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BLÓM OG BLÍÐANú er tíminn fyrir vorverkin í garðinum. Hreinsa beð og bera á 

pallinn. Gott er að hafa allt tilbúið til að snæða utandyra  þegar 

sólin skín og hitatölur hækka. Tími sumarblómanna er að 
renna upp. Gaman er að raða þeim fallega saman í útipotta.

N ú er komin viðbót við vörulínu Masterline á markað, sólarlínan Solaire og BB-krem fyrir hendur 
og fætur. Allar Masterline-vörurnar eru 
án parabena.

Masterline-sólarlínan verndar hárið 
gegn skaðlegum áhrifum sólar, klórs og saltvatns. Vörurnar gefa hárinu þá 
vernd sem það þarf í sumar og halda raka og lit í hárinu.Þórunn Ívarsdóttir mælir bæði með 

sólarlínunni og BB-kreminu fyrir hendur 
og fætur. „Ég nældi mér í Repair-sjampóið frá Masterline en það hreinsar 
hárið vel eftir sólardag og gefur fallegan 
gljáa. Einnig á ég Spray Conditioner-hárnæringuna sem kemur í sprey-formi og maður þarf ekki að skola úr sem gefur auka næringu og raka og er 

einnig mjög gott flókasprey. Síðan er það uppá haldið mitt úr línunni en það 
er Protective Spray Oil sem er vörn í hárið áður en maður fer út í sólina. Hún 
verndar hárið og hárlitinn fyrir útfjólu-
bláum geislum og neikvæðum áhrifum 
klórs og sjós. Mér finnst mjög góð lykt 
af vörunum og eru þær án parabena og 
SLES (sodium laureth sulfate) en ég er 
einmitt með ofnæmi fyrir SLES. Spreyið
er eitthvað sem é

skemmir fyrir að það veitir góðan raka 
um leið. Ilmurinn af kreminu er mildur 
og góður. Kremið skolast svo af í sturt-
unni,“ segir Þórunn

ALLT SEM ÞARF FYRIR SUMARIÐHALLDÓR JÓNSSON EHF. KYNNIR  Masterline hefur nú bætt við vörulínu sína 

sólarlínu sem kallast Solaire og BB-kremum fyrir hendur og fætur. 
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skúrsréttur fylgir. 

Gengið er upp flísalagðan 
stiga upp á efri hæð. Þar er sjón-
varpshol með parketi og fata-
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SKOÐUN Guðmundur Andri 
Thorsson um Eurovision, 
fordóma og fjölbreytni.  15

MENNING Sjö verkefni 
hlutu styrk úr Hönnunar-
sjóði Auroru í ár. 22

SPORT Man. City er 
Englands meistari en Liver-
pool fékk silfur. 26

rjóminn af 
sýrða rjómanum

gottimatinn.is
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FLJÓTLEGT OG ÞÆGILEGT

FJÁRMÁL Í tillögum um framtíðar-
skipan húsnæðismála, sem félags- 
og húsnæðismálaráðherra kynnti á 
þriðjudaginn, segir að stefnt skuli 
að því að varanlega verði hægt 
að nýta séreignarsparnað til fast-
eigna kaupa. Kára Arnóri Kárasyni, 
framkvæmdastjóra lífeyrissjóðsins 
Stapa, líst illa á tillögurnar.

„Það er nokkurn veginn verið 
að ganga af viðbótarlífeyris-
sparnaðar kerfinu dauðu. Þetta er 
ekki lífeyrissparnaður ef þetta á 
að vera varanlegur valkostur. Að 
mínu viti kemur það ekki til álita 
að lífeyrissjóðir séu nýttir í að inn-
heimta iðgjöld af launagreiðendum 
til þess að greiða einhverjum lána-

stofnunum fyrir einstaklinga. Líf-
eyrissjóðirnir eru ekki til þess. 
Ef menn vilja búa til eitthvað sem 
heitir húsnæðissparnaður á það 
ekki að fara í gegnum lífeyrissjóð-
ina,“ segir Kári Arnór.

Þórey S. Þórðardóttir, fram-
kvæmdastjóri Landssamtaka líf-
eyrissjóða, hefur einnig efasemdir.

„Það vekur spurningar að lagt 
sé til að séreignarsparnaðarkerf-
inu verði nánast breytt í varan-
legt húsnæðissparnaðarkerfi. Það 
er andstætt upphaflegu hugmynd-
inni sem gengið var út frá með 
stofnun viðbótarlífeyrissparnaðar-
kerfis,“ segir Þórey og bætir við 
að Landssamtök lífeyrissjóða muni 

stofna starfshóp á næstu dögum til 
að fara yfir tillögurnar og áhrif 
þeirra á lífeyrissjóðina.

Í tillögunum kemur einnig fram 
að stefnt skuli að því að ný neyt-
endalán til fasteignakaupa verði 
óverðtryggð. Verðtryggð skulda-
bréf Íbúðalánasjóðs eru einn 
stærsti eignaflokkur lífeyrissjóða. 
Verði fasteignalán ekki lengur 
verðtryggð mun Íbúðalánasjóður 
eða arftaki hans ekki gefa út verð-
tryggð skuldabréf. 

Því segir Kári: „Ef það verða 
engar útgáfur af verð tryggðum 
skuldabréfum mun það gera okkur 
erfiðara um vik að greiða verð-
tryggðan lífeyri.“ Kári bendir 

einnig á að verðtrygging sé mjög 
víðtæk í íslensku samfélagi.

„Eðlilegast væri, ef afnema á 
verðtryggingu af einum lið, að 
taka hana út úr öðrum liðum líka. 
Vandamál lífeyrissjóðanna er að 
allar okkar skuldbindingar eru 
verðtryggðar en ekki nema um 
helmingur af eignunum er verð-
tryggður,“ segir Kári Arnór. 
 - ih

Tillögur sagðar kollvarpa 
séreignarsparnaðarkerfinu
Framkvæmdastjóri lífeyrissjóðsins Stapa segir tillögur um framtíðarskipan húsnæðismála ganga af séreignar-
sparnaðarkerfinu dauðu. Framkvæmdastjóri Landsamtaka Lífeyrissjóða tekur í svipaðan streng.

LÍFIÐ Natasha Monay 
Royal er með götudansinn í 
blóðinu. 30

Bolungarvík 3°  NA 6
Akureyri 4°  NA 3
Egilsstaðir 4°  A 4
Kirkjubæjarkl. 6°  SA 3
Reykjavík 8°  S 6

Hæg breytileg    átt víða um land og súld 
á köflum SV- og V-lands. Hiti á bilinu 2-11 
stig, hlýjast SV-lands.  4

  Þetta er ekki lífeyris-
sparnaður ef þetta á að vera 

varanlegur valkostur.
Kári Arnór Kárason, framkvæmdastjóri 

lífeyrissjóðsins Stapa.

VORVERK Í REYKJAVÍK  Garðeigendur eru í óðaönn að koma lóðum sínum úr vetrarhamnum enda   skriður kominn á vorið og 
sumarið á næsta leiti. Trjágreinabingurinn hjá Sorpu í Gufunesi var orðinn býsna myndarlegur síðdegis í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Fordæma kosningu
Úkraínustjórn og Vesturlönd for-
dæma kosningu um sjálfstæði 
tveggja héraða í Úkraínu. Efna á til 
atkvæðagreiðslu um næstu helgi um 
innlimun héraðanna í Rússland.  8
Skoða lög um myglusveppi  Lög 
og reglur verða tekin til skoðunar af 
starfshópi vegna myglusveppa og tjóns 
af völdum þeirra. Dæmi um að fólk 
missi aleigu sína meðan aðrir missa 
heilsuna. 6
Vilja samning á borðið  Hafnar-
fjarðar bær hefur krafið Stálskip um 
afrit af kaupsamningi vegna sölu fyrir-
tækisins á togaranum Þór Hf-4. 6
Upplausn í Nígeríu  Flóttamanna-
stofnun Sameinuðu þjóðanna segir að 
 flótta manna  straumurinn frá Nígeríu 
muni aukast mjög á næstunni vegna 
ofbeldisverka Boko Haram. 12

KÓPAVOGUR Næst besti flokkurinn 
í Kópavogi gagnrýnir að umboðs-
maður Sjálfstæðisflokksins, Bragi 
Michaelsson, óski eftir því við kjör-
stjórn að fá meðmælendalista ann-
arra framboða. Það lýsi miklu van-
trausti á störf kjör stjórnar. 

„Leyfum við okkur að efast um 

að tilgangur beiðni Braga Michaels-
sonar sé ærlegur heldur séu hér á 
ferðinni gamaldags aðferðir í anda 
austurþýsku leyniþjónustunnar 
Stasi, til þess að stunda persónu-
njósnir um kjósendur,“ segir í yfir-
lýsingu.

„Okkur ber skylda til að sjá til 

þess að meðmælendur og meðmæli 
með öllum framboðum séu rétt,“ 
svarar Bragi og útskýrir að list-
arnir gagnist í kosningaundirbún-
ingnum. „Mér finnst engin ástæða 
þess að Sjálfstæðisflokkurinn sé að 
hafa samband við fólk sem hefur 
mælt með öðrum framboðum.“ - gar

Næst besti flokkurinn í Kópavogi sakar sjálfstæðismenn um njósnir:

Skylt að kanna meðmælendur

SAMGÖNGUMÁL Icelandair kennir 
skæruhernaði flugmanna um að 
21 flug félagsins hafi fallið niður 
í gær.

Hafsteinn Pálsson, formaður 
Félags íslenskra atvinnuflug-
manna, hafnar því en segir Ice-
landair hafa fellt niður fjögur 
flug þrátt fyrir að hafa mannaða 
áhöfn.

Upplýsingafulltrúi Icelandair, 
Guðjón Arngrímsson, neitar því. 
Hann segir málið eiga sér eðli-
legar skýringar.

Guðjón bætir við að flug muni 
geta fallið niður með stuttum 
fyrir vara ef samningar nást ekki. 
Þó er ekki gert ráð fyrir að flug 
falli niður í dag.

Samningafundur verður hjá 
ríkissáttasemjara í dag. Guðjón 
segir launakröfur flugmanna 
mjög háar.

Innanríkisráðherra útlokar ekki 
að setja lög á verkfallið. -ih/sjá síðu 4

Launadeilur hjá Icelandair:

Kenna hvorir 
öðrum um
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TÓNLIST „Þetta var rosalega 
gaman. Okkur fannst pressunni 
af okkur létt þegar við komumst 
áfram úr undanriðlinum þannig að 
við vöknuðum brosandi, hressir og 
glaðir á laugardag. Dagurinn var 
ótrúlega auðveldur – bara eitt gott 
og stórt partí,“ segir appelsínu-
guli pollinn Snæbjörn Ragnars-
son í Pollapönki.

Sveitin lenti í 15. sæti í Euro-
vision-keppninni í Kaupmanna-
höfn á laugardagskvöld með lagið 
Enga fordóma, eða No Prejudice. 
Snæbjörn segir þá Pollapönkara 
ekki hafa velt sér upp úr spám. 
„Eina sem við vissum var að við 
færum á svið og gerðum það sem 
við gerum best,“ segir hann.

Austurríska draggdrottn ingin 
Conchita Wurst fór með sigur úr 
býtum í Eurovision. Segir Snæ-
björn íslenska hópinn hæst-
ánægðan með það. „Hún er alger-
lega glæsileg. Það var mikið talað 
um að hún væri öðruvísi en hún 
vann ekkert út af því að hún þótti 
skrýtin heldur var lagið gott og 
hún er svo mikill listamaður. Þetta 
val skapar líka umræðu og við 
fögnum því klárlega.“

Aðspurður um hvernig Polla-
pönkarar hafi eytt kvöldinu eftir 
úrslitin segir Snæbjörn að þeir 
hafi fagnað hóflega enda verið 
dálítið þreyttir. „Við skáluðum 
og fórum upp á hótel þar sem við 
vorum með samsæti í  lobbýinu. 
Síðan fór fólk bara sína leið, 
sumir fóru á klúbb en aðrir fóru 
upp á herbergi. Við vorum flest-
ir búnir að sofa lítið og fundum 
fyrir spennufallinu þannig að 
daginn eftir tékkuðum við okkur 
út af herbergjunum og röltum um 

niðri í bæ, hver í sínu lagi. Verk-
efnið er búið og við erum ánægðir 
með okkur.“

Snæbjörn segir Pollapönkara 
vissulega hafa aflað sér aðdáenda 
víða um Evrópu. „Við höfum verið 
stoppaðir af alls konar fólki, alls 
staðar að, sem veit hverjir við 
erum. Ég vissi að þetta væri risa-
stórt batterí en ég áttaði mig ekki 
á því hve ofboðslega stórt þetta 
væri. Ég held að Pollarnir hafi 
haft áhrif á ansi marga. Við höfum 
fengið fullt af persónulegum póst-
um þar sem fólk þakkar fyrir að 
við séum að vekja athygli á þessu 
málefni sem er bara frábært.“

Nú tekur raunveruleikinn við og 
Snæbjörn mættur aftur til vinnu á 
auglýsingastofunni Pipar/TBWA. 
„Nú er sápukúlan sprungin. Ég get 
örugglega ekki séð appelsínu gulan 
lit aftur án þess að fá Eurovision-
fíling. Það kom skemmtilega á 

óvart hvað var gaman að vera með 
naglalakk og ég á örugglega eftir 
að vera með naglalakk aftur til 
hátíðabrigða. En nú er ég kominn 
aftur í hermannaklossana,“ segir 
Snæbjörn Ragnarsson.   
 liljakatrin@frettabladid.is

Pollar hæstánægðir 
með sigurvegarann
Appelsínuguli pollinn Snæbjörn Ragnarsson er ánægður með hvernig fór í Euro-
vision. Hann segir Pollapönkara hafa fengið ótal bréf frá fólki sem þakkar þeim 
fyrir mikilvægan boðskap og er alveg hæstánægður með sigurvegara keppninnar.

HÖFÐU ÁHRIF  Snæbjörn heldur að Pollapönk arar hafi haft áhrif á ansi marga. 
 MYND/EUROVISION 

GÓÐGERÐARMÁL Hjón sem ekki 
vilja láta nafna sinna getið gáfu 
eina milljón króna til þjarkasöfn-
unarinnar á Landspítala.
„Að baki liggur mikið þakklæti 
fyrir góða þjónustu þvagfæra-
skurðdeildarinnar við eigin-
manninn sem færði lífi hans nýtt 
gildi,“ segir á vef Landspítalans. 
Þjarki er vélmenni sem nota við 
þvagfæraskurðlækningar. „Segja 
má að þjarkinn sé framlenging á 
fingrum skurðlæknisins þannig 
að allar hreyfingar hans verði 
nákvæmari,“ segir á vef spítal-
ans. - gar

Þakklát fyrir læknishjálp:

Gáfu 1 milljón 
til Landspítala

20% héldu að 
Ísland myndi 

lenda í 16. sæti.

9% tippuðu á 10. 
sæti og 8% á 20. sæti.

Að meðaltali héldu 
Íslendingar að lagið myndi 
lenda í 15. sæti sem varð 
raunin.

  Nú er sápukúlan 
sprungin.

Snæbjörn Ragnarsson í Pollapönki.

STJÓRNMÁL Björt framtíð skýrði í 
gær frá því að framboð á vegum 
hennar til sveitarstjórnarkosn-
inga nú í vor verði í níu sveitar-
félögum.

Flokkurinn býður fram á 
Akureyri og Akranesi, í Árborg, 
Hafnarfirði, Kópavogi, Garða-
bæ og Snæfellsbæ, á Ísafirði og í 
Reykjavík.

Þá hefur verið ákveðið að 
flokkurinn bjóði fram undir 
listabókstafnum Æ, sama bók-
staf og Besti flokkurinn notaði í 
síðustu sveitarstjórnarkosning-
um. - gb

Björt framtíð staðfestir:

Býður fram á 
níu stöðum

HESTAMENNSKA Hestamennska getur verið harla 
dýrt sport, en um þessar mundir er hópur nemenda 
í nýsköpun við Háskólann í Reykjavík að stofna 
fyrirtæki sem gerir fólki kleift að stunda hesta-
mennsku án mikils tilkostnaðar.

Meiningin er að bjóða fólki upp á áskrift að  hestum. 
Þannig þarf fólk hvorki að kaupa hest né leigja pláss 
fyrir hann. Fólk losnar einnig við að þurfa að láta 
járna hann og fara með hann til dýralæknis.

Fyrirtækið, sem heitir Hestavinir, hyggst sjá 
um allt þetta stúss en veitir áskrifendum reglu-
legt aðgengi að hesti. Innifalið í áskriftinni  verður 
aðgangur að sama hestinum, hnakkur, beisli og 
hjálmur, auk þess sem fóður, hirðing og annar 
rekstrarkostnaður er innifalinn.

„Með því að gerast áskrifandi færðu aðgang að 
hesti og þarft ekki að hugsa um neitt annað en að 
hreyfa hestinn og sinna honum á þínum tíma,“ segir 
Anna Bára Teitsdóttir, einn nemanna í nýsköpun, en 
hún er talsmaður fyrirtækisins. 

„Þannig getur fólk kynnst hestamennskunni 
betur og stundað þetta skemmtilega áhugamál af 
þeim krafti sem hver og einn treystir sér til.“  - gb

Fyrirtækið Hestavinir fer af stað með nýstárlega þjónustu í Víðidal:

Boðið upp á áskrift að hestum

HESTAR  Áskrifendur fá reglulegan aðgang að sama hestinum, 
en losna við umstang og aukakostnað af hestahaldinu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ORKUMÁL Eykon Energy hefur 
valið Reyðarfjörð úr fimm bæjar-
félögum sem þjónustumiðstöð 
fyrir olíuleit og olíuvinnslu á 
Drekasvæðinu.

Haukur Óskarsson, stjórnar-
maður Eykon, segir staðsetningu, 
innviði og reynslu bæjarfélagsins 
af stórum verkefnum hafa skipt 
sköpum. Jens Garðar Helgason, 
formaður bæjarráðs Fjarðar-
byggðar, segir þessa ákvörðun 
Eykon skapa gríðarleg tækifæri 
fyrir bæjarfélagið.  -ih

Olíuleit á Drekasvæðinu:

Eykon velur 
Reyðarfjörð

HEILBRIGÐISMÁL Í dag milli 
klukkan átta og fjögur skellur 
á verkfall hjá á fimmta  hundrað 
sjúkraliðum og ófaglærðum 
starfsmönnum hjúkrunarheim-
ila fyrir aldraða.

Gísli Páll Pálsson, formaður 
Samtaka fyrirtækja í velferðar-
þjónustu, segir þó að enginn 
verði í hættu á morgun og öllum 
verði sinnt. 

„Það verður ekki neyðar-
ástand. Allir munu fá mat-
inn sinn og lyfin sín.  Vaktin 

 verður mönnuð 
hjúkrunar-
fræðingum, 
ófaglærðum 
starfsmönnum 
og einhverjum 
sjúkraliðum 
á undanþágu 
frá verkfalli. 
Einhverjir 
aðstandendur 
munu einnig 
hjálpa til,“ segir Gísli.  

Önnur átta tíma vinnustöðvun 

verður á fimmtudaginn og aftur 
þann 19. maí. Verði ekki samið 
fyrir 22. maí skellur á verkfall.

Deilan snýst ekki um laun 
heldur vilja sjúkraliðar fá rétt-
indi líkt og aðrir ríkisstarfs-
menn. 

Gísli segir Samtök fyrirtækja 
í velferðarþjónustu til búin til 
samninga. Hann telur um helm-
ingslíkur á að samið verði áður 
en næstu verkfallsaðgerðir 
skella á, á fimmtudaginn.   
 -ih

Sjúkraliðar og ófaglærðir starfsmenn deila við hjúkrunarheimili um réttindi:

Verkfall á hjúkrunarheimilum

TAÍLAND, AP Stuðningsmenn stjórnar Yinglucks Shinawatra segja 
hættu á því að borgarastyrjöld brjótist út, ákveði dómstólar og öld-
ungadeild þingsins að koma til valda nýrri stjórn, sem ekki er kosin í 
lýðræðislegum kosningum.

Stjórnlagadómstóll landsins komst í síðustu viku að þeirri niður-
stöðu að Yingluck gæti ekki lengur gegnt embætti forsætisráðherra 
vegna spillingarmáls, sem hún er sögð sek í.

Bráðabirgðastjórn landsins, sem tók við af stjórn Shinawatra, bað 
fólk hins vegar um að taka ekki þátt í mótmælum til stuðnings Shina-
watra.

Bæði stuðningsmenn og andstæðingar hennar hafa efnt til mótmæla 
í höfuðborginni Bangkok nú um helgina.  - gb

Stuðningsmenn stjórnar Yinglucks Shinawatra mótmæla:

Segja hættu á borgarastyrjöld

Í RAUÐUM SKYRTUM  Stuðningsmenn stjórnar Yinglucks Shinawatra mæta til leiks 
í einkennisklæðnaði sínum, nefnilega rauðum skyrtum og bolum. NORDICPHOTOS/AFP

GÍSLI PÁLL 
PÁLSSON

SPURNING DAGSINS

Kringlunni

heyrnarstodin.is 
HEYRNARSTÖ‹IN

Baldvin, er það von þín að 
vonarstjörnur Vonarstrætis 
valdi ekki vonbrigðum?
„Ég bind miklar vonir við það.“
Baldvin Z er leikstjóri kvikmyndarinnar 
Vonarstræti sem er frumsýnd í kvikmynda-
húsum landsins 16.maí.

20%
9%
15



Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri

Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti og brosi á vör + 325 kr./mán. greiðslugjald.
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Samsung Galaxy S5

119.990 kr. stgr.

7.290 kr. /18 mán.

Samsung Galaxy S5

119.990 kr. stgr.

7.290 kr. /18 mán.

Samsung Galaxy S4

79.990 kr. stgr.

4.890 kr. /18 mán.

Samsung Galaxy S4

79.990 kr. stgr.

4.890 kr. /18 mán.
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RunKeeper Strava

Endomondo Cyclemeter

Fáðu þér rétta snjallsímann með réttu öppunum
og hjólaðu í vinnuna á 4G hraða.

Gleðileg hjól!
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Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is 
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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

Vordís Eiríksdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

VÍÐA HÆGVIÐRI OG SKÝJAÐ  á köflum næstu daga. Búast má við einhverri úrkomu 
SV- og V-lands og stöku skúrum NA- og A-lands í dag og á morgun. Yfirleitt fremur milt 
í veðri og hlýjast SV-lands. 
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MIÐVIKUDAGUR

Á MORGUN

SKÓLAR Vefsíðan Peysopicker er 
komin aftur upp. Þar getur fólk 
valið á milli nemenda við Versl-
unarskóla Íslands sem raðast svo 
í topp tíu lista.

Vísir fjallaði um síðuna í mars 
en þá var aðeins hægt að velja á 
milli stúlkna í fjórða bekk í skól-
anum. Nú er hins vegar hægt að 
velja á milli stráka annars vegar 
og stúlkna hins vegar. Síðan vísar 
til Peysufatadagsins sem haldinn 
er í skólanum árlega. „Vefsíðan 
svertir orð nemendafélagsins 
sem fordæmir hana algjörlega,“ 
segir í yfirlýsingu frá Sigrúnu 
Dís Hauksdóttur, forseta nem-
endafélagsins. - sáp

Umdeild síða aftur á kreik:

Skólafélögum 
teflt saman

AKUREYRI Heitavatnsrör sprakk á 
kosningaskrifstofu Vinstri hreyf-
ingarinnar, græns framboðs á 
Akureyri aðfararnótt sunnudags. 
Að sögn Sóleyjar Bjarkar Stefáns-
dóttur, oddvita VG, hleypur tjónið 
á milljónum.

„Það á eftir að koma í ljós hve 
mikið tjónið er og hvort við getum 
haldið áfram að vinna á skrifstof-
unni. Væntanlega þarf að rífa innan 
úr loftinu og fleira. Við getum 
örugglega ekki haft opið í dag,“ 
sagði Sóley í gær. Meðal verðmæta 
á skrifstofunni eru málverk eftir 
Hrönn Einarsdóttur. - lkg

Óhapp á kosningaskrifstofu:

Leki kostar VG 
milljónir króna

SAMGÖNGUMÁL Í gær féll niður 
21 flugferð hjá Icelandair. Málið 
kemur í kjölfar tímabundins 
verkfalls á föstudaginn sam-
hliða yfirvinnubanni sem mun 
gilda þar til samningar nást. 
Icelandair sendi frá sér frétta-
tilkynningu í gær þar sem full-
yrt var að flugferðir hefðu fallið 
niður vegna skæruhernaðar 
flugmanna.

Hafsteinn Pálsson, for maður 
formaður Félags íslenskra 
atvinnuflugmanna, hafnar ásök-
unum Icelandair. „Málið snýst 
um að vegna yfirvinnubanns hafa 
flugmenn færst til á vöktum svo 
þeir fengu ekki nægjanlega hvíld. 
Því gat Icelandair ekki mannað 
ákveðin flug.“ 

Hafsteinn segir þó fjórum flug-
ferðum hafa verið aflýst þrátt 
fyrir að búið væri að manna áhöfn. 
Guðjón Arngrímsson, upplýsinga-
fulltrúi Icelandair, hafnar ásökun-
um Hafsteins.

„Icelandair fellir ekki niður 
flugferðir nema í ýtrustu neyð. 
Það getur verið að í ein hverjum 
tilfellum hafi verið búið að finna 
flugmenn en það dugar ekki til 
þegar farþegar eru stranda-
glópar annars staðar og forsendur 
 flugsins því brostnar.“ 

Guðjón gerir ekki ráð fyrir að 
flugferðir muni raskast í dag. 
Hann segir þó að það geti orðið 
raunin að flugum verði aflýst með 
skömmum fyrirvara ef deilan 
 leysist ekki.

Samningsaðilar munu hittast hjá 
ríkissáttasemjara í dag  klukkan 
eitt. Hafsteinn segir mikið bera í 
millum.

„Við munum ekki sætta okkur 

við kjararýrnun. Flugmenn vinna 
á taxta. Því geta flugmenn ekki 
samið um launahækkanir umfram 
kjarasamninga.“ Guðjón vill lítið 
tjá sig um samningsmarkmiðin 
en segir erfitt að vera bjartsýnn 
þegar kröfur flugmanna eru jafn 
miklar og raun ber vitni. 

Hanna Birna Kristjáns dóttir 
innanríkisráðherra segir að 
fylgst verði með málinu næstu 

daga. „Á meðan 
ríkissátta-
semjari fundar 
með samning-
saðilum mun 
ríkisstjórnin 
að svo stöddu 
ekki aðhafast í 
málinu. Það er 
okkar von að 
samningsaðilar 
axli ábyrgð og 

leysi málið.“
Varðandi hugsanlega lagasetn-

ingu segir Hanna Birna: „Staðan 
eins og hún var í dag getur ekki 
gengið í mjög langan tíma. Við 
munum ekki setja lög á verk-
fallið nema í algerri neyð en ef 
til þess kemur öxlum ábyrgð 
til að tryggja að samgöngur 
inn og út úr landinu séu í lagi.“ 
 ingvar@frettabladid.is

Flugi aflýst og hvorir 
kenna öðrum um 
Málsaðilar kenna hvor öðrum um. Flugmenn og fulltrúar Icelandair funda hjá 
ríkissáttasemjara í dag. Flugferðir gætu fallið niður með skömmum fyrirvara á 
næstu dögum. Innanríkisráðherra útilokar ekki að setja lög á verkfallið.

FLUG FÉLLU NIÐUR Flugferðir Icelandair féllu niður í gær og lausn er ekki í sjónmáli.   
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HAFSTEINN 
PÁLSSON

GUÐJÓN 
ARNGRÍMSSON

HANNA BIRNA 
KRISTJÁNSDÓTTIR

Sturtusett
Verð frá kr. 66.900

Gæði fara aldrei úr tísku

900

úr tísku

20.000 silungar er 
meðalárs veiðin 

úr Mývatni árin 1900 til 2013. 
Samkvæmt veiðiskýrslum var heildar-
veiðin í Mývatni 2013 aðeins 2.489 
silungar. 

EFNAHAGSMÁL Ríkisstjórnin sam-
þykkti fyrir helgi framhald vinnu 
við afnám verðtryggingar af nýjum 
neytendalánum. Í nýútkominni 
skýrslu verkefnastjórnar um fram-
tíðarskipan húsnæðismála er lagt 
til að lán húsnæðislánafélaga verði 
til framtíðar óverðtryggð, enda hafi 
nauðsynlegar kerfisbreytingar og 
mótvægisaðgerðir gert það kleift. 

Næstu skref í vinnu við afnám 
verðtryggingar verða að gera 
óheimilt að bjóða neytendum verð-
tryggð lán með jöfnum greiðslum til 

lengri tíma en 25 ára, að lágmarks-
tími lánanna verði lengdur í allt 
að tíu ár og að takmarkanir verði 
 gerðar á veðsetningu vegna þeirra. 

Hvatt verður til töku og veitinga 
óverðtryggðra lána með sérstökum 
aðgerðum. Einnig mun starfshópur 
finna leiðir til að sporna gegn því 
að sjálfvirkar hækkanir á vöru og 
þjónustu kyndi undir verðbólgu. Að 
auki verður skipuð Verðtryggingar-
vakt til að tryggja samfellu í fram-
gangi áætlunar um afnám verð-
tryggingarinnar.  - ebg 

Ríkisstjórnin kynnir næstu skref í vinnu við afnám verðtryggingar: 

Áætlun um afnámið lögð fram

HÚSNÆÐISLÁN  Lagt er til að lán hús-
næðislánafélaga verði óverðtryggð til 
framtíðar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

UMHVERFISMÁL „Umhverfisnefnd 
harmar að aurugt vatn hafi  runnið 
í stórum stíl í Varmá vegna fram-
kvæmda efst í Reykjahverfi,“ 
segir í bókun umhverfisnefndar 
Mosfellsbæjar.

Ráðist mun hafa verið í mót-
vægisaðgerðir og á umhverfis-
svið bæjarins að fylgjast náið 
með framkvæmdum á næstunni. 
Þá vill umhverfisnefndin að Mos-
fellsbær setji metnaðarfullar 
verklagsreglur um umgengni á 
viðkvæmum náttúrusvæðum sem 
framkvæmdaaðilum verður gert 
að vinna eftir. Mikilvægt sé að 
nefndin verði framvegis höfð með 
í ráðum, sem ekki hafi verið gert í 
þessu tilviki. - gar

Framkvæmdir í Reykjadal:

Aurugt vatn 
barst í Varmá

VARMÁ  Fiskar drápust í mengunarslysi 
í Varmá fyrir fimm árum.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VERSLUN Sala á neftóbaki jókst 
um nærri 42 prósent fyrstu fjóra 
mánuði ársins samkvæmt tölum 
frá ÁTVR. Yfir tíu þúsund kíló 
seldust af neftóbaki frá janúar til 
apríl en rúmlega sjö þúsund kíló 
á sama tímabili í fyrra. Neftóbak 
er einnig notað sem munntóbak. 

Sala sígaretta jókst um 8,8 
prósent en samdráttur varð í 
sölu vindla um 1,9 prósenta. Þá 
jókst sala áfengis um þrjú pró-
sent fyrstu fjóra mánuði ársins.
 - lkg

Neftóbak sækir í sig veðrið:

Salan jókst um 
nær 42 prósent 

SVEITARSTJÓRNIR Norðurþing, 
Atvinnuþróunarfélag Þingey-
inga, Byggðastofnun og Háskól-
inn á Akureyri hafa snúið bökum 
saman og unnið að því að leita 
lausna á viðvarandi íbúafækkun 
á Raufarhöfn. Þetta kom fram í 
bæjarráði Norðurþings.

Þar sem aðgengi að íbúðarhús-
næði sé ein meginforsenda þess 
að hægt sé að taka á móti fólki 
eigi að kanna stöðu húsnæðis-
mála á staðnum. „Á næstu dögum 
verður hringt í skráða  eigendur 
íbúðarhúsa á staðnum í þeim til-
gangi að afla upplýsinga um 
ástand og nýtingu húsnæðisins,“ 
segir í fundargerð bæjarráðs. - gar

Fólksfækkun á Raufarhöfn:

Ætla að hringja 
í húseigendur

RAUFARHÖFN  Fólki fækkar hraðar en á 
flestum stöðum.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR



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 eða 30 milljónir í peningum
- 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

BYGGINGARVERKTAKI
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Í tilefni af 60 ára afmæli 
DAS drögum við út þrjár glæsilegar 

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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DRÖGUM EFTIR 2 DAGA

KKKaauuppptttuuuuu mmmiððaaa  ááá  wwwwww.ddaass.iss
eeeððððaa ííí ssííímmma 5566611 77777755577..

Miiðaverðð 1.300 kr. á mmánuðði i fyfyririr r einfnfalaldadan n mimiðaða
ogo  2.600 fyrir tvöfaldann miði a.
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Þrisvar á happdrættisárinu verðurr dregið um 
stóra vinninginn:
--- 3333 íííííbbbúúúúððiirrrrr aaaðð vvveerrrrrrðððððmmmmæææææætttii 33333300  mmmiiilllllllljjjjóóóóónnniiirrrrrr kkkkkkrrrrrróóóóónnnnnuuuuuurrrrr  hhhhhvvveeeeerrrr 
 ááááá tttttvvvöööööfffffaaaaaallddddddaaann  mmiiiðððððaa eeeeðððaaaa  3333300  mmiilllllljjjjjóónnnnniiiiirrrrrr ííí pppppppeennnnnniinnnnnggggguuummmmmm
---- 11155555 mmmmmiilllllljjóóóóóóóónnniiiirr  áá eeeeiiinnfffaaaaalllldddddaannnnn  mmmiiiðððaaaa

DDDDrrrröööögggguuuummmm  úútttt 44447777 þþþþúúúússssunnnnddd   vvviiinnnnniiinnnngggaaaa á áááárrrriiinnnnuuuu... 
HHHHeeeeiiiillllddddaaaarrrrvvvveeerrrðððmmmææætttiii vinnnnnnnniiinnggggaaaa  áááá mmmmáááánnnuuuuððððiii aaaallllllllttt aaaððð  111100007777 mmmmiiilllljjjjóóóónnniiirrr!!!
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1. Hver var ráðinn forstjóri Vodafone 
á föstudaginn?
2. Hver leikur Sollu stirðu í Þjóðleik-
húsinu næsta vetur?
3. Hvaða lið sigraði ensku úrvalsdeild-
ina um helgina?

SVÖR

1. Stefán Sigurðsson. 2. Melkorka Davíðs-
dóttir Pitt. 3. Manchester City.

VEISTU SVARIÐ?

Flott flóra - leiðin til að tóra?Flott flóra - leiðin til að tóra?
Ráðstefna um bakteríuflóruna í meltingarveginum

Miðvikudaginn 14. maí, kl. 13-17 í Salnum, Kópavogi

Upplýsingar og skráning á www.heillheimur.is 
eða í síma 697 4545. 

Verð kr. 4.900,-

12.00 Móttaka og skráning
13.00 Setning
13.05 Opnunaratriði
13.15 Bakteríur í görninni stjórna heilsu og líðan okkar
 Michael Clausen, barnalæknir og sérfr. í 
 ofnæmissjúkdómum barna
14.00 Áhrif bakteríuflórunnar á þyngdarstjórnun
 Erla G. Sveinsdóttir, læknir Heilsuborg
14.25 Mín leið - reynslusaga af sáraristilbólgu
 Margrét Alice Birgisdóttir, heilsumarkþjálfi
14.45 Kaffihlé
15.15 Hvaða sögu segir flóran um mataræðið?
 Óla Kallý Magnúsdóttir, næringarfr. við LSH 
 og doktorsnemi við HÍ
15.40 Þarmabakteríurnar og hugsanleg tengsl við 
 ristilkrabbamein? 
 Þarmaflutningur - hvað er það?
 Sigurjón Vilbergsson, sérfr. í lyflækningum 
 og meltingarsjúkdómum
16.05 Heilbrigð þarmaflóra - er hún til? 
 Kolbrún Björnsdóttir, grasalæknir
16.30 Spurningar
16.45 Ráðstefnuslit

Ráðstefnan er ætluð jafnt almenningi sem og fagfólki

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

ALÞINGI Lög og reglur á sviði bygg-
ingarmála verða ef að líkum lætur 
teknar til heildstæðrar endurskoð-
unar með tilliti til myglusveppa og 
tjóns af völdum þeirra. Starfshópur 
skipaður af ráðherra á að skila af 
sér tillögum fyrir lok árs. 

Þingsályktunartillaga 13 þing-
manna þessa efnis var til síðari 
umræðu á Alþingi í gær, en flutn-
ingsmaður málsins er Kristján L. 
Möller, þingmaður Samfylkingar. 
Í nefndaráliti umhverfis- og sam-
göngunefndar Alþingis var lagt til 
að tillagan yrði samþykkt óbreytt.

Katrín Júlíusdóttir, þingmaður 
Samfylkingarinnar, talaði fyrir 
nefndarálitinu í gær, og sagði að 
fara yrði yfir lög og reglur, fræðslu-
mál og ekki síst tryggingarmál 
þeirra sem fyrir því verða að veikj-
ast vegna myglusveppa og missa 
jafnvel allar sínar eigur. Málið 
bíður atkvæðagreiðslu en ekkert 
er því til fyrirstöðu að það verði 
samþykkt, enda málið flutt af þing-
mönnum allra flokka.

Tilefni málsins er ekki síst það að 
um 50 íbúðarhús á Egilsstöðum og 
Reyðarfirði fóru illa vegna myglu-
svepps. Eins að yfir 100 fjölskyldur 
hér á landi hafa þurft að yfirgefa 
heimili sín til lengri eða skemmri 
tíma á undanförnum árum vegna 
heilsufarsáhrifa og annars tjóns af 
völdum myglusveppa. Tugir þeirra 
hafa sagt alfarið skilið við hús-
næðið, eins og segir í greinargerð 
tillögunnar.

Kristján sagði á Alþingi í gær, á 
sama tíma og hann hvatti Sigurð 
Inga Jóhannsson umhverfisráð-
herra til að hafa hraðar hendur við 
skipun starfshópsins, að „brenni 
hús til grunna þá er það trygg-
ingarmál og fæst bætt. Komi hins 

vegar upp myglusveppur og eina 
úr ræðið er að rífa húsið, og jafnvel 
með öllum húsgögnum og fatnaði 
fólks og öðru, þá er það óbætt. Þetta 
verður starfshópurinn að gera til-
lögur um því á þessu þarf að taka,“ 
sagði Kristján og sagði ótækt að 
fólk missi aleiguna en þurfi áfram 
að borga af lánum vegna húsnæðis 
sem hefur verið rifið.

Bjarkey Gunnarsdóttir, þing-
maður Vinstri grænna, tók í sama 
streng og líkti upplifun fólks vegna 
þessa vanda sem hamförum, og því 
alvarlegra væri að engin úrræði 
væri að finna í kerfinu.  
 svavar@frettabladid.is

Regluverkið skoðað 
vegna myglusvepps
Lög og reglur verða tekin til skoðunar af starfshópi vegna myglusveppa og tjóns af 
völdum þeirra. Tryggingamál þolenda verði skoðuð sérstaklega, hvetja þingmenn 
til, enda þess dæmi að fólk missi aleigu sína meðan aðrir missa heilsuna. 

Í nefndaráliti umhverfis- og 
samgöngunefndar segir að oft 
myndist myglusveppir vegna 
rangrar efnisnotkunar, raka í 
byggingarefnum vegna rangra 
ákvarðana er varða efnisval, 
rakaþéttingar, loftunar og 
annars frágangs. 

Einnig skiptir notkun á 
mannvirki miklu máli hvað 
varðar hitun, loftræstingu og 
rakamyndun.

➜ Notkun mannvirkja 
skiptir miklu máli

LÚMSKUR 
VANDI  Tugir 
fjölskyldna hafa 
misst mikið en 
eiga engan rétt 
á að fá bætur frá 
tryggingafélagi 
sínu.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

  Brenni hús til grunna þá er það trygg-
ingarmál og fæst bætt. Komi hins vegar upp 

myglusveppur og eina úrræðið er að rífa 
húsið, og jafnvel með öllum húsgögnum og 

fatnaði fólks og öðru, þá er það óbætt.
Kristján L. Möller, þingmaður Samfylkingar.

SVEITARSTJÓRNIR Hafnarfjarðar-
bær hefur krafið Stálskip um 
afrit af kaupsamningi vegna 
sölu fyrirtækisins á togaranum 
Þór Hf-4.

Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði 
eru ósátt við söluna á Þór þar 
sem aflaheimildir sem fylgja 
skipinu hurfu með því á brott 
úr bænum. Hafnfirðingar fengu 
ekki að vita af viðskiptunum 
með Þór fyrr en þau voru um 
garð gengin en telja að sam-
kvæmt lögum um stjórn fisk-

veiða eigi bærinn forkaupsrétt 
að skipinu. Það hafi nú verið 
staðfest með dómi Héraðsdóms 
Reykjavíkur í máli Vestmanna-
eyjabæjar gegn félaginu Q44 og 
Síldarvinnslunni þar sem fyrr-
nefnda félagið seldi því síðar-
nefnda togara sem gerður hefur 
verið út frá Eyjum.

„Er hér með skorað á Stál-
skip að láta Hafnarfjarðarkaup-
stað nú þegar, eða í síðasta lagi 
innan tveggja vikna frá dag-
setningu bréfs þessa, í té afrit af 

kaupsamningum um skipið Þór 
Hf-4 og um þær aflaheimildir 
sem framseldar voru. Liggur nú 
þegar fyrir staðfesting Fiski-
stofu á því að ekki hafi verið 
unnið í samræmi við lagafyrir-
mæli varðandi framsal afla-
heimilda,“ segir í bréfi Guð-
rúnar Ágústu Guðmundsdóttur 
bæjarstjóra til Stálskipa. - gar

Hafnfirðingar vísa í nýjan dóm héraðsdóms í máli Vestmannaeyjabæjar gegn Q44 og Síldarvinnslunni:

Krefja Stálskip um afrit af kaupsamningi

GUÐRÚN ÁGÚSTA GUÐMUNDS DÓTTIR 
 Bæjarstjóranum var falið að virkja for-

kaupsrétt Hafnarfjarðar á Þór Hf-4.

RANNSÓKNIR Hópur vísinda-
manna hefur sent frá sér yfirlýs-
ingu vegna lífsýnasöfnunarinnar 
Útkall í þágu vísindanna á vegum 
Íslenskrar erfðagreiningar og 
Landsbjargar. Kemur yfirlý singin 
í kjölfar yfirlýsingar níu fræði- og 
vísindamanna við Háskóla Íslands 
og Háskólann í Akureyri sem 
gagnrýna framkvæmd söfnunar-
innar.

„Síðastliðin sautján ár hafa vís-
indamenn Íslenskrar erfðagrein-
ingar (ÍE) í samstarfi við vísinda-
menn á Landspítala, í læknadeild 
og innan fjölmargra annarra 
stofnana hérlendis og erlendis 
náð ótrúlegum árangri í að varpa 
ljósi á erfðafræði margra sjúk-
dóma. Það er mikilvægt að gera 
sér grein fyrir því að þetta sam-
starf vísindamanna ÍE og ann-

arra í íslensku vísindasamfélagi 
hefur gert það að verkum að Ísland 
 leiðir nú heiminn á flestum sviðum 
mannerfðafræði,“ segir í yfirlýs-
ingu vísindamannanna.

Blása vísindamennirnir á þá 
gagnrýni að skemmtikraftar séu 
 fengnir til að auglýsa söfnunina. 
„Hvatning annarra í samfélaginu, 
svo sem listamanna og stjórnmála-
manna er einnig virðingarverð. 
Engin ástæða er til að tortryggja 
slíkan stuðning.“

Þá er gagnrýnt að átakinu sé 
blandað við góðgerðarstarfsemi.

„Gagnrýni siðfræðinga á hlut 
Landsbjargar í söfnun sýnanna 
er að okkar mati einnig ómakleg. 
Alvanalegt er í vísindarannsókn-
um að þátttaka sé þökkuð, en hún á 
þó ekki að skapa óeðlilegan þrýst-
ing á þá sem annars myndu ekki 

vilja gefa lífsýni,“ segir í yfirlýs-
ingunni þar sem Íslendingar eru 
hvattir til að taka þátt. „Án hins 
almenna borgara verða þessar 
rannsóknir ekki gerðar.“ - lkg

Vísindamenn hvetja almenning til að gefa sýni í Útkalli í þágu vísinda: 

Gagnrýni siðfræðinga ómakleg

FRAMÞRÓUN VÍSINDANNA  Magnús 
Karl Magnússon, prófessor við lækna-
deild Háskóla Íslands, er á meðal þeirra 
36 sem standa að yfirlýsingunni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



NÁMSRÁÐGJÖF OG UPPLÝSINGAR: 
SÍMI 525 4444    
ENDURMENNTUN.IS

TAKTU 
SKREFIÐ
SKAPAÐU ÞÍNA
EIGIN FRAMTÍÐ
NÁMSBRAUTIR Á HAUSTMISSERI

KYNNINGARFUNDUR 13. MAÍ AÐ DUNHAGA 7
KLUKKAN 17:00

 NÁM TIL LÖGGILDINGAR FASTEIGNA-, 
FYRIRTÆKJA- OG SKIPASALA

STAÐNÁM – FJARNÁM

VERKEFNASTJÓRNUN – LEIÐTOGAÞJÁLFUN

VIÐURKENNDUR BÓKARI
STAÐNÁM – FJARNÁM

ÖLDRUNARFRÆÐI 
DIPLÓMANÁM Á MEISTARASTIGI

 

KLUKKAN 17:30
FJÖLSKYLDUMEÐFERÐ 
DIPLÓMANÁM Á MEISTARASTIGI

NÁM Í UNDIRSTÖÐUATRIÐUM 
HUGRÆNNAR ATFERLISMEÐFERÐAR

KLUKKAN 18:00
JÁKVÆÐ SÁLFRÆÐI 
DIPLÓMANÁM Á MEISTARASTIGI

LEIÐSÖGUNÁM Á HÁSKÓLASTIGI
STAÐNÁM – FJARNÁM
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Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

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

Opinn fundur á vegum Alþjóðamálastofnunar Háskóla 
Íslands og Evrópustofu í samvinnu við náms braut í 
þjóðfræði og safnafræði við Háskóla Íslands. 

Fjallað verður um hlutverk þjóðernishyggju, sjálfs-
mynda og menningararfs í tengslum við viðhorf til 
Evrópusamrunans. Rætt verður um þjóðmenningu og 
sjálfstæðishreyfingar í Evrópu í kjölfar efnahagsþrenginga 
síðustu ára og umræðan sett í samhengi við andstöðuna 
við Evrópusambandið. Tekin verða dæmi frá Hollandi, 
Íslandi og Skotlandi.

Fundirnir fara fram á ensku. Allir velkomnir.
Nánari upplýsingar: www.ams.hi.is og www.evropustofa.is

EVRÓPUMÁL

ÞRIÐJUDAGURINN 13. MAÍ KL. 12:00-13:30 Í NORRÆNA HÚSINU

Þjóðernishyggja, sjálfsmyndir 
og Evrópusambandið

Fundarstjóri: Valdimar Tr. Hafstein, dósent í þjóðfræði við Háskóla Íslands. 

Þjóðvæðing Evrópu? Af nýlegum 
uppgangi þjóðerniskenndar í Evrópu
Herman Roodenburg er prófessor í þjóðfræði við Vrije 
Universiteit í Amsterdam og rannsakandi hjá Meertens 
Instituut.

Ísland í ljósi popúlískrar  
andstöðu við ESB
Guðmundur Hálfdánarson er prófessor við Sagnfræði- og 
heimspekideild Háskóla Íslands.

Hvar á Skotland heima? Þjóðar-
atkvæða greiðslan um sjálfstæði 
Skotlands og tengslin við Evrópu
Alyson Bailes er aðjúnkt við Stjórnmálafræðideild Háskóla 
Íslands og starfar með hugveitunni Scottish Global Forum.

Education and Culture
Lifelong Learning Programme
JEAN MONNETFÉLAGS- OG MANNVÍSINDADEILD 

BRETLAND, AP London er ótvíræð 
höfuðborg auðkýfinganna, sam-
kvæmt nýrri athugun sem skýrt 
er frá í breska blaðinu The Sunday 
Times. 

Þar í borg búa nú 72 milljarða-
mæringar, í breskum pundum 
talið, en næst kemur Moskva með 
48 milljarðamæringa, þá New 
York með 43, San Francisco með 
42, Los Angeles með 38 og Hong 
Kong með 34.

Blaðið fullyrðir jafnframt að 
miðað við höfðatölu búi fleiri 
milljarðamæringar í Bretlandi 

en í nokkru öðru landi. Þannig sé 
einn milljarðamæringur á hverja 
607 þúsund íbúa Bretlands, en í 
Bandaríkjunum eru þeir einn á 
hverja milljón íbúa.

The Sunday Times birtir á 
hverju ári lista yfir ríkustu íbúa 
Bretlands, en þetta er í fyrsta sinn 
sem fjöldi þeirra er borinn saman 
við fjöldann í öðrum löndum.  Efstir 
á lista auðkýfinga í Bretlandi þetta 
árið eru indversku bræðurnir Sric-
hand og Gopichand Hinduja, en 
þeir reka alþjóðafyrirtæki sem 
nefnist Hinduja Group.  - gb

Auðkýfingar sækjast eftir því að búa í London:

Ótvíræð höfuðborg 
milljarðamæringa

RÍKASTIR Í 
BRETLANDI  
Indversku 
bræðurnir Sric-
hand og Gopic-
hand Hinduja 
eru efstir á lista 
The Sunday 
Times þetta 
árið. 
 NORDICPHOTOS/AFP

ÚKRAÍNA, AP Langar biðraðir 
mynduðust við kjörstaði í austan-
verðri Úkraínu í gær, þegar efnt 
var til atkvæðagreiðslu þar í 
tveimur héruðum um það hvort 
stefna ætti að sjálfstæði.

Það voru íbúar í héruðunum 
Donetsk og Luhansk sem voru 
spurðir hvort þeir myndu styðja 
frumvarp um sjálfstjórn hérað-
anna. Ætlunin er að efna svo aftur 
til atkvæðagreiðslu um næstu 
helgi þar sem íbúarnir verði 
spurðir hvort þeir vilji að héruðin 
sameinist Rússlandi.

Fregnir bárust af því að ein-
hverjir hefðu látið lífið í bænum 
Krasnoarmeisk í Donetsk-héraði 
þegar sérsveitarmenn frá Úkra-
ínustjórn tóku að skjóta á fólk sem 
hafði safnast saman til að kjósa 
fyrir utan ráðhúsið í bænum.

Þá kom til átaka í borginni Slavj-
ansk í fyrrinótt, þar sem stjórnar-
herinn skiptist á skotum við upp-
reisnarmenn.

Úkraínustjórn segir kosning-
arnar ólöglegar og Oleksandr 
Túrtsjínov forseti segir að sjálf-
stæði héraðanna myndi eyðileggja 
efnahagslíf landsins alls.

„Þetta er skref í áttina til hyl-
dýpis fyrir héruðin,“ sagði Túrtsj-
ínov á vefsíðu forsetaembættisins 
á laugardag.

Leiðtogar á Vesturlöndum hafa 
einnig gagnrýnt kosningarnar 
og sagt að þau muni ekkert mark 
taka á þeim. Meira að segja Vlad-
imír Pútín Rússlandsforseti hvatti 
uppreisnarmenn í austanverðri 

Úkraínu til þess að fresta kosn-
ingunum.

Roman Lyagin, sem er leiðtogi 
þeirra sem skipulögðu kosning-
arnar í Donetsk, segir hins vegar 
að fátt muni í reynd breytast í hér-
aðinu, jafnvel þótt íbúarnir veiti 
tillögunni sem kosið er um sam-
þykki sitt.

„Við viljum bara lýsa yfir rétti 
okkar til sjálfstjórnar,“ sagði 
hann. „Eftir að tilkynnt verð-
ur um úrslitin mun nákvæmlega 
ekkert breytast hvað varðar stöðu 
Donetsk-héraðs. Við hættum ekki 
að vera partur af Úkraínu. Við 
verðum ekki hluti af Rússlandi. 

Við erum bara að segja umheim-
inum að við viljum breytingar, við 
viljum að hlustað sé á okkur.“

Hann nefndi hins vegar ekkert 
um þau áform að síðar, jafnvel 
strax um næstu helgi, yrði kosið 
um innlimun í Rússland.

Ekki er reiknað með því að úrslit 
verði orðin ljós fyrr en á mánudag-
inn.

Eftir hálfan mánuð stendur 
svo til að Úkraínumenn kjósi sér 
forseta. Túrtsjínov hefur gegnt 
 embættinu til bráðabirgða frá því 
Viktor Janúkóvitsj hrökklaðist frá 
völdum í febrúar síðastliðnum.  
 gudsteinn@frettabladid.is

Kosið um sjálfstæði 
í tveimur héruðum
Úkraínustjórn og Vesturlönd fordæma kosninguna, en einn af leiðtogum upp-
reisnarmanna í Donetsk segir að ekkert muni breytast. Meiningin er að efna aftur 
til atkvæðagreiðslu um næstu helgi um innlimun héraðanna í Rússland.

KOSIÐ Í DONETSK  Vopnaður uppreisnarmaður stendur vörð á kjörstað. 
 NORDICPHOTOS/AFP

Tugir manna brunnu inni í borginni Odessa föstudaginn 2. maí síð-
astliðinn. Fréttir af því sem gerðist hafa verið óljósar, en atburðirnir 
eiga væntanlega eftir að dýpka enn frekar gjána á milli andstæðra 
fylkinga í Úkraínu.

Meira en 40 manns létu lífið. Rússar hafa talað um þjóðarmorð. 
Þúsundir manna höfðu safnast saman í miðborginni vegna 

fótboltaleiks. Stuðningsmenn beggja liða tóku síðan höndum saman 
og efndu til útifundar til stuðnings stjórninni í Kænugarði, sem tók 
við eftir að Janúkóvitsj hrökklaðist frá.

Hópur andstæðinga stjórnarinnar í Kænugarði ákvað að hleypa 
upp þessum fundi, en þá brutust út átök sem stóðu klukkutímum 
saman með skotbardögum og grjótkasti. 

Kveikt er í tjaldbúðum stjórnarandstæðinga, en hópur þeirra 
hafði flúið inn í byggingu verkalýðsfélags þar nærri. Grjóti og eld-
sprengjum er kastað frá verkalýðsbyggingunni, og því er svarað í 
sömu mynt frá mannfjöldanum úti fyrir.

Fljótlega kviknar í byggingunni með þeim afleiðingum að fjöldi 
fólks brann inni. Sumum virðist hafa verið meinuð útganga, en 
einnig var reynt að bjarga fólki út úr byggingunni.

Lögregla og slökkvilið koma nærri klukkustund of seint á vettvang. 

Hvað gerðist í Odessa 2. maí?

INNGANGURINN  Maður gengur fram hjá brunnum 
dyrum verkalýðshússins í Odessa. FRÉTTABLAÐIÐ/AP



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

OPIÐ FYRIR SKRÁNINGAR Á HAUSTÖNN 2014
Við hjá Promennt bjóðum upp á mikið úrval sérstaklega skemmtilegra og hagnýtra námskeiða og námsbrauta. 
Þeir sem vilja bæta við sig þekkingu með upplýsingatæknina að vopni ættu ekki að láta þetta framhjá sér fara. 

www.promennt.is

BÆTTU
VIÐ ÞIG
ÞEKKINGU

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

MARKAÐS- OG SÖLUNÁM HRAÐFERÐ
Með sérstakri áherslu á upplýsingatækni og stafræna markaðssetningu. Skemmtilegt en um 
leið krefjandi einnar annar nám fyrir þá sem vilja afla sér öflugrar þekkingar á sviði markaðs- 
og sölumála. Hér fléttast saman gamalgróin sölu- og markaðsfræði við nýjustu tækni sem í 
boði er.

Hefst 9. september 156 std.  174.000 kr. 
29.000 kr.  á mánuði

GRAFÍSK HÖNNUN

í grafískri vinnslu eða fólki sem vill skapa sér forskot í frekara hönnunarnámi (t.d. á háskóla-

forritin Photoshop, Illustrator og InDesign.

Hefst 2. september  105 std. 169.000 kr.
28.167 kr.  á mánuði

VEFSÍÐUGERÐ – ALLUR PAKKINN
Sérlega hagnýtt og vandað námskeið fyrir alla sem vilja koma sér upp einfaldri og 

og uppfæra fyrri síður. 

Hefst 8. september 115 std 147.000 kr.
24.500 kr. á mánuði

EQM
VOTTUN

FRAMABRAUT – SKRIFSTOFUNÁM

sem vill styrkja stöðu sína enn frekar á vinnumarkaði með aukinni menntun. Þetta nám 
hentar einnig vel sjálfstæðum atvinnurekendum sem vilja vera sem mest sjálfbjarga í allri 
tölvuvinnu og við bókhaldið. Þetta nám er einnig tilvalið sem grunnur fyrir frekara nám.

VIÐFANGSEFNI NÁMSBRAUTARINNAR
 Námstækni og verkefnastjórnun með MindManager   
 (forritið, að verðmæti 32.000 kr., fylgir frítt með).

Hefst 10. sept. 200 std.  167.000 kr.
27.834 kr. á mánuði 

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

Hefst 10. okt. 110 std. 124.000 kr.
20.667 kr. á mánuði

BÓKARANÁM FYRIR LENGRA KOMNA

bókari? Þá er þetta kjörinn undirbúningur fyrir þig!
Bókaranám fyrir lengra komna er hagnýtt framhaldsnámskeið í bókhaldi sem hentar 
þeim sem hafa einhverja bókhaldsreynslu eða hafa lokið tölvu-, skrifstofu- og bókhalds-
námi og vilja ná dýpri þekkingu og færni í bókhaldi. Námskeiðið er einnig hugsað sem 

Kennsla fer að mestu leyti fram í formi verklegra æfinga með raunhæfum verkefnum.

Hefst 7. október 90 std.  124.000 kr.
 20.667 kr. á mánuðiPI
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Ég var mjög ánægð með námskeiðið, frábært að geta verið heima og læra í 
gegnum netið. Það var líka svo gott að geta nýtt sér sveigjanleikann í mætingu 
þar sem ég var í vaktavinnu. Ég er í alla staði mjög ánægð með þjónustuna hjá 
Promennt og á klárlega eftir að nýta mér það að fara á fleiri námskeið.“
Sólveig Pétursdóttir, bókhald – grunnur og Excel

Námið var fjölbreytt, skemmtilegt og mun án efa nýtast mér vel í framtíðinni. 
Ég var í fullri vinnu með náminu, en námið var svo vel uppsett að það gekk 
allt saman vel upp. Promennt fær fullt hús stiga hjá mér, skólinn er með 
fyrsta flokks kennara og starfsfólk. Takk fyrir mig.
Sonja G. Ólafsdóttir, markaðs- og sölunám, 2013

Brot af námsúrvali Promennt. 
Sjá nánar á promennt.is
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STJÓRNMÁL Hanna Birna Krist-
jánsdóttir innanríkisráðherra 
segir ótímabært að láta meta 
ávinning af því að Landhelgis-
gæslan taki við sjúkraflugi í land-
inu.

Þetta kemur fram í svari innan-
ríkisráðherra við fyrirspurn 
frá Silju Dögg Gunnars dóttur, 
alþingis manni Framsóknarflokks. 
Í fyrirspurninni vísar Silja til 
ábendingar Ríkisendurskoðunar 
um gerð langtímaáætlunar um 
starfsemi Landhelgisgæslunnar. 
Í svari ráðherra segir að ljúka eigi 
við áætlunina í haust.

Silja spurði hvort ráðherrann 
ætlaði að láta meta sérstaklega 
hvaða áhrif það hefði á þjónustu, 
nýtingu tækjabúnaðar og annan 
rekstur Landhelgisgæslunnar 
ef gæslan tæki við sjúkraflugi 
og kanna hvort sú breyting yki 
öryggi landsmanna.

Innanríkisráðherra bendir á 

að sjúkraflug sé ekki á sínu for-
ræði heldur heilbrigðisráðherra. 
Landhelgisgæslan megi þó sam-
kvæmt lögum gera þjónustu-
samninga – þar með talið um 
almennt sjúkraflug og aðstoð við 
læknisþjónustu.

„Landhelgisgæslan  sinnir nú 
þegar umtalsverðum hluta sjúkra-
flugs án þess að á móti komi sér-
stakar greiðslur.  Ákvörðun um 
breytingar eða sérstaka  skoðun á 
öðru fyrirkomulagi sjúkraflutn-
inga, þar með töldu sjúkraflugi, 
verður ekki tekin nema að höfðu 
samráði við ríkisstjórn og Alþingi. 
Því er ótímabært að láta meta 
þá þætti sérstaklega sem hér er 
spurt um,“ svaraði Hanna Birna, 
sem vísaði í þetta sama svar við 
næstu spurningu Silju um það 
hvort ráðherra ætlaði, í samræmi 
við athuga semdir Ríkis endur-
skoðunar, að láta athuga hvort 
hagkvæmara væri að sjúkraflug 

yrði í höndum einkaaðila eða á 
vegum Landhelgisgæslunnar.

Flugfélagið Mýflug annast 
sjúkraflug með samningi við 
ríkið. Ríkisendurskoðun sagði í 
ágúst í fyrra að ekki lægju fyrir 
nægar upplýsingar til að meta 
hvort hagkvæmt væri að Land-
helgisgæslan tæki sjúkraflugið 
að sér. Helstu rökin væru að auka 
öryggi í sjúkraflugi og tryggja 
betri nýtingu á mannskap Land-
helgisgæslunnar.

„Stofnunin hvetur innanríkis-
ráðuneyti til að skoða mögulega 
aðkomu hennar að slíku flugi með 
formlegri og nákvæmari hætti 
en gert hefur verið,“ sagði Ríkis-
endur skoðun sem kvað mis skiln-
ing vera uppi milli velferðarráðu-
neytis og innanríkisráðuneytis um 
málið: „Ríkisendurskoðun gagn-
rýnir að málið hafi ekki fengið 
formlega afgreiðslu milli og innan 
ráðuneytanna.“ gar@frettabladid.is

Metur ekki flutning 
sjúkraflugs til LHG
Innanríkisráðherra segir í svari við fyrirspurn á Alþingi að samráð þurfi við ríkis-
stjórn og Alþingi ef meta á áhrif af því að Landhelgisgæslan annist allt sjúkraflug. 
Því sé það ótímabært að ráðuneytið meti hvort slíkt auki öryggi landsmanna.

SJÚKRAFLUG  Þyrlur Landhelgisgæslunnar annast nú fyrst og fremst sjúkraflug á sjó og þar sem sjúkrabílum verður ekki komið 
við á Suður- og Vesturlandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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GREIÐSLUR ÚR LÍFEYRISSPARNAÐI 
HVAÐ BER AÐ HAFA Í HUGA?

Við bjóðum þér á fræðslufund í Arion banka, Borgartúni 19, 
þriðjudaginn 13. maí kl. 17.30. Fyrirlesari er Helga Sveinbjörnsdóttir, 
sérfræðingur í lífeyrismálum hjá Arion banka.

Meðal atriða sem farið verður yfir á fundinum:
 Reglur um útgreiðslur lífeyrissparnaðar
 Skattaleg meðferð lífeyrissparnaðar
 Samspil útgreiðslna Tryggingastofnunar og lífeyrissjóða 

Fundurinn stendur yfir í rúmlega klukkustund og verður boðið 
upp á léttar veitingar.

Allir velkomnir

SKRÁNING Á ARIONBANKI.IS



ALLAR SNYRTIVÖRUR, ALLUR 
FATNAÐUR, ALLIR SKÓR,  

ÖLL LEIKFÖNG, ÖLL HJÓL, 
ALLAR HEIMILISVÖRUR...

ÁN VIRÐISAUKASKATTS*

DAGANA 8.-12. MAÍ
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. *Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.

Ekki afsláttur af Weber, raftækjum, bókum, DVD né CD.

RISA



12. maí 2014  MÁNUDAGUR| FRÉTTIR | 12

SUÐUR-SÚDAN, AP Í gær hófust átök í 
Suður- Súdan, innan við tveimur sólar-
hringum eftir að Salva Kiir forseti og 
Riek Machar, leiðtogi uppreisnarmanna, 
samþykktu vopnahlé.

Uppreisnarmenn hafa átt í hörðum 
átökum við stjórnarherinn síðan í des-
ember, en bæði Ban Ki-Moon, fram-
kvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, og 
John Kerry, utanríkisráðherra Bandaríkj-
anna, höfðu lagt hart að Kiir og Machar 
að semja um frið.

Átökin virðast tengjast ágreiningi milli 
þjóðflokka, en Kiir er af þjóðflokki Dinka 

en Machar er af Nuer-þjóðflokknum. Þeir 
Kiir og Machar hafa hins vegar verið 
sakaðir um að láta persónuleg ágreinings-
mál sín brjótast út í bardögum liðsmanna 
sinna.

Báðir saka þeir hvor annan um að hafa 
ekki haft stjórn á liðsmönnum sínum, 
með þeim afleiðingum að vopnahléið hélt 
ekki nema í tæpa tvo sólarhringa.

Þúsundir manna hafa fallið í átökunum 
síðan í desember. Í síðustu viku sögðu 
Sameinuðu þjóðirnar að mannréttinda-
brot hefðu verið framin í stórum stíl í 
tengslum við þessi átök.  - gb

Átök hófust í Suður-Súdan, tveimur sólarhringum eftir að samkomulag um vopnahlé var gert:

Ekkert mark virðist tekið á vopnahléinu

VOPNAHLÉ SAMÞYKKT  Þeir Salva Kiir forseti, sá með hatt-
inn, og Riek Machar, leiðtogi uppreisnarmanna, sem er lengst 
til hægri, fóru með bænir ásamt tveimur fulltrúum kirkjunnar 
þegar samkomulagið var undirritað á föstudag. NORDICPHOTOS/AFP

NÍGERÍA Goodluck Jonathan 
Nígeríu forseti neitaði vikum 
saman að þiggja aðstoð  erlendis 
frá við leitina að meira en 300 
stúlkum, sem öfgasamtökin Boko 
Haram rændu í síðasta mánuði. 

Það var ekki fyrr en í síðustu 
viku sem Jonathan féllst á að 
þiggja aðstoð frá Bandaríkjunum, 
Bretlandi, Frakklandi og Kína við 
að hafa uppi á stúlkunum og bjarga 
þeim.

Breska utanríkisráðuneytið 
segist fyrst hafa formlega boðið 
honum aðstoð þann 18. apríl, 
 fjórum dögum eftir að stúlk-
unum var rænt. Bandaríkin segj-
ast  einnig hafa allt frá fyrsta degi 
boðið aðstoð og verið í sambandi 
við Nígeríustjórn vegna málsins.

Nú í þessari viku er eitt ár liðið 
frá því að neyðarástandi var lýst 
yfir í norðaustanverðri Nígeríu, 
í ríkjunum Adamawa, Borno og 
Yobe, en í þessum ríkjum hafa 
öfgasamtökin Boko Haram haft 
sig mest í frammi.

Ofbeldisverk samtakanna hafa 
orðið æ tíðari og alvarlegri með 
hverjum mánuðinum sem líður, 
með þeim afleiðingum að flótta-
fólki fjölgar jafnt og þétt.

Flóttamannastofnun Samein-
uðu þjóðanna segir að 250 þúsund 
manns séu á vergangi innan landa-
mæra Nígeríu, eftir að hafa hrak-
ist að heiman vegna ofbeldis og 
átaka í landinu undanfarið. 

Auk þess hafa rúmlega 60 þús-
und flúið til nágrannalandanna 
Kamerún, Tsjad og Níger. 

„Þetta fólk er að flýja  árásir 
uppreisnarmanna eða af ótta 
við hefndaraðgerðir nígeríska 
hersins,“ segir Adrian Edwards, 
talsmaður Flóttamannastofn-
unarinnar, í tilkynningu frá stofn-
uninni nú fyrir helgi.

Hann segir stofnunina óttast 
mjög að flóttamannastraumurinn 
muni aukast til muna. Frásagnir 
þeirra flóttamanna sem rætt hafa 
við fulltrúa Flóttamannastofn-
unarinnar eru ófagrar.

„Grimmd og tíðni þessara 
árása á sér engin fordæmi,“ segir 
Edwards. 

Árásarmennirnir hafa brennt 
heilu þorpin til grunna. Þeir hafa 
kastað handsprengjum inn á 
markaðs torg, þar sem fjöldi fólks 
var staddur. Sumir hafa orðið 
vitni að því að vinir þeirra eða 
ætt ingjar hafa, að því er virðist 
af handahófi, verið valdir úr hópi 
fólks og drepnir úti á götu.

Ein af stúlkunum sem rænt var 
í síðasta mánuði hefur sagt fjöl-
miðlum að hún sé of hrædd til að 
fara aftur í skólann sem hún gekk 
í áður en henni var rænt.

Stúlkunum var öllum rænt úr 
skólanum, en Boko Haram segjast 
andvíg því að stúlkur njóti vest-
rænnar menntunar.

gudsteinn@frettabladid.is

Nígeríustjórn 
hafnaði hjálp
Flóttamannastofnun S.Þ. hefur varað við því að 
flótta manna  straumurinn frá Nígeríu muni aukast 
mjög á næstunni vegna ofbeldisverka Boko Haram. 

MÓTMÆLI  Ættingjar stúlknanna hafa harðlega gagnrýnt stjórnvöld fyrir seinagang.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÍBÍA Tugir manna drukknuðu 
út af strönd Líbíu í síðustu viku. 
Fólkið reyndi að komast frá  Afríku 
til Evrópu í von um betra líf. Liðs-
mönnum sjóhers Líbíu tókst að 
bjarga rúmlega 50 manns, en allt 
að 130 manns voru um borð. Í gær 
var búið að finna 36 lík, en rúm-
lega 50 manns að auki var saknað.

Frá þessu var skýrt á vefsíðu 
BBC sem vitnar í Saleh Mazek, 
innanríkisráðherra Líbíu, um að 
Líbía ráði ekki lengur við flótta-
mannastrauminn til Evrópu. - gb

Flóttafólk í Miðjarðarhafi:

Tugir drukkna 
við Líbíuströnd
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Viðskiptafræði með vinnu 
Kynningarfundur þriðjudaginn 13. maí 
kl. 12.10–12.50, í stofu 102 í Gimli.

Nánar á vmv.hi.is



HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ VERÐA?
Málmiðnaðarmenn eru eftirsóttir

Upplýsingar eru veittar í 
Iðnskólanum í Hafnarfirði
í síma 585 3600 Umsóknir berist 
í gegnum www.menntagatt.is

Við tryggjum nýnemum sem ljúka 
tveimur önnum við málmiðnaðardeild 
Iðnskólans í Hafnarfirði, 
sumarvinnu 2015

Eftirtalin fyrirtæki og Iðnskólinn hafa gert 
með sér samkomulag um að nemendur, 
sem ljúka tveimur önnum í grunnnámi 
málmiðngreina með fullnægjandi árangri, 
fái sumarvinnu uppfylli þeir almenn 
ráðningarskilyrði fyrirtækjanna.      
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Fyrir liggur að skuldaniðurfell ingin 

mun kosta samfélagið mikið í hærri 
vöxtum, meiri verðbólgu, minni fjár-
festingu og tapi sveitarfélaga og Íbúða-
lánasjóðs. Í fljótu bragði virðist þessi 
kostnaður jafnvel meiri en sá ávinningur 
sem sum skuldug heimili fá með þessari 
aðgerð. Tillögur ríkisstjórnarinnar hafa 
vanmetið kostnaðinn.

Ríkisstjórnin hefur sagt að hámarks-
niðurfærsla verði 4 milljónir á heimili. 
Það hljómar ekki svo illa. Þegar grannt 
er skoðað kemur í ljós að örfáir munu 
njóta þeirrar skuldalækkunar, því allt 
er dregið af þeim sem einhverja úrlausn 
hafa fengið hingað til. Það sem er frétt-
næmt er að einungis einstaklingar sem 
eiga yfir 20 milljónir skuldlausar eða 
hjón sem eiga yfir 30 milljónir skuld-
lausar munu fá pitsuna óskerta, allar 4 
milljónirnar sem lofað hefur verið. Allir 
hinir munu fá hámarksupphæðina skerta.

Þar við bætist að til stendur að draga 
frá allar sértækar úrlausnir sem ríkis-
stjórn jafnaðarmanna stóð fyrir á fyrra 
kjörtímabili. Þannig munu allar skulda-
lækkanir vegna sértækrar skuldaað-
lögunar og greiðsluaðlögunar koma til 
lækkunar á leiðréttingunni. En samn-

ingar einstaklinga við banka um aðrar 
afskriftir koma ekki til frádráttar.

Fjöldamargir einstaklingar sömdu við 
bankann sinn um lækkun skulda utan 
ramma sértækrar skuldaaðlögunar eða 
greiðsluaðlögunar. Fjárhæðir slíkra 
afskrifta geta numið milljörðum og ríkis-
stjórnin hefur enga tilraun gert til að 
greina þessa upphæð. Þessi forréttinda-
hópur – sem kannski átti meiri eignir, 
hafði hærri laun eða þekkti til í banka-
kerfinu og fékk þess vegna betri kjör – 
mun fá leiðréttinguna óskerta, en þeir 
sem fóru formlega leið því þeir fengu 
enga úrlausn annars munu verða skertir.

Þannig nýtist leiðrétting ríkisstjórnar-
innar best þeim best settu og mismunar 
fólki í sambærilegri stöðu með einstak-
lega ósvífnum hætti.

Sannast hið fornkveðna: „Vont er 
þeirra ránglæti, verra er þeirra rétt-
læti.“

Skuldalækkunin gefur ríkum mest

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

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

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

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

Í FRÉTTABLAÐINU

FJÁRMÁL

Árni Páll 
Árnason
formaður 
Samfylkingarinnar

➜ Þegar grannt er skoðað kemur 
í ljós að örfáir munu njóta þeirrar 
skuldalækkunar, því allt er dregið 
af þeim sem einhverja úrlausn hafa 
fengið hingað til.

S
igur austurrísku draggdrottningarinnar Conchitu 
Wurst í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva á 
laugardagskvöldið hefur almennt verið túlkaður sem 
sigur fordómaleysis Evrópubúa og skýr skilaboð til 
Pútíns Rússlandsforseta um að stefna hans í mál-

efnum samkynhneigðra eigi ekki upp á pallborðið hjá almenn-
ingi í Evrópu. Niðurstaðan hefur enda vakið hörð viðbrögð 
hjá Rússum og í morgunþætti rússneska ríkissjónvarpsins í 
gærmorgun, daginn eftir keppnina, lét þingmaðurinn Vladimír 
Zhirinovsky þau orð falla að úrslitin mörkuðu endalok Evrópu. 
„Þetta er komið úr böndunum,“ sagði hann. „Það eru ekki 
lengur neinir karlmenn eða kvenmenn í Evrópu, bara ÞAÐ.“

Reyndar hafa hinir for-
dómalausu Íslendingar verið 
á svipuðum nótum á Facebook 
og Twitter, veltandi því fyrir 
sér fram og til baka hvort 
kalla ætti Conchitu, sem auð-
vitað er hinn samkynhneigði 
Tom Neuwirth í draggi, hann 
eða hana. Eins og það sé mál 

málanna. Sjálf hefur Conchita slegið á þessar vangaveltur 
með því að svara spurningunni um hvort hún sé karl eða kona 
á þann hátt að hún sé drottning í vinnunni og latur strákur 
heima. Á blaðamannafundi eftir að úrslitin lágu fyrir bætti 
hún um betur og sagði: „Mig dreymir um heim þar sem við 
þurfum ekki að tala um aukaatriði eins og kynferði, hvaðan þú 
ert eða hvern þú elskar. Málið snýst alls ekki um það.“ Annars 
staðar hefur hún látið hafa eftir sér að sú ákvörðun að vera 
með skeggið í dragginu hafi helgast af löngun til að fá fólk til 
að horfa fram hjá staðalímyndum og bera virðingu fyrir mann-
eskjunni sem slíkri, hvort sem hún fellur inn í normið eða ekki. 
Og það tókst á laugardagskvöldið, eða hvað?

Eurovision er reyndar ekki góður mælikvarði á umburðar-
lyndi almennings. Ekkert frekar en Gay Pride. Þar er leyfilegt 
að vera öðruvísi í einn dag eða tvær vikur, en það umburðar-
lyndi nær kannski ekki mikið lengra. Eða trúum við því að 
fólkið sem kýs draggdrottningu í Eurovision eða mætir til 
að horfa á gleðigönguna hafi þar með tekið samkynhneigða í 
sátt og lagt fordóma sína á hilluna? Pútín er nefnilega ekkert 
einn um það að hafa andstyggð á samkynhneigðum. Í öllum 
ríkjum Evrópu eru menn enn þá barðir til óbóta fyrir það eitt 
að skera sig úr norminu. Það er enn þá gert grín að homma-
lega stráknum í skólanum. Hommi er enn þá skammaryrði í 
unglingahópum og strákur í stelpufötum er enn þá frík í augum 
umhverfisins. Svo ekki sé nú minnst á umræðuna um sjálf-
sagðan rétt hinsegin fólks til að giftast og eignast börn. Hvers 
vegna er enn verið að ræða það? Er það ekki svo sjálfsagt að 
það ætti fyrir löngu að vera hætt að vera eitthvað sem þarf að 
ræða fram og til baka? Eiga ekki mannréttindi að gilda fyrir 
alla alls staðar, ekki bara í eitt kvöld? Og dregur ekki sú túlkun 
að með því að kjósa draggdrottningu til sigurs í Eurovision hafi 
Evrópa verið að senda Pútín persónuleg skilaboð stórlega úr 
því meinta fordómaleysi sem liggur að baki kosningunni?

Snýst sigur Conchitu um mannréttindi?

Fordómalaus 
í einn dag

Friðrika 
Benónýsdóttir

fridrikab@frettabladid.is

Ósannspár
Felix Bergsson var kynnir 
Eurovision- keppninnar á RÚV 
á laugardagskvöldið en skiptar 
skoðanir eru um hvort honum 
hafi farist hlutverkið vel úr hendi. 
Reyndi Felix sí og æ að spá fyrir um 
úrslit og stigagjöf í pólitísku sam-
hengi en oftar en ekki brást honum 
bogalistin, enda ekki á 
vísan að róa er menn 
reyna að sjá fyrir um 
framtíðina.

Það sem fer upp
Atriði Póllands, sem um langt árabil 
hefur verið fjarri góðu gamni þegar 
kemur að Eurovision-keppninni, 
vakti talsverða athygli. Á sviðinu 
voru afar brjóstgóðar konur að þvo 
þvott og strokka smjör. Gerði Felix 
grín að barmi stúlknanna og efaðist 
um að hann væri frá náttúrunnar 
hendi. Talaði hann meðal 
annars um að það sem færi 
upp kæmi aftur niður og 
fannst einhverjum það grín 
afar ósmekklegt.

Ekki allir sammála
Margir hafa spreytt sig á því að 
lýsa Eurovision á Íslandi, þar á 
meðal Sigmar Vilhjálmsson og Gísli 
Marteinn Baldursson, og hafa þeir 
báðir ávallt slegið rækilega í gegn 
hjá íslensku þjóðinni. Hafa þeir afar 
beitt skopskyn og talsverða þekk-

ingu á Eurovision-keppninni 
sem sumum sem höfðu sig 
frammi á samfélagsmiðlum 
á laugardagskvöld fannst 
vanta nokkuð upp á hjá 
Felix. En sitt sýnist hverjum 
vitanlega og ekki geta allir 

alltaf verið sammála. Sérstak-
lega ekki um Eurovision.

liljakatrin@frettabladid.is
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Það sem er skemmtilegast við 
Evróvisjónkeppnina er að hún er 
eitthvað svo innilega evrópsk. 

Hún á sér eflaust djúpar 
rætur. Eru ekki Meistarasöngv-
ararnir frá Nürnberg eftir 
 Wagner um einhverja svona 
Júróvisjónkeppni á miðöldum? 
Voru ekki haldnar svona  hátíðir 
með tilheyrandi krýningu í 
lokin á sigurvegaranum í hverju 
þorpi á öldum áður? Þetta er að 
minnsta kosti mikil alþýðuhá-
tíð með tilheyrandi sjónarspili, 
mikil vegsömun á því hver við 
erum og hver hin eru; hvenær 
við erum „hin“ og hvenær „við“; 
hvenær „við“ erum „hin“. Eða 
þannig: Hvernig það er að vera 
hinsegin – og viðsegin.

Það eina sem varpaði skugga 
á skemmtunina var baulið í 
nokkrum áhorfendum á 17 ára 
tvíburasystur frá Rússlandi sem 
voru með heldur skemmtilegt 
ABBA-númer en urðu illilega 
fyrir barðinu á baulverjum. Voru 
þeir að baula á Pútín? Ekki sá ég 
hann á svæðinu. Það er alltaf ljótt 
að sjá hóp snúast gegn einstak-
lingum, hvað sem líður málstað; 
hópnum skjátlast alltaf gagnvart 
einstaklingunum. Það er grund-
vallarregla. Þetta voru ekki menn 
ofsóttir af Pútín – þetta voru 
menn að ofsækja tvær  sautján ára 
stúlkur. Það fyrsta sem maður 
afsalar sér þegar maður baular 
með hóp er sjálfstæð hugsun, þar 
með fer mennskan – og fasisminn 
ríður í hlað.

Pompið og praktin
Hann er náttúrlega líka svolítið 
evrópskur. En annars sem sagt 
bara gaman. Söngurinn óneitan-
lega stundum dálítið falskur, 
hin ýkta glaðværð hálflam-
andi á köflum, lögin einhvern 
veginn endalaus og samt mundi 
maður þau ekki fimm mínútum 
síðar (hvernig var aftur sigur-
lagið?) – hliðardansinn (skauta-
hlaupið, hamsturshjólið, ról-
urnar) alveg blygðunarlaust 
asna legur (ættum við að senda 
æfingar á tvíslá með næst?), 
lögin öll úr einhverju einnota 
efni sem eyðist strax; og hljóm-
uðu eins og sett saman með 
sænskum sexkanti eins og ein-
hver orðaði það  – en án þess að 
því verði bein línis komið í orð er 
eitthvað mjög evrópskt við þetta 
fólk. Það veit sínu viti. Það veit 
hvernig það ætlar að hafa þetta. 
Það hefur mjög afdráttarlausar 
skoðanir á því hvernig þetta á að 
vera. Það á að vera eins og það 
hefur alltaf verið.

Eða flest. Því miður hefur sin-
fóníuhljómsveit með virðulegum 
og ögn þungbúnum stjórnanda 
(„það er ekki þetta sem ég geri, 
ég er vanur að stjórna níundu 
Mahlers“) ekki lifað af og 
keppnin eiginlega ekki borið sitt 
barr síðan – en annað er eins og 
það hefur alltaf verið. Þó að ég 
geti ekki með nokkru móti rifjað 
upp sigurlagið man ég þó að það 
er eins og það hefur alltaf verið. 
Það var sjálft júróvisjón-dívu-
sigurlagið; og gat ekki annað en 
sigrað, sungið svona dásamlega 
af dragg-Jesú.

Flest hefur sem sagt lifað af 
og þess vegna er Evróvisjón-
keppnin síðasta vígi svo margs: 
hún er síðasta vígi pompsins 
og praktarinnar, sem annars er 
bara til í föstu orðatiltæki upp 
á Íslandi þar sem allt  geymist í 

stirðnuðum orðaleppum. Þarna 
eru flugeldar og kjólar, glit 
og glimmer, eldingar og glær-
ingar, langorðir kynnar og fólk 
sem kemst upp með að halda 
langar ræður á frönsku. Hún 
er líka síðasta vígi sjálfrar lag-
línunnar sem er að mestu horf-
in í nútímatónlist, hvort sem 
það er tveggja nótna sönglið í 
vinsældatónlist dansgólfanna, 
nótnalaust vélaskröltið í raftón-
listinni sem er eins og að hlusta 
á þvottavél vinda, taktfastar 
drumbudrunurnar í færibanda-
afkastahvatningunum, rapp-
umlið, rokkýlfrið eða flúrsöng-
ur r&b-tónlistarinnar – að ekki 
sé talað um afurðir tónskáld-
anna sem skrifa framsækna 
músík – melódían er alls staðar 
horfin, nema hjá sænsku tækni-
tónfræðingunum sem skrúfa 
saman öll Evróvisjón lögin í 
einhverri grandprixmelodi-
fabrikku í Skövde, og senda svo 
í einingum til annarra landa, 
eins og einingahúsin, og svo eru 
þessi sænsku einingalög sett 
saman aftur í hverju landi – og 
úr verður Evrópueining. Nema 
þau íslensku. Íslendingar banga 
sjálfir saman sínum lögum. 

Og kynsegin …
Og árangurinn sjálfsagt eftir 
því. Þau eru samt alltaf góð og 
umhugsunarverð. Þau tjá eitt-
hvað annað en lýtalaust sænskt 
formskyn. Vandfundin er betri 
skoðanakönnun um líðan og 
afstöðu íslensku þjóðarinnar 
en þau lög sem hún ákveður að 
senda í Evróvisjónkeppnina, 
því þau sýna sjálfsmynd hennar 
hverju sinni, þá mynd sem hún 
kýs að gefa af sér, hvort sem 
það er hin spillta og fordekraða 
næturdrottning á hátindi hrok-
ans eða hið ljósa man, í bláum 
kjó eins og álfkonan hefur 

alltaf verið klædd á Íslandi, 
og spyr: is it true – ætlið þið 
aldrei að tala við okkur fram-
ar? Og svo núna – fjórir mið-
aldra hvítir karlar, sem ætti að 
vera uppskrift að reglufestu og 
stífsinna leiðindum, en láta eins 
og börn án þess að afsala sér 
karlmennsku sinni, klæðast lit-
ríkum búningum sem stundum 
eru kjólar og stundum jakka-
föt, stundum krakkaföt, bæði 
hinsegin, viðsegin, sniðsegin og 
liðsegin, boðberar kærleikans 
og friðflytjendur. Hvað táknar 
það? Löngun til að stíga út úr 
skáldskapnum um sjálfan sig og 
faðma næsta mann.

En það er eitthvað evrópskt 
við þetta allt saman: Ekki síst 
þá gleðiríku vegsömun sem í 
þessari keppni er á öllu því sem 
kallað er einu orði „ hinsegin“. 
Að vera öðruvísi. Það má vera 
að inn við b-b-b-b-b-b-einið 
séum við eins – öll erum við 
vatn, söng Yoko – en það er líka 
mikilsvert að leyfa fólki að 
vera öðruvísi utan við beinið. 
Klæðast litum, skera sig úr án 
þess að mega búast við rudda-
legu góni eða aðkasti. Á því er 
stundum misbrestur hér á landi. 
Evrópa hefur ýmislegt að kenna 
okkur um gildi fjölbreytninnar.

Utan við b-b-b-b-b-einið erum við ólík
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Það fyrsta sem 
maður afsalar sér 

þegar maður baular með 
hóp er sjálfstæð hugsun, 
þar með fer mennskan–  
og fasisminn ríður í hlað.

Felix Bergsson 
@felixbergsson  
Rússar eru brjálaðir. 
Hóta að hætta þátt-
töku í Eurovision. Tel 
miklar líkur á að þeir 

standi við það.  #12stig

Stefán 
Hilmarsson 
@stefanhilmars  
#12stig „Is this the 
same Poland that 

produced a pope?“, spurði Norton. 
Eðlilega.

Karl Pétur 
@karlpetur  
Kvöldið var stórsigur 
fyrir skeggrótina, 
en tap fyrir skoruna 
.#12stig

Þórir 
Sæmundsson 
@thorirsaem  
Fyndnast er að það 
gæti enginn sungið 

þetta lag seinna í kvöld. Muna 
bara skeggið. Segir allt um þessa 
draslkeppni. #12stig

Bragi Valdimar 
@bragivaldimar  
Niðurstaða. Gott 
skegg. Sæmó lag. 
#12stig

Reynir 
Eurovision 
@euroreynir  
Pollapönk og No 
Prejudice náði besta 

árangri Íslands frá 2009. Stoltur af 
þeim! Þótt ég skuldi bjór! #12stig

VERÐ FRÁ EINUNGIS 2.190.000 KR. - GERÐU VERÐSAMANBURÐ
.

Mazda2 er sparneytinn, ótrúlega lipur og hagkvæmur í rekstri. Hann er búinn öflugri 1,3 lítra bensínvél sem þó eyðir 
einungis frá 4,3 l/100 km og fær frítt í stæði.   Mazda2 er áreiðanlegur, öruggur, vel búinn og frábær í endursölu. 

Taktu snúning á Mazda2, gerðu góð kaup og lækkaðu rekstrarkostnaðinn.
MAZDA. DEFY CONVENTION.

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

Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

*

Mazda2 eyðir 4,3 l/100 km í langkeyrslu og fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur í 90 mínútur í senn.

5 stjörnu öryggi!
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@365.is. 

Okkar ástkæri

BJARNI EYVINDSSON
lést sunnudaginn 4. maí sl. Útförin fer fram 
frá Grafarvogskirkju fimmtudaginn 15. maí 
kl. 13.00.

Bergljót E. Ingvarsdóttir
Steinunn Markúsdóttir
Ásta Bjarndís Bjarnadóttir     Guðmundur H. Gestsson
Brynjólfur Eyvindsson   Soffía Arnardóttir
barnabörn og aðrir aðstandendur.

Bróðir minn, 

SVEINN BIRGIR RÖGNVALDSSON
verður jarðsunginn frá Garðakirkju á 
Álftanesi föstudaginn 16. maí kl. 13.00.

Guðný Kristín Rögnvaldsdóttir

Georg VI. og kona hans, lafði Elísabet, 
voru krýnd konungur og drottning Bret-
lands í Westminster þennan dag árið 
1937. Georg, sem stundaði nám við 
sjóherskólann í Dartmouth og barðist 
í fyrri heimsstyrjöldinni, varð erfingi 
að hásætinu eftir að eldri bróðir hans, 
Játvarður VIII. konungur, sagði af sér 
í desember 1936. Játvarður var fyrsti 
þjóðhöfðingi Englands sem afsalaði 
sér sjálfviljugur hásætinu og titlinum. 
Það gerði hann til að ganga að eiga 
Wallis Warfield Simpson, sem var fráskilin 
Bandaríkjakona. 

Árið 1939 varð Georg konungur fyrsti 

þjóðhöfðingi Breta til að heimsækja 
Ameríku og Kanada. Hann og kona hans 
héldu kyrru fyrir í Buckingham-höll í 
seinni heimsstyrjöldinni þrátt fyrir að 
stöðug hætta væri á árásum. Þá hélt 
hann útvarpsræður til að efla baráttuvilja 
Breta, en til þess varð hann að sigrast á 
málhelti sem hann var haldinn. 

Konungurinn veiktist alvarlega árið 
1949. Þrátt fyrir það hélt hann áfram að 
inna af hendi embættisskyldur sínar allt 
til dauðadags árið 1952. Elsta dóttir hans 
varð arftaki hans og var Elísabet önnur 
krýnd Englandsdrottning í júní 1953 og 
ríkir enn. 

ÞETTA GERÐIST 12. MAÍ 1937

Nýr konungur krýndur í Bretlandi
MERKISATBURÐIR
1191 Ríkharður ljónshjarta gengur að eiga Berengaríu af 
 Navarra og hún er krýnd drottning sama dag.
1882 Konur fá takmarkaðan 
kosningarétt til sveitarstjórna. 
Eingöngu ekkjur og ógiftar 
konur sem orðnar eru 25 ára 
mega kjósa, en giftar konur 
ekki.
1916 Hásetaverkfalli lýkur eftir 
að hafa staðið í tvær vikur. 
Þetta er fyrsta verkfall á Íslandi 
sem ber nokkurn árangur.
1926 Roald Amundsen flýgur 
yfir Norðurpólinn.
1935 Fyrsti golfvöllur á Íslandi 
er vígður í Laugardalnum.
1942 Reykjavíkurborg kaupir 
Korpúlfsstaði af Thor Jensen.

1984 Oddur Sigurðsson setur 
Íslands- og Norðurlandamet í 
400 metra hlaupi: 45,36 sek-
úndur.
1990 Ásgeir Sigurvinsson 
lýkur ferli sínum sem atvinnu-
knattspyrnumaður, en hann 
hófst 1973.
1999 Skoska þingið kemur 
saman í fyrsta skipti.
2008 Jarðskjálfti verður í 
Sesúan í Kína. Skjálftinn er 
átta stig á Richterskvarða. Um 
69.000 manns láta lífið og 
fimm milljónir manna missa 
heimili sín.
2009 Samtök fullveldissinna 
eru stofnuð gegn hugsanlegri 
aðild Íslands að Evrópusam-
bandinu.

 „Ég á erfitt með að lýsa tilfinningum 
mínum, ég held það sé ekki til mikið 
meiri heiður en að fá að vera kosinn 
heiðurslistamaður af sínu bæjarfélagi, 
sérstaklega í Kópavogi þar sem listin 
blómstrar,“ segir hinn 65 ára gamli 
leikari Theódór Júlíusson, en hann 
var útnefndur heiðurslistamaður Kópa-
vogsbæjar í gær við hátíðlega athöfn 
í Gerðarsafni. „Ég er mjög glaður í 
hjartanu og þakka lista-og menningar-
ráði með mikilli auðmýkt.“ 

Theódór hefur átt glæstan leiklistar-
feril. Hann er með diplómu í leiklist 
frá The Drama Studio í London og 
hefur á sínum langa ferli komið víða 
við. „Ég var í tíu ár starfandi sem leik-
ari hjá Leikfélagi Akureyrar, það var 
lærdómsríkur tími og þar fékk maður 
að leika meiri og stærri hlutverk en 
þegar maður var kominn til höfuð-
borgarinnar, þar sem úrvalið og sam-
keppnin var meiri,“ bætir Theódór við. 
Hann flutti suður til Reykjavíkur árið 
1989 og bauðst vinna í Borgarleikhús-
inu sem var opnað sama ár. 

„Það er eftirminnilegt að hafa fengið 
að taka þátt í opnunarverkinu á stóra 
sviðinu, þar hef ég starfað síðan,“ segir 
Theódór. Fyrir utan að hafa leikið í 
fjölda sviðsverka, þá hefur hann leik-
stýrt fjölda sýninga hjá áhugaleik-
félögum og hjá Leikfélagi Akureyrar 
og einnig leikið í fjölda kvikmynda. Er 
eitthvað sérstakt sem stendur upp úr á 
þínum langa og farsæla ferli? 

„Það er margt eftirminnilegt, eins 
og til dæmis þegar ég var lánaður í 
Þjóðleikhúsið í eitt verkefni þar sem 
ég lék með Róberti Arnfinnssyni, 
hann var stórkostlegur leikari sem ég 
bar mikla virðingu fyrir. Það er líka 
ánægjulegt fyrir mig að ég er annar 
leikarinn á eftir honum sem fær þessa 
viðurkenningu sem heiðurslistamaður 
Kópavogs. Einnig þegar ég lék Sölva 
Helgason í leikriti Sveins Einarssonar 
um Sólon Íslandus. Manni verður líka 
hugsað til allra þeirra stórkostlegu 
listamanna sem maður hefur unnið 
með í gegnum tíðina. Þá eru mörg 
eftirminnileg verk sem ég tók þátt í 
í Borgarleikhúsinu eins og til dæmis 
Vanja frændi í samnefndu leikriti. 
Einnig var stórkostlegt að taka þátt 
í sýningunni Fjölskyldan undir leik-
stjórn Hilmis Snæs Guðnasonar,“ segir 
Theódór. Hvort er þó skemmtilegra að 
leika á sviði eða í kvikmynd? 

„Þetta er ólíkt en ég geri ekki upp 
á milli. Það er rosalega gaman að 

blanda þessu saman og hvort tveggja 
er innspýting fyrir leikarann, hvort 
sem það er að vera á sviði eða í mynd-
um. Það geta komið tímar í leikhús-
inu þar sem ekki allt tekst og maður 
hugsar að maður hefði getað gert betur 
en ánægjustundirnar eru þó talsvert 
fleiri.“ Fyrir utan leiklistina hefur 
Theódór starfað mikið að félags málum 
og var í níu ár í stjórn Leikfélags Akur-
eyrar. 

„Ég var einnig kosinn í stjórn Félags 
íslenskra leikara og var þar í 12 ár og 
eftir það var ég kosinn í stjórn Leik-
félags Reykjavíkur og sat þar í 13 ár en 
fór úr stjórninni núna í október,“ bætir 
Theódór við. Hann er að búa sig undir 
tvær bíómyndir, önnur fer í tökur í 
ágúst og hin síðar. „Þetta er kvik-
mynd í leikstjórn Gríms Hákonar sonar 
og leggst rosalega vel í mig, þetta er 
svona bændamynd sem verður tekin í 
Bárðardal,“ segir Theódór um aðra af 
þeim myndum sem væntanlegar eru.

 gunnarleo@frettabladid.is

Er glaður í hjartanu
Stórleikarinn Theódór Júlíusson var kosinn heiðurslistamaður Kópavogsbæjar nú um 
 helgina. Hann hefur komið víða við á sínum langa og farsæla ferli.

TVÆR BÍÓMYNDIR Í BÍGERÐ  Theódór hefur í nægu að snúast á næstunni. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Englar alheimsins
Hafið
Mýrin
Reykjavík-Rotterdam
Djúpið
Eldfjall

➜ Kvikmyndir sem 
Theódór hefur leikið í

➜ Það er margt eftirminnilegt, 
eins og til dæmis þegar ég var 

lánaður í Þjóðleikhúsið í eitt 
verkefni þar sem ég lék með 

Róberti Arnfinnssyni, hann var 
stórkostlegur leikari sem ég bar 

mikla virðingu fyrir.



BLÓM OG BLÍÐA
Nú er tíminn fyrir vorverkin í garðinum. Hreinsa beð og bera á 
pallinn. Gott er að hafa allt tilbúið til að snæða utandyra  þegar 
sólin skín og hitatölur hækka. Tími sumarblómanna er að 
renna upp. Gaman er að raða þeim fallega saman í útipotta.

Nú er komin viðbót við vörulínu 
Masterline á markað, sólarlínan 
Solaire og BB-krem fyrir hendur 

og fætur. Allar Masterline-vörurnar eru 
án parabena.

Masterline-sólarlínan verndar hárið 
gegn skaðlegum áhrifum sólar, klórs 
og saltvatns. Vörurnar gefa hárinu þá 
vernd sem það þarf í sumar og halda 
raka og lit í hárinu.

Þórunn Ívarsdóttir mælir bæði með 
sólarlínunni og BB-kreminu fyrir hendur 
og fætur. „Ég nældi mér í Repair-
sjampóið frá Masterline en það hreinsar 
hárið vel eftir sólardag og gefur fallegan 
gljáa. Einnig á ég Spray Conditioner-
hárnæringuna sem kemur í sprey-
formi og maður þarf ekki að skola úr 
sem gefur auka næringu og raka og er 
einnig mjög gott flókasprey. Síðan er 
það uppá haldið mitt úr línunni en það 
er Protective Spray Oil sem er vörn í 
hárið áður en maður fer út í sólina. Hún 
verndar hárið og hárlitinn fyrir útfjólu-
bláum geislum og neikvæðum áhrifum 
klórs og sjós. Mér finnst mjög góð lykt 
af vörunum og eru þær án parabena og 
SLES (sodium laureth sulfate) en ég er 
einmitt með ofnæmi fyrir SLES. Spreyið 
er eitthvað sem ég ætla að pakka með 
mér í strandtöskuna fyrir utanlands-
ferðina og verður örugglega klárað í 
tveggja vikna sólarlandaferðinni.“

Solaire-vörurnar koma í handhægum 
umbúðum sem þægilegt er að taka með 
sér í fríið og engin þörf á að taka neitt 
annað með sér. 

Masterline BB-kremin eru fyrir 
 hendur og fætur. Kremið smýgur hratt 
inn og gefur fallegan lit. Kremin koma 
í tveimur styrkleikum; fyrir ljósa og 
dökka húð. „Ég prófaði BB-kremin fyrir 
líkama og varð ekki fyrir vonbrigðum. 
Með hækkandi sól vil ég hafa smá lit á 
höndum og fótum. Það kemur fallegur 
litur og áferð með kreminu og ekki 

skemmir fyrir að það veitir góðan raka 
um leið. Ilmurinn af kreminu er mildur 
og góður. Kremið skolast svo af í sturt-
unni,“ segir Þórunn. 

Masterline Solaire-línan og BB-kremin 
fást í apótekum og Hagkaup.

ALLT SEM ÞARF 
FYRIR SUMARIÐ
HALLDÓR JÓNSSON EHF. KYNNIR  Masterline hefur nú bætt við vörulínu sína 
sólarlínu sem kallast Solaire og BB-kremum fyrir hendur og fætur. 

ÁNÆGÐ
Þórunn er ánægð með 
Masterline-vörurnar, 
bæði sólarlínuna fyrir 
hárið og BB-kremið fyrir 
hendur og fætur.
MYND/GVA
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Fasteignamarkaðurinn hefur 
til sölu bjarta fimm herbergja 
efri sérhæð við Lindarbraut á 
Seltjarnarnesi.

Íbúðin sem er fimm herbergja og 
134,6 fm er í þríbýlishúsi og bíl-
skúrsréttur fylgir. 

Gengið er upp flísalagðan 
stiga upp á efri hæð. Þar er sjón-
varpshol með parketi og fata-
skápum. Á svefngangi eru þrjú 
barnaherbergi og hjónaherbergi. 
Öll eru herbergin parketlögð og 
fata skápar í hjónaherbergi og 
 tveimur barnaherbergjum. 

Baðherbergið er með glugga 
og flísalagt í gólf og veggi. Eld-
húsið er flísalagt með hvítum inn-
réttingum og góðri borðaðstöðu. 
Þvottaherbergi er inn af eldhúsi 
með góðum skápum og vinnu-
borði.Inn af því er síðan búr með 
góðum hillum og ruslalúgu.

Stofan er rúmgóð, parketlögð 
og björt með gólfsíðum gluggum 
að hluta og útgengi á rúmgóðar og 
skjólgóðar svalir sem vísa í suður 
með fallegu útsýni að Reykjanesi, 

Snæfellsjökli og víðar. Geymslur 
eru bæði undir stiga og á jarð-
hæð.

Húsið að utan er í góðu ástandi, 

nýlega viðgert og málað. Nýlegt 
aluzink er á þaki hússins og alu-
zink-kantur. Lóðin er stór, falleg 
og í góðri rækt.

Björt íbúð við Lindarbraut

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 G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali
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Elín Viðarsdó r Lögg. fasteignasali 

 Safamýri 47 

elin@fasteignasalan.is               Sími: 695 8905 

Vantar 
eignir á skrá 

Frí  
verðmat 

Sér inngangur  
Íbúðin endurskipulögð og endur-
nýjuð 2003   
Þvo ahús/geymsla innan íbúðar 

Vel skipulögð íb. skráð Þ.Í. 51,3 fm 
1 svefnherbergi  
Jarðhæð, lí llega niðurgrafin  
Vel viðhaldin eign  

Opið hús þriðjudaginn 13. maí kl. 18:00-18:30 
19,9m 

 

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús þriðjudaginn 13 maí  
frá kl. 17:30 til 18:00

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

106,3 m2 einbýlishús á einni hæð 
ásamt 41 m2 bílskúr á þessum vinsæ-
la stað við Þykkvabæ 10 í Árbænum. 
Einbýlishúsið er forskalað timburhús 
byggt árið 1966 og bílskúrinn er 
steyptur árið 1973. Stór lóð með stóru 
malbikuðu bílastæði. V. 39,5 m.

Stakkhamrar 27 -112 Reykjavík 

Þykkvibær 10 - 110 Reykjavík 

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.

Hagaland - 270 Mosfellsbær 

Mjög fallegt 180,2 m2 parhús á tveimur 
hæðum með bílskúr á fallegum útsýnis- 
stað við Jötnaborgi  7 í Grafarvogi. 
Eignin skiptist í forstofu, gestasalerni, 
stóra stofu/borðstofu og eldhús á efri 
hæð og sjónvarpshol, 2 barnaherbergi, 
baðherbergi, stórt hjónaherbergi m/
fataherbergi, þvotthús og geymsla á 
neðri hæð. V. 49,5 m.

Jötnaborgir 7 - 112 Reykjavík 

Falleg 76,2 m2, 2ja herbergja íbúð með 
sérinngangi á efstu hæð í þriggja hæða 
fjölbýlishúsi við Asparholt 4 í Garðabæ/
Álftanesi.  Íbúðin skiptist í svefnher-
bergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús og stofu. Sérgeymsla á jarðhæð. 
V. 21.7 m.

Falleg 4ra herbergja íbúð á 2. hæð 
ásamt bílskúr samtals 132,1 m2 við  
Lautasmára 2 í Kópavogi.  Eignin er 
skráð 132,1m2, þar af íbúð 101,8 m2, 
geymsla 6,7 m2 og bílskúr 23,6 m2. 
Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, 
forstofugang, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús og stofu. V. 35,9 m.

Asparholt 4 - Garðabær/Álftanes 

Lautasmári 2 - 201 Kópavogur 

Mjög falleg 106,2 m2, 3ja her-
bergja á jarðhæð ásamt bílastæði 
í býlageymslu við Löngulínu 7 í 
Garðabæ. Glæsilegar innréttingar og 
gólfefni. Stór timburverönd. V. 37,7 m.

Langalína 7 - 210 Garðabær 

Laxatunga 79 - 270 Mos 

 
Fallegt 204 m2 parhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr við Laxatungu 79 í 
Mosfellsbæ. Húsið eru fokhelt og selt í því 
ástandi sem það er. V. 25,9 m.

Drápuhlíð 19 - 105 Reykjavík  

 
78,2 m2, 3ja herbergja kjallaraíbúð með 
sérinngangi við Drápuhlíð 19.  Íbúðin skiptist 
í forstofu, geymslu, eldhús, baðherbergi, hol, 
stofu og svefnherbergi með öðru svefnher-
bergi inn af. V. 23,9 m.

Krummahólar 8 - 111 Reykjavík   

 
Falleg 81,1 m2 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í 
lyftuhúsi, ásamt bílastæði í bílageymslu við 
Krummahóla 8 í Reykjavík. Gott skipulag. 
Stórar svalir með útsýni í suður. Eignin er 
skráð 105,7 m2, þar af íbúð 74,9 m2, geymsla 
7,0 m2 og bílastæði í bílageymslu(skráð sem 
bílskúr) 23,8 m2. V. 21,9 m.

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

OPIÐ HÚS

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Laus strax

Laus strax

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

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

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

BAKKASTAÐIR. 
- Mjög fallegt 253,8 fm. einbýlishús. Óinnréttað rými í risi.
- Tvennar stofur auk borðstofu. Fjögur herbergi.
- Stór um 100 fm. suðvesturverönd með heitum potti. 
- Frábær staðsetning. Glæsilegt útsýni. Stutt í skóla.

LAXAKVÍSL -  5 HERB. ENDAÍBÚÐ.
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 baðherbergi. Eldhús með fallegri innrétt-
ingu úr birki. Endahús í botnlanga.

BRÁVALLAGATA - RVK. TVÆR ÍBÚÐIR.
Vel skipulögð 4ra herbergja 85,4 fm. íbúð á 2. hæð í fjórbýlis-
húsi auk sér um 40 fm. 2ja herbergja nýinnréttaðrar íbúðar
í risi hússins. Skjólgóðar svalir til suðurs út af barnaherbergi
stærri íbúðar. Áhvílandi eru 19,0 millj. lán, óverðtryggt með
7,5%  vöxtum frá Íslandsbanka.

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. 

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

VESTURHLÍÐ 7 - SKRIFSTOFUHÚSN.
Mjög gott 117 fm. þjónustu-/skrifstofuhúsnæði á tveimur
hæðum. Húsnæðið er með innkeyrsludyrum og góðum
göngudyrum. Tilvalið fyrir heildsölu/skrifstofur. Neðri hæð
er um 70 fermetrar, efri hæðin er um 40 fermetrar. Laust til
afhendingar 1. júní nk.  Góð að koma og fjöldi bílastæða

LAUGAVEGUR 51. SKRIFSTOFUHÚSN.
Til leigu glæsilegt og algjörlega endurnýjað 161,0 fm. skrif-
stofurými á 2. hæð við Laugaveginn. Nýtt eldhús með nýjum
tækjum, ný salerni og ný gólfefni. Hæðin er öll nýmáluð að
innan með nýjum loftljósum. Eitt sér bílastæði á baklóð fylgir
rýminu. Laust til afhendingar nú þegar.

65,0 millj.42,9 millj.

36,9 millj. 71,0 millj.

20,9 millj.

34,9 millj.

ESKIHOLT

Eskiholt – Garðabæ. Glæsilegt einbýlishús á útsýnisstað.
Glæsilegt 302,5 fm. einbýlishús á tveimur hæðum/pöllum að meðt. 38,0 fm. tvöföldum bílskúr. Stórkostlegs útsýnis nýtur frá
eigninni. Glæsilegar stofur með arni. Garðstofa. Fjöldi herberja. Flísalagðar svalir út af eldhúsi. Falleg ræktuð lóð með tjörn og
fossi, fallegu holtagrjóti, fjölærum plöntum og fjölda trjátegunda. Tvö auka bílastæði eru við húsið og yfirbyggð tvö bílastæði eru
fyrir framan bílskúr. Verð 79,9 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI 3JA HERBERGJA 4RA- 6 HERBERGJA SÉRBÝLI

TIL LEIGU

TIL LEIGU

TRAÐARLAND

Traðarland – Reykjavík.
259,7 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með allt að 6 svefnherbergjum á þessum eftirsótta stað í Fossvoginum.  Húsið stendur
innst í botnlanga í lokaðri götu stutt frá íþróttasvæði Víkings og skólum. Samliggjandi stofur með arni. Hjónaherbergi með
fataherbergi innaf. Stórt opið fjölskyldurými. Sex herbergi.  Mögulegt er að innrétta sér íbúð í kjallara hússins, en í honum er full
lofthæð og góðir gluggar. Skjólgóð verönd til suðurs. Verð 68,9 millj.

Ú

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Á MORGUN FRÁ 
KL. 17.30-18.00
Vel skipulögð 66,5 fm. íbúð á 2. hæð í nýuppgerðu 
steinhúsi í Þingholtunum. Eldhús með fallegum
upprunalegum innréttingum. Björt stofa. Rúmgóð
herbergi. Möguleiki væri að setja svalir til suðurs
útaf stofu. Hús að utan er nýviðgert (2013).
Sameiginlegt geymsluris yfir öllu húsinu.

Verð 26,9 millj.VV
Verið velkomin.

Baldursgata 6a - Reykjavík. 3ja herbergja íbúð.

É Ý

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Á MORGUN  
FRÁ KL. 17.30-18.00
Afar glæsilegt 148,3 fm. einbýlishús á þremur
hæðum á rúmgóðri lóð við Nýlendugötu.
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.VV
Verið velkomin.

Nýlendugata 6 - Reykjavík.

OPIÐ HÚS
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EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG FRÁ KL. 
17.30-18.00
 Glæsileg 100,0 fm. íbúð á 1. hæð í mjög vönduðu
fjölbýlishúsi á frábærum stað við sjávarkambinn
auk sérstæðs 30,8 fm. bílskúrs.  Svalir út af stofu
með frábæru sjávarútsýni. Opið eldhús með
vönduðum innréttingum. Tvö herbergi. Sér þvotta-
herbergi innan íbúðar.

Verð 34,9 millj. VV
Íbúð merkt 0103.
Sigurður á bjöllu.

Verið velkomin.

Básbryggja 51. 3ja herbergja íbúð.
Glæsileg 115,0 fm. íbúð með sérinngangi og
tveimur sér veröndum auk 20,5 fm. bílskýlis í 
kjallara, sem innangengt er í úr íbúðinni.  Rúmgóð
sér lóð er fyrir framan íbúðina með verönd þar
sem nýtur sólar allan daginn og fram á kvöld. 
Samliggjandi rúmgóðar sofur með aukinni lofthæð
að hluta.Sér þvottaherbergi er innan íbúðarinnar. 
Auðvelt er að bæta við einu svefnherbergi í íbúðina
ef vill. Hús nýmálað að utan.

Verð 34,9 millj.VV

Sjávargrund- Garðabæ. 3ja – 4ra herbergja.

OPIÐ HÚS

Í D
AG



REYKJAVÍKURVEGUR- SKERJAFIRÐI.
Heil húseign með aukaíbúð í bakhúsi á 618,0 fm. eignarlóð í Litla Skerjafirðinum.
Framhúsið er á þremur hæðum, kjallari, hæð og ris, samtals 109,2 fm.  að stærð og
bakhúsið, sem er endurbyggt árið 2006 er 24,5 fermetrar að stærð. Húsið stendur
á mjög stórri eignarlóð.

39,9 millj.

SPORÐAGRUNN – REYKJAVÍK.
Glæsilegt 334,6 fm. einbýlishús á þremur hæðum auk um 30 fm. sólstofu.  Sér 3ja
herbergja íbúð er í kjallara, lítið niðurgrafin og með fullri lofthæð.  Eignin er í góðu
ásigkomulagi og hefur verið þó nokkuð endurnýjuð á undanförnum árum. Aðalíbúð
skiptist m.a. í rúmgott hol með arni, samliggjandi stofur með útgangi á stórar svalir
til vesturs. Ræktuð lóð með hellulögn á baklóð. 

LANGALÍNA- SJÁLANDI GARÐABÆ. 5 HERB. ÍBÚÐ.
Glæsileg 171,8 fm.  íbúð á efstu hæð með um 85 fm.  þakgarði til suðurs og
vesturs í nýlegu og vönduðu fjölbýlishúsi.  Tvö sér stæði í bílageymslu fylgja eigninni.
Íbúðin er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt. Lofthæð í íbúðinni er allt að 
5,5 metrar. Samliggjandi rúmgóðar og bjartar stofur með gólfsíðum gluggum. Þrjú
herbergi. Tvö glæsileg baðherbergi.

ÞRASTANES- GARÐABÆ
Glæsilegt 364,8 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með möguleika á aukaíbúð á
neðri hæð á frábærum útsýnisstað á Arnarnesinu. Rúmgóðar glæsilegar stofur auk 
arinstofu og sólstofu. Gufubað. Ræktuð lóð með skjólgóðum veröndum til suðurs 
og heitum potti. Hiti er í innkeyrslu og stéttum við húsið að stærstum hluta.  Þrjú sér
bílastæði eru á lóðinni. Húsið að utan er í góðu ástandi.

STARARIMI- REYKJAVÍK.
Mjög gott 207 fm (+ 70 fm lagnakjallari) tvílyft einbýlishús í Grafarvogi. Tvær íbúðir
eru í húsinu í dag.  37,8 fm. flísalagður bílskúr. Aðalíbúðin skiptist m.a. í hol, 3 svefn-
herbergi, baðherbergi, stofu og eldhús. Sér 2ja herbergja íbúð á neðri hæð.  Lóð til
suðvesturs. Mikil timburverönd fyrir framan hús með skjólveggjum.

VATNSSTÍGUR - SJÁVARÚTSÝNI.VV
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. Samliggjandi rúmgóðar stofur. Úr stofum er útsýni út á sundin og að Esjunni. 
Svalir til austurs út af báðum herbergjum. Glæsilegt baðherbergi. Tvær geymslur í 
kjallara fylgja auk sér bílastæðis í lokaðri og upphitaðri bílageymslu.

89,0 millj.

67,0 millj. 74,9 millj.

85,0 millj. 

89,0 millj.

Móaflöt – Garðabæ
Glæsilegt 210,4 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 48,8 fm. innréttuðum bílskúr á Flötunum í Garðabæ. Húsið var 
nánast allt endurnýjað hið innra og ytra fyrir ca. 5 árum síðan og er í mjög góðu ástandi. Gólfefni eru ný og gólfhitalagnir í öllu
húsinu. Allar innréttingar, innihurðir, eldhús, baðherbergi og lýsing í loftum eru endurnýjuð. Rúmgóð setustofa, borðstofa og 
stór skáli opinn við stofu. Hjónasvíta með miklum fataskápum. Að utan var húsið einangrað uppá nýtt og klætt með flísum. 
1.046 fm. gróin lóð með verönd til suðurs og fallegri lýsingu.

Grundarstígur - 4ra herbergja íbúð á efstu hæð.
Stórglæsileg 112,8 fm. íbúð á efstu hæð með tvennum svölum og bæði með sér bílskúr og sér stæði í bílageymslu á frábærum
stað í nýlegu húsi í Þingholtunum.  Íbúðin er innréttuð á mjög vandaðan máta og mikil lofthæð er í eigninni. Bjartar stofur. Eldhús 
með miklum innréttingum. Sjónvarpsstofa sem auðvelt er að breyta í svefnherbergi. Tvö herbergi. Tvennar svalir. 
Verð 57,9 millj.

GRUNDARSTÍGUR MÓAFLÖT

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA- 6 HERBERGJA

Glæsileg og björt 5 herbergja 134,6 fm. efri
sérhæð í nýlega endurnýjuðu þríbýlishúsi við 
Lindarbraut auk bílskúrsréttar. Stofa með gólf-
síðum gluggum að hluta. Þrjú barnaherbergi, öll ný
parketlögð. Stigapallur/sjónvarpshol. Rúmgóðar 
svalir til suðurs og mjög fallegt útsýni að Reykja-
nesi, Snæfellsjökli og víðar. Frábær staðsetning við 
opið leiksvæði. Stutt er í skóla og aðra þjónustu. 

Verð 46,9 millj.VV

Lindarbraut – Seltjarnarnesi. Efri sérhæð.
EIGNIN ER TIL SÝNIS  
Á MORGUN FRÁ KL. 17.15 - 17.45
Fallegt og mikið endurnýjað 189,9 fm. parhús á
þremur hæðum á rólegum stað utarlega í Þingholt-
unum. Húsið var allt innréttað uppá nýtt árið 2006, 
m.a. gólfefni, innihurðir, baðherbergi, raflagnir og 
tafla, neysluvatnslagnir að hluta o.fl. og er í mjög
góðu ástandi hið innra. Stórar samliggjandi stofur.
Borðstofa og eldhús í stóru opnu rými. Þrjú her-
bergi. Tvennar svalir til suðvesturs eru útaf stofum 
á efstu hæð hússins og nýtur þaðan mikils útsýnis,
sem og frá stofum.  Afgirt baklóð. 

Verð 64,9 millj.VV
Verið velkomin.

Urðarstígur 14 – Reykjavík

OPIÐ HÚS
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EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG  
FRÁ KL. 17.30-18.00
Snyrtileg 65,8 fm íbúð á 7. hæð í þessu eftirsótta
lyftuhúsi fyrir eldri borgara. Eignin skiptist í anddyri/
gang, svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, þvotta-
hús og stofu. Rúmgóðar svalir til suðurs með
glerlokun og sér þvottaherbergi innan íbúðarinnar.
Tvær lyftur og húsvörður. Sameiginlegur matsalur 
og sameiginlegur líkamsræktarsalur. Stutt er í 
þjónustu í húsi fyrir eldri borgara við Aflagranda 40.

Verð 24,7 millj.VV

Íbúð merkt 0705.
Verið velkomin. 

Grandavegur 47- Rvk. 2ja herbergja íbúð útsýnisíbúð.
EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG  
FRÁ KL. 17.15 - 17.45
Vel skipulögð og frábærlega staðsett 155,9 fm. 6
herbergja neðri sérhæð með suðursvölum. Eignin
er í góðu ástandi og skiptist í rúmgott hol, eldhús
með eldri hvítum innréttingum, stofu með frönskum 
gluggum til suðurs, borðstofu, fjögur herbergi auk 
vinnuherbergis og flísalagt baðherbergi. Svalir til
suðurs út af einu herbergi. Frábær staðsetning,
nærri skólum og í góðu göngufæri við miðborgina.

Verð 54,9 millj.VV
Verið velkomin.

Úthlíð 16 – Reykjavík. Neðri sérhæð.
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Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

 HRAUNPRÝÐI 12 GARÐABÆ 
- NÝTT ENDARAÐHÚS

Glæsilegt nýtt endaraðhús á einni hæð ásamt yfirbyggðu bílskýli. Húsið af-
hendist fullfrágengið að öllu leiti með vönduðum innréttingum og fataskápum 
frá HTH. Gólfefni eru flísar og parket. Hellulagt bílaplan með snjóbræðslu. 
Húsið afhendist fullbúið. Hagstæð lán geta fylgt. Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 13.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 59,9 m. 2878 

 FLYÐRUGRANDI 6 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

3ja herbergja falleg íbúð með sér inngangi (beint aðgengi) og stórum suðurs-
völum. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 13.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 28,5 m. 3533

 SÆVIÐARSUND 27 104 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Falleg og frábærlega staðsett 3ja herbergja 110,2 fm íbúð á 2. hæð (efstu), 
með innbyggðum bílskúr, við Sæviðarsund í Reykjavík. Íbúðin er vel skipulögð 
með bjarta og stóra stofu, með útgangi út á rúmgóðar L-laga svalir sem snúa 
til suðurs og vesturs. Eignin verður sýnd mánudaginn 12.maí milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45. V. 29,9 m. 3890

 HRAUNPRÝÐI 11 GARÐABÆ 
- NÝTT PARHÚS 

Nýtt parhús á einni hæð ásamt yfirbyggðu bílskýli. Húsið afhendist fullfrá-
gengið að öllu leiti með vönduðum innréttingum og fataskápum frá HTH. 
Gólfefni eru flísar og parket. Hellulagt bílaplan með snjóbræðslu. Húsið 
afhendist fullbúið. Hagstæð lán geta fylgt. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
13.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 58,9 m. 2877

 VESTURBERG 141 111 RVK.
- FALLEGT EINBÝLISHÚS

(OPIÐ HÚS BORÐI ÞRIÐJUDAGINN) Fallegt 182,3 fm einbýlishús á þremur pöl-
lum á rólegum og grónum stað ásamt 29,2 fm bílskúr, samtals 211,5 fm.  Falleg 
suðurlóð. Húsið hefur verið endurnýjað tölvert á sl. árum m.a. baðherbergi, 
eldhús og garður. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 13.maí milli kl. 17:15 
og kl. 17:45.  V. 46,9 m. 3931

 EYKTARHÆÐ 1 
- GARÐABÆR

(OPIÐ HÚS BORÐI MÁNUDAGINN) Fallegt og bjart 225,4 fm einbýlishús með 
innbyggðum bílskúr í Garðabæ. Fallegt útsýni, fjögur svefnherbergi og fallegar 
innréttingar. Eignin verður sýnd mánudaginn 12.maí milli kl. 17:30 og kl. 18:00. 
V. 78 m. 3914

 ÓÐINSGATA 24  
- SÉR INNGANGUR

Falleg og björt ca 90 fm 3-4ra herbergja íbúð í Þingholtunum. Íbúðin er að 
hluta til á tveimur hæðum og er með sér inngang og þvotthús innan íbúðar. 
Parket og flisar á góflum. Eignin verður sýnd mánudaginn 12.maí milli kl. 
17:30 og kl. 18:00. V. 31,5 m. 3934

 VINDÁS 2 
- STÆÐI Í BÍLSKÝLI.

Góð 58 fm 2ja herbergja íbúð á 3. hæð við Vindás í Reykjavík. Stæði í bílskýli 
og rúmgóðar vestursvalir. Parket og flísar á góflum. Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 13.maí milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 19,5 m. 3939

 HJALLABRAUT 39 200  -
ÍBÚÐ MERKT 04-02. 

LAUS STRAX. 4ra herberjga íbúð á 4. hæð. Íbúðin skiptist í hol, þrjú svefnher-
bergi, baðherbergi, eldhús, þvottahús, geymslu og stofu. Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 13.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 22,9 m. 3891

 MARÍUBAUGUR 97 113 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-01. 

Glæsilega 4ra herbergja hæð á efstu hæð í þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist í and-
dyri, þvottahús, geymslu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, stofu og eldhús. 
Risloft er yfir íbúðinni, óskráð rými. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 13.maí 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 36,8 m. 3936

 EFSTALEITI 12 103 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 04-04. 

Góð 4ra herbergja 137  fm útsýnisíbúð á 4. hæð (efstu) í þessu góða lyftuhúsi. 
Tvennar svalir og stæði í bílageymslu. Aðgengi að líkamsræktaraðstöðu, 
sundlaug, heitum pottum, gufubaði og fl. Mikil og vönduð sameign, setustofur, 
bar og samkomusalur. Húsvörður er í húsinu. Laus við kaupsamning. Eignin 
verður sýnd mánudaginn 12.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 55 m. 3913

 VITASTÍGUR 12  101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-01. 

Björt og falleg 116 fm íbúð á efstu hæð. Parketlögð stofa með stórum suður-
svölum og opnu eldhúsi. Góðar suður svalir. Tvö rúmgóð herbergi. Frábær 
staðsetning. Eignin verður sýnd mánudaginn 12.maí milli kl. 17:15 og kl. 
17:45. V. 39,5 m. 3915
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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

Laufás í Borgarfirði - möguleiki í ferðaþjónustu 
Laufás í Borgarfirði er til sölu. Húsið stendur rétt fyrir 
ofan Langá og er útsýnið frábært. Húsið stendur á 1 ha 
eignarlóð. Húsið er alls 191 fm auk 153,7 fm bílskúrs. Í 
húsinu eru m.a.  5 svefnherbergi og tvö baðherbergi. Góð 
verönd með skjólveggjum er út af stofu. Í stofu er arinn 
og kamína er í holi.  V. 44 m. 3036

Bakkasmári - Útsýni
Fallegt og vel skipulagt ca 240 fm parhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr. Fjögur svefnherbergi, 
tvær stofur og fallegur garður. Verandir til austurs og 
suðvesturs. V. 64 m. 3938

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

Mýrarsel 10 109 Rvk.
Gott enda raðhús á þrem hæðum ásamt bílskúr innst í 
lokuðum botnlanga. Húsið skiptist í þrjár hæðir, gengið er 
inn á miðhæð. V. 62 m. 3920

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

Gaukshólar -  7.hæð. Útsýnisíbúð í lyftuhúsi
 Vel skipulögð og skemmtileg sex herbergja íbúð á 7. hæð 
(efstu) við Gaukshóla. Tvær stofur, fjögur svefnherbergi, 
tvennar svalir, heitur pottur og bílskúr.  V. 34,9 m. 3562

Árskógar 6 - þjónstuíbúð - 109 Rvk.
Falleg 3ja herbergja 93,6 fm þjónustuíbúð á 4. hæð í 
lyftuhúsi Á jarðhæð er innangengt í þjónustumiðstöð sem 
er sambyggð húsinu. Íbúðin er laus fljótlega. Tvær lyftur 
eru í húsinu. V. 32,9 m. 3901

Brúnavegur 25 við Sogið  - glæsilegt.  
Vandaður sumarbústaður rétt við Álftavatn (Sogið) í 
Grímsnesi. Bústaðurinn stendur á 9.627 fm eignarlóð en 
skv. upplýsingum má byggja á henni gestahús eða annan 
sumarbústað. Lóðin er mjög falleg, kjarrivaxin og með 
trjám, grasbala o.fl. Útsýni er glæsilegt.  V. 18,9 m. 2941

Reykjavíkurvegur - skrifstofuhæð
330,7 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð á áberandi stað. 
Húsið hefur gott auglýsingagildi og er með gluggum til 
suðurs, vesturs og norðurs. Hæðin skiptist í 10 herbergi, 
fundarherbergi, móttökurými, kaffistofu, snyrtingar og 
tvær geymslur. Næg bílastæði eru við húsið, V. 40 m. 3663

Klettháls 1 - glæsilegt skrifstofuhúsn.
Mjög vandað og glæsilegt 237,5 fm skrifstofuh. á 2. 
hæð (efstu). Lyfta og sam. svalir til suðurs. Sameign er 
snyrtileg. Eignin er glæsilega innréttuð og fylgja allar 
innréttingar með húsnæðinu. Húsið stendur á frábærum 
útsýnisstað með fallegri borgar, fjalla og sjávarsýn.  
V. 54,9 m. 3262

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

 LUNDUR 3, 200 KÓPAVOGI, 
- ÍBÚÐ MERKT :  PENTHOUSE MERKT 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. V. 96,9 m. 3436

 LOGASALIR 
- LAUST STRAX

Glæsilegt 279,9 fm einbýli m. tvöf. bílskúr og geymslulofti. Húsið er mjög 
vel staðsett innst botnlanga. Aðkoma er góð. Hellul. bílaplan með góðum 
bílastæðum. Glæsil. lóð falleg og er með hellul. verönd, tjörn, skjólveggjum, 
grasflöt og fjölbreyttum trjágróðri.  V. 69,5 m. 3047

 EFSTALEITI 
- GLÆSILEGT ÚTSÝNI

Rúmgóð og falleg ca 155 fm 4ra herb. íbúð á jarðh. í lyftuhúsi. Stæði í 
bílageymslu, stór og mikil stofa með útg. út á verönd til suðurs, glæsilegt 
útsýni til austurs, suðurs og vesturs. Gegnheilt parket.   V. 54,5 m.  3234

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

Góð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í Arnarsmára. Íbúðin skiptist í anddyri, baðherbergi,  
tvö svefnherbergi, stofu, eldhús og þvottahús. Geymsla í kjallara. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 12.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 26,8 m. 3954

Strandvegur  - efsta hæð með suðurvölum

Arnarsmári 30 - 200 - íbúð merkt 03-02

OPIÐ HÚS 

mánudag
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Steinar
Sölufulltrúi

661 2400Fasteignasalan TORG kynnir: 2ja til 5 herbergja 90,3fm til 165,9fm glæsilegar útsýnisíbúðir fullbúnar án gólfefna að 
Holtsgötu 31-33, Urriðaholti í Garðabæ. Eitt bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi fylgir hverri íbúð.

Um er að ræða glæsilegar og nýjar útsýnisíbúðir á einum besta og fallegasta stað á höfuðborgarsvæðinu, Urriðaholti í 
Garðabæ. Stutt í verslun, þjónustu og óspillta náttúru. Framkvæmdir við grunn- og 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 Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Tröllakór 18-20 íbúð 306  - Kópavogur
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. 

 
Brekkuás - Hafnarfjörður - 4ra herb.
Nýkomin í einkasölu glæsileg 116 fm. íbúð á 3.hæð, efstu í nýlegu 
vönduðu lyftuhúsi. 2 íbúðir á hæð, auk stæði í bílahúsi. Suður svalir, 
Stofa, borðstofa, 4 svefnherbergi ofl. Frábært útsýni. Hagstæð lán. 
Eign í sérflokki. Verð 35,8 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. 

 
Lindarhvammur – Einbýli – Hafnarfjörður 
Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á tveimur hæðum með  
innbyggðum bílskúr á þessum frábæra útsýnisstað.  
Húsið er 220 fm. Glæsilegur garður, tvennar svalir (terras) ofl.  
Myndir og upplýsingar á netinu. Verð 55 milljónir.

 
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.

 
Brekkuás - Hafnarfjörður - 3ja herb.
Nýkomin sérlega glæsileg 90 fm. íbúð á 1.hæð í nýlegu vönduðu 
fjölbýli. Sérinngangur. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Verönd í 
garði. Laus strax. Verð 27,4 millj.

 
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.

 
Drekavellir - Sérhæð - Hafnarfjörður 
Nýkomin í einkasölu glæsileg björt, rúmgóð 117 fm. 4ra herbergja 
sérhæð á 1.hæð í vönduðu fjórbýli.
Sérinngangur, vandaðar innréttingar og gólfefni. Sérgarður með 
skjólgirðingu. Óvenju rúmgóð 3 herbergi. Glæsilegt eldhús ofl.  
Eign í sérflokki. Hagstæð lán ca 34 millj. Verð 38,5 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.

Opið hús í dag milli kl. 17.30 og 18

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, 
þvottahús og geymslu. Glæsilegar innréttingar og 
gólfefni. Stutt í skóla og leiksskóla. Vönduð eign 
sem vert er að skoða. 

Verð 34,9 millj. 

Einar og Sigríður bjóða ykkur velkomin.

Norðurbakki 1 og  3 í miðbæ Hafnafjarðar

Daggarvellir 9 íbúð 201  - Hafnarfjörður - 5 herbergja sérhæð

Dalsás 2-6 - Hafnarfjörður - Glæsilegt fjölbýli - sérinngangur

Breiðvangur  65 - Hafnarfjörður - Raðhús 

Opið hús í dag milli kl. 17.30 og 18

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt raðhús á einni 
hæð með innbyggðum bílskúr. samtals 172 fm.

Fallegur garður, suður lóð. 
Róleg og góð staðsetning í botnlanga. 

Verð 44,9 millj. 

Jón býður ykkur velkomin.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

• 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.
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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  44,9 millj. , j

105 Reykjavík

meððððð 4 4 svess fnherbbergee jumum. 

ÍbúÍbúÍbúðin er á tveimumm r hæðuæðum 
(efstu). Gott skipipulag.

Tvö baðheðheðh rberbergirgirgg  og svalii tr til il
suðsuðsuððsuðsuðsuðss urs út afafaffafaf stofuo .

TvöTvöTvöTvöTvöTvöTvöTvT öT  stæði seseseseseseseseem búið er að loka 
með bílskúrsshurhu ðumðumð  fyf lgjja.aa

Fallegege a 1a 51,6 fermmmmetretretrete aaaa íb íbíbíbbúð 

Rauðarárstígur

Verð 39,5 millj. , j

113 Reykjavík

Þorláksgeisli
Falleg og rúmgóð 130 fm 5 herbergja 
íbúð í lyftublokk
Efsta hæðh  með sð tórum svölum í suður
Fjögur rúmgóð svefnherbergi
Vandað hús og fallegar innréttingar
Stæði í lokaðri bílgeymslu.

Verð  64,5  millj. , j

170 Seltjarnarnes

MikMikMMikMikMikikkM iðiiðið ððð endendeendenendurnururnrnrurnr ýjaýjaýjaýjaýjaýjaýjaýj ð 1ðð 1ðð 1ð 183 883888 fmfffm fmfmfm
eineineineineineineineineie býlbýlbýlbýlbýlbýbýlbýlbýlishishishishishishishhhús úsús ús úsús ús ús sú á eá eá eá eá eá eá eá eeáá eá inninnininninninnninninninnn i hhi hi hhhhæðæðæææ

NýlNýlNýlNýlNýlNýlýýýlegaegeeegaegae r ir ir nnrnnrrrnnrrréttéttéttéttéttéttéttétté ingiiiiiiii ar, 
baðbbaðaðaðaððð ogog ogogogoooo  ele el ele eldhúdhúdhúúúdhúúdhúd ss.s.ss

NýlNýlNýlNýlNýlNýlý egtegtegtegtegtegtgtegt þaþaþ þa þaþa þa þakk

NýlNýlNýlNýlNýNýlNNýN egtegtegtegtegtegtegtegtegtg  up up up up upupup upupphihphiphiphipphiphiphitaðtaðtaðaðtaðaðtaðtaðtað pl plplpl pl pl pllplan an an an an an anaa

4-54-54-54-5-54-54-54-54-  sv sv sv sv sv sv svsv svefnefnefnefnefnefnefnefnefnee herherherherherherherherherberberberberberberberberrrgigiggigigigi

MikMikMikMikMikMMikMikMikikið iðið ið ðið ið ð ið ði endendendendendendendndendn urnurnurnurnurnurnrnurnurnýjaýjaýjaýjaýjaýjaýjaýjaýjaý aað 1ð 1ð 1ð 111ð 1ð 11ð 1ð 83 83 838388 fm fmfm fmmfmfmfmfm

Lindarbraut

Verð 34,9 millj. , j

113 Reykjavík

Þórðarsveigur Falleg íbúð ð á þáá þriðiðju ju hhæð (eefstfstfstu) u að aðað stæstææærð rð 12122,9 m²
FjöFjögurgur svefnherherberrbergiggi
Suðður svasvalirr
Stææði ðð í bílakjakjallara

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  45,3 millj. , j

105 Reykjavík

143.2 fermetra efri hæð

EftEEE irsóttttur staður við HHáteátát igsi veg
íí híí hlíðahvh erfi

Lofofooffthæthth ð íbúððar er hærri en 
vana alega eðaaaa 2, 2,2,,,,7 metrar

StóStóStóStóStt rararrar  ogo  bjartartarrtrtr ar ararrar stofur með 
útgútgútgútggtgengengeengeen i áá ve veeestustststst rsvalir

Úr Úr Úr hjóhjóóhjóhjóhjónahnahnahn heeeerbe ergggi si ii em emem eme er stórt 
og g bjabjabjabjabjart rtrtrtrt ereerer er útgútgútgútúú engengengt át áát át át á su sususussuðurðurðuðurðurrsvasvasvasssvsv liririr.

Falleg, stór og vel hönnuð 

Háteigsvegur

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  64,9 millj. , j

221 Hafnarfjörður 

Fallegt 309 fm einbýli með 
miklu útsýni og aukaíbúð, 
aukaíbúðiðið n en en en er ár ár á neneneðriðrið  
hæðææðæðæ . ..

Aðalíbúðbúðin in nnn er er er er 5 h5 h5 h5 h5 hererbeee erergergergergja ja jaja a a
og og og ogg aukauka aíbaíbúðúð úðúðúð ú 3ja3ja3ja3ja3ja h he he h h rbebeeergjrgjrgjrgjrgja a a a a 
auðauðauðauðauðvelvelvelvelvelve t at að sð sð sð sameaameameinainainn .

LokLokLokLokLokLokkafrafrafrafrafrafafrágaágaág ng ng vanvantartar 
utautautautautanhúnhúnhúnhúnhúss.ss.ss.ss.ss.   GlæGlæGlæGlæGlæsilsilsilsilsi egtegtegtegtegt hú hú hú húhús ás ás ás ás á 
góðgóðgóðóðgóðum um um m m stastastastastað.ð.ð.ðð

Fallegt 309 fm einbýl

Gauksás

Verð  57,0 millj. 

105 Reykjavík
Nánari upplýsingar veitir

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

ri 
sérhæð meeð bílskúr
MikMikMMikMikið iðii endurnnýjuý ð, Vola 
bblöndun rnartææækik
Gegnheil rauðeiik á góóólfum nema 
á váááá otgrýmun u en een þarþarþarþarþþ  er ere eere u fu lísar
Frábær staðsaðð etnetnntntnetnetnningingingiingngingg

Glæsileg, tæplega g 180 fm neð

Háteigsvegur 

Verð  49,5 millj. , j

e ðhahah d ð 0
ende araaðhúðhúðhúðð sss

2ja2  til 33ja aaaaa herherheherbbberbe gja íbúð 
m/sm érinngggangi í kjallara

NýlNýlNýlegagagg  mááálaðððððððð ogogoooog ló lólóóð ð ð ð ð ðð
nýlnýlýý egaa e endurdurdurgegergergererððððð

UppUppUppUppUppUpUpppUppUppUpphithithihhihithhhith aðiaðiaðiðiaðiaðiðiaðiaðað r gr gr gr gr rr önöngöngöngöngngö ustusustustusttustststígaígaígaígaíggagaígar ár ár ár ááá 
samsamsamamamamameigeigeigeigeigeigeiginlinlnlinlnlnlnlllegregregregregregregre i lii li lli li lóðóðóðóðððóðóðó

VelV  viðhhhaldið 270 fm 

Bakkasel 

109 Reykjavík
Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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



MIKLABORG 569 7000

2/6 569 7000

Fallegt raðhús

Stærð 192,7 fm

Frábær staðsetning

Innbyggður bílskúr

Mikið endurnýjað

Nánar: Hilmar 695 9500

Urðarbakki 
109 Reykjavík

Verð  45,5 millj. , j

Fallegt raðhús 182.9 m² að stærð

Fjögur svefnherbergi

Verönd bæði til suðurs og norður

Frábær staðsetning

Bílskúr

Nánar:  Jórunn 845 8958

Jörfalind
201 Kópavogur

Verð  53,9 millj. , j

Frábær staðsetning

Stærð 275,9

6 svefnherbergi

Tvöfaldur bílskúr

Vel með farin eign

Nánar Hilmar 6959500

Stórihjalli
200 Kópavogur

Verð  54,9 millj. , j

Góð 3ja herbergja

Stærð 78,1 fm

Efsta hæð

Lyftuhús

Stórar svalir

Nánar Hilmar 6959500

Engihjalli
200 Kópavogur

Verð  21,9 millj. , j

FaFalFaFa legt og

HúHúsHúHú ið er alls 240 00 0000 fm fm fmfm fm fm fmfm fmfmfmffmfm meðmeðmeðmeðmeðmeðmeðmeðmeðmeðmemeðmeðmemeðe  35 35 353535 3535335353535355 fm fm fm fm fm fm fmffmmmm bí bí bí bí bí bbíbíbí bí bílsklsklsklsklsklsklskslsklsklsklsksksklskl úrúrúúúrúúúúúúúúúú

Eftirsóttó ur staðurrurururrrururu  í í í  í ííí í í SmáSmáSmáSmáSmáSmáSmáSmáSmSmSm íbúíbúíbúíbúíbúíbúíbúííbúíbúíb ðarðarðarðarðarðarðarðarðarhvehvehvehvehvehvehvehvehvehhveh rfirfirfirfirfirfirfirfirfifrfrfif nunununununununununununuu

Gott innrnnn a skipkippppipppippppulaulaulaulaulaulaulalulaulau ag, g, g, g, g, g, gg, gg, g,g allallallallallallallallallalll t at at at at at at att at aat ð 6ð 6ð 6ð 6ð 6ð 6ð 6ð 6ð 6ð ð 6 sv sv sv sv sv svsvsvsvsvs svss efnefnefnefnefnefnefnefnefnfnee herherherherherhereherherherherheehhe gigigigigigigigigigigg

MögMö uleleeleleikiikiikiikiikii á  á  á  á sérsérsérsérsérsérsérsérérr 3j 3j 3j 3j 3j3j3j3j 3j3ja ha ha ha ha ha ha ha haa ha erberberberberberberberberberberb. í. íí. í. í. í. í. búðbúðbúðbúðbúðbúðbúðbúððbb a áa áa áa áa áa ááa áa áa áa áaa á ja ja ja jajaaja jaajaajarðhrðhrðhrðhrðhrðhrðhrðhhrðhðhðð æðæðæðæðæðæðææðð

Fala leg sksksksskjóljójóljólgóððgóðgóðgóðgóðgóðð ló lólólólóló ló lól ð íð íð íð íð íð íð ííð  gó gó gógó gógó gó gó gó ggg ðriðriðriðriðriðriðriðriðrðri ræ ræ ræ rærær rærær rææktktktktktkktkk

Nánari upplýsingar veitir

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

g reisulegt t t t t t einneineineinnneinnnbýlbýlbýlbýlbýlbýlbýlbýlbýlbýbýbbbbýb ishishishishishshishsiissshs úsúsúsúsúsúúsúsúsúsússsú

Heiðargerði 57

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 13. maí 18:00 - 18:30

101081010101011111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  Reeykjykjkjykjavíavíavíkky jy jy

Verð  42,9 millj. , j

a eg og e s pu ögð
174,8 fm hæð

5 herbergja

RúmRúmRúmRúR góðar stofur

Bílskúskúkúúúkúr 

TTveTTTvennannannnannnn r sr rr r valva ir r r 

Falleg og vel skipulögð 

Glaðheimar 8

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 13. maí 17:00 - 17:30

10404444 Re Re ReReReReReReeykykjykjykjkjykjykykjykjykjykjykjykjykjjjkjyy aaaaavavavavíavíavíaavíava kkkk

203 Kópavogur

Verð 42,5 millj. 

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 14. maí 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  38,9 millj. 

203 Kópavogur

OPIÐ HÚS
Mánudag 12. maí 18:00 - 18:30

ðð á á
fjójórðu hæð
Stórar og rúrúúrúrr mgómgmgmgmgmmm ðar suðurðurð svasvass lirlir
Stæði í lokaaðriririðr  bí bíbílagaglaglaglageymeymeymeeymslusluslusll
Glæsilegt úttsýnnýnýný i yyyfirfirfiiri  ElEEEE liðavatntntnt

Verð  28,5 millj. , j

g ,
jarðhæð/kjallara

Vel skipulögöglögögöglögð, ð,ð,ð, ðð,ð,ð 3ja3ja3ja3ja3ja33
herberrrrrrrgjagjagjagjagjagjagjagja

Mjög sg tóróróróóóóó  saaaaaameiiiiiigininginginginiginlegleglegleleglege  
afgafgafgafgaafgafgirti tiririr  lóððððð

SérérSérSérréSér inngaaaangur og séér ééééé
bíllastastastastastaaststæðiæðiæðiæðiæðiðiæðiði á ááá á áá lóðlólóólóól

Falleg 89,1 fm íbúð á 

Skaftahlíð 26

OPIÐ HÚS
Mánudag 12. maí 17:00 - 17:30

10505 Re Reykjykjavík

Verð  37,2 millj. , j

MikM ið enddurnýjað

StóStór vr veröerönnd

Fjögur svefnherbergi

FalFalleglegt 1t 106,0 9 mfm m raðraðhúhús 

Tunguvegur 60

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 13. maí 17:30 - 18:00

108 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Laus við kaupsamning 

Nánari upplýsingar veitir

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

FalFaFaFFFFFF legeg eieie gnngn

TvíTvíTTvTvTvTv lyfyflyfly t et et et einbinbininbýliýliýliýliýliliýlishúshúshúshúshúshshúshúshúshús as as as as as as as llsllllslllllllsls 300 30 306 f6 f6 f6 f6 f6 66 6 mmmmmmmm

SStStóStóStótóStótór rr rr rrr rrrrr rrúmgúmgúmgmgúmgúmúú óð óð óð óð óð óð ððóðó alralralralralrlralralralralrýmiýmiýmiýmiýmiýmiýmiýmiýmým  og og ogog og og oogogoggog fa fafa fafa faafallellellellellellelllegt gt gtgt gt gt gtgt útsútsúútsútsútsútsút ýniýniýniiýniýniniýnnin

5 s5 s5 s5 vefvefefeffnhenhehhnhenheheerberberberberbeeeeergirgirgirgirgirgirgirgirgi og og  ogogog og og o  tvtvtvtv tv tvvtvö bö böö ö bö bö bö bö bö baðhaðhaðhaðhaðhðhaðaðherberberberberberbrbrbrbergergergergergeer iiiiiiii

GróGróGróGróGróGGróóGróGróin inin in in inin n og og og ogog og og falfalfallfalfalfalfallegleglegleglegglegleg lóló ló ló lóló lóló lóððð, ðð, ð, ð, ð, ð, rúmrúmrúmrúmrúmrúmrúmrúmgóðgóðgóðóðgóðóðgóðgóðó   
inninninninnnnnnn keykeykekeykeykekeyk rslrslrslrslrsla.a.a.a.a.

Nánari upplýsingar veitir

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

n á eá eá eeá eeeeftiftiftiftftiftiffftifftirsórsórsórsórsórsrs ttum s mm taðððððð

Lækjarás 4

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 13. maí 19:00 - 19:30

1101111011011011011011011011011011011011011011011011101101101101101101101110110111111101  Re ReReRe Re ReR Re ReReReRR ReRReeReReReykjykjykjykjykjykjykjykjykjykjykjkjykjkkkkjkjykjykjkjkjjjjykjjjavíavíaavíavíavíavíavíavíavvavíavíavíavavíaavíavííííííívív kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky jy jy jyy jjy jj

Verð  36,9 millj. , j

ú góð 3ja a e be gja
endaíbúð 

Fjórða og efsta hæð íð ííð  
lyftuhúsi

Gott skipulag, stór aaaalrýl mi

Fallegt útsýni og gotgg t
fjöfjöjööj lbýýbýbýlillll

innnnnn angaan enge t úr bbbílsskúrú  inn í 
samsamsasamamma eige gn

Rúmgóð 3ja-4ra herbergja 

Kristnibraut 77

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 13. maí 17:00 - 17:30

113 Reykjavííkkk

Glæ eg íbúð samtals 157,3 m²
TveTveeennannannannannar sr sr sr svalva ir, suður og vestur.
Stææði í bílakjallara
GlæGlæG silsilegtegt opið ið eldeldhúshús
LeiLL kskóli og grgrg unnunnskós li í gönggufææri.ri.

j

Glæsilsileg íbúð samtals 15

Ásakór 15
GlæGlæsilsileg eg 4ra4raaaa he heh hehh rberber rgjrgja ía íaa búðbúð

Boðaþing 4

Nánari upplýsingar veitir

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

VerðVerð  55,7 millj. 55,7 millj., j, j

Verð  71,9 millj. , j
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www.miklaborg.is MIKLABORG

Verð frá 35,5 millj. , j

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

MIKLABORG

Gerplustræti 25-27

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 13. maí 17:00 - 18:00

111 Reykjavík

Verð 26,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 14. maí 17:30 - 18:00

Verð  70,9 millj. 

vík

, j

ús ús úsúsússú

á tveieeeeee murmm rrmm  hæhæhæh ðumððu .

FalFalFalFFalFalFalFFala legleglegleglegeeglegur ur ur urur rurrr gargargargargargarararga ðurðuðurðurðuðurðuðu   

PalPalPalPalPalPalPalPaPa lurlurlurlurlurlururlurur og og ogogogogogogo  he he hehe he he he he h ituituituituitutitutur pr pr pr pr pr pr pr pottotottottottottottottur.ur.ur.urur.r.ur.ur.

StaStaStaStaStaStaStaStaðseðseðseðseðseðseðseðseðsett tt tt tt tt tttt tttt inninninninninninninninnin st st st stst ststst st í rí rí rí rí rí rí rí róleóleóleóleóleóleóleólegumgumgumgumgumgumgumgum bo bo bo bo bo bbbotnltnltnltnltnltnlt anganganggangganggga aaaaaaa

SkóSkóSkóSkóóSkóSkóSkóS li,li,li,li,li,li,li,li,li, le le le lele le lele leiksiksiksiksiksiksiksikskskólkólkólkólkkólkólkólkóli oi oi oi oi oi oi oi oog tg tg tg tgg tg tg tg tómsómsómsómsómsómsómsómstuntuntuntuntuntuntuntundirdirdirdirdirdirddirdir í  í  í  í íí  í  í 

göngöngöngöngöngöngöngöngönngufgufgufgufgufgufgufgufgufæriæriæriæriæriæriæriæriæriæ

107 Reykjav

Glæsilegt, rúmlega 200 f0 fffm rm rm rm rm rraðhaðhaðhaaaðhaðh

Granaskjóli 48

OPIÐ HÚS
Mánudag 12. maí 17:30 - 18:00

Verð  69,0  millj. , j

Akrasel 22 

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 13. maí 17:30 - 18:00
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Stórglæsilegt 3t 3307,7 fm 
eininbýlbýlishs úsii býli hú
Aukaíbbúð í hluta nneðreðreðri hi hi hhæðaæðaæðaæðaðarrr
GóðGóður ur gargargg ðurðurðuð  me memeeeð pð pð pð pð pöllöllö llumumumummmu
Jepepee pabbílsílsílskúrkúrkúrkúr
Góóðó ar stoofurfurfuruu  og og ogg vvv vvav ndandandandandaðarðarr  
innnréttingararar
4raarr  he rb/2jajaja herbrbbrbrb

Verð  52,0 millj. , j

OPIÐ HÚS
Mánudag 12. maí 17:30 - 18:00
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Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  44,9 millj. , j

sérhæð ogo  bílskúr

Óviðjaðjaðjaðjaajaafnafnafnfnn nlegt útsýni yfir 

Elliðavatn

Rúmgóðóðar a suðausssssturtuuutu  svaliaaa rrrr

SérS innnnn gangaaa guru

201 Kópavogur

GlæG sileg, 4ra herbergja 

Andarhvarfi 9e

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 13. maí 17:15 - 17:45

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Skrifstofuhúsnæði á 5. hæð við Lágmúla (lyftuhús)

99 fm húsnæði 

Húsið er mikið endurnýjað

Afhendist við kapsamning

Nánar: Heimir 893 1485

Lágmúli
108 Reykavík

Verð  17,5 millj. , j

Fallegt ca. 635 ferm. skrifstofuhúsnæði á 

tveimur hæðum.

Frábær staðsetning og nóg af bílastæðum. 

Húsnæðið er laust.

Nánar: Þröstur  897 0634

Borgartún
105 Reykjavík

Verð  165 millj. j

Fallegt ca. 3200 fermetra iðnaðar og verslunar-r

húsnæði

með 8000 ferm. malbikaðri lóð umhverfis húsið.

Húsnæðið er laust.

Nánar: Þröstur  897 0634

Klettháls
110 Reykjavík

TILBOÐ

Glæsilegt 900 ferm. verslunar og lagerhúsnæði.

Húsnæðið er laust fljótlega.

Frábær staðsetning við höfnina.

Nánar: Þröstur  897 0634

Grandagarður
101 Reykjavík

TILBOÐ

Fallegt 875 fermetra verslunar-skrifstofu og 

lagerhúsnæði.

Góður leigusamningur við traust fyrirtæki.

Nánar: Þröstur  897 0634

Borgartún - fjárfestar
105 Reykjavík

TILBOÐ

Sólheimar 49
jöj g gg gg oo ogog ppgMjöjög gg gg gottottot  og og ve vel ul uppgppgerte

rraðraððhúshúss á ááá þreeþ mmur hæðum

TveTvT nnannar sr svalv ir 

InnnIn bygbygbygygygy gður bílskúr

FjöFjöFjöFjögurguruuu  sv svefnefnherherberbergigi

Stíflusel 14
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MjöMjöMjöMjöMMjög sgg sgg sg tórtórótó  oogo  vvövönduduuð vð veröer ndnddd

SnySSSn rtileglegggar upppprurunrunalell garaa

inninninnnrététrététttintintinngargagarargar

ÞrjÞrjÞrjÞÞrjÞrjú sú súú vefvefnhnherberbebrbebb rgirgirgirgii

Vel við haldið húshúsúúsúsúshúú

Nánari upplýsingar veitir

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

Góð fimm herbergja í á tveimur efstu hæðunum 

Stórglæsilegt útsýni 

Svalir til norðurs á neðri hæðinni 

... til suðurs á efri hæðinni

Stæði í bílageymslu

Nánar Halldór 897 4210 

Krummahólar
111 Reykjavík

Verð  29,9 millj. , j



MIKLABORG 569 7000

4/6 569 7000

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. , j

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. , j

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. , j

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. , j

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. , j

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. , j

Sumarhús 48,6 fm auk millilofts.

Eignarlóð 8.210 fm 

Glæsilegt útsýni,

Lokað svæði með rafmagnhliði

Nánar: Heimir 893 1485

Kerhraun
801 Selfoss

Verð  16,3 millj. , j

Heilsárshús í Grímsnes-og Grafningshreppi

Húsið er 114,6 fm, 12 fm gesthús 

6.290 fm eignarlóð, glæsilegt útsýni

Stór sólpallur 

Hitaveita, heitur pottur

Nánar: Heimir 893 1485

Kerhraun
801 Selfoss

Verð  36,5 millj. , j

Heilsárshús

4 hús í boði

Stærð 92,3

Eignarlóð

Gróið umhverfi

Nánar: Hilmar 6959500

Þrætuás
311 Borgarbyggð

Verð  19,9 millj. , j

Lækkað verð

Laust strax

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. , j

Falleg íbúð á miðhæð í litlu fjölbýli

Alls 165,4 fm með bílskúr

Björt og falleg stofurými, 3-4 svefnherbergi

Aukin lofthæð og frábært útsýni

Eftirsótt staðsetning

Nánar Atli 899 1178

Grandahvarf
203 Kópavogur

Verð  47,9 millj. , j

306,5 fm einbýlishús með tvöföldum bílskúr 

Fjögur stór svefnherbergi, stórar stofur 

Aukaíbúð með sérinngangi 

Mikið endurnýjað 

Suðurverönd með skjólgirðingu

Nánar: Hilmar 695 9500

Rauðagerði 
108 Reykjavík

Verð  79,0 millj. , j

Glæsilegt raðhús 202,0 fm að stærð

Auk sólstofu sem er ca 30 fm (ekki skráð)

Bílskúr / fallegur garður

Endurnýjað eldhús

Nánar: Jórunn 845 8958

Nesbali
170 Seltjarnarnes

Verð  59,9 millj. , j

Glæsilegt og vel skipulagt 143,7 fm raðhús

Bílskúr 24,5 fm

Glæsileg hönnun

Stór afgirt verönd

Nánar Jórunn s: 845 8958

Vesturás
110 Reykjavík

Verð  55,9millj. , j

Rúmgóð neðri sérhæð alls 189 fm.

Eftirsóttur staður í rólegu umhverfi

Eignin telur góð alrými með útg á lóð

3-4 svefnherbergi

Sjónvarpshol

Nánar Atli 899 1178

Þverársel
109 Reykjavík

Verð  37,9millj. , j

5 herbergja íbúð á tveimur hæðum

Stærð 182,2 fm

Töluvert endurnýjuð

Bílskúr

Nánar: Hilmar 6959500

Skógarás
110 Reykjavík

Verð  37,9 millj. , j

Laust strax

Yfirtakanleg lán upp á ca. 26,2 millj.

Falleg 4ra herbergja íbúð

Vel skipulögð, stærð 123,8 fm

Jarðhæð með hellulagðri verönd

Nánar: Páll 893 9929

Jöklafold
109 Reykjavík

Verð  29,9 millj. , j

Auðveld kaup

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. , j

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. , j

46,5 fm sumarhús vð Skyggnisbraut.

10.000 fm eignarlóð.

fallegt útsýni.

Hitaveitusvæði.

Nánar: Heimir 893 1485

Skyggnisbraut 
801 Selfoss

Verð  8,9 millj. , j



í Miðbæ Garðabæjar! 
Forsala hafin á íbúðum

Garðatorg 4
4-5. hæða lyftuhús í hjarta bæjarins

Glæsilegt fjölbýlishús með fjörtíu og tveimur íbúðum 
Einstök staðsetning
Magnað útsýni yfir bæinn og til sjávar.    

Tvö baðherbergi í mörgum íbúða
Tvennar svalir + þaksvalir í sumum íbúðum
Suður og vestursvalir
Mikill fjöldi bílastæða + stæði í bílageymslu

Við húsið er öll verslun og þjónusta, m.a. bókasafn, 
sérverslanir, apótek, tannlæknar, heilsugæsla, 
skóli og sundlaug.  

Húsið hefur hlotið athygli fyrir vandaða hönnun 
og frábært skipulag.  
Tryggðu þér íbúð á besta stað í Garðabæ!  

Allar nánari upplýsingar veitir 
Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali 
eða sölumenn Mikluborgar. 

569-7000  Lágmúli 4  www.miklaborg.is

Íbúð
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27,1
34,9
48,5 / 26,9
8,5
49,3 / 16,6
5,2
18,2
47,2 / 16,1
11,9
48,3 / 27,1
35,8
8,7

10
9,2
17,1 / 6,8
8,5
6,8  /  7
5,8
11,9
5,8  /  8,7
11,9
16,9 / 5,8
6,2
8,6

10
9,2
17,1 / 6,8
8,5
6,8  /  7
5,8
11,9
5,8  /  8,7
11,9
16,9 / 5,8
6,2
8,6

11,9 / 14,4
5,8   /  8,8
11,8
5,8  / 16,5
6,2
8,6

Stærð (fm) Tegund Svalir (fm)

0201
0202
0203
0204
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0208
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0210
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0212
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0307
0308
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0310
0311
0312

0401
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0403
0404
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0407
0408
0409
0410
0411
0412

0501
0502
0503
0504
0505
0506

113,4
76,3
130,7
101,4
108,1
101
129,2
115,8
117,4
137,1
89,3
105,1

115,2
75,9
126,5
101,6
108,1
101
129,2
115,8
115,9
138
89,6
104,3

112,3
75,5
126,7
101,3
108,1
101
129,2
115,3
115,4
136,1
89,6
104,5

144,2
190,4
115,4
135,7
89,6
99,5
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Afhending frá september 2014 til maí 2015

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



Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk stakffell.is

Óskum eftir 3-4 herb. íbúð  
í Fossvogi

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

Óskum eftir 2-3 herb. íbúð  
í 101

Óskum eftir 2 herb. íbúð 
miðsvæðis í Rvk

Skógarás 2, íb. 302 - 110 Rvk
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁN. 12. MAÍ KL. 18:30 -19. 
SÖLUMAÐUR Á STAÐNUM. VERIÐ VELKOMIN.
188,9 fm 7 herb. íbúð á tveim hæðum þar af 25,4 fm
bílskúr. Snyrtileg og mikið endurnýjuð íbúð. Íbúðin er
laus strax. Verð 37,9 millj.

Dvergaborgir 12, íb. 102 - 112 Rvk
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁN. 12. MAÍ KL. 17:30-18. 
SÖLUMAÐUR Á STAÐNUM. VERIÐ VELKOMIN.
98 fm. 4ra herb. falleg íbúð á 1. hæð með sér inn-
gangi, sér lóð með hellulagðri verönd. Laus strax. 
Ýmis eignaskipti mögul. td. bifreið. Verð 23,9 mkr.

Lautasmári 2 - 201 Rvk
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁN. 12. MAÍ KL. 17-17:30. 
SÖLUMAÐUR Á STAÐNUM. VERIÐ VELKOMIN.
Björt og falleg 4ra herbergja endaíbúð ásamt bílskur
á 2. hæð við Lautasmára. Innangengt í bílskúr frá
sameign. Verð 35,9 mkr.

Ljósheimar 16 - 104 Rvk
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁN. 12. MAÍ KL. 17-17:30. 
SÖLUMAÐUR Á STAÐNUM. VERIÐ VELKOMIN.
4ra herb. íbúð með sér inngangi af svölum á 1. hæð í 
lyftublokk. Baðh. flísalagt með baðkari 3 svefnh.
Laus við kaupsamning. Verð: 25,3 millj.

Urriðakvísl 9 - 110 Rvk
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAGINN 13. 
MAÍ KL. 17-17:30. SÖLUMAÐUR Á STAÐNUM. 
Fallegt og vel staðsett einbýlishús. Garðurinn
er snyrtilegur og er sólpallur útaf garðskála.
Lóðin liggur við opið svæði og fallega göngustíga. 

Austurkór 43-47 - 201 kóp.
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAGINN 13. MAÍ 
KL. 17:30-18. SÖLUMAÐUR Á STAÐNUM. 160fm
nýtt endaraðhús á einni hæð með innb. bílskúr.
Húsið afhendist fullbúið án gólfefna eða á öðrum
stigum eftir óskum kaupanda. Eignaskipti möguleg.

Neðstaleiti - 103 Rvk
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAGINN 13. 
MAÍ, KL. 17.30-18.00. SÖLUMAÐUR Á STAÐNUM
Stór og glæsileg 5 herbergja endaíbúð á 1. hæð
ásamt stæði í bílakjallara,  á þessum vinsæla stað
miðsvæðis í borginni. Vandaðar innréttingar.

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.

Njálsgata - 101 Rvk
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. Nánari upplýsingar veittar á skrif-
stofu Stakfells 535-1000

Bláskógar 5 - 109 Rvk
Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús sem stendur á
942 fm lóð. Húsið er 245 fm og innangengt í bílskur
sem er 27,9 fm. 6 svefnherbergi, stórar stofur og
fallegur garður með verönd og útihúsi. Gróið og fjöl-
skylduvænt hverfi. Laust strax. Verð: 55,6 millj.

Asparholt - 225 Álftanes
Snyrtileg og falleg 2ja herbergja íbúð á þriðju og
efstu hæð. Sér inngangur. Glæsilegt útsýni frá
svölum. Þvottahús innan íbúðar. Parket og flísar á
gólfum.Verð: 21,7 millj.

Langalína - 210 Gbæ
Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í 
lyftuhúsi. Þvottahús innan íbúðar, parket og flísar
á gólfum. HTH eldhúsinnrétting, verönd frá stofu.
Stæði í bílageymslu. Laus við kaupsamning.
Verð: 37,7 millj.

Krummahólar - 111 Rvk
Útsýnisíbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsnæði ásamt stæði
í bílageymslu. 2 svefnherbergi, svalir frá stofu með
miklu útsýni. Stæði í bílageymslu fylgir. Laus við
kaupsamning. Verð: 21,9 millj.

Heilsársbústaður í Borgarfirði
Mjög fallegur og vandaður heilsársbústaður  í 
Fjárhústungu sem liggur í hlíðinni beint á móti
Hraunfossum/Barnafossum, skammt frá Húsafelli.
Hitaveita og heitur pottur. Verð 17,9 millj.

Sólvallagata - 101 Rvk
Sérlega notalegt og fallegt 233,4 fm steinsteypt
einbýlishús á þremur hæðum með bílskúr á frábærum
stað í Vesturbænum, í þægilegu göngufæri frá
miðbænum. Fallegar stofur, 5 rúmgóð svefnherbergi.
Algjör gullmoli. Verð 110 millj.

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

Grandagarður - 101 Rvk
Vel staðsett  og glæsilegt  899,7 m² verslunar/skrif-
stofu/atvinnuhúsnæði á einni hæð. Húsnæðið skipt-
ist í 470,8 fm skrifstofurými og 428,9 fm lagerrými.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.
Gott fjárfestingartækifæri. Laus við kaupsamning.

Drápuhlíð - 105 Rvk
3ja herbergja íbúð í kjallara (lítið niðurgrafinn) í 
hlíðunum með sér inngangi. Ekkert áhvílandi, laus við
kaupsamning. Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu
Stakfells 535-1000 

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.

Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

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

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Gistiheimili á frábærum stað  
- Einstakt tækifæri  í ferðaiðnaði

• Til sölu fyrirtæki í ferðaiðnaði í eigin húsnæði  
í aðeins 40 mín fjarlægð frá höfuðborginni.

• Fyrirtækið er í fullum rekstri og með bókanir fram á sumar. 

• Staðsetningin er mjög áhugaverð

• Gisting fyrir yfir 40 manns í fallegu húsi.

• Jörðin stór og falleg með endalausum möguleikum.

• Paradís fyrir fuglaskoðara.

• Aðstaða til hestamennsku.

• Dagleg bílaumferð er sambærileg umferð um Staðarskála. 

• Náttúruperlur suðurlands í stuttri fjarlægð.

• Möguleiki til stækkunar og að auka fjölbreytileika er mikill.

• Upplýsingar aðeins gefnar á skrifstofu Stakfells 
í síma 535-1000

Vallakór - 201 Kóp.
Vel skipulagðar íbúðir og rúmgóð herbergi. Stórar, skjólgóðar svalir með flottu útsýni og möguleika á svalalokun. Þvottah. er innan íbúðar.
Lokuð bílageymsla eða sérmerkt stæði. Allar innréttingar eru frá Brúnási og einstaklega vandaðar. Borðplötur úr graníti og öll tæki í eldhúsi
og á baðh. af vandaðri gerð. Öllum íbúðum skilað með viðarparketi úr eik og flísalögðu baðh., þvottarými og anddyri. Verð frá 28,6 millj.

Austurkór - 203 Kóp.
Frá þessum fallegu húsum í Austurkór er eitt besta útsýni á höfuðborgarsvæðinu. - Aðeins 6 íbúðir í húsi. 3-4 svefnherbergi, 2 baðherbergi í 
öllum íbúðum, fataherbergi í stærri íbúðunum og tvennar svalir á efri hæðunum. Í húsi nr. 102 fylgir bílskúr hverri íbúð. Húsin standa innst í 
Austurkór og góðar tengingar þegar til staðar fyrir akandi, gangandi og hjólandi. Hafðu samband við sölumenn í síma 535-1000.



    

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Stofnað 1988 
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Kári  
Halldórsson

lögg. fasteignasali

Jónas  
Hólmgeirsson

sölustjóri

Eiríkur Svanur 
Sigfússon

lögg. fasteignasali

Aron Freyr  
Eiríksson

sölufulltrúi

Birna  
Benediktsdóttir

skjalagerð

Melkorka  
Guðmundsdóttir 

skjalagerð

FLÉTTURIMI 5 - RVK
Opið hús á fimmtudag milli kl.18:00 & 18:30. 
Falleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 
þriðju hæð í góðu fjölbýli.  Eignin er alls 61,2 fm, 
þar af er 7,0 fm sér geymsla. V. 19,0 millj.

SMÁRABARÐ 2 - HFJ
Opið hús á þriðjudag milli kl.17:45 & 18:15.  
Góð 117,4 fm 4ra herb. íbúð á 2.hæð með góðu 
útsýni við Smárabarð í Hafnarfirði. Baðherbergi 
o.fl nýlega tekið í gegn. V. 29,9 millj. 

SUÐURGATA 72 - HFJ
Opið hús á þriðjudag milli kl.17:00 & 17:30. 
26,3 fm einstaklingsíbúð á jarðhæð við 
Suðurgötu í Hafnarfirði. Möguleiki á að yfirtaka 
leigusamning. V. 10,9 millj.

ÁLFASKEIÐ 96 - HFJ
Opið hús í dag milli kl. 17:30 & 18:00. 
87,0 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð við Álfaskeið 
í Hafnarfirði. Góð geymsla er innan íbúðar. 
V. 22,0 millj.

MÓHELLA 4 - HFJ
26,3 fm bílskúr/atvinnu-/geymsluhúsnæði, 
fullbúið að utan sem innan. Hurðin er 240x259. 
Sameiginleg salernisaðstaða. Leigutekjur allt 
að 40.000 kr.- á mánuði. Möguleiki á að fá tvo 
skúra og opna á milli. V. 3,9 millj.

DAGGARVELLIR 4A - HFJ
Opið hús í dag milli kl.12:15 & 12:45. 
93,8 fm 4ra herbergja íbúð á 2.hæð ásamt sér 
stæði í bílgeymsluí góðu lyftuhúsi, sér geymsla 
er á hæðinni. Eignin er laus til afhendingar. 
 V. 26,5 millj.

AUSTURKÓR 100-102 - KÓP

Vel staðsettar 3ja til 4ra herbergja íbúðir með glæsilegu útsýni yfir 
höfuðborgina og upp til fjalla. Bílskúr fylgir með hverri íbúð í Austurkór 
102. Stærðir frá 111,8 - 166,7 fm og verð frá 40 - 54,5 millj.

NORÐURBAKKI 5A - HFJ

Glæsileg 104,4 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í viðhaldslitlu lyftuhúsi 
ásamt sér stæði í bílgeymslu, þar af er 7,0 fm sér geymsla í kjallara. 
Sameiginlegar þaksvalir eru á húsinu. V. 32,5 millj.

SKIPALÓN 10-16 - HFJ

Glæsilegar íbúðir fyrir 50 ára og eldri í góðu lyftufjölbýli við Skipalón 
10 - 16 á Hvaleyrarholti í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru 3ja til 4ra herbergja, 
118 til 167 fermetrar. Verð 34,4 - 43,9 millj.

NORÐURBAKKI 1-3 - HFJ

Glæsilegar 3ja til 4ra herbergja íbúðir ásamt sér stæði í bílgeymslu í 
nýju lyftuhúsi við hafnarbakkann. 98 - 158 fm íbúðir á verði frá 29,4 - 
65,0 millj. Afhending er ýmist fljótlega eftir eða við kaupsamning.
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Þverholt, Mosfellsbæ
Verslunar- og þjónusturými í Kjarnanum
í miðbæ Mosfellsbæjar.

Mjóddin, Reykjavík
252 m2 verslunar- og þjónusturými á götuhæð með
inngangi, bæði frá bílastæði og verslunargangi.

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

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

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

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



Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Séríbúðir með einstöku útsýni

Glæsilegar og nútímalegar íbúðir á góðum stað
90 vandaðar og vel hannaðar íbúðir í Mánatúni 
7-17 í fimm stigagöngum. Húsin eru hönnuð af 
Kanon arkitektum og vekja athygli fyrir gott skipu-
lag og nútímalegt útlit. Allur frágangur er sérlega
vandaður.

Mánatún 7–17

Nánari upplýsingar á eignamidlun.is og hjá sölumönnum:

Kjartan
Hallgeirsson
gsm: 824 9093
kjartan@
eignamidlun.is

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
gsm: 824 9098
hilmar@
eignamidlun.is

Reynir 
Björnsson
gsm: 895 8321
reynir@
eignamidlun.is

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
gsm: 899 1882
thorarinn@
eignamidlun.is

2ja – 4ja herb íbúðir á bilinu 90 – 186 fm.
Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og 
baðherbergi, fataskápar í forstofu og svefn-
herbergjum.

Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, þó
eru flísar á baðherbergi og í þvottahúsi.
Fyrstu íbúðirnar verða afhendar um mánaðar-
mótin sept. – okt. 2014.

Svalir með steyptum skilvegg. 
Í garðinum er flott leiksvæði með leiktækjum.
Í stuttu göngufæri frá Þorrasölum er Salaskóli,
verslun, heilsugæsla og íþróttamiðstöð. 
Örstutt er í útivistarparadísina Heiðmörk.
Einstök leik- og útivistarsvæði. 
Afhending íbúða verður haustið 2014

Vandaðar og vel hannaðar íbúðir í Þorrasölum 17. 
Íbúðirnar eru í sex húsum með bílastæðakjallara
og er hver íbúð með sér inngangi og rúmgóðri
geymslu.

Veglegar innréttingar og stórir gluggVV ar til að
njóta útsýnisins.

Þorrasalir 17



FÍFUSEL - 4RA HERBERGJA
Góð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð ásamt stæði í bílageymslu.
Þrjú góð svefnherbergi. Fallegt eldhús með útgengi á svalir.
Ágæt stofa. Vel búið baðherbergi. Björt og falleg eign á góðum 
stað í Seljahverfinu. Verð 26,5 millj

Drápuhlíð 3ja sér inngangur
Góð 78 fm  3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér inngangi.
Tvö svefnherbergi og stór stofa. Endurnýjað eldhús. 
Frábær staðsetning. Laus við kaupsamning.  Verð 23,9 millj

LANGALÍNA - 3JA HERBERGJA M/BÍLAGEYMSLU
Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í fjölbýlishúsi auk 
stæðis í lokaðri bílageymslu. Rúmgóð stofa með útgengi á verönd.
Tvö svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi með baðkari og innrétt-
ingu. Falleg innrétting í eldhúsi. Eignin er laus nú þegar, ekkert 
áhvílandi. Verð 37,7 millj.

ASPARHOLT 4 - 2JA HERBERGJA
Falleg 76 fm 2ja herbergja íbúð á Álftanesi með sérinngangi. 
Svefnherbergi með góðum skápum. Flísalagt baðherbergi með
viðarinnréttingu og hornbaðkari. Björt og góð stofa með vestur-rr
svölum og frábæru útsýni. Fallegt eldhús. Þvottahús innan íbúðar.
Parket og flísar á gólfum. LAUS STRAX. Verð 21.7millj.

SUMARHÚS - GÍSLHOLTSVATN
Vorum að fá í einkasölu góðan sumarbústað við Eystri Gíslholts-
vatn í Rangárþingi ytra. Húsið er 56 fm með stórri verönd og 
fallegu útsýni yfir vatnið. Tvö svefnherbergi og björt stofa. Heitur 
pottur á verönd. Eignarlóð. Hitaveita. Silungsveiði er í vatninu.
Verð 12,9 millj. 

Sumarhús Efsta-Dalsskógi
Glæsilegt og vel staðsett hús í Efsta-Dalsskógi. Tvö svefnherbergi 
og gott svefnloft. Rúmgóð og björt stofa, samliggjandi eldhús.
Stórir sólpallar og fallegt gróið land. Húsið er hitaveitu kynnt.
Einstök staðsetning Verð.16.0 Millj

SUMARHÚS - SVÍNADA
Einstaklega vel viðhaldið og fallegt hús í Hvalfirði. Tvö mjög góð 
svefnherbergi auk svefnlofts. Stofa með kamínu, eldhús með fínni
innréttingu. Baðherbergi með sturtu. Góðir sólpallar, náttúrulegt
birkikjarr og vel viðhaldið hús. Einungis um 30-40 mín akstur frá
Rvk. Verð 9,9 millj. 

SUMARHÚS SKORRADAL
Mjög fallegur og vel viðhaldinn sumarbústaður á eignarlóð í landi
Dagverðarness. 2 svefnherbergi og lítið svefnloft. baðherbergi
með sturtu. Eldhús með ágætri innréttingu. Stofa þaðan sem
útgengt er á stóra verönd til suðurs með heitum potti og litlum
geymsluskúr. Verð 19,7 millj.

OPIÐ HÚS Ljósheimar 14-18 -  4ra herbergja
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 12 MAI FRÁ KL 17.30- 18.00 
Góð 4ra herbergja eign á 1.hæð í lyftuhúsi. þrjú svefnherbergi.
Mjög rúmgóð og björt stofa, eldhús samliggjandi stofu.
Stórar suðvestur svalir. Laus við kaupsamning. Verð 25.3 millj

Opið hús Auðbrekka 34 -  Efri sérhæð
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 12 MAI FRÁ KL.17.00-17.30
Falleg og björt 108 fm efri sérhæð. Þrjú rúmgóð svefnherbergi og 
stór stofa með gluggum á tvo vegu. Baðherbergi með baðkari og
opnanlegum glugga. Rúmgott og bjart eldhús.
Sér þvottahús innan íbúðar Verð  29,8 millj.   

SKÓGARHJALLI - PARHÚS
Vorum að fá í sölu parhús á tveimur hæðum auk bílskúrs, einnig er 
litil íbúð undir bílskúr. Rúmgóð stofa með svölum. Ágæt innrétting
í eldhúsi. 3-4 svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi. Rúmgóður bíl-
skúr. Lítil studioíbúð með sérinngangi fylgir íbúð. Verð 53,5 millj.

LAUTASMÁRI - 4RA HERBERGJA MEÐ BÍLSKÚR
Mjög góð 108 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi.
Íbúðinni fylgir 23,5 fm bílskúr. Tvö barnaherbergi með skápum. 
Hjónaherbergi með skápum. Flísalagt baðherbergi með sturtu og
baðkari. Ágæt stofa með suðursvölum. Upprunanleg innrétting í 
eldhúsi. Þvottaherbergi innan íbúðar. Verð 35,9 millj.
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Fasteignasalan Bær  Ögurhvarfi 6  203 Kópavogur  Sími 512 3400  Fax 517 6345  www.fasteignasalan.is

Naustabryggja 110 Reykjavík
Glæsileg 3ja herbergja 101 fm íbúð með sólpalli 
og sérstæði í bílageymslu. Friðsælt og gott hverfi, 
góðar göngu og hjólaleiðir. Sérgeymsla og hjóla- og 
vagnageymsla eru í sameign hússins.

Verð 31millj.
Uppl. veitir Guðbergur Guðbergsson lögg. fast.sali 
sími 893 6001 eða beggi@fasteignsalan.is

Hnoðravellir 31 - 221 Hafnarfjörður
Til sölu endaraðhús - Tilbúið undir innréttinga 127.6 
fm ásamt millilofti 24.5 fm, 5 herbergi, 2 baðherbergi, 
bílskúr 37.2 fm ásamt 13.4 fm millilofti. 
Verð 44.4 millj.
Einnig 178 fm raðhús við Hnoðravelli 29, fullbúið til 
afhendingar strax. Bílskúr. Verð 44 millj.
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson sölufulltrúi,
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Hraunbær 103, 3. hæð - 112 Reykjavík
Opið hús, mánudaginn 12. maí  kl.17.00-17.30
Björt og afar snyrtileg 84,8 fm íbúð á 3. hæð í vinsælu 
fjölbýli fyrir eldri borgara. 3ja herbergja. Rúmgóð geymsla 
innan íbúðar. Góð sameign og mikil þjónusta í húsinu, 
t.d. matur í hádeginu og fjölbreytt tómstundarstarf. 
Verð 29.9 millj.
Upplýsingar veitir Björn Þorfinnson sölufulltrúi, 
sími 618 8864 eða bjorn@fasteignasalan.is

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Fagleg og persónuleg þjónusta

Ánaland 4 - 108 Reykajvík
Parhús 258 fm á tveimur hæðum. 
Bílskúr 27,5 fm. 
Svefnherbergi 4
Möguleiki á tveimur íbúðum. Fallegur garður. Mikið 
endurnýjað hús á frábærum stað í Fossvoginum.
Verð: 75.9 
Upplýsingar veitir Lóa Sveinsdóttir sölufulltrúi,
sími 698 8733 eða loa@fasteignasalan.is

Holtabyggð 110 - 845 Flúðir
Fjögur sumarhús í Holtabyggð við Langholtsfjall í Hruna-
mannahreppi, ca 5 km frá Flúðum, ásamt púða fyrir tvö 
hús til viðbótar. Eignin er seld í heilu lagi. Eignar lóð 6,2 
ha. Húsin eru eldri hús sem flutt voru á stað inn og eru í 
mis munandi ástandi. Eitt þeirra er fullbúið að innan. Án 
veðbanda. Tækifæri í ferðaþjónustu. Tilboð óskast.
Upplýsingar veitir  Snorri Sigurfinnsson, lögg. fast.s.  
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Espigerði 2 - 108 Reykjavík
135 fm á 4. hæð í lyftuhúsi. Bílskýli 29 fm. Íbúðin er á 
tveimur hæð um. Möguleiki á 4 svefnherbergjum. Þrjú 
baðherbergi. Þvottahús inní íbúð og einnig í sameign. 
Þrennar svalir - Mikið útsýni.
Sameign og hús til fyrirmyndar.
Verð 42.5 millj.
Upplýsingar veitir Lóa Sveinsdóttir sölufulltrúi,
sími 698 8733 eða loa@fasteignasalan.is

Drangakór 5 - 203 Kópavogur
Opið hús mánudaginn 12. maí kl.18.30 til19.00
Glæsilegt 220.3 fm einbýli á einni hæð. 4 herbergi, 
2 baðherberbergi, mikið skápapáss í eldhúsi, stórt 
geymsluloft, 28fm bílskúr ásamt viðbættri geymslu 7.5 
fm. 140fm pallur með heitum potti, glæsilegt útsýni.
Verð 63.9 millj. - Þetta er flott eign á góðum stað.
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson sölufulltrúi,
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Reykjavíkurvegur 50 - 220 Hafnarfirði
Tveggja herbergja 74,6 fm íbúð á annarri hæð í 
fjölbýli. Íbúðin var öll endurnýjuð fyrir 3 árum. Eldhús, 
baðherbergi, stofa, gólfefni, bætt við herbergi o.fl. 
Sjón er sögu ríkari!
Frábær eign til útleigu.
Verð 23,9 millj.
Upplýsingar veitir Lóa Sveinsdóttir sölufulltrúi,
sími 698 8733 eða loa@fasteignasalan.is
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Páll Guðjónsson Björn Þorfinnsson Hafsteinn Þorvaldsson Guðbergur Guðbergsson Eggert Ólafsson Auður Kristinsdóttir Lóa SveinsdóttirSnorri Sigurfinnsson Ágúst Valsson Snorri Sigurðarson

Sighvatur LárussonRúnar S. Gíslason hdl Einar PálssonElín ViðarsdóttirKristín B. GarðarsdóttirÓskar TraustassonHannes HaraldssonJósep Grímsson Sigrún B. Ólafsdóttir



Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

EIGNIR VIKUNNAR

Engihlíð 105 Rvk  
- einbýlishús á 3. hæðum með bílskúr

Goðheimar 26, 1. hæð 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 17:30-18

Glæsilegt einbýlishús á þremur hæðum með bílskúr á vinsælum stað í Reykjavík. 5 svefnherbergi,
4 stofur, 3 baðherbergi og 1 þvottaherbergi. Snyrilegur garður sem snýr í suður með heitum potti. 
Bílskúrinn er ca. 40 fm og er hiti og lýsing er í aðkeyrslu. Mikið endurnýjuð árið 2007 og engu til 
sparað! Verð. 129 millj. 

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

Goðheimar 26, glæsileg ca. 170 fm. sérhæð í nýlega steinuðu, fallegu húsi á góðum stað. Íbúðin
skiptist í stórar stofur með útgengi á vinkilsvalir í suður og vestur, 3-4 svefnherbergi, hol, baðher-rr
bergi, o.fl. Góður ca. 30 fm. bílskúr fylgir, þannig að heildareignin er um 200 fm. Verð 49,9 millj.
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUD. FRÁ KL. 17:30-18. Anna sýnir, GSM. 770-0862.

Eskihlíð 15, 2. hæð
OPIÐ HÚS MÁNUD. 12. 5. FRÁ KL. 17.30 - 18

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 2.hæð 
auk bílskúrs á eftirsóttum stað í hlíðunum,
Reykjavík.

Flísalagt hol, 3 góð herbergi, flísalagt baðher-rr
bergi og snyrtilegt eldhús.
Góð eign í nánd við miðborg Reykjavíkur. 

OPIÐ HÚS MÁNUD. 12.5. 
FRÁ KL.17:30-18.  
Einar Ágúst sýnir, gsm: 694-789 

Langholtsvegur 136, jarðhæð. 
OPIÐ HÚS MÁ

gg
NUD. 12. 5. FRÁ

jj
KL. 17:30 - 18.00

Langholtsvegur 136, jarðhæð: Björt og góð 
2ja herbergja íbúð á jarðhæð í fjölbýlishúsi.
Íbúðin er talsvert endurnýjuð og vel
skipulögð.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 12.5. 
FRÁ KL.17:30-18.00  

DRÖFN SÝNIR GSM 869 4321.
VERIÐ VELKOMIN.

Gullengi 2, 3.H.  
OPIÐ HÚS MÁNUD. 12. 5. FRÁ KL. 17:30 - 18.00

Gullengi 2, 3.h. Ca. 119 fm. falleg íbúð á 3.
hæð. Sérinngangur, þvottaherb. innan íbúðar, 
3 svefnherbergi. Opið eldhús og stórar 
suðsrsvalir frá sofu. Stutt í alla þjónustu og
skóla. Vönduð eign á góðum stað.  

OPIÐ HÚS MÁNUD. 12.5. 
FRÁ KL.17:30-18.00  

Eldri borgarar

Snorrabraut, 105 Rvk. 
ÚTSÝNISEIGN Á 5.HÆÐ
Rúmlega 90 fm. 3ja herbergja íbúð á 5.hæð í 
vönduðuð lyftuhúsi á frábærum stað við miðbæ 
Reykjavíkur. Parket á gólfum, 2 svefnherbergi, björt
stofa. Útsýnissvalir í austur, þvottaherbergi innan
íbúðar. Eignin er mjög vel staðsett við Sundhöll
Reykjavíkur og við Droplaugarstaði. Laus við
kaupsamning. Verð 33,9 millj. 

2 herbergja

Hringbraut, 101 Rvk -Með suðursvölum.
Ca. 75 fm. falleg íbúð á 2 efstu hæðum í lyftublokk 
í vesturborginni. Neðri hæð er stofa, eldhús og bað
og svefnloft á efri. Íbúðin er laus. Verð 24,9 millj.
GERIÐ TILBOÐ.

Fannarfell, 111 RVK.  3. hæð, laus
Ca. 68 fm. tveggja herbergja íbúð á 3. hæð í ágætu
fjölbýlishúsi við Fannarfell í Reykjavík. Íbúðin er laus
til afhendingar. Ásett verð 16,7. GERIÐ TILBOÐ!

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Í fasteignaviðskiptum 
skiptir traust öllu máli

Viðar Böðvarsson viðskiptafr. og lögg. fast. • Magni Ómarsson • Einar Ágúst Magnússon • Kristín Pétursdóttir lögg. fast. • Rakel Viðarsdóttir viðskiptalögfr.

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

OPIÐ HÚS

Óskum eftir 200-350 fm. atvinnuhúsnæði  
miðsvæðis í Reykjavík 

D
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Klettagarðar 6, Reykjavík
Reitir bjóða til leigu 2.819 m2 stálgrindarhús við athafnasvæði skipafélaganna við
Sundahöfn. Í húsinu er 1.775 m2 aðalsalur á jarðhæð með þremur stórum innkeyrslu-
dyrum, lofthæð við útveggi er 10,7 m og 12,7 m í mæni. Önnur hæðin skiptist í opið
rými eða lager, skrifstofur, fundarherbergi, og starfsmannaaðstöðu. Á þriðju hæð er 

skrifstofa með útsýni yfir aðalsal. Góð aðkoma er að húsinu með nægum bílastæðum 
og góðu athafnasvæði.
Reitir eru stærsta fasteignafélag landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Í eignasafni 
okkar eru yfir 130 eignir af öllum stærðum og gerðum um allt land.



Kristbjörn 
Sigurðsson 
Löggiltur 
fasteignasali

Ingólfur
Ingvarsson
Sölufulltrúi

Sigfús
Aðalsteinsson
Sölufulltrúi

Stórglæsilegt Geymslurými/Dótakassi á frábærum stað í Garðabæ. 
Húsnæðið er alls 78.8 og skiptist í neðri hæð 59.8 fm og milliloft 19.0 
fm. Allt ný uppgert á glæsilegan hátt og því fylgir sérmerkt þinglýst 
útisvæði sem er 80,5 fermetrar. Bilið er með góðum innkeyrsludyrum, 
millilofti með salerni og eldhúsinnréttingu og góðu rými, allt fyrsta 
flokks.  Verð Kr 15,9 milj

Glæsilegt sumarhús í Mosabrúnum í Úthlíð, alls 97,2 fm ásamt 
glæsilegri suðurverönd. Heitur pottur á verönd. Aðalhæð er 78,9 fm 
og skiptist í anddyri, tvö rúmgóð svefnherbergi. baðherbergi með 
sturtuklefa. Eldhús, stofa og borðstofa eru eitt sameiginlegt rými. 
Verð kr 29,9 milj

Byggingarlóð í Kornakri  Garðabæ. Frábær staðsetning 704 fm byggin-
garlóð í Akralandi. Möguleiki á að yfirtaka áhvílandi lán uppá ca. 21.6 
millj. frá Islandsbanka. Verð kr. 25,9 milj

Smiðsbúð Garðabæ Sumarhús í sérflokki Einbýlishúsalóð á vinsælum stað í grónu hverfi

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800

gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

FAGMENNSKA – REYNSLA – METNAÐUR

GRANDAHVARF 6A 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 17:30-18:00
UM ER AÐ RÆÐA MJÖG GÓÐA OG VEL STAÐSETTA 3-4RA HERBERGJA  
124,9 FM HÆÐ MEÐ SÉR INNGANGI, ÁSAMT 24,4 FM FLÍSALÖGÐUM BÍLSKÚR.
SAMTALS BIRT SÉREIGN 149,3 FM GLÆISLEGT ÚTSÝNI YFIR ELLIÐAVATN.  
11,3 FM FLÍSALAGÐAR SUÐ-AUSTUR SVALIR.  
ATH. STUTTUR AFHENDINGARTÍMI. 

VERÐ 44,9 M. 
ALLAR NÁNARI UPPLS. VEITIR STEINAR S: 898-5254 STEINAR@
GARDATORG.IS

ASPARÁS GARÐABÆ
MJÖG GÓÐ 91,8 M²  3JA HERBERGJA, ÍBÚÐ Á 1. HÆÐ MEÐ SÉR INNGANGI 
Í LITLU FJÖLBÝLI VIÐ ARNARÁS Í GARÐABÆ. ÍBÚÐIN SKIPTIST Í: FORSTOFU, 
SJÓNVARPSHOL, TVÖ SVEFNHERBERGI, BAÐHERBERGI, ÞVOTTAHÚS, ELDHÚS 
OG STOFU. GÓÐ GEYMSLA OG SAMEIGINLEG VAGNA- OG HJÓLAGEYMSLA Í 
SAMEIGN. 

VERÐ 31,5 M.

LYNGMÓAR 12
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG FRÁ KL 17:30-18:00.
TIL SÖLU GÓÐ 90,7 FM 3-4RA HEREBRGJA ÍBÚÐ Á 2.HÆÐ Í VEL STAÐSETTU 
6 ÍBÚÐA HÚSI MEÐ GÓÐU ÚTSÝNI. ÍBÚÐINNI FYLGIR SÉR 6,3 FM GEYMSLA 
OG 16,2 FM BÍLSKÚR SAMTALS BIRT SÉREIGN 113,2 FM. ATH. STUTTUR 
AFHENDINGARTÍMI. 

VERÐ 31,7 M.  
ALLAR NÁNARI UPPLS. VEITIR STEINAR S: 898-5254 STEINAR@
GARDATORG.IS

ÁSBÚÐ
SNYRTILEGT 243,6 FM EINBÝLISHÚS MEÐ RÚMGÓÐUM TVÖFÖLDUM BÍL-
SKÚR Á GÓÐUM STAÐ Í GARÐABÆ. HÚSIÐ ER SAMTALS BIRT 243,6 FM. ÞAR 
58 FM BÍLSKÚR OG ÍBÚÐARHLUTI 185,6 FM. STÓRAR TIMBURVERANDIR MEÐ 
SKJÓLVEGGJUM, HEITUR POTTUR. 

NÁNARI UPPL. SIGURÐUR SÍMI: 898-3708. SIGURDUR@GARDATORG.IS

OPIÐ HÚS

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Lei
fur

Daði

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is

Glæsileg og  vel skipulögð  um 190 fm viðhaldlétt raðhús á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr einstaklega vel staðsett við Austurkór.
Rúmgóð herbergi og hjónaherbergi með sér baðherbergi, mikil lofthæð. Húsin 
afhendist fullbúið að utan og rúmlega tilbúið til innréttinga að innan. Lóðin verður  
tyrft og frágengin með timburpöllum framan og aftan við hús ásamt steyptum 
skjólveggjum að framan. Hægt er að fá húsin á öðrum byggingarstigum.
Allar nánari upplýsingar veitir Daði Hafþórsson 
í síma 511-3101, 820-8103 eða á dadi@101.is                                    

Austurkór 109-115

LÖGG.  
FASTEIGNASALI

 Verð frá 59,9 milljónum.

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

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Hólmvað 8  
í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja íbúð sem er um 95 fm 
að stærð.  Íbúðin er á anarri hæð 
í þriggja hæða lyftuhúsi og fylgir 
íbúðinni stæði í  bílageymslu.  
Ásett verð búseturéttar er kr. 
4.5 millj. og eru mánaðargjöld 
um   165.000 .-. Í mánaðargjaldi 
íbúðarinnar er allt innifalið nema 
rafmagn samkvæmt mæli.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð þurfa að 
panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 16. maí  n.k.
Tilboðsfrestur er til 23. maí  n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið 
tilboð í búseturéttinn.

Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins að 
Kletthálsi 1 í síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst á netfangið 
bumenn@bumenn.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is
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Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is





FÓLK|HEIMILI

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

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

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

Ég var lengi búin að horfa 
á krabbagildrurnar fyrir 
utan vinnustofuna mína en 

á neðri hæðinni við hana er út-
gerð. Ég velti fyrir mér hvernig 
væri hægt að nota þær og þegar 
veiðimennirnir gáfu mér tvær 
gildrur lét ég sink- og pólýhúða 
þær, setti þær saman og úr varð 
mjög flottur borðfótur. Svolítið 
eins og krínólín,“ útskýrir Guðný 
Hafsteinsdóttir keramiker, en 
að Strandgötu 43 í Hafnarfirði 
stendur yfir sýning á munum 
 eftir hana, borði úr krabbagildr-
um og viði og leirmunum. Viður-
inn í borðinu er ævagamall.

„Mér áskotnaðist tvö hundruð 
ára gamall rauðviður úr Reykja-
víkurhöfn, frá smið sem var 
að vinna fyrir mig í sumarbú-
staðnum mínum. Hann klauf við-
inn niður fyrir mig og við unnum 
úr honum borðplötu. Viðurinn 
fer vel með gildrunum en hvort 
tveggja hefur sterka tengingu 
við sjóinn,“ segir Guðný. 

Sömu sögu má segja um leir-
munina á sýningunni en Guðný 
sýnir nýja liti í matarstelli sem 
hún hannaði fyrir veitingastað-
inn Mar á sínum tíma. Stellið ber 
heitið Skarfur, eins og sjófugl-
inn svarti, og hefur Guðný bætt 
við stellið skálum í tveimur 
 stærðum og einnig bætt við 
litaflóruna.

Þá sýnir Guðný litla báta úr 
leir sem nota má undir salt og 
sítrónu.

Hún segist alltaf hafa verið 
veik fyrir endurvinnslu. „Ég hef 
mjög gaman af að finna eitthvað 
og gera upp. Ég er einmitt með 

gamlan stól úr Góða hirðinum 
í bílnum núna,“ segir Guðný 
sposk. „Ég tálga líka mikið úr 
greinum sem ég finn, til dæmis 
tálga ég fætur og stél og set á 
postulínsfugla sem ég bý til. Mitt 
aðalfag er þó ávallt keramik.“

Sýning Guðnýjar stendur til 
maíloka.
 ■ heida@365.is

200 ÁRA GAMALL VIÐUR 
VERÐUR AÐ BORÐI
ÍSLENSK HÖNNUN  Guðný Hafsteinsdóttir hannaði borð úr 200 ára gömlum rauðvið úr Reykjavíkurhöfn 
og krabbagildrum. Borðið sýnir hún að Strandgötu 43 í Hafnarfirði ásamt matarstelli og munum úr keramik.

RAUÐVIÐUR ÚR REYKJAVÍKUR-
HÖFN Viðurinn í borðplötunni er um tvö 
hundruð ára gamall. Borðfóturinn er úr 
tveimur krabbagildrum.
MYND/GUÐNÝ HAFSTEINSDÓTTIR

SÓTT TIL SJÁVAR Bæði borðið og 
matarstellið tengjast sjónum.

LITIR Guðný bætti við litaflóruna í matarstellinu Skarfur. Salt- og sítrónubátarnir draga 
form sitt frá netamöskvum.

SKARFUR Matarstellið hannaði Guðný fyrir veitingastaðinn Mar en það dregur nafn 
sitt af sjófuglinum svarta.

SÝNIR Í HAFNARFIRÐI Guðný 
Hafsteins dóttir keramiker frumsýndi 
borðið á HönnunarMars. Sýning stendur 
nú yfir að Strandgötu 43 í Hafnarfirði. 
MYND/VALLI

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.

Eru flugur, flær eða
maurar að ergja þig 
og bíta?

áhrifaríkur 
og án 
allra 
eiturefna.

 

Allt að 
8 tíma 
virkni.

gj þ
og bíta?

hrifaríkur 
g án 
llra 
iturefna.

Allt að 
8 tíma 
virkni.

Fæst í flestum apótekum, 
heilsubúðum og hjá N1

www.gengurvel.is

Firði Hafnarfirði Sími 555 6655 - 662 5552 • kokulist@kokulist.is

 /Kokulist

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is
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Sigurjónsson
Sölumaður

Anna
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Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar-
stjóri

NÝHÖFN 2-6
• 210 Sjáland Gbæ.
• Glæsilegar nýjar íbúðir.
• Sjávarútsýni. 
• 4ra herb. 
• 123 fm. til 153 fm. 
• Stæði í bílageymslu. 

17. JÚNÍTORG
• 210  Gbæ. 
• Endaíbúð. 
• 4ra herb. 
• Tvennar svalir.
• Sjávarútsýni. 
• Glæsilegar innréttingar 

og gólfefni. 
• Verð 49,9 millj.

FJÖRUGRANDI 16
• 107  Rvk.  
• 200 fm raðhús á  

tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr.  

• Frábær staðsetning 
við KR völlinn.  

• Verð 69,9 millj.

BIRKIGRUND
• 200 Kóp.  
• 190 fm. 
• Raðhús. 
• Aukaíbúð. 
• Fallegur garður 

með veröndum.  
• Verð. 49,5 millj.   

GOÐALAND 19
Opið hús í dag mánudag 
á milli kl. 17:00 og 17:30. 
• 108  Rvk.  
• 200 fm raðhús 

á einni hæð. 
• Frábær staðsetning. 
• Falleg og stór lóð. 
• Nýlegt þak.  
• Verð 63.9 millj.  

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 2-4-6 í Fossvogsdal. Húsin eru 5. til 10 hæða.  Fjölmargar 
stærðir í boði allt frá 100 fm. til 245 fm.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  Hiti í gólfum.  

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

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

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

NORÐURVANGUR
220 Hfj.  202 fm einbýlishús á 
einni hæð.  Tvöfaldur bílskúr.  
Frábær staðsetning við hraunið. 
Stórar og fallegar sólverandir 
fyrir framan hús. Verð 53,9 millj.

ÁRSKÓGAR
109 Rvk.  Efsta hæð.  
Fallegt útsýni. Góð lofthæð.  
Mikil þjónusta fyrir eldri 
borgara. Verð 29,9 millj.

GRETTISGATA
101 Rvk.  2ja herb. 47,2 fm. 
Nýtt parket. Vel skipulögð. 
Sérinngangur. Verð 18,9 millj.

LUNDEYJARSUND
 Sumarhús. Hraunborgum 
Grímsnesi.  43,9 fm. Snyrtilegt 
og vel umgengið.  Verð 8,9 millj.

LUNDUR
200 Kóp. 160 fm. Stórglæsileg 
penthouseíbúð. Efsta hæð. 
Ca. 95 fm. þaksvalir. 2 stæði í 
bílgeymslu.  Vandaðar innrétt-
ingar. Innfelld lýsing. Aukin 
lofthæð. Frábært útsýni.

60 ára og eldri

50 ára og eldri

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Góð eign
gulli betriBrynjar Baldursson

sölufulltrúi
Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Helgi Jónsson 
sölufulltrúi

Efstasund 76,  Rvk. – 3ja herbergja Sigluvogur 12,  Rvk. 3ja herb. + bílskúr
Opið hús í dag frá kl. 17 – 17:30. 
3ja herb. 83,5 fm íbúð í kjallara við Efstasund 76 í 
Reykjavík.  Íbúðin skiptist í rúmgóða flísalagða stofu, 
eldhús með flísum á gólfi, 2 rúmgóð parketlögð svefn-
herb. með skápum, flísalagt baðh. með sturtuklefa og 
tvær geymslur.  Gler og gluggapóstar eru nýleg og búið 
er að endurnýja skólplagnir undir húsinu   
Verð kr. 22,8 m.  Áhv. 10,4 m.    
Upplýsingar veitir Brynjar s: 698-6919

Opið hús í dag frá kl 17:30 – 18. 
Góð 3ja herb, 75 fm íbúð á 1.h. ásamt 30 fm bílskúr við 
Sigluvog 12 í Reykjavík.  Eignin skiptist í tvö parketlögð 
svefnherb með skápum, rúmgóða parketlagða stofu, 
eldhús með góðri innréttngu og tækjum, baðherb. með 
baðkari og rúmgóður bílskúr.  Sigluvogur er róleg gata 
og þar er gott að búa.  Verð kr. 28,8 m.  Áhv. 12,5 m. 
Upplýsingar veitir Brynjar S: 698-6919

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Hofslundur  í Garðabæ. 
Vel staðsett  273 fm. einbýli sem skiptist í 138 fm. hæð, 
69 fm. kjallara og 66 fm. bílskúr. Húsið stendur á fallegri 
eignarlóð í útjaðri á vinsælum stað.  V. 68,5 m.  1756

Skeljatangi.
Falleg 85 fm. íbúð á efri hæð í góðu fjölbýli. Sér inngangur. 
Snyrtileg eign. Fallegur garður. Hornbaðkar og flottar 
flísalagnir. Fallegt parket. Mjög snyrtileg íbúð. Stutt í skóla, 
íþróttaaðstöðu, sundlaug og leikskóla. V. 26,5 m.  8548

Sumarhús við Sog. 
Glæsilegt 98 fm. sumarhús með gestahúsi á glæsilegum 
stað austanmegin við Sogið. Góðar innréttingar. Upptekin 
loft. Stórir sólpallar umhverfis hús. Harðviðar gólfklæðning í 
pöllum. Heitur pottur og hitaveita. Kjarrivaxið land. 8575

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

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

Dúfnahólar.
Mjög falleg og i góðu viðhaldi.  109 fm. 3 svefnherbergi. 
Góð gólfefni. Gott skipulag. Íbúðin er á 4. hæð með útsýni 
yfir borgina og Sundin. Getur losnað fljótlega. 14 millj. 
áhvílandi.  V. 26,9 m.  86910

Bollagata.
Mjög vel staðsett sérhæð í vinsælu hverfi.
123,7 fm. auk 35 fm. bílskúrs, samtals; 158,7 fm. 
Upprunalegar innréttingar, nýlegt þak. Stór garður. laus 
flótlega.  V. 38,9 m.  8658

Blíðubakki.
Vel staðsett 88fm. hesthús með flottri setustofu og eldhúsi 
auk snyrtingar á efri hæð sem er utna fermetra. 4  tveggja 
hesta stíur , rúmgóðar.  Haughús í kjallara.3 metra lofthæð. 
Flott gerði. Allt fyrsta flokks.   V. 17 m.  8627

Lindarbrekka - Snæfellsnes.
Falleg 46 hektara jörð á sunnanverðu Snæfellsnesi með 
góðu húsi og útihúsum sem þarfnast viðhalds. Veiðiréttur og 
falleg náttúra. Hentar vel fyrir ferðaþjónustu.    
V. 28 m.  8692



MERCEDES BENZ E 300 cdi. 
Árgerð 2010, ekinn 154 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.990.000. 
Rnr.990562.

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 31 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.490.000. Rnr.140871.

AUDI Q7 quattro. Árgerð 2006, ekinn 
133 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.890.000. Rnr.990627.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Nýjir NISSAN Leaf til afhendingar. Árg 
‚14, rafmagn, sskj. Verð 3.990.000. 
Rnr.200970. Nýr bíl með miklum 
aukabúnaði t.d álfelgur og hraðastillir. 
Möguleiki á allt að 100% fjármögnun.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

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

Eigum gúmmíbáta í stærðum frá 
2,9m - 4,2m á lager til afgreiðslu strax. 
Uppblásnir slöngubátar með álgólfi og 
mikla burðargetu.

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS

SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

Iveco Irisbus 50C 14 - 20 Manna 
Árgerð 2006, ekin 399þ.km. Mikið 
yfirfarinn bíll sem er á staðnum. Verð 
4.390.000kr. Raðnúmer 155741. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

BMW 545i SMG. Árg 1/2004, ek128 
Þ.KM, 334hö, SMG skipting, head 
up display, leður, lúga, hlaðinn 
aukabúnaði, Lítur út sem nýr, Verð 
3.990.000. Rnr.118879. Er í salnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

AUDI A3 sportback. Árgerð 2007, 
ekinn 81 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.990.000. Rnr.111078.

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 260 

Reykjanesbæ
Sími: 420 3040
www.heklarnb.is

KIA CARNIVAL 7manna Árg 2002, 
ek112 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur, luga, 
ofl. TILBOÐ 799þ Möguleiki á 100% 
VISA láni í allt að 36 mánuði Ásett 
1.190þ Rnr.154772.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Vantar allar gerðir bíla og 

annara tækja á skrá og staðinn
www.hofdabilar.is

til sölu

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 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.

Til Sölu BMW E46 árg ‚02 ssk verð 
600þ. Hafið samband í síma 8232519

Honda CRV 98. SSK. topplúga. 
dráttarbeysli. sk. ‚15 EK. 257þ. V. 490 
þ. uppl 8924305

 0-250 þús.

ÚTSALA 195 ÞÚS!
Daihatsu Terios 1300 árg.‘99 ek. 
200þús sk. ‚15 Beinsk, krókur, góð 
dekk. Tilboð 195 þús S. 891 9847.

 Bílar óskast

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Jeppar

ÞESSI EÐALVAGN ER TIL 
SÖLU.

Ford Econoline árg. 1999. Ekinn 
218.000 km. Framdrif. Breyttur fyrir 
35”dekk. 14 farþega. Ný yfirfarinn. 
Verð 3.500.000 kr. Nánari upplýsingar 
í s: 8982489 (Ásgeir) og 8587880 
(Ágúst).

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Renault Traffic 01/2007 Ekinn 200.000 
km, nýupptekinn gírkassi, Skoðaður 
15, dráttarbeysli. Uppl. í S: 697-3390

 Húsbílar

 Fellihýsi

 Vinnuvélar

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

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

 Bílaþjónusta

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

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

 Varahlutir

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

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.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315. 

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

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

ER ÖSPIN TIL AMA ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

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

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

 Málarar

REGNBOGALITIR
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Frí verkskoðun og tilboð. s. 8919890 
malarar@simnet.is

MÁLARAR
Geta bætt við sig verkum. Gerum föst 
verðtilboð. Uppl. í síma 698 8629 & 
856 9677.

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

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

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

 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

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

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. Nýjung 
minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is s. 
868 7204.

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið alla daga 11-18, 
Kringlan - 3. hæð 

( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

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.

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

 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.

 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

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 - 
ENSKA FYRIR BÖRN:

NORSKA I & II - NORSKA f. 
heilbrigðisgeira, ENSKA f. BÖRN og 
FULLORÐNA. ICELANDIC - ÍSLENSKA 
f. útlendinga. Byrja/Start: 2/6, 
30/6, 8/9: 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

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

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 45.000 á mán. Rent a 
room price from 45.000 kr. per 

month.
gsm 824 4535 

leiga@leiguherbergi.is

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4 herb. íbúð eða húsi á 
höfuðborgarsvæðinu fyrir 1. júní. 
Tryggar greiðslur og góð meðmæli. 
Greiðslugeta 230þús. á mán. Uppl. í s. 
7733999/6601921

 Atvinnuhúsnæði

BOLHOLT 4. TIL LEIGU 
VIÐ HLIÐINA Á 

LAUGAVEGI 178, RÉTT VIÐ 
KAUPHÖLLINA OG SHELL.

245 fm verslunarhúsnæði á 
götuhæð. 

105 fm lager eða atvinnupláss,í 
skemmu,upphitað. 

180 fm lager eða atvinnupláss í 
skemmu, upphitað. 

Stórar innkeyrsludyr. Margir 
möguleikar. Góð bílastæði, laust 
strax, leigist saman eða í hlutum, 

innangengt á milli.
grensas@gmail.com 

Sími 893 8166

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

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
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

Velkominn, Haraldur! 
Ég er búinn að fíra upp 

í grillinu! 
Það er bráðum matur!

Hvað er 
í gangi?

Þetta er bara Baltasar! 
Hann verður alltaf pínu-

lítið leiður þegar hann 
sér sokkum og sand-
ölum blandað saman! 

… og sólarhlífar og 
cargo-buxur! 

En hey… ekki pæla 
í því! 

Pylsur?

Verð… að… 
brjóta… 

gleraugun… 
mín…

Þú ert svo mikill 

fáviti! 

Ég sagði að við 

þyrftum að fara 

yfir ána og í gegnum 

skóginn!

Ég hef heyrt að 
ég geti orðið 

það sem ég vil en 
mamma segir að 
það sé ekki satt!

Ha?? 
Það er 

fáránlegt!

Þú getur orðið það sem þú 
vilt, sonur sæll! 

Ég ábyrgist það!!

Hvað viltu 
verða?

Stór 
mannætueðla

Hvernig 
kemurðu 

mér í þessar 
aðstæður?

Þær heita 
drekar. Vilt 
þú seg ja 

mömmu eða 
ætti ég að 
gera það?

Símon Þórhallsson (1606) hafði 
hvítt gegn Smári Sigurðssyni (1913) 
á Skákþingi Norðlendinga fyrir 
skemmstu.
Hvítur á leik

14. Re5+! Bxe5 (14...dxe5 15. dxe5+ 
er enn verra) 15. dxe5 He8 16. exd6 
e6 17. Hh1 Df7 18. exf5 Dxf5 19. g3 
Hg8 20. Bd3 Dg4 21. f3 og svartur 
gafst upp. 
www.skak.is:  Sjötta og næstsíðasta 
umferð Wow air-mótsins í kvöld.

„Ef það sem þú gerðir í gær virðist mikið hefurðu ekki gert 
neitt í dag.“

Lou Holtz

LÁRÉTT 2. íþróttafélag, 6. í röð, 8. 
berja, 9. tækifæri, 11. berist til, 12. 
æxlunarfæri blóms, 14. íshúð, 16. tveir 
eins, 17. tala, 18. blóm, 20. frá, 21. 
mælieining.

LÓÐRÉTT 1. helminguð, 3. í röð, 4. 
land í S-Evrópu, 5. þrot, 7. tónsvið, 10. 
fugl, 13. engi, 15. im, 16. traust, 19. 
vörumerki.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. fram, 6. áb, 8. slá, 9. lag, 
11. bt, 12. fræva, 14. ísing, 16. tt, 17. 
níu, 18. rós, 20. af, 21. únsa. 

LÓÐRÉTT: 1. hálf, 3. rs, 4. Albanía, 5. 
mát, 7. barítón, 10. gæs, 13. vin, 15. 
gufa, 16. trú, 19. ss.



SUMARKORT
2014

16.990 kr.
gildir til 1. sept. 2014

REYKJANESBÆR

heilsurækt fyrir alla

KÓPAVOGUR

heilsurækt fyrir alla
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UMSÓKNARFRESTUR 16. MAÍ

Um er að ræða tveggja ára nám sem gefur listamönnum  
og hönnuðum tækifæri til að efla hæfileika sína og dýpka 
þekkingu sem listkennarar eða listamenn í frjóu akademísku 
umhverfi. Takmarkaður fjöldi nemenda á hverri námsbraut.

NÁNARI UPPLÝSINGAR UM HVERJA NÁMSBRAUT, 
INNTÖKUSKILYRÐI OG INNTÖKUFERLI ER Á LHI.IS

LISTKENNSLA
MYNDLIST
HÖNNUN
TÓNSMÍÐAR
SKÖPUN, MIÐLUN OG 
FRUM KVÖÐLA STARF (NAIP)

MEISTARANÁM

Fimmtíu handrit bárust í sam-
keppnina um Íslensku barna-
bókaverðlaunin í ár og hafa dóm-
nefndarmenn legið í lestri síðan 
skilafresturinn rann út í byrjun 
febrúar. Nú hefur dómnefnd lokið 
störfum og valið það handrit sem 
kemur út undir merkjum verð-
launanna í haust.

Nafn verðlaunahafans verður 
ekki gert opinbert fyrr en verð-
launin verða veitt í haust en búið 
er að hafa samband við hann. 
Aðrir sem sendu handrit í sam-
keppnina mega nú sækja þau á 
skrifstofu Forlagsins að Bræðra-
borgarstíg 7. Handritin verða 
geymd í fjóra mánuði, til 5. sept-
ember 2014, en síðan fargað. 
Verðlaunasjóður íslenskra barna-
bóka þakkar öllum þátttökuna og 
áhugann.

Íslensku barnabókaverðlaunin 
voru stofnuð í tilefni af sjötugs-
afmæli rithöfundarins Ármanns 
Kr. Einarssonar og hafa verið 
veitt frá árinu 1986. Á síðasta ári 
stóð þó ekkert innsent handrit 
undir kröfum og voru verðlaunin 
því ekki veitt fyrir árið 2013. 

Búið að velja 
verðlaunahafa

HRAFNSAUGA  Snæbjörn Brynjars-
son og Kjartan Yngvi Björnsson hlutu 
verðlaunin 2012, en þau voru ekki veitt 
í fyrra.

Sýningin Meistarahendur var 
opnuð í Ásmundarsafni á laugar-
daginn. Þar gefur að líta verk 
sem spanna feril Ásmundar 
Sveinssonar og sýna vel þróunina 
sem varð á sýn hans í gegnum tíð-
ina. Meðal verka er sveinsstykki 
Ásmundar, útskorinn stóll frá 
námsárum hans, og höggmyndir 
sem hann gerði sem nemandi við 
sænsku ríkisakademíuna. Síðar 
komu stórbrotin meistaraverk 
sem lofsyngja íslenska alþýðu, 
sagnir og náttúru og loks er á 
sýningunni fjöldi abstraktverka 
sem listamaðurinn vann á síðustu 
áratugum ævi sinnar.

Eitt af þeim fjölmörgu  verkum 
sem verða á sýningunni Meist-
arahendur er útskorinn stóll 
sem Ásmundur Sveinsson gerði 
meðan hann var í tréskurðar-
námi hjá Ríkharði Jónssyni. 
Ásmundur vann á árunum 1915-
1919 á vinnustofu Ríkharðs og 
lærði þar frumatriði í drátt-
list og hefðbundin handbrögð í 
tréskurði. Hann smíðaði meðal 
annars blaðhnífa, pennastöng og 
öskjur og skar að auki út skraut á 
skápa og stólbök. 

Meistarastykki 
Ásmundar

MEISTARASTYKKI  Ásmundur við 
stólinn góða.

Úthlutun úr Hönnunarsjóði Auroru 
fór fram fimmtudaginn 8. maí kl. 
16 í húsnæði sjóðsins að Vonar-
stræti 4b. Sjö verkefni hlutu styrk 
úr sjóðnum að þessu sinni og voru 
upphæðir styrkja á bilinu fimm 
milljónir til fimm hundruð þús-
unda. Í þessari úthlutun var lögð 
sérstök áhersla á arkitektúr og öðru 
sinni var úthlutað til verkefnisins 
Hæg breytileg átt sem er verkefni 
á sviði byggða- og íbúðaþróunar og 
Hönnunarsjóður Auroru hefur sett 
af stað í samstarfi við fleiri aðila. 
Í tengslum við verkefnið er fyrir-

huguð bæði ráðstefna og sýning á 
niðurstöðum þátttakenda. 

Annað verkefni sem tengist arki-
tektúr er styrkur til útgáfu bók-
verks um arkitektinn Gunnlaug 
Halldórsson sem oft er nefndur 
sem fyrsti módernisti  íslenskrar 
sjónlistasögu. Auk þess var veitt-
ur styrkur til hönnunar á náms-
gögnum fyrir tungumálanám, 
styrkur til markaðssetningar 
á áhugaverðri nýjung sem eru 
módel úr fiskibeinum og styrkur 
til markaðssóknar hjá ungu hönn-
unarfyrirtæki sem hannar og selur 

barnafatnað og hefur skapað sér 
áhugaverða sérstöðu. Nýútskrif-
aður mastersnemi í textílhönnun 
fær styrk til starfsnáms hjá hönn-
unarfyrirtæki í Þýskalandi. Hönn-
unarsjóður Auroru heldur auk 
þessa áfram stuðningi við Hönnun-
armiðstöð Íslands vegna uppbygg-
ingar HönnunarMars-hátíðarinnar 
og skrásetningar þess viðburðar.

Stefnt er að því að næsta út -
hlutun úr sjóðnum verði í  nóvember 
næstkomandi. Umsóknarfrestur 
fyrir næstu úthlutun er til 15. sept-
ember. 

Hönnunarsjóður Auroru styrkti sjö verkefni
Áherslan í styrkveitingum Hönnunarsjóðsins Auroru í ár var á arkitektúr.

STYRKHAFAR  Alls hlutu sjö verkefni 
styrk úr Hönnunarsjóði Auroru að þessu 
sinni.  MYND/ADRIANA PACHECO
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Vonarstrætisleikhúsið með stuðn-
ingi Tjarnarbíós efnir til leik-
lestrar á Fuglinum bláa annað 
kvöld, þriðjudaginn 13. maí, til 
eflingar á hugsjónastarfi Amnesty 
International, en Íslandsdeild 
Amnesty verður 40 ára á þessu ári. 

Fuglinn blái er eitt þekktasta 
verk leikbókmenntanna og hlaut 
höfundurinn, Maurice Maeter-
linck, bókmenntaverðlaun Nób-
els fyrir það verk árið 1911. Fugl-
inn blái fór sigurför um heiminn 
þegar hann kom fram, þrátt fyrir 
að hann krefðist feikilegs sviðs-

búnaðar og í honum væru 106 
hlutverk. Hann hefur tvisvar 
verið kvikmyndaður og einnig var 
búin til leikin sjónvarpsröð byggð 
á honum. 

Hér er leikurinn styttur til 
muna og það eru 17 leikarar sem 
fara með hlutverkin, margir þó 
mörg. 

Hátt á annan tug þjóðkunnra 
listamanna taka þátt í flutn ingnum 
á leiknum sem er í íslenskum bún-
ingi eftir Einar Ól. Sveinsson. 
Þetta er frumflutningur á þessari 
þýðingu, en leikurinn hefur verið 

leikinn um víða veröld í heila öld. 
Sveinn Einarsson býr leikinn til 
flutnings og stýrir leiklestrinum.

Allir listamenn sem koma að 
flutningi Fuglsins bláa gera það 
endurgjaldslaust og Tjarnarbíó 
leggur einnig fram húsaskjólið 
endurgjaldslaust til ágóða fyrir 
Amnesty. Leiklesturinn hefst 
klukkan 20.

Frumfl utningur á þýðingu Fuglsins bláa
Fuglinn blái verður fl uttur í Tjarnarbíói annað kvöld til stuðnings Amnesty International. 

LEIKSTJÓRINN  Sveinn Einarsson 
býr leikinn til flutnings 
og stýrir leiklestrinum.

 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Dægradvöl Benedikts Gröndal 
er ein rómaðasta sjálfsævisaga 
íslenskra bókmennta og hefur nú 
verið endur-
útgefin í kilju. 
Hún er skrifuð 
á seinustu ára-
tugum 19. aldar 
þegar höfund-
urinn var tek-
inn að reskjast 
og kom ekki út 
fyrr en löngu 
eftir hans dag.

„Í bókinni 
birtist okkur 
þúsundþjala-
smiður og skáld, viðkvæmur 
maður en hreinskiptinn, opin-
skár um líðan sína og hagi, oft 
fyndinn og fjörugur en stundum 
innilega fúll – ævinlega sjálfum 
sér líkur. Verkið hefur einnig að 
geyma margar frábærar mann-
lýsingar, bæði af ýmsum fræg-
ustu persónum aldarinnar og 
óþekktu alþýðufólki, og dregur 
upp einstaka mynd af íslensku 
samfélagi 19. aldar,“ segir í til-
kynningu um útgáfuna.

Umsjón með útgáfunni hafði 
Guðmundur Andri Thorsson.

Dægradvöl 
endurútgefi n

BENEDIKT 
GRÖNDAL

Karl Aspelund flytur í há deginu 
í dag innsetningarfyrirlestur 
í stöðu gestalektors við náms-
braut í þjóðfræði og safnafræði 
við Félags- og mannvísindadeild 
Háskóla Ísland.

Fyrirlesturinn fer fram í fyrir-
lestrasal Þjóðminjasafnsins og 
ber yfirskriftina Efnismenning 
geimsins – Fatnaður og samfélag 
um borð í stjarnflaugum fram-
tíðarinnar.

Í fyrirlestrinum veltir Karl 
fyrir sér hvaða fatnaður sé 
heppilegur til langdvalar úti í 
 geimnum, í ljósi þess að stefnt er 
að því að senda mannaðar stjarn-
flaugar út fyrir sólkerfið innan 
eitt hundrað ára. Á næstu ára-
tugum verða jafnframt til var-
anleg samfélög manna í geim-
stöðvum og á öðrum hnöttum. 
Rétt eins og á jörðinni verð-
ur klæðnaður í geimnum einn 
 þráður í flóknum vef efnismenn-
ingar í þessum samfélögum.

Fyrirlesturinn er haldinn í 
samstarfi við Þjóðminjasafnið og 
hefst klukkan 12.

Hvaða fatn-
aður hentar 
í geimnum?

GESTALEKTOR  Karl Aspelund flytur 
innsetningarfyrirlestur sinn í dag.

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

Miðasala á: 

BAD NEIGHBOURS 
LÁSI LÖGGUBÍLL 
THE OTHER WOMAN 
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D 
HARRÝ OG HEIMIR 
GRAND BUDAPEST HOTEL

KL. 8 - 10.10
KL. 5.40
KL.  8 - 10.25
KL. 6 - 9 
KL. 6 - 8
KL. 5.45 - 10.15

BAD NEIGHBOURS
BAD NEIGHBOURS LÚXUS 
LÁSI LÖGGUBÍLL 
THE OTHER WOMAN
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D 
RIO 2 2D ÍSL. TAL 
HARRÝ OG HEIMIR 

KL. 5.40 - 8 - 10.10
KL. 3.30 - 5.40 - 8 - 10.10
KL. 3.30
KL. 5.30 - 8 - 10.25
KL. 5 - 8 - 10
KL. 3.30
KL. 3.30 - 6 - 8

 -T.V.,  
   BÍÓVEFURINN.IS

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

LOS ANGELES TIMESCHICAGO SUN TIMES

THE 
BATTLE FOR 
THE STREET 

BEGINS.

SETH ROGEN ZAC EFRON ROSE BYRNE

T.V. - BÍÓVEFURINN.ISÍÍÓÍÓÍÓÍÓÍÓÍT V BÍÓBÍÓVEFURVEFURF INNINNÍÍÓÍÓÍÓÍÓÍT VV ÍÓBÍÓVEFURVEFURF INNINN

BAD NEIGHBOURS 5:50, 8, 10:10

LÁSI LÖGGUBÍLL 6

THE OTHER WOMEN 8, 10:10

SPIDERMAN 2 3D 10:20

RIO 2D 5:40

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

“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

Austurríska draggdrottningin 
Conchita Wurst, sem heitir réttu 
nafni Tom Neuwirth, sigraði í 
Eurovision á laugardags kvöldið 
með lagið Rise Like a Phoenix sem 
fékk alls 290 stig. Fyrir keppnina 
fóru þjóðirnar Rússland, Hvíta-
Rússland og Armenía fram á að 
Conchita fengi ekki að keppa eða 
að atriði hennar yrði klippt út úr 
útsendingunni til þeirra.  Þjóðirnar 
höfðu ekki erindi sem erfiði og 
eftir að útsendingu keppninnar 
lauk var blásið til umræðu þáttar 
í rússneska ríkissjónvarpinu. Þar 
sagði rússneski stjórnmálamaður-
inn  Vladimír Zhirinovsky meðal 
annars að sigur hennar væri 
„endalok  Evrópu“.

„Það eru engin takmörk fyrir 
þessu hneyksli. Þetta er hams-
laust. Í Evrópu eru ekki lengur 
karlmenn eða kvenmenn, bara 
það,“ sagði Vladimír. 

Evrópubúar eru sem betur fer 
ósammála Rússum en Vladimír 
Pútín Rússlandsforseti undirrit-

aði umdeild lög í fyrra sem banna 
fólki að tala opinberlega um sam-
kynhneigð með jákvæðum hætti. 
Mikið var púað þegar Tolma-
chevy-systurnar, framlag Rússa í 
Eurovision, höfðu lokið flutningi 
sínum á laginu Shine sem og þegar 
stigakynnir Rússa las upp stigin 
frá landinu á laugardagskvöldið. 

Conchita lætur þessi ófögru orð 
í sinn garð ekki á sig fá.

„Mér fannst í kvöld að Evrópa 
hafi sýnt að hún sé eining sem er 
full af virðingu og umburðarlyndi. 
Við erum óstöðvandi. Þið vitið 
hver þið eruð. Við erum eining og 
óstöðvandi,“ sagði Conchita við 
blaðamenn eftir sigurinn og var 
orðum hennar greinilega beint að 
Pútín Rússlandsforseta.  
 liljakatrin@frettabladid.is

„Erum eining og óstöðvandi“
Austurríska draggdrottningin Conchita Wurst bar sigur úr býtum í Eurovision. Rússneski stjórnmálamaðurinn 
Vladimír Zhirinovsky lýsir sigrinum sem „endalokum Evrópu“. Conchita lætur það ekki á sig fá.

HRÆÐIST EKKERT  Tom kom fyrst fram 
sem Conchita árið 2011 í þættinum Die 
große Chance á sjónvarpsstöðinni ORF.

 MYND/EUROVISION

➜ Þetta er fyrsti sigur Austur-
ríkis í Eurovision síðan 1966.
➜ Conchita var sjötta á svið 
í undanúrslitunum og ellefta 

í úrslitunum en hún á einmitt 
afmæli 6. nóvember.

➜ Lagið Rise Like A Phoenix 
hljómar eins og Bond-lag. Þegar 
hún var spurð hvort hún væri til 

í að vera næsta Bond-stúlka á 
blaðamannafundi eftir keppn-

ina sagði hún brosandi: „Ég 
held að þið vitið svarið: Nei!“

Marcel Bezençon-verðlaunin eru 
veitt árlega eftir að ljóst er hver 
sigurvegari Eurovision-keppninnar 
er. Í ár fékk lagið Rise Like a Phoe-
nix með Conchitu Wurst sérstök 
fjölmiðlaverðlaun en sú verðlaun 
eru veitt af fjölmiðlafólki til þess 
lags sem þótti skara fram úr í 
keppninni.

Hollenski dúettinn The 
Common Linnets, sem þau Ilse 
DeLange og Waylon skipa, fékk 
listrænu verðlaunin sem lýsendur 
þjóðanna velja og lag þeirra, Calm 
After The Storm, fékk höfunda-
verðlaun sem lagahöfundar þeirra 
þjóða sem taka þátt í Eurovision 
velja. Lagið sömdu Ilse DeLange, 
JB Meijers, Rob Crosby, Matthew 
Crosby og Jake Etheridge.

➜ Hollendingar hafa 
verið sigursælir

Framlag Pollapönks, 
No Prejudice, lenti í 
15. sæti í Euro-

vision-keppninni. Tvisvar áður 
hefur framlag Ísland lent í því 
sæti, annars vegar Nína í 
fl utningi Stefáns & Eyfa árið 
1991 og hins vegar Núna í 
fl utningi Björgvins Halldórs-
sonar árið 1995. 
Alls fékk lagið 58 stig, sem er 
lægra en meðalstigafj öldi 
Íslendinga í keppninni, sem er 
64,3 stig. Ísland hefur að 
meðaltali lent í 12,4. sæti í 
keppninni síðan við tókum 
fyrst þátt árið 1986.

58

Þrátt fyrir að hressilegt framlag 
Íslendinga í Eurovision hafi endað 

„hægra megin“ á skjánum um helgina 
voru úrslit keppninnar mér að skapi. 
Evrópa tók afstöðu gegn fordómum 
og kaus skeggjaða dragdrottningu til 
 sigurs.

EINN ágætur á Facebook lýsti því 
reyndar yfir að hann teldi að þeir 
sem héldu með henni gerðu það til 
að „auglýsa meint fordómaleysi sitt“. 
Það má vera að það sé rétt í ein-
hverjum tilfellum og er það þá bara 

lóð á hina vogarskálina.

FORDÓMAR eru nefni-
lega víða auglýstir og 

rötuðu til dæmis mis-
fögur tíst Íslendinga um 
belgíska keppandann á 
síður vefmiðla í síðustu 
viku. Hann var í digr-
ari kantinum og upp-
hófst óformleg keppni 
á Twitter um það hver 
gæti verið fyndnastur á 
hans kostnað.

ÞÁ auglýstu margir fordóma sína í athuga-
semdakerfi Vísis fyrir helgi í fréttum sem 
sneru að umdeildri styttu á kaffihúsi í mið-
bænum. Styttan þykir einmitt endurspegla 
fordóma en fordómar Virkra í athuga-
semdum beindust aðallega að fréttinni um 
mannfræðinginn sem reyndi að útskýra 
tengingu styttunnar við rasisma.

FÆSTIR virtust hafa lesið það sem mann-
fræðingurinn hafði um málið að segja. 
Það kom þó ekki í veg fyrir að þeir tjáðu 
sig um fréttina. Á milli upphrópana mátti 
svo finna spurningar sem svarað var í við-
talinu. Það er ein gerð fordóma. Að hafa 
sterkar skoðanir á kvikmynd sem þú hefur 
ekki séð, söngvara sem þú hefur ekki 
heyrt í og frétt sem þú hefur ekki lesið (og 
munt líklega aldrei lesa).

EN enginn er víst alveg fordómalaus. Ég 
tók til dæmis minna en ekkert mark á 
fyrrnefndum ummælum Facebook-vinar-
ins um að þeir sem héldu með Austurríki 
væru með því að auglýsa umburðarlyndi 
sitt. Ekki af því að mér þótti ummælin 
heimskuleg heldur vegna þess að sá sem 
skrifaði þau er úr Hafnarfirði.

Enn af fordómum
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Heimsmeistarakeppnin í fótbolta fer nú fram í tuttugasta sinn frá upphafi og 
að þessu sinni verður hún á heimavelli sigursælustu 
HM-þjóðarinnar frá upphafi, Brasilíu. Það eru 64 ár 
síðan Brasilíumenn héldu HM síðast (1950) og enn 
fremur 36 ár síðan HM-keppnin fór fram í 
Suður-Ameríku (Argentína 1978). Tvær aðrar 
keppnir hafa farið fram í Suður-Ameríku 
því sú fyrsta fór fram í Úrúgvæ 1930 og sú 
sjöunda var haldin í Síle árið 1962. Að þessu 
sinni taka 32 þjóðir þátt eða tvöfalt fleiri en 
þegar HM var síðast í Suður-Ameríku í júní 
1978. Heimsmeistarakeppnin í ár hefst með 
opnunarleik Brasilíu og Króatíu í Sao Paulo 
12. júní næstkomandi og lýkur með úrslita-
leiknum á Maracana-leikvanginum í Ríó 
13. júlí.

> 31 dagur í HM í Brasilíu
FORMÚLA 1 Lewis Hamilton er hrein-
lega óstöðvandi í Formúlunni þessa 
dagana en hann vann sinn fjórða 
kappakstur í röð á Spáni í gær.

Hann er fyrir vikið orðinn efstur í 
stigakeppni ökuþóra en Hamilton er 
með þriggja stiga forskot á liðsfélaga 
sinn, Nico Rosberg, en báðir keyra 
þeir fyrir Mercedes.

Hamilton leiddi keppnina í gær 
frá upphafi til enda. Rosberg andaði 
ofan í hálsmálið á honum allan 
tímann en aðrir bílar voru víðs fjarri.

Daniel Ricciardo á Red Bull varð 
þriðji og heimsmeistarinn Sebastian 
Vettel fjórði.

„Ef ég á að segja eins og er þá 
keyrði ég ekki nógu hratt í dag. Nico 
var að keyra hraðar en ég. Sem betur 
fer fékk ég góðar ráðleggingar frá 
mínu fólki og okkur tókst að púsla 
þessu saman,“ sagði Hamilton eftir 
keppnina. 

„Hann er að keyra betur en ég 
almennt en ég hef náð að byrja 
keppnirnar vel og það hefur reynst 
mér mjög dýrmætt.“

Rosberg var svekktur að hafa ekki 
náð félaga sínum.

„Einn hringur í viðbót og þá hefði 
ég getað látið á það reyna að komast 
fram úr Lewis. Ég er frekar svekktur 

en það er engu að síður gott að hafa 
náð öðru sæti. Það eru enn margar 
keppnir eftir,“ sagði Rosberg.  - hbg

Hamilton búinn að vinna fj ögur mót í röð

GLAÐUR  Hamilton brosti breitt á 
verðlaunapallinum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Það var mikil spenna 
fyrir lokaumferðina í ensku 
úrvalsdeildinni en bæði Man. City 
og Liverpool áttu möguleika á 
meistaratitlinum. Man. City stóð 
betur að vígi og sigldi bikarnum 
heim með sannfærandi sigri á 
West Ham.

Gestirnir náðu ekki einu sinni 
skoti á markið og Man. City varð 
verðskuldaður Englandsmeistari. 
Þeirra annar titill á þremur árum.

„Ég er stjóri frábærra leik-
manna sem eru í frábæru félagi og 
spila fyrir enn betri áhorf endur,“ 
sagði stoltur stjóri City, Manuel 
Pellegrini, eftir leikinn en hann 
gerði liðið að meisturum á sínu 
fyrsta ári með liðið.

„Þegar upp er staðið þá erum við 
að uppskera allt sem við  gerðum 
í vetur. Við höfum lagt mikið á 
okkur og gengið í gegnum mikið. 
Það er frábært að hljóta  þennan 
titil og ég tel okkur eiga það 
 skilið.“

Það gekk brösuglega framan af 
hjá City en þegar liðið fór í gang 
var það ekki stöðvað.

„Þetta var mjög sérstakt tímabil 
fyrir okkur. Við stokkuðum spilin 
eftir að hafa aðeins fengið eitt stig 
í fyrstu sex útileikjunum okkar. Þá 
sagði ég strákunum að við  þyrftum 
að gera ákveðnar breytingar. Þeir 
trúðu á það sem ég hafði fram að 
færa og ekkert lið fékk fleiri stig 

á útivelli eftir þetta. Það skipti 
 sköpum að þeir tryðu á mig og það 
sem ég hafði fram að færa.“

Liverpool stimplaði sig aftur inn 
í hóp bestu liða Englands í vetur og 
árangur liðsins frábær. Hann er þó 
súrsætur í ljósi þeirrar stöðu sem 
liðið var komið í.

„Þetta hefur verið ótrúlegt 
tímabil. Að vinna tólf af fjórtán 
 leikjum þessa árs er ótrúlegt afrek 
hjá strákunum,“ sagði Brendan 
Rodgers, stjóri Liverpool, en hann 
er búinn að koma liðinu í Meistara-
deildina á nýjan leik.

„Við erum með ungt lið og okkur 

hefur tekist að fá stuðningsmenn-
ina til þess að trúa á liðið. Það 
er okkar hlutverk. Við munum 
styrkja okkur í sumar og verðum 
klárir í baráttuna næsta vetur. Nú 
trúum við því að við getum farið 
alla leið.“ 

 henry@frettabladid.is

Man. City gerði engin mistök
24 ára bið Liverpool eft ir Englandsmeistaratitlinum lauk ekki í gær. Liverpool kláraði sinn leik en þurft i að 
treysta á tap hjá Man. City en það var aldrei í kortunum. Leikmenn City öruggir og fögnuðu titlinum.

MEISTARAR  Vincent Kompany, fyrirliði Man. City, lyftir hér bikarnum eftirsótta. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

EITT SKREF ENN  Stjarnan getur tryggt 
sér titilinn í næsta leik. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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ÚRSLIT
CARDIFF CITY - CHELSEA 1-2
1-0 Craig Bellamy (14.), 1-1 Andre Schürrle (71.), 
1-2 Fernando Torres (74.).

FULHAM - CRYSTAL PALACE 2-2
0-1 Dwight Gayle (27.), 1-1 Cauley Woodrow 
(61.), 1-2 Dwight Gayle (83.), 2-2 David (90.+4).

HULL CITY - EVERTON 0-2
0-1 James McCarthy (8.), 0-2 R. Lukaku (45.).

LIVERPOOL - NEWCASTLE 2-1
0-1 Martin Skrtel, sjm (20.), 1-1 Daniel Agger 
(62.), 2-1 Daniel Sturridge (64.)

MAN. CITY - WEST HAM 2-0
1-0 Samir Nasri (38.), 2-0 Vincent Kompany (48.)

NORWICH CITY - ARSENAL 0-2
0-1 Aaron Ramsey (52.), 0-2 Carl Jenkinson (61.)

SOUTHAMPTON - MAN. UTD 1-1
1-0 Rickie Lambert (28.), 1-1 Juan Mata (53.)

SUNDERLAND - SWANSEA 1-3
0-1 Nathan Dyer (6.), 0-2 Marvin Emnes (14.), 
1-2 Fabio Borini (50.), 1-3 Wilfried Bony (54.)

TOTTENHAM - ASTON VILLA 3-0
1-0 Paulinho (13.), 2-0 Baker (34.), 3-0 Adeb (37.)

WBA - STOKE CITY 1-2
0-1 Gareth McAuley (22.), 1-1 Stephane Ses-
segnon (55.), 1-2 Charlie Adam (87.).

LOKASTAÐAN
Manchester City 38 27 5 6 102-37 86
Liverpool 38 26 6 6 101-50 84
Chelsea 38 25 7 6 71-27 82
Arsenal 38 24 7 7 68-41 79
Everton 38 21 9 8 61-39 72
Tottenham 38 21 6 11 55-51 69
Man. United 38 19 7 12 64-43 64
Southampton 38 15 11 12 54-46 56
Stoke City 38 13 11 14 45-52 50
Newcastle 38 15 4 19 43-59 49
Crystal Palace 38 13 6 19 33-48 45
Swansea City 38 11 9 18 54-54 42
West Ham 38 11 7 20 40-51 40
Sunderland 38 10 8 20 41-60 38
Aston Villa 38 10 8 20 39-61 38
Hull City 38 10 7 21 38-53 37
West Brom 38 7 15 16 43-59 36
Norwich 38 8 9 21 28-62 33
Fulham 38 9 5 24 40-85 32
Cardiff 38 7 9 22 32-74 30

Mörkin:  0-1 Kolbeinn Kárason (78.), 1-1 Einar 
Karl Ingvarsson (84.)

FJÖLNIR (4-3-3): Þórður Ingason 7 - Gunnar 
Valur Gunnarsson 6 (71., Einar Karl Ingvarsson -), 
Atli Már Þorbergsson 6, Bergsveinn Ólafsson 7, 
Guðmundur Þór Júlíusson 6 - Illugi Gunnarsson 
6, Gunnar Már Guðmundsson 5, Guðmundur Karl 
Guðmundsson 6 - Ragnar Leósson 3 (81., Guð-
mundur Böðvar Guðjónsson -), Aron Sigurðarson 
7* (64., Christopher Tsonis 6), Þórir Guðjónsson 6.

VALUR (4-3-3): Fjalar Þorgeirsson 7 - James Hurst 
6, Magnús Már Lúðvíksson 6, Mads Nielsen 6, 
Bjarni Ólafur Eiríksson 6 - Haukur Páll Sigurðsson 
6 (24., Kristinn Ingi Halldórsson 4), Halldór 
Hermann Jónsson 4, Kristinn Freyr Sigurðsson 
6 - Lucas Ohlander 4 (75., Kolbeinn Kárason 
-), Sigurður Egill Lárusson 5 (86., Arnar Sveinn 
Geirsson -), Indriði Áki Þorláksson 5.

Skot (á mark): 12-8 (4-5) Horn: 3-7

Varin skot: Þórður 4 - Fjalar 3

1-1
Fjölnisvöllur 
Áhorf.: 736

 Valdimar 
Pálsson (6)

ÚRSLIT
OLÍS-DEILD KVENNA

STJARNAN - VALUR 26-23
Stjarnan-kvenna - Mörk (skot): Jóna Margrét 
Ragnarsdóttir 10/3 (14/4), Helena Rut Örvarsdóttir 
6 (8), Sandra Sif Sigurjónsdóttir 2 (2), Þórhildur 
Gunnarsdóttir 2 (3), Hildur Harðardóttir 2 (3), 
Nataly Sæunn Valencia 2 (4), Esther Viktoría 
Ragnarsdóttir 2 (8), Sólveig Lára Kjærnested (2), 

Varin skot: Florentina Stanciu 23/1 (46/7, 50%), 

Hraðaupphlaup: 2 ( Þórhildur 2 ) 

Fiskuð víti: 4 ( Jóna, Hildur, Esther, Sólveig)

Valur-kvenna - Mörk (skot): Kristín Guðmunds-
dóttir 10/4 (16/5), Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 
5/2 (7/2), Morgan Þorkelsdóttir 3 (3), Sigurlaug 
Rúnarsdóttir 2 (2), Karólína Lárudóttir 2 (5), 
Bryndís Elín Wöhler 1 (3). 

Varin skot: Berglind Íris Hansdóttir 14 (39/2, 
36%), Sigríður Arnfjörð Ólafsdóttir (1/1, 0%), 

Hraðaupphlaup: 2 ( Morgan, Karólína ) 

Fiskuð víti: 7 (Kristín, Anna 2, Morgan 2, Bryndís, 
Rebekka Rut )

Staðan í einvíginu er 2-1 fyrir Stjörnuna.

OLÍS-DEILD KARLA

HAUKAR - ÍBV 26-19
Haukar - Mörk (skot): Einar Pétur Pétursson 5 (6), 
Sigurbergur Sveinsson 5/4 (7/4), Brynjólfur Snær 
Brynjólfsson 3 (5), Árni Steinn Steinþórsson 3 (7), 
Tjörvi Þorgeirsson 3 (8), Jón Þorbjörn Jóhannsson 
2 (2), Elías Már Halldórsson 2 (4), Einar Ólafur 
Vilmundarson 1 (1), Þröstur Þráinsson 1 (1), 
Jónatan Ingi Jónsson 1 (2).

Varin skot: Giedrius Morkunas 25/2 (44/5, 57%)

ÍBV - Mörk (skot): Agnar Smári Jónsson 4 (9), 
Theodór Sigurbjörnsson 4/3 (9/5), Einar Gauti 
Ólafsson 2 (3), Grétar Þór Eyþórsson 2 (6/1), 
Róbert Aron Hostert 2 (8), Andri Heimir Frið-
riksson 1 (1), Magnús Stefánsson 1 (1), Svavar 
Grétarsson 1 (1), Hallgrímur Júlíusson 1 (2), Guðni 
Ingvarsson 1 (5)

Varin skot: Kolbeinn Aron Ingibjargarson 10 
(26/2, 38%), Henrik Vikan Eidsvag 1 (11/2, 9%), 

Staðan í einvíginu er 2-1 fyrir Hauka.

Mikið úrval af stuðningshlífum frá Sporlastic.  
Vandaðar vörur á góðu verði.  

Sporlastic vörurnar fást einnig í Lyfju Lágmúla, Reykjavíkurapóteki  
og Apóteki Vesturlands, Akranesi. F
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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

House of Cards
RÚV KL. 20.55 Lokaþáttur þessarar vin-
sælu þáttaraðar um klækjastjórnmál og 
pólitískan refskap. Meðal leikenda eru 
Kevin Spacey, Michael Gill, Robin Wright 
og Sakina Jaff rey. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi  ungra barna.

The Tonight Show 
SKJÁREINN KL. 22.50 Spjallþáttasnill-
ingurinn Jimmy Fallon hefur tekið við 
kefl inu af Jay Leno og stýrir nú hinum 
geysivinsælu Tonight Show sem hafa 
slegið öll áhorfsmet. X-Men-leikarinn 
James McAvoy lítur við hjá Jimmy Fallon 
í kvöld ásamt sjónvarpsleikkonunni Amy 
Schumer. 

Taken 2
STÖÐ 2 BÍÓ KL. 01.15 Spennumynd 
frá 2012 með Liam Neeson í aðal-
hlutverki. Bryan Mills er fyrrverandi 
leyniþjónustumaður sem frelsaði dóttur 
sína úr klóm mannræningja. Nú hyggur 
faðir eins mannræningjans á hefndir og 
leggur allt undir til að handsama Mills 
og fj ölskyldu hans.

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Eldhús meistaranna 
21.00 Landsmót hestamanna 21.30 Stormað 
um Hafnarfjörð

11.50 The Magic of Bell Isle 
13.40 Solitary Man 
15.10 The Vow 
16.55 The Magic of Bell Isle 
18.45 Solitary Man 
20.15 The Vow 
22.00 Hitchcock 
23.40 Trainspotting 
01.15 Taken 2 
02.50 Hitchcock

07.00 LA Clippers - Oklahoma
10.00 Reykjavíkurmótið í hestaí-
þróttum 
11.35 Brooklyn - Miami
13.25 Meistarad. Evrópu–  frétta-
þáttur 
13.55 Elche - Barcelona
15.35 Atletico Madrid - Malaga
17.15 Spænsku mörkin 2013/14 
17.45 Fram - Þór
20.00 KR - FH Bein útsending.
22.30 Pepsímörkin 2014 
00.35 KR - FH
02.25 Pepsímörkin 2014 

07.00 Derby - Brighton
10.20 WBA - Stoke
12.00 Southampton - Man. Utd.
13.40 Hull - Everton
15.20 Norwich - Arsenal
17.00 Man. City - West Ham
18.40 QPR - Wigan Bein útsending.
20.45 Liverpool - Newcastle
22.25 Cardiff - Chelsea
00.05 QPR - Wigan

08.00 PGA Tour 2014 ( 4:4) 14.30 Golfing 
World 2014 ( 75:240) 15.20 PGA Tour 2014 
- Highlights ( 17:39) 16.15 2013 Players 
Championship Official 17.05 Golfing World 
2014 ( 76:240) 17.55 PGA Tour 2014 ( 1:4) 

06.00 Motors TV 12.00 Bayern Munchen - 
VfB Stuttgart 14.00 Motors TV 18.00 Bayern 
Munchen - VfB Stuttgart 20.00 Motors TV

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
08.00 Malcolm in the Middle (15:22)
08.25 One Born Every Minute (6:8)
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (153:175)
10.15 Smash (10:15)
10.55 Perfect Couples (7:13)
11.45 Falcon Crest (15:28)
12.35 Nágrannar 
13.00 The X-Factor US (17:26)
14.25 ET Weekend (34:52)
15.10 Ofurhetjusérsveitin 
15.40 Villingarnir 
16.05 Frasier (7:24)
16.30 Mike & Molly (5:23)
16.50 How I Met Your Mother (7:24)
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar 
17.55 Simpson-fjölskyldan (19:22)
18.23 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag 
19.11 Veður 
19.20 Stóru málin 
19.50 The Goldbergs (3:23)  
20.15 Höfðingjar heim að sækja 
20.35 Suits (14:16)
21.20 Game Of Thrones (6:10)
22.15 The Americans (10:13)
23.05 Vice (4:12)
23.35 The Big Bang Theory (22:24)
23.55 The Mentalist (19:22)
00.40 The Smoke (5:8)
01.25 Veep (1:10)
01.50 Boss (7:10)
02.50 American Horror Story (5:12)
03.30 Eastwick (11:13)
04.10 Hellcats (21:22)
04.50 Mike & Molly (5:23)
05.10 How I Met Your Mother (7:24)
05.35 Fréttir og Ísland í dag 

16.45 Herstöðvarlíf (12:23)
17.30 Kóalabræður (12:13)
17.39 Grettir (29:46)
17.52 Engilbert ræður (62:78)
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Ferðastiklur (5:8)
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.00 Leikið á bragðlaukana (The 
Truth about Taste)  Vönduð heimildar-
mynd frá BBC um bragðskynið og skýr-
ingar þess af hverju okkur finnst ákveð-
inn matur góður og annar ekki,  auk 
þess sem rætt er við fólk sem þjálfar sig 
í smökkun matar.
20.55 Spilaborg (13:13)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Sinfóníutónleikar–  Í fjar-
lægum heimi (2:2)
23.20 Skylduverk (2:5)
00.20 Kastljós
00.40 Fréttir
00.50 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
(6:16)
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.00 Last Chance to Live (2:6)
17.00 Judging Amy (15:23)
17.45 Dr. Phil
18.25 Top Gear Best of (3:4)
19.15 Rules of Engagement (7:26)
19.40 Everybody Loves Raymond
20.05 Trophy Wife (18:22)
20.30 Top Chef (7:15)  Það er komið að 
sjöundu seríunni í þessum stórskemmti-
lega bandaríska raunveruleikaþætti. Þau 
Tom Colicchio og Padma Lakshmi fá til 
sín sautján efnilega matreiðslumenn 
sem þurfa að sanna hæfni sína og getu í 
eldhúsinu. 
21.15 Hawaii Five-0 (20:22)
22.00 CSI (18:22)
22.50 The Tonight Show
23.35 Law & Order (13:22)
00.20 Agents of S.H.I.E.L.D. (4:22)
01.05 Hawaii Five-0 (20:22)
01.50 The Tonight Show
02.35 Pepsi MAX tónlist

17.55 Strákarnir 
18.25 Friends (11:24)
18.50 Seinfeld (13:24)
19.15 Modern Family (16:24)
19.40 Two and a Half Men (2:24)
20.05 Sjálfstætt fólk 
20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel (1:12)
21.00 The Killing (3:13)  Spennandi og 
dularfullur sakamálaþáttur um rannsókn 
lögreglu á morði á ungri stúlku. 
21.45 Sisters (6:7)
22.30 The Newsroom (2:10)
23.25 Anna Pihl (8:10)
00.10 Lærkevej (6:10)
00.50 Sjálfstætt fólk 
01.15 Eldsnöggt með Jóa Fel (1:12)
01.40 The Killing (3:13)
02.25 Sisters (6:7)
03.10 The Newsroom (2:10)
04.05 Tónlistarmyndb. frá Popptíví 

17.20 Grand Designs (2:12)
18.10 Hart Of Dixie (12:22)
18.50 Amazing Race (11:12)
19.35 Bleep My Dad Says (4:18)
20.00 Lying Game (9:10)
20.45 Glee 5 (15:20)
21.30 The Vampire Diaries (14:22) 
 Þriðja þáttaröðin um unglingsstúlku sem 
fellur fyrir strák sem er í raun vampíra 
og hefur lifað í meira en 160 ár. 
22.10 Pretty Little Liars (11:25)
23.00 Nikita (12:22)
23.40 Southland (7:10)
00.25 Amazing Race (11:12)
01.10 Bleep My Dad Says (4:18)
01.30 Lying Game (9:10)
02.15 Glee 5 (15:20)
03.00 The Vampire Diaries (14:22)
03.40 Tónlistarmyndb. frá Popptíví 

07.00 Lukku láki 07.25 Skógardýrið Húgó 
07.47 Hello Kitty 07.55 Rasmus Klumpur 08.00 
Brunabílarnir 08.23 Latibær 08.47 Skoppa og 
Skrítla enn út um hvippinn og hvappinn 09.00 
Dóra könnuður 09.24 Mörgæsirnar 09.45 Doddi 
litli 09.55 Leyndarmál vísindanna 10.00 Áfram 
Diego, áfram! 10.24 Svampur Sveins 10.45 Hvellur 
keppnisbíll 10.55 UKI 11.00 Lukku láki 11.22 
Skógardýrið Húgó 11.44 Hello Kitty 11.56 Rasmus 
Klumpur 12.00 Brunabílarnir 12.23 Latibær 12.47 
Skoppa og Skrítla enn út um hvippinn og hvappinn 
13.00 Dóra könnuður 13.24 Mörgæsirnar 13.45 
Doddi litli 13.55 Leyndarmál vísindanna 14.00 
Áfram Diego, áfram! 14.24 Svampur Sveins 14.45 
Hvellur keppnisbíll 14.55 UKI 15.00 Lukku láki 
15.22 Skógardýrið Húgó 15.44 Hello Kitty 15.56 
Rasmus Klumpur og félagar 16.00 Brunabílarnir 
16.23 Latibær 16.47 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 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 Sveins 
18.45 Hvellur keppnisbíll 18.55 UKI 19.00 Algjör 
Sveppi og leitin að Villa 20.20 Sögur fyrir svefninn 

DAGSKRÁ
12. maí 2014  MÁNUDAGUR

Í KVÖLD

Stöð 2 kl. 20.15 
Höfðingjar heim að sækja 
Vandaðir þættir með Evu Laufeyju 
Kjaran sem heimsækir þjóðþekkta 
Íslendinga. Viðmælendurnir eru 
sannkallaðir sælkerar og eru fl estir 
þekktir fyrir eitthvað allt annað 
en að vera í eldhúsinu. Þeim 
líður engu að síður dásamlega 
heima í eldhúsinu að undir-
búa gómsætar kræsingar 
handa fj ölskyldu og vinum. 

Bylgjan kl. 06.50
Í bítið
Heimir, Gulli Helga og Hulda byrja 
daginn með hlustendum Bylgjunnar 
með því að 
spila hress-
andi tónlist 
og fara yfi r 
málefni 
líðandi 
stundar.
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UPPÁHALDS- 
TEIKNI MYNDAPERSÓNAN

„Ég verð að segja Tasmaníudjöfull-
inn eða Tási vegna þess hversu líkir 
við erum í fasi og útliti, sérstaklega 
um helgar.“
Þórður Gunnar Þorvaldsson tónlistarmaður.

„Þetta er mjög góð hugmynd að 
maður geti valið það sem maður 
hefur áhuga á að starfa við í fram-
tíðinni“, segir Daníel Gunnarsson, 
nemandi í Háaleitisskóla Álfta-
mýri, en hann lauk nýverið við for-
vitnilega starfsfræðslu á vegum 
skólans, þegar hann fékk að fylgj-
ast með störfum tónlistarmanna. 
Hann heimsótti Eyþór Inga og 
Atómskáldin á dögunum.

Daníel spilar á gítar og hefur mik-
inn áhuga á tónlist og starfsfræðsl-

an því kærkomin. „Ég lærði mikið 
um starf tónlistarmanna og einnig 
mikið um hvernig hljóðver virka,“ 
bætir Daníel við. 

Fanný Gunnarsdóttir, náms- 
og starfsráðgjafi skólans, leggur 
mikla áherslu á að koma nemend-
um sínum í starfsfræðslu þangað 
sem þau vilja helst komast. „Ég 
reddaði öllu sem  krakkarnir báðu 
um. Þau vildu kynna sér störf tón-
listarmanna, fyrirsætna, flug-
manna, störf landhelgisgæslunnar 

og fjölda annarra starfa,“ útskýrir 
Fanný. 

Hún segir þó að nemendafjöldi 
hafi þau áhrif að hægt sé að verða 
við bón krakkanna. „Það eru um 
35 til 40  krakkar í tíunda bekk hjá 
okkur en ef ég ætti að skipuleggja 
fyrir stærri skóla þá gerði ég ekkert 
annað hálft árið,“ segir Fanný.

Daníel var hæstánægður með 
samveruna með tónlistarmönnun-
um og stefnir ótrauður á að starfa 
sem tónlistarmaður.  - glp

Kynnti sér starf tónlistarmannsins
Daníel Gunnarsson fór í starfsfræðslu til hljómsveitar og fékk að kynnast því 
hvernig tónlistarmenn vinna. Hann langar að starfa við tónlist í framtíðinni.

SÆLL OG SÁTTUR  Daníel Gunnars-
son fór í nýstárlega starfsfræðslu á 
 dögunum. FRÉTTABLAÐIÐ/GUNNAR LEÓ

„Við pabbi keyptum okkur saman 
Canon 60D-myndavél og ég byrj-
aði fyrst á því að mynda. Síðan 
kviknaði áhugi hjá mér fyrir 
kvikmyndagerð. Ég er búinn að 
æfa mig mikið og hef mjög gott 
auga fyrir þessu,“ segir hinn 17 
ára Davíð Goði Þorvarðarson 
sem stundar nám í Verslunarskól-
anum. Hann setti nýverið mynd-
band inn á Youtube þar sem hann 
sýnir hæfileika sína, bæði í kvik-
myndatöku og klippingu.

„Þetta sýnir örlítið minn stíl 
en myndbandið getur táknað 
hvað sem er fyrir hvern og einn. 
Það getur táknað lífið,  dauðann 
og alla þá hringrás,“ segir Davíð 
Goði. 

„Síðasta sumar var ég að vinna 
sem aðstoðarmaður á setti við bíó-
myndina Harry og Heimi því ég 
vildi ólmur öðlast meiri reynslu 
í bransanum. Einhvers staðar 

 verður maður að byrja,“ bætir 
hann við. Eftir að hafa verið 
aðstoðarmaður á setti, borið 
fram kaffi, fært til muni og sett 
leikmuni í kassa ákvað hann að 
stofna sitt eigið fyrirtæki ásamt 
vini sínum sem þeir kalla Dead-
flowers Studio. Þá er hægt að bóka 
þá félaga í tökur í brúðkaup, gæsa- 
og steggja partí eða önnur verkefni 
sem mikilvægt er að eiga til minn-
ingar. Þrátt fyrir ungan aldur 
stefnir Davíð Goði hátt og hyggst 
fara í kvikmyndanám erlendis 
eftir Verslunarskólann.  - mm

Vildi ólmur öðlast meiri reynslu
Davíð Goði Þorvarðarson er ungur og efnilegur kvikmyndagerðamaður.

ÁHUGASAMUR  Davíð Goði vill læra 
meira. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Það voru ekki til neinir skólar eða 
kennarar þegar ég var að byrja, 
allir sem voru að dansa voru í 
raun bara að kenna hver öðrum,“ 
segir götudansarinn Natasha 
Monay Royal en hún hefur verið að 
dansa síðan hún var tíu ára gömul. 
„Við flökkuðum á milli hverfanna 
í New York að dansa við hipphopp 
og búa til okkar eigin spor og kenna 
þau síðan,“ segir Natasha sem 
bætir því við að hún hafi lært mikið 
af stóra bróður sínum sem dansaði 
götudans ásamt svonefndu „crewi“. 

„Hann varð oft mjög pirraður að 
litla systir hans væri að elta hann 
og fylgjast með,“ segir Natasha og 
hlær. „Þeir æfðu sig alltaf í tómu 
húsi sem var verið að byggja, settu 
bara pappakassa á gólfið og döns-
uðu á því,“ segir dansarinn sem 
ákvað einn daginn að hlaupa inn á 
æfinguna og sýna þeim hvað hún 
gat. „Ég var svo ung þá, þeim brá 
því þeir höfðu ekki hugmynd um 
að ég hafði verið að æfa,“ segir 
dansarinn en í kjölfarið var henni 
hleypt inn í „crewið“. 

Natasha hefur búið á Íslandi í tæp 

fimmtán ár en hún segir að þetta 
hafi allt byrjað þegar hún var stödd í 
partíi í Kolaportinu í kringum 1998. 
„Þeir tæmdu Kolaportið því það var 
einhver stór hipphopp plötu snúður að 
spila um  kvöldið. Síðan fannst mér 
tónlistin svo góð að ég einhvern veg-
inn missti mig í dansinum,“ segir 
Natasha og hlær en stuttu eftir að 
hún hóf að rifja upp gamla takta 
frá götunum í New York þá tók hún 
eftir því að allir aðrir voru hættir að 
dansa og voru bara að horfa á hana. 
„Þau héldu örugglega að ég væri ein-
hver brjálæðingur, ég var farin að 
snúa mér á hausnum og allt,“ segir 
götudansarinn en eftir at vikið kom 
maður til hennar og bauð henni starf 
sem danskennari við dansskólann 
sinn. 

„Það var algjörlega engin menn-
ing í götudansinum áður en ég byrj-
aði að kenna hérna. Mér fannst það 
mjög skrítið fyrst en ég byrjaði 
með átta nemendur og síðan stækk-
aði hópurinn alltaf jafnt og þétt. 
Þetta voru mest krakkar, ég kenndi 
Brynju Péturs frá því að hún var 
mjög ung, hún var mjög áhugasöm 

um götudans. Ég er farin að lenda 
mjög oft í því þegar ég er á gangi 
niðri í bæ að ég er stoppuð af ein-
hverjum stelpum eða strákum sem 
segja mér að ég hafi kennt þeim 
götudans einhvern tíma,“ segir hún 
og viðurkennir að sér þyki mjög 
vænt um það. 

„Það er mjög mikilvægt fyrir 
mér að fólk sem hefur áhuga á að 
læra götudans læri hann af alvöru. 
Það eru svo margir dansskólar að 
auglýsa að þeir kenni götudans en 
það er síðan ekkert eins og hann 
á að vera,“ segir Natasha sem 
 kennir í Kramhúsinu. „Ísland hefur 
gríðar lega marga góða hipphopp og 
house-plötusnúða, en Íslendingar 
verða að læra að dansa við tónlist-
ina, ekki bara að standa og hlusta!“

Götudansinn er í blóðinu
Natasha Monay Royal hefur verið að kenna götudans á Íslandi síðan um 
aldamótin en hún segir þetta allt hafa byrjað í partíi í Kolaportinu.

KENNIR AF ALVÖRU 
  Natasha Monay Royal 
lærði sín fyrstu götu-
dansspor á götunum í 
New York.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

 Það eru svo margir 
dansskólar að auglýsa að 

þeir kenni götudans en 
það er síðan ekkert eins 

og hann á að vera.

➜ Davíð setti nýverið mynd-
band inn á Youtube þar sem 

hann sýnir hæfileika sína, 
bæði í kvikmyndatöku og 

klippingu.
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HLUSTAÐU 
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

ÞORGEIR, KRISTÓFER OG BRAGI 
OG MÁLEFNI LÍÐANDI STUNDAR

REYKJAVÍK 
SÍÐDEGIS 
ER Í LOFTINU

MILLI KL. 16:00 - 18:30VIRKA DAGA



Ezzy
Nettur og góður hægindastóll með háu 
baki og stillanlegum hnakkapúða.  
Raf- eða handstýrður í mörgum litum, 
alklæddur leðri eða tauáklæði.

Gary
Einstaklega þægilegur hægindastóll. Sérstök 
mjóbaksbólstrun gerir þennan stól mjög þægilegan. 
Fáanlegur raf- eða handstýrður. Margir litir í boði, 
alklæddur leðri eða í tauáklæði.

Mobius
Í senn nettur og þægilegur hægindastóll. 
Klassísk en nútímaleg hönnun með 
þægindin í huga. Alklæddur leðri, 
fáanlegur í fjölmörgum litum.

Tracy Lyftistóll
Fallegur og einfaldur í notkun fyrir þá sem 
að eiga erfitt með að standa upp úr stólum.  
Til bæði í tauáklæði og alklæddur leðri 
í nokkrum litum.

Demetra svefnsófi
Glæsilegur og vandaður svenfsófi frá Ítalíu. Hægt 
að fá í mörgum útfærslum og litum m.a sem tungusófi.

Yuni
Fallegur horn og tungusófi. Fæst hægri eða vinstra 
horn, alklæddur leðri í mörgum litum eða tauáklæði.  
Nokkrar stærðarútfærslur í boði. Hvíldarstóll í enda.

Espace
Smekklegur og nettur sófi sem frábært er 
að sitja í. Nokkrar stærðir í boði. Alklæddur 
leðri eða tauáklæði. Mikið litaúrval.

Dawn tungusófi
Flottur og vandaður tungusófi, alklæddur 
þykku nautaleðri. Hægri eða vinstri tunga.

Italiano 
Flottur og mjög þæginlegur sófi. 
Fáanlegur í nokkrum litum í leðri og áklæði.

Rinoa tungusófi
Alklæddur leðri en einnig til með áklæði. Margar 
útfærslur og úrval lita. Hægri eða vinstri tungusófi

Walton Tungusófi
Tungusófi með hvíldarstól í enda. Til hægri 
eða vinstri tunga í fjölmörgum litum, hvort 
sem tauáklæði eða alklæddur leðri.

Gary
Vinsæll sófi með stuðninginn á réttum stöðum. 
Hvíldarstólar í endum, raf- eða handstýrðir.  
Alklæddur leðri eða tauáklæði í mörgum litum.

Massa
Stílhreinn og flottur hvíldarsófi með háu baki. 
Raf- eða handstýrðir hvíldarstólar í endum. 
Til í mörgum litum alklæddur leðri eða tauáklæði.

Tracy LyftistóllT L fti tóll
Fallegur og einfaldur í notkun fyrir þá sem
að eiga erfitt með að standa upp úr stólum. 
Til bæði í tauáklæði og alklæddur leðri
í nokkrum litum.

a svefnsófi
og vandaður svenfsófi frá Ítalíu. Hægt og vandaður svenfsófi frá Ítalíu Hægt

gum útfærslum og litum m.a sem tungusófi.

og flottur hvíldarsófi með háu baki.
andstýrðir hvíldarstólar í endum.d tý ði h íld tól í d
m litum alklæddur leðri eða tauáklæði.
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Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...
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Blaðberinn 
bíður þín

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla og 
Vesturbergi
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DR. MICHAEL BREUS PhD
- OFT KALLAÐUR DR. SVEFN

2014 LÍNAN
ER KOMIN!
- ÞAÐ ALLRA NÝJASTA Í HEILSURÚMUM

THE Dr. BREUS BED
- EINU RÚMIN SEM ERU HÖNNUÐ AF SVEFNLÆKNI

Þinn svefn - Þín heilsa - Þitt líf

CONTINUITY

Dr. Michael J. Breus er sálfræðingur sem hefur sérhæft sig í svefni. Hann er með 
diplóma frá The American Board of Sleep Medicine og Fellow of The American Academy 
of Sleep Medicine. Hann sérhæfir sig í svefnröskunum. Hann er einn af einungis 163 
einstaklingum í heiminum með þessa menntun.

Dr. Breus er höfundur bókanna The Sleep Doctor‘s Diet Plan: Lose Weight Through Better 
Sleep og GOOD NIGHT: The Sleep Doctor‘s 4 week Program to Better Sleep and Better 
Health hefur fengið stórglæsislega dóma og heldur áfram að breyta lífi lesenda til hins 
betra. Sú bók er á lista yfir 100 mest seldu bækur á Amazon.

Dr. Breus er hönnuður og framleiðandi The Dr. Breus Bed, en það eru fyrstu og einu rúmin 
sem hönnuð eru af svefnlækni. Hann hannar og framleiðir rúm í samstarfi við King Koil.

Fáðu meiri upplýsingar um  Dr. Breus og rúmin hans á www.rekkjan.is

NÚ MEÐ 20% KYNNINGARAFSLÆTTI

Verð áður 297.400 kr.   VERÐ NÚ 237.920 kr.

Rúmin frá Dr. Breus eru hönnuð eftir fjórum grundvallarreglum:

1. Stöðugt og rétt hitastig

Dýnurnar innihalda einstakt efni sem kallað er Tempsense. Efnið er einungis að finna í rúmum 
frá The Dr. Breus Bed línunni. Efnið viðheldur jöfnum hita í efsta lagi dýnunnar alla nóttina.

2. Þrýstijöfnun 

Með því að finna enga álagspunkta er auðveldara fyrir fólk að ná djúpsvefni, blóðflæði 
um líkamann er eðlilegt og fólk hættir að rjúfa svefn og vakna á nóttunni.

3. Fullkomin slökun 

Mikilvægt er að dýnan sé svæðaskipt þannig að hún gefur eftir á réttum stöðum. 
Þannig liggur fólk beint í rúminu og vöðvar fá fullkomna slökun.

4. Engin hreyfing í dýnunni 

Margir glíma við það vandamál að maki er að bylta sér í rúminu með þeim afleiðingum að fólk 
rýfur svefn og vaknar. The Dr. Breus Bed eru hönnuð þannig að þótt að einhver sé að bylta sér 
í rúminu, eða setjast á það þá finnst lítil sem engin hreyfing á öðrum svæðum dýnunar.

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  
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Sannspá í Eurovision
Leik- og söngkonan Selma Björnsdótt-
ir birti spá sína yfir hvaða lönd myndu 
hreppa fyrstu fimm sætin í Eurovision 
áður en kosningu var lokið. Selma 
tippaði á að Austurríki myndi fara með 
sigur af hólmi og var Selma þar aldeilis 
sannspá því austurríska draggdrottn-
ingin Conchita Wurst bar sigur úr 
býtum með 290 stig. Selma spáði 
Svíþjóð 2. sæti, Armeníu því þriðja og 
setti Ungverjaland í fjórða og Holland 
í 5. sæti. Þótt Selma hafi ekki náð að 
tippa á rétt sæti voru þetta vissulega 
hinar fjórar þjóðirnar sem skipuðu 

topp fimm sætin. Selma 
er ekki ókunn keppninni 

og hefur tvisvar farið út 
fyrir Íslands hönd, árin 

1999 og 2005, en 
árið 1999 náði hún 
næstum því að sigra 
með lagið All out of 
luck eins og flestir 
muna.  - lkg

Fékk nokkrar vinabeiðnir
Hraðfréttamaðurinn Benedikt Vals-
son kynnti stig íslensku þjóðarinnar 
í Eurovision á laugardagskvöldið. Sló 
hann á létta strengi og þótti standa 
sig með prýði í beinni útsendingu 
fyrir framan milljónir Evrópubúa. 
Bauð Benedikt gott kvöld á íslensku, 
dönsku, frönsku, spænsku og ensku 
og bætti við að hann væri í fáránlegu 
stuði. „Ég hugsaði það hálftíma fyrir 
útsendingu að það væri gaman að 
skella í nokkur tungumál. Ég var búinn 
að ákveða að tala spænsku fyrir systur 
mína sem býr úti. En þetta var frekar 
spontant,“ segir Benedikt. Hann segir 
viðtökurnar hafa verið góðar. „Ég fékk 
sms frá góðum vinum sem skiptir 
mestu máli. Síðan fékk ég nokkrar 
vinabeiðnir á Facebook og gott ef ég 
fékk ekki tvö til þrjú „poke“,“ bætir 
Benedikt við. Hann fór strax í Euro-
vision-partí eftir útsendinguna en gær-
dagurinn fór í lærdóm 
hjá spéfuglinum þar 
sem hann þarf að skila 
ritgerð í fjölmiðlafræði 
í dag en hann stundar 
nám í stjórnmála- og 
fjölmiðlafræði við 
Háskóla Íslands.  
 - lkg
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