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D esloratadine ratiopharm er ofnæmislyf sem 
veldur ekki syfju. Það hjálpar við að hafa hemil 
á ofnæmisviðbrögðum og einkennum þeirra 

með því að hindra verkun ofnæmisvakans histamíns. 
Desloratadine ratiopharm er fljótt að virka og verkun 
þess varir allan sólarhringinn, svo eingöngu er þörf á 
að taka það einu sinni á dag.Lyf sem innihalda virka efnið deslóratadín, eins og 
Desloratadine ratiopharm, hafa eingöngu verið fáanleg 
gegn lyfseðli hingað til. Mismunandi er á milli einstak-
linga hvaða ofnæmislyf hentar hverjum og  því geta 
einstaklingar þurft að prófa sig áfram með hvað hentar 
þeim. Desloratadine ratiopharm er nú nýr valkostur í 
lausasölu fyrir fólk sem hingað til hefur þurft að 
fá lyfið ávísað af lækni.Eins og nafnið gefur til kynna er virka 
efnið deslóratadín talsvert skylt efninu lóratadíni (innihaldsefni í meðal annars Loratadin LYFIS), en lóratadín er óvirkt efni sem umbreytist í líkamanum í virka efnið deslóratadín. Með deslóratadíni er búið að taka út umbreytingarskrefið úr óvirku efni í virka efnið. Desloratadine 

ratiopharm-munndreifitöflur leysast hratt 
upp í munni eða maga.Desloratadine ratiopharm er fáanlegt án lyfseðils 
í 10 stk. og 30 stk. pakkningum og er ætlað fullorðnum 
og unglingum eldri en 12 ára. Mikilvægt er að lesa fylgi-
seðil lyfsins fyrir notkun og kynna sér helstu varúða
reglur. Stutta samantekt u l f

NÝTT OFNÆMISLYF Í LAUSASÖLULYFIS KYNNIR  LYFIS heldur áfram að auka úrval lausasölulyfja á Íslandi. Nýj-

asta lyfið í lausasölu er ofnæmislyfið Desloratadine ratiopharm og er það 

eina ofnæmislyfið sinnar tegundar á Íslandi sem selt er án lyfseðils.

VALD ÖRLAGANNAElín Ósk Óskarsdóttir sópransöngkona kemur fram 
á hádegistónleikum Íslensku óperunnar á morgun 

kl. 12.15 ásamt píanóleikaranum Antoníu Hevesi. 
Yfirskrift tónleikanna er Vald örlaganna. Flutt-
ar verða aríur eftir Verdi, Catalani og Puccini. 
Aðgangur að tónleikunum er ókeypis.
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FASTEIGNIR.IS
19. MAÍ 2014

20. TBL.

Fold fasteignasalan Fold 
kynnir: Fallegt sumarhús á 
5.000 fm eignarlandi ásamt 
tveimur geymsluskúrum á lóð 
í Lækjarhvammi í nánd við 
Apavatn.

Gengið er inn í húsið að sunnan-
verðu. Þar er forstofa með fata-
hengi.

Snyrtilegt baðherbergi með 
sturtuklefa. Rúmgott svefnher-
bergi auk svefnlofts, en þaðan er 
ú

Sumarhús stutt frá Apavatni
Elín Viðarsdó r Lögg. fasteignasali 

 Melgerði 39 

Vantar 
eignir á skrá

Opið hús þriðjudaginn 20. maí kl. 17:30-18:00 

39,9m 

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

100% þjónusta = árangur*
Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is  Benedikt

Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

2 SÉRBLÖÐ
Fasteignir | Fólk  

Sími: 512 5000

19. maí 2014
116. tölublað 14. árgangur

Mikill bogfimiáhugi
Börn og unglingar sýna bogfimi 
mikinn áhuga í kjölfar vinsælla 
kvikmynda á borð við The Hunger 
Games og Brave. 2
Undir áhrifum jökuls   Nálægð 
Íslands við Grænlandsjökul mun að 
hluta hlífa Íslandi við hækkun sjávar-
borðs í kjölfar loftslagsbreytinga.  6
Lest á hafnarbakkanum  Stefnt er 
að því að hefja lestarferðir um gömlu 
höfnina í Reykjavík. 8
Óttast aðra flóðbylgju  Mikill við-
búnaður er í Serbíu vegna ótta við 
frekari flóðbylgjur. Vatnsborð árinnar 
Sava gæti farið hækkandi. 10

MENNING Stórsveit 
Reykjavíkur frumflytur tón-
list þriggja meðlima. 19

LÍFIÐ Harmonikkubræður 
tóku upp plötu með lögum 
Nýdönsk. 26

SPORT Hrafnhildur Skúla-
dóttir lauk farsælum ferli 
með Íslandsmeistaratitli. 22

LÉTT OG LAKTÓSAFRÍ

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

FLJÓTLEGT OG ÞÆGILEGT

ht.is

ÞVOTTAVÉLAR

STJÓRNMÁL Ríkisskattstjóri opnaði í 
gær fyrir umsóknir um höfuðstóls-
leiðréttingu verðtryggðra fast-
eignalána. Hægt er að sækja um 
á heimasíðunni leidretting.is en 
umsóknir skulu vera rafrænar og 
berast í gegnum síðuna. Um 5.000 
manns höfðu sótt um lækkunina á 
fyrstu tveimur klukkustundunum 
í gær eftir að síðan var opnuð að 
sögn Tryggva Þórs Herbertssonar, 
verkefnisstjóra skuldaniðurfelling-
aráætlunar ríkisstjórnarinnar.

„Það er óhætt að segja að þetta 
hafi gengið mjög vel, um tíu pró-
sent þeirra sem við bjuggumst við 
að myndu sækja um gerðu það á 
fyrstu tveimur tímunum,“ segir 
Tryggvi.

Umsóknarfrestur er til og með 

1. september 2014 og munu niður-
stöður útreikninga liggja fyrir 
í haust að því tímabili loknu. 
Ekki mun hafa áhrif á meðferð 
og afgreiðslu umsókna hvenær á 
umsóknartímabilinu þær berast.

Á síðunni er aðeins hægt að 
senda inn umsóknir um leiðrétt-
ingu, en ekki er hægt að sjá hversu 
háa niðurfellingu lána umsækj-
endur fá í sinn hlut. Þá hefur ekki 
verið opnað fyrir umsóknir um 
ráðstöfun séreignarsparnaðar.

Skúli Eggert Þórðarson ríkis-
skattstjóri segir að niðurstöð-
urnar verði birtar allar samtímis 
þegar búið verður að reikna þær 
út. „Nú er verið að framleiða hug-
búnaðinn sem reiknar þetta út. Það 
er nokkuð algengur misskilning-

ur að menn haldi að þeir geti séð 
strax hver skuldaleiðréttingin er 
en það fæst ekki séð fyrr en allir 
eru búnir að sækja um.“ Hann veit 
ekki hversu langan tíma það mun 
taka eftir að umsóknarfresturinn 
rennur út.

Skúli gerir ráð fyrir að opnað 
verði fyrir umsóknir um ráðstöf-
un séreignarsparnaðar í kringum 
27. eða 28. maí. „Það er mun flókn-
ara tæknilega séð og mun meiri 
vinna sem þarf frekari prófanir. 
Þá urðu breytingar á frumvarpinu 
sem taka þarf tillit til og við þurf-
um að minnsta kosti tvær helgar 
til að klára það,“ segir Skúli sem 
býst við miklu álagi á heimasíðuna. 
„Það hefur margoft komið fyrir að 
netþjónar hafa ekki staðist álag í 

kringum skattskilin. Það verður að 
koma í ljós hvort þessi síða standist 
það,“ segir Skúli.

Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son forsætisráðherra segir þetta 
mikla gleðistund. „Þetta hafði 
langan aðdraganda og oft og tíðum 
var uppi umræða um að þetta yrði 
ekki hægt og þess vegna þeim mun 
skemmtilegra að sjá þetta gerast.“

Hann hafnar því að farið hafi 
verið of hratt af stað þar sem 
ekki er hægt að sækja um ráð-
stöfun á séreignarsparnaði strax. 
„Við sjáum á viðtökunum fyrstu 
klukkutímana að það hefur verið 
bæði eftirvænting og bið eftir 
þessu þannig að þetta er í rauninni 
allt samkvæmt áætlun,“ segir Sig-
mundur.  - fbj

Leiðréttingar húsnæðislána 
allar reiknaðar út í einu
Opnað var fyrir umsóknir um höfuðstólslækkun húsnæðislána í gær en ekki er hægt að sjá hversu mikil niður-
færsla hvers láns verður. Ekki verður opnað fyrir umsóknir um ráðstöfun séreignarsparnaðar fyrr en í lok maí.

SAMFÉLAGSMÁL Gerður Sigurðar-
dóttir, fyrrum íbúi á Gerðisbraut 10 
í Vestmannaeyjum, kom aftur á sitt 
gamla heimili á dögunum en húsið 
grófst undir ösku í Vestmannaeyja-
gosinu árið 1973.

„Það var tilfinningaþrungin stund 
að koma þangað aftur,“ segir Gerð-
ur en hún og maður hennar urðu að 
yfirgefa húsið, ásamt þremur ungum 
börnum sínum nóttina sem gosið 
varð. 

Þau höfðu sjálf byggt húsið og lagt 
allt sitt sparifé til smíðinnar. Nú er 
búið að grafa húsið aftur upp og 
verður það hluti safnsins Eldheimar 
sem opnað verður á föstudag. 

Þrátt fyrir að húsið hafi orðið 
hrauni að bráð er það enn mjög 
reisulegt. Í því verður ýmiss konar 
starfsemi tengd safninu, þar með 
taldir sýningarsalir fyrir listasýn-
ingar auk fundarsala og sýningar 
um eldgosið í Heimaey. - ih / sjá síðu 4

Vestmannaeyjar eignast brátt langþráð safn um gosið í Heimaey árið 1973:

Kom aftur heim eftir langa bið

GERÐUR SIGURÐARDÓTTIR  Við gamla 
heimili sitt að Gerðisbraut 10.
  MYND/ÓSKAR FRIÐRIKSSON

Bolungarvík 4°  NNA 4
Akureyri 3°  N 7
Egilsstaðir 4°  NNV 8
Kirkjubæjarkl. 10°  NNA 6
Reykjavík 8°  N 8

Bjart    sunnan- og vestanlands en skýjað 
að mestu fram eftir degi norðaustan 
til og lítilsháttar væta.  Hiti 1 til 7 stig 
norðanlands en 7-12 stig sunnan til. 4

SVIFIÐ UM Í SÓLINNI  Menn létu ekki blíðviðrið í gær fram hjá sér fara og þeystust um á svifdrekum á hafinu við Gróttu á Seltjarnarnesi.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SKOÐUN Guðmundur Andri 
skrifar um þjóðsögur, Vestur-
Íslendinga og trega. 13



19. maí 2014  MÁNUDAGUR| FRÉTTIR | 2

Kringlunni

heyrnarstodin.is 
HEYRNARSTÖ‹IN

Áslaug, verður ekki allt á 
hvolfi á Hvolsvelli í sumar?
„Þegar öllu er á botninn hvolft, 
verð ég búin að koma öllu í lag í lok 
sumars.“
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir laganemi 
hefur ráðið sig í sumarstarf hjá lögreglunni á 
Hvolsvelli í sumar.

SAMFÉLAGSMÁL „Við erum mjög ánægð með viðtökurnar og þakklát 
fyrir stuðninginn,“ segir Arnþór Jónsson, formaður SÁÁ, Samtaka 
áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann, en fjáröflun samtak-
anna með sölu álfsins lauk í síðustu viku.

Um 1.200 manns unnu við sölustarfið um land allt og Arnþór segir 
um að ræða stærstu einstöku fjáröflunina sem SÁÁ fer í á ári hverju.

„Þetta skiptir rosalega miklu máli fyrir okkur þar sem stór hluti af 
starfseminni hjá okkur er rekinn með söfnunum og sjálfsaflafé, eins 
og til dæmis barnahjálpin, sem er sálfræðiþjónusta fyrir börn sem 
hafa þurft að alast upp í návígi við alkóhólisma.“ Hann segir hið opin-
bera því miður ekki hafa viljað taka þátt í því verkefni með SÁÁ. „Svo 
við seljum bara álfa og borgum þetta sjálf með stuðningi fólksins í 
landinu,“ segir Arnþór.  - fbj

Álfasalan hjá SÁÁ var í góðu meðallagi þetta árið:

Stærsta einstaka fjáröflun SÁÁ

BAKHJARL  Arnþór Jónsson, formaður SÁÁ, afhendir Ara Edwald forstjóra 365 miðla 
risaálf en 365 er einn bakhjarla álfasölunnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL 

ÍÞRÓTTIR Börn og unglingar hafa 
hópast á bogfiminámskeið í vetur 
undir miklum áhrifum af kvik-
mynda- og teiknimyndahetjum 
dagsins í dag. Áhugi fullorðinna 
á íþróttinni hefur vaxið gríðar-
lega á undanförnum árum með 
tilkomu bættrar aðstöðu til bog-
fimiiðkunar. 

Guðmundur Örn Guðjónsson, 
formaður Bogfimifélagsins Bog-
ans, segir að barna- og unglinga-
starf félagsins standi í miklum 
blóma um þessar mundir, og 
greinilegt að kvikmyndir eins og 
Hunger Games og Hringadrótt-
inssaga, auk teiknimyndarinnar 
Brave, hafi haft mikil áhrif þar á.

„Þetta byggir þó ekki aðeins 
á þessum nýju hetjum kvik-
myndanna. Hetjur með boga eru 
ekki nýjar af nálinni og má minna 
á Hróa hött og jafnvel hetjur 
Íslendingasagnanna. Þetta hefur 
alltaf verið til,“ segir Guðmund-
ur og bætir við að mikil vakning 
sé á meðal ungra kvenna í Banda-
ríkjunum eftir að hinar vinsælu 
myndir Hunger Games komu út.

Þrátt fyrir að áhugi á bogfimi 
hafi alltaf verið fyrir hendi hefur 
aðstaða til bogfimiiðkunar ekki 
verið til staðar í samræmi við 
áhugann. Nú er þetta gjörbreytt 
með tilkomu bættrar aðstöðu víða 
um land.

Iðkendatölur Íþróttasambands 
Íslands eru einn vitnisburður 
aukins áhuga á síðustu árum. 
Árið 2012 voru skráðir iðkendur 
tíu. Núna losar iðkendaskráin 350 
manns, en tekið skal fram að skil-
yrði til að skrá sig í bogfimifélag 
er að hafa lokið sérstöku byrjend-
anámskeiði sem kennir undir-

stöðu- og öryggisatriði er varða 
þessa gömlu íþrótt. 

Hjá Boganum, sem hefur 
aðstöðu í Bogfimisetrinu í Kópa-
vogi, eru börn og unglingar sem 
stunduðu æfingar í vetur rúmlega 
sextíu, en það segir aðeins hálfa 
söguna. Miklum mun fleiri koma 
og kynna sér bogfimi í eitt eða 
fleiri skipti, og segir Guðmundur 
þann hóp nokkur þúsund manns á 
öllum aldri.

Vakninguna má til dæmis sjá af 
því að bogfimi er nú stunduð í sex 
félögum á landinu að því er næst 
verður komist; í Reykjavík, Kópa-
vogi, á Akureyri, Laugum, Sauð-
árkróki, Egilsstöðum og Eski-

firði. Þá eru minni hópar ótaldir 
og hugmyndir að stofnun félaga 
annars staðar á landinu.

Í vetur fór lið frá Íslandi í 
fyrsta skipti og keppti á heims-
meistaramóti; reyndar á móti 
erlendis yfir höfuð. 

„Fram undan er mót í Marokkó 
þar sem við ætlum að taka nokkra 
krakka með okkur til að leyfa 
þeim að spreyta sig,“ segir Guð-
mundur.

 svavar@frettabladid.is

Vilja læra bogfimi til  
að líkjast bíóhetjum
Börn og unglingar sýna bogfimi mikinn áhuga í kjölfar vinsælla kvikmynda þar 
sem söguhetjurnar fara með boga. Hjá ÍSÍ hafa iðkendatölur tugfaldast á tveimur 
árum. Börn og fullorðnir horfa til mótahalds á erlendri grund.

Í SIGTINU  Áhugi hefur snaraukist á bogfimi á meðal yngri kynslóðarinnar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KJARAMÁL Samningaviðræðum 
grunnskólakennara og Sambands 
íslenskra sveitarfélaga miðar vel 
áfram segir Ólafur Loftsson, for-
maður Félags grunnskólakennara. 

„Það er bara allt undir og við 
vinnum hörðum höndum að því 
að klára fyrir miðvikudag,“ segir 
Ólafur. Næsta vinnustöðvun er 
áætluð miðvikudaginn 21. maí 
næstkomandi. Kennarar funduðu 
hjá Ríkissáttasemjara alla helgina 
frá morgni til kvölds og halda 
áfram nú í morgunsárið. Tæplega 
4.300 kennarar leggja niður störf 
ef til vinnustöðvunar kemur.  - ssb

Grunnskólakennarar semja:

Vilja klára fyrir 
miðvikudag

KJARAMÁL Sjúkraliðar hófu sólar-
hringslangt verkfall á miðnætti 
á sunnudag en lítið hefur þokast í 
kjaradeilu þeirra við Samtök fyrir-
tækja í velferðarþjónustu. 

Fundi sjúkraliða var slitið hjá 
Ríkissáttasemjara um kvöldmatar-
leytið í gær. Kristín Á. Guðmunds-
dóttir, formaður Sjúkraliðafélags 
Íslands, segir að fundað verði 
áfram klukkan þrjú í dag. „Það 
hefur ekkert gengið. Það eru ýmis 
útfærsluatriði sem strandar á og 
ekkert hefur verið rætt um launa-

liðinn svo það er töluvert í land.“ 
Hún segir að kröfur sjúkraliða 

snúi meðal annars að því að fá 
sömu hækkun og þeir sjúkraliðar 
sem starfa hjá ríkinu fengu með 
jafnlaunaátakinu á síðasta ári, „Á 
sínum tíma kom 4,8 prósenta hækk-
un með jafnlaunaátakinu sem þarf 
að leiðrétta hjá okkur afturvirkt. 
Svo viljum við auðvitað 2,8 prósent 
hækkun eins og aðrir. Það er þetta 
með afturvirknina sem er erfiðast.“
Hún segir að skjólstæðingar 
sjúkraliða sýni verkfallinu mikinn 

skilning, „Það er háalvarlegt að það 
endi í þessu verkfalli en svona er 
þetta.“ 

Fari svo að ekki verði samið 
munu sjúkraliðar fara í ótímabund-
ið verkfall á fimmtudaginn kemur. 
Brugðist verður við með undan-
þágum frá verkfalli ef til neyðar-
ástands kemur á einhverjum starfs-
stöðvum.   - ssb

Undanþágunefnd hefur úrskurðað um undanþágur ef til neyðarástands kemur á hjúkrunarheimilum:

Sjúkraliðar komnir í verkfall í sólarhring

KRISTÍN Á. GUÐMUNDSDÓTTIR  for-
maður Sjúkraliðafélags Íslands.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LÖGREGLUMÁL Nokkur vitni, teljandi á fingrum 
annarrar handar, hafa stigið fram og boðist til að 
varpa ljósi á aðdraganda nauðgunarmáls sem lög-
reglan hefur nú til rannsóknar. 

Lögreglan hefur nú þegar skoðað eftirlits-
myndavélakerfi skemmtistaðanna English Pub í 
Austurstræti og B5 í Bankastræti í tengslum við 
rannsókn málsins. 

Um klukkan 5 að morgni laugardags leit-
aði stúlka um tvítugt sér aðstoðar í heimahúsi 
á Langholtsvegi en hún hafði þá reynt að vekja 
athygli á sér í nokkrum húsum á Hólsvegi líka. 
Hún greindi frá því að sér hefði verið nauðgað og 
var í kjölfarið farið með hana til aðhlynningar á 
neyðarmóttöku Landspítalans. Stúlkan hafði fyrr 
um nóttina verið á áðurnefndum skemmtistöðum. 

Friðrik Smári Björgvinsson, yfirmaður kyn-
ferðisbrotadeildar lögreglunnar, staðfestir að 
rannsókn hafi staðið yfir alla helgina, „Rannsókn 
er á byrjunarstigi en það er búið að vinna mikið í 
þessu. Það er lítið hægt að segja um framvinduna 
að öðru leyti. Nú er verið að vinna úr ábending-
um.“  - ssb

Lögreglan hefur til rannsóknar kynferðisbrot gegn konu um tvítugt:

Vitni stíga fram vegna nauðgunar

FRIÐRIK SMÁRI BJÖRGVINSSON  yfirmaður kynferðisbrota-
deildar lögreglunnar  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KJARAMÁL Engin röskun hefur 
orðið á flugi Icelandair vegna 
yfirvinnubanns flugfreyja sem 
hófst í gærmorgun. 

Flugfreyjur hafa fundað með 
fulltrúum Icelandair hjá Ríkis-
sáttasemjara en verkfallið bein-
ist einungis að því flugfélagi.

Fyrsta vinnustöðvun flug-
freyja er áætluð 27. maí næst-
komandi á milli sex að morgni og 
til miðnættis. Heimildir Frétta-
blaðsins herma að ekki beri 
mikið á milli deiluaðila og að 
kröfur flugfreyja séu hófstilltar. 
 - ssb 

Flugfreyjur í yfirvinnubanni:

Engin röskun 
vegna aðgerða

SPURNING DAGSINS

Iðkendur eru 
350 á skrá 

hjá ÍSÍ en voru 10 árið 2012
350



442 1900
Þjónustuver 9:30-15:30

leidretting.is

adstod@leidretting.is

Umsóknir skulu vera rafrænar og berast í gegnum vefsíðuna 
leidretting.is.

Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2014 og munu 
niðurstöður liggja fyrir í haust. 

Ekki hefur áhrif á meðferð og afgreiðslu umsókna hvenær á 
umsóknartímabilinu þær berast.

Aðstoð við umsóknir er veitt í síma 442-1900 milli kl. 09:30 og  
15:30 alla virka daga. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið 
adstod@leidretting.is.

 

Niðurstöður útreikninga munu liggja fyrir  
að umsóknartímabili loknu. 

Opnað hefur verið  
fyrir umsóknir um  
höfuðstólsleiðréttingu  
húsnæðislána
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FÉLAGSMÁL Bergvin Jónsson er nýr 
formaður félagsins en stjórnar-
kjör fór fram á aðalfundi á laugar-
dag. Kjörið var æsispennandi en 
Bergvin sigraði mótframbjóðanda 
sinn, Rósu Maríu Hjörvar, með 
einu atkvæði. Rúmlega 130 manns 
greiddu atkvæði í kosningunni 
sem er met. Alls eru rúmlega 600 
félagsmenn í Blindrafélaginu.

Bergvin segist munu leggja 
mesta áherslu á ferðaþjónustu 
blindra en hann segir málefn-
ið í ólestri hjá mörgum sveitar-
félögum. „Þá vil ég koma á fót 
aðstandendafélagi fyrir blinda og 
sjónskerta auk þess sem ég vil hlúa 
vel að unga fólkinu en það tengist 
fyrst og fremst menntunarmál-
um,“ segir Bergvin.  - fbj

Kosning í Blindrafélaginu:

Bergvin kjörinn 
nýr formaður

ÆRIN VERKEFNI FRAM UNDAN 
 Bergvin hefur getið sér gott orð sem 
uppistandari þar sem hann kallar sig 
Begga blinda.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SVISS, AP Svisslendingar synjuðu 
breytingum á lágmarkslaunum 
í þjóðaratkvæðagreiðslu í gær. 
Meira en þrír fjórðu þeirra sem 
kusu höfnuðu tillögu verkalýðs-
félaga en hefði hún verði samþykkt 
hefðu Svisslendingar haft hæstu 
lágmarkslaun heims. Johann 
Schneider-Ammann fagnaði niður-
stöðunni og sagði að lágmarks-
launin hefðu leitt til atvinnumiss-
is hefði tillagan verið samþykkt. 
Einnig var kosið um breytingar á 
svissneska flughernum þar sem 
því var hafnað að útvega honum 22 
nýjar orustuþotur.   - fbj

Þjóðaratkvæðagreiðsla í Sviss:

Höfnuðu lág-
markslaunum

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

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

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

SVONA ERUM VIÐ

heitir pottar

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

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

GERÐU VERÐ-SAMANBURÐ

9 hjólabrettapallar eru 
í Reykjavík samkvæmt 

korti íþrótta- og tómstundaráðs.
Á sama korti má sjá að 13 pútt-
vellir eru í borginni.

ALÞINGI Breytingar á lögum um 
útlendinga voru samþykktar á 
Alþingi á síðasta starfsdegi þess 
fyrir hlé.

Meðal breytinga er að almenn 
kæruleið vegna ákvarðana um 
útlendingamál verður færð til 
óháðrar úrskurðarnefndar. Þá 
voru innleiddar fleiri breytingar 
sem munu að sögn gera stjórn-
sýsluna skilvirkari, tryggja enn 
frekar mannréttindi hælisleit-
enda og stytta málsmeðferðar-
tíma.

Í tilkynningu frá ráðuneytinu 
segir að markmiðið með skipan 
kærunefndar sé að mæta gagn-
rýni varðandi það að innanrík-
isráðuneytið skuli endurskoða 
ákvarðanir Útlendingastofnunar 
þar sem ráðuneytið geti ekki tal-
ist óháður og óhlutdrægur aðili.

Hanna Birna Kristjánsdóttir 
innanríkisráðherra sagði að eitt 
meginmarkmiðið með breyting-
unum væri að stytta tímann sem 
hælisleitendur þurfa að bíða eftir 
niðurstöðu í málum sínum.

Helga Vala Helgadóttir lög-
maður, sem hefur komið mikið að 
málefnum hælisleitenda, segist 
fagna því að taka eigi endurskoð-
un ákvarðana Útlendingastofn-
unar út úr innanríkisráðuneyt-
inu. Hún segir hins vegar margt 
annað sem þurfi að endurskoða 
í þessum málum. „Það verður 
til dæmis að laga atvinnuleyfi 
útlendinga, þeir sem geta fengið 
vinnu hér á landi verða að fá að 
vinna,“ segir Helga Vala.

  - fbj

Alþingi samþykkti breytingar á útlendingalögum á síðasta starfsdegi sínum fyrir hlé á föstudaginn:

Biðtími hælisleitenda á Íslandi styttur

BREYTINGAR  Innanríkisráðherra telur 
mikilvægt að mannréttindasamtök eigi 
aðild að kærunefndinni.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SAMFÉLAGSMÁL „Það var tilfinn-
ingaþrungin stund að koma þang-
að aftur, 38 árum síðar. Þetta var 
húsið sem við hjónin vorum búin 
að byggja og leggja alla okkar 
peninga í og við þurftum að yfir-
gefa svo skyndilega. Við áttum 
ekki krónu eftir eldgosið. En 
þetta eru dauðir hlutir og það var 
hægt að eignast þetta allt aftur.“ 
segir Gerður Sigríðardóttir, fyrr-
verandi íbúi á Gerðisbraut 10, 
sem verður miðpunktur safnsins 
Eldheima.

Opnunarvígsla safnsins verður 
í Vestmannaeyjum á föstudaginn. 
Safnið er byggt yfir Gerðisbraut 
10 sem grófst undir þykku ösku-
lagi í eldgosinu. 

Gerður Sigurðardóttir bjó á 
Gerðisbraut 10 ásamt Guðna 
Ólafssyni skipstjóra og þremur 
ungum börnum þegar gosið hófst 
aðfaranótt 23. janúar 1973.

Hún segist hafa fundið snarpan 
jarðskjálfta kvöldið áður en gosið 
hófst. „Það voru miklar drunur 
og læti, líkt og stór vörubíll væri 
að keyra fram hjá. Ég vissi það 
ekki fyrr en síðar að þarna var 
kvikan að leita sér að útgönguleið 
og hefði allt eins getað komið upp 
í gegnum stofugólfið.“

Hún segist hafa orðið vitni að 
því þegar jörðin sprakk og eldsúl-
urnar gusu upp en húsið er fjögur 
hundruð metrum frá upptökum 
eldgosins. „Þetta var náttúran 
í sinni mögnuðustu mynd, bæði 
flott og ógnvekjandi.“ Fjölskyld-
an þurfti að yfirgefa húsið á nátt-
fötunum eftir að gosið hófst. 

Í kjölfar eldgossins flutti fjöl-
skyldan upp á land í tvö ár, 
þangað til Ólafur Helgason, 

þáverandi bankastjóri Útvegs-
bankans, styrkti fjölskylduna og 
fleiri útgerðarmenn til endurupp-
byggingar Vestmanneyja í von 
um að koma útgerð aftur af stað 
í bænum.  

Gerður segir safnið mikilvægt 
framtak því eldgosið sé að gleym-
ast hjá yngri kynslóðum. 

Hún segir húsið mjög reisulegt 
og rúmi ýmsa starfsemi. „Þarna 
verður sýning um eldgosið auk 
fundarsala, sýningarsals fyrir 
listasýningar og mögulega kaffi-
hús í framtíðinni.“ 

Eftir opnunarvígsluna á 
föstudaginn verður safnið opið 
almenningi. ingvar@frettabladid.is

Erfitt að koma aftur 
á sitt gamla heimili
Hús sem grófst undir ösku í eldgosinu í Heimaey árið 1973 verður miðpunktur 
Eldheima, nýs safns í Vestmannaeyjum. Gerður Sigurðardóttir, bjó í húsinu þegar 
gosið hófst. Hún segir það hafa verið erfiða upplifun að koma aftur í húsið.

GERÐUR SIGRÍÐARDÓTTIR  Gerður stendur yfir ofan gamla húsið sitt að Gerðis-
braut 10 sem núna er orðið hluti af safninu Eldheimum sem opnar á föstudag.  
 MYND/ÓSKAR FRIÐRIKSSON

STJÓRNMÁL Í nítján sveitarfé-
lögum af 74 skipa karlar öll odd-
vitasæti á framboðslistum fyrir 
komandi sveitarstjórnarkosn-
ingar.

Það er fréttastofa RÚV sem 
greinir frá þessari skekkju. 

Karlar eru 67 prósent oddvita 
á öllum framboðslistum landsins 
og konur þar með einungis þriðj-
ungur oddvita. 

Fæstar konur skipa efstu sætin 
á framboðslistum á Suðurlandi, 
eða 26 prósent. Flestar eru kon-
urnar á Vesturlandi eða 47 pró-
sent. Framboðslistar eru 184 tals-
ins.   - ssb

Mikill kynjahalli til staðar: 

67% oddvita 
eru karlkyns

LÍBÍA, AP Skæruliðar í Líbíu réðust 
inn í þinghúsið í Trípolí í gær og 
eru sagðir hafa rænt tuttugu þing-
mönnum og starfsmönnum þings-
ins.

Hópurinn sem rændi mönnunum 
segist vera undir stjórn hershöfð-
ingja að nafni Khalifa Hifter en 
skothríð braust út í kjölfar árásinn-
ar og stóð yfir fram á nótt.

Níu slösuðust í árásinni og einn 
lét lífið en um sjötíu manns létust 
í bardaga á föstudag í atlögu her-
afla Hifters gegn íslamstrúuðum 
skæruliðum. Árásinni í gær var 
beint að þingmönnum sem Hifter 
og hans menn segja hafa leyft 
öfgatrúarmönnum að halda land-
inu í gíslingu.  - fbj

Ráðist á íslamska þingmenn:

Ráðist á þing-
húsið í Trípólí

LÍBÍA  Skæruliðar réðust inn í þinghúsið 
í Líbíu í gær. Níu slösuðust í árásinni.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

BJARTIR DAGAR  eru fram undan, mögulega til fimmtudags. Kalt verður norðanlands 
í dag en hitastigið hækkar heldur norðan og austan til á morgun. Vindur verður fremur 
hægur víðast hvar en þó strekkingur allra austast í dag og á morgun.
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Í SJÓNVARPSSÓFANUM  Gerður í 
gamla sjónvarpssófanum sínum.
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FRAMABRAUT – KERFISSTJÓRNUN 
Stígðu þín fyrstu skref í tækniheiminum! Geysilega öflug námsbraut í kerfisstjórnun, aðeins í boði hjá Promennt. 
Framabraut – Kerfisstjórnun er unnin í samstarfi við Microsoft og var námsbrautin sett upp í samvinnu við mörg af stærstu 
upplýsingatæknifyrirtækjum á Íslandi með þarfir þeirra í huga.

www.promennt.is

VIÐFANGSEFNI NÁMSBRAUTARINNAR
Undirbúningur: Námstækni með MindJet 12 std.

Þessi námsbraut lítur virkilega vel út. Hún tekur á nær öllum þáttum daglegs starfs kerfisstjóra hjá miðlungsstóru 
fyrirtæki og upp úr. Ég man ekki eftir að hafa séð svona heilstætt og markvisst kerfisstjóranám áður. Þetta nám er 
hverrar krónu virði fyrir þá sem vilja verða góðir IT kerfisstjórar og þeir sem taka prófin eru komnir með menntun 
og hæfni sem er alþjóðlega viðurkennd.“

Bergþór Hauksson, Segment product owner in production hjá CCP og fyrrum forstöðumaður 
upplýsingatæknisviðs hjá Sjóvá.

Þegar ég lauk náminu fékk ég strax vinnu. Námið var gífurlega 
skemmtilegt og krefjandi. Kennararnir eru allt toppfólk úr bransanum, 
gríðarlegir viskubrunnar og mjög gott að nálgast þá til að fá aðstoð.“

Magnús Gylfi Hilmarsson,
(Framabraut - Kerfisstjórnun, lauk námi vor 2013)

AF HVERJU FRAMABRAUT – KERFISSTJÓRNUN?
Mikil eftirspurn er eftir fólki með sérfræðimenntun og sérfræðiþekkingu í upplýsingatækni um 
þessar mundir og leita íslensk fyrirtæki í sívaxandi mæli eftir starfsfólki í nemendahópi 
Promennt. Til þess að gera fólki kleift að kynnast þessum spennandi markaði bjóðum við upp á 
geysilega öfluga tveggja anna námsbraut í kerfisstjórnun sem samanstendur af 7 námseiningum 
(alls 520 kennslustundir). Með þessu námi er hægt að byrja alveg á byrjuninni og byggja upp 
góða undirstöðu og grunn fyrir mjög kröfuharðar námseiningar sem á eftir koma. Að loknu námi 
á Framabraut – Kerfisstjórnun eiga nemendur möguleika á að öðlast 7 alþjóðlegar prófgráður 
sem er sérlega mikilvægt að hafa í farteskinu þegar sækja á um vinnu í upplýsingatæknigeiranum.

FYRIR HVERJA? 
Um er að ræða mjög gagnlega og áhugaverða námsbraut sem gerir miklar kröfur til nemenda. 
Þetta nám hentar þeim sem hafa áhuga á að ná frama á upplýsingatæknisviði með 
kerfisstjórnun sem aðalgrein. Námið er því upplagt fyrir byrjendur í upplýsingatækni þar sem 
hvorki er krafist reynslu né annarrar menntunar á sviði upplýsingatækni.

FJÁRMÖGNUN
Ýmsar leiðir eru í boði til fjármögnunar á námsbrautinni (m.a. raðgreiðslur, styrkir frá stéttarfélögum, 
styrkir fyrir atvinnuleitendur o.fl.). Við hvetjum alla sem hafa áhuga að hafa samband við okkur og við 
aðstoðum hvern fyrir sig við að finna bestu fjármögnunarleiðina.

1. hluti: Tölvuviðgerðir A+ 50 std.
2. hluti: Network+ 50 std.
3. hluti: CCNA (Cisco Certified Network Associate) 126 std.
4. hluti: Virtualization 10 std.
5. hluti: MCSA (áður MCITP) 180 std.
6. hluti: Exchange 2013 50 std.
7. hluti: Verkefnadagar/lokaverkefni seinni annar 42 std.

Hefst: 1. sept. (síðdegishópur) og 2. sept. (kvöldhópur) 2014    
Lýkur: 8. júní (síðdegishópur) 9. júní (kvöldhópur) 2015
Námskynning og ráðgjöf fimmtudaginn 22. maí kl. 17.00
Verð án prófa 799.000 kr. 
Verð með 8 alþjóðlegum prófum: 999.000 kr.

Námskynning og ráðgjöf 
fimmtudaginn 22. maí kl. 17.00
PROMENNT
Skeifunni 11B  108 Reykjavík  Sími  519 7550 
promennt@promennt.is  promennt.is
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FISKIKÓNGURINN
HÖFÐABAKKA 1

v/Gullinbrú
SÍMI 555 2800

FISKIKÓNGURINN
S0GAVEGI 3

SÍMI 587 7755

www.fiskikongurinn.is
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3
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Allir sem kaupa fisk í dag, fá gefins 
rúgbrauð frá Fiskikónginum*

Þetta kallar maður Sumargleði

Tilboðið gildir alla vikuna

* Sé verslað fyrir 1.500 kr. eða meira

1. Hvaða Norðurlandaþjóð drekkur 
mest af áfengi samkvæmt nýrri skýrslu 
Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar?
2. Hvaða samtök hlutu Mannréttinda-
verðlaun Reykjavíkurborgar á dögunum?
3. Hvaða lið varð Íslandsmeistari kvenna 
í handbolta um helgina?

SVÖR:

UMHVERFISMÁL Rannsóknir benda til að hækkun sjávarborðs við 
Ísland vegna hlýnunar jarðar verði með allt öðrum hætti en víða 
annars staðar. Ástæðan er bráðnun jökla hér á landi og ekki síður 
bráðnun Grænlandsjökuls. Súrnun sjávar fyrir norðan Ísland er 
miklum mun meiri en víðast hvar.

Þetta er meðal þess sem kemur fram í sjöttu landsskýrslu 
Íslands um loftslagsmál sem komin er út samkvæmt kröfu í 
Rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar. Í 
skýrslunni er ítarleg umfjöllun meðal annars um losun gróður-
húsalofttegunda hér á landi, rannsóknir, aðgerðir og áætlanir 
landsins í loftslagsmálum.

„Þetta er alltaf að verða skýrara hvað okkur varðar í samhengi 
við loftslagsbreytingar,“ segir Halldór Björns-
son, verkefnisstjóri loftslagsrannsókna á Veður-
stofu Íslands, sem var á meðal þeirra sem lögðu 
fram efni við gerð skýrslunnar. 

Landris vegna bráðnunar minna fargs bráðn-
andi jökulþekju er hvað markverðast að hans 
mati, og mun setja mark sitt á hækkun sjávar-
borðs hér við land á næstu áratugum. Nefnir 
hann að Höfn í Hornafirði stendur til dæmis 15 
sentimetrum hærra en bærinn gerði árið 1997.

„Þar er landrisið sentimetri á ári, sem er 
ótrúleg tala. Tölur í sjávaryfirborðshækkun 
sem eru nefndar eru tíu til tuttugu millimetrar 
á ári, sem þykir gríðarmikið. Tölurnar frá Höfn 
yrði farið með sem skekkju í mælingum ef gögn 
væru ekki eins góð og raun ber vitni,“ segir 
Halldór.

Fleira kemur til. „Við höfum séð það betur og 
betur undanfarin ár að nálægð okkar við Græn-
land mun að einhverju leyti hlífa okkur við 
hækkun sjávarborðs. Ef meðalhækkun verður 
70 sentimetrar til einn metri, þá má gera ráð 

fyrir að hér verði það aðeins helmingur af því.“
Þessu veldur að við bráðnun Grænlandsjökuls breytir hann 

þyngdarsviðinu í kringum sig á þann hátt að sjávarborð fellur. 
„Fjöll toga til sín massa og Grænland er eiginlega fjall úr ís. 
Þegar ísfjallið hverfur þá hættir það að toga til sín massa sem 
þýðir að vatnið frá Grænlandi safnast saman fjær upptökum og 
sjávarborð næst Grænlandi mun falla. Þetta mun hafa áhrif hér,“ 
segir Halldór.

Annað sem stingur í augun er súrnun sjávar, en fram kemur 
í skýrslunni að norðan við landið, við 68 breiddargráðu, mælist 
súrnun sjávar miklu meiri en á suðlægari breiddargráðum.

 svavar@frettabladid.is

Hækkun sjávarborðs undir 
áhrifum Grænlandsjökuls
Nálægð Íslands við Grænlandsjökul mun að hluta hlífa Íslandi við hækkun sjávarborðs í kjölfar loftslagsbreyt-
inga. Súrnun sjávar norður af Íslandi er sérstakt áhyggjuefni sérfræðinga, segir í nýrri loftslagsskýrslu.

RÍKI VATNAJÖKULS  Landris við Höfn í Hornafirði er gríðarlegt vegna bráðnunar Vatnajök-
uls. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Árni Finnsson, formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands, segir að mjög dökk 
mynd sé dregin upp af súrnun sjávar hér við land og að hún tengist beint 
sívaxandi losun koltvísýrings út í andrúmsloftið. „Áhrif súrnunar sjávar eru 
ekki nægilega rannsökuð en þessi þróun er mikið áhyggjuefni. Ísland er eins og 
kanarífuglinn í kolanámunni,“ segir Árni. 

Árni segir að eina leiðin til að koma í veg fyrir neikvæðar afleiðingar súrnunar, 
t.d. á kalkmyndandi dýrategundir eins og skelfisk, sé að „dregið verði hratt og 
örugglega úr losun koltvísýrings út í andrúmsloftið. Um það ber Íslandi að hafa 
forystu á alþjóðavettvangi og þá um leið láta af hvers kyns áformum um olíu-
vinnslu á Drekasvæðinu,“ segir Árni.

Dregin upp dökk mynd af súrnun sjávar

HALLDÓR 
BJÖRNSSON

ÁRNI
FINNSSON

KJARAMÁL Aðalfundur BSRB krefst þess að þegar 
verði gengið frá kjarasamningum við þau aðildar-
félög bandalagsins sem hafa lausa samninga við stofn-
anir innan Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 
(SFV). Þetta kemur fram í ályktun aðalfundar frá því 
á laugardag.

Aðalfundurinn krefst þess einnig að SFV komi 
með raunverulegan samningsvilja að samningaborð-
inu í stað þess að nota verkföll hjá stofnunum sínum 
sem skiptimynt í deilum sínum um fjárveitingar við 
stjórnvöld.

Þá var einnig samþykkt ályktun um skuldaleiðrétt-
ingar þar sem BSRB mótmælir því að ekki sé komið 
til móts við þá sem eru á leigumarkaði í nýsamþykkt-
um skuldaleiðréttingum ríkisstjórnarinnar. Þessari 
mismunun er mótmælt og þess krafist að úr verði 
bætt.

Þá mótmælir aðalfundurinn auknum álögum á 
sjúklinga og varar við öllum aðgerðum sem miða að 
því að færa verkefni á sviði heilbrigðismála frá opin-
berum aðilum til einkaaðila. Aðalfundur BSRB krefst 
þess að stjórnvöld geri allt sem í þeirra valdi stendur 

til að tryggja fjármögnun heilbrigðisþjónustunnar, 
aðbúnað og kjör starfsfólks hennar og jafnframt lág-
marka greiðsluþátttöku almennings svo heilbrigðis-
þjónustuna megi reka á samfélagslegum grunni til 
framtíðar.  - fbj

Aðalfundur BSRB krefst þess að gengið verði frá kjarasamningum:

Nota verkföll sem skiptimynt

KREFJAST BREYTINGA  BSRB samþykkti harðorðar ályktanir 
á aðalfundi sínum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

TYRKLAND Lögreglan í Tyrklandi hefur 
handtekið 25 manns sem grunaðir eru 
um aðild að mannskæðasta námuslysi í 
sögu Tyrklands. Námuslysið átti sér stað 
í bænum Soma í vesturhluta Tyrklands 
en 301 maður fórst í slysinu.

Ramazan Dogru, framkvæmdastjóri 
námu fyr ir tæk is ins Soma Hold ings, er 
meðal þeirra sem handteknir voru, en 
fleiri aðilar í stjórn fyrirtækisins voru 
einnig handteknir, samkvæmt BBC. Yfir-
völd hafa tilkynnt að allavega þrír þeirra 
handteknu verði ákærðir fyrir morð.

Fjöldi fólks hefur gagnrýnt viðbrögð 

stjórnvalda í kjölfar slyssins en margir 
telja þau hafa reynt að leiða hörmungarn-
ar hjá sér. Þá hefur Recep Tayyip Erdog-
an, forsætisráðherra Tyrklands, verið 
gagnrýndur fyrir vanrækslu. Á dögun-
um birtust einnig myndir af aðstoðar-
manni ráðherrans sparka í mótmælend-
ur. Eigendur Soma Holding fullyrða að 
slysið hafi ekki átt sér stað sökum van-
rækslu.

Alls voru 787 verkamenn við störf í 
námunni þegar sprengja sprakk í göng-
unum, eld ur kviknaði í kjölfarið og 
eit urgas fyllti göng in.  - glp

Grunaðir um aðild að mannskæðasta námuslysi í sögu Tyrklands. Yfi r 300 manns fórust í slysinu sem varð í bænum Soma:

Fjöldi manns handtekinn vegna námuslyss
MIKIL SORG  
Fólk biður 
fyrir þeim 
sem létust í 
þessu mann-
skæða slysi. 
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

1. Finnar. 2. Geðhjálp. 3. Valur.

ÍÞRÓTTIR „Þetta er mikil lyfti-
stöng fyrir frjálsíþróttadeild FH 
og ekki bara fyrir hana heldur allt 
frjálsíþróttafólk á landinu,“ sagði 
Gunnar Svavarsson, formaður 
byggingarnefndarinnar í Kapla-
krika, þegar nýtt Frjálsíþróttahús 
var vígt í gær í Kaplakrika. 

Um fimm hundruð manns 
mættu til vígslunnar og fóru allir 
gestirnir svokallaðan vígsluhring 
sem er 200 metra langur. Gunnar 
segir húsið henta fleiri greinum 
en frjálsum. „Húsið mun einnig 
þjónusta almenningsíþrótta-
starf eldri borgara svo dæmi séu 
nefnd.“  Átta ár eru síðan verk-
efnið hófst og nam kostnaður um 
720 milljónum króna.  - glp

Nýtt frjálsíþróttahús vígt:

Íþróttastarf í 
Hafnarfirði eflt

MARGT UM MANNINN  Fjöldi fólks 
mætti þegar nýja frjálsíþróttahúsið í 
Kaplakrika var vígt. MYND/EVA BJÖRK

SÝRLAND, AP Yfirmaður sýr-
lenskra loftvarnamála lést í 
átökum í námunda við Damaskus 
höfuðborg Sýrlands á laugardag. 
Fleiri háttsettir yfirmenn í hern-
um hafa látist í borgarastríðinu 
sem geysað hefur í Sýrlandi síð-
ustu þrjú árin.

Yfirmaðurinn, Hussein Ishaq, 
var einn sá hæst setti í sýrlenska 
hernum og lést eftir að uppreisn-
armenn réðust á herstöð í bænum 
Mleiha en andlát hans er talið 
geta eflt þá sem berjast gegn 
ríkisstjórn Bashar Assad forseta 
landsins.  - fbj

Ráðist á herstöð í Sýrlandi:

Háttsettur her-
maður drepinn

VEISTU SVARIÐ?
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SAMFÉLAGSMÁL Sveinn Kristins-
son var kjörinn formaður Rauða 
krossins á Íslandi á aðalfundi 
félagsins í dag. Er það í fyrsta 
sinn í sögu Rauða krossins á 
Íslandi sem kosið er um formann.

„Ég þakka það traust sem mér 
er sýnt,“ er haft eftir Sveini í til-
kynningu og segist hann taka við 
embættinu með auðmýkt. „Ég 
mun vanda mig við að finna þær 
leiðir sem bestar eru til að bæta 
starf okkar og þar með líf þeirra 
sem nýta sér þjónustu okkar.“

Sveinn tekur við af Önnu 
Stefánsdóttur, sem lætur af for-
mennsku eftir sex ár í embætti, 
en formaður getur ekki setið 
lengur en í átta ár samkvæmt 
lögum félagsins.  - fbj

Sveinn Kristinsson kjörinn:

Nýr formaður 
Rauða krossins

KOSIÐ Í FYRSTA SINN  Sveinn Kristins-
son hefur verið formaður Rauða kross-
ins á Akranesi í níu ár.  MYND/RAUÐI KROSSINN

FERÐAÞJÓNUSTA Stjórn Faxaflóa-
hafna segist jákvæð gagnvart til-
raunarekstri á fimmtíu manna 
farþegalest við gömlu höfnina í 
Reykjavík.

„Telja má mjög líklegt að lestin 
myndi skapa skemmtilega stemn-
ingu á svæðinu enda hentar hún 
fyrir alla aldurshópa. Jafnframt 
gæti hún stóraukið aðsókn að sjóm-
injasafninu Víkinni og ýmsum 
öðrum þjónustufyrirtækjum á 
Grandagarði,“ segir í leyfisum-
sókn Eysteins Þ. Yngvasonar.

Að sögn Eysteins keypti hann 
lestina á sínum tíma þegar hann 
var með Viðeyjarferjuna sem 
hann rak til ársins 2008. „Lestin 
fékk gríðarlega góðar viðtökur og 
aðsóknin í bátinn jókst stórum, 
sérstaklega frá fjölskyldum og 
eldra fólki sem átti erfitt með gang 
og fannst frábært að fá svona ferð 
um eyjuna. En ég var ekki búinn 
að nota lestina nema nokkrar 
helgar þegar þetta var boðið út 
og annar tók við ferjurekstrinum 
svo ég tók lestina bara og setti í 
geymslu,“ segir Eysteinn.

Í umsókn Eysteins kemur fram 
að aka eigi nánast á gönguhraða 
um Suðurbugt, upp Ægisgarð, 
gegn um slippsvæðið, niður Hlés-
götu, út Rastargötu og stoppað við 
sjóminjasafnið.

„Ég er búinn að finna fína leið. 

Við erum að fara að hittast, við 
hafnarstjóri, til að athuga hvort 
það séu einhver ljón í veginum 
fyrir því að hægt sé að koma þessu 
gang,“ segir Eysteinn sem kveðst 
munu geta hafið lestarferðirnar 
innan tveggja vikna frá því leyfi 
er veitt.

Gert er ráð fyrir að ekið verði á 
klukkustundar fresti frá Miðbakka 
að Grandagarði eða jafnvel oftar 
gefist það betur að sögn Eysteins.

„Þetta gæti verið skemmtileg 
viðbót á hafnarsvæðinu. Fólk gæti 
tekið lestina út á Granda og gengið 
til baka eða bara farið báðar leiðir 

með apparatinu,“ segir lestarstjór-
inn tilvonandi sem er þessa dag-
ana að leggja lokahönd á stand-
setningu lestarinnar og vonast 
til að hún verði farin að líða eftir 
hafnarbakkanum um næstu mán-
aðamót.

 gar@frettabladid.is

Fimmtíu farþega lest 
um Reykjavíkurhöfn
Stefnt er að því að innan tíðar hefjist lestarferðir um gömlu höfnina í Reykjavík. 
Aka á frá Miðbakka að Grandagarði og stórauka með því aðsókn að sjóminjasafni 
og annarri þjónustu að sögn Eysteins Þ. Yngvasonar sem áður rak lestina í Viðey.

LESTIN   Þjónaði um stutt skeið í Viðey og gengur kannski í endurnýjun lífdaga í 
landi. MYND/EYSTEINN Þ. YNGVASON

LITHÁEN Hundrað og fimmtíu 
bandarískir hermenn hafa tekið 
þátt í heræfingum í Litháen 
ásamt litháíska hernum. 

Reuters greinir frá því að 
þetta séu aðeins æfingar en þær 
þykja táknrænar í ljósi þess 
óöryggis sem gripið hefur um 
sig meðal ríkja í Austur-Evrópu 
eftir að Rússar innlimuðu Krím-
skaga. Fyrstu viðbrögð Banda-
ríkjamanna við hernaðaríhlutun 
Rússa í Úkraínu voru að senda 
600 hermenn til þriggja balt-
neskra ríkja, Eistlands, Lett-
lands og Litháen og jafnframt 
til Póllands til að taka þátt í her-
æfingum til að styrkja nærveru 
NATO í Austur-Evrópu. Þrátt 
fyrir þetta hafa NATO-ríkin 
engin áform enn sem komið er 
um íhlutun í Úkraínu. - þb

Sýna táknrænan stuðning:

Taka þátt í 
heræfingum

Á ÆFINGU   Bandarískur hermaður á 
æfingu í Litháen.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

  Við erum að fara að 
hittast, við hafnarstjóri, til 

að athuga hvort það séu 
einhver ljón í veginum.

Eysteinn Þ. Yngvason, 
eigandi farþegalestar.LÖGREGLUMÁL

Meðvitundarlaus maður
Tilkynnt var um meðvitundarlausan 
mann á veitingahúsi í Hafnarfirði 
aðfaranótt sunnudags. Talið er að mað-
urinn hafi sprautað sig með ólyfjan 
og var hann fluttur á slysadeild til 
aðhlynningar.

LÖGREGLUMÁL
Unglingar undir áhrifum
Afskipti voru höfð af tíu ungmennum 
í bílastæðahúsi við Laugaveg á 
laugardagskvöld. Ungmennin, sem eru 
á aldrinum 14 til 21 árs, eru grunuð 
um neyslu áfengis og fíkniefna. For-
ráðamenn yngstu ungmennanna komu 
á lögreglustöð og sóttu börnin sín.
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Um 800 AEG tæki í eldhús og þvottahús Íslendinga.
Tilboð á AEG þvottavélum, þurrkurum

og uppþvottavélum – á völdum módelum. 
Úrval AEG kæliskápa og frystiskápa – lítið við og skoðið.

AEG smá raftæki og AEG ryksugur – 25% afsláttur.

Sölumenn okkar eru í samningsstuði. Þið komið og ræðið við sölufólkið okkar, sem er í góðu 
skapi eins og alltaf, og sérstaklega fúst til að láta þig njóta besta verðs, bestu greiðsluskilmála, 

jafnvel vaxtalaust. Þú færð nútíma AEG tæki og hagnast á samningsstuðinu.

N Ý K O M N I R

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2800 · ORMSSON.IS

AEG TILBOÐSDAGAR

Opið virka daga kl.10-18
og laugardaga kl.11-15

ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SÍMI 456 4751

KS
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR · BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖÐUM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTAÐ
SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
SÍMI 480 1160

GEISLI
VESTMANNAEYJUM
SÍMI 481 3333

K
V

I
K

A
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(2.589.641 kr. án vsk)

DANMÖRK Formaður Venstre í 
Danmörku, Lars Løkke Rasmus-
sen, vill ekki greina frá því hversu 
miklu hann hefur haldið af fatnað-
inum sem flokkurinn keypti handa 
honum á árunum 2010 og 2011. 

Á vef danska ríkisútvarpsins 
var haft eftir flokksformanninum 
að það sé einkamál hans hversu 
miklu hann verji í fatnað, pitsur 
og innkaup. Ekstra Bladet greindi 
frá því að flokkurinn hefði varið 
yfir 150 þúsundum danskra króna 
í fatnað á formanninn sem sam-

svarar rúmlega þremur milljónum 
íslenskra króna.

Framkvæmdastjóri Venstre, 
hefur greint frá því að flokkurinn 
hafi greitt fyrir fatnað handa for-
manninum í tengslum við kosn-
ingabaráttu og myndatökur. Allan 
fatnað sem Rasmussen hafi síðar 
tekið til eigin nota hafi hann sjálf-
ur greitt fyrir. Þetta staðfestir for-
maðurinn sem kveðst hafa verið 
sendur í ákveðna herrafataversl-
un til fatakaupanna. 

Áður hafði flokkurinn greitt 110 

þúsund danskar krónur, rúmar 
tvær milljónir íslenskra króna, 
fyrir reykklefa formannsins í 
stjórnarráðinu. - ibs

Flokkurinn Venstre keypti fatnað á formanninn Lars Løkke Rasmussen:

Segir fatakaup vera einkamál

LARS LØKKE RASMUSSEN  Kveðst hafa 
greitt fyrir þau föt sem hann hafi tekið 
til eigin nota.  NORDICPHOTOS/AFP

BALKANSKAGI Mikill viðbúnaður 
er í Serbíu þessa dagana vegna 
ótta við frekari flóðbylgjur. 
Veðurfræðingar þar í landi gera 
ráð fyrir því að vatnsborð einnar 
lengstu ár Serbíu, Sava, geti farið 
hækkandi og flætt yfir bakkana 
sökum mikillar úrkomu. 

Flóðið gæti þar með ógnað 
stærsta orkuveri landsins, Nikola 
Tesla, sem stendur við bakka 
árinnar. Orkuverið sér stórum 
hluta landsins fyrir rafmagni og 
gæti orðið gífurlegt tjón ef orku-
verið yrði fyrir skemmdum. 

Forsætisráðherra Serbíu, 
Aleksandar Vucic, segir að 
ríkisstjórn hans leggi áherslu 
á að vernda orkuverið, en hann 
hefur einnig kallað eftir aðstoð 
nágrannaríkjanna. Um helgina 
fór fram samstöðufundur á 
vegum Félagasamtaka Serba á 
Íslandi, í séra Friðrikskapellu, 
þar sem rætt var hvernig best 
væri að koma fólkinu til aðstoðar.

Flóðið á Balkanskaga hefur nú 
þegar kostað að minnsta kosti 
35 manns lífið og þá hafa tugir 
þúsunda flúið heimili sín. Flóðið 
hefur þó ekki aðeins lagt Serbíu 
og Bosníu í rúst, Króatía hefur 
einnig fengið að kenna á hamför-
unum. Yfirvöld í Serbíu og Bosníu 
segja úrhellið sem flóðunum veld-
ur það mesta frá því að mælingar 
hófust.  gunnarleo@frettabladid.is

Óttast aðra 
flóðbylgju
Mikill viðbúnaður er í Serbíu vegna ótta við frekari 
flóðbylgjur. Stærsta orkuver landsins er í hættu.

ALLT Á FLOTI  Maður fyrir utan heimili 
sitt í þorpinu Veliki Crljeni, skammt frá 
Belgrad, höfuðborg Serbíu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

„Það mættu margir á fundinn og 
hver og einn fékk verkefni að fundi 
loknum til að aðstoða,“ segir Jovana 
Pavlovic en hún mætti á samstöðuf-
und á vegum Félagasamtaka Serba 
á Íslandi í séra Friðrikskapellu sem 
haldinn var um helgina. Um tuttugu 
manns mættu á fundinn og farið var 
yfir mögulegar aðgerðir til þess að 
aðstoða þær þúsundir manna sem 
hafa misst heimili sitt í Serbíu.

„Talað hefur verið við yfirvöld hér 
á landi og við höfum einnig sóst 
eftir aðstoð frá stórum fyrirtækjum 
eins og Actavis til þess að fá lyf, því 
það er mikið um vírusa úti sökum 
óhreinlætis,“ útskýrir Jovana.

Hún segist finna fyrir miklum 
stuðningi en á fyrsta degi höfðu 
safnast 630.000 krónur. „Við áttum 
ekki von á svona góðum stuðningi.“

SAMSTÖÐUFUNDUR 
HALDINN Á ÍSLANDI
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Siemens. Framtíðin flyst inn.

Siemens bakstursofninn með 
sjálfhreinsun (pyrolysis)
er sannkallaður sigurvegari.

Bakstursofninn HB 63AB512S fékk 
hæstu einkunn í prófun TÆNK á ofnum  
með sjálfhreinsun (pyrolysis).

UMHVERFISMÁL Landmælingar 
Íslands eru aðaltengiliður Íslands 
við Copernicus-áætlun Evrópu-
sambandsins samkvæmt ákvörð-
un umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytisins. Ísland á aðild að 
áætluninni á grundvelli EES.

Frá því er greint í Kvarðanum, 
fréttabréfi Landmælinga, að 
áætlunin sé gríðarlega viðamikil 
og taki meðal annars til vöktun-
ar á yfirborði og umhverfi jarðar 
með nýjustu gervitunglatækni. 

„Með þátttöku í Copernicus 
fær Ísland aðgang að upplýsing-

um og þjónustu sem sýna stöðu 
og þróun hinna ýmsu umhverfis-
þátta, svo sem á sviðum sjávar, 
andrúmslofts, náttúruvár, land-
notkunar og loftslagsbreytinga,“ 
segir í Kvarðanum.

Aðgangur fæst að öllum grunn-
gögnum án gjaldtöku, en gert er 
ráð fyrir að um átta terabætum 
verði safnað á dag þegar kerfið 
verður komið í fulla notkun. „Og 
fyrir íslenskt samfélag hleypur 
verðmæti þessara gervitungla-
gagna á hundruðum milljóna.“

  - óká

GRÍMSVATNAGOS 2011  Copernicus-
áætlunin er sögð eitt af stærri verkefnum 
ESB. FRÉTTABLAÐIÐ/EGILL AÐALSTEINSSON

Gervitunglatækni notuð í vöktun á yfirborði og umhverfi jarðarinnar:

Safna átta terabætum daglega

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarstjórn 
Kópavogs hefur samþykkt að 
kaupa meirihluta í húsi sem 
Skógræktarfélag Kópavogs 
byggir í Guðmundarlundi. Auk 
þess á að setja tíu milljónir í 
frekari uppbyggingu. Í greinar-
gerð bæjarfulltrúa er vísað til 
eins af fjórum kostum sem emb-
ættismenn bentu á, um að húsið 
verði notað sem fræðslumiðstöð 
líkt og upphaflegar hugmyndir 
hafi gert ráð fyrir og að skóla-
börn væru á meðal þeirra sem 
hefðu að því aðgang. - gar

Kaupa í Guðmundarlundi:

Fræðslustarf í 
skógræktarhús

ÓMAR STEFÁNSSON  Leiddi tillögu um 
húsakaup.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SUÐUR-KÓREA Stórt íbúðar-
hús hrundi í Pjongjang, höfuð-
borg Norður-Kóreu, síðastliðinn 
þriðjudag og segja stjórnvöld þar 
í landi að fólk hafi látið lífið er 
húsið hrundi. 

Fjöldi látinna hefur þó ekki 
verið gefinn upp en óvenjulegt 
þykir að stjórnvöld í Norður-Kór-
eu sendi frá sér yfirlýsingar um 
atburði á borð við þennan.

Húsið var á 23 hæðum og er 
talið að allt að 92 fjölskyldur hafi 
búið í húsinu, en það var enn í 
byggingu. Algengt er í Norður-
Kóreu að fólk flytji inn í hús áður 
en byggingu þeirra er lokið.  - hva

Sorg í Norður-Kóreu

Fórust þegar 
blokk hrundi 

BIÐST AFSÖKUNAR  Norðurkóreskur 
embættismaður biður aðstandendur 
hinna látnu afsökunar.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SAMFÉLAGSMÁL Hvatningarverð-
laun jafnréttismála verða afhent 
í fyrsta sinn þann 27. maí. Það er 
atvinnuvega- og nýsköpunarráð-
ið, UN Women á Íslandi, Samtök 
atvinnulífsins og Festa – miðstöð 
um samfélagsábyrgð, sem standa 
að verðlaununum. Markmið verð-
launanna er að vekja athygli á 
fyrirtækjum sem hafa jafnrétt-
ismál að leiðarljósi. Verðlaunin 
eiga jafnframt að hvetja önnur 
fyrirtæki til að leggja áherslu á 
jafnréttismál.  - ssb

Veita verðlaun fyrir jafnrétti:

Skoða hlutfall 
kynja í stjórn

STJÓRNMÁL Píratar í Hafnarfirði 
hafa bent á galla í kosningaprófi 
fjölmiðilsins DV.  

Í opnu bréfi þeirra segir að þeir 
frambjóðendur sem hafa svarað 
spurningum prófsins oftast á þá 
leið að þeir vilji ekki svara virð-
ast koma oftar upp í niðurstöðum 
prófsins en aðrir frambjóðendur. 

Vilja Píratar fá svör við því 
hvernig niðurstöðurnar eru 
reiknaðar út og hvort DV sé til-
búið að gefa prófið út sem opinn 
hugbúnað. - ssb

Píratar senda opið bréf til DV:

Vilja fá svör um 
kosningaprófið  
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J
ane Campion kvikmyndaleikstjóri, eina konan sem 
hlotið hefur gullpálmann á kvikmyndahátíðinni í 
Cannes og núverandi forseti dómnefndar hátíðar-
innar, gerði hlut kvenna í kvikmyndaiðnaðinum 
að umtalsefni á blaðamannafundi eftir setningu 

kvikmynda hátíðarinnar. Hún benti á að þrátt fyrir að 
nú væri dómnefndin í fyrsta sinn skipuð fleiri konum en 
körlum endurspeglaði það engan veginn kynjahlutföllin 
í kvikmyndaiðnaðinum og að einungis sjö prósentum af 
þeim 1.800 kvikmyndum sem lagðar hefðu verið fram til 

hátíðarinnar væri leikstýrt af 
konum. Hún komst að þeirri 
niðurstöðu að þessi hlutföll 
væru „ólýðræðisleg“: „Aftur 
og aftur finna konur fyrir 
því að fá ekki sinn réttmæta 
skerf af kynningunni,“ sagði 
hún. Þessi ummæli eru dálítið 
undarleg í ljósi þess að af 

þessum sjö prósentum framlaga eru tvær myndir sem leik-
stýrt er af konum meðal þeirra átján mynda sem keppa um 
gullpálmann. Það þarf nokkuð flóknar reikningskúnstir til 
að fá þá útkomu að það sé óréttmætur skerfur. Mun eðlilegri 
niðurstaða úr dæminu er að í þessu tilfelli fái konur töluvert 
stærri skerf en framlag þeirra gefur tilefni til.

Þessar umkvartanir kvenna í menningarframleiðslu 
eru ekki einskorðaðar við kvikmyndaiðnaðinn. Hérlendis 
blossar reglulega upp umræða um að konum sem skrifa 
bækur og stjórna kvikmyndum sé ekki veitt sama athygli og 
körlunum. Í viðtali í helgarblaði Fréttablaðsins á laugardag-
inn kvartaði ungur rithöfundur, Björg Magnúsdóttir, undan 
því að bækur hennar væru flokkaðar sem skvísubækur og 
þar með óumflýjanlega gerðar að óáhugaverðu lestrarefni 
fyrir karlmenn. „Mér finnst alveg glatað að vera ung kona 
að skrifa um eigin veruleika og vera allt í einu komin með 
helmingi færri lesendur af því að ég er ekki með typpi. Það 
er ekkert réttlæti í því,“ sagði hún. 

Í báðum þessum tilfellum, og fjölmörgum öðrum, veifa 
konur hugtökunum lýðræði og réttlæti þegar þær tala um 
skarðan hlut kvenna í því sem markvert þykir í bókmennt-
um, kvikmyndum og reyndar á mörgum öðrum sviðum 
líka. En er það réttlátt og lýðræðislegt að konur fái stærri 
skerf af umfjöllun og athygli en framlag þeirra gefur til-
efni til? Er það sjálfsögð krafa að allir hafi áhuga á því sem 
þær skrifa? Er ekki nóg komið af fórnarlambahugsuninni 
og þránni eftir viðurkenningu karlanna? Hendum þessum 
gömlu viðmiðum. Skrifum bækur og gerum kvikmyndir 
um það sem okkur konum finnst skipta máli og gefum skít í 
það hvort karlveldið samþykkir það sem „nógu merkilegt“. 
Konur eru rúmlega helmingur mannkyns og það sem þeim 
finnst áhugavert og merkilegt hlýtur að vega alveg jafn 
þungt og hvað hinum helmingnum finnst, hvað sem öllum 
verðlaunatilnefningum og skvísubókaflokkunum líður.

Hvers vegna eiga konur rétt á meiri athygli?

Bækur og bíó, 
typpi og brjóst

Í gær var opnað fyrir umsóknir um leið-
réttingu á höfuðstólslækkun verðtryggðra 
lána vegna óvænts verðbólguskots áranna 
í kringum efnahagshrunið. Það er í sam-
ræmi við þau loforð sem Framsóknarflokk-
urinn gaf kjósendum sínum fyrir síðustu 
kosningar og í samræmi við stefnu ríkis-
stjórnarinnar. Þetta er stór dagur fyrir 
landsmenn en um 100 þúsund heimili geta 
nýtt sér þau skuldalækkunarúrræði sem 
nú standa til boða. Þar með er ljóst að ríkis-
stjórnin hefur staðið við það loforð sitt að 
setja fólkið í landinu í forgang með því að 
leiðrétta forsendubrestinn sem yfir heimil-
in dundi við fall bankakerfisins, þegar hag-
vöxtur, kaupmáttur, atvinnuleysi og verð-
bólga fóru öll úr böndunum á sama tíma. 
Slíkt hefur ekki gerst áður í sama mæli í 
fyrri efnahagsþrengingum þjóðarinnar.

Skuldaleiðréttingin er réttlætisaðgerð en 
líka efnahagsleg aðgerð sem hefur, síðan 
hún kom fram í nóvember, hlotið jákvæðar 
umsagnir hjá erlendum aðilum sem horft 
er til í alþjóðlegu viðskiptalífi, eins og 
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og lánshæfis-
matsfyrirtækjum, sem hafa hækkað láns-
hæfismat Íslands í kjölfarið. Mikilvægast 
er þó að aðgerðirnar munu hafa mikil og 
jákvæð áhrif á skuldastöðu heimila í land-
inu og veita þannig heimilunum og þar með 
samfélaginu öllu öfluga viðspyrnu. 

Samhliða þessum aðgerðum er unnið að 
mikilvægum breytingum á húsnæðislána-
kerfi landsmanna eins og félags- og hús-
næðismálaráðherra kynnti fyrir skömmu. 
Breytingarnar eru m.a. til þess ætlaðar að 
bæta stöðu og kjör leigjenda og húsnæðis-
samvinnufélaga. Ríkisstjórnin hefur einn-
ig samþykkt áætlun um framhald vinnu 
við afnám verðtryggingar á nýjum neyt-
endalánum. 

Á undanförnu ári hefur efnahagur lands-
ins batnað til mikilla muna. 4.000 ný störf 
hafa orðið til, hagvöxtur er meiri en hann 
hefur verið í fjölmörg ár, verðbólga er með 
allra minnsta móti og kaupmáttur eykst 
hraðar en í nokkru öðru Evrópulandi. Á 
aðeins einu ári hafa þar náðst gríðarlega 
mikilvægir áfangar í því þríþætta mark-
miði ríkisstjórnarinnar að vinna bug á 
tjóni fortíðar, koma í veg fyrir að slík áföll 
endurtaki sig og bæta kjör á Íslandi. Við 
getum því horft bjartsýn fram á veginn í 
aðdraganda 70 ára afmælis lýðveldisins. 

Stór dagur fyrir heimilin
FJÁRMÁL

Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson
forsætisráðherra

➜ Þar með er ljóst að ríkisstjórnin 
hefur staðið við það loforð sitt að 
setja fólkið í landinu í forgang með 
því að leiðrétta forsendubrestinn 
sem yfi r heimilin dundi.

Íslandsmet slegin hægri vinstri
Steingrímur J. Sigfússon, ræðukóngur 
Alþingis, rauf þögnina um stóra frammí-
kalla-málið í þættinum Sprengisandi á 
Bylgjunni. Hann viðurkenndi að ekki 
hefði verið viðeigandi að segja hátt-
virtum þingmanni, Vigdísi Hauksdóttur, 
að þegja. Hann greip þó líka tækifærið 
og benti á að Vigdís hefði kallað hátt í 
tíu sinnum fram í ræðu hans sem þá var 
orðin 55 mínútna löng. 
Fulltrúar meirihlutans á þingi hafa 
verið iðnir við að lýsa yfir 
metum í hinum og þessum 
málum á kjörtímabilinu og 
því ekki úr vegi að velta 
því fyrir sér hvort Vigdís 
eigi, með gjörningnum 
á miðvikudag, Ís-
landsmet í 
frammíköllum. 

Hissa á mótvindinum
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson for-
sætisráðherra lýsti sig hissa og undrandi 
á þeirri andstöðu sem skuldaniðurfell-
ingarfrumvarp ríkisstjórnarinnar fékk 
hjá stjórnarandstöðunni á Alþingi. Sagði 
hann að skuldaniðurfellingin hefði 
aldrei verið ætluð öllum heimilum í 
landinu. 
Sé litið yfir kosningaloforð Framsóknar-
flokksins og orðalag forsætisráðherra í 
aðdraganda niðurfellingarinnar má þó 

skilja hvers vegna 
heimilin í land-
inu misskildu 
manninn. Sig-
mundur talaði 
nefnilega 
iðulega um 

leiðrétt-

ingu fyrir heimilin í landinu en sagði 
aldrei „Skuldaleiðrétting – fyrir sum 
heimili, ekki önnur“. 

Leiðrétting á leigumarkaði
Eiginmaður Eyglóar Harðardóttir félags- 
og húsnæðismálaráðherra greip tæki-
færið þegar opnað var fyrir umsóknir 
um skuldaniðurfellingu og sótti um. 
Eygló hefur tjáð sig um það í viðtölum 
að fjölskyldan sé í ólgusjó leigumarkað-
arins en svo virðist sem fjölskyldan sé 

ein þeirra fjölmörgu sem eiga rétt á 
niðurfellingu. 
Eiginmaður Eyglóar sagði á 
Facebook: „Umsóknin mín um 
skuldaleiðréttingu var nr. 318“ og 
því er ljóst að þau hjónin voru 
meðal þeirra allra fyrstu til að 

taka þátt.
   snaeros@frettabladid.is
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Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Það er varla ofsögum sagt 
að undanfarin ár hafi geng-
ið yfir hálfgert hótelæði í 
Reykjavík, því það virðist 
varla vera sá blettur í borg-
inni, sérstaklega í miðbæn-
um og í námunda Lauga-
vegarins, sem ekki þarf að 
leggja undir hótel. Ekkert 
annað kemst að, og allra 
síst sjálfsprottin menning 
eða tónlistarlíf.

Hótelæðið hefur bitn-
að sérstaklega á ungum 
og efnilegum tónlistarmönnum. 
Ungir tónlistarmenn og allt tónlist-
aráhugafólk hefur þurft að horfa á 
eftir stöðum eins og Nasa, Hjarta-
garðinum og Faktorý. 

Fljótt á litið virðast staðir á borð 
við Hjartagarðinn, Nasa og Fakt-
orý ekki hjarta menningarinnar 
í Reykjavík. En ég vil fullyrða að 
þeir hafa skipt sköpum fyrir ungt 

fólk og unga listamenn sem 
munu í framtíðinni vera 
leiðandi í menningarsköpun 
okkar. Ef ungt fólk á að geta 
blómstrað í Reykjavík þarf 
það að hafa staði til þess 
að prófa sig áfram, halda 
tónleika og hittast í lifandi 
umhverfi. Menning framtíð-
arinnar mun ekki þroskast í 
hótellobbýum eða í túrista-
sjoppum.

Hugsunarhátturinn í 
borginni virðist vera sá 

sami og í annarri uppbyggingu hér 
á landi. Það er aldrei hugsað hverju 
við fórnum. Það sama gildir um 
menningu borgarinnar og náttúru 
landsins: Jarðýtum er sigað á allt 
sem stendur í vegi fyrir uppbygg-
ingunni.

Að sjálfsögðu á að efla ferðaiðn-
aðinn, en þegar við rífum niður það 
sem ferðamennirnir koma til þess 

að sjá og það sem gerir Ísland að því 
landi sem það er þá eyðileggjum við 
fyrir okkur sjálfum. Menningin og 
náttúrufegurðin er það sem dregur 
ferðamenn hingað, ekki hótelbygg-
ingar. 

Fyrir okkur, sem borg, skiptir þó 
mestu að við lokum ekki á mögu-
leika ungmenna til þess að koma 
saman og tjá list sína. Við í Vinstri-
hreyfingunni – grænu framboði 
viljum að miðbænum verði hlíft 
við frekari eyðileggingu vegna 
hótelæðisins. Þess í stað skuli 
gert meira til að efla sjálfsprottna 
menningu. Borgin þarf að leggja 
sitt af mörkum til þess að auðvelda 
ungum tónlistarmönnum og götu-
listamönnum, listamönnum fram-
tíðarinnar, að finna staði til að þróa 
list sína.

Aðeins þannig getur borgin haldið 
áfram að blómstra sem menningar-
borg!

Sjálfsprottna menningu. Ekki hótelæði
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Hafðu samband og láttu sérfræðinga 
okkar aðstoða þig við að finna réttu 
lausnina.

Halla Hrund Pétursdóttir, landslags-
arkitekt FILA, hjálpar þér við að 
skipuleggja garðinn þinn.

 

Hringhellu 2
221 Hafnarfjörður

Hrísmýri 8
800 Selfoss

Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Berghólabraut 9
230 Reykjanesbær

Sími 4 400 400
www.steypustodin.is

Steypustöðin býður upp á mikið úrval af 
 fallegum hellum og mynstursteypu fyrir 
 heimili, garða, göngustíga og bílaplön.

Skoðaðu úrvalið á www.steypustodin.is
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TEGUNDIR AF HELLUM

MENNING

Ragnar Auðun 
Árnason
frambjóðandi VG í 
Reykjavík og nemi

Þjóðsögurnar gömlu byrja gjarn-
an á því að maður er að elta kind-
ur upp á fjöll og villist, lendir í 
gjörningaþoku og ráfar um kald-
ur og hrakinn. Ef hann er óhepp-
inn hittir hann tröll sem annað-
hvort sýður hann í potti og étur 
svo eða gerir hann að kynlífsþræl 
– nema hvort tveggja sé. Stundum 
kemst hann til byggða um síðir og 
„þótti fáskiptinn upp frá því“. Sé 
sauðamaður hins vegar heppinn í 
þessum sögum verður á vegi hans 
mennskur maður – „mikill maður 
vexti“ búinn í gæru, og segir 
honum að fylgja sér; leiðir hann 
síðan út úr þokunni og í dal nokk-
urn mikinn og búsældarlegan þar 
sem ganga feitir sauðir og smjör 
drýpur af hverju strái. Í þessum 
dal, einhvers staðar lengst inni á 
hálendi Íslands, er falleg byggð 
sem samanstendur af fallegu og 
glöðu fólki sem fagnar byggða-
manni, býður honum feitt ket að 
snæða lyst sína af, vísar honum til 
sængur í góðu rúmi …

Þetta eru útilegumenn og iðu-
lega endar sauðamaður hjá þeim, 
giftist heimasætunni og á náðuga 
daga upp frá því. Þetta eru auð-
vitað hugarórar banhungraðs fólks. 
Í þessum gömlu sögum endurspegl-
ast hinn gamli draumur íslensks 
alþýðufólks: að komast burt. Í þeim 
skilningi eru þessir útilegumenn 
ekki fólk sem var sent burt – held-
ur fólkið sem komst burt.

Þegar maður kemur í Íslend-

ingabyggðir í Kanada líður manni 
svolítið eins og sauðamanninum í 
þjóðsögunum. Maður hefur gengið 
inn í aðra vídd og hittir þar skyndi-
lega aðra tegund af Íslendingum; 
afkomendur þeirra sem fóru burt, 
og komust burt – hurfu inn í aðra 
vídd, en eru eigi að síður raunveru-
lega til. 

Þetta eru Kanadamenn en líka 
Íslendingar. Maður hittir hér 
afkomendur skálda eins og Steph-
ans G. og Páls Ólafssonar og manni 
finnst sem maður komist í einhvers 
konar samband við þessi skáld og 
þeirra tíma – þeirra Ísland – og 
maður verður undarlega snortinn, 
eiginlega stjörnulostinn. Afkom-
andi Páls reyndist elskuleg kona 
sem heitir Lois, kölluð Lóa, og 
gott ef yfir henni var ekki einmitt 
sama dugnaðarfasið og hjá lóunni 
hjá Páli. Afkomandi Stephans var 
dóttursonur hans og nafni sem var 
afar stoltur af enskri útgáfu ævi-
sögu Stephans eftir Viðar Hreins-
son sem hlotið hefur viðurkenn-
ingu hér í Kanada. Hann lítur út 
alveg eins og skáldið gamla og ekki 
hægt annað en að fara að þylja yfir 
honum: „Vinur aftansólar sértu /
sonur morgunroðans vertu …“

Þetta fólk er að mörgu leyti ólíkt 
okkur sem komin erum af þeim 
sem eftir sátu. Það er skrafhreifið 
á ameríska vísu, ekki blaðskellandi 
en opið og afar vingjarnlegt; ekki til 
þumbarabragur á því. Einn heima-
maður, ættaður frá Vopnafirði, 
sagði mér að Vestur-Íslendingar 
séu alltaf að halda ræður, og ég gat 
frætt hann á því að þetta myndu 
vera afkomendur þeirra fjölmörgu 
Þingeyinga sem fóru vestur um 
haf. Sami maður lýsti fyrir mér 
þeim trega sem greip hann eitt 
sinn þegar hann heyrði íslenskar 
flugfreyjur tala saman um eitthvað 

skemmtilegt, svona eins og íslensk-
ar konur geta orðið skemmtilegar, 
og hann fékk einhvers konar hug-
ljómun. Hann heyrði hversu fal-
legt málið var, hann heyrði mús-
íkina í hljómfalli þess og hversu 
ljóðrænt og lifandi það myndi vera 
og hversu ánægjulegt væri að tala 
það; og hann fylltist trega yfir því 
að foreldrar hans skyldu aldrei hafa 
kennt honum íslensku því að hann 
skynjaði málið á einhvern máta í 
heilastöðvunum; hann fann eitthvað 
bærast inni í sér þegar hann hlust-
aði á málið. Ég hef hitt margt roskið 
fólk hér í Winnipeg sem hefur svip-
aða sögu að segja; foreldrar þess – 
önnur kynslóðin – miðlaði ekki mál-
inu. Það er lífsins gangur.

Treginn er aldrei alveg fjarri 
þrátt fyrir glaðværð og vingjarn-
legt viðmót. Margar myndir eiga 
eftir að sitja í manni alla tíð: Fullur 
salur af Vestur-Íslendingum sem 
sitja í djúpri andakt og hlusta á 
Draumalandið eftir Sigfús Einars-
son og Jón Trausta flutt af tenór-
söngvara, sem reyndar er ekki af 
íslensku bergi brotinn en flutning-
urinn er innilegur og framburð-
inn lýtalaus. Sum raula lágt með, 
og líka í Svanurinn minn syngur 
eftir Kaldalóns og Höllu. Þetta er 
íslenskur tregi.

Hjá manni vaknar óljós tilfinn-
ing fyrir einhverju gömlu andspæn-
is þessu fólki þrátt fyrir enskuna 
og kanadískt yfirbragð. Það hefur 
fengið í arf – og ávaxtað – menn-
ingu sem ríkti á Íslandi fyrir alda-
mótin 1900 og síðan runnið saman 
við viðhorf og aðferðir annarra 
þjóða í þeim mikla þjóðarpotti sem 
hér er. Við fengum þennan arf líka 
en hann rann saman við eitthvað 
allt annað hjá okkur. Það er eitt-
hvað kunnuglegt við þetta fólk án 
þess að maður komi því beinlínis 

fyrir sig; einhver strengur í því sem 
maður skynjar að kunni að eiga sér 
samhljóm í manni sjálfum. Í hugar-
heimi þessa fólks er svæði helgað 
Íslandi – hugmyndinni um Ísland 
– þjóðrækninni sem manni beri að 
halda í heiðri – og þetta íslenska 
svæði er á vissan máta óumbreytan-
legt og kyrrstætt. Þetta fólk hefur 
ákveðna mynd af landinu og þjóð-
inni, íslensku fjöllunum og dölunum 
– þar átti hún amma heima og þar 
eru helgistaðir í augum margra. Við 

sem erum komin af þeim sem urðu 
eftir – við erum öðruvísi, við erum 
brynjaðri um sumt, sérstaklega 
Reykjavíkurfólkið sem er kaldr-
analegra og kaldhæðnara, jafnvel 
beiskara í garð landsins okkar og 
hins íslenska veruleika sem fyrir 
okkur er síbreytilegur og hverfull 
og endalaus þrasuppspretta. Fyrir 
mann sem kemur úr slíku umhverfi 
er mikil og holl reynsla að finna 
fölskvalausa og djúpa og einlæga 
ást á því sem íslenskt er. 

Á Íslendingaslóðum



19. maí 2014  MÁNUDAGUR| TÍMAMÓT | 14TÍMAMÓT
19. maí 2014  MÁNUDAGUR

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

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Eiginkona mín og móðir okkar,  
dóttir og tengdadóttir,

GUNNUR ELÍSA STEFÁNSDÓTTIR
til heimilis í Þverbrekku 2 í Kópavogi,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
laugardaginn 10. maí. Útför hennar verður 
gerð frá Kópavogskirkju miðvikudaginn  
21. maí kl. 13.00.  
Blóm og kransar vinsamlega afþökkuð en þeim sem vildu 
minnast hennar er bent á styrktarsjóðinn fyrir börnin. 
Bankanúmer hans er 331-13-110606 og kt. 310380-4159.

Davíð Karl Sigursveinsson og börnin
Kristlaug Björg Sigurðardóttir og fjölskylda
Stefán Ingólfsson og fjölskylda
Símon Elí Teitsson og fjölskylda
Gísli Ólafur Pétursson  
Ragna Freyja Karlsdóttir og fjölskylda.

Ástkær faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

ÞORKELL GUÐJÓNSSON 
múrari,

áður til heimilis að Jóruseli 9,

lést föstudaginn 9. maí. Útförin fer fram  
frá Fossvogskapellu mánudaginn 19. maí 
kl. 13.00.

  
Bergsveinn Þorkelsson Sigríður Jónatansdóttir
Guðjón Þorkelsson   Helga Sigurmundsdóttir
Ingibjörg Þorkelsdóttir Helgi Þórisson
Ása Þorkelsdóttir        Jóhann Ásmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma  
og langamma,

ANNA MARGRÉT CORTES
Silfurteigi 6, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum í Fossvogi, 
mánudaginn 12. maí, verður jarðsungin  
frá Laugarneskirkju miðvikudaginn 21. maí 
kl. 13.00.

Björg Cortes Stefánsdóttir Halldór I. Elíasson
Steinunn Guðbjörg Stefánsdóttir
Stefán Valdimar Halldórsson
Anna Margrét Halldórsdóttir Haraldur Darri Þorvaldsson
Steinar Ingimar Halldórsson Xue Li
Halldór Alexander, Jökull Ari og Hugrún Eva Haraldsbörn.

Vesturhlíð 2 - Fossvogi - Sími: 551 1266 - www.utfor.is

Elín Sigrún Jónsdóttir
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson 
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Jón G. Bjarnason 
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson 
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

önnumst við alla þætti þjónustunnar

Þegar andlát ber 
að höndum

Með virðingu og 
umhyggju að leiðarljósi

Við þjónum allan sólarhringinn

Reynsla – Umhyggja – Traust

„Hvatningin að þessari útgáfu var 
sú að áður hefur verið efnt ítarlega 
til sögu Dómkirkjunnar sem kom út 
1996 og var rituð af séra Þóri Steph-
ensen. Ég gat því haldið áfram þar 
sem frá var horfið,“ 
segir séra Jakob Ágúst 
Hjálmarsson sem skráð 
hefur sögu Dómkirkj-
unnar, þriðja bindi sem 
kemur út í byrjun júní. 
Meðal umfjöllunarefnis 
eru breytingin sem nýja 
safnaðarheimilið skap-
aði, 200 ára afmæli kirkj-
unnar 1996 og gagngerar 
endurbætur á kirkjunni 
um aldamótin. 

„Okkur gafst tækifæri 
til að efla mjög allt safn-
aðarstarf um tíma en svo 
kom kreppan sem breytti 
því aftur. Þess vegna er myndin dálít-
ið horfin sem verið er að lýsa í bók-
inni,“ segir séra Jakob Ágúst. Veiga-
mikinn þátt í starfi Dómkirkjunnar á 
þessum tíma segir hann líknarstörf 

og félagslegar aðgerðir, svo sem gegn 
atvinnuleysi og miðborgarvandanum 
sem Dómkirkjan tók á með KFUM og 
KFUK. 

„Skerðing sóknargjalda 
um 40 prósent, sem varð 
í kjölfar kreppunnar, er 
alveg óskaplega afdrifaríkt 
högg fyrir söfnuði landsins 
og þeir sem voru komnir í 
skuldbindingar á þessum 
tíma eiga í miklum erfið-
leikum. Ég tel að þetta sé 
helsti vandi þjóðkirkjunn-
ar í dag og hans sér víða 
stað, í minnkuðu æsku-
lýðsstarfi sérstaklega,“ 
segir séra Jakob Ágúst. 

Dómkirkjan í Reykja-
vík III, Á aldahvörfum 
er 154 blaðsíður í papp-
írskilju, prýdd myndum 

og kemur út í áskrift. Eintökin verða 
númeruð eftir því sem áskriftarbeiðn-
ir berast í tölvupósti til domkirkjan@
domkirkjan.is. Eintakið mun kosta 
5.000 krónur.  gun@frettabladid.is

Skerðing sóknargjalda afdrifarík
Nýtt bindi sögu Dómkirkjunnar mun koma út í byrjun júní. Það er eft ir séra Jakob Ágúst 
Hjálmarsson og nefnist Dómkirkjan í Reykjavík III, Á aldahvörfum. 

FYRRVERANDI DÓMKIRKJUPRESTUR 
 Bókin spannar minn starfstíma við kirkjuna 
og tímann eftir að ég hætti 2007,“ segir séra 
Jakob Ágúst. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR
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Ég ætla að flytja stórbombur óperu-
bókmenntanna, meðal annars aríur 
úr Don Carlos og Á valdi örlaganna 
eftir Verdi,“ segir Elín Ósk Óskars-
dóttir sópransöngkona spurð hvað 
hún ætli að bjóða tónleikagestum 
upp á í Hörpu í hádeginu á morgun. 
„Svo er ég með fræga aríu úr Manon 
Lescaut eftir Puccini og fleiri aríur í 
þessum dúr.“

Elín Ósk vakti mikla athygli og 
var tilnefnd til Íslensku tónlistar-
verðlaunanna fyrir túlkun sína á 
Lafði Macbeth í óperunni Macbeth 
eftir Verdi hjá Íslensku óperunni en 
hún segist ætla að gefa lafðinni frí 
á morgun. „Hún er dálítið grimm 
svona í hádeginu,“ segir hún og hlær. 
„Allavega á fastandi maga.“

Spurð við hvað hún sé að fást þessa 
mánuðina segir Elín Ósk að hún sé 
í fullu starfi sem söngkona, enda 
hafi hún valið sér það sem lífsstarf 
og aldrei dottið í hug að draga þá 
ákvörðun til baka. Hún viðurkenn-

ir þó að það geti verið barningur að 
hafa í sig og á með söngnum en það 
hafi þó gengið upp hingað til. 

„Ég nýti hvert tækifæri sem ég fæ 
í söng. Ég er fyrst og fremst óperu-
söngkona og tækifærin hér heima eru 
ekkert einstaklega mörg, sérstaklega 
ekki þegar maður hefur eins drama-
tíska rödd og ég. Hins vegar tek ég 
þátt í fullt af tónleikum, eða skipu-
legg þá sjálf ef því er að skipta og auk 
þess hef ég stjórnað Óperukórnum í 
Hafnarfirði, sem ég stofnaði, í þrett-
án ár.“

Elín Ósk segist ekki hafa nein nið-
urnegld verkefni erlendis eins og er, 
en það sé ýmislegt í deiglunni. „Þegar 
eitthvað dettur inn, hvort sem er hér 
heima eða erlendis, þá verður maður 
bara að vera tilbúinn.“

Tónleikarnir á morgun eru í Norð-
urljósasal Hörpu, hefjast klukkan 
12.15 og það er Antonía Hevesi sem 
leikur undir á píanó.

 fridrikab@frettabladid.is

Lafði Macbeth of 
grimm á fastandi maga
Elín Ósk Óskarsdóttir syngur óperuaríur á hádegistónleikum Íslensku óperunnar í Hörpu á 
morgun. Yfi rskrift  tónleikanna er Á valdi örlaganna enda ein arían úr þeirri óperu Verdis.

ELÍN ÓSK ÁSAMT ANTONIU HEVESI  „Ég er 
fyrst og fremst óperusöngkona og tækifærin 
hér heima eru ekkert einstaklega mörg.“
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1536 Anne Boleyn, önnur eiginkona Hinriks 
VIII. Englandskonungs, er tekin af lífi vegna 
hórdóms.
1604 Í Kanada er borgin Montreal stofnuð, 
þá sem Ville-Marie eða Borg Maríu en nafn-
inu er síðar breytt.
1875 Fyrsta sláttuvélin kemur til Íslands frá 
Noregi.
1917 Eimskipafélag Íslands fær sitt þriðja 
skip og er það Lagarfoss.
1933 Í Vestmannaeyjum ræðst æstur múgur 
inn í fangelsið og leysir þar fanga úr haldi. 

Síðar eru tíu manns dæmdir til fangelsisvist-
ar fyrir tiltækið.
1950 Þúsundir Reykvíkinga fagna Gullfossi, 
nýju farþegaskipi Eimskipafélagsins.

1983 Geimskutlan Enterprise hefur við-
komu á Keflavíkurflugvelli, borin af Boeing 
747-þotu.

1990 Í Laugardal í Reykjavík er opnaður nýr 
fjölskyldu- og húsdýragarður með tuttugu 
tegundir húsdýra, sjávardýra og villtra dýra. 
Meira en tíu þúsund gestir koma í garðinn 
fyrsta daginn.

MERKISATBURÐIR



Desloratadine ratiopharm er ofnæmislyf sem 
veldur ekki syfju. Það hjálpar við að hafa hemil 
á ofnæmisviðbrögðum og einkennum þeirra 

með því að hindra verkun ofnæmisvakans histamíns. 
Desloratadine ratiopharm er fljótt að virka og verkun 
þess varir allan sólarhringinn, svo eingöngu er þörf á 
að taka það einu sinni á dag.

Lyf sem innihalda virka efnið deslóratadín, eins og 
Desloratadine ratiopharm, hafa eingöngu verið fáanleg 
gegn lyfseðli hingað til. Mismunandi er á milli einstak-
linga hvaða ofnæmislyf hentar hverjum og  því geta 
einstaklingar þurft að prófa sig áfram með hvað hentar 
þeim. Desloratadine ratiopharm er nú nýr valkostur í 
lausasölu fyrir fólk sem hingað til hefur þurft að 
fá lyfið ávísað af lækni.

Eins og nafnið gefur til kynna er virka 
efnið deslóratadín talsvert skylt efninu 
lóratadíni (innihaldsefni í meðal annars 
Loratadin LYFIS), en lóratadín er óvirkt 
efni sem umbreytist í líkamanum í virka 
efnið deslóratadín. Með deslóratadíni 
er búið að taka út umbreytingarskrefið 
úr óvirku efni í virka efnið. Desloratadine 
ratiopharm-munndreifitöflur leysast hratt 
upp í munni eða maga.

Desloratadine ratiopharm er fáanlegt án lyfseðils 
í 10 stk. og 30 stk. pakkningum og er ætlað fullorðnum 
og unglingum eldri en 12 ára. Mikilvægt er að lesa fylgi-
seðil lyfsins fyrir notkun og kynna sér helstu varúðar-
reglur. Stutta samantekt um lyfið má sjá hér á eftir.

NÝTT OFNÆMISLYF 
Í LAUSASÖLU
LYFIS KYNNIR  LYFIS heldur áfram að auka úrval lausasölulyfja á Íslandi. Nýj-
asta lyfið í lausasölu er ofnæmislyfið Desloratadine ratiopharm og er það 
eina ofnæmislyfið sinnar tegundar á Íslandi sem selt er án lyfseðils.

VALD ÖRLAGANNA
Elín Ósk Óskarsdóttir sópransöngkona kemur fram 

á hádegistónleikum Íslensku óperunnar á morgun 
kl. 12.15 ásamt píanóleikaranum Antoníu Hevesi. 

Yfirskrift tónleikanna er Vald örlaganna. Flutt-
ar verða aríur eftir Verdi, Catalani og Puccini. 
Aðgangur að tónleikunum er ókeypis.

VVVAL
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Desloratadine ratiopharm er 
ætlað til að draga úr einkennum 
ofnæmiskvefs og einkennum 
ofsakláða

OFNÆMISKVEF, EINKENNI
■ hnerri
■ nefrennsli og kláði í nefi
■ kláði í efri gómi
■ kláði í augum
■ rauð eða tárvot augu

OFSAKLÁÐI, EINKENNI
■ kláði
■ ofsakláði
Léttir þessara einkenna varir 
allan sólarhringinn.

DREGUR ÚR EINKENNUM

MEÐ TUTTI FRUTTI-BRAGÐI Desloratadine ratiopharm eru 
litlar munndreifitöflur sem leysast hratt upp í munni eða maga 
og má taka inn án þess að drekka vökva með, þó það henti 
engu að síður líka. Munndreifitöflurnar eru með tutti frutti-
bragði og innihalda ekki laktósa.

urft að 

t 

án lyfseðils MEÐMEÐ TUT TTITTI FRFRUUU

OFNÆMISKVEF

OFSAKLÁÐI

24 KLST. VERKUN

 SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja



FÓLK|HEIMILI

Ég kalla þetta sænsk-jap-
anska hornið mitt,“ segir 
Steinunn Jóhannesdóttir 

rithöfundur en í litlum garði í 
Þingholtunum hefur hún ræktað 
upp fallegt kirsuberjatré sem 
blómstrar bleikum blómum á 
vorin. Tréð minnir hana á vorin 
í Svíþjóð.

„Ég hreifst af kirsuberja-
trjám þegar ég bjó í Stokkhólmi, 
bæði sem ungur námsmaður 
og aftur á miðskeiði ævinnar en 
þar eru skörp skil milli árstíða. 
Vorið markast af mikilli blóma-
sprengingu þegar öll ávaxtatrén 
blómstra, sem mér fannst alltaf 
yndislega fallegt að sjá. Það má 
segja að þetta sé mín endur-
sköpun á sænsku vori,“ segir 
hún. „Það koma reyndar ekki æt 
ber á mitt tré en maður fær ekki 
allt.“

Kirsuberjatrénu plantaði 
Steinunn sjálf fyrir tólf árum. 
Hún er mikil áhugamanneskja 
um trjárækt og lætur það síður 
en svo stoppa sig þó hún búi í 
101, heldur stundar umfangs-
mikla skógrækt á svölunum.

„Ætli ég sé ekki búin að koma 
upp um hundrað trjáplöntum 
gegnum tíðina á svölunum hjá 
mér en síðan ég var unglingur í 
skógrækt í Þverárhlíð í Borgar-
firði hef ég haft gaman af því 
að koma til trjám. Svo rakst ég 
eitt haust á mann í Öskjuhlíð-
inni sem var að safna fræjum af 
birkitrjám og fékk hann til að 
útskýra fyrir mér hvernig ætti 
að koma birkihríslum á legg upp 
af fræjum,“ segir Steinunn. „Ég 
verð honum ævinlega þakklát 
fyrir þau góðu ráð.“ 

Trjánum hefur Steinunn þó 
ekki getað plantað í eigin garð, 
þar sem hann þekur ekki marga 
fermetra. „Ég er bara á ferðinni 
með plönturnar í skottinu og 
pota þeim niður þar sem ég get. 
Ég gef þær líka eða fæ að stinga 

þeim niður hjá vinum,“ segir 
hún sposk. „Mér þykir ofboðslega 
vænt um garðinn minn þó lítill sé. 
Hér vaxa túlípanar, rósir og aní-
mónur, eins og í ljóði Laxness. Hér 
ægir ýmsu saman og ég nýt þess 

að fylgjast með garðinum lifna á 
vorin. Tegundirnar taka við sér á 
ólíkum tíma svo það er alltaf eitt-
hvað að gerast og kirsuberjatréð 
ber blómin í allt að þrjár vikur, ef 
ekki blæs.“

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

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

KIRSUBERJATRÉ Í 101 „Það koma reyndar ekki æt ber á mitt tré en maður fær ekki 
allt.“ Steinunn Jóhannesdóttir rithöfundur endurskapaði vorið í Stokkhólmi í garðinum 
sínum í Þingholtunum.  MYND/GVA

SÆNSKT VOR
Í ÞINGHOLTUNUM
HEIMILI  Steinunn Jóhannesdóttir rithöfundur er laumuskógræktarbóndi. Í litla 
garðinum hennar í Þingholtunum blómstrar nú kirsuberjatré sem minnir hana 
á vorin í Svíþjóð og á svölunum stundar hún umfangsmikla trjárækt.

Það sem þarf:
175 g sykur
175 g smjör
3 stór egg, hrærð
1½ tsk. lyftiduft
140 g hveiti
40 g kakó
2 msk. volg mjólk
2 msk. sjóðandi vatn

Hrærið saman sykur og smjör þar 
til blandan verður létt og ljós. Bætið 
hrærðu eggjunum smátt og smátt sam-
an við blönduna og hrærið vel. Sigtið 
kakóið, blandið því, ásamt hveiti og 
lyftidufti, við blönduna. Blandið mjólk-
inni og sjóðandi vatni við að lokum og 
hrærið vel. 
Smyrjið tvö 18 sentimetra hringlaga 
form og skiptið deiginu jafnt í þau. 

Bakið í 180°C heitum ofni í 20 til 
25 mínútur. Kakan á að vera 
bökuð í gegn. 
Gott er að setja sultu 
eða krem (eða bæði) 
á milli botnanna og 
krem á toppinn.

Krem 
Bræðið saman 
150 g af dökku 
súkkulaði og 
150 ml af rjóma 
yfir vatnsbaði. 
Þegar allt er brætt 
saman, hrærið þá 
vel og látið standa og 
þykkna. Smyrjið svo yfir 
kökuna þegar hún hefur 
kólnað. 

GÓÐ KAKA MEÐ KAFFINU
Þessi einfalda og gómsæta kaka er tilvalin til að koma samstarfsfólki skemmti-
lega á óvart og hafa hana með kaffinu einhvern daginn í vikunni. 
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Save the Children á Íslandi

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.

Flottar kökur 
í afmælið

 



Skrúðgarðyrkjumeistarar 
sjá um plöntun og tyrf-
ingu, grundun jarðvegs og 

frágang beða. Einnig allar teg-
undir yfirborðslagna, svo sem 
tröppur, kantsteina, hleðslur og 
hellulagnir. Hér beinum við sjón-
um okkar að þeim.

Allir geta raðað hellum ofan 
á sand en til að fá endingar-
góða og fallega hellulögn þurfa 
menn að búa yfir þekkingu og 
reynslu.

Það getur sparað mikinn 
pening, og ekki síst ergelsi, 
að versla strax við fagmenn. 
Reynslan sýnir að oft og tíðum 
eru fagmenn ódýrari en fúsk-
arar og ekki síst ef tillit er tekið 
til mögulegs sparnaðar við rétt 
mat á burðar- og frostþoli. Þá 
þarf góð hellulögn ekki viðgerð-
ir sem geta verið afar kostnað-
arsamar.

Höfundur er formaður Félags 
skrúðgarðyrkjumeistara,

Þorkell Gunnarsson

Sjá nánar á www.meistari.is

HELLULAGNIR
MÁNUDAGUR  19. MAÍ 2014 Kynningarblað Félag Skrúðgarðyrkjumeistara, Allraverk, Steypustöðin og BM-Vallá.

Veljið fagmennsku við hellulagnir
Skrúðgarðyrkja er löggilt iðngrein. Hlutverk hennar er uppbygging, frágangur og umhirða opinna svæða. Til að fá fallega og 
endingargóða hellulögn borgar sig að versla strax við fagfólk sem býr yfir þekkingu og reynslu.

Þorkell Gunnarsson er formaður Félags skrúðgarðyrkjumeistara.

www.meistari.is

HELLULÖGN
KANTSTEINN

www.meistari.is

Margt hefur áhrif á gæði og endingu 
hellulagna. Þar á meðal:

• Burðargeta undirlags.

• Frostþol undirlags.

• Nákvæmni í uppúrtekt.

• Nákvæmni í útlögn undirlags og jöfnunarlags.

• Rakastig og þjöppun fylliefna.

• Efnasamsetning og kornadreifing undirlags 
og jöfnunarlags.

• Vinnubrögð við sléttun undir hellur.

• Hellutegundir og mynstur á lögn.

• Vinnubrögð við lögn hellna og bil á milli þeirra.

• Fúguefnið og vinnubrögð við fúgun.

• Frágangur á jöðrum og aðlögun að umhverfi.

Hér má sjá mynd af rétt unninni uppbyggingu 
á hellulögn. Neðst er undirlag (grús), þá kemur 
jöfnunarlag (sandur) og efst koma hellurnar.

Höfundur er formaður félags 
skrúðgarðyrkjumeistara.
Þorkell Gunnarsson

Endilega skoðið heimasíðu okkar

www.meistari.is
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Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga:  Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, 512-5429
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Við erum jafnt í útboðsverk-
efnum fyrir stærri aðila og í 
minni verkefnum fyrir ein-

staklinga,“ segir skrúðgarðyrkju-
meistarinn og eigandinn Guðmund-
ur Vignir Þórðarson. Hann útskrif-
aðist úr Garðyrkjuskólanum árið 
2010 og úr Meistaraskólanum árið 
2011. Guðmundur bendir á að Félag 
skrúðgarðyrkjumeistara er meðlim-
ur í Meistaradeild Samtaka iðnaðar-
ins. Meistaradeildin heldur utan um 
ábyrgðasjóð sem tryggir neytendum 
vel unnin verk frá félagsmönnum 
sínum.  „Það borgar sig því að fá fag-
menn í verkið,“ segir Guðmundur.

Hann segir misjafnt hvað menn 
fara út í að loknu námi. „Sumir eru 
aðallega í gróður- og garðvinnu en 
við höfum svolítið sérhæft okkur 
í gerð náttúrulauga meðfram öllu 
öðru. Þær er ýmist hægt að hlaða 
þar sem heitar uppsprettur er að 
finna eða hlaða og tengja eins og 
venjulega potta. Hvort tveggja hefur 
færst mjög í vöxt undanfarin ár,“ 
segir Guðmundur.  

Hann hefur síðastliðin þrjú ár 
hlaðið fimm náttúrulaugar og er 
jafnframt með nokkrar á teikni-
borðinu. „Laugarnar eru ýmist 
steyptar í grunninn og síðan hlaðn-
ar eða hlaðnar beint ofan í leir-
jarðveg.“ Guðmundur segir grjót-
ið oftast tínt í nágrenni laugarinn-
ar.  „Ég og samstarfsfélagi minn, 
Birgir Axelsson, hlóðum til dæmis 
stóra laug í Laugarfelli, við Laugar-
fells Highland Hostel rétt við Kára-
hnjúka. Við náðum í allt grjótið í 
hana úti á heiði. Þá gerðum við aðra 
á Barðaströnd. Grjótið í hana tínd-
um við úr gamalli skriðu í hlíðinni 
fyrir ofan laugina.“ 

Guðmundur segir steinana hand-

valda. Þeir eru svo höggnir til með 
hamri og meitli. Í Laugarfellslaug-
ina og hleðslurnar í kring fóru 250-
300 tonn og tók verkefnið um hálft 
ár. „Í Laugarfellslaugina er notað 
affallsvatn af hótelinu og bætt í úr 
nærliggjandi  borholu en í lauginni á 
Barðaströnd er eingöngu notað upp-
sprettuvatn sem flæðir yfir og end-
urnýjast jafnóðum.“ 

Guðmundur segir vel hægt að 
hlaða laugar við sumarbústaði eða 
í heimagörðum og tengja eins og 
venjulega potta og er hann með þó 
nokkrar slíkar á teikniborðinu. 

Sem stendur vinnur Guðmundur 
að gerð miðbæjartorgs á Akranesi 
sem ráðgert er að verði tilbúið 10. 

júní en að því verkefni koma fleiri 
félagar hans úr Garðyrkjuskólan-
um. „Í stærri verkefnum tökum 
við okkur oft saman til að hlutirn-
ir gangi hraðar fyrir sig. Við komum 
líka hver öðrum til aðstoðar ef þarf 
í öðrum verkefnum þannig að allt 
gangi smurt. Þá er ég með smiði á 
mínum snærum sem ég kalla til ef 
þörf krefur.“

Verkefnin eru sem fyrr segir fjöl-
breytt. „Allt frá jarðvinnu, í að móta 
lóðir og út í fínasta frágang eins og 
að setja niður blóm og gróður. Þá 
getum við komið og slegið og haldið 
svæðinu við sé þess óskað.“

Allar nánari upplýsingar er að 
finna á allraverk.is.

Fagmenn í verkið
Allraverk ehf. tekur að sér hellulagnir og grjóthleðslur.  Sömuleiðis gerð 
náttúrulauga, gróðursetningu, útplöntun, trjáfellingar, trjáklippingar, gerð 
skjólveggja og palla, þökulagnir og garðslátt. Á síðustu árum hafa starfsmenn 
fyrirtækisins gert þó nokkrar náttúrulaugar og fer þeim fjölgandi um allt landi.

Hér má sjá Guðmund og Birgi við Laugarfellslaug sem þeir hlóðu í sameiningu og sýnis-
horn af öðrum verkum Allraverks ehf.

1. Rauður dregill í garðinum 
Hellur og steinar í afgerandi lit hressa 
heldur betur upp á lóðina. Það er líka 
skemmtilegt að geta gengið heim að húsi 
á rauðum dregli.

2. Suðræn verönd
Með því að láta steina standa örlítið upp 
úr yfirborðinu má skapa óslétt og nátt-
úrulegt yfirborð á stéttina. Bakgarður-
inn verður fyrir vikið eins og sælureitur 
í suðrænni borg.

3. Eldhúsgólfið út í garð
 Til að lífga upp á annars hefðbundna 
hellulögn mætti nota keramikflísar, jafn-
vel í líflegum lit og leggja í steypuna. Til-
valið er að nota afgang frá því eldhúsgólf-
ið var flísalagt, líka þær sem brotnuðu.

4. Sveitastígur
Náttúrulegar steinhellur sem fá að sökkva 
svolítið í gróðurinn minna á gamla 
gönguleið í sveit. 

5. Stiklað á steinum
Ef leggja á göngustíg yfir blettinn mætti 
brjóta upp hið hefðbundna form með því 
að nota skífulaga steina og stikla á stein-
um yfir flötina.

Eldhúsgólfið út í garð
Falleg hellulögn setur mikinn svip á garðinn og ekki alltaf nauðsynlegt að fara hefðbundnar leiðir. Rauður dregill heim að dyrum eða suðræn 
stemning í bakgarðinum getur bjargað sumrinu ef það rignir. Afganginn af eldhúsflísunum má líka nota til að lífga upp á göngustígana.

2
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Stjörnugarðar eru aðilar að 
Meistaradeild Samtaka iðnaðarins

Hellulagnir • Hleðslur • Jarðvinna

Stjörnugarðar • Sími 698 0098
stjornugardar@stjornugardar.is • www.stjörnugardar.is
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Fold fasteignasalan Fold 
kynnir: Fallegt sumarhús á 
5.000 fm eignarlandi ásamt 
tveimur geymsluskúrum á lóð 
í Lækjarhvammi í nánd við 
Apavatn.

Gengið er inn í húsið að sunnan-
verðu. Þar er forstofa með fata-
hengi.

Snyrtilegt baðherbergi með 
sturtuklefa. Rúmgott svefnher-
bergi auk svefnlofts, en þaðan er 
útgengt á góðar suðursvalir.

Geymsla er innan bústaðarins 
og þar er tengi fyrir þvottavél.

Eldhúsið er með góðum, ný-
legum tækjum.

Stofan er opin við eldhús og er 
einstaklega björt. Þaðan er geng-
ið út á sólpall sem snýr í norð-
ur og austur en lítið mál er að 
tengja pall við annan sólpall sem 
er við sunnanvert húsið þar sem 
er heitur pottur og góður skjól-
veggur.

Að sögn seljanda hefur bú-
staðurinn fengið gott viðhald í 

gegnum árin og nýlega er búið 
að leggja að og frá rotþró að nýju 
og einnig búið að girða meðfram 
lóðinni. 

Tveir rúmlega 7 fm skúrar 
eru á lóðinni við hús, annar er 
nýlegur og með hita. Lítið mál 
er að tengja þá saman og útbúa 
gestahús. Við húsið vestanvert 
er svo laut með frístandandi sól-

palli og miklu túni sem mögulegt 
er að nýta fyrir tjöld og húsbíl.

Við lóðarmörk liggur á sem 
rennur út í Apavatn. Mikill og 
fallegur trjágróður er á lóð-
inni og langt er á milli bústaða. 
Fallegt hús í róandi umhverfi. 

Nánari upplýsingar hjá Fast-
eignasölunni Fold sími 552-1400.

Sumarhús stutt frá Apavatni

Sumarbústaður við Apavatn er til sölu hjá Fold.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Finndu okkur  
á Facebook

Ásgarður - Raðhús 
Töluvert mikið endurnýjað 110 fm raðhús 
við Ásgarð. Húsið er á þrem hæðum 
og í því eru fjögur svefnherbergi auk 
útgrafins rými í kjallara. Nýlegt eldhús og 
baðherbergi. Parket á gólfum. Endurnýjað 
rafmagn og frárennsli. Góður suður-
sólpallur. V. 35,9 m

Björtusalir  -  4ra + bílsk .
Vönduð 150 fm íbúð á 2. hæð í litlu  5 
íbúða fjölbýlishúsi.  Húsið stendur á 
rólegum stað í enda botnlanga.  Íbúðar-
rými er 124 fm  og bílskúr 26 fm.  Góð 
staðsetnig nálægt skóla og íþróttaað-
stöðu. V. 39,9 m. 

Tröllakór - 4ra herb + bílageymsla
Góð 4ra herbergja 133fm endaíbúð ásamt 
stæði í lokaðri bílgeymslu. Eignin skiptist í 
forstofu, sjónvarpshol, stofa og borðstofa 
mynda eitt stórt rými, eldhús með borð-
krók. Hjónaherbergi með góðum skáp, 
tvö barnaherbergi með skápum. Baðher-
bergi með sturtu og baðkari. Þvottahús. 
Frábær fjölskylduíbúð. V.34,9m

Sóltún - 5 herbergja.
 5 herbergja endaíbúð á 5. hæð í 6 hæða 
lyftuhúsi.   4 svefnherbergi góðar svalir, 
sérinngangur af svölum og mikið útsýni.  
Góð íbúð með mikla möguleika mið-
svæðis í Reykjavík.  Laus til afhendingar. 

Dalhús - Endaraðhús.
Vandað  fullbúið 200 fm endaraðhús á 
rólegum stað efst í botnlanga.  Húsið 
er á tveimur hæðum, 4 svefnherbergi, 
sólpallar, heitur pottur og hellulagðar 
stéttir og bílastæði.   Gott skipulag, 
vandaðr innréttingar og gólfefni og mikið 
útsýni.  Stutt er í skóla, íþróttaaðstöðu og 
útiaðstöðu ásamt flestri þjónustu.   

Glæsibær 1 - einbýli - Opið hús
Gott vel skipulagt 200 fm einbýli. Húsið 
er á einni hæð með innbyggðum bílskúr, 
sólstofu, sólpöllum og afgirtum garði.   
Húsið er skráð alls 198,4 fm. Íbúðarrými 
146,2 fm, sólskáli 21,6 fm og bílskúr 30,6 
fm.  Fjögur góð svefnherbergi og þrjár 
stofur.  Nýlegt þak.  V. 57,0 m.  
Til sýnis á morgun þriðjudag  
kl 17:30-18:00 

Hólmvað - sérhæð
Vönduð 155 fm neðri sérhæð með bíl-
skúr. Hæðin er 4ra - 5 herbergja og er á 
tveimur hæðum. Suður svalir og  verönd 
í bakgarði. Gott skipulag og vandaðar 
innréttingar. Seljandi leitar sér að stærri 
eign í hverfinu.

Grettisgata, 2-3 herbergja
Heimili kynnir 60,5 fm 2-3 herbergja 
íbúð á jarðhæð í 3-býlí. Íbúðin og húsið 
þarfnast lagfæringar. Sérinngangur. Ekkert 
áhvílandi. Laus strax við kaupsamning. 
Verð 18,9 millj.

Burknavellir - 3ja herbergja
Heimili kynnir 85 fm 3ja herbergja íbúð á 
jarðhæð með sérinngangi. Parket og flísar 
á gólfum. Þvottahús og geymsla innan 
íbúðar. Ekkert áhvílandi. Laus strax.  
Verð 22,9 millj.

Strýtusel einbýli
Glæsilegt og mikið uppgert einbýlishús 
inn í botlanga með innbyggðum bílskúr 
við Strýtusel 16 í Reykjavík. Húsið skiptist 
í 158,8 fm neðri hæð ásamt 38,4 fm. 
innbyggðum bílskúr. Efri hæð er 107,7 fm. 
Samtals 304,9 fm. Frábær eign sem vert er 
að skoða. V.69,9m

Haukdælabraut -  Raðhús 
Raðhús á tveimur hæðum á  fallegum 
útsýnisstað í Grafarholti norðan Reynis-
vatns.  Húsið er um 207  fm. Íbúðarrými 
175 fm og innbyggður bílskúr 33 fm.  Að 
auki er gluggalaust rými um 40 fm innaf 
bílskúr sem gefur ýmsa möguleika. Vel 
skipulagt hús. Afhendist tilbúið til innrétt-
inga fljótlega.  V. 48,5 m. 

Við leitum að 
Góð sala - Góð kjör

Við leitum að til kaups  fyrir 
ákveðna  kaupendur.  

4ra herb íbúð í Norðlingaholti
Sérhæð  í hverfi 105

4ra herb í lindahverfi Kópavogi
 Sérbýli á Álftanesi

Nánari upplýsingar hjá Boga 
Péturssyni fasteignasala 6993444. 

OPIÐ HÚS

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

Elín Viðarsdó r Lögg. fasteignasali 

 Melgerði 39 

elin@fasteignasalan.is               Sími: 695 8905 

Vantar 
eignir á skrá 

Frí  
verðmat 

5 herbergja hæð 
125,4f m íbúð + 21,2 fm bílskúr 
Óskráð ca. 10 fm geymsla, samtals 
því 156,6 fm 
Yfirbyggðar svalir 

Þvo ahús innan hæðar 
Endurnýjað eldhús 
Einstaklega vel við haldin eign 
LAUS VIÐ KAUPSAMNING 

Opið hús þriðjudaginn 20. maí kl. 17:30-18:00 
39,9m 

 

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

100% þjónusta = árangur*Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930



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

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

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

 

HVERFISGATA.  4RA – 5 HERBERGJA 
Útsýnisíbúð á 4. hæð með suðursvölum. Íbúðin er öll mjög 
opin, björt og skemmtileg og í New York loft stíl. Nýlegt 
eldhús, nýlegar raflagnir og tafla. Stórt og bjart alrými með 
gólfsíðum gluggum. Þrjú herbergi. Íbúðinni fylgir séreignar-
réttur að ca. 75 fm. þaksvölum. 

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

BALDURSGATA - REYKJAVÍK. 
- Vel skipulögð 66,5 fm. íbúð á 2. hæð.
- Björt stofa. Rúmgóð herbergi.
- Möguleiki að setja svalir til suðurs.  
- Húsið er nýviðgert steinhús.  

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

GRANDAVEGUR 47. 2JA HERBERGJA.
Snyrtileg 65,8 fm íbúð á 7. hæð. Eignin skiptist í anddyri/
gang, svefnh., baðh., eldhús, þvottahús og stofu. Rúmgóðar 
svalir til suðurs með glerlokun og sér þvottaherbergi innan 
íbúðar. Tvær lyftur og húsvörður. Stutt er í þjónustu í húsi fyrir 
eldri borgara við Aflagranda 40.

AFLAGRANDI. 3JA HERBERGJA. 
Falleg 80,1 fm. íbúð. Yfirbyggðar suðursvalir með glæsilegu 
útsýni. Rúmgóð stofa með útgangi á svalir til suðurs. Eldhús 
með fallegri ljósri innréttingu. Baðherbergi m/þvottaaðstöðu, 
flísalagt í gólf og veggi. Eikarparket. Geymsla innan íbúðar. 
Sér geymsla í kjallara. Tvær lyftur. Húsvörður. 

79,9 millj.44,9 millj.

Verð tilboð. 71,0 millj.

26,9 millj.

27,9 millj. 

24,7 millj.

28,4 millj.

NÝHÖFN

Nýhöfn 2-6, Sjálandi Garðabæ. Nýjar 4ra herbergja íbúðir.
Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða nýju fjölbýli í Sjálandi við smábátahöfnina. Sjávarútsýni er frá stofum og eldhúsum í öllum íbúðum. 
Um er að ræða íbúðir frá 123,5 fm. upp í 152,6 fm. Lokuð og upphituð bílageymsla. Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum 
eða stórum timburveröndum. Íbúðirnar afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. Frábær stað-
setning við sjávarsíðuna. Stutt í frábær útivistarsvæði og þjónustu. Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars 

ELDRI BORGARAR 3JA HERBERGJA 4RA- 6 HERBERGJA SÉRBÝLI

ELDRI BORGARAR

ELDRI BORGARAR

ESPILUNDUR

Espilundur – Garðabæ
142,9 fm. einbýlishús á einni hæð ásamt 52,2 fm. bílskúr samtals 195,1 fm. Rúmgóðar stofur og rúmgott hol/sjónvarpshol. 
Fjögur herbergi. Húsið hefur fengið gott viðhald. Skipt var um allt gler á suðurhlið árið 2007. Stórt bílaplan/aðkoma fyrir framan 
rúmgóðan tvöfaldan bílskúr. Að innan er húsið að mestu upprunalegt og komið að endurnýjun. Verð 54,9 millj. 

54,4 fm. sumarbústaður á mjög grónu og kjarri 
vöxnu 2,888 ha. eignarlandi við Syðri- Reyki í Bisk-
upstungum. Falleg fjallasýn m.a. sést til Hlöðufells 
og Bjarnarfells og allt að Jarlhettum í Langfjökli. 
Brúará umlykur landið á þrjá vegu. Bústaðurinn er 
á einni hæð og skiptist í tvö herbergi, stofu, eldhús 
og baðherbergi. Rafmagn og nægt heitt vatn. 20% 
eignarhlutur fylgir í gesta- og baðhúsi og einnig 
20% eignarhlutur í 67.112 fm. landi. 

Verð 15,9 millj.

Syðri – Reykir, Biskupstungum.

É Ý

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag, 
frá kl. 17.30-18.00

Glæsileg 82,4 fm. neðri hæð í Grafarvogi. Eignin 
er mjög glæsileg með gegnheilu olíubornu eikar-
plankaparketi á gólfum, nema baði og þvottahúsi 
þar eru flísar. Eldhús með hvítlakkaðri innréttingu. 
Útgangur á lóð til suðurs úr stofu og eldhúsi. 
Þvottaherbergi og geymsla innan íbúðar. Stutt er í 
alla þjónustu, leikskóla og skóla. 

Verð 25,9 millj.

Verið velkomin.

Vættaborgir 86- Reykjavík. 3ja herbergja neðri hæð.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15-17.45
Glæsileg 112,9 fm. útsýnisíbúð á 3. hæð með 
tvennum svölum og 20,5 fm. bílskúr með 
mikilli lofthæð í vönduðu húsi á sjávarkambinum í 
Bryggjuhverfinu. Íbúðin er öll hönnuð og innréttuð 
eftir teikningum innanhússarkitekts og er mjög 
vönduð og falleg í alla staði.  Stórar og miklar inn-
réttingar í eldhúsi, sér þvottaherbergi innan íbúðar, 
vandað baðherbergi, extra háar innihurðir og 
frábært sjávarútsýni. 

Verð 37,9 millj.
Íbúð merkt 0303. Verið velkomin.

Naustabryggja 55- Reykjavík. 4ra herbergja útsýnisíbúð.
744,4 fermetra skrifstofhúsnæði við Skipholt 70. 
Gengið er inn um sér inngang á neðri hæð húss-
ins. Hæðin skiptist í fjölda afstúkaðra skrifstofa, lítið 
eldhús, opið vinnurými með eldhúsaðstöðu, salerni 
og veislusal með eldhúsi innaf. Innveggir eru flestir 
léttir og því væri hægt að opna hæðina meira og 
búa til stærri rými. Lóðin er frágengin með malbik-
uðum bílastæðum og ágætri aðkomu. Staðsetning 
eignarinnar er góð miðsvæðis og liggur nærri stórri 
umferðaræð.

Skipholt – skrifstofuhúsnæði.

OPIÐ HÚS
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SÓLVALLAGATA. GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS.
Fallegt einbýlishús sem er tvær hæðir auk kjallara á þessum eftirsótta stað í vestur-
bænum. Húsið er 235,5 fm. að stærð að meðtöldum 25,2 fm. bílskúr og hefur verið 
mikið endurnýjað á undanförnum árum m.a. eldhús, baðherbergi, lagnir o.fl. Aukin 
lofthæð er í stofum. Skipt hefur verið um járn á öllu húsinu og nýr bílskúr byggður 
frá grunni 2006. Nýlega byggður sólpallur út frá stofunni. 

FÍFUMÝRI – GARÐABÆ.
361,3 fm. einbýlishús á þremur hæðum með innbyggðum 59,2 fm. bílskúr á frá-
bærum stað neðst við opið svæði og með sjávarútsýni. Stórar verandir eru við húsið 
og hellulagðar stéttar og innkeyrsla með hitalögnum í. Þrjár samliggjandi stofur og 
er arinn í einni. Eldhús með vönduðum innréttingum. Fjöldi herbergja. Fataherbergi 
inn af hjónaherbergi. Full lofthæð í kjallara. Geymsluris yfir húsinu.

ÚTHLÍÐ – REYKJAVÍK. NEÐRI SÉRHÆÐ.
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, 4 herbergi 
auk vinnuherbergis og flísalagt baðherbergi. Svalir til suðurs út af einu herbergi. 
Frábær staðsetning, nærri skólum og í góðu göngufæri við miðborgina. 

VATNSENDABLETTUR - KÓP. EINSTÖK STAÐSETNING.
Glæsilegt 300,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað alveg niður 
við Elliðavatn. Arkitekt er Kristinn Ragnarsson og innanhússarkitekt er Guðbjörg 
Magnúsdóttir. Mikil lofthæð á efri hæð. Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og borð-
stofu. Þetta er glæsilegt og vandað hús með einstakri staðsetningu við Elliðavatnið. 
Lóðin er mikið til villt og hefur verið látin halda sér að mestu. 

HÆÐARBYGGÐ – GARÐABÆ
294,3 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 57,3 fm. innb. bílskúr. 
Eignin er þó nokkuð endurnýjuð. Fjögur rúmgóð barnaherbergi. Stórt eldhús 
með kamínu. Glæsileg stofa með fallegu útsýni og stórum arni. Hjónasvíta með 
fataherbergi og baðherbergi innaf. Falleg ræktuð lóð með veröndum til suðurs og 
hellulagðri innkeyrslu og stéttum með hitalögnum undir. 

SJÁVARGRUND- GARÐABÆ. 3JA – 4RA HERBERGJA.
Glæsileg 115,0 fm. íbúð með sérinngangi og tveimur sér veröndum auk 20,5 fm. 
bílskýlis í kjallara, innangengt úr íbúðinni.  Rúmgóð sér lóð 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. 

99,0 millj. 

90,0 millj. 34,9 millj. 89,0 millj.

Skrúðás – Garðabæ.
Mjög fallegt, vandað og vel skipulagt 235,9 fm. einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 37,1 fm. bílskúr á útsýnisstað í 
Garðabæ.  Fimm rúmgóð svefnherbergi eru í húsinu. Mikil lofthæð er í stærstum hluta hússins og innfelld lýsing í loftum að 
stórum hluta. Allar innréttingar, innihurðir og loftaklæðningar að mestu eru úr beyki.  Stórar verandir með skjólveggjum og 
rúmgóður flísalagður bílskúr með mikilli lofthæð og háum innkeyrsludyrum. Framlóð hellulögð og með hitalögnum í innkeyrslu 
og stéttum. Verð 73,9 millj.

Lerkiás- Garðabæ. Endaraðhús.
Fallegt 179,7 fm. endaraðhús á tveimur hæðum að meðtöldum 21,7 fm. bílskúr. 2-3 svefnherbergi og gott stofurými. Opið 
eldhús með ljósri viðarinnréttingu. Innfelld lýsing er á allri efri hæðinni. Gólfsíðir gluggar eru í stigauppgangi sem gefa góða birtu. 
Útsýnis nýtur frá svölum á efri hæð. Stór timburverönd með skjólveggjum. Eikarparket og náttúruflísar á gólfum. Verð 57,9 millj.

LERKIÁS SKRÚÐÁS

77,9 MILLJ.

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA- 6 HERBERGJA

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 - 17.45
Vel skipulagt 158,0 fm. raðhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr. Innkeyrsla og aðkoma að 
húsinu hafa verið endurnýjuð með steyptum 
bomanite stéttum með hitalögn undir og fallegri 
hleðslu og lýsingu. Eldhús opið við borðstofu. 
Sólskáli með útgengi á lóð. Nýlega endurnýjað 
baðherbergi. Fataherbergi innaf hjónaherbergi.  
Stór bomanite verönd til suðurs aftan við húsið, 
skjólgóð og yfirbyggð að hluta. 

Verð 48,9 millj.
Verið velkomin.

Hofslundur 13- Garðabæ. 

OPIÐ HÚS

Í D
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Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 - 17.45
Vel skipulagt 158,0 fm. endaraðhús á einni hæð 
með innbyggðum 27,0 fm. bílskúr á góðum stað 
neðst í Lundunum í Garðabæ. Samliggjandi bjartar 
stofur. Eldhús með nýlegum ljósum viðarinnrétt-
ingum. Útgengi á verönd bæði úr stofu og úr 
eldhúsi. Tvö herbergi ( þrjú á teikningu). Ræktuð 
lóð. Geymsluloft yfir bílskúr. Vel staðsett eign 
innst í botnlanga. 

Verð 49,9 millj.

Verið velkomin.

Hofslundur 11 – Garðabæ. 

OPIÐ HÚS
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Dalakur 4 – Garðabæ.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15-17.45
Glæsilegt 261,0 fm. einbýlishús á einni hæð á frábærum stað í Akralandinu. 
Húsið er afar vandað að allri gerð og ekkert hefur verið til sparað við bygg-
ingu og hönnun þess. Húsið afhendist nú þegar fullfrágengið að utan og 
með frágenginni lóð, en tilbúið undir innréttingar að innan.  Gólfhitalagnir eru 
í öllu húsinu og búið að draga í allt rafmagn. Gólfsíðir gluggar eru í stórum 
hluta hússins. Gler er þrefalt og er öryggisgler yst.  Gluggar eru danskir og 
er hönnun þeirra framúrskarandi góð. Stór harðviðarverönd til suðurs með 
steyptum veggjum í kring með lýsingu í. 

DALAKUR 4

Verð 108,0 millj.
Verið velkomin.

OPIÐ HÚS

Í D
AG 
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 ÞRASTARHÖFÐI 6 270  
ÍBÚÐ MERKT 02-03. 

Vönduð og vel skipulögð 3ja herbergja 88,2 fm íbúð á 2.hæð í vönduðu vel 
staðsettu fjölbýlishúsi. Sérinngangur af svalagangi. Góðar innréttingar, tvö 
svefnherb. Rúmgóð stofa, góðar svalir.  Eignin er til afhendingar strax og 
sölumenn sýna.  Eignin verður sýnd mánudaginn 19.maí milli kl. 18:15 
og kl. 18:45. V. 25,0 m. 3926

 SELJAVEGUR 27 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Falleg og velstaðsett 98 fm íbúð í gamla vesturbænum. Íbúðin er á 1. hæð 
og er björt, með stórum gluggum og góðri lofthæð. Opið er út í skjólsælan 
suðurgarð úr stofu.  Eignin verður sýnd mánudaginn 19.maí milli kl. 17:00 og 
kl. 17:30. V. 31,9 m. 3961

 NORÐURBRÚN 28 104 RVK.
MEÐ AUKAÍBÚÐ

Fallegt einstaklega vel skipulagt 258 fm parhús á tveimur hæðum með 3ja 
herbergja aukaíbúð á neðri hæð á frábærum útsýnisstað í Austurborginni og 
innbyggðum bílskúr. Sérinngangur í báðar íbúðirnar. Opið er á milli hæða og 
auðvelt að nýta sem heild. Gróin lóð og timburverönd. Hitalögn er í bílaplani, 
tröppum og gangstétt við húsið. Eignin verður sýnd mánudaginn 19.maí milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 58 m. 3958

 FÝLSHÓLAR 4 111 RVK.
GLÆSILEGT ÚTSÝNI

Húsið er einbýlishús á 2.hæðum með innbyggðum bílskúr samt. 316,8 fm. 
Vandaðar innréttingar, parket og flísar. Glæsilegt útsýni. Saunaklefi. Fullbúið 
glæsilegt hús á einstökum útsýnisstað. Húsið er laust og sölumenn sýna.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 19.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 65,0 m. 
3946

 BRÚNAVEGUR 3 104 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Góð 4ra herbergja hæð með sérinngang á 2. hæð. Íbúðin skiptist í anddyri, 
þrjú svefnherbergi, baðherbergi, tvöfalda stofu og eldhús. Góðar suðursvalir 
með útsýni yfir Laugardalinn. Eignin verður sýnd mánudaginn 19.maí milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. V. 36,8 m. 3927

 FELLAHVARF 32 203 
STÓRGLÆSILEG ÍBÚÐ

Stórglæsilega 148 fm þriggja til fjögurra herbergja  raðhús með óhindruðu 
útsýni yfir Elliðavatn og Bláfjöll. Mjög fallegar og vandaðar samstæðar eika-
rinnréttingar, náttúrusteinn á öllum gólfum. Rut Kára sá um hönnun innanhús. 
Lýsing frá Lumex. Hiti í gólfum. Eignin verður sýnd mánudaginn 19.maí milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 56,9 m. 3905

 BAKKASMÁRI 3 201
INNBYGGÐUR BÍLSKÚR 

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. Eignin verður sýnd mánudaginn 19.maí milli kl. 17:30 
og kl. 18:00. V. 64 m. 3938

 ÁLAGRANDI 27 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Góð og vel skipulögð 112 fm 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í vesturbæ Rey-
kjavíkur. Íbúðin skiptist í gang, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og 
stofu. Þvottaherbergi/geymsla er innan íbúðar. LAUS VIÐ KAUPSAMNING. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 20.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 35 m. 
3993

 FJÓLUHLÍÐ 6 221 
EFTIRSÓTTUR STAÐUR Í HAFNARFIRÐI

Fallegt og vel skipulagt 167 fm einbýli á einni hæð á eftirsóttum stað í 
Hafnarfirði. Húsið er til afhendingar við kaupsamning.  Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 20.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 47,5 m. 3766

 HJALLAVEGUR 5 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Vel staðsett 4ra herb. 85 fm risíb með sér inngangi ásamt 24 fm bílskúr. Íbúðin 
hefur verið endurn. að hluta og er með þremur svefnherb., eldhúsi, stofu, holi  
rúmgóðu baðherb. með þvottaaðstöðu. Húsið er klætt að utan og er íbúðin 
laus til afhendingar.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 20.maí milli kl. 17:30 og 
kl. 18:00. V. 24,9 m. 3347

 HELGUBRAUT 27 200 - KÓPAVOGI 
MÖGULEIKI Á AUKAÍBÚÐ

Raðhús sem er kjallari hæð og ris ásamt bílskúr samt. 288,5 fm að stærð. Allt 
að sex svefnherb. mögul. að hafa aukaíbúð í kjallara. Húsið er tilb. til innrétt- 
inga að innan. Laust strax sölumenn sýna.   Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
20.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 42,0 m. 3949

 SEINAKUR 5 GARÐABÆ,
- GLÆSILEG ENDAÍBÚÐ- LYFTUHÚS

Glæsileg og björt 141 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð (efstu) í lyftuhúsi 
með stæði í bílageymslu og tveimur baðherbergjum, annað innaf hjónaher-
bergi. Íbúðin er mjög vönduð, vel skipulögð og vel staðsett í götunni.  
Allar nánari upplýsingar um eignina gefur Hilmar Þór í síma 824-9098,  
hilmar@eignamidlun.is  V. 49,9 m. 3902
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 EINBÝLI

Austurkór -  sökkull og plata komin. 
sökkull að einbýlishúsi á einni hæð samt skráðir 250,8 fm 
á einni hæð. Í dag er búið að steypa sökkul og plötu m. 
lögnum. Búið að greiða öll gatnagerðagjöld. Upplýsingar 
hjá sölumönnum.  V. 22,5 m. 3962 

Hverfisgata Hf. einbýli/tvíbýli 
 290,5 fm einb./tvíbýli á fínum stað steinsnar frá miðbæ 
Hafnarfjarðar. Aðkoma einnig frá Gunnarssundi. Séríbúð 
í kjallara ca 90 fm. Efri hæð og ris m. tvennum svölum. 
Húsið er laust strax og sölumenn sýna.  V. 42,0 m. 3923 

Lambasel 8 109 Rvk.
 243,6 fm  einbýlishús sem er í byggingu ásamt innbyg-
gðum 37,2 fm bílskúr.  Húsið skiptist í forstofu,  innra hol/
fjölskylduherbergi, fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, 
þvottahús, stofa, borðsofa og eldhúsi auk bílskúrs og 
geymslu.  V. 43 m. 7458 

 PARHÚS

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

 RAÐHÚS

Vesturberg 157 - Útsýnisraðhús
Mjög snyrtilegt og vel um gengið ca 185 fm endaraðhús 
á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Bjartar stofur 
með arni og útgangi út á verönd með skjólveggjum. 
Stórar svalir og glæsilegt útsýni er yfir höfuðborgina.  
V. 44,9 m. 3531 

Rauðamýri - hús að mestu á einni hæð 
Húsið er raðhús á einni hæð samtals 163,3 fm þ.a.e. bíl-
skúr 31,9 fm.Húsið er fullbúið að utan, tilb. til innréttinga 
að innan.  Góð staðsetning í grónu hverfi. Húsið er til 
afhendingar við kaupsamning , sölumenn sýna.   
V. 38,0 m. 3947 

 4RA-6 HERBERGJA

Óðinsgata - Sér inngangur
Falleg og björt ca 90 fm 3-4ra herbergja íbúð í Þingholt- 
unum. Íbúðin er að hluta til á tveimur hæðum og er með 
sér inngang og þvotthús innan íbúðar. Parket og flisar á 
góflum. V. 31,5 m. 3934

Maríubaugur 97 113 Rvk.
Glæsilega 4ra herbergja hæð á efstu hæð í þríbýlishúsi. 
Íbúðin skiptist í anddyri, þvottahús, geymslu, þrjú svefn- 
herbergi, baðherbergi, stofu og eldhús. Risloft er yfir 
íbúðinni, óskráð rými. 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. Íbúðinni fylgir aðgengi að líkamsræktar- 
aðstöðu, sundlaug, heitum pottum, gufubaði og fl. Mikil 
og vönduð sameign, setustofur, bar og samkomusalur. 
Húsvörður er í húsinu. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
V. 55 m. 3913

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

Lundur - Penthouse
Stórglæsileg ca 160 fm penthouseíbúð á 10 hæð. Íbúðin 
er stórglæsil. hvar sem á er litið og er innréttuð og 
hönnuð á smekklegan hátt. Allar innréttingar, fataskápar 
og hurðir eru úr eik. Gólfefni eru eikarparket og flísar. 
Íbúðinni fylgja tvö stæði í bílageymslu. Stórar þaksvalir 
meðfram allri íbúðinni með stórkostl. útsýni til sjávar og 
borgar. Mikil lofthæð sem gefur eigninni skemmtilegt 
yfirbragð.  V. 96,9 m. 3436

Útsýni - Útsýni - Útsýni.
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

 3JA HERBERGJA. 

Burknavellir 17B 221 
Íbúð 0103 er 3ja herbergja 85 fm íbúð á jarðhæð. 
Sérinngangur. Tvö herb. Sérþvottahús. Sérverönd  
(hellulögð). Laus strax, sölumenn sýna.  V. 22,9 m. 3944 

Grettisgata -101 Rvk.
Íbúð 0001 er 60,5 fm íbúð í kjallara. Húsið er timburhús 
á steyptum kjallara.  Svefnherb. og tvær samliggjandi 
stofur. Eignin þarfnast lagfæringa. Laus strax.  V. 18,9 m. 
3942 

Hrísrimi 9 112 Rvk. íbúð merkt 02-01. 
Góð 88 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð við Hrísrima. 
Íbúðinni fylgir rúmgott bílastæði í lokaðri bílgeymslu sem 
er skráð ca 36 fm. Allar nánari upplýsingar um eignina 
gefur Hilmar Þór í síma 824-9098, hilmar@eignamidlun.is. 
V. 24,9 m. 3932

Vitastígur 12
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.  
V. 39,5 m. 3915 

 2JA HERBERGJA. 

Iðufell 10 111 Rvk.
2ja herbergja íbúð á 1.hæð í álklæddu húsi. Eignin þarfn- 
ast lagfæringa m.a. eldhús, gólfefni, baðherb og fl.  
Laus við kaupsamning sölumenn sýna. V. 15,0 m. 3943 

Vindás 2 - Hagstæði lán
Góð 58 fm 2ja herbergja íbúð á 3. hæð við Vindás í  
Reykjavík. Stæði í bílskýli og rúmgóðar vestursvalir. 
Parket og flísar á góflum. Áhv. 17 millj. frá ibúðalsj.  
V. 19,5 m. 3939 

LÓÐIR

Dalaþing 36  lóð við Elliðavatn 
Óvenju vel staðsett 810 fm lóð. Lóðin er sérlega vel stað-
sett neðst í götunni, skammt frá Elliðavatni og með mikið 
og fallegt útsýni. Innfalið í verðinu eru gatnagerðargjöld. 
V. 18,5 m. 7287

 SUMARBÚSTAÐIR

Birkilundur - sumarbúst. nál. Þingv.vatni. 
Sumarbústaður á mjög góðum stað í Miðfellslandi við 
Þingvallavatn.  Húsið er timburhús að mestu á einni hæð 
ásamt geymsluskúr samt. ca 56 fm. 1700 fm eignarlóð. 
Mikill gróður.  Talsvert innbú fylgir. V. 13,9 m. 3969 

Sumarhús í Miðfellslandi við Þingvallavatn
Fallegt 62,5 fm sumarhús á 1.610 fm eignarlóð við Aspar- 
stekk í landi Miðfells. Húsið skiptist í tvær stofur, þrjú 
herbergi, eldhúskrók, baðherbergi forstofur og geymslu. 
Einnig er svefnloft í hluta hússins. Rafmagnshlið er fyrir 
hverfið og er einungis 45 mínúntna akstur frá Reykjavík.  
V. 12,9 m. 3051 

 ATVINNUHÚSNÆÐI

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 

Flatahraun - skrifstofuhúsn. Lyftuhús.
Samt. 249,8 fm skrifstofuhúsnæði á efri hæð í góðu húsi. 
Eignin var sameinuð úr tveimur eignum en er sameinað 
í dag. Eignin er í að sjá mjög góðu standi. Sjö góðar 
skrifstofur, fundarherb, tvö salerni, eldhús, tæknirými og 
fl.  V. 31,5 m. 3925

Einbýlishús í skógivöxnu landi við Mógilsá.  Húsið er 129,8 fm (auk sólstofu) og stendur á um 5.000 fm leigulóð. Við 
húsið er 40 fm nýlegur bílskúr. Húsið er í góðu ástandi. Falleg heimreið er að húsinu og gott bílaplan. Grasflöt er við 
húsið en að öðru leyti er landið skógi vaxiið og hallar til suðurs. Útsýni er fallegt.  V. 49m. 1599

Fallegt og vel viðhaldið 334,7 fm einbýli á einstökum útsýnisstað við Eliðarárdalinn. Garðurinn er mjög gróin með stígum 
og skjólgóðum veröndum. V. 59 m. 2962 

 Hólar, Esjurætur við Mógilsá

Rituhólar 10 - 111 Rvk 
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Stærð: 201,7 fm Herb. 5 Stærð: 249,2 fm Herb. 7

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 64,3 fmHerb. 2

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 118,1 fmHerb. 5

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 241,2 fmHerb. 7

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 138 fmEinbýlishús  

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 172,8 fmHerb. 4Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 286,3 fm BílskúrHerb. 7

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 74,8 fmHerb. 2-3 

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 123,2-152,6 fmHerb. 4Herb: 5-6

Opið
hús

Stærð: 236,1 fmHerb. 6

Opið
hús

Vandað, steinsteypt og hefur verið lagfært og endurnýjað. Einstakt tækifæri til 
þátttöku í vaxandi ferða- og útivistarbæ. 495 fm húseign, sem gerð hefur verið 
upp og bíður nýs hlutverks. Fjölbreyttir möguleikar. Hótel. Veitingastaðir. 
Verslunar- eða þjónusta. 
Vinnustofur listamanna. Orlofsíbúðir. Íbúðir til eigin nota eða útleigu, eða hvað 
eina, sem staðsetningin og hugmyndaflugið býður uppá. Allir, sem til 
Siglufjarðar koma, eiga leið framhjá húsinu og fegurð þess, útlit og stíll vekur 
athygli og aðdáun margra. Hús með sögu og nýtt hlutverk.

Opið
hús

Stærð: 143,5 fm BílskúrHerb. 3-4

Opið
hús



Ný hugsun
í nýju hverfi

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

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

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

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

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

Söluaðili:  Arkitektar:  Byggingaraðili: Seles ehf. 

Holtsvegur 31-33 
Urriðaholt – 210 Garðabær

18 ÍBÚÐIR - 90,3fm - 165,9fm 

Steinar

661 2400

Sigurður

898 6106

Holtsvegur 31  

Merking      Herb.      fm2        Bílastæði
 01 0201        2            91.2               1
 01 0202        4      102.1               1
 01 0301       4-5      167.3               1
 01 0302        2      90.3               1
 01 0303        3      102.5               1
 01 0401       4-5      165.6               1 
 01 0402        2      91.1               1
 01 0403        3      102.8               1
 01 0501       4-5      165.9               1

Holtsvegur 33  
Merking      Herb.      fm2         Bílastæði
 01 0201         2         102.9               1
 01 0202         3       94.8               1
 01 0301       4-5       167.3               1
 01 0302         2      101.8               1
 01 0303         3       95.1               1
 01 0401       4-5      165.6              1
 01 0402         2      102.7               1
 01 0403         3       95.9               1
 01 0501       4-5      165.9               1

TI   ULÖS L
NÝJAR ÍBÚÐIR



Í fasteignaviðskiptum 
skiptir traust öllu máli

Viðar Böðvarsson viðskiptafr. og lögg. fast. • Kristín Pétursdóttir löggiltur fasteignasali • Rakel Viðarsdóttir viðskiptalögfræðingur 
Anna Kristín Samúelsdóttir viðskiptafræðingur • Einar Ágúst Magnússon • Dröfn Nikulásdóttir

EIGNIR VIKUNNAR

Eikjuvogur einbýli

Langeyrarvegur-Hafnarfirði, jarðhæð

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

Ca. 100 fm. vel skipulögð jarðhæð í tvíbýli í Hafnarfirði. Frábær staður, góð lóð. Eignin er björt og 
vel útlítandi á frábærum stað með sjávarútsýni Verð 22,9 millj. Afhendist við samning.  
Bókaðu skoðun í dag hjá sölumanni Foldar. 

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

3 herbergja

Burknavellir, 221 Hfj, laus
Góð 3 herb. íbúð á jarðhæð í Hafnarfirði. Forstofa 
með skáp.  Eldhús opið við stofu sem er með 
útgengi á hellulagða stétt vestan við húsið.  Tvö her-
bergi, skápar í báðum. Baðherbergi með baðkari og 
sturtu,  Þvottahús inn af baðherbergi. Lítil geymsla 
inni í íbúð. Verð 22,9 millj. Lykar á skrifstofu.

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

Einbýli

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

Sumarhús

Sumarhús við Apavatn á eignarlandi
Fallegur ca. 61 fm. vel viðhaldinn bústaður með 
svefnlofti ásamt tveimur geymsluskúrum og heitum 
potti. Bústaðurinn er frábærlega vel staðsettur 
á gróinni eignarlóð í landi Grafar við Apavatn. 
Kröftug á rennur við lóðarmörk sem bleikjan sækir 
í. Möguleiki á að yfirtaka rúmlega 8,6mllj. lán. Verð 
17,9  millj.

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

Sumarhús Grímsnesi á 1 ha. eignarlóð-
GÓÐ LÁN-ÞÆGILEG KAUP
Mjög vandað nýlegt sumarhús í landi Hallkelshóla 
Grímsnesi. Bústaðurinn sem er á 1 ha.- eignarlóð 
selst með öllu innbúi. Góð eign í þægilegri aksturs-
fjarlægð frá borginni. Verð 15,9 millj. Áhvílandi 
ca. 10,5 mill.

Öndverðarnes 2 sumarhús
Fallegur og vel nýttur sumarbústaður á grónni 
eignarlóð við Þrastarskóg, Öndverðarnesi. Tvö 
rúmgóð svefnherbergi, gott ris. Rúmgott eldhús 
með borðkrók og baðherbergi með sturtuklefa. 
20 fm sólstofa út frá eldhúsi og þaðan gengið út á 
stóra verönd. Á verönd er góður skúr með hita og 
rafmagni. Verð 14.9 millj. Öllum tilboðum svarað!

Sumarhús - Öndverðanesi Húshólsbraut.
Húshólsbraut 3. Fallegt 52 fm sumarhús á mikið 
gróinni lóð. Skiptist í forstofu, baðherbergi, tvö 
rúmgóð svefnherbergi, eldhús og stofu. Öll gólf 
eru flísalögð og með gólfhita, veggir eru gifsaðir og 
hvítmálaðir, innfeld lýsing er í loftum. Á svæðinu 
er 18 holu golfvöllur, sundlaug, fótboltavöllur og 
tjaldstæði sem er einungis fyrir lóðarhafa. Verð 
13.9 millj. 

Minni-Borg, Öldubyggð
Fallegt tveggja hæða heilsárshús á 0.7ha eignalóð 
við Öldubyggð nálægt Minni Borg og Sólheimum í 
Grímsnesi. Neðri hæð skiptist í forstofu með flísum 
á gólfi og geymslu, tvö svefnherbergi, baðherbergi 
með flísum gólfi, eldhús með nýlegum innrét-
tingum og tækjum, stofu. Efri hæð er vel manngeng 
og skiptist í stórt svefnherbergi, snyrtingu og góðar 
svalir. Góður pallur með heitum potti er við húsið. 
Vandað hús á góðum stað. Verð 21.3millj.

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

Sumarhúsin seljast á Fold
mikil eftirspurn

Hrísrimi 7-2.hæð 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 20. 5. FRÁ KL. 17:30 - 18.00

Hrísrimi, 2. hæð. Falleg vel skipulögð 4ra 
herbergja íbúð ásamt stæði í bílskýli. Skiptist 
í 3 svefnherbergi, rúmgóða stofu, eldhús, 
endurnýjað baðherbergi og þvottaherbergi 
innan íbúðar. Verð 27,9 millj. 
VERIÐ VELKOMIN Á OPIÐ HÚS. 
DRÖFN SÝNIR, S.869 4321

 Ásgarður 22, jarðhæð.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:30 - 18.00

Ásgarður 22, snyrtileg og vel nýtt 2ja herb. 
íbúð með sérinngangi á jarðhæð á góðum 
stað við Fossvoginn. Eignin skiptist í forstofu 
með fatahengi, bjarta stofu með parketi 
á gólfi, ágætt eldhús með góðu skápa-
plássi, rúmgott svefnherbergi með góðum 
fataskápum, baðhebergi með sturtuklefa og 
tengi fyrir þvottavél. Geymsla er innan íbúðar. 
Verð 17,9millj. 
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUD 19.5.  
FRÁ KL. 17:30-18  
EINAR ÁGÚST SÝNIR, GSM. 694-7895

Goðheimar 26, 1.hæð
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:30 - 18.00

Goðheimar 26, glæsileg ca. 170 fm. sérhæð í 
nýlega steinuðu, fallegu húsi á góðum stað í 
Heimunum. Íbúðin skiptist í stórar stofur með 
útgengi á vinkilsvalir í suður og vestur, 3-4 
svefnherbergi, hol, baðherbergi, o.fl. Góður 
ca. 30 fm. bílskúr fylgir, þannig að heildar-
eignin er um 200 fm. Verð 49,9 millj.
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUD 19.5. FRÁ 
KL. 17:30-18:00. VERIÐ VELKOMIN! 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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

Eyrarskógur 97,
Eyrarskógur , Hvalfjarðarsveit . Ca. 70 fm. nýlegur 
bústaður á mjög góðum stað í Eyrarskógi við 
Hvalfjörð. Eignarlóð , mikið útsýni. gott umhverfi. 
Heitur pottur, vandað hús.  Verð 17,3 millj.

Sumarhús í Eyrarskógi
Fallegur ca. 25 fm. vel viðhaldinn bústaður með 1. 
svefnherbergi og góðum palli á gróinni leigulóð í 
Eyrarskógi. Verð 5,9 millj.

Sumarhús v. Brókarvatn Borgarfirði
Fallegt lítið, nýlegt sumarhús á frábærum stað við 
Brókarvatn sem er í þægilegri akstursfjarlægð frá 
Rvk. stutt frá Borgarnesi. Fallegt umhverfi m. útsýni 
yfir vatnið. Verð 7,8 millj.

Eyrarskógur skipti möguleg á bíl
Eyrarskógur, Hvalfjarðarsveit: ,Sumarhús á fallegum 
stað nálægt Reykjavík á viðráðanlegu verði. Stofa, 
eldhús, bað og 2 svefnh. Auk þess geymsluskúr. 
Skipti möguleg á bíl. Verð 6,9 mill.

Möðruvellir, Kjós-SVEITASETUR!
Möðruvellir, sveitasetur á stóru eignarlandi í 
Kjósinni. Rúmgott hús, sem skiptist í 3 svefnher-
bergi, svefnloft, baðherbergi, stóra stofu og opið 
eldhús á fallegum stað með útsýni yfir Laxá, nálægt 
Meðalfellsvatni í Kjós. Húsið stendur á ca. 3,4 ha. 
eignarlandi sem býður upp á mikla möguleika. 
Vandað, vel viðhaldið hús á góðum stað, nálægt 
borginni. Verð 24,9 millj. 

Þóroddstaðir, Grímsnesi
Til sölu garðhús á leigulóð í Grímsnesi, 5500 fm. 
Vatnssalerni. Rafmagn, kalt vatn. Heitt vatn á 
lóðarmörkum. Heitur pottur. Hobby hjólhýsi excel-
sior m sólarsellu og markísu. Verð 6.4 m.kr. Mögul. 
skipti á bústað á sama svæði.

2 herbergja

Iðufell, 111 Rvk, laus
2 herb, 68,9 fm íbúð á jarðhæð í fjölbýlishúsi 
í Breiðholti. Íbúðin er í alrými, þ.e eldhús og 
stofa. Yfirbyggðar svalir í suður með útgengi í 
sameiginlegan garð á baklóð. Herbergi með 
skápum. Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús 
og hjólageymsla á jarðhæð. Verð 15 millj. Lyklar 
á skrifstofu.

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 millj. GERIÐ 
TILBOÐ!

Langholtsvegur 136, jarðhæð
Langholtsvegur 136, jarðhæð: Björt og góð 2ja 
herbergja íbúð á jarðhæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin er 
talsvert endurnýjuð og vel skipulögð. Verð 17,9 
millj. 

Grettisgata, 101 Rvk
60,5 fm 2. herb kjallaraíbúð í þríbýlishúsi. Íbúðin 
skiptist í forstofu, eldhús með innréttingu, tæki 
vantar.  Stofa. Herbergi með skáp. Lítið baðherbergi 
með sturtubotni, tengi fyrir þvottavél, málað ste-
ingólf. Köld geymsla fylgir. Verð 18,9 millj. Lyklar 
á skrifstofu. 

55 ára 

og eldri
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Við erum við símann

Lágmúla 4  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Páll Þórólfsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson
sölufulltrúi 
Sími: 775 1515

Lára Björg Björnsdóttir 
sölufulltrúi
Sími: 841 2333

Gunnar S. Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 899 5856

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

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

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

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 1485

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Halldór Ingi Andrésson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 4210

Glæsilegt og vel skipulagt raðhús 143,7 fm 

Bílskúr 24,5 fm 

Glæsileg hönnun 

Stór afgirt verönd 

Nánar: Jórunn 845 8958

Vesturás
110 Reykjavík

Verð  55,9 millj. 

Falleg 4ra herbergja íbúð að stærð 101,4 fm 

Sér inngangur 

Þrjú svefnherbergi 

Mikið endurnýjuð að innan

 

Nánar: Jórunn 845 8958

Lyngás
210 Garðabær

Verð  37,0 millj. 

Frábær staðsetning 

Stærð 275,9 

6 svefnherbergi 

Tvöfaldur bílskúr 

Vel með farin eign

Nánar: Hilmar 6959500

Stórihjalli
200 Kópavogur

Verð  54,9 millj. 

Falleg 64,7 fm 2ja herbergja íbúð 

Eignin er mikið endurnýjuð 

Nýtt eldhús, gólfefni 

Frábær staðsetning

Nánar Svan 697 9300

Miðtún
105 Reykjavík

Verð  21,9 millj. 

Góð 3ja herbergja 

Stærð 78,1 fm 

Efsta hæð 

Lyftuhús 

Stórar svalir

Nánar: Hilmar 6959500

Engihjalli
200 Kópavogur

Verð  21,9 millj. 

Falleg 122,9 fm íbúð á þriðju hæð 

Gott flæði í íbúð

Stæði í bílageymslu 

Góð staðsetning innan hverfis

Nánar: Jórunn 845 8958

Þórðarsveigur
113 Reykjavík

Verð  34,9 millj. 

Fallegur bústaður 83 fm 

Sólskáli 17 fm af heildarstærð 

Einstök staðsetning í landi Nesja 

Kjarri vaxið land 

Mikið útsýni

Nánar: Jórunn 845 8958

Hestvík
801 Selfoss

Verð  29,9 millj. 

Ný standsett atvinnuhúsnæði á besta stað

Um er að ræða 3 bil, þrjú fastanr. alls 423 fm

Tvær innkeyrslu dyr að frama og tvær að aftan

Fjórar innkeyrsludyr og hægt að keyra í gegn

Laust strax

Nánar: Atli 899 1179

Vesturvör
200 Kópavogur

TILBOÐ

4 svefnherbergi

106,5 fm, virkar stærri

Stórt baðherbergi

Íbúð á tveimur hæðum.

Nánar Páll 893 9929

Álagrandi
107 Reykjavík

Verð  39,9 millj. 

89,6 fm - 3ja herbergja - 34,9 millj.

110,9 fm - 4ja herbergja - 39,9 millj.

115,1 fm - 4ja herbherbergja - 39,9 millj.

Nánar Jason 775 1515

Álfhólsvegur  - 3 íbúðir
200 Kópavogur

Fallegt raðhús

Stærð 192,7 fm

Frábær staðsetning

Innbyggður bílskúr

Mikið endurnýjað

Nánar: Hilmar 6959500

Urðarbakki
109 Reykjavík

Verð  45,5 millj. 

Fallegt raðhús 182.9 fm að stærð 

Fjörgur svefnherbergi 

Vörund bæði til suðurs og norður

 Frábær staðsetning 

Bílskúr  

Nánar: Jórunn 845 8958

Jörfalind
201 Kópavogur

Verð  53,9 millj. 

Einbýlishús með aukaíbúð 

Aðalíbúð er 5 herbergja og aukaíbúð 3ja herbergja

Mikið útsýni

Glæsilegt hús

Nánar Jason 775 1515

Gauksás
221 Hafnarfjörður

Verð  64,9 millj. 

Falleg íbúð á annari hæð að stærð 130,8 fm 

Bjartar stofur og rúmgott eldhús 

Tvennar svalir Bílskúr

Frábær staðsetning

Nánar: Jórunn 845 8958

Laxakvísl
110 Reykjavík

Verð  41,9 millj. 

TILBOÐ

Fallegt 305 fm einbýlishús 
á tveimur hæðum

Sólstofa og rúmgóðar 
suðursvalir

Sólpallur, heitur pottur og 
glæsilegur garður

Möguleiki á að útbúa 
séríbúð á jarðhæð 

Húsið er teiknað af 
Sigvalda Thordarson

Fallegt 305 50 fm fmmmm eineineineineineini býlbbýlbýbýbýlbýlbý ishsisishishshi ús ús s

Brekkugerði

108 ReykjavíkNánari upplýsingar veitir

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

Lækkað verð

Til sölu eða leigu
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Verð  31,5 millj. 

Mjög góð, 128 fm, 4ra herbergja 
íbúð á fjórðu hæð
Frábær staðsetning miðsvæðis í 
Reykjavík 
Örstutt í alla verslun og þjónustu 
Endaíbúð 
Rúmgóðar svalir með fallegu útsýni 
Vel viðhaldið hús

MjöMjöMMjöMjöMMjöM g ggggg óð, 128 fm, 4ra herbergjg a

Safamýri 50 - 4.h.v.
104 Reykjavík

221 Hafnarfjörður

Verð  28,9 millj. 

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 21. maí 17:30 - 18:00

Verð  37,5 millj. 

220 Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 21. maí 18:00 - 18:30

Falleg 102,7 fm 3ja herbergja 
íbúð á fyrstu hæð 
Sólpallur og sjávarsýn 
Stæði í lokaðri bílageymslu 
Stutt í alla þjónustu

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  29,6 millj. 

Vel skipulögð 82 fm 3ja 
herbergja auk bílskúrs 
Opið svæði til suðurs með 
fallegu útsýni 

Tvö góð svefnherbergi 

Rúmgóður bílskúr 

Eikarinnréttingar

Vel skipulögð 82 fm 3ja 

Þorláksgeisli 43 - íbúð 203

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 20. maí 17:00 - 17:45

113 Reykjavík

Glæsileg 4ra herbergja 
Stærð 104,2 
Efri hæð - sérinngangur 
Fjórbýlishús

Drekavellir 34
Falleg 102,7777 fm f  3j3ja ha ha ha haa herberberberberbbergergeee ja 

Norðurbakki 25A

Verð  39,5 millj. 

Verð  79,9 millj. 

Vandað 306,5 fm einbýlishús á 
frábærum stað með tvöföldum 
bílskúr 

Fjögur stór svefnherbergi 

Stórar stofur 

Aukaíbúð með sérinngangi 

Mikið endurnýjað

Suðurverönd með skjólgirðingu 

VanVanaVananVanVana daðdaðdaðdaðdaðdaðdaðaðað 30 30 330306,56,56,5,  fm einbýlishús á 

Rauðagerði 29

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 20. maí 17:00 - 17:30

108 Reykjavík

Verð  39,9 millj. 

Fallegt 127,5 fm íbúð á 
besta stað í miðbænum

Íbúðin er á annarri hæð og 
er 5 herbergja 

Aukaherbergi á 1. hæð með 
sérinngangi 

Sjarmerandi eign í 101

Fallegt 127,5 fm íbúð á

Baldursgata 30

OPIÐ HÚS
Mánudag 19. maí 17:00 - 18:00

101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 20. maí 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307 39,5 millj. , j

Verð  35,9 millj. 

Bræðraborgarstígur 4A

OPIÐ HÚS
Mánudag 19. maí 17:15 - 17:45

108 Reykjavík

Falleg 102 fm neðri hæð 

Fallegt og reisulegt fjórbýlishús 

Mikil lofthæð í íbúðinni 

Frábær staðsetning

Virkilega sjarmerandi 83fm, 4ra herbergja 
risíbúð í 101 Rvk 
Gólfflötur um 130fm 
Fallegt hús og skemmtilegt hverfi 
Glæsilegt útsýni yfir hafnarsvæðið

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 21. maí 17:00 - 17:45

110 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

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

Falleg 102 fm neðri hæð

Garðastræti 16

Verð  59,0 millj. 

Mjög glæsilegt 335 fm einbýlishús
Tvær hæðir og innbyggður bílskúr
Möguleiki á aukaíbúð
Innst í botnlanga. Glæsilegur garður

Rituhólar 10

OPIÐ HÚS
Mánudag 19. maí 17:30 - 18:00

111 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir

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

Falleg 2ja herbergja íbúð í góðu húsi

Nýtist vel

Gott eldhús

Góðar leigutekjur af eign

Nánar: Halldór 897 4210

Reykjahlíð
105 Reykjavík

Verð  22,8 millj. 

4ra herbergja 114 fm íbúð

Mjög stór og vönduð verönd

Snyrtilegar upprunalegar innréttingar

Þrjú svefnherbergi

Vel við haldið hús

Nánar: Halldór 897 4210

Stíflusel
111 Reykjavík

Verð  26,9 millj. 

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

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

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

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

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

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar frá apríl 2014 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Allar nánari upplýsingar gefur 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

Verð frá: 33,1 millj. 

Mýrargata 26
HEIMILI VIÐ HÖFNINA!

Til sölu glæsilegar 2ja–5 herbergja  
íbúðir við Reykjavíkurhöfn

Afhending sumar 2014

Nánar á 

m26.is

HEIMILI VIÐ HÖFNINA!

Til sölu glæsilegar 2ja–5 herbergja
íbúðir við Reykjavíkurhöfn

Afhending sumar 2014

Nánar á

m26.is

Sýningaíbúðin er unnin í samvinnu við:

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Nánar á  
vindakor.is

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARÍBÚÐ 
MÁNUDAGINN 19. MAÍ  

milli 18:00 og 19:00

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARÍBÚÐ

MÁNUDAGINN 19. MAÍ
milli 18:00 og 19:00

              Viltu eiga íbúð

    við höfnina?

SÖLUSÝNING  
ÞRIÐJUDAGINN 20. MAÍ  

milli 18:00 og 19:00

Nýjar og r
ogg fylgir ö

ÍbÍbúðúðirirnanar r 
boboðaða a að ð ff

Íbúðirna

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

                    hentar þinni fjölskyldustærð!
Nánar á 

vindakor.is

SÖLUSÝNING

ÞRIÐJUDAGINN 20. MAÍ
milli 18:00 og 19:00
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104 Reykjavík

Verð  38,5 millj. 

Falleg 5 herbergja íbúð 
með innbyggðum bílskúr 
samtals 153,9 fm 

Íbúðin er á efstu hæð í 6 
íbúða húsi

Vandaðar innréttingar

Sérinngangur og mikið 
útsýni

Tvennar svalir

MIKLABORG

Falleg 5 herberbe gja íbúð úð 

Kristnibraut

113 ReykjavíkNánari upplýsingar veitir

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

Fallegt 222,4 fm einbýlishús á einni hæð 

Tvöfaldur bílskúr og gróinn garður 

Sólskáli og sólpallur

Húsið er innst í botnlanga næst opnu svæði

Stekkjarsel

109 Reykjavík

Verð  59,5 millj. 

Nánari upplýsingar veitir

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

Verð  42,9 millj. 

Falleg og vel skipulögð  
174,8 fm hæð

5 herbergja

Rúmgóðar stofur

Bílskúr 

Tvennar svalir 

Falleg og vel skipulögð 

Glaðheimar 8

Nánari upplýsingar veitir

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

Falleg eign á eftirsóttum stað

Tvílyft einbýlishús alls 306 fm

Stór rúmgóð alrými og fallegt útsýni

5 svefnherbergi og tvö baðherbergi

Gróin og falleg lóð, rúmgóð 
innkeyrsla.

Nánari upplýsingar veitir

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

n á eá eá eá eeá eeftiftiftftiftiftifftiftftf rsórsórsórsórsrsórsórs ttum sm m taðððððð

Lækjarás 4

110 Reykjavík

110 Reykjavík

Verð  71,9 millj. 

Falleg 120,6 fm íbúð 

Snyrtileg 4ra herbergja 

Stæði í bílastæðahúsi 

Rólegt umhverfi

Nánar Jason 775 1515

Strandvegur
210 Garðabær

Verð  39,9 millj. 

Góð 3-4 herbergja íbúð

 Sér inngangur 

Yfirtaka hagstæð lán 90% af söluverði 

Verið endurnýjuð að hluta

Nánar: Jórunn 845 8958

Tunguvegur
108 Reykjavík

Verð  37,2 millj. 

Verð  41,9 millj. 

Glæsileg og vel skipulögð 120 fm hæð. 

Fallegt og vel staðsett hús við Rauðalæk.

þrjú svefnherbergi og tvennar stofur. 

Svalir út af hjónaherbergi.

Eignin hefur verið mikið endurnýjuð  
að innan sem utan á undanförnum 
árum.

GlæGlæGlæGlælæGlææsilsilsilsilsilsilsileg egeg eg egeg g og og og og og ogogog velvelvelelvve  skssk sk skskskipupupupuulöglöglöglöglöögöö ð 1ð 1ð 1ð 1111120 202020202 fmmfm

Rauðalækur 41

104 ReykjavíkNánari upplýsingar veitir

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

203 Kópavogur

Verð 42,5 millj. 

Nánari upplýsingar veitir

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

Glæsileg íbúð samtals 157,3 m²
Tvennar svalir, suður og vestur.
Stæði í bílakjallara
Glæsilegt opið eldhús
Leikskóli og grunnskóli í göngufæri.

g

Glæsilsi eg íbúð samtals 15

Ásakór 15

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. 

Falleg 132,8 fm,4ra herbergja sérhæð 

Mikið endurnýjuð 

Bílskúr og sér stæði 

Suðursvalir og gróinn garður

Nánar: Davíð 697 3080

Rauðagerði 
108 Reykjavík

Verð  42,5 millj. 

Verð  47,3 millj. Verð frá  35,5 millj. 

Falleg og björt 132 fm 
sérhæð 

4 góð svefnherbergi 

Fallegt útsýni til vesturs og 
suðurs 

Nýlegt fallegt eikarparket á 
flestum gólfum

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

Falleg og bjbjbjbjbjb öörtö  132 fm 

Lindarbraut

Verð  41,9 millj., j

Bjartar og rúmgóðar 3ja til

Gerplustræti 25-27

170 Seltjarnarnes270 Mosfellsbær Nánari upplýsingar veitir

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

Nánari upplýsingar veitir

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515
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Með þér alla leið

Afhending frá september 2014 til maí 2015

Mánatún 7 – 17

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í NÚTÍMALEGU 
HÚSI Í HJARTA BORGARINNAR

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í NÚTÍMALEGU
HÚSI Í HJARTA BORGARINNAR

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

Hægt að kaupa aukastæði.

Nánari upplýsingar veitir

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

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515
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STAKFELL–STÓREIGN EHF.            FASTEIGNASALA            SKÚLATÚNI 2            105 RVK             Stakfell.is            stakfell@stakfell.is            

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 198 4 GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI 535 1000STAKFELL.IS

Opið hús í dag, mánudaginn 19. maí kl. 18:00-18:30
187 fm einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 47 fm bílskúr sem er nýttur sem íbúðarrými í dag.  
Stór og gróin lóð. Laust við kaupsamning. 

OPIÐ HÚS MÁN. 19. MAÍ KL 17 - 17:30. 
Sjarmerandi og fallegt parhús í smáíbúðahverfinu. 
Leigumöguleikar af íbúð í kjallara. Gott skipulag og 
falleg lóð. 6-7 svefnherbergi. Salerni á hverri hæð.  

OPIÐ HÚS MÁN.19. MAÍ KL 17:30 - 18:00. 
Björt og falleg 4ra herbergja endaíbúð ásamt bílskur 
á 2. hæð við Lautasmára. Innangengt í bílskúr frá 
sameign. 

OPIÐ HÚS MÁN. 19. MAÍ KL 18-18:30. 
98 fm. 4ra herb. falleg íbúð á 1. hæð með sér 
inngangi, sér lóð með hellulagðri verönd. Laus strax. 

OPIÐ HÚS MÁN.19. MAÍ KL 17:30 - 18:00. 
3ja herbergja íbúð á jarðhæð í hlíðunum með sér 
inngangi. Rúmgóð stofa, Baðherbergi er flísalagt, 
með vaski, innréttingu, salerni og sturtu.

129,8 fm 4-5 herbergja endaraðhús á 2 hæðum. 
Mikið endurnýjað, hús í góðu ástandi. Útgengi á 
verönd og sér afnotarétt af lóð úr stofu. 2 baðh., 3-4 
svefnh.. Laus við kaupsamning. 

OPIÐ HÚS MÁN. 19. MAÍ KL 17:30 - 18:00. 
Útsýnisíbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsnæði ásamt 
stæði í bílageymslu. 2 svefnherbergi, svalir frá 
stofu með miklu útsýni. Laus við kaupsamning. 

OPIÐ HÚS ÞRI. 20. MAÍ KL. 17:00-17:30
60,8 fm 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi. 
Endurnýjað baðherbergi. Stofa með austursvölum. 
Geymsla innan íbúðar. Laus við kaupsamning..

Opið hús mán – fimmtudag kl 17.30-18.00  
Glæsilegar og rúmgóðar íbúðir með flottu útsýni. Lokuð bílgeymsla sérmerkt stæði með öllum íbúðum. Öllum 
íbúðum skilað með eikarparketi og flísalögðu baði, þvottarými og anddyri. 

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð 
í Sigvaldablokkinni. Tvennar salir. Íbúðin skiptist í 
forstofuhol, stofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og 
eldhús. Einungis ein íbúð er á hverri hæð. 

93 fm endaíbúð á 3. hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi. 
Stutt í þjónustu, leikskóla og skóla. Laus strax. 

Falleg eign á góðum stað við Efstasund. Eignin 
skiptist í 4ra herbergja íbúð, 3ja herbergja íbúð í 
bílskúr og studio íbúð í kjallara. Lóðin er falleg og 
vel hirt. Laus við kaupsamning, ekkert áhvílandi. 

63,4 fm rúmgóð 2ja herbergja íbúð á 1. hæð 
með sérinngang í eldra þríbýlishúsi við Kárastíg, 
Reykjavík. Húsið er bárujárnsklætt timburhús. Laus 
við kaupsamning.  

102,6 fm góð 3ja - 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í 
fjölbýlishúsi við Miðvang, Hafnarfirði. Þvottahús 
innan íbúðar. Yfirbyggðar svalir.  
Laus við kaupsamning.

Fallegt 246,1 fm vel staðsett einbýlishús á rólegum 
og veðursælum stað í lokaðri botnlangagötu. Gott 
skipulag, 6 svefnherb. og rúmgott eldhús. Fallegar 
stofur með uppteknum loftum. Verönd með heitum 

OPIÐ HÚS MÁN.19. MAÍ KL 17:30 - 18:00. 
Stakfell  kynnir vandað 209.9 fm endaraðhús á 
eftirsóttum stað við Sæbólsbraut í Kópavogi.  
Húsið er tvær hæðir. Verönd er við suðurhlið hússins.

OPIÐ HÚS ÞRI. 20. MAÍ KL 17:30 - 18:00. 
Glæsilegt einbýlishús í hjarta borgarinnar við 
Njálsgötu. Mikið endurnýjað hús á stórri og fallegri 
eignarlóð með aðgengi frá húsinu og út á lóð. 

OPIÐ HÚS ÞRI.20. MAÍ KL 17:30 - 18:00. 
Björt 4ra herbergja endaíbúð í snyrtilegu lyftu- 
húsnæði. Stæði í bílageymslu. 3 svefnherbergi með 
skápum. Stæði í bílageymslu. Laus við kaupsamning. 

Glæsileg fullbúin samtals 178,4 fm. 4ra herb. útsýnisíbúð á 10. hæð á frábærum stað í Skuggahverfinu í 
Reykjavík. Gólfhiti. Sér stæði í bílageymslu. 

ÓSKUM EFTIR 2-4 HERB. 
ÍBÚÐ Í 110, 112, 113  
OG 270

ÓSKUM EFTIR ÍBÚÐUM
MIÐSVÆÐIS Í RVK.

ÓSKUM EFTIR 2-4 HERB.
ÍBÚÐUM Í GARÐABÆ

ÓSKUM EFTIR 2 HERB.
ÍBÚÐUM Í 101

VERÐ: 139 MILLJ. VATNSSTÍGUR - 101 RVK.

44,9 MILLJ. 35,9 MILLJ. 29,9 MILLJ. 23,9 MILLJ.

39,9 MILLJ

21,9 MILLJ.

19,9 MILLJ.

AKURGERÐI 11 - 108 RVK LAUTASMÁRI 2 - 201 KÓP. DVERGABORGIR 12,112 RVK DRÁPUHLÍÐ 19 - 105 RVK

VALLARHÚS 30 - 112 RVK

KRUMMAHÓLAR 8-111 RVK

BLÁHAMRAR 2 - 112 RVK

34,9 MILLJ. 22,9 MILLJ. 44,9 MILLJ.SKAFTAHLÍÐ - 105 RVK STRANDASEL - 109 RVK EFSTASUND - 104 RVK

21,9 MILLJ. 25,5 MILLJ. 64,9 MILLJ.KÁRASTÍGUR - 101 RVK MIÐVANGUR - 220 HFJ. STUÐLASEL - 109 RVK

58,9 MILLJ. 59,0 MILLJ. 33,9 MILLJ.SÆBÓLSBRAUT 41-200 KÓP NJÁLSGATA 37 - 101 RVK VINDAKÓR 9-11, 203 KÓP.

VERÐ: 43,9 MILLJ.BYGGÐARHOLT 24 - 270 MOS.VERÐ FRÁ 28,6 MILLJ.VALLAKÓR - 201 KÓP.

AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali

ÓMAR   
GUÐMUNDSSON
Sölumaður

KJARTAN HRAFN 
MATTHÍASSON
Sölumaður

GRÉTAR 
HARALDSSON Hrl.
Löggiltur fasteignasali

ÞORLÁKUR ÓMAR 
EINARSSON
Sölustjóri

BERGÞÓRA 
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR SUNNA 
ÞORLÁKSDÓTTIR
Ritari

BERTA  
BERNBURG
Löggiltur fasteignasali

EDWIN  
ÁRNASON
Sölumaður

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Löggiltur fasteignasali

ÓSKUM EFTIREIGN VIKUNNAR



Landmark leiðir þig heim!  – Þú hringir við seljum!

Sími 512 4900 
landmark.is

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

LINDASMÁRI 29 – 201 KÓP
- Falleg 4ra herbergja, 109,2 fm íbúð á 2. Hæð.
- Frábær staðsetning fyrir barnafólk.
- Skóli, leikskóli og öll helsta þjónusta í göngufæri
- Verð: 31,5 milljónir

TÚNHVAMMUR 10 – 220 HFJ.
- Snyrtilegt 261.5 fm raðhús með bílskúr.
- Eign á tveim hæðum.
- Skjólsæll garður.
- Stutt í þjónustu.
- V.49.9- millj.

GOÐAKÓR 7 – 203 KÓP
-Glæsilegt 207 fm tvílyft einbýlishús
-Innbyggður bílskúr
-Snyrtilegar innréttingar & fallegt útsýni
-Auka 2ja herb 35 fm íbúð
-LAUS FLJÓTLEGA
- V. 57.9.- millj.

HÁTÚN 4 – 105 RVK
- 3ja herbergja, 77,3 fm íbúð auk 4-5 fm geymslu.
- Falleg íbúð á 8. hæð í lyftuhúsi.  
- Útsýnisíbúð.  Snyrtilegt hús og umhverfi
- Verð: 27,7 milljónir

FURUÁS 23-27 – 221 HFJ
-Raðhús 233 – 249 fm
-Vel skipulagt á jaðarlóð með útsýni
-Afhent fullbúin að utan, fokheld að innan
-Mögulegt að fá fullbúið án gólfefna
- V. 42-43.- MILLJ fokheld
- V. 55-58.- MILLJ fullbúin 

FAGRABREKKA – 200 KÓP
-Endaraðhús með innb.bílskúr alls ca. 250 fm
-Vel skipulagt, snyrtilegt & fjölskylduvænt
-Gróin og vel hirtur suðurgarður
-Afgirtar verandir
-Stutt í alla þjónustu
- V. 56.9.- MILLJ. 

AUSTURKÓR – 203 KÓP
BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASALA
-90% FJÁRMÖGNUN MÖGULEG
-Nýjar 4ra herb.114.3 fm íbúðir fullbúnar
-Vandaðar innréttingar frá AXIS
-Sérinngangur, suður verönd / svalir
-LAUSAR TIL AFHENDINGAR
- V. 35.9.- millj.

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 20. MAÍ KL 17:00 - 17: 30

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 20. MAÍ KL 17:30 - 18: 00

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASALA

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 19. MAÍ KL 17:30 - 18: 00

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 20. MAÍ KL 18:00 - 18: 30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Kópavogsbrún 1, sunnanvert á Kársnesi í vesturbæ Kópavogs
- 2 Nýjar og glæsilegar ca. 140 fm. 4 herb. íbúðir á 1. og 2. hæð í fjórbýli.  
- Stæði í lokaðri upphitaðri bílageymslu. Eignin skilast fullbúin án gólfefna.  
- Bað- þvottahús- og forstofugólf eru flísalögð með vönduðum flísum. 
- Eignin er í göngufæri við alla þjónustu ss. Skóla, leikskóla, sundlaug,  
 líkamsræktarstöð  og verslanir. 
 - V. 47,9 millj. 

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17.30 – 18.00

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309



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 
vand aður.

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 Sala skóli, 

versl un, he ilsugæsla og  í þrótta mið stöð. 
 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 bílastæða kjallara 
og er hver íbúð með sér inngangi og rúmgóðri 
geymslu.

 Veglegar innréttingar og stórir glugg ar til að 
njóta útsýnisins. 

Þorrasalir 17



Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

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

 
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.

.  
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.

 
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

.  
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.

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.

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. 

Hraunhamar fasteignasala kynnir sérlega 
fallega 4ra herbergja útsýnisíbúð á þessum 
eftirsótta stað við Línakur 1C í Garðabæ. 
Íbúðin er á annarri  hæð með sér inngangi. 
ibúðin er 121,7 fermetrar með geymslu. 
Eignin skiptist í  Forstofu, hol, 3 svefnher-
bergi, stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi, 
þvottahús og geymslu. Fallegar innréttingar 
og gólfefni. Verð 40,5 millj.

Norðurbakki 1 og 3 í miðbæ Hafnafjarðar 

Daggarvellir 9 íbúð 201  - Hafnarfjörður - 5 herbergja sérhæð

Línakur – Garðabær – 4ra herbergja

Breiðvangur  65 - Hafnarfjörður - Raðhús 

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. 

Gauksás – Hafnarfjörður – Einbýli 

Hraunhamar kynnir: nýkomið í einkasölu, 
glæsilegt tvílyft einbýli með innbyggðum 
tvöföldum bílskúr samtals 286,4 fermetrar á 
útsýnisstað í Áslandinu í Hafnarfirði. 

Eignin er glæsilega innréttuð með vönduðum 
innréttingum og gólfefnum. 
Glæsilegur garður með heitum potti. 
Frábært útsýni. 
Mjög góð staðsetning.
Eign í sérflokki. 

Verð 89 millj.

Drekavellir 12 – Sérhæð – Hafnarfjörður 
Opið hús í dag milli kl. 17 og 17.30

Nýkomin í einkasölu glæsileg björt, rúmgóð 
147 fm. 4ra herbergja sérhæð á 1.hæð til 
hægri 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.

ÖRFÁARÍBÚÐIR EFTIR

OPIÐ HÚS
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Glæsilegar 4ra og 5 herbergja íbúðir í lyftuhúsi við 
Gerplustræti 25-27 í Mosfellsbæ. Íbúðirnar eru 
fullbúnar með eikarparketi og flísum, vönduðum 
tækjum og glæsilegum innréttingum frá GKS. 
Sérstæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 
Rúmgóðar suðursvalir og sérgarður á 1. hæð.  
Glæsilegt útsýni. Stærðir frá 129 til 152 fm.  
Verð frá. 35,5 m.

Gerplustræti 25-27 – 270 Mosfellsbær

Mjög fallegt 228,0 m2 einbýlishús 
með bílskúr innst í botnlanga við 
óbyggt svæði við Þrastarhöfða 49 í 
Mosfellsbæ. Eignin skiptist í stóra for-
stofu, stóra stofu/borðstofu, eldhús með 
borðkrók, hjónasvítu með sér baðher-
bergi m/sturtu og fataherbergi, stórt 
barnaherbergi, baðherbergi m/sturtu, 
geymslu (nú notuð sem svefnherbergi), 
gott þvottahús og stóran bílskúr. 

Þrastarhöfði 49 - 270 Mosfellsbær  

Mjög fallegt 229,5 m2 einbýlishús á 
einni hæð, þar af er 42,5 m2 tvöfaldur 
bílskúr við Súluhöfða í Mosfellsbæ. 
Eignin skiptist í forstofu, hol, stóra 
stofu/borðstofu, eldhús með borðkrók, 
fjögur svefnherbergi, baðherbergi, 
gestasalerni, þvottahús og bílskúr. 
Stórt bílaplan og suðvestur pallur með 
heitum potti. V. 65,4 m.

Súluhöfði 31 - 270 Mosfellsbær 

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.

Glæsilegt 407,3 m2 einbýlishús á  
tveimur hæðum með tveimur 
aukaíbúðum og tvöföldum bílskúr á 
fallegum útsýnisstað í Mosfellsbæ. 
Eignin hefur verið mikið standsett á 
myndarlegan hátt. V. 79,9 m.

Hagaland - 270 Mosfellsbær 

Hlíðarás 9 - 270 Mosfellsbær Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 17:00 til 18:00
Mjög falleg og mikið endurbætt 56,0 
m2 2-3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi í þríbýlishúsi við 
Fálkagötu 8 í Reykjavík. Íbúðin er í 
kyrrlátri og afar vinsælli götu nálægt 
Háskóla Íslands og Háskólatorgi. 
Strætóstoppistöð er steinsnar frá og 
bakarí á næsta horni. V. 25,9 m.

Fálkagata 8 - 107 Reykjavík 

Sólvallagata 63 - 101 Reykjavík  

 
Einstaklega glæsilegt 233,4 m2 einbýlishús 
á þremur hæðum með bílskúr við Sólval-
lagötu 63 í Reykjavík. Forstofa, hol, tvær 
stofur, borðstofa og eldhús á aðalhæð. Hol, 
stórt hjónaherbergi, tvö barnaherbergi og 
baðherbergi á efstu hæð. Sérinngangur, 
hol, tvö herbergi, stórt þvottahús, salerni og 
geymsla á neðstu hæð. Húsið hefur fengið 
gott viðhald og verið mikið endurbætt á 
vandaðan hátt á undanförnum árum.   
Verð kr. 90.000.000.

Jötnaborgir 7 - 112 Reykjavík 

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

Eyjabakki 11 - 109 Reykjavík  

 
71,9 fm 2ja herb íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi 
við Eyjabakka í Reykjavík. V. 17,9 m.

Nýjar íbúðir

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Laus strax

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Lausar strax

Laus strax

OPIÐ HÚS

Opið hús

Kíktu á HOFUDBORG.IS og pantaðu FRÍTT söluverðmat.

Byggakur 4  210 Gbr

Frábær staðsetning í barnvænu hverfi með 
sólríkum suðurgarði og hellulagðri verönd. 
Göngufæri í leikskólann Akrar, Hofsstaðaskóla 
og Fjölbrautarskólann í Garðabæ. 
Stutt í verslunarmiðstöðina Smáralind og 
helstu verslanir og þjónustu fyrirtækja í 
Garðabæ, Kópavogi og Hafnarfirði.

Nánari uppl. veitir Sigurður í S:825 0089 

Bókið skoðun

Seinakur 5 210 Gbr

Falleg 108,5 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð með 
stæði í bílageymslu. Verönd til suðurs þar sem 
hægt er að gera skjólveggi. Afar vinsæl stað-
setning, stutt í verslun, þjónustu og skóla.
Albert veitir nánari upplýsingar í síma 8210626 

Opið hús mánudag. 19. maí kl. 19:45-20:20

38,9

Leik og sparkvöllur í enda götunar. Stutt í 
stofnæðar. Möguleiki á 4 svefnherberginu. 
Hús og lóð fullfrágengin að utan með torfi og 
gróðri, og fyrir framan húsin er hellulagt 
bílaplan með hitalögn. Aukin lofthæð er í 
húsunum. Húsin verða afhent tilbúin til 
innréttinga í júní 2014.

Nánari uppl. veitir Sigurður í S:825 0089

Byggakur 6  210 Gbr
Bókið skoðun

Fallegt tvílyft 273 fm einbýli með aukaíbúð og 
35 fm bílskúr. 6-8 svefnherbergi. Mörg 
bílastæði á góðri lóð í suðurhlíðum Kópavogs. 
SKIPTI MÖGULEG Á MINNA SÉRBÝLI.
Albert veitir nánari upplýsingar í síma 8210626 

Hlíðarvegur 2 200 Kóp 

65,9

Glæsileg nýleg 121,9 fm 4ra herbergja endaíbúð 
á þriðju hæð í lyftuhúsi m/stæði í bílageymslu. 
Vandaðar eikarinnréttingar. Gott skipulag, 
stórar svalir, frábær staðsetning. Laus strax 
Gott verð ca 270.000.- pr. fm auk bílageymslu.
Nánari uppl. veitir Sölvi, S:618-0064 

Tröllakór 18-20 203 Kóp

Opið hús mánud. 19. maí kl. 18:15-19:00 

33,3-32,9 

Opið hús

Vel skipulögð og björt 4ra herb. 95 fm íbúð á 
2.h með sérinngangi í þrýbýli.  Áhvíl. lán frá ÍLS  
22,2 millj.  4,95% vx.  Leigusamningur út febrúar 
2015 getur fylgt eiginni. Tilvalið fyrir fjárfesta.
Nánari uppl. veitir Sölvi, S:618-0064

Strandgata 220 Hfn

23,9 29,9

Glæsileg, vel skipulögð 3ja herbergja 107,7 fm 
íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi með sérinngangi og 
stæði í bílageymslu. Eikarinnréttingar, stórar 
svalir. Laus strax
Nánari uppl. veitir Sölvi, S:618-0064

Tröllakór 18-20 203 Kóp

29,9 

Falleg og björt 3 herbergja ca 80 fm íbúð á frá-
bærum stað í Hlíðunum. Eignin er á miðhæð og 
gæti losnað fljótlega. Stórt sameiginlegt geym-
slurými í risi fylgir.

Reykjahlíð 105 Rvk

Hlíðasmára 2, 6. hæð 201 Kópavogur S:414-4488 
   Fasteignasala

Kristján hrl.
Fasteignasali

414-4488

Sölvi
Sölufulltrúi

618-0064

Þorgeir
Sölufulltrúi

696-6580

Helga
Sölufulltrúi

869-4131

Snorri 
Sölufulltrúi

699-4407

Ingimar 
Sölufulltrúi

612-2277

Höfuðborg

Sigurður
Sölufulltrúi

825-0089

Heimir 
Sölufulltrúi

630-9000

Berglind
Sölufulltrúi

695-1200

Albert
Fasteignasali

821-0626

Svana
Sölufulltrúi

 774-1008

Valur
Sölufulltrúi

699-3500

Opið hús mánudag. 19. maí kl. 17:45-18:30

Íb.306 Íb.403Opið hús

Opið hús mánud. 19. maí kl. 18:15-19:00 

Nánari uppl. veitir Þorgeir í S:696 6580 
Opið hús mánudag. 19, maí kl. 17:00-17:30 

Opið hús



Traust og góð þjónusta í 11 ár
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Leifur Aðalsteinsson löggiltur fasteignasali        Kristín Sigurey Sigurðardóttir löggiltur fasteignasali 

Ásakór 9 - 203 Kópavogur 

Lindarvað 17 - 110 Reykjavík

Laugarnesvegur 78 - 105 Reykjavík

Drápuhlíð - 105 Reykjavík

Hraunbær - 110 Reykjavík

Lautasmári - 201 Kópavogi

Stigahlíð - 105 Reykjavík

Krummahólar - 111 Reykjavík

Mjög vel skipulögð 3 herbergja íbúð í góðu fjölbýli.  
Stutt er í alla þjónustu til að mynda leiksóla, skóla,  
íþróttahús, sundlauga o.fl. Mjög góð og vel staðsett eign. 
V-34,5 millj.
 
Verið velkomin í opið hús þri. 20. maí kl. 18:00 - 18:30.

Glæsileg efri sérhæð með bílskúr í tengihúsi við Lindarvað 
17 í Norðlingaholti. Íbúðin er með 4 herbergjum og  
glæsileg í alla staði. V-45,9 millj.

Mjög smekkleg 3 herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýli með 
flottu u.þ.b. 30 fm risherbergi sem ekki telst til fermetra. 
Í snyrtilegri sameign er þvottahús, þar sem hver íbúð er 
með tengi fyrir þvottavél og þurrkara, ásamt sér geymslu. 
V- 26,4 millj.  
Verið velkomin í opið hús þri. 20. maí kl. 17:00 - 17:30

Íbúð á jarðhæð/kjallari í góðu húsi á þessum vinsæla stað. 
Íbúðin skiptist í forstofu, alrými, stofu, 1-2 svefnherbergi, 
eldhús og baðherbergi. Sameiginlegt þvottahús.  
Fallegur garður. V-23,9 millj.

Mikið endurnýjuð 123 fm íbúð á 3 hæð (efstu) í snyrtilegu 
fjölbýli. Aukaherbergi í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu / 
hol, 3 svefnherbergi, stofu, edlhús, baðherbergi, þvottahús, 
auka herb.í kjallara, tilvalið til útleigu. V-26,9 millj.

Verið velkomin í opið hús þri. 20. maí kl. 18:00 - 18:30

Björt og skemmtileg 4 herbergja endaíbúð á 2. hæð ásamt 
bílskúr. Íbúðin er 108,5 fm og bílskúrinn 23,6 fm alls 132,1. 
Falleg eign á góðum stað sem virkilega er vert að skoða. 
V-35,9 millj.

Mjög góð 83 fm íbúð á 2. hæð í mjög snyrtilegu húsi 
við Stigahlíð. Íbúðin skiptist í rúmgóða bjarta stofu og 
borðstofu með útgengi út á svalir, tvö svefnherbergi, eldhús 
og baðherbergi með sturtu. Sér geymsla með glugga,  
þvottahús og hjólageymsla í sameign. V-26,9 millj.

3 herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi, ásamt stæði í 
bílageymslu. Íbúðin er 81,9 fm og stæðið 23,8 fm.  
V-21,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

    

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

ERLUÁS 13 - HFJ
Einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum 
útsýnisstað í Áslandinu í Hafnarfirði.  Eignin er 
alls 245,8 fm að stærð sem skiptist þannig að 
efri hæðin er 133,8 fm, neðri hæð 59,8 fm, úti-
geymsla 8,4 fm og bílskúrinn 43,8 fm.  
Verð 82,9 millj.

KLETTABYGGÐ 4 - HFJ
Opið hús þriðjudag 20.maí milli kl. 17:30 – 18:00 
Fallegt miðjuraðhús á þessum skjól góða stað í 
Hafnarfirði.  Húsið er alls 194,9 fm að stærð sem 
skiptist þannig að neðri hæðin er 121,1 fm, efri 
hæð 45,2 fm og bílskúrinn 28,6 fm.  V. 43,9 millj.
Eiríkur Svanur Sigfússon lögg. fasteignasali 
verður á staðnum.

KROSSEYRARVEGUR - HFJ
Gott einbýlishús sem er töluvert endurnýjað 
á þessum fallega stað í miðbæ Hafnarfjarðar.  
Húsið er 275 fm og þar af er bílskúrinn 31,9 fm.  
V. 66,0 millj. 

BREKKUTRÖÐ - HFJ
Sérlega gott 106,5 fm atvinnuhúsnæði á góðum 
og eftirsóknarverðum útsýnisstað við höfnina í 
Hafnarfirði, möguleiki á ca 50 fm millilofti.  
V. 14,9 millj.

HÁABARÐ - HFJ
205,0 fm einbýli á tveimur hæðum með aukaíbúð ásamt 45,7 fm bílskúr 
og geymslu, samtals 250,7 fm. 

Eignin er laus við kaupsamning. 

V. 45,0 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.

ÞRASTARÁS 16 - HFJ
Opið hús í dag milli kl. 18:00 & 18:30. Góð 87,4 fm 3ja herbergja íbúð á 
3.hæð (efstu) í viðhaldslitlu fjölbýli með glæsilegu útsýni við Þrastarás 
í Hafnarfirði. 

V. 25,9 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.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Glæsilegar 3ja-4ra herb. 
íbúðir ásamt stæðum í 
bílgeymslu í nýju lyftuhúsi 
fyrir 50 ára og eldri. 
121 - 167 fm. Íbúðirnar 
afhendast fullbúnar án 
gólfefna nema á baðherb. 
og þvottahúsi verða flísar. 
Innréttingar frá Parka  
og AEG tæki.  
Golfvöllur í göngufæri.  
Verð 34,4 - 43,9 millj.

2 ÍBÚÐIR
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GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

TÆKIFÆRI FYRIR FJÁRFESTA
Til sölu 11 stk íbúðir í útleigu í póstnúmeri 110. 
Leiguverð 980.000.- á mán.
Íbúðirnar eru í mjög góðu standi,
Einnig er hús og sameign í góðu standi.
Verð 98.0 m. skipti koma til greina.
Allar nánari uppl. veitir Steinar S: 898-5254.

TÆKIFÆRI FYRIR BYGGINGARAÐILA
Til sölu eignarlóð á mjög góðum stað í Vogunum
Undir verslunar og þjónustu  á jarðhæð,  
og fimm 3ja herbergja íbúðum á annari hæð með 
sér görðum.
Verð 6,4 m. ýmis skipti koma til greina,
Allar nánari uppl. veitir Sigurður S: 898-3708

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

TIL SÖLU

Tilboð óskast í 251,4 ha landið Stóra Hraun í Sveitarfélaginu Árborg

14490 – Um er að ræða mjög 
áhugavert land sem er 251,4 ha. að 
stærð og liggur milli Eyrarbakka og 
Stokkseyrar. 

Lögbýlisréttur fylgir ekki. 

Upplýsingar um landið eru veittar 
hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík í síma 530 1400. 
Tilboðseyðublöð liggja frammi á 
sama stað ásamt reglum um  
frágang og útfyllingu á tilboð-
seyðublaði. Gögnin eru einnig 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa  
http://www.rikiskaup.is 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum 
fyrir kl. 10.00 þann 3. maí 2014 þar sem 
þau verða opnuð í viðurvist 
viðstaddra bjóðenda er þess óska

Til Sölu
 

Opið hús þriðjud. 20.maí kl. 17:30-18:00

Logafold 30 

 Stórglæsilegt 309,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum á sjávarlóð á 
einum  besta útsýnisstaðnum við Grafarvoginn.  Auðvelt að hafa sér 
íbúð í kjallara. Hjónasvíta, samtals 7 svefnherbergi og 4 baðherbergi. 
Rómuð veðursæld er í heitu Foldunum enda halla þær mót suðri. Sjón er 
sögu ríkari. Verð: 69,9 millj.  Allar upplýsingar veitir Þórunn s: 773-6000.

Langholtsvegur - tvær íbúðir

Glæsileg 219 fm eign sem skiptist í stórglæsilega 132 fm, 5 herb. hæð 
sem að öll er glæsilega endurnýjuð og hönnuð af Stefáni Boga, granít í 
eldhúsi og baðherb. Vönduð gólefni, parket og flísar. Glæsilegar stofur. 
Á jarðhæð er 60 fm tveggja herb. íbúð með sérinngangi, en innangegnt 
er einnig úr íbúð. Góður 31 fm bílskúr. Eignin er staðsett innan við 
Skeiðarvog og er það rólegi hlutinn af Langholtsvegi. Verð: 54 millj. 
Uppl. veitir Bárður  s: 896-5221.

Opið hús miðvikud. 21.maí kl. 17:30-18:00

Gyðufell 4

Glæsilegt 230,5 m2 folkhelt hús á einni fallegustu byggingarlóðinni á 
höfuðborgarsvæðinu. Húsið stendur í skógarrjóðri í ótrúlegri sveitasælu 
með einstöku útsýni yfir Elliðavatn.  Opið bjart og skemmtilegt hús með 
mikilli lofthæð.  Aðkoma er frá Elliðahvammsvegi. Verð:  55 millj.  
Allar upplýsingar veitir Þórunn s: 773-6000

Holtsbúð, Garðabæ m/aukaíbúð

Glæsilegt 312 fm einbýlishús á grónum og barnvænum stað í Garða-
bænum. Húsið nánst allt endurnýjað að innan.  3 baðherb. Parket. 70 
fm séríbúð á neðri hæð sem að auðvelt er að tengja aðalíbúð. Góður 
tvöfaldur bílskúr. Glæsilegur suðurgarður með stórri timburverönd og 
skjólveggjum. Eign í algjörum sérflokki. Verð: 90 millj. 
Uppl. veitir Bárður 
s: 896-5221.

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Krókamýri 22
210 Garðabær
Fallegt einbýli á frábærum stað

Stærð: 304,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1983

Fasteignamat: 64.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 73.900.000
RE/MAX Lind kynnir: Mjög fallegt einbýlishús á frábærum stað við Krókamýri 22 í Garðabæ. Húsið er
endurnýjað að hluta og er skipt í tvær íbúðir í dag, einfalt að breyta tilbaka. Tvennar svalir, falleg u.þ.b
100 fm timburverönd, með skjólveggjum og lýsingu. Húsið er vel staðsett, frábært útsýni, mikið grænt
svæði/leiksvæði í kring.
Allar nánari upplýsingar veitir Hannes í síma 699 5008

Lind

Þórunn Gísladótt
Lögg. fasteignasali

Hannes
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

hannes@remax.is

Bókið skoða hjá Hannesi í síma 6995008

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

510 7900

699 5008

Deiliskipulag hafnarsvæðis Tálknafirði
Hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps samþykkti á fundi sínum 
13. maí 2014 að auglýsa deiliskipulagstillögu hafnarsvæðis 
Tálknafirði skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulagssvæðið liggur neðan Strandgötu frá Strand-
götu 20 að Hólsá. Svæðið sem um ræðir liggur innan 
skilgreinds hafnarsvæðis, athafnasvæðis A4/A5 og iðnaðar-
svæðis I4 samkvæmt  Aðalskipulagi Tálknafjarðarhrepps 
2006-2018.

Skipulagssvæðið er um 6,1 ha að stærð og afmarkast af 
Strandgötu til norðurs og nær frá gatnamótum Strandgötu 
20 til austurs að Hólsá til vesturs.

Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á skrifstofu Tálkna-
fjarðarhrepps að Miðtúni 1 frá og með mánudeginum  
19. maí nk. til 30. júní 2014. Tillagan er einnig til sýnis á  
heimasíðu Tálknafjarðarhrepps, www.talknafjordur.is.  

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við deiliskiplögin  
til 30. júní 2014. 

Skila skal athugasemdum á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps, 
Miðtún 1, 460 Tálknafirði. 

Deiliskipulagstillaga -Virkjun Kelduár.
Hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps samþykkti á fundi sínum 
13. maí 2014 að endurauglýsa deiliskipulagstillögu um 
virkjun Kelduár skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Deiliskipulagið tekur til neðsta hluta Kelduár og næsta 
umhverfis í landi Eysteinseyrar og Norður-Botns. Gert er ráð 
fyrir að virkja rennsli Kelduár til raforkuframleiðslu.  
Að auki er gert ráð fyrir möguleika á að hægt sé að nýta 
umframvatn í fiskeldi í landi Norður-Botns, sem er utan 
skipulagssvæðisins.

Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á skrifstofu Tálkna-
fjarðarhrepps að Miðtúni 1 frá og með mánudeginum  
19. maí nk. til 30. júní 2014. Tillagan er einnig til sýnis á  
heimasíðu Tálknafjarðarhrepps, www.talknafjordur.is.  

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við deiliskiplögin  
til 30. júní 2014. 

Skila skal athugasemdum á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps, 
Miðtún 1, 460 Tálknafirði. 

Skipulagsfulltrúi Vesturbyggðar   
Óskar Örn Gunnarsson
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Steypustöðin byggir á göml-
um og traustum grunni. 
Fyrirtæk ið hóf upphaf-

lega starfsemi árið 1947 og hefur 
þjónað byggingariðnaðinum víða 
um land í áratugi. Að sögn Freys 
Alexanderssonar, markaðs- og 
sölufulltrúa Steypustöðvarinnar, 
hafa stjórnendur og starfsmenn 
alla tíð fyrst og fremst lagt áherslu 
á gæðaframleiðslu og úrvalsþjón-
ustu. „Steypustöðin býður upp á 
mikið úrval af hellum og ýmiss 
konar garðlausnir fyrir heim-
ili, fyrirtæki og sveitarfélög. Við 
hófum helluframleiðslu árið 2003 
með nýrri og mjög fullkominni 
verksmiðju í Hafnarfirði en erum 
að öðru leyti með fimm starfs-
stöðvar á landinu; í Reykjavík, 
Hafnarfirði, Reykjanesbæ, á Sel-
fossi og í Vík í Mýrdal.“

Til að tryggja gæðaframleiðslu 
rekur Steypustöðin öfluga rann-
sóknarstofu þar sem jarðfræð-
ingar og byggingaverkfræðingar 
starfa. „Þar tökum við reglulega 
sýni úr framleiðslunni og höfum 
virkt eftirlit með henni. Við notum 
m.a. CE-merktan granítsand frá 
Noregi og danskt gæðasement til 
að tryggja góða eiginleika hellna 
og steina.“

Úrval af hellum
Steypustöðin framleiðir ýmsar 
stærðir og gerðir af hellum, allt 

eftir þörfum viðskiptavina sinna. 
„Hellurnar okkar koma í hefð-
bundnum gráum lit en einnig 
í fjölda annarra lita. Yfirborð 
þeirra er mjög fallegt enda er það 
úr graníti. Við bjóðum upp á ólík-
ar hellur fyrir til dæmis garðinn, 
bílastæði, opin svæði eða tröppur. 
Þær koma í ýmsum stærðum, stór-
ar og smáar, og ýmist með hvöss-
um eða fösuðum brúnum.“

Freyr nefnir einnig til sögunnar 
nýjung hér á landi sem er trampol-
ínsteinn. „Um er að ræða þróun-
arverkefni hjá okkur en steinninn 
var hannaður með það í huga að 
tryggja öryggi í kringum trampól-
ín í görðum. Þetta er steinn sem 
leggst á burðarbita trampólíns 
svo það færist ekki úr stað þegar 
hvessir mikið.“ 

Falleg mynstursteypa
Vorin eru góður tími til að taka í 
gegn innkeyrsluna, stígana í garð-
inum eða draumaveröndina. Freyr 
segir mynstursteypu vera frábær-
an kost fyrir þá sem eru að hug-
leiða slíkar framkvæmdir. „Mynst-
ursteypa er aðferð sem notuð er 
til að forma yfirborð steinsteyp-
unnar. Hægt er að velja um marg-
ar gerðir og litasamsetningar sem 
allar gefa mjög fallega áferð. Hún 
hentar sérstaklega vel á svæðum 
sem mæðir mikið á, til dæmis þar 
sem bílar eru eða mikill umgang-

ur fólks.“ Yfirborð hennar er mjög 
slitþolið að sögn Freys og gróður 
og olía festast ekki við hana. 

Verðlaunabekkur
Steypustöðin hannaði í fyrra 
bekkinn Klett í samvinnu við 
arkitektinn Hildi Steinþórsdóttur 
og vöruhönnuðinn Rúnu Thors. 
„Bekkurinn hefur tvær setstöð-
ur, ríkjandi láréttar línur og lágt 
bak sem gerir það að verkum að 

hann fellur vel að umhverfi sínu. 
Hann kemur í þremur steypulitum 
en engir tveir bekkir eru þó eins 
á litinn vegna eiginleika efnis-
ins. Þess má geta að hann vann til 
verðlauna á Hönnunarmars 2013.“

Mikið úrval forsteyptra eininga 
er í boði hjá Steypustöðinni sem 
nýtast í ólík verkefni. Þar má meðal 
annars nefna blómaker, undirstöð-
ur fyrir sólpalla, þrep fyrir vagn-
braut, veggi og ýmsa bekki.

Steypustöðin býður einnig upp 
á þjónustu Höllu Pétursdóttur 
landslagsarkitekts sem aðstoðar 
viðskiptavini fyrirtækisins við að 
útfæra garðinn og umhverfið allt 
eftir óskum hvers og eins.

Allar nánari upplýsingar um 
Steypustöðina og vörur hennar 
má finna á www.steypustodin.is. 
Þar má meðal annars finna nýjan 
og glæsilegan bækling um hellur 
og garðlausnir.

Úrval af hellum og garðlausnum 
Áratuga reynsla hefur skilað Steypustöðinni fjölbreyttu vöruúrvali og vandaðri framleiðslu. Steypustöðin býður upp á hellulausnir 
fyrir heimili, fyrirtæki og sveitarfélög auk þess að bjóða upp gott á úrval af forsteyptum einingum.

„Steypustöðin 
býður upp á mikið 
úrval af hellum 
og ýmiss konar 
garðlausnir fyrir 
heimili, fyrirtæki og 
sveitarfélög,“ segir 
Freyr Alexanders-
son, markaðs- og 
sölufulltrúi Steypu-
stöðvarinnar.
MYND/VILHELM

Hringhellu 2
221 Hafnarfjörður

Hrísmýri 8
800 Selfoss

Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Berghólabraut 9
230 Reykjanesbær

Sími 4 400 400
www.steypustodin.is

Hafðu samband og láttu 
sérfræðinga okkar aðstoða þig

Steypustöðin býður upp á mikið úrval af 
sterkum og  fallegum hellum og mynstur-
steypu fyrir  heimili, garða, göngustíga og 
bílaplön.

Allar hellur Steypustöðvarinnar eru framleiddar 
samkvæmt viðurkenndum stöðlum.
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YFIR

TEGUNDIR

AF HELLUM
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VÖNDUÐ RÁÐGJÖF 
MINNKAR VIÐHALD
Sífellt fleiri garðeigendur nýta sér 
faglega ráðgjöf landslags arkitekta 
við hönnun og lagfæringar á 
sælureitnum sínum kringum 
heimahús og sumarbústaði.
Hjá BM Vallá hefur verið boðið upp 
á þessa þjónustu um árabil við 
miklar vinsældir. Það er samdóma 
álit þeirra sem þiggja ráðgjöfina að 
hún getur hæglega minnkað allt 
viðhald á garðinum og auðveldað 
umhirðu hans til muna. Jafnvel 
einföldustu ábendingar um efnis-
val, uppröðun og staðsetningu 
geta skipt sköpum í þessu efni, 
en þar fyrir utan er mikilvægt 
að laga garðinn að íslenskum 
aðstæðum allan ársins hring. 
Landslagsarkitektar hjá BM Vallá 
leggja mikla áherslu á að garð-
eigendur geti notið sem flestra 
gæðastunda í sælureitnum sínum 
– og að öll hönnun hans miði að 
því að garðurinn þjóni eiganda 
sínum í meiri mæli en eigandinn 
garðinum. 

HELLUR Æ VINSÆLLI Í 
PALLA OG Á VERANDIR
Æ fleiri húseigendur á Íslandi 
eru farnir að átta sig á því að 
einungis harðgerðustu efni duga 
til lengdar á göngustíga, verandir 
og palla í görðum þeirra. Íslenskt 
veðurlag sýnir sjaldnast mikla 
miskunn fyrir utan þá fáu sönnu 
sumardaga sem landsmenn njóta 
ár hvert, enda sést það á hverju 
vori í kringum híbýli fólks; málning 
hefur upplitast eða flagnað af, tré-
virki hefur skekkst og undirstöður 
sigið. Sölumenn hjá BM Vallá segja 
að augljós aukning hafi orðið í 
notkun garðeigenda á helluefni 
á helstu slitfleti í kringum hús 
þeirra. Auknar vinsældir helluefnis 
á verandir og palla megi einnig 
rekja til æ glæsilegra vöruúrvals á 
þessu sviði, svo sem Terra, Arena 
og Veranda, en slíkar útihellur 
líkjast frekar flísum en steyptum 
einingum – og henta íslenskum 
aðstæðum sérlega vel, allt árið um 
kring.

Íslensk framleiðsla á byggingarvörum krefst stöðugra rann-
sókna á slitstyrk og endingarþoli þeirra efna sem eru í boði á 
markaðnum. Sérfræðingar hjá BM Vallá hafa á síðustu ára-
tugum aflað sér mikillar sérþekkingar á þeim byggingarvör-
um sem helst og best duga við íslenskar aðstæður. Prófanir 
á rannsóknarstofu fyrirtækisins miða að því að þekkja til 
fullnustu flókna efniseiginleika og mismunandi virkni við 
ólíkar aðstæður, tryggja langan líftíma mannvirkja af öllu 
tagi og lágmarka viðhaldsþörf, umhirðu og rekstrarkostnað. 

Sérfræðingar fyrirtækisins benda á að mikill sparnaður, 
sérstaklega til lengdar, geti komið til af því að velja einungis 
þær byggingarvörur hér á landi sem hafa verið þrautreynd-
ar af því fagfólki og fræðimönnum sem þekkja efnin jafn vel 
og aðstæður. 

bmvalla.is

Náðu í  
iBókina
á bmvalla.is 

og skoðaðu 

vöruúrvalið.

Við hjálpum 
þér með 
garðinn
Vönduð ráðgjöf  
og vörur sem endast

Áslaug Katrín Aðalsteinsdóttir 

og Inga Rut Gylfadóttir, 

landslagsarkitektar (FÍLA), 

aðstoða þig við að gera 

hugmyndir þínar um fallegan 

garð að veruleika.

Úrval af  
vörum 
sem gera 

garðinn eins 

viðhaldsléttan 

og kostur er.
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Stöðug leit að styrk og þoli
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Masterline-hárvörurnar 
eru fyrir alla fjölskyld-
una og fást nú á Íslandi. 

Línan er seld á hárgreiðslustofum 
og í snyrtivörudeildum um víða 
veröld en fæst í stórmörkuðum 
hér á landi. „Masterline-vörulínan 
er í hæsta gæðaflokki, framleidd 
á Ítalíu og er rómuð fyrir gæði og 
endingu, á verði sem hentar flest-
um,“ segir Magðalena S. Kristjáns-
dóttir, vörumerkjastjóri hjá Hall-
dóri Jónssyni ehf., sem flytur inn 
hárvörurnar. 

GÆÐAVÖRUR Á GÓÐU VERÐI
Við vöruþróun var einblínt á að 
framleiða gæðavöru með ein-
stökum stíl. Masterline-vörurnar 

eru afrakstur  mikils rannsóknar-
starfs og gæða prófana til að 
tryggja notendum vellíðan, gæði 
og hámarksöryggi. Masterline-
vörurnar eru ofnæmisprófaðar og 
standa fyllilega  undir merkinu – 
Made in Italy.

„Masterline-línan fæst í stór-
mörkuðum á góðu verði en hún 
er þróuð í samstarfi við hár-
greiðslumeistara og stenst fylli-
lega samanburð við mun dýrari 
vörur á markaði. Mikil áhersla er 
lögð á mild og góð innihaldsefni. 
Línan er án SLS (sodium lauryl 
sulfate) og án allra parabena.“

EFNIN SKIPTA MÁLI 
Þar sem ekkert SLS er 
í Masterline-sjamp óinu  
freyðir það minna en 
„hefðbundin“ sjampó 

sem nota SLS. „Þetta þýðir alls 
ekki lakari gæði, heldur þvert á 
móti. Sífellt fleiri kjósa vörur eins 
og Masterline þar sem höfuð-
áherslan er á mildari innihalds-

efni. Svo eru sjampóið og nær-
ingin með pumpu þannig að þau 
henta vel á baðið og rúsínan í 
pylsu endanum er svo útlitið,“ 
segir  Magðalena.

HEILBRIGT HÁR SKIPTIR MÁLI
HALLDÓR JÓNSSON KYNNIR  Masterline er hárvörulína frá Ítalíu í hæsta gæðaflokki og er loksins komin á markað hér á landi. 
Vörurnar fást í stórmörkuðum og verslunum úti um allt land.

FALLEGT HÁR Ítalska hárvörulínan Masterline er nú komin á markað á Íslandi. Vörurnar eru ofnæmisprófaðar og án para-
bena og SLS. MYND/STEFAN

Sloggi er eitt þekktasta undir-
fatamerki í heiminum í dag og er 
þekkt fyrir gæðavörur. 
Nú þegar sumarið er á næsta leiti 
og sumarkjólarnir dregnir fram 
þá er gott að vera í nærfötum 
sem þér líður vel í. Í vörulínu 
Sloggi er meðal annars að finna 
Sloggi Light Ultra Soft. Nafnið 
lýsir nærbuxunum mjög vel, 
bæði eru þær einstaklega mjúkar 
og saumlausar. 
„Við þekkjum allar að hafa valið 
óþægileg nærföt sem hefur áhrif 
á okkur allan daginn“ segir Auð-
ur Hafþórsdóttir, vöru-
merkjastjóri hjá 
Halldóri 
Jóns-
syni 

ehf. „Sloggi Light Ultra Soft eru 
einstaklega mjúk nærföt sem 
falla vel að líkamanum. Nærbux-
urnar eru saumlausar og því nán-
ast ósýnilegar í gegnum fatnað. 
Það að nærbuxurnar séu saum-
lausar þýðir líka að engin teygja 
er í mittinu sem getur þrengt 
að maganum. Þær eru líka ein-
staklega þægilegar í ræktina 
og sjást sama og ekkert í 
gegnum íþróttafatnað.“
Undirfötin frá Sloggi 
fást í stórmörkuðum 
og í Debenhams. 

NÆRFÖTIN ÞURFA AÐ VERA ÞÆGILEG
Sloggi Light Ultra Soft-nærbuxurnar falla vel að líkamanum og sjást nánast ekkert í gegnum klæðnað.
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SAUMLAUSAR
Sloggi Light Ultra 

Soft nærbuxurnar 
frá Sloggi eru 

mjúkar og saum-
lausar og mjög 

þægilegar. 



BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota Yaris Terra - Nýir bílar 2013 
árgerðir. Beinskiptir. Álfelgur. Eigum 
nokkra eftir á lager á frábæru verði 
aðeins 2.390.000kr. Raðnr 133976. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 PALLHÝSI!!
Okkur vantar Pallhýsi og alla 
ferðavagna á staðinn og á skrá, 
Komdu á staðinn eða sendu 
okkur skráningu og myndir á 
100bilar@100bilar.is og í síma 
5179999, www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 0-500 
ÞÚS!

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

 Bílar til sölu

Rafbíllinn Ókeypis. Láttu bensín 
sparnaðinn borga bílinn. Kynntu þér 
reynslu annarra viðskiptavina okkar á 
islandus.is. Nissan Leaf frá 2.995þús. 
Tilboð á Toyota, Ford, Chevrolet og 
Tesla. Útsölutilboð á sýningabílum, 
eftirársbílum, rafbílum, metan/bensín/
díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt að 
100% fjármögnun í boði. islandus.
is - S.5522000

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Fellihýsi

 Viðgerðir

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

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

 Reiðhjól

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.

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir 
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554 
0661.

ÓDÝR GARÐSLÁTTUR
Garðsláttur fyrir húsfélög og 
eintaklinga. Vönduðu vinnubrögð. Engi 
ehf. Sími 615-1605

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Bókhald

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

 Málarar

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

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

 Búslóðaflutningar

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

Búslóðaflutningar, sorpu ferðir, 
Almenn sendibílaþjónusta. Uppl. í s. 
8469987

 Húsaviðhald

 Tölvur

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

 Spádómar

Símaspá, spái í spil, ræð drauma, 
ekkert mínutu gjald. Tímapantanir. S. 
891 8727 Stella.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

 Önnur þjónusta

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

KEYPT 
& SELT

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18, Kringlan - 

3. hæð ( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 ( við 
Austurvöll ), Verið velkomin

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

 Þjónusta

DÁLEIÐSLA - EFT
Einkatímar, reykstopp með 
árangri, sjálfsefling , losun streitu 
og kvíða Viðar Aðalsteinsson 
dáleiðslufræðingur og sérfræðingur 
í EFT. Áratuga reynsla í mannrækt S: 
694 5494 www.theta.is

HÚSNÆÐI
 Húsnæði í boði

HERBERGI TIL LEIGU Í 
DALBREKKU, KÓPAVOGI.

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

55.000 á mánuði. 

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

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

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

ATVINNA

 Atvinna óskast

Rafvirki, húsasmiður og málari geta 
bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 848 
6904

TILKYNNINGAR
 Tilkynningar

Torfærukeppni í Jósepsdal til styrktar 
krabbameinssjúkum börnum 25 maí 
kl. 13:00. Miðaðverð 1500 kr frítt inn 
fyrir 12 ára og yngri.

 Einkamál

Góð kona býður gott nudd og góða 
tíma. Rauða Torgin, s. 905-2000 og 
535-9920, augl.nr. 8470.

Par, 31/40, leitar að fólki til að 
skemmta sér með. Augl.nr. Rauða 
Torgin, s. 905-2000 og 535-9920, augl.
nr. 8189

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

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

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

Save the Children á Íslandi
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Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

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

til sölu

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Álit Skipulagsstofnunar 

Skipulagsstofnun hefur  sent frá sér álit um mat á umhverfisáhrifum  
Þverárnámu í Eyjafjarðarsveit samkvæmt lögum nr. 106/2000. Álitið 
og matsskýrsla framkvæmdaraðila liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, 
Laugavegi 166, Reykjavík og á www.skipulagsstofnun.is 

tilkynningar
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Fáðu þér áskrift!Fjölskyldupakkinn á aðeins

2.990 kr. á mánuði

Ódýr skemmtun fyrir alla fjölskylduna
Í Fjölskyldupakkanum er Stöð 3, sem er ný og fersk stöð með erlent gæðaefni í bland við nýtt íslenskt. 

Krakkastöðin er sérstök barnastöð sem fylgir einnig með í Fjölskyldupakkanum. Hún býður upp á talsett 

barnaefni daglega frá morgni til kvölds og krakkabíó alla daga klukkan 19:00.

ins

ði

gir einnig með í Fjölskyldupakkanum. 

krakkabíó alla daga klukkan 19:00.

FYRSTIMÁNUÐURINN
FRÍR!
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Kæli- og frystitæki

XS 600   Stærð (bxhxd) 
1475x837x757mm Kæling -12/ -24°C149.000.+vsk

Frystir

99.000.+vsk

KK 420 B: 615 D: 590 H: 
1945 - 350 L innanmál - 
Kæling +2/+10°C - 8 
hillur - Læsing

SD 415 B: 606 D: 575 H: 1980 - 360 
L innanmál - Kæling +2/+10°C - 8 
hillur - Læsing

109.000.+vsk

SD 155 Stærð (bxdxh) 564x 
695x 905mm Kæling -12/ -22°C

SD 305 Stærð (bxdxh) 950x 695x 
905 mm Kæling -12/ -22°C

79.000.+vsk

99.000.+vsk

TA
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 /
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249.000.+vsk

KF 870  H: 2110 B: 660 D: 
1663 Kæling -12/-22°C - 8 
hillur - Læsing

Frystir

79.000.+vsk

SC 139 St. (hxbxd) 865 x555 x520 mm 
Kæling +2/ +10°C

Kælar
h:85 cm

99.000.+vsk

SC 209 St. (hxbxd) 865 x 865 x 520 
mm Kæling +2/ +10°C

RTC 235 St (hxbxd) 
1695x515x485mm 
Kæling +2/+12°C

RTC 285 St (hxbxd) 
1895x515x485mm 
Kæling +2/+12°C

149.000.+vsk

Kælar

2 
stærðir

SD 1000 og SD 800  Kæling +2/+10°C - 8 

hillur - Læsing

2
stærðir

199.000.+vsk

SD 800 - 800 ltr  B.1000 mm

219.000.+vsk

SD 1000 - 1000 ltr  B.1130 mm

Frystar

119.000.+vsk

GLÆSILEG ÍBÚÐ Í SJÁLANDI, GBÆ 
NORÐURBRÚ 2, m. bílag - til sölu

Björt, opin og glæsileg 3ja til 4ra herbergja íbúð (117 fm íbúð) á 1. hæð við Norðurbrú  
í Garðabæ í hinu vinsæla Sjálandshverfi. Þetta er vönduð eign á þessum vinsæla stað í  Garðabæ. 
Bílastæði í lokaðri bílageymslu fylgir eigninni. Lyfta er í húsinu og hurðaopnarar á dyrum inn að 
bílageymslu. Stutt í skóla, alla þjónustu og verslanir. Yndislegar gönguleiðir við sjávarmálið. 

Náttúrusteinn á gólfi.  Eignin er vel innréttuð með hvítri og stílhreinni eldhúsinnréttingu frá HTH 
með innbyggðri uppþvottavél og eyju. Eldhústæki frá AEG. Lýsing er frá Lumex. Parket á gólfi. 
Hjónaherbergi: fjórfaldur skápur en möguleiki er á að bæta við tvöföldum skáp. Parket á gólfi. 
Baðherbergi: flísalagt í hólf og golf með góðri hvítri baðinnréttingu með halógenlýsingu.   
Upphengt salerni, baðkar og handklæðaofn. Þvottahús er inni í íbúðinni. 

Um er að ræða nýtt hús og því er sameign mjög snyrtileg. Góð geymsla fylgir eigninni.  
Laus til afhendingar við kaupsamning. Tilboð óskast.  Allar nánari upplýsingar hjá 
Hannesi Steindórssyni í síma 699 5008 og Kristínu Skjaldardóttir 824 4031 hjá RemaxLind.

Opið hús þriðjudaginn 20. maí kl 17:30-18:00 Tilboð óskast. 

OPIÐ 
HÚS

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is



Vatnagörðum 24-26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

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

Hvort sem þú vilt sparneytni, rými og þægindi í golfið eða skynvætt fjórhjóladrif 
í snjóinn þá er Honda CR-V fyrir þig. Bættu við hagstæðu verði og 5-stjörnu 
öryggi og þú sérð heildarmynd hagkvæma borgarjeppans sem hefur rakað  
að sér verðlaunum í öllum heimsálfum. Heildarmyndin endurspeglast í háu 
endursöluverði og verðlaunum sem áreiðanlegasti bílaframleiðandi heims  
áttunda árið í röð. Keyrðu Honda CR-V, betri 4x4 þegar á allt er litið.
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PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

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.

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

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

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

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

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

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

Jæja? Ertu 
ánægður með 

samlokuna þína 
Hugo?

Jú, takk...
mjög 
svo!

Manstu eftir 
plástrinum sem ég 
var með á nefinu?

Já... Hann var undir 
ostinum! Hvað 

núna?

Borð
nálægt 

dyrunum 
takk.

Það verður 
erfitt að elda án 

örbylg juofns.

Við ættum kannski 
að kíkja á nýja í 

kvöld.

Frábær 
hugmynd!

Allt í lagi! 
Heimilistækja-

vandamál-

-leyst.
Af hverju 
er mjólkin 

volg?

LÁRÉTT
2. hærra, 6. tveir eins, 8. kættist, 9. 
árkvíslir, 11. Í röð, 12. Gimsteinn, 14. 
yndi, 16. sjúkdómur, 17. sefa, 18. 
keyra, 20. tveir eins, 21. vökvi.

LÓÐRÉTT
1. ofneysla, 3. íþróttafélag, 4. heil-
mikill, 5. borg, 7. kjánaskapur, 10. 
herma, 13. eyrir, 15. kropp, 16. raus, 
19. frá.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. ofar, 6. ff, 8. hló, 9. ála, 
11. lm, 12. tópas, 14. nautn, 16. ms, 
17. róa, 18. aka, 20. rr, 21. safi. 
LÓÐRÉTT: 1. ofát, 3. fh, 4. allstór, 5. 
róm, 7. flónska, 10. apa, 13. aur, 15. 
nart, 16. mas, 19. af.

„Ég þarf að haga mér á vissan hátt þannig að fólk taki mig 
alvarlega.“

Megan Fox

Gauti Páll Jónsson (1618) hafði 
hvítt gegn Sverri Erni Björnssyni 
(2126) í sjöttu umferð b-flokks Wow  
air Vormóts TR.
Hvítur á leik

25. Hxf7! Kxf7? (25...Dc4! er lang-
besti leikurinn) 26. Dxh7! Bxg5 (26...
Bf8 27. Hf3+ Ke7 28. Dg6!) 27. Be6+ 
Kf6 (27...Ke8 28. Hf3!) 28. Hf3+ Ke5 
29. Dd3! Dc5 30. De2+ og svartur 
gafst upp enda mát eftir 30...Kd4 31. 
Hf4#. Glæsilega teflt hjá Gauta Páli.
www.skak.is Lokaumferð Wow air 
mótsins í kvöld.
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NÝR NISSAN QASHQAI
TÆKNILEGASTI NISSAN ALLRA TÍMA

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080
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ÖRYGGISHJÚPUR NISSAN
BYGGIR Á 360° MYNDAVÉLATÆKNI

Öryggishjúpstæknin í Nissan Qashqai tekur við skilaboðum frá 
myndavélum á öllum hliðum bílsins og miðlar þeim til 8 mismunandi 
öryggiskerfa sem fylgjast með öllu sem gerist. Kerfin láta ökumann 
vita þegar eitthvað óvænt steðjar að sem valdið getur hættu.

Veglegur staðalbúnaður m.a. Nissan Connect kerfi:

• 7” snertiskjár
• Leiðsögukerfi með Íslandskorti
• ipod / USB tengi
• Samþætting með snjallsíma
• Tenging við Google og Facebook Apps

Nánari upplýsingar á www.nissan.is

NISSAN QASHQAI ACENTA
Framhjóladrifinn, dísil, sjálfskiptur

Eyðsla 4,6 l /100 km*

Verð: 4.890.000 kr.

Nissan Qashqai Acenta
Fjórhjóladrifinn, dísil, beinskiptur

5.290 þús . kr.

Á þessum tónleikum verður 
frumflutt tónlist eftir þrjá af 
meðlimum sveitarinnar, þá 
Kjartan Valdemarsson, Snorra 
Sigurðarson og mig,“ segir 
Haukur Gröndal um efnisskrá 
tónleika Stórsveitar Reykjavík-
ur í Hörpu í kvöld. „Það er liður 
í starfi þessarar hljómsveitar 
að frumflytja ný verk sem eru 
skrifuð fyrir big band.“

Haukur segir ekkert óvenju-
legt við það að hljómsveit frum-
flytji samtímis verk eftir þrjá af 
meðlimunum. „Það tíðkast innan 
djassgeirans að vera hljóðfæra-
leikari og fást jafnframt við tón-
smíðar,“ segir hann. „Kannski 
er það aðeins óvenjulegra að 
skrifa fyrir svona stórt batt-
erí, en í stórsveitinni eru átján 
manns.“

Spurður hvort verk þeirra 
þriggja séu mjög ólík segir 
Haukur það liggja í hlutarins 
eðli. „Við erum mjög ólíkir tón-
listarmenn og það speglast auð-
vitað í verkunum,“ segir hann. 
„Þetta skiptist þannig að það eru 
frumflutt fjögur verk eftir mig, 
tvö eftir Kjartan og tvö eftir 
Snorra, þannig að þetta er svona 
sirka klukkutíma dagskrá.“

Beðinn að skilgreina eigin 
verk hummar Haukur um stund 
en segir svo: „Það er dálítið 
erfitt að lýsa því beint. Ég er 

undir töluverðum áhrifum frá 
þjóðlagatónlist ýmiss konar og 
einnig frá útsetjara sem heitir 
Gil Evans, Kanadamanni sem 
skrifaði mikið fyrir big bönd. 
Mér finnst tónlist mín líka hafa 
ákveðinn íslenskan tón, þótt 
aðrir heyri það kannski ekki, því 
ég hef orðið fyrir pínu áhrifum 
frá þjóðlagatónlistinni okkar. Ég 
nýti áhrif héðan og þaðan þann-
ig að þetta er ekki beint hefð-
bundin stórsveitartónlist, en þó 
ekki neitt yfirgengilega framúr-
stefnulegt að þessu sinni.“

Haukur hefur ekki áður samið 
verk fyrir Stórsveit Reykjavíkur 
og segist ekki fyrr hafa samið 
verk af þessari stærðargráðu. 

„Ég hef útsett töluvert 
af tónlist eftir aðra fyrir 
big bönd og síðan hef ég 
haldið úti sveit sem nefnist 
Frelsissveit Íslands og er 
átta manna band þar sem ég 
hef útsett tónlist bæði eftir 
sjálfan mig og aðra. Þann-
ig að ég hef lengi fengist 
við að skrifa fyrir stærri 
hópa en þessi hefðbundnu 
þriggja til fjögurra manna 
bönd sem maður þekkir 
innan djassins.“  

Tónleikarnir eru í 
Kaldalóni í Hörpu 
og hefjast klukkan 
20.30 í kvöld.

 fridrikab@frettabladid.is

Ekkert yfi rgengilega 
framúrstefnulegt
Stórsveit Reykjavíkur frumfl ytur í kvöld átta ný íslensk tónverk 
eft ir meðlimi sveitarinnar, þá Kjartan Valdemarsson, Snorra 
Sigurðarson og Hauk Gröndal.

STÓRSVEIT REYKJAVÍKUR  „Það tíðkast innan djassgeirans 
að vera hljóðfæraleikari og fást jafnframt við tónsmíðar,“ segir 
Haukur Gröndal.

Taktfast og töfrandi er yfir-
skrift vortónleika Kvenna-
kórs Garðabæjar í Guð-
ríðarkirkju annað kvöld 
klukkan 20. Á tónleikunum 

munu hljóma verk frá mörg-
um heimshornum og kennir 
ýmissa grasa. Stjórnandi er Ingi-
björg Guðjónsdóttir sópransöng-
kona og píanisti er Sólveig Anna 
Jónsdóttir.

Kvennakór Garðabæjar var 
stofnaður á haustmánuðum árið 

2000 og hefur tekið þátt í nokkrum 
landsmótum íslenskra kvennakóra 
sem haldin hafa verið víða um 
land. Kórinn hefur farið reglulega 
í söngferðir út fyrir landsteinana, 
svo sem til Prag, Vínarborgar, 
Kaupmannahafnar og nú síðast 
á Íslendingaslóðir í Bandaríkjun-
um og Kanada þar sem kórinn tók 
meðal annars þátt í hátíðarhöld-
um 17. júní í Winnipeg. Í byrjun 
maí tók kórinn þátt í Landsmóti 
kvennakóra á Akureyri.

Taktfast og töfrandi
Kvennakór Garðabæjar heldur árlega vortónleika 
sína í Guðríðarkirkju annað kvöld.

KVENNAKÓR GARÐABÆJAR  Kórinn hefur verið starfræktur frá árinu 2000 og 
tekur virkan þátt í menningarlífi Garðabæjar.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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BAKÞANKAR 
Berglind
Pétursdóttir

1. Salma Hayek klæðist kjól frá 
Saint Laurent á frumsýningu 
myndarinnar The Prophet.

2. Eva Longoria á frumsýningu 
myndarinnar Saint Laurent 
er í kjól frá Gabriela Cadena, 
skóm frá Brian Atwood og með 
Damiani-skartgripi.

3. Lea Seydoux á frumsýningu 
Saint Laurent og klæðist kjól frá 
Prada með skart frá Chopard.

4. Freida Pinto á frumsýningu 
Saint Laurent er hér í kjól frá 
Michael Kors og skreytir sig með 
skartgripum frá De Grisogono.

5. Rosario Dawson á frumsýningu 
myndarinnar The Captive. Hún 
valdi kjól frá Dolce&Gabbana af 
því tilefni.

7. Jennifer Lawrence á leið í gleð-
skap. Hún er í Dior-Couture kjól, 
skóm frá Christian Louboutin og 
með skart frá Irene Neuwirth.

8. Julianne Moore er hér í 
seiðandi grænum kjól en 
hönnuðarins er ekki getið.

Seiðandi stjörnur

Söngvarinn Ed Sheeran er kom-
inn með kærustu en kappinn rat-
aði á lista tímaritsins People yfir 
kynþokkafyllstu karlmenn heims 
í fyrra. Sheeran fór í viðtal hjá 
útvarpsstöðinni Kiis FM á dögun-
um og greindi þar frá því að hann 
væri genginn út en vildi lítið ræða 
sambandið. Hann kveðst þó ekki 
syngja fyrir kærustuna. „Ég syng 
aldrei fyrir hana í einrúmi. Mér 
finnst það óþægilegt og skrítið.“

Genginn út

SYNGUR EKKI FYRIR KÆRUSTUNA 
 Sheeran finnst óþægilegt að syngja fyrir 
framan kærustuna. GETTY/NORDIC PHOTOS

HAFIÐ þið verið stödd í útlöndum þegar 
varað er við óveðri og stormi sem reyn-
ist svo vera léttvæg gola og 3-4 snjókorn? 
Þegar ég var skiptinemi í Bretlandi var oft 
frí í marga daga í skólanum ef það snjó-
aði magni sem dugði varla í almennilegan 
snjóbolta. Það hvarflaði því ekki að mér 
að fresta áætlaðri för minni til Aspen frá 
Denver á handahófskenndu ferðalagi um 
Bandaríkin. Því miður.

ÞESSI þanki er skrifaður á iPhone í 
hvítum KIA, farþegasætinu samt, ein-
hvers staðar hátt uppi í Klettafjöllum. 
Kunningjar mínir á þessum slóðum 
hvöttu mig til að leigja mér sérútbú-
inn bíl eða fresta ferðinni, það væri 

von á stormi. Ég horfði blíðlega á 
kunningjana og sagði þeim vin-

gjarnlega að vanmeta ekki þekk-
ingu mína á veðrinu, ég væri 
alin upp í Smáíbúðahverfinu 
og þar væri nú ekki veðrátta 
til að gera grín að. 

SKÖMMU eftir að ég lagði af 
stað skall á blindbylur og ég 
er nú búin að keyra fram hjá 
bílslysum þar sem vöruflutn-

ingabílar breyttust í harmóníkur og fólks-
bílar standa upp á annan endann á miðjum 
veginum. Jeppar sem klesst hafa harkalega 
á tré standa þar yfirgefnir og á tímabili var 
eina umferðin á móti mér ýlfrandi sjúkra-
bílar og dráttarvélar.

ÉG er búin að hugsa allar neikvæðar hugs-
anir sem fyrirfinnast um endalok þessa 
ferðalags og hellan í eyrunum á mér er svo 
þykk að ég veit ekki hvort ég muni heyra 
fagran þytinn í vindinum þegar bíllinn loks-
ins hendist fram af snjóhengju. 

ÉG ætla aldrei aftur að gera grín að túrist-
unum á Íslandi sem fara á Yaris og hlýrabol 
á Vatnajökul og þurfa að láta bjarga sér. Það 
stefnir allt í að ég verði slíkur ferðamaður. 

Á TÍMABILI hugsaði ég þó; ef bíllinn 
bilar get ég vippað mér yfir þessa girðingu 
sem grillir í í gegnum þykkt hríðarkófið og 
hlaupið yfir í næstu huggulegu hjólhýsa-
þyrpingu. Kannski er þar einhver velvilj-
aður sem getur reddað mér. Hætti strax við 
þegar ég rak augun í skiltið á grindverkinu. 

AÐKOMUMENN í leyfisleysi verða 
skotnir, án viðvörunar.

Af veðurhroka Íslendings

Hátíska á Cannes-hátíðinni
Það má með sanni segja að stjörnurnar skarti sínu fegursta á alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Cannes, sem 
haldin er í 67. sinn þessa dagana. Fréttablaðið kynnti sér glæsilegan klæðaburð nokkurra stjarna á hátíðinni.

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

THE 
BATTLE FOR 
THE STREET 

BEGINS.

SETH ROGEN ZAC EFRON ROSE BYRNE

CHICAGO TRIBUNE ROGEREBERT.COM

VONARSTRÆTI 5, 8, 10:10

BAD NEIGHBOURS 5:50, 8, 10:20

LÁSI LÖGGUBÍLL 6

THE OTHER WOMEN 8, 10:40

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

Miðasala á: 

VONARSTRÆTI 
BAD NEIGHBOURS 
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D 
HARRÝ OG HEIMIR 
GRAND BUDAPEST HOTEL

KL. 5.20 - 8 - 9 - 10.40
KL. 5.40 - 8 - 10.10
KL. 6
KL. 6 - 8 
KL. 10

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

KL. 3.30 - 5.20 - 8 - 10.40 
KL. 5.20 - 8 - 10.40
KL. 5.50 - 8 - 10.35
KL. 8 - 10.25
KL. 5 - 10.10
KL. 3.30
KL. 6 

 -T.V.,  BÍÓVEFURINN.IS -V.G. DV-T.V.T VVVV BÍÓBÍÓBÍÓBÍÓBÍÓ,  BÍÓVEFURIVEFURIVEFURIVEFURIVEFURIVEFURINNNNNN ISNN ISNN ISNN.IS V G-V.G DV. DV

- HJÖRDÍS STEFÁNSDÓTTIR, MBL

„ÞESSI NÝJA ÍSLENSKA 
KVIKMYNDAVON VÍSAR  

BJARTAN VEG TIL FRAMTÍÐAR!“

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

1 2 3

5

4

6 7
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Viltu setja þér  
markmið í fjármálum?

Meniga 

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

Heimilisbókhald Íslandsbanka, Meniga, hjálpar þér 
að ná góðri yfirsýn yfir fjármálin. Íslandsbanki býður 
viðskiptavinum sínum upp á ókeypis námskeið í Meniga 
og hafa hundruð viðskiptavina sótt þau undanfarin misseri. 

Staður og stund

Skráning á www.islandsbanki.is/meniga

Íslandsbanki Kirkjusandi - 20. maí kl. 16.30-18.00
Íslandsbanki Akureyri - 21. maí kl. 16.30-18.00
Íslandsbanki Kirkjusandi - 28. maí kl. 16.30-18.00

Boðið verður upp á hressingu.

Jennifer Lopez segist ekki óttast 
það að verða ástfangin þrátt fyrir 
að hafa oft verið særð í fortíðinni. 
Söngdívan, sem nú er í sambandi 
með dansaranum Casper Smart, 
hefur þrisvar sinnum gengið í 
hnapphelduna og segir hún það 
mikilvægt að þora þegar það 
kemur að ástamálunum.

„Ég er algjörlega óttalaus hvað 
varðar ástina. Þannig verður þetta 
að vera. Maður má ekki óttast það 

að reyna aftur og aftur. Það gildir 
ekki aðeins um ástina, það gildir 
líka almennt í lífinu. Maður verður 
að halda áfram,“ sagði Lopez við 
tímaritið Bill board. Nýjasta plata 
söngkonunnar ber heitið A.K.A. og 
segir Lopez að lög plötunnar fjalli 
að stórum hluta um skilnað henn-
ar við Marc Anthony. Parið skildi 
árið 2011 en þau eiga saman tví-
burana Max og Emme sem verða 
sex ára á árinu.

Hræðist ekki ástina
Jennifer Lopez segir það mikilvægt að þora þegar 
það kemur að ástamálum. Hún hræðist ekki ástina. 

MIKILVÆGT 
AÐ ÞORA 
 Söngdívan 
Jennifer Lopez 
er algjör-
lega óhrædd 
í ástamálum. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Alyssa Milano á von á stúlku 
með eiginmanni sínum, David 
Bugliari, en fyrir á parið hinn 
tveggja ára Milo. „David, Milo 
og ég gætum hreinlega ekki 
verið ánægðari. Þetta er svo 
spennandi!“ sagði leikkonan 
í viðtali fyrir helgi. Milano, 
sem er 41 árs, þakkaði fallegar 
kveðjur á Twitt er-síðu sinni og 
sagðist hreinlega brosa út að 
eyrum yfir bumbubúanum.

Á von á stúlku

ÓTRÚLEGA SPENNT  Alyssa Milano á 
von á sínu öðru barni með eiginmanni 
sínum. NORDIC PHOTOS/GETTY



19. maí 2014  MÁNUDAGUR| SPORT | 22

visir.is
Meira um leiki 
gærkvöldsins

PEPSI DEILD KK 2014
STAÐAN
FH  4  3  1  0    6-1  10
Stjarnan  4  3  1  0    7-4  10
Keflavík  4  3  0  1    6-2  9
Fjölnir  4  2  2  0    8-4  8
KR  4  2  0  2    4-4  6
Fram  3  1  1  1    3-3  4
Valur  3 1  1  1    3-3  4
Víkingur 3  1  1  1    2-4  4
Fylkir  3  1  0  1    3-5  3
Breiðablik  4  0  2  2    4-7  2
ÍBV  4  0  1  3    3-7  1
Þór  4  0  0  4    5-10  0

NÆSTU LEIKIR
Mánudagur 19. maí: 19.15 Víkingur - Fylkir, 
20.00 Valur - Fram.

Mörkin: 1-0 Atli Viðar Björnsson (90.+6).

FH (4-3-3): Róbert Ö. Óskarsson 6 - Jón Ragnar 
Jónsson 5, Pétur Viðarsson 5, Kassim Doumbia 6 
(73. Sean Michael Reynolds -), Böðvar Böðvarsson 
5 - Davíð Þór Viðarsson 5, Emil Pálsson 4, Sam 
Hewson 5 - Ingimundur N. Óskarsson 5 (*64. Atli 
Viðar Björnsson 6), Kristján G. Emilsson 6 (42. 
Albert Brynjar Ingason 4), Atli Guðnason 5.

ÍBV (4-4-2): Abel Dhaira 2 - Óskar E. Óskarsson 
6, Brynjar G. Guðjónsson 6, Eiður A. Sigurbjörns-
son 6, Matt Garner 6 - Bjarni Gunnarsson 4 (90. 
Dominic Khori Adams), Jökull I. Elísabetarson 
5, Gunnar Þorsteinsson 5, Jón Ingason 5 - Víðir 
Þorvarðarson 5 (64. Atli Fannar Jónsson 5), 
Jonathan Glenn 4 (82. Arnar Bragi Bergsson -).

Skot (á mark): 13-1 (8-1) Horn: 5-3

Varin skot: Róbert 0 - Abel 6

1-0
Kaplakriki 
Áhorf: 1.408

 Þóroddur 
Hjaltalín (7)

Mörkin: 0-1 Arnar Már Björgvinsson (26.), 0-2 
Ólafur Karl Finsen (43.), 1-2 Shawn Nicklaw (44.), 
1-3 Jeppe Hansen (48.), 1-4 Veigar Páll Gunnars-
son (53.), 2-3 Sigurður Marinó Kristjánsson (69.), 
3-4 Jóhann Helgi Hannesson (78. víti).

ÞÓR (4-3-3): Sandor Matus 5; Shawn Nicklaw 6, 
Atli Jens Albertsson 5, Hlynur Atli Magnússon 5 
(86. Halldór Orri Hjaltason - ), Ingi Freyr Hilmars-
son 5; Ármann Pétur Ævarsson 5 (56. Þórður 
Birgisson 4), Orri Freyr Hjaltalín 5, Jónas Björgvin 
Sigurbergsson 6; Sigurður Marinó Kristjánsson 5, 
Jóhann Helgi Hannesson 6, Jóhann Þórhallsson 5 
(66. Kristinn Þór Björnsson 5).

STJARNAN (4-3-3): Stjarnan (4-3-3) Ingvar 
Jónsson 5; Niclas Vemmelund 5, Daníel Laxdal 
5, Martin Rauschenberg 5, Pablo Punyed 5; 
Michael Præst 6, Veigar Páll Gunnarsson 5, 
Atli Jóhannsson 5 (72. Snorri Páll Blöndal -); 
Arnar Már Björgvinsson 6 (82. Heiðar Ægisson 
-), *Ólafur Karl Finsen 8, Jeppe Hansen 7 (64. 
Garðar Jóhannsson 4).

Skot (á mark): 11-14 (5-6) Horn: 5-4

Varin skot: Sandor 2 - Ingvar 2

3-4
Þórsvöllur 
Áhorf: 620

 Þorvaldur 
Árnason (7)

Mörkin: 0-1 Óskar Örn Hauksson (89.).

KEFLAVÍK (4-3-3): Jonas Sandqvist 7 - Endre Ove 
Brenne 5, Haraldur Freyr Magnússon 6, Unnar 
Már Unnarsson 6, Magnús Þórir Matthíasson 6 
- Einar Orri Einarsson 6, Sindri Snær Magnússon 
5, Jóhann Birnir Guðmundsson 6 (74. Hörður 
Sveinsson -)- Magnús Sverri Þorsteinsson 4 (60. 
Ray Anthony Jónsson ), Bojan Stefán Ljubicic 5 
(79. Daníel Gylfason -), Elías Már Ómarsson 6.

KR (4-3-3): Stefán Logi Magnússon 6 - Emil 
Atlason 6 (71. Þorsteinn Már Ragnarsson -), Grétar 
Sigfinnur Siguðrsson 6, Aron Bjarki Jósepsson 5, 
Ivar Furu 5 - Farid Zato 6, Almarr Ormarsson 5, 
Baldur Sigurðsson 5 - Gary Martin 5, *Óskar Örn 
Hauksson 8, Kjartan Henry Finnbogason 4 (90. 
Egill Jónsson -)

Skot (á mark): 9-15 (2-7) Horn: 2-5

Varin skot: Sandqvist 6 - Stefán Logi 2

0-1
Nettó-völlurinn 
Áhorf: 1.840

 Erlendur 
Eiríksson (7)

Mörkin: 1-0 Árni Vilhjálmsson (28.), 1-1 Guð-
mundur Karl Guðmundsson (55.), 2-1 Davíð 
Kristján Ólafsson (62.), 2-2 Þórir Guðjónsson (73.).

BREIÐABLIK (4-4-2): Gunnleifur Gunnleifsson 
7 - Gísli Páll Helgason 6, Elfar Freyr Helgason 6, 
Damir Mumunovic , Davíð K. Ólafsson 6 - Tómas 
Óli Garðarsson 5 (83. Olgeir Sigurgeirsson -), Andri 
Rafn Yeoman 7, Guðjón Pétur Lýðsson 5 (72. Elfar 
Árni Aðalsteinsson -), Finnur Orri Margeirsson 6 - 
Árni Vilhjálmsson 6, Elvar Páll Sigurðsson 5.

FJÖLNIR (4-4-2): Þórður Ingason 6 - Guðmundur 
Þór Júlíusson 5 (68. Einar Karl Ingvarsson 6), 
Haukur Lárusson 7, Bergsveinn Ólafsson 7, 
Matthew Ratajczak 6 - Gunnar Már Guðmundsson 
6, Illugi Þór Gunnarsson 6, *Guðmundur Karl 
Guðmundsson 8 - Ragnar Leósson 7 (74. Chri-
stopher Paul Tsonis -), Aron Sigurðarson 6 (83. 
Guðmundur B. Guðjónsson -), Þórir Guðjónsson 6.

Skot (á mark): 8-17 (3-9) Horn: 6-5

Varin skot: Gunnleifur 6 - Þórður 1

2-2
Kópavogsvöllur 
Áhorf: 1.523

 Vilhjálmur 
A. Þórarins. (6)

OLÍS-DEILD KVENNA
LOKAÚRSLIT, ODDALEIKUR

STJARNAN - VALUR  20-23 (8-11) 
Stjarnan - Mörk (skot): Jóna Margrét Ragnars-
dóttir 7/5 (18/5), Helena Rut Örvarsdóttir 6 (14), 
Nataly Sæunn Valencia 2 (3), Hildur Harðardóttir 
2 (5), Esther Viktoría Ragnarsdóttir 2 (5), Sandra 
Sif Sigurjónsdóttir 1 (2), Þórhildur Gunnarsdóttir 
(1), Sólveig Lára Kjærnested (2). 

Varin skot: Florentina Stanciu 17 (39/3, 44%), 
Heiða Ingólfsdóttir (1/1, 0%). 

Hraðaupphlaup: 1 ( Hildur Harðardóttir 1.).

Fiskuð víti: 5 ( Jóna Margrét Ragnarsdóttir 1, 
Esther Viktoría Ragnarsdóttir 2, Sandra Sif Sigur-
jónsdóttir 1, Sólveig Lára Kjærnested 1.).

Utan vallar: 2 mínútur. 

Valur - Mörk (skot): Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 
6/3 (8/3), Sigurlaug Rúnarsdóttir 4 (6), Hrafnhildur 
Ósk Skúladóttir 4 (12), Kristín Guðmundsdóttir 
3/1 (8/1), Karólína Bærhenz Lárudóttir 2 (2), 
Bryndís Elín Wöhler 2 (2), Rebekka Rut Skúladóttir 
1 (1), Aðalheiður Hreinsdóttir 1 (2), Morgan Þor-
kelsdóttir (1). 

Varin skot: Berglind Íris Hansdóttir 19 (38/4, 
50%), Sigríður Arnfjörð Ólafsdóttir (1/1, 0%). 

Hraðaupphlaup: 5 ( Sigurlaug Rúnarsdóttir 2, 
Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 1, Karólína Bærhenz 
Lárudóttir 2.).

Fiskuð víti: 4 ( Sigurlaug Rúnarsdóttir 1, Kristín 
Guðmundsdóttir 2, Rebekka Rut Skúladóttir 1)..

Utan vallar: 6 mínútur. 

Dómarar: Ómar I. Sverrisson og Magnús Jónsson

Valur vann einvígið, 3-2, og er Íslandsmeistari.

PEPSI DEILD KVK 2014

Selfoss - Þór/KA  2-3
0-1 Hafrún Olgeirsdóttir (6.), 0-2 Katrín 
Ásbjörnsdóttir (24.), 1-2 Eva Lind Elías-
dóttir (42.), 1-3 Thanai Annis (48.), 2-3 Blake 
Stockton (52.).

STAÐAN
Þór/KA  2  1  1  0    4-3  4
FH  1  1  0  0    3-1  3
ÍBV  1  1  0  0    2-1  3
Breiðablik  1 1  0  0    1-0  3
Fylkir  1  1  0  0    1-0  3
Valur  1  0  1  0    1-1  1
ÍA  1  0  0  1    0-1  0
Stjarnan  1  0  0  1    0-1  0
Selfoss  2  0  0  2    3-5  0
Afturelding 1  0  0  1    1-3  0

NÆSTU LEIKIR
Þriðjudagur 20. maí: 18.00 ÍBV - Stjarnan, 
19.15 Fylkir - Breiðablik, 19.15 Valur - Aftur-
elding, 19.15 FH - ÍA.

HANDBOLTI „Það eiga allir titlarn-
ir sín „móment“ þannig að það er 
rosalega erfitt að gera upp á milli 
þeirra,“ segir Hrafnhildur Ósk 
Skúladóttir, leikmaður Vals, sem 
fagnaði sínum fjórða Íslandsmeist-
aratitli á fimm árum á laugardag-
inn þegar Valur vann Stjörnuna í 
oddaleik í lokaúrslitum Olís-deild-
ar kvenna í handbolta.

„Það var geðveikt að vinna loks-
ins í fyrsta skipti 2012, árið eftir 
unnum við í vítakeppni sem var 
sturlað og 2012 setjum við áhorf-
endamet í Vodafonehöllinni. Ég 
hef aldrei séð aðra eins stemningu 
og þá. Það var samt draumur að 
klára þennan síðasta, ég var búin 
að óska þess svo heitt að vinna 
hann,“ segir Hrafnhildur.

Alltaf verið undirmetnar
Þrátt fyrir yfirburði Vals undan-
farin ár hefur þeim oft verið spáð 
tapi í lokaúrslitum og afsökunin 
nær alltaf sú sama: Þær eru orðn-
ar of gamlar.

„Þetta hefur alltaf verið þann-
ig. Við erum búnar að vera 100 
ára í ansi mörg ár og alltaf van-
metnar. Hitt liðið á alltaf að vera 

sigurstranglegra. Það hentar mér 
bara og öðrum í liðinu að vera 
undirmetnar. Þetta hvetur okkur 
bara enn frekar. Það eru svo mikl-
ir sigurvegarar í þessu liði. Það 
væri ekki hægt að blása upp sápu-
kúlur í þessum hópi án þess að 
einhver myndi tapa sér. Það eru 
svona týpur sem fara langt í líf-
inu,“ segir Hrafnhildur en hvern-
ig hefur þetta ferðalag verið með 
Valsliðinu síðan hún kom heim úr 
atvinnumennsku 2008?

„Breytingin á liðinu hefur verið 
rosalega mikil á síðustu árum en 
það er alltaf sami kjarninn þarna. 
Þetta er alveg stórkostlegt lið og 
ótrúlegir snillingar þarna. Við 
erum svo ótrúlega ólíkar á marg-
an hátt sem er líka gott.“

Tók út vonbrigðin 2009
Hrafnhildur var í Valsliðinu sem 
laut í gras fyrir öflugu liði Stjörn-
unnar í undanúrslitum 2009 í odda-
leik. Stjarnan varð síðan Íslands-
meistari þriðja árið í röð áður en 
drottnun Valskvenna hófst.

„Ég þurfti að taka út eitt von-
svikið ár en síðan hefur þetta bara 
verið frábært,“ segir Hrafnhild-

ur, sem eyddi sex árum í atvinnu-
mennsku; tveimur hjá Team-Tvis 
Holstebro og fjórum hjá SK Århus.

„Það var alveg geðveikt. Ég 
mátti vinna nokkra tíma á dag 
og gerði það svo mér myndi ekki 
drepleiðast. Annars var þetta bara 
handbolti. Alveg æðislegt.“

Smeyk við forgjöfina
Hrafnhildur hefur nú lagt skóna á 
hilluna og þá er réttast að spyrja 
hvað tekur við?

„Ætli ég verði ekki að sveifla 
golfkylfu. Karlinn minn er kom-
inn í það. Ég stefni á öldungalands-
liðið í golfi eftir 15 ár,“ segir hún 
og hlær. „Ég verð eflaust algjör 
geðsjúklingur í þessa forgjöf. Ég 
er alveg rosaleg þegar ég þarf að 
keppa við sjálfa mig í einhverju 
svona. Þetta verður eitthvað.“

Hún ætlar að taka sér smá frí 
frá handbolta og þjálfa ungar 
stúlkur á næsta ári en hún segir 
þó ekki skilið við Olís-deildina að 
eilífu. „Ég tek mér eitt ár þar sem 
handboltinn stjórnar ekki lífi mínu 
en svo fer ég eflaust út í einhverja 
þjálfun eftir svona 1-2 ár,“ segir 
Hrafnhildur. tomas@365.is

Næst er það golfi ð
Hrafnhildur Ósk Skúladóttir lauk glæsilegum ferli með Íslandsmeistaratitli um 
helgina þegar Valur lagði Stjörnuna í oddaleik. Fer í þjálfun eft ir 1-2 ár.

SIGURKOSS  Anna Úrsúla Guðmundsdóttir kyssir fyrirliðann sinn, Hrafnhildi Skúladóttur, sem lyfti bikarnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI KR stöðvaði sigurgöngu 
Keflavíkur í Pepsi-deild karla í 
fótbolta í gærkvöldi með sigri suður 
með sjó, 1-0. Óskar Örn Hauksson 
skoraði eina mark KR sem er með 
sex stig eftir fjóra leiki.

Nýliðar Fjölnis gefa ekkert eftir en 
þeir eru enn taplausir eftir jafntefli í 
Kópavogi í gærkvöldi, 2-2.

FH-ingar og Stjörnumenn eru á 
toppnum með tíu stig hvort lið. FH 
vann ÍBV, 1-0, í gærkvöldi.  - tom

KR lagði Kefl avík

GEFA EKKERT EFTIR  Nýliðar Fjölnis sóttu stig í Kópavogini í gærkvöldi gegn 
Breiðabliki og eru taplausir eftir fjórar umferðir. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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HM Í FÓTBOLTA Í BRASILÍU
24 DAGAR Í FYRSTA LEIK

ROGER MILLA, framherji frá Kamerún, er elsti 
leikmaðurinn sem hefur bæði spilað og skorað í úr-
slitakeppni HM. Milla var 42 ára og 39 daga þegar 
hann skoraði fyrir Kamerún á móti Rússlandi á 
HM í Bandaríkjunum 1994. 
Milla bætti þetta sumar átta ára gamalt met 
norður-írska markvarðarins Pat Jennings sem spilaði sinn 
síðasta HM-leik á 41 árs afmælisdegi sínum 1986. 
Ítalski markvörðurinn Dino Zoff er hins vegar elsti leik-
maðurinn sem hefur orðið heimsmeistari en hann var 40 ára 
og 133 daga þegar hann tók við heimsmeistarabikarnum eftir 
3-1 sigur á Vestur-Þýskalandi í úrslitaleiknum á HM á Spáni 
1982.

FÓTBOLTI Níu ára bið Arsenal eftir 
bikar lauk á laugardaginn þegar 
liðið varð enskur bikarmeistari 
eftir sigur á nýliðum Hull, 3-2, í 
framlengdum leik á Wembley.
Arsenal-menn hafa eflaust talið 
að bölvuninni væri ekki enn létt 
þegar Hull komst óvænt í 2-0 á 
fyrstu níu mínútum leiksins. En 
Arsenal jafnaði leikinn með mörk-
um Laurents Koscielnys og Spán-
verjans Santi Cazorla. 
Í framlengingunni reyndist Aaron 
Ramsey svo hetjan þegar hann 
skoraði sigurmarkið eftir frábær-
an undirbúning Olivers Girouds. 
Velsk-frönsk samvinna.

Gleðin skein úr augum Wengers 

sem var hylltur af leikmönnum 
sínum og bleyttur allsvakalega. 
Hann reif sig meira að segja úr að 
ofan í gleðinni til að skipta um bol. 
Það var létt yfir Wenger á Wem-
bley á laugardaginn.

Sem fyrr segir eru níu ár síðan 
Arsenal vann síðast titil en liðið 
fagnaði sigri í enska bikarnum 
2005 þegar það lagði Manchester 
United í vítaspyrnukeppni.

Allir leikmennirnir sem unnu 
þann titil eru horfnir á braut; sá 
síðasti sem fór var Van Persie.

Með þessum bikar jafnaði 
Wenger árangur Alex Fergusons í 
bikarkeppninni. Báðir hafa unnið 
fimm sinnum. - tom

Eyðimerkurgöngu Arsenal lokið
Arsenal vann enska bikarinn með endurkomusigri á Hull á Wembley.

SIGURVEGARI  Loksins gat Arsene 
Wenger fagnað.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Þór/KA vann Sel-
foss, 3-2, í fyrsta leik annarrar 
umferðar Pepsi-deildar kvenna í 
gærkvöldi en leikið var á Selfossi.

Norðankonur komust í 2-0 í 
fyrri hálfleik með mörkum Haf-
rúnar Olgeirsdóttur og Katrínar 
Ásbjörnsdóttur en Eva Lind Elí-
asdóttir minnkaði muninn; 2-1.

Thanai Annis skoraði sigur-
markið fyrir gestina á 48. mínútu 
síðari hálfleiks og byrjar Þór/KA 
vel í deildinni.  - tom

Þór/KA vann
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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!

HANDBOLTI „Þetta var algjörlega 
frábært,“ segir Aron Kristjánsson, 
landsliðsþjálfari í handbolta, sem 
gerði danska stórliðið KIF Kolding 
að dönskum meisturum eftir tvo 
sigra á Álaborg í dönsku úrvals-
deildinni í handbolta. Aron hefur 
stýrt liðinu undanfarna mánuði 
eftir að þjálfari þess veiktist og 
hefur árangurinn verið frábær.

Auk þess að gera liðið að meist-
urum vann Aron danska bikarinn 
með liðið en hann hefur varla stig-
ið feilspor með danska liðið.

„Maður vissi þegar út var farið 
að verkefnið yrði erfitt. Það var 
mikið um meiðsli í liðinu og þann-
ig vandamál en samt var stefnt 
að góðum árangri. Ég er án Kims 
Andersson og Lasse Boesen allan 
tímann og Joachim Boldsen kemur 
ekki inn fyrr en í undanúrslitun-
um. Ég var lengi að vinna með lít-
inn hóp og fyrstu vikurnar voru 
svona 6-8 á æfingum. Í einum 
leik vorum við án hornamanna og 
tómt rugl. Það var bara frábært að 
klára þetta með tveimur titlum,“ 
segir Aron við Fréttablaðið.

Eðlilega vilja forráðamenn Kold-
ing ólmir halda Aroni hjá félaginu 
en frá því hefur verið greint að 
Danirnir eru búnir að bjóða Aroni 
áframhaldandi samning. 

„Það skýrist í vikunni hvað 

verður. Ég hef verið að velta þessu 
fyrir mér. Svona hvort þetta gangi 
upp gagnvart fjölskyldunni og 
fleira,“ segir Aron sem er tilbúinn 
að þjálfa liðið samhliða því að 
stýra íslenska landsliðinu. Íslend-
ingar þurfa ekki að óttast að Aron 
sé að hætta með það alveg strax.

„Ef ég tek að mér Kolding-
starfið vil ég þjálfa bæði liðin. 
Umhverfið hjá Kolding er þannig 
að maður sér það sem möguleika. 
Ég er með tvo aðstoðarþjálfara, í 
Kaupmannahöfn og Kolding, og 
deildin er þannig að það koma létt-
ir leikir inn á milli. Þetta er líka 
öðruvísi en í Þýskalandi þar sem 
eru t.d. mun lengri ferðalög.“

Hann er þó aðeins með samning 
fram yfir HM í Katar. „Það hefur 
ekki verið rætt um neitt framhald 
formlega. Við höfum aðeins talað 
saman en ekki komist neitt áfram 
með það,“ segir landsliðsþjálfar-
inn sem stýrir liðinu á HM í Katar, 
komist það í gegnum umspilið 
gegn Bosníu í sumar.

Næst hjá Aroni taka við æfing-
ar með úrtakshópa sem kynntir 
verða í dag. „Þar verður unnið með 
stóra hópa og við byrjum strax á 
miðvikudaginn. Ég verð þá kom-
inn strax aftur í landsliðsbúning-
inn og verð í honum fram yfir 15. 
júní,“ segir Aron.  - tom

Klárar sitt í Katar
Aron Kristjánsson vill halda áfram með landsliðið.

TVÖFALDUR  MEISTARI Aron vann deild og bikar í Danmörku.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 Kaninn 

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2 STÖÐ 3

11.45 Charlie and Boots
13.25 Diary of  a Wimpy Kid. Rodrick 
Rules  
15.05 The Jewel of the Nile
16.50 Charlie and Boots
18.35 Diary of  a Wimpy Kid. Rodrick 
Rules
20.15 The Jewel of the Nile
22.00 Safe House  
23.55 Behind The Candelabra  
01.55 Blitz  
03.30 Safe House

08.10 PGA Tour 2014 13.10 Golfing World 2014 
14.00 PGA Tour 2014 - Highlight  14.55 LPGA 
Tour 2014 16.55 Golfing World 2014 17.45 
Inside The PGA Tour 2014 18.10 Golfing World 
2014 19.00 PGA Tour 2014 

06.00 Motors TV 12.00 Motors TV

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
15.30 Last Chance to Live
16.30 Judging Amy 
17.15 Dr. Phil
17.55 Top Gear Best of 
18.45 Rules of Engagement
19.10 Everybody Loves Raymond 
19.35 Trophy Wife (19:22) 
20.00 Top Chef (8:15)  
20.45 Málið - NÝTT (7:13)  Hárbeittir 
fréttaskýringarþættir frá Sölva Tryggva-
syni þar sem hann brýtur viðfangsefnin 
til mergjar. Í þætti kvöldsins verður fjallað 
um framhjáhald frá öllum hliðum þess.
21.15 Hawaii Five-0 (21:22) 
22.05 CSI (19:22)  Vinsælasta spennu-
þáttaröð frá upphafi þar sem Ted Danson 
fer fyrir harðsvíruðum hópi rannsóknar-
deildar lögreglunnar í Las Vegas. 
22.50 The Tonight Show  Charlie’s Ang-
els-skvísan Drew Barrymore og leikarinn 
Giovanni Ribisi eru gestir kvöldsins. Breska 
jaðarrokksveitin Elbow tekur lagið.
23.35 Law & Order
00.20 Agents of S.H.I.E.L.D.
01.05 Hawaii Five-0
01.50 The Tonight Show
02.35 Pepsi MAX tónlist

16.30 Herstöðvarlíf
17.20 Kóalabræður
17.30 Grettir
17.42 Engilbert ræður
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Ferðastiklur
18.35 Ístölt -  Þeir allra sterkustu Sýnt frá 
ístöltskeppni íslenska landsliðsins í hesta-
íþróttum sem fram fór á skautasvellinu í 
Laugardal. 
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.10 Villta Brasilía (1:3) (Wild Braz il) 
 Vandaðir heimildarþættir frá BBC þar sem 
ferðast er inn að óbeisluðu hjarta Suður-
Ameríku, þar sem fleiri dýrategundir finn-
ast en í nokkru öðru landi heims.
21.10 Víkingarnir (1:9) (The Vikings) 
 Ævintýraleg og margverðlaunuð þáttaröð 
um víkinginn Ragnar Loðbrók, félaga hans 
og fjölskyldu.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Gítarveisla Bjössa Thoroddsen 
 Upptaka frá gítarveislu Björns Thorodd-
sen sem fram fór í Salnum í Kópavogi 21. 
október 2011. 
23.30 Skylduverk
00.30 Kastljós
00.55 Fréttir 
01.05 Dagskrárlok

18.00 Strákarnir
18.25 Friends
18.55 Seinfeld
19.20 Modern Family  (23:24) 
19.45 Two and a Half Men  (9:24) 
20.05 Sjálfstætt fólk
20.35 Eldsnöggt með Jóa Fel  (2:12) 
21.00 The Killing  (10:13) 
21.50 Sisters  (7:7) 
22.35 Anna Pihl  (9:10) 
23.20 The Newsroom 
00.20 Lærkevej
01.00 Sjálfstætt fólk
01.25 Eldsnöggt með Jóa Fel
01.55 The Killing
02.40 Sisters
03.25 The Newsroom
04.25 Tónlistarmyndbönd

07.00 Lukku-Láki  07.25 Ljóti andarunginn 
og ég  07.47 Rasmus Klumpur og félagar 
 07.52 Hello Kitty  08.00 Brunabílarnir 08.23 
Latibær 08.47 Gulla og grænjaxlarnir 09.00 
Könnuðurinn Dóra 09.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  09.45 Doddi litli og Eyrnastór 
09.55 Sumardalsmyllan  10.00 Áfram Diego, 
áfram! 10.24 Svampur Sveins  10.45 UKI  10.50 
Ævintýraferðin  11.00 Lukku-Láki  11.22 Ljóti 
andarunginn og ég  11.44 Rasmus Klumpur og 
félagar  11.48 Hello Kitty  12.00 Brunabílarnir 
12.23 Latibær  12.47 Gulla og grænjaxlarnir 
13.00 Könnuðurinn Dóra  13.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar  13.45 Doddi litli og Eyrnastór 
13.55 Sumardalsmyllan  14.00 Áfram Diego, 
áfram!  14.24 Svampur Sveins  14.45 UKI  14.50 
Ævintýraferðin  15.00 Lukku-Láki  15.22 Ljóti 
andarunginn og ég  15.44 Rasmus Klumpur og 
félagar  15.48 Hello Kitty  16.00 Brunabílarnir 
 16.23 Latibær  16.47 Gulla og grænjaxlarnir 
 17.00 Könnuðurinn Dóra  17.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar  17.45 Doddi litli og Eyrnastór 
 17.55 Sumardalsmyllan  18.00 Áfram Diego, 
áfram!  18.24 Svampur Sveins  18.45 UKI 18.50 
Ævintýraferðin  19.00 Algjör Sveppi og töfra-
skápurinn 20.30 Sögur fyrir svefninn

17.30 Grand Designs 
18.15 Hart Of Dixie  
19.00 Amazing Race  
19.45 Bleep My Dad Says  
20.05 Lying Game  (10:10) 
20.55 Glee 5  (16:20) 
21.40 The Vampire Diaries  (15:22)
22.20 Pretty Little Liars  (12:25)
23.05 Nikita
23.45 Southland
00.30 Amazing Race  
01.15 Bleep My Dad Says  
01.35 Lying Game
02.20 Glee 5  
03.05 The Vampire Diaries
03.50 Tónlistarmyndbönd

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Malcolm In The Middle
08.25 One Born Every Minute  
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  
10.15 Smash
10.55 Perfect Couples
11.20 I Hate My Teenage Daughter
11.45 Falcon Crest
12.35 Nágrannar  
13.00 The X-Factor US  
14.25 ET Weekend  
15.10 Ofurhetjusérsveitin  
15.35 Villingarnir  
16.00 Frasier  
16.25 Mike and Molly  
16.45 How I Met Your Mother  
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag 
19.11 Veður  
19.20 Stóru málin  
20.00 The Goldbergs  (4:23) 
20.25 Höfðingjar heim að sækja 
20.45 Suits  (15:16) 
21.30 Game Of Thrones  (7:10) 
22.25 The Americans
23.10 Vice
23.40 The Big Bang Theory  
00.05 The Mentalist  
00.45 The Smoke  
01.35 Veep  
02.00 Boss
02.55 American Horror Story
03.40 Eastwick  
04.25 Hellcats  
05.05 Suits
05.50 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Indiana - Miami
11.55 KR - FH
13.40 Indiana - Miami  
15.30 Lubbecke - Kiel  
16.55 Barcelona - Atletico Madrid  
18.45 Spænsku mörkin
19.15 Ensku bikarmörkin 2014  
19.45 Valur - Fram  Bein útsending
22.00 Pepsi-mörkin 2014  
23.15 Ensku bikarmörkin 2014  
23.45 Valur - Fram
01.35 Pepsi-mörkin 2014

14.35 France, Porto Alegre and Hond-
uras  
15.05 Fulham - Crystal Palace  
16.10 PL Classic Matches. Bradford - 
Watford, 1999  
16.40 Liverpool - Newcastle
18.20 Man. City - WBA
20.00 Gunnleifur Gunnleifsson  
20.30 Man. City - Liverpool  
22.10 WBA - Stoke  
23.50 1001 Goals

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Heilsa og hollustu 
21.00 Vafrað um Vesturland 21.30 Stormað um 
Hafnarfjörð

Stöð 2 kl. 20.25
Höfðingjar heim að sækja
Vandaðir þættir með Evu Lauf-
eyju Kjaran Hermannsdóttur 
sem heimsækir þjóðþekkta 
Íslendinga og fær að vera 
með þeim við eldavélina. Við-
mælendurnir eru sannkall-
aðir sælkerar og eru fl estir 
þekktir fyrir eitthvað allt 
annað en eldhússtörf. Þeim 
líður engu að síður dásamlega 
heima í eldhúsinu við að undir-
búa gómsætar kræsingar handa 
fj ölskyldunni og vinum.

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

Stóru málin
STÖÐ 2 KL. 19.20 Vandaðir og áhuga-
verðir þættir þar sem fj allað verður 
á beinskeyttan hátt um stóru málin í 
pólitíkinni. Lóa Pind Aldísardóttir rýnir í 
þjóðmálin og fer yfi r þau á mannamáli.

Gítarveisla Bjössa Thor
SJÓNVARPIÐ KL. 22.20 Upptaka frá 
gítarveislu Björns Thoroddsen sem 
haldin var í Salnum í Kópavogi 
21. október 2011.

Valur - Fram
STÖÐ 2 SPORT KL. 
19.45 Bein útsending 

frá leik Vals og Fram í 
Pepsi-deild karla í knatt-

spyrnu.

DAGSKRÁ
19. maí 2014  MÁNUDAGUR

Í KVÖLD
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50"

129.989
FULLT VERÐ 149.989

TILBOÐ
50” FHD LED sjónvarp

50“ Full HD LED sjónvarp með 1920x1080p upplausn. Progressive Scan. Stafrænn DVB-C/T2 móttakari. 

Margir tengimöguleikar, m.a. 2xHDMI, Scart, USB margmiðlunartengi, Ci+ kortarauf og heyrnartólstengi.

Mjög hljóðlátt 6 lítra 
rakatæki með stillanlegu 
rakastigi, heitri gufu og 
köldum blæstri. Fyrir allt 
að 125 fermetra rými. 

FIN-50FLHKR185L

Rakatæki

Öflugur töfrasproti

9.989
FULLT VERÐ 17.989

TILBOÐ

ff

9.989
FULLT VERÐ 14.989

TILBOÐ
Wilfa HU6W

Hágæða Noontec Rio heyrnartappar með 
1.3m snúru. Rauð, svört eða hvít.

Gæða heyrnartól

Þurrkari með barka 8.989
FULLT VERÐ 12.989

TILBOÐ

MP3 spilari með 4GB minni og 
1,8” skjá. Upptökumöguleiki. 
USB 2.0 tengi. Micro SD 
kortarauf.

Lenco Xemio 655 

4GB MP3 spilari

4.989
FULLT VERÐ 5.989

TILBOÐ

Beko DV7110
Þurrkari fyrir barka. Tekur 7kg. Orkunýting C. 
Mál (bxhxd): 60 x 85 x 54sm

59.989
FULLT VERÐ 69.989

TILBOÐ

Öflugur 600w töfrasproti 
með hnífum úr ryðfríu stáli. 
Ein hraðastilling + Turbo. 
Þeytari / 350 ml hakkari og 
0.6L skál fylgja.

BRAUN MQ525
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Don’t You Worry Bout a Thing með 
Stevie Wonder.  Gott lag til að sigla 
áhyggjulaus inn í vikuna.

Jón Stefán Sigurðsson leikari

MÁNUDAGSLAGIÐ

,,Við leggjum mikla áherslu á 90‘s stílíseringu og 
grafík,‘‘ segir tónlistarkonan Rakel Mjöll Leifs-
dóttir en hún stofnaði stelpusveitina Dream Wife 
sem lokaverkefni á öðru ári sínu í Listaháskólanum 
í Brighton. 

,,Síðan komum við fram á lokasýningunni og 
fengum svo góð viðbrögð að við vorum allt í einu 
bókaðar á nokkra tónleika í Bretlandi. Fólk hélt 
greinilega að við værum alvöru hljómsveit,‘‘ segir 
Rakel Mjöll og hlær en hún fékk í kjölfarið hæstu 
einkunn í bekknum fyrir verkefnið. Stelpnasveitin 
samanstendur af Rakel og tveimur breskum vinkon-
um hennar en þær spila draumkennt brimbretta-
popp með áhrifum frá gruggsenu tíunda áratugar-
ins. Sveitin hefur gefið út tónlistarmyndband við 
öll lög sín en nýjasta myndband Dream Wife kom 
út á dögunum við lagið Chemistry og fer ofurfyrir-
sætan Kolfinna Kristófersdóttir með aðalhlutverkið 
í myndbandinu. 

,,Lagið fjallar um kemistríu á milli fólks,‘‘ segir 
Rakel. ,,Í myndbandinu er Kolfinna að upplifa þessa 
strauma á milli allra sem hún hittir inni á bar í 
Brighton,‘‘ segir söngkonan en stúlkurnar í Dream 

Wife leika hin þrjú hlutverkin ásamt einum klæð-
skiptingi. 

,,Það var gaman að hafa Kolfinnu í myndbandinu, 
það er mjög gott að vinna með henni,‘‘ segir Rakel 
Mjöll en myndbandið má nálgast á heimasíðu hljóm-
sveitarinnar, dreamwife.co.uk.

 baldvin@frettabladid.is

Upplifi r strauma á milli fólks
Söngkonan Rakel Mjöll Leifsdóttir stundar nám í Brighton en hún stofnaði 90’s 
stelpusveitina Dream Wife sem gaf nýlega út myndband við lagið Chemistry. 

FLOTTAR STELPUR  allir meðlimir dream wife stunda listnám 
í brighton.

„Þetta gekk virkilega vel en við vissum í 
raun ekkert hvað við vorum að fara út í upp-
hafi,“ segir Andri Snær Þorsteinsson, en hann 
og bróðir hans, Bragi Fannar skipa dúettinn 
Harmonikkubræður og luku þeir nýverið við 
upptökur á plötu sem inniheldur lög hljóm-
sveitarinnar Nýdönsk. Um er að ræða plötu 
þar sem lög Nýdanskrar hafa verið sett í 
nýjan og hressan harmonikkubúning. „Það er 
allavega eitt þekkt lag sem er komið í valstakt 
og svo eru önnur í tangó,“ bætir Andri við 
léttur í lundu.

„Ég er geysilega mikill harmonikkuunn-
andi og hefur alltaf dreymt um að heyra 
lögin okkar flutt á harmonikku. Við kunnum 
ekkert á nikkur þannig að við fengum aðra í 
þetta,“ segir Björn Jörundur Friðbjörnsson, 
bassaleikari og söngvari Nýdanskrar, sem er 
spenntur fyrir nýju plötunni.

Platan ber heitið 12 íslensk Nýdönsklög en 
samstarf bræðranna og Nýdanskrar má rekja 
til tónleika þeirra síðarnefndu í Hörpu á síð-
asta ári. „Við hituðum upp fyrir þá í Hörpu 
og eftir það vildu þeir endilega gefa út með 
okkur disk,“ segir Andri Snær. 

Ólafur Hólm Einarsson, trommuleikari 
Nýdanskrar, sá um æfingar fyrir plötuna og 
stjórnaði einnig upptökum ásamt Gunnari 
Árnasyni. „Þetta er í fyrsta sinn sem ég er við 
stjórnvölinn, það var mjög sérstakt að vera að 
segja mönnum til og þar á meðal trommuleik-
ara. Það var pínu skrítið að koma mínum hug-
myndum til annars trommara. Það var gaman 
að setja þetta í allt öðrvísi búning og þetta 
skotgekk,“ segir Ólafur Hólm um ferlið.

Hugmyndin að plötunni varð til þegar 
Nýdanskir voru staddir í Berlín fyrir skömmu 
að hljóðrita plötu. „Þegar við eyðum svona 
löngum tíma saman þá verða til alls kyns 
skemmtilegar hugmyndir,“ bætir Björn 
Jörundur við.

Gert er ráð fyrir að platan komi út um miðj-
an júní. „Plötunni verður líklega fagnað með 
harmonikkudansleik, þar sem við verðum 
hressir á dansgólfinu,“ segir Björn Jörundur.
 gunnarleo@frettabladid.is

Harmonikkan 
hertekur Nýdanska
Harmonikkubræðurnir Andri Snær og Bragi Fannar Þorsteinssynir hafa tekið 
upp plötu með lögum Nýdanskrar og sett í hressan harmonikkubúning.

ANNAR BLÆR  Lög hljómsveitarinnar Nýdanskrar eru komin í nýjan 
búning. MYND/EINKASAFN

SÁTTIR SAMAN  Harmonikkubræðurnir Bragi Fannar Þorsteins-
son og Andri Snær Þorsteinsson og Stefán Hjörleifsson, gítarleikari 
Nýdanskrar, eiga gott samstarf. MYND/EINKASAFN

„Við höfum verið að spila á 
grunnskólaböllum mjög stíft 
undan farin ár en höfum þó tekið 
eftir því að það er ekkert mikið 
af viðburðum skipulagðir fyrir 
þennan aldurshóp nema Samfés. 
Þess vegna vildum við skipuleggja 
almennilegan viðburð fyrir krakk-
ana,“ segir Bjarni Hallgrímur 
Bjarnason en hann, ásamt Grími 
Óla Geirssyni, skipuleggur stóra 
tónleika fyrir unglinga í áttunda 
til tíunda bekk sem haldnir verða 
í Kaplakrika. Þeir skipa einnig 
plötusnúðateymið og viðburða-

fyrirtækið Basic House Effect.
Þeir félagar segjast hafa fengið 

góð viðbrögð við uppátæki sínu en 
þeir hafa gengið með hugmyndina 
í kollinum í um þrjú ár. „Ég bjóst 
alveg við verri viðbrögðum frá til 
dæmis félagsmiðstöðvum og opin-
berum aðilum en allt hefur gengið 
vel,“ bætir Bjarni við.

Þá hafa þeir einnig birt bréf til 
foreldra á vefsíðu sinni til þess að 
foreldrar geti kynnt sér viðburð-
inn vel.

Þeir hafa einnig skipulagt 
keppni fyrir unglingana til að 

hvetja tónlistaráhugann. „Við 
erum með dj-keppni, krakkar geta 
skráð sig í hana og sent okkur mix 
og svo verðum við með dómnefnd 
skipaða þekktum plötusnúðum 
sem velur sigurvegarann.“ Sigur-
vegarinn kemur svo fram á tón-
leikunum ásamt fjölda þekktra 
listamanna, en Páll Óskar, Friðrik 
Dór og Steinar eru á meðal þeirra 
sem fram koma.

Allur ágóði tónleikanna, sem 
haldnir verða 12. júní, verður gef-
inn til Barnaspítala Hringsins og 
Rauða krossins.  - glp

Stærsti viðburðurinn utan Samfés
Bjarni Hallgrímur og Grímur Óli telja skort vera á viðbuðrum fyrir unglinga og skipuleggja því stóra tónleika.

GÓÐGERÐARTÓNLEIKAR  Bjarni 
Hallgrímur og Grímur Óli skipuleggja 
stærðarinnar góðgerðartónleika fyrir 
unglinga. MYND/ GEIR ÓLAFSSON
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SILENT DAWN
King Size (193x203 cm)

FULLT VERÐ 287.800 kr.

NÚ FRÁ AÐEINS

106.300 kr.
(Innifalið í verði: heilsudýna, 

botn og fætur)

SPENCERKing Size (193x203 cm)FULLT VERÐ 317.300 kr.NÚ FRÁ AÐEINS112.645 kr.(Innifalið í verði: heilsudýna, botn og fætur)

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Una Evrópumeistari
Hin 23 ára gamla Una Margrét 
Heimisdóttir varð Evrópumeistari 
í unglingaflokki á Evrópumeistara-
mótinu í módelfitness sem fram fór 
um helgina. 
Í unglingaflokki eru tveir hæðar-
flokkar og stóð Una Margrét uppi 
sem sigurvegari í yfir 163 sentimetra 
flokki.

Þetta er ekki fyrsti sigur Unu Mar-
grétar því hún hefur tvisvar sinnum 
orðið Íslandsmeistari í unglingaflokki 
og tvisvar sinnum bikarmeistari. Þá 
varð hún í þriðja 
sæti á heims-
meistaramótinu 
árið 2012.

Þetta er jafn-
framt síðasta 
árið hennar 
í unglinga-
flokki.
Mótið 
fór 
fram á 
Spáni 
og tóku 
alls ellefu 
Íslendingar þátt 
í mótinu.  - glp

Söngleikjadeildin vekur 
mikla lukku
Hin glænýja söngleikjadeild Sigurðar 
Demetz með Völu Guðna, Þór Breið-
fjörð og Jóhönnu Þórhalls við stjórn-
völinn, lauk sínu fyrsta ári með glans 
með því að setja söngleikinn Hárið 
upp í Iðnó. Uppselt var á sýningarnar 
og þurfti að bæta við sætum til að 
koma fólki að. 

„Þetta var frábært ár, við erum í 
skýjunum yfir krökkunum. Einhver 
af þeim eiga sjálfsagt eftir að sjást 

á fjölum í framtíðinni,“ 
segir Þór Breiðfjörð, sem 
er ákaflega sáttur með 
fyrsta starfsár söng-
leikjadeildarinnar. 

Á meðal gesta voru 
miðborgarstjór-
inn Jakob Frí-
mann Magnús-
son, Þorsteinn 
Bachmann 
leikari og Signý 

Sæmundsdóttir 
söngkona.  - glp
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