
UMHVERFISMÁL „Það má ekki láta 
tímann líða og hlaupa svo í þetta 
mánuði áður en síldin gengur 
inn,“ segir Gísli Karel Halldórs-
son, byggingarverkfræðingur hjá 
Verkís, sem bent hefur á að nota 
megi hljóðbylgjur eða ljós til að 
fæla síld frá Kolgrafafirði.

Áætlað er að síld að verðmæti 
sjö milljarða króna hafi drep-
ist í Kolgrafafirði í desember 
2012 og í febrúar 2013. Verk-
ís gerði skýrslu um málefn-
ið fyrir umhverfisráðuneytið í 
fyrra en var synjað um styrk frá 
Vegagerðinni til að skoða málið 
frekar. Sú lausn sem fyrirtæk-
ið leggur til að verði reynd er 
sýndargirðing nokkru neðan við 
brúna sem smíðuð var yfir fjörð-
inn. Hægt væri að kveikja á girð-
ingunni eftir þörfum í gegn um 
farsíma.

„Fiskigöngum er stundum 
stjórnað með rafmagni en niður-
staðan var að það sé ekki heppi-
legt þarna út af saltinu í sjón-
um. Svo er hægt að gera þetta 
með ljósi og hljóðbylgjum. Þá er 
sýndargirðingin eins og gervi-

veggur fyrir neðan brú,“ útskýr-
ir Gísli sem undirstrikar að ekki 
sé öruggt að sýndargirðing leysi 
vandann. „Okkar tillaga var að 
setja upp búnað og prófa hvort 
þetta hafi áhrif.“

Að sögn Gísla er Verkís í sam-
bandi við breskan sérfræðing 
sem þróað hefur slíkar sýndar-
girðingar sem settar hafi verið 
upp erlendis. Þetta séu ekki ný 
vísindi. „Hann er til í að koma 
til landsins og rannsaka þetta og 
vinna með okkur,“ segir Gísli.

Aðspurður segir Gísli að könn-
un eins og sú sem Verkís leggi 
til muni leiða í ljós hvort sýnd-
argirðing gæti dugað ein og sér 
til að halda síldinni frá Kolg-
rafafirði eða hvort grípa þurfi til 
miklu kostnaðarsamari lausna. 
Girðingin sé alls ekki dýr miðað 
við aðrar aðferðir sem menn velti 
fyrir sér.

„Og þetta er ekki dýrt miðað 
við þann skaða sem þetta er að 
valda, bæði með dauða á verð-
mætum fiski og svo umhverf-
isspjöllum sem því fylgja. Við 
erum að tala um miklu lægri upp-

hæðir, kannski nokkra tugi millj-
óna,“ segir Gísli,

Hann er sjálfur fæddur og 
uppalinn í Grundarfirði og sendi 
á dögunum bæjaryfirvöldum 
þar erindi til að benda á þenn-
an möguleika og ýta við málinu. 
Bæjarstjórnin segir mikilvægt 
að stjórnvöld hraði vinnslu máls-
ins þannig að það fáist langtíma-
lausn vegna mögulegs síldar-
dauða í Kolgrafafirði. - gar
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STÓRSVEITIN OG ÞÓRIR BALDURS
Stórsveit Reykjavíkur verður með tónleika í kvöld kl. 20.30 í 

Silfurbergi, Hörpu, þar sem sjötugsafmæli Þóris Baldurssonar 

verður fagnað. Þórir mun stjórna hljómsveitinni, spila á Ham-
mond-orgel og útsetja dagskrána þar sem víða verður komið 
við. Gestasöngvarar verða Björgvin Halldórsson, Bubbi 

Morthens, Ragnar Bjarnason og Sunna Þórisdóttir. 

REKA HVOR SÍNA VEFVERSLUNINA Vinkonurnar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir og Bríet Ósk Guðrúnardóttir halda úti vefversl-

ununum Kolka.is og Mjólkurbúið.is.  
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Næsta námskeið hefst 12. júní
Næsta námskeið hefst 2. apríl 2014

Næsta námskeið hefst 7 .mai 2014

m sjötugsafmæli Þór
verður fagnað. Þórir mun stjórna hljómsveiti

mond-orgel og útsetja dagskránj dagskrána þar sem va þar semþar semvið. Gestasövið. Gestasöngv
við. Gestasöngv
við. Gestasöngvöngvararar ve ðarar verða Björ

arar verða Björ
arar verða Björ llddórgvin Halldgvin Hallgvin Halgvin HaMorthMorthens Rag

Morthens, Ragnar Bjr Bjarnason og Sunnnnanaa a ÞÞó

REKA HVOR SÍNA VEFVERSLUNINA Vinkonurnar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir og Bríet Ósk Guðrúnardóttir 

ununum Kolka.is og Mjólkurbúið.is.  

VINKONUR MEÐ ÓLÍKAN STÍLHEIMILI  Bríet Ósk Guðrúnardóttir S
  

báðar brenn

Næsta námskeið hefst 7 .mai 42014

FASTEIGNIR.IS
5. MAÍ 2014

18. TBL.

Fasteignasalan TORG hefur 
til sölu bjart og fallegt 
einbýlishús í litlum botnlanga í 
Bollagörðum.

Húsið er á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr. Það er byggt 
árið 1997 á góðri 712 fm lóð sem 
nýtur útsýnis yfir sjóinn, Esjuna 
og upp á Akranes.

Garðurinn er skjólgóður, gró-
inn og fallegur með mjög stórri 
timburverönd og heitum potti. Í 
hú i fj

Einbýli á Seltjarnarnesi

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

100% þjónusta = árangur*
Landmark leiðir þig heim!
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Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

Elín Viðarsdó r Lögg. fasteignasali 

 Brúnastaðir 12 

Vantar 
eignir á skrá 

F í

Opið hús þriðjudaginn 6. maí kl. 18:00-18:30 

48,9m 

2 SÉRBLÖÐ
Fasteignir | Fólk  

Sími: 512 5000

5. maí 2014
104. tölublað 14. árgangur

Gönguskáli á skíðum
Félagar í Ferðafélagi Akureyrar þurftu 
að draga nýjan skála á skíðum með 
snjótroðara inn á Glerárdal. 2
Ósátt við ÁTVR-ákvæði  Samtök 
iðnaðarins telja að ÁTVR fái of víð-
tækar heimildir til að hafna því að 
taka áfengi í sölu. 4
Dregið úr barnadauða  Ríkjum 
heims hefur tekist að draga úr 
barnadauða um helming frá árinu 
1990. 8
Ónæmi alvarleg ógn  Ónæmi gegn 
sýklalyfjum er að verða alvarleg ógn 
við heilsu fólks, en reynt er að spyrna 
við fótum hér á landi. 10

DYGGUR STUÐNINGSMAÐUR  Nýtt keppnistímabil í Pepsi-deild karla hófst með fimm leikjum í gær og þessi káti Eyjamaður var mættur í stúkuna á gervigrasvelli 
Þróttara í Laugardalnum til að fylgjast með sínum mönnum í ÍBV etja kappi við Fram. Leiknum lyktaði með 1-1 jafntefli. Sjá síðu 26. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

   Þetta 
er ekki dýrt 

miðað við 
þann skaða 

sem þetta er 
að valda, 

bæði með 
dauða á verðmætum fiski 
og svo umhverfisspjöllum 

sem því fylgja. 
Gísli Karel Halldórsson,

byggingarverkfræðingur hjá Verkís.

SKOÐUN Dómgreindarbrest-
ur gæti fellt Hönnu Birnu, 
skrifar Guðmundur Andri. 13

MENNING Þrír rithöfundar 
ræða tengsl sagnfræði og 
skáldskapar. 46

LÍFIÐ Hugleikur Dagsson 
er tilnefndur til Quen Sonja 
Nordic Art verðlaunanna. 54

SPORT Úrslitarimma ÍBV 
og Hauka um Íslandsmeist-
aratitilinn hefst í kvöld. 26

FLJÓTLEGT
OG ÞÆGILEGT

Íbúfen®
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk

Sýndargirðing haldi 
síld frá Kolgrafafirði
Byggingarverkfræðingur hjá Verkís segir að hugsanlega megi nota ljós eða hljóð 
til að hindra síld í að ganga inn í Kolgrafafjörð og drepast þar í stórum stíl líkt og 
veturinn 2012-2013. Fyrirtækið leggur til uppsetningu búnaðar til að kanna málið.

Bolungarvík 8°  A 4
Akureyri 10°  A 3
Egilsstaðir 11°  A 3
Kirkjubæjarkl. 10°  A 7
Reykjavík 12°  A 6

ÞURRT OG BJART  Í dag verða víðast 
austan 3-8 m/s og bjartviðri en stífari 
vindur með vætu SA-til í kvöld. Hiti 6-14 
stig, mildast V-lands.    4

FÉLAGSMÁL Boðað verkfall flug-
manna hjá Icelandair föstudag-
inn 9. maí, gæti sett ferðaáætl-
anir tæplega 7.000 farþega í 
uppnám. Samkvæmt áætlun Ice-
landair eru 46 flug til og frá land-
inu þennan dag.  

Sáttafundur er boðaður í deil-
unni í dag en mikið virðist bera í 
milli. Samtök atvinnulífsins segja 
að flugmenn krefjist 30 prósenta 
launahækkunar.  - jme / sjá síðu 6

Segja krafist 30% hækkunar:

Áætlanir 7.000 
fara úr skorðum
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  Nú er aðstaðan orðin 
allt önnur og betri inni á 

Glerárdal. Þetta er bara 
bylting, það er ekki hægt 

að hafa önnur orð um það. 
Hilmar Antonsson,

formaður Ferðafélags Akureyrar.

Kringlunni

heyrnarstodin.is 
HEYRNARSTÖ‹IN

AKUREYRI Nýr skáli Ferðafélags 
Akureyrar var vígður með pomp 
og prakt á Glerárdal í Eyjafirði 
í gær. Skálinn leysir af hólmi 
gönguskála á Glerárdal, í Lamba, 
eins og venjan er að tala um 
svæðið. 

Gamli skálinn var settur upp 
árið 1975 og rúmaði sex í gist-
ingu.  Nýi skálinn var byggður á 
Akureyri og fluttur upp á Gler-
árdal á miðvikudag. Fyrsta spöl-
inn fór skálinn á vörubíl, áður en 
hann var færður á  stór skíði og 
dreginn ellefu kílómetra leið inn 
dalinn af snjótroðara sem fenginn 
var að láni úr Hlíðarfjalli.  

„Gamli skálinn var í upphafi 
gömul verbúð og enginn veit 
hversu gamall hann var í raun. 
Hann gat rúmað sex manns í gist-
ingu og engin aðstaða var fyrir 
hendi svo heitið gat. Hann var 
orðinn fúinn og ónýtur og barn 
síns tíma,“ segir Hilmar Antons-
son, formaður Ferðafélags Akur-
eyrar. 

Nýi skálinn er 44 fermetrar að 
stærð. Ferðalagið með hann inn 
dalinn tók nokkurn tíma. „Það 
voru boltuð saman tvö og tvö 
vegrið og þannig mynduð skíði 
og skálinn dreginn með troðara 
alla leið í tvennu lagi; forstofan 
sér og skálinn sér.“ Mikill snjór 
er enn inni á Glerárdal og þurfti 
að moka ofan af undirstöðum sem 
byggðar voru í fyrra fyrir nýja 
skálann. 

„Í maí í fyrra fórum við með 
gröfu og gerðum undirstöður 
undir skálann og gerðum allt 
klárt. Því þurfti bara að moka 
niður á undirstöðurnar og setja 
skálann niður,“ segir Hilmar sem 

var staddur í Lamba við að leggja 
lokahönd á skálann. 

Hilmar vill meina að þetta 
sé bylting fyrir starf félagsins. 
„Nú komast sextán manns fyrir 
í gistingu en sennilega er ekki of 
þröngt fyrir tuttugu manns ef út í 
það er farið. Nú er aðstaðan orðin 
allt önnur og betri inni á Glerár-
dal. Þetta er bara bylting, það er 
ekki hægt að hafa önnur orð um 
það.“

Gönguleiðin frá Súluvegi við 
gömlu öskuhaugana við Glerár-
dal er um 11 km. Mikið sjálfboða-
starf hefur verið unnið í félaginu 
til að koma þessari aðstöðu fyrir. 
Að mati Hilmars er sjálfboða-
vinnan við skálann komin í um 
1.200 tíma.  sveinn@frettabladid.is

Gönguskáli fluttur á 
Glerárdal á skíðum
Nýr gönguskáli Ferðafélags Akureyrar var dreginn fram á Glerárdal með snjó-
troðara. Leysir af hólmi gamlan skála sem byggður var árið 1975. Þurftu að moka 
snjó af undirstöðum skálans. Bylting fyrir starfsemina segir formaður félagsins.

MOKAÐ  Mikill snjór er enn á Glerárdal og þurfti að moka niður á undirstöðurnar. 
 MYND/VÖLUNDUR

DREGINN  Skálinn var dreginn um ellefu 
kílómetra leið á tveimur vegriðum sem 
notuð voru eins og skíði undir skálann.

VIÐSKIPTI Sala á nýjum fólksbílum 
var 18,1 prósenti meiri í apríl síð-
astliðnum miðað við sama mánuð 
í fyrra, að því er kemur fram í 
fréttatilkynningu frá Bílgreina-
sambandinu. Alls voru nýskráðir 
bílar í apríl nú 684 en 579 í apríl 
í fyrra.

Á fyrstu fjórum mánuðum árs-
ins voru skráðir 2.257 fólksbílar 
og er það 17,8 prósenta aukning frá 
fyrra ári. Nýskráðir vörubílar frá 
ársbyrjun til marsloka voru 30 en 
voru 15 á sama tíma í fyrra. 

Bílgreinasambandið gerir 
ráð fyrir áframhaldandi vexti í 
nýskráningum um 15 til 20 pró-
sent. Haft er eftir Özuri Lárus-
syni, framkvæmdastjóra sam-
bandsins, að með sterkari krónu 
og minnkandi verðbólgu sé verð 
á nýjum bílum orðið mun hag-
stæðara en fyrir fáeinum misser-
um. Bílaumboðin hafi líka öll lagt 
mikið í að ná sem hagkvæmustum 
samningum við sína birgja með 
góðum árangri. Það endurspeglist 
í verði nýrra bíla í dag. - ibs

Bílgreinasambandið segir að nýskráningum á fólksbílum fjölgi áfram:

Nær 20 prósentum meiri sala

BÍLASALA  Bílaumboðin á Íslandi hafa 
lagt mikið í að ná hagkvæmum samn-
ingum við birgja.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÚKRAÍNA Lögreglan í borginni Odessa í 
suðurhluta Úkraínu neyddist til að leysa 
rúmlega sextíu aðskilnaðarsinna úr haldi 
á sunnudag þegar æstur múgur braut sér 
leið inn í höfuðstöðvar lögreglunnar í borg-
inni. Þetta kemur fram á vef BBC. 

Um þrjúþúsund aðskilnaðarsinnar söfn-
uðust saman við lögreglustöðina og kröfð-
ust þess að félagar þeirra yrðu leystir úr 
haldi. Mótmælin fóru í fyrstu friðsamlega 
fram en fljótlega brutust út óeirðir. Mót-
mælendur báru grímur og vopn og brutu 
rúður og spörkuðu niður girðingu í kring-
um stöðina. 

Ástandið í Odessa hefur verið afar slæmt 
síðan bygging þar sem mótmælendur höfð-
ust við brann til kaldra kola á föstudag. Um 
fjörutíu mótmælendur létust í brunanum. 

Forsætisráðherra Úkraínu, Arsení Jat-
senjúk, hefur fyrirskipað að að allir lög-
reglustjórar í borginni verði reknir vegna 
aðgerðarleysis lögreglunnar í tengslum við 
brunann.   - ssb

Aðskilnaðarsinnar í Úkraínu leystu félaga sína úr haldi lögreglunnar með valdi:

Hertóku lögreglustöð í Odessa

HART Á MÓTI HÖRÐU  Lögreglan varð að lúta í lægra haldi fyrir mótmæl-
endum og lét að lokum 67 aðskilnaðarsinna lausa til að róa mannskapinn. 
 NORDICPHOTOS/AFP

Ragnar, bauð einhver upp á kex?
„Nei, ekkert kexruglað, en það var 
allt í kássu.“
Ragnar Egilsson, mataráhugamaður blés 
til matarhátíðar á KEX Hostel seinastliðinn 
laugardag. Hátíðin var á vegum samtaka 
áhugafólks um erlenda matseld og rann 
helmingur alls ágóða til Mæðrastyrksnefndar.

LISTAVERKIÐ ENN UPPI  Hér sést listaverkið við opnun sýningarinnar. Ekki er vitað 
hvar Mona Lisa er nú niðurkomin. 

LÖGREGLUMÁL Innsetningarverki á Klambratúni, sem ber heitið Nono 
Lisa, var stolið um miðjan dag á laugardag. Um er að ræða eftirprentun 
af Monu Lisu. Verkið var sýnt í menningarhúsinu Skúrnum. 

Þegar sýningin var opnuð hafði rúða þegar verið brotin í skúrnum en 
listakonan að baki sýningunni, Sara Björnsdóttir, segir að hin brotna 
rúða hafi í raun þjónað verkinu betur en ef hún hefði verið óbrotin. Hugs-
unin að baki verkinu var að sýna hve menningarsnautt samfélagið er. 
Sara segir að þrátt fyrir að þjófnaðurinn sanni í raun það sem hún hafi 
viljað segja með verkinu þá sé það engu að síður sárt að einhver hafi 
viljað skemma verk hennar. Þjófnaðurinn hefur verið kærður til lög-
reglu.        - ssb

Skemmdir unnar á listaverki rétt eftir opnun sýningar:

Mona Lisa numin á brott í björtu

FISKVEIÐAR Gullkarfaveiðar við 
Ísland eru sjálfbærar. Alþjóðleg 
vottun þessa efnis var gefin út 
um síðustu mánaðamót.  

Vottunin, sem er byggð á 
ströngustu kröfum sem settar eru 
á alþjóðavettvangi, er unnin undir 
merkjum Iceland Responsible Fis-
heries  en áður hefur sambærileg 
vottun verið gefin út fyrir íslensk-
an þorsk, ýsu og ufsa.

Á vef HB Granda segir að vott-
unin sé mikilvæg enda sífellt 
auknar kröfur gerðar um ábyrgar 
fiskveiðar meðal kaupenda. - jme

Veiðar á gullkarfa sjálfbærar:

Krafa um 
ábyrgar veiðar

SAMGÖNGUR Meðan frost er að 
fara úr jörð þarf víða að banna 
allan akstur á hálendinu til að 
koma í veg fyrir skemmdir á 
vegum og náttúru. 

Þeir sem hyggja á fjallaferðir 
eru beðnir að kynna sér ástand á 
viðkomandi leiðum og virða akst-
ursbann þar sem það er í gildi.

Vegagerðin er að byggja nýja 
brú yfir Múlakvísl austan við 
Vík í Mýrdal og vegna fram-
kvæmdanna er umferð beint þar 
um hjáleið.  - jme

Komið í veg fyrir skemmdir:

Hálendisum-
ferð takmörkuð  

NÍGERÍA, AP Forseti Nígeríu, 
Goodluck Jonathan, hefur biðl-
að til Baracks Obama Banda-
ríkjaforseta að aðstoða landið í 
þeim vanda sem það stendur nú 
frammi fyrir. Herskáir íslam-
istar hafa farið um með miklu 
ofbeldi upp á síðkastið. 

Mikil óánægja ríkir í Nígeríu 
vegna þess að ekki hefur tekist 
að finna um 200 stúlkur sem 
talið er að íslamistar hafi rænt 
og jafnvel selt í kynlífsánauð. 
Mikil mótmæli hafa verið í land-
inu vegna þessa.   - ssb

Ástandið fer hríðversnandi:

Biður Obama að 
hjálpa Nígeríu

SPURNING DAGSINS
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  Eftir sem áður er 
ÁTVR falið að meta 

hvenær vörur séu svo líkar 
að verslunin verði að 

hafna því að selja þær. 
Ragnheiður Héðinsdóttir, 

forstöðumaður matvælasviðs SI.

ALÞINGI Samtök iðnaðarins telja 
að með svokölluðu keimlíkinda-
ákvæði í frumvarpi til laga um 
ÁTVR sé verið að þvinga fram-
leiðendur áfengra drykkja til að 
velja á milli þess að markaðssetja 
áfenga vöru eða ófáfenga hér á 
landi. 

Þeir telja að önnur hvor varð-
an verði útilokuð á markaði hér á 
landi. Þá telja samtökin að ákvæði 
frumvarpsins um keimlíkindi 
séu í andstöðu við skuldbinding-
ar Íslands samkvæmt EES-samn-
ingnum. 

Meirihluti efnahags- og við-
skiptanefndar Alþingis hefur 
lokið umfjöllun um frumvarp til 
laga um ÁTVR. Frumvarpið hefur 
hlotið misjafnar viðtökur en það 
hefur verið gagnrýnt að ÁTVR 
hafi of víðtækar heimildir til að 
hafna því að taka taka áfengi í 
sölu. 

Efnahags- og viðskiptanefnd 
segir í álitinu að keimlíkinda-
ákvæði frumvarpsins þurfi að 
vera afdráttarlausara og miða 
að því að heimila ÁTVR að hafna 
því að taka til sölu áfengi þegar 
raunveruleg ruglingshætta virðist 
vera yfirvofandi. 

Samkvæmt frumvarpinu á 
ÁTVR að meta það hvenær hætta 
sé á að fólk ruglist á áfengum og 
óáfengum tegundum.

Markmið keimlíkindaákvæð-
isins sé að tryggja að ekki séu 
á boðstólum áfengar vörur sem 
líkjast um of óáfengum vörum 
sem seldar eru eða auglýstar á 
almennum markaði hérlendis. Þá 
verði ákvæðið að standast kröfur 
ESA og Evrópuréttarins. 

Ragnheiður Héðinsdóttir, for-
stöðumaður matvælasviðs Sam-
taka iðnaðarins, segir að sú 
breyting sem nefndin leggur til á 
keimlíkindaákvæðinu sé þýðing-
arlaus. 

„Eftir sem áður er ÁTVR falið 
að meta hvenær vörur séu svo 
líkar að verslunin verði að hafna 
því að selja þær,“ segir Ragnheið-
ur og segir að Samtök iðnaðarins 
telji að það eigi að fella ákvæðið 

um keimlíkindi á brott úr frum-
varpinu.  johanna@frettablaðið.is

Vilja ákvæði um 
keimlíkindi burt
Samtök iðnaðarins telja að ÁTVR fái of víðtækar heimildir til að hafna því að taka 
áfengistegundir í sölu. Þau vilja ákvæði um keimlíkindi burt úr frumvarpi um 
ÁTVR. Meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar hefur lokið umfjöllun um málið. 

Meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar leggur til að ákvæði um keim-
líkindi í frumvarpi til laga um ÁTVR verði svohljóðandi: „ÁTVR er heimilt 
að hafna áfengi ef umbúðir þess líkjast svo annarri vöru sem boðin er til 
sölu eða auglýst á almennum markaði hér á landi að neytendur geta ekki 
auðveldlega greint á milli.“

Áfengi keimlíku annarri vöru hafnað

UMFJÖLLUN LOKIÐ  Samkvæmt frumvarpi um ÁTVR fær fyrirtækið heimild til að 
meta hvenær hætta sé á að fólk ruglist á áfengum og óáfengum drykkjum. Ákvæðið 
hefur verið gagnrýnt.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STJÓRNMÁL Kristilegur stjórn-
málaflokkur hefur verið stofn-
aður á Íslandi. Flokkurinn leggst 
gegn hjónabandi samkynhneigðra 
og berst fyrir fullveldi Íslands.

Flokkurinn hyggst bjóða fram 
í næstu Alþingiskosningum en 
hefur ekki fjármagn til að bjóða 
fram í sveitarstjórnarkosningum. 

Flokkurinn hefur sterkar skoð-
anir á sjálfsákvörðunarrétti 
kvenna yfir eigin líkama og vill 
banna fóstureyðingar nema í und-
antekningartilfellum. Konur eigi 
frekar að gefa börn sín.   - sks

Kristilegur flokkur stofnaður: 

Ætla að banna 
fóstureyðingar

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, 
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is 

FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is,
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

SVONA ERUM VIÐ

Sturtusett
Verð frá kr. 66.900

Gæði fara aldrei úr tísku
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úr tísku

SJÁVARÚTVEGUR Vinnslustöðin hf. í 
Vestmannaeyjum hefur stefnt fjár-
málaráðherra en fyrirtækið telur 
að hið sérstaka veiðigjald stand-
ist ekki stjórnarskrá. Fyrirtæk-
ið hyggst þó ekki hreyfa við hinu 
almenna veiðigjaldi sem var inn-
heimt á sama tímabili. 

Ragnar H. Hall, lögmaður 
Vinnslustöðvarinnar hf., segir að 
málið snúist um hvort álagning 
veiðigjalda standist stjórnarskrá 
eða hvort hún feli í sér afturvirka 
skattheimtu. „Skattaaðilum er mis-

munað því að ekki þurfa allir sem 
eru handhafar veiðiheimildanna að 
borga þennan skatt,“ segir Ragnar. 

„Það er innbyggt í regluverkið 
að sumir hafi það mikinn frádrátt 
að þeir þurfi ekki að borga neitt og 
þá þurfa aðrir að borga meira. Við 
byggjum líka á því að þetta sé svo 
hár skattur að hann jafnist á við 
eignaupptöku.“ Ragnar gerir ráð 
fyrir að þær 516 milljónir króna, 
sem Vinnslustöðin hf. greiddi í sér-
stakt veiðigjald á tímabilinu, fáist 
endurgreiddar.  - ssb

Vinnslustöðin hf. í Vestmannaeyjum hefur höfðað mál gegn fjármálaráðherra:

Vilja fá veiðigjaldið endurgreitt

HÁAR FJÁRHÆÐIR  Vinnslustöðin 
greiddi 516 milljónir í hið sérstaka 
veiðigjald árið 2012-2013.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

9,3 prósent Íslendinga voru 
með tekjur undir lág-

tekjumörkum í fyrra. 
Hlutfallið hefur verið í kringum 10 
prósent frá því rannsóknir Hagstofu 
Íslands hófust árið 2004.
 Heimild: Hagstofa Íslands

Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

FÍNT VEÐUR VÍÐAST  Fremur róleg austlæg átt og yfirleitt úrkomulaust og bjart með 
köflum á landinu næstu daga nema austan til. Nokkuð milt einkum suðvestanlands en 
á fimmtudag kólnar aðeins á landinu í bili.
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STJÓRNMÁL Bjarni 
Benediktsson 
fjármálaráð-
herra sagði í 
fréttum Stöðvar 
2 í gær að hann 
og forsætisráð-
herra hefðu rætt 
hvort það ætti að 
brýna fyrir utan-
ríkismálanefnd 
Alþingis að ljúka umfjöllun um 
þingsályktunartillögu um slit á 
viðræðum við ESB.

„Við höfum rætt það við for-
menn flokkanna í þessari viku 
hvort það sé hugsanlegt að málið 
klárist eða ekki,“ sagði Bjarni. 
Hann sagðist telja ólíklegt að 
málið kæmi til atkvæðagreiðslu í 
þinginu í þessari viku og benti að 
það styttist í þinghlé og því ólík-
legt að tillagan verði afgreidd.
  - jme

ESB-tillagan enn í nefnd:

Ólíklegt að hún 
verði afgreidd

BJARNI 
BENEDIKTSSON

VÍSINDI Hans 
Tómas Björns-
son, barnalæknir 
og aðstoðarpró-
fessor við Johns 
Hopkins-háskóla 
í Bandaríkjun-
um, verður verð-
launaður fyrir 
framlag sitt til 
rannsókna á 
sviði erfðafræði þann 18. júní.  

Verðlaunin fær hann fyrir 
rannsóknir sínar á Kabuki-heil-
kenni, sem veldur ónæmisbæl-
ingu og alvarlegri þroskaskerð-
ingu í börnum.

Um árleg verðlaun er að ræða 
sem veitt eru lækni eða vísinda-
manni sem skarað hefur fram 
úr. Hluti af verðlaununum eru 
20 þúsund dollarar eða jafn-
virði rúmlega tveggja milljóna 
íslenskra króna.  - jme, ktd

Barnalæknir verðlaunaður:

Rannsakaði 
ónæmisbælingu

HANS TÓMAS 
BJÖRNSSON

FÉLAGSMÁL Framsýn, stéttarfélag 
á Húsavík, hefur óskað eftir fundi 
með Vinnumálastofnun og lög-
fræðingum félagsins í næstu viku. 

Félagið telur að lög hafi verið 
brotin þegar fiskvinnslufyrir-
tækið Vísir beindi starfsmönnum 
fyrirtækisins á atvinnuleysisbæt-
ur frá og með 1. maí í stað þess að 
greiða þeim kjarasamningsbund-
inn uppsagnarfrest. Stjórnendur 
Vísis hf. ákváðu að loka starfs-
stöð fyrirtækisins á Húsavík með 
mánaðar fyrirvara.  - jme

Settir á atvinnuleysisbætur:

Greiða ekki 
uppsagnarfrest

NEYÐARAÐSTOÐ  Eftirlifandi þorpsbú-
ar sem misst hafa heimili sín bíða eftir 
neyðaraðstoð.  NORDICPHOTOS/AFP

AFGANISTAN Þjóðarsorg hefur 
verið lýst yfir í Afganistan vegna 
þess fjölda fólks sem varð undir 
risaaurskriðu í bænum Ab Barik 
á föstudag. Rúmlega 2.600 manns 
er enn saknað en talið er vonlaust 
að finna fleira fólk á lífi.    

Heimili þorpsbúa eru grafin 
undir þykku lagi af leðju en von-
laust er að komast niður að hús-
unum. Nærri allt þorpið varð 
undir skriðunni sem talið er að 
hafi orðið vegna mikilla rigninga 
á svæðinu. 

Björgunarstörfum hefur verið 
hætt því aðstæður eru hættu-
legar og svæðið hefur verið skil-
greint sem fjöldagröf.  - ssb

Vonlaust að finna fleira fólk:

Þjóðarsorg í 
Afganistan



Kauptu miða á www.das.is 
eða í síma 561 7757.

Miðaverð 1.300 kr. á mánuði fyrir einfaldan miða
og 2.600 fyrir tvöfaldan miða.

dregið í hverri viku!

Þrisvar á happdrættisárinu verður dregið um 
stóra vinninginn:
- 3 íbúðir að verðmæti 30 milljónir krónur hver 
 á tvöfaldan miða
- 15 milljónir á einfaldan miða

Drögum út 47 þúsund vinninga á árinu. 
Heildarverðmæti vinninga á mánuði allt að 107 milljónir!

Nýtt happdrættisár framundan 
og heill milljarður króna 
í skattfrjálsum vinningum
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íbúðir að Dalsási í Hafnarfirði. 
Fylgist með DAS á Facebook og á DAS.is

Taktu þátt í Facebook-leiknum.
Vegleg verðlaun í boði.
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Tími Flugnr. Til/Frá

06:15 FI614 New York JFK

06:15 FI622 New York Newark

06:20 FI602 Toronto Lester B Pearson

06:20 FI644 Washington Dulles Intl

06:30 FI630 Boston Logan Intl

06:40 FI741 Liege\East Midlands

06:45 FI680 Seattle Tacoma Intl

07:25 FI520 Frankfurt Main

07:30 FI342 Helsinki Vantaa

07:35 FI306 Stockholm Arlanda

07:35 FI430 Glasgow

07:40 FI450 London Heathrow

07:40 FI502 Amsterdam Schiphol

07:40 FI542 Paris Charles De Gaulle

07:45 FI204 Copenhagen

07:45 FI470 London Gatwick

07:50 FI318 Oslo Airport

08:00 FI272 Billund

08:00 FI440 Manchester

13:15 FI212 Copenhagen

15:00 FI441 Manchester

15:00 FI451 London Heathrow

15:10 FI205 Copenhagen

15:10 FI471 London Gatwick

15:10 FI503 Amsterdam Schiphol

15:25 FI319 Oslo Airport

15:25 FI431 Glasgow

15:30 FI273 Billund

15:30 FI307 Stockholm Arlanda

15:35 FI521 Frankfurt Main

15:40 FI543 Paris Charles De Gaulle

15:55 FI343 Helsinki Vantaa

16:10 FI454 London Heathrow

16:25 FI324 Oslo Airport

16:45 FI671 Denver Intl

16:45 FI693 Edmonton Intl

17:00 FI603 Toronto Lester B Pearson

17:00 FI615 New York JFK

17:00 FI631 Boston Logan Intl

17:00 FI681 Seattle Tacoma Intl

17:10 FI689 Orlando Sanford Intl

17:25 FI633 Boston Logan Intl

17:25 FI746 Liege\East Midlands

20:55 FI213 Copenhagen

22:35 FI325 Oslo Airport

23:10 FI455 London Heathrow

SAMFÉLAGSÁBYRGÐ

Í OPINBERUM REKSTRI

TÍMI:
STAÐUR:
SKRÁNING: 

DAGSKRÁ
SAMFÉLAGSÁBYRGÐ 
RÍKISSTOFNANNA 

  

ÁBYRGÐ GAGNVART 
UMHVERFI OG SAMFÉLAGI

 

FUNDARSTJÓRI: 

SAMFÉLAGSÁBYRGÐ 
SKILAR ÁVINNINGI 

  

ÁBYRGÐ Í INNKAUPUM
 

Stofnun stjórnsýslufræða 
og stjórnmála

ATVINNUMÁL „Sveitarstjórn Djúpavogshrepps 
krefst þess að stjórnvöld grípi nú þegar til 
aðgerða svo afstýra megi meiriháttar bakslagi 
í veiðum og fiskvinnslu á Djúpavogi,“ segir í 
bókun sveitarstjórnarinnar vegna lokunar fisk-
vinnslu Vísis í þorpinu.

„Djúpavogshreppur hefur nú í annað sinn á 
fáum árum orðið fyrir miklu höggi í sjávarút-
vegi, en skemmst er að minnast brotthvarfs 
allrar uppsjávarvinnslu af svæðinu árið 2006 
án nokkurrar leiðréttingar. Sveitarstjórn 
krefst þess af stjórnvöldum að nú þegar verði 
tryggðar sambærilegar aflaheimildir og fyrir-
sjáanlegt er að hverfi úr byggðarlaginu til að 

forða hruni í bolfiskvinnslu á Djúpavogi,“ segir 
sveitar stjórnin.

Þá kemur fram að ítrekað hafi verið reynt að 
fá stjórnarþingmenn kjördæmisins á fund. Nú 
á að reyna á að fá alla þingmenn kjördæmisins 
ásamt sjávarútvegsráðherra á fund sem fyrst. 
„Ef stjórnvöld ganga ekki fram af meiri ábyrgð 
í málefnum Djúpavogshrepps er ljóst að mark-
mið 1. greinar laga um stjórn fiskveiða til að 
tryggja trausta atvinnu og byggð í landinu eru 
orðin tóm.“ - gar

Sveitarstjórn Djúpavogs spyr hvort lög um stjórn fiskveiða séu orðin tóm vegna lokunar fiskvinnslu Vísis:

Krefjast þess að fá kvóta til að afstýra hruni

DJÚPIVOGUR  Óttast meiriháttar bakslag í veiði og 
vinnslu við brotthvarf Vísis. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KJARADEILUR Boðað verkfall flug-
manna hjá Icelandair föstudag-
inn 9. maí, gæti sett ferðaáætl-
anir tæplega 7.000 farþega í 
uppnám. 

Þennan sólarhring eiga sam-
tals 22 flugvélar að koma til 
landsins á vegum Icelandair og 
er áætlað að 3.300 til 3.400 far-
þegar ferðist með þeim. Frá 
landinu eru bókuð 24 flug á 
vegum flugfélagsins og gert er 
ráð fyrir að 3.600 til 3.700 manns 
séu á útleið.  

Um 300 flugmenn starfa hjá 
Icelandair og hafa þeir boðað til 
sex tímabundinna verkfalla tak-
ist samningar ekki.

Verkföll eru boðuð 9., 16., 
og 20. maí frá klukkan sex að 
morgni til klukkan sex síðdegis.

Þá ætla flugmenn að leggja 
niður vinnu frá klukkan sex að 
morgni 23. maí til sex að morgni 
25. maí hafi samningar við Ice-
landair ekki tekist. Einnig er 
boðað boðað til verkfalls frá 
klukkan sex að morgni 30. maí 
til klukkan sex að morgni þann 
3. júní. 

Fyrirhuguð verkföll flug-
manna setja því ferðaáætlanir 
þúsunda manna í uppnám á næst-
unni.  

Sáttafundur er boðaður í deil-
unni í dag en mikið virðist bera í 
milli deilenda. 

„Verkfall, ef af verður, hefur í 
för með sér umtalsvert tjón fyrir 
Icelandair en ekki síður fyrir 
viðskiptavini okkar og fyrirtæki 
í ferðaþjónustu,“ segir Guðjón 
Arngrímsson, upplýsingafulltrúi 
Icelandair. 

Hafsteinn Pálsson, formaður 
Félags íslenskra atvinnuflug-
manna, segist vonast til að það 
takist að semja áður en verkfall 
skellur á. Hann segist ekki vilja 
ræða kröfugerð flugmanna opin-
berlega.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins eru meðalheildarlaun 
flugmanna og flugstjóra hjá Ice-
landair á bilinu 1,5 til 2 milljónir 
á mánuði.

Samtök atvinnulífsins segja 
að flugmenn krefjist 30 prósenta 
hækkunar launa á samningstím-
anum. Þetta telja atvinnurekend-
ur glórulausar kröfur sem ekki 
verði gengið að. Flugmenn séu á 
góðum launum miðað við margar 
aðrar starfsstéttir. 

 Hafsteinn segir umræður um 
að setja lög sem banna verkfall 
flugmanna einkennilegar. Land-
ið lokist ekki þó flugmenn Ice-
landair fari í verkfall. 

Hann bendir á að sjö til átta 
flugfélög fljúgi til og frá landinu 
í byrjun maí en þau verði átján í 
sumar. „Það er grafalvarlegt mál 
ef það eru sett lög á stéttarfélög,“ 
segir Hafsteinn.

  johanna@frettabladid.is

Verkfall hefur áhrif 
á 7.000 ferðalanga 
Samtök atvinnulífsins segja að flugmenn Icelandair fari fram á 30 prósenta launa-
hækkun. Fyrsta boðaða verkfall flugmanna er 9. maí og setur ferðaplön 7.000 
manns, sem ýmist eru að koma eða fara frá landinu, í uppnám þennan eina dag. 

VEISTU SVARIÐ?

Komur og brottfarir Icelandair á föstudag
Verkfall flugmanna hefur áhrif á 46 flugferðir.

1. Hve margir skrifuðu undir lista Já 
Ísland um ESB-viðræðurnar?
2. Hvernig vill Árni Johnsen leysa 
samgönguvanda Vestmannaeyja?
3. Hverjir sitja fyrir Íslands hönd í al-
þjóðlegri Eurovision-dómnefnd?

SVÖR

1. Um 54 þúsund (53.555). 2. Að lögð verði 
jarðgöng á milli lands og Vestmannaeyja. 3. 
Ragnheiður Gröndal, Kjartan Guðbergsson, 
Friðrik Dór Jónsson, Jóhanna Guðrún Jóns-
dóttir og Hildur Þórhallsdóttir.
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Kerfisáætlun Landsnets 2014-2023 og umhverfisskýrsla
Landsnet  boðar  til  almenns  

kynningarfundar  um  
kerfisáætlun  2014-2023  

og  umhverfisskýrslu  
kerfisáætlunarinnar  

þriðjudaginn  6.  maí  kl.  9-10
  í  höfuðstöðvum  Landsnets  

að  Gylfaflöt  9  
í  Reykjavík.  

Á  fundinum  verður  gerð  grein  fyrir  
helstu  niðurstöðum  kerfisáætlunar  
Landsnets  en  henni  er  ætlað  að  spá  
fyrir  um  nauðsynlega  uppbyggingu  
flutningskerfis  raforku  á  Íslandi.

Einnig  verður  fjallað  um  drög  að  
umhverfisskýrslu  kerfisáætlunar  
2014-2023  en  þetta  er  í  fyrsta  sinn  
sem  kerfisáætlun  Landsnets  fylgir  slíku  
ferli.  Gerð  verður  grein  fyrir  forsendum  
og  nálgun  matsvinnu,  samanburði  á  
umhverfisáhrifum  valkosta,  
mótvægisaðgerðum  og  niðurstöðum  
matsins.  

Það  er  von  Landsnets  að  sem  flestir  
sjái  sér  fært  að  mæta  á  fundinn  en  
einnig  verður  hægt  að  fylgjast  með  
beinni  útsendingu  frá  honum  á  
heimasíðu  Landsnets,  www.landsnet.is.

Kerfisáætlunin  og  drög  að  
umhverfisskýrslunni  verða  aðgengileg  á  
heimasíðu  Landsnets  og  á  vef  
Skipulagsstofnunar  þriðjudaginn 
 6.  maí  2014.  

heitir pottar

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

Við hjá NormX höfum framleitt heita potta í yfir 30 ár fyrir 
íslenskar aðstæður. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu 
því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti 
á verði sem kemur skemmtilega á óvart.

GERÐU VERÐ-SAMANBURÐ

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

Sökkuldúkur, raka- 
varnarplast og þéttiefni 

á frábæru verði

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Raka- og vatnsþéttiefnin frá 
Múrbúðinni eru vottuð hágæða 
vara á sérlega hagstæðu verði.

verði

Rakaþolplast 100m2 
kr. 9.990

HEILBRIGÐI Frá árinu 1990 hefur tek-
ist að draga úr barnadauða í heimin-
um um helming, en þó er harla langt 
í að þúsaldarmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna náist. Samkvæmt þeim 
var stefnt að því að á næsta ári yrði 
búið að draga úr barnadauða um tvo 
þriðju frá því sem var árið 1990.

Frá þessu var skýrt í nýjasta hefti 
læknatímaritsins The Lancet. Þar 
eru birtar niðurstöður nýrrar rann-
sóknar, sem gerðar voru við Wash-
ington-háskóla.

„Þótt meirihluta landa heims 
muni ekki takast að ná þúsaldar-
markmiðunum, þá hafa gríðar-
miklar framfarir orðið,“ er haft 
eftir Haidong Wang, höfundi rann-
sóknarinnar, í fréttatilkynningu frá 
Washington-háskóla.

Samkvæmt rannsókninni létu 
6,3 milljónir barna lífið áður en 

þau náðu fimm ára aldri á árinu 
2013. Flest þeirra, eða tvö af hverj-
um þremur, bjuggu í níu löndum: 
Indlandi, Kína, Eþíópíu, Bangla-
dess, Indónesíu, Pakistan, Brasilíu, 
Afganistan og Nígeríu.

Flest þeirra barna, sem létust á 
árinu 2013, létu lífið á fyrsta mán-
uði ævinnar, eða 42 prósent. 

Í rannsókninni kemur fram að 
aukin menntun mæðra og hærri 
tekjur eiga mestan þátt í því að 
draga úr barnadauða. Bólusetningar 
og ný lyf eiga þar einnig stóran þátt, 
jafnt í fátækari sem ríkari löndum 
heims.

Verulega hefur einnig dregið úr 
því frá árinu 1990 að konur deyi 
vegna vandamála er tengjast með-
göngu. Engu að síður létu 293 þús-
und konur lífið á árinu 2013 vegna 
meðgöngutengdra vandamála. Um 

fjórðungur þeirra deyr við fæðingu 
eða á fyrsta sólarhringnum eftir 
fæðingu.

Verst er ástandið hvað þetta varð-
ar í Suður-Súdan, en minnst er um 
mæðradauða á Íslandi.

Athygli vekur að í Bandaríkjun-
um hefur þróunin orðið á verri veg. 
Bandaríkin eru þarna ásamt Afgan-
istan í hópi átta ríkja, sem ekki hefur 
aðeins mistekist að draga úr mæðra-
dauða á tímabilinu frá 1990 til 2013 
heldur hefur ástandið versnað.

Haldi þessi þróun áfram með 
sama hraða og verið hefur má búast 
við að árið 2030 muni um 3,8 millj-
ónir barna láta lífið áður en þau ná 
fimm ára aldri. Sama ár má búast 
við því að um 184 þúsund konur láti 
lífið af völdum meðgöngutengdra 
vandamála.

 gudsteinn@frettabladid.is

Mjög hefur dregið 
úr barnadauða
Frá árinu 1990 hefur ríkjum heims tekist að draga úr barnadauða um helming, 
þótt enn sé nokkuð í að þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna náist. Á árinu 
2013 létu sex milljónir barna lífið áður en þau náðu fimm ára aldri. 

BÖRN Í 
AFGANISTAN  
Heilbrigðis-
starfsmaður 
gefur börnum í 
útjaðri borgar-
innar Jalalabad 
bóluefni gegn 
mænusótt. 
 NORDICPHOTOS/AFP
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Hinn 19. nóvember á hverju ári er haldinn Evrópudagur vitundarvakningar 
um sýklalyf. Dagurinn, sem hefur verið haldinn sex sinnum, er ætlaður til 
að vekja athygli á þeirri hættu sem mönnum getur stafað af sýklalyfja-
ónæmum bakteríum og til að hvetja til ábyrgrar notkunar sýklalyfja.

VEKJA ATHYGLI Á HÆTTUNNI

Nýttu tækifærið til bjartari framtíðar
Kostir séreignarsparnaðar eru augljósir: Þú hefur hærri 
ráðstöfunartekjur við starfslok, mótframlag vinnuveitanda 
jafngildir í raun tveggja prósenta launahækkun og bráðum 
getur þú valið að nýta iðgjöldin til að lækka höfuðstól 
húsnæðislánsins.

Hafðu samband við ráðgjafa í síma 440 4900.  
Þú finnur nánari upplýsingar um séreignasparnað  
á islandsbanki.is

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

Byrjaðu strax  
í séreignarsparnaði

Sparnaður

Lífeyrissparnaður

HEILSA „Þetta er virkilega eitthvað 
sem við þurfum að hafa áhyggjur 
af,“ segir Haraldur Briem sótt-
varnarlæknir.

Í nýrri skýrslu Alþjóðaheil-
brigðisstofnunar er greint frá því 
að ónæmi gegn sýklalyfjum sé að 
verða alvarleg ógn við heilsufar 
fólks um heim allan. Stofnunin 
rannsakaði gögn hjá 144 löndum 
og er Ísland eitt af þeim.

Aðspurður segir Haraldur að 
sem betur fer sé ónæmið ekki stórt 
vandamál hér á landi, enn sem 
komið er. „Við reynum að spyrna 
við fótum og passa upp á þetta 
þannig að þetta nái ekki dreifingu 
hérna. Við könnum fólk sem er að 
leggjast inn á spítala og reynum 
að fá fólk til að nota sýklalyf með 
skynsamlegum hætti.“

Sóttvarnastofnun Evrópusam-
bandsins áætlar að í Evrópu einni 

komi upp um það bil 400 þúsund 
sýkingar á ári hverju af völdum 
ónæmra sýkla sem leiða til um 25 
þúsund dauðsfalla. 

Haraldur segist ekki vita til þess 
að dauðsföll hafi orðið á Íslandi 
sem rekja megi beint til ónæmis. 
Engu að síður segir hann að ýmis 
vandamál skapist vegna þess. 
„Þetta kostar meira og það verða 
lengri legur og vandræði sem því 
fylgja. Það versta sem gerist er 
ef bakteríur verða ónæmar fyrir 
öllu.“

Á sýklafræðideild Landspítala 
er fylgst náið með þróun sýkla-
lyfjaónæmis, og á heimasíðu deild-
arinnar eru birtar árlegar yfirlits-
töflur um sýklalyfjanæmi valinna 
sýkla allt frá árinu 1998. Þar má 
sjá að sýklalyfjaónæmi hefur hald-
ist nokkuð óbreytt frá árinu 2011. 
 - fb

Ónæmi gegn sýklalyfjum að verða alvarleg ógn við heilsufar fólks samkvæmt nýrri skýrslu:

Reynt að spyrna við fótum á Íslandi
HARALDUR 
BRIEM  Ónæmi 
við sýklalyfjum 
er ekki stórt 
vandamál hér 
á landi, að 
minnsta kosti 
ekki enn sem 
komið er.
  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Í KRISTJANÍU  Vítisenglar eru sagðir 
stjórna viðskiptum með fíkniefni í 
Kristjaníu í Kaupamannahöfn.

DANMÖRK Danski rithöfundurinn 
Peter Øvig Knudsen hefur hætt 
við áætlun sína um að skrifa bók 
um sögu Pusher Street í Kristjaníu 
í Kaupmannahöfn af hræðslu við 
hefndaraðgerðir glæpasamtaka.

Knudsen hugðist skrifa um 
hassgötuna í Kristjaníu sem nú er 
miðstöð viðskipta með fíkniefni. 
Samkvæmt upplýsingum dönsku 
lögreglunnar stýrir vélhjólageng-
ið Vítisenglar viðskiptunum með 
fíkniefnin. Greint er frá þessu á 
vef Dagens Nyheter. - ibs

Hætti við að skrifa bók:

Óttast hefnd 
glæpasamtaka

SVÍÞJÓÐ Sænskir háskólar eiga á 
hættu að verða næsta PISA-stór-
slys verði ekkert að gert að mati 
tveggja prófessora sem skrifa í 
Dagens Nyheter. 

Þeir segja stjórnendur í háskól-
unum ekki með nægilegan vís-
indalegan bakgrunn, auk þess 
sem þeir ráði helst starfsmenn 
sem hafi farið í gegnum nám í 
sömu skólum. - ibs

Hætta á næsta PISA-stórslysi:

Ráða helst eigin 
nemendur

STJÓRNMÁL Kvennahreyfing Sam-
fylkingarinnar telur að dregið hafi 
úr áhrifum kvenna á æðstu stjórn 
landsins í tíð sitjandi ríkisstjórnar. 
Þetta kemur fram í ályktun sem árs-
þing hreyfingarinnar samþykkti á 
laugardag.

Í ályktuninni kemur fram að rík-
isstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur 
hafi  aukið völd og áhrif kvenna 
við stjórn landsins en núverandi 
stjórnvöld hafi unnið gegn þessum 
áherslum. Ríkisstjórnin hafi meðal 
annars hætt við lengingu fæðingar-

orlofs í tólf mánuði og jafnlaunaátak 
fyrri ríkisstjórnar sé í uppnámi. 

Kvennahreyfingin fagnar 
áherslum Samfylkingarinnar á mál-
efni barna og húsnæðismál. Hún 
segir aðstæður á leigumarkaði bitna 
verst á einstæðum mæðrum, tekju-
lágum og börnum þeirra. 

Á ársþingi Kvennahreyfingar-
innar var Heiða Björg Hilmisdóttir 
kjörin formaður en hún situr jafn-
framt í sjötta sæti á lista Samfylk-
ingarinnar í Reykjavík fyrir kom-
andi borgarstjórnarkosningar.  - ssb

Fjölmennasta ársþing Kvennahreyfingar Samfylkingar var haldið um helgina:

Segja fjármagn flutt til ríkra karla

KJÖRIN FORMAÐUR  Heiða Björg 
Hilmisdóttir er nýr formaður Kvenna-
hreyfingar Samfylkingarinnar.

HEILBRIGÐISMÁL Umdeild breyt-
ing á fæðingarþjónustu við Land-
spítalann var meðal þess sem 
rætt var á ráðstefnu Ljósmæðra-
félags Íslands á föstudag. Þá var 
rætt um tvíbura- og heimafæð-
ingar. Ljósmæðrafélagið fagnar 
um þessar mundir 95 ára afmæli 
félagsins.

Í dag er haldinn alþjóðadagur 
ljósmæðra. Dagurinn hefur verið 
haldinn í 23 ár, en hann var fyrst 
haldinn árið 1991. 

 - ssb

Alþjóðadagur ljósmæðra í dag:

Ljósmæður  
fagna afmæli
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WHIRLPOOL DAGAR
10-50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM 

WHIRLPOOL VÖRUM
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Whirlpool AWOD6114
1400sn 6kg þvottavél með 6th Sense. 52L 
tromla. Rafeindastýrður kerfisveljari og 
hitastillir. LCD skjár. Clean+ blettakerfi.
15 þvottakerfi og 30 mín hraðkerfi.
Stafræn niðurtalning. Þvotthæfni A. 
Vinduhæfni B. Orkunýting A+. 

TILBOÐ

FULLT VERÐ 159.995FULLT VERÐ 159 995

119.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 99.995FULLT VERÐ 99 995

79.995

Whirlpool WME1887DFCTS
179sm og 374 lítra stál kæliskápur. 
Stafræn hitastilling. 6th Sense Fresh 
Control. MultiFlow kælitækni tryggir 
jafnari kælingu. AntiBakteria Sía. 
Easy Open ventill. Orkuflokkur: A+. 
Stærð (HxBxD) 179x59.6x62,6 sm.

Whirlpool AKT821LX
60 sm helluborð með 4 keramik 
hellum og snertitökkum. 1 x 2100w 
hella 14,5-21 sm. 1 x 1800w hella 
14,5-25 sm. 2 x 1200W hellur 
14,5 sm. Stál hliðar. Mál: (bxhxd): 
58x4,6x51 sm.

Whirlpool ADPU8783TR
Uppþvottavél með 10 kerfi s.s. sótthreinsi-
kerfi, hraðkerfi og sjálfvirkt 6th Sense kerfi 
með gufu. PowerClean með 32 stútum. LCD 
skjár. Vatnsflæðivörn. Sjálfhreinsandi filter. 
Þurrkar með hita og viftu. Þvottahæfni A. 
Orkuflokkur A++. Þurrkgeta A.

20%
Whirlpool AZB7570
7 kg tvíátta barkalaus þurrkari
með 6th Sense rakaskynjara. 9
Þurrkstillingar. Vatnstankur uppi.
Hægt að tengja beint við niðurfall.
Kaldur blástur og krumpuvörn. 
Stærð (BxHxD): 60x85x62sm.

TILBOÐ

FULLT VERÐ 99.995FULLT VERÐ 99 995

79.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 74.995FULLT VERÐ 74 995

49.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 139.995FULLT VERÐ 139 995

99.995

20% 33% 29%25%
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Eins og allt hugsandi fólk hef ég áhyggjur 
af því hvernig við göngum um plánetuna 
Jörð og hvernig við munum skila henni til 
afkomenda okkar. Nýleg skýrsla Samein-
uðu þjóðanna um loftslagsmál sýnir að tími 
er kominn til að snúa við blaðinu og vona 
að það sé ekki of seint. Margt smátt gerir 
eitt stórt.  

Eitt af því sem mér fannst til eftir-
breytni í þessum efnum nýlega var þegar 
eigendur fiskbúðarinnar í hverfinu mínu 
brydduðu upp á þeirri nýjung að selja við-
skiptavinum sínum bréfpoka í stað plast-
poka. Ég hef einnig tekið eftir því að æ 
fleiri koma með innkaupatuðrur með sér 
þegar þeir kaupa í matinn í stað þess að 
kaupa plastpoka. Þetta finnst mér til fyr-
irmyndar og mig langar sjálfa að taka upp 
nýja siði í þessum efnum.  

Á dögunum kynntist ég enn einni 
umhverfisvænu nýjunginni. Það eru heim-
ilisplastpokar úr maíssterkju sem eru upp-
leysanlegir úti í náttúrunni, en það tekur 
venjulega plastpoka mörg hundruð ár að 
eyðast þar eftir því sem ég kemst næst. 
Fleira er að breytast. 

Nú eru bílaframleiðendur farnir að horfa 
til koltrefja í stað stáls við bílaframleiðslu 
til að spara eldsneyti og minnka útblástur 
gróðurhúsalofttegunda. Koltrefjar eru afar 
létt og sterkt efni sem hentar vel við smíði 

bíla og með notkun þess er hægt að létta 
farartækin svo þau þurfi minna af orku. 

Nýlega svaraði Ragnheiður Elín Árna-
dóttir iðnaðarráðherra fyrirspurn frá 
Össuri Skarphéðinssyni alþingismanni 
um koltrefjaframleiðslu á Íslandi þar sem 
fram kemur að Ísland er meðal samkeppn-
ishæfustu landa hvað kostnað varðar vegna 
koltrefjaframleiðslu. Framleiðsla koltrefja 
krefst orku sem  Íslendingar eru í fremstu 
röð við að búa til á sjálfbæran og hag-
kvæman hátt, auk þess sem lega landsins 
milli Evrópu og Ameríku er ákjósanleg. 

Í  Skagafirði eru menn farnir að undir-
búa stofnun fyrirtækis til framleiðslu á 
kol trefjum. Þar verður spennandi að fylgj-
ast með. Það er mikilvægt að við Íslending-
ar hugsum til framtíðar í umhverfismál-
um og nýtum þannig þau tækifæri sem þar 
skapast til að góðra verka. 

Tækifæri í umhverfi smálum

Í 
helgarblaði Fréttablaðsins nú um helgina deildi Páll 
Stefánsson ferðasögu sinni í máli og myndum en hann 
heimsótti flóttafólk í Sýrlandi og Líbanon. Það eru nú 
komin þrjú ár síðan borgarastyrjöld braust út í Sýr-
landi og um þrjár milljónir manna hafa flúið heimaland 

sitt. Aðrar fimm milljónir eru á vergangi í Sýrlandi en um 
helmingur flóttamanna er börn.

„Fór að gráta. Þetta var of 
mikið. Fyrsta kvöldið á Hotel 
Akl. Það heyrði það enginn. 
Ég var eini gesturinn, og eini 
starfsmaðurinn – eigandinn – 
var staddur á neðri hæðinni, 
langt frá herbergi sex. Það 
sem hafði truflað mig svona 

mikið, fyrsta daginn í Beqaa-dalnum, voru öll börnin sem 
ég hafði mætt, brotabrot af þeirri milljón flóttamanna frá 
Sýrlandi, nú í Líbanon, þessu litla fjögurra milljóna manna 
landi. Og hinum megin við hæðina, í austri, lá Sýrland; þaðan 
bárust lágstemmdar drunur inn í herbergið mitt. Þar geisar 
stríð.“

Svo skrifaði Páll í helgarblaðið. Myndir hans úr ferða-
laginu segja meira en þúsund orð og kveikja margar spurn-
ingar. Páll lýsir því í greininni að fólk sem hann hitti spái því 
að ástandið muni ekki batna næsta áratuginn. Milljónir búa 
við ömurlegar aðstæður í gríðarstórum flóttamannabúðum. 
Yfir þrjú hundruð þúsund manns hafa horfið; flestir týnt 
lífi. Í flóttamannabúðum er ekkert. „Engin framtíð, engin 
skólaganga, ekkert,“ svo vitnað sé í texta Páls um ástandið í 
flóttamannabúðum í Beqaa-dalnum í Líbanon.

Ekkert bendir til þess að ástandið í Sýrlandi sé að batna. 
Á fimmtudaginn í síðustu viku dóu átján í sprengjuárásum, 
þar af ellefu börn. Um helgina lentu sextíu þúsund manns á 
vergangi vegna bardaga á milli uppreisnarmannanna sjálfra. 
Ástandið er skelfilegt og ekki sér fyrir endann á bardögum í 
Sýrlandi. Á meðan fjölgar flóttafólki sem á ekki í nein hús að 
venda.

Frændur okkar Svíar eru eina vestræna þjóðin sem hefur 
svarað ákalli Sameinuðu þjóðanna og Rauða krossins um að 
þjóðir heims taki á móti flóttamönnum af ábyrgð. Svíar hafa 
tekið á móti tuttugu og sex þúsund flóttamönnum frá Sýr-
landi á síðustu tveimur árum. Páll spyr í grein sinni í helgar-
blaði Fréttablaðsins: „Hvenær kemur að okkur?“

Það má telja næsta víst að það komi ekki að okkur. Við 
erum og höfum verið duglaus þegar kemur að því að lina 
þjáningar meðbræðra okkar og systra. Og miðað við hvernig 
núverandi stjórnvöld hafa tjáð sig um þróunaraðstoð má gera 
ráð fyrir því að við verðum seint hálfdrættingar á við Svía. 

„Ef við notuðum höfðatöluregluna, og vildum vera jafn-
okar frænda vorra, Svía, værum við búin að veita bara 900 
Sýrlendingum varanlegt skjól, af þeim þremur milljónum 
sem hafa misst landið sitt, og lífið fram undan,“ skrifar Páll.

900 sýrlenskir flóttamenn til Íslands:

Miðað við 
höfðatölu

UMHVERFISMÁL

Elín Hirst
alþingismaður

➜ Það er mikilvægt að við 
Íslendingar hugsum til framtíðar 
í umhverfi smálum og nýtum 
þannig þau tækifæri sem þar 
skapast til að góðra verka. 

Fylgið jókst 
Þrátt fyrir að framsóknarmenn hafi 
ekki verið búnir að kynna nýjan 
framboðskandídat til sögunnar þegar 
síðasta skoðanakönnun Fréttablaðs-
ins var gerð juku þeir fylgi sitt í 
Reykjavíkurborg. Um miðjan mars 
mældist Framsóknarflokkurinn með 
3,7 prósenta fylgi í Reykjavík en 
þá var Óskar Bergsson í fyrsta 
sætinu. Hann hætti og Guðni 
Ágústsson var orðaður við 
fyrsta sætið, hann sagði nei 
og þá var flokkurinn for-
ystulaus í borginni. Á þeim 
tímapunkti var skoð-
anakönnun Fréttablaðs-
ins gerð og mældist 
Framsóknarflokkurinn 
þá allt í einu með 5,2 
prósenta fylgi. Mesta 

fylgi sem hann hefur mælst með í 
borginni í vetur. Engu líkara en fólk 
hafi verið reiðubúnara að kjósa flokk-
inn á meðan hann var stefnulaust 
rekald án forystu. Það verður fróðlegt 
að fylgjast með því hvað gerist þegar 
flokkurinn er loksins búinn að koma 
saman lista og stefnuskrá í borginni. 

Ný forystukona Framsóknar-
manna í borginni, Sveinbjörg 
Birna Sveinbjörnsdóttir, 
ætlar sér stóra hluti. Hún 
stefnir að því að flokkurinn 

fái tvo borgarfulltrúa og 
vill að hann komist 
til áhrifa í borginni. 
Á þessari stundu 
virðist það full-
mikil bjartsýni 
að flokkurinn fái 
tvo í borginni. 

Þingið á leið í frí
Það styttist í þinghlé. Ekki er 
enn ljóst hvað verður um þings-
ályktunartillögu Gunnars Braga 
Sveinssonar um að slíta viðræðum 
við Evrópusambandið en hún hefur 
verið til umfjöllunar í þingnefnd 
síðan nokkru fyrir páska. Menn 

eru enn að reyna að skilja hvað 
Gunnar Bragi átti við í fréttum 
RÚV þegar hann var spurður 
hvort málinu yrði lokið fyrir 

þinghlé. Það var einna helst 
að skilja á honum að 
hann vildi einhvers 
konar samkomulag en 
hann gat ómögulega 
komið því frá sér í 
hverju það ætti að 
felast. 
 johanna@frettabladidi.is
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Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

AF NETINU
Snjallt heiti Viðreisn

Það er býsna glúrið 
hjá stofnendum nýs 
alþjóðasinnaðs hægri 
flokks að kenna sig 
við Viðreisn. Í hugum 
á hægri vængnum 

hefur Viðreisnarstjórnin yfir sér 
gyllta áru. Hún dró úr höftum sem 
þjakað höfðu íslenskt efnahags-
líf á árunum eftir stríð og fram 
á sjöunda áratuginn. […] Það er 
gróið inn í sögu Sjálfstæðisflokks-
ins að Viðreisn hafi verið afar góð 
– kannski besta ríkisstjórn Íslands. 
Hægri sinnaðir kratar hafa líka séð 
þetta samstarf í hillingum. En að 
sama skapi er þetta nafn líklegt til 
að fara í taugarnar á þeim sem má 
kalla flokkseigendur í Sjálfstæðis-
flokknum.
http://eyjan.pressan.is/silfuregils
Egill Helgason

Verslun í netheimum
Í liðinni viku bárust 
fréttir af því að 
íslensk netverslun 
væri mun minni en 
í nágrannalöndum 
okkar. Líklega eru 

tölur sem birtust í því sam-
hengi vanmat á raunverulegri 
netverslun því erfitt er að greina 
hana frá hefðbundinni verslun. 
[…] Vandi íslenskrar verslunar 
hefur löngum verið lítill heima-
markaður sem gerir innkaup 
og rekstur óhagkvæmari en þar 
sem markaðurinn er stærri. Þær 
íslensku netverslanir sem hafa 
náð hvað mestum árangri eru 
þær sem ná til erlendra kaup-
enda. Það er því mikil áskorun 
fyrir íslenska verslun að nýta sér 
þau tækifæri sem bjóðast í net-
heimum.
http://blog.pressan.is/emil/
Emil B. Karlsson

MÁLÞÞÞIINNGG:: UUUPPPBYGGING Í AUUGGSÝÝN

Við eigum að kjósa flokka eftir 
lífsviðhorfum en ekki lífsviður-
væri. Við eigum ekki að láta það 
ráða för hvort viðkomandi stjórn-
málaafl sé líklegt til að skaffa 
okkur persónulega einhver gæði. 
Í kosningum veljum við samfé-
lagið, hvernig það á að vera, ekki 
bara fyrir okkur sjálf, heldur líka 
allt hitt fólkið sem við þekkjum 
ekki. Þegar við kjósum erum við 
að stjórna samfélaginu. Þingræðið 
er merkilegt og göfugt fyrirkomu-
lag – en það verður að virka, ann-
ars fer illa.

Úr nógu er að velja. Flokkarnir 
eru ekki fjórir og hafa aldrei verið. 
Þeir eru ekki allir eins, ekki einu 
sinni þessir fjórir gömlu. Og þótt 
misjafn sauður sé í mörgu fé þá 
eru stjórnmálamennirnir okkar 
ekki siðlaust pakk heldur fólk sem 
býður fram krafta sína og þjón-
ustu; við erum ekki þegnar þeirra, 
þau eru þjónar okkar. Þetta verður 
að virka þannig.

Flokkakerfið
Þetta er alvöru úrval, ekki bara 
eins og ostarnir hjá Guðna og 
þeim þar sem tíu ostar í mismun-
andi pakkningum smakkast allir 
eins og skyr sem hefur gleymst 
inni í kústaskáp. Þau okkar ættu 
að styðja Sjálfstæðisflokkinn sem 
telja að fólk eigi að fá að auðg-
ast og njóta auðæfanna burtséð 
frá öðrum sjónarmiðum, enda sé 
auðsæld hinna fáu til hagsbóta 
fyrir hina mörgu, en hins vegar 

eigi ríkið ekki að standa í rekstri 
skóla eða spítala utan lágmarks-
þjónustu, enda eigi verðmæta-
sköpunin í samfélaginu að sjá til 
þess að allir geti keypt þá þjón-
ustu sem hverjum og einum hent-
ar; þau sem eru ósammála ættu að 
kjósa eitthvað annað; þau okkar 
sem aðhyllast alþýðlegan prag-
matisma, óljóst kredduleysi, þjóð-
legt kæruleysi og glaðværð og 
séríslenskar hagfræðikenningar 
kjósa Framsóknarflokkinn; þau 
sem aðhyllast frelsi, jafnrétti og 
félagsanda og vilja hafa hemil á 
tilhneigingum kapítalismans til 
einokunar, eyðingar og afsiðun-
ar styðja Samfylkinguna en hitt 
félagshyggjufólkið sem hefur sér-
stakan áhuga á umhverfismál-
um en andúð á hernaðarhyggju 
kýs VG; þau sem afneita gömlum 
dilkadrætti í hægri og vinstri en 
líta á stjórnmál sem leið til að tala 
saman eins og viti borið fullorð-
ið fólk og leysa mál af skynsemi 
styðja BF en þau sem vilja opna 
samfélagið, afleggja boð og bönn 
og láta almenning fá sem flestar 
upplýsingar – og frítt dánlód – á 
sem aðgengilegastan hátt á þess-
um miklu nettímum kjósa Pírata.  
Dögun styðja þau sem vilja halda í 
heiðri gildin úr Búsáhaldabylting-
unni, innleiða nýja stjórnarskrá og 
afleggja verðtrygginguna. 

Og svo framvegis. Nóg úrval. 
Við kjósum þá fulltrúa þess-
ara almennu viðhorfa okkar sem 
við treystum til að starfa í anda 
þeirra af trúmennsku og heilind-
um og setja sig inn í flókin mál 
fyrir okkar hönd og leysa þau eins 
og við hefðum gert. Þetta kerfi 
verður að virka. Það er mikil-
vægt. Og til þess að okkur finnist 
það virka þurfa stjórnmálamenn 
að taka afleiðingum gjörða sinna. 
Þeir þurfa að standa við orð sín og 
það verður að refsa þeim ef þeir 

gera það ekki. Kjósendur sem vilja 
að aðildarviðræður verði klárað-
ar við ESB en kusu Sjálfstæðis-
flokkinn síðast eiga ekki bara að 
yppa öxlum yfir svikunum heldur 
ber þeim nánast skylda til þess að 
beina atkvæði sínu annað næst. 
Annars virkar kerfið ekki. Og það 
verður að virka.

Og svo er það hitt: þegar fólk 
verður ráðherrar má það helst 
ekki skrökva að okkur. 

Í máli Jóns Hreggviðssonar …
Hanna Birna Kristjánsdóttir kom 
á sínum tíma inn í íslensk stjórn-
mál með annan tón en þá óbilgirni 
og útúrsnúningaáráttu sem ein-
kennt hefur ýmsa forystumenn 
Sjálfstæðisflokksins. Hún er rök-
föst og eldklár, getur bunað út úr 
sér staðreyndum og röksemdum 
af glóandi mælsku og ekki margir 
sem standast henni snúning í kapp-
ræðu þegar sá gállinn er á henni, 
en hún hefur samt alltaf sagt að 
hún vilji hlusta á aðra – eiga í 
„samræðum“ sem er ákaflega 
hatað orð meðal þeirra sem ekki 
vilja neitt ræða heldur bara ráða – 
hún virtist vilja vinna með öðrum 
að góðum málefnum í stað þess að 
fara fram með ofsa sem valdlosti 
getur skapað hjá vænsta fólki. 

Það er góður eiginleiki. En 
dómgreindarbrestur ætlar nú 
að verða henni að falli, misbeit-
ing valds, löngun til að klekkja á 
útlenskum smælingja sem flestir 
væru búnir að gleyma hefði ekki 
komið til þessa máls. Óneitanlega 
hefur ýmislegt snúist í höndunum 
á þessari ríkisstjórn. Ráðherrum 
hennar og baksætisbílstjórum 
tókst loks um síðir það sem Sam-
fylkingunni tókst aldrei, að vekja 
áhuga þjóðarinnar á aðildarvið-
ræðum að ESB og koma málinu „á 
dagskrá“ og nú er svo komið fyrir 
Hönnu Birnu að vandséð er hvern-

ig hún á að komast hjá því að segja 
af sér.  Skammsýni og heift réðu 
því hvernig starfsmenn hennar 
tóku á máli Nígeríumannsins Tony 
Amos, sem sótt hafði hér um hæli 
en ekki fengið þrátt fyrir að eiga 
von á barni með konu sem einnig 
hefur sótt hér um hæli. Þegar til 
stóð að slá skjaldborg um Tony og 
mótmæla brottrekstri hans birt-
ust upplýsingar í fjölmiðlum sem 
virtust sýna að hann væri rétt-
rækur. Um var að ræða minnis-
blað sem tekið hafði verið saman 
í ráðuneytinu og átti að sjálfsögðu 
að vera trúnaðarmál, og fór svo að 
ávirðingarnar þar um Tony hafa 
ýmist verið hraktar eða ekki fund-
ist fótur fyrir þeim. Við munum að 
í máli Jóns Hreggviðssonar skipti 
hann sjálfur minnstu máli og hið 
sama gildir hér um Tony Amos: 
öll spjót standa á Hönnu Birnu, 
sem sagði reyndar á þingi í janúar 
að téð minnisblað væri ekki sam-
bærilegt við nein gögn í ráðuneyt-
inu. Nú er komið á daginn að þar 
sagði hún ekki satt. Minnisblað-
ið var gert að beiðni skrifstofu 
hennar og afhent aðstoðarmönn-
um hennar daginn áður en það 
var sent völdum fjölmiðlum með 
leynd. Á þessu öllu ber hún póli-
tíska ábyrgð. Þannig virkar kerfið. 
Og það verður að virka.

Kerfið verður að virka
Við kjósum þá full-
trúa þessara al-

mennu viðhorfa okkar sem 
við treystum til að starfa í 
anda þeirra af trúmennsku 
og heilindum og setja sig 
inn í flókin mál fyrir okkar 
hönd og leysa þau eins og 
við hefðum gert.
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Það er ánægjulegt að nú 
er talað kinnroðalaust um 
mikilvægi sameininga á 
háskólastigi. Er það breyt-
ing frá þeirri stefnu sem 
mótuð var af síðustu ríkis-
stjórn þegar sameiningar 
skóla komust ekki á dag-
skrá. Frá því að Tæknihá-
skólinn og Háskólinn 
í Reykjavík sameinuð-
ust árið 2004 og Háskóli 
Íslands og Kennaraháskól-
inn árið 2008 hafa háskólar ekki 
verið sameinaðir þrátt fyrir brýna 
nauðsyn. 

Vert er einnig að geta sam-
einingar Iðnskólans í Reykjavík 
og Fjöltækniskólans árið 2008 í 
Tækniskólann, sem nú er stærsti 
skólinn á framhaldsskólastigi. 
Hann er  einkarekinn og með bein 
tengsl við atvinnulífið og sinnir 

jafnframt námi sem krefst 
meira en framhaldsskóla-
menntunar eins og nám á 
skipstjórnarstigi.

Með nauðsynlegum 
breytingum á skólakerf-
inu sem smám saman eru 
að verða að veruleika mun 
Tækniskólinn geta boðið 
upp á nám á svonefndu 
fagháskólastigi og hugs-
anlega aukið samstarf við 
starfandi háskóla. En aftur 

að mikilvægum sameiningum á 
háskólastigi.

Nú ber svo við að menntamála-
ráðherra og stjórnendur Land-
búnaðarháskólans á Hvanneyri 
vilja að skólinn verði samein-
aður Háskóla Íslands en á þeim 
bænum hafa menn sýnt þessum 
pælingum áhuga. Hagrænir hvat-
ar þessarar sameiningar eru þó 

nokkrir en ekki síður út frá fag-
legum sjónarmiðum háskólanáms 
er óábyrgt að standa gegn þess-
ari sameiningu. Ef byggja á upp 
enn sterkari grunn að Íslandi sem 
matvælalandi, allt frá fiskirækt til 
úrvinnslu landbúnaðarafurða er 
fengur í að nýta sameiginlega þá 
miklu fagþekkingu innan beggja 
háskóla er snertir landbúnaðar- 
og náttúruvísindi, beint og óbeint. 
Er þetta eitt af mörgum sviðum er 
myndu styrkjast við sameiningu. 
Rannsóknarstöðin að Keldum gæti 
jafnframt spilað mikilvægt hlut-
verk í slíkri uppbyggingu.

Frekari sameiningar nauðsynlegar
Eftir hina umfangsmiklu sam-
einingu Háskóla Íslands og Kenn-
araháskólans lá ljóst fyrir að 
stefnt var að frekari sameining-
um háskólastofnana. Innlendir og 

erlendir sérfræðingar sem fengnir 
voru haustið 2008 til ráðgjafar um 
hvernig bregðast ætti við í þágu 
háskóla- og rannsókna í kjölfar 
efnahagshrunsins skiluðu skýrri 
niðurstöðu vorið eftir. Frekari 
sameiningar væru nauðsynlegar 
til að verja og efla háskólastigið 
og rannsóknarumhverfið á Íslandi 
til lengri tíma. Var því miður lítið 
gert með þær eindregnu ráð-
leggingar og er fyrst núna sem 
menntamálaráðherra nýtir sér 
þær og leggur á þau mið. 

Þekkt er íhaldssemi kerfis-
ins og andstaða ýmissa héraðs-
höfðingja gegn skynsamlegum 
breytingum á gildandi kerfi þótt 
bæði fagleg og rekstrarleg viðmið 
hvetji til annars. Þau sjónarmið 
mega ekki og eiga ekki að ráða för 
enda hagsmunir miklir þegar efla 
þarf enn frekar íslenskt fræða- og 

vísindasamfélag í þágu atvinnu-
lífs og samfélags. 

Ekki síst í þessu ljósi ber að fara 
yfir öll tækifæri sem í boði eru til 
að forgangsraða fjármunum hins 
opinbera og gera kröfur um rekstr-
arlega sterkar og faglegar eining-
ar háskóla er standast alþjóðlegan 
samanburð. Sameining Háskóla 
Íslands, Landbúnaðarháskóla 
Íslands og Keldna er því tækifæri 
til að styrkja innviði háskólastigs-
ins og stuðla að aukinni samkeppn-
ishæfni íslensks samfélags.

Nauðsynlegar sameiningar háskóla

Af öllum innviðum Reykja-
víkurborgar, og sannar-
lega eru þeir margir og 
mikilvægir, þá er Orku-
veita Reykjavíkur líklega 
sá mikilvægasti. Neyslu-
vatn, ljós, hiti, rafmagn, 
frárennsli, allt eru þetta 
lífsnauðsynleg gæði sem 
íbúar telja til sjálfsagðra 
réttinda að hafa aðgang að.

Hlutverk borgaryfir-
valda er öðru fremur að 
tryggja íbúum Reykja-
víkurborgar þau mannréttindi 
sem talin eru forsenda farsæls lífs 
í nútímasamfélagi, þar á meðal 
grunnþjónustuna sem Orkuveita 
Reykjavíkur veitir. Borgaryfirvöld 
bera því ekki aðeins ábyrgð á þjón-
ustu Orkuveitu Reykjavíkur. Þeim 
ber einnig að sjá til þess að rekstur 
hennar sé öruggur og óslitinn.

Núverandi borgarstjórnar-
meirihluta, undir forystu Jóns 
Gnarr borgarstjóra, hefur tekist 
að tryggja að rekstur Orkuveitu 
Reykjavíkur sé með réttu lagi. 
Það er sjálfsagður þáttur í því að 
tryggja grundvallarréttindi borg-
aranna.

Í upphafi þess kjörtímabils sem 
nú er að líða blés ekki byrlega í 
rekstri Orkuveitunnar. Tekið var á 
því með markvissum hætti. Þetta 
var þríþætt verkefni: 

a) Sérstök nefnd greindi ástæður 
þess að Orkuveita Reykjavíkur var 
komin í vanda. Niðurstaða þeirrar 
vinnu liggur fyrir í rannsóknar-
skýrslu. Ábendingar um nauðsyn-

legar úrbætur sem fram 
komu í skýrslu nefndarinn-
ar voru teknar til greina og 
við þeim var brugðist.

b) Hópur sérfræðinga 
með viðeigandi þekkingu 

og reynslu var fenginn til að leiða 
reksturinn á rétta braut. Stjórn 
OR mótaði skýra og einfalda áætl-
un um nauðsynlegar aðgerðir til 
að tryggja rekstur fyrirtækisins í 
samvinnu við Reykjavíkurborg og 
aðra eigendur.

c) Kjörnir fulltrúar í eigenda-
sveitarfélögunum hafa mótað Orku-
veitu Reykjavíkur eigendastefnu 
til lengri tíma og sett rekstri fyr-
irtækisins ramma sem tryggir 
öryggi í rekstri þess til langframa.

Í lok kjörtímabilsins er rekstur 
Orkuveitu Reykjavíkur tryggur og 
í föstum skorðum og öllum hags-
munaaðilum ljóst hvaða áherslur 
ráða ferðinni til framtíðar. Borg-
arstjórnarmeirihlutinn hefur tekið 
ábyrgð á rekstri fyrirtækisins og 
skilar honum frá sér í miklu betra 
horfi en þegar við var tekið. 

Viðsnúningurinn á rekstri Orku-
veitunnar sýnir hverju nýjar leiðir 
forystu og samvinnu geta skilað. 
Reykjavík á það skilið að haldið sé 
áfram á sömu braut.

Hver ber ábyrgð 
á Orkuveitu 
Reykjavíkur?

Húsnæðismál hafa verið 
mikið til umræðu að und-
anförnu, einkum og sér 
í lagi skortur á hentugu 
húsnæði fyrir ungt fólk 
og einnig skortur á leigu-
húsnæði. Vandræðagang-
urinn á leigumarkaðinum 
er í raun ekki nýtt fyrir-
bæri, hann hefur verið til 
staðar lengi. Og í raun má 
segja að hann fóðri sjálf-
an sig, því hann gerir 
meðal annars að verkum 
að eina leiðin fyrir fólk 
að komast í öruggt hús-
næði hefur verið að eign-
ast eigið húsnæði, eða fara í það 
sem í raun er langtímaleiga hjá 
fjármálastofnunum.  

Þjónar bönkunum, ekki fólkinu
Fyrirkomulagið er eins og snið-
ið fyrir bankana, þeir fá eins 
góða áhættudreifingu og hugsast 
getur, og þar sem allur almenn-
ingur reynir að standa í skilum 
með húsnæðislánin sín verður 
áhættan enn minni. Við þurfum 
að koma upp leigumarkaði sem 
virkar og er ekki hugsaður sem 
skammtíma gróðavon verktaka 
sem ekki tekst að selja íbúðirnar 
sem þeir byggja strax. 

Eiga yfir 2.000 íbúðir
Sveitarfélögin á höfuðborgar-
svæðinu eiga til samans yfir 
2.000 íbúðir, sem flestar eru í 
leigu í sk. félagslegu kerfi, það 
er menn þurfa að uppfylla viss 
skilyrði um tekjur, félagslega 
stöðu og fleira til að fá þar leigt. 
Leigan er yfirleitt mun lægri en á 
almennum markaði. Reglur sveit-
arfélaganna eru hins vegar mis-
jafnar og íbúðafjöldinn afar mis-
munandi eftir sveitarfélögum. 

Biðlistar eru víðast hvar 
langir, og ekki óalgengt 
að fólk þurfi að bíða eftir 
félagslegu húsnæði í fjög-
ur ár. Bið á biðlista í einu 
sveitarfélagi þýðir ekki 
að menn njóti forgangs 
þegar flutt er milli sveit-
arfélaga, og við flutning-
inn byrja flestir á byrjun-
arreit.  

Upp úr hjólförunum
En hvernig væri hægt að 
komast upp úr þessum 
hjólförum með félags-
legu íbúðirnar og hvern-

ig væri hægt að tryggja að það 
yrði til raunverulegur öruggur 
leigumarkaður á höfuðborgar-
svæðinu? Ég tel að sveitarfélögin 
á höfuðborgarsvæðinu ættu sam-
eiginlega að stofna leigufélag og 
leggja inn í það félag allar þær 
íbúðir sem þau eiga. Biðlisti eftir 
félagslegu húsnæði á höfuðborg-
arsvæðinu yrði þá einn, reglur 
samræmdar og gjaldskráin alls 
staðar sú sama. 

Möguleikar íbúanna á að fá 
félagslegt húsnæði væru þá í 
raun þeir sömu hvar sem þeir 
byggju á höfuðborgarsvæðinu. 
Slíkt félag gæti síðan fært út 
kvíarnar og boðið upp á leiguhús-
næði fyrir fólk sem ekki þyrfti 
á félagslegri aðstoð að halda og 
þannig orðið það akkeri á leigu-
markaði sem svo sárlega vantar á 
höfuðborgarsvæðinu. Með því að 
hafa þann möguleika inni væri í 
slíku félagi hægt að aðstoða fólk 
við að komast úr þeirri stöðu að 
þurfa félagslega aðstoð án þess 
að flytja úr íbúð sem það hefði 
verið í í langan tíma. Eins væri 
hægt að hugsa sér að íbúðir gætu 
komist út úr kerfinu ef íbúarnir 

vildu á einhverjum tíma kaupa 
þær.  

Aukin samvinna, betra samfélag
Í kosningunum í vor munu hús-
næðismál skipta miklu. Sam-
vinna sveitarfélaganna á höfuð-
borgarsvæðinu á sér langa sögu 
og í stórum málaflokkum eins og 
almenningssamgöngum, sorp-
hirðu, málefnum fatlaðs fólks og 
fleiru er hún þegar orðin mikil. 
Með stofnun leigufélags gætum 
við bætt hag þeirra sem eru á 
leigumarkaði og tryggt að fram-
boð á leiguhúsnæði, verð og gæði 
væru bætt íbúunum til mikilla 
hagsbóta.

Leigufélag höfuðborgarsvæðisins

Hafðu samband og láttu sérfræðinga 
okkar aðstoða þig við að finna réttu 
lausnina.

Hrund Pétursdóttir, landslags-Halla 
kt FILA, hjálpar þér við að arkite
eggja garðinn þinn.skipul
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Steypustöðin býður upp á mikið úrval af 
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heimili, garða, göngustíga og bílaplön.

Skoðaðu úrvalið á www.steypustodin.is
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TEGUNDIR AF HELLUM

MENNTUN

Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir
fv. ráðherra

➜ Þekkt er íhaldssemi 
kerfi sins og andstaða ýmissa 
héraðshöfðingja gegn skyn-
samlegum breytingum á 
gildandi kerfi .

ORKUVEITAN

S. Björn Blöndal
í fyrsta sæti 
Bjartrar framtíðar 
í Reykjavík

➜ Viðsnúningurinn á 
rekstri Orkuveitunnar 
sýnir hverju nýjar 
leiðir forystu og sam-
vinnu geta skilað. 

HÚSNÆÐI

Ólafur Þór 
Gunnarsson
bæjarfulltrúi VG í 
Kópavogi og oddviti 
Lista VG og félags-
hyggju

➜ En hvernig væri hægt 
að komast upp úr þessum 
hjólförum með félags-
legu íbúðirnar og hvernig 
væri hægt að tryggja að 
það yrði til raunverulegur 
öruggur leigumarkaður 
á höfuð borgarsvæðinu? 
Ég tel að sveitarfélögin á 
höfuð borgar svæðinu ættu 
sam eiginlega að stofna 
leigufélag og leggja inn í 
það félag allar þær íbúðir 
sem þau eiga. Biðlisti eftir 
félagslegu húsnæði á höfuð-
borgarsvæðinu yrði þá einn, 
reglur samræmdar og gjald-
skráin alls staðar sú sama. 



Opið:
Mánudaga – föstudaga frá kl.10-18 og laugardaga frá kl.11-15
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INNRÉTTINGAR

Það er
allt hægt!

eldhúsinnréttingar
baðinnréttingar
þvottahúsinnréttingar
fataskápar

HTH er einn stærsti framleiðandi 
innréttinga í Evrópu, enda er dönsk 

hönnun mikils metin og danskt 
handverk eftirsótt um allan heim.

Við teiknum tillögur að nýju drauma-
eldhúsi fyrir þig, án skuldbindinga, 
og gerum þér frábært verðtilboð.

Velkomin í ORMSSON LÁGMÚLA 8
og kynnist því nýjasta í innréttingum 

frá HTH – og því heitasta í AEG
eldhústækjum.

með kaupum á HTH
eldhúsinnréttingum

afsláttur af
hágæða
eldhústækjum

20%
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Okkar yndislega systir, mágkona og frænka,

HILDUR JÓNSDÓTTIR
frá Raufarhöfn,

Engihjalla 19, Kópavogi,

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut 
föstudaginn 18. apríl, verður jarðsungin frá 
Fossvogskirkju þriðjudaginn 6. maí kl. 13.00. 

Margrét Jónsdóttir
Árni Stefán Jónsson                  Helga Ingibergsdóttir
Jakobína Jónsdóttir
                                                  Maria Hedin Jónsson
                         og systkinabörn.

Einn virtasti tónlistarmaður Íslands-
sögunnar, Þórir Baldursson, fagnar 
í ár sjötíu ára afmælinu sínu en fer-
ill hans er ótrúlega yfirgripsmikill. 
Hann lauk prófi úr kennaradeild Tón-
listarskólans í Reykjavík árið 1965 og 
hefur starfað sem atvinnutónlistar-
maður frá 14 ára aldri. Hann hefur 
samið og útsett aragrúa laga fyrir 
innlenda og erlenda tónlistarmenn. 
Á þínum langa og farsæla ferli, hvað 
stendur upp úr, þegar þú hugsar til 
baka? „Það er margt sem mér finnst 
standa upp úr. Ég verð þó að segja 
Savanna tríóið og það sem ég gerði 
með Donnu Summer, Grace Jones 
og auðvitað Elton John,“ segir Þórir 
Baldursson. Hann vann fjórar plöt-
ur með diskódívunni Donnu Summer, 
tvær plötur með jamaísku söngkon-
unni Grace Jones og eina plötu með 
Sir Elton John.

Í tilefni afmælis Þóris verður hann 
heiðraður á tónleikum Stórsveitar 
Reykjavíkur í kvöld. „Þetta verða 
nokkuð hefðbundnir stórsveitartón-
leikar en við förum yfir ferilinn minn 
og spilum meðal annars fyrsta lagið 
sem ég samdi,“ segir Þórir. Fyrsta 
lagið sem Þórir samdi heitir Sunnu-
braut seytján, en það var einmitt 
samið á Sunnubraut 17 í Keflavík, þar 
sem Þórir ólst upp. 

Hann flutti til Svíþjóðar árið 1970 
og til München í Þýskalandi árið 
1972 og starfaði þar sem tónlistar-
maður. Þá flutti hann seinna meir til 
Bandaríkjanna en dvaldi þó lengst af 
í Münch en. „Ég bjó erlendis frá 1970 
til 1990 en kom þó heim þarna í milli-
tíðinni í þrjú ár.“ 

Þórir segir tónlistarlífið á Íslandi 
hafa breyst töluvert en þó til hins 
betra. „Það er svo mikið af ungu, 
hæfileikaríku fólki, sem er komið 
úr tónlistarskólunum. Það er mikil 
gróska hér á landi,“ bætir Þórir við. 
Hann bætir við að hann telji tónlist-
armenntunina mjög mikilvæga. „Fólk 
með hæfileika þarf að útvíkka hæfi-
leikana með því að fara í nám.“

Fyrir utan spilamennskuna, vinn-
ur Þórir við að kenna við Tónlistar-
skóla FÍH og segist fá mikið út úr því 
að kenna. 

Þórir hefur samið eða útsett mörg 
af fallegustu lögum Íslandssögunnar, 
áttu þér eitthvert uppáhaldslag? „Ég 
get ekki gert upp á milli laganna, ég 
er yfirleitt bara mjög ánægður með 
þessi íslensku lög sem hafa náð langt,“ 
segir Þórir. 

Tónleikar Stórsveitar Reykjavík-
ur fara fram í Silfurbergi í Hörpu 
í kvöld. Þórir mun stjórna hljóm-
sveitinni, spila á Hammond-orgel og 
útsetja alla efnisskrána, en þar verður 
komið víða við á löngum og viðburða-
ríkum ferli hans. Söngvararnir Björg-
vin Halldórsson, Bubbi Morthens, 
Ragnar Bjarnason og Sunna Margrét 
Þórisdóttir koma einnig fram á tón-
leikunum sem hefjast klukkan 20.30. 
 gunnarleo@frettabladid.is

Elton John og Donna 
Summer standa upp úr
Tónlistarmaðurinn Þórir Baldursson fagnar sjötugsafmæli á árinu. Ferill Þóris er 
vægast sagt ótrúlegur og verður hann heiðraður á tónleikum í Hörpu í kvöld.

• Savanna tríóið–  Savanna tríóið 1963
• Donna Summer–  Love to Love You Baby 1975
• Donna Summer–  Love Triology–  1976
• Donna Summer–  Four Seasons of Love 1976
• Donna Summer–   I Remember Yesterday 1977
• Grace Jones–  Fame 1978
• Grace Jones–  Muse 1979
• Elton John–  Victim of  Love 1979

Þekktar plötur

MERKISATBURÐIR
1045 Giovanni Graziano verður Gregoríus 6. páfi.
1260 Kúblaí Kan tekur við völdum í Mongólaveldinu.
1625 Kristján 4. Danakonungur ræðst inn í Þýskaland.
1639 Brynjólfur Sveinsson er vígður Skálholtsbiskup. 
1646 Karl 1. Englandskonungur gefst upp fyrir þinghernum í 
Skotlandi.
1705 Jósef 1. verður keisari hins Heilaga rómverska ríkis eftir 
andlát föður síns.
1912 Sumarólympíuleikar settir í Stokkhólmi.
1945 Guðmundur Kamban er skotinn 
til bana í Kaupmannahöfn.
1949 Evrópuráðið er stofnað.
1951 Varnarsamningurinn um varnir 
Íslands, milli Íslands og Bandaríkjanna 
fyrir hönd Atlantshafsbandalagsins, er 
undirritaður.
1951 Dakotaflugvél, sem tekið hafði 
þátt í að bjarga áhöfn Geysis af Vatna-
jökli, lendir í Reykjavík eftir að hafa 
staðið á jöklinum frá haustinu áður.
1970 Heklugos hefst og veldur askan 
gróðurskemmdum, aðallega norðan-
lands.
1990 Ísland nær fjórða sæti í Söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva með laginu „Eitt lag enn“, sem flutt er af Stjórninni.
2000 Samfylkingin er formlega stofnuð sem stjórnmálaflokkur á 
Íslandi.

Miðstöð íslenskra bókmennta hefur tilkynnt um úthlutun 
útgáfustyrkja fyrir árið 2014 en umsóknarfrestur rann 
út 15. mars sl. Alls barst að þessu sinni 61 umsókn um 
útgáfustyrk frá 30 aðilum og var sótt um 53 milljónir 
króna. Fimmtán milljónum var úthlutað til 31 útgáfu-
verkefnis. 

Meðal þeirra verka sem hlutu útgáfustyrki í ár eru: 

Saga tónlistarinnar eftir Árna Heimi Ingólfsson
 (Útgefandi: Forlagið)

Hallgrímur Pétursson–  Passíusálmar. Ritstj. Mörður Árnason 
(Útgefandi: Crymogea)

Surtsey í sjónmáli eftir Erling Ólafsson og Lovísu Ásbjörns-
dóttur (Útgefandi: Edda útgáfa)

Kannski Reykjavík. Skipulags- og byggingarsaga þess sem 
aldrei varð eftir Önnu Dröfn Ágústsdóttur og Guðna Valberg 
(Útgefandi: Crymogea)

Hvítur jökull, snauðir menn. Eftirlátnar eigur 
alþýðu í uppsveitum Borgarfjarðar á fyrri 
hluta 19. aldar. Már Jónsson annast út-
gáfu (Útgefandi: Snorrastofa)

Vestfjarðarit IV eftir Finnboga Jónsson. 
(Útgefandi: Útgáfufélag Búnaðarsambands 
Vestfjarðar)

Kramhúsið; Orkustöð í miðbænum 
eftir Brynhildi Björnsdóttur 
(Útgefandi: Kramhúsið ehf.)

15 milljónir til 31 verks:

Útgáfustyrkjum 
úthlutað

Karl Heinrich Marx var áhrifamikill þýskur hagfræðingur, heimspekingur, byltingarleið-
togi og stjórnmálaspekingur. Hann er frægastur fyrir greiningu sína á mannkynssög-
unni í anda þráttarhyggju Hegels sem röð átaka milli stétta. Hann greindi samfélag 
kapítalismans og taldi meðal annars að reglulegar og sívaxandi efnahagskreppur 
væru innbyggðar í hagkerfi og myndu á endanum leiða til hruns þar sem stéttlaust 
samfélag tæki við.

Marx tók virkan þátt í stjórnmálahræringum um og eftir miðja 19. öld. Hann 
skrifaði Kommúnistaávarpið ásamt Friedrich Engels 1848 og var leiðandi við stofnun 
Fyrstu alþjóðasamtaka verkalýðsins í London 1864. Höfuðrit hans Auðmagnið (Das 
Kapital) kom út 1867, en hann vann við rannsóknir meira eða minna til dauðadags 
1883.

Útfærslur á jafnaðarstefnunni sem byggja á verkum Marx eru oft kallaðar marx-
ismi. Marxismi hafði gríðarleg áhrif á stjórnmál og vísindi á 19. og 20. öld. Karl Marx 
lést þann 14. mars 1883. Heimild: Wikipedia

ÞETTA GERÐIST: 5. MAÍ 1818

Karl Marx fæddist þennan dag

SJÖTUGUR OG SÆLL  Tónlistarmaðurinn Þórir Baldursson verður heiðraður á tónleikum í 
Hörpu í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



STÓRSVEITIN OG ÞÓRIR BALDURS
Stórsveit Reykjavíkur verður með tónleika í kvöld kl. 20.30 í 
Silfurbergi, Hörpu, þar sem sjötugsafmæli Þóris Baldurssonar 

verður fagnað. Þórir mun stjórna hljómsveitinni, spila á Ham-
mond-orgel og útsetja dagskrána þar sem víða verður komið 

við. Gestasöngvarar verða Björgvin Halldórsson, Bubbi 
Morthens, Ragnar Bjarnason og Sunna Þórisdóttir. 

REKA HVOR SÍNA VEFVERSLUNINA Vinkonurnar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir og Bríet Ósk Guðrúnardóttir halda úti vefversl-
ununum Kolka.is og Mjólkurbúið.is.  MYND/VILHELM

Upphaflega ætluðum við að setja 
upp vefverslun saman en á end-
anum urðu þó úr tvær ólíkar 

verslanir,“ segir Bríet Ósk Guðrúnar-
dóttir en hún heldur úti vefversluninni 
Mjólkurbúinu. „Við komumst bara að 
því að við erum með ólíkan stíl og ólíkar 
áherslur,“ segir vinkona hennar, Sig-
ríður Dagný Sigurbjörnsdóttir, kankvís 
en hún heldur úti vefversluninni Kolku. 
„Mér finnst gaman að kaupa til heimilis-
ins á góðu verði og að geta skipt hlutum 
út. Ég panta mikið frá Danmörku og Hol-
landi og er mestmegnis með handunnar 
vörur í Kolku, gjafavörur og vörur fyrir 

konur. Ég býð líka íslenskum hönnuðum 
að selja gegnum síðuna,“ segir Sigríður.

„Ég legg áherslu á hönnunarvörur 
fyrir börn í Mjólkurbúðinni,“ segir 
Bríet. „Ég lærði innanhússhönnun 
í Barselóna og fannst frábært hvað 
mikið framboð er af hönnunarvöru á 
íslenska markaðnum þegar ég flutti 
heim. En ég fann strax að það vantaði 
vörur fyrir börn. Allt sem ég var að 
kaupa fyrir krakkana mína þurfti ég 
til dæmis að kaupa gegnum netið. Ég 
leitaði því uppi merki sem mér finnst 
falleg inn á Mjólkurbúið. Ég er einnig 
með íslenska hönnun á síðunni.“

VINKONUR MEÐ 
ÓLÍKAN STÍL
HEIMILI  Bríet Ósk Guðrúnardóttir og Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir hafa 
báðar brennandi áhuga á hönnunarvöru. Þær nota netið mikið til að versla 
og ætluðu að setja upp sameiginlega búð.

Nýtt námskeið hefst 26. septemberNýtt námskeið hefst 17. aprílNæsta námskeið hefst 12. júníNæsta námskeið hefst 2. apríl 2014Næsta námskeið hefst 7 .mai 2014

MJÓLKURBÚIÐ.IS 
Themis prism-óróinn.



FÓLK|

Verslanirnar hafa báðar fengið 
góðar viðtökur og nú er svo kom-
ið að Bríet mun færa út kvíarnar.  

„Ég er komin með húsnæði 
á Laugaveginum og mun opna 
verslun þar í byrjun júní. Hún 
mun bera sama nafn, Mjólkurbú-
ið,“ segir hún. „Þar verð ég með 
allar vörurnar og meira til en 
mun áfram leggja megináherslu á 
vörur fyrir börn.“

Sigríður sér þó ekki fyrir sér 
að opna verslun. „Það var for-
vitni sem rak mig áfram í að opna 
vefverslun eftir að ég hafði kynnt 
mér markaðssetningu á netinu 
og þetta form hentar mér vel,“ 
segir Sigríður.

En örlar ekkert á samkeppni 
milli þeirra?

„Nei, við erum enn þá góðar 
vinkonur og gefum bara hvor 
annarri góð ráð,“ segja þær 
hlæjandi.

HEIMILIHEIMILI

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

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

KOLKA.IS Sigríður leggur áherslu á handunnar vörur.
KOLKA.IS Gjafavörur og fallegar heimilisvörur eru á góðu 
verði í Kolku. „Ég panta mikið frá Danmörku og Hollandi.“

MJÓLKURBÚIÐ.IS Miffy-lampinn frá 
Mr. Maria. MYND/MJÓLKURBÚIÐ.IS

MJÓLKURBÚIÐ.IS Studio Matryoshka-fígúrurnar frá Omm 
Design.

Hér fylgir ofureinföld uppskrift. 
Það er um að gera að nota það 
sem er til í ísskápnum hverju 
sinni og er auðvelt að skipta út 
safa og ávöxtum, sleppa eða 
bæta við.

ÁVAXTASÆLA
6 dl appelsínusafi
4 dl eplasafi
hálf sítróna
1 appelsína
hálf epli 
Bláber eða önnur ber (má 
sleppa)
Myntulauf
Klakar

Hellið epla- og appelsínusafa 
í fallega glerkönnu og blandið 
saman. Kreistið sítrónusafann 
út í. Smakkið til. Gætið þess að 
drykkurinn verði ekki of súr. Sker-
ið appelsínuna og eplin í þunnar 
sneiðar. Bætið berjum og myntu-
laufum við ef vill.

FRÍSKANDI SUMARSÆLA
Sumartíðin er handan við hornið og freistandi að bregða sér út þegar sést til 
sólar þótt lofthitinn sé kannski ekki ýkja hár. Það er um að gera að taka með 
svaladrykk í könnu og koma sér þannig hægt og sígandi í sumargírinn. 

GERIST EKKI SUMARLEGRA
Frískandi svaladrykkur með ávöxtum og 

berjum  kemur öllum í sumarskap.

Hundaskóli 
Heimsenda Hunda 
Grunn-Hlýðni  
byrjar 7 maí. 

Fyrir alla hunda frá 4 mánaða  
aldri Uppl í sima 897 1992 

www.hundaskoli.net

NÝBÝLAVEGI 20     SÍMI 554-5022

NÝTT – NÝTT 
8 rétta 

hlaðborð í  
hádeginu 
TILBOÐ 

KR. 1.390.- 
OPIÐ KL. 11:00-14:00

Hlaðborðið er alla virka daga. 
ekki um helgar.

Opið virka daga kl. 11–18. 

Opið laugardaga kl. 11–16.
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Laugavegi 178 (Bolholtsmegin)  |  Sími 555 1516

Hvítar gallabuxur 
á 15.900 kr.

Stærð 34 - 48
Rennilás neðst á skálm.

Einnig til stretch
í svörtu og rauðu á 12.900 kr.

KOLKA.IS „Mér finnst gaman að kaupa 
til heimilisins á góðu verði og að geta 
skipt hlutum út,“ segir Sigríður.
 MYND/KOLKA.IS



FASTEIGNIR.IS
5. MAÍ 201418. TBL.

Fasteignasalan TORG hefur 
til sölu bjart og fallegt 
einbýlishús í litlum botnlanga í 
Bollagörðum.

Húsið er á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr. Það er byggt 
árið 1997 á góðri 712 fm lóð sem 
nýtur útsýnis yfir sjóinn, Esjuna 
og upp á Akranes.

Garðurinn er skjólgóður, gró-
inn og fallegur með mjög stórri 
timburverönd og heitum potti. Í 
húsinu eru fjögur svefnherbergi, 
stofa og sjónvarpshol. Eignin er 
í góðu ástandi og töluvert endur-
nýjuð. 

Á jarðhæð er gengið inn í flísa-
lagða forstofu með fimmföldum 
fataskáp. Gestasalerni er inn af 
forstofu. Eldhúsið er með fallegri 
innréttingu með innbyggðu sóda-
vatnstæki. Öll eldunartæki eru 
endurnýjuð. Stórir gluggar eru á 
eldhúsinu með útsýni út á sjó. Inn 
af eldhúsi er þvottaherbergi.

Setustofa og borðstofa eru 
saman í opnu rými inn af eldhús-

inu. Þar er góður arinn og útgengi 
er út á veröndina til vesturs.

Á efri hæð er sjónvarpsstofa 
með útgengi á austursvalir með 
útsýni út á Granda og yfir á Akra-
nes. Á hæðinni er hjónaherbergi 
með fjórföldum fataskáp og auk 
þess þrjú barnaherbergi til við-
bótar. Baðherbergið á hæðinni er 

bæði með baðkari og sturtu.
Gengið er inn í bílskúr við hlið 

aðalinngangs inn í húsið. Bílskúr-
inn er 27,3 fm. Geymsla er inn af 
bílskúrnum.
Allar nánari upplýsingar veitir 
Berglind Hólm, lögg. fasteigna-
sali, í síma 694-4000 eða berg-
lind@fasttorg.is

Einbýli á Seltjarnarnesi

Húsið stendur á stórri lóð og mikið bílastæðapláss er fyrir framan húsið.

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Brynjólfur  
Snorrason  
sölufulltrúi  

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Guðbjörg 
Gylfadóttir 
lögg. fasteignasali

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

Tröllakór 6 - 4ra herb + bílageymsla 
Opið hús á morgun þriðjudag frá kl 17:30-18:00. 
Góð 4ra herbergja 133fm endaíbúð ásamt stæði í lokaðri 
bílgeymslu. Eignin skiptist í forstofu, sjónvarpshol, stofa og borð-
stofa mynda eitt stórt rými, eldhús með borðkrók. Hjónaherbergi 
með góðum skáp, tvö barnaherbergi með skápum. Baðherbergi 
með sturtu og baðkari. Þvottahús. Frábær fjölskylduíbúð.  
V.34,9 m. 

Engjasel – gott fjölskylduhús.
Vandað mikið endurnýjað endaraðhús með tvöföldu stæði í 
bílskýli.  4-5 svefnherbergi og tvöföld stofa. Húsið er vel skipulagt 
um 210 fm og bílskýlið að auki. Nýtt eldhús með innbyggðum 
tækjum, nýleg gólfefni, nýtt gestasalerni, fataskápar o.fl.   
Gott fjölskylduhús  á rólegum stað.   

Sandavað 1 - 4ra ásamt bílskýli 
Opið hús miðvikudaginn 7. maí kl 17:30-18:00
Vönduð og vel skipulögð 4ra herbergja, 115 fm endaíbúð á 
2. hæð og stæði í bílskýli.  Vandaðar eikarinnréttingar, parket og 
flísar á gólfum. Þvottahús innan íbúðar.  Stórar hornlaga svalir í 
suðvestur.  Laus til afhendingar.  V. 34,0 m.  Áhv. 31,3 m.

Neðstaberg 20 – einbýli 
Opið hús í dag frá kl. 17:15 – 18:00.
Vandað og vel skipulagt 245,3 fm einbýlishús ásamt óskráðu 
rými. Fimm góð svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, 
rúmgott sjónvarpsrými, gott eldhús, rúmgóða stofu með útgengi 
út á suður verönd og þaðan út í fallegan garð. Rúmgóður bílskúr. 
Einnig er stórt óskráð rými í kjallara með sér inngangi sem bíður 
uppá marga nýtingarmöguleika.  Frábær staðsetning í botnlanga.  

Ásgarður – raðhús.
Töluvert mikið endurnýjað 110 fm raðhús við Ásgarð. Húsið er 
á þrem hæðum og í því eru fjögur svefnherbergi auk útgrafins 
óskráðs rými í kjallara. Nýlegt eldhús og baðherbergi. Parket á 
gólfum. Endurnýjað rafmagn og frárennsli. Góður suðursólpallur. 
Verð 35,9 millj.

Brúnastaðir – einbýli á einni hæð.
Mjög gott  220 fm einbýlishús á einni hæð ásamt innbyggðum 
bílskúr á einstökum stað innst í botnlanga við golfvöllinn á 
Korpúlfsstöðum.  5 svefnherbergi og tvær stofur Stór lóð í góðri 
rækt. Verönd og hiti í stéttum.  Góðar gönguleiðir með ströndinni 
og gott útivistarsvæði.  Einstakt útsýni. 

Bakkastaðir – fallegt einbýli.
Vandað 250 fm  einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 31 
fm bílskúr. Fimm svefnherbergi og stórar stofur. Parket og flísar á 
gólfum. Glæsilegur garður í góðri rækt með sólpöllum  og heitum 
potti.  Stutt út í fallega náttúru og góðar göngu- og hjólaleiðir 
með ströndinni.   

Breiðahvarf – ný sérhæð.
Glæsileg neðri sérhæð í fjórbýli, afhent fullbúin án gólfefna en 
búið að flísaleggja baðherbergin og þvottahús. Íbúðin er 149,5 fm 
og bílskúr 36,1 fm, heildarstærð 185,6 fm. Aðeins þessi eina íbúð 
eftir. Sérsmíðaðar vandaðar innréttingar, þrjú svefnherbergi og 
tvö baðherbergi. Traustur byggingaverktaki. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

100% þjónusta = árangur*Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

Elín Viðarsdó r Lögg. fasteignasali 

 Brúnastaðir 12 

elin@fasteignasalan.is               Sími: 695 8905 

Vantar 
eignir á skrá 

Frí  
verðmat 

Raðhús, alls 166,1 fm  
Bílskúr 36 fm, innangengur   
3 rúmgóð svefnherbergi 

Stór suður verönd  
Raðhús á einni hæð 
SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGN 

Opið hús þriðjudaginn 6. maí kl. 18:00-18:30 
48,9m 

 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@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

LINDARGATA - REYKJAVÍK.
93,4 fm. einbýlishús, hæð og kjallari í miðbæ Reykjavíkur. 
Tvær íbúðir eru í húsinu í dag. Á neðri hæð/kjallara er sér 
ósamþykkt íbúð með sér inngangi og á efri hæð hússins er 
sér íbúð með sér inngangi. Geymsluris er yfir efri hæð húss-
ins.  Húsið er klætt að utan með bárujárni. 

ÁSBÚÐ- GARÐABÆ.
- Fallegt 306,6 fm. tvílyft einbýli með 68,8 fm. innb. bílskúr. 
- Stofur með arni. Nýlega endurnýjað eldhús. 6 herbergi. 
- Auðvelt er að útbúa sér íbúð á neðri hæð hússins. 
- Lóð nýlega endurnýjuð og vísar að tærstum hluta til suðurs.

HVERFISGATA  4RA – 5 HERB. 
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 raf-
lagnir og tafla. Stórt og bjart alrými með gólfsíðum gluggum. 
Þrjú herbergi. Fallegt útsýni. 

LAUFÁS- GARÐABÆ. NEÐRI SÉRHÆÐ.
119,2 fm. neðri sérhæð í tvíbýlishúsi auk 29,8 fm. bílskúrs 
og sér geymslu í kjallara í Ásahverfinu í Garðabæ. Íbúðin var 
öll endurnýjuð hið innra fyrir um 10 árum síðan, s.s. gólfefni, 
eldhúsinnrétting, innihurðir, baðherbergi, þvottaherbergi o.fl.  
Eignin er laus til afhendingar strax. 

HRAUNTEIGUR - REYKJAVÍK. 
- 66,5 fm.  kjallaraíbúð á þessum eftirsótta stað. 
- Rúmgóð stofa. Tvö herbergi. Baðherbergi með sturtuklefa.
- Frábær staðsetning, Laugardalur í göngufæri. 
- Fallegur gróinn garður. 

BLÖNDUHLÍÐ.
- Mikið endurnýjuð 63,5 fm. risíbúð í Hlíðunum. 
- Nýlegt eldhús. Nýlegt baðherbergi. Ný gólfefni.
- Aukaherbergi í risi þar sem áður voru geymslur.
- Sér merkt bílastæði fylgir.

LÆKJARGATA – HAFNARFIRÐI. 
148,9 fm. verslunar-, skrifstofu- og lagerhúsnæði í nýlegu 
húsi auk tveggja sér bílastæða í bílageymslu.  Húsnæðið er 
allt ný innréttað og í afar góðu ástandi. Fullfrágengin og mal-
bikuð lóð með fjölda bílastæða.  Seljandi myndi athuga með 
skipti á íbúð á svipuðu verði eða ódýrari. 

GRENSÁSVEGUR 8- SKRIFSTOFUHÚSN.
177,7 fm. skrifstofuhúsnæði á 3. hæð í góðu lyftuhúsi. Næg 
bílastæði. Stórt opið rými og þrjú skrifstofuherbergi. 
Hagstætt leiguverð. Leiga til lengri eða skemmri tíma.  
Laust til afhendingar strax. 

Verðtilboð.44,9 millj.

39,9 millj. 79,9 millj.

 21,9 millj.

27,9 millj. 

27,9 millj.

17. JÚNÍTORG

17. Júnítorg – Sjálandi. 2ja – 3ja herbergja útsýnisíbúð
Glæsileg 119,8 fm. 2ja - 3ja herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð í Sjálandi í Garðabæ auk sér stæðis í lokaðri og upphitaðri bíla-
geymslu. Íbúðin er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt. Rúmgóðar stofur, eitt svefnherbergi og sjónvarpshol. Auðvelt er 
að gera auka svefnherbergi í íbúðinni. Flísalagðar svalir til suðurs og vesturs.  Verð 45,0 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI 3JA HERBERGJA 4RA- 6 HERBERGJA SÉRBÝLI

TIL LEIGU

VATNSENDABLETTUR

Vatnsendablettur - Kópavogi. Einstök staðsetning.
Glæsilegt 300,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað alveg niður við Elliðavatn. Arkitekt er Kristinn Ragnarsson og 
innanhússarkitekt er Guðbjörg Magnúsdóttir. Mikil lofthæð á efri hæð. Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og borðstofu.  
Þetta er glæsilegt og vandað hús með einstakri staðsetningu við Elliðavatnið. Lóðin er mikið til villt og hefur verið látin 
halda sér að mestu. Frábært tækifæri fyrir t.d. hestaáhugafólk.  Verð 99,0 millj. 

Ú

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 17.15-17.45
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.
Verið velkomin.

Sólvallagata 57. Glæsilegt einbýlishús.

É Ý

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 17.30-18.00
Stórglæsileg 135,8 fm 4ra - 5 herb. efri hæð 
með sérinngangi í fallegu lágreistu fjölbýli og með 
óhindruðu útsýni yfir Elliðavatn og Bláfjöll. Mjög 
fallegar og vandaðar samstæðar eikarinnrétt-
ingar. Parket og flísar á gólfum.  Þrjú rúmgóð 
svefnherbergi. Stofa og borðstofa með útgangi á 
suðursvalir. Opið eldhús með mikilli og vandaðri 
innréttingu. Frábær staðsetning til að stunda 
útivist. Skólar í göngufæri. 

Verð 43,5 millj.
Verið velkomin.

Fellahvarf 10- Kópavogi. Glæsileg 4ra – 5 herbergja efri hæð.

Vegna mikillar sölu óskum við eftir
 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðum á söluskrá.

Skoðum og metum samdægurs.  
Sanngjörn söluþóknun.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



HOFSLUNDUR – GARÐABÆ. ENDARAÐHÚS.
Vel skipulagt 158,0 fm. endaraðhús á einni hæð með innbyggðum 27,0 fm. bílskúr 
á góðum stað neðst í Lundunum í Garðabæ. Samliggjandi bjartar stofur. Eldhús 
með nýlegum ljósum viðarinnréttingum. Útgengi á verönd bæði úr stofu og úr 
eldhúsi. Tvö herbergi ( þrjú á teikningu). Ræktuð lóð. Geymsluloft yfir bílskúr. Vel 
staðsett eign innst í botnlanga. 

GRUNDARSMÁRI – KÓPAVOGI.
Vandað og vel skipulagt 287,5 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á fallegum útsýnis-
stað. Eignin er öll innréttuð á vandaðan máta.  Aukin lofthæð er á efri hæð hússins 
og innfelld lýsing í loftum.  Tvö baðherbergi, annað með sturtu og hitt með baðkari.  
Auðvelt er að bæta 5. svefnherberginu við í holi á neðri hæð hússins. Tvennar 
flísalagðar svalir og skjólgóð gróin lóð til suðurs.

VATNSSTÍGUR. GLÆSILEG ÍBÚÐ
 Glæsileg 149,2 fm. íbúð á 4. hæð í glæsilegu lyftuhúsi í Skuggahverfinu með 
tvennum svölum og sjávarútsýni. Íbúðin er innréttuð á vandaðan og smekklegan 
hátt. Úr stofum er útsýni út á sundin og að Esjunni.  Svalir til austurs út af báðum 
herbergjum. Tvær geymslur í kjallara fylgja íbúðinni auk sér bílastæðis í lokaðri og 
upphitaðri bílageymslu.  

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

FÍFUMÝRI – GARÐABÆ.
361,3 fm. einbýlishús á þremur hæðum með innbyggðum 59,2 fm. bílskúr á 
frábærum stað neðst við opið svæði og með sjávarútsýni. Stórar verandir eru við 
húsið og hellulagðar stéttar og innkeyrsla með hitalögnum í. Þrjár samliggjandi 
stofur og er arinn í einni. Eldhús með vönduðum innréttingum. Full lofthæð í kjallara. 
Geymsluris yfir húsinu um 57 fm. Frábær staðsetning. 

ASPARFELL – 7 HERB. PENTHOUSE ÍBÚÐ.
Glæsileg 187,0 fm.  penthouse íbúð á 8. hæð í nýuppgerðu fjölbýlishúsi.  Um 100 
fm. sér þakgarður,  yfirbyggður að hluta fylgir íbúðinni. Frábært útsýni til allra átta.  
25,5 fm. bílskúr fylgir eigninni.  Sér  þvottaherbergi með glugga á hæðinni. Íbúðin 
er ein á þessari hæð hússins og með gluggum í allar áttir.  Gler er að mestu nýtt og 
opnanlegir veltigluggar líka. 

74,9 millj.

 89,0 millj. 44,9 millj.

79,0 millj.

72,9 millj.

Nýlendugata 6- Reykjavík. OPIÐ HÚS Á MORGUN FRÁ KL. 17.30-18.00
Afar glæsilegt 148,3 fm. einbýlishús á þremur hæðum á rúmgóðri lóð við Nýlendugötu í Reykjavík. 
Húsið hefur verið mikið endurnýjað á sl. árum og að utan er húsið nýviðgert og múrað uppá nýtt.  Samliggjandi bjartar stofur 
og eldhús í rúmgóðu opnu rými. Þrjú herbergi. Húsið stendur á 252,0 fermetra afgirtri eignarlóð, sem nýlega var tekin í gegn 
með jarðvegsskiptum og hún tyrfð.  Frábær staðsetning í mjög sjarmerandi umhverfi austast á Nýlendugötu í þyrpingu 
gamalla húsa, með aðkomu frá Norðurstíg. Verð 54,9 millj. Verið velkomin.

Stallasel 6 - Reykjavík. Einbýlishús á útsýnisstað.
EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Á MORGUN FRÁ KL. 17.30-18.00
377,1 fm. einbýlishús sem er tvær hæðir auk kjallara að meðtöldum 41,7 fm. innbyggðum tvöföldum bílskúr. Sér íbúð er í kjallara. 
Rúmgóð stofa og borðstofa. Eldhús 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 og nýtur mikils útsýnis af 
báðum hæðum. Lóðin er ræktuð 800,0 fm. að stærð. Verð 69,9 millj.

STALLASEL NÝLENDUGATA 6

49,9 millj.

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA- 6 HERBERGJA

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG  
FRÁ KL. 17.30-18.00
Þó nokkuð endurnýjuð 81,1 fm. kjallaraíbúð á 
þessum vinsæla stað í Hlíðunum í Reykjavík. Búið 
er að endurnýja eignina töluvert m.a. baðherbergi, 
skólplagnir, dren, þak og rafmagn. Rúmgóð stofa. 
Baðherbergi nýlega standsett. Frábær staðsetn-
ing þar sem er stutt í skóla og alla þjónustu. 

Verð 22,9 millj.
Verið velkomin.

Bólstaðarhlíð 13- Reykjavík. 3ja herbergja íbúð
OPIÐ HÚS NK. MIÐVIKUDAG  
FRÁ KL. 17.15 -17.45
Vel skipulögð 4ra herbergja 85,4 fm. íbúð á 2. 
hæð í fjórbýlishúsi auk sér um 40 fm. 2ja herbergja 
nýinnréttaðrar íbúðar í risi hússins. Skjólgóðar svalir 
til suðurs út af barnaherbergi stærri íbúðar.   
Nýlegir þakgluggar eru á risíbúð.  
Áhvílandi eru 19,0 millj. lán, óverðtryggt með 
7,5%  vöxtum frá Íslandsbanka. 

36,9 millj.

Brávallagata 14- Reykjavík. Tvær íbúðir.

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG  
FRÁ KL. 17.30-18.00
Mjög falleg 131,7 fm 5. herbergja endaíbúð á 2. 
hæð í  lágreistu fjölbýli. Aðeins fjórar íbúðir í húsinu. 
Íbúðinni fylgir 25,7 fm bílskúr sem stendur sér í 
lengju. Samtals 157,4 fm. Nýlega endurnýjað bað-
herbergi. Eldhús með fallegri innréttingu úr birki. 
Stofur með góðri lofthæð og útgengi á svalir til 
vesturs. Milliloft sem býður upp á ýmsa möguleika. 
Endahús í botnlanga. 

Verð 42,9 millj.

Laxakvísl 17 -  5 herbergja endaíbúð.
EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG  
FRÁ KL. 17.15-17.45
Vel skipulagt 195,4 fm. endaraðhús á þremur 
pöllum að meðtöldum 29,3 fm. bílskúr á þessum 
eftirsótta útsýnisstað á Seltjarnarnesinu. Sam-
liggjandi 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 54,9 millj.
 Verið velkomin.

Barðaströnd 27– Seltjarnarnesi. Endaraðhús.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

LUNDUR 3, 200 KÓPAVOGI 
- PENTHOUSE, ÍBÚÐ 10.02 

Stórglæsileg ca 160 fm penthouseíbúð á 10 hæð. Íbúðin er stórglæsil. hvar 
sem á er litið og er innréttuð og hönnuð á smekklegan hátt. Allar innréttingar, 
fataskápar og hurðir eru úr eik. Gólfefni eru eikarparket og flísar. Íbúðinni 
fylgja tvö stæði í bílageymslu. Stórar þaksvalir meðfram allri íbúðinni með 
stórkostl. útsýni til sjávar og borgar. Mikil lofthæð sem gefur eigninni  
skemmtilegt yfirbragð. Eignin verður sýnd mánudaginn 5.maí milli kl. 17:30 
og kl. 18:00. V. 96,8 m. 3436

EYKTARHÆÐ 5 
- GLÆSILEGT EINBÝLI. 

Fallegt og bjart ca 265 fm einbýlishús teiknað af Hauki Viktorssyni arkitekt. 
Húsið er á þremur pöllum ásamt innbyggðum bílskúr við Eyktarhæð í Garða-
bæ. Eignin er á þrem pöllum. Innb. bílsk. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
6. maí milli kl 17:15 og 17:45  V. 73,5 m. 3749 

NÚPALIND 2, 200 KÓPAVOGI
- ÍBÚÐ 02.03. 

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 87 fm íbúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi. 
Baðherbergi með baðkari og sturtuklefa, stofa með útgangi út á rúmgóðar 
vestur svalir og parket  og flísar á gólfum. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
6.maí milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 28,9 m. 3918

SÓLVALLAGATA 63
- GLÆSILEG EIGN

Einstaklega glæsilegt 233,4 m2 einbýlishús á þremur hæðum með bílskúr við 
Sólvallagötu 63 í Reykjavík. Húsið hefur fengið gott viðhald og verið mikið 
endurbætt á vandaðan hátt á undanförnum  árum.  Eignin verður sýnd 
mánudaginn 5.maí milli kl. 17:30 og kl. 18:00.  V. 100 m. 3734

SKÓGARHJALLI 7 
- PARHÚS MEÐ AUKAÍBÚÐ

264,4 fm parhús með bílskúr og stúdióíbúð í kjallara. Húsið er mjög vel stað-
sett í suðurhlíðum Kópavogs með suðv svölum, hellulagðri verönd.  3-4 herb.  
í aðalíb. Góðar innréttingar. Gott skipulag. Laust strax, sölumenn sýna.  
Eignin verður sýnd mánud. 5.maí milli kl. 16:50 og 17:20 V. 53,5 m. 3884

FROSTASKJÓL  
- 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.    V. 72,5 m. 3631

BOÐAGRANDI 5, 107 REYKJAVÍK, 
-ÍBÚÐ MERKT : 01.01.

2ja herb. falleg og björt íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli sem snýr út í suður garð.  
Íbúðin nýtist mjög vel . Eignin verður sýnd þriðjudaginn 6.maí milli kl. 17:15 
og kl. 17:45.  V. 17,3 m. 3911

ASPARHOLT 5, 225 GARÐABÆ  
-ENDAÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ- 4RA

Mjög góð og vel skipulögð 117 fm 4ra herbergja endaíbúð á efstu hæð með 
sérinngang og fallegu útsýni. Auðvelt væri að bæta við herbergi þar sem 
stofan er mjög stór og geymsla íbúðar er innan íbúðar með glugga. Húsið 
er byggt árið 2004. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning. Gott lán frá ÍLS 
getur fylgt., Íbúð merkt : 03.01, Íbúð merkt.  Eignin verður sýnd mánudaginn 
5.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 29,9 m. 3674

EFSTASUND 27, RIS, 104 REYKJAVÍK  
- BÍLSKÚR

Falleg og mikið uppgerð 4ra herb. 111,4 fm risíbúð ásamt 28,1 fm bílskúr. Þrjú 
rúmgóð svefnh., stór stofa og borðstofa með útg. út á suður svalir. Nýlegt 
baðherbergi.  Eignin verður sýnd miðvikudaginn 7.maí milli kl. 17:30 og kl. 
18:00.  V. 34,9 m. 3672
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 EINBÝLI

Fjóluhlíð 6 HF. Einbýlishús.
Fallegt og vel skipulagt 167 fm einbýli á einni hæð á 
eftirsóttum stað í Hafnarfirði. 3. svefnherb. Húsið er til 
afhendingar við kaupsamning.   3766

 EINBÝLI

Funafold  48 - einbýli með aukaíbúð
Einbýlishús með aukaíbúð. Húsið stendur við Grafar-
voginn á friðs. 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.   Tilboð 3626

Mjög gott og vel skipul. ca 190 fm parh. á mjög 
góðum útsýnisstað í suðurhlíðum Kópav.s. Hellul. 
rúmgott bílaplan. Vand. innrétt. Stórar flísal. svalir og 
stór afgirt timburverönd með heitum potti. Endurn. 
baðherbergi. Parket og flísar á gólfum. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 5.maí milli kl. 17:00 
og kl. 17:30. 
 V. 54,9 m. 3671

HEIÐARHJALLI 22, 200 KÓPAVOGI - GLÆSILEGT PARHÚS

OPIÐ HÚS 

mánudag



Haukanes 12 - Glæsilegt hús - sjávarlóð
Glæsilegt og vandað 470 fm einbýlishús á sjávarlóð við 
Haukanes í Garðabæ. Útsýnið er fallegt. Húsið er frábær-
lega vel staðsett og hefur mikið verið endurnýjað síðustu 
ár. Það stendur á sjávarlóð og við sjálfan Kópavoginn og 
má horfa ofan í fjöruborðið af efri hæðinni. Gatan er botn-
langi og umferð með minnsta móti. Tilboð óskast.  3895

Fagraþing 2 - Fokhelt einbýli
Fokhelt 349 fm einbýlishús á tveim hæðum við Fagraþing 
í Kópavogi Glæsilegt útsýni er yfir Elliðavatn. Opið bílskýli 
við húsið og 2 svalir, 40 fm og 35 fm. V. 59 m. 3892

Frostaskjól 
Tveggja hæða 224,7 fm einbýlishús við Frostaskjól. Húsið 
stendur innarlega í botnlanga á afar rólegum stað. Mikil 
lofthæð og þakgluggar gera húsið ákaflega bjart og 
skemmtilegt. Húsinu hefur verið vel við haldið. Stutt er í 
alla helstu þjónustu, skóla og leikskóla.   V. 83 m. 3904

Álfhólsvegur - einbýli/tvíbýlis
einbýli með aukaíbúð og bílskúr. Stendur ágætlega á 
Álfhólsveginum. Húsið þarfnast lagfæringa.  Efri hæðin er 
4ra- 5 herb. íbúð og í kj. er stúdíóíbúð. Bílskúr. Húsið er til 
afhendingar við kaupsamning.    3880

Miðbraut 38 - einbýlishús m.sundlaug
 Gott  einbýlishús á einni hæð á Seltjarnarnesinu með 
sundlaug á lóð. Um er að ræða fimm herbergja hús ásamt 
bílskúr og Sánu og setustofu skála.  V. 79,0 m. 3763

Bergsmári 2- Gott einbýlisihús
Fallegt 203 fm pallbyggt einbýlishús sem stendur á 
hornlóð með mjög góðu útsýni. Um er að ræða stein-og 
timburhús með innbyggðum bílskúr. Laust við kaupsamn-
ings. V. 59,5 m. 3688

Hrefnugata  - glæsilegt einb. við Miklatún
Glæsil. 304,3 fm einbýli á þremur hæðum á fráb. stað í 
Norðurmýrinni, bílskúrinn er þar af 56,8 fm. Húsið var 
mikið endurnýjað 2002 m.a raflagnir, innréttingar, gluggar 
og gler og fl. Afgirtur góður garður.  Húsið er teiknað af 
Sigurði Guðmundssyni arkitekt árið 1939. V. 110 m. 3668

Aratún.  272 fm. einbýlishús með aukaíbúð
Tvílyft  271,8 fm einbýlishús með 77 fm aukaíbúð í kjallara 
og sérstæðum  46,6 fm bílskúr. Fallegur garður með 
sundlaug og fjölbreyttum gróðri. V. 59,5 m. 3876

 PARHÚS

Mánagata - Parhús með útleigumöguleika.
Hús á 2 hæðum auk kjallara. Húsið lítur vel út að utan 
og er nýmálað. Allt gler í húsinu er nýtt K-gler. Sér 
studio íbúð er við húsið þar sem upphaflega var bílskúr. 
Í kjallara eru 2 stór herbergi með aðgengi að sturtu, 
snyrtingu og eldhúskrók sem tilvalin eru til útleigu. Lóðin 
er standsett og með hellulögðu sérbílastæði og garðurinn 
er mót suðri og vestri með stórri timburverönd með 
skjólgirðingu. V. 54 m. 3439

Logaland  - fallegt raðhús 
Fallegt talsvert endurn. raðhús á pöllum á mjög góðum 
stað í Fossvoginum. Húsið er skráð 241,3 fm og er bíl-
skúrinn þar af 25,6 fm. Yfirb. suðursvalir. Parket, endurn. 
eldhús og baðherb., gólfefni, fataskápar o.fl. Mjög góð 
staðsetn. Mjög gott útsýni. Stór timburverönd í suður.    
V. 58,5 m. 5074

 RAÐHÚS

Fellahvarf, 203 Kópavogi.
Stórglæsilegt 148 fm þriggja til fjögurra herbeggja  
raðhús með óhindruðu útsýni yfir Elliðavatn og Bláfjöll. 
Mjög fallegar og vandaðar samstæðar eikarinnréttingar, 
náttúrusteinn á öllum gólfum. Innfelld halógen lýsing.  
V. 59 m. 3905

Baldursgata 22, 101 Reykjavík. 
 Tvílyft raðhús sem hefur mikið verið standsett. Nýleg 
timburverönd sem er með skjólveggjum og steyptum 
heitum potti.   V. 39,5 m. 1992

 HÆÐIR

Klapparstígur - íbúð 0201 og 0401
 2.hæð 190 fm 5-6 herb. íbúð(hefur verið nýtt sem skrif- 
stofur) Verð 64,5 millj. og 4.hæð : 176 fm íbúð á efstu 
hæðinni sem er glæsileg 5-6 herb. mikið endurn íbúð. 
Hátt er til lofts og vítt til veggja. Verð 61,5 millj.   3754

Klapparstígur 14 - Penthouse
 Þakíbúðin á 5 hæð er öll hönnuð af Ástu Sigríði Ólafs- 
dóttur arkitekt. Eignin er með þreNNUM svölum og 
einstöku útsýni yfir Reykjavík. Íbúðin er skráð 117,5 fm og 
er 3ja herbergja. Komið er inn í forstofu beint inn úr lyftu 
sem stýrt er með aðgangskóða. V. 66 m. 3684

Bárugrandi - góð íbúð
alleg og björt 3ja herbergja 81,6 fm íbúð á 3. hæð á 
góðum stað við Bárugranda í Reykjavík.   
Frábær staðsetning. V. 28,9 m. 3900

Perlukór - Stæði í bílageymslu
Mjög rúmgóð og skemmtileg 4ra herbergja efri hæð með 
stórum svölum til suðurs. Fallegt útsýni. Þrjú svefnher-
bergi, mjög stór stofa og eldhús, þvottahús innan íbúðar 
og stæði í bílageymslu. V. 43,9 m. 3873

 4RA-6 HERBERGJA

Rauðalækur 71 - Sérhæð m. bílskúr.
Björt og vel skipulögð 160,7 fm neðri sérhæð.  
Bílskúr fylgir og tvennar svalir til austurs og suðurs.  
Stórar stofur.  V. 43,9 m. 2459

Seinakur - m.bílskýli - glæsileg eign.
íbúð 0201 er glæsileg 4ra herbergja 140,9 fm endaíbúð 
á 2.hæð í vönduðu álklæddu viðhaldsléttu lyftuhúsi í 
Akurhverfinu í Garðabæ ásamt stæði í bílageymslu. Laus 
strax, sölumenn sýna. V. 46,9 m. 3677

Engjateigur  - endaíbúð 0206
 4ra herb. 109 fm endaíb. á tveimur hæðum við Laugar-
dalinn. Íbúðin er innst á svalagangi og er með sérinng. 
Engin gangandi umferð er því fyrir framan íbúðina og 
virkar svalagangurinn því sem góðar sér svalir.    
V. 34,9 m. 3497

 3JA HERBERGJA. 

Æsufell 2- 3ja á 4.hæð í lyftuhúsi
Góð 3ja herbergja 92 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi.  
Laus strax.  Gólfefni vantar. V. 20 m. 3885

Karfavogur - endurn.risíbúð. 
 Falleg, talsvert endurnýjuð 3ja herbergja 47,9 fm íbúð 
í risi í góðu vel staðsettu húsi. Tvö svefnherb. Fallegt 
eldhús. Kvistur á stofu.Mjög góð nýting. Íbúðin er laus 
strax  . 3564

Njálsgata - rishæð. 
3ja - 4ra herbergja risíbúð. Sameiginlegur inngangur 
er á 1. hæð. Íbúðin skiptist í eldhús, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi og tvöfalda stofu. Sameiginlegt þvottahús í 
kjallara..  3687

 2JA HERBERGJA. 

Frostafold 6 - lyftuhús.
 Góð 62,8 fm íbúð á 6.hæð í góðu lyftuhúsi ásamt geymslu 
í kjallara. Suðursvalir. Mjög gott útsýni. Eignin er laus 
strax.   V. 19,8 m. 3756

Snorrabraut 34  - Laus strax. 
Vel skipulögð og björt 2ja herb. íbúð á 1. hæð í steinhúsi. 
Íbúðin er ný máluð með rúmgóðri stofu og fallegu eld-
húsi. Íbúðin er laus til afhendingar.   3883

 ATVINNUHÚSN.

Kaplahraun - mjög góð staðsetning. 
Kaplahraun 9, Hafnarfirði. Um er að ræða iðnaðarhús-
næði á jarðhæð sem skiptist í tvö bil sem eru bæði í 
útleigu.  V. 56,0 m. 3644

Suðurlandsbraut - heil húseign 
Verslunar og skrifstofuhúsnæði á þremur hæðum með 
útsýni og á áberandi stað við Suðurlandsbrautina. Vers-
lunar og lagerhúsnæði á 1.hæð og skrifstofuhúsnæði á 2. 
og 3.hæð. Frábær staðsetning og sérinngangur.  
V. 135,0 m. 2939

Leifsgata 6, kj 101 Reykjavík, 
Falleg 3ja - 4ra herb. 62,5 fm kj. íbúð í góðu húsi á 
einstaklega góðum stað rétt við miðbæinn. Parket. Nýleg 
eldhúsinnrétting og tæki. Tvær stofur með opnu eldhúsi 
og tvö herbergi. Eignin er mjög vel skipulögð og í góðu 
ástandi. Suðurgarður. V. 23,9 m. 3888

Grenigrund  - Hæð og bílskúr
Björt og mikið endurnýjuð 121,3 fm neðri hæð ásamt 32 
fm bílskúr. Tvær stofur, fjögur svefnherbergi og svalir til 
suðvesturs. Endurnýjað eldhús, ofnar, ofnal., rafmagn o.fl.  
V. 37,5 m. 3682
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Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Stærð: 123,2 - 152,6 fm

Herbergi:  4

Bílageymsla

Fjölbýlishús

NÝBYGGING



Ný hugsun
í nýju hverfi

Fasteignasalan TORG   mf9,561 lit mf3,09 ajgrebreh 5 lit aj2 rinnyk 
   ,33-13 utögstloH ða anfeflóg ná ranúblluf  riðúbísinýstú ragelisælg

Urriðaholti í Garðabæ. Eitt bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi fylgir hverri 
íbúð.   

   go atseb munie á riðúbísinýstú rajýn go ragelisælg aðær ða re mU
fallegasta stað á höfuðborgarsvæðinu, Urriðaholti í Garðabæ. Stutt 

    go -nnurg ðiv ridmævkmarF .urúttán atllipsó go utsunójþ ,nulsrev í
leikskóla eru ákveðnar og áætlað að opna haustið 2016. Stutt í golf, 
útiveru og á helstu stofnbrautir.

Teikningar og skilalýsing liggja fyrir.  Allar nánari upplýsingar og 
bókun skoðunar annast Steinar sölufulltrúi í síma 661-2400 og 
Sigurður fasteignasali í síma 898-6106.

Söluaðili:  Arkitektar:  Byggingaraðili: Seles ehf. 

Holtsvegur 31-33 
Urriðaholt – 210 Garðabær

18 ÍBÚÐIR - 90,3fm - 165,9fm 

Steinar

661 2400

Sigurður

898 6106

Holtsvegur 31  

Merking   fm2 Bílastæði
 01 0201    91.2 Já
 01 0202    102.1 Já
 01 0301    167.3 Já
 01 0302     90.3 Já
 01 0303    102.5 Já
 01 0401    165.6 Já
 01 0402     91.1 Já
 01 0403    102.8 Já
 01 0501    165.9 Já

Holtsvegur 33  
Merking   fm2 Bílastæði
 01 0201    102.9 Já
 01 0202    94.8 Já
 01 0301    167.3 Já
 01 0302    101.8 Já
 01 0303     95.1 Já
 01 0401    165.6 Já
 01 0402    102.7 Já
 01 0403     95.9 Já
 01 0501    165.9 Já

TI   ULÖS L
NÝJAR ÍBÚÐIR
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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

Verð  30,9 millj. 

201 Kópavogur

4ra herbergja 99,4 fm 

Góð staðsetning 

Stutt í alla helstu 
þjónustu 

4ra herbergja 99,4 fm

Funalind

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð 37,2 millj. 

108 Reykjavík

Tunguvegur
Fallegt raðhús 106,9 fm að stærð
Mikið endurnýjað
Stór verönd
Fjögur svefnherbergi

Rúmgóð neðri sérhæð alls 189 fm. 

Eftirsóttur staður í rólegu fallegu umhverfi 

Góð alrými með útgengi út á lóð 

3-4 svefnherbergi, sjónvarpshol 

Eign með mikla möguleika 

Nánar: Atli 899 1178

Þverársel 
109 Reykjavík

Verð  37,9 millj. 

Vel skipulögð og falleg 81.3 fm 3ja herbergja 

Möguleiki á 3ja svefnherberginu

Fallegt eldhús

Einstök staðsetning.

Barnaskóli og leikskóli beint á móti

Nánar: Jórunn 845 8958

Kirkjuteigur
105 Reykjavík

Verð  28,9 millj. 

Verð  52,0 millj. 

270 Mosfellsbær

285 fm parhús

Frábært verð

5 rúmgóð svefnherbergi

Mikil lofthæð

Fallegar innréttingar og 
góður frágangur

Verð  30,9 millj. , j

285 fm parhús

Kvíslartunga

Verð frá 85,9 millj. 

101 Reykjavík

Lindargata- Skugginn

Nánari upplýsingar veitir

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

Erum með síðustu tvær íbúðirnar til sölu í 
þessu glæsilega lyftuhúsi á 7 og 8 hæð

Stærð 173 fm – íbúðirnar er afhentar 
fullbúnar án gólfefna

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð frá 35,5 millj. 

270 Mosfellsbær

Bjartar og rúmgóðar 3ja til 5 herbergja íbúðir

Fullbúnar nýjar íbúðir með vönduðum  
gólfefnum, tækjum og innréttingum.

Stórbrotið útsýni

Stæði í bílgeymslu með öllum íbúðum

Stærðir frá 129-152 fm

Stendur í suðurhlíð með svölum til suðurs

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Gerplustræti 25-27

Verð  44,9 millj. 

203 Kópavogur

Glæsileg, 4ra herbergja 
sérhæð og bílskúr 

Óviðjafnanlegt útsýni 
yfir Elliðavatn 

Rúmgóðar suðaustur 
svalir 

Sérinngangur

203 Kópavogur

Glæsileg 4ra herbergja

Andarhvarf

Nánari upplýsingar veitir

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

OPIÐ HÚS
Mánudag 5. maí 17:00 - 17:30

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir, sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958
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Með þér alla leið

Afhending frá september 2014 til maí 2015

Mánatún 7 – 17

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í NÚTÍMALEGU 
HÚSI Í HJARTA BORGARINNAR

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í NÚTÍMALEGU 
HÚSI Í HJARTA BORGARINNAR

Um er að ræða 2ja - 4ra herbergja íbúðir á bilinu 90-188 fm og 
fylgir þeim öllum stæði í lokaðri bílageymslu. 

Hægt að kaupa aukastæði.

Nánari upplýsingar veitir

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

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

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

Byggingaréttur fylgir

Teikningar fyrir 122 fm

Rúmt bílastæði

Nánar: Páll 893 9929

Vesturvallagata 
101 Reykjavík

Verð  38,0 millj. 

Glæsileg íbúð samtals 157,3 fm

Tvennar svalir, suður og vestur.

Stæði í bílakjallara

Glæsilegt opið eldhús

Leikskóli og grunnskóli í göngufæri

Nánar:  Jórunn 845 8958

Ásakór 
203 Kópavogur

Verð  42,5 millj. 

93,6 fm 3ja herbergja 

Stæði í bílakjallara

Húsvörður - Lyftuhús

Nánar: Lára 841 2333

Árskógar
109 Reykjavík

Verð  34,9 millj. 

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með 
innbyggðum bílskúr 
Heildarstærð 119,3 fm - hús og sameign í góðu 
standi

Nánar: Svan 697 9300

Laufrimi
112 Reykjavík

Verð  29,9 millj. 

Fallegt einbýlishús samtals 227,4 fm 

Eign sem hefur verið vel við haldið 

Fimm svefnherbergi 

Barnvænt hverfi 

Bílskúr 
Nánar: Jórunn 845 8958

Kleifarsel 
109 Reykjavík

Verð  59,5 millj. 

Vandað 306,5 fm einbýlishús á frábærum stað 

með tvöföldum bílskúr 

Fjögur stór svefnherbergi, stórar stofur 

Aukaíbúð með sérinngangi 

Mikið endurnýjað 

Nánar: Hilmar 695 9500

Rauðagerði 
108 Reykjavík

Verð  79,9 millj. 

Við sjávarborðið með stórbrotnu útsýni

Gott skipulag og stór stofa

Stæði í bílageymslu

Nánar: Halldór 897 4210

Strandvegur
210 Garðabær

Verð  42,9 millj. 

113 Reykjavík

Verð 26,9 millj. 

Kristnibraut
Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 

Sólpallur 

Góð staðsetning í Grafarholti 

85,8 fm 

Verð  125 millj. 

170 Seltjarnarnes

316 fm einbýli á sjávarlóð. Stórbrotið útsýni

Frábær staðsetning. Vel viðhaldið hús

Möguleiki á aukaíbúð

Hrólfsskálavör

Verð frá 34,9 millj. 

200 Kópavogur

3 íbúðir. Lyftuhúsnæði
3ja og 4ra herbergja 
Mikið útsýni 
2 bílastæði fylgja hverri íbúð

3 íbúðir. Lyftuhúsnæði

Álfhólsvegur

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð frá 54,5 millj. 

101 Reykjavík
Nánari upplýsingar veitir

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

Verð frá 34,9 millj. , j

Nýlendugata
Fallegt og mikið endurnýjað
150 fm einbýli á þremur 
hæðum
Hús er nýlega endurmúrað og 
allir gluggar nýjir
Stór eignarlóð
Friðsæl og lokuð gata
3-4 svefnherbergi

107 Reykjavík

g

Álagrandi 27

Nánari upplýsingar veitir

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

4 svefnherbergi 
Björt og falleg íbúð 
Efsta hæðin í húsinu

Verð frá 41,5 millj. 

107 Reykjavík 110 Reykjavík

Verð 55,9 millj. 

Glæsilegt og vel skipulagt 143,7 fm raðhús  

Bílskúr 24,5 fm

Glæsileg hönnun

Stór afgirt verönd

Vesturás 23

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Lækkað verð

Falleg 4ra herberja 101,4 fm

Sérinngangur

Opið eldhús

Rúmgóð herbergi

Nánar Jórunn s: 845 8958

Lyngás
210 Garðabær

Verð  37,0 millj. 



Glæsilegt raðhús 202,0 fm að stærð
Auk sólstofu sem er ca 30 fm (ekki skráð)
Bílskúr / fallegur garður
Endurnýjað eldhús
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Verð  49,5 millj. 

Vel viðhaldið 270 fm endaraðhús

2ja til 3ja herbergja íbúð m/sérinngangi í 
kjallara

Nýlega málað og lóð nýlega endurgerð

Upphitaðir göngustígar á sameiginlegri lóð

iiðð ð 2ð ð 70 fm endaraðhús

Bakkasel 32

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 6. maí 17:00 - 17:45

109 Reykjavík

Verð  57,0 millj. 

105 Reykjavík
Háteigsvegur 16

170 Seltjarnarnes

Verð 59,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 7. maí 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

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

OPIÐ HÚS
Mánudag 5. maí 17:00 - 17:45

Verð  49,9 millj. 

Fallegt og vel skipulagt parhús

Eftirsóttur staður í Lindahverfinu

Nýtt glæsilegt eldhús, góð alrými

Tvö til þrjú svefnherbergi.

Innangengt í bílskúr.

Nánari upplýsingar veitir

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

Fallegegt ot og vg vel el skiskipulagt paar

Fjallalind 57

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 6. maí 17:00 - 17:30

201 Kópavogur

112 Reykjavík

Verð 35,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 6. maí 17:30 - 18:00

Björt 4ra herb. íbúð á 3. hæð 

Frábært útsýni 

Lyftuhúsnæði 

Stæði í bílageymslu 

BjöBjört rt 4ra4ra4ra4ra he he he heh rb.rb.rb.rb.b.b íbíbíb íb íbíbúðúðúð úð úðð á 3á 3áá 3. . hæð

Barðastaðir 11 - 301

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  38,9 millj. 

203 Kópavogur

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 

fjórðu hæð.

Stórar og rúmgóðar suðursvalir

Stæði í lokaðri bílageymslu

Glæsilegt útsýni yfir Elliðavatn

203 Kóp

Glæsileg 4ra herbergja íbú

Boðaþing 4

OPIÐ HÚS
Mánudag 5. maí 18:00 - 18:30Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Glæsileg, tæplega 180 fm neðri 
sérhæð með bílskúr
Mikið endurnýjuð, Vola  
blöndurnartæki
Gegnheil rauðeik á gólfum nema 
á votgrýmun en þar eru flísar
Frábær staðsetning

Verð  44,9  millj. 

Bragagata 34A

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 6. maí 18:00 - 18:45

101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

Glæsilegt 100 fm raðhús á þremur hæðum

Sér garður í suður ásamt tveimur einkastæðum

Mikið endurnýjað

Arinn í stofu og svalir út frá stofunni

Verð  38,5 millj. 

Falleg 5 herbergja íbúð 
með innbyggðum bíl-
skúr samtals 153,9 fm 

Íbúðin er á efstu hæð í 
6 íbúða húsi

Vandaðar innréttingar 

Sérinngangur og mikið 
útsýni - tvennar svalir

FalFallegleg 5  5 herberbergjag  íbíbúð 

Kristnibraut 89 

OPIÐ HÚS
Fimmtudag 8. maí 17:45 - 18:30

113 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  48,5 millj. 

Vandað og vel skipulagt 189,5 fm 
raðhús á tveimur hæðum 

Nýlegt eldhús og baðherbergi

4 stór svefnherbergi

Þak endurnýjað 

Fallegur viðhaldslítill suðurgarður 
með pöllum 

Innbyggður bílskúr og falleg 
aðkoma

Vandað og vel skipulagt 189,5 fm 

Sæbólsbraut 37

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 6. maí 17:30 - 18:00

200 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  25,8 millj. 

Mjög góð 2ja herbergja íbúð á Seltjarnarnesi

22,6 fm bilskúr fylgir

Góðar svalir

Mjög góð ðð 2jaj  herberbergja ía búð á á Seltjarnan rn

Tjarnarból 14 - 0202

OPIÐ HÚS
Mánudag 5. maí 17:00 - 17:30

170 Seltjarnarnes

Nánari upplýsingar veitir

Halldór Ingi Andrésson, lögg. fasteignasali
halldor@miklaborg.is sími: 897 4210
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Heilsárshús í Grímsnes-og Grafningshreppi

Húsið er 71,5 fm hús á 7.642 fm eignarlandi

Húsið er byggt 2011

Stór sólpallur, hitaveita, heitur pottur

Steypt plata, lokað svæði (símahlíð)

Nánar: Heimir 893 1485

Kerhraun
801 Selfoss

Verð  22,9 millj. 

Húsið er 62,3 fm auk millilofts

Gestahús 27 fm auk millilofts

Lóðin er 5000 fm leigulóð

Hitaveitusvæði, heitur pottur

Gróðurhús. Lokað svæði (símahlið) 

Nánar: Heimir 893 1485

Melhúsasund
801 Selfoss

Verð  18,9 millj. 

Húsið er 70,2 fm á 6.490 fm eignarlandi 

Glæsilegt útsýni

Útigeymsla, stór sólpallur með skjólveggjum

Steypt plata með hita í gólfum

Hitaveita, heitur pottur, rafmagnshlið (símahlíð) 

Nánar: Heimir 893 1485

Lækjarbakki
801 Selfoss

Verð  19,9 millj. 

Falleg  93,8 fm sumarhús

steyptur kjallari, óskráð milliloft

Stór sólpallur, heitur pottur, hitaveita

Glæsilegt útsýni

Skipti á minna sumarhúsi koma til greina

Nánar: Heimir 893 1485

Holtsgata við Reykholt
801 Selfoss

Verð  19,5 millj. 

Fallegur bústaður 83 fm

Sólskáli 17 fm af heildarstærð

Einstök staðsetning í landi Nesja

Kjarri vaxið land

Mikið útsýni
Nánar: Jórunn 845 8958

Þingvellir Nesjaskógur
801 Selfoss

Verð  29,9 millj. 

Fallegt nýlegt sumarhús 53,6

Einstök staðsetning

70 fm pallur

Nánar: Jórunn 845 8958

Hestur
801 Selfoss

Verð  22,0 millj. 

Glæsilegt sumarhús í landi Neðra-Sels.

Gróin 2.531 fm leigulóð. 

Húsið er 61,1 fm auk millilofts.

Hiitaeita, heitur pottur, gufubað.

Húsið er við teig nr. 3 inn á gólfvelli.

Nánar: Heimir  893 1485

Svanabyggð
845 Flúðir

Verð  24,7 millj. 

Mjög gott, nýlegt, 120 fm sumarhús Í land Fossa-

túns í Borgarnesi með útsýni yfir Blundsvatn. 

Tilvalinn stórfjölskyldu bústaður með 4 góðum 

herbergjum.

Nánar Halldór 897 4210 

Fauskás v/ Fossatún
311 Borgarbyggð 

Verð  24,9 millj. 

36,6 fm hvor ásamt geymslu og svefnskála 
Kjarri vaxið undir stórbrotnum klettum
Byggð 1988 - ný 20 ára leigusamningur
1,5 ha lóð sem skiptist í 1 ha og 1/2 ha
Frábært útsýni 
Nánar Halldór 897 4210

Múlabyggð - tveir bústaðir
311 Borgarbyggð

Verð  22,0 millj. 

Stórglæsilegt 127,2 fm heilsárshús við  

Lækjarbrekku

Eignarlóð 6.544 fm með glæsilegu útsýni

Hitaeita, lokað svæði (símahlíð)

Nánar: Heimir 893 1485

Lækjarbrekka
801 Selfoss

Verð  33,9 millj. 

Fallegt 47,2 fm sumarhús

Lóðin er 7.078 fm leigulóð, kjarri vaxin

Húsið var endurnýjað mikið árið 2006

Hitaveita, heitur pottur, lokað svæði

Nánar Heimir  893 1485

Klapparhólsbraut
801 Selfoss

Verð  16,5 millj. 

Dynskógar í landi Svarfhóls, Hvalfjarðarsveit

sumarhús á 4.707 fm leigulóð

Húsið er skráð 48,2 fm auk milllofts

Hitaveita við lóðarmörk, heitur pottur

Lokað svæðið (símahlið) 

Nánar: Heimir 893 1485

Dynskógar
301 Akranes

Verð  12,6 millj. 

Klapparhólsbraut  Teikningar

Púði komin fyrir hús.

Búið að leggja veg að bústað

Staðsetning nálægt golfvellinum

Öll aðstaða fyrir afþreyingu 

Nánar: Jason 775 1515

Lóð í Öndverðarnesi
801 Selfoss

Verð  3,6 millj. 

Klettháls

Heitt og kalt vatn að lóðarmörkum

Stangarbraut

Rafmagn í boði. 5300 fm

Stutt í veiði og golf.

Rafmagnshlið

Nánar: Heimir 893 1485

Lóð í Öndverðarnesi
801 Selfoss

Verð  3,9 millj. 

Einstaklega vel staðsett 64 fm sumarhús 

Mest allt endurnýjað. 

Gott útisvæði og sólpallar 

Staðsett neðst í botlanga við árbakka 

Nánar: Svan 697 9300

Lækjarbraut Syðri-Reykir 
801 Selfoss

Verð  18,2 millj. 

Tjarnarhólslaut
Stórglæsilegt 224 fm heilsárshús 

Byggt 2002 og er allt hið glæsilegasta

7 mín keyrsla í 18 holu golfvöll

Verð frá 59,5 millj. 

801 Selfoss
Nánari upplýsingar veitir

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

Vaðnes

Falleg 48,2 fm sumar ásamt millilofti.

4,4 fm geymsla, 

4.8.40 fm leigulóð kjarri vaxin

Stór sólpallur, hitaveita heitur pottur.

Nánar Heimir  893 1485

Heiðarbraut
801 Selfoss

Verð  16,5 millj. 

Glæsilegt 178,2 fm auk svefnloft.

Eignarlóð 9.610 fm

Glæsilegt útsýni yfir Sogið

Stór Sólpallur

Nánar Heimir  893 1485

Lyngbakki
801 Selfoss

Verð  44,9 millj. 

Glæsilegt heilsárshús (einbýlsihús)

114,6 fm, 6.848 fm lóð.

Vandaðar innréttingar og tæki

Hitaveita

Nánar Heimir  893 1485

Þrándartún við Árnes
801 Selfoss

Verð  29,9 millj. 
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SÖLUSÝNING  
ÞRIÐJUDAGINN 6. MAÍ  

milli 18:00 og 19:00

SÖLUSÝNING

ÞRIÐJUDAGINN 6. MAÍ 
milli 18:00 og 19:00

Nýjar og rúmgóðar 3ja-5 herbergja íbúðir frá 112-166 fm 
og fylgir öllum íbúðum eitt stæði í lokaðari bílageymslu.

Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna, að auki stendur til 
boða að fá íbúðirnar með gólfefnum að eigin vali frá Birg-
isson ehf á  
hagstæðum kjörum og leggst sá kostnaður við kaupverð.

Möguleiki er á að kaupa til viðbótar bílskúr eða 30-40 fm  
viðbótargeymslu á sanngjörnu verði.

Leikskóli, grunnskóli, íþróttamiðstöðin Kórinn, Salalaug og 
verslun eru í göngufæri.

Fallegar gönguleiðir í óspilltri náttúru, Elliðavatn og Heið-
mörk eru í næsta nágrenni.

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar frá apríl 2014 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Allar nánari upplýsingar gefur 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

Verð frá: 33,1 millj. 

Mýrargata 26
HEIMILI VIÐ HÖFNINA!

Til sölu glæsilegar 2ja–5 herbergja  
íbúðir við Reykjavíkurhöfn

Afhending sumar 2014

Nánar á 

m26.is

HEIMILI VIÐ HÖFNINA!

Til sölu glæsilegar 2ja–5 herbergja
íbúðir við Reykjavíkurhöfn

Afhending sumar 2014

Nánar á 

m26.is

Sýningaíbúðin er unnin í samvinnu við:

Nánari upplýsingar veitir

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

              Viltu eiga íbúð

  við höfnina?

10 íbúðir seldar Vindakór 2-8
Kaupendum stendur til boða viðbótarlán frá 
seljanda uppí allt að 90% af kaupverði. Reiknaðu 
greiðslubyrðina á Vindakor.is fyrir þá íbúð sem                                   
                                hentar þinni fjölskyldustærð! 

Nánar á  
vindakor.is

Nýjar og rú
og fylgir öllu

Íbúbúðirnarar ssk
bbob ðaa að ð fáá 
isisissosososon nn n ehehehe f ff ááá á
h tt ðð

Kaupendum stendur til boða viðbótarlán frá 
seljanda uppí allt að 90% af kaupverði. Reiknaðu 
greiðslubyrðina á Vindakor.is fyrir þá íbúð sem 

                       hentar þinni fjölskyldustærð! 
Nánar á 

vindakor.is



Við leitum að ...
Sérbýli og sérhæðir

Rúmgóðu einbýli í Seljahverfi eða Árbæ 
helst með aukaíbúð, eignin má þarfnast 
viðgerða 

-Nánari upplýsingar veitir Svan s: 697 9300 eða á svan@miklaborg.is

Sérbýli í Garðabæ með 4+ 
svefnherbergjum. Verð 50–56 milljónir...

-Nánari upplýsingar veitir Jason s: 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

 
Einbýli í Garðabæ, 250 - 400 fm. Verð 150 

milljónir...
-Nánari upplýsingar veitir Jason s: 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

Raðhúsi í Lindunum í Kópavogi. 
-Nánari upplýsingar veitir Davíð s: 697-3080 eða david@miklaborg.is

Sérbýli í Setbergshverfi í Hafnarfirði á 50 
millj. 

-Nánari upplýsingar veitir Jason s: 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

Stóru einbýli til leigu í Garðabæ í amk 1 ár 
frá og með ágúst. 

-Nánari upplýsingar veitir Jason s: 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

Rað- eða parhúsi á einni hæð í Hafnarfirði. 
-Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja – 5 herbergja íbúðir
 
4ra herbergja sérhæð, rað-parhúsi í 

vesturbæ Kópavogs. 
-Nánari upplýsingar veitir Davíð s: 697-3080 eða david@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð miðvsæðis í Reykjavík. 
-Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Hæð í póstnúmeri 108, þarf að vera bílskúr 
sem fylgir eigninni. 

-Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

2ja – 3ja herbergja íbúðir

2ja herbergja íbúð í nágrenni Norðurmýrar 
fyrir eldri konu, verð allt að 20 millj. 

-Nánari upplýsingar veitir Svan s: 697 9300 eða á svan@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Hólahverfi, má þarfnast 
endurnýjunar. Aðrir staðir í Breiðholti 
koma líka til greina

-Nánari upplýsingar veitir Svan s: 697 9300 eða á svan@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Norðurmýri eða 
nágrenni fyrir eldri hjón sem þegar hafa 
selt 

-Nánari upplýsingar veitir Svan s: 697 9300 eða á svan@miklaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð í blokkarkjarnanum 
milli Öldusels og Skógarsels í Seljahverfi.

-Nánari upplýsingar veitir Lára s: 841-2333 eða á lara@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð á 4ðu hæð eða ofar í 
þjónustuíbúð, t.d. Árskógum, Hvassaleiti 
eða Hæðargarði.

-Nánari upplýsingar veitir Jason s: 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

 
2ja-3ja herbergja íbúð í 107 Reykjavík fyrir 

ákveðna kaupendur. 
-Nánari upplýsingar veitir Davíð s: 697-3080 eða david@miklaborg.is

2ja - 3ja herbergja íbúð í Seláshverfi í 
Reykjavík. 

-Nánari upplýsingar veitir Davíð s: 697-3080 eða david@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð í Engihjalla í Kópavogi. 
-Nánari upplýsingar veitir Davíð s: 697-3080 eða david@miklaborg.is

Íbúð miðsvæðis, 101 og 105. Með 2 
svefnherbergjum með útsýni. 

-Nánari upplýsingar veitir Jason s: 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við Sóleyjarima. 
-Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð miðsvæðis í Reykjavík. 
-Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Norðlingaholti 
-Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Verð 31,9 millj. 

190 Vogar

Leirdalur - Vogum

Nánari upplýsingar veitir

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

Stórt og fallegt einbýli samtals 257 fm 
7 rúmgóð svefnherbergi , 52 fm bílskúr 
Húsið er fullbúið en lóð ófrágengin 
Eigandi skoðar skipti á eign á höfub. svæði

Verð 64,0 millj. 

220 Hafnarfjörður

Grandatröð

Nánari upplýsingar veitir

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

Gott 671,3 fm iðnaðarhúsnæði 1940 fm lóð
Góð lofthæð
Frábær skrifstofu og starfsamannaðstaða
Tveir aðskildir salir auk íbúðarrýmis í risi
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Verð  34,5 millj. 

104 Reykjavík

Mjög góð,110fm, 5herbergja 
íbúð á jarðhæð

Sérinngangur

Pallur sem snýr í suður

Frábær staðsetning í 104 Rvk

Mjög góð,110fm,fm  5h5herbergja

Gnoðarvogur

Nánari upplýsingar veitir

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

Leiga 

201 Kópavogur

Smáratorg – leiga

Nánari upplýsingar veitir

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

Til leigu 1.320 fm verslunar- og þjónustuhús-
næði á frábærum stað við Smáratorg
Húsnæðið stendur við hlið Bónus og því gríðar 
mikil umferð á þessu svæði
Húsnæðið er laust strax

Verð 34,4 og 37,3 millj. 

113 Reykjavík

g

Marteinslaug – tvær íbúðir

Nánari upplýsingar veitir

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

Fallegar 130 fm 4ra herbergja íbúðir á 3. og 4. 
hæð í lyftuhúsi.
Gott skipulag og stórt alrými
Bílastæði í bílakjallara
Flott staðsetning og stutt í skóla og útivist

101 Reykjavík

Sólvallagata
Glæsilegt 270 fm einbýli
Frábær staðsetning
Gott skipulag
Hús sem fengið hefur gott viðhald

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  130 millj. 
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2ja til 5 herbergja íbúðir

Meiri lofthæð en gengur og gerist

Stórbrotið útsýni

Fáar íbúðir í stigagangi

Afhending: Sumar 2014

Nánari upplýsingar veitir

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

Hrólfsskálamelur 10-18

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Þorrasalir 17
FALLEGT UMHVERFI

26 íbúðir með sérinngangi        
Frábært útsýni yfir golfvöll GKG

Bílastæðakjallari

FALLEGT UMHVERFI

26 íbúðir með sérinngangi        
Frábært útsýni yfir golfvöll GKG

Bílastæðakjallari

Nánari upplýsingar veitir

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

Bókaðu 
skoðun núna

Nánari upplýsingar veitir

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



Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk stakfell.is

Leifsgata 4b - 101 Rvk
Opið hús í dag, mán. 5. maí kl. 17:00-17:30.
Vel staðsett raðhús á baklóð við Leifsgötu. 74,9 fm 
íbúð og 30,4 fm bílskúr. Um er að ræða um það bil 
fokhelt raðhús. Eignin þarfnast talsverðra endurbóta 
og afhendist í núverandi ástandi. Verð: 21,3 millj.

Laugavegur 136 - 101 Rvk
Opið hús í dag, mán. 5. maí kl. 18:00-18:30.
Einstaklega sjarmerandi og vel staðsett 78,3 fm. 
3-4ra herb. penthouse íbúð á 3ju hæð í góðu húsi 
ofarlega við Laugaveg. Húsið er byggt 1985. Góð 
staðsetning í hjarta miðborgarinnar. Verð 29,5 millj.

Vindakór 9-11, íb. 403 - 203 Kóp.
Opið hús í dag, mán. 5. maí kl. 17:30-18.
113,7 fm, 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í lyftublokk. 
Sér inngangur er í íbúðina af svölum. Forstofa með 
flísum á gólfi og forstofuskáp. Stofa og eldhús eru í 
opnu og björtu rými, plastparket. Verð 31,5 millj.

Efstasund 11 - 104 Rvk
Opið hús á morgun, þri. 6. maí kl. 17:00-17:30.
Falleg eign á góðum stað við Efstasund. Eignin 
skiptist í 4ra herbergja íbúð, 3ja herbergja íbúð í 
bílskúr og studio íbúð í kjallara. Lóðin er falleg og vel 
hirt. Eignin er laus við kaupsamning, ekkert áhvílandi. 

Njálsgata 37 - 101 Rvk
Opið hús á morgun, þri. 6. maí kl. 17:00-17:30.
Glæsilegt einbýlishús í hjarta borgarinnar við  
Njálsgötu. Mikið endurnýjað hús á stórri og fallegri  
eignarlóð með aðgengi frá húsinu og út á lóð.  
Sér bílastæði á lóðinni. 

Álfaskeið 117 - 220 Hfj.
Opið hús á morgun, þri. 6. maí kl. 17:30-18.
Glæsileg og vel við haldið einbýlishús með aukaíbúð 
og rúmgóðum bílskúr. Mjög auðvelt er að breyta 
núverandi skipulagi og opna á milli sér íbúðar á 
jarðhæð og aðalíbúðar. Verð 56.5 millj. 

Sólvallagata - 101 Rvk
Opið hús í dag, mán. 5. maí kl. 17:00-17:30.
Sérlega notalegt og fallegt 233,4 fm steinsteypt 
einbýlishús á þremur hæðum með bílskúr á frábærum 
stað í Vesturbænum, í þægilegu göngufæri frá mið-
bænum. Stutt í skóla og þjónustu. Verð 100 millj.

Urriðakvísl - 110 Rvk
Fallegt og vel staðsett einbýlishús sem skiptist í 
kjallara með sér íbúð, hæð og efri hæð. Tvöfaldur 
bílskúr. Garðurinn er snyrtilegur og er sólpallur útaf 
garðskála. Lóðin liggur við opið svæði og fallega 
göngustíga. 

Baugakór - 203 Kóp.
Vel skipulögð og snyrtileg 3ja herb. íbúð á 2. hæð 
í góðu lyftuhúsi. Þvottah. innan íbúðar. Rúmgóðar 
suðursvalir. Stæði í bílageymslu. Verð 29,8 millj.

Austurkór - 203 Kóp.
Frá þessum fallegu húsum í Austurkór er eitt besta 
útsýni á höfuðborgarsvæðinu. - Aðeins 6 íbúðir í húsi. 
Í húsi nr. 102 fylgir bílskúr hverri íbúð. Húsin standa 
innst í Austurkór og góðar tengingar þegar til staðar 
fyrir akandi, gangandi og hjólandi.

Fjárhústunga - 311 Borgarbyggð
Mjög fallegur og vandaður heilsársbústaður  í 
Fjárhústungu sem liggur í hlíðinni beint á móti 
Hraunfossum/Barnafossum, skammt frá Húsafelli. 
Hitaveita og heitur pottur. 

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

Akurgerði - 108 Rvk
Sjarmerandi og fallegt parhús í smáíbúðahverfinu. 
Leigumöguleikar af íbúð í kjallara. Gott skipulag og 
falleg lóð. 6-7 svefnherbergi. Salerni á hverri hæð. 
Nýlegt þak. Verð: 44,9 millj.

Neðstaleiti - 103 Rvk
Stór og glæsileg 5 herbergja endaíbúð á 1. hæð 
ásamt stæði í bílakjallara. Vandaðar innréttingar, 
gott skipulag. Tvennar svalir. Íbúðinni fylgir sér 31,8 
fm stæði í bílageymslu. Einnig fylgir sér geymsla á 
jarðhæð og sameiginleg geymsla. Gróin lóð.

Eskihlíð - 103  Rvk
Falleg 74.3 fm 3ja herb. íbúð á annarri hæð. 
Íbúðin er sunnan megin í húsinu og eru 2. svefnh, 
stofa með s.svölum. Baðh., gott hol og eldhús með 
borðkrók.Eldhús og gólf var tekið í gegn fyrir 2-3 
árum Verð 26.9 millj.

Dvergaborgir - 112 Rvk
98 fm. 4ra herb. falleg íbúð á 1. hæð með sér inn-
gangi, sér lóð með hellulagðri verönd. Laus strax.  
Ýmiskonar eignaskipti mögul. td. bifreið.

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

Vatnsstígur - 101 Rvk
Glæsileg fullbúin samtals 178,4 fm. 4ra herb.  
útsýnisíbúð á 10. hæð á frábærum stað í Skugga-
hverfinu í Reykjavík. Gólfhiti. Sér stæði í bílageymslu.  
Verð: 139 millj. 

Ólafsgeisli 101 - 113 Rvk 
232,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr. Húsið skiptist í anddyri, stóra stofu 
og borðstofu, eldhús, 4 svefnherbergi og 2 baðher-
bergi, þvottahús með innangengt í tvöfaldan bílskúr. 
Eignin er laus við kaupsamning. Verð: 68,3 millj..

Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

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

Aðalheiður Karlsdóttir  
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Gistiheimili við Geysi í Haukadal

• Einstakt tækifæri á einum vinsælasta ferðamannastað landsins

• Geysir Green Guesthouse er 9 herbergja gistiheimili með góðum stækkunarmöguleikum.

• Gistiheimilið er í tæplega 2km fjárlægð frá Geysi í Haukadal. 

• Húsið er fullbúið með rúmum og öðrum húsbúnaði.

• Heitt vatn úr borholu á lóðinni.

• Góðar bókanir fyrir komandi sumar.

• Verð 55 millj. 

• Nánari upplýsingar á skrifstofu stakfells í síma 535-1000

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

VALLAKÓR - NÝBYGGING • 3-4 herb. íbúðir á frábærum stað í Kópavogi. 

• Gott skipulag og rúmgóð herbergi. 

• Stórar skjólgóðar svalir með flottu útsýni  
og möguleika á svalalokun. 

• Þvottaherbergi er innan íbúðar. 

• Lokuð bílageymsla eða sérmerkt stæði.  

• Allar innréttingar í íbúðum eru frá Brúnási  
og einstaklega vandaðar. 

• Borðplötur úr graníti og öll tæki í eldhúsi  
og á baðherbergi af vandaðri gerð.  

• Öllum íbúðum er skilað með viðarparketi úr eik  
á gólfum, og flísalögðu baðherbergi, þvottarými 
og anddyri. 

• Fyrstu afhendingar fara fram í sumar. 

• Verð frá 28,6 millj. 



Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

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

 
Tröllakór 18-20 íbúð 306  - Kópavogur
Opið hús milli kl. 17 – 17.30
4ra herb. endaíbúð á 3ju hæð í vönduðu nýlegu fjölbýli með lyftu. 
Vandaðar eikar innréttingar. Þrjú rúmgóð herbergi. Stórar og bjartar 
stofur. Svalir til suðvesturs. Útsýni. Stæði í bílakjallara. Mjög góð 
sameign. Sérinngangur af yfirbyggðum svölum. Laus strax.  
Verð 32,9 millj. 

 
Erluás - Hafnarfjörður - Glæsilegt einbýli
Fallegt einbýlishús á einstökum útsýnisstað í eftirsóttu hverfi 
í Hafnarfirði. Húsið er  kráð 217 fm skv. FMR. en er töluvert 
stærra þar sem óuppfyllt rými á neðri hæðinni er ekki skráð 
inni í fermetratölu, fjögur svefnherb. Björt stofa og borðstofa 
og fl. Glæsilegt óskert útsýni, seljendur skoða skipti á minni 
eign í Rvk á sv. 101,105 og 107. Verð 74,9 millj. 

 
Norðurbakki 17C íbúð 205 - Hafnarfjörður  
Sérleg falleg íbúð í þessu eftirsótta húsi við Höfnina í Hafnarfirði. 
Íbúðin er 114,6 fermetrar auk stæðis í lokaðri bílageymslu.  Björt og 
rúmgóð stofa og fallegt eldhús, tvennar svalir, þetta falleg eign sem 
vert er að skiða. Verð 35,9 millj. 

 
Gullsmári 11 íbúð 903 – Eldri borgarar
Sérlega falleg 76 fm 3ja herbergja íbúð á 9.hæð í þessu vinsæla 
fjölbýli eldri borgara auk 30 fm. endabílskúr. Vandaðar innréttingar. 
Parket á gólfum. Yfirbyggðar svalir. Glæsilegt útsýni til suðurs og 
vesturs.  Innangengt úr húsinu í þjónustumiðstöð aldaðra.  
Verð 34,8 millj. 

 
Aratún - Garðabær - Einbýli 
Nýkomið í sölu mjög gott einbýli á einni hæð ásamt bílskúr vel 
staðsett  við Aratún 5 í Túnahverfi í Garðabæ. Um er að ræða mjög 
gott einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr samtals 187,2 
fermetrar ásamt ca 25 fermetra garðstofu sem er ekki inn í heildar 
fermetratölu. Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, stofu, 
borðstofu, eldhús, garðstofu, gang, tvö herbergi, hjónaher-
bergi, baðherbergi, þvottahús og bílskúr / íbúð. Verð 55 millj.

 
Suðurholt – Hafnarfjörður  
– Sérhæð m. bílskúr
Glæsileg efri sérhæð 152 fm auk 66 fm tvöföldum bílskúr samtals 
219 fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Þrjú rúmgóð svefnher-
bergi. Glæsilega stofa og eldhús. Verönd í garði, pallar, heitur 
pottur. Glæsilegt útsýni. Verð 44,9 millj.

.  
Draumahæð - Garðabær - Raðhús
Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft endaraðhús með innbyggðum 
bílskúr samtals 160 fm. Vandaðar innréttingar. Parket. Fullbúin góð 
eign. Frábær staðsetning. Hagstæð lán. Verðtilboð. 

 
Burknavellir – Hafnarfjörður  - 3ja 
Falleg þriggja 88,2 herb. íbúð á jarðhæð með palli, 2 svefn-
herb. björt stofa og eldhús, fallegt baðherbergi. Gott aðgengi, 
eigninni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu, Falleg eign,  
Verð  23,9 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.

 
Garðavegur 6  - Hafnarfjörður – Einbýli
Opið hús þriðjudaginn 6.maí milli kl 18 og 19
Nýkomið þetta skemmtilega einbýlishús á tveimur hæðum skráð 
150 fm. Húsinu fylgir bílskúr 20,8 fm sem þarfnast viðgerðar. Húsið 
er talsvert endurnýjað á skemmtilegan hátt. Þrjú góð svefnherbergi 
og opið eldhús. Glæsilegt útsýni. Verð 35 millj. Verið velkomin.

 
Sunnuflöt – Garðabær – Einbýli 
Nýkomið í sölu  einbýli á einni hæð með innbyggðum tvöföldum 
bílskúr samtals um 220 fermetrar vel staðsett við Sunnuflöt 25 
í Garðabæ. Húsið er að mestu í upphaflegu ástandi þarfanast 
lagfæringa við en býður upp á mikla möguleika.Eignin skiptist í 
forstofu, gestasnyrtingu, geymslu, skála, hol, stofu, borðstofu, 
eldhús, þvottahús, búr, gang, 5 herbergi, baðherbergi, bílskúr og 
geymslur. Verð 65 millj.

 
Asparás - Garðabær - Sérinngangur  
- Laus strax
Glæsileg 116 fermetra 3ja herbergja íbúð með sér inngang við 
Asparás 1 í Garðabæ. Eignin er smekklega innréttuð með fallegum 
innréttingum og vönduðum gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu, 
hol, stofu, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu 
og séreignarlóð. Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 38,9 millj. 
Laus við kaupsamning.

 
Norðurbakki 15 - Hafnarfjörður - Glæsileg
Nýkomin glæsileg mjög vandaða 135,3 fermetra íbúð ásamt stæði 
í bílageymslu við Norðurbakka 15 í Hafnarfirði. Eignin er smekklega 
innréttuð með vönduðum innréttingum og gólfefnum. Tvennar svalir 
gott útsýni.Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, 
tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu ásamt hefðbundinni 
sameign. Eign í sérflokki. Verð 43,8 millj

.  
Hliðarbyggð - Garðabær - Raðhús
Mjög gott endaraðhús með innbyggðum bílskúr samtals um 
190 fm. á fjölskylduvænum stað við Hlíðarbyggð 27 í Garðabæ. 
Eignin er góðu ástandi töluvert endurnýjuð og er vel stað-
sett 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  51,9 millj. 

 
Suðurvangur - Hafnarfjörður - 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.
Allar nánari upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri s. 893-2233.

 
Daggarvellir - Hafnarfjörður - 5 herbergja
Hraunhamar fasteignasala kynnir nýtt í  sölu glæsileg 134 fermetra 
efri sér hæð í fjórbýli með sér inngang. Eignin skiptist í forstofu, 
hol, fjögur herbergi, baðherbergi, eldhús, stofu , borðstofu, þvotta-
hús og geymslu. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Stutt í skóla  
og leiksskóla. Vönduð eign sem vert er að skoða. Verð 34,9 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

• Fallegar 3ja og 4ra  herbergja íbúðir lyftuhúsi.
• Fullbúnar án gólfefna
• Baðherbergi og þvottahús flísalagt og fullbúið
• Klætt að utan með álplötum og flísakerfi.
• Mynd-dyrasími. Verönd á 1.hæð. 
• Vandaðar innréttingar frá Trésmiðjunni GKS.
• Tæki frá Gornje. 
• Flestar íbúðir með tvennum svölum.
• Bílgeymsla.
• Stærðir frá 98 fm. -127 fm.

Norðurbakki 1 og  3 í miðbæ Hafnafjarðar

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

• Fallegar 3ja til 4ra herbergja.
• Sér stæði í bílageymslu.
• Lyfta.
• Innréttingar og skápar frá Parka.
• Fallegt útsýni.
• Tvennar svalir í stærri íbúðunum.
• Byggingaraðili er Fjarðarmót.
• Hús klædd að utan með áli.
• Ál-tré gluggar.
• Lítið viðhald.
• Gott aðgengi.
• Aðgangur að 55 fm samkomusal.

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

3
EFTIR

• Hraunhamar fasteignasala 
kynnir í einkasölu glæsilegar  
fullbúnar 94 - 125 fermetra  

• 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir 
með sér inngang ásamt stæði 
í bílageymslu fyrir sérvaldar 
íbúðir. 

• Dalsás 2-6 er vel staðsett 28 
íbúða fjölbýli á frábærum  
útsynisstað í Áslandinu í 
Hafnarfirði. 

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

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar 
með vönduðum innréttingum  
og gólfefnum. 

• Fyrstu íbúðirnar verða 
afhentar í mars 2014. 

• Verð frá 27,3 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



ENGJAÞING 5-7
12 íbúða fjölbýli með 3ja og 4ra herbergja íbúðum  
með sérinngangi af lokuðum svalagangi í 3ja hæða lyftuhúsi.  
Íbúðirnar eru 105 fm - 136 fm að stærð ásamt stórum bílskúrum 32,4 fm - 49,4 fm að stærð.  
Geymslur eru inn af bílskúrum.  Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna í ágúst/sept 2014.       
Verð frá 31,9 m. – 45,9 m.

NÝTT

Í SÖLU

AÐEINS
2 HÚS
EFTIR

BYGGAKUR 2-10, GARÐABÆ
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 5. OG ÞRIÐJUDAG 6. MAÍ KL. 17.00 TIL 18.00  

• Frábær staðsetning.  
• Barnvænt hverfi.  
• Sólríkur suðurgarður með hellulagri verönd. 
• Göngufæri í leikskólann Akrar, Hofsstaðaskóla og Fjölbrautarskólann í Garðabæ. 
• Stutt í verslunarmiðstöðina Smáralind og helstu verslanir  og þjónustu fyrirtækja í Garðabæ, Kópavogi og Hafnarfirði.
• Leik og sparkvöllur í enda götunar.  
• Stutt í stofnæðar.   
• Möguleiki á 4 svefnherberginu. 
• Hús og lóð fullfrágengin að utan með torfi og gróðri og fyrir framan húsin er hellulagt bílaplan með hitalögn. 
• Húsin verða afhent tilbúin til innréttinga í júní 2014 samkvæmt ítarlegri skilalýsingu. 



Austurkór 80 - 82 - 86  

- glæsilegur útsýnisstaður.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 5. MAÍ NK.  
AÐ AUSTURKÓR 80-82 OG 86, FRÁ KL. 18:00 TIL 19:00
Glæsileg 265 fm parhús á einstökum útsýnisstað. Afhendast rúm-
lega tilb. u. tréverk. Loft fullmáluð. Rafmagn verður fullfrágengið, 
tenglar og rofar frágengnir. Öll innfeld halogen ljós frágengin og 
ísett. Til afhendingar strax. Verð 59.5 millj. 
Bárður verður á staðnum, gsm 896-5221. 
Einnig verður til sýnis 160 fm glæsilegt parhús á einni hæð við 
Austurkór 86.

Grófarsmári 15 - Parhús  

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 5. MAÍ NK.  
AÐ GRÓFARSMÁRA 15, FRÁ KL. 18:00 TIL 18:30

Fallegt parhús á tveimur hæðum. Svefnherbergin eru fjögur auk þess 
gott sjónvarpshol og rúmgott vinnuherbergi. Suðurverönd. Stutt í 
alla þjónustu; skóla og leikskóla. Upplýs í síma 891-8660 Vilborg.

Lambastekkur  8, LÍTIÐ EINBÝLI, 

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 5. MAÍ NK.  
AÐ LAMBASTEKK 8, FRÁ KL. 17:00 TIL 17:30

Um er að ræða 104,5 fm. einbýli á einni hæð ásamt 28 fm bílskúr. 
Frábær staðsettning, þrjú til fjögur svefnerbergi, góður garður.  
V. 36,4m. Nánari upplýsingar veitir Ellert 893-4477

Baughús 24 -  góð neðri sérhæð

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 6. MAÍ NK.  
AÐ BAUGHÚSUM 24, FRÁ KL. 18:00 TIL 18:30

Falleg 5 herbergja samtals 169 fm neðri sérhæð, þar af er bílskúr 
21 fm á þessum vinsæla stað í Grafarvoginum.  Garður og nánasta 
umhverfi til fyrirmyndar. Verð 37,9 millj. Uppl. Þórunn s:773-6000

Glæsilegt raðhús í Staðarhverfi Grafarvogs

Í einkasölu glæsilegt 164,1 fm raðhús á frábærum stað í Staðarh-
verfi Grafarvogs, húsið er mikið endurnýjað með glæsilegu eldhúsi 
og baðherbergi, vandaðar innréttingar og gólfefni.   
Í húsinu eru 3- herb.  Glæsilegur garður með sólpöllum fyrir framan 
og aftan.  Verð 48,9 milj, allar upplýsingar um eignina veitir Heiðar 
í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Eiríksgata - Björt og falleg íbúð.

Falleg þriggja herbergja íbúð á efstu hæð, alls 87 fm að stærð. Eld-
hús m. hvítri innréttingu og tengi f. uppþvottavél, nægt skápapláss 
og gott útsýni frá eldhúsglugga, flísar á gólfi.  Tvö svefnherbergi, 
stofa baðherbergi og snyrting.  Sérgeymsla á baklóð.  V. 27,9 millj.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sogsbakki -  Allt innbú fylgir

Stórglæsilegt heilsárshús í Ásgarðslandi Grímsnesi, allt innbú fylgir.  
Grunnflötur hússins með svefnlofti og útigeymslu er rúmlega 120 fm 
og er eignin á 7.900 fermetra eignarlandi.

Tvö svefnherbergi, annað með kojum og hitt með tvíbreiðu hjónarú-
mi og fataskápum.  Tvö baðherbergi, annað með tengi f. þvottavél. 
Stofa og eldhús í stóru opnu rými með góðri lofthæð.   Svefnloft 
rúmar vel tvö tvíbreið rúm. Gott geymslupláss.  V. 34,5 millj.  Uppl. 
Jón Rafn S: 695-5520

Þingvellir - Frábært útsýni.

36 fm bústaður ásamt 12 fm geymslu í landi Nesja.  Húsið stendur 
hátt og nýtur stórfengles útsýnis.  Eignin skiptist í tvær einingar, an-
nars vegar hús með stofu m. útsýnisgluggum, eldhús, svefnherbergi 
m. kojumog lítið svefnloft.  Geymsla til hliðar við húsið þar sem er 
snyritng.  Geymsla einnig undir húsi þar sme hægt væri að koma 
upp sturtu.  Óskað er eftir tilboðum.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Nýbýlavegur 42 - tveggja herb. + bílskúr.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 6. MAÍ NK.  
AÐ NÝBÝLAVEG 42, FRÁ KL. 17:15 TIL 17:45

á glæsilegri tveggja herb. íbúð á 2 hæð ásamt 25 fm góðum bílskúr. 
Íbúðin er að mestu öll nýlega standsett að innan, innréttingar, tæki, 
gólfefni, hurðir, rafmagn og fl. Gólfhiti. Suðursvalir. Verð 23. millj. 
Uppl. veitir Bárður í 896-5221.

Drangakór 1 - parhús í sérfl. m.aukaíbúð.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 5.MAÍ KL 18:00 til 18:30.  
AÐ DRANGAKÓR 1,  

Stórglæsilegt 270 fm parhús m. innb. bílskúr og aukaíb. á neðri hæð 
m. sérinngangi. Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar,  baðherbergi 
með Spa innaf m. heitum potti.  Gólfhiti, verönd í garði og bílaplan 
stimplað. Eign í algerum sérflokki.  Skipti skoðuð á ódýrari.   
Verð 72 m. 
Nánari uppl. veita Bárður í 896-5222 og Þórunn í 773-6000

Austurkór 135 - 141 - fullbúin parhús

Opið hús mánudaginn 5 maí og þriðjudaginn 6 maí   
milli kl. 19.00-19.30. 
Falleg og mjög vel skipulögð 150 mf raðhús á einni hæð við Aus-
turkór 135-141 í Kóp. Húsin skilast fullbúið skv. skilalýsingu. Allar 
Innréttingar eru vandaðar og sérsmíðaðar og tæki vönduð. Eignin 
afhendist án gólfefna, baðherb og þvottahús flísalögð. Innkeyrsla 
er malarborin að framan og baklóð er þökulögð með timburverönd. 
Hús nr. 141 er 240 fm og er á tveimur hæðum, skilast fullbúið án 
gólfefna. Verð á því húsi fullbúnu er kr. 64.9 millj. 
Bárður verður á staðnum s-896-5221.

Sóleyjargata 10-Fallegt einbýli á Akranesi

Afar fallegt einbýli á þremur hæðum með miklum möguleikum fyrir 
atvinnurekstur eða íbúð á jarðhæð. Einstakur garður og sólbaðs-
verönd. Glæsilegar stofur, fjögur svefnherbergi. Verð 39,9 millj.

Uppl. Þórunn s:773-6000

Fallegt 147,5 fm einbýlishús Sundunum

Í einkasölu fallegt 147,5 fm einbýlishús á góðum stað við Efstasund í 
Reykjavík.  Húsnæðið skiptist í 109 fm hæð og 38 fm rými í kjallara, 
þar er eitt herbergi þvottarhús, salerni og geymsla.  Hæðin skiptist 
í tvö herbergi, tvær stofur, rúmgott eldhús, baðherbergi og hol.  
Eldhús og baðherbergi endurnýjað.  Falleg og vel með farinn eign á 
góðum stað í Sundunum.  Verð:44,8 milj, 
uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

2ja herb. 70,6 fm íbúð í þessu eftirsótta húsi 

við Skúlagötu 20.

Í einkasölu falleg og vel skipulögð 2ja herb. 70,6 fm íbúð í þessu eft-
irsótta húsi fyrir 60 ára og eldir við Skúlagötu 20 í Reykjavík.  Fallegt 
eldhús og rúmgóð stofa, yfirbyggðar suður svalir, þvottarhús innaf 
baðherbergi. Húsvörður og stutt í þjónustu eldri borgara við Vitatorg.  
Íbúðin er laus við kaupsamning. Áhv.10 milj ÍLS.  
verð 26,5 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is og sýnir hann eignina.

Fallegt 84,8 fm sumarhús rétt við Álftavatn

Höfum tekið í sölu fallegt 84,8 fm sumarhús við Selmýrarveg rétt við 
Álftavatn í Grímsnes og Grafningshreppi.  Húsið sem er með þremur 
svefnherbergjum er mikið endurnýjað.  Byggt var við það 2007 og á 
sama tíma var það endurnýjað að innan og utan.  Endurnýjað eldhús 
og baðherbergi, 100 fm verönd með heitum potti. Svefnloft að hluta.  
Hitaveita,eignarland og fallegt umhverfi.  Húsið selst með öllum 
sem í því er.  Verð 27,9 milj.  Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Flúðir - Heitur pottur, stór verönd

Vel byggt og notalegt 60fm sumarhús í grennd v. golfvöllinn.  Heitt 
og kalt vatn ásamt rafmagni tengt húsi.  Stutt í alla þá þjónustu sem 
í boði er á Flúðum. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Baðherbergi m. sturtu 
með nuddi og gufu.  Stofa og eldhús í opnu rými, útgengt á verönd. 
Til viðbótar við uppgefna fermetra bætist 6 fm skúr á lóð sem verður 
tengdur við rafmagn.  V. 18,9 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
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Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

www.Valholl.isÁratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð
Opið virka daga frá kl. 9-17

Ingólfur 
Gissurarson 
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali.

Bárður 
Tryggvason 
s: 896-5221 
sölustjóri

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur  
Davíðsson  
Löggiltur 
fasteignasali. 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir  
s: 866-1515
skrifstofustjóri. 

Garðar  
Kjartansson
Sölumaður
S:853-9779

Ólafur Sævarsson
Sölumaður
S: 820-0303

Sigþór 
Bragason 
s: 899-9787
Lögg.fast.Sali.

Jón Rafn 
Valdimarsson 
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

Heiðar  
Friðjónsson 
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali.

Garðar  
Kjartansson
S:853-9779
Sölumaður

Ingólfur 
Gissurarson 
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali.

Bárður 
Tryggvason 
s: 896-5221 
sölustjóri

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur  
Davíðsson Löggil-
tur fasteignasali. 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir  
s: 866-1515
skrifstofustjóri. 

Sigþór 
Bragason 
s: 899-9787
Lögg.fast.Sali.

Jón Rafn 
Valdimarsson 
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

Heiðar  
Friðjónsson 
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali.

Ingólfur 
Gissurarson 
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali

Bárður 
Tryggvason 
s: 896-5221 
sölustjóri

Heiðar  
Friðjónsson 
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur  
Davíðsson  
s: 897-0199 
Lögg.fast.Sali

Jón Rafn 
Valdimarsson 
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 
s: 866-1515
skrifstofustjóri 

Garðar
Kjartansson 
s: 853-9779
sölumaður

Vilborg
Gunnarsdóttir 
s: 891-8660
Lögg.fast.Sali

Þórunn
Pálsdóttir 
s: 773-6000
sölumaður

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

SUMARHÚS

OPIÐ HÚS

60 ára+



         

Hjaltabakki 30 – Endurnýjuð! Reiðvað 1  – Norðlingaholt. Skorradalur – sumahús. Álfaland 5 Rvk. – einbýli m. 2 íbúðum.  Opið hús í dag kl. 17-18. 

Opið hús í dag milli kl. 17:00 og 17:30  
Verið velkomin! 4ra herb. íbúð. 
með rúmgóðum herbergjum. Íbúðin 
hefur verið mikið endurnýjuð, mikið 
skápapláss. Skráð 105,1 fm. Ásett verð 
23,5 millj. Jóhann Friðgeir verður á 
staðnum í dag milli kl.17:00-17:30 

Glæsileg íbúð á 1. hæð í lyftuhúsi.
Íbúðin er 122,7 fm með frábæru útsýni. 
Parket og flísar á gólfum. Vandaðar 
innréttingar. Gott stæði í bílskýli. – Ekki 
missa af þessari! Ásett verð aðeins 
36,9 millj. Allar nánari uppl. og skoðun 
veitir Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038 

Vinalegur 30,4 fm.  sumarbústaður i 
landi Indriðastaða í Skorradal. Stór 
timburverönd er kringum bústaðinn. 
Lóðin er 2.900 fm. eignalóð.  Svæðið 
er gróið með miklu birki. C.a. 50 mín. 
akstur frá Rvk.  Verð kr. 8,9 millj. 
Uppl. veitir Runólfur s. 892 7798. 

Fallegt einbýlishús í Fossvogi með aukaíbúð í kjallara. Húsið skiptist í 197,8 
fm. íbúð á 1. og 2.   hæð og 129,6 fm íbúð i kjallara, ásamt 31,3 fm. bílskúr, alls 
skráð 358,7 fm.    Íbúð í kjallara er með sér inngangi.  Fallegur suður garður 
með verönd og heitum potti.   Verð kr. 99,8 millj. 
Húsið er til sýnis i dag kl. 17-18. 
Sjá myndir á www.hofdi.is   Uppl. veitir Runólfur á Höfða s. 892 7798.  
runolfur@hofdi.is

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Góð eign
gulli betriBrynjar Baldursson

sölufulltrúi
Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Hagaland - 270 Mosfellsbær 

Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 17:00 til 17:30
Einstaklega glæsilegt 233,4 m2 stein-
steypt einbýlishús á þremur hæðum 
með bílskúr við Sólvallagötu 63 í Rey-
kjavík. Húsið hefur fengið gott viðhald 
og verið mikið endurbætt á vandaðan 
hátt á undanförnum árum. Forstofa, hol, 
tvær stofur, borðstofa og eldhús á aðal-

hæð. Hol, stórt hjónaherbergi, tvö barnaherbergi og baðherbergi á efstu hæð. Sér inngangur, 
hol, tvö herbergi, stórt þvottahús, salerni og geymsla á neðstu hæð. V. 100 m.

Sólvallagata 63 - 101 Reykjavík 

Glæsilegt 211,8 m2 einbýlshús á einni 
hæð í byggingu á fallegri jaðarlóð við 
Stórakrika 23 í Mosfellsbæ. Húsið er 
ca. tilbúið til innréttinga í dag og selst 
í núverandi ástandi. Húsið skiptist í 
forstofu, stofu, eldhús, sér þvottahús, 
svefnherbergisgang með fjórum svefn- 
herbergjum, stóru baðherberi, gesta-
salerni, stóru þvottahúsi og rúmgóðum 
bílskúr með geymslu. V. 49,5 m.

Stórikriki 23 - 270 Mosfellsbær  

Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð 
ásamt bílskúr samtals 110,2 m2 við 
Sæviðarsund 27 í Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í tvö svefnherbergi, forsto-
fuhol, baðherbergi, eldhús, stofu og 
borðstofu. Stórar L-laga svalir í suð-
vestur. V. 29,9 m.

Rúmgóð 108,3 m2 4ra herbergja íbúð á 
efstu hæð í 4ra hæða fjölbýlishúsi við 
Hjallabraut 39 í Hafnarfirði. Íbúðin skip-
tist í þrjú svefnherbergi, baðherbergi, 
þvottahús, geymslu, eldhús, sjónvarp-
shol, stofu og borðstofu. Suðursvalir 
með fallegu útsýni. V. 22,9 m.

Sæviðarsund 27 - 104 Reykjavík  

Hjallabraut 39 - 220 Hafnarfjörður  Fallegt og vel skipulagt 213,8 m2 
einbýlishús með innbyggðum bílskúr 
við Dalatanga 1 í Mosfellsbæ.  
Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, 
tvær rúmgóðar stofur, tvö baðher-
bergi, eldhús, þvottahús og bílskúr. 
Steypt bílaplan með snjóbræðslu og 
gróinn garður með timburverönd í 
suðvestur. V. 48,9 m.

Dalatangi 1 - 270 Mosfellsbær 

Fagraþing 2 - 203 Kópavogur  

 
Fallegt 348,6 m2 einbýlishús á tveimur 
hæðum í byggingu við Fagraþing 2 í Kópa-
vogi. Eignin er uþb. fokheld og er seld í því 
ástandi sem hún er í. V. 59,0 m.

Norðurnes 43 - Kjós  

 
53,2 m2 sumarbústað á gróinni 5270 m2 
eignarlóð við Norðurnes í Kjós. Sumar-
bústaðurinn skiptist í forstofu, svefnherber-
gi, baðherbergi með sturtu, eldhús og stofu. 
Svefnloft er yfir bústaðnum.  Timburverönd 
er við bústaðinn og fallegt útsýni. V. 9,5 m.

Stakkhamrar 27 -112 Reykjavík 

 
Fallegt og vel skipulagt 167,3 m2 einbýlishús 
með innbyggðum bílskúr við Stakkhamra 27 í 
Grafarvogi. Hellulagt bílaplan og garður með 
timburverönd í suðvestur. Eignin skiptist í 3-4 
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvot-
tahús, eldhús, stofu, borðstofu og bílskúr 
með góðu geymslulofti. V. 49,9 m.

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Stórt og glæsilegt 361,2 m2 einbýlishús á 2 hæðum með aukaíbúð og tvöföldum bílskúr við 
Hagaland 7 í Mosfellsbæ.  Húsið stendur innst í litlum botnalanga á fallegum stað.  
Fallegt útsýni. Gott skipulag. Fallegar innréttingar. V. 78,5 m.

OPIÐ HÚS



BREMSUKLOSSARRÚÐUÞURRKUR

PERUR

RAFGEYMAR

Sláðu tvær flugur í einu höggu og láttu okkur smyrja 
bílinn um leið og þú skiptir yfir á sumardekkin.  Smelltu 
þér á tvennutilboð og þú færð 20% afslátt af vinnu við 
bæði umfelgun og smur. Þú getur gert góð kaup strax í 
dag!

Bjóðum fjölda tegunda af sumar og heilsársdekkjum 
fyrir fólksbíla á frábæru tilboðsverði.

Bjóðum fjölda tegunda af sumar og heilsársdekkjum fyrir 
jeppa á frábæru tilboðsverði.
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Í SÉRFLOKKI !
M-Benz S 350 (056) (NEW) 03/2006 
ek 93 þ.km , 3.5 V6 273 HÖ glæsilegt 
eintak, hlaðinn búnaði , leður 19” 
felgur ofl verð 6.9 míl ákv 4,3 mil

METAN / BENSIN !
Chevrolet Cruize LTZ Bensin /Metan 
02/2011 ek 54 þ.km sjálfskiptur 
krókur , 17” felgur ofl verð aðeins 
1990 þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

NÝTT SOMERSET
 ÚTSALA, Somerset Evolution E2, 
Sólarsella, Truma, Ísskápur, WC, heitt 
vatn ofl, Stórglæsilegt 12 feta Off 
Road fellihýsi, ATH 1 stk í boði, nýja 
útgáfan af Coleman, Verð aðeins 
3.190.000kr, Er í salnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

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

TOYOTA Auris 1.4 sol dísel. 
Árgerð 2008, ekinn 110 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.190.000. 
Rnr.160705.

MERCEDES BENZ Ml 320 cdi. 
Árgerð 2007, ekinn 120 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.490.000. 
Rnr.210352.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

KIA Sorento ex luxury 7 manna nýr 
bíll. Árgerð 2014, ekinn 500 KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.790.000. 
Rnr.160981. Nýr bíll. 7 ára 

verksmiðjuábyrgð.

CHEVROLET Captiva 7 sæta með 
leðri. Árgerð 2010, ekinn 58 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.290.000. 
Rnr.990720.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

TOYOTA Corolla. Árgerð 2003, ekinn 
242 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
580.000. Rnr.110991.möguleiki á 
100% visa raðgreiðslum

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 260 

Reykjanesbæ
Sími: 420 3040
www.heklarnb.is

LAND ROVER FREELANDER DIESEL 
10/2007, ekinn 224 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 1.990.000. TILBOÐ 
1.290.000 Raðnr.251979 á www.BILO.
is - Er á staðnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar til sölu

KAUPUM ALLA BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur upplýsingar í gegnum 
www.seldur.is og við sendum þér 
staðgreiðslutilboð.

Saab 9-5 árg. 2006 ekinn 103.000 km 
í topp standi verð 1.200.000.- Uppl. í 
s. 8971763

Volvo V-70 árg. 1997 ekinn 310.000.- 
góður 7 manna bíll verð 370.000 Uppl. 
í s. 8971763

Wv póló árg. 04 fimm dyra vél 1,4 ek. 
97þús. Beinssk. krókur, ný tímareim, 
nýsk. heilsársdekk, topp bíll. Verð 
550þús gsm 8682352

Yaris árg ‚03 Ek. 167 þ. Beinsk. Ný 
kúpling, nýsmurður og nýskoðaður 
2015 án athugas. stgr verð 579.000 kr. 
Uppl. s. 8955512.

Strandveiðibátur-Skagstrendingur m/
öllu. 2 rúllur fylgja (12v/24v/) verð 2 
millj. S: 6183074

Góður og nýlegur bíll, á góðu 
verði. Suzuki Swift Sport árg 2010, 
ek: 39.000, listaverð á bílnum er 
2.150.000 Tilboð 1.790.000. Gsm: 
772-9037

 250-499 þús.

GÓÐUR RAV4 - TILBOÐ 380 
ÞÚS

TOYOTA RAV4 árg 96 ek 180 þús, 
beinskiptur,4X4 ný tímareim, vel með 
farinn bíll á sett verð 490 þús TILBOÐ 
380 ÞÚS möguleiki á 100% visa s.841 
8955

POLO 2005 - TILBOÐ 480 
ÞÚS VISA

VW POLO 1,2 árg 2005 ek.153 þús, 
beinskiptur, 5 dyra, ný skoðaur 15, 
góð dekk,tímakeðja, eyðir mjög litlu 
ásett verð 760 þús TILBOÐ 480 ÞÚS 
möguleiki á 100% visa/euro s.841 
8955

www.islandus.is  —  facebook.com/islandusbilar  —  Sími: 552 2000 

Sparaðu 2 milljónir!  - 100% ármögnun og Íslensk ábyrgð í boði.  

www islandus is facebook com/islandusbilar Sími: 552 2000

Lá u bensínsparnaðinn borga bílinn! 
Ra íllinn Ókeypis 

Lægsta verð frá Evrópu & USA 

Ra íll er um 90% ódýrari í rekstri en bensín 
eða díselbíll. Sumir viðskiptavina islandus.is 
spara svo mikið að þegar upp er staðið kostar 
ra íllinn ekkert. Sparnaður stendur að fullu 
undir a orgunum. 

Sparaðu 2 milljónir!  - 100% ármögnun og Íslensk ábyrgð í boði.  

Eigum Citroen Berlingo 
ra íl l afgreiðslu 

strax. Kíktu á hann við 
Tékkland Holtagörðum. 

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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FORESTER 4X4 - TILBOÐ 390 
ÞÚS

 SUBARU FORESTER 4X4 2001 ek 145 
þús m. sjálfskiptur, ný skoðaður 15, 
dráttarkrokur, heilsársdekk, ásett verð 
590 þús TILBOÐ 390 ÞÚS möguleiki á 
100% visalani s.841 8955

 500-999 þús.

SJÁLFSKIPTUR-100% 
VÍSALÁN !

NISSAN PRIMERA ACENTA 2004 
ek.151 þús, sjálfskiptur, ný skoðaður 
15, bakkmyndavél, magazine, ofl. mjög 
góður akstursbíll, ásett verð 950 þús 
TILBOÐ 690 ÞÚS möguleiki á 100% 
visaláni s.841 8955

 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.

 Húsbílar

 Fjórhjól

Polaris Sportman 800 ek 3 þús 
götuskráð tveggja manna ný dekk og 
felgur topp hjól. Verð 1650 þús gsm 
8682352

 Fellihýsi

 Vinnuvélar

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

 Bílaþjónusta

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða 
- vélsópun - skilti www.verktak.is S: 
5514000

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Varahlutir

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra og 
nýja varahluta í margar gerðir bíla. 
Tökum einnig að okkur viðgerðir. 
Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma 
5675040-7785040

EIGUM VARAHLUTI Í ÞESSA. 
 KAUPUM BÍLA Í NIÐURRIF.

Nissan 
,Ford,Skoda,Subaru,Toyota,Mitsubishi, 
Opel. Hyundai Accent-Trajet,Dodge 
Caravan,Peugeot. Kia, Renault, Volvo 
S40-S70,Mazda 323. Bílar&Partar 421-
7979 bilarogpartar.is

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

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

 Viðgerðir

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, 
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo. 
Renni diska og skálar. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

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

TOPPÞRIF EHF. S. 778 0330
Ræstingar og þrif fyrir fyrirtæki 
og húsfélög. Gerum verðtilboð. 
toppthrif@toppthrif.is

 Garðyrkja

ÓDÝR GARÐÞJÓNUSTA
Fáðu verðtilboð í garðklippingar eða 
garðsláttinn fyrir sumarið. Engi ehf 
Sími: 615-1605.

Get bætt við mig verkefnum í 
trjáklippingum. S. 698 1215 Halldór 
garðyrkjum.

 Bókhald

SKATTFRAMTAL 2014
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 fob@fob.is

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

 Málarar

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta. Frí 
verkskoðun og tilboð. s.8919890 
malarar@simnet.is

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

Brekkuhvarf 9 
203 Kópavogur

GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS 

Bókið skoðun.
Einstaklega glæsilegt einbýlishús á hornlóð innarlega í götu, 
fallegt útsýni yfir Elliðavatn og fjallahringinn. Húsið er vandað 
að utan sem innan, stór verönd með heitum potti er við húsið, 
stéttar og plan eru munstursteypt og lóð að mestu tyrfð, 
möguleiki er á auka íbúð í kjallara og heimild 
til að byggja hesthús á lóðinni. 

Uppl. Þóra, gsm: 822 2225

Einbýlishús Stærð: 482,4 fm Bílskúr Verð: 121.900.000 

Þóra
Lögg. fasteignasali 

822 2225

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hrísmóar 1
210 Garðabær

TIL LEIGU

ÍBÚÐIN ER TIL SÝNIS mánud. 5. maí kl.17:30-18:00
3ja herb. íbúð á 9.hæð með tvö góð svefnherb., tvennar 
svalir, mikið útsýni, bjart og gott aðalrými og góðri 
geymslu í sameign.

Er laus strax. Langtímaleiga.

Allar nánari upplýsingar Sigurður lgfs., 
netfang: sigurdur@fasttorg.is

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Hnoðravellir  
29 og 31

Í dag á milli kl 17-18 verða til sýnis tvö raðhús 
við Hnoðravelli 29 og 31 í Hafnarfirði.

Hnoðravellir 29 er fullbúið 140,6 fm hús með 38 
fm bílskúr eða samtals 178,6 fm.  Húsið skiptist 
í flísalagða forstofu, rúmgóða flísalagða stofu, 
eldhús með fallegri innréttingu og góðum 
tækjum, 3 svefnherb. með skápum, baðher-
bergi með baðkari, sturtuklefa og innréttingu 
og þvottaherb.  Rúmgóður bílskúr með flísum á 
gólfi og 23 fm millilofti.   Verð : 44 m.

Hnoðravellir 31. Fullbúið án innréttinga og 
gólfefna.  Húsið er 152 fm og bílskúr 50,6 fm 
með millilofti.  Í húsinu eru 5 herb. , eldhús 
sem er opið í  rúmgóða  stofu,  2 baðherbergi, 
þvottaherb og bílskúr með rúmlega rúmgóðu 

miillilofti.  Hiti er kominn í gólf, rafmagn frágengið, vatnslagnir komnar og veggir sparslaðir og málaðir.  
Áhv. 23,7 m. Verð 44,4 m. Upplýsingar veitir Brynjar s: 698-6919

OPIÐ HÚS

Halldór Már Sverrisson
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

898 5599
halldor@atvinnueign.is

Atvinnueign kynnir til leigu/sölu: 95,7 fm veitingarhúsnæði / pizzastaður á 
jarðhæð við Langarima 21-23 í Grafarvogi. Húsnæði er með flest öllum tækjum og 
tólum til að hefja rekstur á skyndibitastað á þessum stóra- og rótgróna markaðs-
svæði. Í húsnæðinu hefur verið rekinn pizzastaður til margra ára. Húsnæðið er 
laust strax. 

Atvinnueign ehf- Síðumúla 13, 108 Rvk. - sími: 577 5500 - www.atvinnueign.is

Langirimi 21- 23

Fasteignasala og leigumiðlun 

Gott viðskiptatækifæri

fasteignir

Save the Children á Íslandi

MÁNUDAGUR  5. maí 2014 17



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 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.

 Tölvur

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

 Spádómar

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

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 Önnur þjónusta

Ertu að framkvæma og vantar þig 
gáma, vinnuskúra eða salerni? Nánari 
upplýsingar fást í síma 5775757 eða 
með því að send tölvupóst á gamur@
gamur.is

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

STUBBASTANDAR - 
STUBBAHÓLKAR

Bæði frístandandi og á vegg S:842-
2535

 Óskast keypt

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 ( við 
Austurvöll ), Verið velkomin

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.

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.

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSBYGGINGA.
 SJÁ NÁNAR Á: 
 WWW.VIDUR.IS

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

 Verslun

WE-VIBE II, III OG IV
Bætir kynlífið og konur fá miklu 
meira út úr samförum með WE-VIBE 
Vinsælasta unaðstæki í heiminum 
meðal para mörg ár í röð. Sendum 
um allt land Millifærsla - greiðslukort - 
netgíró www.hush.is

HEILSA
 Heilsuvörur

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

NORSKA - ICELANDIC - 
STUNDASKRÁ:

NORSKA I & II - NORSKA f. 
heilbrigðisgeira, ENSKA f. Fullorðna 
og f. BÖRN. ICELANDIC - ÍSLENSKA 
f. útlendinga. Byrja/Starting: 5/5, 
2/6, 30/6: Morgna/Síðdegi/Kvölds. 
Mornings / Afternoons / Evenings. 
4 vikur/5 x í viku- 4 weeks/5 days a 
week. Aukatímar: STÆ,TÖL, 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

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

TIL LEIGU VERSLUNAR 
EÐA ÞJÓNUSTUHÚSNÆÐI 

MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Nýbýlavegi 8 (gamla 
Toyota húsinu) Til leigu 

60 - 600 fm verslunar eða 
þjónustuhúsnæði hentar vel 

fyrir verslanir, veitingastarfsemi, 
hárgreiðslustofur og fleira, einnig 

160- 400 fm húsnæði með allt 
að 4 metra lofthæð sem hentar 
undir léttan iðnað, lagerrými, 
heildsölur, verslanir o.fl greið 

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

s. 661-7000

Einstaklingsherb. til leigu með 
húsgögnum & eldhúsaðgangur með 
öllum áhöldum. Rúmföt skaffað og 
þvottur á rúmfötum. Internet og 
ljósleiðari. Leigist reglusömum & 
skilvísum. Einn mán trygging. Laust 
strax. Uppl. í s. 557 2183

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

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

HÁRSNYRTIR ÓSKAST.
Vegna breytinga er stóll til leigu 

hjá okkur. Sparta Rakara og 
hárgreiðslustofa Laugarásvegi 1.
Uppl. gefur Særún í s. 896 3963

Byggingaverktaki óskar eftir smiðum 
eða mönnum vönum í móta og 
viðhaldsvinnu. Uppl. 894 4646

TILKYNNINGAR
 Fundir

NÍUNDI FÉLAGSFUNDUR 
VETRARINS VERÐUR 
HALDINN Á HÓTEL 

NATURA (LOFTLEIÐUM) KL. 
20:00 Í KVÖLD.

Á dagskrá verða 
m.a.innanfélagsmál, Kynning 
á nýjum íslenskum jeppa ( Ari 
Arnórsson), Hvað eigum við 
að gera í fjarskiptamálum? - 

fyrirlestur frá Fjarskiptanefnd, 
önnur mál Félagsmenn eru 

hvattir til að mæta og kynna sér 
starfið framundan.

Stjórn 4x4

 Einkamál

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

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

til sölu
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Stórtónleikar 
í Eldborg Hörpu 
12.september 2014 
kl. 21.00

Efnisskrá inniber meðal annars:

Hallgrímur kvað? - eftir Karl J. Sighvatsson 
o.fl . í nýrri útsetningu Viktors Orra Árnasonar 
fyrir kammersveit og rafmagnaða hrynsveit

Pílagrímakórinn eftir Wagner, Blómið eftir 
Karl J. Sighvatsson, Atómstöðin eftir 
Karl J. Sighvatsson

Miðasala hefst fi mmtudaginn 8.maí  
kl. 10:00 á midi.is og harpa.is

Allur ágóði af tónleikunum rennur til 
Minningarsjóðs Karls J. Sighvatssonar 
sem styrkir ungt tónlistarfólk til náms.

Fjölmörg af stærstu nöfnum íslenskrar 
tónlistar sameinast í minningu um 
orgelmeistarann  Karl J. Sighvatsson 

FLOWERS
MANNAKORN 
HJALTALÍN 
APPARAT ORGAN KVARTETT 
MEGAS 
MUGISON 
ÓLAFUR ARNALDS
GUNNAR ÞÓRÐARSON

Styrktaraðilar 
Karlsvöku:
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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.

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

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

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

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

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

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

Hm! Þannig 
að þú sérð 
lengra en 

nefið þitt?

Jú! Svo 
sannarlega! Bara að 

athuga!

Ég er 
þreytt.

Vitið þið af hverju? Ég er búin 

að vera á fullu í allan dag. Ég 

byrjaði á því að búa til morgunmat, 

síðan fann Solla ekki skóna sína, 

Lóa hellti yfir mig djús og kúkaði 

hressilega í bleyjuna.

Ég er 

þreyttur

ZZZZ

Vinsam-
legast 

þurrkið af 
fætinum.

Sjóræning jakráin

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

„Stundum sér hjartað það sem augað sér ekki.“
H. Jackson Brown, Jr.

LÁRÉTT
2. sæti, 6. stefna, 8. flík, 9. lúsaegg, 11. 
svörð, 12. þvílíkt, 14. rabb, 16. átt, 17. 
fiskur, 18. ósigur, 20. átt, 21. eyja.

LÓÐRÉTT
1. áfengisblanda, 3. hvort, 4. alls, 5. 
hlóðir, 7. andsvar, 10. tæfa, 13. knæpa, 
15. rekald, 16. stykki, 19. bókstafur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. sess, 6. út, 8. fat, 9. nit, 
11. mó, 12. slíkt, 14. skraf, 16. sv, 17. 
áll, 18. tap, 20. sa, 21. krít. 

LÓÐRÉTT: 1. púns, 3. ef, 4. samtals, 
5. stó, 7. tilsvar, 10. tík, 13. krá, 15. 
flak, 16. stk, 19. pí.

Kjartan Maack (2.121) hafði svart 
gegn Jóhanni Helga Sigurðssyni 
(2.121) í annarri umferð Wow air 
Vormóts TR.
Svartur á leik:

31. … Bc1! Afar laglegt línurof. Hvítur 
verður mát ef hann drepur á c1 
hvort sem er með biskupi eða hróki. 
Biskupinn á f4 er því fallinn og hvítur 
gafst upp. Jón Kristinn Þorgeirsson 
og Vignir Vatnar Stefánsson urðu um 
helgina Íslandsmeistarar í skólaskák.
www.skak.is:  Fimmta umferð Wow 
air-mótsins.



VORÚTSALA
ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR

FULLT VERÐ 449.990

TILBOÐ 299.990
AFSL. 150.000

FULLT VERÐ 129.990

TILBOÐ 69.990
AFSL. 60.000

STOFNAÐ 1971 RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • www.sm.is ALLAR GERÐIR

MINNISKORT

FULLT VERÐ 249.990

TILBOÐ 199.990
AFSL. 50.000

42“ 3D SNJALLSJÓNVARP

FULLT VERÐ 139.990

TILBOÐ 99.990
AFSL. 40.000

FULLT VERÐ 169.990

TILBOÐ 129.990
AFSL. 40.000

FULLT VERÐ 499.990

TILBOÐ 349.990
AFSL. 150.000

42“ FULL HD LED SJÓNVARP 60“ LED SJÓNVARP

46“ FULL HD LED SJÓNVARP 32“ FULL HD LED SJÓNVARP 55“ ULTRA HD SJÓNVARP

SJÁIÐ ÖLL TILBOÐIN Á SM.ISOPIÐ VIRKA DAGA 9-18 OG LAUGARDAGA 11-16

MYNDAVÉLAR MEÐ ALLT AÐ 55% AFSLÆTTI
Nikon – Olympus – Panasonic

HEYRNARTÓL MEÐ ALLT AÐ 44% AFSLÆTTI
Philips – JVC – TDK – JBL – AKG

BLUETOOTH HÁTALARAR OG VÖGGUR MEÐ ALLT AÐ 48% AFSLÆTTI
TDK – JBL  – Yamaha – harman kardon



Gagnvegir
Ársfundur Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum verður haldinn 7. maí 2014 
á Hótel Sögu, Kötlusal, kl. 8.15–10. Í Hávamálum er sagt að til góðs vinar liggi gagnvegir. 
Á fundinum verður fjallað um fjölbreytt samstarf stofnunarinnar við aðila um allt land, 
menningarráð, héraðsskjalasöfn, minjasöfn, menningarstofnanir, fræðasetur, háskóla og 
grunnskóla, svo að fátt eitt sé talið. Sagt verður frá örsýningum á handritum á afmælisári 
Árna Magnússonar, safnkennslu í grunnskólum utan höfuðborgarsvæðisins, ljóðagrunninum 
Braga sem sameinar ljóðasöfn frá ýmsum stöðum á landinu, breytilegu málfari, örnefnum 
og fornleifum, og heimsóknum stúdenta frá Vesturheimi.

Skráning á www.árnastofnun.is fram að hádegi 6. maí 2014

Þorsteinn Pálsson, formaður stjórnar
Ávarp

Guðrún Nordal, prófessor og forstöðumaður
Starfsemi stofnunarinnar árið 2013

Lýður Pálsson
Handritin alla leið heim á Eyrarbakka

Svanhildur María Gunnarsdóttir
Farkennsla á 21. öld

Ástrós Signýjardóttir
Snorraverkefnið - íslenska er okkar mál

Birna Lárusdóttir
Að flétta saman þræði: örnefni og fornleifar

Bjarki Karlsson
Gáttir allar

Ari Páll Kristinsson
Byggðarlag og orðalag

Illugi Gunnarsson, mennta- og 
menningarmálaráðherra
Ávarp

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

Auglýsing um breytingar á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Laugarrás, reitur 1.381
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi reits 1.381, 
Laugarás. Í breytingunni felst breyting á afmörkun 
deiliskipulagsins og aukning á byggingarmagni 
lóðarinnar nr. 6 við Austurbrún. Heimilt verði að 
byggja eitt hús með sex íbúðum sem sambýli fyrir 
fatlaða.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Aðalstræti 6
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Grjótaþorps 
vegna lóðarinnar nr. 6 við Aðalstræti. Í breytingunni 
felst að byggingareitur efstu hæðar verður breytt, 
hæðin inndregin, mest á austurhlið. Þakbrúnir 
vesturhliða og suðurhliða hækka og inndregnar 
svalir staðsettar á suðvesturhorni þakhæðar 
bakhúss.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Friggjarbrunnur 42-44, 
Skyggnisbraut 14-18
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar nr. 
42-44 við Friggjarbrunn og 14-18 við Skyggnisbraut. 
Í breytingunni felst fjölgun íbúða, hækkun húss 
við Skyggnisbraut um eina hæð, fjölgun stæða 
í bílakjallara og fallið frá ákvæði um verslun og 
þjónustuhúsnæði á jarðhæð við Skyggnisbraut.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í þjónustuveri Reykjavíkur-
borgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 
8:20 – 16:15 frá 5. maí 2014 til og með 16. júní 
2014. Einnig má sjá tillögurnar á vefsíðunni, www.
reykjavik.is, skipulag í kynningu Eru þeir sem telja 
sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér 
tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við 
tillögurnar skal skila skriflega til  skipulagsfulltrúa 
eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 
16. júní 2014. Vinsamlegast notið uppgefið netfang 
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 5. maí 2014
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Rósalind Gísladóttir mezzósópr-
an kemur fram á hádegistónleik-
um í Hafnarborg ásamt Antoníu 
Hevesi píanóleikara klukkan 12. 
Yfirskrift tónleikanna er Ástir og 
óvissa og á efnisskránni eru aríur 
eftir Bizet, Mascagni og Verdi.

Tónleikarnir hefjast klukk-
an 12 og standa yfir í um hálfa 
klukkustund, þeir eru öllum 
opnir á meðan húsrúm leyfir. 
Húsið er opnað klukkan 11.30.

Antonía Hevesi píanóleikari 
hefur frá upphafi verið list-
rænn stjórnandi hádegistónleika 
í Hafnarborg og valið með sér 
marga af fremstu söngvurum 
landsins. Hádegistónleikar eru 
haldnir fyrsta þriðjudag í mánuði.

Ástir og óvissa 
í Hafnarborg

MEZZÓSÓPRAN  Rósalind Gísladóttir 
kemur fram í Hafnarborg í hádeginu á 
morgun.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Útgáfufélagið Meðgönguljóð 
og sögubloggið Smjörfjall 
sögunnar standa fyrir pall-
borðsumræðum um sagn-
fræði og skáldskap á Loft 
Hosteli við Austurstræti á 
miðvikudagskvöldið klukk-
an 20. Þátttakendur eru rit-
höfundarnir Hallgrímur 
Helgason, Sigrún Pálsdóttir 
og Sjón en auk þeirra tekur Sigrún 
Alba Sigurðardóttir, menningar-
fræðingur og lektor við Listaháskóla 
Íslands, þátt í umræðunum. Kári 
Tulinius, rithöfundur, og Kristín 
Svava Tómasdóttir, sagnfræðingur 
og ljóðskáld, áttu frumkvæðið að 
viðburðinum og stýra umræðum, 
hvaðan kom þeim þessi hugmynd?

„Baksagan er einfaldlega sú að 
við Kristín Svava fórum á pall-
borðsumræður um heimspeki og 

bókmenntir í fyrra og datt 
þá í hug að gaman væri að 
efna til svipaðrar umræðu 
um skáldskap og sagn-
fræði,“ segir Kári. „Við 
höfðum þetta bak við eyrað 
og byrjuðum svo að vinna í 
því að gera þetta að veru-
leika núna í mars.“

Rithöfundarnir þrír, Hall-
grímur, Sigrún og Sjón, hafa öll leit-
að fanga í sagnfræðinni í verkum 
sínum en hvert er hlutverk Sigrúnar 
Ölbu í umræðunum? „Hún var bæði 
í sagnfræði og bókmenntafræði 
áður en hún fór í menningarfræðina 
og hefur skrifað nokkrar bækur um 
sagnfræðileg efni, þannig að hún er 
þarna sem fulltrúi sagnfræðinnar. 
Sömuleiðis eru bækur Sigrúnar 
Pálsdóttur sagnfræði en ekki skáld-
skapur, svo allt þetta fólk er á rófinu 

frá því að vera hreinræktaðir rithöf-
undar yfir í það að vera hreinrækt-
aðir sagnfræðingar, ef hægt er að 
vera það. Þetta blandast nefnilega 
töluvert saman hjá þeim öllum,“ 
segir Kári. „Það eru þau mörk, hvar 
á að draga þau og hvað rithöfundar 
og sagnfræðingar geta lært hverjir 
af öðrum sem verður útgangspunkt-
ur umræðnanna.“

Dagskráin skiptist í tvennt. Í fyrri 
hlutanum verður umfjöllunarefn-
ið Sagnfræðin í skáldskapnum en í 
seinni hlutanum Skáldskapurinn í 
sagnfræðinni. Þau Kári og Kristín 
Svava flytja hvort um sig stutt inn-
gangserindi áður en umræður hefj-
ast. „Ef við förum ekki allsvakalega 
fram úr tímamörkum verður svo 
vonandi tími fyrir spurningar úr sal 
að pallborðsumræðunum loknum,“ 
segir Kári.    fridrikab@frettabladid.is

Ræða tengsl sagn-
fræði og skáldskapar
Þrír rithöfundar og menningarfræðingur ræða sagnfræði í skáldskap og skáld-
skap í sagnfræði í pallborðsumræðum á Loft  Hosteli á miðvikudagskvöldið.

SAGNFRÆÐILEGUR SKÁLDSKAPUR  Hvar liggja mörkin milli skáldskapar og sagnfræði og hvað geta rithöfundar og sagn-
fræðingar lært hverjir af öðrum? Um það ætla spekingar að spjalla á Loft Hosteli.  MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

KÁRI TULINIUS

MENNING
5. maí 2014  MÁNUDAGUR
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Borgarleikhús-
ið hefur ráðið 
Hrafnhildi 
Hagalín Guð-
mundsdóttur og 
Hlyn Pál Pálsson 
sem nýja leik-
listarráðunauta. 

Hrafnhildur 
mun einbeita 
sér að ráð-
gjöf við leik-
ritun og þróun nýrra leikverka 
auk annarra verkefna er varða 
nýsköpun, þýðingar og leikgerð-
ir. Hrafnhildur er, samkvæmt 
fréttatilkynningu frá Borgar-
leikhúsinu, ráðin inn með það 
að markmiði að hlúa betur að 
íslenskum leikskáldum sem 
starfa í og fyrir Borgarleikhús-
ið, veita ráðgjöf við leikritun og 
önnur verkefni er varða nýsköp-
un, þýðingar og leikgerðir. 
Hlynur mun sitja í verkefnavals-
nefnd, starfa sem dramatúrg og 
sinna verkefnastjórn á ýmsum 
viðburðum.    - fsb

Nýir leiklistar-
ráðunautar

Réttindastofa 
Bjarts var að 
handsala samn-
ing um að Góði 
elskhuginn eftir 
Steinunni Sig-
urðardóttir komi 
út á arabísku,“ 
segir Guðrún 
Vilmundardóttir 
útgáfustjóri, sem 
stödd er á bóka-
messunni í Abu Dhabi.

„Góði elskhuginn kom út í 
Hollandi fyrr í ár, hjá frábæru 
forlagi sem heitir De Geus og 
þetta hollenska forlag ætlar inn 
á enska markaðinn, og ætlar að 
gefa Góða elskhugann út á ensku 
í byrjun næsta árs,“ heldur Guð-
rún áfram. „Því er enska þýðing-
in til og við sýrlenski útgefandinn 
handsöluðum þetta, en hann er, 
eðli málsins samkvæmt, að fara 
að flytja höfuðstöðvar útgáfunn-
ar frá Sýrlandi.“

Góði elskhuginn kom út á 
íslensku árið 2009 og vakti mikla 
hrifningu gagnrýnenda og les-
enda.   - fsb

Góði elskhug-
inn á arabísku

Dagskrá RIFF – Alþjóðlegrar 
kvikmyndahátíðar í Reykjavík, 
fer að hluta fram í menningarhús-
um Kópavogsbæjar í haust. Sam-
komulag um samstarf Listhúss 
Kópavogsbæjar, lista- og menn-
ingarráðs og RIFF var undirritað 
í Kópavogi í dag. Framlag lista- 
og menningarsjóðs til hátíðarinn-
ar nemur 3,5 milljónum króna. 
Þetta kemur fram á vef RIFF.
Kvikmyndir fyrir börn verða 
sýndar í Bókasafni Kópavogs, 
auk þess sem viðburðir tengdir 
kvikmyndum verða á fleiri stöð-
um á torfunni, meðal annars í 
Salnum og Tónlistarhúsi Kópa-
vogs. Þá verða í boði námskeið í 
kvikmyndagerð fyrir ungt fólk. 
Dagskráin í Kópavogi er unnin 
í góðu samstarfi forsvarsmanna 
RIFF, lista- og menningarráðs og 
forstöðumanna menningarhúsa 
bæjarins. Dagskráin verður aug-
lýst nánar er nær dregur.

Hluti RIFF 
í Kópavogi

SALURINN  Kvikmyndasýningar verða 
meðal annars í Salnum í Kópavogi.

STEINUNN 
SIGURÐAR-
DÓTTIR

HRAFNHILDUR 
HAGALÍN

Caput  |  Þóra Einarsdóttir  |  Geoffrey Douglas Madge

Pringipessa Orchestra  |  Örn Árnason kynnir

Þér er boðið á 

tónleika!
Í tilefni af Evrópudeginum 2014 stendur Evrópustofa fyrir

GRÍSKRI TÓNAGLEÐI
í Eldborgarsal Hörpu, föstudaginn 9. maí kl. 20:00

Caput flytur verk eftir Nikos 
Skalkottas og grísk þjóðlög í 

útsetningu Maurice Ravel. Hinn 
heimsþekkti ástralski píanóleikari, 

Geoffrey Douglas Madge kemur 
fram með Caput ásamt hinni 

ástsælu sópransöngkonu 
Þóru Einarsdóttur.

Eftir hlé stígur gríska hljómsveitin 
Pringipessa Orchestra á svið og 
leikur lög eftir þjóðlagaskáldið 
Vasílis Tsitsánis sem almennt er 
talinn eiga mestan þátt í þróun 
grískrar tónlistarhefðar sem 
kallast rebétiko.

Aðgangur á tónleikana er ókeypis 
og hægt er að tryggja sér miða hjá miðasölu Hörpu.

Rebétiko í Reykjavík
Skalkottas & Ravel

Nánari upplýsingar á evropustofa.is

Leikfélag Sólheima sýnir leikverk-
ið Lorca og skóarakonuna í Þjóð-
leikhúsinu annað kvöld klukkan 
19.30. Leikgerðin er unnin í sam-
starfi við AFANIAS-leikhópinn frá 
Madrid. Í verkinu túlka leikendur 
stemningu frá Spáni og byggja á 
verki eftir Federico García Lorca í 
leikgerð og leikstjórn Eddu Björg-
vinsdóttur. Leikhópurinn AFANI-
AS túlkar stemningu frá Íslandi og 
byggir á verkum Halldórs Laxness 
og Auðar Jónsdóttur. Verkið nefnist 
Bergmál og er dansverk. 

Leikfélag Sólheima og AFANIAS 
frá Madríd hafa unnið að sýning-
unni saman síðan í september.

Bæði leikfélögin eru skipuð leik-
urum sem eru ýmist fatlaðir eða 
ófatlaðaðir og er Sólheimaleikhús-
ið elsta starfandi leikfélag í heim-
inum sem er þannig samsett. Það 
hefur frumsýnt leikverk á sumar-
deginum fyrsta í 84 ár. 

Sólheimabúar munu síðan endur-
gjalda heimsókn Spánverjanna í lok 
júní. Þá verða verkin sýnd í Mira-
leikhúsinu í Madríd. 

Lorca og skóarakonan
Leikfélag Sólheima og AFINAS-leikhópurinn frá 
Spáni túlka menningu lands hvort annars.

LEIKFÉLAG SÓLHEIMA  Lorca og skóarakonan er leikgerð Eddu Björgvinsdóttur á 
verki eftir Federico Garcia Lorca. Það var frumsýnt á Sólheimum á sumardaginn 
fyrsta. MYND/LEIKFÉLAG SÓLHEIMA
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BAKÞANKAR 
Berglindar
Péturstdóttur

THE OTHER WOMEN 5:40, 8, 10:20

SPIDERMAN 2 7, 10

RIO 2D 5:40

A HAUNTED HOUSE 2 10

HARRY OG HEIMIR 5, 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala á:

THE OTHER WOMAN
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D
RIO 2 2DÍ ÍSL. TALD
HARRÝ OG HEIMIR 
GRAND BUDAPEST HOTEL

KL. 5.30 - 8 - 10.25
KL. 6 - 9 
KL. 5.45 
KL. 6 - 8 - 10
KL. 8 - 10.15

THE OTHER WOMAN
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3DLÚXUS
THE AMAZING SPIDERMAN 2 2D
RIO 2 2D ÍÍSL. TAL
OCULUS

ÝHARRÝ OG HEIMIR 

KL. 5.30 - 8 - 10.25
KL. 5 - 8 - 10.50
KL. 5 - 8 - 10.50
KL. 8 - 10.50
KL. 3.30 - 5.45
KL.10.20
KL. 4 - 6 - 8

-H.S., MBLMBLMBLMBLBL
-B.O., DV

., 
B O.O., B OO

.

.
H.SH.SS..
B.B.OO.-BB---BB--BB

--H-HH.H.
-B-B.B-B

TOPPMYNDIN Í USA!

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI!

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

TOTAL FILM EMPIRE

LOS ANGELES TIMESCHICAGO SUN TIMES

“IT COULD BE HIS BEST FILM SO FAR” - 
THE GUARDIAN

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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Bærinn er fullur af túristum alla daga 
vikunnar. Við erum öll orðin vön 

þeim. Ég er meira að segja hætt að rang-
hvolfa augunum þegar ég sé hjón í sam-
stæðum úlpum, það hlýtur bara að vera 
einhver góður tveir fyrir einn úlpudíll í 
Útilífi í Þýskalandi og ég áfellist engan 
sem nýtir sér góð tilboð.

NÝLIÐIN helgi var þó eilítið frábrugðin 
hinni venjulegu upplifun minni af ferða-
mönnum. Skyndilega hrönnuðust upp 
1.300 erlendir stuttermaskyrtuklæddir 
EVE-spilarar, allir hingað komnir til þess 
að sækja EVE FanFest á vegum tölvu-
leikjarisans CCP.

Í raun eru þetta nettustu túristar sem 
hægt er að fá í heimsókn. Þeir klæðast 
ekki ljótum vindjökkum heldur stutt-
ermabolum með fyndnum myndum 
og normcore-gallabuxum. Þeir eru 
ekki nískir, panta allir aukabeikon 
á borgarann sinn, drekka óhóflegt 
magn af bjór, þetta er jú árshátíðin 
þeirra, og kaupa dúnúlpur í tonnavís, 
því þær eru merktar tölvuleiknum.

ÞAÐ er ákveðin týpa af túrista sem 

er áberandi í reykvísku næturlífi og það 
er týpan með öfugu derhúfuna sem klípur 
í rassinn á stelpum. Þessir gestir hins 
vegar voru svo sannarlega ekki komnir 
hingað til að eiga óhreina helgi eða sýna 
ókunnugu fólki vanvirðingu í ölæði sínu. 
Flestir virtust þeir örlítið óöruggir í eigin 
skinni en hér voru þeir á heimavelli því 
allir á skemmtistaðnum voru nákvæmlega 
eins og þeir.

ÞAÐ var gaman að upplifa stemningu 
í samfélagi sem er jafn fjarlægt mér 
og EVE. Ég spila bara Angry Birds en 
finnst einhvern veginn eins og ég þurfi 
að prófa þetta. Allir voru í svo fáránlega 
góðu stuði. Hérna var saman komið fólk 
til að hitta annað fólk sem spilar allt sama 
tölvuleik. Er til eitthvað fallegra? Fyrir 
utan það að, eins og allir vita, munu nörd-
ar erfa þessa jörð svo það er um að gera 
að koma sér í mjúkinn hjá þeim á meðan 
þeir skipuleggja heimsyfirráð.

SVO var ég mjög upp með mér þegar einn 
þeirra vatt sér upp að mér og notaði grimm-
ustu nörda-pikköpplínu í sögu mannkyns:

SO, do you play EVE?

CCP-N00B

Söngvarinn Justin Bieber ætti 
að vera flestum kunnur en hann 
hyggst nú kaupa körfuboltaliðið 
LA Clippers af hinum umdeilda 
Donald Sterling sem lét á dögun-
um falla óheppileg orð sem báru 
keim af kynþáttahyggju. Söngv-
arinn mun þó ekki standa einn að 
kaupunum heldur í samstarfi við 
hnefaleikakappann Floyd May-
weather. Félagarnir kynntust í 
Las Vegas í fyrra þegar Bieber 
mætti á bardaga Mayweathers 
og Canelos Alvarez. Bieber hefur 
verið í Las Vegas undanfarna 
daga að taka því rólega og vinna í 
kaupunum á íþróttaliðinu. - bþ

Hyggst kaupa 
L.A. Clippers

UNGUR OG HEIMSFRÆGUR   Justin 
Bieber er góðvinur Floyds Mayweather.

Aðdáendur Eve Online í Hörpu
Margt var um manninn á hinu árlega Eve Online Fanfest en það er íslenska leikjafyrirtækið CCP sem 
stend ur fyrir hátíðinni. Aðdáendur leiksins fl ykktust til landsins frá öllum heimshornum en dagskrá 
hátíðarinnar var ekki af verri endanum. Á daginn gátu gestir prófað nýjasta nýtt í leikjabransanum og á 
kvöldin var þeim boðið upp á bardagasýningu í Eldborg og partí í Silfurbergi.

SPENNANDI NÝJUNGAR  Sylvía Sigurðardóttir og Bríet Eva Sigurðardóttir prófa nýja tækni.

GAMAN SAMAN  Chris Smith yfirhönnuður Valkyrie, Pvenlin Gulleminok frá 
Frakklandi og Jorg Ian frá Belgíu.

SLAPPAÐ AF  Starfsmenn CCP spila borðspil

FUNDU ÁSTINA Í LEIKNUM  Priscilla frá Bandaríkjunum og 
Craig Harrison frá Englandi kynntust í leiknum (EVE) og eru að 
fara að gifta sig í Englandi.  MYNDIR/RÓSAJÓHANNSDÓTTIR
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Miðasala hefst á morgun

Eldborg 
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Mörkin:  1-0 Jóhann Birnir Guðmundsson (22.), 
2-0 Hörður Sveinsson (31.), 3-0 Hörður Sveinsson, 
víti (80.), 3-1 Ármann Pétur Ævarsson (84.).

KEFLAVÍK (4-3-3): Jonas Sandqvist 6 - Endre Ove 
Brenne 6, Halldór Kristinn Halldórsson 6, Haraldur 
Freyr Guðmundsson 6, Magnús Þórir Matthíasson 
6 - Einar Orri Einarsson 6, Sindri Snær Magnússon 
6, Jóhann Birnir Guðmundssson 7 (63. Sigur-
bergur Elisson 5) - Daníel Gylfason 6 (57. Bojan 
Stefán Ljubicic 5), Elías Már Ómarsson 6, *Hörður 
Sveinsson 7* (85. Theodór Guðni Halldórsson -).

ÞÓR (4-3-3): Sandor Matus 5 - Sveinn Elías 
Jónsson 5, Hlynur Atli Magnússon 6, Orri Freyr 
Hjaltalín 5, Ingi Freyr Hilmarsson 5 - Jóhann 
Helgi Hannesson 5, Halldór Orri Hjaltason 5, 
Jónas Björgvin Sigurbergsson 5, Sigurður Marínó 
Kristjánsson 6 (74. Kristinn Þór Björnsson -) - Ár-
mann Pétur Ævarsson 6, Þórður Birgisson 5 (90. 
Bergvin Jóhannsson -).

Skot (á mark): 9-12 (5-4) Horn: 8-3

Varin skot: Sandqvist 3 - Matus 2

3-1
Nettóvöllurinn
Áhorf.: 1.041

 Guðmundur 
Ársæll G. (6)

visir.is
Meira um leiki 
gærkvöldsins

Villtu læra að gera góðar sósur og meðlæti með grillinu í sumar?

ÞRIÐJUDAGINN 13. MAÍ
HEILSUHÚSINU LÁGMÚLA 5
KL.18.30 -21.00

Vandinn er ekki að henda einhverju á grillið,   
heldur að gera fljótlegt og gott meðlæti.
Lærðu að gera ghee sósur og dressingar úr
hnetum, eggjum, grænmeti, olíum og smjöri.
Marinera og sýra grænmeti og búa til góðan 

eftirrétt. Sýnikennsla og fræðsla. 
Kynning á Paleo mataræði. 
Tæki sem eru notuð við matseldina 
eru algeng eldhúsáhöld, matvinnsluvél, 
blandari og rifjárn.

Nánari upplýsingar og skráning á
paleonamskeid@gmail.com eða i sima 661 0281

KRISTÍN
STEINARSDÓTTIR

Kristín er matreiðslumaður
og næringarráðgjafi, 

sérhæfð í Paleo.

KRIKRISSTTÍÍÍNÍN
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þriðjudaginn
13. maí
7.900 kr.

Mörkin:  1-0 Arnþór Ari Atlason (33.), 1-1 Bjarni 
Gunnarsson (74.).

FRAM (4-3-3): Ögmundur Kristinsson 7–  Ósvald 
Jarl Traustason 6, Einar Bjarni Ómarsson 6, 
Ingiberg Ólafur Jónsson 6, Viktor Bjarki Arnarsson 
6–  Jóhannes Karl Guðjónsson 6, Hafsteinn Briem 
6, *Arnþór Ari Atlason 7–  Aron Þórður Albertsson 
5 (80. Einar Már Þórisson -), Ásgeir Marteinsson 
5 (67. Haukur Baldvinsson 5), Guðmundur Steinn 
Hafsteinsson 4 (46. Guðmundur Magnússon 5).

ÍBV (4-3-3): Abel Dhaira 7–  Jón Ingason 5, Brynjar 
Gauti Guðjónsson 6, Eiður Aron Sigurbjörnsson 6, 
Óskar Zoega Óskarsson 6–  Jökull Elísabetarson 6, 
Arnar Bragi Bergsson 5, Ian Jeffs 4 (71. Atli Fannar 
Jónsson -)–  Víðir Þorvarðarson 7, Bjarni Gunnars-
son 6 (86. Dominic Adams -), Jonathan Glenn 3.

Skot (á mark): 10-14 (3-7) Horn: 4-11

Varin skot: Ögmundur 5 –Dhaira (2).

1-1
Gervigr. Lau.
Áhorf.: 976

 Vilhjálmur 
Alvar Þ. (6)

Mörkin: 1-0 Ólafur Karl Finsen, víti (85.).

STJARNAN (4-4-2): Ingvar Jónsson 6 - Niclas Vem-
melund 5, Daníel Laxdal 6, Martin Rauschenberg 
6, Hörður Árnason 5 - Arnar Már Björgvinsson 5 
(72. Atli Freyr Ottesen -), Þorri Geir Rúnarsson 
6, Atli Jóhannsson 6, *Ólafur Karl Finsen 7 (90. 
Pablo Punyed -) - Heiðar Ægisson 5, Veigar Páll 
Gunnarsson - (10. Jón Arnar Barðdal 5).

FYLKIR (4-3-3): Bjarni Þórður Halldórsson 
5 - Stefán Ragnar Guðlaugsson 5, Kristján 
Valdimarsson 5, Ásgeir Eyþórsson 6, Kjartan Ágúst 
Breiðdal 5 - Tómas Joð Þorsteinsson 6, Elís Rafn 
Björnsson 6, Andrew Sousa 3 (63. Ragnar Bragi 
Sveinsson 6) - Ásgeir Örn Arnþórsson 6, Viktor 
Örn Guðmundsson 4 (63. Ryan Mauro 4), Gunnar 
Örn Jónsson 4.

Skot (á mark): 10-9 (3-4) Horn: 8-6

Varin skot: Ingvar 3 - Bjarni Þórður 2

1-0
Samsung-v.
Áhorf.: 1.235

 Þóroddur 
Hjaltalín (6)

Mörkin:  1-0 Ragnar Leósson (15.), 2-0 Gunnar 
Már Guðmundsson (45.), 3-0 Júlíus Orri Óskarsson 
(79.).

FJÖLNIR (4-3-3): Þórður Ingason 6–  Árni Kristinn 
Gunnarsson 6 (85. Guðm. Böðvar Guðjónsson 
-), Bergsveinn Ólafsson 6, Haukur Lárusson 
7, Matthew Ratajczak 5–  Illugi Gunnarsson 6, 
*Gunnar Már Guðmundsson 7, Guðmundur Karl 
Guðmundsson 6–  Einar Karl Ingvarsson 6 (65. 
Júlíus Orri Óskarsson 6), Ragnar Leósson 7, Chri-
stopher Tsonis 6 (74. Aron Sigurðarson -).

VÍKINGUR (4-3-3): Ingvar Þór Kale 4–  Ómar 
Friðriksson 3 (46. Óttar Steinn Magnússon 5), 
Igor Taskovic 5, Alan Lowing 4, Halldór Smári 
Sigurðsson 5–  Kristinn J. Magnússon 6, Harry 
Monaghan 3, Dofri Snorrason 4–  Agnar Darri 
Sverrisson 4 (57. Pape Mamadou Faye 5), Ívar 
Örn Jónsson 4, Sveinbjörn Jónasson 4 (73. Darri 
Steinn Konráðsson -).

Skot (á mark): 9-9 (7-3) Horn: 2-7

Varin skot: Þórður 3 - Ingvar Þór 3

3-0
Fjölnisvöllur 
Áhorf.: 894

 Garðar Örn 
Hinriksson (8)

Mörkin: 0-1 Iain James Williamson (11.), 0-2 Krist-
inn Ingi Halldórsson (45.), 1-2 Gary Martin (60.).

KR (4-3-3): Stefán Logi Magnússon 5–  Haukur 
Heiðar Hauksson 6, Grétar Sigfinnur Sigurðsson 
6, Aron Bjarki Jósepsson 6, Guðmundur Reynir 
Gunnarsson 5–  Abdel-Farid Zato-Arouna 4 (68. 
Gonzalo Balbi 5), Baldur Sigurðsson 5, Þorsteinn 
Már Ragnarsson 3 (56. Gary Martin 6)–  Almarr 
Ormarsson 3, Atli Sigurjónsson 3 (56. Óskar Örn 
Hauksson 6), Kjartan Henry Finnbogason 5.

VALUR (4-3-3): Fjalar Þorgeirsson 6 –Bjarni Ólafur 
Eiríksson 6, Magnús Már Lúðvíksson 7, *Mads 
Lennart Nielsen 8, James Hurst 6–  Haukur Páll 
Sigurðsson 6 (90. Gunnar Gunnarsson -), Ian 
James Williamson 7 (71. Halldór Hermann Jóns-
son -), Kristinn Freyr Sigurðsson 5–  Arnar Sveinn 
Geirsson 6, Sigurður Egill Lárusson 4 (80. Lucas 
Ohlander -), Kristinn Ingi Halldórsson 8.

Skot (á mark): 12-10 (4-6) Horn: 7-8

Varin skot: Stefán Logi 3 - Fjalar 2

1-2
Gervigras í Lau. 
Áhorf.: óuppg.

 Gunnar Jarl 
Jónsson (7)

ÚRSLIT
ENSKA ÚRVALSDEILDIN

WEST HAM - TOTTENHAM 2-0
SWANSEA - SOUTHAMPTON 0-1
STOKE - FULHAM 4-1
NEWCASTLE - CARDIFF 3-0
MAN. UNITED - SUNDERLAND 0-1
ASTON VILLA - HULL 3-1
EVERTON - MANCHESTER CITY 2-3
ARSENAL - WEST BROM 1-0
CHELSEA - NORWICH 0-0

STAÐAN
Manchester City 36 25 5 6 96-37 80
Liverpool 36 25 5 6 96-37 80
Chelsea 37 24 7 6 69-26 79
Arsenal 36 22 7 7 65-41 73
Everton 37 20 9 8 59-39 69
Tottenham 37 20 6 11 52-51 66
Man. United 36 18 6 12 60-41 60
Southampton 37 15 10 12 53-45 55
Newcastle 37 15 4 18 42-57 49
Stoke City 37 12 11 14 43-51 47
Crystal Palace 36 13 4 19 28-43 43
West Ham 37 11 7 19 40-49 40
Swansea City 37 10 9 18 51-53 39
Aston Villa 36 10 8 18 39-54 38
Hull City 36 10 7 19 37-48 37
West Brom 35 7 15 13 42-54 36
Sunderland 36 9 8 19 38-57 35
Norwich 37 8 9 20 28-60 33
Fulham 37 9 4 24 38-83 31
Cardiff 37 7 9 21 31-72 30

NÆSTU LEIKIR
C. Palace - Liverpool í kvöld kl. 19.00
Man. United - Hull annað kvöld kl. 18.45

HANDBOLTI „Það er ríkir mikil til-
hlökkun í Eyjum en við erum líka 
stoltir af því að hafa komist svona 
langt,“ segir Róbert Aron Host-
ert, glaður í bragði. Þessi öfluga 
skytta, sem hefur oftast leikið sem 
leikstjórnandi á sínu fyrsta tímabili 
með ÍBV í vetur, á nú möguleika á 
því að verða Íslandsmeistari annað 
árið í röð. Hann var í stóru hlut-
verki með liði Fram sem fór alla 
leið í fyrra og hann ætlar sér að 
endurtaka leikinn með ÍBV nú.

ÍBV sló út Val í undanúrslitunum 
með sigri í oddaleik eftir að hafa 
lent 2-1 undir í rimmunni. Haukar 
lentu þó í enn meira basli og þurftu 
að koma til baka eftir að hafa lent 
2-0 undir í sínu einvígi gegn erki-
fjendunum í FH. „Ég held að tvö 
bestu liðin séu komin áfram í úrslit-
in, enda þau tvö lið sem enduðu í 
tveimur efstu sætunum í deildinni,“ 
bendir Róbert á og segir að lið ÍBV 
sé að stíga upp á hárréttum tíma.

„Mér finnst stemningin í liðinu 
svipuð þeirri sem ríkti hjá okkur í 
Fram í fyrra. Við höfum vaxið jafnt 
og þétt sem liðsheild eftir áramót 
og stígandin hefur verið góð. Við 
erum að toppa á réttum tíma.“

Róbert hefur verið tekinn nokkuð 
mikið úr umferð í vetur, ekki síst í 
úrslitakeppninni. Hann viðurkenn-
ir að það sé nokkuð þreytandi. „Ég 
er orðinn vanur því enda lent nokk-
uð oft í því í vetur. En við eigum 
nokkur svör við því og getum spilað 
úr þeirri stöðu. Það er þó leiðinlegt 
að vera handboltamaður og fá ekki 
að spila eins og maður vill gera – 
því neita ég ekki.“

Róbert er á sínu síðasta tímabili 
hér á landi í bili þar sem hann hefur 
gengið frá samningi við Mors-Thy 
í Danmörku. Hann segist þó hafa 
lifað sem nokkurs konar atvinnu-
maður í Eyjum í vetur og hafa lært 
margt af því.

„Lífið í Eyjum er æðislegt og hér 

er gott að vera. Ég hef verið mikið 
einn í vetur og kynnst nýrri hlið á 
sjálfum mér. Ég hef þroskast og sé 
ekki eftir því að hafa tekið þetta 
skref og hætt á hótel mömmu,“ 
segir hann og hlær.

Róbert hrósar einnig þjálfurun-
um Gunnari Magnússyni og Arnari 
Péturssyni. „Uppgangur liðsins 
hefur verið mikill sem segir sitt um 
gæði þjálfaranna. Ég hef líka lært 
mikið af þeim, ekki síst þar sem ég 
hef verið í nýrri stöðu á miðjunni 

og í leiðtogahlutverki í sókninni. Öll 
þessi reynsla hefur gert mig full-
orðnari en ég var.“

Leikur Hauka og ÍBV hefst kl.  
19.45 og Róbert segir mikilvægt að 
hans menn sýni yfirvegun. „Sér-
staklega í sókninni þar sem vörn 
og hraðaupphlaup eru þeirra bestu 
vopn. Við þurfum svo sjálfir að 
taka vel á móti þeim í vörninni en 
fyrst og fremst að hugsa um okkar 
leik og gera sem fæst mistök.“

 eirikur@frettabladid.is

Hef þroskast í Eyjum
Róbert Aron Hostert varð Íslandsmeistari með Fram í fyrra og sér margt líkt 
með gengi liðsins þá og gengi ÍBV í vetur. Hann verður í lykilhlutverki í liði 
Eyjamanna sem mæta í kvöld Haukum í fyrsta leik liðanna í úrslitaeinvíginu.

LEIÐTOGI  Róbert Aron í leik með ÍBV í vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Haukar freista þess í kvöld að vinna fyrsta leik í rimmu 
í úrslitakeppni efstu deildar karla í handbolta í fjögur 
ár. Það hefur mistekist síðustu fjögur skipti–  ávallt á 
heimavelli–  en síðast gerðist það þegar Haukar unnu 
Valsmenn í fyrsta leik liðanna í lokaeinvíginu um 
titilinn vorið 2010. Haukar unnu þá titilinn en 
hafa ekki unnið hann síðan, þrátt fyrir að hafa 
orðið deildarmeistarar síðustu þrjú tímabilin.

Haukar töpuðu fyrir verðandi Íslandsmeist-
urum HK, 3-0, í undanúrslitum árið 2012 en 
töpuðu í fyrra fyrir Fram í lokaúrslitunum, 3-1.

Falla Haukar enn við fyrstu hindrun?

FÓTBOLTI Helgin í ensku úrvals-
deildinni var góð fyrir bláa hlutann 
í Manchester. City-menn skelltu sér 
á toppinn með 3-2 sigri á Everton 
en Liverpool getur endurheimt efsta 
sætið í kvöld er liðið mætir Crystal 
Palace á útivelli.

Á sama tíma máttu ríkjandi meist-
arar, Manchester United, þola slæmt 
tap fyrir Sunderland á heimavelli en 
síðarnefnda liðið tók þar með stórt 
skref í átt að því að bjarga sæti sínu 
í deildinni.

Fulham og Cardiff, sem töpuðu 
bæði leikjum sínum á laugardaginn, 
eru fallin úr deildinni en Norwich, 

Sunderland og West Brom geta öll 
enn fallið. Síðastnefndu liðin mætast 
á miðvikudagskvöldið og jafntefli 
mun nánast gulltryggja að Norwich 
falli í B-deildina. Aron Einar Gunn-
arsson lék allan leikinn með Cardiff 
sem tapaði fyrir Newcastle, 3-0.

Arsenal tryggði sér fjórða sætið 
um helgina og Chelsea missti af 
tækifæri til að koma sér á toppinn 
með því að gera markalaust jafntefli 
við Hull. 

„Ég sagði fyrir nokkrum vikum að 
við værum úr leik í titilbaráttunni. 
Þetta snerist um stoltið í dag,“ sagði 
Jose Mourinho, stjóri Chelsea.  - esá

City á toppinn en Aron Einar féll með Cardiff  City

JAFNTEFLI  Fimm leikir fóru fram í 
Pepsi-deildinni í gær en hér eigast 
þeir Viktor Bjarki Arnarsson og Agnar 
Bragi Bergsson við í leik Fram og ÍBV í 
Laugardalnum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HETJAN  Edin Dzeko skoraði tvö marka 
Manchester City gegn Everton. City er 
nú á toppnum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Landsliðsmaðurinn Alfreð Finnbogason lauk 
tímabilinu í Hollandi á viðeigandi máta er hann skoraði 
eitt marka Heerenveen í 3-0 sigri á Waalkwijk í lokaum-
ferðinni sem fór fram á laugardag. 

Þar með urðu mörkin 29 alls á tímabilinu í 31 deildar-
leik en Alfreð gaf alls tíu stoðsendingar á tímbilinu, 
þar af eina í leiknum á laugardag. Hann varð lang-
markahæsti leikmaður deildarinnar en næsti maður, 
Graziano Pelle, skoraði 23 mörk. Aron Jóhannsson 
hjá AZ varð svo þriðji með sautján mörk.

Hann er meðal markahæstu leikmanna Evrópu 
þetta tímabilið en óvíst er hvað tekur við hjá 
honum í sumar. Alfreð hefur verið sagður eftir-
sóttur af stórliðum víða um Evrópu en hann á enn 
eftir eitt ár af samningi sínum við Heerenveen.
 - esá

Alfreð varð markakóngur í Hollandi
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Það er gott hjá þér að hugsa um heilsuna á hverjum 

degi, því þú veist að hún skiptir öllu máli, bæði fyrir 

þig og þá sem treysta á þig. Taktu næsta skref í dag 

og láttu líf- og sjúkdómatryggja þig. Hafðu samband 

og starfsfólk VÍS veitir þér persónulega ráðgjöf.

VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk.

Það er gott hjá þér að hugsa fram í 
tímann fyrir þá sem treysta á þig

VÍS   |   ÁRMÚLA 3   |   108 REYKJAVÍK   |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS

LÍF- OG SJÚKDÓMATRYGGING FYRIR ÞIG OG FÓLKIÐ ÞITT

LÍFTRYGGINGAFÉLAG ÍSLANDS HF.
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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

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Eldhús meistaranna 
21.00 Landsmót hestamanna. 21.30 Stormað 
um Hafnarfjörð 

17.30 Grand Designs
18.15 Hart Of Dixie  
19.00 Amazing Race  
19.45 Bleep My Dad Says
20.05 Lying Game  (8:10) 
20.50 Glee 5  (14:20) 
21.35 The Vampire Diaries  (13:22) 
22.20 Men of a Certain Age  (12:12) 
Bandarísk þáttaröð um þrjá gamla skóla-
félaga sem komnir eru á miðjan aldur 
og viðhalda vinskapnum löngu eftir að 
þeir útskrifuðust.
23.00 Pretty Little Liars
23.45 Amazing Race  
00.30 Nikita
01.10 Bleep My Dad Says
01.30 Lying Game
02.15 Southland
02.55 Glee 5  
03.40 The Vampire Diaries
04.20 Men of a Certain Age
05.05 Tónlistarmyndbönd

07.00 Ævintýri Tinna  07.25 Ljóti andarunginn 
og ég  07.47 Hello Kitty  07.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  08.00 Brunabílarnir 08.23 Latibær 
08.47 Ævintýraferðin 09.00 Dóra könnuður 
 09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  09.45 Doddi 
litli og Eyrnastór  09.55 Leyndarmál vísindanna 
10.00 Áfram Diego, áfram! 10.24 Svampur 
Sveinsson 10.45 Hvellur keppnisbíll 10.55 UKI 
 11.00 Ævintýri Tinna  11.25 Ljóti andarunginn og 
ég  11.47 Hello Kitty 11.55 Rasmus Klumpur og 
félagar  12.00 Brunabílarnir  12.23 Latibær  12.47 
Ævintýraferðin  13.00 Dóra könnuður  13.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  13.45 Doddi litli og 
Eyrnastór  13.55 Leyndarmál vísindanna 14.00 
Áfram Diego, áfram!  14.24 Svampur Sveinsson 
 14.45 Hvellur keppnisbíll 14.55 UKI 15.00 
Ævintýri Tinna  15.25 Ljóti andarunginn og ég  
15.47 Hello Kitty  15.55 Rasmus Klumpur og 
félagar  16.00 Brunabílarnir 16.23 Latibær 16.47 
Ævintýraferðin  17.00 Dóra könnuður 17.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  17.45 Doddi litli og 
Eyrnastór  17.55 Leyndarmál vísindanna  18.00 
Áfram Diego, áfram! 18.24 Svampur Sveinsson 
18.45 Hvellur keppnisbíll18.55 UKI 19.00 Algjör 
Sveppur - Dagur í lífi stráks 20.40 Sögur fyrir 
svefninn

16.25 Herstöðvarlíf
17.10 Kóalabræður 
17.20 Engilbert ræður 
17.27 Grettir
17.40 Táknmálsfréttir
17.50 Ferðastiklur
18.25 Önnumatur í New York
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.05 Leiðin til Kaupmannahafnar 
(2:2) (Seinni hluti)
20.35 Listahátíð 2014 -  Kynningar-
þáttur Kynningarþáttur um Listahátíð í 
Reykjavík sem stendur yfir dagana 22. 
maí til 5. júní. 
21.10 Spilaborg (12:13) (House of 
Cards II)  Bandarísk þáttaröð um klækja-
stjórnmál og pólitískan refskap þar sem 
einskis er svifist í baráttunni. Meðal leik-
enda eru Kevin Spacey, Michael Gill, 
Robin Wright og Sakina Jaffrey. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Sinfóníutónleikar - í fjarlæg-
um heimi (1:2) (Anna Þorvaldsdóttir og 
Dutilleux)
23.20 Skylduverk 
00.20 Kastljós
00.39 Fréttir
00.50 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.00 Last Chance to Live
17.00 Judging Amy (14.23)
17.45 Dr. Phil
18.25 Top Gear Best of 
19.15 Rules of Engagement
19.40 Everybody Loves Raymond (3:16)
20.05 Trophy Wife (17:22)  Gaman-
þættir sem fjalla um partístelpuna 
Kate sem verður ástfangin og er lent 
milli steins og sleggju fyrrverandi eigin-
kvenna og dómharðra barna. 
20.30 Top Chef (6:15)  Það er komið að 
sjöundu seríunni í þessum stórskemmti-
lega bandaríska raunveruleikaþætti. Þau 
Tom Colicchio og Padma Lakshmi fá til sín 
17 efnilega matreiðslumenn sem þurfa að 
sanna hæfni sína og getu í eldshúsinu. 
21.15 Hawaii Five-0 (19:22)  Steve 
McGarrett og félagar handsama hættu-
lega glæpamenn í skugga eldfjallanna á 
Hawaii í þessum vinsælu þáttum. 
22.00 CSI
22.50 The Tonight Show  House of 
Cards-skúrkurinn Kevin Spacey er gestur 
kvöldsins ásamt leikaranum Lewis Black.
23.35 Law & Order
00.20 Agents of S.H.I.E.L.D.
01.05 Hawaii Five-0 
01.50 The Tonight Show
02.35 Pepsi MAX tónlist

06.00 Motors TV 16.00 AFC Ajax - NEC Nijmegen 
18.00 Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim 
20.00 Bundesliga Highlights Show  20.50 
Bundesliga Highlights Show 21.40 Bundesliga 
Highlights Show  00.00 Motors TV

08.00 PGA Tour 2014 13.00 Golfing World 2014 
13.50 LPGA Tour 2014 16.50 Ryder Cup 2004 
Official Film, The 18.05 Golfing World 2014  
18.55 LPGA Tour 2014 21.55 Golfing World 2014  
22.45 US Open 1999  

18.00 Strákarnir
18.30 Friends  
18.50 Seinfeld
19.15 Modern Family
19.40 Two and a Half Men  (14:19) 
20.10 Sjálfstætt fólk  Viðmælandi Jóns 
Ársæls þessa vikuna er söng- og leikkon-
an Edda Heiðrún Backman.
20.35 Eldsnöggt með Jóa Fel  (12:12) 
21.00 Twenty Four  (20:24) 
21.40 Sisters  (5:7) 
22.30 The Newsroom  (1:10) 
23.40 Anna Pihl  
00.25 Lærkevej  
01.05 Sjálfstætt fólk
01.30 Eldsnöggt með Jóa Fel
02.00 Twenty Four
02.45 Sisters
03.35 The Newsroom  
04.45 Tónlistarmyndbönd

10.40 Spy Kids 4  
12.10 La princesse de Montpensier
14.30 The Object of My Affection
16.20 Spy Kids 4  
17.50 La princesse de Montpensier  
20.10 The Object of My Affection  
22.00 Backdraft
00.30 Season Of The Witch
02.05 Dark Tide  
03.55 Backdraft

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Malcolm In The Middle
08.25 One Born Every Minute
09.15 Bold and the Beautiful  
09.35 Doctors  
10.15 Smash
10.55 Perfect Couples
11.20 I Hate My Teenage Daughter
11.45 Falcon Crest  
12.35 Nágrannar  
13.00 The X-Factor US
14.25 ET Weekend  
15.10 Ofurhetjusérsveitin  
15.35 Kalli litli kanína og vinir
16.00 Frasier
16.25 Mike and Molly
16.45 How I Met Your Mother  
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 
beinskeyttan hátt um stóru málin í póli-
tíkinni á borð við skuldastöðu heimil-
anna, atvinnumál, skattamál og fleiri 
mikilvæg málefni. Lóa Pind Aldísardótt-
ir rýnir í þjóðarmálin og fer yfir þau á 
mannamáli.
20.00 The Goldbergs  (2:23) 20.25 
Höfðingjar heim að sækja
20.40 Suits  (13:16) 
21.25 Game Of Thrones  (5:10) Fjórða
22.20 The Americans
23.10 Vice
23.40 The Big Bang Theory
00.00 The Mentalist
00.45 The Smoke  
01.30 Rake
02.10 Boss
03.05 American Horror Story
03.40 Eastwick
04.25 Hellcats  
05.05 The Goldbergs  
05.25 Fréttir og Ísland í dag

07.05 Levante - Atletico Madrid
08.45 KR - Valur  
10.35 Fram - ÍBV
12.25 RN Löwen - Hamburg
13.50 Real Madrid - Valencia  
15.30 Levante - Atletico Madrid  
17.10 KR - Valur  
19.00 Breiðablik - FH  Bein útsending 
21.15 Spænsku mörkin 2013/14  
22.00 Pepsímörkin 2014  
23.15 3. liðið  
23.45 Breiðablik - FH
01.35 Pepsímörkin 2014

12.25 West Ham - Tottenham  
14.05 Messan  
15.30 Man. Utd. - Sunderlan
17.10 Chelsea - Norwich
18.50 Crystal Palace - Liverpool  Bein 
útsending
21.00 Football League Show 2013/14  
21.30 Swansea - Southampton
23.10 Crystal Palace - Liverpool  

Stöð 2 kl. 20.25
Höfðingjar heim að sækja
Vandaðir þættir með Evu Laufey 
Kjaran Hermannsdóttur sem 
heimsækir þjóðþekkta Íslendinga 
og fær að fara með þeim í eld-
húsið. Viðmælendurnir eru 
sannkallaðir sælkerar og eru 
fl estir þekktir fyrir eitthvað 
allt annað en að standa í 
matargerð. Þeim líður engu 
að síður dásamlega heima í 
eldhúsinu að undirbúa gómsæt-
ar kræsingar handa fj ölskyldu 
og vinum.

Breiðablik - FH
STÖÐ 2 SPORT KL. 19.00 Bein útsend-
ing frá leik Breiðabliks og FH í 1. umferð 
Pepsi-deildar karla í knattspyrnu.

Spilaborg
SJÓNVARPIÐ KL. 21.10 House of 
Cards II er bandarísk þáttaröð um 
klækja stjórnmál og pólitíska refskák þar 
sem einskis er svifi st í baráttunni.

Eldsnöggt með Jóa Fel
STÖÐ 2 GULL KL. 20.35 Endursýndur 
er þáttur með Jóa Fel er í jólaskapi og 
í þessum sérstaka hátíðarþætti ætlar 
hann að bjóða upp á krónhjartarvilli-
bráð í forrétt, fylltar kalkúnabringur með 
rjómasveppasósu í aðalrétt og ostaköku 
með appelsínusúkkulaði í eft irrétt.

Bylgjan kl. 10.00
Ívar Guðmundsson
Ívar Guðmundsson sér um morgn-
ana frá 10-13 og er þátturinn hans 

fyrst og fremst skemmti-
legur tónlistarþáttur. 
Hann er persónulegur 
og byggður upp þannig 
að fólk hafi  gaman af 

því að hlusta á 
útvarp. Ívar 

er dagskrár-
stjóri Bylgj-
unnar.
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Umslagið í Eurovision stjórnar afslættinum
Það verður 10 kr. afsláttur af bensíni og dísel með lykli, Staðgreiðslu- eða Tvennu- korti hjá Olís 

og ÓB á miðvikudaginn. Ef Ísland kemst áfram í Eurovision, bætum við 1 kr. við fyrir hvert 

umslag sem opnað er þar til Ísland er lesið upp – afslátturinn gæti því orðið allt að 20 kr. Ef ekki, 

þá látum við tíkallinn duga og dælum út vonbrigðunum með bros á vör.

Sæktu um lykil á ob.is. Einnig er hægt 

að sækja lykil á næstu Olís-stöð.

AFSLÁTTUR 
Á MIÐVIKUDAG

10–20 KR. 
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„Þetta eru verðlaun sem eru til 
heiðurs Sonju Noregsdrottningu 
og verða veitt í Ósló. Það eru aðal-
lega grafískir listamenn sem eru 
tilnefndir,“ segir listamaðurinn 
Hugleikur Dagsson, sem tilnefnd-
ur er til verðlaunanna Queen 
Sonja Nordic Art Award. 

Hann er framlag Íslands til 
verðlaunanna en einn listama-
ður frá hverju Norðurlandi er til-
nefndur til verðlaunanna. „Mér 
skilst að ég sé tilnefndur fyrir 
heildarstörf. Þetta er gott búst 

fyrir egóið,” segir Hugleikur létt-
ur í lundu.

Hann segist þó lítið þekkja þá 
listamenn sem eru tilnefndir frá 
hinum Norðurlöndunum. „Þetta 
eru upprennandi listamenn, en 
það sem ég hef skoðað af verkum 
þeirra er bara mjög flott.“

Hugleikur segist ekki hafa trú 
á því að hann hljóti verðlaunin en 
sé þó djúpt snortinn yfir að hljóta 
tilnefningu. Sigurvegarinn verður 
tilkynntur lok maímánaðar.

Hugleikur gaf út tímaritið Ókei 

Piss í fjórða í skiptið um helgina, 
en Ókeypis-myndasögudagurinn 
var haldinn síðastliðinn laugardag 
og stóð Nexus fyrir þessum merka 
degi.  - glp

MÁNUDAGSLAGIÐ

 Mér skilst að ég sé 
tilnefndur fyrir heildar-
störf. Þetta er gott búst 

fyrir egóið.

- Samkvæmt 780.000
notendum GoodReads!
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„Roth kann að skrifa. Flókin fléttan og ógleymanleg umgjörðin skapa 
sögu sem mun ekki svíkja aðdáendur fyrstu bókarinnar“

- Publishers Weekly um Andóf

www.bjortutgafa.is 

1. SÆTI
Önnur bókin í Divergent bókaflokknum fór í fyrsta sætið

23. - 29. apríl á metsölulista Eymundsson. 

Framhald myndarinnar!

„Electric Dream með Human 
League. Eitt besta stuðlag allra 
tíma. Myndin hafði mikil áhrif á 
mig þegar hún kom út og ég var 11 
ára. Ástir og afbrýði manns og tölvu 
sem framdi sjálfsmorð. Stórkost-
legt.“
Guðmundur Ingi Þorvaldsson, 
framkvæmdastjóri Tjarnarbíós

Noregsdrottningu líkar Hugleikur
Hugleikur Dagsson tilnefndur til verðlaunanna Queen Sonja Nordic Art Award. 

„Þetta kom þannig til að ég fór á 
verðlaunahátíð með Nicole Scherz-
inger í desember og hitti þar einn 
af ritstjórum glanstímaritsins 
Cosmo politan í Bretlandi. Upp frá 
því fór ég að þjálfa hana, sem ég 
gerði í margar vikur, tók í gegn 
mataræðið og það varð alveg þvílík 
breyting á henni,“ segir Svava Sig-
bertsdóttir, einkaþjálfari og mann-
eskjan að baki líkamsræktará-
taksins The Viking Method, en um 
hana birtist átta blaðsíðna umfjöll-
un í nýjasta tölublaði Cosmo politan 
Body, aukablaði frá Cosmo politan 
sem kemur út tvisvar á ári. „Þetta 
var ótrúlega gaman og er nátt-
úrlega góð auglýsing fyrir mig. 
Við urðum góðar vinkonur og hún 
er að kynna mig fyrir alls konar 

fólki,“ bætir Svava við, en auk 
þess birtist umfjöllun um hana á 
vef tímaritsins þar sem hún sýnir 
myndband með æfingunum. 

„Ég byrjaði að þróa Viking 
Method fyrir einu og hálfu ári, 
en hafði verið þjálfari í mörg ár 
fyrir það. Þetta snýst í stuttu máli 
um að nota eigin líkamsþyngd við 
æfingarnar sem eru mjög mismun-
andi fyrir hvern og einn. En ég 
passa að allar hreyfingar séu mjög 
náttúrulegar. Eins og að ýta, toga, 
hoppa yfir hluti og draga eitthvað,“ 
útskýrir Svava, en hún hefur öðl-
ast gríðarlegar vinsældir í Bret-
landi sem einkaþjálfari. „Ég þjálfa 
marga og hef alls konar kúnna. 
Allt frá stálframleiðendum og lög-
fræðingum upp í fyrirsætur.  - ósk

Íslenskur einkaþjálfari slær í gegn
Cosmopolitan Body fj allar ítarlega um „víkingaaðferð“ Svövu Sigbertsdóttur.

ÞJÁLFAR ALLS KONAR FÓLK  Allt frá 
lögfræðingum upp í fyrirsætur á borð 
við Suki Waterhouse.  MYND/ÚR EINKASAFNI

FRAMLAG ÍSLANDS  Hugleikur Dagsson 
er tilnefndur til verðlaunanna Queen 
Sonja Nordic Art Award. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Það má alveg segja að ég komi 
fólki á óvart, ég veit ekki til þess 
að það séu margar verkfræðistelp-
ur í módelfitness eða módelfitness-
stelpur í verkfræði,“ segir hin 24 
ára gamla Katrín Edda Þorsteins-
dóttir, módelfitness-keppandi og 
vélaverkfræðingur. Hún er nú að 
klára mastersnám við Karlsruhe 
Institute of Technolology í Þýska-
landi, þar sem hún rannsakar 
þotuhreyfla fyrir breska bíla- og 
vélaframleiðandann Rolls Royce. 
„Ég er að vinna að mastersverk-
efni sem fjallar um hönnun á kæli-
holum í brunahólfi í þotuhreyfli og 
er þar að reyna að skoða mismun-
andi hönnun til þess að hámarka 
nýtnina,“ útskýrir Katrín Edda, en 
Rolls Royce er einn stærsti þotu-
hreyflaframleiðandi heims. „Ég 
hef mikinn áhuga á þessu, þetta 
er mjög skemmtilegt.“ 

Fyrir utan mastersverkefnið sitt 
hefur Katrín í nógu að snúast og 
starfar hún hjá þýska tækniris-
anum Bosch. „Ég var í starfsnámi 
hjá Bosch og átti bara að vera í 
fjóra mánuði. Mér bauðst svo að 
vera þar áfram og verð þar næstu 
sjö mánuðina,“ bætir Katrín Edda 
við. Hún er þó líklega best þekkt 
fyrir velgengni sína í módelfitness 
en hún varð meðal annars heildar-
sigurvegari í bikini-fitness á Int-
ernational Austrian Championship 
fyrir skömmu, þá lenti hún í öðru 
sæti á Íslandsmótinu sem fram fór 
um páskana og í öðru sæti á móti í 
Ungverjalandi í síðustu viku. 

Af hverju módelfitness? „Þegar 
ég byrjaði í einkaþjálfun hjá Kon-
ráði Val í World Class var ég ekk-
ert að spá í keppni en svo hvatti 
hann mig til þess að taka þátt í 
Íslandsmótinu 2011. Þar lenti ég 
í sjöunda sæti þrátt fyrir að hafa 
ekki lagt mig neitt fram af viti og 
haldið því fram að ég ætti alls ekki 
heima í þessu sporti. Þetta hvatti 
mig því áfram og þá varð ekki 
aftur snúið.“ 

Það þarf mikinn sjálfsaga til 
þess að geta áorkað öllu því sem 
Katrín tekur sér fyrir hendur. „Ég 
æfi flesta daga og í niðurskurði 
jafnvel tvisvar á dag. Mér finnst 
ég þurfa að fá frí frá verkfræðinni 
stundum og því er gott að gera eitt-
hvað allt annað eins og að fá útrás á 
æfingum, mér finnst módelfitness-
ið ótrúlega skemmtilegt og að stíga 
á svið er eitt það skemmtilegasta 
sem ég geri,“ segir Katrín Edda. 

Hún hefur þó ekki alltaf haft jafn 
gaman af því að keppa. „Mig skorti 
sjálfstraust í upphafi, ég hugsaði 
alltaf of mikið um keppendurna í 
kringum mig og var uppfull af nei-
kvæðum hugsunum um sjálfa mig 
sem drógu mig niður.“ segir Katrín 
Edda um upphafið. „Í dag einblíni 
ég einungis á sjálfa mig og mín 
afrek og horfi aldrei á hina kepp-
endurna sitt hvorum megin við mig 
og hef til dæmis iPodinn í eyrunum 
alveg fram að sekúndunni áður en 
ég stíg á svið.“ Hún er þó öruggari 
og nýtur þess að keppa í dag. 

Katrín Edda býr ásamt kær-
astanum sínum, Tryggva Gunn-
arssyni, í Karlsruhe. „Kærastinn 
minn er mun ævintýragjarnari en 
ég og ég hefði aldrei farið út án 
hans en þetta er besta ákvörðun 
sem ég hef tekið og við höfum það 
mjög gott hérna úti.“

 gunnarleo@frettabladid.is

Athugar þotuhreyfl a 
fyrir Rolls Royce
Katrín Edda Þorsteinsdóttir módelfi tness-keppandi og vélaverkfræðingur hefur í nógu 
að snúast, er í mastersnámi í Þýskalandi og rannsakar þar meðal annars þotuhreyfl a.

VIÐ ÞOTUHREYFIL  Hér er Katrín Edda Þorsteinsdóttir með eitt stykki þotuhreyfil í 
bakgrunni en myndin er tekin fyrir framan fyrirtækið MTU Aero Engines. MYND/EINKASAFN

SÆLL SIGURVEGARI  Katrín Edda eftir 
sigurinn á mótinu í Austurríki fyrir 
skömmu. MYND/EINKASAFN

,,Ég hef unnið að hug-
myndinni í eitt ár en hún 
kviknaði fyrir mörgum 
árum,‘‘ segir Þórir Úlf-
arsson tónlistarmaður en 
hann vinnur að því í sam-
vinnu við Símann að setja 
upp Eurovision-karókí í 
Sjónvarpi Símans. ,,Ég 
hafði samband við Símann 
með það að markmiði að 
koma lögunum inn í Sjón-
varp Símans. Það er frá-
bær lausn þar sem bæði er 
hægt að nálgast lögin í sjónvarpinu 
og appinu,‘‘ segir Eurobands-með-
limurinn en hann hafði velt því 
fyrir sér að gefa lögin út á DVD-
disk en óttaðist að þeim yrði fljótt 
lekið á netið. ,,Það vantaði íslenskt 
karókí og með Eurovision-lögun-

um,‘‘ segir Þórir. Sá sem 
spreytir sig á íslensku 
Eurovision-lögunum 
heyrir bakraddirnar og 
getur sungið lagið eftir 
textanum eins og vant 
er í karókí. Þórir spilaði 
öll lögin fyrir karókíút-
gáfuna og á öll hljóðfær-
in. ,,Það var ekkert mál, 
þetta er handavinna.‘‘ 
segir tónlistarmaðurinn. 
,,Sló fyrst trommutakt-
inn og spilaði á bassa og 

raðaði inn. Að mestu eru lögin þó 
unnin í tölvu.‘‘

Aðspurður hvaða lag Þórir haldi 
að verði oftast sungið segir hann 
að það verði líklegast Nína. ,,Það 
er einfaldlega vinsælast íslenskra 
Eurovision-laga.‘‘  - bþ

Karókí fyrir Íslendinga
Tónlistarmaðurinn Þórir Úlfarsson bjó til karókí-
útgáfur af öllum íslensku framlögunum í Eurovision.

VANUR MAÐUR  
 Þórir hefur útsett 
tugi laga fyrir 
Eurovision.
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93.800 kr.*

86.900 kr.* 91.800 kr.* 87.900 kr.* 96.500 kr.*

79.900 kr.* 99.900 kr.* 105.900 kr.*
á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 

börn í tvíbýli. Verð frá 115.280 kr. á 
mann m.v. tvo fullorðna í bókun. 

Brottför: 17. júní - 7 nætur.

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn í tvíbýli með hálfu fæði. Verð 

frá 103.840 kr. á mann m.v. tvo 
fullorðna í bókun. 

Brottför: 16. júní - 7 nætur.

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn í íbúð með einu svefnherbergi. 

Verð frá 123.600 kr. á mann m.v. tvo 
fullorðna í bókun. 

Brottför: 16. júní - 7 nætur.

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn í íbúð með einu svefnherbergi. 

Verð frá 108.200 kr. á mann m.v. tvo 
fullorðna í bókun. 

Brottför: 24. júní - 7 nætur.

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö börn 

í íbúð með einu svefnherbergi með 

morgunverði. Verð frá 107.200 kr. á 
mann m.v. tvo fullorðna í bókun. 

Brottför: 2. júlí - 7 nætur.

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn í stúdíóíbúð. Verð frá 99.800 kr. 

á mann m.v. tvo fullorðna í bókun. 
Brottför: 17. júní - 7 nætur.

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn í íbúð með einu svefnherbergi. 

Verð frá 117.800 kr. á mann m.v. tvo 
fullorðna í bókun. 

Brottför: 12. júní - 14 nætur.

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn í íbúð með einu svefnherbergi. 

Verð frá 129.800 kr. á mann m.v. tvo 
fullorðna í bókun. 

Brottför: 12. júní - 14 nætur.

FRÁ:

FRÁ: FRÁ: FRÁ:

Hotel Roc  
Golf Trinidad

Xaine Park
Costa  
Encantada

Don Jorge 
Apartments

Hovima  
Jardin Caleta

Arena Center Liman Apart Alenz Suite

Tenerife

Marmaris

Costa Brava
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FRÁ: FRÁ: FRÁ: FRÁ:

800 kr.800 kr.* 887.900 88 .900
tvo fullorðna og tvö 
ð einu svefnherbbeergi. 
00 kr. á mannn m.v. tvotvovo 
ðna í bókunn. 
6. júní - 77 nætætutur.r.

á má ann m.v. tvo fullorðn
börn íí íb íbúð ú með einu svef
VerVerV ð fð fð rá r 10808.20. 0 kr. á ma

fulf lororðnað  í bóku
BrooBr ttftfftt ör:öö  2424. júní - 7 

* Innifalið: Flug, skattar, gisting og fararstjórn. 
Verð miðast við að bókað sé á netinu. Birt með fyrirvara um prentvillur.
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Gefur Reðasafninu stærsta getnaðar-

lim í heimi
2 Árni Johnsen vill loka Landeyjahöfn
3 Nýtt frumefni uppgötvað
4 Tveir skipta 85 milljónum
5 Bílar brunnu í Kópavogi
6 Krefj ast þess að ríkisstjórnin standi 

við kosningaloforðin
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla og 
Vesturbergi
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BOGIÐ OLED 
SJÓNVARP
Heimsins fyrsta bogna 
OLED sjónvarpið
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8.-11. maí

Spennandi menningarhátíð 
fyrir alla fjölskylduna

KÓPAVOGS
DAGAR 2014

kopavogur.is

FÍLAR ÞÚ FRÆÐSLU OG ÚTIVIST? 
Fræðsluganga í boði Sögufélags Kópavogs | Erindi um Sval og Val í boði 
Stefáns Pálssonar | Erindi um sögu bæjarins í boði Þorleifs Friðrikssonar | 
Ganga um söguslóðir | Kyrrstöðuganga í boði Héraðsskjalasafns Kópavogs 
| Aqua Zumba í Sundlaug Kópavogs

MÁ BJÓÐA ÞÉR DANS OG LEIKLIST? 
Leikræn tjáning Nafnlausa leikhópsins í Salnum | Spunaverkið Á mörkunum 
í húsnæði Leikfélags Kópavogs | Ævintýraleikrit fyrir börnin í Bókasafni           
Kópavogs | Danshópurinn Raven við Gerðarsafn | Íþróttafélagið Glóð í            
Smáranum | Indverskur dansari í Smáraskóla 

PÖNK, DJASS OG FLEIRA GIRNILEGT?
Pönkið lifir á Spot og í Molanum | Gítartónleikar fyrir eldri borgara | 
Saxafónkvartett í Hjallakirkju | Kórsöngur karla um allan bæ | Djass með 
Þór Breiðfjörð | Kórsöngur í Digraneskirkju | Skólahljómsveit Kópavogs í 
Salnum | Frönsk ljóð, sönglög og aríur í Tónlistarsafni Íslands

VILTU KYNNA ÞÉR MYNDLIST, LJÓSMYNDUN, 
HÖNNUN EÐA GJÖRNINGA? 
Vinnustofur listamanna í Auðbrekku opnar | Samsýning  Myndlistafélags         
Kópavogs | Vorsýningar eldri borgara | Ljósmyndasýning í Molanum | Gjörn- 
ingur um lífið við Café Dix | Leirlist á Álfhólsvegi | Ljóðagjörningur í        
Bókasafni Kópavogs | Veggjalist í Hamraborginni | Ljóð í sundi og í strætó

Nánar á kopavogsdagar.is

Fjölbreytt dagskrá og ókeypis á flesta viðburði

200 vilja vera Solla Stirða
„Við erum eiginlega gapandi yfir 
hæfileikunum sem við erum búin 
að sjá undanfarið og það verður 
sannarlega erfitt að velja á milli,“ 
segir leikarinn og leikstjórinn 
Rúnar Freyr Gíslason sem setur 
upp Latabæ í Þjóðleikhúsinu næsta 
haust. Á dögunum var auglýst eftir 

leikkonu til að bregða sér 
í hlutverk Sollu stirðu 
og bárust yfir 200 
umsóknir. 45 stúlkur 
voru svo boðaðar í 
prufur og hafa verið í 

söng- og leikprufum 
í leikhúsinu 

síðustu daga. 
Það er svo 
spurning 
hver hreppir 
hnossið 
en hlut-
verkið er 
greinilega 
eftirsótt. 
- áp

Gæddu sér á framandi mat
Fjölmennt var á matarhátíð samtaka 
áhugafólks um erlenda matargerð en 
gestir hátíðarinnar gátu meðal annars 
gætt sér á víetnömskum sumar-
rúllum, Kaliforníu-takó og rússneskum 
blínílummum. Meðal gesta má nefna 
tónlistarmennina Högna Egilsson 
og Teit Magnússon, Atla Bollason, 
leikaranemann Eystein Sigurðarson 
og skemmtikraftana Margréti Erlu 
Maack og Ragnheiði Maísól. „Mér 
finnst þetta ótrúlega gott framtak og 
fyrir mér þá mætti gera þetta hverja 
helgi,“ segir Margrét Erla Maack. „Það 
er rosalega skemmtilegt 
að fólk komi og selji 
framandi smárétti. 
Þetta gefur manni 
líka hugmyndir um 
hvað maður eigi að 
elda heima hjá sér,“ 
segir Margrét Erla. 
„Síðan er ekkert 
eins skemmtilegt 
og að borða 
góðan 
mat með 
skemmti-
legu fólki.“ 
 -  b þ
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