímskaga. Þeir hafa 
þegar náð tveimur flugvöllum á 
Krímskaga á sitt vald, ásamt 
þinghúsinu í Simferopol, sem er 
höfuðborg Krímhéraðs.

Vesturlönd hafa brugðist 
ókvæða við þessum aðgerðum 
Rússa.

„Það sem Rússar eru að gera 
núna í Úkraínu ógnar bæði friði 
og öryggi í Evrópu,“ sagði And-
ers Fogh Rasmussen, hinn danski 
framkvæmdastjóri Atlantshafs-
bandalagsins.

Efnt var til neyðarfundar 
Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna 
um helgina þar sem rætt var um 
ástandið í Úkraínu.

John Kerry, utanríkisráðherra 
Bandaríkjamanna, varaði Rússa 
í gær við því að þeir eigi á hættu 
að verða vísað úr G8-klúbbnum, 
samráðsvettvangi átta helstu 
efnahagsstórvelda heims. G8-
ríkin eru Bandaríkin, Bretland, 

Frakkland, Ítalía, Japan, Kanada, 
Rússland og Þýskaland.

„Þetta snýst ekki um austur-
vestur, Bandaríkin og Evrópu á 
móti Rússlandi. Þetta snýst um 
baráttu úkraínsku þjóðarinnar 
gegn harðstjórn,“ skrifaði Kerry 
á Twitter-síðu sína.

Kerry segir jafnframt að vel 

komi til greina að einangra Rússa 
í alþjóðaviðskiptum og jafnvel 
samþykkja refsiaðgerðir á borð 
við eignafrystingu.

Bráðabirgðastjórnin í Úkraínu 
tók við völdum í síðustu viku eftir að 
Viktor Janúkovítsj forseti hrökklað-
ist frá völdum. Hann er nú í útlegð í 
Rússlandi. gudsteinn@frettabladid.is

Rússneski herinn herðir 
óðum tökin á Krímskaga
Forsætisráðherra bráðabirgðastjórnar Úkraínu segir aðgerðir Rússa á Krímskaga jafngilda stríðsyfirlýsingu. Banda-
ríkin hóta því að Rússland verði rekið úr G8-klúbbnum. Rússar halda samt áfram að hreiðra um sig í Úkraínu.

Í KÆNUGARÐI  Að þessu sinni beinast mótmælin gegn Rússum. NORDICPHOTOS/AFP

BORGARMÁL Endurnýjun stórs hluta 
Hverfisgötunnar var fagnað á laug-
ardaginn með skrúðgöngu og ræðu-
höldum. Framkvæmdir hafa staðið 
yfir undanfarna mánuði við að fegra 
götuna og bæta aðgengi.

Jón Gnarr borgarstjóri ávarpaði 
gesti við opnunina og þakkaði meðal 
annars verslunarmönnum við göt-
una fyrir biðlundina meðan á fram-
kvæmdum stóð. Hann sagði endur-
nýjun Hverfisgötunnar ánægjulega 
og að mörgu leyti mætti líkja göt-
unni við pönkara sem nú væri kom-

inn í dragt. Fornbílar óku um götuna 
í tilefni dagsins og Bíó Paradís bauð 
upp á ókeypis Reykjavíkurkvik-
myndahátíð.

Í tilkynningu frá Reykjavík-
urborg er athygli vakin á þeim 
aðgerðum sem stefna að því að 
bæta aðgengi fatlaðra við götuna 
en Arnar Helgi Lárusson, formaður 
Samtaka endurhæfðra mænuskadd-
aðra, sagði í viðtali við DV nýver-
ið að framkvæmdirnar væru „út í 
hött“ og að Hverfisgatan væri „ekki 
hjólastólavæn að neinu leyti“.  - bá

Endurnýjun Hverfisgötunnar var fagnað með pomp og prakt um helgina:

Líkt og pönkari kominn í dragt

ÁFANGANUM FAGNAÐ  Lúðrablástur 
og skemmtikraftar settu svip á götuna.
 MYND/REYKJAVÍKURBORG

BRETLAND Vestrænn bjartmávur 
hefur sést við Bretland, skammt 
frá Littlehampton. Hann er und-
irtegund bjartmávs sem líka er 
afar sjaldgæfur á þessum slóðum. 

Vindar sem leikið hafa Breta 
grátt að undanförnu eru taldir 
ástæða þess að fuglarnir sjást 
þar nú. Á ensku nefnast mávarn-
ir Icelandic Gull og Kumlien‘s 
Gull. 

Bjartmávur hefur hér vetur-
setu en hinn heldur sig að jafnaði 
í grennd við Kanada.  - glp

Íslandstengdir fuglar á ferð:

Mávar fjúka til 
Bretlandseyja

SVÍÞJÓÐ Frá því að samvinna 
sænskra stofnana gegn skipulagðri 
glæpastarfsemi var aukin fyrir 
sex árum hefur glæpamönnum 
verið gert að greiða um 5,6 millj-
arða sænskra króna (nærri 100 
milljarða króna). Skatturinn hefur 
þó ekki allur verið greiddur.

Við húsleit í íbúð í Malmö í fyrra 
fann lögreglan jafnvirði 50 millj-
óna íslenskra króna í seðlum á sal-
erni. Peningarnir tilheyrðu fíkni-
efnasala sem hefur verið dæmdur í 
fimm ára fangelsi. - ibs

Átak gegn glæpamönnum:

Gert að greiða 
100 milljarða

REYKJAVÍKURBORG Fornrit Íslend-
inga gætu orðið til sýnis í fundar-
sal borgarstjórnar Reykjavíkur 
í sumar nái tillaga sjálfstæðis-
manna fram að ganga.

„Fyrirsjáanlega er enn langt 
í að varanleg sýningaraðstaða 
verði byggð yfir fornritin. Fjöl-
margir, bæði erlendir ferðamenn 
og Íslendingar, hafa bent á að 
merkasti fjársjóður í eigu þjóðar-
innar er hvergi sýnilegur,“ segir 
í tillögu sjálfstæðismanna sem 
minna á að Reykjavík er bók-
menntaborg UNESCO. Þeir vilja 
að borgin bjóði borgarstjórnar-
salinn endurgjaldslaust undir 
sumarsýningu á handritunum þá 
mánuði sem borgarstjórnarfund-
ir falla niður. - gar

Tillaga sjálfstæðismanna:

Fornritin í sal 
borgarstjórnar

BORGARSTJÓRNARSALURINN  Örugg-
ur og upplýstur salur, segja sjálfstæðis-
menn.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

Þú finnur „Kia Motors Ísland“ 
á Facebook

KÍNA, AP Stjórnvöld í Kína segja 
árás þar sem 29 voru drepnir og 
143 slasaðir í lestarstöð í suðurhluta 
Kína á aðfararnótt sunnudags vera 
verk aðskilnaðarsinna úr vestasta 
hluta landsins. 

Fjórir árásarmanna féllu fyrir 
kúlum lögreglumanna og einn náð-
ist, að sögn kínversku ríkisfrétta-
stofunnar. Árásarmennirnir, sem 
voru svartklæddir, voru hins vegar 
tíu talsins og er því fimm enn leitað. 
Hópurinn kom inn á lestarstöðina 
og réðst að því er virðist að tilefnis-

lausu á alla sem á vegi þeirra urðu.
Kínverska sjónvarpsstöðin CCTV 

segir tvær konur hafa verið í hópi 
árásarmanna, önnur sé í haldi lög-
reglu, en hin hafi látið lífið. Vegna 
þess hve árásin var  skipulögð gera 
kínversk lögregluyfirvöld ráð fyrir 
að um hryðjuverk hafi verið að 
ræða. Fjölmiðlar í Kína segja árás-
ina vera „kínverskan ellefta sept-
ember“.

Fólkið er talið vera frá Uighura 
en héraðið hefur lengi barist fyrir 
sjálfstæði frá Kína. - óká

EFTIR ÓDÆÐIÐ  Lögreglumenn tala saman við lestarstöðina í Kunming þar sem safnað 
hefur verið þeim farangri fórnarlamba sem ekki hefur enn verið vitjað. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Stjórnvöld segja árásarmennina tíu vera aðskilnaðarsinna úr vestasta hluta landsins:

Þrjátíu og þrír látnir eftir hnífaárás í Kína

SJÁVARÚTVEGUR Vorrall Hafrann-
sóknastofnunar hófst fyrir helgi 
og stendur næstu fjórar vikur. 
Helstu markmið eru að fylgjast 
með breytingum á stofnstærðum, 
aldurssamsetningu, fæðu, ástandi 
og útbreiðslu helstu fisktegunda 
við landið, og hitastigi sjávar. 

Fjögur skip taka þátt; togararn-
ir Ljósafell SU og Jón Vídalín VE 
og rannsóknaskipin Árni Friðriks-
son og Bjarni Sæmundsson.  - hg

Fjögur skip taka þátt í ár: 

Þrítugasta vor-
rall Hafró hafið

HAFRÓ  Rannsóknaskipið Bjarni 
Sæmundsson tekur þátt í vorrallinu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR 

FÉLAGSMÁL Guðbjörn Magnússon 
var heiðraður af heilbrigðisráð-
herra í gær en hann hefur gefið 
blóð oftar en nokkur annar Íslend-
ingur, alls 175 
sinnum.

Í tilkynn-
ingu heilbrigðis-
ráðuneytisins 
segir að Guð-
björn hafi hlotið 
viðurkenningar-
skjal fyrir ómet-
anlegt framlag í 
þágu íslenskrar 
heilbrigðisþjón-
ustu. Guðbjörn tók við skjalinu af 
heilbrigðisráðherra og formanni 
Blóðgjafafélags Íslands.

Einnig kemur fram að lauslega 
reiknað megi gera ráð fyrir að 
Guðbjörn hafi samtals gefið þyngd 
sína í blóði í gegnum árin.  - bá

Heiðraður af ráðherra í gær:

Íslandsmethafi 
í blóðgjöfum

GUÐBJÖRN 
MAGNÚSSON

LÖGREGLUMÁL
Fullir til trafala
Að sögn lögreglu á höfuðborgarsvæðinu 
var á aðfaranótt sunnudags nokkur erill 
vegna ónæðis frá ölvuðu fólki. Handtaka 
þurfti drukkinn mann sem sætti sig ekki 
við veisluleysi í efri byggðum borgarinn-
ar þar sem hvorki húsráðandi né barn 
hans könnuðust við manninn. Þá var 
lögreglu tilkynnt um innbrot í sumar-
bústað, en húsráðandi var sofandi þar 
inni þegar þjófarnir komu inn.

Hugað að bifreiðum
Um helgina var líka nokkuð um að 
lögregla á höfuðborgarsvæðinu þyrfti 
að taka skráningarmerki af bifreiðum 
vegna þess að þær væru óskoðaðar eða 
ótryggðar. „Þrátt fyrir að góður frestur 
sé gefinn til að ganga frá þeim málum 
er alltaf nokkuð um að fólk geri það 
ekki,“ segir í tilkynningu lögreglu.
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Ólafur Þ. 
Stephensen
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Nóttin var dimm og ég bylti mér í tjald-
inu, dýnulaus á grjótharðri mold. Tungl-
ið vakti yfir mér þar sem ég lá innan 
girðingarinnar í miðstöð Sameinuðu 
þjóðanna í Juba í Suður-Súdan. Hafði 
fengið að tjalda þar á ferðalagi um svæð-
ið sem blaðamaður eftir að friðarsamn-
ingarnir voru undirritaðir.

Níu árum síðar: Mér berast stöðu-
skýrslur frá Suður-Súdan. Fólk streymir 
að miðstöðinni og tjöld spretta upp. Nú 
vinn ég hjá UNICEF, Barnahjálp Sam-
einuðu þjóðanna, og þar á bæ hringja 
allar viðvörunarbjöllur. Fleiri en 400.000 
börn hafa flúið eftir að stríðsátök brut-
ust út. 

Örvæntingarfull börn og fjölskyldur 
leita öryggis innan veggja miðstöðvar 
Sameinuðu þjóðanna. Nema að núna er 
ekki eitt tjald í garðinum heldur hafast 
meira en 20.000 manns þar við. Ég skil 
ekki hvernig fólkið kemst fyrir.

Fyrst fer ég að grenja. Síðan fæ ég 
sent kort að utan sem sýnir viðbrögð 
UNICEF. Við sjáum um hreint vatn fyrir 
flóttafólkið, bæði í þessari miðstöð og 
öðrum úti um landið. Höfum með stuðn-
ingi heimsforeldra UNICEF m.a. komið 
upp hreinlætisaðstöðu og veitt lífsnauð-
synlegar bólusetningar gegn farsóttum. 

Og nú er verið að færa girðingarnar til 
og stækka svæðið. Það er gott að vita að 
verið sé að hjálpa.

Flóttamannabúðir í Grindavík
Mánuði síðar: UNICEF á Íslandi stendur 
fyrir átaki til að vekja athygli á ömurleg-
um aðstæðum flóttabarna víða um heim 
– barna eins og þeirra sem nú hafast við í 
tjöldum í Suður-Súdan. Hugmyndin er að 
spegla aðstæður þeirra hingað heim og 
gefa fólki færi á að styðja baráttu UNI-
CEF fyrir börn á flótta. 

Íslenska auglýsingastofan og True 
North hafa gefið UNICEF auglýsingu 
sem sýnir börn hér á landi á flótta. Til að 
skapa réttar aðstæður settu sjálfboða-
liðar flóttamannabúðir upp við Grinda-
vík. Börnin gátu farið heim að sofa eftir 
tökurnar. Sem betur fer. Þurftu ekki 
að liggja berskjölduð í þunnum tjöldum 
í næturmyrkrinu, háð utanaðkomandi 
aðstoð. 

Það skiptir ekki máli hvort um er að 
ræða börn hér á landi, í Suður-Súdan, 
Sýrlandi eða annars staðar. Börn á flótta 
þurfa öryggi og skjól, rétt eins og öll 
önnur börn. Sameiginlegt verkefni okkar 
er að gæta þeirra – og það er sannarlega 
hægt að hjálpa. 

Juba

Bókaðu núna á baendaferdir.is
Sími 570 2790 | bokun@baendaferdir.is | Síðumúla 2, 108 RVK

Komdu á útivistarkynningu
mánudaginn, 3. mars kl. 20.00

hjá Bændaferðum í Síðumúla 2, 2. hæð.
Allir hjartanlega velkomnir!

FLÓTTAMENN

Sigríður Víðis 
Jónsdóttir
upplýsingafulltrúi 
UNICEF á Íslandi

E
ngum sem var staddur á átta þúsund manna mótmæla-
fundi á Austurvelli á laugardaginn gat dulizt hvílíkur 
hugur var í fólkinu sem þar var saman komið eða hversu 
mikill þungi er í kröfunni um að ríkisstjórnin dragi til 
baka tillögu sína um að slíta aðildarviðræðunum við 

Evrópusambandið og efni í staðinn til þjóðaratkvæðagreiðslu.
Sá þungi kemur líka fram í 

því að nú hafa hátt í 44 þúsund 
manns, yfir átján prósent 
kjósenda, léð sömu kröfu undir-
skrift sína. Tæplega 82% kjós-
enda sögðust í skoðanakönnun 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2 vilja 
þjóðaratkvæðagreiðslu um málið.

Stjórnarflokkarnir komast 
einfaldlega ekki frá þeim loforðum sem þeir gáfu fyrir kosningar 
og voru hugsuð til að fæla ekki frá flokkunum kjósendur sem vildu 
klára aðildarviðræðurnar. Þeir eiga engan annan kost en að halda 
atkvæðagreiðslu um það hvort vilji er til að slíta aðildarviðræð-
unum eða ljúka þeim.

Það er dálítið merkilegt að jafnvel stjórnarþingmenn sem eru 
komnir að þeirri niðurstöðu að það verði að hlusta á fólkið og leita 
að sátt, eins og til dæmis Karl Garðarsson og Elín Hirst, eru ennþá 
fastir í rökvillu Bjarna Benediktssonar um „ómöguleikann“; að það 
sé ekki hægt að ætlast til þess af þessari ríkisstjórn að hún klári 
aðildarsamning við ESB.

Ef stjórnmálamönnunum er alvara þegar þeir tala um að það eigi 
að setja fleiri stór mál í þjóðaratkvæðagreiðslu, geta þeir ekki látið 
svona. Þegar Illugi Gunnarsson, núverandi menntamálaráðherra, 
ítrekaði loforðið um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna 
fyrir kosningar, bætti hann við: „Ef það er þannig að þjóðin segi já 
við því þá eru allir menn og allir flokkar bundnir af þeirri niður-
stöðu.“ Það er rétt – þannig verður það að sjálfsögðu að vera. 

Ef ríkisstjórnin treystir sér engu að síður ekki til að framkvæma 
þjóðarviljann, verður hún að fara frá og boða til kosninga. Í þeim 
kosningum er sennilegt að flokkakerfið tæki talsverðum breyting-
um, þannig að kostur væri á að mynda stjórn sem væri reiðubúin að 
ljúka aðildarviðræðunum.

Viðbrögð almennings sýna að stjórnarflokkarnir hafa ekkert 
umboð til að svíkja kosningaloforð sín. Og raunar hefur stjórnar-
andstaðan heldur ekkert umboð til að semja um einhverjar mála-
miðlanir á borð við þá sem felst í tillögu Vinstri grænna um að 
setja aðildarviðræður á ís út kjörtímabilið. Kosningaloforðið fól í 
sér málamiðlun og væri fráleitt að ætla að búa til einhverja mála-
miðlun við þá málamiðlun.

Stjórnarflokkarnir geta ekki heldur bjargað sér út úr málinu 
með hugmynd Gunnars Braga Sveinssonar, Illuga Gunnarssonar og 
fleiri, að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild að Evrópusam-
bandinu. Það er einfaldlega svo fáránlegt að kjósa um aðild að ESB 
án aðildarsamnings, að almenningur mun aldrei láta bjóða sér það.

Í vörn stjórnarflokkanna heyrist að fyrri stjórnir hafi oft skellt 
skollaeyrum við kröfum um þjóðaratkvæðagreiðslur, til dæmis um 
Icesave, umsókn um aðild að ESB, kvótann og hitt og þetta fleira. 
Það er rétt. En það hefur aldrei áður gerzt í íslenzkri pólitík að 
tveir flokkar lofi fyrir kosningar að halda þjóðaratkvæðagreiðslu 
um stórt mál, fari svo saman í stjórn og hafi þannig enga afsökun 
fyrir að svíkja loforðið.

Þetta er einfalt: Þau lofuðu þessu, þau verða að standa við það.

Almenningur vill að staðið verði við loforðin:

Skýr krafa um 
þjóðaratkvæði

Frekjupungapólitík
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, fyrr-
verandi varaformaður Sjálfstæðisflokks-
ins og yfirlýstur stuðningsmaður aðildar 
Íslands að Evrópusambandinu, talaði 
nokkuð tæpitungulaust um stöðu flokks 
síns í þættinum Sunnudagsmorgni á 
RÚV í gær. Hún sagðist skynja að fólk 
vildi ekki að harðlínumenn yfirtækju 
flokkinn eða að svartstakkar 
ættu meira í honum en aðrir 
flokksmenn. Þorgerður sagðist 
trúa því að forysta flokksins 
myndi bregðast rétt við þeim 
hörðu viðbrögðum sem 
tillaga framsóknar-
manna um að draga 
aðildarumsókn til 
baka án þjóðarat-
kvæðagreiðslu hefði 
vakið. Þorgerður 

taldi að hluta af fylgistapi Sjálfstæðis-
flokksins mætti rekja til þess að frjáls-
lynda fólkið væri að yfirgefa flokkinn 
vegna afstöðu þessara harðlínumanna 
og sagði að fólk vildi ekki lengur þessa 
frekjupungapólitík. Styrmir Gunnarsson, 
fyrrverandi ritstjóri Morgunblaðsins, var 
einmitt að velta fyrir sér ástæðu fylgi-
shruns Sjálfstæðisflokksins á dögunum, 
sér í lagi meðal ungs fólks. Það 
skyldi þó ekki vera að Þorgerður 
hafi svarað þessum vangaveltum 
hans rétt í gær? 

Samráð við hagsmunaaðila
Sigurður Ingi Jóhannsson 
sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðherra hefur boðað nýtt 
frumvarp á næstu vikum 
um stjórnun fiskveiða 
þar sem sérstakur skattur 

verður lagður á hagnað sjávarútvegs-
fyrirtækja. Málaflokkurinn hefur verið 
deiluefni milli flokka síðan elstu menn 
muna en ráðherrann hefur sagst hafa 
haft samráð við hagsmunaaðila og 
vonast eftir víðtækri sátt. Ráðherrann 
hefur áður sýnt að hann getur verið 
maður sátta, eins og sást á dögunum 
í þinginu í tengslum við náttúru-

verndarlögin. Vonandi tekst honum 
hið sama í þessu máli. Nýskipaður 
starfshópur hans um tollamál, 
þar sem enginn fulltrúi neytenda 

á sæti, en fulltrúar Mjólkur-
samtölunnar, Kaupfélags 
Skagfirðinga og Bænda-
samtakanna meðal annarra 
fengu þó sín sæti, gefur ekki 
tilefni til mikillar bjartsýni í 
sjávarútvegsmálunum. 
  fanney@frettabladid.is
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Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur Aftur og aftur hendir það 

hálærða menn að fara 
með sömu lygatugguna 
um að bændur hafi riðið 
til Reykjavíkur 1905 til að 
mótmæla símanum, já sím-
anum. Hið sanna er að þeir 
vildu loftskeytasamand 
við Ísland í stað ritsíma-
sambands um sæstreng. 
Gemsinn er nú nefndur 
til gamans sem skilgetið 
afkvæmi þess þráðlausa. En um 
ritsímann og sæstrenginn og hins 
vegar loftskeytasambandið stóðu 
pólitískar deilur og snerust þær 
um hvort ekki bæri fremur að fara 
í þráðlaust samband eða loftskeyta-
samband. 

Fyrir þessum pólitísku hreyf-
ingum fóru tveir af glæsilegustu 
mönnum Íslandssögunnar, annars 
vegar Hannes Hafstein, ráðherra 
og skáld. Hann var sæstrengsmað-
ur. Hins vegar Einar Benediktsson, 
skáld og athafnamaður. Hann vildi 
loftskeytasamband og var sjálfur 
með umboð og einkaleyfi Marconi-
félagsins á Norðurlöndunum.

Um hvað var deilt 1905?
Nú hendir þetta slys Bolla Héðins-
son, ágætan mann, að tengja síma-
deiluna 1905 inn í þá umræðu að 
núverandi ríkisstjórn hefur ákveð-
ið að koma hreint fram við Bruss-
el og draga aðlögunina að ESB til 
baka og fylgja þar með eftir hálfn-
uðu verki fyrri ríkisstjórnar sem 
hafði lagt viðræðurnar í frost af 
því að þær voru að stranda á stóru 
málunum um landbúnað og sjáv-
arútveg, ekki síst landhelginni. 
Spyrjið bara þá Steingrím J. Sig-
fússon og Ögmund Jónasson um 
staðreyndir málsins. 

Bolli verður að lesa betur heima, 
hann getur farið í bæði ævisögu 
Einars Benediktssonar eftir Guð-

jón Friðriksson eða Öldina 
okkar eða Söguþræði Sím-
ans og Sögu Símans í 100 
ár. En þar segir frá Reykja-
víkurreið bænda 1905 og 
virðist hún vera liður í 
mjög pólitískum átökum á 
Íslandi þá. 

Tillögur bændafundar-
ins snerust um tvö stór 
pólitísk mál. Í fyrsta lagi 
ályktaði fundurinn um 

þann „stjórnarfarslega voða, sem 
sjálfstjórn hinnar íslensku þjóðar 
stafar af því, að forsætisráðherra 
Dana undirskrifi skipunarbréf 
Íslandsráðherra“. Í öðru lagi skor-
ar „Bændafundurinn á Alþingi 
mjög alvarlega að hafna algerlega 
ritsímasamningi þeim, er ráðherra 
Íslands gerði sl. haust við stóra 
norræna símafélagið. Jafnframt 
skorar fundurinn á þing og stjórn 
að sinna tilboðum loftskeyta-
félaga um loftskeytasamband milli 
Íslands og útlanda og innan lands 
eða fresta málinu að öðrum kosti“.    

Hverjir voru í liði bænda?                                                                               
Þessir bændur voru ekki að mót-
mæla síma, þeir voru að mæla með 
nýjustu tækni og töluðu fyrir loft-
skeytasambandi við útlönd. Í hópi 
þessara bænda voru fyrirliðarnir 
ekki neinir afturhaldsmenn, þar 
fór sjálfur Einar Benediktsson, 
skáld og sýslumaður Rangæinga 
fyrir liði. Nú spyr ég þig Bolli og 
alla þá sem þekkja sögu Einars 
Benediktssonar en hann stóð að 
þessari hópreið: Hver trúir þeirri 
vitleysu að hann, framsæknasti 
Íslendingurinn í upphafi síðustu 
aldar, heimsborgari og mestur 
framfaramaður landsins, hafi bar-
ist gegn símanum, ég spyr? 

Einar var langt á undan samtím-
anum, búinn að hanna rafvæðingu 
landsins fyrir fyrri heimsstyrjöld, 

sá alls staðar tækifæri, vildi selja 
norðurljósin sem gert er nú eitt 
hundrað árum síðar. Hver trúir 
að hann hafi barist gegn síma-
sambandi eða samskiptum við 
umheiminn? En Einar var á heima-
velli hvar sem hann kom á mann-
fagnaði erlendis, viðskiftajöfur 
Íslands. Það voru heldur engir 
aukvisar í hans liði. Þar má nefna 
þá Björn Jónsson, síðar ráðherra, 
Valtý Guðmundsson, alþingismann 
og ritstjóra, og Eyjólf Guðmunds-
son, landshöfðingja í Hvammi, 
Gest Einarsson á Hæli, Þorstein 
Thorarensen á Móeiðarhvoli og 
séra Jens Pálsson í Görðum.

Frumburður landsins
Að lokum þakkaði Guðmundur 
Finnbogason, mestur menntamað-
ur þá, bændum skörungsskapinn 
að sýna, að þeir vildu ekki selja 
frumburðarrétt sinn eins og Esaú 
forðum. Bændurnir 1905 voru í 
sömu hugleiðingum og fólkið sem 
nú stendur á Austurvelli. Þeir 
komu til að mótmæla stjórnvöld-
um. Deilan nú snýst kannski enn 
frekar um frumburðarrétt okkar 
og landsins. Og hverjir ráði lífi og 
lögum, auðlindum og ákvörðun-
um Íslendinga í framtíðinni. En í 
þeim efnum voru þeir samherjar, 
Hannes Hafstein og Einar Bene-
diktsson. Þeir vildu frelsi landsins, 
fjárfestingu og framfarir. Eins og 
ég trúi reyndar að allir Íslending-
ar vilji hvar sem þeir standa í Evr-
ópusambandsmálinu. Bændurnir 
1905 voru á undan í hugsuninni en 
ekki afturhaldsmenn.

Bændur vildu síma 1905, 
„þeir vildu gemsann“
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➜ Bændurnir 1905 voru 
í sömu hugleiðingum og 
fólkið sem nú stendur á 
Austurvelli. Þeir komu til að 
mótmæla stjórnvöldum.

Ómöguleiki = að vilja ekki standa 
við orð sín.

Þar til fyrir skemmstu vissum 
við ekki að þetta orð væri til í 
málinu: „ómöguleiki“. Við héldum 
að í íslensku væri bara til orðið 
orðið „möguleiki“; fallegt orð og 
hlaðið jákvæðni, vísar á fram-
tíðina og framtak okkar, vísar til 
alls þess sem er gerlegt, vísar á 
lausnir. Orðið „möguleiki“ opnar 
hugsunina og veruleikann. Það 
vísar okkur á víðátturnar – og 
eitt af því sem vekur með okkur 
ættjarðarást er rýmiskennd 
okkar; tilfinningin fyrir víð-
áttunum hér í öllu þessu flæmi 
innan um þetta fáa fólk. 

Land möguleikanna varð á 
einni svipstundu land ómöguleik-
ans. Og samt eru hér óþrjótandi 
möguleikar – málin eru svo fjarri 
því að vera útrædd. „Ísland, þú 
ert sem órættur draumur“, sagði 
Hannes Hafstein í ljóðinu Land-
sýn – og reyndar skrifaði hann 
móður sinni líka: „Ég skal aldrei 
leggja minn skerf til að ala upp í 
Íslendingum þjóðernishrokann, 
montið yfir forfeðrunum og ein-
angrunarheimskuna.“

Möguleikarnir
Órættur draumur. Land mögu-
leikanna. Og möguleikarnir fel-
ast í tilfinningu fyrir ósnortinni 
náttúru, hreinleika, víðáttu. Oln-
bogarými. Möguleikarnir felast í 
því að nýta gjafir landsins á hug-
kvæman og fallegan hátt; þeir 
felast í því að virkja mannauðinn 
í landinu, vit, þekkingu, mennt-
un, hátækni og lágtækni en ekki 
fleiri skurðgröfur. Þeir felast 
í því að skapa víða um land góð 
samfélög þar sem lýðræði er haft 
í heiðri og fólk kemst að sameig-
inlegri niðurstöðu um æskilega 
skipan og kýs fulltrúa sína til að 
framfylgja þeim ákvörðunum.

Meðal þess sem staðið hefur 
mannlífi fyrir þrifum víða um 
land er hvernig auður hefur safn-
ast á fáar hendur svo að heilu 
byggðarlögin eiga allt sitt undir 
dyntum einstakra manna, sem 
líta á þau nánast sem furstadæmi 
sín og íbúana sem nokkurs konar 
þegna. Fjármagnsskortur hefur 
valdið erfiðleikum við að byggja 
innviði samfélaga: sómasam-
lega heilbrigðisþjónustu þar sem 
konur fá til dæmis að fæða börn 
sín í heimabyggð, sorphirðu og 
lágmarks mengunarvarnir, fjöl-
breytt atvinnulíf.

Um þetta stendur baráttan 
meðal annars. Að fá bolmagn og 
olnbogarými til að láta órætta 
drauma rætast. Aðild að Evrópu-
sambandinu opnar hinum dreifðu 
byggðum leið að alls konar sjóðum, 
vissulega, en ekki bara það, held-
ur líka leið að nýjum hugsunar-
hætti, þankagangi, fagmennsku, 
vinnubrögðum og samskiptum við 
stærra svæði en áður. Styrkir Evr-
ópusambandsins til að skjóta fleiri 
stoðum undir atvinnulíf í byggðum 
sem standa höllum fæti gera það 
að verkum að heimamenn víða um 
héruð eru ekki jafn upp á velvild 
útgerðarmannsins komnir og nú 

er: það er hugsanlega hægt að fara 
að stað með einhvern smáiðnað án 
þess að þurfa að rella í útgerðar-
manninum að fjárfesta í því, og 
þurfa svo að kjósa, sitja og standa, 
eins og hann segir manni það sem 
eftir er.

Ómöguleikarnir
Eða kannski er þetta allt tómur 
ómöguleiki og kannski er Ísland 
ekki lengur órættur draumur. 
Kannski er langt síðan við hrukk-
um upp með andfælum. Við skul-
um vona ekki: þetta er eiginlega 
það fallegasta í íslenskri hugsun: 
að koma á einhvern stað og fara 
óðara að sjá fyrir sér alla mögu-
leikana – þúsund hugmyndir 
hrannast upp, hver annarri vit-
lausari jafnvel eða snjallari, og 
svo er bara að láta hendur standa 
fram úr ermum, fylla þannig 
daga sína af þarfri athöfn, láta 
drauma rætast. Þessi sérstaka 
íslenska tilfinning fyrir rými 
sem vaknar af víðáttunni – þessi 
tröllatrú á að manni sé allt fært, 
sýni maður útsjónarsemi. Land 
möguleikanna.

Það er óskemmtilegt hlutskipti 
fyrir ungan og vaskan stjórn-
málamann eins og Bjarni Bene-
diktsson virðist hafa alla burði til 
að geta orðið, að vera maðurinn 
sem innleiddi orðið „ómöguleiki“ 
í íslenska stjórnmálaumræðu. 
Þetta er hans „maybe I should 
have“, og mun fylgja honum, 
nema hann taki nú á honum stóra 
sínum og hætti að leggja eyrun 
við hvísli foringja læmingjadeild-
ar Sjálfstæðisflokksins.

Þessi ríkisstjórn ber þess 
merki að þar situr ungt og óreynt 
fólk og leggur eyrun við ráðum 
vondra ráðgjafa. Vanþekking er 
ekki endilega slæm, stafi hún ein-
vörðungu af skorti á upplýsing-
um; verra er þegar hún er iðkuð 
og ræktuð af staðfestu.

Margir brostu að því þegar 
Gunnari Braga utanríkisráð-
herra varð fótaskortur á tung-
unni í umræðum á alþingi við 
að reyna að bera fram nafnið á 
fyrrum sovétlýðveldi í Mið-Asíu, 
Kasakstan, og bætti svo um betur 
með því að tauta eitthvað um að 
þau væru öll eins, þessi rúss-
nesku nöfn. 

Öllum getur orðið á, og kannski 
var gert alltof mikið úr þessu. 
Eiginlega er hitt öllu ískyggilegri 
tilhugsun: þegar Gunnar Bragi 
verður farinn að tala af innsæi 
og innlifun um Rússland og rúss-
nesk málefni – orðinn fullnuma 
hjá hinni nýju helstu vinaþjóð 
Íslendinga. 

Það er órætt martröð.

Hans ómöguleiki

Save the Children á Íslandi

Það er óskemmtilegt 
hlutskipti fyrir ungan 

og vaskan stjórnmálamann 
eins og Bjarni Benedikts-
son virðist hafa alla burði 
til að geta orðið, að vera 
maðurinn sem innleiddi 
orðið „ómöguleiki“ í ís-
lenska stjórnmálaumræðu. 
Þetta er hans „maybe I 
should have“, og mun fylgja 
honum, nema hann taki nú 
á honum stóra sínum.
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Eftir því sem leið á árið 
2013 kom betur og betur 
í ljós að talsvert meiri 
kraftur var í efnahags-
batanum en talið var 
framan af árinu. Kemur 
þetta strax fram í meiri 
hagvexti á fyrrihluta 
ársins 2013, sem var 
2,2% samkvæmt pen-
ingamálum Seðlabanka 
Íslands í nóvember sl. 
Það er þó ekki síður 
batnandi ástand á vinnumark-
aði sem sendir skýr skilaboð um 
að batinn sem hófst með við-

snúningi hagkerfisins 
undir lok ársins 2010 hélt 
áfram. Atvinnuleysi var 
á bilinu 0,5-1 prósentu-
stigi minna að meðal-
tali 2013 en 2012, hlutfall 
starfandi var um 2 pró-
sentustigum hærra og 
heildarvinnustundafjöldi 
er talinn hafa vaxið um 
ein 5,6%. Allt eru þetta 
góðar fréttir svo langt 
sem þær ná. 

Seðlabankinn gerir nú í sinni 
nýjustu spá ráð fyrir að hagvöxt-
ur hafi orðið 3% á árinu 2013, 

sem þýðir að hagvöxtur var að 
meðaltali um 2,4% árin 2011-
2013. Það er þó ekki verra ástand 
en þetta sem fyrrverandi ríkis-
stjórn skilur eftir sig þrátt fyrir 
hrun og hörmulegar aðstæður 
sem hún kom að á öndverðu ári 
2009.

Áætlunin studdi við hagvöxt
Þetta er ágætt að hafa í huga 
þegar hlýtt er á núverandi vald-
hafa sem tala eins og það sé 
fyrst nú og þeim einum að þakka 
að hér séu hlutir að þokast til 
betri vegar. Enginn vafi er á að 

fjárfestingaráætlun fyrri ríkis-
stjórnar sem sett var af stað á 
árinu 2012 á sinn þátt í því að 
meiri þróttur var í hagkerfinu 
á árinu 2013 en ella hefði orðið. 
Þessu gleyma stjórnarliðar í 
barnalegum tilburðum sínum 
til að finna verkum fyrri ríkis-
stjórnar allt til foráttu. 

Að sama skapi eru það mikil 
mistök hjá núverandi ríkisstjórn 
að leggja ekki áfram rækt við og 
hlúa að þeim greinum íslensks 
atvinnulífs sem eiga góða vaxt-
ar- og þróunarmöguleika. Í ár 
verður meira en helmingi minni 

fjármunum varið í uppbyggingu 
innviða ferðaþjónustunnar en 
var árið 2013. Minna fé verður 
veitt til rannsóknar- og þró-
unarstarfsemi og til stuðnings 
skapandi greinum. Sóknaráætl-
unum landshlutanna var því sem 
næst slátrað, menningarsamn-
ingar skertir um 10% og veru-
leg skerðing verður á því fjár-
magni sem Vegagerðin hefur úr 
að spila svo aðeins nokkur dæmi 
séu nefnd. Núverandi ríkisstjórn 
dregur því úr hvetjandi stuðn-
ingi við nýsköpun og uppbygg-
ingu í atvinnulífinu milli ára 
og áherslur hennar í efnahags- 
og ríkisfjármálum hafa í heild 
fremur kælandi áhrif á hagkerf-
ið en hitt. Þetta er áhyggjuefni, 
veldur vonandi ekki teljandi 
bakslagi en mun leiða til þrótt-
minni framvindu en ella hefði 
orðið. 

Ríkisfjármálin voru á réttri leið
Þegar þetta er ritað liggja enn 
ekki fyrir fyrstu tölur um endan-
lega afkomu ríkissjóðs á árinu 
2013. En, þegar virðist ljóst að 
sú dökka mynd sem forkólfar 
ríkisstjórnarflokkanna reyndu 
að blása upp með sérstöku 
úthlaupi í sumarbyrjun, rætist 
sem betur fer ekki. Vissulega 
verður halli á rekstri ríkissjóðs 
talsvert umfram það sem fjárlög 
gerðu upphaflega ráð fyrir, en 
á því ber núverandi ríkisstjórn 
sína ábyrgð að hluta með því að 
falla frá tekjuöflun sem fjár-
lögin gerðu ráð fyrir svo millj-
örðum nemur. Einnig verður 
það væntanlega niðurstaðan, því 
miður, að framlag til Íbúðalána-
sjóðs upp á 4,5 milljarða króna 
verður gjaldfært eða afskrifað 
og kemur því fram sem aukinn 
halli. Engu að síður mun niður-
staðan fela í sér umtalsverðan 
afkomubata milli ára. Halli upp 
á eitthvað í nágrenni við 20 millj-
arða að meðtöldu framlaginu til 
Íbúðalánasjóðs, ef það verður 
niðurstaðan, mun staðfesta að 
ríkisfjármálin voru að komast 
fyrir vind í lok síðasta kjörtíma-
bils. Gleymum því ekki að við 
lögðum af stað í ferðalagið eftir 
hrun með halla af stærðargráð-
unni 170-280 milljarða króna á 
núgildandi verðlagi (árin 2009 
og 2008). 

Vonandi reiðir okkur vel af 
á yfirstandandi ári þannig að 
markmið um hallalausan rík-
isbúskap náist. Það eru þó blikur 
á lofti og margt bendir til að 
ákveðinn hallarekstur færist úr 
bókhaldi ríkissjóðs sjálfs yfir í 
skuldasöfnun einstakra stofnana 
svo sem framhaldsskóla. Einnig 
er áhyggjuefni að tekjugrunn-
ur ríkissjóðs er nokkru veik-
ari en á fyrra ári og loks munar 
um minna en ákveðna óvissu 
um eitt stykki bankaskatt upp á 
38,5 milljarða króna. Því þarf að 
gæta búsins vel.

Vel þarf að gæta búsins
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máltíð.  Goða saltkjöt er sérvalið og framleitt 
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Borðaðu vel á sprengidaginn!
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➜ Halli upp á eitthvað í 
nágrenni við 20 milljarða 
að meðtöldu framlaginu 
til Íbúðalánasjóðs, ef það 
verður niðurstaðan, mun 
staðfesta að ríkisfjármálin 
voru að komast fyrir vind í 
lok síðasta kjörtímabils. 
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Frumvarp um náttúru-
passa verður að öllum lík-
indum lagt fram á vorþingi 
sem nú er hafið. Innheimta 
er áætluð á árinu 2015 en 
framkvæmdin öll virð-
ist vera í lausu lofti. Oft 
höfum við orðið vitni að 
misviturlegum laga- og 
reglugerðarsetningum 
stjórnvalda síðustu ár. 
Nægir að benda á lög og 
reglugerðir um fjárfest-
ingabankastarfsemi sem 
allir landsmenn vita hvern-
ig endaði. Kostnaðarsöm eftir-
litsstofnun mátti sín lítils þrátt 
fyrir góðan vilja í því máli. Lögin 
voru gölluð og eftirlitið eftir því á 
brauðfótum.

Í þessu náttúrupassamáli, á upp-
lýsinga- og tölvuöld, þarf að hugsa 
út fyrir boxið. Í fyrirsögn greinar-
innar er minnst á INTSP. INTSP 
stendur fyrir Iceland natur, tour-
ist and safety pass. Þennan passa 
munu allir erlendir ferðamenn, 
sem heimsækja Ísland, sækja um 
á netinu. Framkvæmdin er ein-
föld og þekkja flestir Íslending-
ar, sem til Bandaríkjanna hafa 
komið, hvernig það ferli er byggt 
upp (ESTA – Electronic System for 
Travel Authorization). Upplýsing-
arnar, sem geta með auðveldum 
hætti verið breytilegar (rafrænt), 
munu færa ferðaþjónustunni í 
landinu mikilvægar upplýsingar 
og verður auðvelt að nálgast við-
komandi ferðamenn með ýmsar 
þær kannanir sem gerðar eru hér 
á landi í gegnum þennan miðil. 
Rafrænt er hægt að sjá hvenær 
sem er hvort viðkomandi hafi slík-
an passa eða ekki. Passinn verður 
tengdur rafrænt viðkomandi vega-
bréfi. Viðurlög eiga að sjálfsögðu 
að vera fjárhagslega íþyngjandi og 
koma skýrt fram í umsóknarferl-
inu. Yfir háannatíma ferðaþjónust-
unnar í landinu er auðvelt og ekki 
kostnaðarsamt að aðilar á vegum 
stjórnvalda sæki helstu ferða-
mannastaði landsins heim og taki 
stikkprufur á dreifingu INTSP-
passans.

Einföld aðgerð
En af hverju INTSP í stað náttúru-
passa? Jú, fyrst og fremst vegna 
þess að þetta er einföld aðgerð. 
Hún er auðveld í eftirliti og mun 
skila verulegum fjárhæðum strax. 
Einnig má benda á það að slík raf-
ræn innheimta snertir hvorki né 
íþyngir fyrirtækjum sem starfa 
við ferðamennsku hér á landi. 

Hugmynd INTSP gerir 
einnig ráð fyrir umbun 
fyrir útköll björgunar-
sveita landsins og Land-
helgisgæslunnar. Pass-
inn verður þannig hluti af 
öryggisþætti ferðamála í 
landinu. 

Hingað sóttu landið, á 
síðasta ári, um 1.100.000 
erlendir gestir. Það gefur 
með 80% nýtingu og 3.000 
króna gjaldi rúma 2,5 
milljarða (2,640.000.000) 
á einu ári. Þessari fjárhæð 

er hægt að skipta upp t.d. þannig 

að 20% (528.000.000) fari í fram-
kvæmd passans og umsýslu honum 
tengda, 10%  (264.000.000) fari í 
rannsóknir á ferðaþjónustunni í 
landinu, 10% (264.000.000) fari 
til björgunarsveitanna og Land-
helgisgæslunnar eftir ákveðnu 
kerfi er tengist útköllum og 60% 
(1.584.000.000) til ferðamanna-
staða eftir sjóðsreglum þar um.

Það er ekki spurning að hug-
myndir stjórnvalda um náttúru-
passa eru á villigötum. Rafræn 
innheimta eins og hér hefur verið 
lýst í grófum dráttum er framtíð-
in. Við þurfum ekki að finna upp 

hjólið (ESTA). Kjörnir fulltrúar á 
þingi í ríkri samvinnu við ferða-
þjónustuna í landinu þurfa að 
gyrða sig í brók og hrinda slíku 
þjóðþrifamáli í framkvæmd strax. 
Ýtum náttúrupassahugmyndinni, 
eins hún liggur fyrir þinginu í dag, 
út af borðinu. Innleiðum frekar 
INTSP, rafrænan passa með mikla 
möguleika til góðra verka fyrir 
ferðaþjónustuna í landinu. Passa 
sem mun færa fjölmörgum ferða-
mannastöðum möguleika á öflugri 
uppbyggingu og styrkja öryggis-
þætti tengda ferðamennsku hér á 
landi svo um munar.

INTSP í stað náttúrupassa!
FERÐA-
ÞJÓNUSTA

Hans 
Kristjánsson
ferðamála-
fræðingur

➜ INTSP stendur fyrir Ice-
land natur, tourist and safety 
pass. Þennan passa munu 
allir erlendir ferðamenn, 
sem heimsækja Ísland, sækja 
um á netinu. Framkvæmdin 
er einföld og þekkja fl estir 
Íslendingar, sem til Banda-
ríkjanna hafa komið, hvern-
ig það ferli er byggt upp 
(ESTA – Electronic System for 
Travel Authorization).

AF NETINU
Moskvuvaldið

Pútín vill fá að ráða því 
hvernig stjórnarfar er 
í ríkjunum í kringum 
Rússland. Hann kærir 
sig ekki um að hafa 
vestrænt lýðræði og 

ráðamenn sem vilja færast nær 
Evrópu á áhrifasvæði sínu. Menn 
eins og Janúkovits, sem nú hefur 
verið settur af í Úkraínu, eru honum 
að skapi, spilltir og lítilþægir […] Á 
þessum tíma er algjörlega fráleitt 
að Íslendingar, sem eru vestræn 
lýðræðisþjóð, færi sig nær Rússum. 
http://eyjan.pressan.is/silfuregils
Egill Helgason

Lítið fyrir fólkið
Ríkisstjórnin getur 
hugsanlega samið við 
stjórnarandstöðuna 
eða hluta hennar um 
tillögu Vinstri grænna 
um aðildarviðræður á 

ís. Kann að leiða til aukins friðar 
innandyra í Alþingishúsinu. Gerir 
hins vegar lítið fyrir fólkið úti 
á Austurvelli, fólkið í skoðana-
könnunum, fólkið í áskorunum 
á netinu. Það vill fá að greiða 
atkvæði um framhald viðræðna 
hér og nú.
http://www.jonas.is/
Jónas Kristjánsson
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Málefni barna sem eru 
með einum eða öðrum 
hætti að stofna heilsu sinni 
og þroska í hættu hefur 
verið til umfjöllunar í fjöl-
miðlum að undanförnu. 
Þar hafa ýmsir aðilar stig-
ið fram og bent á að skipu-
lagsskortur á þessu sviði 
skaðar börn og fjölskyld-
ur þeirra. Hvað þarf til 
að hlustað sé á fagfólk og 
tekið mið af sérfræðiþekk-
ingu þess við skipulag þjónustu?

Yfirlæknar BUGL (Barna- og 
unglingageðdeildar) hafa ítrek-
að bent á að huga þurfi betur að 
grunnþjónustu í nærumhverfi 
fólks og efla fræðslu, og forvarn-
ir til þeirra sem eru í áhættuhópi. 
Framkvæmdastjóri Barnavernd-
ar Reykjavíkur hefur jafnframt 
ítrekað mikilvægi aukinnar sam-
vinnu milli stofnana og samráðs 
varðandi þjónustu við börn og fjöl-
skyldur. Haldnir hafa verið fundir 
með ráðherrum í gegnum tíðina og 
skrifaðar skýrslur þar sem fram 
kemur að efla þurfi heilsugæsl-
una sem grunnþjónustu. Þar þurfi 
í auknu mæli að vera þverfaglegt 
samstarf og meðferðarteymi svo 
létta megi álagi á bæði BUGL og 
barnavernd. Stefna stjórnvalda 
hefur lengi verið að efla heilsu-
gæsluna en það hefur ekki verið 
stigið það skref sem nauðsynlegt 
er til að heilsugæslan sé í stakk 
búin að veita börnum í áhættu-
hópum og fjölskyldum þeirra við-
eigandi þjónustu. 

Samkvæmt núgildandi heil-
brigðislögum nr. 40/2007 kemur 
fram að allir landsmenn skuli eiga 
kost á fullkomnustu heilbrigðis-
þjónustu sem á hverjum tíma eru 

tök á að veita til vernd-
ar andlegu, líkamlegu 
og félagslegu heilbrigði. 
Í lögunum er þess jafn-
framt getið að heilsugæsl-
an skuli að öllu jöfnu vera 
fyrsti viðkomustaður sjúk-
linga. Rannsóknir benda 
til þess að um 35-45% 
þeirra sem leita til heilsu-
gæslunnar séu með heilsu-
farsvanda af sálfélagsleg-
um toga. Jafnframt sýnir 

reynslan að þeir sem illa eru 
staddir félags- og fjárhagslega 
glíma einnig oft við heilsufars-
legan vanda. Skýra stefnu skort-
ir hins vegar um hvernig heilsu-
gæslan tekur á móti, greinir og 
meðhöndlar umkvartanir af and-
legum og félagslegum toga hvort 
sem um er að ræða börn eða full-
orðna. Þeir sem mest þurfa á sam-
felldri, markvissri og fjölbreyttri 
þjónustu að halda lenda oft á milli 
kerfa, s.s. hópar er falla undir sér-
lög um aldraða, fatlaða, félagsþjón-
ustu sveitarfélaga og barnavernd. 

Þverfagleg fjölskylduþjónusta
Við höfum dæmi þess hér á landi 
þar sem vel hefur tekist til í heilsu-
gæslunni. Á heilsugæslunni á Akur-
eyri hefur verið rekin þverfagleg 
fjölskylduþjónusta í tæp 30 ár og 
hlotið m.a viðurkenningu WHO 
fyrir sitt vinnulag. Nýleg rann-
sókn undirritaðrar sýnir að mark-
tækur munur er á upplifun foreldra 
sem búa annars vegar á Akureyri 
og hins vegar í Hafnarfirði með 
tilliti til sálfélagslegrar þjónustu. 
Akureyri kemur mun betur út í 
öllum mælingum og einn skýring-
arþátturinn er betra skipulag nær-
þjónustunnar, betra aðgengi að fjöl-

skylduþjónustu innan heilsugæslu 
og markvisst verið unnið að auknu 
samstarfi allra þjónustustofnana 
sem koma að málefnum barna og 
fjölskyldna. Annað dæmi er Heilsu-
gæsla Grafarvogs en bæði innlend-
ir og erlendir sérfræðingar hafa 
til margra ára mælt með að komið 
verði á laggirnar þverfaglegum 
meðferðarteymum barna á fleiri 
heilsugæslustöðvum á landsvísu. 
Talið er að 12-15% barna og ung-
linga glími við vægar geðraskanir 
og um 2-5% við alvarlega hegðun-
ar- eða geðröskun. 

Árið 2013 var hins vegar talið að 
þjónusta sem hentar þessum hópi 
næði aðeins til um 1% barna og 
unglinga sem þýðir að enn eigum 
við langt í land.

Engin einstök forvörn er jafn 
öflug og stuðningur við foreldra og 
stjúpforeldra þegar þeirra nýtur 
og þar er heilsugæslan í lykilhlut-
verki. Með stuðningi við foreldra-
skimun eftir áhættuþáttum svo 
sem ungum aldri, bágri fjárhags-
stöðu, félagslegri einangrun, ein-
elti, vanrækslu eða ofbeldi, rofnum 
tengslum, lágu sjálfsmati og þung-
lyndi. Við erum með eitt velferðar-
ráðuneyti og nú þurfa ráðherrarn-
ir tveir að taka höndum saman og 
samþætta betur heilbrigðisþjón-
ustu og félagsþjónustu því við erum 
að tala um sitt hvora hliðina á sama 
peningnum.

BUGL og Barnavernd: sitthvor 
hliðin á sama peningnum

Ég lærði í skátunum að 
lofa að gera skyldu mína 
við ættjörðina. Í gegnum 
tíðina hef ég ekki mikið 
verið að velta fyrir mér 
hvað þetta þýddi en með 
aldrinum hefur þetta lof-
orð æ oftar skotið upp í 
kollinn á mér. Að lofa að 
gera skyldu mína þýðir 
þá væntanlega að við 
höfum ákveðnar skyld-
ur við ættjörðina eða 
kannski bara samfélagið.

Með hækkandi sól hell-
ast inn á dagatöl okkar fundar-
boð vegna aðalfunda hinna ýmsu 
félaga. Konur og menn sitja 
sveitt við að leita að nýju fólki í 
stjórnir, nefndir og ráð pólitískra 
flokka, íþróttafélaga, skóla, ung-
mennahreyfinga og líknarfélaga 
svo fátt eitt sé nefnt. 

Að leita að fólki til þátttöku í 
stjórnum er hins vegar oft eitt 
erfiðasta verkefni félaga enda 
slík störf oftast unnin í sjálf-
boðavinnu. Svo virðist nefnilega 
að allir séu svo uppteknir. Svör 
eins og „Guð! ég má ekki vera 
að því,“ „Ég hef ekki áhuga“ eða 
bara „Æ nei, ég held að það sé 
nú ekki skemmtilegt“ berast um 
stafræna samskiptakerfið okkar. 

Skyldur við samfélagið
Vissulega kann svo að vera að 
fólk sé bundið um tíma vegna 
anna s.s. vegna barna, náms eða 
veikinda. En hvernig eigum við 
að halda úti félagsstarfi sem 
hluta af okkar samfélagi ef við 
ætlum okkur aðeins að vera 
þiggjendur? Er kannski kominn 
tími til að við veltum líka fyrir 
okkur skyldum okkar við samfé-

lagið? Að við gefum kost á okkur 
þegar til okkar er leitað og lítum 
á það sem samfélagsþjónustu 
okkar vera þátttakendur. 

Það er nefnilega þannig að 
kannski þarf ekki allt bara að 
vera svo æðislega skemmtilegt, 
kannski þurfum við að vera þátt-
takendur til að gera verkefni 
skemmtileg. Kannski ættum 
við ekki bara að vera upptekin 
við að taka þátt í íþróttastarf-
inu á æfingum eða fylgja börn-
um okkar eftir. Kannski ættum 
við ekki bara að sitja og agnú-
ast út í þá sem gáfu kost á sér í 
ráð, nefndir og stjórnir heldur 
vera þátttakendur. Kannski er 
kominn tími til að við veltum 
fyrir okkur að segja já næst 
þegar leitað er til okkar um 
þátttöku í stjórn íþróttafélags-
ins, nefnd hjá skólanum eða 
að vera á lista hjá stjórnmála-
flokknum. Eða, kannski ættum 
við að vera svo djörf að bjóðast 
til að vera í stjórninni að fyrra 
bragði. Kannski verður samfé-
lagið okkar allt aðeins virkara ef 
við hjálpumst öll að við að gera 
skyldu okkar.

Að gera 
skyldu mína

Fiskikóngurinn 
www.fiskikongurinn.is
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➜ Engin einstök forvörn 
er jafn öfl ug og stuðningur 
við foreldra og stjúpforeldra 
þegar þeirra nýtur og þar 
er heilsugæslan í lykilhlut-
verki.

SAMFÉLAG

Sveinsdís Anna 
Jóhannsdóttir
félagsráðgjafi 

SAMFÉLAG

Eydís Líndal 
Finnbogadóttir
stjórnsýslu-
fræðingur

➜ En hvernig eigum 
við að halda úti 
félagsstarfi  sem hluta 
af okkar samfélagi 
ef við ætlum okkur 
aðeins að vera þiggj-
endur? Er kannski 
kominn tími til að 
við veltum líka fyrir 
okkur skyldum okkar 
við samfélagið?



af lamba-
borgara með 

bernaise-sósu og 
frönskum gegn 

framvísun þessa 
miða. Aðeins 

1.490 kr.

 Gildir til 15.4. 
2014.
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Íslenska lambið fær heiðurssess á Tex-
asborgurum næstu vikur og mánuði, 
enda vorið á næsta leiti og ferðamenn 

sólgnir í þetta úrvalskjöt af íslenskum 
heiðum, eins og Íslendingar sjálfir. „Þar 
sem lambaborgari og bernaise-sósa koma 
saman sérðu rammíslenskan skyndibita,“ 
segir Guðni Ágústsson í útvarps- og sjón-
varpsauglýsingum fyrir lambaborgarann 
og mælist vel eins og oft áður.

Lambaborgararnir kosta aðeins 1.490 
kr. Þeir eru stórir, 140 g, bornir fram í 
brauði með hamborgara- og kryddsósu 
Texasborgara, jöklasalati, tómötum og 
rauðlauk. Meðlætið er franskar og ekta 
heimalöguð bernaise-sósa.

„Í Texas hafa þeir nautið en lambið 
er auðvitað langbesta kjöt sem við 
getum fengið á Íslandi,“ segir Magnús 
Ingi Magnússon veitingamaður. „Lambið 
hentar einstaklega vel í hamborgara, eins 

og allir vita sem hafa smakkað. Við notum 
úrvals lambahakk og búum til borgara 
úr því án nokkurra aukefna. Þetta er því 
eins hreint og heilnæmt gæðahráefni og 
hægt er að hugsa sér. Við vorum með 
svipað átak í fyrra og þá seldust álíka 
margir lambaborgarar og nautaborgarar 
hjá okkur. Með þessu framtaki vil ég því 
líka stuðla að því að lambið verði notað 
meira í skyndibita en gert hefur verið 
fram að þessu. Það þarf bara að 
bjóða upp á það og benda 
fólki á þennan frábæra 
mat. Möguleikarnir eru 
óþrjótandi.“

Á vefsíðunni texas-
borgarar.is og á 
Facebook er meðal 
annars að finna matseð-
ilinn og nýjustu tilboðin 
á Texasborgurum.

RAMMÍSLENSKUR 
LAMBABORGARI 
TEXASBORGARAR KYNNA  Lambaborgari með bernaise-sósu verður í heið-
urssæti á Texasborgurum við Grandagarð fram á sumar.

GUÐNI ÁGÚSTSSON 
SEGIR:
„Þar sem lambaborgari 
og bernaise-sósa koma 
saman sérðu rammís-
lenskan skyndibita.“
        MYND/GVA

HÚSRÁÐ
Stundum vilja hringar skilja eftir leiðin-
legan gráan eða grænan lit á fingrunum. 
Til að koma í veg fyrir slíkt er gott að 
naglalakka innan í hringinn með glæru 
naglalakki.
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
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Garðar Gíslason, félagsfræði-
kennari í MK, hefur gengið í 
rauðum sokkum í tuttugu ár 

og segist hann vera rauðsokka. „Þetta 
byrjaði allt út frá því að ég var að 
kenna nemendum mínum um viðmið 
og frávik. Til þess að skilja þetta bet-
ur benti ég þeim á að prófa að brjóta 
einhverjar óskráðar reglur og þau 
vildu þá að ég gerði það líka. Ég tók 
þau á orðinu, fann rauða skíðasokka 
inni í skáp og mætti í þeim í skólann 
daginn eftir. Viðbrögðin á kennara-
stofunni voru svakaleg frá karlkyns 
samkennurum. Þeir trúðu ekki að 
karlmaður væri kominn í rauða sokka 
og sögðu að ég mætti þetta ekki, 
það væru bara rauðsokkur í rauðum 
sokkum,“ segir Garðar. Verandi félags-
fræðingur fannst Garðari þessi við-
brögð samstarfsmannanna merkileg 
og ákvað að halda áfram að vera í 
rauðu sokkunum. „Nú á ég ekkert 
nema rauða sokka.”

JAFNRÉTTISVIKA Í MK
Garðar er félagsfræðikennari í 
Menntaskólanum í Kópavogi. Í dag 
hefst Jafnréttisvika í skólanum sem 
hann er upphafsmaður að. „Í Jafn-
réttisvikunni er boðið upp á fyrir-

lestra og kvikmyndir sem fjalla á 
einhvern hátt um jafnréttisbaráttu 
kynjanna. Við höfum fengið jafn-
réttisverðlaun frá bæði Kópavogsbæ 
og félagsmálaráðuneytinu fyrir þetta 
framtak,“ segir Garðar. 

ÞARF AÐ HRISTA UPP Í KRÖKKUM
Hann hefur það á tilfinningunni að 
Jafnréttisvikan hafi áhrif á nem-
endur. „Það er full ástæða til að hafa 
Jafnréttisviku eins og við erum með 
vegna þess að það þarf að hrista upp 
í krökkum. Það er svo margt að fara 
úrskeiðis eins og er að gerast með 
klámvæðinguna og þessi brengluðu 
viðhorf. Hugmyndir margra um atriði 
eins og jafnrétti, kynlíf og líkams-
virðingu eru oftar en ekki byggðar á 
ranghugmyndum sem sumar hverjar 
eru skaðlegar. Jafnréttisvikan gerir 
það að verkum að það er talað meira 
um þessi mál. Þó verða alltaf til 
raddir sem gaspra á móti jafnréttinu. 
Ég held að það sé aðallega fólk sem 
skilur ekki hugtakið femínismi eða út 
á hvað það gengur.”

ÞAÐ GERIST EKKERT Í LOGNI
Garðar segist oft eiga í vandræðum 
með að skilja þá sem berjast gegn 

femínisma og jafnrétti og hann 
fagnar þeim sem segjast vera öfga-
femínistar. „Uppeldi skiptir máli í 
þessu samhengi. Til eru krakkar 
með viðhorf sem eru full kven-
fyrirlitningar og einhvers staðar 
hafa þau lært þau. Öfgar þurfa að 
vera til staðar, það gerist ekkert í 
logni. Því fleiri sem eru í rauðum 
sokkum, því betra. Það er ákveðin 
yfir lýsing.“  

BÖRNIN JAFNRÉTTISSINNUÐ
Tvö af börnum Garðars, þau Rakel 
og Gísli Örn, hafa verið nokkuð 
áberandi í íslensku þjóðlífi. Garðar 
segir þau vera alin upp í anda jafn-
réttis. „Fyrir mér er þetta spurning 
um mannvirðingu. Rakel og Gísli 
Örn eru bæði miklir jafnréttissinn-
ar. Ég er mjög ánægður með hvern-
ig þau hugsa og tel uppeldið hafa 
skilað sér,“ segir Garðar. 

ÖLL Í HESTUNUM
Þar sem Garðar er farinn að ræða 
fjölskylduna er hann spurður nánar 
út í hana. Í ljós kemur að hann er 
mikill hestamaður. „Fjölskyldan er 
öll á kafi í hestamennsku og þar 
ríkir mikið jafnræði nema meðal 

hestanna. Að minnsta kosti telja 
barnabörnin einu merina í hópnum 
lagða í einelti af hinum. Nú er önnur 
meri að bætast í hópinn því Gísli 
Örn gaf eiginkonunni hana í fertugs-
afmælisgjöf á dögunum. Hún verður 
að vera á eigin hesti, stelpan,“ segir 
Garðar og hlær.
  ■ liljabjork@365.is

FEMINISTI Á RAUÐUM SOKKUM
JAFNRÉTTI  Garðar Gíslason segist vera femínísti og rauðsokka enda hefur hann gengið um í rauðum sokkum í 20 ár. 

Í HESTHÚSINU
Garðar er í rauðum 
sokkum í hesthúsinu 
líkt og í brúðkaupum 
og jarðarförum. Aðeins 
rauðir sokkar eru í fata-
skápnum enda er hann 
yfirlýst rauðsokka.
             MYND/VALLI

NÝBÝLAVEGI 20     SÍMI 554-5022

NÝTT – NÝTT
HLAÐBORÐ  
Í HÁDEGINU 

TILBOÐ 
KR. 1.390.- 

OPIÐ KL. 11:00-14:00



FASTEIGNIR.IS
3. MARS 20149. TBL.

Fasteignamarkaðurinn ehf. 
s: 570-4500 kynnir: Fallegt, 
vandað og vel skipulagt 
235,9 fm einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum 37,1 
fm bílskúr í Ásahverfinu í 
Garðabæ. 

Forstofan er flísalögð og með 
fataskápum. Gestasnyrting flísa-
lögð og skápar. Hol/sjónvarps-
hol er bjart og rúmgott, flísalagt 
og með útgengi á stóra og skjól-
góða verönd til suðurs og aust-

urs. Í húsinu eru fimm parket-
lögð rúmgóð svefnherbergi. Gólf-
hiti er í öllum flísalögðum gólfum 
hússins en ofnar líka. Eldhús er 
flísalagt og með góðri borðað-
stöðu. Fallegar innréttingar úr 
beyki með flísum á milli skápa 
og tengi fyrir uppþvottavél. Búr 
inn af eldhúsi, flísalagt og með 
góðum innréttingum. Samliggj-
andi stofur eru parketlagðar og 
bjartar með fallegu útsýni út í 
hraunið.

Þvottaherbergið er inn af 
holi, flísalagt og með miklum og 

góðum innréttingum. Vinnuborð 
með vaski, útgengi á lóð og innan-
gengt í bílskúr úr þvottaherbergi.

Hjónaherbergið er rúmgott, 
parketlagt og með fataherbergi. 
Baðherbergi með glugga, flísa-
lagt og bæði með sturtuklefa 
og hornbaðkari með nuddi. Stór 
bílskúr og afgirt viðarverönd 
til suðurs og austurs. Húsið er í 
góðu ástandi, hraunað og málað. 
Stórar verandir með skjólveggj-
um og rúmgóður flísalagður 
bílskúr með mikilli lofthæð og 
háum innkeyrsludyrum.

Fallegt einbýli í Garðabæ
Vel skipulagt einbýli á einni hæð í Ásahverfinu í Garðabæ. 

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Nýjar íbúðir í vönduðu lyftuhúsi við Litlakrika 76 í Mosfellsbæ. Íbúðirnar afhendast fullbúnar 
með innréttingum og gólfefnum. Sérstæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Rúmgóðar suður- 
svalir og sérgarður á 1. hæð. Frábær staðsetning í útjarðri Krikahverfis með fallegu útsýni að 
Lágafelli.  Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar í aprí/maí 2014. 

Verð:
2ja herbergja 74 m2. Verð frá 24,5 til 24,7 m. 
5 herbergja 147-156 m2. Verð frá 37,9 til 42,5 m.

Litlikriki 76 – 270 Mosfellsbær 

Erum með tvær rúmgóðar 113,7 og 
132,9 m2, 4ra herbergja íbúðir ásamt 
bílastæði í bílakjallara í lyftuhúsi við 
Vindakór 9-11 í Kópavogi.  
Rúmgóð herbergi og gott skipulag.  
Fallegt útsýni. 

V. 31,5 m. og 33,9 m.

Vindakór 9-11 - 203  

Jónsgeisli 93 - 113 Grafarholt  

 
Til leigu: Glæsilegt 234 m2 skrifstofuhúsnæði 
við Jónsgeisla 93 í Grafarholti. Húsið stendur 
á 1.508 m2 lóð með góðu malbikuðu bílaplani 
og hellulögn fyrir framan húsið. Hægt er að 
skipta húsinu upp í tvær einingar og leigja 
í sitthvoru lagi.Tilvalin eign fyrir skrifstofur, 
lager og þjónustu.

Smiðjuvegur 4A - 200 Kóp.

 
270,7 m2 iðnaðarhúsnæði við Smiðjuveg 
4A í Kópavogi. Eignin skiptist í móttöku, skrif-
stofurými með 3 skrifstofum, salerni með 
baðaðstöðu, vinnslusal með innkeyrsluhurð 
og inn af honum eru tvö stór vinnurými.  
V. 28,0 m.

Bíldshöfði - 110 Reykjavík  

 
Erum með í sölu tvö inðnaðarhúsnæði 148,9 
m2 og 346 m2 við Bíldshöfða 18 (Axarhöfða 
megin).  Húsnæðin eru nýmáluð . Nýjar 
innkeyrsluhurðar.  Góð aðkoma og mikið 
auglýsingagildi - snýr að Vesturlandsvegi.  
V. 22,8 m. og 45,2 m.

Til leigu

SEX ÍB
ÚÐIR

SELDAR

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Laus strax

Laus strax
Laus strax

Mjög falleg 97,0 m2, 4ra herbergja 
endaíbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli 
við Klapparhlíð í Mosfellsbæ. Vinsæll 
staður stutt í skóla, leikskóla sund og 
líkamsrækt. Einnig er stutt á golfvöllinn. 

V. 31,9 m.

Klapparhlíð 24 - 270 Mosfellsbær 

Falleg 65,6 m2, 2ja herbergja íbúð með 
sérinngangi og glæsilegu útsýni á 
efstu hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi 
við Klapparhlíð 9 í Mosfellsbæ. 
Frábær staðsetning í vinsælu hverfi í 
Mosfellsbæ. 

V. 21,9 m.

Klapparhlíð 9 - 270 Mosfellsbær 

Fallegt  93,1 m2 raðhús auk ca. 17 m2 
herbergis á rislofti samtals ca. 110 m2 
við Víðiteig 4D í Mosfellsbæ. Húsið 
skiptist í tvö svefnherbergi, herbergi í 
risi, baðherbergi, þvottahús/geymslu, 
eldhús, stofu og sólstofu. 

V. 32,2 m.

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

Glæsileg 117,4 m2 4ra herbergja íbúð 
á jarðhæð með afgirtri timburverönd í 
fjórbýlishúsi ásamt 24,1 m2 bílskúr við 
Hjallahlíð 19D. Vinsæll staður. Rétt við 
skóla, leikskóla og sundlaug.  

V. 37,9 m.

Víðiteigur 4d - 270 Mosfellsbær 

Hjallahlíð 19D - 270 Mosfellsbær 

OPIÐ HÚS

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýjar íbúðir

Elín Viðarsdó r Lögg. fasteignasali 

 Laugarnesvegur 69 

elin@fasteignasalan.is               Sími: 695 8905 

Vantar 
eignir á skrá 

Frí  
verðmat 

EINBÝLISHÚS 
5 SVEFNHERBERGI 
40 FM BÍLSKÚR  

Töluvert endurnýjað hús 
Skráð 188.1 fm + bílskúr 40 fm 
samtals = 228,1 fm 
Pallur  

Opið hús fimmtudaginn 6. mars kl. 18:00-18:30 
59,5m 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

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
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Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

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

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

LÆKJASMÁRI - KÓPAVOGI. 4RA HERB.
- 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.

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

EFSTILUNDUR - GARÐABÆ.
- Frábærlega staðsett 195,5 fm. einbýlishús.
- 895,0 fm. lóð við opið svæði með útsýni að Heiðmörk.
- Samliggjandi bjartar stofur. Fjögur herbergi.
- Húsið hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum árum.

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

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. 

BERJAVELLIR – 4RA HERBERGJA.
Falleg 110,6 fm. íbúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi. Eldhús með
fallegum viðarinnréttingum. Rúmgóð stofa með útgengi á
góðar suðursvalir. Þrjú góð herbergi, öll með skápum. Þvotta-
herbergi innan íbúðar. Mjög stutt er í skóla og íþrótta og
tómstundastarf.

RÚGAKUR – GARÐABÆ. SÉRINNG.
- 142,9 fm. íbúð á 1. hæð að meðt. 24,5 fm. geymslu.
- Stórar svalir til suðurs. Sér stæði í bílageymslu.
- Fataherbergi innaf hjónaherbergi.
- Frábær staðsetning. Stutt í skóla og leikskóla.

MÖÐRUFELL – REYKJAVÍK.
- Mikið endurnýjuð 78,1 fm. íbúð á 4. hæð.
- Nýlegt eldhús og baðherbergi.
- Svalir til vesturs út af stofu.
- Nýtt gler og gluggar. Nýtt þak.

ÁRSKÓGAR – 2JA HERB. EFSTA HÆÐ
- Glæsileg og björt 76,1 fm. íbúð á efstu hæð.
- Svalir til austurs, yfirbyggjanlegar.
- Frábært útsýni að Reykjanesi, Bláfjöllum og víðar.
- Íbúðin er laus til afhendingar strax.

LJÓSHEIMAR- REYKJAVÍK.
- 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.

33,9 millj. 65,0 millj.

56,9 millj.25,9 millj.

26,9 millj. 49,5 millj. 

44,9 millj.

19,5 millj.19,9 millj.

HESTHAMRAR

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

4RA- 6 HERBERGJA

ELDRI BORGARAR 3JA HERBERGJA

SÉRBÝLI

OPIÐ HÚS  Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00

Falleg 5 herbergja 126,8 fm íbúð á 4. hæð í 
vesturbænum. Stórar suðvestur svalir með útsýni.
Gengið er inn í húsið af 2. hæð og upp tvær
hæðir á 4. hæðina. Fjögur herbergi.  Garðurinn er
mjög fallegur og skjólgóður.  Húsið var standsett
á árunum 2002-2003 að utan ásamt því að þak 
var standsett.  Mjög stutt er í alla þjónustu, skóla,
íþrótta- og tómstundastarf.

Verð 41,8 millj.VV

Íbúð merkt 0401.
Verið velkomin. 

Flyðrugrandi 4 –Reykjavík. 5 herbergja íbúð með tvennum svölum

NJÁLSGATA

Njálsgata- Reykjavík. Stórglæsileg eign í „gamla stílnum” fyrir vandláta kaupendur.
Stórglæsilegt u.þ.b. 300 fm. einbýlishús á þremur hæðum, að meðtöldum 31,5 fm. bílskúr, á stórri og fallegri lóð með miklum
veröndum og skjólveggjum á frábærum stað.  Um er að ræða eldra hús, ca. 80 fm., sem var endurbyggt 2004-2005 frá a-ö á
sama tíma og byggðir voru ca, 185,5 fm. við húsið.  Framhúsið er á tveimur hæðum, en nýbyggingin stendur innar í lóðinni og
er á þremur hæðum. Eignirnar eru tengdar saman með tengibyggingu, innangengt er í bílskúr úr nýbyggingu. Verð 89,0 millj.

129,8 fm.  íbúð með 4 svefnherbergjum á 3.
hæð (gengið upp 2 hæðir) í góðu 5 íbúða húsi
í Salahverfi auk 8,4 fm. sér geymslu á jarðhæð.
Mahogny er í eldhúsinnréttingu, skápum og
hurðum. Fjögur svefnherbergi. Rúmgóð stofa og
borðstofa. Frá íbúðinni nýtur stórkostlegs útsýnis
að Reykjanesi, til Snæfellsjökuls og víðar. Stutt er í 
skóla, leikskóla, sundlaug og íþróttasvæði.

Verð 37,5 millj.VV

Straumsalir – Kópavogi. 5 herbergja íbúð.

Til leigu tvö glæsileg og algjörlega endurnýjuð 
skrifstofurými á 2. hæð við Laugaveginn. Um er að
ræða annars vegar 161,0 fm. og hins vegar 148,4
fm.  Ný eldhús með nýjum tækjum, ný salerni og
ný gólfefni. Hæðin er öll nýmáluð að innan með
nýjum loftljósum. Eitt sér bílastæði á baklóð fylgir
hvoru rými.

Laust til afhendingar nú þegar

Laugavegur 51. Skrifstofuhúsnæði til leigu.

OPIÐ HÚS

Í D
AG



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

KJARRMÓAR – GARÐABÆ.
Glæsilegt 84,8 fm 3ja herbergja raðhús á tveimur hæðum. Eignin er nánast öll
endurnýjuð á vandaðan máta. Falleg hvít sprautulökkuð innrétting í eldhúsi. Bað-
herbergi 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.

HVERFISGATA. 4RA – 5 HERB. ÚTSÝNISÍBÚÐ
Mjög glæsileg útsýnisíbúð á 4. hæð með suðursvölum í góðu fjölbýlishúsi. Íbúðin er
öll mjög opin, björt og skemmtileg og í New York loft stíl. Nýlegt eldhús er í íbúðinni
og nýlegar raflagnir og tafla. Stórt og bjart alrými með gólfsíðum gluggum. Þrjú her-
bergi. Fallegt útsýni út á sjóinn, að Esjunni og víðar. Íbúðinni fylgir séreignarréttur að
ca. 75 fermetra þaksvölum, sem reisa má á þaki hússins.

STALLASEL - RVK. EINBÝLISHÚS Á ÚTSÝNISSTAÐ.
377,1 fm. einbýlishús sem er tvær hæðir auk kjallara að meðtöldum 41,7 fm. inn-
byggðum tvöföldum bílskúr. Sér íbúð er í kjallara. Rúmgóð stofa og borðstofa. Eld-
hús með eikarinnréttingu. Fimm herbergi. Gengið út á svalir/bílskúrsþak af stigapalli.
Í kjallara eru auk sér íbúðar  herbergi/hobbýherbergi og góðar geymslur.  Húsið er 
afar vel staðsett í enda götu. Ræktuð 800,0 fm. lóð.

BREIÐAGERÐI- REYKJAVÍK.
Vandað 283,8 fm. einbýlishús á þremur hæðum á fallegum og grónum stað. Sér 
55,0 fm. aukaíbúð með sér inngangi er á jarðhæð hússins. Byggt var ofan á og við
húsið fyrir ca. 20 árum síðan og á þeim tíma var húsið nánast endurbyggt.  M.a.
voru neysluvatnslagnir fóðraðar og skipt um rafmagnstöflu og raflagnir. Þrjár sam-
liggjandi stofur. Fimm herbergi. Skjólgóð verönd til suðurs.

ASPARFELL – 7 HERBERGJA PENTHOUSE ÍBÚÐ.
Glæsileg 187,0 fm. 7 herbergja penthouse íbúð á 8. hæð ásamt 25,5 fm bílsk.
í nýuppgerðu og álklæddu fjölbýlishúsi. Um 100 fermetra sér þakgarður, sem er
yfirbyggður að hluta fylgir íbúðinni. Frábært útsýni til allra átta. Sér rúmgott þvotta-
herbergi með glugga á hæðinni. Íbúðin er ein á þessari hæð og með gluggum í allar
áttir. Gler er að mestu nýtt í íbúðinni og opnanlegir veltigluggar líka.

69,9 millj.

75,0 millj. 44,9 millj.

44,9 millj.

33,9 millj.

Skrúðás - Garðabæ.
Mjög fallegt, vandað og vel skipulagt 235,9 fm. einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 37,1 fm. bílskúr á útsýnisstað í 
Garðabæ.  Fimm rúmgóð svefnherbergi eru í húsinu. Mikil lofthæð er í stærstum hluta hússins og innfelld lýsing í loftum að
stórum hluta. Allar innréttingar, innihurðir og loftaklæðningar að mestu eru úr beyki.  Stórar verandir með skjólveggjum og
rúmgóður flísalagður bílskúr með mikilli lofthæð og háum innkeyrsludyrum. Framlóð hellulögð og með hitalögnum í innkeyrslu
og stéttum. Verð 79,5 millj.

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 SKRÚÐÁS

69,9 millj.

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA- 6 HERBERGJA

Flókagata. Glæsileg neðri sérhæð.
Glæsileg 170,5 fm. neðri sérhæð í þessu fallega steinhúsi við Flókagötu, ofan Lönguhlíðar, auk u.þ.b. 50 fm. sér 3ja herbergja
ósamþykktrar íbúðar í kjallara og 27,7 fm. bílskúrs. Hæðin er mjög glæsileg að öllu leiti.  Lofthæð er um 2,8 metrar og glugga-
setning er mjög falleg. Mjög stórar og glæsilegar stofur með útgengi á stórar og skjólgóðar svalir til suðvesturs.
Stór sjónvarpsstofa auk bókastofu. Fataherbergi innaf hjónaherbergi. Baðherbergi, allt endurnýjað. Innihurðir extra háar.

Verð 79,9 millj.VV

FLÓKAGATA OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG,  
FRÁ KL. 18.00-18.30

Vel skipulögð 71,6 fm. íbúð að meðtaldri 4,7 fm. 
geymslu á 3. hæð miðsvæðis í borginni. Bjartar
samliggjandi stofur með útsýni til Bláfjalla og
víðar.  Rúmgott svefnherbergi. Fallegar uppruna-
legar innréttingar í eldhúsi. Suðaustur svalir út frá
borðstofu. Hús nýlega viðgert að utan  Frábær
staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu.

Verð 23,9 millj.VV

Verið velkomin.

Barónsstígur 61. 3ja herbergja íbúð.

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG,  
FRÁ KL. 17.00-17.30 

Fallegt einbýlishús sem er tvær hæðir auk kjallara
á þessum eftirsótta stað í vesturbænum. Húsið er
235,5 fm. að stærð að meðtöldum 25,2 fm. bílskúr
og hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum
árum m.a. eldhús, baðherbergi, lagnir o.fl. Aukin
lofthæð er í stofum. Skipt hefur verið um járn á
öllu húsinu og nýr bílskúr byggður frá grunni 2006.
Nýlega byggður sólpallur út frá stofunni með stiga
niður í garðinn. Húsið var allt málað 2013.

Verð 77,9 millj.VV

Verið velkomin.

Sólvallagata 57. Glæsilegt einbýlishús.
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 EINBÝLI

Háaleitisbraut  -  Einbýli með aukaíbúð
 Fallegt og vel staðsett 285 fm einbýli. Mikil og góð 
þjónusta í nágrenninu. Innbyggður bílskúr, 2ja herb. au-
kaíbúð sem er með sérinng. en einnig er innang. í íbúðina 
milli hæða. Fallegur garður í rækt. og skjólveggir.   V.  1842

 EINBÝLI

Funafold - Tvær íbúðir. 
Tvíbýlishús á frábærum stað. Húsið er stendur rétt við 
Grafarvoginn á friðsælum og skjólgóðum skógivöxnum 
stað. Húsið er samtals 435,6 fm ,Útsýni er glæsilegt.  
Húsið er allt til sölu en í því eru tvær sjálfstæðar íbúðir.  
Verð 89 millj. 3626

 EINBÝLI

Austurtún  - Mikið endurnýjað hús
Mjög gott og vel við haldið einbýli á tveimur hæðum með 
stórkostl. útsýni á Álftanesi (Garðabæ). Húsið hefur verið 
mikið endurn. síðustu ár. Eignin er skráð 151 fm en efri 
hæð er að hluta til undir súð.  V. 39,9 m. 3625 

 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.    
Tilboð 2005

 KLEIFARVEGUR 1 
- EINBÝLISHÚS.

Afar skemmtilegt 240 fm einbýlishús teiknað af Sigvalda Thordarsyni.  
Um er að ræða einbýlishús á tveim hæðum auk kjallara og bílskúrs.  
Eintaklega vel staðsett hús.   
Eignin verður sýnd mánudaginn 3.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  3651 

 FROSTASKJÓL 25 
- ENDARAÐHÚS.

Fallegt 285 fm endaraðh. á fráb. stað í vesturbænum með fimm svefnherb.  
Húsið er á 2. hæðum auk kj. og innb. bílskúr.  Húsið hefur töluv. verið endurn. 
síðustu ár.  Mjög gott skipulag. Örstutt í mjög góða þjónustu.   
Eignin verður sýnd mánud. 3.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 75 m. 3631

 BÆJARGIL 45 
- FALLEGT EINBÝLISHÚS.

Fallegt einstakl. vel skipul. rúmgott 202 fm fjölskylduhús á mjög góðum stað í 
Garðabæ, steinsnar frá góðu skólasvæði og örstutt í góða þjónustu í miðbæ 
Garðabæjar. 4 svefnherb. Rúmgott eldhús. Góður garður og suðurverönd. 
Góðar svalir. Mjög góður bílskúr.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 3.mars frá kl. 17:15 - 17:45  V. 54,9 m. 3645 

 GVENDAGEISLI 24 
- ÍB. 0203 ÓVENJU GLÆSILEG EIGN.

Mjög glæsileg og björt 127 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í fallegu fjölbýlishúsi. 
Sér inng. og stæði í bílag. Nýlegt eldhús með granít borðpl. þvottahús innan 
íbúðar og stórar ca 17 fm svalir til suðurs.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 3.mars milli kl. 17:30 og kl. 18:00.  3201

 FJALLALIND 103
- FALLEGT PARHÚS

Mjög gott og vandað 154 fm parhús efst í Fjallalind í Kópavogi.  
Mjög gott bílaplan við húsið og skjólgóð verönd. Frábær staðsetning.   
Eignin verður sýnd mánudaginn 3.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45  
V.45,9 millj. 3539 

 HRING BRAUT 109 - 0202
- ENDURSTEINAÐ HÚS.

Vel skipul. 55 fm 2ja herb. íb. á 2. hæð í húsi sem verið er að klára að en-
dursteina að utan og skipta um glugga. Seljandi mun greiða hlutd. íb. í þeirri 
framkv. Íbúðin er laus við kaupsamning.    
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 4.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 18,9 m. 3621

 HALLAKUR 3 
- GLÆSILEG

Glæsileg 114,4 fm 3ja herbergja íbúð á nýju Arnarneshæðinni í Garðabæ. 
Íbúðin er á annarri hæð með sérinngang af svölum.  Þvottaherbergi er innan 
íbúðar. Laus fljótlega.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 3.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 35,5 m. 3627

 DIGRANESVEGUR 46  
- JARÐHÆÐ 

Góð og vel skipul. 115,1 fm íb. á jarðh. m. sérinng. Þvottahús innan íbúðar, þrjú 
rúmgóð herbergi, björt stofa og sér pallur til vesturs.   
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 4.mars frá kl. 17:15 - 17:45  V. 27,5 m. 3149 

 SKÚLAGATA 40 -0304  SJÁVARÚTSÝNI 
- 60 ÁRA OG ELDRI

Vel um gengin 101 fm 3ja herb. íb. á 3. h. í góðu lyftuhúsi. Tvö svefnherb., sjón-
varpshol, stofa og borðst., þvottahús innan íb. og svalir til suðausturs. Stæði í 
bílageymslu . Aðg. að sauna, heitum potti, æfingaaðstöðu og sturtu aðstöðu. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 4.mars milli kl. 17:30 og kl. 18:00.  
V. 29,9 m. 3456
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 EINBÝLI

Gnitakór  - Glæsileg eign 
Glæsilegt 274 fm einbýli og þar af er bílskúr 51,5 fm. Mikil 
lofthæð á efri hæð og í bílskúr. Húsið er mjög bjart með 
stórum gluggum, tvennum svölum og glæsilegtu útsýni.  
V. 77,5 m. 1464

Bjarnarstígur - Þrjár íbúðir 
Einstaklega góðar þrjár íbúðir á fráb. stað í miðb. Rvík.  
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. 59,9 m. 
3537

 PARHÚS/RAÐHÚS

Þorláksgeisli  - endaraðhús laust. 
202,5 fm endaraðhús á tveimur hæðum á ágætum stað 
í Grafarholtinu.  Innbyggður 34,8 fm bílskúr. Parket og 
flísar. Fjögur herbergi og tvær stofur. Sérbaðherberg 
innaf hjónaherb. og fataherbergi. Suðursvalir, mjög gott 
útsýni. V. 49,5 m. 3641 

Logaland - fallegt raðhús 
Fallegt talsvert endurnýjað raðhús á pöllum á mjög 
góðum stað í Fossvoginum. Húsið er skráð 241,3 fm og er 
bílskúrinn þar af 25,6 fm. Yfirbyggðar suðursvalir. Parket, 
endurnýjað eldhús og baðherbergi, gólfefni fataskápar 
o.fl. Mjög góð staðsetning. Mjög gott útsýni. Stór timbur-
verönd í suður.  V. 58,5 m. 5074

 HÆÐIR

Rangársel - efri sérhæð.
142 fm efri sérh. á 2. h. Aðkoma að hæðinni er að 
sunnanv. frá botnlanga. Eldh. er opið inn í borðstofu. 
Nýstands. baðherb. og 4 herb. Sér lóð er að sunnanverðu 
og er aðkoma sér og skemmtileg. V. 39,9 m. 2422 

 4RA-6 HERBERGJA

Dúfnahólar  - 130 fm íbúð og 29 fm bsk.
Falleg vel skipul. 131,5 fm útsýnisíb. ásamt 28,8 fm bílsk. 
Þrjú góð svefnherb og tvær stofur. Endurn. glæsil. bað-
herb.   Linoleumdúkar og parket á gólfum. Bílskúr er innb. 
í húsið mjög góður.  V. 29,8 m. 3566

Kríuhólar - Útsýnisíbúð
Góð 4-5 herbergja 116,1 fm íbúð á 7. hæð í álklæddu 
fjölbýlishúsi. Eigninni fylgir 25,9 fm bílskúr. Góðar svalir til 
vesturs.   V. 25 m. 3643

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

Katrínarlind  - bílskýli og útsýni
Glæsileg og rúmgóð 129 fm 4ra herb. endaíbúð í lyftuhúsi. 
Sérinngangur af svölum, suður svalir. V. 32,9 m. 3600 

 3JA HERBERGJA. 

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.  V. 32,9 m. 3616 

Flyðrugrandi - sér inngangur
3ja herbergja falleg í 87 fm búð með sér inngangi (beint 
aðgengi) og stórum suðursvölum.   3533 

 2JA HERBERGJA. 

Hjallabraut - Hf. 2.hæð. 
Falleg og rúmg. 2ja herb. ca 80 fm íb. á 2.h í mjög vel 
staðs. fjölbýli. Rúmg. stofa. Sérþvottah. Mjög rúmgott 
herbergi. Vestursvalir. Eign í góðu standi. Laus samkv. 
samkomul.  V. 18,9 m. 3620 

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

 ATVINNUHÚSN.

Hamraborg -Verslunar- og þjónustuhúsnæði
Vel staðsett 171,4 fm verslunar- og þjónustuhúsnæði á 
götuhæð. Eignin skiptist í stórt opið rými með verslunar-
gluggum, skrifstofu, eldhús, geymslu og snyrtingu.   
V. 24,9 m. 3563

Glæsileg fullbúin 3ja herb. 118 fm íbúð á 4.hæð(efstu) í einstaklega glæsilegu vel staðsettu lyftuhúsi innst á Strand- 
veginum. Glæsilegar hvítar innréttingar, granít á borðum, Miele tæki. Parket. Hátt til lofts í stofum og innbyggð lýsing  
að hluta. Suðursvalir og mjög gott útsýni. Stæði í fullbúinni bílageymslu fylgir.  V. 44,9 m. 3648

Strandvegur - efsta hæð með suðursvölum

Nýjar glæsilegar íbúðir við Hrólfsskálamel. Húsið er hannað af T.ark ehf og byggt af Stólpum ehf. Bílakjallari er undir 
húsinu og fylgir stæði hverri íbúð. Einstakur staður.  Þægindi og öryggi eru lykilorðin í hönnun íbúðanna.  Fáar, vel 
skipulagðar íbúðir eru í hverjum stigagangi og fáir um hverja lyftu. Upplýsingar um eignirnar á www.stolpar.is   2971

Nýtt hús á Seltjarnarnesi

 3ja herb.(íbúð 0202) 89,6 fm og 103,8 fm (íbúð 0204)á 2.hæð í nýju vönduðu lyftuhúsi í grónu hverfi. Tvö stæði í 
bílageymslu fylgja hvorri íbúð. Vandaðar eikarinnrétt. flísar og parket á gólfum. Mjög gott skipulag.  
VERÐ: 103,8 fm íbúðin er á 39,8 millj. 89,6 fm íb. er á 34,9 millj.    3336

Álfhólsvegur 32 - lyftuhús og tvö stæði í bílageymslu

Fallegt og vel staðsett 259 fm einbýlishús  í rólegri götu í Norðurmýrinni ásamt 14,1 fm útiskúr. Húsið hefur mikið verið 
endurnýjað á síðustu árum jafnt að utan sem innan. Sér íbúð er í kjallara. V. 95,0 m. 3559 

Hrefnugata - einbýlishús

Nýjar glæsilegar íbúðir
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EIGNIR VIKUNNAR

Skúlagata - útsýnisíbúð f. 60+

Gullengi - nýleg íbúð með sérinngangi

Fallgeg íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi fyrir 60+ við Skúlagötu í Reykjavík, ásamt stæði í bílgeymslu. 
Skiptist í 2 svefnherbergi,, rúmgóðar stofur, eldhús og baðherbergi, þvottaherbergi innan íbúðar. 
Mikil sameign með samkomusal og heilsuræktaraðstöðu. Húsvörður er í blokkinni. Laus fljótlega,

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

Ca. 119 fm. falleg íbúð á 3. hæð. Sérinngangur, þvottaherb. innan íbúðar, 3 svefnherbergi. Opið 
eldhús og stórar suðsrsvalir frá sofu. Stutt í alla þjónustu og skóla. Vönduð eign á góðum stað.

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

Einbýlis og 
raðhúsum 
í Kópavogi, Garðabæ, Grafar-
vogi, Grafarholti, Árbæ, 
Breiðholti, teigahverfi og 
túnum, vesturborginni og á
Seltjarnarnesi.
Verðbil 40-140 millj.

2ja og 3ja
herbergja íbúðum
í vesturbænum, miðbænum,
hlíðum, teigum, Grafarvogi,
Grafarholti, Breiðholti og
Kópavogi.

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

Íbúðum fyrir eldri 
borgara
við Grandaveg, Aflagranda,
Skúlagötu, Kleppsveg, Hæðar-rr
garð, Árskóga og víðar. 
Verðbil frá 20-40 millj.´”

Óskum eftir:

4ra herbergja

Hrísrimi m. stæði í bílageymslu
Hrísrimi  2. hæð. Falleg vel skipulögð 4ra herbergja
íbúð ásamt stæði í bílskýli. Skiptist í 3 svefnherbergi,
rúmgóða stofu, eldhús, endurnýjað baðherbergi og
þvottaherbergi innan íbúðar. Verð 28,9 millj.

Sumarhús

Sólheimar- Tjarnholtsmýri-BÚGARÐUR .
Glæailegt ca. 104 fm hús á 2,5 ha. eignarlóð nálægt
Sólheimum í Grímsnesi. Húsið er nýtískulegt og
vel búið. Eign sem hentar vel fyrir áhugafólk um
ræktun, hestamenn o.fl. Verð 29,9 millj.

Sumarhús Borgarfirði.-GOTT VERÐ.
Ca. 54 fm. góður bústaður í Kálfhólabyggð í landi
stóra Fjalls. Hagstæður lóðarleigusamningur ti 50
ára. GOTT VERÐ 8,5 millj.

Eyrarskógur eignarland, Lán getur fylgt
Ca. . 65 fm. vandaður og vel viðhaldinn bústaður 
með svefnlofti. Bústaðurinn er vel staðsettur á
gróinni eignarlóð í Eyrarskógi nálægt Hvalfirði,
Möguleki á að yfirtaka lán allt að 10 millj.
Verð 14,6  millj

Eignarlóðir við Apavatn-GOTT VERÐ
Tvær samliggjandi eignarlóðir í landi Vatnsholts 
suð-austan við Apavatn eru til sölu. Þær eru í skip-
ulögðu frístundahverfi. Virk samtök lóðareigenda.
Lóðirnar eru í grónum móum og er útsýni yfir 
Apavatnið og til fjalla mjög fallegt. Vegur og vatn 
eru við lóðarmörk. Stærð hvorrar lóðar er 5.700 fm.
Verð er 1.800.000.- á lóð. 
AFSLÁTTUR EF BÁÐAR ERU KEYPTAR SAMAN!

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

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

2ja herbergja

Kríuhólar ÚTSÝNISÍBÚÐ
Kríuhólar  7.hæð, ÚTSÝNISÍBÚÐ: Björt og falleg íbúð
á 7. hæð í vönduðu lyftuhúsi við Kríuhóla. Falleg
endurnýjuð eldhúsinnrétting, parket. Frábært útsýni
frá stofu yfir fjallahriginn og Elliðavatn. Öll sameign 
hússins er einstaklega vönduð og vel um gengin,
Verð 14,9  millj.

Barðavogur
Ca. 57 fm. ágæt ósamþykkt íbúð í þríbýlishúsi. 
Góð kaup. Verð 15 millj.

Eignir f. 60+

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

Einbýli

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

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

Hæðir

Hrísateigur,-Sér
Hrísateigur: Glæsileg sérhæð með bílskúr á
þessum eftirsótta stað. Hæðin skiptist í forstofu,
Eldhús, bjarta stofu með útgengi á svalir, þrjú
svefnherbergi, baðherbergi með glugga, Íbúðin
er öll endurnýjuð, ný eldhúsinnrétting og tæki,
baðherbergi með nýjum flísum og tækjum. Ný 
gólfefni, eikarparket og flísar. Nytt gler og gluggar.
Seljandi skilar húsi viðgerðu og máluðu að utan.
Geymsluris er yfir íbúðinni. Frístandandi bílskúr er 
um 23 fm. Verð 34,9 millj.

Hvavað kokoststar eignin mínín?
KKííkkktttuu áá  wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww..ffffffffffffooooooooooooooooollllllllllllldddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.......iiisssssssssssssss ––––––––––––  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeððððaaaaaaaaa hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaffffffffffðððððððððuuuuu sssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnndddddddddddddddddddd  KíKííktktu á wwwwwww.w.f.fofold.is – eða hafafðu ssamband 

ííííí sssssííííííííííímmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaa   5555555555555555555555555555222222222222 1111111111111111111111111111111444444444444444444444444444444444444444444444444444444444400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////  6666666666666666666666666666666666666666666666669999999999999999999999999999999999999999444444444444444444444444444444444444444   111111111111111111111111111111111111111111114444444444444444444444444444444444444444400000000000000000000000000000000000000000000001111111111í símíma 55252 1400 / 694 1401

 Kirkjugerði - einbýli Vogum
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 4. 3. FRÁ

ý
KL. 18 - 18.30

KIRKJUGERÐI12 , 
VOGUM, VATNSLEYSUSTRÖND, 
EINBÝLI: Ca. 142 fm. fallegt einbýlishús m.
bílskúr á góðum stað Í Vogum. húsið skiptist í 
3 svefnherbergi o.fl., stór bílskúr. Falleg gróin
lóð og góður pallur v. húsið. Verð 24,9 millj.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 4.3.  
FRÁ KL. 18-18:30, VERIÐ VELKOMIN.

 Barónsstígur 59, 1.h
OPIÐ HÚS MÁNUD. 3. 3. FRÁ KL. 17.30 - 18.00

Barónstígur 59, 1.h.

Björt og falleg íbúð á 1.hæð í virðulegu húsi.
2 rúmgóð svefnherbergi, stofa og borðstofa
sem hægt er að bryta í svefnherbegi.
Fallegt eldhús og bað.

Verð 30,9 millj. 

OPIÐ HÚS MÁNUD. 3.3  
FRÁ 17.30-18, VERIÐ VELKOMIN

Hofteigur 34 - ris
OPIÐ HÚS FIMMTUD. 6. 3. FRÁ KL. 17.30 - 18.00

Falleg rúmgóð risíbúð á mjög góðum stað
nálægt Laugardal.

Góð lán áhvílandi.

Verð 20,9 millj.

OPIÐ HÚS FIMMTUD. 6.3.  
FRÁ 17:30-18, VERIÐ VELKOMIN
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Stærð: 176 fm Raðhús Stærð: 104 fm Herb. 3Stærð: 104 fm Herb. 4Stærð: 109,2 fm Herb. 4
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Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

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

Melhæð - Garðabær - Einbýli 
Nýkomið í sölu  glæsilegt 258 fm. einbýli á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr á frábærum stað við Melhæð 4 í Garðabæ.
Eignin er glæsileg að utan sem innan, smekklega innréttuð með
glæsilegum innréttingum og gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu,
hol, stofu, borðstofu, eldhús, gestasnyrtingu, þvottahús, herbergi,
bílskúr og geymslu. Á efri hæð hússins eru fjögur stór herbergi,

g y g þ g

fataherbergi, baðherbergi og fjölskyldurými. Verð 85 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.

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.

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.

Suðurvangur - Hf. - Einbýli 
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt tvílyft einbýli með bílskúr
samtals 260 fm. Stofa, borðstofa, arinstofa, sjónvarpsskáli. 4-5 stór
herbergi ofl. Svalir. Hellulagt bílaplan. Verandir. Góð staðsetning.
Verð 56 millj.

Þrastarás - Hafnarfjörður - Raðhús
Hraunhamar kynnir glæsilegt endaraðhús við Þrastarás í Áslands-

j

hverfi í Hafnarfirði. Glæsilegt útsýni. Eignin er 164,4fm auk bílskúrs
sem er 25,5 fm samtals 190 fermetrar.
Skipting eignar: Efri hæðin: Forstofa, hol, eldhús,gestasalerni,
hjónaherbergi, stofa, borðstofa þvottahús og bílskúr.
Neðri hæðin: 2 svefnherbergi, sjónvarpshol og baðherbergi. *
Verð 46,9 millj.

Draumahæð - Garðabær - Raðhús
Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft endaraðhús með innbyggðum
bílskúr samtals 260 fm. Vandaðar innréttingar. Parket. Fullbúin góð
eign. Frábær staðsetning. Hagstæð lán. Verð 52 millj.

Einihlíð - Einbýli - Hf. 
Glæsilegt tæplega 300 fermetra einbýli á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr á frábærum útsýnisstað innst í botlanga við
grænt 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.

Sævangur - Hafnarfjörður- Glæsilegt Einbýli 
Nýkomið í einkasölu þetta vandaða einbýlishús á frábærum stað í 
Norðurbænum. Eignin er skráð 276 fm. en þar af er tvöfaldur bílskúr
56 fm. Vandaðar innréttingar. Gott skipulag. Arkitektahönnun.
Glæsileg hraunlóð á þessum skjólgóða stað. Verð 69,5 millj.
Allar frekar upplýsingar á skrifstofu.

Brekkugata - Hafnarfjörður 
- Glæsilegt einbýli 
Hraunhamar fasteignasala kynnir  Brekkugötu 14 í Hafnarfirði
einbýli á þremur hæðum samtals um 202,1 fermetrar. Húsið er
staðsett á frábærum útsýnisstað í suðurbæ Hafnarfjarðar allt
nýlega uppgert á einstaklega vandaðan hátt, gegnheilt eikarparket
er á öllum gólfum og sérsmíðaðar stílhreinar innréttingar.
Frábær staðsetning. Verð 69,9 millj.

Háabarð - Hafnarfjörður - Einbýli
Nýkomið í einkasölu sérlega glæsilegt einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr samtals skráð 128,3 fm. Húsið er allt nýlega
standsett utan sem innan. Glæsilegar innréttingar. Vönduð og góð
gólfefni. Baklóð með stórum timburpalli. Hús í góðu standi að utan.
Verð 39,5 millj.

Hringbraut - Hf. - Sérhæð m. bílskúr
Nýkomin í einkasölu sérlega skemmtileg efri sérhæð í góðu tvíbýli
miðsvæðis í Hafnarfirði. Íbúðin er skráð 144 fm. en þar af er bílskúr
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og þvottaherbergi í kjallara 45 fm. Þrjú svefnherbergi. Góðar stofur
með glæsilegu útsýni. Góð eign. Frábær staðsetning.
Verð 30,9 millj.

Skúlagata - Reykjavík - 4ra herb.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 94,6 fm 4ra herb. íbúð
ásamt stæði í bílageymslu við Skúlagötu 44 í Reykjavík. Íbúðin

g y j g g

er á sjöttu hæð og er með glæsilegu útsýni  að Esju og víðar. 
Eignin skiptist í forstofu, forstofuherbergi, stofu, eldhús, gang, tvö
herbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu ásamt hefðbundinni
sameign og stæði í bílageymslu. Verð 34 millj.

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.

j g g y g g þ

Björt 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.

g

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

Eskivellir 9a - Hafnarfjörður - Glæsileg íbúð
 Nýkomin í einkasölu glæsileg 141 fm íbúð á efstu hæð í góðu
nýlegu lyftuhúsi. 4 svefnherbergi. Bjartar stofur. Rúmgóðar suður
svalir. Glæsilegt eldhús og baðherbergi. Stæði í bílahúsi.
Frábært útsýni. Eign í sérflokki. Verð 36,9 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.

2 íbúðir á hæð – 4 íbúðir í stigahús með sérinngangi.

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 - SÉRINNGANGUR

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
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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

Einstaklega glæsileg 4 herb. íbúð með hjónasvítu

Tvennar svalir. Stæði í lokaðri bílageymslu

Sérsmíðaðar innréttingar og innihurðir í öllu

Niðurlímt plankaparket og fallegar flísar

Friggjarbrunnur
113 Reykjavík

Verð frá  52,6 millj. 

Falleg og vel skipulögð útsýnisíbúð

Mikil lofthæð í stofu, sólríkar svalir

Hvítar innréttingar, þrjú svefnherbergi

Stæði í bílageymslu, falleg frágengin lóð

Norðurbrú
210 Garðabær

Verð  39,9 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 200 fm einbýli með tvöföldum bílskúr

Glæsilegur útsýnisstaður

4 svefnherbergi

Heitur pottur og útisturta

Markarflöt
210 Garðabær

Verð  63,9 millj. Verð  64,9 millj. 

110 Reykjavík
Naustabryggja
Stórglæsilegt 239,2 fm. endaraðhús

Við bryggjuna með stórkostlegu 
útsýni

Góðar stofur og stórar suðursvalir

Engu til sparað í innréttingum

Nánari upplýsingar veitir

Halldór Ingi Andrésson, lögg. fasteignasali
halldor@miklaborg.is sími: 897 4210

Verð  35,4 millj. 

110 Reykjavík
Glæsileg íbúð, 99,9 fm
Sérhæð. Allt endurnýjað
Mjög vandað til verks

Verð  22,9 millj. 

170 Seltjarnarnes
Lindarbraut 

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  29,5 millj. 

105 Reykjavík
Skaftahlíð
Falleg 89,1 fm íbúð á jarðhæð/kjallara
Vel skipulögð, 3ja til 4ra herbergja
Mjög stór sameiginleg afgirt lóð
Sér inngangur og sér bílastæði á lóð

Þverás 

Nánari upplýsingar veitir

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Sjarmerandi 120 fm sérhæð

Stórar stofur og þrjú svefnherbergi

Frábær staðsetning

Hús sem fengið hefur gott viðhald

Granaskjól
107 Reykjavík

Verð  43,9 millj. 

137 fm endaíbúð á 3.hæð

Fallegt útsýni. Yfirbyggðar vestursvalir

Gott skipulag, 2 svefnherb.

Vandað hús fyrir 55 ára og eldri

Miðleiti – Gimli
103 Reykjavík

Verð  45,0 millj. 

267 fm einbýlishús á þremur hæðum

3 samþykktar íbúðir auk skúrs

Frábær staðsetning

Óskráð risloft sem gæti nýst sem 2ja herb íbúð

Sólvallagata
101 Reykjavík

Verð  110 millj. 

Vandað 195 fm parhús á tveimur hæðum

Fallegar eikarinnréttingar

Vönduð gólfefni

4 góð svefnherbergi

Stór verönd með heitum potti

Björtusalir
201 Kópavogur

Verð  59,5 millj. 

Nánari upplýsingar veitir

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

Rúmgóð 72 fm 2ja herbergja 
íbúð á jarðhæð

Svalir í suður og sérinngangur

Nýtt baðherbergi ásamt nýjum 
neysluvatnslögnum á baði

Frábær staðsetning
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Verð  34,9 millj. 

107 Reykjavík
Melhagi
2ja herb. - 104 fm 

Glæsileg eign í alla staði

Bílastæðishús 34fm

Verð  34,5 millj. 

107 Reykjavík
Rekagrandi Falleg 4-5 herb. 

102 fm íbúð á 3ju hæð

23 fm bílastæði í  
bílastæðishúsi

Gott skipulag

Suðursvalir

Sjávarútsýni

Verð  34,9 millj. 

190 Vogar
Rúmgott einbýlishús með stórum bílskúr
Stofa, vel útbúið eldhús , 7 stór svefnherbergi, 2 baðherbergi
Húsið er nánast fullbúið en lóð ófrágengin
Eigandi skoðar skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu

Verð  21,9 millj. 

200 Kópavogur
Kópavogsbraut

Auðveld kaup. Áhv. ca. 20 millj.

3ja herbergja 

Glæsileg sameiginleg lóð

Húsið er klætt að utan

Verð  27,6 millj. 

107 Reykjavík
Rekagrandi
Góð 82 fm 3ja herbergja íbúð auk stæðis

Tvennar svalir 

Frábært skipulag

Góð staðsetning

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

Gunnar S. Jónsson, sölufulltrúi
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Nánari upplýsingar veitir

Gunnar S. Jónsson, sölufulltrúi
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Leirdalur

25 millj. áhvílandi

Heilsárshús í Grímsnes-og Grafningshreppi

Húsið er 114,6 fm, 12 fm gesthús 

6.290 fm eignarlóð, glæsilegt útsýni

Stór sólpallur 

Hitaveita, heitur pottur  

Kerhraun
801 Selfoss

Verð  37,5 millj. 

Sumarhús við Kerhraun

Stærð 48,6 fm auk geymslu

Eignarlóð 8.210 fm

Hitaveitusvæði

Kerhraun 
801 Selfoss

Verð 16,3 millj. 

Fallegt raðhús samtals 164,9 fm

Bílskúr

Endurnýjað eldhús

Arinn

Frábær staðsetning

Skeiðarvogur 
104 Reykjavík

Verð  49,9 millj. 

Glæsilegt einbýlishús samtals að stærð 227,9 fm

Eignarlóð/ steinsteypt hús

Miklar endurbætur á húsi bæði að utan og innan

 Tvöfaldur bílskúr

Tjarnarstígur 
170 Selstjarnarnes

Verð  69,9 millj. 

Fallegt 111,9 m²

Sér inngangur

Afmörkuð lóð

Eldhúsið fallegt opið rými

Mosabarð 
220 Hafnarfjörður

Verð  27,9 millj. 

Glæsilegt verslunar/skrifstofu/lagerhúsnæði
Eftirsótt staðsetning
Einstök eign með mikilli lofthæð
Svalir í suð-austur 

Grandagarður
101 Reykjavík

TILBOÐ

Fallegt 94 fm sumarhús

Steyptur kjallari, óskráð milliloft

Stór sólpallur, heitur pottur, hitaveita

Glæsilegt útsýni

Skipti á minna sumarhúsi koma til greina

Holtsgata
801 Selfoss

Verð  19,5 millj.

Húsið er 63,3 fm með ásamt ca. 20 fm millilofti  

1.610 fm eignarlóð, útsýni  

Mikið endurnýjað

Stór sólpallur, heitur pottur

Asparlundur
801 Selfoss

Verð  15,7 millj.

Fjárfesting

Nánari upplýsingar veitir

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

Klettháls

Fallegt 3.200 fm verslunar og iðnaðarhúsnæði

8.000 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

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

Austurkór
203 Kópavogur

Verð  42,9 millj. 

Glæsilegt útsýni



3/4MIKLABORG

www.miklaborg.is MIKLABORG

Björt 85 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð

Íbúðin þarfnast einhverra endurbóta

Skemmtilegt skipulag og frábær staðsetning

Fornhagi
107 Reykjavík

Verð  29,9 millj. 

Vel skipulögð 83,4 fm. 2.hæð

Nýlegur sólskáli innaf stofu

Góðar suður svalir

Staðarhvammur
220 Hafnarfjörður

Verð  23,5 millj. 

Mikið endurbætt einbýlishús

Byggingaréttur fylgir

Teikningar fyrir 122 fm

Rúmt bílastæði

Vesturvallagata 
101 Reykjavík

Verð  38,0 millj. 

Glæsilegt útsýni - 2 hæðir

4ra herbergja og 2ja herbergja

Bílskúr 25,6 fm

Alls 180 fm

Krummahólar 
111 Reykjavík

Verð  35,0 millj. 

Verð 71,5 millj. 

109 Reykjavík109109 Re ykjav

Akrasel 22

Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð í hluta neðri hæðar

Góður garður með pöllum, jeppabílskúr

Góðar stofur og vandaðar innréttingar, 4ra herb/2ja herb

Nánari upplýsingar veitir

Halldór Ingi Andrésson, lögg. fasteignasali
halldor@miklaborg.is sími: 897 4210

Verð  29,9 millj. 

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

112 Reykjavík

www.miklab

Jöklafold 41

Falleg 4ra herbergja íbúð

Vel skipulögð, stærð 123,8 fm

Jarðhæð með hellulagðri verönd

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  56,7 millj. 

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 5. mars 17:00 - 17:45

201 Kópavogurppp ggg

Múlalind 8

Vel skipulagt einbýlishús á einni hæð

Eftirsótt stærð og eftirsótt staðsetning

Góð alrými og 3 rúmgóð svefnherbergi

Frágengin falleg lóð og hellulögð innkeyrsla

Eignin er alls 163 fm með innbyggðum bílskúr

Nánari upplýsingar veitir

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

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 4. mars 17:00 - 18:00

108 Reykjavík 

Verð 69,0 millj. 

Einbýlishús á tveimur hæðum

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

Bílskúrinn 38,3 fm Samtals 259,7 fm

Gróin lóð

Nýlegt eldhús

EinEiE býlishús á tveieimurmurmurm  hæ hæ hææðumðumð

108 ReRRRRRRRRRR ykj

Traðarland 14

Nánari upplýsingar veitir

Heimir H. Eðvarðsson, sölufulltrúi
heimir@miklaborg.is sími: 893 1485

Falleg 2ja herbergja íbúð í góðu húsi

Nýtist vel

Gott eldhús

Góðar leigutekjur af eign

Reykjahlíð
105 Reykjavík

Verð  22,8 millj. 

Nýlegt og sjarmerandi einbýlishús 

Gróið umhverfi  miðsvæðis í Hveragerði

Góð alrými, fjögur góð svefnherbergi

Stór bílskúr og inn af honum er stúdíóíbúð

Hveramörk
810 Hveragerði

Verð  31,9 millj. 

Marteinslaug 7 íbúð 301
113 Reykjavík

Verð 34,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 5. mars 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

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

Falleg 4ra herbergja íbúð á 

þriðju hæð í lyftuhúsi.

Gott skipulag og stórt alrými, 

bílastæði í bílakjallara

Flott staðsetning og stutt í 

skóla og útivist

Blönduhlíð 10

105 Reykjavík

Verð 49,9 millj. 

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

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Verð  29,9 millj. 

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

105 Reykjavík
Laugarnesvegur 116
Falleg 117,9 m² að stærð
Önnur hæð
Upprunnalegar innréttingar
Vel um gengin
Stórar og miklar svalir

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958
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Við leitum að ...
2ja – 3ja herbergja
2ja herbergja íbúð í Engihjalla í Kópavogi. 
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða  

david@miklaborg.is

2ja - 3ja herbergja íbúð í nágrenni við 
Háskóla Íslands, sterkar greiðslur.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

2ja – 3ja herbergja íbúð í góðu húsi í 
póstnúmerum 101,103, 104, 105, 107, 108. 
Verð allt að 35 millj.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

2-3 herbergja á jarðhæð í Árbæð/Norðlingah.
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

2ja – 3ja herbergja íbúð í Seláshverfi í Rvk.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða  

david@miklaborg.is

2-3ja herbergja íbúðum með mikið 
áhvílandi, nokkrir ákveðnir kaupendur. 
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða  

david@miklaborg.is

2ja -3ja herbergja í smárahverfi í Kópavogi. 
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða  
david@miklaborg.is 

2ja-3ja herbergja íbúð í 107 Reykjavík fyrir 
ákveðna kaupendur. 
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða  

david@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð á 4ju hæð eða ofar í 
þjónustuíbúð, t.d. Árskógum, Hvassaleiti 
eða Hæðargarði
-Nánari upplýsingar gefur Jason: s: 775-81515 eða jassi@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð á Sléttuvegi 103 Rvk
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Akralandinu í Garðabæ.  
-Nánari upplýsingar gefur Páll s: 893-9929 eða pall@miklaborg.is

3ja – 5 herbergja
3ja-4ra herbergja íbúð við Álftamýri 108 
Reykjavík
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

Rúmgóðri 3ja- 4ra herbergja íbúð með 
rúmgóðu alrými og bílskúr í Kópavogi eða 
Reykjavík.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

3ja – 4ra herbergja íbúð með útsýni í 
Hólahverfinu Breiðsholti
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð í Garðabæ með 
stæði í bílageymslu.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

3ja – 4ra herbergja íbúð í 107 eða gamla 
Vesturbænum fyrir ungt par. 
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða  

olafur@miklaborg.is

3ja – 4ra herbergja íbúð, helst í hverfum 108 
Reykjavík eða 104 Reykjavík 
-Nánari upplýsingar gefur Halldór í síma:897-4210 eða  
halldor@miklaborg.is

4ra herbergja sérhæð, rað-parhúsi í 
vesturbæ Kópavogs. 
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða  

david@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð í Lindum Kópavogi
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

4ra til 5 herbergja íbúð í hlíðunum eða 
vogahverfi. 
-Nánari upplýsingar gefur Páll s: 893-9929 eða pall@miklaborg.is

4ra – 5 herbergja íbúð á jarðhæð helst með 
hjólastólaaðgengi. 
-Nánari upplýsingar gefur Halldór í síma:897-4210 eða  
halldor@miklaborg.is

Sérbýli 
Sérbýli í Garðabæ með 4+ 
svefnherbergjum. Verð 50–56 milljónir
-Nánari upplýsingar gefur Jason: s: 775-81515 eða jassi@miklaborg.is

Rað- eða parhúsi með lágmarki 4 
svefnherbergjum á Seltjarnarnesi. Verð 50-
70 millj. 
-Nánari upplýsingar gefur Páll s: 893-9929 eða pall@miklaborg.is

Einbýlishús í Fossvogi óskast. Kaupverð 
allt að 150 millj. Nánari upplýsingar veitir 
- Nánari upplýsingar gefur Þröstur Þórhallson s: 897-0634  

eða throstur@miklaborg.is

Einbýlishús á Seltjarnarnesi. Kaupverð allt 
að 200 millj. Til greina kemur að kaupa 
byggingarlóð. 
- Nánari upplýsingar gefur Þröstur Þórhallson s: 897-0634  

eða throstur@miklaborg.is

Rað-, par-, eða einbýlishúsi í Lindahverfinu 
í kópavogi.  Sterkar greiðslur og rúmur 
afhendingartími.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Rað-, par-, eða einbýlishúsi með góðum 
bílskúr í Grafarvogi.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Óska eftir rað,- par,- eða íbúð / hæð með 
sér inngangi og bílskúr í Salahverfi eða 
kórahverfi
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Kópavogur svæði 200 , hæð, rað- eða parhús 
Verður að vera með 3 svefnherbergjum má 
kosta allt að 36 millj.
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Sérbýli í Mosfellsbæ með miklu áhvílandi, 
kaupandi skoðar allt
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Raðhús í Seljahverfi sem má þarfnast 
viðgerða, má vera með aukaíbúð.
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Sérbýli í Garðabæ verð allt að 60 milljónir
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Einbýli með aukaíbúð staðsetning nokkuð 
opin verð allt að 90 milljónir
skipti á glæsilegu raðhúsi í Ásahverfi í 
Garðabæ
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Raðhúsi í Lindunum í Kópavogi. 
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða  

david@miklaborg.is

Raðhúsi í Rimahverfi í Reykjavík. 
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða  

david@miklaborg.is

Raðhúsi í Hvörfunum í Kópavogi, hugsanleg 
skipti á 4ra herbergja íbúð í hverfinu. 
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða  

david@miklaborg.is

Raðhús eða einbýli í Hvömmunum í 
Kópavogi með aukaíbúð, möguleg skipti á 
minni eign í Kópavogi . 
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða  

david@miklaborg.is

Raðhús á Seltjarnarnesi á verðbilinu 55-60 millj. 
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða  

olafur@miklaborg.is

Einbýli með aukaíbúð í Hafnarfirði. Verð 
60–65 milljónir
-Nánari upplýsingar gefur Jason: s: 775-81515 eða jassi@miklaborg.is

Raðhús, parhús eða einbýli við Tjarnarmýri, 
Eiðismýri eða Kolbeinsmýri. Verðhugmynd 
60-70 millj. 
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða  

olafur@miklaborg.is

Annað 
Atvinnuhúsnæði með leigusamningum 
frá 50-5000 millj. Nánari upplýsingar veitir 
Þröstur Þórhallson í síma 897-0634 eða 
throstur@miklaborg.is
- Nánari upplýsingar gefur Þröstur Þórhallson s: 897-0634  

eða throstur@miklaborg.is

Skrifstofuhúsnæði 150-250 ferm. í miðbæ 
Reykjavíkur óskast til kaups. 
- Nánari upplýsingar gefur Þröstur Þórhallson s: 897-0634  

eða throstur@miklaborg.is

Lítilli einstaklings íbúð í Austurbrún eða 
Hamraborg. 
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða  

david@miklaborg.is

„Penthouse“ íbúð eða falleg íbúð á efstu 
hæð með stórum svölum í Norðlingaholti, 
Kóra-, Sala eða Linda hverfi.  
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

Hæð í Hlíðunum væri kostur ef einstaklings 
íbúð fylgdi eigninni
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

Hæð í Vesturbænum  kostur ef eignin væri 
staðsett nálægt Háskóla Íslands
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

MIKLABORG 569 7000

www.miklaborg.is  

569 
7000

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
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Lundur 2-6

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

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

Fossvogsdalnum
í Kópavogi

Skoðið teikningar á bygg.is

BYGG byggir á 29 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

www.bygg.is

NÝTT

Guðjón 
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar-
stjóri

LANGALÍNA
- 210 Garðabær.  

Glæsilegt 3ja hæða álklætt 
fjölbýlishús með lyftu við 
Löngulínu 33-35 ásamt 
bílageymslu. 

• 128 fm. íbúð. 
• Vandaðar innréttingar. 
• Sjávarútsýni. 

SÖRLASKJÓL 
107  Rvk. 

• Einbýli. 
• 2 samþykktar íbúðir. 
• Sjávarútsýni. 
• Frábær staðsetning.  
• Verð. 85 millj. 

FJÖRUGRANDI 
107  Rvk.  

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning 
við KR völlinn.  

BIRKIGRUND 17 
200 Kóp.  

• Einbýli.
• 4 svefnherbergi. 
• Inngbyggður bílskúr.  
• Hús í góðu ástandi.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

LUNDUR 
200 Kóp. 160 fm. Stórglæsileg 
penthouseíbúð. Efsta hæð. 
Ca. 95 fm. þaksvalir. 2 stæði í 
bílgeymslu.  Vandaðar innrét-
tingar. 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. 

LANGALÍNA
210 Garðabæ.  Falleg 4ra herb. íbúð,
stæði í bílageymslu, 20 fm sólarsvalir.  

Fallegt útsýni.

LAUGATEIGUR
105 Rvk.  53 fm. Risíbúð.

Góð staðsetning. Endurnýjuð.   

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

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS
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LOGALAND 23  
RAÐHÚS
Opið hús þriðjudaginn 4. mars 
frá kl. 17.30 -18.00 

Glæsilegt og mikið endurnýjað 229 fm raðhús með
bílskúr innst í Logalandi í Fossvoginum. Nýtt fallegt
eldhús með háglans innréttingu. Stór stofa með
nýjum gólfefnum. 4-5 svefnherbergi. Tvö baðher-rr
bergi. Suður svalir og nýleg verönd í garði.

V 64,9 millj 

LINDARGATA
HEILDAREIGNIN
Vorum að fá í sölu heildareign við Lindargötu sem 
skiptist í þrjá eignahluta hver á sýnu fastanr. kjallari,
hæð og ris samtals 174,8 fm.

Eignin þarfnast algjörar endurnýjunnar að innan
sem og utan.

Húsið er yfir 100 ára gamalt sem þýðir að allar 
breytingar þarfnast leyfis frá Minjastofnun.

Verðtilboð óskast.

VINDAKÓR 14 - MEÐ BÍLSKÚR
OPIÐ HÚS Í  DAG MÁNUDAG  
FRÁ KL: 18:00 - 19:00. 
Vorum að fá í einkasölu fallega 175 fm 4ra herb. íbúð með sér-rr
verönd og bílskúr. Þrjú stór svefnherbergi og stór og björt stofa
með suðurverönd. Fallegar innréttingar. Tvö baðherbergi. Parket 
og flísar á gólfum. Bílskúr fullbúinn. Verð 37,9 millj. 

VESTURBERG 70 - YFIRTAKA
AUÐVELD KAUP KR. 1.500.000 ÚT OG YFIRTAKA Á LÁNI FRÁ 
ÍBÚÐALÁNASJÓÐI.
Góð 83 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð við Vesturberg í Reykjavík. Tvö
svefnherbergi. Stór og björt stofa með vestursvölum og glæsilegu
útsýni.  Eldhús með borðkrók. Þvottahús innan íbúðar. Parket og
flísar á  gólfum. Verð 21.5 millj

LAUGAVAA EGUR 32 - 3JA HERBERGJA
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 4. MARS FRÁ KL. 17:15 - 17:45. 
76 fm risíbúð á góðum stað við Laugaveg með sérinngangi. Tvö 
rúmgóð svefnherbergi. Stórt og gott baðherbergi. Eldhús  opið inn
í stofu. Gólffjalir og dúkur á gólfum. Íbúðin þarfnast standsetningar 
og er laus nú þegar. Tilvalin til útleigu. Ekkert áhvílandi. Laus strax.
Verð 23,5 millj.

BÍLDSHÖFÐI - TVÖ ATVINNUBIL
Vorum að fá tvö 346 fm og 149 fm Iðnaðarhúsnæði á góðum stað 
í Reykjavík. Snýr út að Ártúnsbrekkunni og er staðsett rétt fyrir 
neðan Húsgagnahöllina. Nýlega búið að taka bæði bilin í gegn.
Snyrtilegar og fallegar eignir með góðri lofthæð og innkeyrslu-
hurðum.
Verð 45.2 millj og 22.8 millj.

GARÐAVAA EGUR 6 - EINBÝLI
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 19:00 - 20:00. 

Hafnarfirði. Húsið er 150 fm og bílskúr 21 fm. Á neðri hæð eru 
þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Útgengt á fallega 
timburverönd. Á efri hæðinni er glæsilegt eldhús, stór stofa og
borðstofa. Tvennar svalir. Parket og flísar á gólfum. Verð 35 millj.

ÞORLÁKSGEISLI 42 ENDARAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:15 - 17:45. 

stað í Grafarholtinu. Fjögur svefnherbergi. Tvær samliggjandi
stofur. Góðar innréttingar. Tvö baðherbergi. Suðursvalir. Úr forstofu
er innangengt í 34 fm fullbúinn bílskúr. Glæsilegt útsýni. 
Verð 49,5 millj.

FLÉTTURIMI MEÐ BÍLAGEYMSLU
Falleg 4ra - 5 herbergja 117 fm íbúð á tveimur hæðum auk stæðis 
í bílageymslu. Björt og rúmgóð stofa með suðvestursvölum. sjón-
varpshol. Þrjú rúmgóð svefnherbergi.
Flísalagt baðherbergi. Fallegar innréttingar. 
Parket og flísar á gólfum.
Verð 29,5 millj.

VESTURBERG - 4RA HERBERGJA
Vorum að fá í sölu mjög fallega og mikið endurnýjaða 100 fm 4ra 
herbergja íbúð á 3. hæð.
Þrjú svefnherbergi. Góðar stofur. Eldhús með nýrri innréttingu.
Flísalagt nýstansdsett baðherbergi með kari.
Þvottahús innan íbúðar.
Möguleiki á skiptum á rað- eða parhúsi í hverfinu.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Skeljatangi 
Gullfalleg og mikið endurnýjuð 84,9 fm endaíbúð á jarðhæð 
með 37 fm. sólpalli með skjólveggjum.  Sér inngangur.  
Vandaðar innréttingar, gólfefni og innréttingar.    
V. 25,9 m. 7890

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

Sumarhús við Sog. 
Glæsilegt 98 fm. sumarhús með gestahúsi á glæsilegum 
stað austanmegin við Sogið. Góðar innréttingar. Upptekin 
loft. Stórir sólpallar með harðviðar gólfklæðningu umhverfis 
hús. Heitur pottur, hitaveita. Kjarrivaxið land. V. 28 m.  8575

Austurbyggð við Laugarás.
Glæsilegt og vel hannað einbýli á einum fallegasta  
útsýnisstað á Suðurlandi. 231 fm. hús,  með glæsilegum   
innréttingum og húsbúnaði. Hiti í gólfi, flísar og parket.  
Allt fyrsta flokks.    5432

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. Garður í góðri rækt. V. 37,9 m.  8598

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. Eign fyrir vandláta.   V. 42,5 m.  8675

Skeljatangi.
Ný í sölu. Falleg  94 fm. 4.ra herb. íbúð á jarðhæð með 
sér inngangi í  litlu fjölbýli. 3 svefnherbergi. Björt stofa, gott 
eldhús. Sólpallur í suður. Góður garður. Örstutt í nýlegan 
skóla, sundlaug og flotta íþróttaaðstöðu. V. 27,5m. 8234

Þingás. 
Fallegt og vel byggt  228,8 fm. einbýli auk 44,5 fm. bílsk., 
samt., 267,3 fm. 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

Hlíð í Eilífsdal í Kjós. 
Snyrtilegur 40 fm. sumarbústaður á fögrum stað í Eilífsdal í 
Kjós. Næsta nágrenni við Meðalfellsvatn.  0,8 hektara lóð. 
Tré og runnar. Snýr í suður.  25 mín frá Reykjavíkursvæðinu.  
V. 8,9 m.  8679
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Óskum eftir sérbýli í 101  
eða 107, að lágmarki 200 fm.

Óskum eftir 3 herb. íbúð  
á jarðhæð í Mosfellsbæ

Óskum eftir 3-4 herb. íbúð  
í Fossvogi

Óskum eftir 3-4 herb. íbúð  
í lyftuhúsi í Rvk eða Kóp.

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

Furuás - 221 Hfj.
Glæsilegt 302fm parhús með stórum innbyggðum bílskúr. Tvær hæðir, frábært skipulag og fallegar innréttingar. Mikið og fallegt útsýni.  Stór
verönd fyrir framan húsið, lóð hellulögð og tyrft, innkeyrsla steypt. Sjón er sögu ríkari!

Njálsgata 37 - 101 Rvk.
Opið hús á morgun, þri. 4. mars kl. 17:30-18.
Glæsilegt einbýlishús í hjarta borgarinnar við Njáls-
götu. Mikið endurnýjað hús á eign 342,1 fm eignar-
lóð. Lóðin er stór og falleg og er skemmtilegt aðgengi
frá húsinu og út á lóð. Sér bílastæði á lóðinni. 

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

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.

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.

Stigahlíð - 105 Reykavík
Glæsilegt 325,4 fm. einbýlishús í rólegri, lokaðri
götu á vinsælum stað miðsvæðis í borginni. Stórar
stofur, sér hjónasvíta, 5-6 svefnherbergi. Möguleiki á
aukaíbúð. Tvöfaldur bílskúr. Gróinn og fallegur garður, 
gott útsýni. Verð 128 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.

Naustabryggja - 110 Rvk
Björt og falleg 64,1 fm íbúð í lyftuhúsi ásamt 25,2 fm
bílskúr. Flísar og parket á gólfum. Snyrtileg sameign.
Innangengt í bílskúr. Fataherbergi inn af svefnher-
bergi. Ekkert áhvílandi - laus við kaupsamning.
Verð: 23,7 millj.

Fífusel - 109 Rvk
Vel skipulagt raðhús með stæði í lokaðri bílageymslu. 
2. baðherbergi, 5-6 svefnherbergi. Útgengi í garð
frá neðri hæð. Tvennar svalir. Laus strax, ekkert
áhvílandi.Verð: 36,7 millj.

Lindasmári - 201 Kóp.
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.

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

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

Urriðakvísl - 110 Rvk
Fallegt og bjart, 281 fm. einbýlishús á tveimur
hæðum. Mjög rúmgóð stofa, 3 svefnh., 2 baðh. og
stórt sjónvarpshol.
Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu Stakfells
í síma 535-1000.

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

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.

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.

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.

Smiðjuvegur - 200 Kóp.
270 fm iðnaðarhúsnæði við Smiðjuveg. Inngangs-
hurð og innkeyrsluhurð. Salernis- og sturtuaðstaða,
eldhúsaðstaða, skrifstofur og iðnaðarhúsnæði.Eignin
er á 1. hæð frá inngangi á baklóð og 2 hæð frá götu.
Laust við kaupsamning - ekkert áhvílandi.

Krókháls - 110 Rvk
Vel staðsett skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í lyftu-
húsnæði við Krókháls. Einnig erum við með til sölu
249,9 fm á sömu hæð, en annar stigagangur.Ekkert
áhvílandi - laust við kaupsamning. Nánari upp-
lýsingar hjá Stakfell í síma 535-1000

Bíldshöfði - 110 Rvk
Mjög snyrtilegt og endurnýjað iðnaðarhúsnæði við
Bíldshöfða (Axarhöfðamegin). Um  er að ræða tvö
mikið endurnýjuð 148,9 og 346 fm iðnaðarhúsnæði.
Ný málað, nýjir  gluggar, ný innkeyrsluhurð.
Laust við kaupsamning - ekkert áhvílandi.

NÝTT Í SÖLU

Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

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

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

OPIÐ HÚS
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Leifur Aðalsteinsson löggiltur fasteignasali        Kristín Sigurey Sigurðardóttir löggiltur fasteignasali 

Traust og góð þjónusta í 11 ár

Kleifakór - 203 

Sérstaklega glæsilegt 272,6 fm parhús 
á tveimur hæðum. Tvær íbúðir. 
Efri hæð: Forstofa, gangur, 2 svefnherbergi, 
stofa, eldhús, baðherbergi, þvottaherbergi 
og bílskúr.  
Neðri hæð: Forstofa, gangur, 3 svefnher-
bergi stofa, og eldhús. Við húsið eru tvær 
mjög góðar geymslur og mjög falleg lóð. 
V-68 millj.

Urðarstígur - 101 Reykjavík

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

Móabarð - 220 Hafnarfjörður

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

Bólstaðarhlíð - 105 Reykjavík

Mjög skemmtilega 5 herbergja endaíbúð 
á fjörðu hæð (efstu) í Bólstaðarhlíð. Íbúðin 
skiptist í forstofu, stóra stofu, 4 svefnher-
bergi, eldhús, baðherbergi og sér geymslu 
í kjallara. Tvennar svalir, aðrar yfirbyggðar. 
Einning er sameiginlegt þvottahús og 
sameiginleg hjólageymsal í kjallara.  
V-25,9 millj.

Laugarnesvegur - 105 Reykjavík

Mjög smekkleg 70,5 fm 3 herbergja íbúð á 3. 
hæð í fjölbýli með flottu u.þ.b. 30 fm risher-
bergi 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.

Laxatunga - 270 Mosfellsbær

171,5 fm parhús með 32,5 fm bílskúr, 
samtals 204 fm á einni hæð. Húsið er 
fokhelt og selt í því ástandi sem það er. 
Mikil lofthæð í stofu og flott útsýni.  
Innangengt er í bílskúr frá íbúð.  
V-25,9 millj.

Lundur - 200 Kópavogi

Stórglæsileg 144,3 fm 3 herbergja íbúð á 
5. hæð með frábæru útsýni. Eignini fylgir 
stæði í lokaðri bílgeymslu. Yfirbyggðar 10,5 
fm flísalagðar svalir. V-52,9 millj. 
Skipti á einbýli með aukaíbúð koma mjög 
vel til greina.  

Seilugrandi - 107 Reykjavík

Góð 2 herbergja íbúð á jarðhæð með 
sér inngangi ásamt stæði í bílageymslu. 
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, 
svefnherbergi, baðherbergi auk sér geymslu 
í kjallara. V-21,9 millj.

Vindakór - 203 Kópavogur

Góð og vel skipulögð 4 herbergja 132,9 fm 
íbúð með stæði í bílageymslu í góðu fjölbýli 
með lyftu. Þrjú rúmgóð svefnherbergi öll 
með fataskápum og plastparketi á gólfum. 
Baðherbergið er flísalagt og með stóru 
baðkari. Flísalagt þvottahús innan íbúðar. 
V-33,9 millj.

Galtarholt - Rangárþingi ytra

Galtarholt er í Rangárþingi ytra, landfræði-
lega í vestur Landeyjum. Jörðin er 430 ha. 
að stærð og er öll gróin. Jörðin er mjög 
grasgefin og býður upp á mikla möguleika.  
Jörðin er lögbýli. 
Nánari upplýsingar veitir Leifur. 

Óskað er eftir tilboði í jörðina.  

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Góð eign
gulli betriBrynjar Baldursson

sölufulltrúi
Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Helgi Jónsson 
sölufulltrúi

Langagerði  – 108 Reykjavík. Barmahlíð – Tvær íbúðir! Nesbali Seltjn. – raðhús. Jörð við Ísafjarðardjúp

Efri hæð og ris í þessu fallega húsi ásamt bílskúr. 
Samtals 204,1 fm. Eignin hefur verið endurnýjuð, 
bæði að utan sem innan.  
Ásett verð 59,8 millj. 
Allar nánari uppl. og skoðun veitir 
Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038

Fallegt og vel skipulagt 6 herb. 166,8fm raðhús á  
tveimur hæðum í lokaðri götu á þessum eftirsótta  
og fjölskylduvæna stað á Nesinu, ásamt innbyggðum  
35,8 fm bílskúr, samtals : 202,6fm.  
Verð kr. 57  millj. 

Um er að ræða hluta úr jörðinni Melgraseyri við Ísafjarðadjúp. 
Melgraseyri er staðsett norðanmegin í Ísafjarðadjúpi, í nokkurra 
kílómetra fjarlægð frá Kaldalóni.Um er að ræða um 670 hektara,  
að sögn eiganda,  sem liggja milli bæjanna Melgraseyrar og 
Hamars.  Landið nær frá fjöru og til fjalla. Fjallshlíðin er vaxin  
þéttum birkiskógi og ýmsum gróðri. Landið er skjólsælt með  
stórkostlegu útsýni yfir Ísafjarðadjúp og út á regin haf.      
Verð kr. 49 millj.  Uppl. veitir Runóflur á Höfða  s. 892 7798. 

Húsið er skráð 154,4 fm og bílskúr 45 fm. Eignin  
hefur verið mikið endurnýjuð. Suður verönd,  
sólstofa og heitur pottur. -Sjón er sögu ríkari!   
 
Allar nánari uppl. og skoðun veiti 
Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038

Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is

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

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

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

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

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?
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Nánari upplýsingar á www.reitir.is  
og hjá Halldóri Jenssyni, forstöðumanni 
sölusviðs, í 840 2100 eða halldor@reitir.is

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.



Fasteignahúsið kynnir bjarta 2 herbergja 59,7 fm íbúð á jarðhæð að 
Kvisthaga í Reykjavík.  Íbúðin er björt, með sérinngangi og í fallegu húsi.  
Eftirsótt STAÐSETNING!  Verð 23,7 miljón. Frekari upplýsingar veitir 
Sigurður í GSM: 822-8440 eða sigurdur@fasteignahusid.is.

LAUS TIL AFHENDINGAR!  Opið hús 17-17:30

Kvisthagi 19 - 2 herbergja  

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

OPIÐ HÚS

Hrísateigur 12 - Opið hús í dag!

Opið hús í dag frá kl. 17:15 – 17:45. 
Glæsileg og mikið endurnýjuð hæð í þessu fallega húsi. Íbúðin er 103 
fm og er á 2. hæð. Möguleg þrjú svefnherbergi og stofa. Eldhús og bað 
endurnýjað. Gólfefni endurnýjuð. Frárennsli og dren endurnýjað. Rafmagn 
endurnýjað ásamt fleiru.  Björt og falleg íbúð með gluggum í allar áttir. 
Fallegur garður með sólpalli.  Verð: 34.9 millj.
Frekari upplýsingar gefur Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali. 

OPIÐ HÚS

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

•  4-6  herb. hæð eða íbúð í fjölbýli í 107 vesturbæ, má kosta allt  að kr. 50 millj.Má þarfnast  standsetningar,   
uppl. Veitir Bárður í 896-5221.

•  3-4 herb. Íbúð í Kópavogi, 200,201,202 eða 203. Má kosta allt að kr. 36 millj. Uppl. Veitir Bárður í 896-5221.

•  4ra herb. Íbúð í Grafarvogi, Grafarholti.  Má kosta allt að kr. 35 millj.  Uppl veitir Bárður í 896-5221.

•  2ja herb. Íbúð í Breiðholti eða Garfarvogi. Uppl. Veitir Bárður í 896-5221.

•  Vesturbær Kópavogs. Vantar íbúð/hæð með 3.sv.herb. allt að 40 millj.  Uppl, veitir Ingólfur 896-5222

•  Garðabær einbýlishús. Vantar 200-250 fm einbýlishús.  Uppl. Veitir Garðar í s-853-9779.

•  Lítið raðhús í Húsahverfi Grafarvogi.  Uppl. Veitir Jón Rafn í 695-5520.

•  3-4ra herb. Íbúð í Rauðalæk, Bugðulæk eða nágr. Uppl. Veitir í Jón Rafn í 695-5520

•  Raðhús í Garðabæ, verðhugmynd allt að kr. 55 millj.  Uppl. Veitir Bárður í 896-5221

•  Íbúðum sem eru í leigu fyrir leigufélag. Uppl. Veita Bárður í 896-5221  eða Ingólfur í 896-5222.

Vantar húsnæði fyrir ákveðna kaupendur.

Hafið samband við okkur. Það kostar ekkert.  
Allir þurfa þak yfir höfuðið.

Frábær staðsetning í Úlfársdal með skemmtilegu útsýni.  
Stórar svalir! Húsin eru afhent fullbúin að utan og rúmlega  
fokheld að innan. Að innan eru húsin einangruð og múruð,  
rafmagn komið að hluta og gert ráð fyrir gólfhita.  
Verð frá 38.900.000 kr.   
Mögulegt að fá afhent tilbúið til innréttinga. 
 
Vegna mikillar sölu undanfarið þá vantar allar tegundir  
eigna á skrá.Hafðu samband og við  metum eignina þína  
þér að kostnaðarlausu.

TIL SÖLU                      Barðastaðir 7, 112 ReykjavíkSifjabrunnur 18-24 

Opið hús í dag!
 kl. 17:30 – 18:15

Ólafur B Blöndal lgf 
S. 6-900-811

Sýnum í dag þetta glæsilega einlyfta steinsteypta 250 fm einbýli. Húsið  
skiptist þannig að íbúðarrými er 219 fm og innbyggður bílskúr 31 fm.  
Glæsilegur garður í rækt, miklir sólpallar til suðurs og vesturs með  
skjólgirðingum og heitum potti. 4-5 mjög rúmgóð herbergi. Mjög vandaðar 
innréttingar og tæki. Massívt parket á flestum gólfum.  Mjög róleg  
staðsetning innst í botnlanga. Stutt í skóla, falleg útivistarsvæði,  
golf og þjónustu.  Verð 65,9 millj. Sjá nánari upplýsingar og myndir 
inni á www.fasteign.is   

SKIPTI KOMA TIL GREINA Á ÓDÝRARI EIGN. 
Ólafur B Blöndal lgf. sýnir húsið  í dag kl. 17:30 – 18:15   
 S. 6-900-811

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Sími 5 900 800
Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali. Póstdreifing   |   Vatnagörðum 22   |   104 Reykjavík  |   Sími 585 8300   |   www.postdreif-

Við sjáum um örugga dreifingu á fjölpósti

Við náum til fjöldans
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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.

  

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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800

gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

FAGMENNSKA – REYNSLA – METNAÐUR

Kjarrmóar 1 - Garðabæ 
Opið hús mánudag milli kl. 17.00 -18.00.  
Sérstaklega snyrtilegt og gott 140 fm enda raðhús á tveimur hæðum með 21 
fm bílskúr, auk rýmis á lofti (3ju hæð) sem notað er sem sjónvarpsherbergi  
(3ja hæð, ca. 15 fm. er ekki inni í fermetratölu eignar). Húsið er talsvert endur-
nýjað og vel við haldið.

Allar nánari uppl. veitir Sigurður s. 898-3708 sigurdur@gardatorg.is  
Verð 42,9 millj. 

Kirkjubrekka - Álftanesi
Flott einnar hæðar parhús! 
Skipti möguleg á 3-4 herb. íbúð í Garðabæ eða Kópavogi (verðbil 30-37 millj). 
Húsið er mjög vel hannað, samtals 164 fm með innbyggðum góðum bílskúr 
(íbúð 138 fm og bílskúr 26 fm) á einni hæð, vel staðsett á Álftanesi. 

Sölumaður : Sigurður sími 898-3708 . sigurdur@gardatorg.is  
Verð 43,9 millj. 

Hléskógar 10 
Mjög fallegt og gott 68,3 fm heilsárs hús auk 30 fm svefnlofts. Húsið stendur á 
5.670 fm lóð í landi Svarfhóls í Svínadal (rétt hjá Vatnaskóg)

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR Þóroddur S: 868-4508  
eða thoroddur@gardatorg.is. 
Verð 16,9 millj. 

Strikið 8 - Garðabæ 
Mjög falleg 113.8 m2 íbúð á efstu hæð  í Sjálandshverfinu í Garðabæ, með 
góðu útsýni, góðar suður svalir með svalalokun. Íbúðin er  fyrir eldri borgara. 
Sér bílastæði í bílgeymslu. . Innangegnt úr stigahúsi í félagsaðstöðu fyrir eldri 
borgara. Bjalla merkt opið hús.  

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR Þóroddur S: 868-4508  
eða thoroddur@gardatorg.is. Verð 41,9 millj. 

OPIÐ HÚS

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is

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

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

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

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

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?
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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



ÚTSALA !
Nissan D/Cab Navara 2.5 Diesel 4WD 
05/2005 ek 144 þ.km plashús, kúla ofl 
verð aðeins 990 þús !!!

ÚTSALA !
VW Polo Trendline 09/2006 ek 113 
þ.km 5 gira verð aðeins 770 þús !!!

ÚTSALA !
VW Golf Comfortline 4 motion 4X4 
11/2004 ek 130 þ.km 5 gira verð 
aðeins 690 þús !!!

ÚTSALA !
Skoda Superb Ambition 09/2005 ek 
126 þ.km sjálfskiptur verð aðeins 990 
þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

SUBARU Legacy. Árgerð 2007, ekinn 
138 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.950.000. Rnr.160972.

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 42 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.490.000. Rnr.990693. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

TOYOTA Auris 1.4 sol dísel. 
Árgerð 2008, ekinn 105 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.290.000. 
Rnr.160705.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

NÝ ADRIA HJÓLHÝSI
ÚTSALA, Eigum til ný Adria hjólhýsi 
í nokkrum stærðum og gerðum á 
frábærum verðum, Ekki missa af 
þessu, komdu til okkar og skoðaðu 
úrvalið, ATH takmarkað magn, Eru 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

 Bílar til sölu

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

 500-999 þús.

SSK DIESEL JEPPI - 550 ÞÚS
MMC PAJERO 4X4 2800 TURBO DISEL 
ÁRG‘ 00 ek.270 þús skipt um hedd 
í 235 þús, sjálfskiptur, ný skoðaður 
2015, góð vetrardekk, ldráttarkrókur, 
lýtur vel út, ásett verð 750 þús 
TILBOÐ 550 ÞÚS möguleiki á 100% 
visaraðgreiðslum í allt að 36 mán 
s.841 8955

TILBOÐ 530 ÞÚS!
MMC OUTLANDER 4x4 2,0 árg‘ 2003, 
ek.192 þús, beinskiptur, dráttarkrókur, 
ný skoðaður 15, ásett verð 850 þús 
TILBOÐ 530 ÞÚS möguleiki á 100% 
visaraðgreiðslum s.841 8955

 1-2 milljónir

VW Passat árg. ‚05 ek. 90þús. sjálfsk. 
Góður bíll, lítur vel út. Verð 1290þús 
Uppl. í s. 846 8643.

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vinnuvélar

VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar 
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Þvottahús Úrvalið er hjá okkurFataskápar Sérsmíði

Baðherbergi Góðar hirslur Innbyggðar uppþvottavélar Pottaskápar Allar útfærslur

friform.is

INNRÉTTINGAR
GLÆSILEGAR DANSKAR

Í ÖLL HERBERGI HEIMILISINS

VIÐ HÖNNUM OG TEIKNUM FYRIR ÞIG
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu,
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

ÞITT ER VAVV LIÐ
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum,
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

FJÖLBREYTT ÚRVAL AF HURÐUM, FRAMHLIÐUM, KLÆÐNINGUM OG EININGUM, 
GEFA ÞÉR ENDALAUSA MÖGULEIKA Á AÐ SETJA SAMAN ÞITT EIGIÐ RÝMI.

Tertan er líklega einn frægasti 
eftirréttur Þjóðverja. Þó er upp-
runa tertunnar líklega að leita 
í Sviss. Í það minnsta er kirsu-
berjalíkjörinn Kirschwasser upp-
runninn þar. 

DEIG: 
4 egg
3-4 msk. volgt vatn
175 g sykur
3-4 tsk. vanillusykur
100 g hveiti
100 g maíssterkja
3 msk. kakó
4 tsk. lyftiduft

FYLLING:
12 msk. kirsuberjalíkjör (heitir 
Kirschwasser)
1 l rjómi
3-4 tsk. vanillusykur
3 msk. sykur
1 krukka súrsuð kirsuber
2 msk. maíssterkja

SÚKKULAÐISPÆNIR
Þeytið eggjarauður og vatn. 
Bætið smátt og smátt tveimur 
þriðju hlutum af sykrinum og 
vanillusykrinum út í. Þeytið þar til 
blandan er hvít og mjúk.
Stífþeytið eggjahvítur í annarri 
skál ásamt afganginum af sykr-
inum. Setjið þessa blöndu varlega 
ofan á eggjarauðublönduna. 
Blandið hveiti með sterkju, kakói 
og lyftidufti og sigtið yfir eggja-
hvíturnar. Blandið öllu varlega 
saman með handþeytara.
Setjið bökunarpappír í botn á 
hringlaga springformi. Setjið 
deigið í formið og bakið í 30 til 
35 mínútur við 180°C. Hvolfið 
kökunni á disk, bleytið bökunar-
pappírinn og dragið af kökunni.

KIRSUBERJATERTA ÚR SVARTASKÓGI
Þessi terta kallast á frummálinu Schwarzwälder kirschtorte.

Látið kökuna kólna og skerið hana þversum 
í þrennt. Penslið hvern botn með 4 msk. af 
kirsuberjalíkjör. 

FYLLING
Þeytið rjómann með vanillusykri og 2 msk. 
af sykri. Setjið þriðjung rjómans á neðsta 
botninn. Setjið vökvann af kirsuberjunum í 
pott. Bætið 1 msk. sykri út í og látið sjóða. 
Þykkið með maíssterkju. Tveir þriðju hlutar 

kirsuberjanna fara einnig út í blönduna. Látið 
kólna.

Helmingur af kirsuberjagrautnum er 
settur á rjómann á neðsta botninum. Leggið 
næsta botn ofan á. Setjið einnig rjóma og 
kirsuberjamauk á þann botn. Leggið þriðja 
botninn ofan á. Hyljið alla kökuna með 
rjóma. Skreytið með rjóma úr rjómasprautu. 
Skreytið með afgangi af kirsuberjum og 
súkkulaðispónum.



 Vinnuvélar

BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar (affelgunar og 
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH 
eigum enfremur vörubíla dekkjavél. 
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

 Bátar

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

 Varahlutir

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

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

ÓDÝRIR BÍLAVARAHLUTIR.
Ódýrir varahlutir og dekk í ýmsa bíla 
s: 896 8568.

 Bílaþjónusta

Ótrúlegt úrval af bíllyk
lum 

á frábæru ver
ði

kútuv gur       

Smíðum og forritum 
fle tar gerðir bíllykla á 

meðan beðið er
Tímapantanir óþarfar

 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. Sérgrein 
bremmsuviðgerðir. S. 892 7852.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

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

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir 
og vanir menn.

 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

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

25% vetrarafsláttur gildir til 31. mars. 
Frítt verðtilboð. S. 778 0100.

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

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

 Nudd

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

 Spádómar

661 3839 - SÍMASPÁ
Opið frá kl. 14 alla daga.

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

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

 Rafvirkjun
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Auglýsing um skipulag – Sveitarfélagið Vogar

Tillögur að breytingum á deiliskipulagi,

Sveitarfélaginu Vogum.

Með vísan til ákvæða 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 hefur 
bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga þann 26. febrúar 2014 samþykkt 
að auglýsa eftirfarandi tillögur að breytingum á deiliskipulagi í 
Sveitarfélaginu Vogum.

Íþróttasvæði, tjaldsvæði og Aragerði
Breytingin afmarkast við reit sem er norðan Hafnargötu, autan  
Marar- og Mýrargötu og vestan Vatnsleysustrandarvegar. 

Breytingin felst í að: Norðan og vestan megin við fótboltavöll eru 
settir inn byggingarreitir fyrir áhorfendastúkur án skyggnis eða 
þaks. Heimilt er að byggja allt að 2,0m háan skjólvegg ofan á 
manartoppi aftan við stúkurnar.  

Hámarksstærðir: að norðanverðu: 50 x 9.2m eða 460m² að vestan-
verðu: 50 x 8.3m eða 415m². Lóð nr. 19 er færð um 3m til suðurs til 
samræmis við lóðarblað.

Tillagan er sett fram á uppdrætti og í greinargerð, breytingardags. 
10.02.2014 og vísast til hennar um nánari upplýsingar.

Vogar – Iðndalur.
Breytingin afmarkast af reit sem afmarkast af lóðinni við Iðndal 2. 

Breytingin felst í að innan lóðar Iðndals 2 er tekin út 45 m² lóð fyrir 
dreifistöð rafveitu, sem er til staðar og hefur ekki verið mörkuð 
sérstök lóð fram að þessu, og minnkar lóð fyrir Iðndal 2 sem því 
nemur. Markaður er 30m² byggingarreitur á lóðinni fyrir dreifistöð 
og sett fram kennisnið, sem heimila nýja dreifistöð, allt að 2,5m x 
3,5m að grunnfleti og 2,3m háa, komi til endurnýjunar. Einnig er sett 
inn kvöð um legu lagna og aðkomu að dreifistöð ásamt göngustíg 
fyrir almenning.

Tillagan er sett fram á uppdrætti og í greinargerð, breytingardags. 
11.02.2014 og vísast til hennar um nánari upplýsingar.

Tillögurnar verða til sýnis á skrifstofu Sveitarfélagsins Voga,  
Iðndal 2, 190 Vogar frá og með mánudeginum 3. mars nk. til og með 
mánudagsins 14. apríl 2014. Tillögurnar eru einnig aðgengilegar á 
vef Sveitarfélagsins Voga, www.vogar.is

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að 
gera athugasemdir við breytingatillögurnar. Skila skal skriflegum 
athugasemdum til skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, Iðndal 2, 190 
Vogar eigi síðar en mánudaginn 14. apríl 2014. Hver sá sem ekki 
gerir athugasemdir við breytingartillögurnar innan tilskilins frests 
telst samþykkur þeim.

Vogum, 3. mars 2014.
F.h. bæjarstjórnar,

Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
er hér með auglýst tillaga að breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík.

Barónsstígur 43, Sundhöll Reykjavíkur
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Heilsu-
verndarreits vegna lóðarinnar nr. 43 við Barónsstíg, 
Sundhöll Reykjavíkur. Í breytingunni felst stækkun 
á byggingarreit sunnan hússins og aukningu á 
byggingarmagni. Innan reitsins er m.a.  gert ráð fyrir 
viðbyggingu, útisundlaug og mannvirkjum tengdum 
henni.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna. 

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar 
að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 
– 16:15, frá 3. mars 2014 til og með 14. apríl 
2014.  Einnig má sjá tillöguna á heimasíðunni, www.
reykjavik.is, slá inn í leitarreit skipulag í kynningu. Eru 
þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að 
kynna sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum 
við tillöguna skal skila skriflega, til umhverfis – 
og skipulagsviðs, b.t. skipulagsfulltrúa,  eða á 
netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 14. 
apríl 2014. Vinsamlegast notið uppgefið netfang 
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 3. mars 2014
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

tilkynningar

tilkynningar

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS
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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.

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. Sala og viðgerðir. S. 845 
5976.

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Ísskápar, þvottavélar, uppþvottavélar, 
þurrkara, örbylgjuofnar og fleira. S: 
896 8568.

 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.

 Sjónvarp

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

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

 Nudd

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

TANTRA NUDD
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

 Námskeið

STUNDASKRÁ - SCHEDULE:
NORSKA I , II & III- NORSKA f. 
heilbrigðisgeira, ENSKA f. fullorðna. 
ICELANDIC - ÍSLENSKA f. Útlendinga. 
Byrja/Starting: 10/3, 7/4, 5/5, 2/6: 
Morgna/ Síðdegi /Kvölds. Mornings/
Afternoons/Evenings. 4 vikur/5 
x í viku- 4 weeks/5 days a week. 
Aukatímar: STÆ, EÐL, EFN. www.
iceschool.is. Fullorðinsfræðslan- 
IceSchool, Ármúli 5. s.588 1160.

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

HERBERGI TIL LEIGU Í 
DALBREKKU, KÓPAVOGI.

Til leigu snyrtileg, 15 m2 herbergi 
með aðgangi að baði, eldhúsi, 
þvottavél og internet aðgangi. 
Stutt í Bónus, veitingastaði, 
kaffihús og strætó. Verð frá 

55.000 á mánuði. 

Available now! 15m2 rooms for 
rent, with access to kitchen, bath, 
laundry, internet. Close to Bónus, 
restaraunts and buses.Price from 

55.000.
Uppl. gefur Sverrir í s. 661-7000

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

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.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

ENGLISH PUB - REYKJAVÍK
Óskar eftir að ráða vaktstjóra til 
starfa. Reynsla af barstörfum og 
góð þjónustulund skilyrði. Góð 
laun í boði fyrir réttann aðila.

Ferilskrá sendist á: 
ingvar@enskibarinn.is

MOSFELLSBAKARÍ - 
MOSFELLSBÆ.

Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 

til að vinna með okkur í verslun 
okkar í Mosfellsbæ. Tvær vaktir 

eru í boði, frá 13:00 - 18:30 virka 
daga og aðra hverja helgi annann 
daginn eða frá 7:00 - 13:00 virka 

daga og einn dag aðra hverja 
helgi. Umsækjendur þurfa að tala 

góða íslensku.

Umsóknareyðublöð er hægt að 
nálgst á netinu. 

Slóðin er www.mosfellsbakari.is/
atvinnu-umsokn/

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

TILKYNNINGAR

 Ýmislegt

SKEMMTANIR
Gítarleikur söngur You Tube leitarorð 
Marel1939

Það verður mögnuð spenna á Stöð 2 Sport og Stöð 2 Sport 2 í mars. Toppbaráttan í Enska 
boltanum heldur áfram, bestu ökumenn heims mæta á ráslínuna, úrslitin ráðast í 
Dominos deildinni, stórleikurinn El Clásico, 16 liða úrslit í Meistaradeild Evrópu og 
Gunnar Nelson snýr aftur í búrið. Allt þetta og margt fleira í stútfullum Sportpakkanum. 
Ekki missa af þessum stórviðburðum!

Magnaðir íþróttaviðburðir í mars!

Stöð 2 Sport og Stöð 2 Sport 2 auk 4 íþróttarása, fjölda hliðarrása
og internet og heimasími í 3 ár, á aðeins 11.990 kr. á mánuði.
Enginn binditími fyrir internet og heimasíma!

Internet og heimasími fylgir sjónvarpsáskrift í þrjú ár!

11.990 kr. + 0 kr.
Innifalið er 10GB erlent niðurhal og 100 mínútur í heimasíma. Þriggja mánaða uppsagnarfrestur er á Sportpakkanum. Greiða þarf 2.610 kr. aðgangsgjald.

ráttan í Enska 
ráðast í 
ó

á 36 mánuðum

180.000 kr.

sparnaður

vr
r

jú

Sp

rópu og 
tpakkanum. 

ú ár!

portpakkanum. Greiða þarf 2.610 kr.. aðgangsgjald.aldd

á 36 mán

11180.00
sparna

Þökkum frábærar 

viðtökur og minnum á 

að tilboðið gildir áfram 

sem hluti af áskrift að 

völdum pökkum.

TILBOÐIÐ

GILDIR ÁFRAM!
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Ástkær eiginmaður minn,

MAGNÚS PÁLSSON
Hraunbæ 164, Reykjavík, 

lést þriðjudaginn 18. febrúar á Hrafnistu í Reykjavík. Jarðsett 
verður miðvikudaginn 5. mars klukkan 15.00 frá Árbæjarkirkju. 

Árný Guðmundsdóttir

Elskulegur maðurinn minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi, 

KARL ÓMAR JÓNSSON 
lést sunnudaginn 23. febrúar á hjartadeild Landspítala Íslands. 
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni fimmtudaginn 6. mars  
kl. 15. Blóm og kransar vinsamlegast afþökkuð. Þeim sem vilja 
minnast hans er bent á að láta líknarfélög njóta þess. 

Ólöf Stefánsdóttir
Stefán Karlsson Sigurborg Ragnarsdóttir
Kristín Karlsdóttir Guðmundur I. Sverrisson
Björn Karlsson Rebekka Silvía Ragnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi,

HAUKUR SIGURÐUR TÓMASSON
jarðfræðingur,

Furugerði 9, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Háteigskirkju í dag, mánudaginn 3. mars, 
kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á styrktarsjóð 
fjölskyldu Georgs Guðna nr: 0515-26-111177, kt: 501011-0530.

 
Karitas Jónsdóttir
Sigrún Hauksdóttir Loftur Atli Eiríksson
Haukur Hákon Loftsson
Sigrún Jónasdóttir
Elísabet Hugrún, Guðrún Gígja, Tómas Kolbeinn, Hrafnkell 
Tumi og Jón Guðni Georgsbörn.

Elskuleg móðir okkar, amma og langamma,

ÓLAFÍA SVEINSDÓTTIR
Sléttuvegi 7, Reykjavík,  
frá Núpi, V-Eyjafjöllum,

lést föstudaginn 21. febrúar. Útförin fer fram 
frá Grensáskirkju þriðjudaginn 4. mars kl. 15.00.

Börn, barnabörn og barnabarnabörn. 

Á þessum degi árið 1875 var óperan 
Carmen eftir Georges Bizet frumsýnd 
fyrir fullu húsi í París. Þótt óperan sé 
ein sú vinsælasta í heiminum í dag 
voru áhorfendur sammála um að 
óperan hefði verið hörmuleg í flesta 
staði. Sagt var að allir Parísarbúar sem 
eitthvað vildu hafa að segja um al-
menningsálitið hefðu verið viðstaddir 
sýninguna í Comique-óperunni og 
það hefði verið samdóma álit þeirra 
að Bizet hefði alvarlega stigið út af 
sporinu með óperunni nýju. Hún þótti 

allt of nútímaleg og algjörlega siðlaus. 
Söguþráðinn í óperuna sótti Bizet í sam-
nefnda smásögu eftir Prosper Mérimée. 
Hún gerist í Andalúsíuhéraði á Spáni og 
fjallar um sígaunastúlkuna Carmen og 
ástarraunir hennar.

Það var ekki fyrr en óperan var frum-
sýnd í Englandi þremur árum seinna 
sem vinsældir hennar tóku að aukast. 
Því miður var það of seint fyrir Bizet því 
hann lést einungis þremur mánuðum 
eftir frumsýninguna og fékk því aldrei 
að sjá frægðarsól Carmen rísa.

ÞETTA GERÐIST 3. MARS 1875

Óperan Carmen frumsýnd
MERKISATBURÐIR
1200 Bein Jóns Ögmundssonar Hóla-
biskups eru grafin úr jörðu og er Jóns-
messa Hólabiskups á föstu til minning-
ar um þann atburð.
1938 Olía finnst í Sádí-Arabíu.
1955 Elvis Presley kemur fram í 
sjónvarpi í fyrsta sinn.
1984 Kristján Harðarson setur 
Íslandsmet í langstökki: 7,79 
metrar. Eldra met var frá 1957. 
Met Kristjáns stóð í tíu ár.
1984 Kvikmyndin Atómstöð-
in, sem byggð var á sögu 
Halldórs Laxness, er frum-
sýnd.
1986 Ástralía fær fullt sjálfstæði frá 
Bretlandi.
1991 Upptaka næst af því þegar 
nokkrir lögreglumenn í Los Ang-
eles berja Rodney King sem 
verður kveikjan að mestu óeirð-
um í sögu borgarinnar.
1993 Flötur, samtök stærð-
fræðikennara á Íslandi, 
stofnuð.
1995 Friðargæslu Sam-
einuðu þjóðanna í Sóm-
alíu lýkur.

Að mínu mati er nauðsynlegt að finna út í 
hvaða rými umræðan á að eiga sér stað,“ 
segir Jón Páll Eyjólfsson leikstjóri, einn 
frummælenda á Málþingi sem Leiklistar-
samband Íslands stendur fyrir í samvinnu 
við sviðslistadeild LHÍ í Tjarnarbíói í 
kvöld. „Hún þarf að eiga sér stað í þannig 
rými að þegar henni er lokið viti menn 
hvar breytingin á að verða. Það er ekki 
nóg að ræða hlutina á málþingi og senda 
síðan jákvæða strauma út í kosmosið, það 
breytir engu.“

Yfirskrift málþingsins er Samræða um 
hlutverk og stefnu opinberra leikhúsa og 
tilefnið er sú staða sem ráðning nýs leik-
hússtjóra Borgarleikhússins og að síðar 
á þessu ári verður staða Þjóðleikhús-
stjóra auglýst laus til umsóknar skapar í 
íslensku leikhúslífi. „Allur geirinn tók þátt 
í umræðu í sambandi við sviðslistalögin 
sem lögð voru fram á síðasta þingi en ekki 
afgreidd. Það þarf að breyta sviðslista-
lögunum og lögunum um Þjóðleikhúsið ef 
það á breyta  stefnu þess,“ segir Jón Páll. 
„Nálgun mín er einfaldlega þessi: Er þetta 
vandamál í dag? Og ef þetta er vanda-
mál hver er ástæðan fyrir því? Ég held að 
menn séu almennt mjög sáttir við rekst-
ur Þjóðleikhússins eins og leiklistarlögin 
eru í dag og ef við göngum út frá þeim er 
ekkert vandamál til staðar. Ef við viljum 
hins vegar hafa áhrif á stefnu opinberu 
leikhúsanna þá annað hvort vinnum við 
að lagabreytingu varðandi Þjóðleikhúsið 
eða göngum í Leikfélag Reykjavíkur til að 
hafa áhrif á stefnu Borgarleikhússins.“

Jón Páll segir grunninn að erindi sínu 
vera sóttan í þær ræður sem fluttar voru 
við opnun Þjóðleikhússins á sínum tíma. 
„Þar liggja sterkar vísbendingar um hverj-
ir órarnir varðandi leikhúsið voru upp-
haflega, hvert hlutverk þess átti að vera 
og hver sýnin á það var. Þar eru færð rök 
fyrir því hvers vegna það er nauðsynlegt 
að eiga Þjóðleikhús og upp úr þessu þarf 
að semja einhvers konar stefnuskrá leik-
hússins. Það er að segja ef löngunin til 
þess er fyrir hendi.“

Annar frummælandi á málþinginu, Eva 
Rún Snorradóttir úr framandverkaflokkn-
um Kviss Búmm Bang, segist fagna þessu 
framtaki mjög. „Mér finnst þetta alveg 
frábært og finnst að það ætti að halda 
svona málþing fimm sinnum á ári,“ segir 
hún. „Ég held að allir í bransanum séu að 
átta sig á því hvað það eru mikil tækifæri 
framundan og hversu mikilvægt það er að 
við tölum saman um þetta og hristum svo-
lítið upp í málunum.“

Eva Rún er á svipuðum nótum og Jón 
Páll og segist fyrst og fremst ætla að setja 
fram alls konar spurningarmerki. „Mér 
finnst það mjög mikilvægt að við skoðum 
alla starfsemi leikhúsanna með spurning-
arformerkjum.“

Auk þeirra Jóns Páls og Evu Rúnar eru 
frummælendur þær Þórhildur Þorleifs-
dóttir leikstjóri og fv. leikhússtjóri og 
Steinunn Knútsdóttir, deildarforseti sviðs-
listadeildar LHÍ. Fundarstjóri er Magnús 
Þór Þorbergsson, lektor í leiklistarfræðum 
við LHÍ.

Málþingið hefst klukkan átta í kvöld í 
Tjarnarbíói. Aðgangur er ókeypis og öllum 
opinn.  

fridrikab@frettabladid.is

Mikilvægt að spyrja 
spurninga um stefnuna
Samræða um hlutverk og stefnu opinberra leikhúsa er yfi rskrift  málþings sem haldið 
verður í Tjarnarbíói í kvöld. Þar taka til máls fj órir frummælendur en síðan verða al-
mennar umræður. Eva Rún Snorradóttir og Jón Páll Eyjólfsson eru meðal frummælenda.

JÓN PÁLL EYJÓLFSSON:  „Er þetta vandamál í dag?“  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

EVA RÚN SNORRADÓTTIR:  „Mikilvægt að tala saman og hrista upp í mál unum.“  
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

TÆKI FRÁ UPPHAFI TIL ENDA
Hvert sem markmiðið er þá hefur Philips hágæða snyrtitæki fyrir höfuð, andlit og líkama! 

1000 krónur af öllum seldum Philips rakvélum, skeggsnyrtum 
og hárklippum í marsmánuði renna til Krabbameinsfélagsins

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

Veldu það sem 

þú vilt … ég er 

ekki matvandur!

Eigum við að 
prófa salt.

Ætli við þurfum ekki 
að finna eitthvað 

annað í staðinn fyrir 
sykurinn.

Það er meira en má. 
Þær mega ekki vera 
meira en 35% sykur.

Hvað?

O ó.

Þannig að ef það 
eru 200 grömm af 

sykri í þessari upp-
skrift þá þýðir 

það að kökurnar 
eru 40% sykur...

Hm?

Þú ert meiri kallinn, Eddi! Ég má 
ekki snúa mér við í tvær mín-

útur! Haraldur er jú í berjatínslu!

Hvaða vitleysa! Hann er í 
stuði! Hann vill koma með 

okkur í eftirpartí!

Jahá …
meira 

fyrir mig!

Hmm! Ég hef 
ekki séð neitt 

þessu líkt fyrr!

Ég elaka 
þig

LÁRÉTT
2. berjast, 6. persónufornafn, 8. efni, 
9. tangi, 11. tveir eins, 12. mikilleiki, 
14. vínblanda, 16. tveir eins, 17. spor, 
18. arinn, 20. bókstafur, 21. missa.

LÓÐRÉTT
1. stjórnarumdæmis, 3. Tveir eins, 4. 
eldsneyti, 5. drulla, 7. tilgáta, 10. haf, 
13. skarð, 15. skældi, 16. hylli, 19. 
hróp.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. etja, 6. ég, 8. tau, 9. nes, 
11. rr, 12. stærð, 14. grogg, 16. áá, 17. 
far, 18. stó, 20. sé, 21. tapa. 
LÓÐRÉTT: 1. léns, 3. tt, 4. jarðgas, 
5. aur, 7. getgáta, 10. sær, 13. rof, 15. 
grét, 16. ást, 19. óp.

„Stundum sérðu þig ekki í réttu ljósi fyrr en þú sérð 
þig í gegnum augu annarra.“

Ellen DeGeneres

Margeir Pétursson (2.532) vann 
Hjörvar Stein Grétarsson (2.511) á 
Stórmeistaramóti Vildarbarna sem 
fram fór fyrir skemmstu.
Svartur á leik:

27. … Hxd5! 28. exd5 De2! Hvítur 
gefst upp því hann er óverjandi mát. 
Margeir náði þriðja sæti á mótinu. 
Víkingaklúbburinn sigraði á Ís-
landsmóti skákfélaga sem lauk um 
helgina. GM Hellir varð í öðru sæti og 
Taflfélag Vestmannaeyja í þriðja sæti.
www.skak.is:  N1 Reykjavíkurskák-
mótið hefst á morgun.



KJÖTFARS
500 GR GOÐI
VERÐ PER STK
ÁÐUR 426

298,-

KJÖTFARS  SALTAÐ
500 GR GOÐI
VERÐ PER STK
ÁÐUR 459

298,-

KJÖTFARS NÝTT
500 GR NETTÓ
VERÐ PER STK
ÁÐUR 349

279,-

KJÖTFARS NÝTT
500 GR NETTÓ
VERÐ PER STKVERÐ PER STKEE STS KKSTSTR REEPPÐÐRRRÐ PER
ÁÐUR 3494949

KJÖTFARS NÝTT
500 GR NETTÓ
VERÐ PER STK
ÁÐUR 349

279,-

FISKBOLLUR
1 KG GRÍMS
VERÐ PER PK
ÁÐUR 1.098

769,-

Tilboðin gilda 27. feb - 2. mar 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Kræsingar & kostakjör

-30%
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UMBÚÐIR
NÁTTÚRULEGA

BETRI

Það er lítið mál að endurvinna nýju Smjörva umbúðirnar. 
Þú tekur bara pappann af plastöskjunni og setur í pappírstunnuna.

Gámar fyrir plastumbúðir eru á næstu grenndarstöð eða 
endurvinnslustöð. 

Það er lítið mál að endurvinna nýju Smjörva umbúðirnar.
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LEIKLIST  ★★★ ★★

Svanir skilja ekki
Þjóðleikhúsið - Kassinn
Höfundur: Auður Ava Ólafsdóttir
Leikstjórn: Charlotte Böving
Tónlist og hljóðmynd: Ragnhildur 
Gísladóttir
Leikmynd og búningar: Eva 
Signý Berger
Lýsing: Magnús Arnar Sigurðarson
Sviðshreyfingar: Melkorka 
Sigríður Magnúsdóttir
Astoðarleikstjóri: Benedikt 
Erlingsson

Nýtt verk eftir Auði Övu Ólafs-
dóttur, hennar annað sem sett er 
upp, var frumsýnt í Þjóðleikhús-
inu á föstudagskvöld. Auður Ava 
er frábær skáldsagnahöfundur. 
Þar hefur henni tekist sérlega vel 
upp ekki síst við byggingu verka 
sinna. Þau eru nákvæm eins og 
vönduð brúarsmíð. Eitt höfundar-
einkenna hennar er að leika sér 
með frásagnarháttinn: Mörk milli 
persóna, sögumanns og höfund-
ar eru brotin. Þessi höfundarein-
kenni er að finna í Svanir skilja 
ekki, en spyrja má hvort Auður 
Ava sé eins fótviss í dramatíkinni 
og epíkinni?

Leikritið fjallar um hjón sem 
leita til ráðgjafa vegna vandræða 
sem þau eiga í með son sinn. Þetta 
eru sérkennilegar forsendur og 
meðferðin snýst, svona fremur 
óvænt, upp í hjónabandsráðgjöf 
og afleggjarinn sonurinn verður 
afgangsstærð. Ráðgjafinn beitir 
óhefðbundnum aðferðum í með-
ferðinni svo sem dansþerapíu og 
verður hin miðlæga fígúra sem 
ráðskast með hjónin – svona rétt 
eins og höfundur með persónur 
sínar. Ráðgjafinn reynist sem 
sagt hið mesta furðuverk, hálf-
gerður trúður.

Allt er þetta fremur ruglings-
legt og áhorfandinn er óhjá-
kvæmilega settur í þá stöðu að 
reyna að ráða í merkingu þessara 
ólíkindaláta. Ekki leiðinleg staða 
að vera í en krefjandi. Áhorfand-
inn hefur um nóg að hugsa en 
púsluspilið gengur illa upp. Enda 
sambönd merkilega órökrétt, 
þau snúast kannski ekki um að 
komast að niðurstöðu. Einhverju 
sinni skiptu hjónin um hlutverk, 
hann fór í kjól og hún í jakka án 
þess að nokkuð væri gert með 
það í sjálfu sér. Fleiri lausa enda 
mætti nefna. Margslunginn efni-
viðurinn reynist leiksviðinu erf-

iður. Ef inntakið er þversagnir 
sem ekki ganga upp, þær sem 
gera okkur mannleg, má segja að 
það takist. Þeir sem leita eftir því 
að allt komi heim og saman verða 
pirraðir. En, ekki er allt sem sýn-
ist. Með afhjúpandi endalokum, 
ekkert endilega svo frumlegum 
og ættu kannski betur heima í 
smásögu en leikriti, er fótun-
um sparkað undan öllum slíkum 
vangaveltum.

Í uppsetningunni er keyrt á 
fyndnar eigindir textans og þar 
er Ólafía Hrönn Jónsdóttir á 
heimavelli; snillingur hins kóm-
íska. Hún fer sem slík á kostum 
og Margrét Vilhjálmsdóttir og 
Baldur Trausti Hreinsson eru 
mjög góð í hlutverkum hjónanna 
sem tala í kross og finna hvort 
annað með því að fjarlægjast. 
Enn ein mótsögnin sem ráðgjaf-
inn stendur svo ráðþrota frammi 
fyrir. Melkorka Sigríður Magn-
úsdóttir semur sviðshreyfing-
arnar, danskennsluna sem ráð-
gjafinn leggur til og er það við 
tónlist Ragnhildar Gísladóttur. 
Bráðskemmtileg tónlist og bráð-
skemmtileg atriði. Kóreógrafían, 
dansinn og tónlistin minnti mig á 
David Byrne og ekki leiðum að 
líkjast. Ekki er ólíklegt að ætla að 
tempó sýningar þéttist svo eftir 
því sem á sýningartímann líður, 
og væri það til bóta. Leikmynd-
in er á flekum sem leikarar léku 
sér með á sviðinu, hugvitsam-
lega byggð en stundum flæktist 
hún meira fyrir en að þjóna hlut-
verki sínu. Leikstjórinn Charlotte 
Böving gerir sér mat úr kómík-
inni en spurning hvort það yfir-
skyggi aðrar eigindir svo sem það 
að rýna með markvissari hætti í 
umfjöllunarefnið – hið stórmerki-
lega fyrirbæri sem er hjónaband-
ið?

Í einu besta atriði verksins 
er ramminn brotinn á mjög svo 
snjallan máta; persónurnar höfðu 
að ráði ráðgjafans farið á leikrit 
og breytast óvænt í gagnrýnend-
ur verks sem er speglun þess sem 
áhorfendur Svana sem ekki skilja 
höfðu verið að fylgjast með. Þau 
lýsa leiknum fyrir ráðgjafanum 
og gefa því þrjár stjörnur. Það er 
þá í takt við annan leik með að 
splundra römmum að leyfa bara 
leikhópnum að ráða stjörnugjöf-
inni.    Jakob Bjarnar Grétarsson

NIÐURSTAÐA: Bráðfyndin og 
skemmtileg sýning en efnið reynist 
áhorfandanum erfið gáta.

Dansleikur 
hjónabandsráðgjafans

ÓLAFÍA HRÖNN  „Í uppsetningunni er keyrt á fyndnar eigindir textans og þar er 
Ólafía Hrönn Jónsdóttir á heimavelli.“  MYND/ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Ljóðskáldið Bjarki Karlsson verður gestur á næsta 
fundi Bókmenntafélagsins í Bókasafni Seltjarnar-
ness annað kvöld klukkan 19.30 þar sem bók hans 
Árleysi alda verður skoðuð og skeggrædd. 

Bjarki hlaut Bókmenntaverðlaun Tómasar 
Guðmundssonar árið 2013 fyrir bókina, en í 
umsögn dómnefndar segir að framlag Bjarka 
sé „óvenju vel heppnuð blanda af húmor, 
fornum bragarháttum og samfélagsádeilu“. 

Í bók sinni tekur Bjarki sér stöðu eins og 
hirðskáld eða höfuðskáld til forna og yrkir 

um samtíma sinn á fjölbreytilegan hátt með 
framúrskarandi vald á bragarháttunum. 
Árleysi alda hefur notið fádæma vinsælda og 

hefur setið á metsölulistum bóksala síðan 
hún kom út.

Aðgangur er ókeypis og allir vel-
komnir   - fsb

Samfélagsádeila og orðaleikir 
Bjarki Karlsson ræðir um verðlaunabók sína Árleysi alda á Seltjarnarnesi.

ÁRLEYSI ALDA  Bjarki hlaut Bókmennta-
verðlaun Tómasar Guðmundssonar 2013 fyrir 
ljóð sín.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Skilnaðirnir sem komu öllum á óvart
Ástin blómstraði ekki í Hollywood í síðustu viku. Stjörnupörin Katy Perry og John Mayer og Robin Thicke og Paula Patton hættu 
saman, öllum að óvörum. Fréttablaðið ákvað því að rifj a upp nokkra Hollywood-skilnaði sem komu mikið á óvart.

Íslendingar voru himinlifandi þegar Tom Cruise heimsótti landið til að leika í 
kvikmyndinni Oblivion. Eiginkona hans, Katie Holmes, heimsótti kauða en stuttu 
eftir heimsóknina skildu þau, eftir sex ára hjónaband. Þau eiga saman dótturina 
Suri sem kom í heiminn í apríl árið 2006.

Tónlistarmaðurinn og leikkonan skildu í síðustu 
viku eftir átta ára hjónaband. Þau eiga saman 
soninn Julian, þriggja ára. Sögusagnir um erfiðleika 
í hjónabandinu fóru á kreik í ágúst eftir að Robin 
tróð upp á VMA-hátíðinni með Miley Cyrus. Þá 
sögðu sögurnar einnig að Robin hefði haldið fram-
hjá Paulu í teiti í lok ágúst.

Heimurinn hélt að þetta samband myndi halda en parið gifti sig árið 2000. Síðan kom 
leikkonan Angelina Jolie til sögunnar og léku þau Brad saman í myndinni Mr. and Mrs. 
Smith árið 2005. Ástin spyr ekki um stað og stund og féllu þau kylliflöt hvort fyrir öðru 
og eru saman enn í dag.

Ævintýrasambandið var úti í lok mars árið 2010, 
nokkrum dögum eftir að Sandra hlaut Óskarsverðlaun 
fyrir hlutverk sitt í The Blind Side. Jesse var búinn að 
halda við konu að nafni Michelle McGee talsvert lengi 
og Sandra sparkaði Jesse eftir fimm ára hjónaband.

Árslangt samband tónlistarfólksins endaði í febrúar 
árið 2009 þegar Chris gekk í skrokk á Rihönnu, rétt 
fyrir Grammy-verðlaunaafhendinguna. Síðan þá hafa 
söngfuglarnir oft tekið saman aftur og hætt saman en 
nú virðist sem þau séu endanlega hætt saman.

Í ljós kom í síðustu viku að ástarlogi Katy og Johns 
hefði slokknað, öllum að óvörum. Katy sást nýlega 
með hring sem minnti um margt á trúlofunarhring 
og því héldu margir að parið væri á leið upp að 
altarinu. En svo var nú ekki.

KATY PERRY OG JOHN MAYERSANDRA BULLOCK OG JESSE JAMESRIHANNA OG CHRIS BROWN

TIGER WOODS OG ELIN NORDEGREN TOM CRUISE OG KATIE HOLMES

Mætti kalla þessi slit skilnaðinn sem skók heiminn. Allt virtist ganga golfaranum 
góðkunna og sænsku fegurðardísinni í haginn. Þar til árið 2009 þegar upp komst 
að Tiger væri búinn að halda framhjá Elin, oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. 
Þá var ballið búið. Saman eiga þau dótturina Sam og soninn Charlie.

JENNIFER LOPEZ OG MARC ANTHONY

Jennifer og Marc giftu sig árið 2004 en tilkynntu að þau ætluðu að skilja í júlí árið 2011. 
Skilnaðurinn tók á þau bæði en í dag eru þau vinir og hafa starfað saman á síðustu 
miss erum. Saman eiga þau tvíburana Max og Emme sem fæddust í febrúar árið 2008.

RACHEL MCADAMS OG RYAN GOSLING

Flestir aðdáendur kvikmyndarinnar The Notebook 
voru himinlifandi þegar aðalleikararnir Rachel 
McAdams og Ryan Gosling felldu saman hugi 
í alvörunni um mitt árið 2005. Ástin virtist 
blómstra en um mitt ár 2007 hættu þau saman. 
Um mitt árið 2008 endurvöktu þau ástarlogann 
en því miður entist það ekki.

Hasarhetjan og kona hans tilkynntu skilnaðinn í maí 
árið 2011 en þau höfðu þá verið gift í 25 ár. Má segja 
að skilnaðurinn hafi verið mikill slúðurblaðamatur því 
það kom í ljós að Arnold hafði getið barn átta árum 
áður með húshjálpinni Mildred Patricia Baena.

ARNOLD SCHWARZENEGGER 
OG MARIA SHRIVER

BRAD PITT OG JENNIFER ANISTON

ROBIN THICKE OG PAULA PATTON

LÍFIÐ
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 Svaraðu hrey�kallinu &
TAKTU ÞÁTT 

„Við hættum aldrei formlega og 
gáfum aldrei út dánartilkynningu,“ 
segir Birgir Örn Steinarsson, söngv-
ari og gítarleikari hljómsveitarinn-
ar Maus, en sveitin hefur staðfest 
komu sína á þrjár tónleikahátíðir í 
ár, Aldrei fór ég suður, Eistnaflug og 
Secret Solstice.

Maus fór á ís árið 2004 og síðan þá 
hefur lítið til hennar spurst. „Síðustu 
tónleikarnir voru í nóvember 2004 
á Húsavík og fórum við allir hver í 
sína áttina þá. Ég fór til London og 

var þar í 3 ár og vann meðal annars 
plötu þar. Palli gítarleikari fór til 
Eistlands að klára doktor í klassísk-
um tónsmíðum, Danni trommuleik-
ari fór til Barcelona að læra grafíska 
hönnun og Eggert bassaleikari fór 
svo til San Francisco að vinna fyrir 
íslenskt tölvufyrirtæki,“ segir Birgir 
Örn um upplausnina. 

Meðlimirnir ákváðu þó að telja í 
æfingu um leið og allir væru komnir 
til Íslands. „Við vorum allir komnir 
heim í ágústmánuði og töldum í fyrstu 

æfingu fljótlega eftir það en okkur 
grunaði ekki að það myndi líða svona 
langur tími.“

Menn voru misryðgaðir á hljóðfær-
in þegar í fyrsta lag var talið. „Egg-
ert hafði ekki snert bassann en það 
kom ekki að sök, hann var alveg með 
þetta. Það gekk bara mjög vel þó svo 
að maður kunni ekki öll lögin strax.“ 
Það er þó enn óráðið hvort sveitin 
gefur út plötu á ný. „Við ætlum að 
vera virkir í ár en höfum ekki tekið 
ákvörðun varðandi nýtt efni.“  - glp

„Gáfum aldrei út dánartilkynningu“
Hljómsveitin Maus hefur snúið aft ur og ætlar að vera virk þetta árið. Sveitin er bókuð á þrjár 
tónleikahátíðir á árinu en er þó ekki viss um hvort ný plata sé væntanleg.

MAUS SNÝR AFTUR  Hljómsveitin Maus ætlar að vera virk á árinu og er 
bókuð á þrjár tónlistarhátíðir sem stendur.  MYND/HALLDÓR INGI

Söngkonan Beyoncé tók sér frí 
frá tónleikaferðalagi sínu í Lond-
on um helgina og fór í verslunar-
ferð í Topshop. 

Toppurinn hjá Topshop, Sir 
Philip Green, bauð söngkonunni 
í verslunina og mátti hún velja 
það sem hún vildi endurgjalds-
laust.

Beyoncé valdi föt fyrir sjálfa 
sig, vini sína, fjölskyldu og dótt-
ur sína Blue Ivy og eyddi þremur 
tímum í versluninni.   - lkg

Verslaði 
í þrjá tíma

Á NÓG AF FÖTUM  Beyoncé fékk allt 
frítt í Topshop.

Hin árlegu Golden Raspberry-
verðlaun, sem oftast eru kölluð 
Razzie, voru afhent á laugardag-
inn en þau eru ávallt veitt einum 
degi á undan Óskarsverðlaun-
unum. Kvikmyndin Movie 43 var 

valin sú versta 
og hrifsaði 
einnig til sín 
verðlaun fyrir 
verstu leik-
stjórn og versta 
handrit.

Feðgarnir 
Jaden og Will 
Smith fengu 
hvor sín verð-
launin fyrir 

frammistöðu sína í kvikmyndinni 
After Earth. 

Raunveruleikastjarnan Kim 
Kardashian hlaut sín fyrstu Razz-
ie-verðlaun fyrir hlutverk í kvik-
myndinni Tyler Perry‘s Tempt-
ation og Tyler Perry sjálfur fékk 
verðlaun fyrir A Madea Christ-
mas. Versta endurgerðin var síðan 
valin The Lone Ranger.

Verst í 
Hollywood

KIM 
KARDASHIAN
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

Þegar ég sæki ljósmyndir af fólki til að 
nota í fréttir sem ég skrifa, hvort sem 

þær koma frá erlendum myndabönkum 
eða ljósmyndurum fréttastofunnar, þarf 
ég alltaf að byrja á því að minnka þær. 
Iðulega eru þær milljón sinnum skrilljón 
pixlar að stærð og áður en ég minnka þær 

sé ég hlutina sem þú færð aldrei að sjá.

ÉG sé exemið í hársverðinum, svita-
holurnar á nefinu, stírurnar í aug-
unum, örin eftir unglingabólurnar 
og tannsteininn í trantinum. „Bíddu 
nú við, hvað er þetta á skónum hans? 

Hann hlýtur að hafa stigið í hunda-
skít.“ Reyndar er Barack 

Obama undantekningin. Ég 
hef grun um að hann sé 

tölvuteiknaður.

ÞEGAR myndirnar eru 
svo komnar í eðlilega 
stærð færð þú að sjá 
þær. Fallegar myndir 
af fallegu fólki sem er í 
flestum tilfellum bæði 
ríkara og valdameira en 
þú. Þetta er fólkið sem 

þú kaust á þing. Fólkið sem þú dáðist að á 
rauða dreglinum. Þú fékkst aldrei að sjá 
flösuna á jakkafatajakkanum og krump-
urnar á buxnaskálminni. „Nei, halló, app-
elsínuhúð!“

EN stöku sinnum fá allir að sjá hlægilegu 
myndirnar sem skána ekkert þó þær séu 
minnkaðar. Sigmund Davíð stangandi úr 
tönnunum í þingsal. Hvað var hann að 
borða? Ég veðja á harðfisk eða popp. Æða-
þrútna Beyoncé á tónleikum að breytast 
í Hulk. Róleg gamla! Svo eru það mynd-
skeiðin. Hvaða ráðherra finnst þér hlægi-
legastur á dansgólfinu?

SEGIR þetta okkur eitthvað? Jú, virðu-
leiki er ekki til og allir eru asnalegir. 
Lygaþvæla úr munni jakkafataklæddra 
manna hljómar að vísu oft ágætlega. 
Fötin, hárið og sminkið gefa henni aukið 
vægi. En þegar hnökrarnir á yfirborð-
inu sjást svona vel er ekkert eftir. Ekk-
ert nema venjulegt, kjánalegt fólk með 
slæma húð eins og við hin, á fimmta bjór 
að setja hálsbindið á hausinn. Eini mun-
urinn er sá að þetta fólk ræður öllu en þú 
ekki neinu.

Allir eru asnalegir

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

THE MONUMENTS MEN 
THE MONUMENTS MEN  LÚXUS
RIDE ALONG
LEGO ÍSL. TA L 2D

ÍLEGO ÍSL. TA L 3D
ROBOCOP
HER
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM ...2 2D
SECRET LIFE OF WALTER MITTY

THE MONUMENTS MEN 
NEBRASKA  (ÓTEXTUÐ)
RIDE ALONG
NYMPHOMANIAC PART 1
ROBOCOP
AUGUST: OSAGE COUNTY
THE BOOK THIEF

KL.  5 - 8 - 10.30
KL. 5 - 8 - 10.30  
KL. 8 - 10.15 
KL. 3.30 - 5.45
KL. 3.30 - 5.45
KL. 5.30 - 8 - 10.35
KL. 10.30
KL. 3.30
KL. 8

Miðasala á: og

KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30 - 8
KL. 10.30
KL. 8 - 10.30 
KL. 8 - 10.30
KL. 5.30
KL. 5.25

NÁNAR Á MIÐI.IS

THE MONUMENTS MEN 
RIDE ALONG
ROBOCOP

KL. 8 - 10.15  
KL. 6 - 8
KL. 6 - 10.15

ROLLING STONENEW YORK OBSERVER

THE MONUMENTS MEN 8, 10:25

RIDE ALONG 5:50, 8, 10:10

ROBOCOP 10:25

LEGO - ÍSL TAL 3D 5:50

DALLAS BUYERS CLUB 5:45, 8

Söngkonan Gwen Stefani og 
rokkarinn Gavin Rossdale buðu 
nýjan fjölskyldumeðlim velkom-
inn í heiminn á föstudag. Eignuð-
ust þau son sem þau eru búin að 
nefna Apollo Bowie Flynn.

Gavin tilkynnti þetta á Twitt-
er-síðu sinni á sunnudag og lét 
fylgja með að Bowie og Flynn 
væru ættarnöfn mæðra parsins.

Gwen og Gavin hafa verið gift 
í ellefu ár og eiga fyrir synina 
Kingston, sjö ára, og Zuma, fimm 
ára.  - lkg

Drengur 
fæddur

ALLT ER ÞEGAR ÞRENNT ER  Nú eiga 
Gwen og Gavin þrjá syni.

Hæstánægðir gestir í Hörpu
Mikil stemning var í Hörpu á laugardagskvöldið þegar íslenska óperan Ragnheiður, eft ir Gunnar Þórðarson 
og Friðrik Erlingsson, var frumsýnd í Eldborgarsalnum. Margt var um góða gesti sem voru hæstánægðir 
með sýninguna sem fj allar um ástarsamband Ragnheiðar biskupsdóttur og lærimeistara hennar.

FRÆGIR FEÐGAR  Leikarafeðgarnir Erlingur Gísla-
son og Benedikt Erlingsson létu sig ekki vanta.
 MYNDIR/KRISTINN SVANUR JÓNSSON

FORSETAFJÖR  Tinna Ólafsdóttir, Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, 
og Þórunn Sigurðardóttir sæl með sig í Hörpu.

STUND MILLI STRÍÐA  Illugi Jökuls-
son og Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son tóku sér frí frá stjórnmálunum í 
smástund.

FJÖGUR FRÆKIN  Kristján Jóhannsson, Sigurjóna Sverrisdóttir, Guðbjörg 
Sigurðardóttir og Ottó Guðjónsson.

SPENNUFALL  Rakel Benediktsdóttir, Rakel Inga Guðmundsdóttir, Emelía Gilbertsdóttir, Elmar 
Gilbertsson, ein af stjörnum sýningarinnar, Líney Benediktsdóttir og Ester Helga Líneyjar-
dóttir.

REFFILEG  Sigríður Gísladóttir og 
Hrólfur Sæmundsson skemmtu sér 
konunglega.



Opið virka daga 9-18 
og laugardaga 11-15

Frá ofnum til helluborða. Frá ísskápum til hrærivéla.

Tilfinningin er eins og þú sért í atvinnueldhúsi.

Þú kemur með hæfileikana, ástríðuna og hugmyndaflugið.

Tækin frá Kitchenaid koma þér nær fullkomnun. Alltaf.

Gerum það gómsætt. Gerum það einstakt í sameiningu.

Komdu og kynntu þér málið.
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KÖRFUBOLTI Tveir íslenskir 
körfuboltamenn hafa verið í 
miklum ham að undanförnu 
og hafa um leið gert áhlaup á 
metabækurnar í einvígi sínu um 
hvor verði þrennukóngurinn í 
Dominos-deild karla í körfu. 

Emil Barja setti nýtt íslenskt 
met á fimmtudagskvöldið þegar 
hann náði þrennu í sigri í Keflavík 
en kvöldið eftir bætti Pavel 
Ermolinskij bæði íslenska metið 
hans Emils sem og met Brentons 
Birmingham.

Það liðu sex dagar á milli 
þrenna Emils (á móti Njarðvík og 
Keflavík) en aðeins fjórir dagar 
á milli þrenna Pavels (á móti 
Keflavík og Þór úr Þorlákshöfn). 
Fyrir þessa miklu þrennuviku 
í íslenska körfuboltanum hafði 
aðeins einn leikmaður náð tveimur 
þrennum í hús á einni viku.

Met Brentons Birmingham var 
orðið rúmlega fjórtán ára gamalt 
en hann var með þrennur með 
fimm daga millibili sem leikmaður 
Grindavíkur í desember 1999. 

Brenton var þá ekki kominn með 
íslenskt ríkisfang. 

Pavel Ermolinskij lét ekki þar 
við sitja heldur varð um leið fyrsti 
leikmaðurinn í úrvalsdeild karla 
til að landa sex þrennum á einu 
og sama tímabilinu. Hann átti 
gamla metið sjálfur þegar hann 
var með fimm þrennur tímabilið 
2010-11. Pavel er kominn með 
yfirburðaforystu í þrennum í sögu 
úrvalsdeildar karla en þær eru 
núna orðnar fjórtán hjá honum í 
deildarleikjum.  

Emil kom upp með Haukum 
síðasta vor og hefur verið að gera 
frábæra hluti með nýliðunum 
úr Hafnarfirðinum. Pavel snéri 
aftur í KR eftir tvö tímabil í 
atvinnumennsku í Svíþjóð og er 
þegar búinn að gera betur hvað 
varðar þrennur en á hinu magnaða 
tímabili sínu 2010-11.

Emil og Pavel eru tvö mjög góð 
dæmi um frábæra leiðtoga í sínum 
liðum sem bera lið sín uppi án þess 
að þurfa að skora mikið.   
 ooj@frettabladid.is

Þrennuvikan mikla í körfunni
KR-ingurinn Pavel Ermolinskij og Haukmaðurinn Emil Barja urðu í síðustu viku fyrstu íslensku körfubolta-
mennirnir til að ná tveimur tvöföldum þrennum í sömu vikunni í úrvalsdeild karla í körfubolta. 

FÆSTIR DAGAR Á MILLI ÞRENNA Í SÖGU ÚRVALSDEILDAR KARLA Í KÖRFUBOLTA

24. FEBRÚAR 2014
90-89 sigur á Keflavík

17 stig

15 fráköst

16 stoðsendingar

28. FEBRÚAR 2014
99-78 sigur á Þór Þorl.

14 stig

11 fráköst

10 stoðsendingar

PAVEL ERMOLINSKIJ, KR

4 dagar 5 dagar 6 dagar

9. DESEMBER 1999 
85-73 sigur á KFÍ

23 stig

15 fráköst

10 stoðsendingar

12. DESEMBER 1999 
119-107 sigur á Keflavík

38 stig

10 fráköst

10 stoðsendingar

BRENTON BIRMINGHAM, GRINDAVÍK 

21. FEBRÚAR 2014
86-75 sigur á Njarðvík

13 stig

18 fráköst

11 stoðsendingar

27. FEBRÚAR 2014
90-81 sigur á Keflavík

12 stig

10 fráköst

13 stoðsendingar

EMIL BARJA, HAUKUM 

10 dagar
MILTON BELL MEÐ ÍA Í 
NÓVEMBER 1995

10 dagar
MATTHÍAS ORRI SIG-
URÐARSON MEÐ ÍR Í 
NÓVEMBER 2013

11 dagar
KEITH VASSELL MEÐ KR Í 
DESEMBER 2000

12 dagar
PAVEL ERMOLINSKIJ 
MEÐ KR Í FEBRÚAR 2010

Næstir á lista

ÍSLANDSMEISTARARNIR  Magnús K. Magnússon úr 
Víkingi og Guðrún G. Björnsdóttir úr KR.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

BORÐTENNIS Magnús K. Magnússon úr Víkingi og Guðrún G. 
Björnsdóttir úr KR urðu í gær Íslandsmeistarar í einliðaleik í 
borðtennis en Magnús er fyrsti Íslandsmeistarinn í tvo áratugi 
í einliðaleik karla sem heitir ekki Guðmundur Stephensen. 
Guðmundur var búinn að vinna alla titla frá árinu 1994 en var 
að þessu sinni aðeins áhorfandi í TBR-húsinu. Það var kannski 
vel við hæfi að Magnús tæki við af sínum gamla félaga enda 
hafa þeir unnið tvíliðaleikinn saman undanfarin sex ár. Magnús 

sigraði Davíð Jónsson 4-0 í úrslitaleiknum.
Guðrún varð Íslandsmeistari í fimmta sinn á ferlinum en 

hún vann Aldísi Rún Lárusdóttir 4-1 í úrslitaleknum. 
Magnús vann tvöfalt í gær því hann vann einnig tvenndar-
leikinn með Lilju Rós Jóhannesdóttur en varð að sætta 
sig við silfrið í tvíliðaleik þar sem þeir Davíð Jónsson og 
Magnús Finnur Magnússon fögnuðu sigri. Lilja Rós vann 

tvöfalt því hún vann líka tvíliðaleikinn með Evu Jósteins-

Guðmundur sá Magnús taka við

FÓTBOLTI Manchester City vann í 
gær sinn fyrsta titil undir stjórn 
Sílemannsins Manuels Pellegrini 
þegar liðið vann 3-1 sigur á Sund-
erland í úrslitaleik enska deilda-
bikarsins á Wembley.

City á enn möguleika á að 
vinna fjóra titla á tímabilinu því 
liðið er á lífi í hinum keppnunum 
þremur. 

Tvö frábær mörk á tæpum 
tveimur mínútum frá Yaya Toure 
og Samir Nasri snéru við leiknum 
í upphafi seinni hálfleiks eftir að 
Fabio Borini kom Sunderland í 
1-0 á 10. mínútu. Varamaðurinn 
Jesus Navas innsiglaði síðan sig-
urinn undir lokin.

Það urðu breytingar á toppi 
ensku úrvalsdeildarinnar um 
helgina. Chelsea náði þá fjögurra 
stiga forskoti á toppnum og Liver-
pool tók annað sætið af Arsenal 
sem tapaði fyrir Stoke. Það er 
hægt að sjá allt um leiki helgar-
innar inn á Vísi.  - óój

Sá fyrsti af 
mörgum?

MARKASKORARNIR  Navas, Yaya Toure 
og Nasri með bikarinn í gær.  MYND/GETTY

Ágúst Jóhannsson, landsliðsþjálfari kvenna í handbolta, var ráðinn til tveggja 
íslenskra félaga í gær en bæði HK og Víkingar sendu þá út fréttatilkynningu 
um að hann myndi þjálfara meistaraflokka þeirra. Ágúst er 
nýkominn heim til Íslands en hann lét af störfum hjá kvennaliði 
Sönderjyske í Danmörku á dögunum eftir erfitt gengi. Ágúst 
mun byrja á því að taka við liði HK í Olís-deild karla en Samúel 
Ívar Árnason var rekinn sem þjálfari HK í gær. 
Ekkert hefur gengið hjá liðinu sem er í lang-
neðsta sæti Olís-deildarinnar með aðeins 3 
stig í 15 leikjum. Ágúst mun stýra Kópavogslið-
inu fram á vor en aðeins kraftaverk getur bjargað 
því frá falli. 1. maí næstkomandi mun Ágúst síðan 
taka við 1. deildar liði Víkings en hann hefur gert 
samning til þriggja ára. Handboltinn hjá Víkingum 
hefur legið lengi í dvala en liðið hefur aðeins leikið 
einu sinni í efstu deild á síðustu átta árum. 

Ráðinn til tveggja félaga sama daginn
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 Svaraðu hrey�kallinu &
TAKTU ÞÁTT 

➜

ÍSLENSKA SKÍÐAFÓLKIÐ SKILAÐI SÉR Í MARK Í SOTSJÍ

 

90%

67%

42%

1 af 12 í mark

5 af 12 í mark

8 af 12 í mark

2 af 7 í mark

8 af 9
í 

mark

HLUTFALL ÍSLENSKA ALPAGREINAFÓLKSINS SEM 
KOMST Í MARK Í SÍNUM GREINUM Á SÍÐUSTU FIMM 
VETRARÓLYMPÍULEIKUM

VANCOUVER 2010

NAGANÓ 1998

TÓRÍNÓ 2006

SOTSJÍ 2014

29%

Helga María 
Vilhjálmsdóttir
29. sæti í risasvigi
34. sæti í svigi 
46. sæti í stórsvigi

Erla 
Ásgeirsdóttir
36. sæti í svigi 
54. sæti í stórsvigi

Brynjar Jökull 
Gumundsson
37. sæti í svigi 
61. sæti í stórsvigi

Einar Kristinn 
Kristgeirsson
54. sæti í stórsvigi
Úr leik í svigi

Besta frammistaðan
Helga María Vilhjálmsdóttir náði 
bestum árangri Íslendinga á Vetrar-
ólympíuleikunum þegar hún endaði í 
29. sæti í risasvigi. Það var ennfremur 
besta frumraun íslenskrar konu á 
Vetrarólympíuleikum í 38 ár. 
 MYND/SKÍÐASAMBAND ÍSLANDS

ÓL 2014 „Í heildina var árangur aðeins undir þeim markmiðum sem ég hafði sett mér,“ sagði Fjalar 
Úlfarsson, landsliðsþjálfari Íslands í alpagreinum, um frammistöðu íslenska hópsins á Vetrarólymp-
íuleikunum í Sotsjí. „Stelpurnar náðu þó að klára allar greinar sem þær tóku þátt í og það er langt 
síðan það hefur gerst á ÓL. Okkar fólk skortir samt meiri reynslu í keppni í erfiðum aðstæðum, en 
aðstæður voru erfiðar bæði hjá körlum og konum í svigi og stórsvigi,“ sagði Fjalar. 
„Þessir krakkar hafa mikið sjálfstraust, þau langaði mikið til að sjá hvar þau standa og þau börðust 
fyrir því að skila sér í mark í stað þess að fara út úr brautinni við minnstu mistök. Til þess að ná 
þeim markmiðum sem keppendur settu sér þarf að taka áhættu og það er ekki hægt að skíða niður 
bara til að klára. Það var ekki sérstaklega lagt upp með að bara klára. Við erum með mjög ungt 
landslið þessa stundina og allir á sínum fyrstu leikum. Ég sé fyrir mér að hluti af þessum hópi verði 
á næstu leikum, þá fjórum árum eldri og reynslunni ríkari,“ sagði Fjalar að lokum.    - óój

HANDBOLTI „Það gekk vel sem leik-
maður með KA og Stjörnunni. Náði 
að vinna fjórum sinnum, tvisvar 
með hvoru félagi,“ sagði Patrek-
ur Jóhannesson þjálfari Hauka 
sem tók um helgina þátt í sínum 
fimmta bikarúrslitaleik á Íslandi, 
þeim fyrsta sem þjálfari og fagn-
aði sigri líkt og í hin fjögur skipt-
in.

Sváfu lítið fyrir úrslitaleikinn
„Við sváfum lítið. Ég fékk leikinn 
seint en náði að klippa hann allan 
og fara í gegnum hann. Það eina 
sem ég hafði áhyggjur af var að ég 
tók extra langan vídeófund en tók 
reyndar matarpásu á milli,“ sagði 
Patrekur en Haukar léku til und-
anúrslita klukkan 20 á föstudags-
kvöld og til úrslita klukkan 16 á 
laugardag.

Haukur unnu ÍR 22-21 í æsi-
spennandi leik en Patrekur sagði 
sigurtilfinninguna vera líka.

„Hvort maður vinnur á parketi 
eða dúk, það skiptir ekki máli. Bik-
arinn er sá sami. Tilfinningin er 
svipuð en sem þjálfari þá er undir-
búningurinn hundrað sinnum erf-
iðari. Sem leikmaður ertu bara að 
hugsa um sjálfan þig en sem þjálf-
ari þarftu að hugsa um allan pakk-
ann. „Að vera leikmaður er grín 
miðað við að vera þjálfari,“ sagði 

Patrekur léttur og bikarúrslita-
helgin tók á.

„Þetta var ekki auðvelt. FH gaf 
allt í þetta eins og við og sóknar-
leikurinn var betri en í úrslita-
leiknum. Í úrslitunum var þetta 
barátta upp á líf og dauða. ÍR gaf 
allt í þetta,“ sagði Patrekur og 
bætti við: „Ég ákvað strax að tækla 
þetta jákvætt. Hvað græði ég á því 
að væla yfir fyrirkomulagi sem 
ég kem ekki nálægt? Ég er ekki í 
mótanefnd. ÍR spilaði fyrri leikinn 
en við getum ekki leikið samtímis 
og gert það í tveimur höllum. Þetta 
var skemmtilegur pakki,“ sagði 
Patrekur sáttur. 

Sjö sigrar í átta úrslitaleikjum
Haukarnir hafa nú unnið bikarinn 
þrisvar sinnum frá árinu 2010 og 
alls sjö af átta bikarúrslitaleikjum 
sínum í sögunni. Eina tap karla-
liðs Hauka í bikarúrslitaleik var 
einmitt í eina skiptið sem Hauk-
ar þurftu að mæta Patreki í Höll-
inni. Patrekur fór nefnilega fyrir 
Stjörnunni í 24-20 sigri á Haukum 
árið 2006. 

Það þarf því ekki að koma mikið 
á óvart að þegar hinir sigursælu 
Haukar og Patrekur Jóhannesson 
taka höndum saman sé bikarinn 
enn á ný kominn upp á Ásvelli.

 ooj@frettabladid.is, gmi

Patrekur tapar ekki í Höllinni

TVEIR MIKLIR 
SIGURVEGARAR
 Patrekur Jó hann-
esson sést 
hér með Petr 
Baumruk eftir 
úrslitaleikinn 
í Höllinni á 
Laugardaginn. 
Baumruk vann 
marga titla með 
Haukum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ÞRIÐJA SINN FRÁ 2010  Mat-
thías Árni Ingimarsson, fyrirliði 
Hauka, lyftir bikarnum við 
fögnuð félaga sinna.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HANDBOLTI Valskonur urðu um helgina 
fyrsta kvennaliðið í 27 ár til þess að 
vinna bikarinn þrjú ár í röð þegar þær 
unnu 24-19 sigur á Stjörnunni í úrslita-
leik Coca Cola-bikarsins í Laugardals-
höllinni. 

„Þetta er skemmtilegri vani en að 
tapa,“ sagði Stefán Arnarson, þjálfari 
Vals, sem hefur stýrt liðinu öll þrjú 
árin. „Ég er ánægður að hafa komið 
hingað fimm sinnum og unnið þrisvar. 
Það er frábært. Ég er stoltur og liðið 
má vera stolt af því,“ sagði Stefán.

Valsliðið lagði grunninn að sigrin-
um á 19 mínútna kafla í seinni hálfleik 
þegar Hlíðarendaliðið breytti stöðunni 
úr 10-13 í 21-19. „Við spiluðum frábæra 
vörn og Begga var frábær í markinu. 
Þá er erfitt að skora hjá okkur og þær 
misstu trúna fannst mér,“ sagði Stef-
án. Berglind Íris Hansdóttir (22 skot 

varin, 56 prósent markvarsla) og Anna 
Úrsúla Guðmundsdóttir (8 mörk) byrj-
uðu hvorugar tímabilið en áttu báðar 
stórleik í Höllinni á laugardaginn. 

„Við klikkum á tveimur vítum og 
þremur dauðafærum í fyrri hálfleik. 
Mér fannst við alltaf hafa yfirhönd-
ina,“ sagði Stefán.  - óój, gmi

Skemmtilegri vani en að tapa
Valskonur fyrstar í 27 ára til að vinna bikarinn þrjú ár í röð

FRÁBÆRAR Í ÚRSLITALEIKNUM  Berglind 
Íris Hansdóttir og Anna Úrsúla Guðmunds-
dóttir með bikarinn.   FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

➜ Patrekur í bikarúrslitum
4. FEBRÚAR 1995 BIKARMEISTARI
Skorar 11 mörk í 27-26 sigri KA á Val.

10. FEBRÚAR 1996 BIKARMEISTARI
Skorar 2 mörk í 21-18 sigri KA á Víkingi.

25. FEBRÚAR 2006 BIKARMEISTARI
Skorar 4 mörk í 24-20 sigri Stjörnunnar á Haukum.

10. MARS 2007 BIKARMEISTARI
Skorar 1 mark og tekur við bikarnum eftir 27-17 sigur 
Stjörnunnar á Fram.

1. MARS 2014 BIKARMEISTARI
Stýrir Haukaliðinu til 22-21 sigurs á ÍR.

➜ Þrjú ár í röð
Stefán Arnarson, þjálfari Vals, varð aðeins þriðji 
þjálfarinn til að vinna bikar kvenna þrjú ár í röð.

 GUÐJÓN JÓNSSON FRAM 1978-1980
 GÚSTAF BJÖRNSSON FRAM 1984-1986
 STEFÁN ARNARSON VALUR 2012-2014

Hrafnhildur Skúladóttir, fyrirliði Valsliðsins,  
varð ennfremur fyrsti fyrirliðinn í 34 ár (Oddný 
Sigsteinsdóttir 1978-1980) til að taka við 
bikarnum þrjú ár í röð. 

Gerði Hauka að bikarmeisturum um helgina eft ir 22-
21 í svakalegum úrslitaleik á móti ÍR. Patrekur vann 
sinn fyrsta titil sem þjálfari og hefur nú unnið alla 
fi mm bikarúrslitaleiki sína í Laugardalshöllinni. 
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Goða bacon teningar

149kr.
pk.

Líf gular hálfbaunir, 
400 g
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529kr.
stk.

Gríms Fiskibollur,  550 g

BÚMM!

279kr.
kg

Goða saltaðir síðubitar
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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

EYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREY

Holtagörðum, Reykjavík 512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri 558 1100

Húsgagnahöllinni, Reykjavík 558 1100
OPNUNARTÍMI HOLTAGÖRÐUM:  

Virka daga 1000-1800, Laugardaga 1100–1600

ÁTTUÁÁ  VON
Á GESTUM!

SILO
SVEFNSÓFI

119.900
Fullt verð kr.

139.900

Stærð:  228x162  H: 83 cm  Dökkgrátt slitsterkt áklæði. 
Með rúmfata geymslu í tungu. Svefnsvæði 140x190 cm

Stærð 225x 80 Svefnsvæði 120x190 cm. Með rúmfatageymslu. Grátt og brúnt  
slitsterkt áklæði. Einnig til án arma DORMAVERÐ KR. 79.900.

Stærð: 241 x 158 cm H. 71 cm. Dökk- og ljósgrátt slitsterkt áklæði.  
Rúmfatageymsla í tungu. Tunga getur verið beggja vegna. Svefnsvæði 140x195 cm

og ljósgrátt slitsterkkt káklæði.

RUBEN
SVEFNSÓFI

119.900
Fullt verð kr.

139.900

m. Með rúmfatageymslu. Grátt og brúnt

DAISY
SVEFNSÓFI

89.900
DORMA-

VERÐ

Stærð 192 x 85 cm. Rautt, fjólublátt og grátt slitsterkt 
áklæði. Stærð dýnu 147x197 cm. Rúmfata geymsla.

2 85 R tt fjól blátt átt lit

SIESTA
SVEFNSÓFI

119.900
Fullt verð kr.

139.900

08.15 PGA Tour 2014 13.15Golfing World 
2014  14.05 Inside The PGA Tour 2014 14.30 
Íslandsmótið í höggleik 18.00 Golfing World 
2014 18.50 Augusta Masters Official Film 19.45 
Golfing World 2014 20.35 Íslandsmótið í högg-
leik

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 Best of 
19.15 Cheers 
19.40 Family Guy (18:21)  Ein þekkt-
asta fjölskylda teiknimyndasögunnar 
snýr loks aftur á SkjáEinn. 
20.05 Trophy Wife (9:22)  Gamanþætt-
ir sem fjalla um partístelpuna Kate sem 
verður ástfangin og er lent milli steins 
og sleggju fyrrverandi eiginkvenna og 
dómharðra barna. 
20.30 Top Chef (13:15)  Vinsæl þátta-
röð um keppni hæfileikaríkra mat-
reiðslumanna sem öll vilja ná toppnum í 
matarheiminum. 
21.15 Mad Dogs (3:4)  Þriðja þáttaröð 
þessa breska myndaflokks um fjóra mið-
aldra æskuvini sem ákveða að heim-
sækja vin sinn á Mallorca, sem reynist 
lifa vafasömu lífi og er myrtur skömmu 
eftir komu þeirra. 
22.00 CSI (9:22)  Vinsælasta spennu-
þáttaröð frá upphafi þar sem Ted Dan-
son fer fyrir harðsvíruðum hópi rann-
sóknardeildar lögreglunnar í Las Vegas. 
22.45 The Tonight Show  Spjallþátta-
snillingurinn Jimmy Fallon hefur tekið 
við keflinu af Jay Leno. 
23.30 Law & Order
00.15 Mad Dogs
01.00 In Plain Sight
01.45 The Tonight Show
02.30 Pepsi MAX tónlist

12.10 Saga Óskarsverðlaunanna
13.40 Óskarsverðlaunin 2014
16.40 Herstöðvarlíf
17.20 Teitur
17.30 Kóalabræður
17.40 Engilbert ræður 
17.48 Grettir
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Þrekmótaröðin 2013
18.30 Brautryðjendur
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.00 Afríka–  Höfði (4:5) (Africa)  
Ævintýraleg þáttaröð frá BBC um Afríku 
í allri sinni dýrð.  
21.05 Spilaborg (3:13) (House of Cards 
II)  Bandarísk þáttaröð um klækjastjórn-
mál og pólitískan refskap þar sem einsk-
is er svifist í baráttunni. Meðal leikenda 
eru Kevin Spacey, Michael Gill, Robin 
Wright og Sakina Jaffrey. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Óskarsverðlaunin 2014 (Annual 
Academy Awards Interntional 2014)  Brot 
af því besta frá Óskarsverðlaununum í 
Los Angeles. 
23.50 Kastljós
00.10 Fréttir
00.20 Dagskrárlok

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

06.05 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
10.10 Smash
10.50 Don‘t Tell the Bride
11.45 Falcon Crest
12.35 Nágrannar
13.00 The X-Factor
14.25 Wipeout USA
15.15 ET Weekend
16.00 Kalli litli kanína og vinir
16.25 Ellen  
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar  
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.11 Veður  
19.20 Stóru málin  Vandaðir og áhuga-
verðir þættir þar sem fjallað verður á 
beinskeittan hátt um stóru málin í póli-
tíkinni á borð við skuldastöðu heimil-
anna, atvinnumál, skattamál og fleiri 
mikilvæg málefni. 
20.00 Mom  (16:22) Frábær gaman-
þáttaröð um einstæða móður, Christy, 
sem hefur háð baráttu við Bakkus en er 
nú að koma lífi sínu á rétt ról.  
20.25 Nashville  (9:22) Önnur röð þess-
ara frábæru þátta. 
21.10 True Detective  (7:8) Spennandi 
þættir með Matthew McConaughey og 
Woody Harrelson í aðalhlutverkum.  
00.00 American Horror Story. Asylum  
00.40 The Big Bang Theory
01.00 The Mentalist  
01.45 Rake
02.25 Bones  
03.10 Girls  
03.40 Orange is the New Black
04.35 Eastwick  
05.20 Boss  

07.00 Tottenham - Cardiff
14.20 Everton - West Ham
16.00 QPR - Leeds  
17.40 Southampton - Liverpool
19.20 Aston Villa - Norwich
21.00 Messan  
22.20 Football League Show 2013/14  
22.50 Stoke - Arsenal  
00.30 Messan  

13.25 FC Dnipro - Tottenham Hotspur  
15.10 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur  
15.40 Enski deildarbikarinn. Man. 
City - Sunderland
17.30 Golfing World 2014  
18.20 Atletico Madrid - Real Madrid
20.00 Spænsku mörkin 2013/14  
20.30 Barcelona - Almeria
22.10 Opna Bautamótið í tölti  
22.40 Tottenham - FC Dnipro  
00.20 AZ Alkmaar - Slovan Liberec  

11.45 The Magic of Bell Isle  
13.35 I Don‘t Know How She Does It  
15.05 Dear John  
16.50 The Magic of Bell Isle  
18.40 I Don‘t Know How She Does It  
20.10 Dear John  
22.00 Black Swan  
23.50 Happy Tears  
01.25 Hemingway and Gellhorn
03.55 Black Swan  

17.15 Strákarnir
17.40 Friends  
18.05 Seinfeld  
18.30 Modern Family
18.55 Two and a Half Men
19.20 Grey‘s Anatomy  
20.05 Sjálfstætt fólk  Jón Ársæll Þórð-
arson er einkar laginn við að næla í 
skemmtilega viðmælendur.  
20.35 Eldsnöggt með Jóa Fel  (3:12)  
21.00 Game of Thrones  (1:10) Magn-
aðir þættir sem gerast á miðöldum.
22.00 Ally McBeal  (19:23)  
22.50 Nikolaj og Julie
23.35 Anna Pihl  
00.20 Sjálfstætt fólk
00.50 Eldsnöggt með Jóa Fel  
01.10 Game of Thrones  
02.10 Ally McBeal  
02.55 Tónlistarmyndbönd

07.00 Ofurhundurinn Krypto  07.25 Brunabílarnir 
 07.47 Ávaxtakarfan 08.00 Skógardýrið Húgó  08.23 
Latibær 08.34 Ævintýraferðin 08.47 UKI  08.52 
Tommi og Jenni 09.00 Dóra könnuður  09.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  09.46 Doddi litli 
og Eyrnastór 10.00 Áfram Diego, áfram!  10.24 
Svampur Sveins  10.50 Gulla og grænjaxlarnir 11.00 
Ofurhundurinn Krypto  11.25 Brunabílarnir 11.47 
Ávaxtakarfan 12.00 Skógardýrið Húgó  12.23 Latibær 
12.35 Ævintýraferðin 12.48 UKI  12.53 Tommi og 
Jenni  13.00 Dóra könnuður  13.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar  13.46 Doddi litli og Eyrnastór 
 14.00 Áfram Diego, áfram! 14.24 Svampur Sveins 
 14.50 Gulla og grænjaxlarnir  15.00 Ofurhundurinn 
Krypto  15.25 Brunabílarnir  15.47 Ávaxtakarfan 
16.00 Skógardýrið Húgó 16.23 Latibær  16.35 
Ævintýraferðin  16.48 UKI 16.53 Tommi og Jenni 
 17.00 Dóra könnuður 17.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 17.46 Doddi litli og Eyrnastór 18.00 
Áfram Diego, áfram! 18.24 Svampur Sveins  18.50 
Gulla og grænjaxlarnir 19.00 Ævintýraferðin  20.20 
Sögur fyrir svefninn 

17.35 Extreme Makeover. 
18.15 Hart Of Dixie  
19.00 Amazing Race  
19.45 The New Normal  (16:22) 
20.05 Offspring  (12:13) 
20.55 The Glades  (10:13) Önnur röðin 
af þessum sakamálaþáttum sem segja 
frá lífi og starfi lögreglumannsins Jim 
Longworth.
21.40 The Vampire Diaries  (4:22)  
22.20 Shameless  (1:12) 
23.15 Shameless  (2:12)
00.10 Men of a Certain Age
00.55 Nikita  
01.35 Justified  
02.20 Amazing Race  
03.05 The New Normal  
03.30 Offspring
04.15 The Glades
04.55 The Vampire Diaries  
05.35 Men of a Certain Age  

Stöð 2 kl. 19.20
Stóru málin
Vandaðir og áhugaverðir þættir 
þar sem fj allað er á beinskeyttan 
hátt um stóru málin í pólitíkinni 
á borð við skuldastöðu heimil-
anna, atvinnumál, skattamál og 

fl eiri mikilvæg málefni. Lóa 
Pind Aldísardóttir rýnir í 
þjóðmálin og fer yfi r þau á 
mannamáli.

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 
þjóðmálunum, 
færðinni, 
veðrinu og 
íþróttun-
um strax í 
bítið.

Family Guy
SKJÁR EINN KL. 19.40 Ein þekktasta 
fj ölskylda teiknimyndasögunnar snýr 
loks aft ur á SkjáEinn. Peter Griffi  n og 
fj ölskylda ásamt hundinum Brian búa 
á Rhode Island og lenda í ótrúlegum 
ævintýrum þar sem kolsvartur húmor er 
aldrei langt undan.

Afríka–  Höfði
SJÓNVARPIÐ KL. 20.00 Ævintýraleg 
þáttaröð frá BBC um Afríku í allri sinni 
dýrð. Með einstökum gleraugum Sir 
Davids Attenborough ferðast áhorfand-
inn yfi r álfuna þvera og endilanga og 
upplifi r fj ölbreytileika náttúrunnar með 
nýjustu töku- og vinnslutækni.

Eldsnöggt með Jóa Fel
STÖÐ 3 KL. 20.35 Tíunda þáttaröðin 
með sjónvarpskokknum og bakara-
meistaranum Jóa Fel. Matreiðslan 
verður þjóðlegri en áður, góðar steikur, 
matarmiklir pottréttir, súpur og einfaldir 
fi skréttir.
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Þú færð góða bolluuppskrift 
á gottimatinn.is 

BIRTING LÝSINGAR

Útgefandi: BRIC ELN, kennitala 591112-9960, 
Borgartúni 19, 105 Reykjavík

BRIC ELN, fagfjárfestasjóður, hefur birt lýsingu í tengslum við 
umsókn um að flokkur afleiðutengdra skuldabréfa verði tekinn til 
viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði NASDAQ OMX Iceland 
hf. Lýsingin er dagsett 28. febrúar 2014 og staðfest af Fjármála 
eftirlitinu, gefin út á íslensku og gefin út rafrænt og birt á vefsíðu 
Stefnis hf. sem er rekstraraðili sjóðsins, nánar tiltekið á slóðinni 
www.stefnir.is/kaupholl. Lýsinguna má nálgast á vefsíðunni næstu 
12 mánuði. Fjárfestar geta óskað eftir og nálgast prentað eintak 
hjá Stefni hf., Borgartúni 19, 105 Reykjavík. NASDAQ OMX Iceland 
hf. tilkynnir opinberlega ef skuldabréfin eru tekin til viðskipta og þá 
hvenær fyrsti mögulegi viðskiptadagur með bréfin er á hinum 
skipulega verðbréfamarkaði, en NASDAQ OMX Iceland hf. tilkynnir 
slíka dagsetningu með að lágmarki eins viðskiptadags fyrirvara.

Skuldabréfin eru gefin út af BRIC ELN sem er fagfjárfestasjóður 
rekinn af Stefni hf. Upphafleg höfuðstólsfjárhæð útgefinna 
skuldabréfa, sem öll hafa verið seld, er 678.050.000 kr. að 
nafnverði og heildarheimild útgáfu nemur 2.000.000.000 kr. að 
nafnverði. Bréfin eru gefin út rafrænt í kerfi Verðbréfaskráningar 
Íslands hf. Auðkenni flokksins er BRICLN 13 1. ISIN-númer skulda- 
bréfanna er IS0000022531. Bréfin eru gefin út í íslenskum krónum 
og er hver eining skuldabréfanna 1.000 kr. að nafnverði. Tilgangur 
með því að fá skuldabréfin tekin viðskipta á skipulegum verð- 
bréfamarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. er að tryggja fjárfestum að 
starfshættir og upplýsingagjöf um m.a. fjárhagsstöðu útgefanda 
séu í samræmi við Reglur fyrir útgefendur fjármálagerninga, 
útgefnar af NASDAQ OMX Iceland hf., eins og þær eru á hverjum 
tíma, svo og að auka markaðshæfi skuldabréfanna.

Nánari upplýsingar um BRIC ELN og skuldabréfaflokkinn BRICLN 
13 1 má finna í lýsingu sjóðsins. Fyrirtækjaráðgjöf Fjárfestinga- 
bankasviðs Arion banka hf. hafði umsjón með því ferli að fá 
skuldabréfin tekin til viðskipta hjá NASDAQ OMX Iceland hf.

Reykjavík, 3. mars 2014
Stjórn Stefnis hf.

„Bolt Thrower - Lost Souls Domain. 
Þetta lag með bresku „grindcore“-
meisturunum Bolt Thrower veltur 
áfram í hægum en öruggum takti, 
líkt og skriðdreki sé að keyra. 
Fullkomið ef maður ætlar að eiga 
„balanseraða“ vinnuviku.“

Arnar Eggert Thoroddsen tónlistarfræðingur

MÁNUDAGSLAGIÐ

„Við förum út til Los Angeles 
núna á næstu dögum til fylgja 
eftir velgengninni á síðasta ári,“ 
segir Pálmi Ragnar Ásgeirs-
son, meðlimur upptökuteymisins 
Stop WaitGo en tveir þriðju teym-
isins fara vestur um haf í vik-
unni. Sæþór Kristjánsson fer með 
Pálma út en bróðir Pálma, Ásgeir 
Orri, fer utan í vor. „Ásgeir þarf 
að klár ákveðna hluti hérna heima 
áður en hann fer út.“ Þeir félagar 
áttu lagið Disco Love, á plötu 

stúlknasveitarinnar The Satur-
days og gekk sú plata mjög vel. 
„Það er aldrei að vita nema við 
vinnum meira með þeim, þær eru 
allavega að skoða annað lag frá 
okkur,“ bætir Pálmi við.

Pálmi segir það heilmikið mál að 
fara svona út að vinna. „Þetta er 
mikið mál og rándýrt. Við þurft-
um sérstakt vísa til að vera þarna 
en það rennur út í ágústmánuði á 
næsta ári og þess vegna ætlum við 
að nýta tímann vel,“ segir Pálmi. 

Teymið er með mörg járn í eld-
inum og fer út til þess að hitta fólk 
í bransanum eins og aðra upptöku-
stjóra, lagahöfunda og aðra lista-
menn. Þeir fara þó ekki í sömu 
íbúð og síðast. „Við verðum ekki í 
sömu íbúð en verðum þó með stúd-

íó í íbúðinni þannig að við getum 
unnið þar.“

Spurður út í verkefnin segist 
Pálmi þá vera með fullt af efni í 
pípunum. „Það er ýmislegt í gangi 
en það á þó eftir koma í ljós hvort 
það verði eitthvað úr því.“  - glp

Fylgja eft ir velgengninni erlendis
Upptökuteymið StopWaitGo fl ytur til borgar englanna í vikunni og er með mörg 
járn í eldinum. Þeir útiloka ekki frekara samstarf við sveitina The Saturdays. 

AFTUR ÚT  Upptökuteymið StopWaitGo 
flytur vestur um haf á ný eftir stutt 
stopp á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

 Það er mikið mál og 
rándýrt að fara svona út.

Pálmi Ragnar Ásgeirsson

„Við ætlum að flytja alla Passíusálmana, fimm-
tíu að tölu,“ segir Hilmar Örn Agnarsson, listrænn 
stjórnandi á heildarfrumflutningi á Passíusálmun-
um við lög Megasar í þremur lotum í Grafarvogs-
kirkju um páskana. „Þetta hefur aldrei verið gert 
áður,“ segir Hilmar Örn. „Megas hefur flutt brot úr 
þessu, en aldrei allt. Við Megas höfum verið að spila 
þessa sálma saman í fjórtán ár. Nú fannst okkur við 
hæfi að taka hvern einasta sálm, þar sem Hallgrím-
ur Pétursson hefði orðið fjögur hundruð ára nú í 
ár,“ segir Hilmar Örn. „Þetta er fjörutíu og eins árs 
gömul músík. Jafngömul syni Megasar, sem er Þórð-
ur Magnússon tónskáld. Hann er að útsetja fyrir 
okkur fyrsta hlutann, sem verður fluttur þriðja 
apríl í Grafarvogskirkju. Þar verður ungmeyjakór, 
og kammersveitin Caput. Næstu tónleikar verða 
svo tíunda apríl. Þá verður önnur nálgun. Hljóm-
sveitin Moses Hightower spilar á þeim tónleikum, 
og blandar sínum stíl inn í útsetningar ásamt kór 
Grafarvogskirkju sem heitir Vox populi,“ segir 
Hilmar Örn.

„Síðustu tónleikarnir eru átjánda apríl, á föstu-
daginn langa. Þá er það Söngfjelagið sem syngur. 
Það er sextíu manna kór og rokkhljómsveit sem við 
köllum Píslarbandið,“ segir Hilmar Örn.  - ue

Heildarfrumfl utningur á 
Passíusálmum Megasar
Um páskana verða lög Megasar við alla Passíusálmana fl utt í Grafarvogskirkju.

 TÓNLEIKAR Megas með Hilmari Erni Agnarssyni. Hilmar Örn 
er organisti í Grafarvogskirkju.

„Ég leik tilvonandi tengdason Sig-
ga Sigurjóns, þetta er skemmti-
legur karakter sem ég næ að 
tengj ast vel,“ segir Steinþór 
Hróar Steinþórsson, betur 
þekktur sem Steindi, en hann fer 
með hlutverk í nýrri íslenskri 
kvikmynd sem ber titilinn Afi nn.

Myndin er byggð á einleik Sig-
urðar Sigurjónssonar um Afann 
sem var geysivinsæll á sínum 
tíma. Höfundur leiksýningarinn-
ar vinsælu, Bjarni Haukur Þórs-
son, skrifar handrit myndarinnar 
í samstarfi  við Ólaf Egilsson.

„Ég held að fólk sé búið að bíða 
mjög lengi eftir því að fá alvöru 
íslenska gamanmynd sem er með 
kjöt á beinunum. Handritið að 
myndinni er mjög gott og stemn-
ing í hópnum er frábær, sem er 
mjög mikilvægt og góð stemning 
er mikilvægari en margir halda,” 
segir Steindi sem er spenntur 

að takast á við hlutverkið. Þetta 
er þó ekki frumraun Steinda í 
kvikmyndageiranum því hann 
lék í myndunum Okkar eigin Ósló 
og Algjör Sveppi og töfraskápur-
inn. „Hlutverkið mitt í Afan-
um er töluvert stærra en þau 
hlutverk sem ég hef leikið í fyrri 
myndum.“

Afi nn verður tekin upp á Ís-
landi og á Kanaríeyjum. „Ég 
hlakka svakalega til að fara til 
Kanaríeyja því eftir tökur ætla 
að reyna plata Sigga Sigurjóns 
í sangríu og á vindsæng,“ segir 
Steindi léttur í lundu.

Steindi vakti mikla lukku fyrir 
leik sinn í síðasta áramótaskaupi 
og hafa grínþættirnir hans, 
Steindinn okkar, einnig notið 
mikillar velgengni. „Það er mikill 
munur á því að leika í skets og í 
kvikmynd. Þegar þú tekur upp 
sketsa eru hlutirnir oft að fæðast 

á staðnum en undirbúningurinn 
fyrir svona kvikmynd er talsvert 
meiri,” segir Steindi en æfi ngar 
fyrir myndina standa yfi r þessa 
dagana. 

Ásamt Steinda og Sigurði 
skartar myndin leikurum á 
borð við Þorstein Bachmann, 
Pálma Gestsson, Sigrúnu Eddu 
Björnsdóttur og Tinnu Sverris-
dóttur, sem leikur kærustu 
 Steinda í myndinni. „Einnig 
leikur Jón Gnarr djúníór í mynd-
inni en hann er upprennandi 
stjarna.”  gunnarleo@frettabladid.is

Steindi verður tengda-
sonur Sigga Sigurjóns
Ný íslensk kvikmynd fer í tökur í mánuðinum en hún skartar einvalaliði leikara. 
Steindi fer með hlutverk tilvonandi tengdasonar Sigga Sigurjóns í myndinni.

DRAUMA- 
TENGDASONUR  
Steindi ætlar 
að skella sér á 
vindsæng með 
Sigga Sigurjóns 
á Kanaríeyjum. 
Það spurning 
hvort Baltasar 
Kormákur hafi 
samband við 
Steinda ef hann 
stendur sig vel í 
Afanum. MYND/

VÍÐIR SIGURÐSSON

 „Eftir tökur ætla ég 
að reyna plata Sigga 

Sigurjóns í sangríu og á 
vindsæng.

Steindi



Við gerum meira fyrir þig
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Mest lesið
1 Rússar svara Bandaríkjamönnum 

fullum hálsi

2 „Við viljum ekki að svartstakkarnir í 
fl okknum eigi fl okkinn meira en ég 
eða þú“

3 33 látnir eft ir stunguárás
4 Ölvaður ökumaður olli tjóni í Árbæ 

í nótt
5 Bera landsmenn traust til Bjarna Ben? 

Ný stjarna fædd í 
óperuheiminum
Óperusöngvarinn Elmar Þór Gilberts-
son vann hug og hjörtu áheyrenda 
þegar nýjasta uppfærsla Íslensku óper-
unnar, Ragnheiður, var frumsýnd um 
helgina. „Þetta var ansi magnað og ég 
hef ekki lent í öðru eins. Það er alveg 
frábært að fá svona móttökur,“ segir 
Gilbert Þór um viðbrögð fólksins. 

Fagnaðarlátunum ætlaði aldrei að 
linna og segir Elmar Þór að það hafi 

runnið eitt til tvö tár við 
þessar frábæru viðtökur. 

„Ég er spenntur fyrir 
því sem koma skal, þetta 
var bara byrjunin. Við 
vorum búin að æfa 

mikið og það 
skilaði sér vel til 
fólksins og allir 
stóðu sig með 
mikilli prýði,“ 
bætir Gilbert 
Þór við. 

Ragnheiður 
verður sýnd í 
Hörpu næstu 
helgar.  - glp

Önnur á Arnold Classic
Hin nítján ára gamla Magnea Gunn-
arsdóttir, keppandi í bikinífitness 
lenti í öðru sæti í sínum flokki á 
Arnold Classic sem fram fór í Banda-
ríkjunum á dögunum. Þetta var í 
annað sinn sem hún keppir á mótinu.

Magnea var þó ekki eini Íslend-
ingurinn  á mótinu því Aðalheiður Ýr 
Ólafsdóttir lenti í 5.-10. sæti í sínum 
flokki, Christel Johansen í 10.-15. 
sæti í sínum flokki, Olga Helena 
Ólafsdóttir í 10.-15. sæti í sínum 
flokki og Kristín Elísabet 
Gunnarsdóttir einnig í 
15.-20. sæti í sínum.

Margrét Edda Gnarr 
keppti í fyrsta sinn í 
IFBB PRO-keppn-
inni og er hún sú 
eina sem komin 
er í svokallaðan 
PRO-flokk. Hún 
lenti í 9. sæti 
í IFBB PRO-
keppninni. - glp

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

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

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

20%
KYNNINGAR-
AFSLÁTTUR

Á NÝJU LÍNUNNI 

VORUM 
AÐ FÁ 
NÝJA 

LÍNU AF 
RÚMUM

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  H E I L S U R Ú M

A
R

G
H

!!
!
2
4
0
2
14

ROYAL - M3
Fullt verð 135.675 kr.

MILLISTÍFT/STÍFT

5 SVÆÐASKIPT POKAGORMAKERFI

 ÞRÝSTIJÖFNUNARSVAMPUR Í TOPPI

STÍFUR BOTN KLÆDDUR 
MEÐ LEÐURLÍKI

ÞRÍR LITIR HVÍTUR, 
SVARTUR OG BRÚNN

VEGLEGIR FÆTUR KRÓM OG VIÐAR

108.540 kr.

ROYAL - M7
Fullt verð 152.716 kr.

MILLISTÍFT

5 SVÆÐASKIPT POKAGORMAKERFI

SNÚNINGSDÝNA

STÍFUR BOTN KLÆDDUR 
MEÐ LEÐURLÍKI

ÞRÍR LITIR HVÍTUR, 
SVARTUR OG BRÚNN

VEGLEGIR FÆTUR KRÓM OG VIÐAR

122.172 kr.

ROYAL - ML1
Fullt verð 155.939 kr.

MILLISTÍFT

5 SVÆÐASKIPT POKAGORMAGERFI

 EXTRA STERKT GORMAKERFI

ÞRÝSTIJÖFNUNARSVAMPUR Í TOPPI

STÍFUR BOTN KLÆDDUR 
MEÐ LEÐURLÍKI

ÞRÍR LITIR HVÍTUR, 
SVARTUR OG BRÚNN

VEGLEGIR FÆTUR KRÓM OG VIÐAR

124.751 kr.

ROYAL - M2
Fullt verð 133.473 kr.

STÍFT

5 SVÆÐASKIPT POKAGORMAKERFI

ÞRÝSTIJÖFNUNARSVAMPUR Í TOPPI

STÍFUR BOTN KLÆDDUR 
MEÐ LEÐURLÍKI

ÞRÍR LITIR HVÍTUR, 
SVARTUR OG BRÚNN

VEGLEGIR FÆTUR KRÓM OG VIÐAR

106.778 kr.
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ROYAL - MF1
Fullt verð 146.233 kr.

MILLISTÍFT

ÞRÝSTIJÖFNUNARSVAMPUR SEM 
LAGAST EINSTAKLEGA VEL AÐ LÍKAMA

STÍFUR BOTN KLÆDDUR MEÐ 
LEÐURLÍKI

ÞRÍR LITIR HVÍTUR, 
SVARTUR OG BRÚNN

VEGLEGIR FÆTUR KRÓM OG VIÐAR

116.986 kr.

AGGERFI

ERRFIFI

20%
AFSLÁTTUR!

20%
AFSLÁTTUR!

20%
AFSLÁTTUR!

20%
AFSLÁTTUR!

20%
AFSLÁTTUR!

Sushi allan 
sólarhringinn!
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